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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0426/2011 af Ion-Silviu Chivu, rumænsk statsborger, om påstået 
manglende overholdelse af pligten til at informere om hendes helbredstilstand

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hun gav blod i blodtransfusionscentret i Ploiesti i Prahova amt i 
Rumænien i juni 2009. Da hun fandt, at hun burde hjælpe dem, der havde brug for blod, 
forsøgte hun igen at give blod i juni 2010. Hun blev imidlertid overrasket, da den pågældende 
tjeneste oplyste hende om, at man ikke ønskede mere blod fra hende, da den første portion var 
inficeret med hepatitis B. Andrageren følte sig krænket over ikke at være blevet informeret 
om sin helbredstilstand, eftersom dette var de lægelige instansers pligt som fastsat i f.eks. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af 
standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og 
distribution af humant blod og blodkomponenter. Andrageren tilføjer, at denne 
informationspligt bør respekteres, ikke blot i patientens egen interesse, men også i familiens, 
eftersom den kan blive smittet af patienten. Hun ved ikke, om det pågældende direktiv er 
blevet gennemført i rumænsk lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011.

"Direktiv 2002/98/EF fastsætter kvalitets- og sikkerhedsstandarder for indsamling, testning, 
behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter. I dette direktiv 
fastsættes, at et af kravene til testning er, at der skal testes for smitsom hepatitis B for at 
garantere sikkerheden ved blodtransfusioner, særlig testen for hepatitis B-antigener. 
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Kommissionen kan ud fra andragerens oplysninger forstå, at denne test ganske rigtigt blev 
foretaget gennem bloddonorcentret.

Endvidere blev der ved Kommissionens beslutning 2008/426/EF fastsat en fælles EU-
definition af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til nettet til 
epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet. I 
henhold til denne beslutning er et bekræftet tilfælde af akut smitsom hepatitis B enhver 
person, der opfylder kriterierne for klinisk diagnose og laboratoriediagnose. Tilstedeværelsen 
af specifik IgM-antistofrespons mod hepatitis B-kerneantigen er det nødvendige testresultat, 
der bekræfter diagnosen. Laboratorieresultaterne skal imidlertid fortolkes på grundlag af 
patientens vaccinationsstatus. Det er derfor nødvendigt at konsultere en læge efter en positiv 
test for at kontrollere vaccinationsstatus og om nødvendigt udføre yderligere test. 

Med hensyn til lægens og bloddonorcentrets pligt til at informere donoren om unormale 
testresultater findes der ingen EU-lovgivning på dette område. Det fremgår af andragerens 
oplysninger, at den rumænske regeringsbeslutning nr. 1.354 af 4. oktober 2006 pålægger den 
ansvarlige læge og den specialiserede institution denne forpligtelse. Er dette tilfældet, er det 
op til den relevante rumænske domstol at vurdere, om denne forpligtelse er overholdt, og at 
træffe afgørelse om evt. konsekvenser.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF er smitsom 
leverbetændelse en af de sygdomme, der skal indberettes til EF-nettet. Formålet med disse 
indberetninger er imidlertid at bidrage til en fortsat beskyttelse af folkesundheden, og ikke at 
bedømme individuelle lægehandlinger. De data, som Kommissionen modtager, er derfor 
samlede data, og det er ikke muligt eller hensigten at identificere de enkelte indberettede 
tilfælde.

Konklusion

Kommissionen kan således ikke hjælpe andrageren i denne situation. Han kan indbringe sagen 
for domstolen i Rumænien for at få vurderet overensstemmelsen med rumænsk lovgivning."


