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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE SANIDADE E POLÍTICA SOCIAL
9027

Orde SAS/1466/2010, do 28 de maio, que actualiza o anexo VI do Real decreto
1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos
comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa
actualización.

O Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de
servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización,
recolle no seu artigo 7.1 que a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde,
contida nos anexos a ese real decreto, se actualizará mediante orde do Ministerio de
Sanidade e Consumo (actualmente Ministerio de Sanidade e Política Social), logo de
acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
A Orde SCO/3422/2007, do 21 de novembro, pola que se desenvolve o procedemento
de actualización da carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde, recolle no
seu artigo 3 que a actualización comprende a inclusión de novas técnicas, tecnoloxías ou
procedementos, a exclusión daquelas técnicas, tecnoloxías ou procedementos en que
concorran as circunstancias recollidas no artigo 5.5 do Real decreto 1030/2006, do 15 de
setembro, e a modificación das condicións de uso dunha técnica, tecnoloxía ou
procedemento incluído na carteira de servizos, ben sexa por ampliación ben por restrición
das súas indicacións ou por variación doutras condicións de uso.
Doutra banda, o artigo 7.3 da citada orde indica que a aprobación definitiva das
propostas que formule a Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento
corresponderá ao Ministerio de Sanidade e Política Social, segundo o establecido no artigo
8.5 do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, logo de acordo do Consello Interterritorial
do Sistema Nacional de Saúde, á vista das correspondentes memorias técnica e
económica.
O anexo VI do citado real decreto regula o contido da prestación ortoprotésica. No
caso das próteses mioeléctricas de membro superior, só se consideran incluídas na carteira
de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde para amputados bilaterais do membro
superior, agás se a súa orixe é unha axenesia, caso en que tamén están incluídas para
amputados unilaterais do membro superior. As asociacións de pacientes e empresas
solicitaron que esta limitación fose revisada na carteira de servizos para que puidesen ter
acceso a esta prestación os pacientes amputados unilaterais de membro superior.
A Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento acordou, o 4 de marzo de
2009, priorizar esta petición e iniciar os trámites recollidos na Orde SCO/3422/2007, do 21
de novembro.
Pola súa banda, os implantes cocleares están incluídos no anexo VI do Real decreto
1030/2006, como implante cirúrxico. Con todo, esta norma non detalla expresamente a
renovación dos compoñentes externos, que resultan imprescindibles para o funcionamento
do implante coclear. Esta ausencia foi sinalada polas asociacións de pacientes que
demandan maior concreción normativa co fin de evitar posibles desigualdades na súa
interpretación. Neste sentido pronunciáronse o Comité Asesor para a Prestación
Ortoprotésica o 19 de novembro de 2008 e a Comisión de Prestacións, Aseguramento e
Financiamento o 4 de marzo de 2009, considerando que os compoñentes externos son
parte do implante coclear e que como tal deben constar na norma.
Por proposta da Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento, esta orde
ten por obxecto facer efectivas as previsións do Real decreto 1030/2006, do 15 de
setembro, e da Orde SCO/3422/2007, do 21 de novembro, no relativo á incorporación na
carteira de servizos das próteses mioeléctricas para a atención das deficiencias unilaterais
de membro superior, unha vez que se dispón de información sobre a súa seguridade,
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eficacia e eficiencia, e a especificar para os implantes cocleares que se atopan incluídos
os seus compoñentes externos.
Esta orde dítase en uso das atribucións conferidas pola disposición derradeira segunda
do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, e na súa tramitación emitiu informe
preceptivo o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, na sesión plenaria
que tivo lugar o 10 de febreiro de 2010; así mesmo foron consultados os distintos sectores
afectados e as comunidades autónomas.
Na súa virtude, dispoño:
Artigo único. Actualización do anexo VI do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro,
polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e
o procedemento para a súa actualización.
O anexo VI «Carteira de servizos comúns de prestación ortoprotésica» do Real decreto
1030/2006, do 15 de setembro, modifícase nos seguintes termos:
Un. A epígrafe OR 1 0 «Implantes cocleares» do punto 6.1 do número 6 «Implantes
cirúrxicos» queda redactada da seguinte forma:
OR 1 0 Implantes cocleares (incluída a renovación dos compoñentes externos:
procesador externo, micrófono e antena).
Dous. A epígrafe 06 18 do seu número 7 «Próteses externas» queda redactada da
seguinte forma:
06 18 Próteses de membro superior, incluídas as mioeléctricas para pacientes maiores
de dous anos amputados unilaterais ou bilaterais, prescritas exclusivamente polos servizos
de Rehabilitación dos hospitais na forma en que determinen as comunidades autónomas,
o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria e as mutualidades de funcionarios no seu
respectivo ámbito de xestión, aos pacientes que cumpran todos os requisitos seguintes:
1. Teren suficiente capacidade mental e de control mioeléctrico que lles permita o
manexo da prótese de forma segura e eficaz.
2. Desenvolveren actividades da vida diaria ou laborais en que a utilización da prótese
mioeléctrica lles suporía unha vantaxe respecto ao uso dunha prótese funcional ou
pasiva.
3. Participaren nun programa de rehabilitación para o seu adestramento.
4. Disporen dun ámbito familiar ou supervisión externa que favoreza un uso adecuado
e continuado da prótese nos nenos e en persoas dependentes.
Para a prescrición de próteses mioeléctricas seguiranse os protocolos que para o
efecto establezan as administracións sanitarias competentes.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

Esta orde dítase ao abeiro do previsto no artigo 149.1.16 da Constitución, que lle
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e coordinación xeral da
sanidade.
Disposición derradeira segunda.

Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 28 de maio de 2010.–A ministra de Sanidade e Política Social, Trinidad Jiménez
García-Herrera.
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