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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0439/2009 dėl Tarlovo cistą turinčių ligonių, kurią pateikė Italijos 
pilietė Elsa Aimone, su 86 parašais

1. Peticijos santrauka

Tarlovo cistą turinčių ligonių vardu peticijos pateikėja siekia, kad šis sutrikimas būtų oficialiai 
pripažintas retu sindromu, nurodydama, kad Tarlovo cistą turintys ligoniai kenčia nuo 
chroniško skausmo ir kad jiems nėra taikomas atitinkamas gydymas. Todėl peticijos pateikėja 
prašo skirti Europos lėšų moksliniams tyrimams, sukurti forumą šį sindromą turintiems 
žmonėms ir imtis priemonių šių žmonių patiriamam chroniškam skausmui palengvinti. Ji 
mano, kad teisė į sveikatos priežiūrą yra pagrindinė teisė ir kad skausmo kančios prevencija 
arba bent jo palengvinimas turi tapti politikos tikslu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d. 

„Tarlovo cistos yra stuburo smegenų skysčio pripildytos cistos, dažniausiai pažeidžiančios 
nervų šaknis kryžkaulyje, t. y. prie stuburo pagrindo esančioje kaulų grupėje. Tačiau 
apskaičiuota, kad 70 proc. atlikus magnetinio rezonanso tomografiją nustatytų cistų nesukelia 
jokių ligos požymių. Tarlovo cistos požymių gali atsirasti patyrus šoką, traumą ar patempimą, 
dėl kurių ima kauptis stuburo smegenų skystis. Todėl būta skirtingų nuomonių dėl Tarlovo 
cistos priskyrimo retoms ligoms. ES kriterijų (kaip nustatyta dokumente COM(2008) 679, ES 
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liga laikoma reta, jeigu ja serga ne daugiau kaip 5 iš 10 000 žmonių) neatitinka ligos požymių 
neturintys atvejai, tačiau juos gali atitikti ligos požymių turintys atvejai. Tačiau kadangi 
neatlikta šios ligos paplitimo ir susirgimo dažnumo tyrimų, negalima daryti jokių oficialių 
išvadų.

Atsižvelgiant į tai, Europos Komisijos prašymu į Orphanet duomenų bazę artimiausiais 
mėnesiais bus įtraukta visa atitinkama su Tarlovo cistos sindromu susijusi informacija 
(galimybė gauti kvalifikuotas paslaugas ES, informacijos centrai, retieji vaistai, specialistų 
klinikos ir kt.). Reikėtų paaiškinti, kad Orphanet duomenų bazė nėra Europos retųjų ligų 
registras, kaip nurodyta peticijoje, bet ligų, specializuotų ambulatorinių klinikų, diagnostikos 
laboratorijų, paramos grupių Europoje žinynas, šią bazę remia Europos Komisija, laikydamasi 
Komisijos komunikate „Retosios ligos – Europos problema“ COM(2008)679 ir 2009 m. 
birželio 9 d. Tarybos rekomendacijoje dėl retųjų ligų srities veiksmų nustatytų sąlygų. 

Tačiau aišku, kad, nepaisant to, ar Tarlovo cista priskiriama retųjų ligų grupei, tai yra liga, 
kuriai gydyti nėra specializuotų centrų, sveikatos specialistų ir gydymo metodų ir kuri dar 
moksliškai neištirta. 

Pagal 2008–2013 m. sveikatos programos veiklos plane nustatytas sąlygas gali būti teikiami 
pasiūlymai dėl Europos pagalbos Tarlovo cistas turintiems ligoniams tinklo sukūrimo, 
įskaitant suinteresuotųjų šalių dialogą dėl gydymo būdų tobulinimo, mokslinių tyrimų, žinių 
judumo ir kt. 
Jei tokiam pasiūlymui būtų skirtas finansavimas, tai galėtų padėti pagerinti padėtį ateityje.“ 


