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Ref.: Petiţia nr. 1120/2008, adresată de Gordon McPherson, de cetăţenie britanică, 
privind trombofilia de origine genetică

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, a cărui fiică a decedat în urma unei trombofilii nediagnosticate, susţine că 
trombofilia poate fi ereditară. Prin urmare, petiţionarul se adresează Parlamentului European, 
dorind ca acesta să militeze pentru efectuarea de teste genetice având drept scop identificarea 
din timp a grupurilor cu risc ridicat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 ianuarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionarul, a cărui fiică a decedat în urma unei tromboze venoase profunde datorată unei 
forme de trombofilie ereditară nediagnosticată anterior, militează pentru efectuarea de teste 
genetice având drept scop depistarea formelor ereditare de trombofilie. Drept consecinţă, 
acesta a căutat sprijin public din partea mijloacelor de comunicare în masă în vederea 
„schimbării modului în care Consiliul de sănătate scoţian utilizează politicile şi procedurile 
existente pentru evaluarea şi tratarea trombozei venoase profunde (TVP).”1 În plus, acesta a 
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adresat o petiţie parlamentului scoţian.1

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia ar dori să sublinieze faptul că niciun comitet ştiinţific al Comisiei nu are competenţa 
de a emite un aviz cu privire la cele mai bune practici pentru prevenirea trombozei venoase 
profunde sau a trombofiliei, sau la testarea genetică având drept scop depistarea formelor 
ereditare de trombofilie. 

Factorii de risc pentru tromboza venoasă profundă (TVP) şi embolismul pulmonar (EP) includ 
operaţia chirurgicală, imobilitatea prelungită şi traumatismele majore. De asemenea, există un 
risc şi pentru femeile care folosesc pilule contraceptive orale combinate cu estrogen-
progestogen sau apelează la terapia de substituţie hormonală, însă riscul este foarte mic, în 
mod normal mai redus de 1 la 3000. Sarcina reprezintă, la rândul său, un factor de risc.2
Alături de aceste riscuri, indivizii pot avea o predispoziţie genetică preexistentă la TVP şi EP. 
Aceasta este cunoscută sub denumirea de trombofilie.3 Testul principal în vederea depistării 
trombofiliei este un test hematologic pentru gena factorului V (pronunţat „cinci”) Leiden.

În temeiul articolului 152 din tratat, aspectul de bază al îmbunătăţirii prevenirii şi 
tratamentului spitalicesc al trombozei venoase profunde dobândite este o chestiune de prestare 
a îngrijirilor medicale, sarcină care intră în sfera de responsabilitate a fiecărui stat membru. 
Mai mult, profilaxia trombozei venoase profunde în diverse alte situaţii, de exemplu, la bordul 
aeronavelor în timpul zborurilor pe distanţe lungi, este o sarcină partajată în comun de
industria transportului aerian şi sistemele naţionale de sănătate.
Testarea întregii populaţii supuse acestui risc în vederea depistării factorilor de risc ereditari 
pentru tromboză, cum ar fi trombofilia, ar necesita dovada din punct de vedere medical că 
prevenirea extinsă la nivelul populaţiei este mai eficientă în cazul trombozei şi al
embolismului pulmonar decât măsurile de prevenţie generală recomandate mediilor 
spitaliceşti şi altor medii publice. În prezent, nu există astfel de dovezi.
Cu toate acestea, ar trebui să se ia la cunoştinţă faptul că în cadrul politicilor Comunităţii 
Europene pentru boli rare, în special în cadrul comunicării Comisiei privind bolile rare4
adoptată în noiembrie 2008, şi în cadrul recomandării Consiliului privind programul de 
acţiune în domeniul bolilor rare, adoptată la 9 iunie 20095, se explorează în prezent măsurile 
şi criteriile pentru cele mai bune practici în vederea screening-ului în rândul nou-născuţilor 
pentru depistarea bolilor ereditare. Ca prim pas în cadrul programului de sănătate 2008-2013, 
în 2009, s-a lansat o cerere de ofertă privind cele mai bune practici ale screening-ului în 
rândul nou-născuţilor6. În cazul în care există posibilitatea selectării unei oferte 
corespunzătoare pentru un contract, primele rezultate sunt aşteptate până la sfârşitul anului 

                                               
1 Petiţie publică 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
2 Comisia britanică pentru standarde în hematologie; informaţii privind trombofilia pentru pacienţi şi pentru 
rudele acestora, septembrie 2003
3 O condiţie fie ereditară, fie dobândită, care duce la formarea anormală a trombozei venoase sau arteriale 
4 COM (2008) 679 din 11 noiembrie 2008
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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2011 cel mai devreme. În acest context, va fi revizuit şi screening-ul pentru depistarea 
trombofiliei. 

Concluzii

În temeiul articolului 152 din tratat, subiectul petiţiei reprezintă o responsabilitate a statului 
membru în cauză.

În cadrul politicii comunitare pentru boli rare, Comisia continuă în prezent acţiunea 
exploratoare privind schimbul şi elaborarea celor mai bune practici de screening în rândul 
nou-născuţilor în vederea depistării bolilor ereditare rare, inclusiv a trombofiliei1. 

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


