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Комисия по петиции

16.11.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0426/2011, внесена от Ion-Silviu Chivu, с румънско гражданство, 
относно твърдения за нарушение на поверителността по отношение на 
неговото здраве

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е дарил кръв в центъра по кръвопреливане в Ploieşti (област 
Prahova, Румъния), през юни 2009 г. и е искал да повтори процедурата поради чувство 
на солидарност с нуждаещите се и през 2010 г., но е бил изненадан при отказа от страна 
на въпросните служби да приемат повече даряване на кръв с мотива, че дарената 
първия път кръв е била заразена с хепатит B. Вносителят на петицията счита за нередно 
това, че не му е бил извършен здравен преглед, какъвто са длъжни да извършват 
медицинските служби и както е предвидено например в Директива 2002/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на стандартите 
за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки. Вносителят на петицията допълва, 
че това задължение за предоставяне на информация следва да се отнася не само за 
пациентите, а да включва и техните роднини (които могат да бъдат заразени), и не знае 
дали директивата е била транспонирана в румънското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.

Европейската Директива 2002/98/ЕО определя стандартите на качество и безопасност 
при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на 



PE476.029v01-00 2/2 CM\884162BG.doc

BG

човешки кръвни съставки. Тази директива въвежда изследването за вирусния хепатит 
В, и по-специално за антиген на вируса на хепатит В, като едно от изискванията за 
тестване на кръвта с цел гарантиране на безопасността на кръвопреливанията. От 
предоставената от страна на вносителя на петицията информация Комисията разбира, 
че такова изследване все пак е било извършено от центъра по кръводаряване.

Освен това Решение № 2008/426/ЕО на Комисията установява общо европейско 
определение на заразните болести, които следва да бъдат обявени в мрежата за 
епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести. Съгласно това решение 
потвърден случай на остър вирусен хепатит В е всяко лице, което отговаря на 
клиничните и лабораторните критерии. За потвърждение на диагнозата е необходимо 
резултатът от теста да установи наличие на специфични антитела IgM на ядрен антиген 
на вируса на хепатит В. При все това, лабораторните резултати трябва да бъдат 
разглеждани в съответствие с ваксиналния статус на пациента. Следователно след 
положителен резултат от теста е необходимо посещение при лекар, за да се провери 
ваксиналният статус и за да се направят допълнителни изследвания, ако това е 
необходимо.

По отношение на задължението на лекаря и на институцията за кръводаряване да 
съобщават на донора анормалните резултати от тестовете, по този въпрос не 
съществува законодателство на ЕС. От предоставените от вносителя данни изглежда, че 
Решение № 1.354 от 4 октомври 2006 г. на румънското правителство предоставя това 
задължение на отговорния лекар и специализираната институция.  Ако случаят е такъв, 
тогава съответният съд в Румъния следва да прецени дали това задължение е било 
спазено и да се произнесе относно евентуални последици.

Съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета вирусният 
хепатит е една от болестите, които следва да бъдат обявени в мрежата на Общността.
Въпреки това събирането на тези уведомления има за цел да подпомогне опазването на 
общественото здраве, а не да се дава оценка на отделни медицински действия.
Следователно данните, които службите на Европейската комисия получават, са 
обобщени, и не е възможно, нито е предвидено, да се идентифицират отделните 
докладвани случаи.

Заключение

Комисията не е в позиция да помогне на вносителя в тази ситуация. За да оцени 
съответствието с румънското право, вносителят може да отнесе въпроса до румънския 
съд.


