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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

6.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0341/2011, adresată de Elsa Aimone, de cetățenie italiană, în 
numele „Asociației persoanelor care suferă de sindromul Tarlov”, privind 
recunoașterea pe plan european a sindromului Tarlov

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită ca așa-numitul „sindrom Tarlov” (sindrom provocat de chisturi la nivelul 
meningelui), o afecțiune care provoacă o slăbire gravă a organismului și care este greu de 
tratat, să fie recunoscut la nivel european, de către autoritățile sanitare ale statelor membre, 
drept o boală rară.
În același timp, se solicită acordarea de finanțări europene pentru cercetare în domeniul 
tratării și prevenirii acestei boli.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiția nr. 341/2011 abordează în esență aceleași cereri ca petiția anterioară nr. 439/2009, 
privind pacienții cu chist Tarlov. Comisia Europeană a acordat, la acel moment, toate 
elementele necesare pentru analiza petiției. Comisia a fost invitată să promoveze includerea 
chisturilor Tarlov în baza de date Orphanet, pentru a participa la un Congres despre această 
boală în iulie 2010 și pentru a sprijini inițiativele părților interesate.

Comisia a fost invitată să participe la reuniunea Comisiei pentru petiții a Parlamentului 
European care a avut loc la 27 aprilie 2010 unde a fost explicat cadrul general de acțiune 
privind bolile rare în cadrul UE. Petiționarii au fost informați că:
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- în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Orphanet, în februarie 2010 a fost pusă la 
dispoziție o pagină privind chisturile Tarlov pe situl web Orphanet;

- Comisia era dispusă să ia în considerare participarea la Congres după ce ar fi primit o 
invitație oficială (dar nu a fost cazul);

- Comisia a invitat părțile interesate să folosească facilitățile oferite de Programul de sănătate, 
să pregătească și să prezinte o propunere privind chisturile Tarlov într-o viitoare cerere de 
propuneri.

După aceste măsuri, președintele Comisiei pentru petiții a propus să închidă petiția 
nr. 439/2009 având în vedere faptul că Comisia a respectat cerințele Comisiei pentru petiții.

Observațiile Comisiei

După cum s-a explicat deja în răspunsul Comisiei la petiția nr. 439/2009, chisturile Tarlov 
sunt pungi pline cu lichid cefalorahidian, care cel mai adesea afectează rădăcinile nervoase 
din sacrum. Cu toate acestea, se estimează că 70 % dintre chisturile observate prin IRM nu au 
simptome. Chisturile Tarlov pot deveni simptomatice în urma unui șoc, a unui traumatism sau 
a unui efort care provoacă acumularea de lichid cefalorahidian. Din aceste motive, au existat 
anumite controverse în clasificarea chisturilor Tarlov ca boală rară. Criteriile UE [o boală cu o 
prevalență de cel mult 5 la 10 000 din populația UE, astfel cum este prevăzut în 
COM(2008)679] nu sunt îndeplinite de cazurile asimptomatice, dar pot fi îndeplinite de 
cazurile simptomatice. Cu toate acestea, absența unor studii privind prevalența și incidența 
acestei boli împiedică orice concluzii oficiale privind acest aspect.

Drept urmare, baza de date Orphanet a fost inițial reticentă să introducă chisturile Tarlov ca 
boală rară, dar, după discuții tehnice cu reprezentanții Orphanet și la cererea Comisiei 
Europene, în februarie 2010, în Orphanet au fost introduse toate informațiile relevante 
referitoare la chisturile Tarlov1 și la arachnoidită2 (disponibilitatea serviciilor profesionale în 
UE, centrele de referință, medicamentele orfane, clinicile de specialitate etc.).

Cu toate acestea, ar trebui 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 de boli, clinici de 
specialitate în ambulatoriu, laboratoare de diagnostic, grupuri de suport în Europa etc., 
sprijinite de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de Comunicarea Comisiei COM 
(2008)679 „Bolile rare: o provocare pentru Europa” și de Recomandarea Consiliului din 
8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor rare.
                                               
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



CM\876892RO.doc 3/3 PE472.164v01-00

RO

Comisia Europeană menționează că, pentru perioada 2007-2013, în cadrul Programului de 
sănătate nu a fost prezentată pentru finanțare nicio propunere privind chisturile Tarlov sau 
arahnoidita.

Programul cadru pentru cercetare (PC6) sprijină proiectul BNE (BrainNet Europa II: Banca 
europeană de țesut cerebral - Rețeaua pentru neuroștiința clinică și cercetarea de bază), 
inclusiv chisturile Tarlov din cadrul obiectivelor din sectorul băncii de țesut cerebral, pentru a 
promova experiența viitoare în domeniul cercetării sistemului nervos central. Nu au fost 
prezentate alte propuneri.

Concluzii

Este evident că chisturile Tarlov și arahnoidita, indiferent dacă sunt sau nu sunt clasificate ca 
boli rare, sunt boli care nu dispun de centre specializate, de profesioniști în domeniu și de 
opțiuni de tratament, iar cercetările în acest domeniu sunt insuficiente.

În conformitate cu condițiile definite de planurile de lucru ale Programului de sănătate pentru 
perioada 2008-2013, propunerile de a crea o rețea europeană de acțiuni în favoarea chisturilor 
Tarlov și a pacienților cu arahnoidită, care pot include dialogul părților interesate pentru 
îmbunătățirea tratamentului, cercetare, mobilitatea cunoștințelor, etc. sau subvenții pentru a 
sprijini acțiunile organizațiilor pacienților sau organizarea de conferințe, pot fi prezentate în 
conformitate cu dispozițiile și facilitățile oferite de planul de lucru pentru punerea în aplicare 
a Programului de sănătate în 2011 sau în 2012 și ar putea, în cazul în care cerințele necesare
sunt îndeplinite, să fie selectate pentru finanțare.

În conformitate cu condițiile definite în cererile de propuneri din cadrul celui de-al șaptelea 
Program-cadru (PC7, 2007-2013), de exemplu cu privire la studiile privind istoria naturală a 
întregii Europe, la fiziopatologie și dezvoltarea de intervenții preventive, la diagnostic și 
intervenții terapeutice, propunerile privind cercetarea în domeniul chisturilor Tarlov și al 
arahnoiditei ar putea, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele necesare, să fie selectate pentru 
finanțare.

În cele din urmă, ar trebui să fie avut în vedere faptul că statele membre și autoritățile lor 
naționale de sănătate competente sunt singurele responsabile pentru organizarea și furnizarea 
de servicii de sănătate și de îngrijire medicală la nivel național. Prin urmare, recunoașterea și 
disponibilitatea tratamentelor și serviciilor este de competența statelor membre.


