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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0001/2013,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladajú Glenis Willmott, Frédérique Ries, Miroslav Mikolášik

Vec: Otázka na ústne zodpovedanie o novorodeneckom skríningu za účelom 
diagnostikovania zriedkavých chorôb

Európsky parlament je hnacou silou v oblasti politiky zriedkavých chorôb, avšak otázkou 
novorodeneckého skríningu na účely diagnostikovania zriedkavých chorôb sa ešte nezaoberal. 
EÚ disponuje plným právom, pokiaľ ide o oblasť zriedkavých chorôb a vypracovanie
európskych usmernení v oblasti diagnostických testov alebo populačný skríning. Takáto 
činnosť má mimoriadny význam, pretože cieľom novorodeneckého skríningu nie je len 
zlepšiť kvalitu života, ale aj ušetriť náklady na verejné zdravotníctvo v členských štátoch.

Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) je príkladom takejto zriedkavej choroby, ktorú 
možno účinne diagnostikovať pomocou skríningu už pri narodení. Dieťa, ktoré sa narodí s 
SCID, má nefunkčný imunitný systém a nedožije sa ani jedného roka, ak mu včas 
nediagnostikujú túto zriedkavú chorobu. SCID však možno odhaliť pomocou skríningu pri 
narodení a ak je choroba diagnostikovaná, možno ju účinne liečiť alebo dokonca vyliečiť. 
Skríning ťažko kombinovanej imunodeficiencie je možné vykonávať v niektorých členských 
štátoch EÚ, ale aj kdekoľvek na svete, a európske usmernenia v oblasti skríningu by mohli 
členským štátom pomôcť v boji proti tejto zákernej a zriedkavej chorobe. Zároveň by sa v 
nich ustanovil rámec pre ďalšie zriedkavé choroby, pre ktoré sa novorodenecký skríning 
ukáže ako účinný do budúcnosti. Okrem lekárskych a ekonomických aspektov sa zoberie do 
úvahy aj etické hľadisko. 
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Včasná diagnostika a liečba ťažko kombinovanej imunodeficiencie môžu novorodencom 
zachrániť život, vyliečiť chorobu a zároveň je to finančne najefektívnejší spôsob v 
porovnaní s mnohými inými liečbami, ktoré by musel novorodenec podstúpiť, ak by sa 
včas neurčila diagnóza. Odporučí preto Komisia členským štátom vykonávať 
novorodenecký skríning na diagnostikovanie SCID a iných zriedkavých chorôb, vďaka 
ktorému možno účinne diagnostikovať chorobu, liečiť ju alebo dokonca úplne vyliečiť?


