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Vprašanje za čas za vprašanja v odboru 0001/2013
v skladu s členom 197 Poslovnika,
ki ga vlagajo Glenis Willmott, Frédérique Ries, Miroslav Mikolášik

Zadeva: Vprašanje za ustni odgovor o presejalnih testih novorojenčkov za redke bolezni

Evropski parlament si je že v preteklosti prizadeval za oblikovanje politike o redkih boleznih, 
presejalni testi novorojenčkov pa še niso bili obravnavani. EU ima jasno pristojnost za 
ukrepanje na področju redkih bolezni in za razvoj smernic Unije za diagnostične teste ali 
presejalne teste  za prebivalstvo. Ta dejavnost je še zlasti pomembna, saj sta cilja presejalnih 
testov novorojenčkov znatno povečanje kakovosti življenja ter manjši stroški za javne 
zdravstvene sisteme v državah članicah.

Težka kombinirana imunodeficienca (SCID) je primer redke bolezni, za katero je na voljo 
učinkovit presejalni test ob rojstvu. Otrok, ki je bil rojen s SCID, nima delujočega imunskega 
sistema in bo brez postavljene diagnoze umrl v prvem letu svojega življenja. Vendar je 
mogoče bolezen ugotoviti s presejalnim testom ob rojstvu, po postavljeni diagnozi pa je 
otroka mogoče uspešno zdraviti in celo ozdraviti. V nekaterih državah članicah EU in drugje 
po svetu so že začeli izvajati presejalne teste za SCID, s smernicami EU o takšnih presejalnih 
testih pa bi vsem državam članicam pomagali pri učinkovitem spoprijemanju s to tragično 
redko boleznijo. Te smernice bi določile tudi prihodnji okvir za druge redke bolezni, za katere 
so presejalni testi novorojenčkov dokazano učinkoviti. Ob zdravstvenih in gospodarskih 
vidikih se porajajo tudi etični pomisleki. 

Pravočasno diagnosticiranje in zdravljenje težke kombinirane imunodeficience (SCID) 
lahko reši otroško življenje, ozdravi bolezen in je stroškovno učinkovito v primerjavi z 
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ogromno količino zdravljenja, ki ga bo otrok potreboval, če bolezen ni hitro 
diagnosticirana.  Ali bo zatorej Komisija državam članicam priporočila presejalne teste 
novorojenčkov za SCID in druge redke bolezni, za katere so na voljo učinkoviti 
presejalni testi in ki jih je mogoče zdraviti in celo ozdraviti?


