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Arartekoaren 2022IR-1171-21 EBAZPENA, 2022ko apirilaren 25ekoa. Horren 
bidez, Arartekoak bere jarduketa amaitu du Osakidetzak “Duchenne sindromea” 
duen paziente bati “Atalureno” bidezko tratamendua finantzatzeari uko egin izana 
zalantzan jartzen zuen kexa bati dagokionez.

Aurrekariak

1.- Arartekoak kexa bat onartu zuen izapidetzeko, non interesdunak azaltzen 
baitzuen bere seme adingabeak Duchenne distrofia muskularra zuela eta 
Gurutzetako ospitaleko Neurologia Zerbitzuan eta Bartzelonako Sant Joan de Deu 
ospitalean tratatzen ari zirela.

Amak aurkezturiko dokumentazioaren arabera, bere gaixotasunaren pronostikoa 
hobetzeko, Gurutzetako ospitaleko Pediatria Zerbitzuak bere semea Atalureno 
sendagaiarekin tratatzea gomendatu zuen, baina eskaera, azkenean, ukatu egin 
zuen ospitaleko Medikuntza Zuzendaritzak. 

Kexagileak zalantzan jarri zuen ukatze hori bazekielako euskal osasun-sisteman 
aipaturiko tratamendua patologia berdina zuten beste adingabe batzuei ematen eta 
finantzatzen ari zirela.

2.- Osakidetza Zuzendaritza Nagusiari horren inguruko informazioa eskatu ostean, 
horren zuzendariaren idazki bidez, erakunde honi EE-Gurutzetako ESIko Medikuntza 
Zuzendaritzak igorritako txostena helarazi zitzaion (Osasun Laguntzako zuzendariak 
zein Osasun Saileko Farmaziako zuzendariak ziurtatua); bertan, honako hau 
adierazten da:

“Aipatzen den tratamendua, atalurenoa, ez da Espainian merkaturatzen, eta 
2016ko apirilaz geroztik EZ da finantzatzen Osasun Sistema Nazionalean.

Medikamentuen Espainiako Agentziaren 2017ko ekaineko txostenean, ez
finantzatzea berretsizen, medikamentuaren eraginkortasunari buruzko 
ebidentziak ahulak zirelako baita frogatu sendagaiak gaixotasunaren 
bilakaeran eta progresioan eraginik duenik, ez.

Geroago, sendagai hori behin baino gehiagotan aztertu dute CIPMn, azkena 
2019ko urrian. Batzorde hori bildu ostean, Medikamentua Osasun Sistema 
Nazionalaren prestazio farmazeutikotik kanpo mantentzeko Ebazpena eman 
zen, medikamentuaren eraginkortasunari  buruzko zalantzak baitzeuden.

2019ko apirilaren 11n, Osasun Ministerioko Osasun Sistema Nazionaleko eta 
Farmaziako Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza Nagusiak, Estatuko 
Abokatutzari kontsulta egin ondoren, sendagaien finantzaketa publikoari 
buruzko txostena egin zuen, medikamentua Osasun Sistema Nazionaleko 
prestazio farmazeutikoan ez sartzeko berariazko ebazpenarekin (Informe 
sobre la Financiación Pública de Medicamentos con Resolución expresa de no 
inclusión en la Prestación Farmacéutica del SNS), eta ondorio hauek ezarri 
zituen:
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a. Ez finantzatzeko berariazko ebazpena jaso duten sendagaiak ez daude 
sartuta Osasun Sistema Nazionalaren prestazio farmazeutikoan, eta, beraz, 
ez daude sartuta Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu -zorro erkidean.

b. Autonomia-erkidegoek eta erakunde kudeatzaileek ezin dituzte beren 
zerbitzu-zorroetan sartu ez finantzatzeko berariazko ebazpena duten 
sendagaiak, eta, beraz, ezin dituzte funts publikoekin  finantzatu.

Horregatik, kasu klinikoa banaka aztertuta eta sendagaia eskuratzeko gaur 
egungo baldintzak kontuan hartuta (Osasun Sistema Nazionalaren ez 
finantzatzeko berariazko ebazpena), Osakidetzak ezin du Echeberria 
andrearen eskaera onartu.

(…) Medikamentuak beste testuinguru batzuetan erabiltzeari dagokionez 
(adibidez, saiakuntza klinikoetan eta, kasu batzuetan, salbuespen gisa, fitxa 
teknikotik kanpo), Asistentzia Sanitarioko zuzendariak azpimarratu du eskura 
dauden ebidentziak aztertu direla atalurenoa eskatu den kasuetan, 
Medikamentuen Europako Agentziak (EMA) garai batean abalatuta 
baldintzapean edota saiakuntza  klinikoetarako onartu ondoren, baina 
ebidentzia horiek ez dute justifikatzen Osasun Sistema Nazionalak  
finantzatutako indikazioetan aldaketarik egitea.

Izan ere, ez da inola ere egiaztatu atalurenoaren onura, eta, gainera, 
Medikamentuen Europako Agentziak adierazi du, "pediatriako erabilerari 
dagokionez, epe luzerako balizko segurtasun- edota eraginkortasun-arazoei 
buruzko kezkak" dituela.

Azkenik, bai Sant Joan de Déu Ospitalean bai gure autonomia-erkidegoan 
tratamendu hori eman zaien beste erabiltzaile batzuekin konparatuta 
‘berdintasun-printzipioa urratzen’ dela adierazi du kexagileak, eta, horren 
inguruan, Asistentzia Sanitarioko zuzendariak azaldu du Sant Joan de Déu 
Ospitaleak ere ez duela gaur egun tratamendu hori aintzat hartzen/onartzen, 
lehen saiakuntza klinikoetan erabiltzen bazuen ere, eta, beraz, ezin da esan 
medikamentu batekiko sarbideari lotutako berdintasun-printzipioa urratzen 
denik. Halaber, azaldu du badirela Euskadin medikamentu horrekin tratatutako 
pazienteak, baina zehaztu du saiakuntza klinikoren batean sartuta dauden 
umeak edo Osasun Sailaren banakako Ebazpenaren bidez onartutako  
tratamenduak direla, farmakoaren eraginkortasunari buruzko kontraste-
azterketarik ez zegoen garaikoak (…)’.”

3.- Informazio hori kexagilearekin egiaztatu ostean, bigarren informazio-eskaera bat 
egin zitzaion Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari, eta jarraian zehazten diren 
zenbait gogoeta helarazi ziren.

Gogoetak

Lehenengoa.- Osakidetzak bidalitako txostenaren irakurketaren arabera, 
ondorioztatu daiteke, laburbilduz, finantzazio-eskaerak hizpide duen sendagaiaren 
eraginkortasunaren inguruko ziurgabetasuna dela-eta, sendagai horrek Osasun 
Sistema Nazionalaren Oinarrizko Zorroaren finantzaziorik ez jasotzeko berariazko 
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ebazpena jaso duela eta ez dagoela ez merkaturatuta ez txertatuta sistema honen 
farmazia-prestazioan.

Hala ere, legeriak ezartzen duen arren sendagai bat merkaturatu baino lehen 
dagokion sendagai-agentziaren baimena nahitaezkoa dela, eta merkaturatzeko 
baimen horrek sendagaia zein erabilera-baldintzatan preskribatu behar den jasotzen 
duen arren, araudiak, salbuespenezko kasuetan, paziente larri jakin batzuek behar 
dituzten tratamenduak eskuratu ahal izateko mekanismoak onartzen ditu (nahiz eta 
tratamendu horiek baimenduta ez egon edo baimendutako tratamenduen baldintzen 
desberdinak diren baldintzetan erabili behar diren), beraientzako egokiak diren 
sendagairik ez dagoen kasuetarako.

Hain zuzen ere, egoera berezietan sendagaiak ematea arautzen duen ekainaren 
19ko 1015/2009 Errege Dekretuan merkaturatzeko emandako baimenaren berme 
orokorren salbuespen bat ezartzen da, eta horrek, lehenik eta behin, honako hau 
ahalbidetzen du: saiakuntza kliniko batean sartuta ez dauden pazienteei baimendu 
gabeko sendagaiak agindu eta aplikatzea, paziente jakin batzuen egoera klinikoen 
tratamenduen behar bereziei erantzuteko xedearekin.

Ikertzen ari diren sendagaiak eskuratzeari erabilera errukiorra deritzo eta sendagai 
horiek aplikagarriak dira egoera kliniko larrietan; hala nola gaixotasun kronikoen edo 
larriki ahulgarriak diren gaixotasunen edo pazientearen bizia arriskuan jartzen 
dituzten gaixotasunen kasuan, ezin badira behar bezala tratatu baimendutako eta 
merkaturatutako sendagaiekin.

Horrez gain, arauak aukera ematen du baimendutako sendagaiak agintzeko 
baimendutako baldintzen desberdinak diren baldintzetan erabiltzen direnean. 
Salbuespenezko erabilera horiek baimenduta ez dauden egoeretan praktika 
klinikoaren esferan sartzen dira, eta hortaz, mediku preskriptorearen 
erantzukizunaren esparruan.

Azkenik, aukera ematen da Espainian erabiltzera bideraturiko baimendu gabeko 
sendagaiak inportatzeko, hizpide dugun kasuan bezala, legez baimenduak badaude 
beste herrialde batzuetan, eta sendagai hori agintzea ezinbestekoa bada patologia 
jakin batzuen prebentzio, diagnostiko edo tratamendurako, Espainian ez dagoenean 
indikazio mediko horretarako baimendutako hautabide egokirik edo ez dagoenean 
hornidurarik.

Azken batean, aipaturiko arauan araubide orokorraren zenbait salbuespen ezartzen 
dira, giza-bizitza bat salbatzeko edo bizi-kalitate jakin bat bilatzeko xedearekin.

Bigarrena.- Kasu honetan, garrantzitsua da azpimarratzea artatzen zuten medikuek 
adingabeari behin baino gehiagotan agindu izan diotela sendagaia (.). 

Hau da, profesional horiek, Duchenne gaixotasunaren espezialistak eta 
adingabearen egoera klinikoaren jakitun diren aldetik, eskatutako sendagaiaren 
egokitasuna justifikatu dute. Sendagai horrek gaixotasunaren atzerapena ekar 
dezake, eta, aplikatzen ez bada, gaixotasunak ondorio larriak izango ditu 
adingabearen osasunean.
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Hori dela eta, Arartekoak uste du Osakidetzari egindako bigarren informazio-
eskaeran erakunde publikoak sendagaia ukatzeko erabakian aintzat hartu zen, 
indibidualki eta zehatz-mehatz, sendagaiaren egokitasuna adingabearen osasun-
arazorako; eta, era berean, sendagaia araudian aurreikusten diren egoera 
berezietarako jasotzen den bidearen bidez eskuratzeko aukera.

Hirugarrena.- Era berean, interesgarria da adieraztea, gainera, interesdunak ere 
adierazi duen bezala, Osakidetzaren erantzunean ez zela aipatu “Adingabearen 
Interes Gorenaren” balizko urraketa, behar bezalako arrazoirik gabe sendagaien 
erabilera berezia (arestian esan bezala, 1015/2009 Errege Dekretuaren bidez 
baimendua) egiteko eskaera ukatu denean; kontuan izan gabe parametro klinikoak 
eta adingabearen interes gorena bermatzen duten printzipio bioetikoak.

Jakin badakigu gure legedian, Adingabearen Babes Juridikoaren Lege Organikoaren 
2. artikuluak xedatzen duela, kasu bakoitzean haurraren interes gorena interpretatu 
eta aplikatzeko, zenbait irizpide orokor hartuko direla kontuan (legeria espezifikoan 
ezarritakoak alde batera utzi gabe), eta irizpide horiek haztatu egingo dira zerrenda 
itxia osatzen ez duten zenbait elementu orokor kontuan hartuta. Era berean, 
elementu horiek elkarrekin baloratuko dira, premia- eta proportzionaltasun-
printzipioei jarraikiz. Azkenik, artikuluan adierazten da adingabearen interes 
gorenean hartzen den edozein neurri prozesuaren behar bezalako bermeak 
errespetatuz hartu beharko dela. Hala, azaldu behar denean profesionalek nola 
ebaluatu behar duten haurraren interes gorena eragiten dieten erabaki bat 
hartzerakoan, kontuan izan beharko dira aipaturiko kontzeptuak: irizpide orokorrak, 
elementu orokorrak eta premia- eta proportzionaltasun-printzipioak.

Alderdi horri dagokionez, Murtziako Justizia Auzitegi Gorenak epaia eman zuen 
2019ko uztailaren 19an. Epai horren bidez, adingabe baten familiak aurkezturiko 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baietsi zen, eta Murtziako Osasun Zerbitzua 
kondenatu zen eta baldintza guztiak betetzen zituen haur bati atalurenoa finantzatu 
eta hornitzera behartu zen zerbitzu hori. Haur horren tratamendua Murtziako Virgen 
de la Arrixaca ospitaleko Neuropediatria Zerbitzuko profesionalek agindu zuten, 
baina ez zitzaion eman Murtziako Osasun Sailak ezezkoa eman zuelako. Horren 
zuzenbideko laugarren oinarrian honako hau adierazten zen:

“(…) Por último, indicar que en ningún momento se ha tenido en cuenta el 
interés superior del menor, regulado en la L.O de Protección Jurídica del 
Menor ( art.2) al adoptar la decisión de no financiar el tratamiento, ni 
tampoco la explicación dada por el testigo (jefe del Servicio de 
Neuropediatría) respecto de la concurrencia de los principios bioéticos más 
básicos para entender que la solicitud de dicho tratamiento no solo se basa 
en una cuestión técnica rigurosamente elaborada sobre el trabajo del Servicio 
tratante, sino que además es desde el punto de vista bioético éticamente 
justa. Por tanto, esa vulneración del interés superior del menor, se produce 
cuando por criterios meramente económicos y de manera inmotivada se 
rechaza la solicitud del uso compasivo o esencial (permitido 
excepcionalmente por el art.17 del RD 105/2009) sin considerar estos 
parámetros clínicos y los principios bioéticos que avalan el interés superior 
del menor (…).”
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Laugarrena.- Azkenik, Osakidetzari bidalitako bigarren informazio-eskaeran 
erakunde honek adierazi zuen sendagaia ukatzeak, era berean, Espainiako 
Konstituzioaren 14. artikuluko berdintasun-printzipioa urratzea ekar zezakeela, izan 
ere, hizpide dugun kasuaren antzeko egoeretan, sendagaia autonomia erkidego 
honetan zein beste batzuetan ematen ari da, eta, dagoeneko aipatu dugun epaiaren 
laugarren oinarria jasotzen den bezala, ez du batera garrantzirik emate hori nola 
burutu den. 

“(…) Sin embargo, este Tribunal sí tiene claro que la falta de suministro del 
referido tratamiento vulnera el derecho a la igualdad (art.14 CE), pues como 
ha quedado demostrado, existen en todo el territorio español menores que 
están recibiendo el tratamiento financiado por las correspondientes 
comunidades autónomas como ha acreditado la parte recurrente con la 
información aportada a este procedimiento que facilitó la AEMPS. Además, 
en esta Región existe otro menor que padece la misma enfermedad con las 
mismas características, en el subgrupo de codón stop, que está recibiendo el 
tratamiento con atalureno sufragado por fondos públicos, siendo de destacar 
que, aunque se reconociera el derecho antes de que se excluyera el 
medicamento de los que pueden ser financiados por la Seguridad Social, 
continúa siendo administrado con posterioridad (…).”

Ildo horretatik, oso garrantzitsutzat jo zen adieraztea Osakidetzako Zuzendaritza 
Nagusiak bidalitako txostenean honako hau adierazten zela:

“...Sant Joan de Déu Ospitaleak ere ez duela gaur egun tratamendu hori 
aintzat hartzen/onartzen, lehen saiakuntza klinikoetan erabiltzen bazuen ere, 
eta, beraz, ezin da esan medikamentu batekiko sarbideari lotutako 
berdintasun-printzipioa urratzen denik.”

Baieztapen horren kontra, txostena bidali ostean interesdunak Sant Joan de Deu 
ospitaleko bere mediku espezialistarekin izandako kontsultaren partea helarazi zion 
erakunde honi; bertan, medikuak berriro adierazi zuen bere semeak EMAk 
Ataluneroa erabiltzeko ezartzen dituen irizpideak betetzen dituela. 

Bosgarrena.- Bigarren informazio-eskaera horri erantzunez, Osakidetzako zuzendari 
nagusiaren idazkiaren bidez, erakunde honi honako hau jakinarazi zitzaion:

“Sant Joan de Déu Ospitaleko Neurologia Zerbitzuaren azken txosten 
medikoak adierazten duenez, ‘EMAk atalurenoa erabiltzeko ezarritako 
irizpideak betetzen ditu pazienteak: DMD duen pazientea, sintomatikoa, 
ibiltaria bi urte’. Beraz, horrek esan nahi du medikamentuaren fitxa 
teknikoaren indikazioarekin bat datorrela. Hala ere, txosten honekin batera ez 
da eman atalurenoaren efektuei buruzko ebidentzia berririk, eta ez dira 
zehaztu helburu terapeutikoak eta atalurenoa duen pazientearengan espero 
daitezkeen onurak.

Horregatik guztiagatik, adingabekoaren Osakidetzako erreferentziazko 
medikuari eskatuko zaio banakako plan terapeutikorik onena ezar dezala 
gaixotasuna tratatzeko, medikamentuaren onurak-arriskuak orekan oinarrituta 
eta pazientearengan espero daitezkeen onurak zehaztuta, atalurenoak onura 
terapeutiko nahikoa sortzen duen edo ez jakiteko ebidentzia areagotzeko, 
aurreko azterketa klinikoek ez baitute halakorik egiaztatu.”
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Azkenik, kexagileak erakunde honi jakinarazi dio 2021eko abenduaren 9an 
Osakidetzak bere semea atalurenoarekin tratatzea onetsi zuela.

Horregatik guztiagatik, hona hemen gure 

Ondorioa

Arartekoak hizpide dugun espedientea ixtea erabaki du, kexa aurkeztea eragin zuen 
arazoa konpondu egin dela uste baitugu.


