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Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-004487/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas 
(PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš 
Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), 
Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas 
Mavrides (S&D)

Относно: Неонатален скрининг

Неонаталният скрининг е превантивна здравна практика, която включва тестване на бебетата 
скоро след раждането им за определен набор от заболявания, преди да се появят симптоми.

Той дава възможност за навременен достъп до лечение и ефективни грижи, което води до 
подобряване на клиничните резултати.

Лечението в ранно състояние е важно за редките прогресивни невромускулни разстройства, 
които причиняват тежки физически увреждания, включително мускулна атрофия на гръбначния 
стълб – водеща генетична причина за детската смъртност, и мускулна дистрофия тип Дюшен – 
най-често срещаното смъртоносно генетично заболяване, диагностицирано в детството.

Ранното лечение на пациентите им дава възможност да оцеляват и улеснява развитието им 
чрез забавяне на прогресията на заболяването и подобряване на качеството на живот.

Програмите за неонатален скрининг се различават в отделните държави членки. Някои 
проверяват за повече от четиридесет заболявания, а други – само за пет. Липсата на единен 
систематичен подход създава огромни различия по отношение на видовете болести, които се 
подлагат на скрининг, което води до неравенство за европейските пациенти. През 2013 г. 
вследствие на искане от страна на Комисията Комитетът на ЕС от експерти по редки 
заболявания призна добавената стойност на засиленото сътрудничество по отношение на 
неонаталния скрининг, включително обсъждането на общи критерии и съвместната оценка на 
нови предложения.

1. По какъв начин Комисията планира да хармонизира неонаталния скрининг в цяла Европа, 
като спазва принципа на субсидиарност?

2. Би ли имало смисъл от обща рамка за неонатален скрининг с цел предоставяне на ясни 
критерии и механизми за подбор на заболяванията и от предлагане на „препоръчителен 
минимален“ списък за неонатален скрининг?


