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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1120/2008, внесена от Gordon McPherson, с британско 
гражданство, относно тромбофилия с генетичен произход

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято дъщеря е починала от недиагностицирана 
тромбофилия, посочва, че тромбофилията може да е наследствена. Той призовава 
Европейския парламент да се застъпи за генетичните изследвания с оглед на ранното 
идентифициране на рискови групи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 януари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителят на петицията, чиято дъщеря е починала от дълбока венозна тромбоза 
поради недиагностицирана предварително наследствена форма на тромбофилия, се 
застъпва за генетичните изследвания на наследствените форми на тромбофилия. 
Вследствие на това той е потърсил обществена подкрепа от средствата за масово 
осведомяване с цел „промяна на начина, по който съветите по здравеопазване в 
Шотландия използват действащите политики и процедури за оценката и лечението на 
дълбока венозна тромбоза (ДВТ)“.1 Освен това той е внесъл петиция в Шотландския 

                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
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парламент.1

Забележки на Комисията по петицията

Комисията би желала да изтъкне, че никой научен комитет на Комисията няма 
правомощия да дава становище относно най-добрите практики за превенция на дълбока 
венозна тромбоза или тромбофилия, или за генетични изследвания на наследствени 
форми на тромбофилия.

Рисковите фактори за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна емболия (БЕ) 
включват хирургическа намеса, продължителна неподвижност и сериозна травма. 
Съществува още риск при жените, които използват комбинирани естроген-прогестоген 
перорални контрацептиви под формата на хапчета или хормонозаместителна терапия, 
но рискът е много малък – обикновено по-малко от 1 на 3 000. Бременността също така 
е рисков фактор.2 В допълнение към тези рискове, хората могат да имат генетична 
предразположеност към ДВТ и БЕ. Това е известно като тромбофилия.3 Основното 
изследване за тромбофилия е кръвно изследване за фактор V (произнася се „пет“) 
Leiden ген.

Съгласно член 152 от Договора основният въпрос за подобряване предотвратяването и 
лечението на придобита дълбока венозна тромбоза в болниците е въпрос на 
предоставяне на здравни грижи, за което отговарят държавите-членки. В допълнение, 
профилактиката на дълбока венозна тромбоза в други условия, например, в самолетите 
при полети на дълги разстояния, е обща задача на въздушните превозвачи и 
националните здравни системи.
Изследване на всички рискови групи за редки наследствени рискови фактори за 
тромбоза, като тромбофилия, ще изискват медицински доказателства, че превенция 
насочена към цялото население, е по-ефективна при предотвратяването на тромбоза и 
белодробна емболия, отколкото мерките за превенция, препоръчвани за болнични и 
други обществени условия. Понастоящем такива доказателства липсват.
Въпреки това следва да се отбележи, че в рамките на политиките на Европейската 
общност за редките заболявания, по-специално съобщението на Комисията относно 
редките заболявания4, прието през ноември 2008 г., и препоръката на Съвета за 
действие в областта на редките заболявания, приета на 9 юни 2009 г.,5 в момента се 
проучват мерки и критерии за най-добри скринингови практики на новородени за 
наследствени заболявания. Като първа стъпка по програмата в областта на здравето за 
периода 2008–2013, през 2009 г. беше стартирана покана за представяне на 
предложения за проекти относно най-добри практики в областта на неонаталния 
скрининг6. Ако може да бъде избрано подходящо предложение за сключване на 
                                               
1 Обществена петиция PE 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
2 Британски комитет за стандарти в хематологията (British Committee for Standards in Haematology); 
Информация относно тромбофилията за пациенти и техните близки (Thrombophilia information for patients
and their relatives), септември 2003 г.
3 Състояние, наследено или придобито, което води до неестествено формиране на венозна и артериална 
тромбоза 
4 COM (2008) 679 от 11 ноември 2008 г.
5 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
6 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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договор, първите резултати се очакват най-рано в края на 2011 г. В този контекст 
скринингът за тромбофилия също ще бъде преразгледан.

Заключения

Съгласно член 152 от Договора предметът на петицията е отговорност на държавите-
членки.

В рамките на политиката на Общността в областта на редките заболявания, в момента 
Комисията предлага проучвателни действия за обмен и разработване на най-добри 
практики в областта на неонаталния скрининг за наследствени заболявания, в т. ч. 
тромбофилия1.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


