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Arartekoaren 2015S-562-15 ebazpena, 2015eko ekainaren 30ekoa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari IRADOKI zaio gernu-ihesaren xurgatzaile eredu 
baten gaineko erabakia berrikusi dezala.  
 
 

Aurrekariak 
 

Osasun produktu jakin baten prestazioarekin (tamaina txikiko xurgatzaile eredu 
zehatz baten prestazioarekin, hain zuzen ere) eduki du zerikusia kexa honen 
arrazoiak. % 60tik gorako urritasuna duen pertsona batentzako prestazioa da, 
erabateko gernu-ihesa baitu. 
  
Lehen, gastuen itzulketaren bidez finantzatzen zitzaion, baina, bere pisu garapena 
kontuan hartuta, finantzaketa berezi horrek jarraituko ez duela jakinarazi zaio 
aurten. Hemendik aurrera, farmazian eskuratutako xurgatzaileen kostua abonatuko 
zaio, produktu horrentzako bide orokorra jarraituz. 
  
Xurgatzailearen tamainaren araberakoa da bide baten eta bestearen arteko 
desberdintasuna, eta, antza, baita ere farmazietan banatzen den ala ez.  Orain arte 
erabili duenarekin alderatuta, Osasun Sailak finantzatutako ereduak horren erabilera 
kanpotik hautemangarria izatea eragiten du. Zirkunstantzia horrek pentsarazi zigun 
oinarrituta zegoela tamaina txikiagoko xurgatzaileak erabiltzeko nahia, gizarteratzea 
errazten baitzuen.  
 
Faktore horrekin batera, xurgatzaile mota baten edo bestearen kostu 
ekonomikoaren azterketa zekarren kexak: administrazioak proposatutako 
xurgatzaileen kostua handiagoa da orain arte finantzatu zaizkion xurgatzaileena 
baino.  
 
Aurrekari horietan oinarrituta izapidetu genuen informazio eskaerari emandako 
erantzunean, gernu-ihesaren xurgatzaileen egungo eskaintzaren marko orokorra 
zein den azaldu digu Osasun Sailak. Adierazi digunez, gernuaren xurgatzaileak 
osasun sistema publikoaren zerbitzu-zorroan daude sartuta, helduen gernu-ihes larri 
eta oso larrien kasuetarako, prestazio bat gehiago bezala. Bestetik, medikuaren 
errezeta ofizialaren bidez agintzen dira, farmazietan bana daitezen, eta diru 
publikoari kargatzen zaizkio, mediku ikuskaritzak oniritzia eman ondoren. 
  
Jarraian, Osasun Sailak nahi horren gainean helarazitako ebaluazioa jasoko dugu:  
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“Gernu-xurgatzaileak osasun-sistema publikoaren barruan daude sartuta, eta 
zerbitzu horretako beste prestazio bat dira; Osakidetzako medikuek agintzen 
dizkiete gernu inkontinentzia larria edo oso larria duten helduei, eta mediku-
errezeta ofizialaren bidez agintzen dira farmazietan jasotzeko; funts publikoetatik 
ordaintzen dira Mediku lkuskaritzaren oniritzia jaso ondoren. 
 
Gernu-inkontinentziari aurre egiteko xurgatzaileen gaur egungo eskaintza 
prestazio farmazeutikoen katalogoan dator jasota. Hiru xurgatze-gaitasun eta lau 
neurri desberdinetakoak  daude: 
 

1. Estra-txikia 
2. Txikia 
3. Ertaina 
4. Handia 

 
Neurri estra-txikiko xurgatzailea haur edo gazteek erabiltzeko modukoak dira, 
baina esan behar da ez direla haurrentzako pixoihalak, eta aipatzen diren neurri 
txikienekoak ere helduentzako pixoihalak direla, neurri txikikoak izanagatik ere, 
eta ez berariaz haurrentzakoak. 

 
Osasun Saila aspalditik ari da haurrentzako pixoihalak finantzatzen, eta, oso 
noizbehinka, baita gernua xukatzeko beste zenbait produktu ere, arazo 
neurologikoek eragindako inkontinentzia larria edo oso larria duten 
pazienteentzat. Gastuak itzultzeko ezohiko prozeduraren bidez finantzatzen dira, 
eta farmazia-prestazioaren arloan Osasun Sailak finantzatzen duen ehunekoari 
dagokion zenbatekoa ordaintzen da, pazientea zer taldetakoa den kontuan 
hartuta. Mediku lkuskaritzaren oniritzi ofiziala duen mediku-errezetaren bidez 
agintzen ez den bitarte erabiltzen da ezohiko prozedura hori. 

 
XXX pazienteak arantza zatibitua eta maskuri neurogenoa du, eta, gaur egun, 
gernu-inkontinentzia arina; 2002tik 2014ra bitarteko gernu-xurgatzaileen gastua 
finantzatu zaio gastu-itzulketa  bidez. 

 
2014ko abenduaren 30eko erregistroko-sarrera duen eskaera baten bidez beste 
gastuitzulketa bat egiteko eskatu zuen, eta 2015eko urtarrilaren 8an aurkako 
ebazpena eman zitzaion; horrenbestez, administrazio-prozeduraren arabera, 
aurretiko erreklamazioa aurkeztu zuen 2015eko otsailaren 16an, eta horren 
kontrako  ebazpena eman 2015eko martxoaren 6an. 
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Finantzaketa horrek mediku-indikazioa du oinarri, inkontinentzia neurritsu edo 
larria duten pazienteen behar bereziengatik, eta lau urtetik aurrera (adin horretara 
bitarte gernu-inkontinentzia fisiologikoa dela jotzen da), eskaintza publikoaren 
barneko xurgatzaileak erabiltzeko gai izan eta egokitasuna edukitzeko pazienteak 
beharrezko garapen fisiko edo ponderala lortu behar du, orduan pasatzen dira 
gainerako prestazio farmazeutikoak bezala finantzatzera. 

 
Kasu honetan eman diren argudioak ulergarriak  badira ere, behar bereziak izan 
eta gernu-inkontinentzia duten gainerako paziente ume eta gazteekin erabiltzen 
den ekitate-irizpidea aplikatzen badugu, zeinek garapen ponderal nahikoa lortu  
duten xurgatzaileak behar bezala erabiltzeko errezeta ofizialaren bidez, ez dagokio 
gastuitzulketa gehiagorik egitea.” 

 
Informazio hori kexagilearekin alderatuta, honakoa adierazi digu bere gaitzari buruz: 
“...tiene una incontinencia urinaria total, no controla en absoluto la retención de la 
orina, su vejiga neurógena le produce contracciones no controladas y 
descoordinadas de vejiga y esfínteres. Esto produce dos efectos de forma 
incontrolable en el tiempo, periodos de retención de orina con altas presiones en la 
vejiga que pueden llegar a afectar a los riñones y periodos de pérdidas 
incontroladas de orina. El resultado es que XXX debe sondarse entre 4 y 5 veces 
al día para asegurar el vaciado de la vejiga y entre medias de estos sondajes tiene 
pérdidas de orina incontrolables en mayor o menor volumen. Por tanto siempre 
tiene que llevar compresas para absorber las pérdidas que puede sufrir entre 
sondajes y en general las pérdidas no son demasiado voluminosas con lo que 
puede utilizar las compresas pequeñas que le resultan más cómodas y asumibles 
para su vida. Pero como casi siempre hay algo de pérdida, en cada sondaje tiene 
que cambiarse la compresa absorbente, es decir, usa entre 4 y 5 compresas al 
día.” 
 
Aurrekari horien arabera, honakoak dira egin ditzakegun 

 
 

Gogoetak 
 

Aurrekarietan, gernu-ihesaren mailari buruzko oharrak jaso ditugu. Administrazioak 
emandako erantzuna transkribatu dugu, eta gernu-ihes arina duela adierazi du 
bertan. Horren inguruan, erabateko gernu-ihesa duela zehaztu du kexa hau sustatu 
duenak, ez duela batere kontrolatzen gernu-erretentzioa, eta bere maskuri 
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neurogenoak maskuriaren eta esfinterraren kontrolik eta koordinaziorik gabeko 
uzkurdurak eragiten dizkiola.  
 
Gogoeta hori eginda, hala ere, eta azaldutako aurrekarien arabera, iruditu zaigu 
kexa hau eragin duen erabakiak ez duela gernu-ihesaren mailarekin zerikusirik, 
produktu horren banaketan irizpide orokorra aplikatzearekin baizik. Ukatzeko 
ebazpenean irizpide hori jaso da, eta, horren arabera, el paciente debe pasar a la 
utilización de los absorbentes comprendidos dentro de la oferta pública, cuando 
alcanza el desarrollo físico/ponderal necesario para que sean aptos para ello.  
 
Eragindakoak ez du zalantzan jarri eskainitako xurgatzaileen kalitatea, horien 
tamaina baizik. Osasun Sailak eskainitako tamainak horren erabilera oso 
hautemangarria izatea eragiten du, hirugarrenei dagokienez, eta ez da hori 
gertatzen orain arte erabili duen xurgatzaile ereduarekin, orain eskaini zaion eredu 
oso txikiaren tamainaren erdia baitu. Horrek eraman gaitu azaldutako arazoaren 
azterketa kokatu beharreko eremura: ea pertsona honen nahiari atea zabaltzea 
bateragarriagoa den urritasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko 
printzipioarekin.  
 
Gure informazio eskaeran adierazi genuen nahi hori oinarritzeko funtsezko alderdia 
dela gizarteratzeko printzipioa. Azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege 
Dekretuak jaso du printzipio hori, eta dekretu horrek onartu du urritasunen bat 
duten pertsonen eskubideei buruzko lege orokorraren testu bategina. Zehazki, 
adierazi nahi dugu oinarrituta dagoela bere gizarteratzea erraztuko duten 
xurgatzaileak erabiltzeko nahia. 
  
Tamaina txikiko xurgatzaileak erabilita urritasunak berak seguru asko gainean 
daraman zama negatiboa arintzen bada, bera hobeto gizarteratzen laguntzen ariko 
gara.  
 
Aurrekoa kontuan hartuta, ulertu dugu kasu hau ez dela aipatu dugun 
gizarteratzeko printzipiotik begiratuta aztertu, eta printzipio horrek gidatu behar 
ditu arloko jarduera guztiak, baita osasun arlokoak ere. Pertsona horrek azaldutako 
arrazoibideek erakutsi dute xurgatzaile mota bat ala beste bat erabiltzea ez dela 
kontu hutsala bere bizitza sozialerako, izan ere, tamaina oso txikiko bat erabiltzeak 
oso ageriko egiten du berau erabiltzen duela, eta zama psikologikoa dakarkio 
zirkunstantzia horrek berari.  
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Azkenik, prezioari dagokionez, kexan emandako elementuak baino ez ditugun 
arren, garrantzitsua iruditu zaigu aipatzea, adierazi digutenaren arabera, egun 
erabiltzen duen xurgatzailearen kostua txikiagoa dela unitateko (25 eta 40 
zentimoren artean dago, eskainitakoen 54,89 zentimoen aldean). Egokia iruditu zait 
ohar hori jasotzea; hala ere, jakitun gara prezioari buruzko elementu hori 
ebaluatzean beste alderdi batzuek eragin dezaketela, gernu-ihesaren xurgatzaileen 
farmazia banaketaren baldintzak ezartzean kontuan hartzen direnak. 
 
Kexa hau eragin duen erabakiak ez du jaso pertsona horrek egindako arrazoibideari 
buruzko ebaluaziorik; izan ere, berak proposatutako xurgatzailearen aldean, zama 
dakarkio administrazioak eskainitakoak, harreman sozialei dagokienean, eta bere 
bizitza baldintzatzen du horrek. 
 
Horregatik, egoki ikusi dugu hurrengo iradokizuna egitea:  

 
 

IRADOKIZUNA 
 
Berrikusi dadila kexa eragin duen erabakia, eta, egin ditugun gogoetetan 
oinarrituta, pertsona horren eskaera aztertu dadila, botere publikoen jarduerek 
sustatu behar duten gizarteratzeko printzipioari erreparatuta.  
 
 
 
 
  


