
Барселонска декларација
Ми, доле потписани, као политички представници различитих народа света, сматрајући да сваки мушкарац, жена 

и дете треба да буде у могућности да живи свој живот слободан од тираније болести, оВоМ ПриликоМ иЗјаВЉУјеМо:

1. да је туберкулоза убила више људи од било које друге заразне болести у људској историји, да је, често нападајући 
најугроженије, и даље одговорна за милион и по смртних случајева годишње, и да треба да буде глобални политички 
приоритет.

2. да је тренутни напредак у борби са туберкулозом сувише спор, због чега  ће ова болест и у наредним вековима 
остати претња друштвеној и економској добробити милиона грађана широм света, и да све владе морају прихватити 
да је убрзавање напретка у борби са овом болешћу у интересу свих.

3. да туберкулоза отпорна на лекове јасно указује на неадекватно супротстављање овој болести, намећући пацијентима 
често неподношљив терет лечења и претећи да успори напредак у борби са овом болешћу по цену милиона живота, 
због чега она мора бити предмет хитних мера.

4. да су тренутни лекови за лечење туберкулозе неадекватни, да вакцине и дијагностика нису довољни, и да је 
комерцијално фармацеутско тржиште изневерило оболеле од туберкулозе.

5. да туберкулоза пацијентима намеће троструки терет, комбинујући поражавајући утицај саме болести, велики намет 
лечења и изолацију из друштва вођену стигматизацијом и страхом, и да национални здравствени програми морају 
решавати ове проблеме узимајући у обзир све аспекте болести.

6. да пропратне болести као што су ХиВ и дијабетес представљају додатне изазове за пацијенте током лечења, 
ометајући напоре да се умањи стопа оболелих и повећавајући морталитет који се повезује са туберкулозом, и да 
системи здравствене заштите морају интегрисати програме лечења кључних сродних болести.

Ми се стога обавезујемо да ћемо користити сва средства која су нам на располагању да од својих влада захтевамо 
континуиране мере, осигурамо неопходне међународне и домаће ресурсе за борбу против туберкулозе, и утичемо да 
ова болест добије приоритет у политичким агендама, конкретно:

7. да захтевамо да сваки пацијент, без обзира на то ко је, где живи и да ли је у могућности да плати, мора добити брзу 
и тачну дијагнозу и високо квалитетно лечење, и да дијагноза и лечење туберкулозе никада не смеју резултирати 
осиромашењем пацијената или њихових породица.

8. да упутимо јавни позив за формирање модела истраживања и развоја заснованог на потребама јавног здравља 
који ће подржати и побољшати постојеће снабдевање неопходним новим лековима, дијагностичким средствима и 
вакцинама, и да осигурамо да нови начини лечења буду доступни и приступачни пацијентима којима су потребни.

9. да инсистирамо да пацијенти и угрожене групе буду у средишту борбе против болести, подржавајући укључивање 
локалних заједница и цивилног друштва у сваки аспекат превенције, откривања и лечења туберкулозе, борећи се 
против стигматизације и дајући пацијентима већи утицај у супротстављању епидемији.

и у том смислу Ми оВоМ ПриликоМ доносиМо одлУкУ о формирању нове глобалне парламентарне групе која 
ће се залагати за ефикаснију борбу против епидемије туберкулозе, која ће сарађивати са званичним организацијама 
као што су Светска здравствена организација, UNITAID, Глобални фонд, Партнерство за заустављање туберкулозе, 
Унија и UNAIDS и невладиним организацијама широм света, уздижући се изнад политичких и географских подела и 
трудећи се да, како у својим земљама тако и на ширем плану, изградимо посвећеност ка заустављању епидемије 
туберкулозе у оквиру своје генерације.


