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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.11.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0426/2011 dėl prievolės suteikti informaciją apie sveikatos būklę 
tariamo pažeidimo, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ion-Silviu Chivu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia 2009 m. birželio mėn. davęs kraujo Ploješčio kraujo perpylimo 
centrui (Prahovos kraštas, Rumunija). Būdamas įsitikinęs, kad privalo padėti tiems, kam 
reikia kraujo, 2010 m. birželio mėn. vėl mėgino jo duoti. Tačiau buvo nustebintas, kai 
kompetentinga tarnyba jam pranešė, kad jo kraujo daugiau nebenori imti, nes duodamas jo 
pirmąjį kartą peticijos pateikėjas buvo užsikrėtęs hepatitu B. Peticijos pateikėjas jaučiasi 
patyręs žalą, nes jam nebuvo pranešta apie jo sveikatos būklę, kaip tai yra reikalaujama, 
pavyzdžiui, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/98/EB, 
nustatančioje žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo 
bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus. Peticijos pateikėjas papildomai praneša, kad 
tokio reikalavimo turi būti laikomasi ne tik dėl paties sergančiojo, bet ir dėl jo šeimos, nes 
sergantis asmuo gali apkrėsti šeimos narius. Peticijos pateikėjas nežino, ar ši direktyva buvo 
perkelta į Rumunijos nacionalinę teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„ES Direktyvoje 2002/98/EB nustatomi žmogaus kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, 
perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartai. Šioje direktyvoje 
numatyta, kad virusinio hepatito B, visų pirma HBs antigeno, tyrimas yra vienas iš tyrimų 
reikalavimų, siekiant užtikrinti kraujo perpylimo saugumą. Remdamasi peticijos pateikėjo 
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pateikta informacija, Komisija daro išvadą, kad kraujo surinkimo centre šis tyrimas iš tiesų 
buvo atliktas.

Be to, Komisijos sprendime 2008/426/EB pateikta Europai bendra užkrečiamųjų ligų, apie 
kurias turi būti pranešama užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinkle, 
apibrėžtis. Remiantis šiuo sprendimu, ūmus virusinis hepatitas B nustatomas visiems 
asmenims, kurie atitinka klinikinius ir laboratorinius kriterijus. Siekiant patvirtinti diagnozę, 
atlikus tyrimą turi būti nustatoma specifinė antikūnų reakcija į hepatito B viruso pagrindinį 
IgM antigeną. Tačiau laboratorinių tyrimų rezultatus reikia aiškinti atsižvelgiant į paciento 
skiepijimo būklę. Todėl, jeigu tyrimo rezultatai teigiami, būtina apsilankyti pas gydytoją, 
siekiant pasitikrinti skiepijimo būklę ir prireikus atlikti papildomus tyrimus. 

Dėl gydytojų ir kraujo surinkimo įstaigų pareigos pranešti donorui apie neįprastus tyrimų 
rezultatus ES teisės aktų šiuo klausimu nepriimta. Iš peticijos pateikėjo pateiktų duomenų 
matyti, kad 2006 m. spalio 4 d. Rumunijos vyriausybės sprendimu Nr. 1.354 ši pareiga 
numatoma atsakingiems gydytojams ir specializuotoms institucijoms. Jeigu taip ir yra, tada 
atitinkamas Rumunijos teismas turi įvertinti, kaip laikomasi šios pareigos, ir priimti 
sprendimą dėl pasekmių.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2119/98/EB, virusinis hepatitas yra 
viena iš ligų, apie kurią duomenys turėtų būti pateikiami į Bendrijos tinklą. Tačiau šių 
pranešimų kaupimu siekiama padėti toliau apsaugoti visuomenės sveikatą, o ne vertinti 
pavienius su gydymu susijusius veiksmus. Todėl duomenys, kurie pateikiami Europos 
Komisijos tarnyboms, yra suminiai, taigi neįmanoma ir nesiekiama nustatyti atskirai 
užregistruotų atvejų.

Išvada

Šiuo konkrečiu atveju Komisija peticijos pateikėjui padėti negali. Peticijos pateikėjas šį 
klausimą gali iškelti Rumunijos teismui, siekdamas nustatyti, kaip laikomasi Rumunijos teisės 
aktų.“


