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Nagy-Britannia és az EU egészségügyi rendszere
A hivatalos nyilatkozatok szerint 2020. február 1-től a brit polgárok, az EUpolgárok és más személyek egészségügyi ellátásában nem következnek be
változások.
Az egészségbiztosításokról szóló eddig hatályos EU-rendelkezések azok
számára, akik az EU-ban élnek, utaznak vagy dolgoznak, 2020 végéig
érvényesek maradnak. Az EU-ba utazók továbbra is használhatják európai
egészségbiztosítási kártyájukat, amely fedezetet tartalmaz már létező
betegségeik kezelésére.
Az európai egészségbiztosítási kártya jövője az EU és az Egyesült Királyság
közötti jövőbeli tárgyalásokon dől el. A brit kormány azonban már most úgy
nyilatkozik, hogy a brit és EU-polgárok számára továbbra is biztosítani kell a
kártya használatát, hogy pl. szabadságuk idején egészségügyi ellátást
vehessenek igénybe.
A valamely EU államtól nyugdíjban részesülő brit nyugdíjasok, 2020 végéig
továbbra is jogosultak az egészségügyi ellátásra abban az EU-államban, ahol
laknak. Ez a rendelkezés azon britek számára, akik a Brexit napján az EU
valamely tagállamában laktak, előreláthatóan határozatlan időre
meghosszabbodik, de ez a következő tárgyalásokon dől el.
Az egészségügy és a szociális ügyek területén foglalkoztatottak jövője
A jelenleg Nagy-Britanniában élő EU-polgárok, beleértve az Európai
Gazdasági Térségből származó 165.000 alkalmazottat, akik már a brit
egészségügyi és szociális rendszerben dolgoznak, 2020 végéig bevándorlási és
foglalkoztatási státuszuk változtatása nélkül ott maradhatnak.

Jövőbeli tartózkodásuk megerősítése érdekében azonban azt még ebben az
évben kérelmezniük kell az új tartózkodási törvény szerinti „EU Settlement
Scheme” keretében.
A General Medical Council megerősítette, hogy az átmeneti időszakban az
Európai Unióban, Izlandon, Liechtenstein-ban és Norvégiában dolgozni
szándékozó brit orvosok regisztrációs szabályai nem változnak. Az átmeneti
időszak utáni gyakorlat a tárgyalásokon dől el.
A The King’s Fund agytröszt 2019 októberében végzett felmérése szerint a brit
egészségügyből az átmeneti időszak után csaknem 100.000 dolgozó fog
hiányozni (az állások 9%-a). Következtetése szerint a munkaerőhiány
megoldásának kulcsfontosságú tényezője a külföldi munkaerő toborzása lesz.
A Brexit egészségügyi és szociális személyzetre gyakorolt hatásai a jövőbeli
migrációs politikán, a Nagy-Britanniában az egészségügy és szociális ügyek
területén dolgozni szándékozók számára tervezett akadályokon, ill.
ösztönzőkön múlnak.
Gyógyszerügy és orvostechnikai eszközök
A megállapodás nélküli Brexit kockázata komoly aggályokat keltett a
gyógyszerellátással kapcsolatban. A kormány jelentős összegeket fordított az
európai beszállítások felgyorsítására.
A kilépési megállapodás ratifikációját követően az Egyesült Királyság 2020
végéig továbbra is betartja az EU előírásait, a kereskedelmi és vámügyi
szabályokat. Így az ország számára többé nincs szükség a gyógyszerek
felhalmozására, az egészségügyi vállalkozásokra vonatkozó import- és
exportmegállapodások módosítására.
Egészségügyi kutatás, klinikai vizsgálatok
A jelenlegi kutatási megállapodások nem változnak. A brit kutatók továbbra is
részt vehetnek az EU-keretprogramokban.
Másrészt, ha nem jön létre megállapodás a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök vámjaira vonatkozóan, a gyógyszerszállítások késlekedhetnek.
miáltal az ellátási láncokban is zavar következhet be.

