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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek a lánya nem diagnosztizált trombofíliában halt meg, rámutat, 
hogy a trombózishajlam lehet örökletes. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hívja fel 
a figyelmet a kockázati csoport korai meghatározására irányuló genetikai vizsgálatokra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. január 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció benyújtója, akinek lánya a trombofília egy örökletes, előzőleg nem diagnosztizált 
formája miatt kialakuló mélyvénás trombózis miatt hunyt el, támogatja a trombofília örökletes 
formáinak genetikai vizsgálatát. Következésképpen nyilvános támogatást kért a médiától, 
azzal a céllal, hogy „megváltoztassák a mélyvénás trombózis vizsgálatára és kezelésére 
vonatkozó politikáknak és eljárásoknak a skóciai egészségügyi tanács által történő 
alkalmazását.”1 Ezenfelül petíciót nyújtott be a skót parlamenthez.1

                                               
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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A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy a Bizottság egyetlen tudományos bizottságának sem 
megbízatása, hogy véleményt adjon a mélyvénás trombózis vagy a trombofília megelőzését 
szolgáló legjobb gyakorlatokról, vagy a trombofília örökletes formáinak genetikai 
vizsgálatáról. 

A mélyvénás trombózis és tüdőembólia kockázati tényezői közé tartoznak a műtétek, a tartós 
helyhez kötöttség és a nagyobb sérülések. Az ösztrogén és progesztogén kombinációját 
tartalmazó, szájon át alkalmazandó fogamzásgátló tablettákat szedő vagy hormonpótló 
kezelés alatt álló nőknél is kockázat áll fenn, ám ez a kockázat igen alacsony, jellemzően 
kevesebb mint 3000-ből 1 eset. A várandósság szintén kockázati tényező.2 E kockázatokon 
felül az egyes személyeknél eleve meglévő genetikai hajlam állhat fenn a mélyvénás 
trombózisra és a tüdőembóliára. Ezt trombofíliának nevezik.3 A trombofília elsődleges
vizsgálata az V. (ötös) véralvadási faktor Leiden-mutációjának véren végzett tesztje.

A Szerződés 152. cikke szerint a szerzett mélyvénás trombózis kórházi megelőzésének és 
kezelésének javításával kapcsolatos alapvető kérdés az egészségügyi ellátás biztosításának 
körébe tartozik, amelyért az egyes tagállamok felelősek. Ezenfelül a mélyvénás trombózis 
egyéb környezetben – például hosszan tartó repülőutak alkalmával a repülőgépeken – történő 
megelőzése a légi közlekedési ágazat és a nemzeti egészségügyi rendszerek közös feladata.
A trombózis ritka, öröklött kockázati tényezői, például a trombofília szempontjából 
kockázatnak kitett teljes populáció vizsgálatához olyan orvosi bizonyítékra lenne szükség, 
amely szerint az egész populációt lefedő megelőzés hatékonyabb a trombózis és tüdőembólia 
megelőzésében, mint a kórházi és más nyilvános környezet esetére ajánlott általános 
megelőző intézkedések. Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen bizonyíték.
Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a ritka betegségekkel foglalkozó európai közösségi 
politikák, különösen a ritka betegségekről szóló, 2008 novemberében elfogadott bizottsági 
közlemény4 és a ritka betegségek területén megvalósítandó fellépésről szóló, 2009. június 9-
én elfogadott tanácsi ajánlás5 keretében jelenleg zajlik az újszülöttek öröklött betegségekkel 
kapcsolatos szűrésére vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos intézkedések és 
kritériumok feltérképezése. A 2008-tól 2013-ig tartó időszakra vonatkozó egészségügyi 
program első lépéseként 2009-ben ajánlati felhívást tettek közzé az újszülöttek szűrésének 
legjobb gyakorlataira vonatkozóan6. Amennyiben szerződéskötésre alkalmas ajánlatot lehet 
kiválasztani, az első eredmények legkorábban 2011 végén várhatók. Ennek keretében a 
trombofília szűrését is felülvizsgálják.

Következtetések

                                                                                                                                                  
1 PE 1056 számú nyilvános petíció: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
2 Hematológiai Előírások Brit Bizottsága; Tájékoztató a trombofíliáról betegek és rokonaik számára, 2003. 
szeptember.
3 Öröklött vagy szerzett állapot, amely vénás vagy artériás trombózis rendellenes kialakulásához vezet. 
4 COM(2008)679, 2008. november 11.
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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A Szerződés 152. cikke szerint a petíció tárgya tagállami hatáskörbe tartozik.

A Közösség ritka betegségekkel foglalkozó politikájának keretében a Bizottság jelenleg végzi 
az újszülöttek öröklött ritka betegségekkel, ezen belül a trombofíliával kapcsolatos szűrésére 
vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjére és kifejlesztésére irányuló feltáró tevékenységet.1

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


