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Předmět: Otázka k ústnímu zodpovězení na téma novorozeneckého screeningu za účelem 
odhalení vzácných onemocnění 

Evropský parlament zaujímá v oblasti politiky vzácných onemocnění vůdčí úlohu, otázkou 
novorozeneckého screeningu se však zatím nezabýval. EU disponuje jednoznačnou 
pravomocí, pokud jde o oblast vzácných onemocnění a vypracování evropských obecných 
zásad pro diagnostické testy či populační screening. Tato činnost je obzvlášť významná 
vzhledem k tomu, že novorozenecký screening si klade za cíl nejen výrazné zlepšení kvality 
života, ale také úsporu nákladů u systému veřejného zdravotnictví v členských státech.     

Těžký kombinovaný imunodeficit (SCID) je příkladem vzácného onemocnění, jež může být 
účinně odhaleno screeningem při narození dítěte. Novorozenec postižený těžkým 
kombinovaným imunodeficitem má nefunkční imunitní systém a během prvního roku svého 
života umírá, pokud toto onemocnění není diagnostikováno. Onemocnění však může být 
odhaleno pomocí screeningu po narození a jakmile je takto diagnostikováno, může být účinně 
léčeno nebo dokonce vyléčeno. Screening těžkého kombinovaného imunodeficitu je prováděn 
v některých členských státech Unie i jinde na světě a evropské obecné zásady týkající se 
těchto screeningových vyšetření by pomohly všem členským státům při řešení tohoto 
tragického vzácného onemocnění. Nastavily by rovněž rámec pro jiná vzácná onemocnění,    
u nichž se novorozenecký screening prokáže jako účinný v budoucnu. Spolu s lékařskými a 
ekonomickými aspekty budou samozřejmě zvažovány také etické otázky.   
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Včasná diagnóza a léčba těžkého kombinovaného imunodeficitu může novorozenci 
zachránit život, vyléčit jej a ve srovnání s rozsáhlou léčbou, kterou dítě podstupuje, 
pokud toto onemocnění není brzy odhaleno, je efektivní z hlediska nákladů. Doporučí 
tedy Komise členským státům, aby prováděly novorozenecký screening pro odhalení 
těžkého kombinovaného imunodeficitu a dalších vzácných onemocnění, která lze účinně 
odhalit screeningem a poté léčit či dokonce vyléčit?  


