
CM\794549LT.doc PE430.494v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1120/2008 dėl genetinės kilmės trombofilijos, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Gordon McPherson

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio duktė mirė dėl nediagnozuotos trombofilijos, pažymi, kad 
trombofilija gali būti paveldima. Todėl jis ragina Europos Parlamentą skatinti genetinius 
tyrimus siekiant anksti nustatyti rizikos grupes.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. sausio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėjas, kurio duktė mirė nuo giliųjų venų trombozės, nes prieš tai sirgo 
nediagnozuota paveldima trombofilijos forma, siekia, kad būtų skatinami genetiniai tyrimai 
paveldimų formų trombofilijai nustatyti. Todėl jis jau kurį laiką siekia visuomeninės 
žiniasklaidos paramos, turėdamas tikslą „pakeisti metodus, kuriais Škotijos sveikatos tarybos 
taiko esamas giliųjų venų trombozės (angl. DVT) analizės ir gydymo politikos priemones ir 
procedūras.“1 Be to, jis pateikė peticiją Škotijos parlamentui2.
Komisijos pastabos dėl peticijos

                                               
1 http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Viešoji peticija 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
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Komisija norėtų pažymėti, kad nė vienas mokslinis Komisijos komitetas neturi įgaliojimų 
pateikti nuomonę dėl giliųjų venų trombozės ar trombofilijos prevencijos gerosios patirties 
arba genetinių paveldimų formų trombofilijos tyrimų. 

Giliųjų venų trombozės (angl. DVT) ir plaučių embolijos (angl. PE) rizikos veiksniai yra 
operacija, ilgalaikis nejudrumas, didelė trauma ir kt. Be to, riziką patiria estrogeno ir 
progestogeno derinio kontraceptines tabletes vartojančios arba pakaitine hormonų terapija 
gydomos moterys, bet rizika labai maža, paprastai pasireiškianti mažiau negu vienai iš 3000. 
Nėštumas – taip pat yra rizikos veiksnys1. Be šių rizikos rūšių, asmenys gali turėti genetinį 
polinkį sirgti DVT ir PE. Tai žinoma kaip trombofilija2. Pagrindinis trombofilijos tyrimas –
kraujo V (tariama „penktojo“) faktoriaus Leideno geno tyrimas.

Remiantis Sutarties 152 straipsniu, pagrindinis klausimas – įgytos giliųjų venų trombozės 
prevencijos ir gydymo ligoninėse gerinimas – yra sveikatos apsaugos, už kurią atsakinga 
kiekviena valstybė narė, klausimas. Be to, giliųjų venų trombozės profilaktika kitomis 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, lėktuvuose per ilgus skrydžius, yra bendras oro transporto 
pramonės ir nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų atstovų uždavinys.
Norint visiems rizikos grupėms priklausantiems gyventojams atlikti retų paveldėtų trombozės 
rizikos veiksnių, pvz., trombofilijos, tyrimus, turėtų būti surinkta medicininių įrodymų, kad 
visų gyventojų prevencijos priemonėmis galima veiksmingiau užkirsti kelią trombozei ir 
plaučių embolijai negu bendrosios prevencijos priemonėmis, rekomenduojamomis ligoninėse 
ir kitoje viešojoje aplinkoje. Šiuo metu tokių įrodymų nėra.
Nepaisant to, pažymėtina, kad, įgyvendinant Europos bendrijos retųjų ligų politiką, visų pirma 
2008 m. lapkričio mėn. priimtą Komisijos komunikatą dėl retųjų ligų3 ir 2009 m. birželio 9 d. 
priimtą Tarybos rekomendaciją dėl retųjų ligų srities veiksmų4, šiuo metu nagrinėjamos 
naujagimiams atliekamų paveldimų ligų tyrimų gerosios patirties priemonės ir kriterijai. 
Pirmiausia pagal 2008–2013 m. sveikatos programą 2009 m. paskelbtas kvietimas teikti 
pasiūlymus dėl gerosios naujagimių tyrimų patirties5. Jeigu bus galima atrinkti tinkamą 
pasiūlymą sutarčiai sudaryti, pirmųjų rezultatų tikimasi ne anksčiau kaip 2011 m. pabaigoje. 
Šiuo atžvilgiu bus svarstomi ir trombofilijos tyrimai.

Išvados

Remiantis Sutarties 152 straipsniu, peticijos tema priklauso valstybės narės kompetencijai.
Įgyvendindama Bendrijos retųjų ligų politiką, Komisija dabar atlieka tiriamuosius veiksmus, 
kuriais siekiama kaupti naujagimiams atliekamų paveldėtų retųjų ligų, įskaitant trombofiliją, 

                                               
1 Jungtinės Karalystės hematologijos standartų komitetas. Informacija apie trombofiliją pacientams ir jų 
giminaičiams, 2003 m. rugsėjo mėn.
2 Paveldėta arba įgyta būklė, dėl kurios nenormaliai susidaro venų arba arterijų trombozė.
3 2008 m. lapkričio 11 d. COM (2008) 679
4 4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf

5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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tyrimų gerąją patirtį ir ja keistis1.“

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


