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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0426/2011, którą złożył Ion-Silviu Chivu (Rumunia) w sprawie 
domniemanego naruszenia poufności informacji o stanie swojego zdrowia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w czerwcu 2009 r. oddał krew w Ośrodku Transfuzji Krwi w Ploieşti 
(okręg Prahova w Rumunii) i chciał uczynić to samo ponownie w czerwcu 2010 r., 
solidaryzując się z osobami potrzebującymi. Ku jego zaskoczeniu spotkał się z odmową, przy 
czym od służb medycznych dowiedział się, że była ona spowodowana faktem, iż krew, którą 
oddał wcześniej, zakażona była wirusem zapalenia wątroby typu B. Składający petycją 
zwraca uwagę, iż powinien był zostać zbadany zanim oddał krew, co należy do przepisowych 
obowiązków służb medycznych, określonych m. in. w dyrektywie 2002/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego 
pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i 
składników krwi. Składający petycję twierdzi ponadto, że obowiązek udzielania informacji 
powinien obejmować nie tylko pacjentów, ale również ich krewnych (którzy mogliby być 
zarażeni), oraz chciałby się dowiedzieć, czy dyrektywa została przetransponowana do 
obowiązującego w Rumunii prawa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

W europejskiej dyrektywie 2002/98/WE określono normy jakości i bezpiecznego pobierania, 
testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji składników krwi ludzkiej. W 
dyrektywie ustalono, że przeprowadzenie badania dotyczącego wirusowego zapalenia 
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wątroby typu B jest jednym z podstawowych wymagań gwarantujących bezpieczeństwo 
transfuzji krwi, zwłaszcza badanie na obecność antygenu HBs. Na podstawie dostarczonych 
informacji Komisja wnioskuje, że badanie to zostało przeprowadzone przez punkt pobrań.

Ponadto w decyzji Komisji 2008/426/WE ustalono wspólną europejską definicję chorób 
zakaźnych, których wykrycie należy zgłaszać do sieci nadzoru i kontroli epidemiologicznej 
chorób zakaźnych. Zgodnie z powyższą decyzją można zarejestrować potwierdzony 
przypadek wirusowego zapalenia wątroby typu B, jeśli dana osoba spełnia kryteria kliniczne i 
laboratoryjne. Znamienny wzrost miana swoistych przeciwciał IgM przeciwko antygenowi 
rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B jest niezbędnym wynikiem badań do 
potwierdzenia diagnozy. Niemniej jednak wyniki laboratoryjne powinny być interpretowane 
zgodnie z odbytymi szczepieniami. Wizyta u lekarza jest w związku z tym niezbędna po 
pozytywnym wyniku badania, aby sprawdzić odbyte szczepienia i w razie konieczności 
wykonać dodatkowe testy. 

Jeśli chodzi o obowiązek informowania dawcy o nieprawidłowych wynikach badań przez 
lekarza i instytucję pobierającą krew, nie obowiązują żadne przepisy UE. Z danych 
dostarczonych przez składającego petycję wynika, że decyzja rządu Rumunii nr 1.354 z dnia 
4 października 2006 r. nakłada taki obowiązek na lekarza i specjalistyczną instytucję. W tych 
okolicznościach do obowiązków właściwego sądu najwyższego w Rumunii należy ustalenie, 
czy przestrzegano powyższego wymogu, i podjęcie decyzji w sprawie konsekwencji.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2119/98/WE wirusowe zapalenie 
wątroby jest jedną z chorób, które należy zgłaszać sieci wspólnotowej. Niemniej jednak 
gromadzenie tych powiadomień ma na celu utrzymanie ochrony zdrowia publicznego, nie zaś 
ocenianie poszczególnych zabiegów. Dane dostarczane służbom Komisji Europejskiej są w 
związku z tym danymi zagregowanymi i wskazanie pojedynczo zgłaszanych przypadków nie 
jest możliwe; nie jest to także celem gromadzenia danych.

Wniosek

W tej sytuacji Komisja nie jest w stanie udzielić pomocy składającemu petycję. Może ona 
skierować swoją sprawę do sądu najwyższego w Rumunii w celu oceny zgodności z 
rumuńskim prawem.


