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Comisia pentru petiții

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0439/2009, adresată de Elsa Aimone, de cetățenie italiană, însoțită de 
86 de semnături, privind persoanele care suferă de chistul Tarlov

1. Rezumatul petiției

În numele persoanelor care suferă de chistul Tarlov, petiționara solicită recunoașterea oficială 
a acestei afecțiuni ca sindrom rar, subliniind faptul că aceste persoane suferă de dureri cronice 
și că nu există niciun tratament pentru aceasta. În consecință, aceasta solicită alocarea de 
fonduri pentru cercetare, crearea unui forum pentru persoanele care prezintă acest sindrom și 
măsuri pentru atenuarea durerilor cronice de care suferă acestea. Petiționara consideră că 
îngrijirea sănătății este un drept fundamental și că prevenirea sau cel puțin atenuarea suferinței 
trebuie să reprezinte un obiectiv de politici.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Chisturile Tarlov sunt pungi cu lichid cerebrospinal, care afectează cel mai des rădăcinile 
nervilor din sacrum, grupul de oase de la baza coloanei vertebrale. Cu toate acestea, se 
estimează că 70% dintre chisturile observate prin IRM nu provoacă niciun simptom.
Chisturile Tarlov devin simptomatice în urma unui șoc, a unei traume sau a unui efort care 
provoacă acumularea lichidului cerebrospinal. Pentru aceste motive, au existat anumite 
polemici dacă să se clasifice sau nu chisturile Tarlov în categoria bolilor rare. Criteriile UE [o 
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boală care prezintă o prevalență de cel mult 5 la 10 000 de persoane în Uniunea Europeană, 
prevăzute în COM(2008) 679] nu sunt îndeplinite de cazurile asimptomatice, dar pot fi 
îndeplinite de cele simptomatice. Totuși, lipsa unor studii privind prevalența și incidența 
acestei boli împiedică orice concluzie oficială referitoare la acest subiect.

Prin urmare, baza de date Orphanet va introduce, la solicitarea Comisiei Europene, în lunile 
următoare, toate informațiile relevante legate de chisturile Tarlov (disponibilitatea serviciilor 
de specialitate din UE, centrele de referință, medicamentele orfane, clinicile de specialitate 
etc.). Trebuie să se clarifice faptul că baza de date Orphanet nu este „Registrul European al 
bolilor rare”, așa cum se menționează în petiție, ci un repertoriu al bolilor, al clinicilor 
specializate în pacienții externi, al laboratoarelor de diagnostic, al grupurilor de sprijin din 
Europa etc., susținut de Comisia Europeană în termenii prevăzuți prin Comunicarea Comisiei 
COM(2008)679 „O provocare pentru Europa” și prin Recomandarea Consiliului privind 
acțiunea în domeniul bolilor rare” din 9 iunie 2009.

Cu toate acestea, este clar faptul că, indiferent dacă sunt sau nu sunt clasificate ca fiind o 
boală rară, chisturile Tarlov sunt o boală care prezintă o lipsă a centrelor specializate, a 
specialiștilor din domeniul medical și a opțiunilor de tratament, precum și nevoi de cercetare 
nerealizate.

În condițiile definite în planurile de lucru ale Programului de sănătate 2008-2013, pot fi 
prezentate propuneri pentru crearea unei Rețele europene pentru acțiune în vederea pacienților 
care prezintă chisturile Tarlov, care poate include un dialog cu părțile interesate cu scopul de 
a îmbunătăți tratamentul, cercetările, mobilitatea cunoștințelor din domeniu etc.
În cazul în care o asemenea propunere ar beneficia de finanțare, acest lucru ar ajuta la 
îmbunătățirea situației în viitor.


