
Barselonos pareiškimas 
 

Mes, pasirašiusieji šį dokumentą, kaip politiniai pasaulio tautų atstovai, pripažįstame, kad kiekvienas žmogus – 
vyras, moteris arba vaikas turi galėti nugyventi savo gyvenimą nekamuojamas ligų, TODĖL PAREIŠKIAME, kad: 

 
1. tuberkuliozė (TB) jau pražudė daugiau žmonių negu bet kuri kita infekcinė liga pasaulio istorijoje. Kasmet ir 
toliau nuo jos miršta 1,5 milijono žmonių. Liga dažniausiai pasiglemžia žmones iš pažeidžiamiausių gyventojų 
sluoksnių, todėl pasaulinėje politikoje jai turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys; 

 
2. dabartinė kova su tuberkulioze yra per lėta, todėl liga vis dar ilgai kels grėsmę milijonų žmonių socialinei ir 
ekonominei gerovei visame pasaulyje ir kad visų žmonių labui būtinybę spartinti kovą su liga turi pripažinti visų 
šalių vyriausybės; 

 
3. tuberkuliozės atsparumas vaistams parodo bendrą nesėkmę tinkamai gydyti šią ligą, nepakeliamai 
apsunkindamas pacientų gydymą. Kyla grėsmė, kad dėl ligos atsparumo, kovos su ja nebus įmanoma 
paspartinti, ir ji į kapus nusineš dar milijonus gyvybių , todėl būtina imtis skubių veiksmų; 

 
4. dabartiniai vaistai tuberkuliozei gydyti yra neadekvatūs, trūksta vakcinų ir diagnostikos priemonių, o 
komercinė farmacijos produktų kūrimo rinka nuvylė tuberkulioze sergančius pacientus; 

 
5. tuberkulioze sergančius pacientus slegia triguba našta: pačios ligos sukeliamas sveikatą niokojantis 
poveikis, sunki gydymo našta bei socialinė atskirtis dėl baimės sukeliamo stigmatizavimo, todėl šios 
problemos turi būti visapusiškai sprendžiamos nacionalinėmis sveikatos priežiūros programomis; 

 
6. gydant pacientai susiduria su iššūkiais dėl su tuberkulioze susijusių infekcijų, tokių kaip ŽIV ir diabetas, 
menkinančių kovos su liga pastangas ir didinančių su tuberkulioze susijusį mirštamumą bei sergamumą, o 
sveikatos priežiūros sistemos turi įtraukti programas ir pagrindinėms su tuberkulioze susijusioms infekcijoms. 

 
Todėl mes pasiryžę naudoti visas prieinamas priemones primygtinai raginti vyriausybes imtis ilgalaikių 
veiksmų, kad kovai su tuberkulioze būtų užtikrinami tarptautiniai bei vietos ištekliai ir primygtinai reikalauti, 
kad politinėse programose ligai būtų suteikiamas išskirtinis prioritetas, konkrečiai: 

 
7. reikalauti, kad kiekvienam pacientui, neatsižvelgiant į tai, kas jis ir kur gyvena, neatsižvelgiant į jo mokumą, 
būtų prieinamas skubus bei tikslus diagnozės nustatymas, kokybiškas gydymas ir kad tuberkuliozės diagnozės 
nustatymas bei gydymas niekada nenuskurdintų pacientų ir jų šeimų; 

 
8. raginti sukurti ir vystyti visuomenės sveikatos poreikius tenkinantį mokslinio tyrimo modelį. Išlaikyti ir 
plėsti esamus kanalus dėl desperatiško naujų vaistų, diagnostikos priemonių bei vakcinų poreikio. Užtikrinti, 
kad naujoviškas gydymas būtų prieinamas visiems pacientams, kuriems jo reikia; 

 
9. primygtinai reikalauti, kad pacientai ir pažeidžiamos gyventojų grupės būtų dėmesio centre ligos 
požiūriu, remti bendruomenių ir pilietinės visuomenės grupių dalyvavimą tuberkuliozės profilaktikoje, 
aptikime ir gydyme, atsikratant stigmos ir suteikiant pacientams svaresnį žodį epidemijos atžvilgiu. 

 
Šiuo tikslu SUTINKAME surengti naują pasaulinių parlamentų lyderių pasitarimą ir primygtinai reikalauti 
efektyviau reaguoti į tuberkuliozės epidemiją, bendradarbiaujant su oficialiomis organizacijomis, tokiomis 
kaip Pasaulio sveikatos organizacija, UNITAID, Pasaulinis fondas, STOP TB partnerystė, Sąjunga bei UNAIDS, 
taip pat ir su viso pasaulio nevyriausybinėmis organizacijomis, nepaisant politinių ir geografinių suskirstymų, 
siekdami atsidavimo šiam darbui savose šalyse, ir ne tik, kad mūsų kartoje būtų galutinai sustabdyta 
tuberkuliozės epidemija. 


