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Temats: Lūgumraksts Nr. 1120/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Gordon McPherson, par ģenētiskas izcelsmes trombofīliju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura meita ir mirusi no nediagnosticētas trombofīlijas, norāda, ka 
trombofīlija var būt iedzimta. Tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu atbalstīt ģenētiskas 
pārbaudes, lai laicīgi identificētu riska grupas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kura meita mirusi no dziļo vēnu trombozes, pamatojoties uz 
iepriekš nediagnosticētu iedzimtas trombofīlijas formu, atbalsta ģenētiskās testēšanas 
veikšanu attiecībā uz iedzimtām trombofīlijas formām. Tāpēc viņš ir meklējis publisku 
atbalstu plašsaziņas līdzekļos ar mērķi „mainīt veidu, kādā Skotijas veselības iestādes izmanto 
esošās politikas un procedūras dziļo vēnu trombozes (DVT) noteikšanā un ārstēšanā.”1 Turklāt 
viņš ir iesniedzis lūgumrakstu Skotijas Parlamentā.2

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Lūgumraksts PE Nr. 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 vēlas norādīt, ka nevienai Komisijas zinātniskajai komitejai nav pilnvaru sniegt 
atzinumu par labākajām praksēm dziļo vēnu trombozes vai trombofīlijas novēršanai, vai 
ģenētiskās testēšanas veikšanai attiecībā uz iedzimtām trombofīlijas formām.

Dziļo vēnu trombozes (DVT) un plaušu artērijas embolijas (PE) riska faktori ir ķirurģiska 
iejaukšanās, ilgstošs nekustīgums un dziļa trauma. Risks arī pastāv tām sievietēm, kuras lieto 
kombinētās estrogēna un progestogēna orālās kontracepcijas tabletes vai hormonu 
aizstājējterapiju, bet ir risks ir ļoti neliels, parasti mazāks par 1:3000. Arī grūtniecība ir riska 
faktors.1 Papildus šiem riskiem personām var būt ģenētiska nosliece uz DVT un PE. To pazīst 
kā trombofīliju.2 Galvenā analīze trombofīlijas noteikšanai ir asins analīze uz Leiden gēna 
V faktoru (izrunā „piektais”).

Saskaņā ar Līguma 152. pantu pamatjautājums par iegūtas dziļo vēnu trombozes novēršanas 
un ārstēšanas uzlabošanu slimnīcās ir veselības aprūpes noteikums, par ko ir atbildīga katra 
dalībvalsts. Turklāt dziļo vēnu trombozes profilakse citā vidē, piemēram, tālo lidojumu 
lidmašīnās, ir gaisa transporta nozaru un valsts veselības aprūpes sistēmu kopīgs uzdevums.
Visu riska grupā esošo iedzīvotāju pārbaudīšanai uz retiem iedzimtiem trombozes riska 
faktoriem, kā trombofīliju, būtu nepieciešami medicīniski pierādījumi tam, ka iedzīvotāju 
profilakse ir efektīvāka trombozes un plaušu artērijas embolijas novēršanā nekā tie 
profilaktiskie pasākumi, ko iesaka slimnīcu vidē un citās publiskās vidēs. Šobrīd šādi 
pierādījumi nav pieejami.
Tomēr, jānorāda, ka Eiropas Kopienas reto slimību politikas ietvaros, īpaši saistībā ar 
Komisijas 2008. gada novembrī pieņemto Paziņojumu par retajām slimībām3 un 2009. gada 
9. jūnijā pieņemto Padomes ieteikumu par rīcību reto slimību jomā4, šobrīd tiek pētīti 
pasākumi un kritēriji par labāko praksi jaundzimušo iedzimto slimību skrīningam. Saskaņā ar 
2008.—2013. gada veselības programmu pirmais solis, proti, uzaicinājums piedalīties 
konkursā par labāko praksi jaundzimušo skrīningam, tika uzsākts 2009. gadā5. Ja būs 
iespējams izvēlēties prasībām atbilstošu piedāvājumu līguma slēgšanai, pirmie rezultāti 
sagaidāmi, agrākais, līdz 2011. gada beigām. Saistībā ar šo tiks pārskatīts arī jautājums par 
skrīningu attiecībā uz trombofīliju.

Secinājumi

Saskaņā ar Līguma 152. pantu šī lūgumraksta temats ir dalībvalsts atbildībā.

Kopienas politiku reto slimību jomā ietvaros, pētniecības darbības, lai mainītu un izstrādātu 
labākās prakses jaundzimušo skrīningam attiecībā uz iedzimtām retām slimībām, tostarp 
trombofīliju, pašlaik tālāk virza Komisija6.”

                                               
1 Lielbritānijas Hematoloģijas standartu komiteja; informācija pacientiem un viņu radiniekiem par trombofīliju, 
2003. gada septembris.
2 Mantots vai iegūts stāvoklis, kas rada nepareizu venozās vai arteriālās trombozes veidošanos. 
3 COM (2008) 679, 2008. gada 11. novembrī.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_lv.pdf
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
6 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


