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Suġġett: Mistoqsija orali dwar "L-iskrining tat-trabi għall-mard rari"

Il-Parlament Ewropew dejjem kien forza qawwija fir-rigward tal-politika dwar il-mard rari, u 
l-iskrining tat-trabi għall-mard rari hija xi ħaġa li għadha ma ġietx indirizzata. L-UE għandha 
kompetenza ċara biex taġixxi fuq il-mard rari u fuq l-iżvilupp ta' linji gwida Ewropej għat-
testijiet dijanostiċi jew l-iskrinjar tal-popolazzjoni. Din l-azzjoni hija partikolarment 
importanti peress li l-iskrining tat-trabi mhux biss għandu l-għan li jtejjeb b'mod sinifikanti l-
kwalità tal-ħajja iżda għandu wkoll impatt ta' ffrankar ta' spejjeż fuq is-sistema tas-saħħa 
pubblika fl-Istati Membri.

L-immunodefiċjenza kkombinata severa (SCID) hija eżempju ta' marda rari li jista' jsir 
skrining għaliha b'mod effettiv mat-twelid. Tarbija li titwieled bl-SCID m'għandhiex sistema 
immunitarja li tiffunzjona u tista' tmut fl-ewwel sena ta' ħajjitha jekk ma tiġix djanjostikata. 
Madankollu l-marda jista' jsir skrining għaliha mat-twelid, u ladarba djanjostikata tista' tiġi 
trattata b'mod effettiv u saħansitra mfejqa. L-iskrining għall-SCID qiegħed jitwettaq f'xi Stati 
Membri Ewropej u mkejjen oħra fid-dinja, u linji gwida Ewropej dwar skrining bħal dan 
ikunu ta' għajnuna għall-Istati Membri biex jindirizzaw din il-marda rari traġika. Dawn il-linji 
gwida jistabbilixxu wkoll il-qafas għal mard rari ieħor li fil-ġejjieni jinstab li l-iskrining tat-
trabi għalih ikun effettiv. Flimkien ma' aspetti mediċi u ekonomiċi, naturalment ikun hemm 
ukoll kunsiderazzjonijiet etiċi. 

Id-djanjożi u t-trattament bikrin tal-immunodefiċjenza kkombinata severa (SCID) tista' 
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ssalva l-ħajja ta' tarbija, tfejjaq il-kundizzjoni, u hija kosteffettiva meta mqabbla mal-
ammont kbir ta' kura li t-tarbija tkun teħtieġ jekk ma tiġix identifikata malajr.  Il-
Kummissjoni, għalhekk, beħsiebha tirrakkomanda lill-Istati Membri biex jiskrinjaw it-
trabi għall-SCID u mard rari ieħor li jista' jsir skrining effettiv għalih u wara jiġi trattat 
jew saħansitra mfejjaq?


