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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0149/2003, του Frank Harvey, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη βαθιά 
φλεβική θρόμβωση που σχετίζεται με τα αεροπορικά ταξίδια

Αναφορά 0433/2003, της Brenda Wilson, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Victims of Air Related DVT Association» (ένωση θυμάτων εν τω βάθει φλεβικής 
θρόμβωσης στη διάρκεια πτήσης - VARDA), και ενός συνυπογράφοντος, σχετικά με την 
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)

1. Περίληψη της αναφοράς

0149/2003 - Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τα αεροπορικά ταξίδια, όπως για παράδειγμα η βαθιά φλεβική θρόμβωση και 
τα μικρόβια λόγω ανεπαρκούς φιλτραρίσματος του αέρα στο εσωτερικό των αεροπλάνων. Ο 
αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει άμεση δράση για την 
προστασία των αεροπορικών επιβατών.

0433/2003 - Κάνοντας αναφορά σε δύο θανάτους που κατά την αναφέρουσα οφείλονται σε εν 
τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η αναφέρουσα ζητεί μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού για την 
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η οποία συχνά καλείται «σύνδρομο της οικονομικής θέσης».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 14 Οκτωβρίου 2003 και στις 28 Νοεμβρίου 2003. Η 
Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιανουαρίου 2004.

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το θέμα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης 
(DVT) και της πιθανής της σχέσης με τα αεροπορικά ταξίδια και συμμερίζεται την ανησυχία 
της Ένωσης θυμάτων εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στη διάρκεια πτήσης (VARDA) για 
το θέμα αυτό. Επί του παρόντος, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη σχέση της εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης με τα αεροπορικά ταξίδια. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο 
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ερώτημα κατά πόσον η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση συνδέεται με τα αεροπορικά ταξίδια, 
η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο ερευνητικό πρόγραμμα 
υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ώστε να αξιολογηθεί και να 
προσδιοριστεί ποσοτικά η σχέση μεταξύ των αεροπορικών ταξιδιών και της εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης. Το αποτέλεσμα θα δημοσιευθεί σε μια τελική έκθεση, η οποία 
αναμένεται στα μέσα του 2005, αν και τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται νωρίτερα.

Ως προληπτικό μέτρο, η Επίτροπος κ. Loyola de Palacio απηύθυνε τον Ιανουάριο του 2001 
επιστολή στις αεροπορικές εταιρείες, ζητώντας τους να ενημερώνουν τους επιβάτες τους 
σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης κατά τη διάρκεια 
των πολύωρων πτήσεων και για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν. Ως αποτέλεσμα, αρκετές 
αεροπορικές εταιρείες εισήγαγαν ήδη, ιδία πρωτοβουλία, προειδοποιητικές ανακοινώσεις 
πριν από την επιβίβαση ή/και συμβουλές εντός του αεροσκάφους (φυλλάδια, 
μαγνητοσκοπήσεις και περιοδικά τα οποία δείχνουν ασκήσεις).

Εάν γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή επιστημονικά στοιχεία για τη σχέση των αεροπορικών 
ταξιδιών και της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης πριν από την ολοκλήρωση της 
εκπονούμενης μελέτης, η Επιτροπή θα εξετάσει αμέσως τρόπους να εξασφαλίσει την επαρκή 
ενημέρωση των επιβατών, των αεροπορικών εταιρειών και των υγειονομικών υπηρεσιών, 
μέσω διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαΐου 2005.

Καθώς η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ανακαλύψει εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση 
μεταξύ της εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT) και αεροπορικών ταξιδιών, 
συγχρηματοδότησε μια διετή μελέτη για το θέμα υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2003.

Η τελική έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί από την ΠΟΥ, αναμένεται στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2005.

Η Επιτροπή είναι ευγνώμων που μοιράζεται ήδη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα 
επιστημονικά θέματα που διερευνώνται στο πλαίσιο του προγράμματος της μελέτης που 
ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2004. Πράγματι, προς το τέλος του 2002, το βρετανικό 
υπουργείο Μεταφορών (DfT) σύναψε συμβάσεις με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 
Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Λέιντεν, το Πανεπιστήμιο Λέστερ και το 
Ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο του Άμστερνταμ.

Οι ακόλουθοι τομείς έχουν εξεταστεί επιστημονικά, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο 
WRIGHT (WHO Research into Global Hazards of Travel – έρευνα της ΠΟΥ για τους 
συνολικούς κινδύνους των ταξιδιών):

1. Περιπτωσιολογική μελέτη ασθενών μεταξύ ατόμων που πραγματοποιούν 
συχνές πτήσεις,

2. Μελέτη ομάδας πληθυσμού (μια μορφή διαχρονικής μελέτης που 
χρησιμοποιείται στην ιατρική και τις κοινωνικές επιστήμες) μεταξύ 
επαγγελματιών ταξιδιωτών,

3. Μελέτη ταξιδιωτικής και μη ταξιδιωτικής ακινησίας,
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4. Μελέτη PILOT (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights 
Of Thrombosis – πιλότοι και συχνότητα εμφάνισης θρόμβωσης σε πτήσεις 
μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων) μεταξύ ολλανδών πιλότων,

5. Μελέτη MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment -πολλαπλή 
περιβαλλοντική και γενετική αξιολόγηση).

Η Επιτροπή, συμφωνώντας απόλυτα με την άποψη ότι οι επιβάτες πρέπει να 
προειδοποιούνται, ως απαραίτητη προφύλαξη, σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης 
DVT ως συνέπεια της πτήσης, με επιστολές της προς τις διάφορες ενώσεις αεροπορικών 
εταιρειών πριν από τέσσερα χρόνια, ζήτησε από τα μέλη τους να δράσουν με ταχείς ρυθμούς 
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους. Έκτοτε, ορισμένες αεροπορικές 
εταιρείες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά την παροχή ενημέρωσης στους επιβάτες 
σχετικά με τους κινδύνους, τους παράγοντες προδιάθεσης και τα προληπτικά μέτρα για τη 
μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης DVT στη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών.

Μόλις η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της την τελική έκθεση της ΠΟΥ, θα ενημερώσει άμεσα 
την Επιτροπή Αναφορών.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Στην προηγούμενη ενημέρωσή της σχετικά με τις αναφορές 149/2003 και 433/2003, η
Επιτροπή ανέφερε ότι θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών μόλις η Επιτροπή
προμηθευτεί την τελική έκθεση της ΠΟΥ η οποία ξεκίνησε αυτό το θέμα έρευνας.

Η Επιτροπή συγχρηματοδότησε διετή μελέτη με την επωνυμία WRIGHT (World Health
Organisation Research Into Global Hazards of Travel) η οποία οριστικοποιήθηκε στα τέλη 
του 2004. Έως τώρα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει επίσημη έκθεση. Λόγω αυτού, η Επιτροπή
δεν είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του σχεδίου τελικής έκθεσης της
WRIGHT που εκπονήθηκε τον Οκτώβριο του 20051.

Εντούτοις, δεδομένης της σημασίας που προσδίδει η Επιτροπή στο εν λόγω θέμα, επιθυμεί να
διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένες βασικές αναλύσεις και αποτελέσματα της 
μελέτης WRIGHT.

Η έρευνα σχεδιάστηκε ως μια σειρά αλληλένδετων μελετών με στόχο να καθορίσει κατά
πόσον ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης αυξάνεται λόγω των αεροπορικών ταξιδιών (μέγεθος 
του κινδύνου, επίδραση άλλων παραγόντων και αιτιακών μηχανισμών).

Τα συνδυαστικά αποτελέσματα αυτής της ομάδας μελετών παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα, 
σύμφωνα με προγενέστερη ιατρική βιβλιογραφία όσον αφορά τις θρομβώσεις των 
ταξιδιωτών. Πράγματι, από τις επιδημιολογικές μελέτες είναι πλέον γνωστό ότι η ακινησία σε 
καθιστή θέση αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Αυτός ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις εναέριες 
μεταφορές αλλά αφορά επίσης και άλλους τρόπους ταξιδιού. Εντούτοις, εφόσον ο κίνδυνος 
είναι υψηλότερος για τα αεροπορικά ταξίδια, η σχετική έλλειψη οξυγόνου διαδραματίζει 

  
1 Το σχέδιο τελικής έκθεσης δημοσιεύτηκε από το βρετανικό υπουργείο Μεταφορών:
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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ενδεχομένως κάποιον ρόλο. Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
διάρκεια του ταξιδιού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Πολλαπλές πτήσεις σε σύντομη
χρονική περίοδο έχουν ως αποτέλεσμα το ίδιο φαινόμενο. Η έρευνα καταδεικνύει ότι όλες οι
μορφές μεταφοράς που αφορούν ταξίδι τεσσάρων ή περισσότερων ωρών οδηγούν σε αύξηση 
του κινδύνου σχηματισμού θρόμβων στις φλέβες των ποδιών.

Επιπλέον, σε μελέτη σχετικά με επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, διαπιστώθηκε μία
περίπτωση DVT ανά 6 000 ταξίδια διάρκειας 4 ή περισσοτέρων ωρών. Εντούτοις, σε όλες τις
περιπτώσεις DVT, που σχετίζονται ή όχι με ταξίδια, μόνον το 1% των περιπτώσεων
αποβαίνει μοιραία (κάθε χρόνο εμφανίζεται μία περίπτωση DVT ανά 2 000 άτομα του 
γενικού πληθυσμού, η οποία κυμαίνεται σε λιγότερο από 1 ανά 3 000 άτομα άνω των 40
ετών, και σε 1 ανά 500 άτομα άνω των 80 ετών).

Η συμβουλή η οποία θα μπορούσε να δοθεί αφορά απλές ενέργειες στις οποίες μπορούν να
προβούν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών προκειμένου να μειώσουν τους πιθανούς 
κινδύνους. Συνιστώνται ασκήσεις όπως η κάμψη και η έκταση των κνημών, των πελμάτων 
και των δακτύλων κατά τη διάρκεια παραμονής σε καθιστή θέση ανά ημίωρο. Οι επιβάτες θα 
πρέπει επίσης να φροντίζουν να πίνουν άφθονο νερό.

Κατόπιν αιτήματος της αξιότιμης βουλευτού Arlene MCCARTHY, η Επιτροπή συναντήθηκε 
με εκπροσώπους της VARDA (ένωση θυμάτων εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στη 
διάρκεια πτήσης) και τη βουλευτή του ΕΚ κ. MCCARTHY στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Ο
Αντιπρόεδρος BARROT απάντησε επίσης σε αλληλογραφία του αξιότιμου βουλευτή James
ELLES σχετικά με το ίδιο θέμα κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου 2006.


