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Már több mint két év telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság az EU-ból való kilépésre szavazott. Annak 

ellenére, hogy a kilépés pontos dátuma 2019. március 29-e, az Egyesült Királyságnak az EU-val való 

jövőbeli kapcsolata továbbra is tisztázatlan. 

Sok vita folyik arról, hogy lesz-e vagy sem Brexit megállapodás, és hogy melyik megoldás hogyan 

nézhet ki. Ebben a szakaszban azonban még nagyon nehéz megállapítani, hogy mit jelent a Brexit egész 

Európában az Szklerózis Multiplexszel érintett emberek számára. Abban biztosak lehetünk, hogy 

számos kulcsfontosságú szakpolitikai területre valószínűleg nagy befolyást gyakorol majd. Az 

alábbiakban három kiemelt területeten vizsgáltuk a Brexit SM betegekre gyakorolt hatását. 

GYÓGYSZEREKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 
Számtalan mód van arra, hogy az EU együttműködjön az Egyesült Királysággal a gyógyszerekhez való 

hozzáférés biztosításában. Ez magában foglalja a gyógyszerekre, a klinikai vizsgálatokra szabályainak 

és az új gyógyszerek szabályozására vonatkozó világos ellátási láncok bevezetését. Az Egyesült 

Királyság kormánya korábban már bejelentette, hogy a megállapodás nélküli Brexit súlyos 

következményekkel járhat a gyógyszerellátást tekintetében. Arra kérték a gyógyszeripari-vállalatokat, 

hogy plusz 6 hétre elegendő mennyisséggel növeljék gyógyszerkészleteiket, ami biztosítja, hogy a 

tagállamokban az emberek továbbra is hozzáférjenek alapvető gyógyszereikhez. A gyógyszeripar 

számunkra azt is világossá tette, hogy nem valószínűsíthető, hogy az SM gyógyszerek hiányára kerüljön 

sor. Jelenleg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felelős az új gyógyszerek jóváhagyásáért. De az 

Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolata az EMA-val még nem világos. A brit kormány megerősítette, 

hogy a gyógyszer-jóváhagyási rendszer a Brexit-tárgyalások kimenetelétől függetlenül lesz érvényben. 

Ha az Egyesült Királyságnak új rendszerre lesz szüksége a Brexit után, ez lehetőséget teremthet a 

jelenlegi folyamat javítására és az új gyógyszerekhez való hozzáférés felgyorsítására. Ha azonban a 

rendszer túlságosan különbözik attól, amit az EU-ban használnak, fennáll annak a veszélye, hogy a 

gyógyszeripari vállalatok  megpróbálják gyógyszereiket forgalomba hozni még az előtt, hogy 

megkapnák az engedélyt az Egyesült Királyságban. Mondanunk sem kell, hogy mind az EU-nak, mind 

pedig az Egyesült Királyságnak sürgősen biztosítsítania kell, rendszer így vagy rendszer úgy, hogy a 

tagállamokban az emberek időben hozzáférhessenek az új gyógyszerekhez. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÁPOLÓI MUNKAERŐ 
A szabad mozgás és a szakmai képesítések kölcsönös elismerése az EU-n belül azt jelenti, hogy számos, 

jelenleg az Egyesült Királyságban dolgozó egészségügyi és szociális szakember más uniós országból 

származik. Jelenleg azonban a brit nemzeti egészségügyi szolgálatban (NHS) és a szociális ellátásban 

dolgozó személyzet jelentős szakemberhiánnyal küzd. A britek nem rendelkeznek elegendő SM 

ápolóval, és sokkal kevesebb neurológus jut egy főre az Egyesült Királyságban, mint más európai 

országokban. Az Ápolói és Szülésznői Tanács (NMC), amely az Egyesült Királyságban az ápolói és 

szülésznői szakmákat szabályozza, korábban arról számolt be, hogy már látható az EU-s tagországokból  

az Egyesült Királyságban ápolói állásokra pályázó szakemberek számának csökkenése. A Brexit azt is 

jelenti, hogy az uniós állampolgárok Egyesült Királyságba munkavállalási céllal való költözése sokkal 

valószínűtlenebb. A betegek számára nagyon fontos az egészségügyi szakemberekez megfelelő időben 

történő hozzáférés. Az Egyesült Királyság kormánya kijelentette, hogy a Brexitet követően kész 

megvédeni az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok jövőjét. A Kormány nem fejtette ki azonban, 

hogy hogyan fogja megoldani az Egyesült Királyságban dolgozó uniós szakemberek 

létszámcsökkenését, vagy a szakmai képesítések jövőbeni elismerését. Követeljük az Egyesült 



Királyság kormányától, hogy világosan határozza meg, hogyan tervezik fenntartani az erős és sokféle 

egészségügyi munkaerőt. 

KUTATÁS 
Az EU finanszírozza az SM-re vonatkozó kutatásokat a kontinensen és azon túl, és az Egyesült Királyság 

is részesült e támogatásból. A Horizon 2020 kutatási program például 2014 óta több mint 11 milliárd 

eurót folyósított az Egyesült Királyságba. Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy a 

megállapodás szerinti uniós kutatási projektek finanszírozása 2020 végéig garantált, még akkor is, ha 

nem születik megállapodás. Amikor az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, továbbra is jogosult lesz az 

EU kutatási programjaiban való részvételre - az Izraelhez hasonló országok példáját követve, amelyek 

társult státusza lehetővé teszi számukra a részévtelt. A Szklerózis Multiplex felszámolása a 

leghatékonyabb kutatás finanszírozásán keresztül továbbra is globális kihívás. Ezért a folyamatos 

együttműködés és finanszírozás biztosítása kritikus fontosságú. 

ÉS MIT TESZ MINDEZÉRT AZ SM KÖZÖSSÉG? 
A brit SM társaság szeretné biztosítani, hogy az SM betegeket a Brexit ne befolyásolja hátrányosan. Az 

NHS-el, az egészségügyi szakemberekkel, az orvosi kutatókkal és más jótékonysági szervezetekkel azon 

dolgoznak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az SM-el élő emberek számára a lehetp 

legkedvezőbb megállapodás születik. Továbbra is elkötelezettek abban, hogy Európa-szerte 

együttműködjenek a tagállamok SM szervezeteivel, az Európai MS Platform tagságukon keresztül is, 

az SM mentes világ kollektív jövőképéért harcolva. Nagyobb szükségünk van az összefogásra, mint 

valaha. 

 

  


