
Brexit i MS 

O toj temi smo pričali s našom članicom odbora Georgina Carr (UK MS savez) 

Sad je već prošlo dvije godine otkad je Velika Britanija izglasala da napušta Europsku Uniji. 

Iako je datum istupanja 29.Ožujka, budući odnos Europske Unije i Velike Britanije još je 

nejasan.  

Postoji puno rasprava o tome da li ćemo imati dogovor ili Brexit bez dogovora i kako bi ova 

opcija mogla izgledati. Teško je u ovoj fazi znati što Brexit znači za ljude pogođene MS diljem 

Europe. Ali znamo da će na nekoliko ključnih područja politike vjerojatno biti pogođeni. Na 

ovom smo blogu odlučili pogledati tri prioritetna područja za osobe s MS-om. 

 

Pristup lijekovima  

Postoji puno načina kako partnerstvo s EU osigurava pristup lijekovima. To uključuje 

uspostavu jasnih lanaca opskrbe lijekovima, propise o kliničkim ispitivanjima i regulaciju 

novih lijekova. Vlada Velike Britanije priopćila je da bi opskrba lijekovima mogla biti pod 

utjecajem Brexita koji ne vrijedi. Zatražili su od farmaceutskih tvrtki povećanje zaliha lijekova 

za dodatnih 6 tjedana, što bi trebalo osigurati da osobe s MS-om nastave s normalnim 

pristupom lijekovima. Od farmaceutske industrije smo također dobili uvjeravanja da ne 

očekuju nedostatak lijekova za MS ali ćemo to vrlo pozorno pratiti. Trenutno je Europska 

agencija za lijekove (EMA) odgovorna za odobravanje novih lijekova. Međutim, budući 

odnos Velike Britanije i EMA-e još nije definiran i o tom tek treba odlučiti. Vlada je rekla da 

će sustav za odobravanje lijekova biti uspostavljen, bez obzira na ishod pregovora o Brexitu. 

Ako Velikoj Britaniji treba novi sustav nakon Brexita, to bi mogla biti prilika za poboljšanje 

trenutnog procesa i ubrzanje pristupa novim lijekovima. Međutim, ako je sustav previše 

različit od onoga što se koristi u EU-u, farmaceutske tvrtke mogu pokušati nabaviti lijekove 

na tržištu prije nego što dobiju odobrenje u Velikoj Britaniji. Nepotrebno je reći da bismo 

pozvali i EU i Veliku Britaniju da osiguraju, bez obzira na sustav koji postoji,  da ljudi s MS-om 

budu u mogućnosti pravodobno pristupiti novim lijekovima. 

 

 

 



 

Zdravstvo i radna snaga 

Politika slobode kretanja i priznavanja stručnih kvalifikacija unutar EU dokazuje da mnogi 

stručnjaci za zdravstvo i socijalnu skrb koji trenutno rade u Velikoj Britaniji dolaze iz drugih 

zemalja EU. Međutim, trenutno postoji nedostatak osoblja koje radi u javnom zdravstvu i 

uslugama socijalne skrbi. Nemamo dovoljno medicinskih tehničara za ms, imamo puno 

manje neurologa po glavi stanovnika U Velikoj Britaniji u usporedbi s drugim Europskim 

zemljama. Vijeće za sestrinstvo i primalje, koje regulira medicinske sestre u Velikoj Britaniji, 

već je vidjelo pad medicinskih sestara u EU koje se prijavljuju za radna mjesta u Velikoj 

Britaniji. Pristup zdravstvenim radnicima i njegovateljima u pravo vrijeme vrlo je važno za 

pacijente. Vlada Velike Britanije priopćila je kako će zaštititi budućnost građana EU u Velikoj 

Britaniji nakon Brexita. Vlada nije pravilno objasnila kako će se baviti smanjenjem broja 

osoblja iz EU-a ili kako će se profesionalne kvalifikacije priznati u budućnosti.  

 

Istraživanja  

Europska Unija financira istraživanja MS-a diljem kontinenta i šire, a Ujedinjeno Kraljevstvo 

također ima koristi od tog financiranja. Istraživački program Horizont 2020. je, na primjer, 

usmjerio više od 11 milijardi eura u Ujedinjeno Kraljevstvo od 2014. Vlada Velike Britanije 

objavila je da će financiranje dogovorenih istraživačkih projekata EU biti zajamčeno do kraja 

2020., čak i u slučaju da dogovor propadne. Kada Velika Britanija postane zemlja koja nije 

članica EU-a, ona bi ipak trebala imati pravo sudjelovati u istraživačkim programima EU-a -

sljedeći primjer zemalja kao što je Izrael,  zemlje koje imaju pridruženi status koji im 

omogućuje uključivanje. Zaustavljanje MS-a, kroz financiranje najutjecajnijih istraživanja, 

očito je globalni izazov. Stoga je od ključne važnosti osigurati kontinuiranu suradnju i 

financiranje. 

 

 

 

 

 



Što MS zajednice u Velikoj Britaniji rade po tom pitanju?  

At the UK MS Society, we want to ensure people with MS are not disproportionately 

impacted by Brexit. We have been working with the NHS, healthcare professionals, medical 

researchers and other charities to make sure that we get the best deal for people living with 

MS. We remain committed to working with MS organisations across Europe, including 

through our membership of the European MS Platform, towards our collective vision of a 

world free of MS. Working together has never been more important. 

Ljudi u savezu za MS Velike Britanije, žele osigurati da osobe s MS-om nisu nesrazmjerno 

pod utjecajem Brexita. Radili smo s javnim zdravstvom, zdravstvenim radnicima, 

medicinskim istraživačima i drugim dobrotvornim organizacijama kako bismo bili sigurni da 

ćemo dobiti najbolju ponudu za ljude koji žive s MS-om. Ostajemo predani radu s 

organizacijama članicama u Europi, uključujući naše članstvo u Europskoj platformi za MS, 

prema našoj zajedničkoj viziji svijeta bez MS-a. Zajednički rad nikada nije bio važniji!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


