
Декларация Барселона 

Ние, долуподписаните, като политически представители на различни хора по света, 
осъзнаваме, че всеки мъж, жена или дете би трябвало да може да живее своя живот без 
тирания или болест и ПО ТОЗИ НАЧИН ДЕКЛАРИРАМЕ: 

1. Че туберкулозата (ТБ) е убила най-висок брой хора, от което и да е друго инфекциозно 
заболяване в човешката история и продължава да бъде отговорна за 1.5 милиона 
смъртни случаи всяка година, често засяга най-уязвимите и би трябвало да е глобален 
политически приоритет. 

2. Че настоящите стойности за прогрес в борбата с ТБ са твърде ниски, такива, че болестта 
все още остава заплаха пред социалното и икономическо благополучие на милиони 
граждани по света през вековете до сега и че повишен прогрес срещу заболяването би 
следвало да бъде припознат от всички правителства и ще бъде в интерес на всички 
хора. 

3. Че лекарствено резистентната ТБ демонстрира колективния провал за справяне с 
болестта по правилен начин, налагаща често нетърпим товар на лечение за пациента и 
застрашаваща да забави прогреса срещу заболяването, както и струваща милиони 
животи и би следвало да бъде фокус за спешни действия. 

4. Че настоящите медикаменти за лечение на ТБ са неадекватни, ваксините и 
диагностиката са недостатъчни, и търговския пазар за фармацевтично развитие се е 
провалил пред ТБ пациентите. 

5. Че ТБ налага на пациентите тройна заплаха, съвместно с унищожителните здравни 
въздействия на болестта сама по себе си, безчувствените тежести от лечението и 
изолацията и социалното изключване породено от стигмата и страха и че тези 
проблеми би трябвало да бъдат незабавно насочени от националните здравни 
програми. 

6. Че ТБ ко-инфекции като с ХИВ и диабет представляват сложно предизвикателства пред 
пациентите по време на лечение, затрудняват усилията да се намалят стойностите на 
заболяването и повишават смъртността и броя на заболяванията асоциирани с ТБ и 
здравната система би следвало да интегрира програми за ключови ко-инфекции. 

Ние също така поемаме отговорност всички средства, които са на наше разположение да бъдат 
спешно преведени в действие от нашите правителства, да осигурим необходимите 
международни и местни ресурси за борба с ТБ и да приоритизираме болестта в политическите 
програми, и по-специално: 

7. Да осигурим че всеки пациент, независимо кой е той, къде живее или способността му 
да заплати, ще има достъп до бързо, адекватно диагностициране и високо качествено 
лечение и че ТБ диагностиката и лечението никога няма да доведат до обедняване на 
пациентите или техните семейства. 

8. Да призовем за модел на изследвания и осъществяване, продиктуван от нуждите на 
общественото здраве и ще подкрепим и повишим съществуващите комуникационни 
канали за спешната нужда от нови медикаменти, диагностика и ваксини, за да 
подсигурим ново лечение, достъпно за пациентите, които се нуждаят от него. 



9. Ще настояваме пациентите и уязвимите групи да са в сърцевината на отговора към 
болестта, подкрепяйки включването на общностите и гражданските групи във всеки 
аспект на ТБ превенцията, откриването и лечението, борейки се със стигмата и давайки 
гласност на пациентите в отговор на епидемията. 

И за да окажем влияние, ПО ТОЗИ НАЧИН ДЕКЛАРИРАМЕ, че основаваме нов глобален 
парламентарен комитет за да настояваме за по ефективен отговор на ТБ епидемията, 
работейки с официални институции включително Световната Здравна Организация, UNITAID, 
the Global Fund, the Stop TB Partnership, the Union и UNAIDS, и с неправителствени организации 
по света достигайки над политическите и географски различия и търсейки изграждането на 
съпричастност в нашите собствени държави и зад тях, да осигурим края на ТБ епидемията с 
нашето поколение. 


