
CM\884162EL.doc PE476.029v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.11.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0426/2011. του Ion-Silviu Chivu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση του απορρήτου σε σχέση με την υγεία του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έδωσε αίμα στο Κέντρο Μετάγγισης Αίματος του Ploieşti (επαρχία Prahova, 
Ρουμανία), τον Ιούνιο του 2009, και θέλησε να επαναλάβει τη διαδικασία, από αίσθημα 
αλληλεγγύης προς εκείνους που το χρειάζονται, τον Ιούνιο του 2010 – για να εκπλαγεί από 
την άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών να δεχτούν άλλη δωρεά αίματος από αυτόν, με τη 
δικαιολογία ότι η πρώτη δωρεά ήταν μολυσμένη με ηπατίτιδα Β. Ο αναφέρων θεωρεί 
επιβλαβές το ότι δεν υπεβλήθη σε έλεγχο υγείας, όπως ήταν το καθήκον των ιατρικών 
υπηρεσιών και όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, για παράδειγμα, στην οδηγία 2002/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος. Ο αναφέρων προσθέτει ότι το εν λόγω 
καθήκον παροχής πληροφοριών πρέπει να αφορά όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους 
συγγενείς τους (που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί), και δεν γνωρίζει εάν η οδηγία έχει 
μεταφερθεί στη ρουμανική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/98/ΕΚ καθορίζει τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη 
συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή των συστατικών του 
ανθρώπινου αίματος. Η εν λόγω οδηγία καθιερώνει τον έλεγχο της ιογενούς ηπατίτιδας Β ως 
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μία από τις απαιτήσεις ελέγχου για την εγγύηση της ασφάλειας των μεταγγίσεων αίματος, και 
ειδικότερα τον έλεγχο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag). Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο 
αναφέρων, η Επιτροπή συνάγει ότι ο εν λόγω έλεγχος όντως πραγματοποιήθηκε μέσω του 
κέντρου συλλογής.

Επιπροσθέτως, με την απόφαση 2008/426/ΕΚ της Επιτροπής θεσπίζεται ένας κοινός 
ευρωπαϊκός ορισμός για τις μεταδοτικές νόσους που πρέπει να κοινοποιούνται στο δίκτυο 
επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών. Σύμφωνα με την 
εν λόγω απόφαση, επιβεβαιωμένο κρούσμα οξείας ιογενούς ηπατίτιδας Β αποτελεί 
οποιοδήποτε άτομο πληροί τα κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια. Η θετική δοκιμασία για το 
ειδικό αντίσωμα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β είναι το 
απαραίτητο αποτέλεσμα ελέγχου για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Ωστόσο, τα 
εργαστηριακά αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν σύμφωνα με την κατάσταση του 
εμβολιασμού του ασθενούς. Ως εκ τούτου, έπειτα από μια θετική δοκιμή κρίνεται απαραίτητη 
η επίσκεψη σε ιατρό προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση του εμβολιασμού και να 
πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Όσον αφορά την υποχρέωση του ιατρού και των ιδρυμάτων στα οποία πραγματοποιείται η 
συλλογή αίματος να κοινοποιούν μη φυσιολογικά αποτελέσματα στον δότη, δεν υπάρχει 
νομοθεσία της ΕΕ εν προκειμένω. Από τα στοιχεία που διαβίβασε ο αναφέρων προκύπτει ότι 
η απόφαση αριθ. 1.354 της 4ης Οκτωβρίου 2006 της κυβέρνησης της Ρουμανίας επιφορτίζει 
με αυτήν την υποχρέωση τον αρμόδιο ιατρό και το ειδικευμένο ίδρυμα.  Εάν ισχύει κάτι 
τέτοιο, τότε η αξιολόγηση για τη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση καθώς και η 
απόφαση για τις τυχόν συνέπειες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της 
Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η 
ιογενής ηπατίτιδα είναι μία από τις ασθένειες που πρέπει να κοινοποιούνται στο κοινοτικό 
δίκτυο. Ωστόσο, η συγκέντρωση αυτών των κοινοποιήσεων έχει ως στόχο να βοηθήσει στη 
διαφύλαξη της προστασίας της δημόσιας υγείας και όχι τη διατύπωση κρίσεων με βάση 
μεμονωμένες ιατρικές πράξεις. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που λαμβάνουν οι υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συγκεντρωτικά στοιχεία και δεν είναι δυνατόν, ούτε υπάρχει η 
πρόθεση, να εντοπίζονται τα μεμονωμένα καταγεγραμμένα περιστατικά.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα στην παρούσα κατάσταση. Ο 
αναφέρων μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ρουμανίας 
προκειμένου να εξεταστεί η συμμόρφωση με το δίκαιο της Ρουμανίας.


