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Εισαγωγή
Το άσθμα είναι μια πάθηση η οποία έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή 30 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων και 300 εκατομμυρίων ατόμων ανά την υφήλιο, ενώ 
ο παγκόσμιος επιπολασμός του αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας τους 400 
εκατομμύρια πάσχοντες παγκοσμίως έως το 2025. Μέχρι στιγμής δεν υφίσταται 
θεραπεία, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες και πολλοί άνθρωποι έχουν 
ελάχιστο έλεγχο της κατάστασής τους διατρέχοντας τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος 
που είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή τους. Επιπλέον, το άμεσο και το έμμεσο 
κόστος του άσθματος για τις κοινωνίες είναι σημαντικό και η συνολική επιβάρυνση 
στην ΕΕ εκτιμάται στα 72 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα του άσθματος ποικίλλουν από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, είναι 
όμως σαφές ότι η επένδυση στην έρευνα για το άσθμα και σε μια ολοκληρωμένη 
αλλαγή του συστήματος υγείας μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η 
βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και ο μακροπρόθεσμος έλεγχος της νόσου.
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Διακήρυξη Λονδίνου-Μάλαγας περί 
επένδυσης στην έρευνα για το άσθμα 
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (European Free Alliance ή εν συντομία 
EFA) χαιρετίζουν το όραμα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης στην Έρευνα και Καινοτομία 
για το Άσθμα (European Asthma Research and Innovation Partnership ή εν συντομία 
EARIP)  με στόχο τη δημιουργία ενός συντονισμένου προγράμματος δράσης για την 
έρευνα και την καινοτομία σε σχέση με το άσθμα, το οποίο θα φέρει την Ευρώπη στην 
πρώτη γραμμή αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτής της μείζονος πρόκλησης για την 
υγεία και την κοινωνία και το οποίο θέτει στο επίκεντρο της προσοχής τους ασθενείς 
και το κοινό ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εισακούονται από τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους παράγοντες του κλάδου.

1 Η EARIP είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ το οποίο στοχεύει στη μείωση των 
θανάτων από άσθμα στην Ευρώπη έως 25% εντός 10 ετών και έως 50% εντός 20 ετών. Η σύμπραξη, 
η οποία αποτελείται από 12 ευρωπαϊκές οργανώσεις, έχει επίσης ως στόχο να μειώσει κατά το ήμισυ 
τα ποσοστά νοσηλείας, να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων θεραπειών και να βελτιώσει τη διαχείριση 
της νόσου από τους ίδιους τους ασθενείς.



Ως υπογράφοντες, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε πλήρως την 
πραγματοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων στην έρευνα για το 
άσθμα στην Ευρώπη και αναγνωρίζουμε τους ακόλουθους βασικούς 
τομείς ως τομείς ύψιστης προτεραιότητας:

Χαιρετίζουμε την ανάπτυξη και την υλοποίηση περιφερειακών και εθνικών 
προγραμμάτων και οδηγιών για το άσθμα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν 
ως αποτέλεσμα το βελτιωμένο έλεγχο του άσθματος και συνέβαλαν:

·	Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
·	Στη μείωση των περιστατικών νοσηλείας
·	Στη μείωση της θνησιμότητας λόγω άσθματος
·	Στη μείωση των αναρρωτικών αδειών και των συντάξεων αναπηρίας

Επικροτούμε τη διεθνή αναγνώριση της ανάγκης για:

·	οικονοµικά αποδοτικά και οικονομικά προσιτά απαραίτητα φάρμακα και τεχνολογίες
·	την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για την παροχή φροντίδας με επίκεντρο τον 

ασθενή σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας,

όπως επισημαίνεται στην Έκθεση Παγκόσμιας Κατάστασης του ΠΟΥ για το 2014 
σχετικά με τις μη μεταδοτικές νόσους.

Διαγνωστική

Αιτίες ενεργοποίησης και παράγοντες κινδύνου για το άσθμα και τις 
εξάρσεις του, ειδικότερα στην περίπτωση του σοβαρού άσθματος

Αντιμετώπιση του άσθματος και τήρηση της θεραπείας

Διακήρυξη Λονδίνου-Μάλαγας περί 
επένδυσης στην έρευνα για το άσθμα



Βάσει των προαναφερθέντων: 

¡	Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

·	Να συγκροτήσει ένα στρατηγικό πλαίσιο έρευνας για το άσθμα ούτως ώστε οι 
δημόσιοι και οι ιδιωτικοί πόροι να μπορούν να επικεντρώνονται σε ερευνητικά πεδία 
προτεραιότητας

·	Να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην έρευνα για το άσθμα μέσω ειδικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) 
για την αντιμετώπιση των βασικών πεδίων που έχουν προσδιοριστεί

·	Να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών μέσω ειδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων 
Φαρμάκων (Innovative Medicines Initiative)

·	Να προωθήσει και να διευκολύνει τη μεταφορά και την προσαρμογή των βέλτιστων 
ευρωπαϊκών πρακτικών για την ανάπτυξη εθνικών/περιφερειακών προγραμμάτων για 
το άσθμα στην Ευρώπη

¡	Καλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

·	Να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υποστηρίξει την έρευνα για το 
άσθμα

·	Να στηρίξουν την εκστρατεία της EFA και των μελών της για την αύξηση των 
επενδύσεων σε σχέση με την έρευνα για το άσθμα στην Ευρώπη

·	Να συμμετάσχουν στην Ομάδα Συμφερόντων του Ευρωπαϊκού kοινοβουλίου για τις 
Αλλεργίες και το Άσθμα 

¡	Καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις:

·	Να διευκολύνουν τη δράση των μελών της EFA και να εισηγηθούν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την υποστήριξη της έρευνας για το άσθμα

·	Να παρακινήσουν εθνικούς φορείς χρηματοδότησης ώστε να αυξήσουν τις εθνικές 
επενδύσεις στην έρευνα για το άσθμα

·	Να αναπτύξουν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα ή οδηγίες για το άσθμα
·	Να συμπεριλάβουν ασθενείς με άσθμα σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με την 

ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών

 #StopAsthma



To sign this petition to increase asthma research investment visit 
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #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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