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A Kaia Health és a Chiesi Csoport stratégiai együttműködést jelent be
a Kaia COPD pulmonális rehabilitációs alkalmazásának európai piacokon történő

forgalmazására
A megállapodás mérföldkövet jelent a légzőszervi betegek európai ellátásában

MÜNCHEN és PÁRMA, 2020. november 30. – A digitális terápiában piacvezető Kaia Health vállalat és
az egészségügyi kutatásra összpontosító nemzetközi Chiesi cégcsoport bejelentette, hogy kizárólagos
partnerségre léptek a Kaia Health krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) pulmonális rehabilitációs
alkalmazásának európai piacokon történő forgalmazására. Ez az egyik első olyan megállapodás a légúti
betegek ellátása terén, melynek során egy digitális terápiával foglalkozó vállalat és egy gyógyszeripari
vállalat egyesíti erőit egy olyan digitális terápiás megoldás betegekhez való eljuttatása céljából, amely
farmakológiai megoldás helyett a betegek viselkedésének megváltoztatása révén támogatja a COPD
kezelését.

A partnerségi megállapodás értelmében Európa legfontosabb piacaira fókuszálva hozzák forgalomba a
Kaia Health bizonyítékokkal alátámasztott digitális terápiás megoldását, amely személyre szabott, fizikális
pulmonális rehabilitációs élményt kínál.

A Kaia COPD-megoldása egy mobilalkalmazáson alapuló, iOS vagy Android operációs rendszert
használó okostelefonról vagy tabletről elérhető szoftverből, valamint egy szolgáltatók, például
egészségfejlesztők vagy egészségügyi szakemberek általi motivációs támogatásra szolgáló felületből áll.
A COPD kezelésének elengedhetetlen részét képező, megfizethető és elérhető fizikális pulmonális
rehabilitációt4 digitális térbe helyezi és közvetlenül juttatja el a betegek otthonába okostelefonjaikon
keresztül. A Kaia Health COPD-alkalmazása átfogó oktatást és személyre szabott napi tréningalkalmakat,
ezek mellett pedig mindfulness és stresszoldó gyakorlatokat kínál élő személyes támogatással és
személyre szabott kezeléssel. A Kaia COPD-megoldását egy pilot vizsgálatban értékelték, és jelenleg is
folyik vele egy randomizált, kontrollos vizsgálat Európában. A Kaia Health COPD-alkalmazása
Európában CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

– A Chiesi egyre növekvő globális vállalat, amely már bejáratott kereskedelmi jelenléttel rendelkezik
Európában, így a stratégiai partnerség keretében rengeteg tapasztalattal segítik az eligazodást a légúti
betegségek terén a kontinensen, egyúttal pedig lehetővé teszik, hogy több beteg juthasson hozzá a
bizonyítékokon alapuló, digitális fizikális pulmonális rehabilitációhoz – nyilatkozta Konstantin Mehl, a Kaia
Health alapítója és igazgatótanácsának elnöke. – A Kaia Health teljes csapata izgatottan várja, hogy
egyesítsük erőinket a Chiesivel, így a digitális terápia által jobbá tegyük a COPD-s betegek ellátását és
életminőségét.

A Kaia Health a DTA (Digital Therapeutics Alliance) tagja. Ez a nemzetközi, nonprofit iparági szervezet a
digitális terápiás megoldások bizonyítékokon alapuló fejlesztésével foglalkozó vezető iparági szereplőket
és érdekelt feleket fogja össze. 

– Örömmel tölt el minket a Kaia Health vállalattal megkötött partneri megállapodás, amely kiegészíti és
tovább erősíti a légúti terápiás területen kialakított portfóliónkat, ugyanis egy nem farmakológiai jellegű
megoldással bővíti a betegek ellátása iránti képességeinket – magyarázta Ugo Di Francesco, a Chiesi
Csoport vezérigazgatója. – Ez a megállapodás megtestesíti a Chiesi elkötelezettségét az iránt, hogy a
lehető legmagasabb szintű ellátást és életminőséget biztosítsa a COPD-vel és egyéb légúti
megbetegedésekkel élők számára, a gyógyszerrel kezelhető problémákon túlmenően is. Lenyűgözött
minket a Kaia Health eddigi tapasztalata abban, hogy valódi hatást kiváltó digitális megoldásokat dobjon
piacra Európában, és alig várjuk, hogy segítségünkkel az európai COPD-s betegek részesüljenek
partnerünk szakértelméből származó előnyökből.
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– Hosszú évek tudományos bizonyítékai igazolják5 a pulmonális rehabilitáció hatékonyságát a COPD
kezelésében testmozgás és betegközpontú önkezelési stratégiák alkalmazásával, az ilyen terápiákhoz
való hozzáférés azonban súlyosan korlátozott6 – fejtette ki Dr. Stephan Huber, a Kaia Health
orvosigazgatója. – Az izomzat és csontrendszer egészségével kapcsolatos korábbi tapasztalatainkra és a
COPD-vel végzett, jelenleg is folyó munkára építkezve a Kaia Health arra törekszik, hogy bővíthető
hozzáférést biztosítson a COPD-s betegek számára ezekhez a kezelésekhez, és rendkívüli öröm
számunkra, hogy e küldetés megvalósításában a Chiesi lehet a partnerünk.

– Olyan megoldást szeretnénk kínálni, amely elsősorban betegközpontú, másodsorban pedig digitális –
hangsúlyozta Dr. Stephan Huber, a Kaia Health orvosigazgatója. – COPD-megoldásunk a fizikális
pulmonális rehabilitáció legfontosabb önkezelési elemeinek valóban digitalizált verziója, amelynek célja
hozzáférést biztosítani egy igazolt, viselkedésen alapuló COPD-beavatkozáshoz7 egy gyorsan
skálázható, betegközpontú digitális program keretében.

– A Chiesi büszke arra a hagyományra, hogy innovatív kezeléseket juttat el a betegek számára – tette
hozzá Giovanna Amadori, a Chiesi Csoport globális stratégiai és vállalatfejlesztési vezetője. –
Együttműködésünk a Kaia Health vállalattal nem pusztán egy digitális beavatkozás mentén történő
partnerség, amely kedvező mellékhatásként a betegeknek is segíthet, hanem a betegekre összpontosító
beavatkozásra helyezzük a hangsúlyt, amelyben a digitális megoldás az elérhető betegek számának
maximalizálását teszi lehetővé.

A COPD-ről
A krónikus obstruktív tüdőbetegség hosszú ideig fennálló állapot, amely gyulladást okoz a tüdőben,
károsítja a tüdőszövetet és beszűkíti a légutakat, ezáltal megnehezíti a légzést. A European Journal of
Health Economics hasábjain közzétett tanulmány szerint a COPD súlyosan korlátozhatja a mindennapi
tevékenységeket és a munkahelyi termelékenységet, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a társas
viselkedést és az alvási mintát.8. A COPD nem gyógyítható, megfelelő beavatkozásokkal viszont
lehetséges a megelőzése és az életminőség javítása. Különösen a pulmonális rehabilitációról igazolták,
hogy rendkívül hatásosan javítja a COPD-s betegek egészséggel összefüggő életminőségét, és
alkalmazását erősen ajánlják nemzetközi irányelvekben4.
A Chiesi Csoportról
Az olaszországi Pármában található központtal rendelkező Chiesi Farmaceutici egy nemzetközi kutatás-
orientált vállalatcsoport 85 év gyógyszeripari tapasztalattal, amely világszerte 29 országban
tevékenykedik. A Csoport innovatív gyógyszereket kutat, fejleszt és hoz forgalomba légúti
megbetegedések kezelésére, speciális ellátáshoz, valamint ritka betegségek kezelésére. A Csoport
kutatás-fejlesztési központja az olaszországi Pármában található, és négy másik – franciaországi, USA-
beli, egyesült királyságbeli és svédországi – jelentős K+F csoporttal egységet alkotva végzi a saját
preklinikai, klinikai és törzskönyvezési programjait. A Csoport mintegy 6000 főt foglalkoztat. A Chiesi B
Corporation minősítéssel rendelkező vállalat. További információkért kérjük, látogasson el a
www.chiesi.com weboldalra.

A Kaia Health-ről
A Kaia Health digitális terápiás megoldásokat kínáló vállalat, amely elérhető, bizonyítékokon alapuló
kezeléseket fejleszt számos rendellenesség, köztük a hátfájás, a COPD és az osteoarthritis ellen. Az
orvostudomány számos területén tevékenykedő szakemberrel együttműködő vállalat a gépi tanulás
segítségével nyújt applikáción keresztül alkalmazható, személyre szabott beavatkozásokat. Ezek célja
lelkesíteni és motiválni a betegeket, hogy vegyék kezükbe a sorsukat és kezeljék saját maguk az
állapotukat digitális alternatívák segítségével, otthonról, olyan eszközöket használva, amelyekkel már
most is rendelkeznek (okostelefon, tablet). A Kaia Health eddig több mint 450 000 felhasználót vont be
digitális terápiás programjába. A Kaia Health a DTA (Digital Therapeutics Alliance) tagja. Ez a
nemzetközi, nonprofit iparági szervezet a digitális terápiás megoldások bizonyítékokon alapuló
fejlesztésével foglalkozó vezető iparági szereplőket és érdekelt feleket fogja össze. A Kaia New Yorkban
és Münchenben tart fenn irodát. Ha többet szeretne tudni a Kaia Healthről, látogasson el a
a www.kaiahealth.com weboldalra.
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