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Είναι τώρα δύο χρόνια που το ΗΒ ψήφισε ώστε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο 

που η ημερομηνία της αποχώρησης έχει οριστεί για την 29η Μαρτίου του 2019, το μέλλον της σχέσης 

του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ παραμένει θολό.  

Πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι, και πώς θα φάνταζε το 

εκάστοτε σενάριο. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να αποσαφηνιστεί τί ακριβώς θα σημάνει το Brexit 

για τα άτομα που πάσχουν από ΣκΠ στην Ευρώπη. Ωστόσο, το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν 

επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. 

Σε αυτό το blog θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τρία σημεία-κλειδιά που συνιστούν 

προτεραιότητα για τα άτομα με ΣκΠ.  

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΆΡΜΑΚΑ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνεργάζονται ώστε να 

διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα. Για παράδειγμα, δημιουργούν 

συγκεκριμένες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων, θεσπίζουν νομοθετικές ρυθμίσεις στις κλινικές 

δοκιμές, καθώς επίσης και καθορίζουν τη νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία νέων φαρμάκων. 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει πως ίσως υπάρξουν επιρροές στον εφοδιασμό 

φαρμάκων, στην περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας κατά το Brexit. Έχει ζητήσει από τις 

φαρμακευτικές εταιρείες να αυξήσουν το stock των προϊόντων τους κατά 6 εβδομάδων απόθεμα, 

αριθμός που λογικά εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών με ΣκΠ στα φάρμακά τους. Θα 

συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα στενά. 

Αυτή τη στιγμή το μέλλον της σχέσης του ΗΒ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European 

Medicines Agency-EMA) δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Η Κυβέρνηση διαμηνύει πως θα υπάρξει ένα 

σύστημα έγκρισης φαρμάκων, αντ’ αυτού, ασχέτως με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων περί 

Brexit. Εάν το ΗΒ χρειαστεί κάποιο νέο σύστημα μετά το Brexit, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία 

ώστε να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία και να επιταχυνθεί η πρόσβαση στα νέα φάρμακα. 

Ωστόσο, εάν το νέο σύστημα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό της ΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρείες 

ίσως επιχειρήσουν να φέρουν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, προτού λάβουν έγκριση από την 

Βρετανία. 

Δε χρειάζεται βεβαίως να προσθέσουμε πως θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να 

ασκήσουμε πιέσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΗΒ και να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς που 

υποφέρουν από ΣκΠ θα είναι εγκαίρως και ευκόλως σε θέση να έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους.  

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ  

Η πολιτική της ελεύθερης διακίνησης εργατικού δυναμικού και της όμοιας προσέγγισης στην 

αξιολόγηση προσόντων, σημαίνει πως αρκετοί επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται αυτή 

τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, προέρχονται πιθανά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, υπάρχει σήμερα έλλειψη προσωπικού στις δομές υγείας και μέριμνας. Δεν διαθέτουμε 

αρκετές νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στην ΣκΠ, κι έχουμε μακράν μικρότερη αναλογία νευρολόγων 

κατά κεφαλή, σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ. 



Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Nursing and Midwifery Council), το οποίο είναι αρμόδιο 

για τη ρύθμιση του τομέα στο ΗΒ, έχει ήδη εντοπίσει πτώση στις αιτήσεις νοσηλευτών/ιών για 

απασχόληση στο ΗΒ. Το Brexit θα μπορούσε να σημάνει πως λιγότεροι υποψήφιοι θα ενδιαφέρονται 

να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο ΗΒ. 

Η πρόσβαση όμως των ασθενών στους φροντιστές υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Κυβέρνηση 

του ΗΒ έχει δηλώσει πως θα προστατέψει το επαγγελματικό μέλλον των πολιτών της ΕΕ στην 

επικράτειά της. Δεν έχει βέβαια αποσαφηνίσει πως θα αντιμετωπίσει τις ήδη πτωτικές τάσεις 

προσωπικού εκ της ΕΕ ή πως θα αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των αντίστοιχων 

υποψηφίων. Επιθυμούμε η Κυβέρνηση του ΗΒ να αποσαφηνίσει πώς θα διατηρήσει δυναμικό και 

πλούσιο τον τομέα των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.   

ΈΡΕΥΝΑ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την έρευνα για την ΣκΠ σε όλη την επικράτειά της, και όχι μόνο. 

Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επωφεληθεί από αυτή τη χρηματοδότηση. Το ερευνητικό πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), για παράδειγμα, έχει προσδώσει περισσότερα από 11 εκ. ευρώ στο 

ΗΒ, από το 2014. Η Κυβέρνηση του ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι η χρηματοδότηση για ήδη συμφωνημένα 

ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, είναι εγγυημένη έως το τέλος του 2020, ακόμα και στην περίπτωση 

που δεν υπάρξει συμφωνία κατά το Brexit. Όταν το ΗΒ θα γίνει μια χώρα εκτός ΕΕ, θα πρέπει ακόμη 

να είναι δυνατή η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα της Ένωσης, ακολουθώντας το 

παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο έχει μια τέτοια ιδιότητα που τού επιτρέπει να συμμετέχει. Το να 

σταματήσουμε την ΣκΠ, μέσω των δραστικότατων ερευνών που διεξάγονται, είναι σαφώς μια 

παγκόσμια πρόκληση. Εξού και είναι υψίστης σημασίας το να διασφαλίσουμε τη διαρκή συνεργασία 

των εμπλεκόμενων κρατών.  

ΤΊ ΚΆΝΕΙ Η ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΣκΠ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΌ;  

Στην Κοινότητα Ατόμων με ΣκΠ του Ηνωμένου Βασιλείου (UK MS Society), θέλουμε να 

εξασφαλίσουμε πως τα άτομα που πάσχουν από ΣκΠ δε θα επηρεαστούν με τρόπο δυσανάλογο και 

άδικο από τις επιπτώσεις του Brexit. Εργαζόμαστε με τους NHS, τους απασχολούμενους δηλαδή στον 

κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τους ιατρικούς ερευνητές, καθώς και τους σχετικούς 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ώστε να βεβαιωθούμε πως οι συνθήκες κατόπιν Brexit θα είναι οι 

καλύτερες δυνατές για τα άτομα που πάσχουν από ΣκΠ. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεργασία 

με οργανισμούς για την ΣκΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια, και μέσω της συμμετοχής μας στην 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (European Multiple Sclerosis Platform-EMSP), 

με στόχο πάντα το συλλογικό όραμα για έναν κόσμο χωρίς ΣκΠ. Το να εργαζόμαστε συλλογικά για 

αυτό το σκοπό δεν υπήρξε ποτέ πιο καίριας ανάγκης και υψίστης σημασίας.  

 

  


