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Astmatutkimukseen
panostamisesta

Johdanto
Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä
300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen 2025
mennessä astman esiintyvyyden määrän ennustetaan kasvavan 400
miljoonaan. Astmaan ei ole tähän mennessä löydetty parannuskeinoa ja
hoitovaihtoehdot ovat rajalliset. Monilla potilailla ei ole keinoja hallita
sairauttaan kunnolla ja riskinä voi olla jopa hengenvaarallinen astmakohtaus.
Lisäksi astman suorat ja välilliset kustannukset yhteiskunnalle ovat
merkittävät, ja se maksaa EU maissa yhteensä arviolta 72 miljardia euroa.
Astman hoitotulokset vaihtelevat Euroopan maissa. Astmatutkimukseen
ja kattavaan terveydenhuoltojärjestelmän muutokseen panostaminen
voivat edistää esimerkiksi varhaista taudinmääritystä ja astmapotilaiden
pitkäaikaisen sairaudenhallinnan paranemista.

30 miljoonalla
ihmisellä Euroopassa
on astma

yleisin krooninen
sairaus lapsilla

Astma maksaa
Euroopalle 17.7
miljoonaa
vuodessa

johtava syy
koulupoissaoloihin,
päivystyskäynteihin ja
sairaalaanottoihin
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EFA:n jäsenet pitävät tärkeänä European Asthma Research and Innovation
Partnership EARIP, Euroopan astmatutkimus ja –innovaatio yhteistyö -projektin
visiota, jonka tarkoituksena on laatia astmatutkimuksen ja –innovaation
yhteinen, koordinoitu agenda Euroopassa. Tarkoituksena on, että Eurooppa
on tulevaisuudessa eturintamassa astman asettaman merkittävän terveysja yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemisessa. Potilaat ja kansalaiset ovat
agendan keskiössä, jotta päätöksentekijät, terveydenhuollon ammattilaiset ja
alan kaupalliset tahot asettaisivat heidän tarpeensa etusijalle.
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EARIP on EU:n rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on vähentää astmasta johtuvia
kuolemantapauksia Euroopassa 25 prosenttia 10 vuodessa ja 50 prosenttia 20 vuodessa. EARIP:n
kahdentoista yhteistyökumppanin,, tavoitteena on myös puolittaa astman vuoksi sairaalaan
joutumisten määrä, nopeuttaa uusien hoitojen kehittämistä ja parantaa potilaiden sairauden
hallintaa.
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Tämän julistuksen allekirjoittajina sitoudumme edistämään
suurempaa panostusta astmatutkimukseen Euroopassa. Seuraavat
avainalueet ovat kaikkein tärkeimpiä astman tutkimuskohteita:
Taudinmääritys
Astman, etenkin vaikean astman, pahenemiseen vaikuttavat
laukaisevat ja -riskitekijät,
Astman hallinta ja hoitoon sitoutuminen
Alueellisia ja kansallisia astmaohjelmia ja –hoitosuosituksia on kehittetty ja
toteutettu joissakin Euroopan maissa, kuten Suomessa. Niiden ansiosta astman
hallintaa on pystytty tehostamaan ja astmaohjelmat ovat
·
·
·
·

parantaneet potilaiden elämänlaatua,
vähentäneet sairaalahoitoa astman vuoksi,
vähentäneet astmakuolemien määrää,
vähentäneet sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

Tuemme Maailman Terveysjärjestön vuonna 2014 julkaistun kansainvälisen
tarttumattomien ja kroonisten sairauksien kansainvälisen tilanneraportin
kannanottoa tarpeesta
· kustannustehokkaisiin ja kaikkien ulottuvilla oleviin olennaisiin lääkkeisiin ja
teknologiaan,
· vahvempiin terveydenhuoltojärjestelmiin, jotka tarjoavat potilaskeskeistä
hoitoa kaikilla tasoilla.

#StopAsthma
Ylläovat seikat huomioonottaen,
¡ kehoitamme Euroopan komissiota
· laatimaan astmaa koskevan strategisen tutkimuskehyksen julkisten ja
yksityisten resurssien keskittämiseksi astman ensisijaisille tutkimusaloille,
· panostamaan astmatutkimukseen näillä tutkimusaloilla Euroopan Unionin
Horizon 2020 -ohjelman julkisten tutkimuspyyntöjen kautta,
· panostamaan uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen julkisten
tutkimuspyyntöjen kautta EU:n Innovative Medicines Initiative
tutkimusohjelmassa,
· edistämään ja helpottamaan eurooppalaisten hyviksi havaittujen
käytäntöjen jakamista ja siirtoa kansallisten/alueellisten astmaohjelmien
kehittämisessä Euroopassa;
¡ pyydämme Euroopan parlamentin jäseniä
· kannustamaan Euroopan komissiota tukemaan astmatutkimusta,
· tukemaan EFA:n ja sen jäsenten kampanjaa astmaan liittyvien investointien
lisäämiseen Euroopassa,
· liittymään Euroopan parlamentin Allergia- ja astmaintressiryhmään;
¡ pyydämme kansallisia päättäjiä
· edistämään EFA:n jäsenten toimintaa ja vaatimaan Euroopan komissiota
tukemaan astmatutkimusta,
· motivoimaan kansallisia rahoitustahoja lisäämään investiointia astmaan,
· kehittämään kansallisia ja alueellisia astmaohjelmia tai suuntaviivoja,
· ottamaan astmapotilaat mukaan kansallisten strategioiden kehittämistä
koskeviin keskusteluihin ja kuulemisiin;
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Allekirjoita vetoomus astmatutkimuksen lisäämiseksi
www.efanet.org/malaga-london-declaration
#StopAsthma
EFA - European Federation of Allergy
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35 Rue du Congrès - 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 227 2712
www.efanet.org
E-mail: info@efanet.org
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