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Introduction
Astma ir slimība, kas katru dienu skar 30 miljonus Eiropas un 300 miljonus 
pasaules iedzīvotāju, un ir paredzams, ka līdz 2025. gadam šī slimība skars jau 
400 miljonus cilvēku visā pasaulē. Līdz šim vēl nav rastas šīs slimības pilnīgas 
izārstēšanas iespējas, un tās ārstēšana ir ierobežota, tādēļ daudziem cilvēkiem 
ir maz iespēju savas slimības stāvokli kontrolēt, un viņu dzīve pastāvīgi ir 
pakļauta iespējamām dzīvību apdraudošām astmas lēkmēm. Turklāt astmas 
ietekmes uz sabiedrību tiešās un netiešās izmaksas ir ļoti lielas, un aplēses 
liecina, ka šīs slimības kopējais radītais slogs ES sasniedz 72 miljardus EUR.

Astmas ārstēšanas rezultāti dažādās Eiropas valstīs atšķiras, tomēr ir skaidrs, 
ka ieguldījumi astmas izpētē un vispārējās veselības aprūpes sistēmas 
izmaiņas var būt nozīmīgs ieguvums, piemēram, uzlabojot agrīnu slimības 
diagnosticēšanu un ilgtermiņa slimības kontroli.

Eiropā ar astmu slimo 
30 milj. iedzīvotāju

Astma ir visvairāk 
izplatītā hroniskā slimība 

bērnu vecumā

Astmas ārstēšanas 
izmaksas Eiropā katru 

gadu sasniedz 
17,7  miljardus eiro

Astma ir 
visbiežākais cēlonis 

skolas kavēšanai, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 

izsaukšanai un hospitalizācijai



Londonas-Malagas deklarācija par 
ieguldījumiem astmas pētniecībā 
EFA dalībnieki atbalsta Eiropas Astmas pētniecības un inovācijas partnerības 
(European Asthma Research and Innovation Partnership — EARIP)1 koncepciju 
koordinētas astmas izpētes un inovāciju programmas izstrādei, lai Eiropa 
kļūtu par līderi, risinot šo nozīmīgo veselības un sabiedrības problēmu, un 
izvirzot pacientus un sabiedrību uzmanības centrā, lai nodrošinātu, ka politikas 
veidotāji, veselības aprūpes speciālisti un nozaru pārstāvji sadzird šīs nozīmīgās 
problēmas risinājuma nepieciešamību.

1 EARIP ir ES finansēts projekts, kura mērķis ir desmit gadu laikā samazināt astmas izraisīto mirstību 
Eiropā par 25 %, 20 gadu laikā šo rādītāju uzlabot līdz 50 %. Turklāt partnerības, kuru veido 12 Eiropas 
organizācijas, mērķis ir arī uz pusi samazināt slimnīcā uzņemto pacientu skaitu, paātrināt jaunu 
ārstēšanas metožu atklāšanu un uzlabot pašpārvaldi.



Mēs, šī dokumenta parakstītāji, pilnībā apņemamies darīt 
visu iespējamo, lai sekmētu lielākus ieguldījumus astmas 
pētniecībā Eiropā, un mēs atzīstam, ka augstākā prioritāte ir 
jāpiešķir šādām jomām:

Mēs atzinīgi vērtējam reģionālu un valsts astmas programmu un 
pamatnostādņu izstrādi un ieviešanu dažās Eiropas valstīs, kas ir sekmējušas 
uzlabotu astmas kontroli un devušas ieguldījumu, lai:

·	uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti;
·	samazinātu hospitalizācijas nepieciešamību;
·	samazinātu astmas izraisītu mirstību;
·	samazinātu izsniegto slimības lapu un piešķirto invaliditātes pensiju skaitu.

Mēs aicinām starptautiskā līmenī atzīt, ka:

·	ir jānodrošina rentablas un pacientiem pieejamas nepieciešamās zāles un 
tehnoloģijas;

·	ir jāstiprina veselības aizsardzības sistēmas, lai nodrošinātu uz pacientiem 
orientētu aprūpi visos veselības aizsardzības līmeņos;

kā uzsvērts PVO 2014. gada ziņojumā par neinfekcijas slimībām.

Diagnostika

Astmas un tās saasinājumu, īpaši smagas astmas gadījumu, 
izraisītāji un risku faktori

Astmas pārvaldība un ārstēšanas kontrole

Londonas-Malagas deklarācija par 
ieguldījumiem astmas pētniecībā



Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs: 

¡	aicinām Eiropas Komisiju:

·	izveidot astmai paredzētu stratēģisku izpētes sistēmu, lai valsts un privāti 
resursi var koncentrēties uz izpētes prioritārajām jomām;

·	veikt ieguldījumus astmas izpētē, izmantojot īpašus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, lai risinātu galvenās 
noteiktās problēmu jomas;

·	veikt ieguldījumus jaunu zāļu un ārstēšanas metožu izstrādē, izmantojot 
īpašus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus Novatorisku zāļu iniciatīvas 
ietvaros;

·	veicināt un atbalstīt Eiropas labākās pieredzes valsts/reģionālu astmas 
programmu pārņemšanā un pielāgošanā Eiropā;

 
¡	aicinām Eiropas Parlamenta deputātus:

·	rosināt Eiropas Komisiju atbalstīt astmas izpēti;
·	atbalstīt EFA un tās dalībnieku kampaņu palielināt astmai paredzētos 

ieguldījumus Eiropā;
·	pievienoties Eiropas Parlamenta Alerģiju un astmas interešu grupai; 
 

¡	aicinām valstu valdības:

·	sekmēt EFA dalībnieku darbību un sekmēt Eiropas Komisijas atbalstu 
astmas izpētei;

·	motivēt valstu finansēšanas struktūras palielināt astmas jomai veltītos 
ieguldījumus;

·	izstrādāt valsts un reģionālas astmas programmas vai pamatnostādnes;
·	iesaistīt astmas pacientus diskusijās un konsultācijās par valstu stratēģiju 

izstrādi;

 #StopAsthma



Lenāciet www.efanet.org/malaga-london-declaration 
un parakstieties par investīciju palielināšanu astmas pētniecībai

 #StopAsthma

EFA - European Federation of Allergy 
and Airways Diseases Patients' Associations

35 Rue du Congrès - 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 227 2712

www.efanet.org
E-mail: info@efanet.org

 @EFA_Patients
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