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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0341/2011, którą złożyła Elsa Aimone (Włochy) w imieniu 
„Associazione malati sindrome di Tarlov” (Stowarzyszenie na rzecz Walki 
z Torbielą Tarlova), w sprawie uznania w Europie torbieli Tarlova za 
chorobę rzadką

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa do tego, aby torbiel Tarlova (rozwój torbieli oponowej u chorych), 
będąca chorobą, która powoduje znaczne inwalidztwo i która jest trudna do wyleczenia, 
została uznana za chorobę rzadką na szczeblu europejskim oraz przez organy ochrony 
zdrowia w państwach członkowskich.
Wzywa ona również do zapewnienia na szczeblu europejskim środków finansowych na 
badania nad sposobami leczenia tej choroby i jej zapobiegania. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Petycja 341/2011 dotyczy zasadniczo tych samych spraw co wcześniejsza petycja nr 
439/2009 dotycząca pacjentów z torbielą Tarlova. Komisja Europejska dostarczyła wówczas 
wszelkie niezbędne elementy do rozpatrzenia petycji. Zwrócono się z prośbą do Komisji o 
propagowanie włączenia torbieli Tarlova do bazy Orphanet, uczestnictwo w kongresie na 
temat tej choroby w lipcu 2010 r. i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez 
zainteresowane strony.

Komisja została zaproszona do uczestnictwa w spotkaniu Komisji Petycji Parlamentu 
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Europejskiego w dniu 27 kwietnia 2010 r., na którym wyjaśniono ogólny zarys działań 
w sprawie chorób rzadkich w UE. Składający petycję zostali poinformowani, że:

- po rozmowach z przedstawicielami Orphanet, w lutym 2010 r., w ramach strony 
internetowej Orphanet została udostępniona specjalna strona dotycząca torbieli Tarlova;

- Komisja była skłonna rozważyć uczestnictwo w kongresie po otrzymaniu oficjalnego 
zaproszenia (którego nigdy nie otrzymała);

- Komisja zaprosiła odpowiednie zainteresowane podmioty do korzystania z możliwości 
zapewnianych przez program działań w dziedzinie zdrowia publicznego oraz przygotowania 
i złożenia wniosku legislacyjnego w sprawie torbieli Tarlova w przyszłym zaproszeniu do 
składania wniosków.

Następnie Przewodniczący Komisji Petycji zaproponował zamknięcie petycji nr 439/2009, 
biorąc pod uwagę to, że Komisja postąpiła zgodnie z wytycznymi Komisji Petycji.

Uwagi Komisji

Jak już wyjaśniono w odpowiedzi Komisji na petycję nr 439/2009, torbiele Tarlova to cysty 
wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym, które najczęściej występują na korzeniach 
nerwowych w kości krzyżowej. Jednakże szacuje się, że 70% torbieli wykrywanych dzięki 
obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego nie powoduje symptomów. Torbiele Tarlova 
mogą wykazywać symptomy po przeżyciu szoku, traumy lub wysiłku, który powoduje 
gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego. Z tych powodów istnieją pewne kontrowersje 
co do zaklasyfikowania torbieli Tarlova do rzadkich chorób. Kryteria UE (choroby 
występujące z częstością nie większą niż 5 przypadków na 10 000 osób w Unii Europejskiej, 
jak określono w dokumencie COM(2008)679) nie są spełnione przez przypadki 
asymptomatyczne, ale mogą być spełnione przez przypadki symptomatyczne. Jednakże brak 
badań na temat częstości występowania tej choroby i zachorowalności na nią wyklucza 
jakiekolwiek formalne wnioski na ten temat. 

W związku z tym baza danych Orphanet początkowo odnosiła się niechętnie do 
uwzględnienia torbieli Tarlova jako choroby rzadkiej, ale po rozmowach technicznych 
z przedstawicielami Orphanet i na żądanie Komisji Europejskiej w lutym 2010 r. wszystkie 
stosowne informacje związane z torbielami Tarlova1, jak również z zapaleniem 
pajęczynówki2(dostępność profesjonalnych usług w UE, ośrodki referencyjne, sieroce 
produkty lecznicze, kliniki specjalistyczne itp.) zostały wprowadzone do sieci 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&Dise
ase_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis
&search=Disease_Search_Simple
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Należy jednak wyjaśnić, że baza danych Orphanet nie jest „Europejskim rejestrem chorób 
rzadkich”, jak ją nazwano w petycji, ale bazą wiedzy na temat chorób, specjalistycznych 
klinik ambulatoryjnych, laboratoriów diagnostycznych, grup wsparcia w Europie itp., 
wspieraną przez Komisję Europejską na zasadach określonych w komunikacie Komisji COM 
(2008)679 „Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą” i w zaleceniu Rady 
z 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób. 

Komisja Europejska pragnie zauważyć, że nie został złożony żaden wniosek w sprawie 
torbieli Tarlova ani w sprawie zapalenia pajęczynówki o finansowanie z programu działań 
w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2007-2013.

Program ramowy w zakresie badań (6PR) wspiera przedsięwzięcie BNE (Europejskie banki 
tkanki mózgowej: BrainNet Europe II – sieci neurobiologii klinicznej i podstawowych 
badań), obejmujące torbiele Tarlova wśród celów tworzenia banków tkanki mózgowej, 
polegających na promowaniu przyszłej wiedzy fachowej w dziedzinie badań nad centralnym 
systemem nerwowym. Nie złożono żadnych innych wniosków.

Wnioski

Niewątpliwie torbiele Tarlova, niezależnie od tego, czy zostaną zaklasyfikowane do chorób 
rzadkich, a także zapalenie pajęczynówki to choroby, dla których brakuje ośrodków 
specjalistycznych, specjalistów służby zdrowia i możliwości leczenia, a potrzeby badań 
w tym zakresie pozostają niespełnione. 

Na warunkach określonych w planach pracy w ramach programu działań w dziedzinie 
zdrowia publicznego na lata 2007-2013 wnioski dotyczące utworzenia europejskiej sieci 
działań na rzecz pacjentów z torbielami Tarlova i zapaleniem pajęczynówki, która może 
obejmować rozmowy zainteresowanych stron na rzecz poprawy leczenia, badań, przepływ 
wiedzy itp. lub dotacje wspierające działania organizacji pacjentów lub organizację 
konferencji mogą być składane zgodnie z postanowieniami i możliwościami planu pracy 
dotyczącego realizacji programu działań w dziedzinie zdrowia publicznego w 2011 lub 
2012 r. i mogą być wybrane do dofinansowania, jeśli zostaną spełnione niezbędne wymogi.

Na warunkach określonych w zaproszeniach do składania wniosków w ramach siódmego 
programu ramowego (7PR, 2007-2013), na przykład w sprawie ogólnoeuropejskich badań 
z dziedziny historii naturalnej, patopsychologii, czy w sprawie rozwoju form interwencji 
prewencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej, wnioski w sprawie badań nad torbielami 
Tarlova i zapalenia pajęczynówki mogłyby zostać wybrane do finansowania, jeśli zostaną 
spełnione niezbędne wymogi.

Wreszcie należy pamiętać, że państwa członkowskie i ich odpowiednie krajowe organy ds. 
zdrowia publicznego są jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za organizację 
i świadczenie usług opieki zdrowotnej i opiekę medyczną na szczeblu krajowym. Uznanie 
i dostępność leczenia i usług jest więc kwestią do rozważenia dla państw członkowskich.
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