Londonska-malaška deklaracija o

vlaganju v
raziskave
astme

Uvod
Astma je obolenje, ki vsakodnevno vpliva na življenje 30 milijonov Evropejcev
in Evropejk ter 300 milijonov ljudi po vsem svetu. Pričakuje se, da bo ta številka
do leta 2025 narasla na 400 milijonov. Zdravila ni, možnosti zdravljenja pa
so omejene, zato številni ljudje to obolenje le s težavo obvladujejo in živijo s
tveganjem za smrtno nevarne astmatične napade. Poleg tega so neposredni in
posredni stroški zaradi astme za družbo precejšnji, skupno breme se tako v EU
ocenjuje na 72 milijard evrov.
Posledice astme se po državah v Evropi razlikujejo, vendar je očitno, da lahko
vlaganja v raziskave astme in v celovite spremembe zdravstvenega sistema
privedejo bistveno koristijo, npr. z uspešnejšim zgodnjim odkrivanjem in
dolgotrajnim obvladovanjem bolezni.

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

Londonska-malaška deklaracija o
vlaganju v raziskave astme
Članice EFA pozdravljajo vizijo evropskega partnerstva EARIP , ki je izdelalo
usklajen program za raziskave in inovacije na področju astme, s čimer bo Evropa
postala vodilna pri obravnavi tega pomembnega zdravstvenega in družbenega
izziva. Gre za program, ki postavlja bolnike in javnost v središče pozornosti, kar
zagotavlja, da bodo oblikovalci politik, zdravstveni strokovnjaki in industrijski
akterji slišali tudi njihova stališča.
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EARIP is a EU-funded project aimed to reduce asthma deaths in Europe by 25% within ten years
and by 50% within 20 years. The partnership, made up of 12 European-based organisations, also
aims to halve hospital admission rates, speed up the discovery of new treatments and improve selfmanagement.

Londonska-malaška deklaracija o
vlaganju v raziskave astme
Kot podpisniki se zavezujemo k temu, da bomo v celoti spodbujali
večja vlaganja v raziskave astme v Evropi in prepoznavamo
naslednja ključna področja kot najbolj prednostna:
diagnosticiranje
sprožilci in dejavniki tveganja za astmo in njeno poslabšanje,
zlasti pri hudih oblikah astme
obvladovanje astme in upoštevanje zdravljenja
Pozdravljamo oblikovanje in izvajanje regionalnih in nacionalnih programov ter
smernic za astmo v nekaterih evropskih državah, ki so privedli do izboljšanega
obvladovanja astme in prispevali k:
·
·
·
·

zboljšanju kakovosti življenja bolnikov,
zmanjšanju števila hospitalizacij,
zmanjšanju smrtnosti zaradi astme,
zmanjšanju odsotnosti z dela zaradi bolezni in invalidskega upokojevanja.

Pozdravljamo mednarodno priznanje potrebe po:
· stroškovno učinkovitih in cenovno dostopnih nujnih zdravili in tehnologijah,
· okrepljenih zdravstvenih sistemih za zagotavljanje nege, usmerjene v bolnike,
na vseh ravneh zdravstvenega sistema,
kot je izpostavila SZO v svojem poročilu iz leta 2014 o nenalezljivih boleznih.

#StopAsthma
Glede na zgornje ugotovitve:
¡ pozivamo Evropsko komisijo k:
· vzpostavitvi strateškega raziskovalnega okvira za astmo, da se lahko javna
in zasebna sredstva namenijo prednostnim raziskovalnim področjem;
· vlaganju v raziskave astme prek posebnih razpisov za zbiranje predlogov v
okviru programa Obzorje 2020 za obravnavo ključnih področjih;
· vlaganju v razvoj novih zdravil in oblik zdravljenja prek posebnih razpisov
za zbiranje predlogov v okviru Pobude za inovativna zdravila;
· spodbujanju in pospeševanju prenosa in prilagoditev najboljših evropskih
praks pri oblikovanju nacionalnih/regionalnih programov za astmo v Evropi.
¡ pozivamo člane Evropskega parlamenta, da:
· spodbujajo Evropsko komisijo, da podpre raziskave astme;
· podprejo kampanjo EFA in njenih članic za večja vlaganja v astmo v Evropi;
· se pridružijo interesnemu združenju Evropskega parlamenta o alergijah in
astmi.
¡ pozivamo nacionalne vlade, da:
· omogočijo delovanje članic EFA in na Evropski komisiji podprejo raziskave
na področju astme;
· spodbudijo nacionalne organe financiranja k povečanju nacionalnih vlaganj
v astmo;
· razvijajo nacionalne in regionalne programe ali smernice za astmo;
· bolnike, ki trpijo za astmo, vključijo v razprave in posvetovanja, povezana z
razvojem nacionalnih strategij.
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To sign this petition to increase asthma research investment visit
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