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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Frank Harvey, brit állampolgár nevében benyújtott, 0149/2003. számú petíció a 
repülés miatti mélyvénás trombózisról (DVT)

A Brenda Wilson, brit állampolgár által a Repülés Miatti Mélyvénás Trombózis 
Áldozatainak Szövetsége (Victims of Air Related DVT Association, VARDA) nevében 
benyújtott, egy társaláírást tartalmazó, 433/2003. számú petíció a mélyvénás 
trombózisról.

1. A petíció összefoglalása

0149/2003 - A petíció benyújtója aggódását fejezte ki a légi közlekedéshez köthető 
veszélyekkel, például a mélyvénás trombózissal, és az utastér levegőjének nem megfelelő 
szűrése miatt elszaporodó kórokozókkal kapcsolatban. A petíció benyújtója felkéri az Európai 
Parlamentet, hogy azonnal intézkedjen a légi utasok védelmében.

0433/2003 - A petíció benyújtója két, állítása szerint mélyvénás trombózis miatt 
bekövetkezett halálesetre hivatkozva szorgalmazza, hogy javítsanak a ma már „turistaosztály-
szindrómaként" ismert mélyvénás trombózisról kiadott tájékoztatókon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. október 14. és 2003. november 28. Felkérik a Bizottságot, 
hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2004. január 8-án kapott válasz.

A Bizottság nagyon komolyan veszi a mélyvénás trombózis kérdését és a légi közlekedéssel 
kapcsolatos összefüggését, valamint osztja a VARDA aggodalmát ez ügyben. Jelenleg nagyon 
keveset tudunk a mélyvénás trombózis és a repülés közötti összefüggésről. Annak a kérdésnek 
a megválaszolása érdekében, hogy a mélyvénás trombózis előfordulása milyen mértékben 
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kapcsolható légi utazáshoz, a Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya 
társfinanszírozóként vesznek részt egy, az Egészségügyi Világszervezet égisze alatt futó 
kutatóprogramban azért, hogy felmérjék, és mennyiségileg meghatározzák a légi utazás és a 
mélyvénás trombózis közötti kapcsolatot. Az eredményeket várhatóan 2005 közepén egy 
zárójelentésben teszik majd közzé, bár ideiglenes eredmények már korábban várhatók.

Óvintézkedésként, Loyola DE PALACIO biztos 2001 januárjában levélben sürgette a 
légitársaságokat, hogy tájékoztassák utasaikat a hosszú repülőutak következtében esetleg 
fellépő mélyvénás trombózis kockázatairól, és tegyék meg a lehetséges intézkedéseket. Azóta 
számos légitársaság kezdte el, saját kezdeményezésére, a beszállás előtt figyelmeztetni, 
és/vagy a repülés alatt tanácsokkal ellátni utasait (szórólapok, videofilmek, és a légitársaság 
magazinjában található tornagyakorlatok segítségével).

Mihelyt a Bizottság értesül a légi utazás és a mélyvénás trombózis közötti tudományos 
bizonyítékról, azonnal mérlegelni fogja, az összes illetékes fél bevonásával, hogy miként 
biztosítsa az utasok, a légitársaságok és az egészségügyi szervezetek megfelelő tájékoztatását.

4. A Bizottságtól 2005. május 3-án kapott újabb válasz.

A mélyvénás trombózis és a légi utazás közötti esetleges kapcsolat megtalálása a Bizottság 
sajátságos érdeke, ezért társfinanszírozóként vett részt egy, az Egészségügyi Világszervezet 
égisze alatt 2003. január 1-jén elindított, a kérdést feltáró kétéves tanulmányban.

A WHO által kiadásra kerülő zárójelentés 2005 közepére várható.

A Bizottság örömmel osztja meg az Európai Parlamenttel a 2004 végén befejezett tanulmány 
során megvitatott tudományos kérdések eredményét. 2002 vége felé, az Egyesült Királyság 
Közlekedési Minisztériuma szerződést kötött a következő szervezetekkel: Egészségügyi 
Világszervezet, Leiden University Medical Center, Leicester University és az amszterdami 
Academic Medical Center.

A WHO „Az utazás globális kockázatainak felmérése” című protokolljának előírása szerint 
(WRIGHT – WHO Research into Global Hazards of Travel) a következő területekről készült 
tudományos felmérés:

1. Gyakran repülő utasok körében végzett esetfelmérő tanulmány,
2. Hivatásos repülők körében végzett kohorszvizsgálat (az orvostudományban és a 

szociológiában használt egyfajta longitudinális vizsgálat),
3. Mozdulatlanságot felmérő vizsgálat utazás alatt és utazáson kívül,
4. „A pilóták és a hosszú, illetve középhosszú repülőutak alatt előforduló trombózis 

gyakorisága”, holland pilóták körében végzett PILOT felmérés,
5. „Összetett környezetvédelmi és genetikai felmérés”, MEGA vizsgálat.

A Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy az utasokat figyelmeztetni kell a repülés 
következtében esetleg fellépő mélyvénás trombózis kockázatáról, ezért négy évvel ezelőtt 
írásban fordult a különböző légitársasági szövetségekhez, hogy sürgősen mozgósítsák 



CM\566277HU.doc 3/4 PE 339.347/REVII

külső fordítás

HU

tagjaikat ezen kockázatok csökkentése érdekében. Azóta számos légitársaság tett 
intézkedéseket, és tájékoztatta az utasokat a lehetséges kockázatokról, a trombózisra való 
hajlamról és azokról a megelőző intézkedésekről, amelyek csökkentik a légi utazáshoz 
köthető mélyvénás trombózis kialakulásának esélyét.

Amint a Bizottság megkapja a WHO zárójelentését, rögtön értesíteni fogja a Petíciós 
Bizottságot.

5. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott újabb válasz.

A 149/2003. számú, illetve a 433/2003. számú petíciókkal kapcsolatosan tett legutóbbi 
megjegyzésében a Bizottság ígéretet tett arra, hogy azonnal értesíti a Petíciós Bizottságot, 
amint kézhez kapja a projekt kezdeményezője, a WHO zárójelentését.

A Bizottság társfinanszírozóként részt vett a WRIGHT (az utazás globális kockázatainak 
felméréséről az Egészségügyi Világszervezet által végzett kutatás) elnevezésű kétéves 
tanulmányban, amelynek eredményeit 2004 végén véglegesítették. Ezidáig a Bizottsághoz 
semmilyen hivatalos jelentés sem érkezett. Ezért a Bizottságnak nem áll módjában 
nyilvánosan terjeszteni a WRIGHT-tanulmány végső eredményeit magában foglaló, 2005 
októberében elkészült jelentéstervezetet1.

Mindazonáltal, tekintettel a kérdés fontosságára, a Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai 
Parlamentet a WRIGHT-tanulmány néhány központi kutatási területéről, valamint az ott elért 
eredményekről.

A kérdéses projektet összefüggő tanulmányok sorozataként indították el azzal a céllal, hogy 
megállapítsák, vajon a légi közlekedés növeli-e a mélyvénás trombózis kialakulásának 
kockázatát (a kockázat mértéke, más tényezők hatása, ok-okozati összefüggések).

Az egyes tanulmányokból származó összesített eredmények alapján kirajzolódó kép 
megegyezik az utazóknál jelentkező trombózisról korábban megjelent orvosi 
szakirodalomban leírtakkal. Az epidemiológiai vizsgálatok megerősítették, hogy ülő 
helyzetben a mozgás hiánya valóban kockázati tényezőnek számít, amely nem csupán a légi 
közlekedésre korlátozódik, hanem más közlekedési módok esetében is jelentkezik. Mivel 
azonban légi közlekedés esetén magasabb a kockázat, ilyen esetben az oxigén viszonylagos 
hiánya is szerepet játszhat. Az elvégzett tanulmányok azt igazolják, hogy az utazási idő 
növekedésével egyre növekszik a kockázat. Több, egymást rövid időn belül követő repülőút 
esetén pedig valószínűleg ugyanez a jelenség tapasztalható. A kutatás eredményei azt 
mutatják, hogy bármely közlekedési eszközön történő 4 vagy több órás utazás növeli a 
vérrögképződés kockázatát a láb vérereiben.

Továbbá egy, a légi utasok körében végzett vizsgálatban azt állapították meg, hogy minden 4 
vagy több órán át tartó utazás esetén, minden hatezredik utazás során egy esetben jelentkezett 
mélyvénás trombózis. Mindazonáltal, a mélyvénás trombózis összes esetének, akár utazáshoz 

  
1 A zárójelentés-tervezet az Egyesült Királyság Közlekedési Minisztériumának gondozásában jelent meg:
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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köthetőek, akár nem, mindössze 1%-a bizonyul halálos kimenetelűnek (a mélyvénás 
trombózis évente hozzávetőlegesen 2000-ből 1 embernél jelentkezik az általános lakosság 
körében, valamint kevesebb mint 1 embernél 3000-ből a 40 évnél fiatalabbak körében, illetve 
minden ötszázadik 80 évnél idősebb embernél). 

Az utasoknak adott tanácsok között szerepelhetnek olyan egyszerű, az utazás során 
elvégezhető gyakorlatok, amelyekkel csökkenthetik az esetleges kockázatokat. Ülő 
helyzetben például javallott a láb, a lábfej és a lábujjak félóránkénti behajlítása és kinyújtása. 
Ahol pedig lehetséges, az utasok álljanak fel és járkáljanak a kabinban vagy vasúti kocsiban, 
valamint figyeljenek a bőséges folyadékbevitelre. 

Arlene MCCARTHY képviselő asszony kérésére a Bizottság 2006. február 21-én találkozott a 
VARDA (a Repülés Miatti Mélyvénás Trombózis Áldozatainak Szövetsége) képviselőivel, 
valamint MCCARTHY képviselővel. BARROT alelnök pedig 2006 júliusában válaszolt a 
James ELLES képviselő úr ugyanezen ügyben írott levelére.
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