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Ref.: Întrebare cu solicitare de răspuns oral privind „Screeningul neonatal pentru
depistarea bolilor rare”

Parlamentul European a reprezentat o forță motrice pentru politica în materie de boli rare, iar 
screeningul neonatal este o chestiune care nu a fost încă abordată. UE are competențe clare de 
a acționa în ceea ce privește bolile rare și în ceea ce privește elaborarea unor orientări 
europene pentru testele de diagnostic sau screeningul populației. Aceste acțiuni sunt deosebit 
de importante, deoarece screeningul neonatal vizează nu numai îmbunătățirea semnificativă a 
calității vieții, dar are și un efect de reducere a costurilor asupra sistemelor de sănătate publică 
din statele membre.

Imunodeficiența severă combinată (SCID) este un exemplu de boală rară care poate fi 
verificată în mod eficient la naștere. Un copil născut cu SCID nu are un sistem imunitar 
funcțional și va deceda în primul său an de viață dacă nu este diagnosticat. Cu toate acestea, 
boala poate fi verificată la naștere și odată diagnosticată poate fi tratată în mod eficient sau 
chiar vindecată. Screeningul SCID este adoptat în unele state membre ale UE și în restul 
lumii, iar orientările europene cu privire la un astfel de screening ar ajuta toate statele membre 
să abordeze această boală tragică rară. Ele ar institui, de asemenea, cadrul pentru alte boli rare 
în cazul cărora screeningul neonatal se dovedește a fi eficient pe viitor. Pe lângă aspectele 
medicale și economice, vor exista, bineînțeles, și considerații etice. 

Diagnosticarea timpurie și tratamentul imunodeficienței severe combinate (SCID) pot 
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salva viața unui copil, pot trata această condiție și sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor, în comparație cu numărul mare de tratamente de care copilul va avea nevoie 
dacă boala nu este identificată în mod rapid.  Prin urmare, va recomanda Comisia ca 
statele membre să verifice dacă nou-născuții au SCID și alte boli rare care pot fi 
verificate în mod eficient și ulterior tratate, sau chiar vindecate?


