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Θέμα: Προφορική ερώτηση σχετικά με τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο για 
σπάνιες νόσους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική για τις σπάνιες 
νόσους και ο νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος για σπάνιες νόσους αποτελεί ένα θέμα το 
οποίο δεν έχει ακόμα διευθετηθεί. Η ΕΕ έχει σαφείς αρμοδιότητες για την ανάληψη δράσης 
σχετικά με τις σπάνιες νόσους και το σχεδιασμό ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για 
διαγνωστικούς ελέγχους ή προσυμπτωματικό πληθυσμιακό έλεγχο. Η συγκεκριμένη δράση 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος δεν αποσκοπεί 
απλώς στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά αποφέρει επίσης μείωση του 
κόστους στο σύστημα δημόσιας υγείας των κρατών μελών.

Η βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (SCID) αποτελεί ένα παράδειγμα σπάνιας νόσου η 
οποία μπορεί να ανιχνευτεί κατά τη γέννηση. Το παιδί με SCID γεννιέται με ανοσοποιητικό 
σύστημα που δεν λειτουργεί και, χωρίς έγκαιρη διάγνωση, πεθαίνει κατά το πρώτο έτος ζωής 
του. Ωστόσο, η ασθένεια αυτή μπορεί να ανιχνευτεί κατά τη γέννηση και, αφού γίνει η 
διάγνωση, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή ακόμα και να θεραπευτεί. Ο έλεγχος 
για SCID πραγματοποιείται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου. 
Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον έλεγχο αυτό θα βοηθούσαν όλα τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική σπάνια νόσο. Παράλληλα, θα έθεταν το 
πλαίσιο για άλλες σπάνιες νόσους, για τις οποίες ο νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος έχει 
αποδειχτεί αποτελεσματικός στο μέλλον. Πέρα από τις ιατρικές και οικονομικές πτυχές του 
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θέματος, θα εξεταστεί σαφώς και η ηθική διάσταση. 

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας 
(SCID) μπορεί να σώσει τη ζωή του νεογνού, να θεραπεύσει την πάθηση και να αποφέρει 
μείωση κόστους συγκριτικά με τον τεράστιο όγκο των θεραπειών που θα χρειαστεί το 
παιδί εάν η ασθένεια δεν διαγνωστεί έγκαιρα.  Σκοπεύει η Επιτροπή να συστήσει στα 
κράτη μέλη την πραγματοποίηση νεογνικών προσυμπτωματικών ελέγχων για SCID και 
άλλες σπάνιες νόσους οι οποίες μπορούν να ανιχνευτούν αποτελεσματικά και έπειτα να
αντιμετωπιστούν, ή και να θεραπευτούν;


