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ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΠΑΡΑΜONH ΣΤΟΝ ΕΜΑ
Και μετά το Brexit

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May εξέφρασε την επιθυμία
της κυβέρνησης της να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) μετά την αναχώρησή της από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε σημαντική ομιλία της για το Brexit, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση θα
«διερευνήσει μαζί με την ΕΕ τους όρους με τους οποίους το Ηνωμένο
Βασίλειο θα μπορούσε να παραμείνει τμήμα των οργανισμών της ΕΕ
που είναι κρίσιμοι για τις χημικές, φαρμακευτικές και αεροδιαστημικές
βιομηχανίες».
Αυτό, είπε, θα σήμαινε «τήρηση των κανόνων αυτών των οργανισμών και
παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής συνεισφοράς». Το Ηνωμένο Βασίλειο
δεσμεύεται επίσης να «καθιερώσει ένα φιλόδοξο σύμφωνο επιστήμης και
καινοτομίας με την ΕΕ», το οποίο θα διευκόλυνε την ανταλλαγή ιδεών και
θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε βασικά προγράμματα
μαζί με τους εταίρους της ΕΕ, επιβεβαίωσε η πρωθυπουργός.
Οι ηγέτες της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας χαιρέτισαν
την ανακοίνωση. «Κάθε μήνα, 45 εκατομμύρια πακέτα φαρμάκων
μετακινούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ - και 37 εκατομμύρια
προέρχονται από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
δέσμευση της πρωθυπουργού να επιδιώξει τη συνεργασία στον τομέα της
ρύθμισης των φαρμάκων θα είχε θετικά αποτέλεσμα για τους ασθενείς,
όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη», δήλωσε
ο Mike Thompson, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Βρετανικών
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών. «Είναι πλέον κρίσιμο και οι δύο πλευρές
να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών στη δεύτερη
φάση των διαπραγματεύσεων. Η στενή συνεργασία για τη ρύθμιση των
φαρμάκων αποτελεί μόνο ένα μέρος της πρόκλησης.
Η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής φαρμάκων είναι απαραίτητη
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και
στην ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται από
την πρώτη μέρα του Brexit».
Ο Niall Dickson, συμπρόεδρος της Brexit Health Alliance, δήλωσε
ότι το να παραμείνει η Βρετανία στον ΕΜΑ «είναι ο καλύτερος τρόπος
επιβεβαιωσης ότι οι ασθενείς θα έχουν γρήγορη πρόσβαση στα φάρμακα
και τις θεραπείες που χρειάζονται».
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