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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0439/2009, внесена от Elsa Aimone, с италианско гражданство, 
подкрепена от 86 подписа, относно пациенти с киста на Тарлов

1. Резюме на петицията

От името на пациенти с т.нар. киста на Тарлов, вносителката на петицията се застъпва 
за официалното признаване на заболяването като рядко заболяване. Пациентите с киста 
на Тарлов страдат от хронични болки и не съществува ефикасно лечение. Наред с 
другото вносителката на петицията се застъпва за отпускане на европейски финансови 
средства за научни изследвания, за създаване на форум за пациенти, страдащи от това 
заболяване, и за средства за облекчаване на хроничната болка. Тя счита, че грижата за 
здравето е основно право и че предпазването от болки или поне облекчаването им 
трябва да бъде една от целите на политиката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Кистите на Тарлов са торбички, пълни с гръбначно-мозъчна течност, които най-често 
засягат нервните окончания в областта на сакрума – костите в основата на гръбнака. 
Смята се обаче, че 70 % от кистите, открити с помощта на ЯМР (ядреномагнитен 
резонанс), не предизвикват симптоматика. Кистите на Тарлов могат да станат 
симптоматични вследствие на шок, травма или напрягане, които да причинят 



PE430.509v01-00 2/2 CM\794569BG.doc

BG

натрупване на гръбначно-мозъчна течност. Поради тези причини има разногласия 
относно класифицирането на кистите на Тарлов като рядко заболяване. Критериите на 
ЕС (заболяване, чието разпространение е не повече от 5 на всеки 10 000 души в 
Европейския съюз, както е посочено в COM(2008) 679) не се покриват от 
асимптоматичните случаи, но могат да бъдат покрити от симптоматичните случаи. 
Липсата на изследвания за разпространението и честотата на това заболяване обаче 
възпрепятства изготвянето на официални заключения по този въпрос.

Вследствие на това базата данни Orphanet ще въведе през следващите месеци, по 
искане на Европейската комисия, цялата съответна информация относно кистите на 
Тарлов (предоставяне на професионални услуги в ЕС, референтни центрове, лекарства 
сираци, специализирани клиники и т.н.). Следва да се уточни, че базата данни Orphanet 
не е „европейският регистър на редките заболявания“, както се посочва в петицията, а 
справочник на заболявания, специализирани амбулаторни клиники, диагностични 
лаборатории, групи за подкрепа в Европа и т.н., подкрепян от Европейската комисия в 
съответствие с условията, посочени в Съобщение на Комисията COM(2008)679 
„Предизвикателствата за Европа и препоръката на Съвета за действия в областта на 
редките заболявания“ от 9 юни 2009 г.

Ясно е обаче, че независимо от класифицирането й като рядко заболяване или не, 
кистата на Тарлов е заболяване, за което има недостиг на специализирани центрове, 
квалифицирани медицински лица и варианти за лечение, и за което нуждата от научни 
изследвания все още остава без отговор.

Съгласно условията, определени от работните планове на Програмата за 
здравеопазване 2008–2013 г., могат да бъдат внасяни предложения за създаване на 
Европейска мрежа за действия в подкрепа на пациенти с киста на Тарлов, които може 
да включват диалог между заинтересованите страни за подобряване на лечението, 
научни изследвания, мобилност на знанието и т.н.
Ако подобно предложение бъде одобрено за финансиране, това може да спомогне за 
подобряване на положението в бъдеще.


