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Arartekoaren 2015R-1375-15 Ebazpena, 2015eko abenduaren 3koa. Horren bidez, 
OSAKIDETZAri gomendatzen zaio interesdunari Lenvatinib medikamentua 
eskuratzeko aukerari buruz eskatu duen informazioa eman diezaiola. 
 
 

Aurrekariak 
 

Institutu Onkologikoan egondako paziente batek aurkeztu du kexa eta, bertan, 
pairatzen duen gaixotasunerako (tiroide kartzinoma) tratamendu bat (Lenvatinib 
bidez) eskuratzearekin lotutako hainbat gai planteatu dira. 
 
Arartekoan kexa aurkeztu baino lehen, Osakidetzara joan zen eta aholkularitza 
eskatu zuen, honela: 
 
“En noviembre de 2012 inicia tratamiento con Sorafenib 400mg/día tratamiento 
que se continua, sin progresión y estabilización de la enfermedad hasta el 
25/05/2015, fecha de la ultima reevaluación en que se observa progresión de la 
enfermedad con crecimiento de masa cervical. Hasta el momento el paciente 
presenta buen estado general y sin conmorbilidad. Ante los nuevos datos de 
eficacia de Lenvatinib en esta patología Onkologikoa solicita a Osakidetza la 
aprobación de dicho fármaco como nueva línea de tratamiento. La respuesta de 
Osakidetza es negativa. El Servicio de investigación de Onkologikoa se pone en 
comunicación con el laboratorio que genera el producto y es facilitado de forma 
gratuita, hasta que se establezca precio en Europa. 
Desearía asesoramiento sobre la forma de poder acceder a este medicamento en el 
momento que el laboratorio solicite el importe. En espera de su respuesta.” 
 
Hasierako erantzunean, honakoa jakinarazi zitzaion: “Esta solicitud no cumple los 
criterios de Osakidetza y por ello lo ha denegado; si finalmente el Onkologiko 
decide iniciarlo, de manera unilateral, será quién deba responderle.” 
 
Pertsona honen kexa Osakidetzari igorri genion. Bertan adierazi genion, hain zuzen 
ere, interesdunaren ustez ez zitzaiola azaldu zergatik ez zegoen baimenduta 
preskribatutako medikamentua. 
 
Interesdunari emandako hasierako erantzunari honako informazioa erantsi zitzaion 
ondoren: 
 
“Según la normativa farmacéutica estatal (Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios modificado 
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por Real Decreto- Ley 16/2012, de 20 de abril), para su uso en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) los medicamentos deberán contar con la autorización de 
comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) y tener establecidas las condiciones de prescripción, 
dispensación y financiación (incluido precio financiado) por parte del Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (MSSSI). 
 
El medicamento Lenvatinib objeto de la solicitud es un medicamento no autorizado 
ni comercializado en España y por lo tanto, sin financiación en el SNS en el 
momento actual.  

 
Por todo ello, el marco de aprobación, comercialización y financiación de los 
medicamentos en el SNS está claramente normativizado y es competencia directa 
del MSSSI. En consecuencia, el Servicio vasco de salud, órgano adscrito al 
Departamento de Salud y configurado dentro del SNS, tiene que dar cumplimiento 
a la normativa a él aplicable.” 
 
Aurrekari horiek kontuan hartu eta kexa aztertu ostean, Osakidetzara zuzendu 
ginen, honela: 
 
“Gure lehen eskaeraren ondoren eman zaigun informazioaren arabera, paziente 
horrek gutun honekin batera bidaltzen dugun agiria1 sinatu zuen. Agiri horretatik 
ondorioztatzen da une hartan bazekiela finantzaketa-baldintzen berri. 
 
Hori kontuan hartuta, osasun-sistemaren erantzunak harago joan beharko luke, guk 
uste, eta pazienteari argibideak eman beharko lizkioke beraren eskaeraren 
funtsezko gaiez: ea sendagai hori lortzeko modurik badagoen ala ez, edo ea 
sendagai hori finantzatzea onartzeko aurreikuspenik badagoen. Ikuspegi horretatik, 
nire aburuz, agiri horri ez diogu eman behar garrantzi hau besterik: pazienteak 
agiria sinatu zuen unean, ezagutzen zituela finantzaketa-baldintzak. 
 

                                         
1 “En la fecha de inicio del tratamiento con Lenvatinib (14 de julio de 2015) el mismo se administra dentro de un 
programa de uso expandido, de manera gratuita para el paciente. Este programa finalizará probablemente en 
septiembre de 2015, momento a partir del cual, y dado que Osakidetza, conforme a criterio conocido tras 
consulta, no financia este tratamiento ni valorará su financiación hasta que no se cumplan los criterios 
establecidos por este organismo, el tratamiento pasará a facturarse directamente al paciente. El precio 
aproximado del tratamiento es de 6000-7000 € mensuales y el periodo a transcurrir desde el fin del programa de 
uso expandido y su potencial inclusión entre los tratamientos sufragados por Osakidetza no nos es conocido. 
Desde el momento en que el tratamiento se administre fuera del programa de uso expandido y previamente al 
inicio de cada ciclo de tratamiento se solicitará al paciente un adelanto del 50% del precio a modo de compromiso 
de pago por su parte.” 
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Informatzeko helburu horretaz harago, Lenvatinib sendagaia doan finantzatzeko 
epea bukatzeko zorian zegoela, interesdunak, Osakidetzari bidalitako idazki batean, 
sendagaiaren eraginkortasunari buruzko datuak azaldu zituen eta, azalpen hartan 
oinarrituta, botika hori baimendu ziezaioten eskatu zuen, tratamendu-lerro berri 
gisa. 
 
Hasierako erantzunean adierazi zioten ez zituela betetzen Osakidetzaren irizpideak, 
eta gero hauxe jakinarazi zioten: Onkologikoak, bere aldetik, azkenean tratamendu 
horrekin hastea erabakitzen bazuen, zentro horrexek erantzun beharko ziola. 
 
Osakidetzaren ondorengo jakinarazpen batean adierazi diotenez, uztailaren 26ko 
29/2006 Legearen arabera –sendagaien eta osasun-produktuen bermeak eta 
zentzuzko erabilera, Osasun Sistema Nazionalean erabil daitezen-, sendagaiei 
merkaturatzeko baimena eman behar die Sendagai eta Osasun Produktuen 
Espainiako Agentziak (SOPEA), eta sendagaiak agindu, banatu eta finantzatzeko 
baldintzak (finantzatutako prezioa barne dela) ezarrita eduki behar ditu Osasuneko, 
Gizarte Gaietako eta Berdintasuneko Ministerioak. Lenvatinib sendagaia Espainian 
ez dago ez baimenduta, ez merkaturatuta ere. Horregatik, jakinarazi zioten gaur 
egun ez daukala finantzaketarik Osasun Sistema Nazionalean. 
 
Pazienteak finantzaketarik ezaren berri bazekiela onartuta ere, ez dugu ahaztu 
behar Osakidetzaren paziente gisa sendagai hori lortzeko bide berezirik ba ote 
dagoen galdetu duela. 
 
Galdera horri dagokionez, interesdunak esan digu bere gaitz bera duten beste 
paziente batzuk Lenvatinib bidez tratatzen dituztela: horietako bi Madrilgo 
Autonomia Erkidegoan eta beste bat Gaztela eta Leongoan.  Ezin izan digu datu 
hori zehaztu, baina, hori dela eta, paziente honek bere buruari galdetzen dio ea 
sendagai hori eskuratzeko aukerarik badagoen, lortzeko prozedura bereziak erabiliz. 
 
Azkenean ateratzen den ondorioa alde batera utzita, gure iritziz, pertsona hori 
euskal osasun sistemaren erabiltzaile denez gero, azaldu dituen gaien azterketaren 
emaitzan oinarritutako erantzuna merezi du: ea prozedura berezi bat erabiltzeko 
aukerarik badagoen ala ez, eta zer aurreikuspen dauden gaur egun Lenvatinib 
baimendu eta finantzatzeari buruz, nahiz eta hori SOPEAren eskumen bat izan. 
 
Jakina, guk ez dugu adierazi behar, ez baitagokigu, ea sendagai hori finantzatu 
behar den ala ez. Kexa hau beste ikuspegi batetik bideratzen ari gara, hain zuzen, 
erabiltzaileak bere tratamenduaz azaldu dituen alderdiez informatua izateko duen 
eskubidearen ikuspegitik. 
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Pazientearen ikuspuntutik begiratuta, gure ustez ez du garrantzirik izan behar 
gaixoa Institutu Onkologikoan tratamendua jasotzen aritzeak, izan ere, euskal 
osasun sistemaren asegurudun bezala jasotzen du tratamendu hori.” 
 
Hona hemen gure informazio eskariari igorri zioten erantzuna: 
 
“Aurretik bidali genuen erantzunean adierazten genuen moduan, gaur egun 
Lenvatinib medikamentuak oraindik ez du lortu merkaturatzeko behar duen 
Medikamentuen eta Produktu Sanitarioen Espainiako Agentziaren (AEMPS) 
baimena eta, beraz, Osasun Ministerioak ez ditu ezarri medikamentu hori 
agintzeko, emateko eta finantzatzeko baldintzak; horren ondorioz, ez da sartu 
Osasun Sistema Nazionaleko katalogoan. 
 
Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak xedatutakoaren arabera, Euskadiko 
osasun-sistemak, lege horretan zehaztutakoari jarraiki, estatuko osasun-sistemaren 
oinarrizko antolaketaren araberako banakako osasun-prestazioak bermatuko ditu.  
Ildo horretatik, irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuak, zerbitzu komunen 
zorroa ezartzen dituena, 2. artikuluan hau zehazten du: Osasun Sistema 
Nazionaleko erabiltzaileek sarbidea izango dute errege dekretu honetan aitortzen 
den zerbitzu komunen zorrora izatea benetako berdintasun-egoeran. 
 
Konstituzioak arautzen duen errespetuaren berdintasun-printzipioak honako hau 
dakar berekin; medikamentu horren finantziazioa tramitatzeko aldian, pazientearen 
egoeran dagoen paziente batentzat, fase iragankorra bitartean, zerbitzu-zorroan ez 
dauden medikamentuen finantziazioa onartzen bada, medikamentuen finantziazioa 
onartu arte paziente guztientzat onartu beharko litzateke. 
 
Azkenik, nabarmendu behar da, egiaztatu den moduan, pazienteak beti jakin duela 
zeintzuk diren medikamentua finantzatzeko gaur egungo baldintzak eta 
Osakidetzak ez duela tratamendu hori finantzatzen eta, horiek horrela, pazienteak 
espresuki onartu zuela medikamentua azaldutako baldintzetan ematea.“ 
 
Aurrekari hauen arabera, honako gogoeta hauek egin ditzakegu:  

 
Gogoetak 

 
Lehenik eta behin, garrantzitsua iruditzen zaigu honakoa adieraztea: paziente hau 
Institutu Onkologikoan tratatua izatea ez da kontuan hartu behar espediente honen 
xederako, euskal osasun sistemaren asegurudun gisa ari baita. 
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Kasu honen azterketa, beraz, institutu horrekiko itunaren alderdiren bat 
berrikusteko baliagarria izan daiteke, baldin eta, gertatutakoaren ondorioz, paziente 
honek tratu desberdina jaso badu, zuzenean Osakidetzako zentro batera joan izan 
balitz jasoko lukeen tratuarekin alderatuta. Azpimarratu beharra dago, gainera, 
Institutu Onkologikoan tratamendua hasi izanak ezin duela pazientea egoera 
okerragoan jarri, kexan aipatutako gaiari dagokionez, hots: oraindik baimendu gabe 
dagoen medikamendu bat eskuratzeko prozedura bereziari buruz eskatu duen 
informazioa lortzeko zailtasunari dagokionez. 
 
Hasitako tratamendua dela-eta, Osakidetzaren erantzunak zera azpimarratu du, 
pazienteak bazekiela AEMPS-ek ez zuela baimentzen Lenvatinib medikamentua.  
 
Gure ustez, gertaera horrek ere ezin du bere eskaria debaluatu, pazienteak 
eskubidea baitauka oraindik orokorrean baimendu gabe dagoen tratamendu hori 
eskuratzeko prozedura bereziaren gainean eskatu duen informazioa jasotzeko. 
 
Ondorioz, bere asmoa zera da: AEMPSek Lenvatinib medikamentua baimendu 
artean, berau erabilera baldintza berezien bidez eskuratzeko moduari buruz 
informazioa bidal dakiola, ekainaren 19ko 1015/2009 Errege Dekretuan 
aurreikusitako prozedura bereziaren arabera. Informazio eskari horri ez zaio 
erantzunik eman. 
 
Gure iritziz, Osakidetzako paziente honek eskubidea dauka jakiteko, batetik, 
Lenvatinib medikamentua eskuratzeko prozedura berezia hasi ote den, eta, 
bestetik, hala egin bada, kostu hori ordaindu beharko luketen organo gorenen ustez 
zergatik ezin den berau AEMPSen tramitatu. 
 
Pazientearen aburuz, AEMPSek ebaluatu duen medikamendu bati buruzko gai 
horien gaineko erantzuna jasotzeko asmoa justifikatuta dago. Gure informazio 
eskarian ere jaso genuen gogoeta hori, honakoa adieraztean: “Jakina, guk ez dugu 
adierazi behar, ez baitagokigu, ea sendagai hori finantzatu behar den ala ez. Kexa 
hau beste ikuspegi batetik bideratzen ari gara, hain zuzen, erabiltzaileak bere 
tratamenduaz azaldu dituen alderdiez informatua izateko duen eskubidearen 
ikuspegitik. 
 
Gure informazio eskariaren helburua funtsezko alderdi honi buruzko erantzun 
oinarritu bat lortzea izan da, eta beste paziente batzuek medikamendu hori 
eskuratu izanari dagokionez, beste autonomia erkidego batzuetako hiru kasu jaso 
genituen (2 Madrilen eta hirugarrena Gaztela Leonen), pazientearen esanetan 
prozedura bereziaren bidez eskuratu ahal izan baitzuten medikamentu hori.  
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Osakidetzaren erantzunean ez da aipatu kasu horiei buruzko informaziorik. Baina, 
adierazi duenez, duintasun printzipioarekiko errespetua, zerbitzuen zerrendan 
sartzen ez diren medikamentu batzuk pazientearen egoeran eta finantzazio hori 
tramitatzen den aldian zehar finantzatzea onartzen baldin bada, paziente guztiei 
hedatu beharko litzaieke, egoera berean, medikamentuen finantziazioa onartu 
arteko fasean zehar.  
 
Ezin gara gogoeta horrekin ados egon. Izan ere, berdintasun printzipioak, hala 
adierazita, erabilera errukiorreko baimen prozedura bereziak edukirik gabe utziko 
lituzke. Antolamenduan aurreikusitako erabilera bereziko prozedura ez da ate huts 
bat oraindik AEMPSek baimendu ez dituen medikamenduak eskuratzeko. 
 
Berdintasun printzipioak tratu desberdina onartzen du, justifikatutako kasuetan. 
Horren harira, erabilera errukiorraren bidez medikamendua eskuratzeko eskari bat 
era justifikatuan onartu edo ukatzen bada, eta 1015/2009 Errege Dekretuan 
aurreikusitako baldintzak betetzen baldin badira, banakako erabakiak har daitezke, 
eta, paziente bakoitzaren egoera klinikoak kontuan hartzen direnez, justifikatuta 
daude. Kasu honetan, adibidez, pazienteak Sorafenib medikamenduarekin huts egin 
ote duen ebaluatu beharko litzateke. 
 
Espediente honetan azaldu diren aurrekariak aztertuta, ez dugu ikusi, 1015/2009 
Errege Dekretuak egoera berezietan medikamenduak eskuratzeko ematen duen 
aukera dela eta, AEMPSen eskari egokia izapidetu denik edo, mediku 
preskriptoreak izapiderik hasi badu, zeintzuk izan diren organo arduradunek eskari 
horri uko egiteko izan dituzten arrazoiak.  
 
Gogoeta horiek kontuan hartuta, gure informazio eskarian aurreratu genuen bezala, 
pentsatzekoa da pertsona honek euskal osasun sistemaren erabiltzaile gisa merezi 
duen erantzuna egoera berezietan medikamenduak eskuratzeko prozedurari buruz 
planteatu dituen gaien azterketaren emaitza izan behar dela. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, gomendio hau egiten diogu 
Osakidetzari 

 
 

Gomendioa 
 
Erantzuna eman dakiola interesdunaren asmoari, hots, Lenvatinib medikamendua 
erabilera baldintza berezietan eskuratzeko aukeraren (ekainaren 19ko 1015/2009 
Errege Dekretuan aurreikusitako prozedura bereziaren) gainean eskatu duen 



 

 
 

7 
 

informazioa lortzeko eskubideari. Izapide hori mediku preskriptoreak sustatu badu, 
izapide hori AEMPSen justifikatutzat ez jotzeko arrazoiak azal ditzatela. 
 
 
 


