
Barselonas deklarācija 

Mēs, zemāk parakstījušies, dažādu cilvēku un grupu politiskie pārstāvji no visas pasaules, apzināmies, ka ikvienam 

vīrietim, sievietei un bērnam ir tiesības dzīvot bez dažādu slimību apdraudējuma, tāpēc deklarējam: 

1. Tuberkuloze (TB) ir nogalinājusi lielāko skaitu cilvēku salīdzinot ar jebkuru citu infekcijas slimību pasaules vēsturē, 

un ik gadu turpina būt atbildīga par 1,5 miljonu cilvēku nāvēm, bieži vien skarot īpaši neaizsargātās sabiedrības 

grupas. Cīņai ar šo slimību ir jābūt politiskajai prioritātei globāli.  

2. Pašreizējais progress cīņai ar TB ir pārāk lēns un liecina, ka šī slimība vēl turpmākos gadsimtus būs nopietns 

sociālās un ekonomiskās labklājības apdraudējums miljoniem cilvēku visā pasaulē. Visām valdībām tas ir jāapzinās un 

jābūt ieinteresētām paātrināt cīņu ar šo slimību.  

3. Zāļu rezistenta TB forma norāda uz vispārēju neveiksmi cīņā ar šo slimību, bieži vien uzliekot nepanesamu slogu 

pacientiem ārstēšanās laikā un draudot apturēt panākto progresu cīņā ar šo slimību, kas maksā miljoniem cilvēku 

dzīvību.  

4. Pieejamie medikamenti TB ārstēšanai nav atbilstoši, diagnostika un vakcīnas ir nepietiekošas, un komerciālā 

medikamentu tirgus attīstība TB ir bijusi neveiksmīga.  

5. TB slimība pacientiem uzliek trīskāršu slogu, apvienojot postošo slimības ietekmi uz cilvēka veselību, apgrūtinošu 

ārstēšanos, kā arī baiļu un stigmas vadītu sociālo izolāciju. Nacionālajām veselības programmām ir jāvērš uzmanība un 

aktivitātes uz visu šo problēmu kopumu.  

6. TB pavadošās slimības kā HIV vai diabēts uzliek papildus nastu pacientiem ārstēšanās laikā, kavējot slimības 

izplatības ierobežošanas pasākumus un palielinot mirstību un saslimstību no TB. Veselības aprūpes sistēmām TB 

apkarošanai ir jāintegrē galveno pavadošo slimību programmas.  

Tāpēc, mēs apņemamies izmantot visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai aicinātu savu valstu valdības uz 

ilgtspējīgām darbībām, nodrošinot nepieciešamos starptautiskos un nacionālos resursus cīņai ar slimību un veicinātu 

šīs slimības prioritizēšanu politiskajā dienas kārtībā, īpaši uzsverot:  

7. Pieprasīt, lai ikvienam pacientam, neatkarīgi no tā, kas viņi ir, kur dzīvo, vai viņu spējām maksāt, ir pieejama ātra 

un precīza diagnostika un augstas kvalitātes ārstēšanā, kas nekad nerada pacientu vai viņa ģimenes grimšanu 

nabadzībā.  

8. Attīstīt pētniecības un ražošanas modeli, kas būtu vērsts uz sabiedrības veselības vajadzībām, veicinātu un atbalstītu 

nepieciešamību pēc jauniem medikamentiem, diagnostikām un vakcīnām, un nodrošinātu, lai ārstēšanās ir pieejama un 

to var atļauties pacienti, kuriem tas ir nepieciešams.    

9. Uzstāt, lai pacienti un neaizsargātās grupas būtu uzmanības centrā, atbalstot pilsoniskās sabiedrības iesaisti visos TB 

profilakses, atklāšanas un ārstēšanas aspektos, mazinot stigmu un dodot pacientiem vairāk iespēju  ietekmēt 

epidēmijas izplatību.  

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs apņemamies dibināt globālu parlamentāro atbalstītāju koalīciju, kas veicinātu 

efektīvāku rīcību cīņai ar TB epidēmiju, sadarbojoties ar oficiālām organizācijām kā Pasaules Veselības Organizācija, 

UNITAID, Globālo Fondu, STOP TB Partnerību, Union un UNAIDS, kā arī nevalstiskām organizācijām no visas 

pasaules, pārvarot politiskās un ģeogrāfiskās šķautnes, lai sasniegtu nepieciešamo atbalstu mūsu valstīs un ārpus to 

robežām TB epidēmijas izskaušanai.  


