
ODRASTANJE SA ALERGIJOM I ASTMOM        
Kako donosioci odluka u EU mogu da pomognu mladim 
pacijentima koji pate od alergija i astme da žive bolje

Šodien Eiropā miljoniem bērnu un jauniešu dzīvo ar alerģijām un astmu. 
Eiropā alerģija ir bērniem visbiežāk sastopamā slimība, kas nozīmē, ka 
daudziem nāksies ar to sadzīvot lielāko daļu mūža. Astma var sākt izpausties 
jebkurā vecumā, bet visbiežāk tā sākas jau bērnībā. Pēc alerģijām tā ir viena 
no visizplatītākajām bērnu hroniskajām saslimšanām.

Neskatoties uz šiem pārsteidzošajiem faktiem, mums pieaugot un kļūstot 
sociāli aktīviem, bieži jūtam, ka jauniešu vajadzības un prasības netiek 
pietiekami atspoguļotas politiskajās diskusijās un pamatlēmumos par 
profilaksi, aprūpi un slimības kontroli. Tas notiek, neskatoties uz to, ka mēs 
kā jauni pacienti saskaramies ar problēmām un grūtībām, kuras atšķiras no 
gados vecākiem pacientiem raksturīgajām.

Vienlaikus mums ir pieejami citi rīki, prasmes un iespējas, lai kontrolētu 
mūsu alerģijas un astmu. Mūsu unikālās zināšanas var palīdzēt politikas 
veidotājiem izstrādāt ilgtspējīgas sistēmas cilvēkiem ar alerģijām un astmu.

Neatkarība un personiskais elastīgums jauniešiem ir būtisks. Tik 
vienkāršām lietām kā socializēšanās, strādāšana, ceļošana un pārcelšanās 
uz ārvalstīm jābūt būt pieejamām arī tiem, kuriem ir hroniska slimība. 
ES politikā būtu jāetver arī to jauniešu vajadzības, kuri nepiedalās tādās 
ES mobilitātes shēmās kā Erasmus, bet uzsāk darba gaitas pēc skolas 
pabeigšanas, un kuru veselību ietekmē darba vide. Nepārprotamam 
solim pretī digitālai slimību kontrolei būs būtiska loma, lai pārvarētu šo 
nevienlīdzību.

Ir jāieklausās jauno pacientu balsīs. Mums — nākamajai un arī digitālajai 
paaudzei — jābūt iesaistītiem šobrīd pieņemtajos lēmumos, kas ietekmē 
to, kā mēs dzīvosim ar savām slimībām turpmākajās desmitgadēs. Kad tiek 
apspriests vai izstrādāts digitāls risinājums veselības jomā, mums jābūt 
iesaistītiem tā apspriešanā.

Sniedzot norādījumus par informāciju, profilaksi un aprūpi, šie ieteikumi var 
kalpot kā pārmaiņu vadlīnijas un atspoguļot jauno pacientu skatījumu 
par uz nākotni vērstu un jaunatnei piemērotu Eiropas veselības politikas 
sistēmu. 

EiRopas JauniEšu ar alerģijām un astmu parlaments

Palīdziet mums panākt, ka jauno pacientu balsis tiek sadzirdētas!

Mums kā jaunajiem ar alerģiju un 

astmu sirgstošajiem pacientiem:

jāsaskaras ar problēmām, kas 

atšķiras no pieaugušajiem 

pacientiem raksturīgajām.

… ir nepieciešams jūsu 

atbalsts, lai panāktu, ka 

mūsu kopējā balss tiek 

sadzirdēta.
... gribētos redzēt “jaunatne visās politikas jomās” pieeju ES lēmumu pieņemšanas procesā.

… ir īpašas vajadzības, 

prioritātes un iespējas 

saistībā ar mūsu 

slimībām.

UZ PĀRMAIŅĀM VĒRSTAS POLITIKAS VADLĪNIJAS

  APRŪPE    PROFILAKsEINFORMĒŠANA



FAKTI
EIROPAS JAUNIEŠU AR ALERĢIJĀM UN ASTMU PARLAMENTS

Ea2 JauniEšu paRLaMents: uz pāRMaIņāM vēRSTas poliTikas vadLīniJas 

Alerģijas un astma ir vienas no visizplatītākajām hroniskajām slimībām 
Eiropā, īpaši bērnu vidū. 27 ES valstīs šīs slimības skar miljoniem 
pieaugušo, tomēr fakts, ka liels skaits jauniešu dzīvo ar alerģijām un 
astmu, ir atstāts bez ievērības.

Jaunie alerģijas un astmas pacienti: populācija, kas pārsniedz 
Beļģijas iedzīvotāju skaitu

Eiropā vien aptuveni 10 miljoni cilvēku vecumā līdz 45 gadiem slimo ar 
astmu. Šis skaitlis sasniedz 13,5 miljonus, tajā iekļaujot personas līdz 25 
gadu vecumam, kuras dzīvo ar alerģijām un atopisko ekzēmu. Paredzams, 
ka jau 2025. gadā katrs otrais Eiropas iedzīvotājs slimos ar alerģiju.

Tas nozīmē, ka alerģijas un astma skar tādu jauniešu skaitu, kas pārsniedz 
Austrijas, Beļģijas vai Čehijas Republikas populāciju.

Personīgie stāsti un pieredzes

Jaunie pacienti, kuri uzauguši ar hronisku slimību, saprot fizisko un 
emocionālo slogu, ar ko nākas sastapties, cenšoties kontrolēt alerģijas 
un astmu visus bērnībā un pusaudža gadus līdz pat pilngadībai
 

EA2 jauniešu parlamenta mērķis — panākt, ka jauno pacientu balsis 
tiek sadzirdētas

Šī iemesla dēļ Eiropas Alerģijas un elpceļu slimību pacientu apvienību 
federācija (EFA) 2020. gada sākumā izveidoja Eiropas Jauniešu ar 
alerģijām un astmu parlamentu. Jaunie pacienti, medicīnas speciālisti 
un studenti no visas Eiropas — gan no ES27, gan no citām valstī — sanāca 
kopā, lai dalītos ar idejām, pieredzi un bažām un izklāstītu savu un valsts 
līmeņa redzējumu par perspektīvām. Šī tiešā pacientu un medicīnas 
speciālistu/studentu sadarbība ir būtiska, lai gūtu labākus rezultātus 
veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā.

Jau no paša sākuma grupa apmainījās ar idejām par jauno pacientu 
vajadzībām, prioritātēm un iespējām. No grupas, kas sastāvēja no dažām 
personām, tā ir pāraugusi Eiropas mēroga kopienā, kas apņēmusies 
uzlabot jauno pacientu dzīvi. Tā ir kopiena, kas runā spēcīgā un vienotā 
balsī, pārstāvot miljoniem alerģijas un astmas pacientu vajadzības un 
prasības Eiropā. Kopiena, kas turpinās augt, diskusijai pievienojoties 
jaunajiem pacientiem un ārstiem!

Ar šo dokumentu mēs prezentējam mūsu pārmaiņu vadlīnijas. Mūsu 
ierosinātie ieteikumi parāda, kā JŪS kā ES politikas veidotāji varat palīdzēt 
uzlabot jauno alerģijas un astmas pacientu dzīvi. 

IeVADs
JAUNO PACIENTU DZĪVES UZLABOŠANA

virtuālās 
koordinācijas 
sanāksmes10

ES un ārpus ES 
esošo valstu 
līdzdalība9

dalībnieku 
valodas11

zinātniskie 
konsultanti3

sadarbības 
mēneši10

gads — vidējais 
dalībnieku 
vecums21

diskusiju 
minūtes1280

pacientu 
pārstāvji11

Atopiskā ekzēma

Pārtikas alerģija

Astma

Alerģija

Smaga astma
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INFORMĒŠANA
JAUNO ALERĢIJAS UN ASTMAS PACIENTU IESAISTĪŠANA VIŅU VESELĪBU 
IETEKMĒJOŠU POLITIKAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESĀ.

Cilvēki agrā vecumā piedzīvo lielas pārmaiņas. 
Kļūstot par pusaudzi, notiek nozīmīgas izmaiņas 
fiziskā, garīgā un sociālā ziņā. Vienlaikus agrīnā 
brieduma gadi ir laiks, ko var raksturot kā 
nebeidzamu evolūciju — tostarp pāreju no skolas 
uz darba tirgu vai turpmākās izglītības ieguvi. 
Jaunieši ienāk jaunās sociālajās vidēs un veido 
jaunas attiecības. Tiek uzsākta jaunu vietu un 
dzīvesveidu izvērtēšana.

Dzīvojot ar tādu hronisko slimību kā alerģija 
vai astma, nākas saskarties ar neskaidrībām un sevis apzināšanos, kas 
šajā kritiskajā dzīves posmā, kad tiek piedzīvots tik daudz pārmaiņu, liek 
jauniešiem par prioritāti izvēlēties savu slimību. Tas var ierobežot jauniešu 
ar alerģiju vai astmu, izvēles iespējas laikā, kad viņiem būtu jāapsver visas 
iespējas.

Miljoniem jauniešu, kuri dzīvo ar alerģijām un astmu, pielāgošanās ir 
ikdiena. Tomēr mēs kā jaunie pacienti saprotam, ka mūsu spēja sadzīvot ar 
mūsu slimībām ir samērā atšķirīga, salīdzinot ar pieaugušajiem pacientiem. 
Mūsu ierobežotie ienākumi vai ietaupījumi un ierobežotā veselības 
apdrošināšanas sistēma neatspoguļo Eiropas jauno pacientu mobilitātes un 
nodarbinātības vajadzības.

Ieguldījums, ietekme un informācija

Jāievieš svarīgs rīcības punkts, lai uzlabotu informētību par alerģijām 
un astmu un samazinātu stigmatizāciju no pārējās sabiedrības puses.
 
Vairumā gadījumu šo sarežģīto slimību nasta joprojām tiek pārprasta, 
kas noved pie to ietekmes nenovērtēšanas un dažkārt pat pie sociālās 
diskriminācijas gadījumiem alerģiju vai astmas dēļ.

Mēs — jaunie pacienti — redzam, ka skolas un augstskolas ir lieliskas vietas, 
kur veikt sabiedrības informēšanas kampaņas. Izglītības iestādes 
var radīt pastiprinošu efektu, kas vērsts uz labāku kolektīvo izpratni par 
alerģijām un astmu, piemēram, attiecībā uz pārtikas alergēniem ēdnīcās vai 
gaisa kvalitāti klasēs. Pacienti, vecāki un izglītības darbinieki var būt lieliski 
vēstījuma nesēji, lai izplatītu pamatinformāciju par alerģiju un astmu, kā arī 
saistītām valsts un ES politikām to pārvarēšanai.

Mēs arī redzam vajadzību pēc pašreizējo alerģijas un astmas tendenču, 
kā arī to radītā ekonomiskā, sociālā un dzīves kvalitātes sloga izpētes. Tas 
palīdzētu ne tikai iegūt faktus par slimības izplatību valsts un ES līmenī, bet 
arī izveidot smagu alerģisko slimību reģistru, lai uzlabotu uzraudzību 
un monitoringu un palielinātu slimības kontroles iespējas.

Monitoringu un slimības kontroli var veicināt arī, sniedzot sabiedrības 
ieguldījumu, lai izveidotu ar slimībām saistītus Eiropas izcilības tīklus.

Atvērti kanāli atvērtām diskusijām

Digitālie instrumenti un sociālie plašsaziņas tīkli ļauj politikas veidotājiem 
tieši sazināties ar jaunajiem pacientiem, lai izprastu viņu realitāti 
un palīdzētu ar to sadzīvot. Ir īpaši svarīgi fokusēties uz jaunajiem 
pacientiem diskusijās, kas ietekmē mūsu veselību, lai izstrādātu efektīvas un 
uz nākotni vērstas veselības politikas sistēmas. 

Man bieži rodas sajūta, 
ka cilvēki neuztver 
mani nopietni, kad 
saku, ka man ir 
problēmas alerģiju dēļ. 
Kāpēc viņi apšauba 
manas ciešanas?

Ea2 JauniEšu paRLaMents: uz pāRMaIņāM vēRSTas poliTikas vadLīniJas 

 Ņemiet vērā jauno pacientu īpašās vajadzības, īpašības un prioritātes un iesaistiet viņus, pieņemot lēmumus 
par alerģiju un astmu.

 Palīdziet mums izplatīt informāciju, lai mazinātu zināšanu trūkumu par alerģiju un astmas negatīvo ietekmi uz pacientu 
dzīvi un apturētu uz slimību balstītu diskrimināciju.

 Atbalstiet vietējā līmeņa izpratnes veicināšanas iniciatīvas un kampaņas, proti, ar skolu/studentu vēstnieku 
starpniecību, un palīdziet izplatīt informāciju par viņu sasniegtajiem rezultātiem.

 Ieguldiet alerģijas un astmas izplatības, profilakses un aprūpes izpētē, kas fokusēta uz pacientu dzīves kvalitāti. Šajā 
sakarā varētu palīdzēt smagu alerģijas slimību reģistra izveide, lai uzlabotu ES alerģijas tendenču uzraudzību.

 Izmantojiet digitālo un sociālo plašsaziņas tīklu rīkus, kas ļautu iegūt svaigas, patiesas atsauksmes no jaunajiem 
pacientiem par viņu dzīvi, tā iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā.

INFORMĒŠANA
MŪSU IETEIKUMI ES POLITIKAS VEIDOTĀJIEM
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PROFILAKsE
VESELĪGAS APKĀRTĒJĀS VIDES, KAS NEPASLIKTINA MŪSU DZĪVES, NODROŠINĀŠANA.

Jaunie alerģijas un astmas pacienti ir kā 
“kanārijputniņi ogļraktuvēs” tādā ziņā, ka 
mēs esam neveselīgas apkārtējās vides un to 
pārmaiņu uztvērēji (turklāt īpaši jutīgi).

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem 
ES teritorijā katru gadu aptuveni 400 000 
priekšlaicīgas nāves gadījumu ir saistīti 
ar piesārņotu gaisu. Tas nozīmē, ka gaisa 
piesārņojums ir visnāvējošākais vides izraisītais 
veselības apdraudējums. Nav šaubu, kāpēc 
Eirobarometra aptaujā klimata pārmaiņas, 
gaisa piesārņojums un atkritumi ir izcelti kā trīs 

vissvarīgākās vides problēmas, kas skar Eiropas jauniešus.

Iekštelpu un āra gaisa piesārņojums pasliktina mūsu slimības

Transporta, rūpniecības un būvniecības nozaru radītās emisijas ir nozīmīgākā 
veselību apdraudošā problēma lielākajā daļā ES pilsētu un valstu. Turklāt 
klimata pārmaiņu dēļ palielinās gaisā esošo ziedputekšņu daudzums. Tas 
ietekmē jauno alerģijas un astmas pacientu dzīves kvalitāti, jo simptomi un 
slimības pasliktinās.

Tomēr jaunie pacienti var nebūt pasargāti arī iekštelpās, jo nepiemērota 
iekštelpu vide var izraisīt vai pasliktināt alerģiju un astmas 
simptomus. Ēkas, kas ir mitras, slikti vēdinātas vai ar pelējumu, slēgtas telpas 
ar tabakas dūmiem, mēbeles, kas darinātas no auduma, kurš piesaista putekļu 
ērcītes, putekšņus un dzīvnieku spalvas, publiskajā transportā vai skolās — 
visi šie cēloņi var atstāt milzīgu ietekmi uz jaunā alerģijas vai astmas pacienta 
veselību. Tie ierobežo mūsu piekļuvi sabiedriskajām vietām. Tie ietekmē ne 
tikai mūsu spēju atrasties izglītības un darba vidēs, bet arī sabiedrībā.

Turklāt ir svarīga reālā laika informācija. Digitālie instrumenti var sniegt 
zināšanas par svarīgiem riska faktoriem, piemēram, dažādu putekšņu 

sezonām vai āra gaisa piesārņojumu. Ja šie rīki tiktu iestrādāti digitāli 
draudzīgā, divdesmit četras stundas diennaktī un septiņas dienas 
nedēļā pieejamā informācijā, tie varētu būt noderīgi, novēršot mūsu 
slimību simptomu pasliktināšanos.

Alergēni un kairinātāji pārtikas un plaša patēriņa precēs

Nopietnas bažas jaunajiem pacientiem rada arī pārtika, ko lietojam uzturā, 
ņemot vērā pārtikas alerģiju izplatību jauniešu vidū. Lai gan ES nesen 
ir spērusi soli uz priekšu, padarot pārtikas informāciju pieejamāku un 
iegūstamāku, tādi jautājumi kā alergēnu marķēšana ar piesardzības 
paziņojumiem joprojām nav balstīti uz standartizētiem noteikumiem. 
Apdraudējumam, ko rada neatbilstošu alergēnu informācija, ir nopietnas 
sekas, kuras izjūt jaunie pacienti, liekot mums vai nu uzņemties riskus, kas var 
būt nāvējoši, vai neēst vispār.

Turklāt, ņemot vērā, ka neviena no ES valstīm nepieprasa obligātu 
apmācību par alergēnu kontroli pārtikas nozares darbiniekiem, bieži nākas 
saskarties pat ar pamatzināšanu par pārtikas alerģijām trūkumu. Tas izraisa 
nepārtrauktu apdraudējuma sajūtu, izvairīšanos no publiskiem pasākumiem, 
kā arī gados jauno pacientu sociālo izolēšanos, kas savukārt ietekmē mūsu 
garīgo veselību. No tā var izvairīties ar mērķtiecīgu ES rīcību attiecībā uz 
alergēnu kontroli.

Jaunieši, kas cieš no alerģijām, ir ļoti ierobežoti attiecībā uz to, ko var 
iegādāties. Smaržas, mazgāšanas līdzekļi un atsevišķi apģērbu veidi satur 
ķīmiskās vielas, kas to lietošanas laikā var izraisīt alerģiskas reakcijas. Tas 
visvairāk ietekmē jauniešus, kas cieš no atopiskās ekzēmas. Šim faktoram bieži 
netiek pievērsta uzmanība, un tas sarežģī pat tik vienkāršas lietas kā apģērbu 
iegāde un mazgāšana. Arī šajā gadījumā piekļuve informācijai par sastāvā 
esošajām vielām, tostarp ar elektronisko līdzekļu palīdzību, ir ļoti svarīga. 

Man pirms aktivitātes 
vienmēr jānovērtē 
iespējamie riski, lai 
noteiktu, vai tā man 
ir droša. Man arī jābūt 
plānam gadījumā, 
ja man sākas astmas 
lēkme.

 Rīkojieties, lai novērstu āra gaisa piesārņojumu un samazinātu kaitīgo gāzu emisijas no visiem avotiem saskaņā ar ES 
nulles piesārņojuma mērķi.

 Risiniet iekštelpu gaisa piesārņojuma problēmu, nodrošinot veselīgas labi vēdinātas ēkas, un veiciniet cīņu pret pasīvo smēķēšanu 
slēgtās telpās.

 Paturiet prātā alerģiju un astmas ietekmi uz veselību, izstrādājot rīcības plānu, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām.

 Atbalstiet labāku digitālo rīku izpēti, lai iegūtu informāciju par konkrētiem vides riska faktoriem, proti, putekšņiem un gaisa 
piesārņojumu.

 Saskaņojiet alergēnu marķēšanas piesardzības paziņojumu lietojumu uz iepakotiem pārtikas produktiem visā Eiropas 
Savienībā.

 Regulējiet labāku produktu marķēšanu un veiciniet pacientiem draudzīgu rīku izstrādi, lai identificētu alergēnu un citu kaitīgu vielu 
klātbūtni pārtikas un patēriņa precēs.

PROFILAKsE
MŪSU IETEIKUMI ES POLITIKAS VEIDOTĀJIEM
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APRŪPE
SLIMĪBAS KONTROLES DIGITALIZĀCIJA, LAI NODROŠINĀTU ELASTĪGU UN 
PIEEJAMU ĀRSTĒŠANU UN APRŪPI.
Mobilie tālruņi, pulksteņi, viedās mājas, bezpilota automašīnas, piegādes ar 
bezpilota lidaparātiem, rūpniecība, uzņēmējdarbība, transports un izpēte 
— mēs piedzīvojam digitālo revolūciju. Mums, jaunajiem pacientiem, 
digitalizācija ir zināmās pasaules pamats un kļuvusi par mūsu dzīvesveidu.

Bet kā tas var būt, ka metodes, ar kurām kontrolējam savas hroniskās slimības, 
nav digitalizētas? Kāpēc video konsultācijas ar mūsu ārstiem vēl nav 
pieejamas visiem, kad tā ir piemērota iespēja? Kāpēc mums nav digitālās 
veselības kartes un ES mēroga elektronisko recepšu? Un, visbeidzot, kāpēc 
mēs nedodam iespēju jaunajiem pacientiem sekot atbilstoši individuālām 
vajadzībām un personiskiem rīcības plāniem pielāgotai ārstēšanai ar digitālo 
lietotņu un instrumentu palīdzību visā Eiropā?

Digitālās lietotnes un instrumenti uzlabotai un elastīgākai ārstēšanai 
un aprūpei

Mums kā jaunajiem alerģijas un astmas pacientiem ir svarīgi pilnībā izpētīt 
informācijas, diagnostikas un slimības kontroles rīku potenciālu. Digitālā 
veselība var palīdzēt mums lietot zāles un ievērot noteikto ārstēšanas režīmu, 
sekot līdzi simptomiem, izvairīties no izraisītājiem un novērst saasinājumus. Ar 
šiem risinājumiem mēs varam uzlabot savu personisko elastību, kontrolējot 
mūsu slimības.

Šiem rīkiem vispirms jābūt standartizētiem un to uzticamība jāizvērtē, lai 
tie kļūtu pilnībā izmantojami. Tikai tad mēs varēsim dzīvot, strādāt un ceļot pāri 
robežām, nebaidoties no pēkšņa slimības saasinājuma.

Turklāt digitālie instrumenti var palīdzēt gan mums, gan mūsu ārstiem vieglāk 
veikt pāreju no pediatrijas uz pieaugušo aprūpi, nebaidoties zaudēt 
zināšanas vai aprūpes kvalitāti. Rezultātā mūsu veselība neradītu šķēršļus darba 
un izglītības iespējām.

Dosim hronisko slimību pacientiem piekļuvi šīm iespējām. Izstrādāsim 
ārstēšanas un aprūpes shēmas, kas atspoguļo nepieciešamību pēc lielākas 
elastības. Tas pilnībā attiecas uz digitālo veselību, vai tā būtu e-veselības, vai 
m-veselības slimības kontroles lietotne.

Finansiālās grūtības veselības aprūpes 
izmaksu dēļ un piekļuve ārstēšanai

Alerģija un astma ietekmē arī mūsu kā 
jauno pacientu finansiālo drošību. Primārā 
ilgtermiņa ārstēšana, bezrecepšu medikamenti 
un medicīnas iekārtas alerģiju un astmas 
ārstēšanai pārāk bieži kļūst pārmērīgi 
dārgas vai nepieejamas, jo īpaši jaunajiem 
pacientiem ar zemiem ienākumiem vai bez 
tiem.

Izdevumu atlīdzināšanas politikas katrā valstī ir ārkārtīgi atšķirīgas, kas 
palielina nevienlīdzību Eiropā. Tomēr mēs redzam, ka alerģijai un astmai 
netiek pievērsta uzmanība visās ES27 valstīs. Lielākā daļa Eiropas valstu 
piedāvā pilnu izdevumu atlīdzināšanu tikai simptomātiskai ārstēšanai un 
daļēju atlīdzināšanu par pamatmedikamentiem alerģiju diagnosticēšanai vai 
ārstēšanai.

Mēs iztēlojamies nākotni, kurā cilvēki, kas sirgst ar hroniskajām slimībām, var 
segt savas vajadzības, netērējot savu naudu. Pie tam mēs vēlētos, lai ES 
sekmētu koordināciju, lai nodrošinātu piekļuvi ārstēšanai visiem un nepieļautu 
zāļu trūkumu. Ilgtermiņā mēs ticam, ka ES ar lielākām pilnvarām veselības 
politikas jomā var sasniegt labākus veselības aizsardzības rezultātus un 
sekmēt veselīgāku dzīvi.

Atbalstiet alerģiju un astmas ārstēšanas un aprūpes zinātnisko izpēti

Mēs kā jaunie pacienti esam pilnībā pārliecināti, ka ar zinātniskās izpētes 
palīdzību tiks radīti jauni ārstēšanas un aprūpes risinājumi. Zinātniskie 
atklājumi var sniegt lielus ieguvumus mūsu dzīves kvalitātei un atvieglot 
slimības radīto nastu.

Savukārt ES var iegūt no jauno pacientu un medicīnas speciālistu ieguldījuma, 
nosakot izpētes politikas pamatprioritātes, kas ļautu izstrādāt gados jauno 
iedzīvotāju vajadzībām pielāgotu pētniecības programmu. 

Diemžēl esmu zaudējis 
saikni ar saviem 
ārstiem, jo studiju dēļ 
man bija bieži jāmaina 
dzīvesvieta.

 Palīdziet izveidot plašus ES līmeņa reglamentējošos noteikumus attiecībā uz tiešsaistes konsultācijām un 
digitālās uzraudzības lietotnēm, lai atvieglotu jauno pacientu slimību kontroli.

 Reglamentējiet inovatīvu, tehnoloģisku rīku standartizēšanu un lietošanas ērtumu, lai nodrošinātu efektīvu slimību 
kontroli, vienlaikus radot iespējas novērtēt to uzticamību.

 Uzlabojiet jauniešu redzējuma integrāciju, lai nodrošinātu personalizētu pieeju diagnozes uzstādīšanai, 
ārstēšanai un aprūpei ar digitālo līdzekļu palīdzību.

 Nodrošiniet vienlīdzīgu piekļuvi medikamentiem un likvidējiet personīgās izmaksas alerģiju un astmas ārstēšanai.

 Atbalstiet zinātnisko izpēti attiecībā uz alerģijas un astmas ārstēšanu un aprūpi, integrējot jauno pacientu un 
medicīnas speciālistu ieguldījumu.

APRŪPE
MŪSU IETEIKUMI ES POLITIKAS VEIDOTĀJIEM
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EIROPAS PARLAMENTA ALERĢIJAS UN ASTMAS INTEREŠU GRUPA 
tika izveidota 2015. gada 25. martā ilgstošas sadarbības starp Eiropas Alergoloģijas un klīniskās 

imunoloģijas akadēmiju (EAACI), Eiropas Alerģijas un elpceļu slimību pacientu apvienību federāciju 
(EFA) un progresīvi domājošu Eiropa Parlamenta deputātu, kuri ir apņēmušies cīnīties ar alerģijām un 

astmu Eiropā, grupu rezultātā.

SAZINIETIES AR MUMS
Lai saņemtu plašāku informāciju par Alerģijas un astmas interešu grupu, 

lūdzu, sazinieties ar Sekretariātu.

 communications@efanet.org

#EPAllergyAsthma                                               #EA2Youth  

Support us in making the 
young patients voice heard!
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