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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0439/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Elsa Aimone un 
kam pievienoti 86 paraksti, par Tarlov cistas pacientiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja Tarlov cistas pacientu vārdā cenšas panākt šīs slimības kā reta 
sindroma oficiālu atzīšanu, norādot, ka Tarlov cistas pacienti cieš no hroniskām sāpēm un 
viņiem nav pieejama atbilstoša ārstēšana. Viņa cenšas rast Eiropas finansējumu pētniecībai, 
foruma izveidei pacientiem ar šo sindromu un pasākumiem, lai atvieglotu hroniskās sāpes 
pacientiem, kuri no tām cieš. Viņa uzskata, ka veselības aprūpe ir pamattiesības un ka 
politikas mērķim ir jābūt sāpju novēršanai vai vismaz to atvieglošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Tarlov cistas ir cistas, kas pildītas ar cerebrospinālu šķidrumu, kas visbiežāk ietekmē nervu 
saknes krustos, kaulu grupā mugurkaula lejasdaļā. Tomēr ir aprēķināts, ka 70 % no cistām, 
kas novērotas ar magnētiskās rezonanses attēlveidošanu (MRI), nerada simptomus. Tarlov
cistas var kļūt simptomātiskas pēc trieciena, traumas vai piepūles, kas rada cerebrospinālā 
šķidruma daudzuma pieaugumu. Šo iemeslu dēļ ir notikušas dažas diskusijas par to, vai 
Tarlov cistas klasificēt kā retu slimību. ES kritēriji (slimība, kura skar ne vairāk kā 5 uz 
10 000 ES iedzīvotāju, kā tas noteikts COM(2008) 679) netiek izpildīti asimptomātiskos 
gadījumos, taču tie tiek izpildīti simptomātiskos gadījumos. Tomēr pētījumu trūkums par šīs 
slimības izplatību un sastopamību neļauj izdarīt oficiālus secinājumus par šo tēmu.
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Tādēļ Orphanet datu bāze pēc Eiropas Komisijas lūguma tuvākajos mēnešos sniegs visu 
attiecīgo informāciju, kas saistīta ar Tarlov cistām (profesionālu pakalpojumu ES, uzziņu 
centru, reto slimību zāļu, speciālistu klīniku utt. pieejamība). Ir jāprecizē, ka Orphanet datu 
bāze nav „Eiropas reto slimību reģistrs”, kā tas minēts lūgumrakstā, bet slimību, specializētu 
ambulanču, diagnostikas laboratoriju, atbalsta grupu Eiropā utt. datu krātuve, ko atbalsta 
Eiropas Komisija saskaņā ar nosacījumiem Komisijas 2009. gada 9. jūnija paziņojumā 
„Izaicinājumi Eiropai un Padomes ieteikums rīcībai reto slimību jomā”.

Tomēr ir skaidrs, ka Tarlov cistas, neskatoties uz to, vai slimība tiek vai netiek klasificēta kā 
reta, ir slimība, kurai trūkst specializētu centru, veselības nozares speciālistu un ārstēšanas 
iespēju, kā arī ar nepamierinātām pētniecības vajadzībām.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas definēti Veselības programmas 2008.–2013. gadam darba 
plānos, var iesniegt priekšlikumus Eiropas tīkla rīcībai Tarlov cistas pacientu interesēs 
radīšanai, kurā varētu iekļaut ieinteresēto pušu dialogu ārstēšanas, izpētes, zināšanu 
mobilitātes utt. uzlabošanai.

Ja šādam priekšlikumam tiktu piešķirts finansējums, nākotnē tas varētu palīdzēt uzlabot 
situāciju.”


