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ΦΑΡΜΑΚΕΥΉΚΕΣ ΠΑ BREXIT:

Να μη διαταραχθεί η
πρόσβαση σε φάρμακα
στην Ευρώπη
» Στον απόηχο της απόφασης του Ηνωμένου
Βασιλείου να αποχωρήσει από την
Ένωση (Brexit) και του προβληματισμού
όλων όσοι εμπλέκονται στον ευρωπαϊκό

Ευρωπαϊκή

τομέα της υγείας για τις συνέπειες της
απόφασης αυτής, τόσο η Ευρωπαϊκή
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και
Συνδέσμων (EFPIA) όσο και ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ) υπογραμμίζουν ότι «είναι πολύ
όλες οι αποφάσεις που θα
να θέτουν στο επίκεντρο τον
Ομοσπονδία

σημαντικό

επακολουθήσουν

ασθενή».

Η EFPIA και ο ΣΦΕΕ υποστηρίζουν «τον
κοινό στόχο που αφορά στην άμεση
σε φάρμακα σε όλη την Ευρώπη,
και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος
πρόσβαση

καθώς

κανονιστικών ρυθμίσεων και άσκησης πολιτικής
που ενθαρρύνει την καινοτομία και
στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη νέων
για την κάλυψη των αναγκών των
των συστημάτων υγείας και της
Ως κλάδος, δηλώνουν, «δεσμευόμαστε
τους προσεχείς μήνες να συνεργαστούμε
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
προκειμένου να στηρίξουμε αυτούς
τους στόχους».
Μ.ΚΑΛ.
φαρμάκων

ασθενών,

κοινωνίας».
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T8S

στα νησιά

Νομικά κενά σε
διαγωνισμό για
5ΜΐΊροσλήψεΐ8
ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ του διαγωνισμού

του Κέντρου Ελέγχου
Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕ
ΕΛΠΝΟ για πς προσλήψεις
100 γιατρών και 400 νοσηλευτών
σης Μονάδες Εντατικής
θεραπείας συστήνει
η νομική υπηρεσία του
στο Δ.Σ του οργανι
σμού Αττία για το αίτημα
του δκτγωνισμού
όπως αναφέρει η αρμόδια
υπηρεσία είναι η πρωτοφανής
παρέμβαση του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύ
λου Πολάκη ο οποίος
και επέβαλε τον δικό
του πίνακα επιτυχόντα ν
κέντρου

κατάργησης

κατάρτισε

στον σχετικό διαγωνισμό
παρακάμπτοντας την
Αξιολόγησης του
Η νομική υπηρεσία
του ΚΕΕΛΠΝΟ σε γνωμοδοτικά

Επιτροπή
κέντρου

ττκ χαρακτηρίζει τη
άκυρη και προτείνει
στη διοίκηση του κέντρου
να ματαιωθεί ο διαγωνισμός
για τη διασφάλιση της νομιμότητας
και την προστασία
των μελών του Δ.Γ και του
οργανισμού γενικότερα
Η σύσταση δεν ελήφθη
υπόψη από το νέο Δ.Σ του
ΚΕΕΛΠΝΟ ενώ ήδη έχει
ο οριστικός
με τα ονόματα των
γιατρών και σήμερα λήγει η
διορία για την υποβολή
επί του προσωρινοί
πινάκα κατάταξης
διαδικασία

την αναγκαιότητα άμεσης
ενός γενικού ιατρού

πρόσληψης

Καστελόριζο
ές βιοχημικές εξετάσεις Ζή
ε την κάλυψη των αναγκών
κειμένου οι κάτοικοι της άκριας
με εθνική σημασία για τη
α μας περιοχής να αισθάνο
I ασφαλείς
0 πρόεδρος του ΠΙΣ τόνισε

μίας

νοσηλεύτριας και τη λειτουργία
των δύο αναλυτών αιματολογικού
και βιοχημικού
Μάλιστα επισήμανε ότι θα
εισηγηθεί

στο διοικητικό συμβούλιο

του ΓΠΣ να ενισχύσει οικονομικά
τον ιατρό και τη νοσηλεύτρια
που θα διοριστούν στο Καστελόριζο
στην ακριτική περιοχή

δημοσιοποιηθεί

πίνακας

ενστάσεων

Κρυφό χρέος στην

Υγεία 9,3 δισ ευρώ
ΤΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ δίλημμα συντάξεις ή υγειονομικές
παροχές που έχει επιφέρει η εξαετής
οικονομική

κρίση έχει εκτοξεύσει το κρυφό χρέος
της Υγείας στο δυσθεώρητο ύφος των 9,3 δια
ευρώ Από αυτά τα 2,174 δισ ευρώ αφορούν τις
οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΎ
και τα 7 1 39 δισ ευρώ είναι τα χρέη του ΕΟΠΎΥ
στην αλυσίδα των παρόχων Υγείας όπως γιατροί
φαρμακεία προμηθευτές και νοσοκομεία αλλά
και σε ασφαλισμένους
Οπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
Αντώνης Κουρούκλης στο εκλογοαπολογισηκό
των εργαζομένων τα ασφαλισηκά ταμεία
ρευστού και προκειμένου
να πληρώνουν ης συντάξεις
όχι μόνο καθυστερούν Καθυστερούν
να εκδώσουν
δύο χρόνια να εκδώσουν
300.000 νέες συντά
300.000 νέες
ξεις αλλά συστηματικά παρακρατούν
συντάξεις
τις εισφορές ασθενείας
των ασφαλισμένων και
των συνταξιούχων με αποτέλεσμα
τα χρέη τους να φτάνουν τα 2 1 74 δισ ευρώ
Μεγαλύτερος κακοπληρωτής είναι το ΙΚΑ που δεν
έχει αποδώσει εισφορές ύψους 1,2 δισ ευρώ
ο ΟΑΕΕ με οφειλή 790.000.000 ευρώ ο
ΟΓΑ με 77.600.000 ευρώ το ΕΤΑΑ με 59.800.000
ευρώ και το ΤΑΥΤΕΚΩ με 45.800.000 ευρώ
Την ίδια στιγμή ο ΕΟΠΥΎ έως και τον Απρίλιο
χρωστούσε 7 1 39 δισ ευρώ εκ των οποίων
τα 5,416 δισ ευρώ σε νοσοκομεία και άλλους φορείς
1,2 δισ ευρώ σε ιδιώτες παρόχους Υγείας
448.000.000 ευρώ σε Ταμεία και πάνω από
75.000.000 ευρώ σε ασφαλισμένους
Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΎ από ασφαλιστικές
εισφορές έχουν αυξηθεί σε σχέση με το
2012 κατά 300.000.000 ευρώ λόγω της αύξησης
των εισφορών ασθενείας ενώ η κρατική επιχορήγηση
έχει μειωθεί στα 525.500.00 ευρώ το 201 5
από 1 023 δια ευρώ που ήταν το 201 2
συνέδριο

ελλείψει

περίπου

Ακολουθούν
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Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Προσεύχονται
Ρεπορτάζ

Πανελλαδική
στάση ερ γα crias
αύριο στο ΕΣ7
ΤΕΤΡΑΩΡΗ πανελλαδική
στάση εργασίας στο
ΕΞΣΥ στην Πρόνοια και στο
ΕΚΑΒ έχει εξαγγείλει η
Ομοσπονδία
στα Δημόσια
Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
για αύριο Τετάρτη από τις
1100 έως τις 15.00
Η ομοσπονδία εργαζομένων
λέει όχι στη
του ΕΣΥ της Πρόνοιας
του ΕΚΑΒ και δηλώνει
ότι θα αντισταθεί
στις μεσαιωνικές συμβάσεις
έργου
Επιπλέον όπως
σε χθεσινή
Πανελλήνια

Εργαζομένων

διάλυση

επισημαίνει

ανακοίνωση

της διεκδικεί
μόνιμη σταθερή εργασία
για όλους επαρκή στελέχωση
και χρηματοδότηση
του ΕΣΥ και της Πρόνοιας
δωρεάν δημόσια
υγεία πρόνοια με καθολική
πρόσβαση Ακόμη ζητά
την ένταξη στα βαρέα
και ανθυγιεινά
Η ΠΟΕΔΗΝ την ίδια μέρα

καλεί τους

εργαζομένους

του ΕΣΥ στην Αττική
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
σης 1130 έξω από
το υπουργείο Υγείας
Παράλληλα καλεί τους
εργαζομένους στα δημόσια

νοσοκομεία της
να συγκεντρωθούν

περιφέρειας

στα προαύλια των
ή σης ΥΠΕ

νοσοκομείων

Piro McAâ
rmela@dimokratianews.gr

νας από τους

Ε

πολλούς

λόγους που
τα νησιά μας έχουν
χιλιάδες εκκλησίες

και ξωκλήσια είναι
επειδή οι κάτοικοι έχουν
εναποθέσει την υγεία τους στα
χέρια του θεού καθώς η Πολιτεία
τούς έχει γυρίσει την
πλάτη αφήνοντάς τους υγειονομικά
ακάλυπτους εδώ και
δεκαετίες
Αλλο ένα καλοκαίρι λοιπόν
που οι νησιώτες μας μαζί με τα
εκατομμύρια των τουριστών είναι
στο έλεος του Παντοδύναμου
αφού γιατροί και νοσηλευτές
δεν υπάρχουν ούτε για
δείγμα Ακόμα και στους
τουριστικούς
παγκοσμίως όπως η
Κρήτη η Μύκονος η Πάρος και
η Ζάκυνθος υπάρχουν δραματικές
ελλείψεις
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός
ότι κάθε χρόνο χάνονται
δεκάδες ζωές που θα μπορούσαν
να είχαν σωθεί εάν στα
νοσοκομεία στα κέντρα υγείας
και τα πολυδύναμα κέντρα
των νησιών του Αιγαίου και
του Ιονίου υπήρχαν καρδιολόγοι
χειρουργοί παιδίατροι
δημοφιλέστερους

προορισμούς

αναισθησιολόγοι ορθοπεδικοί
εντατικολόγοι ακτινολόγοι
και παθολόγοι
Ενδεικτικά σε Λήμνο Ικαρία
και Λέρο δεν υπάρχουν
αναισθησιολόγοι σε Σύρο και
Νάξο δεν υπάρχουν παθολόγοι
σε Κω Σάμο Ικαρία και
Πάρο οι παιδίατροι είναι είδος
προς εξαφάνιση ενώ στην Κω
δεν υπάρχει καρδιολόγος και

αρρωστήσο

Τραγικές ελλείψεις
σε γιατρούς από
τις Κυκλάδες και την
Κρήτη έως το Ιόνιο

στη Λήμνο χειρουργός και
Πολλά κενά σε γενικούς
γιατρούς ή παθολόγους
έχουν και τα Κέντρα Υγείας Τήνου
Μυκόνου Πάρου Ιου Ανδρου
Πάτμου Καρπάθου και τα
νεφρολόγος

Πολυδύναμα Περιφερειακά

Ιατρεία

Αγαθονησίου Λειψών

41

Τήλου Σύμης Σίφνου και Ηρα
κλειάς Και η λίστα με τις ελλείψεις
δεν έχει τέλος

ΤοΠΕΔΥΧϊου
Πλήρως αποδιοργανωμένη είναι
και η πρωτοβάθμια φροντίδα

υγείας Ενδεικτική είναι
Χίου
που διαθέτει μόλις έναν ορθοπεδικό
έναν επικουρικό μικροβιολόγο
έναν οδοντίατρο έναν
παιδίατρο και έναν παθολόγο
Στη Ζάκυνθο όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόμενοι του
νοσοκομείου υπηρετούν μόνο
87 από τους 200 νοσηλευτές
που προβλέπονται Ακόμη
η περίπτωση του ΠΕΔΥ

στην Κρήτη λόγω της υποστε
λέχωσης τα δείγματα αίματος
που λαμβάνονται στα κέντρα
υγείας του νησιού θα μεταφέρονται
στα εργαστήρια των
προκειμένου να
οι εργαστηριακοί έλεγχοι
των ασθενών σύμφωνα με
το σωματείο εργαζομένων του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ηρακλείου
νοσοκομείων

γίνονται

Τουρίστες περνούν φΰ
από το Κέντρο Υγείας
στη Σαντορίνη

ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ένδεια του
Καστελόριζου την οποία διαπίστωσε
αντιπροσωπία του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου κατά
την πρόσφατη επίσκεψη της σιο
ακριτικό νησί μετέφερε την
ο πρόεδρος του ΠΙΣ Μιχαήλ
Βλασταράκος στον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό και στη
διοικήτρια της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Υ.ΠΕ Αιγαίου Ολ
Παρασκευή

Στον υπουργό για τ
γα Ιορδανίδου 0 κ Βλασταράκος
αναφέρθηκε στις τραγικές ελλείψεις
προσωπικού που εξαναγκάζουν
τους κατοίκους του νησιού
να ταξιδεύουν στη Ρόδο που είναι
70 μίλια μακριά ή απέναντι

στην Τουρκία ακόμα και για
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ΠΟΕΔΗΝ

Κινητοποιήσεις
στα νοσοκομεία
Στάση εργασίας από τις 1 1 00 το
πρωί έως και τις 15:00 μετά το
μεσημέρι έχει προκηρύξει για
αύριο Τετάρτη 29 Ιουνίου η
Ομοσπονδία Εργαζομένων
Πανελλήνια

Δημοσίων Νοσοκομείων
ΠΟΕΔΗΝ αντιδρώντας στη
διάλυση του ΕΣΥ της Πρόνοιας
και του ΕΚΑΒ καθώς και
στις μεσαιωνικές συμβάσεις έργου
Η ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιήσει
συγκέντρωση στις 1 1:30
το πρωί έξω από το υπουργείο
Υγείας ενώ συγκεντρώσεις θα
πραγματοποιηθούν στην υπόλοιπη
Ελλάδα στα προαύλια των
Νοσοκομείων ή τις Υγειονομικές

Περιφέρειες
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Το ανίκητο ελληνικό

πελατειακό κράτος
Υπά στενή παρακολούθηση

φαίνεται ότι βρίσκεται o
δημόσιος τομέας από την
Κομισιόν Παράδειγμα αυτής
της παρακολούθησης
είναι οι διορισμοί νέων
στα νοσοκομεία
Γνωρίζουμε για το θέμα
διοικήσεων

και ζητήσαμε εξηγήσεις
από την ελληνική κυβέρνηση

ανέφερε χθες
αξιωματούχος στις
Βρυξέλλες χωρίς πάντως
να κάνει γνωστό ποια ήταν η συνέχεια Δεν είναι
τυχαίο ότι στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης
θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο το θέμα των ειδικών
μισθολογίων όσο και αυτό του βαθμολογίου και της
κινητικότητας στο Δημόσιο
Το λυπηρό είναι ότι πέντε χρόνια μετά την εκδήλωση
της κρίσης μία από τις αιτίες της οποίας ήταν
και το πελατειακό κράτος χρειάζονται παρεμβάσεις
από την τρόικα για να ανακοπεί η επέλαση του εκάστοτε
κυβερνώντος κόμματος ή εν προκειμένω
των κομμάτων της συγκυβέρνησης στο Δημόσιο
κοινοτικός
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Φαρμακοβιομηχανίες

Ψάχνουν αντίδοτο
στην επιδημία Brexit
Ο φόβος της απορρυθμισης χτυπάει εναν κλάδο
που αποτελεί ισχυρό χαρτί για τη βρετανική οικονομία
ΤΗΣ

ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Σ

ε αχαρτογράφητα νερά κινείται
η φιιρμακοβιομηχανία μετά το
πρόσφατο Brexit Η χθεσινή

κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών
και Συνδέσμων EFPIA
και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ εκφράζει

Αγνωσιο

τον έντονο προβληματισμό στον
ευρωπαϊκό τομέα της υγείας
Οπως σημειώνουν παράγοντες της
αγοράς το Brexit φέρνει νέα δεδομένα
στην αγορά του φαρμάκου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
ενώ η Βρε
παραμένει

avoués ίων φαρμάκων
που εισάγουμε θα

απορρΰθμι
ση σε έναν
κλάδο που
αποτελεί ιοχυρό χαρτί για την εγχώρια
οικονομία
Οι βρετανικές εταιρείες κολοσσοί

διαφοροποιηθούν και πόσο

GlaxoSmithKline και AstraZeneca είχαν
προειδοποιήσει εγκαίρως για τους
εμπορικούς κινδύνους που συνοδεύουν
το Brexit Ηδη από τον περασμένο
Φεβρουάριο ανώτατα διευθυντικά
στελέχη των 50 κορυφαίων ευρωπαϊκών

φαρμακευτικών εταιρειών
συμπεριλαμβανομένων των
βρετανικών είχαν δηλώσει
την αντίθεσή τους στο διαζύγιο της
Βρετανίας με την EE
Σημειώνεται ότι η παρουσία των
ισχυρότερων

δύο βρετανικών φαρμακοβιομηχανιών

στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυναμική
Ειδικότερα η GlaxoSmithKline
κυκλοφορεί περισσότερα από 50
φάρμακα και διακινεί στην
την πλειονότητα των εμβολίων
Αντίστοιχα η AstraZeneca στα 20 και
πλέον χρόνια που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα εισήγαγε 43 καινοτόμα
φάρμακα που στοχεύουν στην
σοβαρών παθήσεων
Στο μεταξύ άγνωστο παραμένει αν
οι τιμές των φαρμάκων που εισάγουμε
θα διαφοροποιηθούν και οι αναλυτές
κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αύξηση
Ωστόσο οι ίδιες πηγές προτάσσουν ως
δίχτυ ασφαλείας το ελληνικό σύστημα
τιμολόγησης που υπολογίζεται βάσει
του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων
τιμών της Ευρώπης
καινοτόμα

Ελλάδα

αντιμετώπιση

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΤΖ Τις φωνές
τους ένωσαν τον περασμένο Μάρτιο
και οι ακαδημαϊκοί ερευνητές και
επιχειρηματίες της Ομάδας Βιοτεχνολογίας
του Cambridge δηλώνοντας
την υποστήριξή τους στο Bremain
Το πρόσφατο αποτέλεσμα ωστόσο
απέδειξε άη οι ψηφοφόροι ξεγελάστηκαν
από τις ψεύτικες όπως εκ των
υστέρων παραδέχτηκε υποσχέσεις
του Νάιτζελ Φάρατζ ότι το Εθνικό
Σύστημα Υγείας της Βρετανίας NHS
θα αιμοδοτείται εβδομαδιαίως με 350
εκατ στερλίνες δηλαδή το ποσό που
ο ίδιος εκτιμούσε ότι έστελνε το Λονδίνο
στην EE
Οι διαβεβαιώσεις περί ενίσχυσης
των νοσοκομείων είχαν ως αποτέλε

Κάνουν τζίρο
60 δισ ευ ρω
τον χρόνο
Οπωε προκύπτει
από τα στοιχεία

ms Συνομοσπονδίαε
Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων οι χώρεε
EE απορροφούν
το 56 των εξαγωγών
Tns βρετανικήε
φαρμακοΒιομηχανίαβ
ενώ ο ouvoAikôs
ετήοιοε Tzi'pos
ανέρχεται στα
60 δισ ευρώ

σμα να μην εισακουστούν οι σειρήνες
που πλήθαιναν μεταξύ αυτών και της
Βρετανικής Ενωσης Φαρμακευτικών
Ετηχειρήσεων ΑΒΡΙ και υποστήριζαν
ότι απειλείται η πρόσβαση των βρετανών
πολιτών στο φάρμακο

μάτων υγείας και της κοινωνίας
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση
Επιπλέον η EFPIA δεσμεύεται να
συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς προκειμένου να
στηρίξει αυτούς τους στόχους σε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Και ενώ η Βρετανία ζει
σε ρυθμούς Bregret καθώς εκατομμύρια

την αγορά όσο και τους ευρωπαίους

σκέψεις για τις επιπτώσεις του

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η Μεγάλη
Βρετανία είναι αυτή που θα βιώσει τη

ms

ψηφοφόροι έχουν δεύτερες
δημοψηφίσματος

η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
και Συνδέσμων EFPIA αναλαμβάνει
ρόλο ρυθμιστή σε μια αγορά που
κλυδωνίζεται εξαιτίας των πολιτικών
εξελίξεων
Η EFPIA και ο ΣΦΕΕ υποστηρίζουν
τον κοινό στόχο που αφορά την άμεση
πρόσβαση σε φάρμακα σε όλη την
Ευρώπη καθώς και τη διαμόρφωση
ενός περιβάλλοντος κανονιστικών
ρυθμίσεων και άσκησης πολιτικής
που ενθαρρύνει την καινοτομία και
στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη
νέων φαρμάκων για την κάλυψη των
αναγκών των ασθενών των συστη¬

μια προσπάθεια να καθησυχάσει τόσο

πολίτες

μεγαλύτερη επίπτωση εξαιτίας της
μεγάλης παραγωγικής και εμπορικής
δραστηριότητάς της Συνεπώς οι
εξαγωγές της θα επηρεαστούν ανάλογα
με το πώς θα διαμορφωθούν οι
εμπορικές της σχέσεις με την Ευρώπη
δηλώνει στα ΝΕΑ ο Νίκος Μανια
δάκης καθηγητής του Τομέα Αρχών
Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών
Υγείας και αναπληρωτής κοσμήτορας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Αντιστρόφως σε ό,τι αφορά την
εισαγωγή φαρμάκων στην Αγγλία
αναμένεται επίσης να υπάρξουν
ορισμένες δυσκολίες στις εμπορικές
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Οι βρετανικέβ εταιρεί
es GlaxoSmithKline
και AstraZeneca που

αποτελούν παγκόσμι
ous κολοσσούε
καταλαμβάνονταε
την έβδομη και
όγδοη θέση διεθνώε
τάχθηκαν εξαρχήε
κατά του Brexit

Μετακομίζει
από ιο Λονδίνο
ο Ευρωπα'1'Kûs

Opyaviouos
Φαρμάκων

συναλλαγές ενώ πιθανότητα θα
και οι τιμές των εισαγόμενων
σκευασμάτων σε κάποιες περιπτώσεις
Εντούτοις οι επιπτώσεις δεν θα
είναι βίαιες καθώς όλες οι αποφάσεις
θα είναι προϊόν μακροπρόθεσμων
αυξηθούν

AstraZeneca

διαπραγματεύσεων σημειώνει ο
Μανιαδακης ο οποίος εμφανίζεται
καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την

πρόσβαση των Ευρωπαίων στο φάρμακο

Ο ίδιος ωστόσο δίνει ιδιαίτερη
έμφαση σε έναν ακόμη κίνδυνο που
αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα
στη βρετανική οικονομία εξαιτίας
του ολοένα αυξανόμενου κλίματος
αβεβαιότητας στις επενδύσεις Απώλειες
θα καταγραφούν και στον τομέα
της έρευνας και της ανάπτυξης Μετά
τη Γερμανία η Αγγλία είναι η δεύτερη
χώρα στην Ευρώπη που λαμβάνει
χρηματοδοτήσεις είτε αυτές προέρχονται
από την EE είτε από ιδιώτες
επενδυτές για έρευνα Συνεπώς η
έξοδος της από την EE θα μειώσει την
είσοδο χρημάτων στον τομέα αυτό
καταλήγει

Macclesfield
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Μεταξύ του 2005 και του
2015 ο τομέαβ βιοτεχνολο
γίαε του Ηνωμένου Βασιλείου
άντλησε 924 εκατ λίρεε
μέσω αρχικών δημόσιων
προσφορών και 2,4 δισ
δολάρια σε κεφάλαια
κινδύνου
Παράπλευρη απώλεια σύμφωνα
με tous παράγοντεε
του κλάδου είναι και η
αναγκαστική λόγω Brexit
μετακόμιση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων
EMA από το Λονδίνο npos
άγνωστο npos το παρόν
προορισμό
Ο Οργανισμόε είναι υπεύ
θυνοε για την κεντρική
διαδικασία έγκρισηε των
φαρμάκων που κυκλοφορούν
στην ευρωπαϊκή αγορά
με την έδρα του να είναι
στο Λονδίνο Η Σουηδία και
η Δανία έχουν ήδη εκδηλώσει
ενδιαφέρον να τον
φιλοξενήσουν xoopis ωστόσο
να έχει ληφθεί οριστική
απόφαση
επιχειρηματικού

