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Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0439/2009, którą złożyła Elsa Aimone (Włochy), z 86 podpisami,
w sprawie pacjentów z torbielami Tarlova

1. Streszczenie petycji

Autorka petycji występuje w imieniu pacjentów z torbielami Tarlova i domaga się oficjalnego 
uznania tej dolegliwości za chorobę rzadką. Zwraca ona uwagę, że osoby cierpiące 
na tę dolegliwość odczuwają chroniczny ból oraz nie mają dostępu do odpowiedniego 
leczenia. Składająca petycję ubiega się o fundusze z Unii Europejskiej na prowadzenie badań, 
utworzenie forum dla pacjentów z tym syndromem oraz środki pozwalające na złagodzenie 
odczuwanego przez nich bólu. Jest ona zdania, że prawo do opieki zdrowotnej to prawo 
podstawowe oraz że zapobieganie cierpieniu lub chociaż jego łagodzenie powinno stanowić 
cel polityczny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Torbiele Tarlova to twory wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym, które najczęściej 
oddziałują na korzenie nerwowe w okolicy krzyża, czyli zespołu kości u podstawy 
kręgosłupa. Szacuje się jednak, że 70% torbieli widocznych w badaniu MRI nie powoduje 
żadnych objawów. Torbiele Tarlova mogą zacząć dawać objawy na skutek wstrząsu, urazu 
lub wysiłku, który spowoduje zwiększenie się ilości płynu mózgowo-rdzeniowego. Z tych 
przyczyn pojawiają się pewne kontrowersje co do klasyfikowania torbieli Tarlova 
jako rzadkiej choroby. Kryteriów unijnych (choroba występująca z częstością nie większą 
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niż 5 przypadków na 10 000 osób w Unii Europejskiej, jak określono w COM(2008) 679) nie 
spełniają przypadki bezobjawowe, mogą je jednak spełniać przypadki, w których objawy 
występują. Jednak brak badań na temat powszechności i częstotliwości występowania tej 
choroby uniemożliwia obecnie sformułowanie jakichkolwiek formalnych wniosków.

W rezultacie na wniosek Komisji Europejskiej do bazy danych Orphanet zostaną 
wprowadzone w najbliższych miesiącach wszystkie odnośne informacje na temat torbieli
Tarlova (dostępność profesjonalnych usług w UE, centra referencyjne, leki sieroce, kliniki 
specjalistyczne itd.). Należy wyjaśnić, że baza danych Orphanet to nie „europejski rejestr 
chorób rzadkich”, jak wspomniano w przedmiotowej petycji, lecz repertorium chorób, 
specjalistycznych przychodni, laboratoriów diagnostycznych, grup wsparcia w Europie itd. 
wspomagane przez Komisję Europejską na warunkach określonych w komunikacie Komisji
COM(2008) 679 „Wyzwania stojące przed Europą i zalecenia Komisji w dziedzinie rzadkich 
chorób” z dnia 9 czerwca 2009 r.

Jasne jest jednak, że torbiele Tarlova, bez względu na to, czy klasyfikuje się je jako rzadką 
chorobę, czy nie, to schorzenie, w przypadku którego brakuje centrów specjalistycznych, 
wykwalifikowanych lekarzy i opcji leczenia; nie są też zaspokojone potrzeby badawcze.

Na podstawie warunków określonych w planach pracy programu zdrowia na lata
2008-2013 można składać projekty w zakresie utworzenia europejskiej sieci działań na rzecz 
pacjentów z torbielami Tarlova, które obejmują dialog między zainteresowanymi stronami 
ukierunkowany na poprawę leczenia, badania, przepływ wiedzy itd.

Jeżeli projekt taki otrzyma finansowanie, może pomóc poprawić sytuację w przyszłości.


