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Wprowadzenie
Astma jest schorzeniem wpływającym na codzienne życie 30 milionów 
Europejczyków i 300 milionów osób na świecie, przy czym szacuje się, że 
do roku 2025 globalna liczba chorych wzrośnie do 400 milionów osób. Do 
dnia obecnego nie ma lekarstwa na tę chorobę, a możliwości leczenia są 
ograniczone – wiele osób ma zbyt małą kontrolę nad przebiegiem choroby i 
żyje z zagrożeniem wystąpienia potencjalnie zagrażających życiu ataków astmy. 
Co więcej, związane z astmą bezpośrednie i pośrednie koszty dla społeczeństwa 
są istotne i szacuje się, że całkowite obciążenie w UE wynosi 72 mld €.

Rezultaty leczenia astmy różnią się zależnie od kraju w Europie, ale wiadomo, 
że inwestowanie w badania nad astmą oraz we kompleksową zmianę systemu 
opieki zdrowotnej może przynieść takie istotne korzyści, jak usprawnienie 
wczesnego rozpoznawania i długoterminowa kontrola przebiegu choroby.

W Europie żyje 30 
milionów ludzi 

z astmą

Astma jest najczęstszą 
chorobą przewlekłą 

wśród dzieci

Roczne koszty 
leczenia astmy w 

Europie to 
17.7 miliardów

Astma jest 
powodem nieobecności w 
szkole, nagłych interwencji 
medycznych i hospitalizacji



Deklaracja dotycząca inwestowania w 
badania nad astmą Londyn-Malaga 
Członkowie stowarzyszenia EFA z nadzieją powitali wizję Europejskiego 
Partnerstwa ds. Badań nad Astmą i Innowacji (European Asthma Research and 
Innovation Partnership, EARIP)1, by opracować skoordynowany plan działania 
w zakresie badań nad astmą i innowacji, dzięki któremu Europa stanie się 
liderem poszukiwań rozwiązania tego istotnego wyzwania dla zdrowia i 
społeczeństwa, która to wizja w centrum zainteresowania umieszcza pacjentów 
i społeczeństwo, aby decydenci polityczni, specjaliści ds. ochrony zdrowia i 
przedstawiciele przemysłu dostrzegli ich punkt widzenia.

1 EARIP to finansowany przez UE projekt, którego celem jest zmniejszenie wskaźnika zgonów z 
powodu astmy w Europie o 25% w ciągu dziesięciu lat i o 50% w ciągu 20 lat. Partnerstwo, w skład 
którego wchodzi 12 europejskich organizacji, ma także na celu zmniejszenie o połowę przyjęć do 
szpitali, przyspieszenie odkrywania nowych leków i poprawę samodzielnej kontroli choroby.



Jako sygnatariusze, zobowiązujemy się w pełni do promowania 
zwiększenia inwestycji w badania nad astmą w Europie i za 
priorytetowe uznajemy następujące obszary:

Cieszy nas rozwój i wdrażanie regionalnych i krajowych programów leczenia 
astmy oraz wytyczne w niektórych krajach europejskich, dzięki którym 
poprawiono kontrolę nad astmą i przyczyniono się do:

·	Poprawy jakości życia pacjentów
·	Ograniczenia hospitalizacji
·	Zmniejszenia liczby zgonów z powodu astmy
·	Ograniczenia liczby zwolnień chorobowych i zasiłków dla niepełnosprawnych

Cieszy nas międzynarodowe uznanie następujących potrzeb:

·	efektywnych kosztowo niezbędnych leków i technologii w przystępnej cenie
·	wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej w celu zapewnienia 

skoncentrowanej na pacjentach opieki na wszystkich poziomach systemu 
opieki zdrowotnej

co przedstawiono w globalnym raporcie WHO 2014 Global Status Report 
dotyczącym chorób niezakaźnych.

Diagnostyka

Czynniki sprawcze i czynniki ryzyka astmy oraz jej zaostrzeń, 
zwłaszcza w odniesieniu do ciężkiej astmy

Leczenie astmy i przestrzeganie zaleceń leczenia

Deklaracja dotycząca inwestowania w 
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Ze względu na te przesłanki: 

¡	Apelujemy do Komisji Europejskiej o:

·	Ustanowienie strategicznego planu ramowego badań naukowych nad astmą, aby 
można było skoncentrować zasoby publiczne i prywatne na tym priorytetowym 
obszarze badań

·	Inwestowanie w badania nad astmą poprzez zaproszenie do składania wniosków 
w ramach programu Horyzont 2020, aby rozwiązywać problemy w zakresie 
zidentyfikowanych obszarów kluczowych

·	Inwestowanie w opracowanie nowych leków i terapii poprzez zaproszenie do 
składania wniosków w ramach Inicjatywy Leków Nowoczesnych (ang. Innovative 
Medicines Initiative )

·	Promowanie i ułatwienie przenoszenia i adaptacji najlepszych praktyk 
europejskich w opracowywaniu krajowych/regionalnych programów leczenia 
astmy w Europie

¡	Apelujemy do członków Parlamentu Europejskiego o:

·	Zachęcanie Komisji Europejskiej do wspierania badań nad astmą
·	Wspieranie kampanii EFA i jej członków, na rzecz zwiększania inwestycji w 

badania nad astmą w Europie
·	Dołączenie do grupy zainteresowania dotyczącej alergii i astmy Parlamentu 

Europejskiego

¡	Apelujemy do rządów poszczególnych państw o:

·	Wspieranie działania członków EFA i apelowanie do Komisji Europejskiej o 
wsparcie badań nad astmą

·	Motywowanie krajowych organów finansujących do zwiększenia inwestycji w 
badania nad astmą

·	Opracowanie krajowych i regionalnych programów lub wytycznych leczenia astmy
·	Zaangażowanie chorych na astmę w rozmowy i konsultacje dotyczące 

opracowania strategii krajowych

 #StopAsthma



Aby podpisać petycję dotyczącą zwiększenia wydatków na badania 
związane z astmą, odwiedź stronę
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #StopAsthma
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