Declarația de la Barcelona
Noi, subsemnații, în calitate de reprezentanți politici ai diverselor popoare ale lumii, recunoscând că
fiecare persoană are dreptul sa-și trăiască viaţa decent, neafectată de povara tuberculozei, DECLARĂM
că:
1. Tuberculoza (TB) a ucis un număr mai mare de persoane decât orice altă boală infecțioasă din istoria
omenirii și continuă să fie responsabilă pentru 1,5 milioane de decese pe an – de multe ori afectând cele
mai vulnerabile populaţii.
Tuberculoza ar trebui să fie o prioritate politică mondială.
2. Rata actuală de progres în combaterea tuberculozei este prea lentă, astfel încât boala va rămâne o
amenințare pentru bunăstarea socială și economică a milioane de cetățeni din întreaga lume în
următoarele secole.
Accelerarea luptei împotriva tuberculozei ar trebui să fie recunoscută de către toate guvernele ca fiind în
interesul tuturor.
3. Tuberculoza rezistentă la tratament (TB-MDR) demonstrează un eșec colectiv în abordarea
corespunzătoare a bolii, impune pacienților o povară medicamentoasă adesea de nesuportat și
amenință să anuleze progresul înregistrat împotriva bolii, cu preţul enorm a milioane de vieți.
TB-MDR ar ar trebui să fie în centrul unor acțiuni urgente.
4. Medicamentele actuale pentru tratamentul TB sunt inadecvate, vaccinurile şi diagnosticele sunt
insuficiente, iar piața comercială pentru dezvoltarea de produse farmaceutice nu a ajutat suficient
pacienţii cu TB.
5. Tuberculoza aduce pentru pacienți o povara triplă, combinând impactul devastator al bolii în sine
asupra sănătății, cu tratamentul foarte dificil, precum și cu izolarea generată de excluziunea socială
generată de stigmatizare și frică.
Aceste probleme ar trebui abordate holistic de programele naționale de sănătate.
6. Co-infecţiile, cum ar fi HIV și diabetul, se adaugă provocărilor cu care se confruntă pacienții în timpul
tratamentului, împiedicând eforturile de a reduce ratele de transmitere a boli și crescând mortalitatea și
morbiditatea asociate cu TBC.
Sistemele de sănătate ar trebui să integreze programe pentru co-infecţiile cele mai importante.
NE ANGAJĂM să utilizăm toate mijloacele aflate la dispoziția noastră, pentru a solicta acțiunea susținută
a guvernelor de a asigura resursele interne și internaționale necesare combaterii tuberculozei și vom
insista pentru prioritizarea bolii pe agendele politice, astfel încât:
7. Fiecare pacient, indiferent de cine este, unde locuieşte sau ce capacitate financiară are, să aibă acces
la diagnosticarea rapidă și precisă a tuberculozei și la tratament de calitate, iar diagnosticul și
tratamentul să nu ducă la sărăcirea pacienților sau familiilor acestora.

8. Să existe un model de cercetare și dezvoltare pornit dintr-o nevoie a sănătății publice, care să sprijine
și să consolideze reţeaua actuală de furnizare de medicamente, vaccinuri şi mijloace de diagnostic de
ultimă generaţie, absolut necesare, astfel încât să se asigure accesul la tratamente noi, necostisitoare,
pentru pacienții care au nevoie de ele.
9. Pacienţii şi grupurile vulnerabile să se situeze în centrul acţiunii faţă de boală, comunitățile și grupurile
societății civile să fie implicate în fiecare aspect al prevenirii, detectării şi tratamentului TB, stigmatizarea
să fie eliminată iar pacienţii să aibă o voce mai puternică în lupta împotriva epidemiei de tuberculoză.
În acest sens AM CONVENIT să formăm un nou grup parlamentar la nivel mondial, care să ceară un
răspuns eficace la epidemia de TB, în colaborare cu organizații precum Organizația Mondială a Sănătății,
UNITAID, Fondul Global, Parteneriatul Stop TB, The Union și UNAIDS și cu organizațiile nonguvernamentale din întreaga lume, depăşind graniţe politice și geografice, pentru a obţine angajamentul
țărilor noastre şi nu numai, de a pune capăt epidemiei de tuberculoză în decursul unei singure
generații.

