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Θέμα: Αναφορά 1120/2008, του Gordon McPherson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη θρομβοφιλία γενετικής προέλευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, η κόρη του οποίου πέθανε από μη διαγνωσμένη θρομφοβιλία, επισημαίνει ότι η 
θρομβοφιλία μπορεί να είναι κληρονομική. Καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να προωθήσει τις γενετικές εξετάσεις με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων 
κινδύνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων, η κόρη του οποίου πέθανε από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση η οποία 
οφειλόταν σε μη διαγνωσμένη κληρονομική μορφή θρομβοφιλίας, υποστηρίζει την ανάγκη 
προώθησης των γενετικών εξετάσεων για τον εντοπισμό κληρονομικών μορφών 
θρομβοφιλίας. Κατά συνέπεια, έχει ζητήσει δημόσια στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης με 
σκοπό «να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα Συμβούλια Υγείας της Σκωτίας εφαρμόζουν τις 
υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες για τη διάγνωση και θεραπεία της εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ).»1 Επιπλέον, έχει υποβάλει σχετική αναφορά στο κοινοβούλιο 
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της Σκωτίας.1

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι καμία επιστημονική επιτροπή της δεν 
είναι εξουσιοδοτημένη να γνωμοδοτεί σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης ή της θρομβοφιλίας, ή τις γενετικές εξετάσεις 
με σκοπό τον εντοπισμό κληρονομικών μορφών θρομβοφιλίας. 

Ορισμένοι από τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης 
(ΕΒΦΘ) και πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, η παρατεταμένη 
ακινησία και οι σοβαροί τραυματισμοί. Κίνδυνο επίσης διατρέχουν οι γυναίκες που 
χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια με συνδυασμό οιστρογόνου και προγεστερόνης ή 
υποβάλλονται σε θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης, όμως ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ 
μικρός, κατά κανόνα μικρότερος από 1 περιστατικό ανά 3 000 ασθενείς. Η κύηση αποτελεί 
επίσης παράγοντα κινδύνου.2 Εκτός από τους προαναφερθέντες κινδύνους, ορισμένα άτομα 
ενδέχεται να έχουν υποκείμενη γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση εν τω βάθει φλεβικής 
θρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως θρομβοφιλία.3 Η 
κύρια εξέταση για τον εντοπισμό της θρομβοφιλίας είναι η διενέργεια αιματολογικής 
εξέτασης για την ανίχνευση του γονιδίου του παράγοντα V (προφέρεται «πέντε») Leiden.

Βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης, το βασικό ζήτημα της παροχής υπηρεσιών πρόληψης 
και θεραπείας για την επίκτητη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στα νοσοκομεία είναι θέμα 
παροχής υγειονομικής φροντίδας, για το οποίο αρμόδιο είναι κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. 
Επιπλέον, η πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε άλλα περιβάλλοντα όπως 
λόγου χάρη στα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί 
συνήθως υποχρέωση των βιομηχανιών αεροπορικών μεταφορών και των εθνικών 
συστημάτων υγείας.
Η εξέταση ολόκληρου του πληθυσμού που κινδυνεύει από σπάνιους κληρονομικούς 
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση θρόμβωσης, όπως η θρομβοφιλία, θα απαιτούσε ιατρικά 
στοιχεία από τα οποία να τεκμαίρεται ότι η πρόληψη σε επίπεδο γενικού πληθυσμού είναι πιο 
αποτελεσματική για την πρόληψη της θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής από τη λήψη 
των γενικών προληπτικών μέτρων που συνιστώνται για νοσοκομειακά περιβάλλοντα και 
άλλους δημόσιους χώρους. Προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών για την 
αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, ειδικότερα δε της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις 
σπάνιες νόσους4 η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2008, καθώς και της σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με μια δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων, η οποία εγκρίθηκε στις 9
Ιουνίου 2009 5 εξετάζονται επί του παρόντος μέτρα και κριτήρια εφαρμογής βέλτιστων 

                                               
1 Δημόσια αναφορά 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 Βρετανική Επιτροπή Προτύπων Αιματολογίας (BCSH): Πληροφορίες σχετικά με τη θρομβοφιλία για ασθενείς 
και τους συγγενείς τους, Σεπτέμβριος 2003.
3 Πρόκειται για κληρονομική ή επίκτητη πάθηση η οποία οδηγεί στην παθολογική πρόκληση φλεβικής ή 
αρτηριακής θρόμβωσης.
4 COM (2008) 679 της 11ης Νοεμβρίου 2008.
5 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_el.pdf
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πρακτικών στον τομέα του προσυμπτωματικού ελέγχου των νεογνών για κληρονομικές 
διαταραχές. Ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας 2008-2013, δημοσιεύθηκε 
το 2009 πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του 
προσυμπτωματικού ελέγχου των νεογνών1. Εάν η διαδικασία αυτή οδηγήσει στην επιλογή 
κατάλληλης πρότασης για τη σύναψη σύμβασης, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το 
νωρίτερο κατά τα τέλη του 2011. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστεί και το θέμα του 
προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανίχνευση της θρομβοφιλίας.

Συμπεράσματα

Βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης, το θέμα της αναφοράς εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας 
των μεμονωμένων κρατών μελών.
Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, η Επιτροπή 
προωθεί επί του παρόντος διερευνητικά μέτρα ανταλλαγής και ανάπτυξης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα του προσυμπτωματικού ελέγχου των νεογνών για σπάνιες 
κληρονομικές νόσους, περιλαμβανομένης της θρομβοφιλίας2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


