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Arartekoaren  2022IR-1886-21  Ebazpena,  2022ko  apirilaren  8koa.  Horren  bidez, 

bere  jarduketa  amaitu  du  Osakidetzak  diabetesa  kontrolatzeko  gailu  bat 

finantzatzeari uko egin izana zalantzan jartzen zuen kexa bati dagokionez.

Aurrekariak

Arartekoak kexa izapide bat onetsi zuen, zehazki 81 urteko emakume batena. 
Interesdunak azaldu zuenez, 2 motako diabetikoa da 48 urte zituenetik, gutxi 
gorabehera, eta hasiera batean gaixotasunaren tratamendua ahoz egiten bazen ere, 
urteak direla intsulina egunean gutxienez hiru aldiz injektatu behar zuen, eta, 
gainera, glukosa maila hainbestetan edo gehiagotan kontrolatu behar zuen, azukre 
mailak orekatzeko elikagaiak hartzea eska baitezakete bat bateko igoerek eta 
jaitsierek.

Horrela, adierazi zuen hain luzaroan hainbat ziztada jasateak, atzamarrak ia 
sentiberatasunik gabe utzi zizkiola, eta horrek eguneroko gainerako jarduerei 
eragiten ziela, besteak beste, desgaitasun larria duen 91 urteko senarra zaintzeari.

Egoera horren aurrean, duela gutxi, interesdunak monitorizazio sistema duen gailu 
bat erostea erabaki du. Sistema hori likido interstizialaren glukosa mailak neurtzeko 
egokia da, eta horrela ziztadak saihesten ditu.

Gailu horrek 60 euro balio du hamalau egunik behin eta berarentzat kostu 
handiegia zela adierazi du. Are gehiago hilero 600 euroko pentsioa jasotzen duela 
aintzat hartuz gero.

Bestalde, kexagileak jakin zuen Osakidetzak diabetes mellitusa (1. mota) duten 
paziente gazteei aparatu hori finantzatzen ziela, nahiz eta orratzarekin egindako 
test konbentzionalek hatzetan eragiten dituzten lesioak antzekoak izan kasu batean 
zein bestean.

2021eko irailaren 23an zegokion erreklamazioa aurkeztu zuen Gurutzetako 
Ospitaleko Paziente eta Erabiltzaileentzako Arreta Zerbitzuan (PEAZ), 
adinarengatiko balizko bidegabekeria hori planteatuz, eta urriaren 4an ebatzi zen. 
Honela dio hitzez hitz:

“(…) Queremos trasladarle que en el momento actual, Osakidetza no 

contempla la financiación del sensor flash de glucosa (free style), no por 

criterio de edad, sino por el tipo de diabetes que presentan (diabetes mellitus 

tipo 1).

Este tipo de diabetes no se diagnostica por el nº de inyecciones de insulina 

que requiere el paciente, sino por un conjunto de datos clínicos y analíticos, 

antecedentes familiares, asociación con otras enfermedades relacionadas con 

resistencia a insulina, la presencia de determinados factores predisponentes y 
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de anticuerpos contra la célula pancreática, la clínica y evolución de la 

enfermedad en el propio paciente.

Existe representación de los Servicios de Endocrinología y también de 

pacientes en el Consejo Asesor de Diabetes, que es donde se trabajan estos 

temas y a donde nosotros, como profesionales, nos dirigimos para trasladar 

las áreas de mejora en la atención a los pacientes con diabetes que vamos 

detectando en nuestras consultas.

Gracias por plantearnos su caso, pues servirá para que en un futuro, 

Osakidetza pueda plantearse valorar la financiación de sensores en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 con multidosis de insulina.”

Kexa jaso bezain laster, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari horri buruzko 
informazioa eskatu zitzaion, eta jarraian azaltzen diren zenbait ohar helarazi 
zitzaizkion.

Gogoetak

1. 2019ko azaroaren 13an, Osasun Sailak berak, dispositibo horri buruz, Eusko 
Jaurlaritzaren bere finantzaketa 1 motako diabetes mellitusa duten paziente guztiei 
zabaltzen zitzaiela iragarri zuen bere web orri ofizialean1, eta zituzten bertuteak 
nabarmendu zituen, honako hau adierazita: 

“Euskal Autonomia Erkidegoa izan da Europako hainbat herrialdetan erabiltzen 

den gailu berri hori bere zerbitzu-zorroan sartu duen lehen autonomia 

erkidegoetako bat. Horrek esan nahi du diabetesa  duten  pertsonen  bizi 

kalitatea  asko  hobetuko  dela, eguneroko bizimodua erraztuko duela eta 

egunero ziztada asko egitea saihestuko dela.”

Adierazpen horrekin bat etorriz, Osakidetzako zuzendaritza nagusiari jakinarazi 
zitzaionez, zentzuzkoa dirudi baieztatzea, 1. motako diabetes mellitusa duten 
pazienteen bizi-kalitatea hobetzea –“flash” sistema berri hori ematen baitzaie– ez 
dagoela zuzenean lotuta pairatzen duten diabetes mellitusaren motarekin, baizik eta 

glukosa mailak neurtzeko eta erregulatzeko “egunero ziztada asko egitea” 
behartzen duen metodo bat alde batera uztearekin baizik.

Eta, ildo horretatik, esan genezake ,kexaren sustatzailearen kasuan bezala, 2. 
motako diabetes mellitusa duten pazienteek, intsulina mendekoak direnez eta haien 
glukosa mailak kontrolatu eta egunero dosi anitza injektatu behar dutenez, beren 
bizi kalitatea ere hobetuko luketela sentsoreen bidez glukosa neurtzeko gailu hori 
erabiliz, askoz ere gutxiago inbaditzen baitu. 

1 https://www.osakidetza.euskadi.eus/noticia/2019/el-nuevo-modelo-de-medidor-de-glucemia-en-tiempo-real-se-
extiende-en-euskadi-al-conjunto-de-pacientes-con-diabetes/ab84-oskcon/es/
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2. 2022ko urtarrilaren 11an egindako informazio eskaerari erantzuteko, 
Osakidetzako zuzendari nagusiak Arartekoari honako hau jakinarazi dio:

“Osakidetzako  Ospitaleen  Koordinaziorako  Zuzendariordetzak  bidalitako 

txostenean jasotzen denez, atsegin handiz jakinarazten dizugu ezen, Uribeko E

rakunde  Sanitario  Integratuko  PEAZek  adierazi  digunaren  arabera,  zerbitzu 

horrek  XXXXX  andrearen  erreklamazioa  dagokion  Endokrinologia  Zerbitzur

a bidali  zuela,  eta  handik  jakinarazi  dietela  finantzaketa-irizpideak  aldatu  eg

in direla eta pazienteak, gaur egun, Osakidetzak adierazitako irizpideak betetz

en dituela. 
Beraz, 2022/01/17an Endokrinologia Zerbitzua pazientearekin harremanetan 

jarri zen, sentsoreak anbulatorioan jasotzeko beharko duen txostena hari 

emateko.”

Bidalitako txostenaren arabera, honako ondorio hau atera dugu: 

Ondorioa

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


