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Przedmiot: Pytanie ustne w sprawie badań przesiewowych u noworodków mających na celu 
rozpoznanie rzadkich chorób

Parlament Europejski jest główną instytucją pobudzającą politykę w zakresie rzadkich 
chorób, lecz nie zajmował się jeszcze kwestią wprowadzenia badań przesiewowych u 
noworodków w celu rozpoznania rzadkich chorób. UE ma wyraźne kompetencje do działania 
w zakresie rzadkich chorób oraz do opracowania europejskich wytycznych dotyczących 
prowadzenia u ludności badań diagnostycznych lub badań przesiewowych. Działanie to jest 
szczególnie ważne, ponieważ badania przesiewowe u noworodków mają na celu nie tylko 
znaczną poprawę jakości życia, lecz są opłacalne dla publicznego systemu ochrony zdrowia 
państw członkowskich.

Wrodzony zespół ciężkiego niedoboru odporności (znany jako SCID) jest przykładem takiej 
rzadkiej choroby, którą można rozpoznać tuż po narodzinach dziecka. U dziecka urodzonego 
ze zespołem SCID system immunologiczny nie działa i jeżeli choroba nie zostanie 
rozpoznana, dziecko takie umrze w pierwszym roku życia. Chorobę jednak można rozpoznać 
tuż po narodzinach dziecka i wtedy można ją skutecznie leczyć, a nawet wyleczyć. W 
niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata zaczyna 
się robić badania przesiewowe mające na celu wykrycie SCID, a wytyczne europejskie w 
sprawie takich badań pomogłyby państwom członkowskim stawić czoła tej ciężkiej i rzadkiej 
chorobie. Byłyby one również ramami dla innych rzadkich chorób, które w przyszłości będzie 
można rozpoznać u noworodków za pomocą badań przesiewowych. Oprócz aspektów 
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medyczno-finansowych, wytyczne takie powinny obejmować oczywiście rozważania etyczne. 

Wczesne rozpoznanie i leczenie zespołu ciężkiego niedoboru odporności (znanego jako 
SCID) może uratować życie noworodków, wyleczyć chorobę i jest opłacalne w 
porównaniu do wielu metod leczenia, jakich potrzebują dzieci, u których choroba nie 
została szybko rozpoznana. Czy w związku z tym Komisja zaleca powszechne stosowanie 
badań przesiewowych u noworodków w celu rozpoznania SCID i innych rzadkich 
chorób, które można wykryć za pomocą takich badań, a następnie skutecznie leczyć, a 
nawet wyleczyć?


