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Informacija o uveljavljanju zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu po izstopu iz EU
Izstopni sporazum, kljub dejstvu, da Združeno kraljestvo, po 31. 1. 2020 ne bo več članica Evropske
unije, do konca prehodnega obdobja, to je do 31. 12. 2020 zagotavlja nadaljevanje vseh aktivnosti,
kot če bi ostalo država članica povezave. V tem obdobju se bo celotni pravni red EU še naprej
uporabljal za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu. To pomeni, da na področju zdravstva še
naprej velja Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne
varnosti, kar pomeni, da za slovenske zavarovane osebe v Združenem Kraljestvu še naprej veljajo vse
izdane listine:
−

−

−
−

za uveljavljanje zdravstvenega varstva, za osebe med začasnim bivanjem v Združenem
kraljestvu (na zasebnem ali službenem potovanju, na strokovnem izpopolnjevanju ali študiju),
evropska kartica zdravstvenega zavarovanja oziroma certifikat,
za osebe, ki stalno prebivajo v Združenem kraljestvu, (upokojenci in njihovi družinski člani,
družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe, obmejni delavci)- (E-121, E-109, E-106)
oziroma PD S1,
za napotene na delo v Združeno kraljestvo - PD A1 in evropska kartica zdravstvenega
zavarovanja,
za napotene na načrtovano zdravljenje - E 112 oziroma PD S2.

Enako tudi za zavarovance Združenega kraljestva še naprej, do 31. 12. 2020, veljajo navedene listine v
državah članicah EU, torej tudi v Republiki Sloveniji.
Člen 32 Izstopnega sporazuma tudi določa, da bodo lahko zavarovane osebe, ki bodo pred koncem
prehodnega obdobja zaprosile za storitve načrtovanega zdravljenja na podlagi Uredbe (ES) št.
883/2004 upravičene do teh storitev do konca zdravljenja. Osebe, ki bodo uveljavljale ob koncu
prehodnega obdobja nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve pa bodo upravičene do teh storitev
do konca njihovega začasnega bivanja.
Podrobnejše informacije glede izstopa Združenega Kraljestva iz EU so objavljene na portalu gov.si:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izstop-zdruzenega-kraljestva-iz-evropske-unijebrexit/
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Splošne informacije o uveljavljanju zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu
Državna zdravstvena služba
V Angliji: zdravstveni organi
Na Škotskem: Zdravstveni svet
V Severni Irski: Svet za zdravje in socialne storitve

Zdravstvena oskrba
Za prejem brezplačne zdravstvene oskrbe v primeru takojšnje potrebe, morate zagotoviti, da zdravnik,
ki ga obiščete, pripada Državni zdravstveni službi (National Health Service – NHS). Obiskati ga morate
med delovnim časom, pokazati svojo osebno izkaznico / potni list in zaprositi za oskrbo v okviru
Državne zdravstvene službe (NHS). Seznam zdravnikov Državne zdravstvene službe boste našli na
glavnih poštah in na vam najbližjem lokalnem Skladu osnovne zdravstvene dejavnosti, lahko pa tudi
pokličete NSH neposredno na številko 0845-4647.

Zdravila
Za vsako predpisano zdravilo boste morali plačati določen znesek. Ljudje, starejši od 60 let, nosečnice,
otroci med 0 in 16 let in določeni mladi, mlajši od 19 let, ne plačujejo ničesar, vendar morate preskrbeti
dokazilo, da ste oproščeni plačila predpisanega zdravila. Preden izročite recept farmacevtu, morate
označiti primerno okence in krog na zadnji strani obrazca za recept FP10 in ga podpisati.

Sprejem v bolnico
Če zdravnik smatra, da je potrebno, vam bo uredil sprejem v bolnico. V primeru skrajne nujnosti, greste
lahko neposredno v bolnico Državne zdravstvene službe (NHS). Jasno navedite, da želite biti pregledani
po določbah socialne varnosti Evropske skupnosti, saj britanske bolnice sprejemajo tudi zasebne
paciente.
Bolnišnična oskrba je zastonj, tako kot uporaba reševalnega vozila v nujnih primerih.
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