
 
La Charo, doble trasplantada de medul·la òssia i ronyó, té una discapacitat 
del 88% i el seu únic ingrés és una pensió de 6826�/any. Des del desembre 
li han retirat la farmàcia gratuïta i ara ha de pagar el 40% de la seva 
medicació, que és de 12200 �/any, és a dir, que li queden 1948 �/any (o 
162 �/mes) per poder viure. Tot i la seva malaltia, ha anat a diferents 
organismes a reclamar la farmàcia gratuïta, sense obtenir cap resposta, 
cap ajuda i cap solució. 
 
La Charo viu a Barcelona, té 65 anys, dues filles, nets i és divorciada. L’any 
2002 va se diagnosticada d’un mieloma, li van haver de fer quimioteràpia, 
radioteràpia i un autotrasplantament de medul·la òssia i, a causa d’aquests 
tractaments, els seus ronyons van fallar. Va haver de fer diàlisi durant 8 anys i 
l’any 2012 va rebre un transplantament de ronyó. En aquests moments ha de 
prendre més de 10 medicaments diaris, que li afecten al seu estat físic i 
mental i que costen 12200 euros l’any. Des de l’any 2003 té reconeguda una 
minusvalidesa del 88% i té dret a la cobertura de farmàcia gratuïta. 
 
Des de fa un any i a causa del desproveïment d’immunosupressors a les 
farmàcies, la Charo va començar a tenir problemes per a aconseguir 
determinats medicaments que li son vitals. Davant aquesta situació que li 
provocava moltes pors i angoixes, el 4 de desembre del 2012 va optar per 
enviar dues cartes al Conseller de Sanitat Sr. Boi Ruiz i al President de la 
Generalitat Sr. Artur Mas per explicar la seva situació i la de molts 
trasplantats i per reclamar-los solucions. La resposta del Sr. Ruiz no ha arribat 
i la del Sr. Mas va arribar el 19 de febrer del 2014, via el Cat Salut. 
Però molt abans, el 7 de desembre del 2012, en anar a buscar els 
medicaments a la seva farmàcia, la Charo va veure com des d’aquell dia havia 
de pagar un 40% per la seva medicació. Sense cap avis previ i sense cap 
comunicació i amb la mateixa targeta sanitària on posa “farmàcia gratuïta”.  
 
La Charo ha treballat però no ha arribat al mínim per poder rebre una pensió. 
Actualment els seus ingressos son els 568,91€ de pensió que li passa el seu ex 
marit i no té cap ingrés més. El cost mensual dels medicaments és d’uns 406€ 
amb la qual cosa li queden 162€ per viure, és dir, pagar el lloguer, el menjar, 
l’aigua, la llum, el gas, el telèfon i la roba. 
 
El seu cas s’inclou en el primer supòsit d’exempció de pagament dels 
medicaments inclòs en el RD 16/2012 (persones amb discapacitat) i per tant, 
ha anat a reclamar a la Seguretat Social, a Cat Salut, al Departament de 
Benestar i Família i al seu CAP (Cotxeres de Borbó) i , ara per ara, no ha 
obtingut cap resposta i ha d’anar pagant el 40% del cost de la medicació. 
 
En aquest moments una de les seves filles està assumint les seves despeses 
però aquesta situació no pot durar indefinidament ja que s’està deteriorant 
molt ràpidament l’economia familiar. D’aquí poc haurà de triar entre 
medicar-se o tenir un habitatge i menjar, a banda de l’efecte que està tenint 
aquesta situació en la seva salut física i psicològica. 
 



Tenim totes les dades que preciseu de la Charo, tant de la seva situació 
mèdica, discapacitat, ingressos, medicació, etc i també les cartes que ha 
enviat als polítics i a la sindicatura de greuges i les respostes. 
 
assembleasarria@gmail.com 
 
___________________________________________________________________ 
 
Charo, naixement 16/7/1948 Pg Fabra i Puig, 220 entl.1 – 00816 
Viu a Bcn desde 1971, divorciada, 2 filles 
2002: mieloma múltiple Benze Jones positivo grado IIIB – necessita una un 
autotransplantament de mèdula oses, quimio i radio; els tractaments afecten 
als seus ronyons que van deixar de funcionar, necessitant tractament 
substitutiu amb diàlisi duran 8 anys; l’any 2012 va rebre un trasplantament de 
ronyo 
 
Pensió per divorci: 568,91€/mes – 6826,92€/any 
CAP Cotxeres de Borbó 
  
Medicació: 
Advagraf 1mg – 1 unitat cada 24 hores 
Advagraf 3mg – 1 unitat cada 24 hores 
Advagraf 5mg – 2 unitats cada 24 hores 
Amlodipino bluefish 10mg – 1 unitat cada 24 hores 
Atorvastatina mabo 40mg -1 unitat cada 24 hores 
Cellcept 250mg – 2unitats cada 24 hores 
Carvedilol edigen 25mg – 0,5 unitats cada 12 hores 
Omeprazol alter 20mg – 1 unitat cada 12 hores 
Paracetamol apotex 650grs – 1 unitat cada 8 hores 
Prednisona pensa 5mg – 1 unitat cada 24 hores 
Stilnox 10 10mg 1 unitat cada 24 hores 
Repaglinida normon 1mg – 2 unitats cada 12 hores 
Cost orientatiu del pla de medicació 12.200,22 €, aportació segons RD 
16/2012  
 
prestacio 568,91 6826,92
medicacio 12200,22 40% 4880,088
 406,674 12 mesos
saldo net 162,236  
 
 
Cobertura sanitària general farmàcia gratuïta, des del març 2002 
 
Departament de benestar i família – Equip de valoracions d’adults de 
Barcelona 
Dictamen 27/10/2004 amb efectes 25/09/2003 
Avaluació: discapacitat múltiple, mieloma múltiple, etiologia tumoral 
Grau de disminució (segons RD 1971/1999 de 23/12): 

- grau de discapacitat: 79% 
- factors socials complementaris: 9 



- grau de disminució total: 88% 
- discapacitat: física 

 
4/12/2013 
Carta al Conseller de Sanitat Sr. Boi Ruiz sobre desabastiment de les 
farmàcies 
“Quiero creer que nuestro colectivo importa al Sr. Conseller, aunque no se note. Quiero 
creer que nuestros gobernantes gobiernan con sentido comúny saben priorizar, aunque no se 
note, porque Sr. Boi, los enfermos de Catalunya deberiamos preocuparnos sólo de nuestra 
recuperación y no etar pendientes de visitas retrasadas, de pruebas necesarias que se alargan 
en el tiempo o no se hacen y de visitas a especilistas que se evitan descaradament. Ahora la 
falta brutal de medicación en las farmacias. En fin Sr. Boi tiene Ud al colectivo de 
trasplantados nerviosos,agobiados, con miedo, estresados, desesperados y muy, muy 
cabreados.  
Quiero creer que cuando se resuelva el problema, esta solución no tendrá ningún coste 
económico para el usuario, porque es de justícia. La gente no aguanta mas. Espero que esta 
vez se note.” 
Sense contestació. (?) 
 
4/12/2013 
Carta al President de la Generalitat Sr. Artur Mas sobre desabastiment de les 
farmàcies 
“La incógnita de conseguir o no nuestra medicación produce angustia, estrés y miedo, lo que 
agrava nuestra mala salud. Nos sentimos culpables por estar enfermos, cuando los culpables 
de esta situació de falta de fármacos en las farmacias de Catalunya no somos los ciudadanos 
de a pie. Le ruego Sr. Presidente que tome las medidas necesarias para soluciona este grave 
y urgente problema porque estamos entrando en la desesperación y todos sabemos por 
experiencia las tonterias que puede hacer la gente desesperada” 
Contestació: 19/02/2012 Cat Salut Josep Lluis Roca i Ezquerra – Coordinació 
de la gerència d’atenció ciutadana 
En relació a l’escrit que vau adreçar al President de la Generalitat i, tal i com us vam 
comunicar en el nostre escrit de data 13 de desembre, vam sol·licitar informació sobre el 
tema a la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Salut.... 
ens han informat que es té coneixement dels problemes que hi ha de disponibilitat de 
determinats immunosupressors... i ens informen que s’estan duent a terme actuacions a 
nivell del laboratori farmacèutic titular, de la distribució i de les farmàcies per tal de 
pal·liar i prevenir aquesta situació i garantir la seva disponibilitat. Us informem que a traves 
del 061 CatSalut Respon s’ha activat un procediment pel qual, en cas de que un usuari no 
trobi la medicació necessària, el csr cercarà altres oficines en les quals pugui ser dispensat el 
fàrmac corresponent.  
 
20/01/2012 
Visita al síndic de greuges.  
Acusen rebut de l’escrit, registrat amb el num Q-00451/2014. Us informarem 
puntualment de les nostres gestions. Jordi Sánchez Adjunt General 
 
7/12/2012 
Assegurament: 
Servei salut origen: 1 – Servei Catala de la Salut 
E. Cot 02 INSS G. Garan: 0003 INSS 
NASS: 08/10101924-22 titular 
Tipus: AC Actiu 
Règim: 1 – Reg, General 
Farm: TSI 003 – Aportació d’un 40% 



Sense avis previ li retiren la farmàcia gratuïta 
 
http://tulupusesmilupus.com/2012/07/09/que-hacer-si-el-codigo-en-mi-
receta-es-incorrecto/ 
 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_profession
als/normatives_instruccions/Documents/Arxius/faqs_copagament_farmaceuti
c_310712.pdf 
 
integració minusvalids 1982 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/A00044-00053.pdf 
 
rd 16/2012 – pag 20 punt 8 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


