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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0426/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ion-
Silviu Chivu, par pārkāpumu saistībā ar konfidenciālu informāciju par viņa 
veselības stāvokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2009. gada jūnijā nodevis asinis Ploješti (Prahovas apgabals, 
Rumānija) Asinspārliešanas centrā, un, kad viņš 2010. gada jūnijā vēlējies atkārtot šo 
procedūru, lai palīdzētu tiem, kam tas vajadzīgs, viņš bijis izbrīnīts, ka attiecīgais dienests 
vairs nevēlējies pieņemt asinis, jo pirmajā nodošanas reizē tās bijušas inficētas ar B hepatītu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, neveicot veselības pārbaudi, viņam nodarīts kaitējums, 
jo medicīnas dienesta darbiniekiem šāda pārbaude bija jāveic saskaņā ar, piemēram, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/98/EK, ar kuru nosaka 
kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka asins un asins komponentu savākšanu, 
testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu. Vēl lūgumraksta iesniedzējs piebilst, ka šis 
informācijas sniegšanas pienākums būtu jāievēro ne vien attiecībā uz pacientiem, bet arī uz 
radiniekiem (kas varētu būt inficēti); viņš nezina, vai šī direktīva ir transponēta Rumānijas 
tiesību aktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Direktīva 2002/98/EK nosaka kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka 
asins un asins komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu. Ar šo 
direktīvu testēšana vīrusa hepatītam B ir noteikta kā viena no testēšanas prasībām, lai 
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garantētu asins pārliešanas drošību, īpaši tests uz HB antigēnu. No lūgumraksta iesniedzēja 
sniegtās informācijas Komisija secina, ka šis tests patiešām tika veikts asins savākšanas 
centrā.

Turklāt ar Komisijas Lēmumu Nr. 2008/426/EK ir noteikta kopīga definīcija attiecībā uz 
infekcijas slimībām, par kurām ir jāziņo epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību 
kontroles tīklā. Saskaņā ar šo lēmumu apstiprināts akūta vīrusa hepatīta B gadījums ir jebkura 
persona, kas atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem. B hepatīta vīrusa serdes specifisko 
IgM antivielu atbildes klātbūtne ir nepieciešamais testa rezultāts diagnozes apstiprināšanai. 
Tomēr laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar pacienta vakcinācijas statusu. Tādēļ pēc 
pozitīva testa ir jāapmeklē ārsts, lai pārbaudītu vakcinācijas statusu un veiktu papildu testus, 
ja nepieciešams. 

Attiecībā uz ārsta un asinsdonoru centra pienākumu ziņot donoram par pozitīva testa 
rezultātiem ES nav tiesību aktu šajā jautājumā. No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās 
informācijas izriet, ka ar Rumānijas valdības 2006. gada 4. oktobra Lēmumu Nr. 1.354 šis 
pienākums ir uzlikts atbildīgajam ārstam un speciālistu iestādei. Ja tā ir, tad attiecīgajai 
Rumānijas tiesai ir jāizvērtē šī pienākuma ievērošana un jāpieņem lēmums par sekām.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK vīrushepatīts ir viena 
no slimībām, par kuru jāziņo Kopienas tīklā. Tomēr šo paziņojumu vākšana ir paredzēta, lai 
palīdzētu saglabāt sabiedrības veselības aizsardzību un nevis spriestu par atsevišķām 
medicīniskām darbībām. Tādējādi dati, ko saņem Komisijas dienesti, ir apkopoti dati, un nav 
iespējams, nav arī paredzēts, identificēt atsevišķus paziņotos gadījumus.

Secinājums

Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam šajā situācijā. Viņš var uzdot šo jautājumu 
Rumānijas tiesai, lai izvērtētu atbilstību Rumānijas tiesību aktiem.


