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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1120/2008, którą złożył Gordon McPherson (Wielka Brytania)
w sprawie trombofilii o podłożu genetycznym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego córka zmarła z powodu trombofilii, zaznacza, że jest to choroba 
dziedziczna. Wzywa on zatem Parlament Europejski do poparcia badań genetycznych w celu 
wczesnej identyfikacji grup ryzyka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 stycznia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję, którego córka zmarła z powodu zakrzepicy żył głębokich powstałej na tle
uprzednio niezdiagnozowanej dziedzicznej postaci trombofilii, opowiada się za 
przeprowadzaniem badań genetycznych w kierunku dziedzicznych form tej choroby. Dlatego 
starał się uzyskać publiczne wsparcie mediów, tak aby „zmienić sposób, w jaki rady
ds. zdrowia w Szkocji prowadzą aktualną politykę i stosują procedury oceny i leczenia
zakrzepicy żył głębokich (deep vein thrombosis – DVT)”1. Złożył też petycję w szkockim 
parlamencie2.

                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php. 
2 Petycja publiczna 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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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja chciałaby zaznaczyć, że żaden z jej komitetów naukowych nie ma mandatu do 
wydawania opinii na temat najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania zakrzepicy żył 
głębokich czy trombofilii bądź badań genetycznych w kierunku dziedzicznych postaci
trombofilii. 

Czynniki ryzyka w przypadku zakrzepicy żył głębokich (DVT) i zatorowości płucnej 
(pulmonary embolus, PE) obejmują zabiegi chirurgiczne, przedłużające się unieruchomienie
i poważne urazy. Istnieje też ryzyko w przypadku kobiet przyjmujących 
estrogenowo-progesteronowe tabletki antykoncepcyjne czy hormonalną terapię zastępczą, 
jednak jest ono bardzo niewielkie, zazwyczaj mniejsze niż 1 do 3000. Ciąża to również 
czynnik ryzyka1. Oprócz tych zagrożeń poszczególne osoby mogą mieć predyspozycje do 
zapadalności na DVT i PE. Jest ona znana jako trombofilia2. Zasadniczym testem na 
trombofilię jest badanie krwi w kierunku czynnika V („piątego”) Leiden.

Na mocy art. 152 traktatu podstawową kwestią związaną z zapobieganiem i leczeniem nabytej 
zakrzepicy żył głębokich jest świadczenie opieki zdrowotnej, za co odpowiedzialne są 
poszczególne państwa członkowskie. Ponadto profilaktyka zakrzepicy żył głębokich w innych 
warunkach, na przykład w samolotach odbywających loty na długich trasach, to wspólne 
zadanie sektora transportu lotniczego i krajowych systemów zdrowotnych.
Badanie całej zagrożonej populacji pod kątem rzadkich dziedzicznych czynników ryzyka
związanych z zakrzepicą, takich jak trombofilia, wymagałoby medycznego dowodu na to, iż 
działania prewencyjne obejmujące całą populację są bardziej skuteczne w profilaktyce 
zakrzepicy i zatorowości płucnej niż ogólne środki prewencji zalecane w przypadku 
środowiska szpitalnego i innych miejsc publicznych. Obecnie dowodu takiego nie ma.
Niemniej jednak należy zauważyć, że w ramach polityki Wspólnoty Europejskiej
w dziedzinie rzadkich chorób, a w szczególności komunikatu Komisji w sprawie rzadkich
chorób3 przyjętego w listopadzie 2008 r. oraz zalecenia Rady w sprawie działań w dziedzinie 
rzadkich chorób przyjętego w dniu 9 czerwca 2009 r.4 analizowane są obecnie środki
i kryteria dotyczące najlepszych praktyk w przypadku badań przesiewowych noworodków 
pod kątem chorób dziedzicznych. Pierwszym działaniem podjętym na mocy programu 
zdrowotnego 2008–2013 było opublikowanie w 2009 r. zaproszenia do składania ofert
z zakresu najlepszych praktyk w dziedzinie badań przesiewowych noworodków5. Jeżeli 
zostanie wybrana odpowiednia oferta umożliwiająca podpisanie umowy, pierwszych 
wyników należy się spodziewać najwcześniej przed końcem 2011 r. W tym kontekście
zmienią się też badania w kierunku trombofilii.

Wnioski

Na mocy art. 152 traktatu przedmiot petycji leży w gestii państw członkowskich.
                                               
1 Brytyjski komitet ds. norm w dziedzinie hematologii; informacje na temat trombofilii dla pacjentów i ich 
bliskich, wrzesień 2003 r.
2 Stan dziedziczny lub nabyty wynikający z anormalnego formowania się skrzepów żylnych lub tętniczych.
3 COM(2008) 679 z dnia 11 listopada 2008 r.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_pl.pdf.
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html.
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W ramach polityki Wspólnoty w zakresie rzadkich chorób Komisja prowadzi obecnie 
działania rozpoznawcze mające na celu wymianę i opracowanie najlepszych praktyk
w dziedzinie badań przesiewowych noworodków pod kątem rzadkich chorób dziedzicznych,
w tym trombofilii1.

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


