
Recomendación á Consellería de Sanidade sobre reintegro de gastos farmacéuticos

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
..............., relativo á denegación de reintegro de gastos farmacéuticos.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que o seu fillo padece Ictiose, enfermidade xenética chamada
das denominadas raras, afectándolle ao 100% da súa pel, polo que necesita cremas
hidratantes continuamente. Ata o ano 2013 estas cremas entraban no denominado
reintegro de gastos de farmacia e o Sergas abonáballe o 60% das facturas. No ano 2014 se lle
denega o reintegro de gastos aducindo que cambiaron os criterios e a enfermidade do seu
fillo xa non está cuberta. Considera que hai unha discriminación cara as persoas da
comunidade autónoma de Galicia xa que noutras comunidades (Castela e León ou Cataluña)
si que se abonan os gastos ocasionados pola enfermidade.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que xa nola remitiu. No
informe, a administración sinala que a prestación farmacéutica comprende os
medicamentos e produtos sanitarios e o conxunto de actuacións encamiñadas a que os
pacientes os reciban de forma adecuada ás súas necesidades clínicas, nas doses precisas
segundo os requirimentos individuais, durante o período de tempo adecuado e ao menor
custo posible para eles e para a comunidade.
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3. De acordo co disposto na Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional dos
medicamentos e produtos sanitarios e demais normativa aplicable están excluídos da
prestación farmacéutica os produtos de utilización cosmética, dietéticos, augas minerais,
elixires, dentífricos e outros produtos similares.

Mediante o RD-L 16/2012, do 20 de abril, a carteira común de servizos do Sistema Nacional
de Saúde queda articulada da seguinte forma:

a) Carteira común básica de servizos asistenciais.
b) Carteira común suplementaria.
c) Carteira común de servizos accesorios.

A carteira común básica comprende todas as actividades asistenciais de prevención,
diagnóstico, tratamento e rehabilitación que se realicen nos centros sanitarios ou
sociosanitarios, así como o transporte sanitario urxente, cubertos de forma completa por
financiamento público, mentres que a carteira común suplementaria inclúe todas aquelas
prestacións cuxa provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria e están suxeitas á
aportación do usuario. Nesta carteira común suplementaria inclúese a prestación
farmacéutica.

4. Por último, a consellería indica que os cambios normativos que se teñen producido nos
últimos tempos afectaron ao financiamento e á aportación dos usuarios, así como ao
sistema de reintegro de produtos farmacéuticos. Unha vez publicado o citado RD-L o Servizo
Galego de Saúde actualizou a instrución respecto aos produtos farmacéuticos susceptibles
de reintegro de gastos como garantía de homoxeneidade con todo o Sistema Nacional de
Saúde. Nesa actualización avaliouse a continuidade do reintegro de gastos das cremas
hidratantes nos casos como o descrito polo reclamante, entendendo que non forman parte
da carteira de servizos común básica, xa que, segundo o RD 1599/1997, do 17 de outubro,
que recolle a regulación dos produtos cosméticos, teñen a consideración de cosmético, as
cremas, emulsións, locións, xeles e aceites para a pel.

ANÁLISE

1. O dereito á protección da saúde é un dereito fundamental recollido no artigo 43 da
Constitución Española, que obriga ao poderes públicos a organizar un sistema de prestacións
sanitarias dedicado á prever e reparar a enfermidade. É a Lei 14/86, de 25 de abril, Xeral de
Sanidade, a que regula de forma xeral todas as accións que permiten facer efectivo o dereito
á protección da saúde recollido nese artigo 43 e concordantes.

Esa formulación xenérica precisa dunha concreción posterior, xa que os condicionamentos
orzamentarios de calquera sistema público de prestacións determina inevitablemente a
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elección destas que, aínda sendo tecnicamente posibles, poden aparecer como
economicamente inviables. Neste sentido, contamos cun conxunto de disposicións
normativas que delimitan as prestacións ás que teñen acceso os usuarios do Servizo Público
de Saúde. A sostibilidade do sistema sanitario público impón a todos os poderes públicos a
necesidade de adoptar medidas racionalizadoras e de contención do gasto farmacéutico,
pois é un dos principais compoñentes do gasto sanitario e no que máis poden incidir as
políticas de control do mesmo, tanto máis necesarias nunha situación actual caracterizada
por unha redución do gasto público.

2. Unha das cuestións máis importantes das políticas sanitarias dos diferentes países é o uso
racional dos medicamentos. A propia Organización Mundial da Saúde apoia o Uso Racional
dos Medicamentos como unha estratexia de primeiro orde en materia sanitaria. Segundo
esta Organización, o uso racional implica que os pacientes reciban os medicamentos
adecuados ás súas necesidades clínicas, coas doses precisas segundo as súas características e
durante o período de tempo apropiado. Todo ilo co menor coste posible para eles e para a
comunidade. Neste sentido, non cabe dúbida que no ámbito das prestacións farmacéuticas
debe terse moi presente o principio do uso racional do medicamento, e dende os poderes
públicos ten que regularse eficientemente os recursos destinados a esta prestación,
establecendo estratexias de mellora da eficiencia na utilización de medicamentos. A Lei
garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios concreta no noso país o
contido da prestación farmacéutica, excluíndo da mesma “os produtos de utilización
cosmética”.

3. Ademais do anterior, o Real Decreto-Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a
sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas
prestacións, trata de homoxeneizar a situación sanitaria entre os distintos Servizos de Saúde
e coordinar os servizos sanitarios co fin de garantir a igualdade de trato en todo o territorio
nacional cunha carteira básica de servizos comúns. En Galicia, ata o ano 2013, o Anexo que
detallaba os produtos farmacéuticos susceptibles de financiación pola vía do reintegro de
gastos, incluía un grupo de produtos cuxo reintegro supoñía unha maior cobertura do
sistema nacional básico, posibilidade amparada pola carteira de servizos complementarios
das comunidades autónomas, permitindo así que cada territorio poidan engadir servizos a
maiores dos recollidos na carteira común, e que serán financiados pola comunidade
autónoma respectiva. Así, incluíase en dito Anexo, o reintegro de produtos farmacéuticos
como as pantallas solares totais en procesos dermatolóxicos graves nos que é imprescindible
unha protección total (como ictiose) e produtos farmacéuticos que non formando parte
especificamente da oferta do SNS, sexan imprescindibles e se xustifique co correspondente
informe clínico a súa necesidade.
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4. Dito o anterior, queremos deixar claro que na valoración da reclamación que orixina este
expediente, non pretendemos cuestionar en ningún caso as políticas que como obxectivo
xeral impoñen como principio inspirador a racionalización do uso dos medicamentos, nin os
obxectivos de homoxeneización das carteiras de servizos sanitarios. Sen embargo, existen
matices importantes en ambos aspectos, que fundamentan o análise desta queixa. Por unha
parte, un dos argumentos que expoñeremos a continuación incide na consideración dos
produtos prescritos ao fillo do reclamante como de necesario uso terapéutico e non como
de uso meramente cosmético. Por outra, en canto á asimilación das carteiras de servizos
entre comunidades autónomas, trataremos das desigualdades existentes en materia
sanitaria no noso país.

5. No que atinxe á consideración como produto cosmético das cremas prescritas ao fillo do
reclamante, o certo é que, efectivamente, como xa avanzamos, a nosa lexislación exclúe de
financiación mediante reintegro de gastos os produtos de utilización cosmética, dietéticos,
augas minerais, elixires, dentífricos e outros produtos similares. Da valoración conxunta da
normativa existente na materia, parece deducirse que nos obxectivos do lexislador na
relación dos medicamentos financiados polos sistema público de saúde atópase o de
priorizar aqueles fármacos e produtos cuxo uso teña unha finalidade terapéutica o
preventiva. A listaxe de produtos excluídos afecta na súa totalidade a produtos de uso cotiá,
que teñen escasa incidencia para a reparación de estados carenciais de saúde ou problemas
menores.

Precisamente, nesta liña encaixa o argumento que expoñemos a continuación: o produtos
cuxo reintegro reclama o autor da queixa non son utilizados precisamente como cosméticos
senón que o seu uso e finalidade é estritamente terapéutica/preventiva pois resulta
imprescindible para tratar a enfermidade crónica que padece o seu fillo. A enfermidade de
carácter xenético que padece o neno está clasificada como enfermidade rara (ictiose) e
afecta ao paciente no 100% da súa pel, e a falta de aplicación das cremas prescritas polo
dermatólogo provócalle graves infeccións. Por tal razón, faise imprescindible de modo
continuado o uso de preparados farmacéuticos, que, aínda que pola súa composición son
clasificados como simples cosméticos, resultan indispensables para a súa sanación e
mantemento do bo estado de saúde. A finalidade terápeutica destas cremas non é de
alcance menor.

A enfermidade da ictiose non ten un tratamento causal, polo que os informes médicos
determinan que a mellor posibilidade de manexo terapéutico é a aplicación de cremas
emolientes co fin de reducir a descamación en mellorar a inflamación cutánea. En caso de
non aplicar estes produtos, a consecuencia sería un proceso descamativo acelerado que
conlevaría infeccións cutáneas que suporía a porta de entrada de infeccións sistémicas.
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Toda a argumentación anterior pon de relevo que o uso das cremas polo paciente de ictiose
non ten carácter estético, non son produtos de uso cotiá como o que realizan as persoas sen
tal diagnóstico, que as utilizan para a hidratación dunha pel sana. Os enfermos de ictiose
precisan destas cremas para obter un elemento reparador dunha patoloxía da súa pel, cuxo
uso se revela primordial e insubstituíble para evitar infeccións cutáneas e sistémicas que
conduzan a empeorar o seu estado de saúde.

En definitiva, neste caso, as cremas emolientes non van dirixidas a paliar patoloxías leves ou
estados sintomatolóxicos, nin resultan ineficaces en relación coa súa finalidade terapéutica,
senón que móstranse esenciais en relación cunha prioridade sanitaria, ata o punto de que a
súa falta de dispensación con cargo aos fondos públicos tradúcese nun elemento denegador
en si mesmo da asistencia sanitaria debida.

Como diciamos, o noso sistema de protección da saúde atópase dirixido a asistencia
sanitaria en todos os casos de perda da saúde, e á priorización de aqueles produtos que
sexan esenciais para o mantemento da saúde. O espírito da lei oriéntase á redución
daqueles produtos con escasa relevancia terapéutica ou da pouca importancia.

Consideramos, en definitiva, que o tratamento que precisa o fillo do reclamante resulta
indispensable e insubstituíble para remediar un estado carencial da súa saúde (tal e como
especifican os informes médicos emitidos ao efecto nos que constan as prescricións
específicas de produtos concretos), de maneira que non podería considerarse enmarcado
nas exclusións xenéricas á financiación pública.

Certamente, os produtos enumerados como non financiables deben estar excluídos do
subministro público con carácter xeral, pero no presente caso non se utilizan como meros
cosméticos ou complementos para a saúde e estética da pel, senón que, en atención á rara e
grave enfermidade que padece o neno, son imprescindibles para manterse sano.

A pesar de que a contención e racionalización do gasto farmacéutico debe ser un dos
obxectivo a conseguir pola totalidade das estruturas do Sistema Nacional de Saúde, non
debe perderse de vista que o interese xeral de preservar á saúde consagrado no artigo 43 da
CE determina unha contraposición que ten proxeccións individuais, posto que a garantía de
dereito á saúde non só ten unha dimensión xeral asociada á idea de salvagarda da saúde
pública, senón unha dimensión particular conectada coa afectación do dereitos á saúde
individual das persoas receptoras das medidas adoptadas polos Gobernos Estatal e
Autonómico.

6. Neste expediente tamén debemos mencionar o feito de que en outras comunidades
autónomas contémplase de xeito expreso a cobertura farmacéutica de casos similares ao
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analizado nesta queixa. Así, na Comunidade Autónoma de Castela e León recollese esta
situación na Orde SAN/415/2004 de 27 de febreiro, tal e como viña tamén regulando a
Consellería de Sanidade galega ata o ano 2013.

A Lei de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde xa mencionada establece como
principios informadores da norma, a prestación dos servizos aos usuarios dos SNS en
condicións de igualdade efectiva e calidade, así como a coordinación e a cooperación das
Administracións públicas sanitarias para a superación das desigualdades en saúde.

Como xa dixemos, o Real Decreto-Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a
sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas
prestacións, trata de homoxeneizar a situación sanitaria entre os distintos Servizos de Saúde
e coordinar os servizos sanitarios co fin de garantir a igualdade de trato en todo o territorio
nacional cunha carteira básica de servizos comúns, pero isto non significa tratar de igualar os
servizos á baixa, senón de coordinar políticas de asistencia igualitaria valorando os supostos
nos que se faga necesario un recoñecemento expreso de atención da saúde precisamente
cando á falta de cobertura poida supoñer unha merma da protección do dereito á saúde. No
caso que nos ocupa, a denegación do reintegro dos gastos no caso de enfermidades como a
ictiose implica que os pacientes quedan desprotexidos.

Debemos facer aquí fincapé na situación de asimetría asistencial no acceso a servizos
sanitarios (e, polo tanto, no desfrute do dereito á saúde) entre as distintas comunidades
autónomas que se pon de manifesto na queixa obxecto de análise e que foi xa denunciada
incluso polas instancias internacionais que controlan o cumprimento das obrigas xurídicas
asumidas polo Estado en materia de dereitos humanos. Desta forma, o Comité de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais da ONU tivo ocasión de afirmar, no análise do último informe
presentado por España, que “al Comité le preocupa que la descentralización de las
competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales haya resultado
en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas (lo que puede
implicar una vulneración del art. 2, párr. 1 del Pacto, relativo a la no discriminación) [por lo
que] El Comité insta al Estado parte para velar por que las disparidades entre comunidades
autónomas en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los
servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio
de los derechos económicos, sociales y culturales” (cf. Observación núm. 9, doc.
E/C.12/ESP/CO/5, 6 de junio de 2012)”.

6. Dende esta Institución, debemos dar un paso máis na busca da defensa dos dereitos
fundamentais dos cidadáns, sendo básica e prioritaria a tutela do dereito á saúde,
considerando por unha parte que a exclusión xenérica dos cosméticos debe ter unha
interpretación restritiva naqueles casos cuxo uso resulta imprescindible para evitar a perda
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da saúde, e por outra, que as políticas de homoxeneización das prestacións sanitarias no
conxunto do estado español debe potenciar a aplicación igualitaria dos servizos sanitarios,
tratando de unificar criterios que permita o acceso aos servizos sanitarios con independencia
do territorio no que se atope o paciente.

CONCLUSIÓNS

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 considere reintegrable o gasto farmacéutico soportado polo fillo do reclamante, ao
adquirir aqueles produtos imprescindibles para a enfermidade xenética crónica que padece
(ictiose), garantindo así o dereito á protección da saúde recoñecido no noso ordenamento
xurídico ao consideralo como tratamento terapéutico imprescindible para o mantemento da
súa saúde, non debendo ser considerado que forma parte das exclusións xenéricas á
financiación pública das especialidades farmacéuticas.

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.

Un atento saúdo

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


