
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛОНДОН 

И МАЛАГА ОТНОСНО 

ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА 

НА АСТМАТА



Въведение
Астмата е заболяване, което оказва влияние върху ежедневието на 30 
милиона европейци и 300 милиона души по света, като глобалнот й 
разпространение се очаква да нарасне до 400 милиона души до 2025 г. 
Към настоящия момент за нея няма лечение, възможностите за терапия са 
ограничени, а много хора нямат контрол върху състоянието си и живеят в 
риск от потенциално животозастрашаващи пристъпи. Освен това, преките и 
косвени разходи за обществото, свързани с това заболяване, са значителни и 
общата им тежест в ЕС се оценява на 72 милиарда евро.

Резултатите от борбата с астмата са различни в различните европейски 
държави, но е ясно, че инвестициите в научни изследвания и цялостната 
промяна на здравната система могат да доведат до значителни ползи, като 
например подобряване на ранната диагностика и дългосрочен контрол 
върху това заболяване.
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Декларация от Лондон и Малага относно 
инвестициите в научни изследвания в 
областта на астмата

Членовете на Европейската федерация на асоциациите на пациенти 
с алергии и заболявания на дихателните пътища (EFA) приветстват 
представената от Европейското партньорство за научни изследвания 
и иновации в областта на астмата (EARIP)  визия за разработването 
на съгласувана програма за научни изследвания и иновации, 
свързани с това заболяване, която ще постави Европа сред първите, 
успели да се справят с това сериозно здравословно и обществено 
предизвикателство, и която също така ще постави пациентите и 
обществеността във фокуса на вниманието, с цел да се гарантира, че 
политиците, здравните специалисти и представителите на индустрията 
са наясно с тяхната гледна точка.

1 EARIP е финансиран от ЕС проект, който има за цел да намали свързаните с астма смъртни 
случаи в Европа с 25 % през следващите десет години и с 50 % през следващите 20 години. 
Партньорството, което включва 12 европейски организации, също така има за цел да 
намали наполовина процента на хоспитализация, да ускори откриването на нови методи 
на лечение и да подобри контрола върху собственото състояние 



В качеството си на подписали декларацията, ние изцяло 
поемаме ангажимента за насърчаване на по-големи 
инвестиции в научните изследвания, свързани с това 
заболяване в Европа и признаваме изключително високия 
приоритет на следните ключови области:

Приветстваме разработването и прилагането на регионални и 
национални програми и насоки в областта на астмата в редица 
европейски държави, които доведоха до подобряване на контрола 
върху това заболяване и допринесоха за:

·	подобряване на качеството на живот на пациентите;
·	намаляване на случаите на хоспитализация;
·	намаляване на смъртността вследствие на астма;
·	намаляване на отпуските по болест и пенсиите за инвалидност.

Приветстваме признаването в международен план на необходимостта от:

·	разходоефективни и достъпни основни лекарствени продукти и 
технологии;

· укрепване на здравните системи с цел осигуряване на съобразени с 
нуждите на пациентите грижи във всички нива на здравната система,

както бе подчертано в Доклада на Световната здравна организация 
относно глобалното състояние на незаразните заболявания за 2014 г.

диагностика

причини и рискови фактори за развитие на астма и обостряне 
на симптомите, особено в случаите на тежка астма

поведение при астма и съдействие към терапията.

Декларация от Лондон и Малага относно инвестициите 
в научни изследвания в областта на астмата 



Въз основа на тези предпоставки, ние: 

¡	o призоваваме Европейската комисия: 
·	да създаде рамка за стратегически научни изследвания в областта 

на астмата, при която публичните и частните ресурси могат да бъдат 
съсредоточени върху приоритетни области за изследвания;

·	да инвестира в научни изследвания в областта на астмата чрез 
отправяне на специална покана за представяне на предложения в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“ с цел справяне с набелязаните 
ключови области; 

·	да инвестира в разработването на нови лекарствени средства и лечения 
чрез отправяне на специална покана за представяне на предложения в 
рамките на инициативата за иновативни лекарства;

·	да насърчи и улесни трансфера и адаптирането на най-добрите 
европейски практики при разработването на национални/регионални 
програми в областта на астмата в Европа,

¡	призоваваме членовете на Европейския парламент:
·	да насърчат Европейската комисия да окаже подкрепа за научните  

изследвания в областта на астмата;
·	да подкрепят кампанията на EFA и нейните членове за увеличаване на 

инвестициите за изследвания в областта астмата в Европа;
·	да се присъединят към групата по интереси към Европейския парламент 

за алергии и астма, 

¡	призоваваме националните правителства:
·	да улеснят действията на членовете на EFA и да се застъпят пред 

Европейската комисия да окаже подкрепа за научните изследвания в 
областта на астмата;

·	да мотивират националните органи за финансиране да увеличат 
инвестициите  за изследвания в областта на астмата;

·	да разработят национални и регионални програми и насоки за това 
заболяване;

·	да включат пациентите с астма в обсъжданията и консултациите, 
свързани с разработването на национални стратегии,

 #StopAsthma



За да подпише тази петиция за увеличаване на астма 
инвестициите за научни изследвания посещение 
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #StopAsthma
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