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Предмет: Въпрос с искане за устен отговор относно „Неонатален скрининг за редки 
заболявания“

Европейският парламент е бил и остава движеща сила за политиката в областта на 
редките заболявания, а неонаталният скрининг за редки заболявания е тема, която все 
още не е била поставяна. ЕС има ясна компетентност за действия относно редки 
заболявания, както и за изготвянето на европейски насоки за диагностични тестове или 
скрининг на населението. 
Това действие е особено важно, тъй като целта на неонаталния скрининг е не само 
значително да се подобри качеството на живот, но и да се постигне ефект на 
намаляване на разходите на системата за обществено здравеопазване в държавите 
членки.

Тежката комбинирана имунна недостатъчност (SCID) е пример за рядко заболяване, 
което може да бъде ефективно установено при раждане. Дете, родено с тежка 
комбинирана имунна недостатъчност, няма действаща имунна система и би починало 
през първата година след раждането, ако не бъде диагностицирано. Въпреки това 
заболяването може да бъде установено при раждането и веднъж диагностицирано, би 
могло да бъде ефикасно третирано и дори излекувано. Скринингът за тежка 
комбинирана имунна недостатъчност е въведен в някои държави – членки на ЕС, както 
и на други места по света и европейски насоки относно подобен скрининг биха 
помогнали на всички държави членки в борбата с това рядко заболяване, водещо до 
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трагични последствия. Също така в бъдеще те ще определят рамката за други редки 
заболявания, за които неонаталният скрининг е доказано ефективен. Наред с 
медицинските и икономическите аспекти, ще бъдат разгледани и етичните 
съображения. 

Ранното диагностициране и лечение на тежка комбинирана имунна 
недостатъчност може да спаси живота на новороденото, да излекува състоянието и 
намалява разходите в сравнение с тежкото лечение, което ще бъде необходимо за 
детето, ако заболяването не е установено бързо.  Затова Комисията ще препоръча 
ли държавите членки да извършват скрининг на новородените за тежка 
комбинирана имунна недостатъчност и други редки заболявания, които могат да 
бъдат установени ефективно и след това лекувани или дори излекувани?


