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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0149/2003 złożona przez Franka Harveya (Wielka Brytania), w sprawie 
zakrzepicy żył głębokich związanej z lotami.

Petycja 0433/2003 złożona przez Brendę Wilson (Wielka Brytania), w imieniu 
Stowarzyszenia ofiar zakrzepicy żył głębokich związanej z podróżami lotniczymi 
(Victims of Air Related DVT Association - VARDA), z jednym podpisem, w sprawie 
zakrzepicy żył głębokich (deep vein thrombosis- DVT).

1. Streszczenie petycji

0149/2003 - Składający petycję jest zaniepokojony zagrożeniami związanymi z podróżami 
lotniczymi, takimi jak zakrzepica żył głębokich czy drobnoustroje, których obecność wynika 
z niewłaściwego filtrowania powietrza w kabinach lotniczych. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia 
pasażerów lotniczych.

0433/2003 - W związku z dwoma przypadkami śmiertelnymi spowodowanymi, jak utrzymuje 
składająca petycję, przez DVT, wzywa ona do udostępnienia dokładniejszych informacji na 
temat DVT, które zaczęto nazywać 'syndromem klasy ekonomicznej'.

2. Dopuszczalność

Petycje uznano za dopuszczalne w dniach 14 października 2003 r. i 28 listopada 2003 r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 8 stycznia 2004 r.

Komisja traktuje bardzo poważnie kwestię zakrzepicy żył głębokich (DVT) i jej 
ewentualnych powiązań z podróżami lotniczymi oraz podziela zaangażowanie stowarzyszenia 
VARDA na tym polu. Obecnie niewiele wiadomo na temat związku między DVT a 
transportem powietrznym, dlatego też w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak bardzo 
DVT jest związane z powietrzem, Komisja wraz z rządem Wielkiej Brytanii współfinansuje 
program badawczy pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, aby ocenić stopień, w 
jakim DVT jest zależne od podróży lotniczych. Wyniki zostaną opublikowane w 
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sprawozdaniu końcowym, którego należy się spodziewać w połowie 2005 r., choć wstępne 
wyniki powinny pojawić się wcześniej.

Jako środek zapobiegawczy, komisarz Loyola DE PALACIO wysłała w styczniu 2001 r. 
pismo, w którym nalega, aby linie lotnicze informowały swoich pasażerów o potencjalnym 
ryzyku DVT podczas lotów długodystansowych i o środkach, jakie można w związku z tym 
przedsięwziąć. W wyniku tego pisma wiele linii lotniczych wprowadziło już, z własnej 
inicjatywy, ostrzeżenia przed wejściem na pokład i/lub wskazówki podczas lotu (broszury, 
nagrania video i magazyny pokładowe pokazujące ćwiczenia).

Jeśli tylko Komisja otrzyma naukowe potwierdzenie związku między DVT a podróżami 
lotniczymi przed zakończeniem prowadzonych badań, rozważy natychmiast, konsultując się z 
zainteresowanymi stronami, jak sprawić, aby pasażerowie, kompanie lotnicze i służba 
zdrowia byli właściwie poinformowani.'

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 maja 2005 r.

Jako że Komisja szczególnie interesuje się znalezieniem odpowiedzi na pytanie, czy istnieje 
związek między rozwojem zakrzepicy żył głębokich (DVT) a podróżami lotniczymi, 
współfinansuje ona dwuletnie badania pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), rozpoczęte 1 stycznia 2005 r.

Sprawozdanie końcowe powinno zostać złożone przez WHO pod koniec pierwszej połowy 
2005 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że może już podzielić się z Parlamentem 
Europejskim naukowymi zagadnieniami poruszonymi w ramach programu badawczego 
zrealizowanego pod koniec 2004 r. Brytyjskie ministerstwo transportu (Department of 
Transport - DfT) zawarło bowiem pod koniec 2002 r. umowy ze Światową Organizacją 
Zdrowia, z Leiden University Medical Center, z Leicester University i z Academic Medical 
Center w Amsterdamie.

Następujące dziedziny zostały poddane naukowej analizie zgodnie z ustaleniami protokołu 
WRIGHT (WHO Research into Global Hazards of Travel):

1. Badanie kliniczno-kontrolne wśród pasażerów często podróżujących samolotem,
2. Badanie kohortowe (rodzaj badania przekrojowego stosowanego w medycynie 

i naukach społecznych) wśród personelu latającego i pokładowego,
3. Badanie bezruchu związanego i niezwiązanego z podróżą,
4. Badanie PILOT (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights Of 

Thrombosis) wśród pilotów holenderskich,
5. Badanie MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment).

Całkowicie zgadzając się z faktem, że w ramach niezbędnych środków ostrożności 
pasażerowie powinni być ostrzegani o potencjalnym zagrożeniu rozwinięcia się DVT jako 
wyniku latania, cztery lata temu Komisja napisała do różnych stowarzyszeń lotniczych, 
nalegając, aby ich członkowie podjęli jak najszybsze działania w celu zminimalizowania 
ryzyka. Od tego czasu liczne linie lotnicze podjęły inicjatywę informowania pasażerów o 
zagrożeniach, podejmując jednocześnie środki zapobiegawcze w celu obniżenia ryzyka 
rozwinięcia się DVT podczas podróży lotniczej.
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Komisja bezzwłocznie powiadomi Komisję Petycji natychmiast po otrzymaniu sprawozdania 
końcowego WHO.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

W poprzednich uzupełnieniach informacji dotyczących petycji 149/2003 i 433/2003 Komisja 
zaznaczyła, że powiadomi Komisję Petycji natychmiast po otrzymaniu sprawozdania 
końcowego WHO, będącej inicjatorem projektu.

Komisja współfinansowała dwuletni program badawczy WRIGHT (World Health 
Organisation Research Into Global Hazards of Travel), zakończony pod koniec 2004 r. 
Dotychczas Komisja nie otrzymała jednak oficjalnego sprawozdania. Z tego względu Komisja 
nie może upublicznić wstępnych rezultatów programu WRIGHT, opracowanych w 
październiku 2005 r.1

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie Komisja nadaje tej kwestii, pragnie ona jednak przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu kilka najważniejszych analiz i wyników badań 
przeprowadzonych w ramach WRIGHT.

Projekt został przygotowany w formie szeregu powiązanych wzajemnie badań, których celem 
było określenie, czy podróże lotnicze zwiększają ryzyko rozwinięcia się zakrzepicy żył 
(stopień ryzyka, wpływ innych czynników i mechanizmów przyczynowych).

Wyniki tej grupy badań tworzą łącznie spójny obraz, odpowiadający wcześniejszej literaturze 
medycznej na temat zakrzepicy u podróżujących. Rzeczywiście badania epidemiologiczne 
potwierdziły, że brak ruchu w pozycji siedzącej stanowi czynnik ryzyka. To ryzyko nie 
ogranicza się wyłącznie do podróży samolotowych, ale dotyczy również innych środków 
transportu. W związku z tym, że ryzyko to jest jednak wyższe w przypadku podróży 
lotniczych, znaczenie może mieć względny brak tlenu. Badania te potwierdzają, że im dłuższy 
czas podróży, tym większe ryzyko. Prawdopodobnie to samo zjawisko występuje w 
przypadku wielokrotnych podróży w krótkim okresie czasu. Z badań wynika, że wszystkie 
rodzaje transportu, w których przypadku podróż trwa co najmniej 4 godziny, prowadzą do 
wzrostu ryzyka powstania zakrzepów krwi w żyłach nóg.

Ponadto badanie pasażerów samolotów wykazało, że podczas każdych 6 tys. podróży, które 
trwały co najmniej 4 godziny, zdarzał się jeden przypadek wystąpienia DVT. Jednakże 
spośród wszystkich przypadków DVT, związanych z podróżą lub spowodowanych innymi 
czynnikami, tylko 1% miał skutek śmiertelny (co roku na DVT zapada 1 osoba na 2 tys. w 
całej populacji, przy czym stosunek ten to mniej niż 1:3000 w grupie osób poniżej 40 roku 
życia i 1:500 wśród osób powyżej 80 roku życia).

W celu zmniejszenia możliwego ryzyka proponuje się proste ćwiczenia, które pasażerowie 
mogą wykonywać podczas podróży. Zaleca się wykonywanie co pół godziny takich ćwiczeń, 
jak zginanie i prostowanie nóg, poruszanie stopami i palcami. W miarę możliwości należy też 
wstawać i przechadzać się po pokładzie. Ponadto pasażerowie powinni pamiętać o piciu dużej 

  
1 Projekt sprawozdania końcowego został opublikowany przez brytyjskie ministerstwo transportu:
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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ilości wody.

Na wniosek posłanki Arlene MCCARTHY Komisja spotkała się w dniu 21 lutego 2006 r. z 
przedstawicielami VARDA (Stowarzyszenia ofiar zakrzepicy żył głębokich związanej z 
podróżami lotniczymi) oraz posłanką A. MCCARTHY. W lipcu 2006 r. wiceprzewodniczący 
J. BARROT odpowiedział również na korespondencję posła Jamesa ELLESA dotyczącą tej 
samej kwestii.


