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tartalmazó petíció a Tarlov-cisztában szenvedő betegekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Tarlov-cisztában szenvedő betegek nevében e rendellenesség ritka 
betegségként való elismerését kéri, kifejtve, hogy a Tarlov-cisztában szenvedő betegeknek 
krónikus fájdalmaik vannak, és megfelelő kezelés nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően 
európai finanszírozást kér a kutatásra, egy fórum létrehozására az e tünetegyüttesben 
szenvedő betegek számára, valamint a krónikus fájdalmaik enyhítését célzó intézkedésekre. 
Úgy véli, hogy az egészségügyi ellátás alapvető jog, és a szenvedés megelőzését vagy 
legalábbis csökkentését politikai célkitűzéssé kell tenni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A Tarlov-ciszták agy-gerincvelői folyadékkal telt hólyagok, amelyek leggyakrabban a 
keresztcsontban (a gerinc alsó részét alkotó csontok csoportjában) található ideggyököket 
érintik. A becslések szerint azonban az MRI-vizsgálattal kimutatott ciszták 70%-a nem okoz 
tüneteket. A Tarlov-ciszták az agy-gerincvelői folyadék felhalmozódásához vezető sokk, 
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trauma vagy megerőltetés után kezdhetnek tüneteket okozni. Ezen okok miatt némi vita övezi 
a Tarlov-ciszták ritka betegségként történő besorolásának kérdését. Az EU kritériumai (a 
COM(2008) 679 közleményben meghatározottak szerint a betegség az EU népessége körében 
10 000 főből legfeljebb 5-öt érint) nem a tünetekkel nem járó esetekben teljesülnek, de a 
tünetekkel járó eseteknél teljesülhetnek. A szóban forgó betegség gyakoriságára és 
előfordulására vonatkozó vizsgálatok hiányában azonban semmilyen érdemi következtetés 
nem vonható le e kérdésben.

Ezt követően az Orphanet adatbázis az Európai Bizottság kérésére a következő hónapokban a 
Tarlov-cisztákkal kapcsolatos összes lényeges információval ki fog egészülni (a szakmai 
szolgáltatások hozzáférhetősége az EU-ban, referenciaközpontok, ritka betegségek 
gyógyszerei, szakosodott klinikák stb.). Tisztázandó, hogy az Orphanet adatbázis nem „a ritka 
betegségek európai nyilvántartása”, amint az a petícióban szerepel, hanem a betegségek, a 
szakosodott járóbeteg-klinikák, diagnosztikai laboratóriumok, európai támogató csoportok 
stb. jegyzéke, amelyet az Európai Bizottság a „Kihívás Európa számára” című 
COM(2008)679 bizottsági közleményben, valamint a ritka betegségek területén 
megvalósítandó fellépésről szóló, 2009. június 9-i tanácsi ajánlásban meghatározott 
szempontok mentén támogat.

Egyértelmű azonban, hogy a Tarlov-ciszták – függetlenül attól, hogy azokat ritka 
betegségként sorolják-e be vagy sem – olyan elváltozások, amelyekkel kapcsolatban hiány 
mutatkozik a szakosodott központok, az egészségügyi szakemberek és a kezelési lehetőségek 
terén, és a kutatási igények nem teljesülnek.

A 2008–2013 közötti időszakra szóló egészségügyi program munkaterveiben meghatározott 
feltételek szerint javaslatokat lehet benyújtani arra vonatkozóan, hogy európai hálózatot 
hozzanak létre a Tarlov-cisztás betegeknek kedvező fellépések érdekében, amelyek között 
szerepelhet a kezelés tökéletesítését szolgáló párbeszéd az érintett felekkel, továbbá a kutatás, 
a tudás mobilitása stb.
Amennyiben e javaslatokat finanszírozásra alkalmasnak találják, ez segítheti a helyzet 
jövőbeli javítását.


