Барселонська Декларація
Ми, що нижче підписалися, є політичними представниками народів світу,
визнаємо, що кожен чоловік, жінка і дитина повинні мати можливість жити
життям, вільним від тиранії захворювання, та наголошуємо, що:
1. Туберкульоз (ТБ) знищив більше людей, ніж будь-яке інше інфекційне
захворювання в історії людства і продовжує забирати 1,5 млн. життів щорічно,
зачіпаючи найбільш уразливі групи населення, і він повинен стати пріоритетом
глобальної політики.
2. Нинішні темпи прогресу в боротьбі з ТБ є недостатніми, тому хвороба буде
залишатися загрозою соціальному та економічному добробуту мільйонів людей по
всьому світу на багато років вперед, а прискорення прогресу в боротьбі із
захворюванням має бути прийняте всіма урядами та реалізуватися в інтересах
усіх крїн.
3. МР ТБ свідчить про провал колективних зусиль підходу до боротьби із
захворюванням, часто накладаючи непосильний тягар лікування на пацієнтів і
погрожуючи повернути назад прогрес в боротьбі із захворюванням , що
відбувається шляхом високої ціни в мільйони людських життів. Тому він має бути
в центрі негайних дій.
4. Наявні ліки від ТБ не є адекватними, вакцини та діагностика недостатні, а
розвиток комерційного ринку розробки фармацевтичних препаратів не приносить
користі пацієнтам з ТБ.
5. ТБ накладає на пацієнтів потрійне навантаження, поєднуючи руйнівний вплив
на здоров'я самої хвороби, непосильний тягар лікування, і соціальну ізоляцію, яка
формує стигму і страх, що вимагає комплексного підходу до вирішення цих
проблем в рамках національних програм охорони здоров'я.
6. Інфекції поєднані з ТБ, такі як ВІЛ і діабет, ускладнюють стан пацієнтів під час
лікування, перешкоджають зусиллям щодо зниження захворюваності, збільшують
смертність і захворюваність від ТБ, тому в систем и охорони здоров'я, необхідна
інтеграція програм за ключовими поєднаним інфекцій.
Зобов'язуємося використовувати всі наявні в нашому розпорядженні можливості,
щоб закликати уряди наших країн до здійснення довготривалих заходів для
мобілізації необхідних зовнішніх та внутрішніх ресурсів для боротьби з
туберкульозом, і підкреслюємо пріоритетність захворювання в політичному
порядку денному, зокрема:
7. Вимагаємо, щоб кожен пацієнт, незалежно від статусу, місця проживання та
платоспроможності, мав доступ до швидкої і точної діагностики і високоякісному
лікування ТБ, і щоб діагностика і лікування ТБ ніколи привести до зубожіння
пацієнтів чи їхніх сімей.
8. Закликаємо до застосування моделі досліджень і розробок, рухомої потребами
суспільного здоров'я, яка просуватиме існуючі розробки вкрай необхідних нових

ліків, діагностичних засобів і вакцин, і забезпечувати, щоб нові процедури
лікування були доступними і недорогими для пацієнтів, яким вони потрібні.
9. Наполягаємо, щоб пацієнти та представники уразливих груп перебували в
центрі відповіді на епідемію, щоб здійснювалася підтримка участі громад та
організацій громадянського суспільства у кожному з етапів профілактики,
виявлення і лікування ТБ, переборювалася стигма, а пацієнти мали більш
сильний голос у відповіді на епідемію .
Виходячи з вищевикладеного, СПРАВЖНІМ МИ ДОМОВИЛИСЯ про створення
нової глобальної парламентської коаліції, щоб вимагати більш ефективної
відповіді на епідемію ТБ, для роботи з офіційними організаціями, такими як
Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ), UNITAID, Глобальний фонд,
Партнерство СТОП ТБ, Міжнародний Союз проти туберкульозу та легеневих
захворювань, ЮНЕЙДС, та неурядовими організаціями в усьому світі, яка буде
долати політичні та географічні поділу і прагнути до пошуку прихильності
всередині наших країн і за їх межами, щоб привести до викорінення епідемії ТБ в
найближчому поколінні.

