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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0439/2009, ippreżentata minn Elsa Aimone, ta’ nazzjonalità Taljana, b’
86 firma, dwar il-pazjenti li jbatu minn ċisti Tarlov

1 Sommarju tal-petizzjoni

F’isem il-pazjenti li jbatu minn ċisti Tarlov, il-petizzjonanta qed tfittex li jingħata 
rikonoxximent uffiċjali lil din il-marda bħala sindromu rari, filwaqt li tindika li l-pazjenti li 
jbatu minn ċisti Tarlov ibatu minn uġigħ kroniku u li ma hemmx trattamenti adegwati 
disponibbli. Hija għalhekk qed tfittex fondi Ewropej għar-riċerka, u tixtieq li jinħoloq forum 
għall-pazjenti b’dan is-sindromu, kif ukoll miżuri li jtaffu l-uġigħ kroniku li huma jbatu 
minnu. Hija tal-fehma li l-kura tas-saħħa tikkostitwixxi dritt fundamentali u li l-prevenzjoni, 
jew mill-inqas it-taffijja tal-uġigħ għandhom ikunu s-suġġett ta’ politika.

2 Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3 Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Iċ-ċisti Tarlov huma membrani minfuħin mimlijin b’likwidu ċerebrospinali li ħafna drabi 
jaffettwaw il-bażijiet tan-nervaturi fl-ossu sagru, li huwa grupp ta’ għadam f’qiegħ is-sinsla 
tad-dahar. Minkejja dan, huwa meqjus li 70% taċ-ċisti osservati permezz tal-MRI ma 
jikkawżaw l-ebda sintomu. Iċ-ċisti Tarlov jistgħu jsiru simptomatiċi wara xokk, trawma, jew 
sforz kbir li jikkawża akkumulazzjoni ta’ likwidu ċerebrospinali. Għal dawn ir-raġunijiet kien 
hemm ftit kontorversja fir-rigward tal-ikklassifikar taċ-Ċisti Tarlov bħala marda rari. Il-
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każijiet fejn ma jidhrux sintomi ma jissodisfawx il-kriterji tal-UE (marda bi prevalenza ta’
mhux iktar minn 5 persuni minn kull 10 000 persuna tal-popolazzjoni fl-UE skont kif stipolat 
f’COM(2008) 679) iżda dawn il-kriterji jistgħu jiġi sodisfati mill-każijiet simptomatiċi. 
Minkejja dan, in-nuqqas ta’ studji dwar il-prevalenza u l-inċidenza ta’ din il-marda jwaqqaf 
milli jkun hemm konklużjoni formali dwar dan il-punt.

Wara dan, fix-xhur li ġejjin, il-bażi ta’ dejta Orphanet se tintroduċi, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea, l-informazzjoni relevanti kollha dwar iċ-ċisti Tarlov (id-disponibilità tas-servizzi 
professjonali fl-UE, iċ-ċentri ta’ referenza, il-mediċini orfni, il-kliniki li jispeċjalizzaw f’din 
il-marda, eċċ.). Għandu jiġi kjarifikat li l-bażi ta’ dejta Orphanet mhijiex ‘ir-reġistru Ewropew 
ta’ mard rari’ kif issemma fil-petizzjoni, iżda repertorju ta’ mard, polikliniki speċjalizzati, 
laboratorji dijanjostiċi, gruppi ta’ appoġġ fl-Ewropa, eċċ. li jingħataw għajnuna mill-
Kummissjoni Ewropea skont kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
COM(2008)679: “L-isfidi tal-Ewropa u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni fil-
qasam tal-mard rari” tad-9 ta’ Ġunju 2009.

Minkejja dan, huwa ċar li ċ-ċisti Tarlov, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom bħala 
marda rari jew le, huma marda b’nuqqas ta’ ċentri speċjalizzati, professjonisti tas-saħħa u 
għażliet ta’ trattament kif ukoll marda li titlob riċerka li għandha ma saritx.

Skont il-kundizzjonijiet definiti mill-pjanijiet ta’ ħidma tal-Programm tas-Saħħa 2008-2013, 
jistgħu jiġu sottomessi proposti biex jinħoloq Netwerk Ewropew għal azzjonijiet favur il-
pazjenti li jbatu biċ-ċisti Tarlov, li jistgħu jinkludu djalogu mill-partijiet interessati għat-titjib
tat-trattament, ir-riċerka, il-mobilità tal-għarfien, eċċ..
Jekk tali proposta tiġi milqugħa għall-finanzjament, dan jista’ jgħin biex is-sitwazzjoni tiġi 
mtejba fil-futur.


