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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0341/2011, внесена от Elsa Aimone, с италианско гражданство, от 

името на „Аssociazione malati sindrome di Tarlov“, относно европейско 
признаване на заболяването киста на Тарлов

1. Резюме на петицията

Петицията призовава за признаването на кистата на Тарлов (при която страдащите от 
заболяването развиват вид менингеална киста), тежко инвалидизиращо заболяване, 
което е трудно за лекуване, като рядко заболяване както на европейско равнище, така и 
от здравните органи на държавите-членки.
Тя също така призовава за осигуряване на европейско финансиране за научни 
изследвания за лекуване и превенция на болестта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Петиция 341/2011 всъщност засяга същите искания, както и по-рано внесената петиция 
439/2009 относно пациентите с киста на Тарлов. Тогава Европейската комисия осигури 
всички елементи, необходими за анализ на петицията. От Комисията беше поискано да 
насърчи включването на кистите на Тарлов в базата данни Orphanet, да вземе участие в 
Конгрес през юли 2010 г., посветен на това заболяване, и да подкрепи инициативите на 
заинтересованите страни.

Комисията беше поканена да присъства на заседанието на комисията по петиции на 
Европейския парламент на 27 април 2010 г., когато беше обяснена общата рамка за 
действие относно редките заболявания в ЕС. Вносителите на петицията бяха 
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информирани, че:

– След обсъждане с представителите на Orphanet, считано от февруари 2010 г,. на 
уебстраницата на Orphanet беше отворена специална страница относно кистите на 
Тарлов.

– Комисията е склонна да обмисли участие в Конгреса, щом получи официална покана 
(такава покана не е получавана);

– Комисията прикани съответните заинтересовани страни да използват възможностите, 
предложени от Здравната програмата, и да подготвят и внесат предложение относно 
кистите на Тарлов при предстояща покана за представяне на предложения.

След това председателят на комисията по петиции предложи разглеждането на петиция 
439/2009 да бъде приключено, като се има предвид, че Комисията е изпълнила 
изискванията на комисията по петиции.

Наблюдения на Комисията

Както вече беше обяснено в отговора на Комисията относно петиция 439/2009, кистите 
на Тарлов са торбички, пълни с цереброспинална течност, които най-често засягат 
корените на нервите в сакрума. Въпреки това е изчислено, че 70 % от наблюдаваните от 
МRI кисти не предизвикват симптоми. Кистите на Тарлов могат да станат 
симптоматични след изживяване на шок, травма, или напрежение, предизвикващо 
натрупване на цереброспинална течност. Поради тези причини е имало противоречиви 
мнения относно класифицирането на кистите на Тарлов като рядко заболяване.
Критериите на ЕС (заболяване, засягащо не повече от 5 на всеки 10 000 души в ЕС, 
съгласно указаното в COM(2008)679)), не са изпълнени при асимптоматичните случаи, 
но могат да бъдат изпълнени при симптоматичните. Липсата на изследвания относно 
разпространеността на това заболяване обаче не дава възможност да бъдат направени 
официални заключения по въпроса.

Предвид това, включването на кистата на Тарлов като рядко заболяване в базата данни 
Orphanet първоначално беше прието с неодобрение, но след технически обсъждания с 
представители на Orphanet и по искане на Европейската комисия през февруари 2010 г. 
цялата съответна информация относно кистите на Тарлов1, както и относно 
арахноидита2 (достъп до професионални услуги в ЕС, информационни центрове, 
лекарства сираци, експертни клиники и др.) беше публикувана в Orphanet.

                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--
Tarlov-cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple

2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Arachnoiditis&Di
sease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoi
ditis&search=Disease_Search_Simple
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Следва да се уточни обаче, че базата данни Orphanet не е „европейски регистър на 
редките заболявания“, както се посочва в петицията, а справочник на заболяванията, 
специализираните поликлиники, диагностичните лаборатории, групите за подкрепа в 
Европа и др., подкрепян от Европейската комисия при условията, указани в 
съобщението на Комисията COM (2008)679 „Редките заболявания:
Предизвикателствата за Европа“ и Препоръката на Съвета от 8 юни 2009 г. относно 
действия в областта на редките заболявания.

Европейската комисия отбелязва, че в рамките на Здравната програма 2007–2013 г. не е 
внасяно предложение за финансиране относно кистите на Тарлов или арахноидита.

Рамковата програма за научни изследвания (FP6) подпомага проект BNE (BrainNet 
Europe II: Европейска банка за мозъчна тъкан – мрежа за клинична невронаука и 
основни научни изследвания), като проектът визира и кистите на Тарлов сред целите на 
събирането на мозъчна тъкан за насърчаване бъдещата експертиза в изследванията на 
централната нервна система. Други предложения не са били внасяни.

Заключение

Ясно е, че кистите на Тарлов, независимо дали са класифицирани като рядко 
заболяване, както и арахноидитът, са заболявания, за които липсват специализирани 
центрове, здравни специалисти и възможности за лечение, а не са налице и 
необходимите научни изследвания.

Съгласно условията, определени в работните планове на Здравната програма 2008–
2013 г., предложения за създаване на Европейска мрежа за действия в полза на 
пациентите с киста на Тарлов и арахноидит, включваща диалог между 
заинтересованите страни за подобряване лечението, научни изследвания, мобилност на 
знанието и др., или грантове в подкрепа на дейностите на пациентските организации 
или организиране на конференции, могат да бъдат внасяни съгласно разпоредбите и 
условията на работния план за изпълнение на Здравната програма през 2011 или 
2012 г., като те могат да бъдат избрани за финансиране, ако изпълняват необходимите 
изисквания.

Съгласно условията, посочени в поканата за представяне на предложения съгласно 
Седма рамкова програма (РП7, 2007–2013 г.) например относно проучвания в Европа 
във връзка с естествената история, патофизиологията и относно развитието на 
превантивни, диагностични и терапевтични интервенции, предложенията за научни 
изследвания на кистите на Тарлов и арахноидита могат да бъдат избрани за 
финансиране, ако отговарят на необходимите изисквания.

Накрая, следва да се има предвид, че държавите-членки и техните съответни 
национални здравни органи са единствените, които са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравни услуги и медицински грижи на национално равнище.
Признаването и достъпът до лечение и услуги съответно са въпроси от 
компетентността на държавите-членки.


