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Suġġett: Petizzjoni 1120/2008, ippreżentata minn Gordon McPherson, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar trombofilja ta’ oriġini ġenetika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li bintu mietet bi trombofilja li ma kinitx dijanjostikata, ifakkar li t-trombofilja 
tista’ tkun ereditarja. Hu jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew biex jappoġġja eżamijiet 
ġenetiċi bil-għan li dawn il-gruppi fir-riskju jkunu identifikati minn kmieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Jannar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonant, li bintu mietet bi trombożi fil-vini fil-fond minħabba l-eżistenza ta’ forma ta’ 
trombofilija ereditarja mhux dijanjostikata qabel, jappoġġja eżamijiet ġenetiċi għall-forom 
ereditarji ta’ trombofilija. Konsegwentement huwa fittex appoġġ pubbliku mill-midja bil-għan 
“li jinbidel il-mod ta’ kif il-Bordijiet tas-Saħħa fl-Iskozja jagħmlu użu minn strateġiji u 
proċeduri eżistenti għall-assessjar u t-trattament tat-trombożi fil-vini fil-fond (DVT)”.1
B’żieda ma’ dan huwa ressaq petizzjoni lill-Parlament Skoċċiż.2

                                               
1http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Petizzjoni Pubblika 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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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmilha ċara li l-ebda kumitat xjentifiku tal-Kummissjoni mhu 
inkarigat li jagħti opinjoni dwar l-aqwa prattiki għall-prevenzjoni tat-trombożi fil-vini fil-fond
jew tat-trombofilija, jew dwar l-ittestjar ġenetiku għal forom ereditarji ta’ trombofilija.

Il-fatturi ta’ riskju għat-trombożi fil-vini fil-fond (DVT) u l-emboliżmu pulmonari (PE) 
jinkludu interventi kirurġiċi, nuqqas ta’ ċaqliq fit-tul u trawma maġġuri. Hemm ukoll riskju 
għan-nisa li jużaw pilloli kontraċettivi orali b’kombinazzjoni ta’ estroġenu u proġestoġen jew 
terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni, iżda dan ir-riskju huwa żgħir ħafna, normalment inqas 
minn 1 minn kull 3000. Anki t-tqala hija fattur ta’ riskju.1 B’żieda ma’ dawn ir-riskji, xi 
individwi jista’ jkollhom predispożizzjoni ġenetika sottostanti għad-DVT u l-PE. Din hija 
magħrufa bħala trombofilija.2 It-test ewlieni għat-trombofilija huwa test tad-demm għall-ġene 
“factor V (imlissna ‘five’) Leiden”.

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, il-kwistjoni fondamentali għat-titjib fil-prevenzjoni u t-
trattament tat-trombożi fil-vini fil-fond li jingħata fl-isptarijiet hija każ tal-għoti tas-servizz
tas-saħħa u l-kura medika, li għaliha huwa responsabbli kull wieħed mill-Istati Membri. 
B’żieda ma’ dan, il-prevenzjoni tat-trombożi fil-vini fil-fond f’ambjenti oħrajn, bħal 
pereżempji fl-ajruplani tul titjiriet twal, hija dover komuni tal-industriji tat-trasport bl-ajru u s-
sistemi nazzjonali tas-saħħa.
L-ittestjar tal-persuni kollha li jinsabu f’riskju għal fatturi ta’ riskji ereditarji rari għat-
trombożi, bħal pereżempju t-trombofilija, kieku jirrikjedi evidenza medika li l-prevenzjoni 
għall-popolazzjoni kollha hija aktar effikaċi biex jiġu evitati t-trombożi u l-emboliżmu 
pulmonari mill-miżuri ta’ prevenzjoni ġenerali li huma rrakkomandati għall-isptarijiet u 
ambjenti pubbliċi oħrajn. S’issa mhi disponibbli l-ebda evidenza għal dan.
Madankollu ta’ min jinnota li fil-qafas tal-politiki Komunitarji dwar il-mard rari, u b’mod 
partikulari l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Dwar Mard Rari3, adottata f’Novembru tal-
2008, u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni fil-qasam tal-mard rari, adottata fid-9 
ta’ Ġunju 20094, bħalissa qegħdin jiġu esplorati miżuri u kriterji għall-aqwa prattiki fl-
iskrining tat-trabi tat-twelid għal diżordnijiet li jintirtu. Bħala l-ewwel pass fil-qafas tal-
Programm tas-Saħħa 2008-2013, fl-2009 tnediet sejħa għal offerti għall-aqwa prattiki fl-
iskrining tat-trabi tat-twelid5. Jekk hemm offerta xierqa li tista’ tingħażel għal kuntratt, l-
ewwel riżultati mhumiex mistennija qabel it-tmiem tal-2011. F’dan il-kuntest se jiġi 
kkunsidrat anki skrining għat-trombofilija.

Konklużjonijiet

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, is-suġġett tal-petizzjoni huwa responsabilità tal-Istati 

                                               
1 Kumitat Britanniku għall-Istandards fl-Ematoloġija: tagħrif dwar it-trombofilija għall-pazjenti u qrabathom, 
Settembru 2003
2 Kundizzjoni li tintiret jew tiġi akkwiżita li tirriżulta f’formazzjoni anormali ta’ trombożi fil-vini jew fl-arterji. 
3 COM (2008) 679 tal-11 ta’ Novembru 2008
4http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
5http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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Membri.

Fil-qafas tal-politiki Komunitarji dwar il-mard rari, azzjoni esploratorja għall-iskambju u l-
iżvilupp tal-aqwa prattiki fl-iskrining tat-trabi tat-twelid għal mard rari li jintiret, inkluża t-
trombofilija, qed titnieda bħalissa mill-Kummissjoni1.

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


