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Arartekoaren 2016S-378-15 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 17koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari iradokitzen zaio zentro pribatu bateko esku-
hartze terapeutikoaren aurretiazko jakinarazpenaren eskaera berrikusteko. 
 

Aurrekariak 
 
Sentikortasun Kimiko Aniztuneko Sindromea (SKA) duen pertsona batek jarri du kexa 
hau, zailtasunak dituelako bere gaixotasunarentzako tratamendua jasotzeko. 
 
Arabako Unibertsitate Ospitaleko Endokrinologia Zerbitzuak 2014ko ekainean 
proposatu zuen pertsona horren egoera erreferentziazko zentro espezializatu batean 
aztertzeko. Jarraian jasotzen denez, proposamen honen oinarria izan da Euskal 
Osasun Sistemako espezialistek zailtasunak dituztela patologia hori tratatzeko. 
 
“El paciente ha sido diagnosticado de SD de Sensibilidad Química Múltiple que 
provoca SD de Fatiga crónica III/IV y fibromialgia Severa ha recibido tratamiento para 
su proceso sin conseguir mejoría clínica evidente de su cuadro, además las especiales 
características que presenta hace que sea difícil su valoración presencial en consulta. 
Por el riesgo de incrementar su clínica por exposición a sustancias químicas y 
ambientales y la necesidad de desplazamiento con mascara con filtro de Carbón 
activado. Por todo ello se solicita valoración en centro especializado de referencia, 
siendo, a nuestro criterio, el más adecuado la Fundación Alborada”. 
 
Proposamen horretan oinarrituz, Osasun Sailak kanpoko kontsultaren eskaera 
baimendu zuen Alborada Fundazioa zentroko endokrinologia zerbitzuan. Kontsulta 
horren ostean, 2014ko urrian, zentrotik patologia hori tratatzeko proposamen bat 
egin zen. 
 
Maiatzaren 25eko idazkian, maiatzaren 4an egin genion informazio-eskaerari 
erantzunez, Osasun Sailak jakinarazi zigun oraindik tratamendu-proposamena 
baimentzeko espedientearen zenbait alderdi aztertu behar zirela, funtsean, 
Medikamentuei buruzko Herritarrentzako Informazioaren Euskal Zentroak horren 
ebidentzia zientifikoaren azterlana (CEVIME) aztertu behar zuen. Horrez gain, Osasun 
Sistema Nazionaleko beste bitarteko batzuetan egindako kontsultei emandako 
erantzunak aztertu behar dira, besteak beste, La Paz Unibertsitate Ospitalea, paziente 
horri arreta zentro horietan emateko aukerari buruz. Ez da horri buruzko daturik eman; 
hortaz, ondoriozta dezakegu ez dela aukera hori existitu. 
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2015eko irailaren 3ko idazkiaren bidez, baimen-eskaerari buruzko informazioa eskatu 
genuen; oraindik ebazteke dago. Eskaera horretan, beharrezkoa iruditu zitzaigun 
interesdunak egindako alegazio bati buruz galdetzea, egiaztatzeko. Zehazki, adierazi 
zuen Alborada Fundazioa zentroan bertan beste tratamendu batzuk baimendu zirela.  
 
Azkenik, irailaren 16an, Osasun Sailaren Ebazpena igorri zen; horrek baimena ukatu 
zuen.  
 
Bertan adierazten da, CEVIMEren txostenaren arabera, sentikortasun kimiko 
aniztunak ez duela identifikatutako etiologiarik ezta tratamendu zehatzik ere. Beraz, 
Alborada Fundazioak proposatutako tratamenduarentzat agindutako medikazioak ez 
dauka ebidentzia zientifiko nahikorik sindrome hori tratatzeko. Horregatik, finantziazio 
publikoa duten osasun prestazioetatik kanpo geratzen da. 
 
Hala, gehitzen du proposatutako tratamenduak ez duela Espainiako Medikamentu eta 
Osasun Produktuen Agentziaren (AEMPS) argibide baimendurik kexagileak duen 
patologiarentzat.  
 
Aurrekari horien arabera, honako gogoeta hauek adieraz ditzakegu:  
 

Gogoetak 
 
Patologia hau duten pazienteek tratamendua jasotzeko duten zailtasuna ez da berria. 
Arartekoak Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako aurreko urteko txostenetan, bizi duten 
egoera jaso izan dugu, alternatibarik ez dutelako. Hauxe esaten genuen gure 2013ko 
urteko txostenean, sentsibilizazio zentraleko gaixotasunak dituzten pertsonei 
emandako arretari dagokion atalean, fibromialgia (FBM), neke kronikoa (FC), 
sentikortasun kimiko aniztuna (SQM) eta electrohipersentsibilitatea (EHS) 3.4.3.1. 
“Euskal osasun-sistemak ez dauka sentikortasun kimiko anizkoitza eta merkurio-
intoxikazioa duten pertsonak artatzeko profesional espezializaturik. Hori dela eta, ezin 
da diagnostiko egokia egin eta dagozkion tratamenduak ezarri. Gainera, horrek 
espezialista batetik bestera jaoanarazten du gaixoa, era kezkagarrian. 
Oro har, osasun arloko langileek ingurumen-patologiak ezagutzen ez dituztela 
erregistratu da.” 
 
Mota honetako edozein pazienteri zentro pribatu batean emandako osasun-asistentzia 
finantzatzeko aukera ez da inoiz itxita egon. Horri dagokionez, kasu zehatz honen 
inguruan egin genuen lehenengo informazio-eskaeran, 2015eko maiatzaren 4an, 
Osakidetzaren honako erantzun hau jaso genuen, patologia hauen arretari buruzko 
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aurreko espediente batean: “Hasiera batean ez da alboratzen ezaugarri horiek dituen 
paziente bati zentro pribatu batean emandako osasun-laguntza finantzatzeko 
aukera, betiere laguntza hori bera ezin denean eman osasun-zentro publiko batean, 
Osakidetzan edo Osasun Sistema Nazionalean (…) Osasun Sailak programatu 
daitekeen beste edozein osasun laguntza finantzatu dezan, ‘aurretiko baimena’ 
izeneko bidearen bitartez izapidetu beharko da. Hau da, Osakidetzako mediku batek 
eskatu beharko dio dagokion Osasun Lurraldeko Ordezka-ritzaren Mediku 
Ikuskaritzari, eta hark baimenduko du, laguntza horren beharra dagoela eta zentro 
publiko batek ezin duela eman egiaztatu ondoren.” 
 
Kexa hau testuinguru horretan kokatuta, uste dugu patologia honentzat proposatu 
den tratamenduaren inguruko alderdi batzuk ez direla kontuan hartu baimena 
ebaluatzerakoan. Ohar honek ez du azterketaren emaitza aurretik epaitzen, baina 
adierazten ditugun alderdi horiek kasu horren barruan ebalua daitezen nahi dugu. 
 
Osasun Sailak ezespen-ebazpena eman du; adierazi du kasu honen gaineko 
erabakiaren oinarria dela paziente honek jasaten duen patologiak ez duela etiologiarik 
ezta tratamendu espezifikorik ere eta agindutako medikazioak ez duela ebidentzia 
nahikorik. 
 
Eskatutako tratamenduan ez dago ebidentziarik; datu hori kontuan hartu da Osasun 
Ministerioaren 2011ko sentikortasun kimiko aniztunari buruzko adostasun-
dokumentuan hausnartzeko elementu gisa. Aipatutako dokumentuak, 2015eko 
eguneraketan, adierazi du ez direla kalitateko azterlanak aurkitu, sentikortasun kimiko 
aniztunaren maneiu terapeutikoan esku-hartze eraginkorragoei eta seguruagoei 
buruzko froga gehiago ematen dituztenak. Hala ere, adierazten du, oraindik 
sendatzeko tratamendurik ez dagoenez, esku-hartze terapeutikoak sintomatologia eta 
bizi-kalitatea hobetzera bideratuta egon behar dutela. Gure ustez, azken ikuspuntu 
horretatik aztertu beharko zen paziente honentzako proposamen terapeutikoa.  
 
Tratamenduen sendatzeko eraginkortasunari buruzko ebidentziarik ez dagoela esateak 
ez du esan nahi proposatutako tratamendua edo esku-hartze terapeutikoa ezin denik 
aztertu, pazientearen sintomatologia eta bizi-kalitatea hobetzeko ikuspuntu horretatik. 
 
Paziente honen eskaera tratamendurik gabeko patologia baten ikuspuntutik ere 
aztertu behar da, ukatzeko oinarritzat hartu diren ebidentziaren baldintzetan. Zentzu 
horretan, bere eskaeran ez du aipatzen eskaini zaiona ez den beste terapia bat; izan 
ere, hori da gakoa, tratamendurik ez duela, hain zuzen ere. 
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Gure informazio-eskaeretan adierazi dugu Alborada Fundazioa zentro bereko beste 
tratamendu batzuen aurrekariak aztertzeko elementu erabilgarria izan daitezkeela.  
 
Aurrekari horiek ez lotesleak izan daitezke, aurreko erabakietatik aldentzeko arrazoi 
oinarridunak badaude. Hala ere, interesdunak egindako alegazio bat denez, 
tratamendu-eskaerari emango zaion erantzuna, ukatzekoa bada, alderdi hori aztertu 
beharko du, bai kasuak berdinak ez direla esateko, edo berdinak badira, erantzun 
desberdin bat emateko arrazoiak azaltzeko. 
 
Espediente honetan ez da alderdi hori aztertu eta erabilgarria izan daiteke tratamendu 
edo esku-hartze horiek ebaluatzeko elementu gisa.  
 
Espediente honen izapidean, Osasun Sailari jakinarazi diogu AEMPS agentziak 
Alborada Fundazioari baimena eman diola tratamendurako beharrezkoak diren 
medikamentuak inportatzeko bakarkako espedientearentzat.  
 
Datu horri dagokionez, jakinarazi digute ez dela nahastu behar medikamentu zehatz 
bat hornitzeko baimena finantziazio publikoaren menpe dauden medikamentuentzako 
prestazioen barruan egotearekin. 
 
Ezin dugu horri buruz ezer esan, baina datu hori beste arrazoi batengatik eman dugu. 
Hain zuzen ere, hori egin genuen pentsatuz AEMPS agentziak medikamentuak 
tratamendu honetarako bakarka inportatzea baimendu izanak mota honetako esku-
hartze baten aurrean egotea eragin dezakeelako: eraginkortasunari buruzko 
ebidentziaren baldintzak betetzen ez baditu ere, pazientearen sintomatologia eta bizi-
kalitatea hobetzeko eraginkorra izan daitekeen esku-hartzea. 
 
Beraz, AEMPS agentziaren inportazio-baimenaren datua ematean edo Alborada 
Fundazioaren txostenak eskaintzean, ez genuen nahi eskatutako baimena ukatzeko 
kontuan hartu diren arrazoiak zalantzan jarri, baizik eta ebaluatu ez diren hausnarketa-
elementuak aztertzea.  
 
Sustatu nahi duguna da, paziente honen patologiaren inguruabar espezifikoez gain, 
Arabako Unibertsitate Ospitalearen Endokrinologia Zerbitzuaren txostenean bakarka 
adierazitakoak, kontuan har daitezen beste inguruabar batzuk. Izan ere, horiek beste 
tratamendu batzuk ez baztertzera eraman zezaketen. Tratamendu horiek, 
eraginkortasuna behar beste egiaztatuta ez badute ere, alternatiba bat izan daitezke 
gaixotasunaren ondorioak arintze aldera.  
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Badakigu oso zaila dela giroan substantzia kimikoak egoteagatik sortutako 
gaixotasunei erantzun bat ematea; hala ere, guk hausnarketa bat egitea proposatu 
dugu Alborada Fundazioak baimendutako kontsultaren ondorioz paziente honi 
emandako tratamendu-proposamena berriz aztertzeko. Uste dugu proposatzen dugun 
hausnarketa ez dela funtsik gabekoa. Gogoeta hau egiterakoan, goian adierazitako 
arrazoiez gain, kontuan hartu dugu Europako Kontseiluaren jakinarazpenean islatutako 
ideia, Environment health: better prevention of environment-related health hazards 
izenburua duena, 2013ko urtarrilaren 20koa. Izan ere, horren ondorioetako batek, 
12.13 puntuak, hauxe ezartzen du: “improve provision, by better reimbursement of 
diagnostic and therapeutic expenses, for persons suffering from illnesses associated 
with the environment, who often face major protracted suffering involving high 
personal costs”. (hornidura hobetzea, diagnostiko eta terapien gastuen itzulera 
hobeekin ingurugiroarekin lotutako gaixotasunak pairatzen dituzten pertsonentzat, 
askotan kostu personal itzelak suposatzen dituzten sufrimendu luze eta handiei 
aurre egin behar dietenak). 
  
Uste dugu ezin dugula adierazi proposatutako tratamendua baimendu behar den edo 
ez. Egin ditugun hausnarketa horien helburua beste bat da, hau da, proposamena 
parametro desberdinetatik aztertua izan dadin, eta ez soilik sendatzeko tratamendu 
gisa duen ebidentzia zientifikoaren ikuspuntutik.  
 
Kexan dauden datuak eta administrazio horrek eta kexagileak aurkeztutako 
dokumentazioa ikusita, eta egindako gogoetak ikusita, hauxe da gure 
 

Iradokizuna 
 
XXX kexagileak aurkeztutako proposamen terapeutikoa baimentzeko eskaera 
berrikusteko; horrela, zenbait alderdi ebaluatuko dira. Alderdi horiek 
tratamenduaren edo proposatutako esku-hartze terapeutikoaren ebidentzia 
zientifikoaren gaineko ondorioa aldatzen ez badute ere, pazientearen 
sintomatologia eta bizi kalitatearen hobekuntzarekin zerikusia izan dezakete. 
 
 
 
 
 


