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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy 2009 júniusában vért adott a romániai Prahova megyében, 
Ploiesti városában található véradó központban. Mivel úgy vélte, segítenie kell a 
rászorulókon, 2010 júniusában ismét vért akart adni. Meglepetésére azonban az illetékesek 
közölték vele, hogy nem adhat, mivel az első alkalommal adott vérben hepatitisz B fertőzést 
találtak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az illetékes egészségügyi szolgálatok nem 
tartották tiszteletben jogait, amikor nem tájékoztatták egészségügyi állapotáról, amit többek 
között az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2003. január 
27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv is előír. Rámutat arra, hogy ezt a 
tájékoztatási kötelezettséget nemcsak a donor, hanem családja miatt is tiszteletben kell tartani, 
hiszen a donor megfertőzheti őket. Nincs tudomása arról, hogy megtörtént-e az említett 
irányelv román jogba való átültetése.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 16.

A 2002/98/EK uniós irányelv megállapítja az emberi vérkomponensek gyűjtésére, 
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vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírásokat. Az irányelv kimondja, hogy a transzfúziók biztonságosságának garantálása 
érdekében végzett vizsgálatok körében az egyik követelmény a vírusos Hepatitis B-re és 
különösen a HBs antigénre vonatkozó vizsgálatok elvégzése. A Bizottság a petíció benyújtója 
által szolgáltatott információkból úgy értesült, hogy ezt a vizsgálatot csakugyan elvégezték a 
vérgyűjtő központon keresztül.

Ezenkívül a 2008/426/EK bizottsági határozat megalkotta a fertőző betegségek járványügyi 
felügyeleti és ellenőrzési hálózatának jelentendő fertőző betegségek közös definícióját. A 
határozat értelmében az akut Hepatitis B megerősített esetének felel meg minden olyan 
személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok. A diagnózis 
megerősítéséhez szükséges vizsgálati eredmény a Hepatits B-vírus core IgM osztályba tartozó 
antigénnel szembeni specifikus antitest-reakció megléte. A laboratóriumi eredményeket 
azonban a páciens vakcinázási státusza szerint kell értelmezni. Ezért pozitív teszteredmény 
esetén orvosi látogatásra van szükség a vakcinázási státusz ellenőrzése és szükség esetén 
további vizsgálatok elvégzése érdekében. 

Az orvosok és a vérgyűjtő központok arra irányuló kötelezettségét illetően, hogy a donorokat 
tájékoztassák a rendellenes vizsgálati eredményekről, meg kell jegyezni, hogy a kérdéssel 
nem foglalkozik uniós jogszabály. A petíció benyújtója által szolgáltatott adatok alapján úgy 
tűnik, hogy a 2006. október 4-i 1354. sz. román kormányhatározat az illetékes orvosokat és a 
szakosodott intézményeket ruházza fel ezzel a kötelezettséggel. Amennyiben valóban ez az 
eset áll fenn, akkor Románia megfelelő bíróságának feladata, hogy értékelje a szóban forgó 
kötelezettség teljesítését és határozzon az esetleges következményekről.

A 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a vírusos májgyulladás egyike 
azon betegségeknek, amelyekről értesíteni kell a közösségi hálózatot. Ezen értesítések 
azonban a közegészség védelmének fenntartását szolgálják, nem pedig az egyes orvosi 
lépések megítélését. Az Európai Bizottság szolgálataihoz beérkező adatok tehát összesített 
adatok, ezért nem lehetséges – és nem is szándékolt – az egyes bejelentett esetek azonosítása.

Következtetés

Jelen helyzetben a Bizottságnak nem áll módjában segíteni a petíció benyújtójának. Azt 
tanácsoljuk számára, hogy a román joggal való összeegyeztethetőség kivizsgálása érdekében 
ügyével forduljon az illetékes román bírósághoz.


