
Recomendación á Consellería de Sanidade sobre reintegros de gastos  médicos.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª. .........,
sobre a atención sanitaria do seu fillo e o reintegro de gastos pola atención médica nun
centro privado.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, a interesada transmitiunos que acudiu ao servizo de urxencias do
Complexo Hospitalario de Vigo o 29 de setembro de 2013 co seu fillo. Fixéronlle un TAC e foi
derivado a consulta de neuroloxía o 17 de outubro de 2013. Ante o agravamento do
paciente, acudiron novamente a urxencias o 9 de outubro. O 17 de outubro, na consulta do
Dr. Joaquín Sánchez Herrero descártase o posible vértigo e se emite volante para RM
cerebral pola hipótese de tumor. Dado que o médico non aseguraba que a realización da
proba fora urxente, a nai, ante esta situación y dados os antecedentes do seu fillo, valora
como un acto de responsabilidade inaprazable o sometemento á RM cerebral coa máxima
urxencia, asumindo inicialmente os costes. A raíz do informe resultante desta RMC, fixouse o
seu internamento urxente no Complexo Hospitalario de Vigo, sendo sometido unha semana
despois a unha neurocirurxía.

2. A autora de queixa considera que deberían ser reintegrados os gastos da RM cerebral
dado que parece incuestionable que de non realizala de xeito urxente e inaprazable, non
sería intervido de forma tan inmediata, co conseguinte risco para a súa saúde.

3. Solicitado informe á Consellería de Sanidade, esta remitiunos un escrito no que se
especifica que a interesada presentou unha reclamación o 27 de novembro de 2013 polo
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concepto indicado, que lle foi denegada por Resolución da xerencia en base ao informe da
Inspección de Servizos Sanitarios, que considerou que neste caso non concorría unha
situación de urxencia inmediata e de carácter vital, que constitúe a única causa valida, de
conformidade co establecido no RD 1030/2006 para a concesión favorable do reintegro de
gastos médicos nun centro privado. A reclamante formulou reclamación previa ante a
Resolución indicada que foi rexeitada polas razón indicadas, en base ao informe da
Inspección de Servizos Sanitarios.

2. O informe conclúe indicando que o paciente foi ingresado para estudio unha vez que a
reclamante presentou a RM cerebral, e non como consecuencia do informe presentado pola
reclamante. Unha vez contrastadas as probas foi cando se decidiu a intervención cirúrxica
que se realizou o día 6 de novembro de 2013.

ANÁLISE

1. O artigo 43 da Constitución Española recoñece o dereito dos cidadás á protección da súa
saúde, indicando que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a
través das medidas preventivas e das prestacións e servizos necesarios. É por isto que a
prestación de asistencia sanitaria non debe ser entendida como un puro mecanismo de
aseguramento público, senón como un servizo público esencial de obrigatoria prestación
polos poderes públicos, se ben o seu concreto contido e beneficiarios haberás de ser
precisados, conforme ao artigo 53.3 da Constitución, polas Leis que desenvolvan o texto
constitucional.

O lexislador ten optado pola prestación deste servizo a través dos seus propios medios e
estruturas, constituíndo un Sistema Nacional de Saúde de carácter público, no que se
integran e coordinan as competencias da Administración Xeral do Estado e as propias das
Comunidades Autónomas. As administracións competentes están obrigadas a prestar este
servizo a través de medios propios (o, no seu caso, concertados), de xeito que o titular do
dereito a prestacións non pode dirixirse a institucións sanitarias distintas ás previstas para
obter as correspondentes prestacións, sendo ao seu exclusivo cargo os gastos que se lle
orixinen cando así o faga.

2. Non obstante, aínda que está claro que as prestacións sanitarias se facilitarán, en
principio, polos servicios propios ou concertados do sistema público de saúde, prevese que
naqueles casos nos que a asistencia sanitaria fora urxente, inmediata e de carácter vital, a
persoa interesada poida pedir o reembolso dos gastos derivados desa atención, se ben
requírese que se demostre que non se puideron utilizar oportunamente os servicios públicos
e que non constitúe unha utilización desviada ou abusiva de esta excepción. Así, a urxencia
vital sería a única causa legal pola cal a administración veríase obrigada a reintegrar a un
paciente os gastos pola asistencia prestada na sanidade privada.



3. A nosa xurisprudencia ven esixindo o cumprimento dos catro requisitos xa avanzados no
punto 2, para poder aplicar o suposto excepcional de reintegro de gastos sanitarios por
asistencia en centro médico desvinculado do Sistema público de saúde. Así, requírese que a
asistencia necesitada se considere de carácter vital (tanto polo risco para a vida como pola
perda de órganos ou funcionalidades); que sexa de carácter urxente e inmediato (é dicir, que
resulte inaprazable, apremiante e imprescindible); que exista imposibilidade de utilizar os
servizos públicos sanitarios designados, imposibilidade que pode vir dada ben pola
perentoriedade da situación (a urxencia fai imposible acudir a un centro público pola
situación xeográfica, por exemplo) ou ben pola tardanza en recibir asistencia nun centro
público debido á saturación do servizo (lista de espera); e que non se produza unha
utilización abusiva ou desviada da excepción, isto é, que o paciente non acudiu á medicina
privada de forma maliciosa, evitando de xeito intencionado e consciente a asistencia pública.

4. Neste caso concreto, e polos tempos constatados de realización da resonancia magnética
e a premura na realización da operación, consideramos que se da cumprimento aos
requisitos mencionados no parágrafo anterior. Así, o carácter urxente ante o risco vital
existente, determinaron a intervención cirúrxica de xeito inmediato, decisión adoptada
“unha vez que a reclamante presentou a RM cerebral”, entendendo sen dúbida que a rápida
intervención realizouse polas conclusións derivadas da proba, que de non determinar a
necesidade inminente da cirurxía, non se houbera realizado nun prazo temporal tan breve.

Non se discute aquí que a prestación sanitaria privada estea cuberta polo sistema público
galego, senón que se alega en definitiva a falta de prestación do servizo sanitario preciso no
tempo requirido. Existe numerosa doutrina xurisprudencial que admite o reintegros dos
gastos médicos causados fora do servizo público de saúde naqueles casos de asistencia
inmediata e de carácter vital cando se comprobe que non se puideron utilizar
oportunamente os servizos públicos sanitarios sen que constitúa unha utilización desviada
ou abusiva desta excepción. O caso concreto das listas de espera queda recollido
expresamente polos nosos tribunais que ditaminan o abono pola administración do custo
das probas realizadas na sanidade privada cando existe unha situación obxectiva de risco
que se traduce na imposibilidade de utilizar os servizo públicos porque a tardanza en obter a
asistencia de ditos servizos ou o feito de que estes non estean en condicións de prestala na
forma requirida, poña en perigo a vida ou curación do enfermo.

O propio Tribunal Supremo ten manifestado que se presenta de todo razoable asimilar aos
supostos de urxencia vital aqueles casos no que a imposibilidade de atención pola medicina
oficial veña determinada pola existencia de saturación de beneficiarios necesitados das
concretas prestacións sanitarias (as chamadas listas de espera), obstativa da prestación dos
servizos médicos ao interesado nun prazo xustificable dende un punto de vista médico,
tendo en conta o estado de saúde do paciente nese momento e da evolución da probable



enfermidade. A existencia da lista de espera non xustifica por se mesma o dereito do
beneficiario a ser reintegrado pola asistencia sanitaria prestada nun centro alleo á sanidade
pública, senón que é preciso que concorra igualmente a referida urxencia vital.

Á vista da tardanza que implicaba a realización da RM cerebral no Sergas, cos precedentes
existentes, é lóxico e humano que a autora da queixa acudira á medicina privada para
realizar unha proba que daría resultados concluíntes sobre a necesidade de tratar un grave
problema de saúde, que de non ser inmediatamente atendido, podería facer perigar a vida
do seu fillo. En consecuencia, parece que a tardanza na actuación de levar a cabo a proba
sinalada ante unha situación moi grave do paciente, co risco de facer inútil para a saúde un
tratamento demorado, é equiparable, tal e como veñen recoñecendo os tribunais de xustiza,
a unha denegación de asistencia.

CONCLUSIÓNS

Atendendo aos feitos e datas da asistencia sanitaria prestada, entendemos que a lista de
espera para a realización da RMC, necesaria para o diagnóstico da patoloxía do paciente,
resultaba incompatible co dereito a unha atención inmediata dado o carácter urxente e vital
do problema de saúde. Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en
aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á
Consellería de Sanidade a seguinte Recomendación:

Que se proceda a apertura do procedemento de reintegro de gastos derivados de asistencia
sanitaria por empregarse medios alleos ao Servizo Galego de Saúde, solicitado pola autora
desta queixa.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdaa atentamente



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


