Londono-Malagos deklaracija dėl

investavimo
į astmos
mokslinius

Introduction
Nuo astmos kasdien kenčia 30 mln. europiečių ir 300 mln. pasaulio gyventojų,
ir prognozuojama, kad iki 2025 m. šis skaičius sieks 400 mln. Kol kas ši liga
neišgydoma, gydymo galimybės ribotos, o daugelis žmonių gali mažai
kontroliuoti savo ligą ir gyvena potencialiai gyvybei gresiančių astmos
priepuolių pavojuje. Be to, visuomenės patiriamos tiesioginės ir netiesioginės
su astma susijusios išlaidos yra didžiulės, o bendra ES tenkanti našta siekia apie
72 mlrd. eurų.
Astmos rezultatai Europoje skiriasi priklausomai nuo šalies, tačiau aišku, kad
investavimas į astmos mokslinius tyrimus ir visapusišką sveikatos priežiūros
sistemos keitimą gali duoti pastebimos naudos, tokios kaip ankstyva diagnozė
ir ilgalaikė ligos kontrolė.

30 million people
live with asthma
in Europe

most common
chronic disease
in children

17.7 billion €
per year, total cost
of asthma in Europe

leading cause
of school absences,
emergency visits
and hospitalisations

Londono-Malagos deklaracija dėl
investavimo į astmos mokslinius tyrimus
Europos alergijos ir kvėpavimo takų pacientų asociacijų federacijos (EFA) nariai
pritaria Europos astmos mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystės (EARIP)
vizijai parengti koordinuotą astmos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę,
kuri iškeltų Europą tarp lyderių sprendžiant šį didžiulį sveikatos ir visuomenės
iššūkį ir skiriant dėmesį pacientams ir visuomenei norint užtikrinti, kad politikos
kūrėjai, sveikatos priežiūros specialistai ir pramonės dalyviai išgirstų jų požiūrį.
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EARIP yra ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama mirčių nuo astmos atvejų skaičių Europoje
sumažinti 25 % per dešimt metų ir 50 % per 20 metų. Šia partneryste, jungiančia 12 Europoje
įsikūrusias organizacijas, taip pat siekiama perpus sumažinti guldymo į ligoninę atvejus, paspartinti
naujų gydymo būdų atradimą ir pagerinti astmos kontrolę, kurią atlieka patys pacientai.
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investavimo į astmos mokslinius tyrimus
Pasirašydami mes visiškai įsipareigojame skatinti Europos
investicijų į astmos mokslinius tyrimus didinimą ir
pripažįstame, kad šios sritys yra prioritetinės:
Diagnostika
Astmos susirgimų ir paūmėjimų priežastys ir rizikos veiksniai,
ypač sunkios astmos,
Astmos valdymas ir gydymo laikymasis
Mes pritariame kai kurių ES valstybių narių kuriamoms ir įgyvendinamoms
regioninėms ir nacionalinėms astmos programoms ir gairėms, dėl kurių
pagerėjo astmos kontrolė ir kurios padėjo:
·
·
·
·

pagerinti pacientų gyvenimo kokybę,
sumažinti hospitalizavimą,
sumažinti mirštamumą nuo astmos,
sumažinti laikinojo nedarbingumo ir invalidumo išmokų skyrimą.

Mes pritariame tarptautiniam pripažinimui, kad reikia:
· ekonomiškai veiksmingų ir prieinamų būtiniausių vaistų ir technologijų,
· stipresnių sveikatos priežiūros sistemų, kurios suteiktų į pacientų poreikius
orientuotą priežiūrą visuose sveikatos sistemos lygiuose,
kaip pabrėžiama Pasaulio sveikatos organizacijos 2014 m. pasaulinėje būklės
ataskaitoje apie neužkrečiamąsias ligas.

#StopAsthma
Atsižvelgdami į tai, mes:
¡ raginame Europos Komisiją:
· sudaryti strateginę astmos mokslinių tyrimų programą, kad valstybinius ir
privačiuosius išteklius būtų galima sutelkti į prioritetines tyrimų sritis,
· investuoti į astmos mokslinius tyrimus pasitelkiant specialius kvietimus
teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“, siekiant nukreipti
pastangas į nustatytas pagrindines sritis,
· investuoti į naujų vaistų ir gydymo būdų kūrimą pasitelkiant specialius
kvietimus teikti paraiškas pagal Naujoviškų vaistų iniciatyvos programą,
· skatinti ir lengvinti gerosios europinės patirties perdavimą ir pritaikymą
vystant Europos nacionalines ar regionines astmos programas,

¡ raginame Europos Parlamento narius:
· raginti Europos Komisiją remti astmos mokslinius tyrimus,
· remti EFA kampaniją ir jos narius, siekiančius didinti Europos investicijas
astmos srityje,
· prisijungti prie Europos Parlamento Alergijos ir astmos interesų grupės,
¡ raginame nacionalines vyriausybes:
· palengvinti EFA narių veiklą ir raginti Europos Komisiją remti astmos
mokslinius tyrimus,
· motyvuoti nacionalines finansavimo įstaigas didinti nacionalines investicijas
astmos srityje,
· rengti nacionalines ir regionines astmos programas ar gaires,
· įtraukti astmos pacientus į diskusijas ir konsultacijas, susijusias su
nacionalinių strategijų kūrimu.

Signatarai ir jų logotipai
Lunge:
Photoshop.eps mit Pfaden
300 dpi
100%

Schriftzug:
Illustrator.eps

Association Française
pour la Prévention
des Allergies

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

Fédération Française des Associations
et Amicales de malades, Insuffisants
ou handicapés Respiratoires

