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Galimybių analizės santrauka 

1. Galimybių analizės rengimo kontekstas, objektas ir tikslai 

 

Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizė ir rekomendacijos parengtos 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu, pagal 2011 m. liepos 11  d. paskelbtą paslaugų pirkimą, vykdytą 

supaprastinto atvirojo konkurso būdu.  

 

Galimybių analizės bei pateiktų rekomendacijų objektas – sveikatinimo paslaugos, kaip tai apibrėžta LR turizmo įstatymo  

(Žin.,1998, Nr. 32-852; Nr. XI-1496, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 85-4138 (2011-07-13)) penktajame skirsnyje. Sveikatinimo 

turizmas yra sveikatos turizmo dalis, apimanti medicinines paslaugas (įskatinant medicininį spa). Kita sveikatos turizmo dalis – 

sveikatingumo turizmas (fitneso, grožio ir kt. paslaugos) – į šios galimybių analizės apimtį nebuvo įtraukta. 

 

Galimybių analizėje buvo išnagrinėta užsienio šalių patirtis skatinant sveikatinimo turizmą, atlikta tarptautinės konkurencinės 

sveikatinimo turizmo sektoriaus aplinkos ir konteksto analizė bei įvertinta esama Lietuvos sveikatinimo turizmo situacija. 

Remiantis atlikta analize, įgyvendinti šie galimybių analizei iškelti tikslai: 

► Nustatytas Lietuvos sveikatinimo paslaugų eksporto potencialas bei strateginės jo vystymo kryptys; 

► Apibrėžtos ir pagrįstos tinkamiausios Lietuvos sveikatinimo turizmo plėtros ir sveikatinimo paslaugų eksporto skatinimo  

priemonės; 

► Pateikta išsami ir tiksli informacija bei rekomendacijos, kurių pagrindu Ūkio ministerija galėtų priimti tinkamiausius 

Lietuvos sveikatinimo turizmo plėtros ir sveikatinimo paslaugų eksporto skatinimo sprendimus. 

 

2. Užsienio šalių gerosios praktikos ir konkurencinės aplinkos analizės rezultatai 

 

Siekiant nustatyti gerąją sveikatinimo turizmo skatinimo praktiką bei įvertinti tarptautinę konkurencinę aplinką, atlikta 11 

užsienio šalių, kurios sveikatinimo turizmo skatinimą yra paskelbusios nacionaliniu prioritetu, 5 iš jų – artimos Lietuvos 

konkurentės sveikatinimo turizmo rinkoje, analizė. 

 

Strateginio planavimo pobūdžio aspekto analizė parodė, jog visoms analizuotoms šalims būdingas aktyvus nacionalinio lygmens 

medicinos turizmo skatinimo strateginis planavimas ir įgyvendinimas. Šalys sveikatinimo turizmo skatinimo prioritetus ir kryptis 

apibrėžia strateginiuose sveikatinimo turizmo skatinimo dokumentuose, kurie kartais būna integruoti į bendresnius sveikatos 

apsaugos ar turizmo planavimo dokumentus. Apibrėžtoms strateginėms kryptims ir priemonėms įgyvendinti šalyse būna 

numatytos konkrečios finansavimo programos. Sveikatinimo turizmo skatinimo strategijų įgyvendinimui paprastai įsteigiama 

centrinė sveikatinimo turizmą koordinuojanti agentūra.  

 

Analizuojant pagrindines sveikatinimo turizmo rinkodaros priemones ir pardavimo kanalus, pastebėta, jog ypač didelės reikšmės 

turi proaktyvus kontaktų užmezgimas ir bendradarbiavimas su sveikatinimo turizmo agentūromis, draudimo, medicinos paslaugų 

įmonėmis bei valstybinėmis institucijomis. Kartais tiesioginiai ryšiai užmezgami pritraukiant tiesiogines medicinos paslaugų 

teikėjų užsienyje investicijas. Nustatyta, jog iš rinkodaros priemonių didžiausią poveikį turistų apsisprendimui vykti į konkrečią 

šalį daro: 1) turinys internete, 2) įvaizdis ir informacijos išsamumas, 3) rekomendacijos, atsiliepimai ir sėkmės istorijos. 

Atsižvelgdamos į tai, sveikatos turizmą skatinančios šalys paprastai turi išvystytus centrinius informacijos apie sveikatos turizmą 

šaltinius bei vieningas duomenų bazes  internete. 

  

Vertinant su teisinės bazės tobulinimu susijusias priemones, atkreiptinas dėmesys, jog dauguma analizuotų šalių turi 

medicinines vizas, kurių gavimo procedūros yra sutrumpintos ir palengvintos. Tokia viza leidžia pakartotinį atvykimą į šalį ir 

išduodama ne tik pacientui, bet ir jį lydinčiajam asmeniui ir (ar) šeimos nariams. 
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Pagrindinės rinkos, į kurias analizuotos šalys eksportuoja sveikatinimo paslaugas, dažniausiai pasižymi šiomis bendromis 

savybėmis: 1) geografinis artumas, 2) didelė šalis, 3)  didelė šalies gyventojų perkamoji galia, 4) mobilūs gyventojai. Pagrindinės 

analizuotų šalių eksporto rinkos: JAV, Jungtinė Karalystė, Rusija ir Vokietija. Dažniausiai šalys eksportuoja medicinos paslaugas, 

kurios pasižymi mažu rizikingumu, santykinai aukštesne kaina bei yra planuojamos iš anksto. Atsižvelgdamos į šiuos kriterijus, 

šalys dažniausiai eksportuoja plastinės chirurgijos, kardiologijos, medicininio SPA, ortopedijos bei odontologijos paslaugas. 

Vertinant tarptautinį kontekstą, pabrėžtina Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. Direktyvos 2011/24/ES ,,Dėl 

pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo“ svarba tolimesniam sveikatinimo turizmo rinkos 

vystymuisi Europoje. Tikėtina, jog direktyvos įgyvendinimas turės teigiamos įtakos Lietuvos sveikatinimo paslaugų eksporto 

potencialui. Siekdama jį išnaudoti, Lietuva turėtų didelį dėmesį skirti teikiamų sveikatinimo paslaugų kokybės ir saugos 

gerinimui bei paslaugų pristatymui tikslinėse užsienio rinkose. Taip pat Lietuvai būtų tikslinga pasinaudoti Direktyvos suteikta 

galimybe ir galima parama –  įsteigti Europos referencinį centrą (centrus) – tai didintų Lietuvos, kaip išskirtinės kompetencijos 

nišinių paslaugų teikėjo, žinomumą sveikatinimo turizmo rinkoje. 

 

3. Esamos Lietuvos sveikatinimo turizmo situacijos ir konkurencingumo analizės rezultatai 

 

Vertinant sveikatinimo paslaugas eksportuojančias (potencialiai galinčias eksportuoti) asmens sveikatos priežiūros įstaigas 

Lietuvoje pastebėta, jog užsienio klientų srautas per metus jose siekia iki tūkstančio pacientų, daugiausiai atvykstančių iš 

kaimyninių Rytų valstybių. Pagrindinis užsienio pacientų pritraukimo kanalas – medicinos turizmo agentūros – tarpininkai bei 

informacijos pateikimas internete. Reabilitacinio ir sanatorinio gydymo įstaigos (medicininiai spa) pritraukia ženkliai didesnį 

užsienio klientų srautą, siekiantį 110 tūkst. per metus. Didžiąją srauto dalį sudaro turistai iš Rusijos (54 %), Vokietijos (15 %), 

Lenkijos (14 %) ir Latvijos (13 %). Pagrindiniai užsieniečių pritraukimo į medicininius spa kanalai – kelionių agentūros, 

informacija internete bei žodinės (anksčiau apsilankiusių turistų bei medicinos specialistų) rekomendacijos. 

 

Atsižvelgiant į esamos situacijos analizės rezultatus, išskirti šie pagrindiniai Lietuvos sveikatinimo turizmo konkurencingumą ir 

tolimesnį vystymąsi ribojantys veiksniai: 

► Lietuvos, kaip sveikatinimo turizmo šalies, įvaizdžio nebuvimas, ribotas informacijos pateikimas viešojoje erdvėje; 

► Vieningo sveikatinimo turizmo skatinimo koordinavimo bei išteklių aktyviai rinkodarai trūkumas; 

► Nepakankamai išvystytas privatus medicinos paslaugų sektorius; 

► Nepakankamai pritaikytas užsienio klientams valstybinis sveikatos priežiūros sektorius; 

► Nėra tinkamai išvystytos medicinos paslaugų kokybės bei rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistemos, nėra tarptautinę 

akreditaciją turinčių medicinos įstaigų; 

► Nėra išvystyta išskirtinai stipri kompetencija (žinoma pasauliniu ar regioniniu mastu) atskirose sveikatinimo turizmo 

srityse, išskyrus tam tikras specifines sritis, pavyzdžiui, kardiochirurgiją; 

► Medicinos paslaugų kainodara nėra pagrįsta sąnaudomis, ypač valstybinio sektoriaus įstaigose, dėl ko paslaugų 

teikimas užsieniečiams gali būti nuostolingas; 

► Esamos teisinės bazės barjerai (pvz., sudėtingas vizų gavimo procesas, naujų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir 

finansavimo ribojimai privataus sektoriaus įstaigoms). 

 

Vertinant Lietuvos konkurencingumą sveikatinimo paslaugų rinkoje didinančius aspektus, išskirtini šie pagrindinai veiksniai: 

► Medicininiai spa turi reikšmingus klientų srautus, kurie galėtų būti pardavimo kanalas siekiant pritraukti klientų kitoms 

paslaugoms; 

► Dėl geografinio, kalbinio ir kultūrinio artumo Lietuva yra prieinamesnė Rytų rinkoms nei kai kurios konkurentės; 

► Lietuva turi daugiau gydytojų ir stacionaro lovų ligoninėse nei kitos ES valstybės ar kitos šalys – konkurentės, tad 

efektyviai naudojant ir eksportui pritaikius turimus išteklius, Lietuva turi potencialo priimti reikšmingus medicinos turistų 

srautus. 

 

4. Rekomenduojama bendroji Lietuvos sveikatinimo turizmo vystymo strateginė kryptis 
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Atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios praktikos, Lietuvos esamos situacijos ir konkurencinės aplinkos analizės rezultatus, 

suformuota bendros Lietuvos sveikatinimo turizmo skatinimo strateginės krypties koncepcija. 

 

Vizija ir tikslai 
Galima Lietuvos sveikatos turizmo skatinimo vizija: Lietuva – sparčiausiai Baltijos ir Šiaurės Europos regione auganti 

sveikatinimo turizmo šalis. 

Šiai vizijai realizuoti, suformuluoti galimi Lietuvos sveikatinimo turizmo skatinimo tikslai: 

► Metinės Lietuvos pajamos iš sveikatinimo turizmo – 500 mln. Lt (2022 metais); 

► Metinis į Lietuvą atvykstančių sveikatinimo turistų skaičiaus augimas – 15 %; 

► Būti tarp TOP 5 valstybių Europoje pagal sveikatinimo turistų skaičių, tenkantį vienam gyventojui; 

► Pajamos iš sveikatinimo turizmo sudaro ne mažiau nei 20-30 % Lietuvos privačių sveikatinimo paslaugų teikėjų pajamų. 

 

Įgyvendinimo etapai 
Lietuvos sveiktos turizmo skatinimas galėtų būti įgyvendinamas šiais etapais: 

► I etapas - produkto apibrėžimas ir kokybės gerinimas. Etapo metu sukuriama institucinė sąranga (klasterinė struktūra), 

jungianti pajėgius medicinos, sveikatos ir susijusių paslaugų teikėjus, kurie galėtų būti orientuoti į eksportą, 

minimizuojant galimą riziką sektoriaus ir Lietuvos reputacijai bei įvaizdžiui užsienyje. Detaliai apibrėžiamas į eksportą 

orientuotų kompleksinių sveikatinimo paslaugų paketas, paslaugų kokybė, nustatomi kokybės didinimo poreikiai ir 

galimybės. Atliekamas pasirinktų paslaugų tiekėjų akreditavimas ir sertifikavimas. 

► II etapas - Lietuvos, kaip Sveikatinimo turizmo  šalies,  įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas, paslaugų pardavimas.  

Pagal parengtą koncepciją taktiniu lygmeniu suplanuojamos ir įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos priemonės, 

orientuotos į informacijos apie Lietuvos teikiamas sveikatinimo turizmo galimybes prieinamumą, bendrą Lietuvos 

žinomumą ir teigiamo įvaizdžio formavimą bei paslaugų pardavimą. Vystomi pardavimo kanalai užmezgant ryšius su 

galimais tarpininkais, pardavimo atstovais, privačiais medicinos paslaugų teikėjais, draudimo įmonėmis bei 

valstybinėmis institucijomis. 

► III etapas - fizinės infrastruktūros tobulinimas ir plėtra. Vykdant investicinius projektus esama medicinos paslaugų 

teikimo infrastruktūra pritaikoma eksporto poreikiams, vystoma nauja infrastruktūra (tik į paslaugų eksportą orientuota 

ligoninė), siekiant patenkinti galimai augsiančio sveikatinimo turistų srautų poreikius. 

 

Tikslinės rinkos 
Remiantis galimybių analizėje atlikto tikslinių rinkų vertinimo pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus rezultatais, Lietuvai 

siūloma orientuotis į sveikatinimo paslaugų pardavimą šiose rinkose: 

Trumpalaikėje perspektyvoje (1 – 3 metai): 

► Rusija (medicinos ir medicininio spa paslaugos); 

► Ukraina (medicinos paslaugos); 

► Baltarusija (medicinos ir medicininio spa paslaugos); 

► Lietuvių išeivių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Skandinavijoje ir Ispanijoje (medicinos paslaugos); 

► Lenkija (medicininio spa paslaugos); 

► Latvija (medicininio spa paslaugos); 

► Vokietija (medicininio spa paslaugos). 

 

Vidutinėje perspektyvoje (3 – 6 metai): 

► Jungtinė Karalystė (medicinos paslaugos); 

► Vokietija (medicinos paslaugos). 

 

Ilgalaikėje perspektyvoje (6 – 10 metų): 

► Jungtinės Amerikos Valstijos ir kitos šalys, pvz., Skandinavija, Tolimieji Rytai (medicinos paslaugos).  
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Prioritetinės paslaugos 
Atsižvelgiant į galimybių analizėje pateiktos didžiausią eksporto potencialą turinčių Lietuvos sveikatinimo paslaugų analizės 

rezultatus siūloma orientuotis į šių paslaugų eksporto skatinimą: 

Paslaugos, orientuotos į Rytų rinkas: 

► Kardiologija; 

► Plastinė chirurgija. 

 

Paslaugos, orientuotos į Vakarų rinkas: 

► Sveikatos patikrinimas; 

► Neinvazinė diagnostika; 

► Odontologija. 

 

Paslaugos, orientuotos į Rytų ir Vakarų rinkas: 

► Klubo ir kelio sąnario keitimo operacijos; 

► Urologinė chirurgija; 

► Medicininis spa. 

 

Lietuvos potencialo vertinimas 
Atsižvelgiant į bendrojoje Lietuvos sveikatinimo turizmo vystymo strateginėje kryptyje numatytas tikslines rinkas bei prioritetines 

eksportuotinas sveikatinimo paslaugas, apskaičiuoti potencialūs sveikatinimo turistų srautai, kuriuos Lietuva galėtų pritraukti 

įgyvendindama siūlomą strateginę koncepciją ir galimos papildomos pajamos iš sveikatinimo paslaugų eksporto. Žemiau 

esančioje lentelėje pateikti bendri tikslinių rinkų dydžiai ir Lietuvos potencialo vertinimas pagal kiekvieną tikslinę rinką.  

Prognozuojama, jog 2022 m. Lietuva galėtų pritraukti apie 292 tūkst. sveikatinimo turistų ir iš sveikatinimo paslaugų eksporto 

uždirbti apie 284 mln. Lt pajamų. 

 

Medicinos paslaugos 

Šalis 

Prognozuojamas rinkos dydis 

2022 metais Esami srautai į Lietuvą 

Lietuvos potencialas pritraukti 

turistus 2022 m. 

Mln. Lt Srautai (vnt.) Pajamos mln. Lt Srautai (vnt.) 

Vokietija  1 067 383 572 N.D. 16,3 11 707 

Jungtinė Karalystė  878 367 442 N.D. 13,4 11 214 

Rusija  1 799 391 123 < 1000 45,0 21 824 

Baltarusija  250 54 498 < 1000 6,2 3 047 

Ukraina  971 213 753 < 1000 14,8 6 524 

Lietuvių išeivija  177 88 750 N.D. 8,3 7 193 

Kitos šalys - - N.D. 19,1 10 863 

Iš viso  5 142  1 499 138 < 3000  123,1 72 372 

Medicininio spa paslaugos 

Vokietija  1 378 1 880 039 16 137 31 ,8 43 393 

Rusija  1 155 1 576 473 59 729 82 ,7 112 772 

Baltarusija  160 218 431 15 194 18 ,9 25 765 

Lenkija  643 877 970 15 839 23 ,8 32 435 

Latvija  38 51 245 3 062 3 ,9 5 308 

Iš viso 3 375  4 604 157 109 962 161  219 674 

 

5. Siūlomi Lietuvos sveikatinimo turizmo skatinimo veiksmai ir rekomendacijos 

 

Sveikatinimo turizmo klasterio sukūrimas  

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. 6,7 mln. Lt) 
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Siekiant sutelkti ir kryptingai panaudoti turimus išteklius, įgyvendinti bendrus rinkodaros principus, užtikrinti ir didinti teikiamų 

paslaugų kokybę bei skatinti bendradarbiavimą, siūloma sukurti sveikatos turizmo klasterį. Klasterį galėtų sudaryti operatorius, 

užtikrinantis veiklos koordinavimą, medicinos ir medicininio spa paslaugų teikėjai, kitos sveikatinimo turizmo vertės grandinėje 

esančios įmonės (viešbučiai, agentūros) bei asocijuotos struktūros.  

 

Medicinos ir medicininio spa paslaugų kokybės užtikrinimas ir didinimas  

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. 15,3 mln. Lt) 

Siekiant užtikrinti ir didinti į eksportą orientuotų medicinos ir medicininio spa paslaugų kokybę, siūloma sukurti ir įgyvendinti 

sveikatinimo turizmo klasterio kokybės standartų sistemą, apimančią klasterio narių veiklos procesų, kainodaros tinkamumo ir 

skaidrumo bei paslaugų kokybės vertinimą ir stebėseną. Trumpalaikėje ir vidutinėje perspektyvoje, siūloma vykdyti sveikatinimo 

įstaigų akreditavimą ir sertifikavimą pagal pasaulyje pripažįstamus standartus (JCI, EUROPESPA med., kt.). Šiam tikslui turėtų 

būti sukurtos sertifikavimo ir akreditavimo finansavimo priemonės, rengiami informaciniai / mokomieji renginiai 

suinteresuotoms medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms. Vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje siūloma sukurti 

nacionalinę sveikatinimo paslaugų kokybės matavimo rodiklių bei duomenų surinkimo sistemą, kurioje nustatyti rodikliai apimtų  

sveikatinimo paslaugas teikiančių įstaigų struktūros, procesų ir rezultatų vertinimą. 

 

Teisinės bazės pokyčių įgyvendinimas 

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. - reikalingas atskiras vertinimas) 
Atsižvelgiant į esamos teisinės bazės aspektus, ribojančius Lietuvos sveikatinimo turizmo konkurencingumą ir vystymąsi, siūloma 

svarstyti galimą šių teisinės bazės pokyčių įgyvendinimą: 

 

► Sąnaudomis pagrįstos medicinos paslaugų kainodaros įvedimas; 

► Medicininės vizos sukūrimas; 

► Sąlygų privataus medicinos sektoriaus plėtrai sudarymas (naujos paslaugos, stacionarinių paslaugų kompensavimas); 

► Natūralių gamtos veiksnių sertifikavimas. 

 

Fizinės infrastruktūros ir kompetencijos vystymas 

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. 104 mln. Lt) 
Atsižvelgiant į sveikatinimo turistų srautų augimo spartą, privačios medicinos paslaugų įstaigos galėtų privačiomis lėšomis bei 

panaudodamos ES SF paramą plėtoti infrastruktūrą. Esant ženkliam sveikatinimo turistų srautų augimui, svarstytina tik į 

sveikatinimo turizmą orientuotos naujos ligoninės statyba. Tam galėtų būti pritraukiamas užsienio investuotojas. 

 

Siekdama užimti sėkmingą poziciją sveikatinimo turizmo rinkoje Lietuva turėtų strategiškai pasirinkti medicinos paslaugų sritį, į 

kurią orientuodama turimus išteklius vystytų kompetencijos centrą, t.y. siektų įgyti kompetenciją ir techninius pajėgumus, kurie 

suteiktų konkurencinį pranašumą lyginant su kitomis regiono valstybėmis. Siekiant sėkmingai vystyti konkurencingą konkrečios 

medicinos srities kompetencijos centrą, ypač svarbus strateginis žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos poreikio planavimas. 

 

Rinkodaros priemonių įgyvendinimas  

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. 34 mln. Lt) 
Pristatant Lietuvos medicinos turizmą, rekomenduojama skelbti tokius pagrindinius vertės pasiūlymus, išskirtus remiantis šalies, 

kaip kelionės tikslo, pasirinkimo priežastimis: 

► Kokybė - specialistų kvalifikacija, ES standartų atitiktis ir tarptautinės akreditacijos, slaugos kokybė;  

► Kaina - komunikuojama aukšta vertė už palankią kainą, neišskiriant tik mažos kainos aspekto; 

► Patogumas - paslaugų atlikimo terminas ir paslaugų kompleksiškumas);  

► Kultūros / mentaliteto artumo ir kalbos aspektas. 

 

Atsižvelgiant į pagrindines apibendrintas sveikatinimo turizmo vystymo kryptis – Rytus ir Vakarus, rekomenduojama išskirti dvi 

pagrindines rinkodaros kampanijos žinutes: 
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► Vakarai: Lietuva – kokybiškų medicinos paslaugų šalis, kurioje gera ir patogu sveikti. Beje, palankiomis kainomis 

(kokybė, patogumas, aukšta vertė už palankią kainą); 

► Rytai: Lietuva – kokybiškų medicinos paslaugų šalis Vakaruose, kurioje gera ir patogu sveikti bei lengva susikalbėti. Beje, 

palankiomis kainomis (kokybė, patogumas, kalba / kultūra, aukšta vertė už palankią kainą). 

 

Išskiriamos trys lygiagrečiai įgyvendintinos sveikatinimo turizmo rinkodaros kryptys: 

► Informavimas - informacijos apie Lietuvą, įstaigas ir paslaugas išsamumo ir sklaidos didinimas;  

► Įvaizdžio formavimas - ryšiai su tarptautine žiniasklaida, bendros rinkodaros gairės, proaktyvus prisistatymas;  

► Paslaugų pristatymas - paslaugų pristatymas valstybiniu lygmeniu, kontaktų mezgimas, pardavimai, reklama. 

 

Pardavimo kanalų vystymas ir bendradarbiavimo skatinimas 

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. 43 mln. Lt) 
 

Siekdama skatinti sveikatinimo turistų pritraukimą Lietuva galėtų svarstyti sveikatinimo turizmo atstovybių tikslinėse rinkose 

sukūrimą, pagal poreikius ir kontekstą pasirinkdama tinkamiausią atstovybės formą: informacinę atstovybę, konsultavimo, 

kelionės organizavimo paslaugas teikiančią atstovybę, medicinines konsultacijas prieš ir po kelionės teikiančią atstovybę. 

 

Taip pat siūloma vystyti bendradarbiavimą šiomis pagrindinėmis kryptimis:  

► Baltijos šalių bendradarbiavimas kartu sutelkiant išteklius, siekiant rinkodaros sinergijos (strategijos sukūrimas ir 

įgyvendinimas); 

► Bendradarbiavimas su Skandinavijos šalimis siekiant abipusės naudos – paslaugų suteikimo skandinavams ir 

kvalifikuotų specialistų išlaikymo Lietuvai / Baltijos šalims (strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas); 

► Bendradarbiavimas su kitomis ES šalimis siekiant Lietuvai sukurti kompetencijos centrą ES direktyvos kontekste;  

► Paslaugų akreditavimo ir sertifikavimo bei kokybės stebėsenos ir vertinimo rodiklių sistemos panaudojimas siekiant 

užmegzti ryšius su draudimo įmonėmis; 

► Orientacija į profsąjungas Vokietijoje, santykius užmezgant ir koordinuojant per Lietuvos ambasadas / komercijos atašė 

ir (įsteigus) Sveikatinimo turizmo atstovybes. 

 

Kitų sveikatinimo turizmo skatinimo rekomendacijų įgyvendinimas 

(reikalingos investicijos 2013-2022 m. – reikalingas atskiras vertinimas) 
 

Siūloma įgyvendinti šias papildomas su sveikatinimo turizmo skatinimu susijusias priemones: 

► Vietinio sveikatinimo turizmo skatinimas, orientuojant rinkodaros veiksmus į jaunimą ir vaikus, suteikiant mokestines 

lengvatas vietiniam turizmui, įtraukiant preventyvią sveikatos priežiūrą į mokymo programą; 

► Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo sveikatos tikslams įvertinimas, apsvarstant galimybę Lietuvoje įgyvendinti 

sveikatos taupymo sąskaitų (STS) sistemą; 

► Turistinio sezono ilginimas panaudojant sveikatinimo turizmo potencialą, skatinant ir remiant traukos centrų kurortuose 

atsiradimą, skatinant kurortus reklamuoti ne tik šiltojo, bet ir šaltojo sezono paslaugas bei pramogas ir vystant 

stacionarinės reabilitacijos paslaugas, dėl ko LR sveikatos apsaugos ministerija turėtų parengti stacionarinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo generalinį planą; 

► Sveikatos priežiūros programų inicijavimas šalies darbovietėse, apimantis sveikesnio maisto tiekimą įmonių valgyklose / 

automatiniuose pardavimų aparatuose, fizinio aktyvumo galimybių darbo vietoje sudarymą, įmonių procesų bendrojo 

efektyvumo didinimą, eliminuojant nereikalingą (vertės klientams nekuriančią) veiklą. 

 

6. Išvados 
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Parengtos galimybių analizės rezultatai parodė, jog Lietuva turi potencialo pritraukti reikšmingą sveikatinimo turistų kiekį. Šiam 

potencialui išnaudoti Lietuva turėtų skirti pakankamus išteklius ir sistemingai įgyvendinti studijoje numatytas sveikatinimo 

turizmo skatinimo priemones, apimančias: 

► Sveikatinimo turizmo klasterio sukūrimą; 

► Medicinos ir medicininio spa paslaugų kokybės užtikrinimą ir didinimą; 

► Teisinės bazės pokyčius; 

► Fizinės infrastruktūros ir kompetencijos vystymą; 

► Rinkodaros priemonių įgyvendinimą; 

► Aktyvius pardavimus ir bendradarbiavimo vystymą. 

 

Prognozuojama, kad tinkamai įgyvendinusi siūlomas priemones 2022 m. Lietuva galėtų pritraukti apie 292 tūkst. sveikatinimo 

turistų ir iš sveikatinimo paslaugų eksporto uždirbti apie 284 mln. Lt pajamų. Tai sudarytų prielaidas Lietuvai tapti sparčiausiai 

Baltijos ir Šiaurės Europos regione augančia sveikatinimo turizmo šalimi. 
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Executive Summary 

1. Context, Object and Goals of the Feasibility Study 

 

Feasibility Study and Recommendations for Medical Tourism Development and Promotion of Medical Services Export in 

Lithuania was commissioned by the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania and prepared under the public tender 

announced on 11 July 2011 and carried out by way of a simplified open procedure.  

 

The object of the analysis carried out and the recommendations provided in the Feasibility Study is medical services as defined in 

Chapter 5 of the Law of the Republic of Lithuania on Tourism (Official Gazette, 1998, No. 32-852; No. XI-1496, 22 June 2011, 

Official Gazette, 2011, No. 85-4138 (13 July 2011)). Medical tourism is part of health tourism and covers medical services 

(including medical spa). Another part of health tourism – wellness tourism – was not in the scope of this feasibility study. 

 

The Feasibility Study examines the experience of foreign countries in promoting medical tourism, analyses the international 

competitive environment and context of the medical tourism sector as well as evaluates the current situation in the field of 

medical tourism in Lithuania. Based on the conducted analysis, the following goals set for the Feasibility Study were 

implemented: 

► The potential of export of Lithuanian medical services and its strategic development directions were identified; 

► The most appropriate measures for the of Lithuanian medical tourism development and promotion of export of medical 

services were defined and substantiated; 

► Detailed and accurate information and recommendations, on the basis of which the Ministry of Economy of the Republic 

of Lithuania could make the most appropriate decisions on the Lithuanian Medical Tourism Development and promotion 

of Export of Medical Services, were provided. 

 

2. Results of the Analysis of Good Practice and the Competitive Environment in Foreign Countries 

 

In order to identify good practice in promoting medical tourism and evaluate the international competitive environment, the 

analysis of 11 foreign countries, which announced medical tourism promotion as a national priority, five of which are close 

competitors of Lithuania in the medical tourism market, was conducted. 

 

The analysis of the aspect of strategic planning revealed that active strategic planning and implementation of the promotion of 

medical tourism at the national level was featured in all analysed countries. The countries define the priorities and directions of 

medical tourism promotion in their strategic medical tourism promotion documents, which are sometimes integrated into more 

general health care or tourism planning documents. The countries provide specific financing programmes for the implementation 

of the defined strategic directions and measures. A central agency coordinating medical tourism is usually established for the 

implementation of medical tourism promotion strategies.  

 

When analysing the main marketing measures and sales channels in medical tourism, it was observed that proactive networking 

and cooperation with medical tourism agencies, companies providing insurance and medical services as well as state 

institutions are of particular significance. In some cases, a direct relationship is created by attracting direct investments from 

foreign medical service providers. It was also identified that the marketing measures that have the greatest impact on the 

decision of tourists to travel to a particular country are as follows: 1) Content on the Internet; 2) Image of the country and 

comprehensiveness of information; 3) Recommendations, feedback, and success stories. Taking this into account, the countries 

promoting medical tourism usually have well-developed central sources of information on medical tourism and unified 

databases on the Internet. 
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When assessing the measures related to the improvement of the legal basis, attention should be paid to the fact that the majority 

of the analysed countries have medical visas, and the procedures for obtaining such visas are shortened and streamlined. Such 

visas permit multiple arrivals at the country, and they are issued not only to the patient but also to the person and/or family 

members accompanying him/her. 

 

The major markets to which the analysed countries export medical services are usually distinguished for the following general 

features: 1) geographical proximity; 2) large country; 3) high purchasing power of the country’s residents; 4) mobile residents. 

The major export markets of the analysed countries are as follows: the USA, the United Kingdom, Russia, and Germany. Most 

often countries export medical services that are distinguished for low riskiness and relatively higher prices and could be planned 

in advance. Having regard to the aforementioned criteria, countries usually export plastic surgery, cardiological, medical SPA, 

orthopaedic and odontological services. 

When assessing the international context, the importance of Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the 

Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare for the further development of the 

medical tourism market in Europe should be emphasised. It is likely that the implementation of the aforementioned Directive will 

have a positive impact on the potential of export of Lithuanian medical services. In order to exploit this potential, Lithuania 

should place a major focus on the improvement of the quality and safety of the provided medical services and the presentation of 

these services in the target foreign markets. Furthermore, it would be expedient for Lithuania to take advantage of the possibility 

afforded by the aforementioned Directive to obtain support to establish a European reference centre (centres) – this would 

enhance the image of Lithuania as a highly competent provider of certain niche services in the medical tourism market. 

 

3. Results of the Analysis of the Current Situation and Competitiveness of the Lithuanian Medical Tourism 

Sector  

 

When assessing the personal health care institutions that export (or are potentially capable of exporting) medical services in 

Lithuania, it was observed that the flow of foreign clients to them comprises up to one thousand of patients per year, who mainly 

arrive from Eastern neighbouring countries. The main channel for attraction of foreign patients is medical tourism agencies and 

the presentation of information on the Internet. Establishments providing rehabilitation and sanatorium treatment (medical spa 

services) attract a significantly larger flow of foreign clients totalling 110,000 per year. Tourists from Russia (54%), Germany 

(15%), Poland (14%) and Latvia (13%) account for the largest share of that flow. The main channels of attraction of foreigners to 

medical spa providers include travel agencies, information on the Internet, and verbal recommendations (by the tourists who 

have visited the places before and medical specialists). 

 

Taking into account the results of the current situation analysis, the following key factors constraining the competitiveness and 

further development of the Lithuanian medical tourism sector were identified: 

► The absence of the image of Lithuania as the country promoting medical tourism, the limited availability information in 

the public domain 

► The lack of coordination and unification of medical tourism promotion as well as shortage of resources for active 

marketing 

► The insufficiently developed private medical services sector 

► The public medical services sector is insufficiently adapted for foreign clients 

► The medical service quality and result monitoring and assessment systems are underdeveloped; there are no medical 

institutions that have international accreditation 

► Exclusively strong competence (known on a global or regional scale) has not been developed in individual fields of 

medical tourism, except for certain fields such as, for example, cardiac surgery; 

► The pricing of medical services is not based on expenses, particularly, in public sector institutions, as a result of which 

the provision of these services to foreigners may be loss making 

► The barriers in the existing legal basis (for example, the complicated visa obtaining process, restrictions on the provision 

of new health care services and financing for private medical sector institutions). 
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When assessing the aspects increasing Lithuania’s competitiveness in the medical services market, the following key factors 

should be highlighted: 

► Medical spa service providers have significant foreign client flows, which could serve as a sales channel while seeking to 

attract more foreign clients for other medical services 

► Due to the geographical, linguistic and cultural proximity Lithuania is more accessible to Eastern markets than some of 

its competitors 

► Lithuania has more physicians and a greater number of inpatient beds at hospitals than other EU Member States or other 

countries – competitors; thus, Lithuania has the potential to accept significant flows of medical tourists provided that 

available resources are used efficiently and are adapted for export 

 

4. Recommended General Strategic Direction for the Development of Medical Tourism in Lithuania 

 

With regard to the results of the analysis of good practice of foreign countries, the current situation and competitive environment, 

the concept of the general strategic direction for the promotion of medical tourism in Lithuania has been formulated. 

 

Vision and Objectives 

The potential vision of the promotion of medical tourism in Lithuania: Lithuania is the most rapidly growing medical tourism 

country in the Northern Europe and the Baltic States. 

The potential objectives of the promotion of medical tourism in Lithuania formulated for the implementation of this vision are as 

follows: 

► Lithuania’s annual income from medical tourism – LTL 500 million (in 2022); 

► Annual growth of the number of medical tourists arriving in Lithuania – 15 %; 

► To be among the TOP 5 countries in Europe in terms of the number of medical tourists per capita; 

► Income from medical tourism accounts for at least 20-30% of the total income of Lithuanian private medical service 

providers. 

 

Implementation Stages 
The promotion of medical tourism in Lithuania could be implemented in the following stages: 

► Stage I – definition of the product and improvement of its quality. During this stage, the institutional setup (cluster 

structure) combining capable medical and related service providers, which could be oriented towards export, should be 

developed, thus minimising potential risks for the reputation and image of the Lithuanian medical tourism sector abroad. 

The package of medical services focused on export and the quality of the services should be defined in greater detail, the 

needs and possibilities of quality enhancement should be identified. Accreditation and certification of the selected 

service providers should be carried out. 

► Stage II – improvement of the image and awareness-raising of Lithuania as the country promoting medical tourism, sales 

of the medical services abroad. During this stage, marketing and communication measures oriented towards increasing 

the accessibility of information about the possibilities of medical tourism in Lithuania, the overall awareness of Lithuania 

and formation of its positive image should be implemented. Furthermore, active sales of the services should be planned 

on the tactical level and implemented. Sales channels should be developed by making contacts with potential agents, 

sales representatives, private medical service providers, insurance providers, and foreign public institutions. 

► Stage III – improvement and development of physical infrastructure. By implementing investment projects, the existing 

infrastructure for the provision of medical services should be adapted to export needs and new infrastructure (a hospital 

oriented toward the export of services only) should be developed in order to meet the needs of potentially increasing 

medical tourist flows. 

 

Target Markets 

On the basis of the results of the target market analysis provided in the Feasibility Study, it is proposed that Lithuania should 

focus on  the sale of medical services in the following markets: 
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In a short-term perspective (1 – 3 years): 

► Russia (medical and medical spa services) 

► Ukraine (medical services) 

► Belarus (medical and medical spa services) 

► Lithuanian expat communities in the United Kingdom, Germany, Scandinavia, and Spain (medical services) 

► Poland (medical spa services) 

► Latvia (medical spa services) 

► Germany (medical spa services) 

 

In a medium-term perspective (3 – 6 years): 

► United Kingdom (medical services) 

► Germany (medical services) 

 

In a long-term perspective (6 – 10 years): 

► the United States of America and other countries, for example, Scandinavia and the Far East (medical services) 

 

Priority Services 

Taking into consideration the results of the analysis of the Lithuanian medical services with the largest export potential, it is 

proposed to concentrate on the promotion of export of the following services: 

The services oriented towards the Eastern markets: 

► Cardiology 

► Plastic surgery 

 

The services oriented towards the Western markets: 

► Medical examination 

► Non-invasive diagnostics 

► Odontology 

 

The services oriented towards Eastern and Western markets: 

► Hip and knee joint replacement surgeries 

► Urological surgery 

► Medical spa 

 

Assessment of Lithuania’s Potential 

Taking into consideration the target markets and priority medical services to be exported, as provided in the strategic direction of 

medical tourism development in Lithuania, the potential flows of medical tourists that Lithuania could attract by implementing 

the proposed strategic concept, and potential additional income from the export of medical services were calculated. The size of 

the target markets and the assessments of Lithuania’s potential by each target market are provided in the table below.   

It is forecasted that Lithuania could attract approx. 292,000 medical tourists and earn income amounting to approx. LTL 284 

million from the export of medical services in 2022. 

 
Medical services 

Country 

Forecasted market size in 2022  
Existing flows to 

Lithuania 

Lithuania’s potential to attract tourists in 

2022  

Million 

LTL  

Number of medical tourists 

(units) 

Income, million 

LTL 

Number of medical tourists 

(units) 

Germany  1,067 383,572 N.D. 16.3 11,707 

United Kingdom  878 367,442 N.D. 13.4 11,214 

Russia  1,799 391,123 < 1000 45.0 21,824 

Belarus  250 54,498 < 1000 6.2 3,047 
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Ukraine  971 213,753 < 1000 14.8 6,524 

Lithuanian expat 

community  
177 88,750 N.D. 8.3 7,193 

Other countries - - N.D. 19.1 10,863 

Total  5,142  1,499,138 < 3000  123.1 72,372 

Medical spa services 

Germany  1,378 1,880,039 16,137 31.8 43,393 

Russia  1,155 1,576,473 59,729 82.7 112,772 

Belarus  160 218,431 15,194 18.9 25,765 

Poland  643 877,970 15,839 23.8 32,435 

Latvia  38 51,245 3,062 3.9 5,308 

Total 3,375  4,604,157 109,962 161  219,674 

 

5. Proposed Actions and Recommendations for the Promotion of Medical Tourism in Lithuania 

 

Creation of a Medical Tourism Cluster  

(Required investments for 2013-2022 – LTL 6.7 million) 
In order to pool and purposefully use the available resources, to implement common marketing principles, to ensure and 

enhance the quality of the provided services as well as promote cooperation, it is proposed to create the Lithuanian medical 

tourism cluster. The cluster could consist of the operator implementing the coordination of cluster activities, medical and 

medical spa service providers, other companies (hotels, agencies) operating in the medical tourism value chain, and associated 

organizations.  

 

Ensuring and Improvement of the Quality of Medical and Medical Spa Services 

(Required investments for 2013-2022 – LTL 15.3 million) 

In order to ensure and enhance the quality of medical and medical spa services oriented to export, it is proposed to create and 

implement a quality standard system of the medical tourism cluster comprising the assessment and monitoring of the 

appropriateness and transparency of business processes, pricing and the quality of services of the cluster members. In a short-

term and medium-term perspective, it is proposed to carry out accreditation and certification of medical institutions according to 

the universally accepted standards (JCI, EUROPESPA med., etc.). For this purpose, certification and accreditation financing 

(support) schemes should be developed and information/training events intended for interested institutions providing medical 

services should be organised. In a medium-term and long-term perspective, it is proposed to develop a national medical service 

quality measurement and data collection system, the indicators of which would include the assessment of the structure, 

processes and results of institutions providing medical services. 

 

Implementation of Changes in the Legal Basis 

(Required investments for 2013-2022 – a separate evaluation is needed) 
Taking into consideration the aspects of the existing legal basis limiting the competitiveness and development of the Lithuanian 

medical tourism sector; it is proposed to consider the implementation of the following changes in the existing legal basis: 

 

► Introduction of cost-based pricing for medical services 

► Creation of a medical visa 

► Creation of proper conditions for the development of the private medical sector (new services, reimbursement for 

inpatient services) 

► Certification of natural factors 

 

Development of Physical Infrastructure and Competence 

(Required investments for 2013-2022 – LTL 104 million) 
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In order to meet the demand resulting from the growth of medical tourist flows, private medical service providers could use 

private funds and EU Structural Funds assistance to further develop their infrastructure. In case there is a significant growth in 

medical tourist flows, the construction of a new hospital oriented towards medical tourism should be considered. A foreign 

investor could be attracted for this purpose. 

 

In order to successfully position itself in the medical tourism market, Lithuania should strategically select the field of medical 

services and, by directing available resources to this field, develop a competence centre, i.e. seek to acquire competence and 

technical capacities which would confer a competitive advantage, compared to other competing countries in the region. 

Strategic human resource and competence demand planning is vitally important in order to successfully develop a competitive 

competence centre in a particular medical field. 

 

Implementation of Marketing Measures  

(Required investments for 2013-2022 – LTL 34 million) 
When presenting Lithuania’s medical tourism, it is recommended that the following main value propositions identified on the 

basis of the reasons for the choice of the country as the destination should be communicated: 

► Quality – professional qualifications of specialists, compliance with the EU standards and international accreditations, 

quality of nursing care 

► Price – a high value at a favourable price is communicated without highlighting the low price aspect only 

► Convenience – the rapidness of the provision of services and the variety of the services provided as one package 

► Cultural/ mentality proximity and linguistic aspect 

 

Taking into account the main groups target markets for medical services export – the East and the West, it is recommended that 

the following two key messages of the marketing campaign should be used: 

 

► For the West: Lithuania is a country of high-quality medical services where it is good and convenient to recover. Besides, 

all this is available at favourable prices (quality, convenience, high value at a favourable price); 

► For the East: Lithuania is a Western country with high-quality medical services, where it is good and convenient to recover 

as well as easy to communicate. Besides, all this is available at favourable prices (quality, convenience, 

language/culture, high value at a favourable price). 

 

The following three medical tourism marketing directions to be implemented in parallel are distinguished: 

► Provision of information – enhancement of comprehensiveness and dissemination of information about Lithuania, 

medical service providers and services;  

► Image formation – international public relations, general marketing guidelines, proactive promotion  

► Presentation of services – promotion of the services at the national level, networking, sales, and advertising. 

 

Development of Sales Channels and Promotion of Cooperation 

(Required investments for 2013-2022 – LTL 43 million) 
In order to promote the attraction of medical tourists, Lithuania could consider the establishment of medical tourism 

representative offices in the target markets by choosing the most appropriate form of representative office according to the 

needs and context: an information representative office, a representative office providing consulting and travel organisation 

services, and/or a representative office providing medical consultations before and after the trip. 

 

Furthermore, it is proposed to develop cooperation in the following main directions:  

► Cooperation between the Baltic States by jointly aggregating their resources in order to seek for synergies in marketing 

(strategy development and implementation) 
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► Cooperation with the Scandinavian countries aimed at seeking mutual benefit – the provision of services to 

Scandinavians and the retention of qualified specialists for Lithuania/the Baltic States (strategy development and 

implementation) 

► Cooperation with other EU Member States, while seeking to establish a competence centre in Lithuania in the context of 

the EU Directive 

► Use of the service accreditation and certification as well as quality monitoring and assessment system results in order to 

establish contacts with foreign insurance companies 

► Focus on trade unions in Germany by maintaining and coordinating contacts via Lithuanian embassies / Commercial 

Attaché and (upon establishment) medical tourism representative offices 

 

Implementation of Other Recommendations for the Promotion of Medical Tourism 

(Required investments for 2013-2022 – a separate evaluation is needed) 
The following additional measures related to the promotion of medical tourism are proposed: 

► Promotion of local medical tourism by directing marketing activities towards the youth and children, by providing tax 

incentives to local tourism and including preventive health care into the school curriculum; 

► Evaluation of the possibility to allow the individual allocation of a part of the personal income tax for health care 

purposes by considering the possibility to implement the health savings account (HSA) system in Lithuania; 

► Prolonging the tourism season by taking advantage of the potential of medical tourism through promoting and 

supporting the development of tourist attractions, encouraging the resorts to advertise services and attractions not only 

during the warm but also during the cold season, and developing the services of inpatient rehabilitation, for  which the 

Ministry of Health of the Republic of Lithuania should prepare the general plan for the provision of inpatient rehabilitation 

services 

► Initiation of health care programmes in the country’s workplaces comprising the supply of healthier food to canteens / 

automated sale machines in companies, the creation of conditions for physical activities in the workplace, and the 

enhancement of the overall efficiency of corporate processes by eliminating no value-adding activities 

 

6. Conclusion 

 

The results of this Feasibility Study have revealed that Lithuania has potential to attract a significant number of medical tourists. 

In order to realize this potential, Lithuania should allocate sufficient resources and systematically implement the following 

medical tourism promotion initiatives that are recommended in the Feasibility Study: 

► Creation of medical tourism cluster 

► Ensuring and enhancing the quality of medical and medical spa services 

► Implementation of changes in the legal base 

► Development of physical infrastructure and competence 

► Implementation of marketing measures 

► Development of sales channels and promotion of cooperation 

 

If proposed initiatives were fully and properly implemented, it is estimated that in 2022 Lithuania could attract approximately 

292 thousand medical tourists and earn income of approximately 284 million LTL. This would create the basis for Lithuania to 

become the fastest-growing medical tourism destination in the Baltic and North Europe region. 
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Vartojamos santrumpos ir sąvokos 

Sąvoka Paaiškinimas 

ASPĮ Asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

ASPP Asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Direktyva Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2011/24/ES 2011 m. kovo 9 d. ,,Dėl 

pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo“. 

Draudimo valstybė ES valstybė narė, kuri turi kompetenciją suteikti išankstinį leidimą gauti tinkamą 

gydymą kitoje valstybėje narėje pagal Europos Bendrijų reglamentus: Nr. 

883/2004, Nr. 987/2009, Nr. 859/2003, Nr. 12312/2010. 

EP Europos Parlamentas 

ES Europos Sąjunga 

ET Europos Taryba 

Gydymo valstybė Valstybė narė, kurios teritorijoje faktiškai suteikiamos sveikatos priežiūros 

paslaugos 

IT Informacinės technologijos 

JAV Jungtinės Amerikos Valstijos 

JCI Joint Commission International 

JK Jungtinė Karalystė 

LNSS Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema 

LR Lietuvos Respublika 

MRSA Meticilinui atsparus auksinis stafilokokas 

NHS National Health Service - Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba 

NVS Nepriklausomų valstybių sandrauga 

Pacientas Fizinis asmuo, kuris siekia gauti ar gauna sveikatos priežiūros paslaugas 

valstybėje narėje 

Paslaugos Sveikatos priežiūros paslaugos 

PSDF Privalomojo sveikatos draudimo fondas 

PSO Pasaulio sveikatos organizacija 

PVM Pridėtinės vertės mokestis 

SAM LR sveikatos apsaugos ministerija 

Tarpvalstybinės 

paslaugos 

Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos arba paskirtos kitoje nei draudimo 

valstybėje narėje 

ŪM LR ūkio ministerija 

VL VšĮ ,,Versli Lietuva“ 

VLK Valstybinė ligonių kasa 

VTD Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 

VUL Vilniaus universiteto ligoninė 
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Terminologija 

Sveikatos turizmas, sveikatinimo turizmas, sveikatingumo turizmas, medicinos turizmas 

Mokslinėje literatūroje yra pateikiama daugybė sveikatos turizmo, medicinos turizmo, sveikatinimo turizmo 

apibrėžimų, tačiau nėra sutarta dėl vieningų apibrėžimų. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra pateikta 

medicinos turizmo, sveikatinimo turizmo apibrėžimų. 

 

LR turizmo įstatymo (Žin.,1998, Nr. 32-852; Nr. XI-1496, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 85-4138 (2011-07-13)) 

penktame skirsnyje ,,Sveikatinimo turizmo paslaugos“, 14 str. pateikiamos kaip ,,14 str. Sveikatingumo ir 

sveikatinimo paslaugos“. Šio įstatymo 2 str. Sveikatingumo paslauga apibrėžiama, kaip ,,sveikatos stiprinimo 

paslauga, kurią teisės aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose teikia specialistas, teisės aktų nustatyta tvarka 

įgijęs reikiamą kvalifikaciją“, o 14 str. nurodoma, kad ,,sveikatinimo paslaugų teikimo rūšis ir reikalavimus nustato 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.“ 

 

Sveikatinimo veiklos sąvoka yra apibrėžta Lietuvos teisės aktuose, pvz.: LR sveikatos sistemos įstatyme: 

,,Sveikatinimo veikla - asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė ir kita sveikatinimo 

veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.". 

Sveikatinimo veikla -  griežtai valstybės reguliuojama veikla, kuria gali užsiimti tik asmenys, įgiję teisės aktų nustatyta 

tvarka profesinę kvalifikaciją (specialybę, profesiją) bei turintys leidimą (licenciją, sertifikatą) verstis atitinkamos 

rūšies praktika. 

 

Sveikatingumo veiklos sąvoka nėra reglamentuota sveikatos priežiūros teisės aktuose, tačiau sveikatingumo veikla 

taip pat teigiamai įtakoja žmogaus sveikatos būklę (kai kada netiesiogiai, per sukurtą gerą nuotaiką, atsipalaidavimą 

ir pan.). Sveikatingumo paslaugos sąvoka apibrėžta minėtame LR turizmo įstatyme ir pateikta aukščiau. 

 

Siūlomos šios Sveikatos turizmo, sveikatinimo (medicinos) turizmo ir sveikatingumo turizmo 

sąvokos 

 

Siūlomos šios Sveikatos turizmo, sveikatinimo (medicinos) turizmo ir sveikatingumo turizmo sąvokos: 

► Sveikatos turizmas (angl. Health and Wellness tourism) – asmens keliavimas į kitą šalį turint tikslą išsitirti, 

išsaugoti, atstatyti ar sustiprinti sveikatą gaunant sveikatinimo ir (ar) sveikatingumo paslaugų, kartu 

pasinaudojant ir kitoms turizmo paslaugomis; 

► Sveikatinimo (Medicinos) turizmas  (angl. Health (Medical) tourism) – asmens keliavimas į kitą šalį, turint 

pirminį ir pagrindinį tikslą – išsitirti, atstatyti ar sustiprinti sveikatą, gaunant sveikatinimo (medicinos (įskaitant 

medicininės reabilitacijos, medicinos SPA), odontologijos, slaugos) paslaugų, kartu pasinaudojant ir kitoms 

turizmo paslaugomis. Šiuo atveju sveikatinimo paslaugos asmeniui suteikiamos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje, panaudojant sveikatos priežiūros intervencijas ir technologijas. Tai paprastai apima įrodymais 

pagrįstą mediciną. 
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► Sveikatingumo turizmas (angl. Wellness tourism) - asmens keliavimas į kitą šalį turint tikslą išsaugoti,  

sustiprinti ar atstatyti sveikatą, gaunant sveikatingumo (sveikatingumo SPA, grožio, fitneso, sveikatos švietimo, 

sveikos mitybos, jogos, ajurvedos, kt.) paslaugų, kartu pasinaudojant ir kitoms turizmo paslaugomis. Šiuo 

atveju sveikatingumo paslaugos asmeniui suteikiamos sveikatingumo paslaugas teikiančioje įstaigoje, t.y. 

paprastai ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai dažniau apima papildomą (komplementarinę) ir 

alternatyvią (netradicinę) mediciną. 

 

Sveikatos turizmas 

(angl. Health and Wellness tourism) 

Sveikatinimo (Medicinos) turizmas 

(angl. Health (Medical) tourism) 

Sveikatingumo turizmas 

(angl. Wellness tourism) 

Chirurginis 

turizmas 

(Surgical 

tourism) 

Diagnostikos 

turizmas 

(Diagnostic 

tourism) 

Odontologi-nis 

turizmas 

(Dental 

tourism) 

Sveikatos ištyrimo 

turizmas 

(Health check up 

tourism) 

Medicininis 

SPA turizmas 

(Medical SPA 

tourism) 

Slaugos ir globos 

turizmas 

(Nursing & caring  

turism) 

Sveikatingumo SPA 

turizmas (Wellness SPA 

tourism), 

Grožio turizmas 

(Beauty tourism), 

Fitneso turizmas 

(Fitness tourism) ir kt. 

 

Pastabos:  

► Medicininis SPA turizmas (reabilitacinis ir sanatorinis gydymas) (angl. Medical SPA tourism) patenka į 

Sveikatinimo (Medicinos) turizmo sritį; 

► Sveikatingumo SPA turizmas (angl. Wellness SPA tourism) patenka į Sveikatingumo turizmo sritį.  

 

Išsamesnis, visaapimantis pavadinimas - Sveikatos turizmas (angl. Health tourism). Jis apima tiek Sveikatinimo 

turizmą (medicinos turizmą (angl. Medical tourism), odontologijos turizmą (angl. Dental tourism), slaugos ir globos 

turizmą (angl. Nursing and Caring tourism), reabilitacijos turizmą (angl. Rehabilitation tourism), gydomojo SPA 

(medicininį ir sanatorinį gydymą) turizmą (angl. Medical SPA tourism)), tiek Sveikatingumo turizmą (sveikatingumo 

SPA (angl. Wellness SPA tourism), Grožio turizmą (angl. Beauty tourism); Fitneso turizmą (angl. Fitness tourism), 

Sveikos mitybos turizmą (angl. Healthy nutrition tourism), ir pan.). 

 

 

Medicinos turizmo tipai: 

► Išorinis turizmas (Extrabound tourism) – kai asmuo keliauja iš vienos į kitą šalį gauti sveikatos priežiūros 

paslaugų: 

► Vidinis turizmas (Intrabound tourism) – kai asmuo keliauja šalies viduje (nekirsdamas šalies valstybinės 

sienos), iš vienos šalies geografinės vietovės į kitą gauti sveikatos priežiūros paslaugų. 

► Atvykstamasis turizmas (Inbound tourism) apima kitos šalies gyventojus, atvykstančius į  priimančią šalį 

sveikatos priežiūros paslaugų; 

► Išvykstamasis turizmas (Outbound tourism) apima šalies gyventojus, išvykstančius į kitą šalį sveikatos 

priežiūros paslaugų. 
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Sveikatinimo (Medicinos) turisto sąvoka 

Medicinos turistas (Medical tourist) – asmuo, kuris keliauja į kitą šalį, turėdamas pirminį ir pagrindinį tikslą – 

išsitirti, išsaugoti, atstatyti ar sustiprinti sveikatą gaunant sveikatinimo ir (ar) sveikatingumo paslaugų, kartu 

pasinaudojant ir kitoms turizmo paslaugomis. Medicinos turistais neturėtų būti laikomi kitų valstybių gyventojai, 

turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (long-term residents). 

 

Kiti terminai 

Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos priežiūros teikiamų 

paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas.  

Asmens sveikatos priežiūra - valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios tikslas laiku diagnozuoti 

asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. 

Bariatrinė chirurgija – nutukimo gydymas chirurginiu būdu, chirurginis antsvorio mažinimas (baliono į skrandį 

įvedimo, žiedo ant skrandžio uždėjimo, skrandžio apėjimo, kt. procedūros / operacijos). 

Brachiterapija – spindulinio gydymo metodas, kai jonizuojančios spinduliuotės šaltinis priartinamas prie naviko 

priglaudžiant ar įstumiant, tokiu būdu koncentruojant jonizuojančių spindulių dozę navike, minimaliai apšvitinant 

aplinkinius audinius. Brachiterapija gali būti naudojama gimdos kaklelio, gimdos kūno, prostatos, stemplės, 

plaučių, odos, galvos - kaklo, sarkomų, krūties susirgimų gydymui. 

Diagnostika -  ligų pažinimo ir nustatymo mokslas bei praktika. 

Įrodymais pagrįsta medicina (biomedicina, alopatija) - (angl. Evidence - Based Medicine) – tai medicinos mokslu ir 

praktika pagrįstų ligų prevencijos, diagnostikos bei gydymo technologijų (metodų, intervencijų, kt.) taikymas 

pacientams turint tikslą išlaikyti, sustiprinti ar atstatyti sveikatą. Įrodymais pagrįstos medicinos taikymas – tai 

individualios klinikinės kompetencijos ir geriausių sisteminių tyrimų klinikinių įrodymų derinimas. 

Kardiochirurgija – medicinos šaka, tirianti širdies įgimtų defektų, sužeidimų ir ligų chirurginį gydymą. 

Kardiologija – medicinos šaka, tirianti širdies ir kraujotakos sistemos ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 

Kataraktos operacijos - chirurginis sudrumstėjusio akies lęšiuko pašalinimas ir dirbtinio lęšiuko įdėjimas. 

Kosmetinė chirurgija – estetinės, plastinės operacijos, atliekamos rekonstrukcijos ir (ar) grožio tikslais. 

Lazerinės akių operacijos – regos korekcija lazeriu, kurios metu yra keičiamas ragenos kreivumas, gaubtumas ir 

laužiamoji galia.  

Ligoninė – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti stacionarines ir kitas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

Medicininė  reabilitacija  – kompleksinis    medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, 

ergoterapijos,  ortopedinių  ir  techninės  pagalbos   priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir 

jų artimųjų mokymo,  gydymo  dieta  ir kt.) taikymas  siekiant  kuo daugiau sugrąžinti sutrikusias funkcijas (sveikatos 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/M/mokslas


 

23 

 
 

grąžinamasis gydymas) arba, esant negrįžtamiems  pakitimams, jas kompensuoti (reabilitacija  III,  reabilitacija II, 

ambulatorinė reabilitacija),  arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo  lygį (palaikomoji reabilitacija). 

Medicininis SPA – tai  asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti medicininės priežiūros ir reabilitacijos 

paslaugas. Šios įstaigos taip pat gali teikti ir kitas sveikatingumo SPA būdingas paslaugas.  

Neinvazinė diagnostika – diagnostikos ir terapijos metodai, kuriais nepažeidžiant odos ar kitų žmogaus organų, 

ištiriami vidaus organai, diagnozuojamos ligos.  

Neurologija - medicinos šaka, tirianti nervų sistemos ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą.  

Nevaisingumo gydymas - reprodukcinės vyrų ir moterų sistemos tyrimas ir gydymas, kai šeima negali susilaukti vaikų. 

Dirbtinis apvaisinimas - paskutinė priemonė gydant nevaisingumą yra dirbtinis apvaisinimas. Jis atliekamas dviem 

būdais: inseminacija in vivo ir dirbtinis apvaisinimas in vitro. Atliekant inseminaciją in vivo, moteriai pro gimdos 

kaklelio išorinę angą į gimdą suleidžiama jos vyro arba donoro spermos. Spermatozoidai susilieja su kiaušialąste 

moters organizme. Tai gali būti kartojama keletą kartų, kol moteris pastoja. Atliekant dirbtinį apvaisinimą in vitro, iš 

moters paimamos kelios kiaušialąstės, iš vyro – sperma, lytinės ląstelės sujungiamos laboratorijoje ant objektinio 

stiklelio. Apvaisintos ląstelės laikomos specialiose sąlygose ir temperatūroje, kol pasidalina daugybę kartų. Iš kelių 

apvaisintų ląstelių gaunama keletas embrionų, iš kurių 2-3 įsodinami į gimdos ertmę, o kiti užšaldomi. Embrionai 

toliau vystosi moters gimdoje iki gimimo. 

Odontologija – medicinos šaka, tirianti burnos ertmės organų ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 

Oftalmologija – medicinos šaka, tirianti regą, akių ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą.  

Onkohematologija – medicinos šaka, tirianti kraujo lygų (hematologija) ir vėžio (onkologija) prevenciją, diagnozavimą 

bei gydymą.  

Onkologija – medicinos šaka, tirianti navikinių susirgimų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 

Organų transplantacija - žmogaus organų persodinimas tam pačiam ar kitam žmogui. Transplantacija – iš vieno 

asmens paimtų audinių, ląstelių ir (ar) organų persodinimas kitam arba tam pačiam asmeniui gydymo tikslu. 

Ortopedija - chirurgijos šaka, tirianti atramos - judamojo aparato (kaulų, raumenų, sausgyslių) deformacijas ir ligas, 

jų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 

Papildoma (komplementarinė) ir alternatyvi (netradicinė) - medicina šie terminai naudojami įvairių gydymo praktikų, 

neparemtų šalies tradicijomis ar neintegruotų į dominuojančią sveikatos priežiūros sistemą, apibūdinimui. 

Planinė chirurgija - dėl lėtinių ligų planiniu būdu atliekamos chirurginės operacijos. 

Reabilitacija – koordinuotas, kompleksinis medicininių, socialinių, pedagoginių, profesinių priemonių taikymas kuo 

didesniam reabilituojamo asmens, turinčio biosocialinių funkcinių sutrikimų, funkciniam aktyvumui pasiekti. 

Regėjimo korekcija - regos pagerinimas akiniais, kontaktiniais lęšiais, chirurgine operacija.  

Sąnarių endoprotezavimas - pažeistų sąnarių pakeitimas dirbtiniais sąnarių endoprotezais. 

Sanatorija – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos sveikatos stiprinimo, atstatymo, ligų profilaktikos 

bei gydymo paslaugos daugiausia naudojant gamtinės kilmės priemones. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://lt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rega
http://lt.wikipedia.org/wiki/Chirurgija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raumuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausgysl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Deformacija
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/I_/istaiga
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/D/daugiausia
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Sertifikavimas - procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens 

kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. 

Sveikata – tai visapusiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. 

Sveikatos patikrinimas – sveikatos būklės ištyrimas ligų prevencijos tikslu arba tam tikrų profesijų atstovų sveikatos 

būklės tinkamumo  ištyrimo tikslu (vairuotojų, advokatų, kt.)) 

Sveikatos priežiūros paslaugos apima sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, pacientų gydymo, 

reabilitacijos ir kitas paslaugas, kurias teikia sveikatos priežiūros specialistai sveikatos priežiūros įstaigose ir 

pacientų namuose. 

Traumatologija -  chirurgijos šaka, tirianti atramos - judamojo aparato (kaulų ir raumenų), odos ir gleivinės 

pažeidimus, jų ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 

Urologija – medicinos šaka, tirianti šlapimo sistemos ligų prevenciją diagnostiką bei gydymą. 

Urologinė brachiterapija - priešinės liaukos vėžio spindulinio gydymo būdas, implantuojant radioaktyvųjį šaltinį 

(radioaktyvaus jodo, paladžio ar iridžio ,,sėklas“) į patį prostatos audinį. 

  

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/I_/istaiga
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/produktas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/procesas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/paslauga
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/K/kvalifikacija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Chirurgija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Atramos-jud%C4%97jimo_sistema
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raumuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Oda
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gleivin%C4%97
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I Galimybių analizės rengimo tikslai ir uždaviniai 

Ši galimybių analizė skirta įvertinti Lietuvos Sveikatinimo turizmo potencialą, išnagrinėti Europos Sąjungos ir kitų 

užsienio šalių patirtį,  atlikti Lietuvos Sveikatinimo turizmo plėtros ir Sveikatinimo paslaugų eksporto skatinimo 

galimybių analizę bei parengti Lietuvos Sveikatinimo turizmo plėtros ir paslaugų eksporto skatinimo rekomendacijas. 

Tuo siekiama: 

 

► Nustatyti Lietuvos Sveikatinimo paslaugų eksporto potencialą bei strategines jo vystymo kryptis, atsižvelgiant į 

esamą Lietuvos situaciją bei užsienio šalių patirtį.  

► Apibrėžti ir pagrįsti tinkamiausias Lietuvos Sveikatinimo turizmo plėtros ir Sveikatinimo paslaugų eksporto 

skatinimo  priemones.  

► Pateikti išsamią ir tikslią informaciją bei rekomendacijas, kurių pagrindu LR ūkio ministerija galėtų priimti 

tinkamiausius Lietuvos Sveikatinimo turizmo plėtros ir Sveikatinimo paslaugų eksporto skatinimo sprendimus. 

 

Tai sudarytų prielaidas: 

► Didinti Sveikatinimo turizmo apimtis ir paslaugų eksportą; 

► Ilginti Lietuvos turistinį sezoną; 

► Didinti turistų srautus; 

► Plėtoti medicinos ir medicininio spa paslaugų sektorių; 

► Didinti Lietuvos orientaciją į aukštos pridėtinės vertės paslaugas; 

► Didinti Lietuvos ekonomikos sukuriamą pridėtinę vertę. 
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II Galimybių analizės rengimo etapai ir metodika  

Galimybių analizė buvo parengta vykdant žemiau schemoje pateiktą veiklą, kuri buvo atliekama keturiais etapais. 

E
ta

p
a
i

I.1 Šalių, kuriose bus atliekama 
analizė, nustatymas

I.2 Dešimties ES ir kitų užsienio 
šalių, paskelbusių sveikatinimo

turizmą prioritetais, planavimo 
dokumentų (strategijų, plėtros 
programų, įgyvendinamų 

rinkodaros priemonių, kt.) 
apžvalga

I.3 Keturių užsienio šalių, 
pritraukiančių didžiausius užsienio 

šalių pacientų srautus, analizės 
atlikimas

I. 4 Keturių užsienio šalių, kurios 
buvo nustatytos kaip didžiausią 

potencialą turinčios sveikatinimo 
paslaugų importuotojos, analizės 

atlikimas

II.1 Lietuvos sveikatinimo 
turizmo sektoriaus esamos 
situacijos analizė, apimanti 

teisinės bazės, esamos 
infrastruktūros, žmogiškųjų 

išteklių, kompetencijos ir kt. 
aspektų vertinimą

II.2 Lietuvos sveikatinimo
turizmo pagrindinių aspektų 

lyginamosios analizės su 
konkuruojančiomis šalimis 
atlikimas, konkurencinio 

pranašumo aspektų bei 
konkurencingumą ribojančių 

veiksnių nustatymas

II.3 Lietuvos potencialo 

pritraukti sveikatinimo turistus 
vertinimas 

III.1 Galimų sveikatinimo 
turizmo skatinimo strateginių 
krypčių alternatyvų 

nustatymas

III. 2 Galimų sveikatinimo 
turizmo skatinimo strateginių 
krypčių alternatyvų analizė ir 

prioritetinės alternatyvos 
parinkimas

III.3  Pasirinktos strateginės 
alternatyvos detalizavimas

III.4 Analizės rezultatų 

ataskaitos parengimas ir 
suderinimas su perkančiąja 
organizacija

Užsienio šalių (medicinos paslaugų 

eksportuotojų ir importuotojų), kuriose bus 

atliekamas sveikatinimo paslaugų 

eksporto skatinimo priemonių bei šių 

paslaugų vartotojų tyrimas, nustatymas ir  
analizės atlikimas

Lietuvos sveikatinimo turizmo 

sektoriaus esamos situacijos 

analizės atlikimas bei plėtros 

potencialo vertinimas

Lietuvos medicinos ir sveikatos turizmo 

skatinimo galimų strateginių krypčių 

alternatyvų nustatymas, alternatyvų 

lyginamosios analizės atlikimas bei 

prioritetinės strategijos parinkimas ir 
detalizavimas

II etapas III etapasI etapas IV etapas

Lietuvos medicinos ir 

sveikatinimo turizmo paslaugų 

eksporto skatinimo 

rekomendacijų ir konkrečių 

priemonių veiksmų plano 
parengimas

IV.1 Lietuvos sveikatinimo 
turizmo paslaugų eksporto 
skatinimo rekomendacijų ir 

konkrečių priemonių 
veiksmų plano parengimas

V
e
ik

lo
s

 

1 pav. Galimybių analizės rengimo etapai 

 

Rengiant galimybių analizę buvo naudojami šie pagrindiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai: 

 

► Pirminių ir antrinių šaltinių analizė; 

► Interviu (asmenų, iš kurių buvo imtas interviu, sąrašas pateikiamas XI.1 priede); 

► Statistinė analizė; 

► Lyginamoji analizė; 

► Istorinė analizė; 

► Speciali „Ernst & Young“ metodika, taikyta atskiriems galimybių analizės rezultatams parengti reikalingai 

analizei atlikti. 
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III Užsienio šalių Sveikatinimo turizmo  planavimo gerosios praktikos 

apžvalga 

Buvo atlikta dešimties Sveikatinimo turizmą eksportuojančių šalių analizė, siekiant nustatyti  gerąsias praktikas ir 

suprasti Sveikatinimo turizmo tendencijas. Analizei buvo pasirinktos dešimt šalių pagal Sveikatinimo turizmui 

teikiamą svarbą konkrečioje šalyje, informacijos prieinamumą ir panašumą į Lietuvą pagal turizmo bei sveikatos 

apsaugos išvystymą. Žemiau pateikiamoje lentelėje pasirinktos šalys įvertintos pagal minėtus kriterijus. 

 

Šalis 

Valstybės, 

Sveikatinimo 

turizmą  

paskelbusios 

nacionaliniu 

prioritetu1 

Informacijos 

prieinamumas ir 

išsamumas2 

Ekonominio 

išsivystymo 

panašumas 

(BVP per capita, 

USD) 

Turizmo 

išvystymo 

panašumas3 

Sveikatos 

apsaugos 

išvystymo 

panašumas4 

Papildomi kokybiniai kriterijai/ pastabos 

Lietuva - - 11 045,77 55 0,722 - 

Indija 1 2 1 370,80 68 0,617 - 

Jordanija 1 2 4 326,38 64 - 

Pripažįstama, kaip viena iš didžiausią 

pažangą Sveikatinimo turizmo  skatinimo 

srityje darančių šalių 

Turkija 1 2 10 309,46 50 - - 

Latvija 1 1 10 680,31 51 0,630 Galima Lietuvos konkurentė 

Lenkija 1 3 12 322,77 49 0,793 Galima Lietuvos konkurentė 

Singapūras 1 2 43 116,69 10 - - 

Vengrija 1 1 13 023,86 38 - Galima Lietuvos konkurentė 

Estija 1 2 14 404,74 25 0,714 Galima Lietuvos konkurentė 

Izraelis 1 4 29 264,07 46 - 

Šalis į sąrašą įtraukta atsižvelgiant į 

ekspertų rekomendacijas. Tolimesnės 

analizės galimybės priklauso nuo ne viešai 

pateikiamos informacijos prieinamumo. 

Vokietija 2 2 40 273,52 2 0,902 
Šalis į sąrašą įtraukta atsižvelgiant į 

ekspertų rekomendacijas. 

Lentelė 1. Sveikatinimo turizmą  eksportuojančių šalių pasirinkimo kriterijai. 
1 Skalėje nuo 1 iki 3, kur 1 - nacionalinis prioritetas, 2 - regioninis prioritetas, 3 - nėra laikomas prioritetu.  
2 Skalėje nuo 1 iki 4, kur 1 - viešai prieinama Sveikatinimo turizmo  vystymo strategija, 2 - prieinami moksliniai tyrimai, išsami antrinių šaltinių informacija, 3 - 

prieinama vidutinio išsamumo antrinių šaltinių informacija  4 - prieinama tik turistinio pobūdžio reklaminė informacija. 
3 Pasaulio ekonomikos forumo turizmo konkurencingumo reitingas  2010 m., vieta. 
4 PSO sveikatos apsaugos sistemų reitingas. 

 

III.1  skyriuje apibendrinami pasirinktų dešimties Sveikatinimo turizmą  eksportuojančių šalių analizės rezultatai. 

Išsami kiekvienos šalies analizė pateikiama XI.1 priede. 

 

III.1 Strateginio planavimo pobūdis, strateginės kryptys ir tikslai 

Nors tik mažiau nei pusė analizuotų šalių turi viešai prieinamas Sveikatinimo turizmo  strategijas, daugumai šalių 

būdingos valstybinės iniciatyvos – Sveikatinimo turizmo  planavimas strateginiuose medicinos turizmo / sveikatos 

apsaugos / turizmo dokumentuose, finansavimo programos ir (ar) mokesčių lengvatos, centrinė Sveikatinimo turizmą  
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koordinuojanti agentūra. Tokios struktūros būdingos didžiajai daliai analizuotų šalių, o tose šalyse, kur tokių 

agentūrų nėra, ketinama jas įsteigti, ir (arba) įvardinama kaip problema, kad tokios struktūros nėra. 

 

Šalies, kaip Sveikatinimo turizmo  eksportuotojos, vizija dažniausiai formuluojama kaip „būti X paslaugų lydere Y 

regione“, pavyzdžiui: 

► Jordanija: „būti viena iš pagrindinių medicinos paslaugų teikėjų Vidurio Rytuose“, „būti viena iš didžiųjų 

Sveikatinimo turizmo  krypčių pasaulyje“; 

► Singapūras: „tapti sveikatos priežiūros paslaugų centru Azijoje“; 

► Turkija: „tapti pasaulio didžiausiu Sveikatinimo turizmo  centru per 15 metų“; 

► Vengrija: „tapti puikiai pasaulyje žinoma natūralių vandens spa ir Sveikatinimo turizmo  kelionių kryptimi“. 

 

Pagrindiniai tikslai dažniausiai išreiškiami siekiamu pritraukti turistų srautu ir (ar) sektoriaus pajamomis: 

► Indija: 1,3 mln. Sveikatinimo turistų , 3 mlrd. JAV dolerių pajamų iki 2013 m.; 

► Jordanija: 1 mlrd. JAV dolerių pajamų 2010 m. (2004 m. iškeltas tikslas); 

► Singapūras: 1 mln. Sveikatinimo turistų , 2 mlrd. JAV dolerių pelno, 13 tūkst. naujų darbo vietų. 

 

Estijos, kuri nacionalinės Sveikatinimo turizmo strategijos neturi, medicinos paslaugų eksporto potencialo tyrime 

įvertintos keturios skirtingos strateginės alternatyvos – pradedant dabar teikiamų paslaugų plėtimu, baigiant aukšto 

lygio tarptautinio medicinos centru įkūrimu. Prieita išvados, kad visas jas įmanoma pasiekti, tačiau kiekvienai iš 

alternatyvų įgyvendinti reikia atitinkamų  (nuo nedidelių iki reikšmingų) investicijų. Taip pat Estijoje akcentuojamas 

organizacijos, kuri vienytų Sveikatinimo turizmo  dalyvius ir koordinuotų bendrą rinkodarą, poreikis. 

 

PASTEBĖJIMAS. Kitų šalių patirtis rodo stiprų klasterio ar kitokios vienijančios ir Sveikatinimo turizmą  

koordinuojančios organizacijos poreikį, todėl Lietuva turėtų apsvarstyti tokios struktūros sukūrimą. Taip pat 

matomas strateginio planavimo poreikis, nors tai gali būti įgyvendinama ir per sveikatos priežiūros ir (ar) turizmo 

planavimą. 
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III.2 Prioritetinės sveikatinimo paslaugos, tikslinės rinkos ir klientai, esami srautai 

Paslaugos 

Pagrindinės eksportuojamos 

paslaugos E
st

ij
a

 

In
d

ija
 

Iz
ra

el
is

 

Jo
rd

a
n

ija
 

La
tv

ija
 

Le
n

ki
ja

 

S
in

ga
p

ū
ra

s 

Tu
rk

ij
a

 

V
en

gr
ij

a
 

V
o

ki
et

ija
 

Bariatrija X          

Diagnostika  X   X      

Kardiologija  X X X   X    

Kosmetinė chirurgija     X X X  X X 

Neurochirurgija   X X      X 

Nevaisingumo gydymas, dirbtinis 

apvaisinimas 
  X     X   

Odontologija     X X  X X  

Oftalmologija  X  X   X X   

Onkologija  X X X   X   X 

Organų transplantacija   X    X   X 

Ortopedija X X X X X  X   X 

Medicininis SPA X    X X   X  

Sveikatos patikrinimai 
 X         

Traumatologija 
    X      

Kitos sritys 
X  X     X   

2 lentelė. Išskiriamos populiariausios Sveikatinimo paslaugos pagal šalį. Dauguma šalių eksportuoja visas čia išvardintas paslaugas, tačiau sužymėtos tik 

strateginio planavimo dokumentuose ir reklaminiuose leidiniuose labiausiai akcentuojamos paslaugos. 

 

Sveikatinimo paslaugų spektras, siūlomas Sveikatinimo paslaugas eksportuojančių valstybių, yra platus. Siūlomos 

planinės operacijos, diagnostika ir kitos paslaugos, kurios nėra neatidėliotinos ir dėl kurių pacientui apsimokėtų 

(finansiškai, laukimo laiko prasme ar dėl kitų priežasčių) vykti į kitą šalį. 

 

Odontologija yra viena iš dažniausiai minimų Sveikatinimo paslaugų (nors ne visada įvardinama tarp pagrindinių 

eksportuojamų paslaugų). Europoje odontologijos paslaugomis išskirtinai garsėja Vengrija, taip pat nemažai 

odontologijos turistų keliauja į Lenkiją. Kadangi ši paslauga susilaukia didelio Sveikatinimo turistų srauto, ji yra labai 

patraukli eksportuotojoms. Tačiau įeiti į šią rinką gali būti sudėtinga dėl stiprių Vengrijos ir Lenkijos pozicijų ir 
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tolimesnių kelionių nuo pagrindinių klientų šalių, pvz. Vokietijos. Kita vertus, odontologų paslaugų važiuojama į 

gretimas šalis, tad Lietuva gali turėti geografinį pranašumą bandydama įeiti į artimesnes rinkas. 

 

Kita populiari paslaugų grupė – ortopedijos paslaugos. Tačiau dauguma ortopediją kaip prioritetinę paslaugų sritį 

nurodančių šalių bando pritraukti pacientus iš JAV, kur dėl senstančios „baby boomers“ kartos yra didelis 

ortopedinių paslaugų poreikis,  tačiau ir ES valstybėse kelio ir klubo sąnarių endoprotezavimo operacijoms yra ilgos 

eilės, todėl šios paslaugos yra paklausios ir turi didelį potencialą. 

 

PASTEBĖJIMAS. Nors odontologija patraukli Lietuvai savo srautais, ir Lietuva pajėgi teikti kokybiškas odontologų 

paslaugas, rinka gali pasirodyti užpildyta. 

Norint sėkmingai eksportuoti medicinos paslaugas, reikia išskirti ir pabrėžti šalies konkurencinius pranašumus, 

kadangi kiekvieną paslaugą siūlo bent keletas konkurenčių. 
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Estija 20 

Nėra 

duo-

menų 

  X X X X   X 

Indija 2247 450 X X   X    X 

Izraelis 30 15 X    X X X   

Jordanija 749 210 X X X X X X  X X 

Latvija 6 

Nėra 

duo-

menų 

 X X   X X   

Lenkija 403 300  X X X   X   

Singapūras 

Nėra 

duo-

menų 

400      X   X 

Turkija 268 132  X   X X  X X 

Vengrija 163 300 X X   X     

Vokietija 125 50 X    X X   X 

3 lentelė. Eksportuojančios šalys, srautai ir tikslinės rinkos. „X“ žymi šalis, į kurias orientuojamas medicinos paslaugų eksportas. 
1 Dėl Sveikatinimo turizmo  statistikos stokos, surinkti skirtingų metų skaičiai iš skirtingų šaltinių, todėl yra skirti bendrai orientacijai, o ne tiksliam palyginimui. 

Vienas pagrindinių duomenų šaltinių – OECD. 
2 Australija (Indijos atveju), Kanada (Jordanijos atveju), kitos ES šalys (Indijos, Turkijos, Vokietijos atvejais), Latvija (Estijos atveju), Pietryčių Azijos šalys 

(Singapūro atveju), Šiaurės Afrika (Vokietijos atveju). 
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Singapūras, orientuodamasis į Tolimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją, tiesiogiai nekonkuruoja su kitomis analizuotomis 

šalimis. Likusių šalių eksportą galima suskirstyti į pagrindines tris kryptis – Vakarų šalys, NVS šalys ir Vidurio Rytai. 

 

Iš Vakarų šalių JAV yra išskirtinė rinka. Į ją taikosi tik stiprios Sveikatinimo turizmo  prasme šalys, nes pritrauktiems 

srautams aptarnauti reikia didelių pajėgumų, kurių mažesnės šalys neturi, o ir ryšių užmezgimas gali pareikalauti per 

didelių investicijų, kaip parodė Lenkijos pavyzdys1. Indija turi pranašumų JK ir JAV rinkose dėl anglosaksiškų saitų, - 

Indijoje nemažai gyventojų šneka anglų kalba, be to, ligoninės dažnai organizuojamos pagal anglų arba amerikiečių 

ligoninių modelius. Kitos Jungtinės Karalystės turistus norinčios pritraukti šalys yra mažiau nutolusios. Jungtinė 

Karalystė yra populiariausia tikslinė rinka Europoje. Iš Jungtinės Karalystės, skaičiuojama2, 2011 keliavo 65 tūkst. 

Sveikatinimo turistų, iš kurių 40 tūkst. vyko odontologų paslaugų, 15 tūkst. – kosmetinių operacijų. 

 

Iš NVS šalių keliaujama ieškant geresnės kokybės nei savoje šalyje (bet atsižvelgiant ir į kainą), dėl to dairomasi į 

Vakarų Europos šalis ar Izraelį, Jordaniją. Ypač vertinama Vokietija dėl savo aukštos kokybės įvaizdžio. 

 

Nors Viduriniųjų Rytų turistus stengiasi pritraukti kultūriškai panašios šalys (arabų kultūros), šiose geografinėse 

platumose galima išskirti ir kitų klientų segmentų, pavyzdžiui, žydų, kurie yra linkę keliauti į Pietryčių Europą.  

 

PASTEBĖJIMAS. Nors Jungtinė Karalystė yra potenciali Lietuvos sveikatinimo paslaugų importuotoja, gali būti sudėtinga ją 

pritraukti dėl didelio šalies populiarumo tarp kitų medicinos paslaugas eksportuojančių šalių. 

 

Klientai 

Analizuojant klientų segmentus galima išskirti tris populiariausias klientų grupes: 

► Ieškantys puikaus kokybės ir kainos santykio, - tai dažniausia klientų grupė, nors tiek kokybės, tiek kainos 

samprata gali reikšmingai skirtis. Šie klientai būdingi visoms šalims. 

► Aplinkinių šalių gyventojai, kurie ieško jų šalyse neteikiamų (kitose valstybėse teikiamų) paslaugų, pavyzdžiui, 

organų transplantacijos, dirbtinio apvaisinimo ir sudėtingų operacijų. Šiai grupei taip pat priklauso klientai, 

kurie ieško itin specifinių, su šalies gamtos ištekliais, pvz. Negyvosios jūros gydomosiomis savybėmis, susijusių 

paslaugų. 

► Pasiturintys klientai, ieškantys aukštos paslaugų kokybės, gydytojų, turinčių aukščiausią kompetenciją ir 

tarptautinę reputaciją, paslaugų. Tai būdingiau sudėtingesnėms operacijoms, tačiau galioja ir kitoms 

paslaugoms. 

 

Nepaisant šių pagrindinių motyvų, pasirinkimą gali lemti ir kiti faktoriai. Rinkdamasis valstybę, kurioje nori gydytis, 

dažnas pacientas linksta prie kultūriškai ir (ar) kalbiškai artimos šalies, kur būtų mažesni kalbos barjerai (ar išvis jų 

nebūtų) ir jaustųsi laisviau dėl panašios aplinkos. Iš dalies dėl šios priežasties Lenkijos klinikos, esančios pasienyje 

su Vokietija, kur dauguma gyventojų moka vokiečių kalbą, sulaukia daug klientų iš Vokietijos, Jordanija pritraukia 

turistų iš arabų šalių, į Latviją keliauja pacientai iš NVS šalių. 

 

                                                                        

 

1 Nors ketino bendradarbiauti su JAV, amerikiečiams partneriams pareikalavus 75 000 dolerių per metus reklamai, o ir esant tarptautinio sertifikavimo poreikiui 

einant į šią rinką, Lenkija nusprendė šių planų atsisakyti dėl per aukštų pacientų pritraukimo sąnaudų. 
2 International Medical Travel Journal, http://www.imtj.com/articles/2011/is-uk-outbound-medical-tourism-recovering-30103/ 
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Šį aspektą siekia išnaudoti tiek jau gerai Sveikatinimo turizmą  išvysčiusios šalys kaip Turkija, kuri stengiasi pritraukti 

išeivius turkus ir turkų kilmės užsieniečius, tiek dar mažiau Sveikatinimo turizmo  srityje įsitvirtinusios šalys kaip 

Latvija, kuri siekia pritraukti latvių emigrantus. 

 

O Estija ne tik atsižvelgia į tai rinkdamasi potencialias importo šalis, bet ir pabrėžia, kad tokiai šaliai, kaip Estija, kuri 

nėra plačiai žinoma nei medicinos turizmo, nei tradicinio turizmo kontekste, tikslingiausia bandyti pritraukti tuos 

užsieniečius, kurie jau yra buvę šalyje ir su ja susipažinę. 

 

PASTEBĖJIMAI. 

► Kadangi kultūriniai panašumai yra reikšmingas argumentas „už“ Medicinos turistui renkantis iš daug šalių, 

lietuvių išeivija galėtų būti viena iš tikslinių klientų grupių. 

► NVS šalys galėtų domėtis Lietuva dėl panašios istorijos ir išlikusių bendrų mentaliteto bruožų. 

► Didelį potencialą gali turėti nišinės paslaugos, kurios teikiamos ne visose šalyse ar kuriose lietuviai gydytojai 

turi išskirtinai aukštą kompetenciją. 

► Vakarų valstybėms Lietuva gali pasiūlyti kokybiškas paslaugas už žemesnę kainą bei mažesnes eiles. 

 

Kliento apsisprendimo naudotis paslaugomis schema 

 

Kliento sprendime naudotis tam tikros šalies medicinos paslaugomis galima išskirti tris etapus – poreikio 

identifikavimas, informacijos paieška bei įvertinimas ir sprendimas – kaip pavaizduota schemoje žemiau.  

 

Poreikio identifikavimas prasideda nuo medicinos paslaugų poreikio identifikavimo. Išsiaiškinus su gydytoju ar 

pačiam klientui nusprendus, kad gauti tam tikras medicinines paslaugas būtų reikalinga, klientas įvertina, kiek 

tokios paslaugos kainuotų, kiek jų reiktų laukti, ko iš jų tikisi kokybės prasme, bei įvertina savo konfidencialumo 

poreikį. 

 

Šeima ir draugai

Draudimo finansavimas

Informacija apie šalį

Gydytojų kvalifikacija

Ligoninės reputacija

Akreditacija

Kelionių agentūros

Poreikio ident if ikavimas Informacijos paieška

Poreikio medicinos 

paslaugoms identifikavimas

Kaina?

Laukimo eilės?

Kokybė?

Konfidencialumas?

Asmeniniai faktoriai

Atvirumas naujai patirčiai

Kelionių patirtis

Kalbos, kultūriniai faktoriai

Pajamos bei demografinės 

savybės

Kelionės/gydymo patirtis ir 

patirties įvertinimas

Įvert inimas ir sprendimas

 
2 pav. Kliento apsisprendimo naudotis kitos šalies medicinos paslaugomis schema. 
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Tuomet klientas užsiima informacijos paieška, kaupdamas informaciją iš įvairių informacijos šaltinių bei 

įvertindamas skirtingus aspektus. Rinkdamas informaciją klientas grįžta prie kainos, laukimo eilių, kokybės ir 

konfidencialumo vertinimo. 

 

Surinkęs informaciją, alternatyvas įvertina pagal asmeninius norus, savo polinkį išbandyti naujus dalykus, buvusių 

kelionių patirtį, kalbos ir kultūros faktorius, savo pajamas ir kitus poreikius ir (ar) norus. Jei jo netenkina anksčiau 

paties įvardintos alternatyvos, grįžta į informacijos paieškos etapą. 

 

Galiausiai, priėmęs sprendimą, kurią alternatyvą pasirinkti, klientas planuojasi kelionę bei gydymą ir keliauja gauti 

paslaugų. Visos kelionės metu, o ir po kelionės, klientas vertina gautas paslaugas. Šis patirties vertinimas daro įtaką 

tolesniam kliento apsisprendimo tikslui, renkantis tas pačias ar kitas paslaugas. Taip pat, dažnas klientas dalinasi 

savo patirtimi su kitais (draugais, šeima, gydytojais ir (ar) nepažįstamais žmonėmis), taip darydamas įtaką kitų 

pasirinkimams. 

 

Pastebėtina, kad priešingai nei paprastų paslaugų ar prekių pirkimo sprendimuose, sprendimas gauti medicinos 

paslaugas kitoje šalyje yra labai kompleksiškas, įvairiapusiškas ir dažnai labai emocionalus savo prigimtimi3. 

 

III.3 Įgyvendinamos priemonės 

III.3.1 Rinkodara ir pardavimai 

Detali kiekvienos šalies rinkodaros analizė pateikiama XI.3 priede. 

Dažniausiai naudojamos rinkodaros priemonės ir pardavimo kanalai: 

► Internetinė rinkodara: 

► Reklama informacinėse svetainėse, kuriose aprašoma daug šalių ir galima palyginti kainas (pvz., 

TreatmentAbroad.com); 

► Šalies Sveikatinimo turizmo  svetainės arba skiltys turizmo svetainėse; 

► Sveikatinimo turizmo  asociacijų svetainės; 

► Atskiros Sveikatinimo turizmo  agentūrų, tarpininkų ir gydymo įstaigų svetainės; 

► Reklaminiai skydeliai partnerių ar informacinėse svetainėse; 

► Reklama paieškos portaluose (pavyzdžiui, „Google AdWords“); 

► Sveikatinimo turizmo  renginiai: 

► Reklama ir dalyvavimas Sveikatinimo turizmo  mugėse / parodose; 

► Sveikatinimo turizmo  renginių organizavimas; 

► Bendradarbiavimas su institucijomis ir įmonėmis: 

► Sutartys su užsienio privalomo ir savanoriško sveikatos draudimo įmonėmis (valstybinėmis, privačiomis); 

► Sutartys su medicinos turizmo tarpininkavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis; 

► Sutartys su užsienio įmonėmis, kurios siunčia savo darbuotojus gydytis į medicinos paslaugas 

eksportuojančią šalį; 

► Sutartys su užsienio ligoninėmis, kurios persiunčia pacientus, esant didelėms eilėms; 

                                                                        

 

3 Crouch, G., & Louviere, J. (2001). A review of choice modelling research in tourism, hospitality and leisure. Consumer psychology of tourism, hospitality and 
leisure, 2, 67-86. 
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► Susitarimai su užsienio gydytojais; 

► Tiesioginis kontaktas kitoje šalyje – gydymo įstaigos atstovybės užsienyje; 

► Reklama specializuotoje spaudoje (pavyzdžiui, „Medical Tourism Magazine“); 

► Žodinės rekomendacijos „iš lūpų į lūpas“. 

 

Nepriklausomai nuo to, koks yra pirmasis kanalas, pasiekęs potencialų klientą apie teikiamas paslaugas, beveik 

visada ieškoma informacijos ir interneto svetainėse, kur klientas gali pats įvertinti pateikiamą informaciją ir palyginti 

paslaugų teikėjus. Internetinės rinkodaros priemonės kuriamos tiek privačia, tiek ir valstybine iniciatyva, tačiau 

pastarosios svetainės įprastai nėra galutinis informacijos šaltinis, o tik nukreipiamasis kanalas, kuriame aprašomi 

šalies, kaip Sveikatinimo turizmo  krypties, privalumai bei nurodoma, kur kreiptis ieškant konkrečių paslaugų. Nors 

kiti pardavimo kanalai sukuriami dažniau privačia iniciatyva, valstybine iniciatyva galima pasiekti reikšmingesnių 

rezultatų. Rekomendacijos „iš lūpų į lūpas“ yra reikšmingas informacijos sklidimo būdas, tačiau jis sunkiai 

kontroliuojamas, ir nėra efektyvių jo skatinimo priemonių . 

 

Remiantis tarptautinės Sveikatinimo turizmo  rinkodaros praktikos analize ir specialistų minimomis bendromis 

įžvalgomis apie šios turizmo srities rinkodaros ypatybes, galima išskirti svarbiausius informacijos gavėjo – 

Sveikatinimo turisto poreikius: 

► Turinys internete: nemažai informacijos apie Sveikatinimo turizmą  gaunama internetu. Pavyzdžiui, 75 proc. 

amerikiečių interneto vartotojų ieško su sveikata susijusios informacijos. 75 proc. chroniškos būklės JAV 

interneto vartotojų teigia, kad apsisprendimui dėl gydymo įtakos turėjo paieška internete. JAV internetu 

naudojasi apie 78 proc. gyventojų, o kai kuriose Vakarų Europos valstybėse – net daugiau (Jungtinė Karalystė – 

82 proc., Vokietija – 80 proc.4). Be to, darytina prielaida, kad vyresnio amžiaus pacientų gydymu rūpinasi labiau 

technologiškai išprusę jų vaikai.  

► Įvaizdis ir informacijos išsamumas: Sveikatinimo turizmas – nišinė paslauga, kurios vartotojai turi nugalėti 

nusistatymus ir turėti pakankamai informacijos bei grįžtamąjį ryšį tam, kad išvyktų gydytis iš namų. Įtakos turi 

ne tik įstaigos, į kurią vykstama, reputacija, tačiau ir bendras šalies įvaizdis, galintis nulemti pasirinkimą 

lyginant tokias pačias paslaugas skirtingose šalyse. 

► Rekomendacijos, atsiliepimai, sėkmės istorijos: 20 proc. Sveikatinimo turistų atvyksta pagal rekomendacijas, 

taigi labai svarbūs tampa ne tik kvalifikuoti medikų patarimai apie gydymąsi užsienyje, tačiau ir asmeninės 

(nebūtinai pažįstamų) žmonių patirtys. 

 

Sveikatinimo turizmo  tarpininkų – gydytojų, draudikų, turizmo agentūrų – vaidmuo priimant sprendimą yra labai 

reikšmingas, tačiau dažniausiai galutinį sprendimą dėl gydymosi užsienyje priima pats Medicinos turistas. Taigi 

rinkodaros priemonės turėtų būti nukreipiamos ir į galutinį vartotoją (verslas vartotojui rinkodara), ir į įtaką jo 

sprendimui darančius tarpininkus (verslas verslui rinkodara). 

 

Atsižvelgiant į tarptautinę Sveikatinimo turizmo  praktiką ir vartotojo poreikius, vienas Lietuvai aktualiausių ir 

taikytinų analizuotų gerosios rinkodaros praktikos pavyzdžių yra Sveikatinimo turizmo  susiejimas su šalies prekės 

ženklu. Tai dažniausiai daroma integruojant Sveikatinimo turizmą  į oficialią šalies turizmo rinkodaros medžiagą, taip 

pat platinant informaciją apie kitus šalies turizmo produktus Sveikatinimo turizmo  kontekste. Tokia strategija 

taikoma ir turizmo srityje jau įsitvirtinusiose, ir nedidelio žinomumo valstybėse. Turizmo produktų integravimas 

nurodo visas šalies galimybes ir Sveikatinimo turizmą  susieja su prekės ženklu. Atsiradus Sveikatinimo turizmo  

                                                                        

 

4 http://www.internetworldstats.com 
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poreikiui, vartotojas jau turi bendrą šalies įsivaizdavimą bei lūkesčius. Taip pat veiksmingas įvaizdinės šalies turizmo 

medžiagos naudojimas privačiose Sveikatinimo turizmo  iniciatyvose, prisistatant tarptautiniuose renginiuose 

specialistams. 

 

Kadangi lengvas informacijos prieinamumas yra viena kertinių Sveikatinimo turizmo  krypties pasirinkimo prielaidų, 

labai svarbus tampa rinkos dalyvių vienijimasis, centrinis informacijos apie Sveikatinimo turizmą šaltinis internete, 

vieninga duomenų bazė. Rekomenduojama generuoti kuo daugiau informacijos ir aktualaus turinio internete, taikyti 

efektyvų svetainių paieškos sistemos optimizavimą ir viešinti atsiliepimus bei rekomendacijas. Ypač svarbūs 

žiniasklaidos paminėjimai ir atsiliepimai viešojoje erdvėje, taigi rekomenduojama imtis aktyvių veiksmų atkreipiant 

žiniasklaidos atstovų dėmesį į šalies galimybes, organizuojant jų vizitus. 

 

PASTEBĖJIMAS. Atsižvelgiant į tarptautinę Sveikatinimo turizmo  praktiką ir vartotojo poreikius, vienas Lietuvai aktualiausių ir 

taikytinų analizuotų gerosios rinkodaros praktikos pavyzdžių yra Sveikatinimo turizmo  susiejimas su šalies prekės ženklu. 

 

III.3.2 Infrastruktūra 

Transporto infrastruktūra 

Nemažai gydymo įstaigų ir Sveikatinimo turizmo  agentūrų yra sudarę sutartis su oro uostais ir gali pasitikti klientą 

dar lėktuve bei palydėti pro migracijos tarnybą, padėti pasiimti bagažą ir t.t. Kai kuriose šalyse greitąją pagalbą ir 

ligonių pervežimo paslaugas teikia ir privačios įstaigos, tad pacientas turi ir šių paslaugų teikėjo pasirinkimą. 

 

Institucinė infrastruktūra 

Daugelyje šalių yra įsteigta Sveikatinimo turizmo  agentūra (ar padalinys prie, pvz., nacionalinės turizmo agentūros), 

kuri yra atsakinga už Sveikatinimo turizmo  rinkodarą ir bendradarbiavimo tarp Sveikatinimo turizmo  dalyvių 

koordinavimą. Vieninga stipri rinkodara ir bendradarbiavimas taip pat gali būti pasiekiami klasterių keliu. Turkijos 

klasteris yra vienas geriausių pavyzdžių rinkodaros atžvilgiu - Turkija turizmo mugėse išsiskiria dideliais stendais ir 

vieninga šalies reklama, o kitų šalių prisistatymai būna išsiskaidę pagal medicinos paslaugų teikėjus. 

 

III.3.3 Teisinė bazė 

Medicininė viza 

Dauguma Sveikatinimo turizmą  eksportuojančių šalių turi medicinines vizas, kurios gavimo procedūros yra 

sutrumpintos ir palengvintos. Pagal geriausią praktiką tokia viza leidžia pakartotinį atvykimą į šalį ir išduodama ne tik 

pacientui, bet ir jį lydinčiajam asmeniui ir (ar) šeimos nariams. Daugkartinis atvykimas leidžia atvykti ne tik vienai 

operacijai, bet ir gydymui etapais. Tipinis pacientas keliauja su bent vienu lydinčiu asmeniu (draugu, artimu 

giminaičiu ar gydytoju) ar net visa šeima, tad nesant galimybėms jiems taip pat greitai gauti vizą, klientas gali 

pasirinkti išvis nekeliauti arba, esant skubiam poreikiui, keliauti vienas (taip šalis praranda papildomas pajamas). 

 

Tai ypatingai aktualu Rytų šalims, kurių piliečiams sudėtinga gauti ES vizą. 

 

Kurortinių paslaugų finansavimas 



 

36 

 
 

Kai kurios ES šalys kurortinį gydymą vertina kaip prevencinę sveikatos apsaugos priemonę ir jį finansuoja iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo (žr. lentelę žemiau). Atliktas ekonominis tyrimas5 rodo, kad kurortinis 

prevencinis gydymas sumažina hospitalizaciją ir darbo dienų, praleistų dėl ligos, skaičių, tačiau atliktame tyrime 

užfiksuota socialinė ir ekonominė nauda yra nedidelė, todėl jos patvirtinimas reikalauja detalesnio tyrimo. 

 

Šalis Klientų skaičius 
Klientų skaičius, kurių išlaidas 

padengė draudimas 

Draudimo apmokėtų apsistojimų 

skaičius procentais 

Vokietija 15 598 848 2 000 000 13 % 

Slovakija 134 640 80 784 60 % 

Serbija 652 000 50 000 8 % 

Portugalija 180 000 85 000 47 % 

4 lentelė. Kurortinio gydymo paslaugų finansavimas iš sveikatos draudimo fondo ES šalyse. 

 

Lengvatos Sveikatinimo turizmui  

Yra ir kitų priemonių, palengvinančių Sveikatinimo turizmo  eksportą. Pavyzdžiui, Indijos vyriausybė įteisino galimybę 

užsienio įmonėms investuoti iki 100 % reikalingo kapitalo ligoninių, viešbučių statyboms bei turizmo projektams. 

 

PASTEBĖJIMAS. Užsienio šalių patirtis rodo, kad siekiant pritraukti Sveikatinimo turistus   ypač svarbu sudaryti 

palankias sąlygas greitai patekti į šalį gaunant medicininę vizą. Tai galėtų būti ypač svarbu Lietuvai, siekiant skatinti 

Sveikatinimo turistų atvykimą ir Rytų (ne ES) šalių. 

 

III.3.4 Klasterizacijos priemonės 

Medicinos klasteris - tai asociacija sudaryta iš medicinos paslaugas teikiančių įstaigų, ligoninių, klinikų bei turizmo 

paslaugas teikiančių operatorių, kurie dirba kartu tam, kad populiarintų medicininį turizmą. Medicinos klasterių 

sėkmingam vystymuisi labai svarbi valstybės parama bei įstatyminė bazė, kuri reglamentuoja medicinos paslaugų 

teikimą.   

 

Analizuodami užsienio šalių medicinos klasterių kūrimo bei plėtros galimybių gerąją praktiką, pastebėjome, jog 

augantys reikalavimai medicinos turizmui verčia ieškoti būdų, kaip klientui pasiūlyti kuo kompleksiškesnį medicinos  

paslaugų paketą už konkurencingą kainą. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumas – pagrindinių kaštų mažinimas 

bei novatoriškumas. Pažymėtina, jog paprastai didžiausi klasterizacijos teikiami privalumai yra strategiškai 

koordinuota veikla ir tikslingai naudojami ištekliai, alternatyvaus finansavimo galimybės, aukšti pasaugų standartai 

ir darbuotojų kvalifikacija bei kokybiškas paslaugų teikimas.  

 

Remiantis gerąja praktika, yra keturi pagrindiniai faktoriai lemiantys sėkmingą medicinos klasterio egzistavimą:   

1. Medicinos klasterio įsteigimas ir veiklos standartų, taisyklių sukūrimas;   

2. Sukurto medicinos klasterio, kaip prekės ženklo, pozicionavimas ir rinkodaros parengimas; 

3. Bendradarbiavimas ir naudingų ryšių užmezgimas su užsienio šalimis; 

                                                                        

 

5 Do Spa Visits Improve Health: Evidence From German Micro Data, Eastern Economic Journal 34, 364-374 (Summer 2008) | 

doi:10.1057/palgrave.eej.9050038 
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4. Vietinių projektų vykdymas.   

Klasterių formavimasis pastaruoju metu pastebimas visame pasaulyje, o Lietuvoje klasterizacijos procesai kol kas 

yra labai fragmentiški. Pažymėtina, jog didžiausia medicinos įstaigų klasterizacija yra pastebima Vokietijos 

medicinos slėnyje (Medical Valley), kuriame veikia daugiau nei 250 vidutinio dydžio medicinos įstaigų. Vienas 

svarbiausių klasterių bruožų yra tai, kad jie formuojasi ir plėtojasi tose ūkio srityse, kuriose šalis ar regionas 

specializuojasi ar turi potencialą specializuotis, t.y. klasteriai yra veiksnys, stiprinantis šalies ar regiono ūkio 

konkurencinius pranašumus.  

 

Vokietija  

Remiantis analizės duomenimis, didžiausias Vokietijos medicinos slėnis buvo įkurtas dar 2003 metais. Pagrindinis 

šio klasterio valdymo organas yra Medicinos slėnio asociacija, kuri užtikrina glaudų bendradarbiavimą su visomis 

medicinos institucijomis ir teikia paramą medicinos įstaigoms: 

► sukurtos interneto svetainės bei intraneto platformos pagalba yra siekiama užtikrinti geresnę komunikaciją, 

bendradarbiavimą bei bendrų projektų vykdymą ne tik klasterio viduje, bet taip pat pritraukiant užsienio 

ekspertus;  

► reguliariai organizuojamų vidinių susitikimų tarp klasterio narių pagalba siekiama užtikrinti bendradarbiavimą 

tarp darbuotojų. Taip pat nuolat organizuojami seminarai ir mokymai.  

► teikiama parama ieškant papildomo finansavimo galimybių bei įvairių projektų vystyme; 

► organizuojamos rinkodaros akcijos bei dalyvavimas tarptautinėse parodose užtikrina glaudų ryšį su užsienio 

įmonėmis bei medicinos įstaigomis.  

2010 metais paskelbtame Vokietijos švietimo ir mokslo ministerijos (German Federal Ministry of Education and 

Research) konkurse (Leading Edge Cluster Competition) medicinos klasteris buvo pripažintas nugalėtoju ir gavo 40 

milijonų eurų finansinę paramą iki 2015 m. 50 % finansavimo yra gaunama iš išorinių rėmėjų.  

Pagrindiniai sėkmingo medicinos slėnio vystymosi Vokietijoje faktoriai yra šie:  

► vieningo tikslo turėjimas;  

► glaudus bendradarbiavimas klasterio viduje; 

► koncentracija į pasirinktas medicinos sritis (pvz., ligų diagnostika, oftalmologija, kineziterapija). 

Estija 

Analizuodami kaimyninių šalių patirtį medicinos klasterių steigime ištyrėme Estijos praktiką, kurios medicinos 

klasteris išsivystė iš SPA klasterio iniciatyvos. Šio klasterio tikslas yra didinti Estijos sveikatos turizmo žinomumą 

Estijoje bei užsienio valstybėse. Šiuo metu medicinos klasterio projekte dalyvauja 19 partnerių, tarp jų 11 SPA 

paslaugas teikiančių įstaigų, Estijos kaimo turizmo sodybų, Tartu universitetas, Talino universitetas, Estijos 

regioninės ligoninės fondas ir kitos susijusios organizacijos. Bendra projekto vertė 682 000 eurų, iš kurių 70 % 

sudaro įnašas iš Nacionalinės Estijos paramos agentūros (Enterprise Estonia – toliau EAS). Planuojama, kad 

pagrindiniai klasterio vystymosi šaltiniai bus:  

► iš augančio turistų skaičiaus (vidaus turizmo ir atvykstančių turistų) gaunamos pajamos;  

► sveikatos turizmo produktų ir paslaugų plėtra ir paslaugų kokybės nuolatinis gerinimas; 

► sveikatos priežiūros darbuotojų profesionalumo didinimas; 

► sveikatos turizmo įmonių efektyvumo didinimas įgyvendinant tvarios plėtros iniciatyvas.  
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Sveikatos turizmo klasterio strateginis tikslas – iki 2020 metų pasiekti, jog medicinos turizmas taptu vienu iš 

pagrindinių turistų apsilankymo Estijoje motyvų. Šiam tikslui pasiekti sudarytas ir jau pradėtas įgyvendinti veiksmų 

planas, sudarytos šios darbo grupės:  

► tvariosios plėtros; 

► personalo mokymo; 

► produkto kūrimo ir rinkodaros. 

 

Klasterio valdyba yra pagrindinis valdymo organas, ji tvirtina ir koordinuoja klasterio darbo veiklą. Estijos sveikatos 

turizmo klasteris nuolat ieško naujų partnerių.  

 

Filipinai  

Remiantis atliktos analizės duomenimis, augančios paslaugų kainos ir ilgos laukimo eilės, kad būtų suteiktos 

medicinos paslaugos šalyse (pvz., JAV), buvo vienos iš priežasčių nulėmusios klasterių sukūrimą Filipinuose. 

Pažymėtina, jog daugelis iš medicinos klasteryje esančių klinikų yra privatūs medicinos paslaugų teikėjai, kurie 

koncentruojasi ties plastine chirurgija, akių operacijomis ir odontologija. Medicinos klasteriui labai svarbi turizmo 

klasterio parama (viešbučiai, restoranai, kelionių operatoriai).  

 

Remiantis Filipinų pavyzdžio analize, medicinos turizmas ir medicinos klasterių sukūrimas padeda šalyje išlaikyti 

profesionalius gydytojus bei sustabdyti „protų nutekėjimą“, nes medicinos turistų pritraukimas atneša pelną gydymo 

įstaigoms, ir jos geba pasiūlyti didesnį darbo užmokestį darbuotojams.  

 

Remiantis surinktais duomenimis išskyrėme šiuos pagrindinius Filipinų medicinos klasterio bruožus, kurie padeda 

sėkmingai vystyti šalies medicinos turizmą:  

► tarptautinė akreditacija bei bendradarbiavimas su užsienio šalimis;  

► užsienio šalių investicijų pritraukimas; 

► patrauklių medicinos paslaugų paketų pasiūla (odontologija, akių, plastinė chirurgija); 

► dalyvavimas tarptautinėse parodose ir konferencijose. 

 

Jordanija 

Remiantis surinktais analizės duomenimis, medicinos turizmas Jordanijoje aktyviai pradėtas vystyti nuo 2009 metų, 

kai šalyje buvo surengta pirmoji medicinos turizmo konferencija. Didžiausios pajamos yra gaunamos iš atvykstančių 

kaimyninių šalių klientų. Pažymėtina, jog šalies vyriausybė taip pat teikia didžiulę paramą klasterio įsteigimui bei 

vystymui.  

Šios šalies medicinos klasterį sudaro: 

► privačios ligoninės ir medicinos centrai; 

► Jordanijos turizmo ministerija;  

► draudimo kompanijos;  

► kelionių agentūros;  

► verslo vystymo akredituotos organizacijos; 

► kitos viešosios organizacijos.  
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Pažymėtina, jog vien per 2009 metus medicinos klasterį aplankė daugiau nei 250 000 tūkstančių klientų.  

 

Tailandas 

Remiantis Tailando medicinos klasterio sėkmingo egzistavimo praktika, išskyrėme šiuos pagrindinius bruožus:   

► tinkama infrastruktūra (medicinos įstaigos, mokymo įstaigos, kurios parengia aukštos kvalifikacijos 

specialistus); 

► palanki vyriausybės politika bei įstatymų bazė. 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama Tailande: 

► šalies privačios ligoninės neturi vieningos kainodaros politikos; 

► nėra išvystytos draudimo sistemos, kuri užtikrintų pacientų ir gydytojų saugumą;  

► taip pat naftos kainų augimas, kuris lemia ir paslaugų kainų kitimus bei atvykstančių klientų srautus.  
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IV Konkurencinės aplinkos ir tarptautinio konteksto analizė 

IV.1 Penkių užsienio šalių – pagrindinių Lietuvos konkurenčių – analizė 

Buvo atrinktos keturios Sveikatinimo turizmą  eksportuojančios šalys, panašiausios į Lietuvą geografiniu ir 

ekonominio, turistinio išsivystymo aspektais. Buvo atrinkta Estija, Latvija, Lenkija ir Vengrija kaip geografiškai ir 

kultūriškai artimiausios medicinos paslaugas eksportuojančios šalys. Papildomai analizei buvo pasirinkta Čekija, 

kuri yra stipriausia Lietuvos konkurentė medicininių spa rinkoje. Šios penkios šalys buvo analizuotos detaliau, 

siekiant suprasti jų Sveikatinimo turizmo strategines kryptis, nustatyti sritis, kuriose didžiausia konkurencija, ir sritis, 

kuriose konkurencija maža. Šių šalių analizės rezultatai aptariami žemiau. Detali kiekvienos šalies analizė 

pateikiama XI.3 priede. 

 

IV.1.1 Teikiamos paslaugos 

Estija Čekija Latvija Lenkija Vengrija 

► Spa (sveikatingumo 

ir medicininiai) 

► Kosmetinės ir 

plastinės operacijos 

► Bariatrija 

► Odontologija 

► Nevaisingumo 

gydymas 

► Lazerinės akių 

operacijos 

► Sveikatingumo 

programos 

► Medicininiai SPA 

► Kosmetinės 

operacijos 

► Odontologija 

► Nevaisingumo 

gydymas 

► Akių operacijos 

► Ortopedija 

► Bariatrija 

► Reabilitacija 

► Odontologija 

► Medicininiai SPA 

► Diagnostika 

► Regos korekcija 

► Onkologija 

► Plastinė chirurgija 

► Traumatologija 

► Ortopedija 

 

► Odontologija 

► Kosmetinės 

operacijos 

► Medicininiai spa 

► Diagnostiniai tyrimai 

► Nevaisingumo 

gydymas 

► Ortopedinės 

operacijos 

► Odontologija 

► Kosmetinės 

operacijos 

► Medicininiai SPA 

► Ortopedija 

► Nevaisingumo 

gydymas 

► Akių operacijos 

5 lentelė. Estijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos teikiamos medicinos paslaugos. Ryškiau pažymėtos pagrindinės pagal Sveikatinimo turistų srautus 

paslaugos. 

 

Nors visos penkios šalys siūlo platų paslaugų asortimentą, tik Latvijai sudėtinga išskirti pagrindines paslaugas, 

kadangi Sveikatinimo turizmo strategija patvirtinta tik 2011 metais ir iki šiol nebuvo reikšmingų Sveikatinimo 

turizmo srautų. Visoms šalims būdingos populiarios odontologijos, kosmetinių operacijų bei medicininių spa 

paslaugos. Didžiąją dalį Čekijos Sveikatinimo turistų srauto sudaro atvykstantieji pasinaudoti medicininių spa 

paslaugomis, o Estija, nors ir garsėja savo spa paslaugomis, labiau orientuojasi į sveikatingumo spa. Vengrija ir 

Lenkija, kaip jau šiame dokumente buvo minėta, garsėja odontologų paslaugomis. Jos taip pat lankomos dėl 

kosmetinių operacijų ir medicininių spa. 

 

IV.1.2 Tikslinės rinkos, klientų segmentai ir šalies pasirinkimo motyvai 

Šalies, kaip kelionės tikslo, pasirinkimo priežastys 

Remiantis visų analizuotų šalių patirtimi, pagrindiniai kriterijai, kuriuos įvertina klientas, rinkdamasis šalį, yra šie: 

► galimi išlaidų medicinos paslaugoms sutaupymai; 

► kokybės užtikrinimas; 
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► trumpesnės laukimo eilės; 

► sėkmingų operacijų procentas; 

► paslaugų prieinamumas; 

► asmeninis dėmesys ir kokybiškas aptarnavimas; 

► reabilitacija po operacijos; 

► aukštos kokybės įranga; 

► anonimiškumas; 

► poilsis (galimybės suderinti sveikatinimo paslaugas su atostogomis); 

► gebėjimas bendrauti gimtąja kalba. 

 

Tarp analizuotų penkių šalių – Lietuvos konkurenčių – svarbiausi yra kaštų sutaupymo, kokybės užtikrinimo ir trumpų 

laukimo eilių kriterijai, nors ir kiti kriterijai yra minimi. 

 

Priežastys, paskatinusios turistą naudotis Sveikatinimo turizmo  paslaugomis 

Priežastys, paskatinusios turistą naudotis Sveikatinimo turizmo  paslaugomis, yra susijusios su šalių, kaip kelionės 

tikslo, pasirinkimo priežastimis. Sveikatinimo turizmo  alternatyvą svarstantys klientai kaip priežastis įvardina šiuos 

faktorius savo gyvenamojoje šalyje: 

► brangios medicinos paslaugos; 

► žema paslaugų kokybė; 

► ilgos laukimo eilės; 

► mažas dėmesys pacientui; 

► nepakankamos kokybės infrastruktūra. 

 

Žemiau pateikiamos šių šalių pagrindinės tikslinės rinkos ir detalizuojamos pagrindinės priežastys, lemiančios šalių 

gebėjimą pritraukti Sveikatinimo turistus. 

 
Estija Čekija Latvija Lenkija Vengrija 

Baltarusija   X   

JAV     X 

Jungtinė Karalystė  X X X X 

Latvija X     

Rusija X X X   

Skandinavijos 

šalys 
X  X X X 

Vokietija X X  X X 

6 lentelė. Tikslinės rinkos pagal strateginio planavimo dokumentus ir rinkodaros priemones. „X“ žymi tikslines rinkas. 

 

Estija 

Estijos pagrindinė esama rinka yra Skandinavija, ypač Suomija. Pagrindinis Sveikatinimo turistų srautas susidaro iš 

pagyvenusių žmonių, kurie atvyksta į medicininius spa. Juos ši paslauga domina dar ir dėl to, kad tokiu būdu gali 

gauti gydytojo konsultacijų, kas yra aktualu dėl ilgų eilių pas šeimos gydytoją Suomijoje. 
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Sveikatinimo turistai iš Rusijos atvyksta ieškodami aukštos kokybės paslaugų, naujai įrengtų gydymo kabinetų už 

prieinamą kainą. Jie naudojasi įvairiomis Estijos siūlomomis paslaugomis. Latviai į Estiją keliauja dėl geografinio 

artumo, skatinami aukštesnės kokybės ir trumpesnio laukimo laiko. Vokiečiams Estija gali pasiūlyti tokią pačią 

kokybę kaip ir namuose, tik už žymiai patrauklesnę kainą. 

 

Čekija 

Vokietija – Čekijai ypatingai svarbi rinka. Vokiečiai sudaro daugiau kaip pusę užsienio klientų Čekijos spa (žr. lentelę 

žemiau). Pastebėtina ir tai, kad didžiausio užsieniečių srauto (90,3 %) susilaukiantis Čekijos spa regionas – Karlovi 

Varai – yra įsikūręs arčiausiai Vokietijos. Čekija Vokietijos klientams patraukli savo aukšta kokybe, plačiu 

medicininių spa paslaugų asortimentu ir patrauklia kaina. 

 

 
Šalis Svečių skaičius Viešnagės trukmė 

 
Iš viso užsienio klientų 

 
317 023 10 ,16 

1 Vokietija 58 ,88 %  186 662 10 ,02 

2 Rusija 17 ,99 %  57 019 13 ,86 

3 Ukraina 1 ,95 %  6 168 12 ,85 

4 Austrija 1 ,88 %  5 968 6 ,61 

5 Jungtinės Valstijos 1 ,47 %  4 654 10,29 

6 Slovakija 1 ,1 0%  3 494 4 ,99 

7 lentelė. Čekijos medicininių spa klientų iš kitų šalių srautai. 2007 metų Čekijos statistikos departamento duomenys. 

 

Čekija populiari ir tarp kitų kaimyninių šalių, taip pat susilaukia Sveikatinimo turistų ir iš tolimesnių šalių, dėl geros 

paslaugų kokybės už patrauklią kainą, - Vakarų šalys į Čekiją važiuoja gauti panašios kokybės paslaugų už žemesnę 

kainą, o Rytų šalys į Čekiją vyksta dėl aukštesnės nei jų šalyje kokybės už žemesnę nei pirmaujančiose Vakarų šalyse 

kainą. 

 

Latvija 

Baltarusiai ir rusai į Latviją atvyksta įvairių medicinos paslaugų dėl geresnės kokybės, žemesnės kainos ir mažo 

kalbos barjero. Skandinavai atvyksta į Latviją dėl nedidelių atstumų, patogaus susisiekimo lėktuvais bei keltais ir 

žemesnės kainos. Jungtinės Karalystės gyventojai atvyksta dėl gero kokybės ir kainos santykio. 

 

Lenkija 

Į Lenkiją Sveikatinimo turistai atvyksta iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Skandinavijos dėl žemų kainų ir aukštos 

kokybės. Ypatingai populiarios odontologų paslaugos ir plastinė chirurgija. Nors visos importuojančios šalys yra gana 

netoli, atskiras Sveikatinimo turistų segmentas yra arčiau sienos su Lenkija gyvenantys vokiečiai, kurie ir dėl 

kultūrinių panašumų (regiono asimiliacijos), ir dėl itin artimų atstumų renkasi Lenkiją, kur paslaugos pigesnės nei 

Vokietijoje. 

 

Vengrija 

Į Vengriją atvyksta turistų iš daug šalių, tačiau pagrindinis srautas vyksta iš JAV ir Vakarų Europos šalių. Į Vengriją 

atvykstama dėl aukštos kokybės, šalies žinomumo odontologijos turizmo rinkoje bei mažesnių kainų nei Europos 

šalyse. Be odontologijos ši šalis žinoma kaip didelė plastinių operacijų, medicininių spa ir ortopedijos paslaugų 

eksportuotoja. 
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IV.1.3 Informacijos sklaidos ir pardavimo kanalai 

Nors visos šalys naudoja panašius pardavimo kanalus, jų išvystymo lygis skiriasi. Vengrija, Čekija ir Lenkija turi 

daugiau ir labiau išvystytų pardavimo kanalų nei Estija ar Latvija. 

 

Vengrija ir Lenkija 

Pagrindinė Sveikatinimo turistų pritraukimo priemonė - reklama informacinėse svetainėse apie medicinos turizmą, 

kurias skaito plati auditorija. Jose reklamuojasi gydymo įstaigos, reabilitacijos centrai bei kitos susijusios įstaigos. 

Nors abi šalys aktyviai naudojasi šiuo kanalu, Vengrijos įstaigų skelbiama vidutiniškai dvigubai daugiau nei Lenkijos. 

 

Kitas plačiai naudojamas informacinis kanalas – pačių medicinos teikėjų internetinės svetainės, kur pateikiama 

išsami informacija apie teikiamas paslaugas, dažnai siūlomos ne tik gydymo suplanavimo paslaugos, bet ir kelionės, 

apgyvendinimo suplanavimas. Daug gydymo įstaigų konsultuoja telefonu Jungtinėje Karalystėje (turi vietinį telefono 

numerį, kartais nemokamą). Labai panašiai atrodo ir Sveikatinimo turizmo  agentūrų svetainės. 

 

Išskirtinis medicinos paslaugų teikėjo modelis – gydymo įstaiga su atstovybe importuojančioje šalyje. Dažnai 

atstovybė veikia kaip dukterinė įmonė, arba, nors struktūriškai į tokius modelius nepatenka, veikia panašiu pagrindu. 

Kartais atstovybėje teikiamos tik sveikatos patikrinimo paslaugos, bet neretai tai būna visiškai įrengta privati 

sveikatos priežiūros įstaiga. Šitokios atstovybės ypač paplitusios Jungtinėje Karalystėje. Paslaugų teikėjas ir jo 

atstovas pasidalina pareigomis pagal etapus: 

► Prieš kelionę: Klientas užmezga kontaktą su atstovais, kurie gali teikti ne tik konsultacijas, bet ir medicininę 

apžiūrą ir pačias paslaugas. Šis sprendimas ypač naudingas tais atvejais, kai klientas nedrįsta iškart išvykti 

gydytis į užsienį nepažįstamoje gydymo įstaigoje. 

► Kelionės metu: Kelionę gali suplanuoti tiek atstovas, tiek priimanti gydymo įstaiga. Klientui atvykus į Vengriją 

/ Lenkiją juo rūpinasi Vengrijoje / Lenkijoje įsikūrusi gydymo įstaiga. 

► Po kelionės: Klientu, grįžusiu namo, rūpinasi (seka reabilitacijos progresą, konsultuoja) teikėjo atstovybė. 

 

Kiekviena šalis siūlo išplėstus paslaugų paketus, siekdamos didinti patogumą klientui. Dažniausiai siūlomos 

papildomos paslaugos: 

► kelionės planavimas; 

► pasirūpinimas apgyvendinimu; 

► turistinių ekskursijų organizavimas; 

► apsilankymas spa; 

► pasitikimas oro uoste; 

► asmeninis vairuotojas, nuvežantis nuo viešbučio iki gydymo įstaigos ir atgal; 

► asmeninis treneris. 

 

Čekija 

Čekijoje pardavimo kanalai yra analogiški Vengrijos ir Lenkijos kanalams, tačiau truputį silpnesni tiek kiekybine (kiek 

įstaigų jais naudojasi), tiek kokybine prasme. Tačiau tai negalioja medicininiams spa – Čekijoje jiems skiriama itin 

daug dėmesio, ir dėl to yra puikių gerosios praktikos pavyzdžių. 

 

Visų pirma, Čekija aktyviai skatina domėjimąsi šalimi ir medicininių spa atžvilgiu - organizuoja renginius bei 

pristatymus, kuriuose patraukliai pristato teikiamas paslaugas ir leidžia jas išbandyti. Taip pat pristatymus rengia ir 

kitose šalyse, o svarbiausių tikslinių rinkų atstovus kviečia apsilankyti ir patiems išbandyti visą paslaugų paketą. 
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Turistų informacinėje svetainėje patogiai randamas spa katalogas6 keliomis kalbomis, kuriame pateikiama išsami 

informacija apie spa miestus, teikiamas paslaugas ir specializacijas bei konkrečius spa. Trumpai aprašyti minimi 

sertifikatai, išvardinti vaikams paslaugas teikiantys spa ir klinikos. Nors ir kitose šalyse yra analogiškų leidinių, jos 

nusileidžia tokių leidinių prieinamumu (Čekijos atveju katalogas randamas labai intuityviai pagrindinėje 

informacinėje svetainėje), kokybe bei išsamumu. 

 

Turistų informacinėje svetainėje be tipiškų ir kitoms šalims straipsnių apie spa ir kitą susijusią veiklą, pateikiamas 

sąrašas spa miestų (taip pat galima pasirinkti rodyti visus juos žemėlapyje). Pasirinkus miestą pateikiama regiono 

informacija, didžiųjų renginių aprašymai ir spa sąrašas su trumpais, bet turinčiais aktualiausią informaciją, aprašais. 

Taip pat yra patogi spa paieška pagal teikiamas paslaugas ir naudojamus natūraliuosius išteklius. 

 

Šita praktika atsispindi ir kitose informacinėse ir (ar) turistinėse svetainėse - pateikiama išsami ir vizualiai išdėstyta 

informacija, puikus prisitaikymas prie kliento poreikių – pateikta informacija apie vietovę, galima pasirinkti spa 

pagal keletą kriterijų, neatidarinėjant spa aprašymų galima matyti jų apgyvendinimo kokybę, įvertintą žvaigždutėmis 

ir t.t.  

 

Estija ir Latvija 

Estija ir Latvija naudojasi panašiais Sveikatinimo turistų pritraukimo kanalais, tačiau jų yra mažiau ir jie mažiau 

išvystyti. Pavyzdžiui, Estijos ir Latvijos medicinos paslaugų teikėjai turi internetines svetaines, bet jos išsamumu ir 

patrauklumu nusileidžia Vengrijos, Čekijos ir Lenkijos įstaigų svetainėms. Taip pat šių šalių gydymo įstaigos retai 

įvardinamos bendrose informacinėse Sveikatinimo turizmo  svetainėse. Matoma nedaug tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų pavyzdžių, galbūt iš dalies dėl to, kad orientuojamasi į privačius 

asmenis, mokančius už paslaugas iš savo lėšų, nes Skandinavijos šalyse, kurios yra tikslinės Estijos ir Latvijos rinkos, 

neišvystyta privataus sveikatos draudimo rinka. 

 

IV.1.4 Vertės grandinė 

Medicinos turistas, atvykdamas gauti medicinos paslaugų, neišvengiamai naudojasi ir kitomis šalyje teikiamomis 

paslaugomis. Vertės grandinė padeda įvertinti Sveikatinimo turisto išlaidų sritis, iš kurių Sveikatinimo turizmą  

eksportuojanti valstybė gauna pajamų. Taip pat ji nurodo sritis, kurias turistas apsvarsto rinkdamasis medicinos 

paslaugų teikėją. Žemiau pavaizduotoje vertės grandinėje nurodomos pagrindinės sritys, kuriose Medicinos turistas 

gali patirti išlaidų. 

 

                                                                        

 

6 http://www.czechtourism.com/CzechTourism/media/CzT-Media/Files/Brochures/eng/spa-catalogue/index.html 
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3 pav. Medicinos turizmo vertės grandinė 

 

Be šių sričių Medicinos turistas gali nuspręsti pasinaudoti ir ne visiems Medicinos turistams būdinga veikla, 

pavyzdžiui apsilankymu spa. Tai ypač tikėtina, jei Medicinos turistui tai pasiūloma bendrame paslaugų pakete. 

  

Paciento atvykimas į 
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Perkėlimas į ligoninę

Gydymas, medicinos 

paslaugų suteikimas

Paciento gr įžimas 

namo
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► Reabilitacija

► Medikamentų įsigijimas
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► Apgyvendinimas
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► Ryšių paslaugos

► Lydint iems asmenims –

sveikat ingumo paslaugos, 

ekskursijos

Kontakto 

užmezgimas

Konsultavimas apie teikiamas 

medicinines paslaugas

Kelionės ir  gydymo 

planavimas

Tolimesnis paciento 

konsultavimas (esant 

poreikiui) jo šalyje

Tolimesnių paciento 

poreikių vert inimas



 

46 

 
 

IV.2 EP ir ET Direktyvos 2011/24/ES įgyvendinimo poveikio Sveikatinimo turizmo rinkai 

analizė ir įvertinimas 

Šiame galimybių analizės skyriuje aprašomi pagrindiniai Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/24/ES 

2011 m. kovo 9 d. ,,Dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo“ aspektai, 

aktualūs Sveikatinimo turizmo  skatinimui bei pateikiama galimo poveikio sveikatinimo turizmo rinkai analizė ir 

vertinimas. 

 

IV.2.1 Esama situacija 

Paprastai žmonės naudojasi Paslaugomis gyvenamojoje šalyje, todėl Tarpvalstybinių paslaugų paklausa tesudaro 

apie 1 % (10 mlrd. EUR) visų viešojo sektoriaus išlaidų, skiriamų sveikatos priežiūrai. Nustatant šią sumą atsižvelgta 

ir į užsienyje teikiamas Paslaugas, kurios iš anksto neplanuojamos (pvz.: skubi medicinos pagalba). Tai reiškia, kad 

planuojamų Paslaugų (pavyzdžiui, klubo, kelio ar akių operacijos) į užsienį vyksta mažiau pacientų ir išlaidos yra 

mažesnės nei 1%. Tačiau tam tikrais atvejais (esant didelėms eilėms Paslaugoms gauti, kai tam tikros paslaugos 

neteikiamos gimtojoje šalyje, o teikiamos kitoje valstybėje, kai netenkina gimtojoje šalyje teikiamų Paslaugų kokybė 

arba kaina ir pan.) žmonės vis labiau linkę pasinaudoti Tarpvalstybinėmis paslaugomis.  

 

Europos Teisingumo Teismas patvirtino (Kohll ir Decker (1998); Ferlini (2000); Geraets-Smits ir Peerbooms (2001); 

Vanbraekel (2001); Inizan (2003); Müller Fauré ir Van Riet (2003); Leichtle (2004); Watts (2006); Stamatelaki 

(2007); Elchinov (2010)), kad teisė į sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje įtvirtinta Sutartyje dėl 

Europos Sąjungos veikimo. Direktyvoje šios pacientų teisės išaiškinamos nuosekliau, nustatoma vienoda ir nuosekli 

visiems Europos piliečiams skirta sistema. 

IV.2.2 Direktyvos tikslai ir taikymas 

Direktyva siekiama nustatyti taisykles, kuriomis sudaromos palankesnės ir aiškesnės sąlygos ES valstybinių narių 

Pacientams gauti saugias, aukštos kokybės ir veiksmingas Tarpvalstybines paslaugas bei apmokėjimą už jas, o ES 

valstybės nares paskatinti bendradarbiauti sveikatos priežiūros srityje. 

 

Direktyva taikoma Pacientams, kurie nusprendžia pasinaudoti Tarpvalstybinėmis paslaugomis.  Direktyva apima 

Tarpvalstybinių paslaugų ir su jų teikimų susijusių vaistų bei medicinos prietaisų receptų išrašymą, jų išdavimą ir (ar) 

pardavimą ir tiekimą. Direktyva taikoma Pacientams teikiamoms Paslaugoms, neatsižvelgiant į tai, kaip šios 

paslaugos organizuojamos, teikiamos ir finansuojamos. Direktyva apima tiek valstybinių, tiek privačių ASPĮ 

teikiamas Paslaugas. 

 

Direktyva netaikoma: 

► Ilgalaikės priežiūros paslaugoms, kurių tikslas padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba atlikti įprastus 

kasdienius darbus; 

► Organų transplantacijai skirtų organų paskirstymui ir galimybei jų gauti; 

► Visuomenės skiepijimo nuo infekcinių ligų programoms, kuriomis išimtinai siekiama apsaugoti gyventojų 

sveikatą valstybės narės teritorijoje.. 
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IV.2.3 Direktyvos aktualumas Sveikatinimo turizmo  vystymui 

Bendrosios nuostatos 

 

Direktyva valstybės narės neįpareigojamos kompensuoti Paslaugų, kurias suteikė jos teritorijoje įsisteigę sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu tie paslaugų teikėjai nedalyvauja tos valstybės narės socialinės apsaugos 

sistemoje arba visuomenės sveikatos sistemoje, išlaidas. T.y. Direktyvos nuostatos dėl paslaugų kompensacijos 

Pacientams gali būti netaikomos, jei Paslaugos kitos valstybės narės pacientui bus suteiktos LNSS nepriklausančioje 

ASPĮ (ASPĮ, kuri neturi sutarties su ligonių kasomis). 

 

Pacientui, besikreipusiam išankstinio leidimo gauti jo būklę atitinkantį gydymą kitoje valstybėje narėje, toks leidimas 

visada turi būti suteiktas, jeigu aptariamas gydymas yra paciento gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktuose 

numatyta paslauga ir jeigu pacientui toks gydymas negali būti suteiktas per mediciniškai pagrįstą laikotarpį, 

atsižvelgus į to konkretaus paciento sveikatos būklę ir galimą būklės raidą. 

 

Pacientams turi būti garantuojamas išlaidų už Paslaugas padengimas bent tokiu lygiu, kokiu būtų padengtos išlaidos 

už tas pačias Paslaugas, jeigu tos Paslaugos būtų suteiktos draudimo valstybėje narėje. 

 

Draudimo valstybė narė turi suteikti pacientams teisę gauti bent tokias pačias Paslaugas kitoje valstybėje narėje, 

kurios yra numatytos valstybės narės teisės aktuose. Direktyva nesuteikia teisės Pacientams į kitoje valstybėje narėje 

suteiktų Paslaugų išlaidų kompensavimą, jeigu tokios Paslaugos nėra numatytos apdraustojo draudimo valstybės 

narės teisės aktuose, tačiau Direktyva nedraudžia valstybei narei kompensuoti ir kitų Paslaugų išlaidų, net ir tais 

atvejais, kai šios išlaidos nekompensuojamos, jei Paslaugos yra teikiamos jų teritorijoje. 

 

Direktyva suteikia valstybei narei teisę patvirtinti priemones (išankstinių leidimų sistemą) dėl galimybės gauti 

gydymą sudarymo, tačiau tik tuomet, kai tai pateisinama privalomosiomis bendrojo intereso priežastimis, tačiau 

tokiomis priemonėmis turi būti nustatyta tik tai, kas yra būtina ir proporcinga, t.y. jos negali tapti savavališko 

pacientų diskriminavimo priemone, ir jos turi būti iš anksto viešai skelbiamos.  

 

Be išankstinio leidimo valstybės narės pacientai turi teisę gauti kitoje valstybėje narėje nestacionarines Paslaugas 

bei kompensaciją už jas, kokia būtų išmokėta jų šalyje (išskyrus, jei tokioms nestacionarinėms Paslaugoms 

reikalinga labai specializuota ir išlaidų požiūriu brangi medicinos infrastruktūra arba medicinos įranga). 

 

Valstybės narės turi užtikrinti, kad SPP teikėjai jų teritorijoje pacientams iš kitų valstybių narių taikys tokias pačias 

Paslaugų kainas, kokias taiko tos valstybės narės pacientams, arba kad jie nustatytų kainą, apskaičiuojamą taikant 

objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus, jei vietiniams pacientams tokia kaina nėra nustatyta. 

 

Dėl Paslaugų kompensavimo 

 

Pacientai neturi gauti finansinės naudos iš kitoje valstybėje narėje suteiktų Paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 

apsiriboti tik faktiškai gautų Paslaugų išlaidomis. 

 

Valstybės narės gali nustatyti reikalavimą gauti išankstinį leidimą tam, kad nacionalinės sistemos lėšomis padengtų 

kitoje valstybėje narėje suteiktų stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas. 
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Pareiga kompensuoti Tarpvalstybinių paslaugų teikimo išlaidas taikoma tik tai sveikatos priežiūrai, į kurią 

apdraustasis turi teisę pagal draudimo valstybės teisės aktus. Todėl dalis Paslaugų nebus kompensuojamos 

Pacientui (pvz.: grožio, estetinės chirurgijos, odontologijos, kt.), jeigu jos nėra įprastai kompensuojamos Paciento 

draudimo valstybėje. 

 

Draudimo valstybė narė kompensuoja arba tiesiogiai apmoka Tarpvalstybinių paslaugų išlaidas iki tokio lygio, iki 

kurio tokias išlaidas padengtų draudimo valstybė narė, jei tos Paslaugos būtų suteiktos jos teritorijoje, neviršydama 

faktiškai gautų Paslaugų išlaidų. Jei Tarpvalstybinių paslaugų išlaidos viršija išlaidų, kurios būtų padengtos Paslaugų 

suteikimo draudimo valstybės narės teritorijoje atveju, lygį, draudimo valstybė narė vis tiek gali nuspręsti 

kompensuoti visas išlaidas. Draudimo valstybė narė gali nuspręsti kompensuoti kitas netiesiogiai su Paslaugų 

teikimu susijusias išlaidas (pvz., apgyvendinimo ir kelionės išlaidas, arba papildomas neįgaliųjų asmenų išlaidas). 

 

Direktyva valstybės narės neįpareigojamos kompensuoti Paslaugų, kurias suteikė jos teritorijoje įsisteigę Paslaugų 

teikėjai, jeigu tie paslaugų teikėjai nedalyvauja tos valstybės narės socialinės apsaugos sistemoje arba visuomenės 

sveikatos sistemoje, išlaidas. T.y. Direktyvos nuostatos dėl paslaugų kompensacijos Pacientams gali būti 

netaikomos, jei Paslaugos kitos valstybės narės pacientui yra suteiktos LNSS nepriklausančioje ASPĮ (ASPĮ, kuri 

neturi sutarties su ligonių kasomis), nes šiuo atveju Paslaugos nėra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos pacientams.  Skatinant medicininių paslaugų eksportą, svarbu sudaryti 

sąlygas kitų valstybės narių pacientams gauti kompensaciją už jiems suteiktas Paslaugas Lietuvoje. Todėl svarbu 

užtikrinti, kad su visais Paslaugų teikėjais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir turinčiais 

licencijas teikti Paslaugas, būtų sudaromos sutartys dėl Paslaugų kompensavimo, t.y. kad Paslaugų teikėjai taptų 

LNSS nariais. 

 

Dėl leidimų Paslaugoms kreipimosi teisės ir leidimų išankstinio gavimo 

Jei pacientas turi teisę į sveikatos priežiūrą ir šios sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos per 

mediciniškai pagrįstą laikotarpį, draudimo valstybė narė turėtų iš esmės privalėti suteikti išankstinį leidimą. Tačiau 

tam tikromis aplinkybėmis, kai dėl Paslaugų teikimo gali iškilti grėsmė pacientui arba visuomenės sveikatai, 

valstybės narės turėtų turėti galimybę atmesti prašymus suteikti išankstinį leidimą, o draudimo valstybė narė šiuo 

atveju turėtų nurodyti pacientui alternatyvius sprendimus. 

 

Išankstinio leidimo suteikimo kriterijai turi būti pagrįsti privaloma bendrojo intereso priežastimi, kuria būtų galima 

pateisinti laisvo Paslaugų judėjimo apribojimą, pvz.: būtinybe planuoti Paslaugas, kad jos būtų valstybės narės 

teritorijoje pakankamos ir nuolat prieinamos, kad būtų kontroliuojamos išlaidos ir išvengta bet kokio finansinių, 

techninių ir žmogiškųjų išteklių švaistymo. Išankstinio leidimo nacionalinės institucijos gali reikalauti tik toms 

Paslaugoms, 

► kurias būtina planuoti, siekiant užtikrinti, kad atitinkamos valstybės narės teritorijoje būtų pakankamos ir 

nuolat prieinamos įvairios ir subalansuotos kokybiško gydymo paslaugos, arba kad būtų kontroliuojamos 

išlaidos ir, kiek įmanoma, išvengta bet kokio finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių švaistymo, ir: 

► kai teikiamos Paslaugos, dėl kurių ligonis praleidžia ligoninėje bent vieną naktį (t.y. stacionarinėms 

Paslaugoms),  

► kai teikiamos specializuotos ir brangios (reikalinga išlaidų požiūriu brangi infrastruktūra, medicinos 

įranga) Paslaugos,  

► kurios apima ypač pavojingą pacientui ar gyventojams gydymą; arba 
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► kurias teikia Paslaugų teikėjas ir kurias teikiant atskirais atvejais galėtų kilti rimtų ir konkrečių abejonių dėl 

priežiūros kokybės ar saugos, išskyrus Paslaugas, kurioms taikomi ES teisės aktai, kuriais visoje ES 

užtikrinamas minimalus saugos ir kokybės lygis. 

 

Šiais atvejais pacientams gali prireikti kreiptis į nacionalinę sveikatos instituciją, atsakingą už išlaidų 

kompensavimą, ir prašyti išankstinio leidimo. 

 

Dėl tarpvalstybinių Paslaugų kokybės ir saugos reikalavimų 

Atsižvelgiant į visuotinumo, prieigos prie kokybiškų Paslaugų, teisingumo ir solidarumo principus, tarpvalstybinės 

Paslaugos teikiamos laikantis gydymo narės teisės aktų bei nustatytų kokybės ir saugos standartų ir gairių bei ES 

teisės aktų dėl saugos standartų. 

 

Direktyva nedaro poveikio valstybės narės pasirinkimo laisvei nuspręsti, kokio pobūdžio sveikatos priežiūrą ji laiko 

tinkama, visiškai pripažįstant valstybių narių atsakomybę už Paslaugų organizavimą ir teikimą bei socialinės 

apsaugos išmokas. 

 

Draudimo valstybė narė gali nuspręsti apriboti išlaidų už Tarpvalstybines paslaugas kompensavimą dėl priežasčių, 

susijusių su suteiktų Paslaugų kokybe ir sauga, kai tai galima pateisinti su visuomenės sveikata susijusiomis 

privalomosiomis bendrojo intereso pobūdžio priežastimis. 

 

Turėtų būti sistemingai ir nuolat dedamos pastangos siekiant užtikrinti, kad būtų tobulinami kokybės ir saugos 

standartai. 

 

IV.2.4 Su Direktyvos įgyvendinimu susiję Lietuvos veiksmai 

Lietuva, būdama valstybe nare, iki 2013 m. spalio 25 d. turi: 

► Perkelti Direktyvos nuostatas į LR teisės aktus (terminų apibrėžtis, kt.); 

► Parengti teisės aktus ir įdiegti mechanizmus, užtikrinančius, kad teikiant tarpvalstybines Paslaugas pacientai 

galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kuriomis jie naudotųsi, jei Paslaugos panašiu atveju jiems būtų 

teikiamos draudimo valstybėje narėje; 

► Nusistatyti skaidrų tarpvalstybinių Paslaugų (įskaitant telemedicinos) išlaidų, kurias draudimo valstybė narė turi 

kompensuoti apdraustajam, apskaičiavimo metodą, paremtą objektyviais, nediskriminaciniais, iš anksto 

žinomais kriterijais ir taikomas atitinkamu (vietos, regiono ar nacionaliniu) administraciniu lygiu; 

► Įsteigti vieną ar daugiau tarpvalstybinių Paslaugų nacionalinių kontaktinių centrų ir įdiegti mechanizmus, kurie 

teiks Pacientams informaciją visais Paslaugų teikimo ir išlaidų už jiems suteiktas Paslaugas kompensavimo, 

skundų teikimo ir žalos atlyginimo klausimais. Taip kitų valstybių narių pacientams bus lengviau gauti 

informaciją apie Lietuvoje teikiamas Paslaugas, paslaugų teikimo kokybę ir saugą, kompensavimo sąlygas, kt.; 

► Įvertinti galimybes ir priimti sprendimus steigti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų Europos 

informacijos centrą (centrus), kai racionaliai sutelkiant išteklius išskirtinės kompetencijos ir didelių išteklių 

reikalaujančiuose, retų ligų gydymo transnacionaliniuose centruose, pacientams būtų sudarytos galimybės 

gauti efektyviausią ir saugiausią paslaugą. Minėtiems centrams steigti Europos Komisija nustatys atitinkamus 

kriterijus ir teiks paramą. Lietuvai tikslinga pasinaudoti šia galimybe, nes tai paskatintų Lietuvos Paslaugų 

eksportą; 
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► Nusistatyti aiškius ir protingus naudojimosi tarpvalstybinėmis Paslaugomis terminus ir procedūras, viešai jas 

paskelbti; 

► Nustatyti skaidrią skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei mechanizmus, kurie užtikrintų galimybę Pacientams 

ginti savo teises pagal gydymo valstybės narės teisės aktus, jei jie patirtų žalą dėl gautų Paslaugų; 

► Jei tikslinga, nustatyti ir patvirtinti išankstinio leidimo suteikimo sistemą Tarpvalstybinėms Paslaugoms 

kompensuoti ir pranešti Europos Komisijai apie Paslaugų kategorijas, kurioms bus reikalaujama išankstinio 

leidimo; 

► Integruoti nacionalines informacines ir ryšių technologijų ir kitų ES valstybių narių sistemas, siekiant užtikrinti 

Paslaugų teikimo tęstinumą ir netrukdomą informacijos apie suteiktas Paslaugas ir jų kompensavimą judėjimą. 

Tai pagerintų medicinos turizmo paslaugų teikimo koordinavimą ir gydymo tęstinumą. 

► Užtikrinti, kad kitų valstybės narių pacientams būtų sudarytos kuo platesnės galimybės gauti kompensaciją už 

jiems suteiktas Paslaugas (tarp jų stacionarines Paslaugas, kurios sudaro didžiausią medicinos turizmo 

paslaugų dalį). Šiam tikslui pasiekti rekomenduotina, kad su visais Paslaugų teikėjais, atitinkančiais Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimus ir turinčiais licencijas teikti Paslaugas, būtų sudaromos sutartys dėl 

Paslaugų (tarp jų ir stacionarinių) kompensavimo, t.y., kad kuo daugiau nacionalinių Paslaugų teikėjų taptų 

LNSS nariais. 

 

IV.2.5 Direktyvos poveikio vertinimas 

Direktyvos poveikio vertinimas rodo, kad trumpuoju laikotarpiu tarpvalstybinių medicinos paslaugų teikimas ir jų 

išlaidų kompensavimas neturės esminio poveikio valstybių narių sveikatos sistemų tvarumui ir planavimui. 

Papildomos medicinos paslaugų kompensavimo išlaidos, planuojama, sudarys nedidelę vieno procento bendrų 

išlaidų sveikatai dalį. Tam Direktyvoje numatyti apsaugos mechanizmai: 

► teisės valstybės narėms suteikimas įsivesti išankstinių leidimų stacionaro paslaugoms suteikimo sistemą; 

► teisės į medicinos paslaugų išlaidų kompensavimą pacientams suteikimo tik tokiu lygiu, kokiu jei gautų 

kompensacijas už analogiškas paslaugas savo šalyje (valstybės narės turėtų apmokėti tokias Paslaugų išlaidas 

bet kuriuo atveju, jei tos Paslaugos būtų suteiktos jos teritorijoje); 

► jei medicinos pacientų srautai sudarytų paklausą, viršijančią valstybės narės pajėgumus teikti tam tikras 

Paslaugas, tuomet, išimtinais atvejais, valstybei narei palikta galimybė ištaisyti padėtį, vadovaujantis 

visuomenės sveikatos sumetimais pagal Sutarties dėl ES veikimo 52 ir 62 straipsnius. 

 

Direktyvos poveikio vertinimas rodo, jog ilguoju laikotarpiu valstybių narių glaudesnis bendradarbiavimas (Europos 

informacijos centrų tinklai, sveikatos technologijų vertinimas, kt.) turės teigiamos įtakos valstybių narių 

nacionaliniams sveikatos biudžetams. 

 

Kaip minima Esamos situacijos aprašymo dalyje,  šiuo metu (t.y. iki Direktyvos įsigaliojimo), Tarpvalstybinių paslaugų 

paklausa tesudaro apie 1 % (10 mlrd. EUR) visų viešojo sektoriaus išlaidų, skiriamų sveikatos priežiūrai. Pažymėtina, 

kad iki Direktyvos priėmimo nebuvo aiškaus Tarpvalstybinių paslaugų kompensavimo mechanizmo (išskyrus ES 

Teisingumo Teismo teisminės praktikos atvejus, kai ES valstybės narės buvo įpareigotos kompensuoti pacientams 

lėšas už tam tikras Tarpvalstybines paslaugas), tai akivaizdžiai ribojo pacientų naudojimąsi Tarpvalstybinėmis 

paslaugomis, nes įprastai jiems tekdavo sumokėti visą medicinos paslaugų kainą, tai yra jiems nebuvo sudaromos 

galimybės pasinaudoti nacionalinių sveikatos draudimo sistemų kompensacijomis. 

 

Atsiradus ES Teisingumo Teismo teisminei praktikai dėl Tarpvalstybinių paslaugų teikimo ir kompensavimo bei 

priėmus Direktyvą, pacientams ir ES valstybių narių nacionalinėms sveikatos draudimo sistemoms atsirado daugiau 
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aiškumo, kokiais atvejais ir kokias Tarpvalstybines paslaugas, kokiu lygiu kompensuoti pacientams. Nors šiuo metu ir 

nėra paskelbtų mokslinių tyrimų duomenų apie lauktiną Direktyvos poveikį ES valstybių narių turizmo ir medicinos 

turizmo sektoriams, tačiau, įvertinus ES valstybinių narių nacionalinių sveikatos sistemų skirtumus (paslaugų kainų, 

eilių paslaugoms, kt.) akivaizdu, kad Direktyvos įgyvendinimas padidins ES valstybių narių pacientų mobilumą 

medicinos paslaugoms.  

 

Direktyvos įgyvendinimo poveikis Lietuvai gali pasireikšti dviem galimais scenarijais: 

I scenarijus. Išaugęs pacientų iš kitų ES valstybių narių srautas į Lietuvą gauti Paslaugų 

 

Tai gali sąlygoti: 

► Lietuvos medicinos turizmo plėtrą ir medicinos turizmo paslaugų eksporto išaugimą pritraukiant papildomų 

lėšų į Lietuvos sveikatos sektorių. Pacientų mobilumą tarpvalstybinėms  paslaugoms bei šių paslaugų 

kompensavimas iš nacionalinių sveikatos draudimo sistemų turėtų netiesiogiai teigiamai paveikti ir pacientų, 

apdraustų ar apsidraudusių sveikatą papildomuoju (savanorišku) sveikatos draudimu, mobilumą į pigesnes, bet 

aukštos kokybės Paslaugas teikiančias valstybes nares. Papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo 

bendrovės turėtų pasinaudoti Direktyvos suteikiamais mechanizmais (pvz.: Nacionalinių kontaktinių centrų 

teikiamomis konsultacijomis apie toje valstybėje veikiančias ASPĮ, jų teikiamas Paslaugas, paslaugų kokybę, 

prieinamumą ir saugą it kt.),  

► Lietuvoje Sveikatinimo turistų ir juos lydinčių asmenų (turistų) skaičiaus išaugimą (paprastai Pacientas vyksta 

Tarpvalstybinėms paslaugoms su lydinčiuoju asmeniu ar šeimos nariais), kas paskatintų kitų Lietuvos turizmo 

paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, grožio, laisvalaikio, kt.) eksporto išaugimą, pritraukiant papildomų lėšų į 

valstybės biudžetą; 

► Lietuvos sveikatos sektoriaus esamos infrastruktūros efektyvesnį panaudojimą (geresni ligoninių lovų 

apyvartumo, funkcionavimo rodikliai, kt.); 

► Lietuvos ASPĮ veiklos ir Paslaugų kokybės bei saugos gerėjimą, siekiant ASPĮ sėkmingai konkuruoti 

tarptautinėje medicinos turizmo paslaugų rinkoje; 

► Lietuvos privačios medicinos plėtrą. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atveju medicinos paslaugų kainos Lietuvoje yra mažesnės (1-5 kartus) nei kitose ES 

valstybėse narėse, o paslaugų kaina yra vienas esminių kriterijų, lemiančių paciento sprendimą pasinaudoti 

Tarpvalstybinėmis paslaugomis, prognozuojamas Pacientų srauto iš kitų ES valstybių narių į Lietuvą išaugimas. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors paslaugų kaina ir yra svarbus aspektas pacientams renkantis tarpvalstybines 

Paslaugas, tačiau ne mažiau svarbūs kriterijai yra paslaugų kokybė, sauga, prieinamumas, paslaugų teikimo 

skaidrumas. Lietuvai siekiant maksimaliai pasinaudoti Direktyvos suteikiamomis galimybėmis padidinti medicinos 

paslaugų eksportą bei pritraukti papildomų lėšų į sveikatos sektorių bei valstybės biudžetą, būtina suteikti ypatingos 

svarbos dėmesį medicinos paslaugų kokybės, saugos, prieinamumo bei skaidrumo aspektams. 

 

II scenarijus. Išaugęs Pacientų iš Lietuvos į kitas ES valstybių nares srautas gauti Paslaugų 

 

Iš Lietuvos išvykusiam pacientui tarpvalstybinių paslaugų į kitą ES valstybę narę  Lietuvos nacionalinės sveikatos 

draudimo sistemos kompensuos patirtas išlaidas dėl gautų medicinos paslaugų tokiu dydžiu, kokiu pacientui 

kompensuotų Lietuvoje suteiktas paslaugas, jei jis būtų draustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atveju paslaugų kainos Lietuvoje yra gerokai (1-5 kartus) mažesnės, negu kitose ES 

valstybėse narėse, prognozuotini nežymūs Pacientų iš Lietuvos srautai į kitas ES valstybes nares tarpvalstybinėms 

paslaugoms, nes šiuo atveju Lietuvos pacientams tektų padengti ne tik kelionės, pragyvenimo, bet ir dalį Paslaugų 
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teikimo išlaidų. Be to, eilės daugeliui paslaugų Lietuvoje yra gerokai trumpesnės nei kitose ES valstybėse narėse, 

todėl ši priežastis tampa santykinai nereikšminga, išskyrus individualius atvejus. Tikėtina, kad nedidelis pacientų 

srautas iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares gali susiformuoti šioms suformavus Europos informacinius centrus, 

besispecializuojančius retų ligų ar ligų, reikalaujančių itin specializuotų žinių bei technologijų, diagnostikoje ar 

gydyme, kai Lietuvos pacientai gali siekti geriausio specializuoto gydymo minėtuose Europos informaciniuose 

centruose. 

 

IV.3 Sveikatos priežiūros kokybės akreditavimo ir (ar) sertifikavimo sistemų patrauklumo 

Lietuvos Sveikatinimo turizmo sektoriaus konkurencingumui didinti įvertinimas 

Kadangi pacientai ir tarpininkavimo paslaugas teikiančios kompanijos neturi galimybės įsigilinti į įvairių šalių 

nacionalines licencijavimo, sertifikavimo ar akreditavimo sistemas, jie pirmenybę teikia toms ASPĮ, kurios yra 

akredituotos ar sertifikuotos pagal pripažintus aukščiausius tarptautinius medicinos paslaugų kokybės vadybos 

standartus, suteikiančius pasitikėjimą jas įdiegusių gydymo įstaigų paslaugų kokybe ir sauga. Ypač aukštai 

vertinamos ASPĮ akreditavimo sistemos, kurias diegiančias organizacijas yra akreditavusi „The International Society 

for Quality in Health Care“ (toliau – ISQua). 

 

Lietuvai ir Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms akreditacija tarptautiniu lygiu pripažintiems kokybės standartams 

yra ypatingai svarbi, nes Lietuva pasaulyje dar nėra gerai žinoma ir pripažinta, kaip Sveikatinimo turizmo  kryptis, 

tarptautinėje Sveikatinimo turizmo  rinkoje nesuprantama kaip kokybiškų medicininių paslaugų valstybė. Lietuvai dar 

nesuformavus tinkamo, kaip Sveikatinimo turizmo  šalies įvaizdžio, pasitikėjimo jos sveikatos priežiūros įstaigomis, 

akreditavimas tampa svarbiu veiksniu sukeliančiu didesnį pacientų, Sveikatinimo turizmo  tarpininkų pasitikėjimą 

Lietuvos medicina.  

 

Vystant Sveikatinimo turizmą  ASPĮ akreditavimas  ir sertifikavimas yra svarbus dėl šių pagrindinių aspektų: 

► gerina paslaugų kokybę (saugą, prieinamumą, veiksmingumą, efektyvumą, kt.). ASPĮ teikiamų paslaugų kokybė 

ir sauga pažymima kaip vieni svarbiausių (pagrindinių) faktorių, nulemiančių pacientų, mediatorių, sveikatos 

draudimo kompanijų, darbdavių (draudžiančių įmonių darbuotojų sveikatą) pasirinkimą. Pavyzdžiui, 

,,Sveikatinimo turizmo  žemėlapiuose“ nurodomos valstybės bei jose JCI akredituotų ASPĮ skaičius  (tai vienas iš 

svarbių kriterijų, pagal kuriuos klientai renkasi šalį Sveikatinimo turizmo  paslaugoms); 

► didina pasitikėjimą ASPĮ ir jos teikiamomis paslaugomis (pacientų, mediatorių, sveikatos priežiūros specialistų); 

► standartizuoja procesus ir sistemas, mažina nuokrypius (variacijas) – didina paslaugų kokybę ir saugą; 

► sudaro galimybę įsivertinti ir pasilyginti veiklą (struktūras, procesus, rezultatus) su kitų šalių ASPĮ (tarptautinės 

lyginamosios analizės galimybė);  

► gerina bendradarbiavimą tarp vidinių ir išorinių klientų, užtikrina sveikatos priežiūros tęstinumą ir tinkamą 

koordinavimą Sveikatinimo turizmo  paslaugų grandinėje. Tai labai svarbu Sveikatinimo turizmo  paslaugų 

vartotojams (pacientams, mediatoriams, draudimo kompanijoms, kt.). 

► skatina tarpsektorinį ir daugiadalykį bendradarbiavimą, komandinį darbą. 

 

ASPĮ akreditacija yra plačiai paplitusi kitose pasaulio valstybėse. Kai kurios šalys (JAV, Kanada, JK, Prancūzija, kt.) 

turi net kelias veikiančias akreditacijos sistemas. Daugumoje valstybių ASPĮ akreditacija – savanoriškas procesas, 

keliose valstybėse (pvz., Prancūzijoje, Italijoje, Škotijoje ir kt.) – privalomas. 

 

Toliau esančioje lentelėje pateikiama sertifikavimo ir akreditavimo sistemų apžvalga. 
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Akreditacijos/ sertifikavimo 

sistemos pavadinimas 

Akreditacijos objektas Akreditacijos paplitimas (šalys, akredituotų ASPĮ skaičius) Pastabos 

The Joint Commission (anksčiau 

vadinosi Joint Commission on 

Accreditation of Helathcare 

Organisations (JCAHO)) 

Akredituoja įvairias ASPĮ JAV teritorijoje: 

Bendro profilio ligonines, psichiatrines ligonines, vaikų ligonines, 

reabilitacijos ligonines, ekstrinės pagalbos ligonines, slaugos ir 

globos organizacijas, ambulatorines ASPĮ, dienos chirurgijos 

centrus, klinikines laboratorijas, kt. 

Sertifikuoja ligų gydymą: sąnarių endoprotezavimą, insultų 

gydymą, ūmaus miokardo infarkto gydymą, lėtinių inkstų ligų 

gydymą (iš viso – per 60 ligų ar būklių gydymo) 

JAV, akredituota virš 20 000 ASPĮ. JC akredituoja ASPĮ tik JAV teritorijoje. JC 

įsteigta 1951 m. kaip nepriklausoma 

nekomercinė organizacija, kuri įvertino, 

akreditavo ir sertifikavo daugiau kaip 20 000 

sveikatos priežiūros organizacijų Jungtinėse 

Valstijose. JC akreditavo 82 % visų JAV 

ligoninių. Tik JC akredituotos ligoninės 

pretenduoja į lėšų kompensaciją iš federalinių 

Medicare, Medicaid programų. 

Joint Commission International 

(JCI) 

JCI akredituoja stacionarines ASPĮ, ambulatorines ASPĮ, klinikines 

laboratorijas, slaugos-globos įstaigas, medicininio pervežimo 

organizacijas, pirminės sveikatos priežiūros organizacijas bei 

sertifikuoja klinikines programas 15 sričių. 

JCI akreditacijos programos: 

 Ambulatorinė priežiūra (ambulatory care) 

 Klinikinė laboratorija (clinical laboratory) 

 Ligoninė (hospitals) 

 Pirminė priežiūra (primary care) 

 Ligų ar specifinių sąlygų reikalaujanti priežiūra (disease or 

condition-specific care) 

 

 

JCI akredituotos 519 sveikatos priežiūros įstaigos 49 

pasaulio šalyse (skliausteliuose nurodytas akredituotų 

įstaigų skaičius):  

Airija (22), Austrija (4), Bahamų salos (1), Bangladešas (1), 

Bermudų salos (1), Belgija (1), Brazilija (28), Čekijos 

respublika (4), Čilė (2), Danija (13), Ekvadoras (1), Egiptas 

(3), Etiopija (1), Graikija (1), Filipinai (4), Indija (19), 

Indonezija (4), Ispanija (21), Italija (22), Izraelis (7), JAE 

(53), Japonija (2), Jemenas (1), Jordanija (10), Kataras (4),  

Kinija (13), Kipras (1), Kolumbija (2), Kosta Rika (3), 

Kuveitas (2), Libanas (2), Malaizija (9), Meksika (9), 

Nikaragva (1), Nigerija (1), Pakistanas (1), Panama (2), 

Pietų Korėja (24), Portugalija (4), Rusija (1), Saudo Arabija 

(41), Singapūras (22), Šveicarija (1), Taivanas (18), 

Tailandas (28), Turkija (45), Vietnamas (1), Vokietija (5).  

 

Pagal 2008 m. duomenis nuo 1999 m. JCI akreditavo 

daugiau kaip 140 ligoninių 27 šalyse. 

JCAHO 1992 m. įsteigė JCI tikslu akredituoti ir 

sertifikuoti ASPĮ už JAV ribų. JCI – visuotinai 

pripažintas lyderis sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės ir saugos srityje. Tai 

labiausiai tarptautiniu mastu paplitusi, žinoma 

ir vertinama ASPĮ akreditavimo ir ligų bei 

sveikatos būklių gydymo sertifikavimo sistema. 

JCI standartas yra į sveikatos priežiūrą 

orientuotas, visame pasaulyje pripažįstamas 

kaip „Auksinis standartas“. Plačiausiai 

paplitęs ir geriausiai žinomas visame 

pasaulyje, vertinamas tarp medicinos turizmo 

rinkos dalyvių. JCI standartus rengė sveikatos 

priežiūros ekspertai iš viso pasaulio, ir jie buvo 

išbandyti visuose pasaulio regionuose. 

Labiausiai vertinama ir rekomenduojama 

Medicinos turizmo rinkoje.  

JCI - tarptautinė organizacija, įsteigta 1990 m., 

skirta  įstaigų akreditacijai už JAV ribų.  

 

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų pagal JCI 

standartą. 

Rekomenduotina Lietuvai. 

Acreditation Canada  2010 m. yra akredituotos 848 SPĮ Kanadoje Naudojama tik Kanadoje 
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Akreditacijos/ sertifikavimo 

sistemos pavadinimas 

Akreditacijos objektas Akreditacijos paplitimas (šalys, akredituotų ASPĮ skaičius) Pastabos 

Accreditation Canada 

International (ACI) 

 

Akredituoja: ligonines, PSP centrus, ambulatorines ASPĮ (diabeto, 

onkologijos, reabilitacijos, kt.); klinikines laboratorijas, sveikatos 

sistemas, radiologijos padalinius, ilgalaikes slaugos ir globos 

įstaigas. 

ACI akredituotos 67 ASPĮ 9 pasaulio šalyse (skliausteliuose 

nurodytas akredituotų įstaigų skaičius): Bahreinas (2), 

Bermudų salos (2), Brazilija (20), Italija (15), Saudo Arabija 

(9), Kuveitas (7), Filipinai (6), Sent Lusija (3), Jungtiniai 

Arabų Emyratai (3). 2009 metais buvo akredituota 13 

ligoninių. 

Paplitusi pasaulyje (mažiau, nei JCI), gerai 

žinoma (mažiau, nei JCI). 

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų agal ACI 

standartą. 

Qmentum International 

accreditation program (QIA) 

(Kanados) 

Akredituoja ambulatorines paslaugas teikiančias ASPĮ 

(ambulatorinė pagalba, ekstrinė pagalba, radiologinė pagalba, 

chirurgija, operacinių veikla, sterilizacija, kt.); pirmines ASPĮ 

(pirminė sveikatos priežiūra), laboratorinė veikla (biomedicininės 

laboratorinės paslaugos, kraujo banko ir kraujo perpylimo 

paslaugos, laboratorijos ir kraujo tarnybos paslaugos) 

 

QIA akredituotos 45 sveikatos priežiūros įstaigos 9 

pasaulio šalyse (skliausteliuose nurodytas akredituotų 

įstaigų skaičius):  

Bahreinas (1), Bermudų salos (1), Brazilija (15), Italija (10), 

Kuveitas (4), Filipinai (3),  Saudo Arabija (7), Sent Lusija (2) 

JAE (2). 

Tarptautinė trijų lygių ASPĮ akreditavimo 

sistema (Auksinis, Platininis, Deimantinis), 

priklausomai nuo akreditavimo apimčių (pločio 

ir gylio). 

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų pagal QIA 

standartą. 

Quality Healthcare Advice Trent 

(QHA Trent) 

(pakeitė anksčiau buvusią Trent 

Accreditation Scheme (TAS)) 

Akredituoja: 

Klinikines paslaugas (bariatrijos chirurgijos, ortopedijos, 

kosmetinės ir estetinės chirurgijos, transplantologijos, minimaliai 

invazinės chirurgijos, kardiologijos (įskaitant kardiochirurgijos ir 

širdies transplantologijos), dializės, in-vitro dirbtinio apvaisinimo, 

onkologijos (radioterapijos, chemoterapijos), paliatyvios 

medicinos, odontologijos, fizioterapijos, kt.) 

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas (bendros medicinos 

praktikos, sveikatos patikrinimo centro, kt.) 

Diagnostikos paslaugas (laboratorijos, radiologijos, endoskopijos); 

Kitas (telemedicinos, darbo medicinos, SPA, konsultavimo, 

tradicinės ir alternatyvios medicinos) paslaugas. 

 

Be JK, akredituoja ligonines Honkonge, Kipre, Filipinuose, 

Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 

Privati JK sveikatos priežiūros institucija, 

nepriklausanti NHS, įsisteigusi 2010 m., kai 

NHS nusprendė nutraukti finansavimą Trent 

Accreditation Scheme (TAS).  

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų pagal QHA 

Trent standartą. 

EFQM excellence model 

 

 2010 m. iš 13 pripažintų įstaigų 4 priklausė sveikatos 

priežiūros sektoriui. 

Įstaigų žemėlapis: Turkija, Ispanija, Liuksemburgas, 

Vokietija. 

 

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų pagal EFQM 

standartus. 

Malcolm Baldrige National 

Quality Award 

 JAV, tik kelios ASPĮ gavusios šį pripažinimą. Įsteigtas 1987 m., Lietuvai netaikoma, nes šis 

apdovanojimas (pripažinimas) suteikiamas tik 

JAV įmonėms. 
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Akreditacijos/ sertifikavimo 

sistemos pavadinimas 

Akreditacijos objektas Akreditacijos paplitimas (šalys, akredituotų ASPĮ skaičius) Pastabos 

Australian Council on Healthcare 

standards international (ACHSI) 

 Nėra duomenų Įsteigta 2005 m. Lietuvoje nėra ASPĮ 

akredituotų pagal ACHS standartą. 

International Society for Quality 

in Health Care (ISQua) 

 

Akredituoja akredituojančias organizacijas (tiesiogiai ASPĮ 

neakredituoja) 

2010 m. buvo akredituota 19 organizacijų (ne ASPĮ) 

(skliausteliuose nurodytas akredituotų įstaigų skaičius): 

JAV (2), Kanada (2), Pietų Afrikos Respublika (1), Australija 

(6), Prancūzija (2), Malaizija (1), Olandija (1), Taivanas (1), 

Naujoji Zelandija (1), Jordanija (1), Danija (1). 

2010 m. akredituotos 8 mokymo programos 

(skliausteliuose nurodytas akredituotų mokymo programų 

skaičius): Australija (2), JAV (1), JAVC (1), Olandija (1), 

Jordanija (1), Kanada (1), Danija (1), JK (1). 

2010 m.  yra akredituoti 35 standartai: Kanada (3), 

Australija (4), Pietų Afrikos Respublika (1), Jordanija (1), 

Honkongas (1), Japonija (1), Malaizija (1), Kirgizija (1), 

Indija (1), Taivanas (1), Danija (1), Olandija (1), Jungtiniai 

Arabų Emyratai (1), Tailandas (1), Prancūzija (1). 

 

Įkurta Australijoje 1995 m., jos tikslas – keistis 

informacija apie nacionalines šalių 

akreditavimo programas. ISQua akredituoja 

akredituojančias organizacijas, t.y. pačių ASPĮ-

ų neakredituoja. 

International Organisation for 

Standards (ISO) 9000 kokybės 

vadybos standartų šeima 

Sertifikuoja įvairias paslaugas teikiančias ASPĮ: šeimos gydytojo, 

ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros, reabilitacijos, 

laboratorijos, radiologijos, visuomenės sveikatos, kt. 

Nėra informacijos, kiek ASPĮ ir kokiose šalyse yra 

įsidiegusios ISO standartus, tačiau iš antrinių duomenų 

šaltinių galima teigti, kad ISO 9000 kokybės vadybos 

standartų šeima - viena labiausiai Europoje paplitusių ASPĮ 

sertifikavimo (ne akreditacijos) sistemų. Plačiau paplitusi 

Vokietijoje ir Šveicarijoje. 

Įkurta 1946 m. 

ISO standartai buvo sukurti manufaktūrinei 

industrijai, todėl dažnai vadinami 

,,pramoniniais“, ,,techniniais“, o ne 

,,klinikiniais“ standartais; sveikatos apsaugoje 

labiau pritaikomi radiologijos, laboratorijos 

(LST EN ISO 15189:2007) ir kitiems 

,,techniniams“ padaliniams sertifikuoti. 

Lietuvoje yra apie 40 ASPĮ sertifikuotų pagal 

ISO 9001, ISO 15189 standartus. 

Iš dalies rekomenduotina Lietuvai 

(rekomenduotina ASPĮ radiologijos, 

laboratorijos padaliniams sertifikuoti)  

Sveikatinimo turizmo  sertifikavimo sistemos 

Temos  ,,Excellence in Medical 

Tourism“  

 

Vokiečių tarptautinė akreditacijos įstaiga „Temos“ sertifikuoja 

ligonines, ambulatorines įstaigas, odontologijos klinikas, 

dalyvaujančias Sveikatinimo turizmo  veikloje. Orientuojasi į 

2011 metais buvo akredituotų 17 ASPĮ šiose šalyse: 

Turkija, Graikija, Slovėnija, Filipinai, Brazilija, Tailandas, 

Vokietija, Vengrija, Jungtiniai Arabų Emyratai. 

Lietuvoje nėra ASPĮ akredituotų pagal TI 

standartą. 
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Akreditacijos/ sertifikavimo 

sistemos pavadinimas 

Akreditacijos objektas Akreditacijos paplitimas (šalys, akredituotų ASPĮ skaičius) Pastabos 

,,nemedicinines“ paslaugas, svarbias Sveikatinimo turizmo  

procesui. 

 

Treatment Abroad: Code of 

practice for medical tourism 

(CPMT) 

Sertifikuoja ASPĮ, tarpininkavimo paslaugas teikiančias įmones. Šiuo metu „Code of practice for medical tourism“ yra 

įsidiegusios 13 sveikatos priežiūros įstaigų,  11 pasaulio 

šalių: Čekija, Kipras, Vengrija, Belgija, Indija, Malta, 

Slovakija, Lenkija, Ispanija, Pietų Afrikos Respublika. 

 

Tai specializuotas, į Sveikatinimo turizmo  

paslaugų kokybės gerinimą orientuotas 

standartas. 

Lietuvoje nėra ASPĮ sertifikuotų pagal CPMT 

standartą. Rekomenduotinas Lietuvai. 

Medical Tourism Association 

Certification Programs (MTA CP) 

Sertifikuoja Sveikatinimo turizmo  asociacijos narius: Sveikatinimo 

turizmo  tarpininkus, ASPĮ tarptautinius departamentus 

(aptarnaujančius Sveikatinimo turistus), kelionių operatorius ir 

kelionių agentūras, SPA 

2011 m. sertifikuotos 4 įstaigos JAV, Kanadoje Standartas orientuotas į Sveikatinimo turistų 

aptarnavimą, o ne į sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės gerinimą. Lietuvoje nėra 

ASPĮ akredituotų pagal MTA CP standartus. 

MedSPA sertifikavimas 

EUROPESPA med Sertifikuoja medicininės reabilitacijos, medicinos SPA paslaugas 

teikiančias įstaigas (SPA klinikas, SPA viešbučius) 

Tarptautinis, pripažintas Europoje, 13 valstybių 

sertifikuotos 42 įstaigos. 

Lietuvoje sertifikuotos 3 įstaigos. 

8 lentelė. Sertifikavimo ir akreditavimo sistemų apžvalga 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas visų apžvelgtų akreditavimo ir sertifikavimo sistemų tinkamumo Lietuvai vertinimas pagal 7 kriterijus. Pagal kiekvieną kriterijų 

vertinimas buvo atliekamas naudojant šią skalę: 

T – gali būti taikoma Lietuvos ASPĮ 

N – netaikoma Lietuvos ASPĮ 

1 – nepalanku, negerai, netinkama 

2 – vidutiniškai palanku, gerai, tinkama 

3 – labai palanku, labai gerai, puikiai tinka 

 

 

 

    Akreditacijos / sertifikavimo sistemos (ASPĮ veiklos, paslaugų) pavadinimas 
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Eil. 

Nr. 

Kriterijus Joint 

Commission 

Interna-tional 

(JCI) 

ISO 9001 

kokybės 

vadybos 

standartų 

šeima 

Accreditation 

Canada 

International 

(ACI) 

Qmentum 

International 

accreditation 

program (QIA) 

(Kanados) 

QHA 

Trent 

EFQM 

excellence 

model 

Australian 

Council on 

Healthcare 

standards 

(ACHS) 

international 

EUROPESPA 

med 

Acredita-

tion 

Canada 

Malcolm 

Baldrige 

National 

Quality 

Award 

ISQua The Joint 

Commi-

ssion 

1 Taikomumas 

Lietuvai 

T T T T T T T T N N N N 

2 Žinomumas 3 3 2 2 1 1 1 3 N N N N 

3 Paplitimas 3 3 1 1 1 1 1 2 N N N N 

4 Svarba medicinos 

turizmo plėtrai 

3 1 1 1 1 2 1 2 N N N N 

5 Kaina 1 2 2 2 2 1 2 2 N N N N 

6 Sudėtingumas 2 2 2 3 2 2 2 2 N N N N 

7 Diegimo laikas 2 2 2 2 2 2 2 3 N N N N 

  Iš viso: 14 13 10 11 9 9 9 14 - - - - 

9 lentelė. Akreditavimo ir sertifikavimo sistemų tinkamumas Lietuvai 

 

Pagal lentelėje pateiktus vertinimo rezultatus, galima matyti, jog Lietuvai tinkamiausios ASPĮ veiklos ir paslaugų akreditacijos ir sertifikavimo sistemos būtų JCI bei 

EUROPESPA med.  
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    Akreditacijos / sertifikavimo sistemos (Medicinos turizmo) pavadinimas 

Eil. Nr. Kriterijus Temos  ,,Excellence in 

Medical Tourism“ 

Treatment Abroad: Code of 

practice for medical tourism 

(CPMT) 

Medical Tourism Association 

Certification Programs (MTA 

CP) 

1 Taikomumas Lietuvai T T T 

2 Žinomumas   3 1 1 

3 Paplitimas 3 2 1 

4 Svarba medicinos 

turizmo plėtrai 

3 2 1 

5 Kaina 1 3 2 

6 Sudėtingumas 2 1 2 

7 Diegimo laikas 3 3 3 

  Iš viso 15 12 10 

10 lentelė. Tinkamiausios Sveikatinimo turizmo  srities akreditacijos ir sertifikavimo sistemų apibendrinimas 

 

Pagal lentelėje pateiktus vertinimo rezultatus galima matyti, jog Lietuvai tinkamiausios Sveikatinimo turizmo  srities 

akreditacijos ir sertifikavimo sistema būtų TEMOS „Excelence in Medical Tourism“.  
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V Lietuvos esamos situacijos analizė 

V.1 Pagrindiniai paslaugų teikėjai 

Valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos 

Nors valstybinių ligoninių tinklas yra labai platus, daugiausiai Sveikatinimo turistų dėmesio sulaukia didžiausios 

ligoninės - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikos – dėl siūlomų paslaugų bei ten dirbančių savo srities specialistų (pavyzdžiui, kardiochirurgijoje, 

neurochirurgijoje, onkohematologijoje). Valstybiniame sektoriuje didesnį potencialą medicinos turizmo srityje turi 

respublikinės ir kai kurios regioninės ligoninės. 

 

Privačios sveikatos priežiūros įstaigos 

Tarp privačių sveikatos priežiūros įstaigų reikšmingų ir pasirengusių Sveikatinimo turizmui  įstaigų yra daugiau. 

Praktiškai kiekviena didesnė šiuolaikiška sveikatos priežiūros įstaiga turi potencialo eksportuoti medicinos 

paslaugas. Daugumos jų aukšta paslaugų ir aptarnavimo kokybė. 

 

Keletas reikšmingesnių privačių sveikatos priežiūros įstaigų: UAB ,,SK Impeks Medicinos diagnostikos centras”,  UAB 

,,Northway medicinos centrai”, UAB ,,Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, UAB ,,Vilniaus širdies 

chirurgijos centras (Kardiolita)”,  UAB „Lirema“;  UAB ,,Grožio terapijos ir chirurgijos klinika“, UAB „Plastinės 

chirurgijos centras“;  UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinika; UAB „Denticija“; UAB „Vilniaus implantologijos 

centro klinika" ir kt.  

 

Medicininiai spa 

Medicininiai spa tai tokie spa, kurie turi licenciją teikti reabilitacijos paslaugas. Šios srities lyderiai pagal miestus: 

► Birštone: „Tulpės“ sanatorija, „Versmė“, „Karališkoji rezidencija“; 

► Druskininkuose: „Eglė“, „Spa Vilnius sana“, „Draugystė“, „Grand Spa Lietuva“, „Baltarusija“, Druskininkų 

gydykla; 

► Palangoje: „Baltija“, „Palanga“, „Palangos Linas“, Palangos reabilitacijos ligoninė, „Energetikas“; 

► Trakuose: „Trasalis“. 

 

Taip pat reabilitacijos paslaugas teikia reabilitacijos skyriai prie didžiųjų ligoninių, tačiau ir vėlgi šioje srityje 

labiausiai minėtinos respublikinės ligoninės. 

 

Tarpininkai 

Tarpininkai gali veikti panašiai kaip turizmo agentūros - jie padeda suplanuoti kelionę, gydymą, apgyvendinimą ir 

kasdien palaiko kontaktą. Paslaugų paketo dydis ir asmeninio kontakto palaikymas gali skirtis, priklausomai nuo 

kliento poreikių ir paties tarpininko. Taip pat vieni tarpininkai labiau veikia kaip kelionės organizatoriai, o kiti turi ir 

medicininės kompetencijos pakomentuoti tyrimų rezultatus, pasiūlyti, kokios galimos gydymo alternatyvos ir 

panašiai. 

 

Toliau pateikiamos medicinos paslaugų eksporto ir medicininių spa paslaugų eksporto apžvalgos atskirose skiltyse. 
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V.2 Medicinos turizmo (be medicininių spa)  ir jo infrastruktūros apžvalga 

V.2.1 Pagrindinės rinkos, esami Medicinos turistų srautai 

Šiuo metu Medicinos turizmo srautai į Lietuvą yra labai maži. Nei valstybinėse, nei privačiose ASPĮ Medicinos turistai 

nėra tiksliai apskaitomi, nes nėra tiksliai apibrėžta, koks pacientas yra laikytinas Medicinos turistu. Kadangi 

Lietuvoje iki šiol nėra priimto Medicinos turisto apibrėžimo ir nėra vedama šių asmenų apskaita, tikslių statistinių 

duomenų apie iš užsienio į Lietuvą atvykusius pacientus sveikatos priežiūros paslaugų nėra, todėl ekspertiniu 

vertinimu į Lietuvą medicinos paslaugų per metus atvyksta apie tūkstantį užsienio valstybių gyventojų. 

 

Populiariausios rinkos yra Rytų šalys (Rusija, Baltarusija, Kaliningradas, Ukraina, Kazachstanas), iš kurių atvyksta 

klientai, ieškantys kokybiškų, bet nebrangių paslaugų. Taip pat mažos dalies srauto sulaukiama ir iš Vakarų šalių 

(Jungtinės Karalystės, Airijos, Danijos ir kitų). 

 

V.2.2 Pagrindiniai esami pardavimo kanalai ir rinkodaros priemonės 

Pagrindiniai trys pardavimo kanalai, naudojami šiuo metu: žodinės rekomendacijos per pažįstamus, konkrečių 

specialistų paieška bei bendradarbiavimas su gydytojais ir medicinos paslaugų teikėjais tikslinėse rinkose. 

 

Žodinės rekomendacijos per pažįstamus 

Dažnai į Lietuvą gydytis atvažiuoja pacientai, kurie apie paslaugą sužinojo per pažįstamus - iš artimo draugo, kuris 

pats gydėsi Lietuvoje ir parekomendavo ar iš lūpų į lūpas perpasakotos tiesiogiai nepažįstamo žmogaus istorijos. 

Šitokio pardavimo kanalo privalumas – potencialūs klientai linkę labiau pasitikėti pažįstamų patirtimis nei 

atsiliepimais internetinėje svetainėje. Tačiau tokio pardavimo kanalo praktiškai neįmanoma valdyti ar skatinti. 

 

Konkrečių specialistų paieška 

Šiuo būdu ieškomi konkretūs specialistai (pvz., gydytojas V. Pavardenis), kurie turi aukštą reputaciją savoje srityje ir 

(arba) yra žinomi iš konferencijų. Tuomet pacientas susiranda gydytoją (naudodamasis anksčiau užmegztais 

kontaktais, paieška internete ir pan.) ir atvyksta gydytis į tą sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje dirba minėtas 

gydytojas. 

 

Bendradarbiavimas su gydytojais ir medicinos paslaugų teikėjais tikslinėse rinkose 

Gydytojai arba medicinos paslaugų teikėjai tikslinėse rinkose irgi gali nukreipti pacientus į Lietuvą. Dažniausiai 

nukreipiama toms paslaugoms, kurios šalyje neatliekamos, atliekamos nekokybiškai, arba yra ilgos eilės. 

 

Šie ryšiai su gydytojais tikslinėse rinkose dažnai užmezgami klientui savarankiškai susiradus paslaugų teikėją 

Lietuvoje, kai yra kontaktuojama su jo gydytoju savoje šalyje, norint pasitikslinti dėl ligos istorijos ar teikiant 

rekomendacijas dėl tolimesnio gydymo, išvykus iš Lietuvos. 

 

Kiti pardavimo kanalai 

Specifinis pardavimo kanalas, kuriuo naudojasi tarpininkai – konsultacijos grožio centruose Vakarų šalyse. Kontaktai 

su grožio salonais užmezgami per lietuvius emigrantus, dirbančius aukštos kvalifikacijos darbą. Grožio centre 

registruojami susidomėjusieji ir, surinkus kritinę masę, jiems suorganizuojamas susitikimas-konsultacija su lietuviu 

gydytoju jų šalyje. Konsultacija būna nemokama arba sąlyginai pigi, todėl tai yra patrauklus pasiūlymas. O 
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konsultacijos metu papasakojamos medicininio gydymo galimybės, pasakoma orientacinė kaina ir norintieji 

užregistruojami pas gydytoją Lietuvoje į eilę. 

 

Tarpininkai taip pat pabrėžia asmeninio dėmesio svarbą pritraukiant Medicinos turistus. Tarpininkai rūpinasi klientu, 

padeda jam susiplanuoti kelionę, pagal jo norus rekomenduoja kitus paslaugų teikėjus ir t.t. 

 

Paslaugų teikėjai bando naudotis vietinių tarpininkų (agentų) paslaugomis, tačiau jų generuojami srautai yra itin 

maži. 

 

V.2.3 Pagrindinės eksportuojamos medicinos paslaugos 

Pagrindinės šiuo metu Lietuvos medicinos paslaugų įstaigų eksportuojamos medicinos paslaugos (sudaryta 

remiantis kokybiniais interviu su medicinos įstaigų atstovais): 

► Privatus sektorius 

► Odontologija 

► Plastinė chirurgija 

► Kardiochirurgija ir intervencinė kardiologija 

► Sąnarių endoprotezavimas 

► Bariatrija 

► Sveikatos ištyrimas (patikrinimas) ir ligų diagnostika 

 

► Valstybinis sektorius 

► Kardiochirurgija ir intervencinė kardiologija 

► Bariatrija 

► Onkohematologija 

► Urologija 

 

V.2.4 Lietuvos medicinos sektoriaus esamos infrastruktūros apžvalga 

Rodikliai7 Lietuva ES vidurkis 
ES senosios 

narės 

ES naujosios 

narės 

Ligoninių skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų 4,89 2,97 3,1 2,58 

Aktyvaus gydymo lovų skaičius 10 000 gyventojų (be slaugos ir 

palaikomojo gydymo, tuberkuliozės, psichiatrijos ir medicininės 

reabilitacijos) 50,3 39,5 37,5 46,5 

Ligonių, hospitalizuotų aktyviam gydymui, skaičius (be slaugos ir 

palaikomojo gydymo, tuberkuliozės, psichiatrijos ir medicininės 

reabilitacijos) 100 gyventojų 21,5 17 16,7 18,1 

Lovų skaičius privačiose sveikatos priežiūros įstaigose % nuo visų 

lovų skaičiaus 0.46 36.18 - 5.87 

11 lentelė. Esama Lietuvos medicinos sektoriaus infrastruktūra 

                                                                        

 

7 Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro duomenys. 
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Lietuva turi daugiau lovų ligoninėse nei vidutinė ES šalis. Šis perteklius potencialiai galėtų būti panaudotas 

Sveikatinimo turizmui, jei lovos būtų panaudojamos efektyviai ir būtų tinkama tiek infrastruktūros, tiek paslaugos 

kokybė. Tai papildomai gali pareikalauti investicijų, norint pagerinti infrastruktūros kokybę (plačiau aptariama V.4 

skyriuje). 

 

V.2.5 Lietuvos medicinos sektoriaus žmogiškųjų išteklių apžvalga 

Rodikliai7 Lietuva ES vidurkis 
ES senosios 

narės 

ES naujosios 

narės 

Praktikuojančių gydytojų skaičius 100 000 gyventojų 366,2 323,71 343,74 252,53 

Praktikuojančių odontologų skaičius 100 000 gyventojų 70,5 62,62 66,52 41,91 

Praktikuojančių slaugytojų skaičius 100 000 gyventojų 726,2 775,24 838,2 541,92 

 12 lentelė. Lietuvos medicinos sektoriaus žmogiškieji ištekliai 

 

Lietuva turi daugiau gydytojų ir odontologų nei vidutinė ES šalis. Tik pagal slaugytojų skaičių Lietuva atsilieka, bet 

labai nedaug. Atsižvelgiant į aukštesnį nei ES vidurkis gydytojų skaičių galima vertinti, kad Lietuva turi potencialo 

medicinos paslaugų eksportui ir tam reikalingą personalą. 

 

V.3 Lietuvos medicininių spa apžvalga 

V.3.1 Medicininių spa pajėgumai ir esami klientų srautai 

Medicininiai spa (2011 m. duomenys8) 

Apgyvendinimo įstaigų skaičius 20 

Apgyvendinimo įstaigose dirbančių asmenų skaičius 2799 

Numerių (kambarių) skaičius 2 867 

Vietų skaičius 5 977 

Suteikta nakvynių (per metus)  1 271 185 

Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams 69 % 880 759 

Suteikta nakvynių užsieniečiams 31 % 390 426 

Apgyvendinta svečių (per metus)  113 179 

Apgyvendinta Lietuvos gyventojų 75 % 85 164 

Apgyvendinta užsieniečių 25 % 28 015 

Pajamos per metus  159 867 000 Lt 

13 lentelė. Medicininių spa Lietuvoje apžvalga. Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

 

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Lietuvoje yra beveik 6 tūkst. vietų medicininiuose spa 

(sanatorijose ir reabilitacijos centruose). Tačiau į šią apskaitą neįtraukti kai kurie spa, kurie Lietuvos statistikos 

                                                                        

 

8 Duomenys per metus pateikti susumavus 2010 m. ketvirto ketvirčio ir 2011 m. trijų pirmųjų ketvirčių rezultatus 
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departamento klasifikuojami kaip viešbučiai, tad realūs skaičiai yra didesni. Dėl to atsižvelgiant į statistikos 

departamento bei „Ernst & Young“ atliktos sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įmonių apklausos duomenis 

bendros šių įstaigų metinės pajamos galėtų sudaryti apie 206 mln. Lt.   

 

Pagal nakvynių skaičių užsieniečiai sudaro 30 % medicininių spa klientų. Kaip matyti iš lentelės žemiau, daugiausiai 

turistų Lietuvos medicininiai spa sulaukia iš Vokietijos, Baltarusijos ir Rusijos. 

 

Medicininių spa svečiai (2011 m. duomenys8) 

Lietuvos gyventojai 
 

85 164 

Užsieniečiai 
 

28 015 

Vokietija 30,64 % 8 585 

Baltarusija 28,09 % 7 869 

Rusija 26,29 % 7 366 

Latvija 5,65 % 1 584 

Lenkija 5,18 % 1 450 

Izraelis 1,12 % 314 

Estija 1,07 % 300 

14 lentelė. Medicininių spa klientų srautai pagal kilmės šalį. Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

 

Pagrindinės medicininių spa teikiamos paslaugos yra šios: 

► Gydomieji masažai 

► Gydomosios vonios 

► Gydomasis purvas 

► Fizioterapija 

► Kineziterapija 

► Gydytojų konsultacijos 

 

V.3.2 Pardavimo kanalai ir Lietuvos pasirinkimo priežastys 

Buvo atlikta Sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įmonių apklausa, kurios metu siekta išsiaiškinti esamus 

Lietuvos pajėgumus bei užsienio klientų srautus. Bendra informacija apie apklausą ir jos rezultatus pateikta lentelėje 

žemiau. 

 

Bendra informacija 

Į apklausą atsakiusių įstaigų (iš 28): 11 

Vidutinis įstaigų užimtumas (pagal lovų sk.): 70 % 

Lietuviai klientai: 76 % 

Užsieniečiai klientai: 24 % 

Vidutinės pajamos iš kliento: 1 398 Lt 

15 lentelė. Bendra informacija apie Sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įmonių apklausą. 

 

Šios apklausos metu medicininiai spa įvardino pagrindinius užsienio klientų informacijos apie Lietuvą šaltinius ir 

Lietuvos pasirinkimo priežastis. 
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Pardavimo kanalai  Lietuvos pasirinkimo priežastys 

1 Kelionių agentūros  1 Dėl patrauklios kainos 

2 Internetas  2 Dėl aukštos kokybės 

3 Žodinės rekomendacijos  3 Dėl geografinio artumo 

4 Tarpininkai  4 Dėl konkrečios įmonės 

5 Parodos  5 Dėl kultūrinių panašumų 

5 Seminarai, konferencijos    

16 lentelė. Apklausos metu išskirti pagrindiniai medicininio spa paslaugų pardavimo kanalai užsienyje ir priežastys, dėl ko užsienio klientai renkasi būtent 

Lietuvą. 

 

V.3.3 Rinkodaros priemonės 

Spa katalogas: 

► Yra paruoštas patrauklus ir informatyvus katalogas bei kainoraštis apie Lietuvos kurortus ir spa lietuvių, 

anglų, lenkų kalbomis. 

► Deja, šie leidiniai nėra patogiai prieinami (intuityviai randami) užsienio turistui. 

 

Informacijos turistų svetainė www.Travel.lt: 

► Pagal paieškos žodį „Spa“  nerandama jokių rezultatų. 

► Yra pateiktos tik kelios nuorodos į Lietuvos spa ir gydymo įstaigas, jos randamos skyriuje Paslaugos – 

Gydyklos (Services – Convalescent home). Pastebėtina, kad convalescent home yra gana retas išsireiškimas 

ir ne tiek patrauklus turistui kaip spa. 

 

Įstaigų internetinės svetainės: 

► Puikiai paruoštos, informatyvios, daugiakalbės. 
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V.3.4 Rinkos augimo tendencijos 

 

4 pav.  Lietuvos medicininių spa klientų srautų pokyčiai. 

 

Matoma bendra tendencija – Lietuvos medicininiai spa populiarėja tarp užsienio turistų (nors buvo paveikti 2008-

2009 metų ekonominės krizės), tačiau augimas, palyginti su Čekijos spa, yra lėtas. 

 

V.3.5 Medicininių spa paslaugų savybės 

Viešnagės trukmės palyginimas 

 

Vidutinė viešnagės trukmė 

Medicininiuose spa (2009 m.) 
  

11,88 

Lietuvos gyventojų 
  

11,03 

Užsieniečių 
  

15,24 

Viešbučiuose ir svečių namuose (2009 m.) 
  

1,91 

Lietuvos gyventojų 
  

1,84 

Užsieniečių 
  

1,96 

Užsienio klientų Čekijos medicininiuose spa (2007 m.) 
  

10,16 

17 lentelė. Viešnagės trukmės palyginimas. 2009 metų duomenys - Lietuvos statistikos departamento duomenys. Čekijos duomenys – Čekijos statistikos 

departamento duomenys. 

 

Medicininiuose spa apsistojama ilgiau nei viešbučiuose ir svečių namuose. Tai parodo, kad Sveikatinimo turistai yra 

tipiškai linkę atvykti / apsistoti ilgesniam laikui. Įdomu tai, kad Lietuvos medicininiuose spa klientai linkę apsistoti 

ilgesniam laikui nei Čekijos spa. Tai gali rodyti, kad į Lietuvą atvažiuoja mažiau klientų trumpiems apsilankymams. 

 

 

Sezoniškumo palyginimas 
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  5 pav. Sezoniškumo Lietuvos viešbučiuose ir medicininiuose spa palyginimas. Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

 

Kaip akivaizdu iš aukščiau esančio grafiko, medicininiai spa turi mažą sezoniškumą palyginus su viešbučiais. Tai 

rodo, kad vienas iš dažniausiai įvardinamų Sveikatinimo turizmo  pliusų –turizmo sezoniškumo sumažėjimas – turi 

pagrindo ir Lietuvoje. 

 

V.4 Sveikatinimo turizmo plėtrą ribojantys veiksniai 

Kokybiškų ir saugių paslaugų įvaizdžio trūkumas 

Nors Lietuvoje medicinos paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo lygis, ypač privačiame sektoriuje, yra gana 

aukštas, mažai užsieniečių tai žino. Be to, nemažai svetimšalių yra linkę sieti Lietuvą su buvusia Tarybų Sąjunga ir dėl 

posovietinio įvaizdžio mano, kad medicinos paslaugos Lietuvoje yra žemos kokybės. Šis aspektas apsunkina 

bendradarbiavimo partnerių Sveikatinimo turizmui  paiešką bei klientų pritraukimą. 

 

Vieningos koordinacijos ir komunikacijos trūkumas 

Trūksta centralizuotų, vieningai koordinuojamų priemonių, skatinančių Sveikatinimo turizmą  bei formuojančių 

Lietuvos, kaip Sveikatinimo turizmo  krypties, įvaizdį. 

 

Nepakankama infrastruktūros ir aptarnavimo kokybė valstybinio sektoriaus ligoninėse 

Pagrindinės Sveikatinimo turizmą eksportuojančios ligoninės (respublikinės ligoninės) turi naują įrangą ir kai kur 

labai gerai įrengtus kabinetus bei palatas. Tačiau, kadangi klientas gydydamasis ligoninėje paprastai pamato ir 

kitas, ne taip gerai įrengtas ligoninės dalis, Vakarų šalių piliečiams dabartinė kokybė gali pasirodyti per žema. 

 

Šią problemą padėtų išspręsti gerai įrengtų patalpų, kuriose ir būtų gydomi užsieniečiai, atskyrimas nuo kitų, 

žemesnės kokybės patalpų, tačiau tai reikalauja investicijų. Taip pat aptarnavimo kokybė kai kur yra nepakankama, 

per mažai orientuota į gydymo kaip paslaugos teikimą. 
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Oro uostų infrastruktūros ir skrydžių tvarkaraščių trūkumai 

 (žr. apibendrinimo lentelę XI.5.1 priede) 

Trys tarptautiniai oro uostai suteikia galimybę geram oro susisiekimui, tačiau jaučiamas dažnų tarptautinių skrydžių 

poreikis - trūksta tiek krypčių pasirinkimo, tiek dažnesnio tvarkaraščio. Be to, į daugelį dabartinių krypčių skraido 

pigių skrydžių avialinijos, kurios gali netenkinti Sveikatinimo turistų poreikio kokybiškoms paslaugoms.  

 

Oro uostai gali suteikti pirminę medicininę pagalbą, tačiau šių paslaugų teikimas nėra taip gerai išvystytas, kaip 

populiariausiose Sveikatinimo turizmo  šalyse. Tai gali būti aktualu tiems klientams, kurie bijo, kad jiems gali prireikti 

medicininės pagalbos prieš skrydį ar po skrydžio. 

 

Specializuotų studijų programų trūkumas 

Nėra į medicinos turizmą, sanatorinį gydymą ir jo eksportą orientuotų vadybinių bei administracinių specialybių. 

Todėl medicininių spa bei gydymo įstaigų registratūrose dirba žmonės, neturintys medicininių žinių, kas trukdo 

tinkamai aptarnauti klientus. 

 

V.5 Esami teisinės bazės barjerai 

Netikslus viešojo sektoriaus paslaugų kainų apskaičiavimas  

Šiuo metu naudojamas kainų apskaičiavimas viešajame sektoriuje neparodo realių sąnaudų, todėl dalis paslaugų 

yra įvertintos mažesne kaina nei jos iš tikro kainuoja. Tokių paslaugų eksportas būtų nuostolingas, net jei ir turėtų 

didelį potencialią rinkoje. Be to, paslaugoms nepadengiant visų išlaidų, egzistuoja neformalių atsiskaitymų už 

paslaugas gydytojams sistema, kuri būtų nepriimtina užsienio pacientams. 

 

Apribojimai dirbtiniam apvaisinimui 

Lietuvoje nėra įteisinta lytinių ląstelių donorystė ir embrionų šaldymas. Todėl nors Lietuva ir turi dirbtinio apvaisinimo 

paslaugų eksporto potencialą, tai yra reikšmingas ribojantis faktorius. 

 

Ilgai užtrunkantis vizų gavimo procesas 

Vizų gavimo procesas, ypač piliečiams iš Rytų šalių, užtrunka labai ilgai, ir todėl prarandama klientų. Kadangi kai 

kurios paslaugos turi būti suteiktos greitai, negalėdamas gauti vizos per trumpą laiką, klientas renkasi kitą paslaugų 

teikėją. 

 

Nėra draudiminių garantijų teikiant paslaugas užsieniečiams 

Jei užsienio klientas lieka nepatenkintas gydymo rezultatu, kyla potenciali problema, kad jis iškels bylą ir įstaiga 

patirs itin didelių išlaidų. 

 

Apribojimai teikti naujas paslaugas 

Privati ASPĮ, norinti teikti naują paslaugą, privalo atlikti apklausą, kuria siekiama nustatyti, ar šią paslaugą jau 

teikiančios įstaigos galėtų aptarnauti papildomą pacientų srautą. Kadangi esamos įstaigos nėra suinteresuotos 

įsileisti naują dalyvį į rinką, jos visada atsako teigiamai, kas formaliai laikoma tokios paslaugos poreikio nebuvimu 

dar vienoje įstaigoje, ir leidimas neišduodamas. 

 

Apribojimai teikti naujas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
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Privačioms medicinos įstaigoms, norinčioms teikti naujas ambulatorines ir stacionarines paslaugas, yra praktiškai 

neįmanoma sudaryti sutartis su ligonių kasomis ir gauti apmokėjimą iš ligonių kasų. Tokia situacija susidaro, nes 

pagal galiojančius teisės aktus, jau rinkoje šias paslaugas teikiančios gydymo įstaigos (pvz., stacionarines 

paslaugas, apmokamas ligonių kasų, šiuo metu teikia pagrinde valstybinės gydymo įstaigos) dalyvauja priimant 

sprendimą, ar  įsileisti naują dalyvį į rinką. Gydymo įstaigos, nenorėdamos įsileisti naujos konkurentės, atsako, jog 

yra pajėgios aptarnauti pacientus ir nėra poreikio plėsti tą paslaugą teikiančių įstaigų ratą. Tai formaliai laikoma 

tokios paslaugos poreikio nebuvimu, ir leidimas naujam paslaugos teikėjui neišduodamas, sutartis su ligonių 

kasomis nesudaroma. 

 

Nėra gamtos išteklių sertifikavimo 

Nei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, nei jokia kita institucija nesertifikuoja procedūroms atlikti 

naudojamų natūralių gamtos veiksnių. Tai neleidžia užtikrinti klientų, kad naudojami natūralūs, kokybiški ištekliai. 

Taip pat tai sudaro kliūčių užsienio klientams, kurių gydymą finansuoja sveikatos draudimas, nes dėl nesertifikuotų 

išteklių draudimas gali nepripažinti suteiktų paslaugų kaip tinkamo gydymo. 

 

Kurortinio sanatorinio gydymo paslaugos nėra apmokamos iš PSDF 

Kurortinio gydymo / medicininio spa paslaugos nėra apmokamos arba yra tik iš dalies apmokamos iš privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, todėl yra mažesni vidiniai Sveikatinimo turistų srautai. 
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VI Lietuvos Sveikatinimo turizmo paslaugų eksporto 

konkurencingumo įvertinimas 

VI.1 Lietuvos SSGG analizė 

Norint suprasti Lietuvos situaciją Sveikatinimo turizmo  kontekste, išskirtos Lietuvos stiprybės ir silpnybės bei 

galimybės ir grėsmės. Aktualiausi aspektai paminėti lentelėje žemiau.  

 

Lietuva Sveikatinimo turizmo kontekste 

Stiprybės Silpnybės 

► Daug aukštos kvalifikacijos gydytojų 

► Efektyvus paslaugų suteikimas privačiame sektoriuje (eilių 

nebuvimas) 

► Nedidelės paslaugų kainos (palyginus su Vakarų šalimis) 

► Platus aukštos kokybės paslaugų pasirinkimas 

► Medicininiai spa pritraukia reikšmingus užsieniečių srautus 

► Mentaliteto, kultūrinis bei kalbinis artumas Rytų šalims, kartu 

būnant ES valstybe nare 

► Mažai žinoma šalis 

► Nėra išvystytos Sveikatinimo turizmo  infrastruktūros: 

► Nėra Sveikatinimo turizmą  koordinuojančios agentūros  

► Nėra medicininės vizos 

► Menkai išplėtotas privatus medicinos paslaugų sektorius 

► Netikslus medicinos paslaugų kainų skaičiavimas 

► Maža šalis, todėl sunku konkuruoti su dideles paslaugų apimtis 

teikiančiomis šalimis, pavyzdžiui, Lenkija ar Vengrija 

► Nepakankama kokybė valstybinėse ligoninėse 

► Mažai pagal tarptautinius standartus akredituotų ligoninių, nė 

vienos – pagal JCI 

► Mažai pagal tarptautinius standartus akredituotų medicininių 

spa 

► Teisinės bazės apribojimai 

► Lietuvai gali būti priskiriamas posovietinės šalies įvaizdis 

Galimybės Grėsmės 

► Pertekliniai Lietuvos pajėgumai 

► Ligoninių lovų skaičius 

► Gydytojų / medicinos studentų skaičius 

► ES Direktyva 2011/24/ES 

► Trūkumai kitų šalių sveikatos apsaugos sistemose: 

► Ilgos laukimo eilės 

► Nepakankama paslaugų kokybė 

► Aukštos kainos 

► Kai kuriose kitose šalyse mažiau / prasčiau išvystyti medicininiai 

spa 

► Didelė konkurencija Sveikatinimo turizmo  rinkoje 

► Dėl mažų turistų srautų naikinami tiesiogiai skrydžiai  

► Teisminiai ginčai dėl užsieniečiams suteiktų paslaugų / jų 

kokybės  

 

18 lentelė. Lietuvos SSGG analizė 

VI.2 Konkurencingiausių medicinos paslaugų eksportui išskyrimas 

Tinkamiausios medicinos paslaugos eksportui buvo atrinktos analizuojant jas pagal šiuos kriterijus: 

► Dabartinės apimtys buvo vertintos norint išsiaiškinti, (1) ar Lietuva turi pajėgumų teikti šią paslaugą, ir (2) ar 

Lietuvos gydytojai / ligoninės turi sukaupę pakankamai patirties. Pastarasis kriterijus itin svarbus dėl to, 

kad juo remiasi potencialūs klientai bei tarpininkai, spręsdami apie paslaugų teikėjo kompetenciją. 

► Paslaugų brangumo kriterijus padeda atrinkti pelningiausias paslaugas. Visos atrinktos paslaugos atitiko šį 

kriterijų. 
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► Kriterijus „planinės paslaugos“ parodo galėjimą planuoti iš anksto ir mažą riziką dėl operacijos uždelsimo. 

► Rizikos kriterijus vertina paslaugų eksporto patrauklumą iš rizikos paciento sveikatai perspektyvos. Mažos 

rizikos paslaugas eksportuoti yra naudingiau dėl mažesnės neigiamų pasekmių rizikos (pvz., bylinėjimosi 

teisme esant nesėkmingam rezultatui). 

► Kokybės palyginimas su kitomis šalimis padeda įvertinti Lietuvos patrauklumo potencialą. 

► „Nėra eilių / trumpos eilės (iki 1 mėn.)“ vertina paslaugos laukimo Lietuvoje kriterijų (daug Sveikatinimo 

turistų, kaip rodo pasaulinė praktika, keliauja gauti medicinos paslaugų į kitas šalis dėl trumpesnių eilių). 

► Paskutiniame stulpelyje žymimos kitos kliūtys, labiausiai iš teisminės perspektyvos. Pavyzdžiui, kai kurie 

dirbtinio apvaisinimo metodai negalimi pagal galiojančius LR įstatymus. 
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Privatus sektorius       

Bariatrija - + + 1 + + 

Dirbtinis apvaisinimas + + + 2 + ++ 

Kardiochirurgija +/-  + + 5 +  

Kataraktos operacija + - + 1 +  

Kelio sąnario keitimas - + + 3 + + 

Klubo sąnario keitimas - + + 3 + + 

Medicininis spa + - + 1 +  

Neinvazinė diagnostika9 + - + 1 +  

Odontologija + - + 2 +  

Plastinė chirurgija + + + 3 +  

Sveikatos patikrinimas10 + - + 1 +  

Valstybinis sektorius       

Bariatrija + + + 1 +/-  

Kardiochirurgija + + + 3 +/-  

Medicininis spa + - + 1 +  

Neinvazinė diagnostika + + + 1 +/-  

Urologinė brachiterapija + + + 2 +/-  

Klubo ir kelio sąnario keitimas + + + 3 -  

19 lentelė. Daugiausiai potencialo Lietuvos Sveikatinimo turizmui  turinčios paslaugos. 

Žymėjimo ženklai:    + rodo, jog kriterijų tenkina - rodo, jog kriterijaus netenkina +/- rodo, jog kriterijų tenkina iš dalies 

Rizikingumas vertinamas skalėje 1-5, kur 1 žymi „nerizikinga“, 5 – “labai rizikinga“ 

VI.3 Lietuvos konkurencingumo aspektų palyginimas su analizuotų šalių konkurenčių 

pagrindiniais aspektais 

Šalių palyginimas pagal „6C“ metodiką 

                                                                        

 

9 Neinvazinė diagnostika – magnetinio rezonanso tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimai. 
10 Sveikatos patikrinimas apima šias paslaugas: terapeuto arba šeimos gydytojo konsultacija, bendras kraujo tyrimas, visas šlapimo tyrimas, biocheminiai kraujo 

tyrimai, elektrokardiograma, krūtinės ląstos rentgenograma, pilvo organų echoskopija, gydytojo oftalmologo konsultacija ir kt. 
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Siekiant įvertinti Lietuvos Sveikatinimo turizmo  rinkos konkurencinę aplinką, svarbu įvertinti gerosios praktikos šalių, 

su kuriomis konkuruotų Lietuva, konkurencinio pranašumo šaltinius. Remiantis „Ernst & Young“ „6C” metodika, 

konkurencinius pranašumus galima išskaidyti į šešis pagrindinius aspektus: 

► Kaina (angl. Cost) – daugumai Sveikatinimo turistų paslaugų kaina išlieka vienu svarbiausių apsisprendimo 

keliauti motyvų, o kartu ir kriterijų renkantis šalį, tad žema kaina yra reikšmingas paslaugų teikėjo 

pranašumas. 

► Pajėgumai (angl. Capability) – pajėgumai, ypač kokybiškų paslaugų teikimo prasme, yra bene svarbiausias 

apsisprendimo kriterijus Medicinos turistui renkantis tarp šalių. Taip pat tai nurodo šalies pajėgumus priimti 

didelius Sveikatinimo turistų srautus. 

► Prekybos kanalai (angl. Channel) – Sveikatinimo turistų srautų pritraukimas labai priklauso nuo naudojamų 

prekybos kanalų ir rinkodaros priemonių. 

► Patogumas (angl. Convenience) – Sveikatinimo turistai renkasi kelionės šalį ne tik pagal medicinos 

paslaugų kokybės kriterijus, bet ir pagal patogumą keliauti, - kiek ilgai užtrunka vizos gavimas, ar sudėtinga 

procedūra, kaip lengva pasiekti šalį. 

► Kultūra (angl. Culture) – 30 % Sveikatinimo turistų paprastai susiduria su tam tikromis komunikacijos 

problemomis keliaudami užsienio šalyse. Dėl to kultūriniai ir ypač kalbiniai ryšiai yra itin svarbus faktorius, 

darantis įtaką Sveikatinimo turisto šalies pasirinkimui. 

► Konfidencialumas (angl. Confidentiality) – nors tarp analizuotų šalių didesnių skirtumų šioje srityje nėra, 

pasaulio mastu šis kriterijus aktualus Vakarų piliečiams renkantis tas šalis, kuriose privati informacija 

mažiau saugoma. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikta Lietuvos ir keturių šalių – Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos – analizė pagal šiuos kriterijus. 

 Lietuva Estija Latvija Lenkija Vengrija 

Kaina      

► Palyginamųjų Europos Sveikatinimo 

paslaugų kainų indeksas 
53,0 56,2 51,6 46,1 47,8 

Pajėgumai      

► Praktikuojančių gydytojų skaičius 

100 tūkst. gyv. 
366,2 334,91 300,22 216,17 309,06 

► Praktikuojančių odontologų skaičius 

100 tūkst. gyv. 
70,5 92,27 67,13 34,21 50,45 

► Praktikuojančių slaugytojų skaičius 

100 tūkst. gyv. 
726,2 640,20 466,09 519,28 615,48 

► Aktyvaus gydymo stacionaro lovų 

skaičius 100 tūkst. gyv. 
503,4 385,10 431,68 441,23 411,08 

► Struktūros, skirtos Sveikatinimo 

turizmo  koordinavimui ir (ar) 

skatinimui 

Ne. Ne. Ne. Taip. Taip. 

Prekybos kanalai      

► Prekybos kanalai ir rinkodaros 

priemonės 

► Žodinės rekomendacijos 

► Prisistatymai, Sveikatinimo 

turizmo  konferencijose, 

mugėse 

► Ryšių su medicinos 

paslaugų teikėjais, 

individualiais gydytojais 

užmezgimas 

► Medicinos kelionių agentūra 

► Estijos spa asociacijos 

svetainė 

► Sveikatinimo turizmo  

agentūra 

► Medicinos paslaugų teikėjų 

atstovybės JK 

► Skelbimasis Sveikatinimo 

turizmo  informacinėse 

svetainėse 

► Medicinos paslaugų teikėjų 

atstovybės JK 

► Sveikatinimo turizmo  

agentūros 

► Skelbimasis Sveikatinimo 

turizmo  informacinėse 

svetainėse 

► Medicinos paslaugų teikėjų 

atstovybės JK 

► Sveikatinimo turizmo  

agentūros 

► Informacija turizmo 

svetainėse 

► Šalies bei šalies medicinos įvaizdis/ 

žinomumas 

► Mažai žinoma šalis tarp 

turistų. 

► Itin mažai žinoma šalis tarp 

Sveikatinimo turistų. 

► Mažai žinoma šalis tarp 

turistų. 

► Mažai žinoma šalis tarp 

Sveikatinimo turistų. 

► Mažai žinoma šalis tarp 

turistų. 

► Itin mažai žinoma šalis tarp 

Sveikatinimo turistų. 

► Vidutiniškai gerai žinoma 

šalis tarp turistų. 

► Gerai žinoma šalis tarp 

Sveikatinimo turistų. 

► Puikiai žinoma šalis tarp 

turistų. 

► Puikiai žinoma šalis tarp 

Sveikatinimo turistų. 

Patogumas      
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 Lietuva Estija Latvija Lenkija Vengrija 

► Vizos reikalavimai Nėra medicininės vizos, vizos 

gavimas užtrunka. 

Nėra medicininės vizos, vizos 

gavimas užtrunka. 

Nėra medicininės vizos, vizos 

gavimas užtrunka. 

Nėra medicininės vizos, vizos 

gavimas užtrunka. 

Yra medicininė viza. 

► Susisiekimas ► Geras susisiekimas lėktuvu 

► Geras susisiekimas 

traukiniais 

► Puikus susisiekimas lėktuvu 

- skrydžių centras (angl. 

hub) 

► Geras susisiekimas 

traukiniais 

► Puikus susisiekimas lėktuvu 

– skrydžių centras (angl. 

hub) 

► Geras susisiekimas 

traukiniais 

► Labai geras susisiekimas 

lėktuvu 

► Labai geras susisiekimas 

traukiniais 

► Puikus susisiekimas lėktuvu 

► Puikus susisiekimas 

traukiniais - Rytų Europos 

geležinkelio mazgas 

Budapešte 

Kultūra      

► Kalbos ► Lietuvių 

► Rusų 

► Anglų 

► Vokiečių 

► Estų 

► Anglų 

► Rusų 

► Suomių 

► Vokiečių 

► Latvių 

► Rusų 

► Anglų 

► Lenkų 

► Anglų 

► Rusų 

► Vokiečių 

► Prancūzų 

► Vengrų 

► Vokiečių 

► Anglų 

► Kultūriniai panašumai Yra kultūrinių panašumų tiek su 

Rytų, tiek su Vakarų šalimis. 

Kultūra artima Vakarų (ypač 

Skandinavijos) šalims, tačiau yra 

stiprių kultūrinių saitų su Rytų 

šalimis. 

Yra stiprių kultūrinių saitų su Rytų 

šalimis. 

Kultūra artima Vakarų šalims, 

tačiau yra stiprių kultūrinių saitų 

ir su Rytų šalimis. 

Stiprūs kultūriniai panašumai 

Vakarų šalims (ypač 

germaniškoms kultūroms). 

Konfidencialumas      

 Esant poreikiui gali būti 

užtikrinamas. 

Esant poreikiui gali būti 

užtikrinamas. 

Esant poreikiui gali būti 

užtikrinamas. 

Esant poreikiui gali būti 

užtikrinamas. 

Esant poreikiui gali būti 

užtikrinamas. 

20 lentelė. Lietuvos ir keturių šalių – Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos – analizė pagal „6C” metodiką. 

 

Pastebėjimai: 

► Nors tarp lygintų šalių pagal Palyginamąjį Europos sveikatinimo paslaugų kainų indeksą Lietuva yra antra brangiausia šalis po Estijos, kainos gali reikšmingai svyruoti 

priklausomai nuo paslaugos. Detalesnė kainų analizė pagal paslaugas pateikiama žemiau. 

► Lietuva yra lyderė pagal personalo kiekį (tik odontologų skaičiumi nusileidžia Estijai) ir pagal turimų lovų skaičių. Tad efektyviai panaudojus ir eksportui pritaikius 

turimus išteklius, Lietuva turi potencialo priimti didelius Sveikatinimo turistų srautus. 

► Lietuvos medicinos paslaugų teikėjai pritraukdami Sveikatinimo turistus naudojasi pardavimų ir rinkodaros kanalais, kurie nėra tarp populiariausių kitose šalyse. Taip 

pat ženkliai atsiliekama pagal rinkodaros ir pardavimo priemonių įgyvendinimo apimtis ir intensyvumą. 

► Patogumo aspektais lygintos šalys yra panašios, nors Vengrija turi medicininę vizą bei yra lengviau pasiekiama iš daugiau šalių dėl savo geografinės padėties. 
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► Nors Lietuva galėtų būti patraukli pacientams iš Rytų šalių dėl galimai panašesnio mentaliteto, tiek Estija, tiek Latvija, tiek ir Lenkija turi stiprias rusakalbių 

bendruomenes ir panašų mentalitetą, todėl tai nėra didelis konkurencinis pranašumas. Vakarų šalims Estija, Lenkija ir Vengrija taip pat artimesnės nei Lietuva. 

► Konfidencialumo aspektu šalys yra panašios ir nei viena neturi reikšmingo konkurencinio pranašumo. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad, nors tarp Lietuvos ir lygintų šalių yra tam tikrų skirtumų, ryškaus konkurencinio pranašumo prieš šias šalis Lietuva neturi. Tai reiškia, kad 

norėdama būti stipria konkurente šioms šalims, Lietuva turi imtis papildomų priemonių, kurios sukurtų konkurencinį pranašumą. 

 

Medicinos paslaugų kainų Lietuvoje ir konkuruojančiose šalyse palyginimas 

Norint tiksliau įvertinti Lietuvos konkurencinę aplinką iš kainos perspektyvos, buvo palygintos konkrečių paslaugų kainos, kaip pateikta lentelėje žemiau. 
 Lietuva Estija Latvija Lenkija Vengrija 

Paslaugų kainos      

► Riebalų nusiurbimas 1 300 EUR 575 EUR 575 EUR 2 200 EUR 850 EUR 

► Dirbtinis apvaisinimas 3 760 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Apvaisinimas mėgintuvėlyje (INF) 1 140 EUR 1 120 EUR 1 700 EUR n . d. 1 550 EUR 

► Kardiochirurgija 7 500 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Šuntavimas n . d. n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Kataraktos operacija 580 EUR - 700 EUR 780 EUR 768 EUR 

► Kelio sąnario keitimas 4 000 EUR 6 490 EUR 3 100 EUR 5 724 EUR n . d. 

► Klubo sąnario keitimas 4 120 EUR 5 680 EUR 3 500 EUR 3 590 EUR n . d. 

► Neinvazinė diagnostika 290 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Odontologija 580 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Plastinė chirurgija 3 000 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Sveikatos patikrinimas 290 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

► Urologinė brachiterapija 4 340 EUR n . d. n . d. n . d. n . d. 

21 lentelė. Lietuvos ir keturių šalių – Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos – paslaugų kainų palyginimas. 

Kainos svyruoja labai įvairiai, ir mažos kainos lyderės poziciją užima vis kita šalis priklausomai nuo paslaugos. Pastebėtina, kad pateiktos kainos tėra orientacinės, jos gali 

reikšmingai skirtis šalies viduje priklausomai nuo paslaugų teikėjo. 
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VI.4 Lietuvos konkurencingumo vertinimas medicininių spa rinkoje 

Siekiant įvertinti Lietuvos konkurencingumą medicininių spa rinkoje, Lietuvos medicininiai spa ir su jais susijusios 

iniciatyvos buvo palyginti su stipriausios konkurentės Europoje, Čekijos, medicininiais spa ir iniciatyvomis. 

 
Lietuvos ir Čekijos palyginimas 

Produktas 

Nors Čekijoje yra gausus paslaugų pasirinkimas, Lietuvoje siūlomas panašus paslaugų asortimentas (paslaugų 

asortimento palyginimas pateiktas XI.6 priede), tad šiuo aspektu Lietuva yra konkurencinga. Taip pat Lietuva turi 

potencialą siūlyti papildomas paslaugas, retai siūlomas kitose šalyse (pvz., gintaro kambariai, etnografiniai spa), 

tačiau šios paslaugos kol kas nėra plačiai išvystytos. 

Kaina 

Lietuva kainos požiūriu taip pat yra konkurencinga. Populiaresnių procedūrų kainų palyginimas: 

Lietuvoje 

► Klasikinis masažas – 29 € 

► Škotiškas dušas – 4 € 

► Purvo aplikacija – 7 € 

► Gydytojo konsultacija – 9 €  

Čekijoje 

► Klasikinis masažas – 26 € 

► Škotiškas dušas – 4 € 

► Purvo aplikacija – 11 € 

► Gydytojo konsultacija – 9 €  

Rinkodara 

Informacijos prieinamumas apie Čekijos spa yra ženkliai geresnis. Taip pat yra parengtas itin patogus ir išsamus spa 

katalogas pagrindinėmis tikslinių rinkų kalbomis. Lietuva turi paruošusi patrauklų spa katalogą, tačiau turėtų būti 

tobulinimas jo prieinamumas (įkelti į travel.lt puslapį versijas visomis kalbomis, padaryti intuityviai prieinamą 

potencialiam susidomėjusiajam). 

Pačių sanatorijų ir medicininių spa tinklalapiai yra patrauklesni išvaizda nei Čekijos spa. Tačiau kalbų pasirinkimu ir 

informacijos kiekiu užsienio kalbomis ne visi Lietuvos spa gali pasigirti. 

Vieta 

Čekijos geografinė padėtis sudaro sąlygas pritraukti daug medicininių spa turistų iš Vokietijos. Lietuva šios rinkos 

atžvilgiu yra mažiau konkurencingoje aplinkoje, tačiau Lietuva turi geografinį pranašumą artimesnėse rinkose – 

Skandinavijoje ir Rusijoje. 

Procesai 

Lietuvoje didelis medicininių spa užimtumo svyravimas savaitės metu - nuo ketvirtadienio vakaro užimtumas (ypač 

procedūrų) labai didelis, o darbo savaitės pradžioje – labai mažas, todėl Lietuvai labai aktualu skatinti užsieniečių 

vizitus, kurie yra ilgesni ir taip mažina savaitinius svyravimus. 

Infrastruktūra 

Čekijoje net 34 miestai vadinami spa miestais, o kiekviename jų yra bent keletas spa paslaugų teikėjų. Tai leidžia 

klientui rinktis iš didelės pasiūlos ir sudaro galimybes derėtis su vežėjais ir kitomis agentūromis dėl didelių 

medicininių spa turistų srautų. Lietuvoje medicininių spa yra sąlyginai nedaug, ir su dabartiniais pajėgumais galima 

aptarnauti gana ribotą užsienio turistų skaičių, ypač atsižvelgus į aukštą esamą medicininių spa užimtumą (70  

%). Todėl norint konkuruoti dėl didelių klientų srautų reiktų didinti medicininių spa pajėgumus. 

Infrastruktūros kokybė Lietuvos medicininiuose spa yra nevienoda. Geriausiai išvystyti spa gali konkuruoti ar net 

nurungti pirmaujančių Europos šalių medicininius spa, tačiau kitiems medicininiams spa reikėtų gerinti 

infrastruktūros kokybę. 

Žmonės 

Nors Lietuvoje šiuo metu užtenka specialistų, galinčių dirbti medicininiuose spa, jaučiamas mokymo programų, 

orientuotų į medicininius spa, poreikis. Palyginimui, Čekijoje, kaip ir daug kitų Europos šalių (pvz., Estijoje, Jungtinėje 

Karalystėje, Vokietijoje, Olandijoje), yra spa vadybos ir panašių programų, kurių metų įgyjamas specializuotas 

vadybinis ar administracinis išsilavinimas. Lietuvoje taip pat trūksta ir medicininių specialybių, kurios ruoštų darbui 

būtent medicininiuose spa, o ne ligoninėse. Taip pat pastebėtina, kad studijų programų kokybė nėra patenkinama ir 

dažniausiai spa tenka apmokyti naujus darbuotojus patiems, nes vien formalaus išsilavinimo metu įgytų žinių jiems 

neužtenka. 

Didelė Lietuvos silpnybė – kvalifikacinių reikalavimų masažuotojams bei atitinkamų studijų programų nebuvimas. Dėl 

šios priežasties norint, kad dirbtų medicininį išsilavinimą turintis žmogus, spa tenka rūpintis medicinos išsilavinimą 
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turinčio personalo perkvalifikavimu į masažuotojus. 

Lietuvoje daug specialistų turi puikius rusų kalbos įgūdžius (tai yra didelis konkurencinis pranašumas Rytų rinkose), 

tačiau bandant pritraukti klientus iš Vakarų rinkų jaučiamas geresnių anglų kalbos įgūdžių poreikis. Čekija yra 

konkurencingesnė nei Lietuva germaniškose rinkose dėl to, kad didelė dalis gyventojų puikiai kalba vokiškai. 

22 lentelė. Lietuvos ir Čekijos konkurencingumo palyginimas 
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VII Tikslinių rinkų atranka ir apžvalga 

Šiame skyriuje apibendrinama medicinos paslaugų tikslinių rinkų atrankos metodologija ir pasirinktų tikslinių rinkų 

apžvalgos bei didžiausią potencialą turinčios medicininio spa rinkos bei jų potencialo įvertinimas.  

VII.1 Medicinos paslaugų tikslinių rinkų atranka ir apžvalga        

Šioje dalyje apibendrinama tikslinių rinkų atrankos metodologija bei pateikiamos pasirinktų tikslinių rinkų 

apžvalgos.  Šios dalies tikslai yra atrinkti tikslines Lietuvos medicinos paslaugų eksporto rinkas, pagal pasirinktas 

paslaugas įvertinti šių rinkų potencialą, siekiant suprasti efektyviausius galimus medicinos paslaugų pardavimo 

kanalus, išanalizuoti pasirinktas tikslines rinkas, bendradarbiavimo formas bei paklausiausias medicinos paslaugas. 

Apibendrinti potencialių tikslinių rinkų atrankos etapai bei kriterijai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.   

 

Tikslinių rinkų atrankos etapai Atrankos etapo kriterijai Atrinktos šalys 

Pradinė tikslinių rinkų atranka 

► Vyraujančios tendencijos Sveikatinimo 

turizmo  sektoriuje (rinkų geografinė 

padėtis); 

► Potencialių eksporto šalių populiacijų 

dydžiai. 

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Danija, 

Norvegija, Baltarusija, Rusija, Ukraina, 

lietuvių išeivija. 

Potencialių tikslinių rinkų atranka pagal 

kiekybinius ir kokybinius kriterijus 

Kiekybiniai kriterijai: 

► Medicinos paslaugų kainos skirtumas 

lyginant su Lietuva; 

► Skiriamų privačių išlaidų sveikatos 

apsaugai dalis nuo visų šalies išlaidų 

sveikatos apsaugai; 

► Sveikatos apsaugos paslaugų kokybė 

potencialiose rinkose; 

► Medicinos paslaugų laukimo eilės 

potencialiose rinkose; 

► MRSA infekcijų atvejai (%) 

potencialiose rinkose; 

► Bendros išlaidos medicinos 

paslaugoms, tenkančios vienam 

gyventojui; 

► Esami turistų srautai. 

 

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Norvegija, 

Baltarusija, Rusija, Ukraina ir lietuvių 

išeivija. 

Kokybiniai kriterijai: 

► Institucines ir teisinės sąrangos 

palankumas medicinos paslaugų 

eksportui; 

► Potencialių importo šalių požiūris į 

Lietuvą; 

► Esami Sveikatinimo turistų srautai 

(ekspertinis vertinimas). 
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Tikslinių rinkų atrankos etapai Atrankos etapo kriterijai Atrinktos šalys 

Potencialių  tikslinių rinkų dydžių palyginimas ► Potencialūs Sveikatinimo turistų 

srautai; 

► Potencialių tikslinių rinkų dydžiai. 

Jungtinė Karalystė, Vokietija, 

Baltarusija, Rusija, Ukraina ir lietuvių 

išeivija. 

23 lentelė. Potencialių tikslinių rinkų atrankos etapai ir jų kriterijai 

 

VII.1.1 Pradinė medicinos paslaugų tikslinių rinkų atranka 

Šiame tikslinių rinkų atrankos analizės etape buvo atrinktos potencialios medicinos paslaugų importo šalys. Atranka 

buvo vykdoma remiantis esamomis pasaulinėmis Sveikatinimo turizmo  tendencijomis. Atliekant kitų medicinos 

paslaugas eksportuojančių šalių analizę bei konsultuojantis su ekspertais, buvo pastebima didėjanti tendencija, kad 

medicinos paslaugų eksporto šalys orientuojasi į geografiškai ir kultūriškai artimas rinkas bei trumpo nuotolio (angl. 

short-haul) keliones. Be to, medicinos paslaugas eksportuojančių šalių rinkodaros priemonės dažniausiai 

nukreipiamos į didelį gyventojų skaičių turinčias šalis dėl aukštesnio Sveikatinimo turistų srauto potencialo. Dėl šių 

priežasčių tikslinių rinkų atrankai pagal kriterijus, išsirinkome šias rinkas: Jungtinė Karalystę, Vokietiją, 

Skandinavijos šalis, Baltarusiją, Ukrainą ir Rusiją. Taip pat dėl didelės lietuvių išeivijos užsienyje yra tikslinga 

įvardinti lietuvius, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Izraelyje, kaip vieną iš tikslinių 

rinkų (žr. 1 pav.).  

 

  6 pav. Potencialios medicinos paslaugų importo šalys 
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VII.1.2 Tikslinių rinkų atranka pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus 

Šiame tikslinių rinkų atrankos etape analizavome pasirinktas potencialas rinkas šiais kiekybiniais ir kokybiniais 

aspektais:  

 

Kiekybiniai kriterijai: 

 

► Medicinos paslaugų kainų lygio skirtumas lyginant su Lietuva (didesnis vidutinės medicinos kainos paslaugų 

skirtumas lyginant su Lietuva rodo didesnes galimybes pritraukti Sveikatinimo turistų srautą); 

► Privačių išlaidų skiriamų sveikatos apsaugai dalis nuo visų šalies išlaidų sveikatos apsaugai (didesnė valstybės 

finansuojama dalis sudaro prielaidas bendradarbiauti valstybiniu lygmeniu siekiant skatinti Sveikatinimo 

turistų srautą Lietuvą, mažesnė rodo didesnes galimybes paveikti privačių asmenų sprendimus); 

► Sveikatos apsaugos paslaugų kokybė potencialiose rinkose; 

► Medicinos paslaugų laukimo eilės potencialiose rinkose (ilgas laukimas eilėse sudaro geresnes prielaidas 

pritraukti Sveikatinimo turistų į Lietuvą); 

► MRSA infekcijų atvejai (%) potencialiose rinkose (didesnė infekcijų tikimybė lyginant su Lietuva rodo galimybes 

pritraukti Sveikatinimo turistus teikiamų paslaugų kokybės pagrindu); 

► Bendros išlaidos medicinos paslaugoms, tenkančios vienam gyventojui (didesnės bendros išlaidos medicinos 

paslaugoms sudaro prielaidas Sveikatinimo turizmo  vystymuisi).  

► Turistų srautai (esami turistų srautai iš tam tikrų šalių sudaro geresnes prielaidas pritraukti daugiau 

Sveikatinimo turistų).  

 

Kokybiniai kriterijai: 

► Institucinės ir teisinės sąrangos palankumas medicinos paslaugų eksportui (jau sukurta teisinė bazė, sudaranti 

prielaidas Sveikatinimo turizmo  vystymui, sudaro geresnes prielaidas pritraukti daugiau Sveikatinimo turistų); 

► Potencialių importo šalių požiūris į Lietuvą (kultūrinis bei kalbinis šalių artumas sudaro geresnes prielaidas 

pritraukti Sveikatinimo turistų į Lietuvą); 

► Ekspertiniu vertinimu įvertinti esami Sveikatinimo turistų srautai (esami Sveikatinimo turistų srautai iš tam tikrų 

šalių sudaro geresnes prielaidas pritraukti daugiau Sveikatinimo turistų, kadangi turint ribotus finansinius 

išteklius yra lengviau padidinti užimamą rinkos dalį nei  įeiti į naują rinką). 

 

Potencialių tikslinių rinkų analizavimas pagal šiuos kriterijus leido geriau įvertinti, ar yra sudarytos kiekybinės ir 

kokybinės prielaidos medicinos paslaugų eksportui į šias šalis.  

 

Žemiau esančiame grafike potencialios medicinos paslaugų importo šalys lyginamos privačių išlaidų tenkančių 

vienam gyventojui ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės santykiu (apskritimo dydis rodo bendrų išlaidų medicinos 

paslaugoms dydį, o geltona spalva – sąlyginai aukštą privačių išlaidų dalį). Šis grafikas parodo šalis, kuriose 

medicinos paslaugų kokybė yra žemesnė nei Lietuvoje bei kad šios paslaugos didele dalimi yra finansuojamos 

privačiomis lėšomis (viršutinis kairysis kvadrantas). Tai sudaro prielaidas privatiems asmenims ieškoti kokybiškesnių 

medicinos paslaugų kitose šalyse. Pagal šiuos kriterijus tolimesnei šalių atrankai buvo atrinktos Ukraina, Rusija ir 

Baltarusija.     
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  7 pav. Privačių išlaidų tenkančių vienam gyventojui ir Sveikatinimo paslaugų kokybės santykis 

 

Lyginant potencialias medicinos paslaugų eksporto rinkas medicinos paslaugų kainų ir santykinių paslaugų laukimo 

eilėse aspektu pastebima, kad Jungtinėje Karalystėje medicinos paslaugų kainos yra beveik du, o Norvegijoje tris 

kartus didesnės nei Lietuvoje. Tačiau abiejose šalyse medicinos paslaugų eilės yra ilgesnės nei Lietuvoje, kas sudaro 

palankias prielaidas šių šalių piliečiams vykti gydytis į užsienį. Dėl šių priežasčių Jungtinę Karalystę ir Norvegiją 

pasirinkome tolimesnei šalių atrankai. Grafikas, atspindintis kainų ir laukimo eilėse santykį, pateikiamas žemiau.    

 

8 pav. Laukimo medicinos paslaugų eilėse ir medicinos paslaugų kainų santykis 
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Žemiau pateiktame grafike potencialios medicinos paslaugų importo rinkos analizuojamos meticilinui atsparaus 

auksinio stafilokoko (trump. MRSA) infekcijų atvejų (%) ir medicinos paslaugų kainos aspektais. Šis grafikas parodo, 

kad Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje užfiksuojama daugiau šios infekcijos atvejų procentais nei Lietuvoje. Dėl šios 

priežasties bei dėl didelės Vokietijos populiacijos, pasirinkome Vokietiją tolimesnei šalių atrankai.   

 

 

9 pav.  Palyginamųjų kainų ir MRSA infekcijų atvejų santykis 

 

Analizuotų šalių palyginimai pagal aukščiau minėtus kriterijus apibendrinami žemiau esančiose lentelėse. Šios 

analizės metu pagal aukščiau nurodytus kriterijus neanalizavome Baltarusijos rinkos dėl duomenų apie šią rinką 

trūkumo bei šios rinkos panašumo į Rusijos bei Ukrainos rinką. Atlikus tikslinių rinkų analizę pagal pasirinktus 

kriterijus, į tolimesnę šalių analizę nusprendėme neįtraukti Danijos rinkos, kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos 

duomenimis Danijos sveikatos apsaugos sistema įvardijama kaip viena geriausių Europoje, kurioje yra sąlyginai 

nedidelės medicinos paslaugų laukimo eilės. Dėl šių priežasčių Danijos piliečiai neturėtų prielaidų vykti gydytis į 

Lietuvą.     

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami apibendrinti šalių palyginimai pagal kiekybinius kriterijus.    
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24 lentelė. Potencialių importo rinkų palyginimo apibendrinimas pagal kiekybinius kriterijus 
 

Siekiant tinkamai įvertinti tikslinių rinkų potencialą, taip pat buvo atsižvelgta ir į kokybinius kriterijus. Žemiau esanti 

lentelė apibendrina potencialių tikslinių rinkų palyginimus pagal pasirinktus kokybinius kriterijus. 

 

Šalis 

Institucinės ir teisinės sąrangos 

palankumas medicinos paslaugų 

eksportui 

Požiūris į Lietuvą Esami Sveikatinimo turistų srautai 

► Norvegija ► Norvegija yra sukūrusi teisinę 

bazę, sudarančią sąlygas ilgai 

gydymo laukiantiems pacientams 

gauti valstybės finansuojamas 

gydymo paslaugas užsienio 

► Sąlyginai aukštas kalbos barjeras 

► Kultūriškai tolima šalis 

► Nėra, tačiau buvo keletas atvejų, 

kai atvyko grupė Norvegų gauti 

odontologijos paslaugų 

Šalis 

Valstybės 

finansuojama išlaidų 

sveikatos apsaugai 

dalis 

Sveikatos apsaugos 

paslaugų kaina 

Sveikatos apsaugos 

paslaugų laukimo 

eilėse trukmė 

MRSA infekcijų atvejų 

tikimybė sveikatos 

apsaugos paslaugų 

įstaigose 

Esami turistų srautai 

► Norvegija ► Didelė dalis (85 %) 

gyventojų išlaidų 

medicinos 

paslaugoms įsigyti 

yra finansuojamos 

valstybės. 

► Daugiau nei 3 

kartus aukštesnė 

nei Lietuvoje ir 

pati aukščiausia 

iš visų Europos 

šalių. 

► Ilgesnė nei 

Lietuvoje.   

► Mažiausias MRSA 

infekcijos atvejų 

procentas tarp 

visų analizuojamų 

šalių (apie 10 

kartų mažesnis 

nei Lietuvoje). 

► Nedidelis turistų 

srautas (16 846) 

► Jungtinė 

Karalystė 

► Didelė dalis (> 83 

%) gyventojų 

išlaidų medicinos 

paslaugoms įsigyti 

yra finansuojamos 

valstybės. 

► Beveik 2 kartus 

didesnės nei 

Lietuvoje, tačiau 

mažiausios iš 

visų analizuotų 

Vakarų Europos 

šalių. 

► Beveik 2 kartus 

ilgesnė nei 

Lietuvoje ir 

ilgiausia 

lyginant su 

visomis 

analizuoto-mis 

Vakarų Europos 

šalimis. 

► Daugiau nei 2 

kartus didesnė 

nei Lietuvoje ir 

didžiausia 

lyginant su 

visomis 

analizuotomis 

Vakarų Europos 

šalimis  

► Vidutinis turistų 

srautas (35 398) 

► Rusija ► Santykinai 

mažesnė nei 

Vakarų Europos 

šalyse (73 %) 

gyventojų išlaidų 

medicinos 

paslaugoms įsigyti 

dalis yra 

finansuojamos 

valstybės. 

► - ► - ► - ► Labai didelis  

turistų srautas 

(105 869)   

► Vokietija ► Ženkli dalis (78 %) 

gyventojų išlaidų 

medicinos 

paslaugoms įsigyti 

yra finansuojamos 

valstybės. 

► 2 kartus didesnės 

nei Lietuvoje. 

► Trumpiausias 

lyginant su 

visomis 

analizuoto-mis 

Vakarų Europos 

šalimis  

► 62 % didesnė nei 

Lietuvoje ir viena 

didžiausių tarp 

analizuojamų 

Vakarų Europos 

šalių. 

► Labai didelis 

turistų srautas 

(105 832) 

► Ukraina ► Didžiausia privačių 

lėšų skiriamų 

sveikatos apsaugai 

dalis tarp visų 

analizuojamų šalių 

(44 %)  

► - ► - ► - ► Nedidelis turistų 

srautas (9 100) 

 



 

83 

 
 

šalyse. 

► Jungtinė Karalystė ► Priimta S2 forma ir 56 straipsnis, 

suteikiantys teisę gauti medicinos 

paslaugas EEA šalyse narėse.   

► Žemesnis kalbos barjeras nei 

Vokietijoje 

► Kultūriškai tolima šalis 

► Nėra (neskaičiuojant Lietuvių 

išeivių Junginėje Karalystėje) 

► Rusija ► - ► Nėra kalbos barjero 

► Kultūriškai artima šalis 

► Lietuvos kaip „Vakarų Europos“ 

įvaizdis   

► Minimalūs 

► Vokietija ► - ► Aukštas kalbos barjeras 

► Sąlyginai kultūriškai tolima šalis  

► Nėra 

► Ukraina ► Potencialas pritraukti vidutines ir 

aukštesnes nei vidutines pajamas 

gaunančius medicinos paslaugų 

pirkėju, ieškančius geresnio 

kokybės ir kainos santykio. 

► Nėra kalbos barjero 

► Kultūriškai  artima šalis 

► Lietuvos kaip „Vakarų Europos“ 

įvaizdis   

► Minimalūs 

25 lentelė. Potencialių importo rinkų palyginimo apibendrinimas pagal kokybinius kriterijus 

 

VII.1.3 Tikslinių rinkų dydžių palyginimas 

Šiame tikslinių rinkų atrankos ir rinkų potencialo įvertinimo etape pagal pasirinktas paslaugas buvo išanalizuoti 

potencialūs tikslinių rinkų dydžiai bei atrinktos didžiausią eksporto potencialą turinčios medicinos paslaugos. 

Žemiau esančiuose paveiksluose pateikiama dabartinės potencialių tikslinių rinkų paslaugų, kurios buvo atrinktos 

VI.2 skyriuje, apimtys.  

 

Šių paslaugų apimtys buvo apskaičiuotos remiantis šiais duomenimis ir prielaidomis: 

► Remiantis OECD duomenimis buvo gautos Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje atliktų klubo ir kelio sąnario 

keitimo, kataraktos ir kardiochirurgijos operacijų apimtys bei atliktų kompiuterinės tomografijos ir 

magnetinio rezonanso tyrimų skaičius; 

► Remiantis „The Human Fertilisation and Embryology Authority“ duomenimis, buvo gautos atliktų dirbtinio 

apvaisinimo procedūrų apimtys Jungtinėje Karalystėje; 

► Remiantis „Cancer Research UK“ duomenimis, buvo gautos asmenų sergančiųjų prostatos vėžiu apimtys 

Jungtinėje Karalystėje; 

► Remiantis „International Medical Travel Journal“ duomenimis, buvo gautos Jungtinės Karalystės pacientų, 

kurie vyksta gauti plastinės chirurgijos ir odontologijos procedūrų į užsienio šalis, apimtys; 

► Remiantis sveikatos specialistų rekomendacijomis, kad asmenys nuo 35 metų turėtų tikrintis sveikatą bent 

vieną kartą per metus bei darant prielaidą, kad apie 10 %  35 – 70 metų asmenų tikrinasi sveikatą vieną 

kartą per metus, buvo gautos potencialios sveikatos patikrinimo procedūrų apimtys; 

► Skaičiuojant potencialias procedūrų apimtis buvo daroma prielaida, kad tikslinė Rusijos rinka sudaryta iš 

pacientų, kurie gyvena mažiausiai nuo Lietuvos nutolusiose gubernijose (viso apie 68 mln. gyventojų); 

► Tikslinė lietuvių išeivijos rinka apskaičiuota remiantis turimais statistikos departamento duomenimis apie 

emigraciją deklaravusių ir nedeklaravusių asmenų skaičių;                   
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► Skaičiuojant potencialius Sveikatinimo turistų srautus, išskyrus odontologijos ir plastinės chirurgijos 

paslaugų gavėjus, buvo remtasi Europos komisijos paskaičiavimais, kad apytikriai  1 % tikslinių rinkų 

piliečių vyksta gydytis į užsienį; 

► Prognozuojant tikslinių rinkų, apie kurias neturima oficialių OECD ar Eurostat duomenų, dydį buvo daroma 

prielaida, kad šių tikslinių rinkų procedūrų apimtys yra panašios į Vokietijos ir Jungtinės Karalystės rinkų 

apimtis; 

 

Detalios prielaidos, darytos skaičiuojant potencialius turistų srautus iš tikslinių rinkų pagal kiekvieną strateginę 

alternatyvą, yra pateikiamos VIII.2.2 skyriuje. 

 

 

10 pav.  Potenciali tikslinių rinkų paklausa medicinos paslaugų eksportui 

371 453 

1179 

859 

487 
595 

2422 

1740 

275 336 

2533 

983 

612 
748 

3047 

2189 

85 104 

422 
303 

88 108 

440 
316 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

Urologinė 
brachiterapija 

Dirbtinis 
apvaisinimas 

Klubo sąnario 
keit. 

Kelio sąnario keit. 

P
as

la
u

gų
 s

ka
ič

u
s 

Potenciali paklausa (I) 

Jungtinė Karalystė 

Vokietija 

Ukraina 

Rusija 

Baltarusija 

Lietuvių diaspora 



 

85 

 
 

 

11 pav.  Potenciali tikslinių rinkų paklausa medicinos eksportui 

 

 

 

12 pav.  Potenciali tikslinių rinkų paklausa medicinos paslaugų eksportui 

 

Pagal šiuos duomenis galime teigti, kad rinkos turinčios didžiausią potencialą yra Jungtinė Karalystė, Vokietija, 

Rusija ir Ukraina, paklausiausios paslaugos – neinvazinė diagnostika, odontologija ir sveikatos patikrinimas. Žemiau 

esančiose lentelėse pateikiamos Sveikatinimo turistų srautų apimtys pagal šalis ir paslaugas. Pastebėtina, jog 
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pateikiami esami bei prognozuojami (po 10 m.) rinkų dydžių duomenys. Prognozuojami duomenys apskaičiuoti 

darant prielaidą, jog dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/24/ES 2011 m. kovo 9 d. ,,Dėl pacientų 

teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo“ įgyvendinimo ir kitų teigiamų Sveikatinimo 

turizmo  rinkos vystymosi tendencijų pacientų, gaunančių medicinos paslaugas užsienyje, dalis per 10 metų išaugs 

nuo 1 % iki 3 %. 
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Šalis Neinvazinė  diagnostika Kataraktos operacija Urologinė brachiterapija Kardiochirurgija Dirbtinis apvaisinimas 

  Esami Prognozuojami Esami Prognozuojami Esami Prognozuojami Esami Prognozuojami Esami Prognozuojami 

Jungtinė Karalystė 67856 203567 4073 12218 371 1112 1928 5785 453 1358 

Vokietija 54265 162796 1516 4549 487 1460 2533 7600 595 1784 

Ukraina 30635 91905 856 2568 275 824 1430 4291 336 1007 

Rusija 68255 204764 1907 5722 612 1837 3187 9560 748 2244 

Baltarusija 9457 28371 264 793 85 254 442 1325 104 311 

Lietuvių išeivija 9852 29557 275 826 88 265 460 1380 108 324 

Iš viso 240 320 720 961 8 891 266 75 1 918 5 752 9 979 29 940 2 344 7.028 

26 lentelė. Sveikatinimo turistų srautai 

 

Šalis Plastinė chirurgija Klubo sąnario keit. Kelio sąnario keit. Odontologija Sveikatos patikrinimas Viso 

  Esami 

Prognozuo-

jami Esami 

Prognozuo-

jami Esami 

Prognozuo-

jami Esami 

Prognozuo-

jami Esami Prognozuo-jami Esami Prognozuo-jami 

Jungtinė Karalystė 15000 15000 1179 3538 859 2576 40000 40000 27429 82288 159148 367442 

Vokietija 19707 19707 2422 7266 1740 5221 52552 52552 40212 120637 176029 383572 

Ukraina 11125 11125 2533 7598 983 2948 29668 29668 20606 61819 98447 213753 

Rusija 16525 16525 3047 9140 2189 6567 44066 44066 45349 90699 185885 391123 

Baltarusija 2290 2290 422 1266 303 910 6106 6106 6436 12872 25909 54498 

Lietuvių išeivija 36 36 440 1319 316 948 9541 9541 14851 44554 25184 88750 

Iš viso 64 683 64 683 8 886 26 659 5 559 16 677 181 933 181 933 137 623 412 868 670.601 1.499.138 

27 lentelė. Sveikatinimo turistų srautai 

 

Didžiausios rinkos yra Rusija (859 mln. litų), Vokietija (562 mln. litų), Ukraina (498 mln. litų) bei  Jungtinė Karalystė (449 mln. litų). Didžiausių rinkų prognozuojami medicinos 

paslaugų importo rinkų dydžiai po 10 metų sudarys atitinkamai 1 799, 1 067, 971 ir 878 mln. litų.       

 

 

Pajamos (mln. Lt) Neinvazinė  diagnostika Kataraktos operacija Urologinė brachiterapija Kardiochirurgija Dirbtinis apvaisinimas 

Šalis Esamos Prognozuojamos Esamos Prognozuojamos Esamos Prognozuojamos Esamos Prognozuojamos Esamos Prognozuojamos 
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Jungtinė Karalystė 88 265 8 24 6 18 50 150 6 18 

Vokietija 71 212 3 9 7 21 66 198 8 24 

Ukraina 60 179 3 8 6 19 56 167 7 20 

Rusija 133 399 6 17 14 41 124 371 15 44 

Baltarusija 18 55 1 2 2 6 17 51 2 6 

Lietuvių išeivija 13 38 1 3 1 3 12 36 1 3 

Iš viso 383 1 149 21 63 36 108 324 973 38 114 

28 lentelė. Tikslinių rinkų dydžiai 

 

Pajamos (mln. Lt) Plastinė chirurgija Klubo sąnario keit. Kelio sąnario keit. Odontologija Sveikatos patikrinimas Viso 

Šalis Esamos 

Prognozuo-

jamos Esamos 

Prognozuo-

jamos Esamos 

Prognozuo-

jamos Esamos 

Prognozuo-

jamos Esamos 

Prognozuo-

jamos Esami 

Prognozuo-

jami 

Jungtinė Karalystė 155 155 17 51 12 36 80 80 27 81 449 878 

Vokietija 204 204 34 102 24 72 105 105 40 120 562 1067 

Ukraina 173 173 54 162 21 62 89 89 31 93 498 971 

Rusija 257 257 65 195 46 138 132 132 68 204 859 1799 

Baltarusija 36 36 9 27 6 19 18 18 10 29 119 250 

Lietuvių išeivija 0 0 6 18 4 12 19 19 15 45 72 177 

Iš viso 824 825 185 555 113 339 444 443 191 572 2 559 5 141 

29 lentelė. Tikslinių rinkų dydžiai
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Atsižvelgiant į atliktą analizę buvo atrinktos šios medicinos paslaugų tikslinės rinkos: 

► Vokietija; 

► Jungtinė Karalystė; 

► Rusija; 

► Ukraina; 

► Baltarusija; 

► Lietuvių išeivija gyvenanti Vokietijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.  

 

VII.2 Medicinos paslaugų tikslinių rinkų apžvalga 

Šioje dalyje apžvelgiamos tikslinės Lietuvos medicinos paslaugų eksporto rinkos institucinės ir teisinės sąrangos, 

galimo bendradarbiavimo ir poveikio kanalų bei medicinos paslaugų finansavimo aspektais. Šiame skyriuje 

pateikiamos trijų tikslinių rinkų apžvalgos, kadangi apie Rusijos ir Baltarusijos rinkas galima daryti prielaidas 

atsižvelgiant į Ukrainos rinką.  Išsami kiekvienos šalies apžvalga pateikiama 0 priede. Šiame priede taip pat 

pateikiama ir Norvegijos, kurios buvo nuspręsta neįtraukti i tikslinių rinkų sąrašą dėl per mažo potencialo, apžvalga.   

VII.2.1  Institucinė sąranga ir teisinė bazė  

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie institucinės sąrangos ir teisinės bazės, sukuriančios 

prielaidas medicinos paslaugų importui į Lietuvą, egzistavimą kiekvienoje tikslinėje rinkoje.  

 Vokietija Ukraina Jungtinė Karalystė 

► ES Direktyva, leidžianti EEA šalių nariams 

gauti medicinos paslaugas kitose šalyse 

narėse.  

► 2004 metais Vokietija priėmė sveikatos 

modernizavimo aktą. Patvirtinusi šį aktą, 

Vokietija tapo pirmąja šalimi suteikusia 

savo piliečiams galimybę gauti 

kompensaciją už gydymą užsienyje.   

► Ukraina neturi sukūrusi teisinės bazės 

apibrėžiančios medicinos paslaugų 

gavimo galimybes užsienio šalyse ir 

sukuriančios prielaidas medicinos 

paslaugų importui į Lietuvą.  

 

► ES Direktyva, leidžianti EEA šalių 

nariams gauti medicinos paslaugas 

kitose šalyse narėse.  

► Priimta S2 forma ir 56 straipsnis, 

suteikiantys teisę gauti medicinos 

paslaugas EEA šalyse narėse.   

 

► ES Direktyva, leidžianti EEA šalių nariams gauti medicinos paslaugas kitose šalyse narėse, sudaro tinkamas 

prielaidas Lietuvos medicinos paslaugų eksportui į kitas EEA šalis. 

► Kadangi Ukraina nepriklauso ES, tai sudaro prielaidas naudoti skirtingą kainodarą Ukrainos Sveikatinimo turistų 

atžvilgiu, lyginant su EEA šalių narių piliečiais. 

 

PASTEBĖJIMAS. Lietuva turėtų išnaudoti susidariusią palankią teisinę bazę Sveikatinimo turistams iš EEA šalių 

pritraukti į Lietuvą bei bandyti užmegzti glaudesnius valstybinius santykius medicinos paslaugų eksporto srityje su 

Vokietija ir Jungtine Karalyste.  

 

VII.2.2 Didžiausią eksporto potencialą turinčios medicinos paslaugos 

Žemiau pateikiamos pagrindinės tikslinių rinkų importuojamos medicinos paslaugos ir Sveikatinimo turistų srautai.  
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Vokietija Ukraina Jungtinė Karalystė 

► Odontologija 

► Plastinė chirurgija 

► Odontologija 

► Onkologija 

► Kardiologija 

► Ortopedija 

► Odontologija (~40 000) 

► Plastinė chirurgija (~15 000) 

► Nevaisingumo gydymas 

► Klubo ir kelio sąnario keitimas  

 

► Tikslinėse rinkose dominuoja odontologijos ir plastinės chirurgijos paslaugos. 

► Ukrainiečiai į užsienio šalis važiuoja atlikti sudėtingų medicinos operacijų, o Jungtinės Karalystės piliečiai taip 

pat importuoja nevaisingumo gydymo paslaugas. 

   

PASTEBĖJIMAS. Lietuva galėtų pasinaudoti esama situacija nevaisingumo gydymo srityje, sudarydama tinkamas 

teisines sąlygas tokioms paslaugoms teikti. Lietuva turėtų aktyviai skatinti odontologijos ir plastinės chirurgijos 

Sveikatinimo turistų pritraukimą į Lietuvą bei sudaryti sąlygas sudėtingų medicinos paslaugų, pvz. kardiologijos, 

vystymui bei tinkamam infrastruktūros užtikrinimui.  

 

VII.2.3 Galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai 

Žemiau pateikiami apibendrinti galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai. 

Vokietija Ukraina Jungtinė Karalystė 

► Pacientai konsultuojasi su vietiniu 

sveikatos draudimo atstovu, pvz., AOK, dėl 

vykimo gydytis į užsienį.  

► Sprendimą dėl stacionaraus gydymo 

priima sveikatos draudimo atstovai. 

► Tokios pačios sąlygos taikomos ir 

privačioms draudimo įmonėms, tačiau 

prieš gydymą rekomenduojama pasitarti 

su draudimo bendrovės atstovu.  

► Vykdami į užsienį gydytis, ukrainiečiai 

pasitiki pažįstamų rekomendacijomis. 

► Informacijos paieška vykdoma ligoninių 

ir tarpininkų internetinėse svetainėse.  

► Labai svarbi gydytojų, dėl kurių tiesiogiai 

skambinama į gydymo įstaigas, 

reputacija.  

► Prieš vykdami į užsienį Jungtinės 

Karalystės piliečiai konsultuojasi su 

vietiniu gydytoju bei vietiniu 

sveikatos įgaliotiniu.  

► Norint vykti į valstybinę kitos šalies 

ligoninę būtinas sveikatos 

įgaliotinio sutikimas (šiuo atveju 

visas išlaidas kompensuoja NHS).  

► Vykstant pagal ES Direktyvą, 

pacientui nebūtinas sveikatos 

įgaliotinio sutikimas, tačiau 

rekomenduojama su juo pasitarti 

dėl galimos kompensacijos.     

 

► Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje pacientai prieš vykdami į užsienį konsultuojasi su vietiniu gydytoju. Norint 

vykti į užsienį reikalinga gauti sveikatos draudimo arba sveikatos įgaliotinio pritarimą (jei vykstama ne pagal ES 

Direktyvą).    

► Ukrainiečiai į užsienį vyksta gydytis savo iniciatyva arba remdamiesi pažįstamų rekomendacijomis, t.y. nebūtinas 

vietinio gydytojo sutikimas.   

 

PASTEBĖJIMAS. Bandydama pritraukti Sveikatinimo turistus iš užsienio, Lietuva turėtų užmegzti kontaktus su 

vietiniais JK ir Vokietijos gydytojais bei asmenimis, kurie priima sprendimus dėl paciento išvykimo į užsienį, pvz., 

vietiniais sveikatos įgaliotiniais. Taip pat svarbu, aktyviai reklamuoti Lietuvos medicinos paslaugas internetu, 

kadangi tai gali paveikti potencialių Sveikatinimo turistų tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų sprendimą vykti gydytis į Lietuvą.    
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VII.2.4 Finansavimas 

Žemiau pateikiama informacija apie medicinos paslaugų finansavimą tikslinėse rinkose. 

Vokietija Ukraina Jungtinė Karalystė 

► Jei asmuo nusprendžia vykti gydytis į 

užsienį, jis už paslaugas pirmiausia 

susimoka savo lėšomis, vėliau šias lėšas 

kompensuoja sveikatos draudimo 

atstovybė (pvz., AOK). 

► Kompensuojamos visos gydymo išlaidos, 

kurios yra įtrauktos į Vokietijos privalomąjį 

sveikatos draudimo sąrašą, tačiau suma 

negali būti didesnė negu būtų mokama už 

paslaugas Vokietijoje.  

► Privatus draudimas taip pat finansuoja 

gydymąsi užsienyje (apie 10 % gyventojų 

turi įsigiję privatų sveikatos draudimą).     

► Mažai išvystyta privataus sveikatos 

draudimo rinka (tik apie 2,5 % gyventojų 

yra įsigiję privatų draudimą). 

► Nuosavomis lėšomis finansuoja 40 proc. 

visų medicinos išlaidų.  

► Valstybė nefinansuoja gydymo užsienyje 

bei odontologijos paslaugų.   

► Gydymo išlaidas užsienyje valstybė 

finansuoja dviem būdais. (1) Pagal 

ES Direktyvą bei (2) pagal s2 formą.  

► Pirmuoju atveju pacientas padengia 

paslaugos išlaidas pats, kurias 

vėliau finansuoja (dalinai 

finansuoja) NHS. 

► Antruoju atveju vietinis sveikatos 

įgaliotinis nukreipia pacientą į 

valstybinę užsienio ligoninę. Šiuo 

atveju visas išlaidas padengia NHS 

(yra sudarytos sutartys tarp NHS ir 

užsienio šalių Sveikatinimo 

paslaugų teikėjų, pvz., VLK).   

► Dauguma JK sveikatos draudimo 

įmonių nefinansuoja planinių 

operacijų, tačiau tai populiarėja.  

 

► Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje medicinos paslaugos užsienyje yra finansuojamos tiek valstybinio, tiek 

privataus sektoriaus, t.y. draudimo įmonių ir privačiomis pacientų, lėšomis, dėl to svarbu bendradarbiauti su 

abiem sektoriais. 

► Norint bendradarbiauti su užsienio draudimo įmonėmis, kurios nukreiptų Sveikatinimo turistų srautus į Lietuvą, 

būtina atitikti šių draudimo įmonių keliamus aukštus reikalavimus. Pavyzdžiui: 

► Ligoninė turi būti akredituota išorinių akreditavimo organizacijų; 

► Ligoninės privalo nuolatos atlikti klientų pasitenkinimo stebėseną bei dalintis šia informacija su draudimo 

įmone; 

► Ligoninės privalo atlikti apie 80 % operacijų tipų iš tų, kurias dažniausiai finansuoja draudimo įmonės; 

► Kita.     

 

► Ukrainiečiai už medicinos paslaugas užsienyje bei odontologijos paslaugas Ukrainoje susimoka iš nuosavų lėšų, 

dėl to yra svarbu bendradarbiauti su tokiais pardavimo kanalais, kuriais būtų galima paveikti privačių asmenų 

apsisprendimą vykti gydytis į užsienį.    

 

PASTEBĖJIMAS. Bandydama pritraukti medicinos paslaugų turistus iš Jungtinės Karalystės ir Vokietijos, Lietuva 

turėtų užtikrinti tinkamo lygio ligoninių akreditaciją, kas sudarytų prielaidas produktyviam ligoninių 

bendradarbiavimui su draudimo kompanijomis ir užtikrintų aukštus Sveikatinimo turistų srautus. Taip pat Lietuva 

turėtų save pristatyti kaip kokybiškų medicinos paslaugų prieinamomis kainomis šalį, kadangi Rytų Europoje 

medicinos paslaugos dažnu atveju finansuojamos nuosavomis lėšomis.         
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VII.3 Medicininio spa tikslinės rinkos ir tikslinių rinkų potencialo įvertinimas 

Šiame skyriuje pateikiamos atrinktos medicininio spa tikslinės rinkos bei apžvelgiamas šių rinkų potencialas, galimų 

turistų srautų ir jų sugeneruotų pajamų aspektais.      

VII.3.1 Medicininio spa tikslinės rinkos 

Medicininio spa tikslinės rinkos buvo atrenkamos atsižvelgiant į esamus sveikatingumo įstaigų užsienio turistų 

srautus. Sveikatingumo įstaigų svečių srautai buvo įvertinami atsižvelgiant į Statistikos departamento turimus 

duomenis apie sveikatingumo įstaigų užimtumą (V.3.1) bei remiantis „Ernst & Young‘ atliktos sanatorinio gydymo 

paslaugas teikiančių įmonių apklausos duomenimis (0). Pagal Statistikos departamento turimus  duomenis 

daugiausiai sveikatingumo įstaigų svečių atvyko iš Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos, Latvijos ir Lenkijos. Šiuos 

rezultatus patvirtinta ir atlikta apklausa, kurioje teigiama, kad daugiausiai sveikatingumo įstaigų klientų atvyksta iš 

Rusijos, Vokietijos, Latvijos ir Lenkijos. Be to, apklausos dalyviai įvardino Izraelį kaip vieną iš užsienio šalių, iš kurių 

atvyksta daugiausiai turistų, tačiau Statistikos departamento duomenimis Lietuvos sveikatingumo įstaigose 

apsistojo tik 314 izraeliečių.     

 

Atsižvelgiant į esamus sveikatingumo įstaigų užsienio lankytojų srautus buvo pasirinktos šios tikslinės rinkos: 

► Vokietija; 

► Baltarusija; 

► Rusija; 

► Latvija; 

► Lenkija. 

 

Taip pat, remiantis Čekijos spa lankytojų duomenimis, ilgesniuoju laikotarpiu siūlytume įvardinti Ukrainą kaip naują 

potencialią rinką, nes ši šalis turi didelę gyventojų populiaciją bei augančią gyventojų perkamąją galią.     

 

Pažymėtina, kad Lietuvos statistikos departamentas kaip sveikatingumo įstaigas klasifikuoja tik įstaigas teikiančias 

sanatorinio gydymo ir reabilitacines paslaugas bei apgyvendinimo paslaugas. Tačiau įstaigos, kurios teikia 

medicininio spa ir apgyvendinimo paslaugas yra klasifikuojamos prie viešbučių. Dėl to, siekiant tiksliau įvertinti 

esamus medicininio spa klientų srautus, Statistikos departamentas rinkdamas ir klasifikuodamas duomenis, turėtų 

šias įstaigas priskirti prie sveikatingumo įstaigų.                         

 

VII.3.2 Medicininio spa tikslinių rinkų potencialo įvertinimas 

Šioje dalyje pateikiamas medicininio spa tikslinių rinkų potencialo įvertinimas. Atsižvelgiant į esamus ribotus spa 

industrijos duomenis, tikslinių rinkų potencialo įvertinimas buvo atliktas remiantis „SRI International“ 2007 metais 

atlikto tyrimo rezultatais, Statistikos departamento duomenimis bei pritaikant gautus potencialių spa turistų srautus 

esamiems sveikatingumo įstaigų srautams Lietuvoje bei darant atitinkamas spa turistų srautų augimo prielaidas. 

„SRI“ duomenimis, Europoje įvyko apie 7,4 mln. tarptautinių spa kelionių.  

Medicininio spa tikslinių rinkų potencialo įvertinimas buvo atliekamas remiantis šiomis prielaidomis ir statistiniais 

duomenimis: 
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► Daugiausiai spa tikslais Europoje keliauja pasiturinčių Vakarų Europos šalių gyventojai, dėl to, skaičiuojant 

vienam gyventojui Europoje tenkančių spa kelionių skaičių, buvo remiamasi 15 ES šalių populiacijos dydžiu 

atėmus Italijos, Ispanijos ir Portugalijos bei pridėjus Rusijos ir Ukrainos populiacijas;    

► Spa kelionių skaičius tenkantis vienam gyventojui Europoje vidutiniškai sudaro apie 0,02 kelionės; 
► Tikslinė Rusijos rinka sudaryta iš potencialių spa turistų, kurie gyvena mažiausiai nuo Lietuvos nutolusiose 

gubernijose (iš viso apie 68 mln. gyventojų). 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus statistinius duomenis bei prielaidas buvo apskaičiuota potenciali medicininio spa 

paklausa tikslinėse rinkose. Ši informacija pateikiama žemiau esančiame grafike.    

 

 
.  13 pav. Potenciali medicininio spa paklausa   

 

Apibendrinant aukščiau lentelėje pateiktus duomenis, didžiausia potenciali medicininio spa  paklausa yra 

Vokietijoje, Rusijoje ir Lenkijoje – atitinkamai 1,88 mln., 1,57 mln., ir 0,87 mln. turistų.  
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VIII Bendroji strateginė kryptis ir strateginės alternatyvos 

VIII.1 Bendroji strateginė kryptis 

Atsižvelgiant į ankstesniuose galimybių analizės skyriuose pateiktos užsienio šalių gerosios praktikos, Lietuvos 

esamos situacijos ir konkurencinės aplinkos analizės rezultatus, žemiau esančioje schemoje pateikta siūlomos 

bendros Lietuvos Sveikatinimo turizmo  skatinimo strateginės krypties koncepcija. 

 

 

14 pav.  Sveikatinimo turizmo  sektoriaus vystymo perspektyva 

 

Bendrosios strateginės krypties koncepcinė schema pagrindinių strateginių aspektų išsidėstymas laike pagal dvi 

pagrindines perspektyvas: 

► Sveikatinimo turizmo  sektoriaus vystymo 

► Paslaugų ir tikslinių rinkų 

 

Pirmoji perspektyva atspindi, kaip pagal siūlomą bendrąją strateginę kryptį turėtų būti vystomas privatus ir viešasis 

medicinos paslaugų teikimo sektorius Lietuvoje. Antroji perspektyva rodo, kokios prioritetinės į eksportą orientuotos 

paslaugos turėtų būti pasirinktose tikslinėse rinkose ir kaip įėjimas į tikslines rinkas išdėstomas dešimties metų 

laikotarpyje. Laiko perspektyvą rodančioje rodyklėje taip pat pavaizduotas pagrindinių strategijos etapų išdėstymas. 

Rusija, Baltarusija

Medicininis spa

Viešasis sektorius

Privatus sektorius

Trumpalaikė perspektyva (1-3 metai) Vidutinė perspektyva (3 - 6 metai) Ilgalaikė perspektyva (6 - 10 metų)

Pradėta įgyvendinti Medicinos 

turizmo skatinimo strategija

Sukurtas ir toliau vystomas 

Medicinos turizmo klasteris

Fiziškai atskirta ir išvystyta tik į medicinos 

turizmą orientuota infrastruktūra viešojo 

sektoriaus medicinos įstaigose

Pritraukiant investicijas ir privataus sektoriaus iniciatyva 

pertvarkoma esama ir vystoma nauja medicinos paslaugų 

infrastruktūra, atsižvelgiant į paklausą ir turistų srautus

Ukraina, Lietuvių emigrantų bendruomenės 

Medicinos turizmo sektoriaus vystymo perspektyva

Paslaugų ir tikslinių rinkų perspektyva

Jungtinė Karalystė

JAV

I etapas: produkto apibrėžimas ir 

kokybės gerinimas  

II etapas: rinkodara, komunikacija ir pardavimai

III etapas: infrastruktūros vystymas 

Lenkija, Latvija

Vokietija

Kardiologija, plastinė chirurgija

Sveikatos patikrinimas, neinvazinė diagnostika, odontologija

Urologinė chirurgija, klubo ir kelio sąnario keitimo operacijos
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Toliau esančiuose skyriuose kiekvienas iš bendros strateginės krypties elementų aprašomi detaliau. 

 

VIII.1.1 Įgyvendinimo etapai 

Lietuvos Sveikatinimo turizmo  skatinimas galėtų būti įgyvendinamas šiais pagrindiniais etapais: 

 

I etapas: Produkto apibrėžimas ir kokybės gerinimas 

Etapo metu nustatoma sukuriama institucinė sąranga (klasterinė struktūra), jungianti pajėgius medicinos, sveikatos 

ir susijusių paslaugų teikėjus, kurie galėtų būti orientuoti į eksportą, minimizuojant galimą riziką sektoriaus ir 

Lietuvos reputacijai bei įvaizdžiui užsienyje. Detaliai apibrėžiamas į eksportą orientuotų kompleksinių Sveikatinimo 

paslaugų paketas, paslaugų kokybė, nustatomi kokybės didinimo poreikiai ir galimybės. Vykdomas pasirinktų 

paslaugų tiekėjų akreditavimas ir sertifikavimas. 

 

II etapas: Lietuvos, kaip Sveikatinimo turizmo  šalies,  įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas, paslaugų 

pardavimas 

Pagal parengtą koncepciją taktiniu lygmeniu suplanuojamos ir įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos 

priemonės, orientuotos į informacijos apie Lietuvos teikiamas Sveikatinimo turizmo  galimybes prieinamumą, bendrą 

Lietuvos žinomumą ir teigiamo įvaizdžio formavimą bei paslaugų pardavimą. Vystomi pardavimo kanalai užmezgant 

ryšius su galimais tarpininkais, pardavimo atstovais, privačiais medicinos paslaugų teikėjais, draudimo įmonėmis 

bei valstybinėmis institucijomis. 

 

III etapas: Fizinės infrastruktūros tobulinimas ir plėtra 

Vykdant investicinius projektus esama medicinos paslaugų teikimo infrastruktūra pritaikoma eksporto poreikiams, 

vystoma nauja infrastruktūra (tik į paslaugų eksportą orientuota ligoninė), siekiant patenkinti galimai augsiančio 

Sveikatinimo turistų srautų poreikius. 

 

VIII.1.2 Paslaugos 

Atsižvelgiant į VI šios galimybių analizės skyriuje pateiktą didžiausią eksporto potencialą turinčių Lietuvos medicinos 

paslaugų analizės rezultatus siūloma orientuotis į šių paslaugų eksporto skatinimą. 

 

Paslaugos, orientuotos į Rytų rinkas: 

► Kardiologija; 

► Plastinė chirurgija. 

 

Paslaugos, orientuotos į Vakarų rinkas: 

► Sveikatos patikrinimas; 

► Neinvazinė diagnostika; 

► Odontologija. 

 

Paslaugos, orientuotos į Rytų ir Vakarų rinkas: 

► Klubo ir kelio sąnario keitimo operacijos; 

► Urologinė chirurgija; 
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► Medicininis spa. 

 

 

VIII.1.3 Tikslinės rinkos 

Pagal šios galimybių analizės VII skyriuje aprašytą tikslinių rinkų nustatymo analizę siūloma orientuotis į medicinos 

paslaugų eksporto skatinimą šiose rinkose. 

 

Trumpalaikėje perspektyvoje (1 – 3 metai): 

► Rusija (medicinos ir medicininio spa paslaugos) 

► Ukraina (medicinos paslaugos) 

► Baltarusija (medicinos ir medicininio spa paslaugos) 

► Lietuvių išeivių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Skandinavijoje ir Ispanijoje (medicinos 

paslaugos) 

► Lenkija (medicininio spa paslaugos) 

► Latvija (medicininio spa paslaugos) 

► Vokietija (medicininio spa paslaugos) 

 

Vidutinėje perspektyvoje (3 – 6 metai): 

► Jungtinė Karalystė (medicinos paslaugos) 

► Vokietija (medicinos paslaugos) 

 

Ilgalaikėje perspektyvoje (6 – 10 metų): 

► Jungtinės Amerikos Valstijos ir kitos šalys, pvz., Skandinavija Tolimieji Rytai (medicinos paslaugos)  

 

Pastebėtina, jog siekiant sėkmingai pritraukti Sveikatinimo turistus   iš Vakarų Europos šalių, Lietuvos medicinos 

sektoriuje turi būti įgyvendinti ženklūs kokybiniai pokyčiai. Trumpalaikėje ir vidutinėje perspektyvoje pokyčiai apimtų 

paslaugų kokybės gerinimą diegiant kokybės standartus, įgyvendinant Sveikatinimo  įstaigų akreditaciją ir 

sertifikavimą pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus (pvz., JCI, EUROPESPA med).  

 

Dėl šių priežasčių trumpalaikėje perspektyvoje siūloma orientuotis tik į Rytų rinkas, o Sveikatinimo turistus   iš 

tikslinių Vakarų Europos rinkų pradėti aktyviai pritraukti vidutinėje perspektyvoje. Toks rinkų prioritetų paskirstymas 

sudarytų prielaidas mažinti galimą riziką Lietuvos reputacijai ir įvaizdžiui Vakarų šalyse. O atsižvelgiant į jau esamus 

medicininio spa turistų srautus ir į esamą šio sektoriaus infrastruktūrą, medicininio spa paslaugų eksportas turėtų 

būti pradėtas skatinti Rytų ir Vakarų Europos rinkose jau trumpalaikėje perspektyvoje.       

  

 

VIII.1.4 Institucinės, teisinės ir fizinės infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių vystymas 

Teisinių kliūčių mažinimas 

Siekiant didinti Lietuvos medicinos paslaugų sektoriaus konkurencingumą turėtų būti keičiama teisinė bazė ribojanti 

privataus sektoriaus vystymąsi, sudaromos prielaidos greitesniam vizų išdavimui, įgyvendinama sąnaudas atitinkanti 

viešojo medicinos sektoriaus kainodaros politika bei naikinami arba mažinami kiti šios studijos V skyriuje aprašyti 

teisiniai barjerai. 
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Sveikatinimo turizmo  klasterio sukūrimas 

Siekiant sutelkti ir kryptingai strategiškai naudoti turimus ribotus išteklius, užtikrinti centralizuotą komunikaciją bei 

paslaugų kokybės kontrolę siūloma integruoti medicinos paslaugų vertės grandinę sudarančias privataus sektoriaus 

įmones sukuriant Sveikatinimo turizmo  klasterį. 

 

Viešojo sektoriaus medicinos įstaigų infrastruktūros, orientuotos į Sveikatinimo turizmą  atskyrimas ir vystymas 

Siekiant sudaryti prielaidas ir galimybes pritraukti Sveikatinimo turistus tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų šalių, viešojo 

sektoriaus medicinos paslaugų įstaigose turėtų būti fiziškai atskirta ir išvystyta infrastruktūra, orientuota į paslaugų 

eksportą. Didėjant Sveikatinimo turistų srautams į Lietuvą, esama perteklinė infrastruktūra (lovų skaičius, viršijantis 

ES vidurkį) galėtų būtų pertvarkoma ir pritaikoma medicinos paslaugų eksportui, pritraukiant tiesiogines užsienio 

investicijas, vykdant PPP (angl. Public Private Partnership) ir kitus projektus, kuriuose galimas privataus ir viešojo 

sektoriaus bendras finansavimas. Augant užsienio Sveikatingumo turistų srautams, svarbu valdyti riziką, kad 

nenukentėtų Lietuvos piliečių teisėti lūkesčiai laiku gauti medicinos paslaugas. Dėl to medicinos sistema turėtų būti 

nuolatos stebima, ar nėra atitinkamo disbalanso.   

 

Privataus sektoriaus infrastruktūros plėtra  

Atsižvelgiant į papildomą paklausą augant Sveikatinimo turistų srautams, būtų sudaromos galimybės privatiems 

medicinos paslaugų teikėjams investuoti į turimos infrastruktūros plėtrą ir vystymą. 

 

Žmogiškųjų išteklių vystymas 

Lietuvoje ypač jaučiamas jaunų medicinos specialistų nuotėkis, todėl ateityje yra privalu strategiškai planuoti 

reikalingus specialistus pagal specialybes, tinkamai apmokyti trūkstamus bei vilioti į užsienį išvažiavusius patyrusius 

specialistus, tokiu būdu gerinant kokybės ir aptarnavimo lygį bei metodus.  

 

VIII.1.5 Lietuvos Sveikatinimo turizmo  rinkodaros koncepcija 

Šalies Sveikatinimo turizmo  rinkodaros koncepcijos pagrindą sudaro jos tikslai ir uždaviniai, pozicionuojamos 

savybės ir žinutė, rinkodaros struktūra ir segmentai. 

 

VIII.1.5.1 Rinkodaros tikslai ir uždaviniai 

 

Ilgalaikiai medicinos rinkodaros tikslai turėtų būti susieti su bendrojo šalies turizmo rinkodaros keliamais tikslais: 

aktyvinti atvykstančiųjų srautus bei didinti jų poveikį šalies ekonomikai. 

 

Tikslai Uždaviniai 

1. Skatinti Sveikatinimo turistų srautus Lietuvoje 
1.1. Didinti Lietuvos žinomumą tarptautinėje Sveikatinimo turizmo  rinkoje 

1.2. Formuoti Lietuvos, kaip saugios ir kvalifikuotos Sveikatinimo turizmo  krypties, įvaizdį 

2. Didinti vieno turisto apsilankymo metu 

išleidžiamą pinigų sumą 

2.1. Pristatyti kitus Lietuvos turizmo produktus, paslaugų kompleksiškumą 

2.2. Skatinti strategijoje numatytų prioritetinių Lietuvos medicinos paslaugų pasirinkimą 

30 lentelė. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. 
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VIII.1.5.2 Pozicionavimas 

 

Kaip rodo valstybių analizė, dėl nišinio šio turizmo produkto pobūdžio didelių išskirtinumų jo pozicionavime nėra 

pastebima. Be to, daugelyje valstybių dažnai naudojami tie patys vertės pasiūlymai, kaitaliojant jų minėjimo 

prioritetus (pvz., I. Kokybė, II. Kaina arba atvirkščiai). Pristatant Lietuvos medicinos turizmą, rekomenduojama 

komunikuoti tokius pagrindinius vertės pasiūlymus, išskirtus remiantis šalies, kaip kelionės tikslo, pasirinkimo 

priežastimis: 

 

I. Kokybė: 

► Specialistų kvalifikacija: Lietuvos specialistai pasižymi aukšta, užsienyje vertinama kvalifikacija, kurią vertėtų 

akcentuoti prioritetine tvarka prieš turimą (strategijos įgyvendinimo metu rekomenduojamą tobulinti) 

infrastruktūrą. 

► ES standartų atitiktis: kadangi Lietuva šioje turizmo srityje nėra žinoma, būtina akcentuoti tam tikrą kokybės 

garantą – tarptautinį reguliavimą. Vėlesniuose strategijos įgyvendinimo etapuose gydymo įstaigoms įgijus 

tarptautines akreditacijas, teikiama garantija turėtų tapti jos. 

► Slaugos kokybė: medicininės paslaugos kokybė neatsiejama nuo priežiūros, taigi jos pristatymas yra būtinas 

siekiant tapti patrauklia Sveikatinimo turizmo  kryptimi. 

 

 

II. Kaina: 

► Atkreiptinas dėmesys, kad pozicionuojant Lietuvos medicinos turizmą, nerekomenduojama tarp vertės 

pasiūlymų reikšmingai išskirti mažų paslaugų kainų. Nepaisant to, kad ši savybė yra ryški Lietuvoje, su ja sunku 

išsiskirti dėl artimiausios konkurencinės aplinkos – Lenkijos, kur kainos savybė ypač stipriai akcentuojama. Taip 

pat atsisakius labai ryškios mažos kainos savybės, nuoseklesnė tampa kvalifikacijos ir paslaugos 

kompleksiškumo linija. Vis dėlto, kadangi kaina yra viena iš svarbiausių Sveikatinimo turizmo  krypties 

pasirinkimo priežasčių, ji (ne kaip dominuojanti, bet papildoma vertė) galėtų lydėti kiekvieną iš aukščiau 

paminėtų įvaizdžio savybių, t.y. akcentuoti aukštą vertę už palankią kainą. 

 

 

III. Patogumas: 

► Paslaugų atlikimo terminas: lyginant su daugeliu kitų sveikatos apsaugos sistemų apkrova ir susidariusiomis 

laukiančiųjų eilėmis, Lietuvoje medicinos paslaugos teikiamos sąlyginai greitai, o tai yra viena iš paskatų vykti 

gydytis į užsienio šalis. 

► Medicinos spa paslaugos šioje galimybių analizėje yra įtraukiamos į bendrą Sveikatinimo turizmo  strategiją ir 

joms galioja visos šioje dalyje pristatomos savybės, tačiau jas taip pat rekomenduojama akcentuoti kaip atskirą 

vertės pasiūlymą šalia bet kurios konkrečios medicinos paslaugos – medicinos atostogų / reabilitacijos 

galimybės. Medicinos spa paslaugų rinkodara bendrojoje strategijoje galėtų veikti dviem kryptimis:  

► viena vertus, tai yra galimybių studijos rengimo metu didžiausią įdirbį turinti sritis, kurios turimą 

komunikacijos infrastruktūrą vertėtų plėsti ir panaudoti siūlant kitas Sveikatinimo turizmo  

paslaugas ir pritraukiant klientus, 

► kita vertus, tai gali būti siūloma kaip aukšta pridėtinė vertė Medicinos turistui planuojant įgyti 

medicinos paslaugą, kartu pailginant jo buvimą šalyje. 
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► Paslaugos kompleksiškumas: būtina akcentuoti patogumą atvykstančiam Medicinos turistui, t.y. įvairių 

paslaugų ir turizmo produktų infrastruktūros integralumą šalyje (ne tik medicinos paslaugos, bet ir 

apgyvendinimas, logistika, kultūrinė veikla, kt.). 

 

 

IV. Kiti aspektai: 

► Kai kurioms rinkoms yra svarbus kultūros / mentaliteto ir kalbos aspektas, taigi tam tikroje rinkodaros 

kampanijos dalyje šią papildomą vertę taip pat patartina akcentuoti. 

 

Atsižvelgiant į pagrindines apibendrintas Sveikatinimo turizmo  vystymo kryptis – Rytus ir Vakarus, rekomenduojama 

išskirti dvi pagrindines rinkodaros kampanijos žinutes atsižvelgiant į skirtingus galimus vertės pasiūlymų prioritetus 

šiose pagrindinėse rinkų grupėse. Žinutės11 skirtingai akcentuoja aprašytąsias savybes ir nurodo tolimesnes 

Sveikatinimo turizmo  rinkodaros pozicionavimo kryptis: 

 

   
 

Įgyvendinant rinkodaros kampaniją, taktinio lygmens žinutės, šūkiai, rinkodaros medžiaga ir kt. turėtų būti pritaikomi 

konkrečioms paslaugoms, tikslinėms rinkoms, jose išskiriamoms auditorijoms, tačiau reikia nenukrypti nuo 

pagrindinių strateginių pozicionavimo žinučių. Dėl mentaliteto ir kalbos aspekto svarbos Lietuvos išeivijai 

rekomenduojama adaptuoti Rytams skirtą žinutę. 

 

VIII.1.5.3 Rinkodaros struktūra 

 

Atsižvelgiant į bendras turizmo rinkodaros tendencijas, Sveikatinimo turistų poreikius ir Lietuvos Sveikatinimo 

turizmo  situaciją, išskiriamos trys lygiagrečiai įgyvendintinos Sveikatinimo turizmo  rinkodaros kryptys: 

 

1. Informavimas 2. Įvaizdžio formavimas 3. Paslaugų pristatymas 

Dabartinėje šalies Sveikatinimo  turizmo 

rinkodaros situacijoje pirmiausia yra būtina 

pateikti išsamią ir patikimą informaciją apie 

šią nišinę turizmo sritį ir infrastruktūrą 

Lietuva ir jos medicina šiuo metu yra visiškai 

nežinoma sritis užsienyje, todėl būtinas 

kryptingas bendro Lietuvos Sveikatinimo 

turizmo  ir paslaugų teikėjų įvaizdžio 

Teikiant informaciją apie Lietuvos medicinos 

turizmą, didžiausias dėmesys turi būti 

skiriamas strategijoje išskirtų prioritetinių 

medicinos (plastinė chirurgija, kelio ir klubo 

                                                                        

 

11 Žinutė nėra tapati šūkiui. Tai – komunikacijos atspirties taškas, nurodantis veiksmus / savybes, kuriomis siekiama pristatyti produktą / paslaugą rinkodaros 

medžiagoje. Vėliau taktiniame lygmenyje jos taikomos atsižvelgiant į siauresnes tikslines rinkas, auditorijas ir kt. 

Rytai: 

 

Lietuva – profesionalių medicinos paslaugų šalis 

Vakaruose, kurioje gera ir patogu sveikti bei 

lengva susikalbėti. Beje, palankiomis kainomis.  

(kokybė, patogumas, kalba / kultūra, aukšta 

vertė už palankią kainą) 

 

Vakarai: 

 

Lietuva – profesionalių medicinos paslaugų šalis, 

kurioje gera ir patogu sveikti. Beje, palankiomis 

kainomis.  

(kokybė, patogumas, aukšta vertė už palankią 

kainą) 
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Lietuvoje. Informacija privalo būti lengvai 

pasiekiama ir pakankama sprendimą vykti 

gydytis į užsienį priimančiam turistui ar 

tarpininkui. Ši veiklos grupė turėtų būti 

įgyvendinama nedelsiant, trumpuoju 

strategijos laikotarpiu. 

formavimas kuriant tarptautinį pasitikėjimą 

šalimi kaip tinkama Sveikatinimo turizmo  

kryptimi. Šios krypties įgyvendinimas taip pat 

turėtų prasidėti kartu su strategijos 

įgyvendinimo pradžia. 

sąnarių keitimas, kardiochirurgija, urologinė 

brachiterapija, odontologija, neinvazinė 

diagnostika, kataraktos operacija, sveikatos 

patikrinimas, dirbtinis apvaisinimas) ir 

sveikatinimo (medicinos SPA) paslaugų 

pristatymui. 

Lentelė 31. Rinkodaros kryptys 

 

Tarptautinėje Sveikatinimo turizmo  praktikoje sėkmingam pozicionavimui ne visuomet prireikia rinkodaros 

nacionaliniu mastu. Jos nebuvimas yra ypač būdingas stiprų bendrą turizmo įvaizdį turinčiose šalyse, kuriose 

eksporto plėtrai dažnai pakanka privačių rinkos dalyvių iniciatyvų plėtojant medicinos turizmą. Tačiau dėl mažo 

Lietuvos žinomumo, šios turizmo srities specifikos ir startinės pozicijos rekomenduojama dalį rinkodaros veiksmų 

vykdyti nacionaliniu mastu, taip formuojant bendrą šakos įvaizdį ir lengvinant paslaugų eksporto galimybes šalies 

rinkos dalyviams. Taigi išskirtų trijų krypčių įgyvendinimui rekomenduojama išskirti du rinkodaros lygius: 

► Nacionalinis lygmuo. Šiame lygmenyje turėtų būti brėžiamos Sveikatinimo  turizmo Lietuvoje rinkodaros gairės, 

įgyvendinama valstybinio lygmens skatinimui reikalinga veikla ir imamasi privačias iniciatyvas jungiančių 

veiksmų. 

► Privatus lygmuo. Šiame lygmenyje paslaugų teikėjai koncentruotųsi į savo paslaugų rinkodarą ir pardavimą.  
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VIII.2 Strateginės alternatyvos 

Aukščiau aprašyta bendroji Lietuvos Sveikatinimo turizmo  skatinimo  strateginė kryptis pagal numatytas įgyvendinti 

priemones, reikalingų išteklių ir pastangų intensyvumą bei pokyčių dydį yra klasifikuojama į tris strategines 

alternatyvas. Žemiau esančioje schemoje pateiktos trys strateginės alternatyvos, jas susiejant su konkrečiomis 

priemonėmis. 

 

 

15 pav.  Strateginių alternatyvų susiejimas su įgyvendinamomis Sveikatinimo turizmo  skatinimo priemonėmis. 

 

VIII.2.1 Strateginių alternatyvų vertinimo metodologija 

Siekiant įvertinti pasiūlytas Sveikatinimo turizmo  skatinimo strategines alternatyvas, buvo atliekami šie 

pagrindiniais skaičiavimai: 

 

I žingsnis: Atsižvelgiant į strateginės alternatyvos priemones ir intensyvumą įvertinami potencialų Sveikatinimo 

turistų srautai į Lietuvą iš pasirinktų tikslinių rinkų. 

 

II žingsnis: Įvertinama į Lietuvą atvykusių Sveikatinimo turistų ir juos lydinčių asmenų sukuriama pridėtinė vertė 

Lietuvos ekonomikai. 

 

I strateginė alternatyva

Rinkodarinio medicinos turizmo 

klasterio sukūrimas
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Bendros Lietuvos medicinos paslaugų įvaizdžio komunikacijos vykdymas

Dalyvavimas specializuotuose medicinos turizmo parodose ir mugėse 

Ligoninių ir medicininių spa akreditavimas ir sertifikavimas

Investicijų pritraukimas, siekiant 

ženkliai išplėsti ir atnaujinti turimą 

medicinos paslaugų infrastruktūrą 

Teisinės bazės pokyčių, sudarančių prielaidas medicinos turizmo vystymuisi, įgyvendinimas

Informacijos apie Lietuvos medicinos turizmą prieinamumo užtikrinimas 

Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, vežėjais, medicinos paslaugų ir draudimo įmonėmis užsienyje

Medicinos turizmo atstovybių tikslinėse rinkose sukūrimas

Infrastruktūrinio medicinos turizmo 

klasterio sukūrimas

Natūralių gamtos veiksnių, naudojamų medicininių spa paslaugų teikimui, sertifikavimas 

Sanatorinio gydymo, kaip prevencinės sveikatos 
priežiūros sistemos dalies, skatinimas

Didesnis pastangų ir išteklių intensyvumasMažesnis pastangų ir išteklių intensyvumas
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III žingsnis: Sukurta pridėtinė vertė palyginama su strateginei alternatyvai įgyvendinti reikalingomis investicijomis, 

apskaičiuojama ekonominė grąža ir jos dabartinė vertė. 

 

 

I žingsnis – Sveikatinimo turistų srautų apskaičiavimas 

 

Apskaičiuojant Sveikatinimo turistų srautus, kuriuos potencialiai galėtų pritraukti Lietuva pagal kiekvieną strateginę 

alternatyvą, remiamasi tikslinių rinkų dydžio duomenimis pateiktais šio dokumento VII.3 skyriuje. Papildomai 

kiekvienai strateginei alternatyvai daromos šios pagrindinės prielaidos: 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, nusprendusių gauti medicinos paslaugas, dalies augimas per 10 prognozuojamų 

metų: nuo 1 % iki 3 %. 

 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje, dalis, kuriai bus prieinama informacija 

apie galimybes gauti reikiamas medicinos paslaugas Lietuvoje -parenkamas priklausomai nuo strateginės 

alternatyvos. Ši dalis svyruoja nuo 20 % iki 50 %. 

 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje ir sužinojusių apie gydymosi galimybes 

Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą gauti medicinos paslaugas Lietuvoje (angl. conversion rate) - 

parenkamas priklausomai nuo strateginės alternatyvos. Pagal pasirinktą alternatyvą šių pacientų dalis svyruoja 

nuo 1,5 % iki 5 %. Tačiau Rusijai, Baltarusijai ir lietuvių išeivijai taikomas aukštesnis procentas, kuris svyruoja 

nuo 2 % iki 7 % Rusijos ir Baltarusijos rinkoms ir nuo 5 % iki 15 % lietuvių išeivijai.      

 

► Kartu su atvykusiu Medicinos turistu atvyksta vienas lydintis asmuo.  

 

► Įgyvendinant rinkodaros priemones bus pritraukiama iki 20 % (nuo bendro Sveikatinimo turistų srauto į Lietuvą) 

papildomų Sveikatinimo turistų iš netikslinių Lietuvos Sveikatinimo turizmo  rinkų.   

 

II žingsnis – Sveikatinimo turistų Lietuvoje sukuriamos pridėtinės vertės įvertinimas 

 

Skaičiuojant atvykusių Sveikatinimo turistų sukuriamą pridėtinę vertę buvo remiamasi Leontjevo modeliu, kuris yra 

pagrįstas šalies ekonominės veiklos rūšių tarpšakinio balanso matematine (matricos) išraiška. Tarpšakinis balansas 

parodo visų šalies ekonomikos šakų tarpusavio gamybos ir vartojimo sąryšius, t.y. kiek vienos ekonomikos šakos 

produkcijos yra panaudojama kitų ekonomikos šakų produkcijai pagaminti. 

 

Leontjevo modelis leidžia nustatyti, kokį poveikį vienos ekonomikos šakos produkcijos apimčių padidėjimas turės 

kitų ekonomikos šakų produkcijos padidėjimui, ir taip įvertinti bendrą - tiek tiesioginį, tiek netiesioginį, poveikį visos 

šalies ekonomikai. 

 

Naudojant Leontjevo modelį sukuriama pridėtinė vertė buvo vertinama ūkio sektoriuose, kuriuose atvykę 

Sveikatinimo turistai patirtų išlaidų: 

► Sveikatos priežiūros paslaugos; 

► Viešbučių ir restoranų paslaugos; 

► Sausumos, vandens ir oro transportas; 

► Mažmeninė prekyba; 

► Pramoginės, kultūrinės ir sportinės paslaugos. 
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Sveikatinimo turistų išlaidos sveikatos priežiūros paslaugų ūkio sektoriuje buvo apskaičiuotos atsižvelgiant į 

konkrečių medicinos paslaugų, dėl kurių atvyko Sveikatinimo turistai, kainas bei apimtis. 

 

Sveikatinimo turistų bei juos lydinčių asmenų išlaidų pasiskirstymas kituose ūkio sektoriuose buvo įvertintas 

atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento leidinyje „Turizmas Lietuvoje 2010“ pateikta į Lietuvą atvykstančių 

užsienio šalių turistų vidutinių išlaidų priklausomai nuo šalies bei jų pasiskirstymo informacija. Pagal šią informaciją 

užsienio turistai Lietuvoje daugiausiai išleidžia maistui ir gėrimams, mažiausiai – laisvalaikiui ir kultūrai. 

 

Turistų išlaidų pasiskirstymas 

Maistas ir gėrimai (pirkti restoranuose, baruose ir parduotuvėse) 29,00 % 

Apgyvendinimas 17,40 % 

Transportas 11,00 % 

Laisvalaikis ir kultūra 6,80 % 

Pirkiniai 23,30 % 

Kita 12,50 % 

32 lentelė. Turistų išlaidų pasiskirstymas ne Sveikatinimo paslaugų sektoriuose 

 

Šalis Vieno turisto išlaidos per dieną (Lt) 

Jungtinė Karalystė  233  

Vokietija 319 

Ukraina 148 

Baltarusija 288 

Rusija 250 

33 lentelė. Vieno turisto išlaidos per dieną ne Sveikatinimo paslaugoms 

 

Pagal Lietuvos ekonomikai parengtą Leontjevo modelį nustatyti šių ekonomikos šakų produkcijos pokyčio 

ekonominio poveikio daugikliai. Daugikliai rodo, kiek papildomai pridėtinės vertės sukuriama Lietuvoje dėl 

atvykstamojo užsienio turizmo suvartojamų prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, viešbučių ir restoranų paslaugų pridėtinės 

vertės daugiklis 0,60 rodo, kad vienas užsienio turisto Lietuvoje išleistas litas, įsigyjant apgyvendinimo paslaugų, 

lemia Lietuvos ekonomikos sukuriamos pridėtinės vertės padidėjimą 60 centų. 
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Turistų išlaidų ekonominio poveikio daugikliai Pridėtinės vertės daugiklis 

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos 0,62 

Maistas ir gėrimai (pirkti restoranuose, baruose ir parduotuvėse) 0,60 

Apgyvendinimas 0,60 

Transportas 0,52 

Laisvalaikis ir kultūra 0,52 

Pirkiniai 0,92 

Kita 0,44 

34 lentelė. Lietuvos ekonomikos pridėtinės vertės daugikliai su Sveikatinimo turizmu susijusiose ekonomikos šakose 

 

Vieno konkretaus Sveikatinimo turisto poveikis Lietuvos ekonomikai (sukuriama pridėtinė vertė) apskaičiuojamas 

pagal formulę: 

 

, kur 

 

I – vieno į Lietuvą atvykstančio Sveikatinimo turisto per vieną vizitą patiriamos išlaidos, priklausančios nuo atvykimo 

šalies. 

D – Sveikatinimo turisto Lietuvoje patiriamų išlaidų dalis, skirta tam tikros ekonomikos šakos produktams / 

paslaugoms įsigyti. 

M – ekonominės šakos pridėtinės vertės daugiklis. 

 

Bendras visų Sveikatinimo turistų srautų ekonominis poveikis įvertinamas imant visų Sveikatinimo turistų 

ekonominio poveikio sumą. 

 

III žingsnis – ekonominės grąžos dabartinės vertės apskaičiavimas  

 

Ekonominė grąža kiekvienos strateginės alternatyvos atveju apskaičiuojama iš ankstesniuose žingsniuose 

apskaičiuotos pridėtinės vertės atimant konkrečiai alternatyvai įgyvendinti reikalingas investicijas. 

 

Kiekvienų metų ekonominė grąža diskontuojama naudojant Europos Komisijos rekomenduojamą 5 % realią diskonto 

normą, taip apskaičiuojant dabartinę ekonominės grąžos vertę kiekvienai iš strateginių alternatyvų.  

 

VIII.2.2 Strateginių alternatyvų vertinimas ir palyginimas 

I strateginė alternatyva 

 

Pagal alternatyvą įgyvendinamos priemonės: 

► Pagal galimybes įgyvendinami reikalingi teisinės bazės pokyčiai; 

► Natūralių gamtos veiksnių sertifikavimas; 

► Nenumatomi reikšmingi institucinės sąrangos pokyčiai; 

► Nenumatomos investicijos į Sveikatinimo paslaugų kokybės tobulinimą, infrastruktūros vystymą ar plėtrą;  

► Įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos priemonės, labiausiai orientuotos į dalyvavimą pavienėse 

specializuotose parodose, taip pat sukuriamas ir palaikomas centrinis Lietuvos Sveikatinimo turizmo  

internetinis portalas. 



 

105 

 
 

 

Vertinant pritrauktų Sveikatinimo turistų srautus bei jų sukurtą pridėtinę vertę buvo daromos šios prielaidos:  

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje, dalis, kuriai bus prieinama informacija 

apie galimybes gauti reikiamas medicinos paslaugas Lietuvoje – 30 %. 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje ir sužinojusių apie gydymosi galimybes 

Lietuvoje, dalis priimanti teigiama sprendimą gauti medicinos paslaugas Lietuvoje: 1,5 % - Vakarų Europos 

gyventojų, 2 % - Rytų šalių gyventojų, 5 % - Lietuvių emigrantų užsienyje. 

► Investicijos į rinkodarą ir komunikaciją sudaro 3 mln. litų per metus.  

► Medicininio spa paklausa iš tikslinių rinkų išlaikys esamą augimo tendenciją, kuri sudaro apie 4,3 % per metus; 

► Vidutinė paslaugų (medicininio spa paslaugos, apgyvendinimas ir maitinimas) kaina sveikatingumo įstaigose 

sudaro apie 165 Lt vienai dienai; 

► Vidutinė apsistojimo spa įstaigose trukmė 4,44 dienos. 

 

 

I alternatyvos apibendrinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

I alternatyva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sveikatinimo turistų srautai (su 

lydinčiais asmenimis) ( tūkst. vnt.) 3 3 4 5 7 11 14 17 20 21 

Medicininio spa turistų srautai (tūkst. 

vnt.) 111 117 123 129 138 148 158 167 176 184 

Pajamos už medicinos ir reabilitacijos 

paslaugas (mln. Lt) 4 5 6 8 12 19 25 32 36 38 

Pajamos už su medicininiu spa 

susijusias paslaugas (mln. Lt) 81 84 88 92 96 100 104 109 113 118 

Pajamos už kitas paslaugas (mln. Lt) 2 2 3 4 6 9 12 15 17 18 

Iš viso sukurta papildoma pridėtinė 

vertė (mln. Lt) 4 4 6 7 11 18 23 29 33 35 

Išlaidos skatinimo priemonėms (mln. 

Lt) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ekonominė grąža (mln. Lt) 1 1 3 4 8 15 20 26 30 32 

Ekonominės grąžos dabartinė vertė 

(mln. Lt) 
96 

                  

 

35 lentelė. I strateginės alternatyvos apibendrinimas 

 

II strateginė alternatyva 

 

Pagal alternatyvą įgyvendinamos priemonės: 

► Pagal galimybes įgyvendinami reikalingi teisinės bazės pokyčiai; 

► Natūralių gamtos veiksnių sertifikavimas; 

► Sukuriamas Sveikatinimo turizmo  klasteris, vykdantis aktyvią koordinacinę, kokybės kontrolės ir komunikacijos 

veiklą; 

► Vykdomas Sveikatinimo paslaugų teikimo įstaigų akreditavimas ir sertifikavimas pagal tarptautiniu mastu 

pripažįstamą standartą; 

► Įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos priemonės, vidutiniškai intensyviai dalyvaujant parodose ir mugėse, 

užmezgant kontaktus su galimais partneriais , bendradarbiaujant su draudimo įmonėmis. Taip pat diegiamos 
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naujų medicininio spa paslaugų kūrimo / pritaikymo bei paramos schemų administracinių / rinkodaros 

gebėjimų stiprinimo paramos schemos; 

► Vykdoma vidutinio intensyvumo Lietuvos, kaip Sveikatinimo turizmo  šalies, įvaizdžio ir žinomumo didinimo 

bendroji komunikacija; 

 

Vertinant pritrauktų Sveikatinimo turistų srautus bei jų sukurtą pridėtinę vertę buvo daromos šios prielaidos:  

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje, dalis, kuriai bus prieinama informacija 

apie galimybes gauti reikiamas medicinos paslaugas Lietuvoje – 35 %; 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje ir sužinojusių apie gydymosi galimybes 

Lietuvoje, dalis priimanti teigiama sprendimą gauti medicinos paslaugas Lietuvoje: 2 % - Vakarų Europos 

gyventojų, 2,4 % - Rytų šalių gyventojų, 7,5  % - Lietuvių emigrantų užsienyje; 

► Medicininio spa klientų, dalis, kuriai bus prieinama informacija apie galimybes gauti reikiamas medicininio spa 

paslaugas Lietuvoje – 20 % Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 25 % Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos rinkose. 

► Medicininio spa klientų, sužinojusių apie gydymosi galimybes Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą 

gauti medicininio spa paslaugas Lietuvoje: 2 % - Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 2,5 % - Baltarusijos, Rusijos ir 

Latvijos rinkose; 

► Vidutinė paslaugų (medicininio spa paslaugos, apgyvendinimas ir maitinimas) kaina sveikatingumo įstaigose 

sudaro apie 165 Lt vienai dienai; 

► Vidutinė apsistojimo spa įstaigose trukmė 4,44 dienos; 

► Investicijos į rinkodarą ir komunikaciją sudaro 5,1 mln. litų per metus; 

► Investicijos akreditacijai sudaro 1 mln. litų per metus;  

► Investicijos į Sveikatinimo turizmo  klasterio sukūrimą sudaro 1 mln. litų pirmaisiais ir antraisiais projekto 

įgyvendinimo metais; 

► Investicijos į Sveikatinimo turizmo  klasterio veiklos palaikymą sudaro 0,5 mln. litų per metus.   

 

II alternatyvos apibendrinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

 

II alternatyva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sveikatinimo turistų srautai (su 

lydinčiais asmenimis) (tūkst. 

vnt.) 6 6 8 9 12 18 23 27 30 32 

Medicininio spa turistų srautai 

(tūkst. vnt.) 111 117 123 129 138 148 158 167 176 184 

Pajamos už medicinos ir 

reabilitacijos paslaugas (mln. Lt) 8 9 11 14 20 30 39 48 54 57 

Pajamos už su medicininiu spa 

susijusias paslaugas (mln. Lt) 81 85 90 95 101 109 116 123 129 135 

Pajamos už kitas paslaugas 

(mln. Lt) 4 5 6 7 10 14 19 23 26 27 

Viso sukurta papildoma 

pridėtinė vertė (mln. Lt) 8 9 11 15 23 34 43 54 60 64 

Išlaidos skatinimo priemonėms 

(mln. Lt) (mln. Lt) 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ekonominė grąža (mln. Lt) 0 1 4 8 16 27 36 47 53 57 

Ekonominės grąžos dabartinė 

vertė (mln. Lt) 
169 

                  

36 lentelė. II strateginės alternatyvos apibendrinimas 
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III strateginė alternatyva 

Pagal alternatyvą įgyvendinamos priemonės: 

 

► Įgyvendinami reikalingi teisinės bazės pokyčiai; 

► Sukuriamas Sveikatinimo turizmo  klasteris, pagrįstas centrinės Sveikatinimo paslaugų, orientuotų į eksportą, 

teikimo užtikrinimu bei vykdantis aktyvią koordinacinę, kokybės kontrolės ir komunikacijos veiklą; 

► Vykdomas Sveikatinimo paslaugų teikimo įstaigų akreditavimas ir sertifikavimas pagal tarptautiniu mastu 

pripažįstamą standartą (apimantis didesnį skaičių ligoninių nei II strateginės alternatyvos atveju); 

► Įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos priemonės intensyviai dalyvaujant parodose ir mugėse, užmezgant 

kontaktus su galimais partneriais , bendradarbiaujant su draudimo įmonėmis, rengiami dažni potencialių 

partnerių vizitai į Lietuvą. Taip pat diegiamos naujų medicininio spa paslaugų kūrimo / pritaikymo bei paramos 

schemų administracinių / rinkodaros gebėjimų stiprinimo paramos schemų; 

► Skatinamas sanatorinis gydymas, kaip prevencinės asmens sveikatos priežiūros sistemos dalis; 

► Vykdoma intensyvi Lietuvos, kaip Sveikatinimo turizmo  šalies, įvaizdžio ir žinomumo didinimo bendroji 

komunikacija; 

► Vykdoma aktyvi veikla investicijų pritraukimo, investicinių projektų vykdymo (PPP ir kitomis formomis) srityje 

(pastatoma nauja išskirtinai į eksportą orientuota privati gydymo įstaiga, turinti 300–400 lovų), siekiant didesnę 

dalį esamos medicinos paslaugų infrastruktūros pritaikyti sveikatinimo turizmo poreikiams; 

 

Vertinant pritrauktų Sveikatinimo turistų srautus bei jų sukurtą pridėtinę vertę buvo daromos šios prielaidos:  

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje, dalis, kuriai bus prieinama informacija 

apie galimybes gauti reikiamas medicinos paslaugas Lietuvoje – 50 %; 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje ir sužinojusių apie gydymosi galimybes 

Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą gauti medicinos paslaugas Lietuvoje: 3,1 % - Vakarų Europos 

gyventojų, 5 % - Rytų šalių gyventojų, 10 % - Lietuvių emigrantų užsienyje; 

► Medicininio spa klientų, dalis, kuriai bus prieinama informacija apie galimybes gauti reikiamas medicininio spa 

paslaugas Lietuvoje – 35% Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 40 % Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos rinkose. 

► Medicininio spa klientų, sužinojusių apie gydymosi galimybes Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą 

gauti medicininio spa paslaugas Lietuvoje: 3 % - Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 4 % - Baltarusijos, Rusijos ir 

Latvijos rinkose; 

► Vidutinė paslaugų (medicininio spa paslaugos, apgyvendinimas ir maitinimas) kaina sveikatingumo įstaigose 

sudaro apie 165 Lt vienai dienai; 

► Vidutinė apsistojimo spa įstaigose trukmė 4,44 dienos; 

► Investicijos į rinkodarą ir komunikaciją sudaro 7,72 mln. litų per metus; 

► Investicijos akreditacijai sudaro 1,5 mln. litų per metus;  

► Investicijos į Sveikatinimo turizmo  klasterio sukūrimą sudaro 1 mln. litų pirmaisiais ir antraisiais projekto 

įgyvendinimo metais; 

► Investicijos į Sveikatinimo turizmo  klasterio veiklos palaikymą sudaro 0,5 mln. litų per metus; 

► Investicijos naujos ligoninės pastatymui 2015–2017 metais sieks 34,7 mln. litų per metus.   

 

III alternatyvos apibendrinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

 

III alternatyva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medicinos turistų srautai (su lydinčiais 10 11 14 17 25 38 50 61 68 72 
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III alternatyva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

asmenimis) (tūkst. vnt.) 

Medicininio spa turistų srautai (tūkst. 

vnt.) 113 119 127 137 151 168 183 198 210 220 

Pajamos už medicinos ir reabilitacijos 

paslaugas (mln. Lt) 10 12 17 24 39 65 89 112 127 135 

Pajamos už su medicininiu spa susijusias 

paslaugas (mln. Lt) 83 88 93 100 111 123 134 145 154 161 

Pajamos už kitas paslaugas (mln. Lt) 5 6 8 11 19 30 41 52 59 62 

Iš viso sukurta papildoma pridėtinė vertė 

(mln. Lt) 13 17 23 31 49 76 101 124 141 149 

Išlaidos skatinimo priemonėms (mln. Lt) 

(mln. Lt) 11 11 45 45 45 10 10 10 10 10 

Ekonominė grąža (mln. Lt) 2 6 -22 -14 4 66 91 114 131 139 

Ekonominės grąžos dabartinė vertė (mln. 

Lt) 
340 

                  

37 Lentelė. III strateginės alternatyvos apibendrinimas 

 

Lyginant pateiktų strateginių alternatyvų potencialiai generuojamos ekonominės grąžos dabartinę vertę, matoma, jog 

trečiosios strateginės alternatyvos sukuriama vertė gali būti didžiausia. Tačiau ji taip pat pasižymi didžiausia rizika – 

finansavimo, statybų bei didelių Sveikatinimo turistų srautų pritraukimo. 

 

Atsižvelgiant į strateginių alternatyvų sukuriamos ekonominės grąžos analizę, skatinant Sveikatinimo turizmą  

Lietuvoje siūloma plėtoti III strateginę alternatyvą. Svarbu pastebėti, jog dėl vykstančių ženklių politinės ir teisinės 

aplinkos pasikeitimų (pvz., ES Direktyvos įgyvendinimo) šiuo metu sudėtinga įvertinti galimas Sveikatinimo turizmo  

rinkos augimo perspektyvas. Todėl priemonės pagal III strateginę alternatyvą turėtų būti įgyvendinamos palaipsniui, 

susikuriant prielaidas tolesnei plėtrai, bet vykdant išsamią rinkos tendencijų stebėseną, ir pagal gautus rezultatus 

galimai koreguojant priemonių pasirinkimą ir intensyvumą. 

 

IX Prioritetinės strateginės alternatyvos detalizavimas ir įgyvendinimo 

planas 

IX.1 Prioritetinės strateginės alternatyvos vizija ir tikslai 

Siūloma Lietuvos Sveikatinimo turizmo  skatinimo vizija: 

 

 

 

 

 

Galimi Lietuvos Sveikatinimo turizmo  skatinimo tikslai: 

► Metinės Lietuvos pajamos iš Sveikatinimo turizmo  - 500 mln. Lt. 

Lietuva – sparčiausiai Baltijos ir Šiaurės Europos regione auganti Sveikatinimo turizmo  šalis. 
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► Metinis į Lietuvą atvykstančių Sveikatinimo turistų skaičiaus augimas – 15 %. 

► Būti tarp TOP 5 valstybių Europoje pagal Sveikatinimo turistų skaičių, tenkantį vienam gyventojui. 

► Pajamos iš Sveikatinimo turizmo  sudaro ne mažiau nei 30 % Lietuvos privačių Sveikatinimo paslaugų teikėjų 

pajamų. 

 

IX.2 Lietuvos potencialo pritraukti Sveikatinimo turistus įgyvendinant prioritetinę 

strateginę alternatyvą vertinimas 

Lietuvos potencialas pritraukti Sveikatinimo turistus įgyvendinant prioritetinę (III) strateginę alternatyvą buvo 

įvertintas atsižvelgiant į VII šios studijos skyriuje pateiktus tikslinių rinkų dydžio duomenis bei darant šias pagrindines 

prielaidas: 

 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, nusprendusių gauti medicinos paslaugas. dalies augimas per 10 prognozuojamų 

metų: nuo 1 % iki 3 %. 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje, dalis, kuriai bus prieinama informacija 

apie galimybes gauti reikiamas medicinos paslaugas Lietuvoje – 50 %; 

► Pacientų iš tikslinių rinkų, apsisprendusių gauti gydymą užsienio šalyje ir sužinojusių apie gydymosi galimybes 

Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą gauti medicinos paslaugas Lietuvoje: 3,1 % - Vakarų Europos 

gyventojų, 5 % - Rytų šalių gyventojų, 10 % - Lietuvių emigrantų užsienyje; 

► Medicininio spa klientų, dalis, kuriai bus prieinama informacija apie galimybes gauti reikiamas medicininio spa 

paslaugas Lietuvoje – 35 % Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 40 % Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos rinkose; 

► Medicininio spa klientų, sužinojusių apie gydymosi galimybes Lietuvoje, dalis priimanti teigiamą sprendimą 

gauti medicininio spa paslaugas Lietuvoje: 3 % - Vokietijos ir Lenkijos rinkose bei 4 % - Baltarusijos, Rusijos ir 

Latvijos rinkose; 

 

Medicinos paslaugų turistų 

srautai su lydinčiais 

asmenimis) pagal tikslines 

rinkas (vnt.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Jungtinė Karalystė 243 414 755 1321 2646 4944 7071 9127 10503 11214 

Vokietija 269 455 822 1423 2823 5219 7419 9547 10971 11707 

Ukraina 150 254 459 794 1575 2911 4136 5321 6114 6524 

Rusija 465 794 1453 2548 5117 9591 13742 17751 20435 21824 

Baltarusija 65 111 203 355 714 1339 1918 2478 2853 3047 

Lietuvių išeivija 5708 5994 6279 6565 6793 6964 7079 7164 7193 7193 

Kitos šalys 238 406 738 1288 2575 4801 6857 8845 10175 10863 

Iš viso (tūkst. vnt.): 7,1 8,4 10,7 14,3 22,2 35,8 48,2 60,2 68,2 72,4 

Medicininio spa turistų srautai  

pagal tikslines  

rinkas (vnt.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vokietija 17124 18417 20134 22279 26035 30813 34641 38505 41422 43393 

Rusija 60991 64340 68306 72893 79622 87739 94728 101856 107869 112772 

Baltarusija 15369 16133 16996 17958 19232 20712 22052 23427 24664 25765 

Lenkija 16300 17264 18443 19836 22000 24659 26891 29161 31009 32435 
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Latvija 3103 3261 3440 3643 3916 4238 4525 4820 5081 5308 

Iš viso (tūkst. vnt.) 112,9 119,4 127,3 136,6 150,8 168,1 182,8 197,8 210,0 219,7 

           IŠ VISO  (tūkst. vnt.) 122,8 130,7 140,9 153,8 175,6 205,8 232,3 258,7 278,5 292,1 

38 lentelė. Medicinos paslaugų turistų (įskaitant lydinčius asmenis) ir medicininio spa srautų prognozės pagal tikslines rinkas 

 

Pagal lentelėje Nr. 38 pateiktus skaičiavimus galima matyti, kad Lietuvos Sveikatinimo turizmo  strategijos 

įgyvendinimo pradžioje į Lietuvą medicinos paslaugų gauti atvykstantys Lietuvos emigrantai užsienyje sudarys 

didžiausią dalį viso Sveikatinimo turistų srauto. Dešimties metų perspektyvoje prognozuojama, jog Lietuvių 

emigrantų, gaunančių medicinos paslaugas Lietuvoje, absoliutus skaičius išliks nepakitęs ir, augant Sveikatinimo 

turistų srautams iš kitų užsienio šalių, sudarys tik iki 14 % visų atvykstančių Sveikatinimo turistų. Didžiausi medicinos 

ir medicininio spa paslaugų turistų srautai numatomi iš Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos rinkų.  

 

39 lentelė. Sveikatinimo turistų (įskaitant lydinčius asmenis) prognozės pagal prioritetines Sveikatinimo turizmo  paslaugas. 

 

Pagal aukščiau lentelėje pateiktus skaičiavimus galima matyti, jog pagal generuojamus Sveikatinimo turistų srautus 

didžiausią potencialą turi neinvazinės diagnostikos, sveikatos patikrinimo, odontologijos bei medicininio spa 

paslaugos. 

Sveikatinimo turistų srautai su 

lydinčiais asmenimis) pagal 

paslaugas (vnt.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Neinvazinė  diagnostika  2483 2972 3901 5446 8986 15379 21471 27321 31229 33255 

Sveikatos patikrinimas 1802 2117 2705 3673 5872 9831 13601 17220 19637 20889 

Odontologija 2283 2603 3072 3692 4891 6446 7607 8758 9517 9891 

Plastinė chirurgija 148 232 373 570 991 1553 1974 2395 2676 2816 

Kardiochirurgija 114 135 174 240 390 661 918 1166 1331 1416 

Klubo sąnario keit. 110 130 170 235 385 655 912 1159 1324 1409 

Kataraktos operacija 73 90 122 177 303 531 748 957 1096 1168 

Kelio sąnario keit. 77 91 117 160 257 432 599 759 866 922 

Dirbtinis apvaisinimas 27 32 41 56 92 155 216 274 312 332 

Urologinė brachiterapija 22 26 34 46 75 127 176 224 256 272 

Iš viso (tūkst. vnt.) 7,1 8,4 10,7 14,3 22,2 35,8 48,2 60,2 68,2 72,4 

 
          Medicininis spa (tūkst.   vnt.) 113 119 127 137 151 168 183 198 210 220 

IŠ VISO (tūkst. vnt.) 122,8 130,7 140,9 153,8 175,6 205,8 232,3 258,7 278,5 292,1 

Medicinos paslaugų turistų  

(be lydinčių asmenų)  išlaidos 

medicinos  paslaugoms 

Lietuvoje pagal tikslines 

rinkas (mln. Lt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Jungtinė Karalystė 0,3 0,6 1,0 1,7 3,4 6,1 8,6 11,0 12,6 13,4 

Vokietija 0,4 0,7 1,3 2,1 4,2 7,5 10,5 13,4 15,3 16,3 

Ukraina 0,4 0,6 1,1 1,9 3,7 6,8 9,5 12,1 13,9 14,8 

Rusija 1,1 1,8 3,2 5,6 11,0 20,2 28,6 36,7 42,2 45,0 
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40 lentelė. Sveikatinimo turistų  (neįskaitant lydinčiųjų asmenų) išlaidų medicinos paslaugoms  prognozės pagal tikslines rinkas. 

 

Vertinant potencialias Lietuvos pajamas iš medicinos turizmo, planuojama, daugiausiai pajamų galėtų būti 

pritraukta iš Rusijos ir Vokietijos rinkų (žr. lentelę Nr. 40). Vertinant potencialias pajamas pagal medicinos 

paslaugas, daugiausiai pajamų Lietuvai galėtų generuoti neinvazinės diagnostikos, kardiochirurgijos, plastinės 

chirurgijos paslaugų bei medicininio spa paslaugų teikimas (žr. lentelę Nr. 41).  

 

Sveikatinimo turistų  (be 

lydinčių asmenų)  išlaidos  

medicinos, reabilitacijos ir 

kitoms paslaugoms pagal 

paslaugas (mln. Lt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Neinvazinė  diagnostika  1,7 2,1 2,9 4,1 7,1 12,4 17,4 22,3 25,6 27,3 

Kataraktos operacija 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4 

Urologinė brachiterapija 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 2,5 2,6 

Kardiochirurgija 1,6 1,9 2,6 3,7 6,2 10,8 15,1 19,3 22,1 23,6 

Dirbtinis apvaisinimas 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,3 1,8 2,3 2,6 2,8 

Klubo sąnario keit. 0,8 1,0 1,4 2,0 3,4 6,0 8,5 10,8 12,4 13,2 

Kelio sąnario keit. 0,6 0,7 0,9 1,3 2,2 3,8 5,4 6,9 7,9 8,4 

Sveikatos patikrinimas 0,9 1,1 1,5 2,1 3,6 6,1 8,6 10,9 12,5 13,3 

Plastinė chirurgija 1,0 1,5 2,4 3,7 6,5 10,2 13,0 15,8 17,6 18,6 

Odontologija 2,4 2,8 3,3 4,1 5,6 7,6 9,0 10,5 11,5 11,9 

Reabilitacija 0,3 0,4 0,8 1,4 2,8 5,3 7,6 9,9 11,4 12,1 

Kitos paslaugos 5,2 6,4 8,4 11,5 18,5 30,4 41,2 51,7 58,7 62,3 

Iš viso: 15 18 25 35 58 96 130 164 186 198 

Medicininis spa 82,7 87,5 93,3 100,1 110,5 123,3 134,0 145,0 153,9 161,0 

IŠ VISO: 98 106 118 135 168 219 264 309 340 359 

41 lentelė. Sveikatinimo turistų  (įskaitant lydinčius asmenis) išlaidų medicinos, reabilitacijos, medicininio spa ir kitoms paslaugoms prognozės pagal paslaugos 

rūšį. Kitas paslaugas sudaro apgyvendinimo, maitinimo, transporto ir kitos ne medicinos paslaugos. 

  

Baltarusija 0,1 0,3 0,5 0,8 1,5 2,8 4,0 5,1 5,9 6,2 

Lietuvių išeivija 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,3 

Kitos šalys 0,5 0,8 1,4 2,4 4,8 8,7 12,2 15,7 18,0 19,1 

Iš viso: 9,4 11,7 15,7 22,1 36,4 60,0 81,5 102,2 116,0 123,1 

Medicininio spa  

paslaugų turistų  

išlaidos pagal  

tikslines rinkas  (mln. Lt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vokietija 12,6 13,5 14,8 16,3 19,1 22,6 25,4 28,2 30,4 31,8 

Rusija 44,7 47,2 50,1 53,4 58,4 64,3 69,4 74,7 79,1 82,7 

Baltarusija 11,3 11,8 12,5 13,2 14,1 15,2 16,2 17,2 18,1 18,9 

Lenkija 11,9 12,7 13,5 14,5 16,1 18,1 19,7 21,4 22,7 23,8 

Latvija 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 

Iš viso: 82,7 87,5 93,3 100,1 110,5 123,3 134,0 145,0 153,9 161,0 

           IŠ VISO: 92,1 99,2 109,0 122,2 146,9 183,3 215,5 247,2 269,9 284,1 
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Atlikus antrinių šaltinių tyrimą, pastebėta, jog Sveikatinimo turizmo  rinkos dalyviai, tyrėjai bei Sveikatinimo turizmą  

skatinančių valstybių atstovai  neturi bendros nuomonės dėl galimų Sveikatinimo turizmo  vystymo tendencijų. Taip 

pat nėra tiksliai aiškus galimas tarptautinės teisinės bazės pokyčių (pvz., priimtos Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvos 2011/24/ES) poveikis Sveikatinimo turizmo  rinkos raidai. Ji taip pat priklausys nuo nacionalinės 

valstybių politikos, privataus sektoriaus veiksmų bei daugelio kitų aspektų. 

 

Dėl šių priežasčių siūloma įvertinti, kokią įtaką galimi skirtingi medicinos paslaugų turizmo rinkos raidos scenarijai, 

galėtų turėti Lietuvos medicinos paslaugų turizmo vystymosi potencialui ir kuriamai naudai valstybei. Nagrinėjami šie 

medicinos paslaugų turizmo rinkos raidos scenarijai: 

 

I scenarijus – Sveikatinimo turizmo  rinka neaugs, t.y. artimiausius 10 metų medicinos paslaugų, gautų užsienyje, 

vertė ir toliau sudarys apie 1 % visos medicinos paslaugų vertės. 

 

II scenarijus – per 10 metų užsienyje gaunamų medicinos paslaugų vertė nuo visos medicinos paslaugų vertės išaugs 

nuo 1 % iki 3 %. 

 

III scenarijus – per 10 metų Sveikatinimo turizmo  rinka augs vidutiniškai 30 % per metus, kas reiškia, jog užsienyje 

gaunamų medicinos paslaugų vertė nuo visos medicinos paslaugų vertės išaugs nuo 1 % iki 10,6 %. 

 

Lietuvos metinės pajamos (mln. Lt) iš 

medicinos paslaugų eksporto pagal 

skirtingus rinkos augimo scenarijus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I scenarijus 17 22 29 38 59 86 106 126 139 146 

II scenarijus 17 22 30 44 73 119 160 200 227 240 

III scenarijus 19 24 36 60 126 252 374 502 578 610 

42 lentelė. Lietuvos pajamos iš medicinos paslaugų turizmo atsižvelgiant į galimus Sveikatinimo turizmo  rinkos augimo scenarijus. 

 

 

16 pav.  Potencialių Lietuvos metinių pajamų iš medicinos paslaugų turizmo kitimas, atsižvelgiant į Sveikatinimo turizmo  rinkos vystymosi tendencijų scenarijus. 
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Kaip galima matyti aukščiau pateiktame grafike priklausomai nuo rinkos vystymosi tendencijų potencialios metinės 

Lietuvos pajamos iš Sveikatinimo paslaugų turizmo gali svyruoti nuo 146 iki 610 mln. Lt. Grafike pateikiamos 

pajamos atspindi Sveikatinimo paslaugų eksporto strategijoje pateiktų priemonių įgyvendinimo efektą, t.y. 

nurodomos galimos pajamos iš medicinos paslaugų eksporto bei ribinės (papildomai sugeneruotos) pajamos iš 

medicininių spa paslaugų eksporto.     

 

Dėl rinkos vystymosi neapibrėžtumo, siekiant sėkmingai įgyvendinant Sveikatinimo turizmo  skatinimo strategiją, 

ypač svarbu nuolat stebėti rinkos tendencijas ir lanksčiai į jas atsižvelgti nustatant strateginius prioritetus, ypač 

susijusius su investicijų kryptimi bei intensyvumu. 

 

IX.3 Prioritetinės strateginės alternatyvos įgyvendinimui reikalingos investicijos 

Prioritetinėje strateginėje alternatyvoje numatytų Sveikatinimo turizmo  skatinimo priemonių įgyvendinimui būtų  

reikalingos šios pagrindinės investicijos: 

 

Išlaidos rinkodarai ir komunikacijai  - apimtų bendrą Lietuvos žinomumo didinimo ir įvaizdžio kūrimo komunikaciją, 

Lietuvos atstovų dalyvavimą / Lietuvos pristatymą specializuotuose mugėse ir parodose, rinkodaros medžiagos 

parengimą ir platinimą, internetinių informacijos priemonių parengimą ir palaikymą, reklamą specializuotuose 

leidiniuose. 

 

Šios išlaidos taip pat apimtų paramos schemas naujoms medicininio spa paslaugoms kurti / pritaikyti bei paramos 

schemas administraciniams / rinkodaros gebėjimams stiprinti.  

 

 

Akreditacija ir sertifikavimas – apimtų kelių medicinos ir medicininio spa paslaugų  teikimo įstaigų parengimą 

akreditacijai, akreditaciją ir sertifikavimą pagal tarptautiniu mastu pripažįstamą medicinos paslaugų ir įstaigų 

veiklos kokybės standartą, kuris analizės metu buvo nustatytas kaip tinkamiausias ir naudingiausias Lietuvos 

Sveikatinimo turizmo  sektoriui vystyti (šiuo atveju skaičiavimuose naudoti JCI akreditavimo ir sertifikavimo įkainiai). 

Tiksli reikalinga suma gali svyruoti ir priklauso nuo akredituojamų ir sertifikuojamų medicinos paslaugų įstaigų 

skaičiaus, dydžio ir esamos būklės (pvz., esamų kokybės standartų). 

 

Sveikatinimo klasterio sukūrimas – apimtų klasterio organizacinės struktūros sukūrimą, veiklos vykdymo, 

koordinavimo ir valdymo principų ir priemonių parengimą, kokybės reikalavimų, vieningos komunikacijos bei 

rinkodaros gairių ir priemonių parengimą. 

 

Sveikatinimo klasterio veiklos palaikymas – apimtų klasterio koordinavimo ir administravimo išlaidas, galimą 

paramą sinergijos, bendradarbiavimo iniciatyvų tarp klasterio narių vystymui ir įgyvendinimui. 

 

Investicijos į infrastruktūrą – apimtų investicijas, skirtas naujo medicinos paslaugų teikimo centro (ligoninės), 

turinčio apie  300–400 lovų ir orientuoto tik į medicinos turizmą, vystymui. Numatoma, jog tokios infrastruktūros 

išvystymas galėtų kainuoti apie 345 mln. Lt. Valstybė, veikdama per viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės 

(VPSP) schemą, galėtų skirti 30 % - 50 % visos investicijoms reikalingos sumos (esamos infrastruktūros, žemės, 

žmogiškųjų išteklių, paslaugų pirkimo forma). Likusią dalį lėšų galėtų  skirti privatūs investuotojai. Tokios schemos 
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įgyvendinimui turėtų būti parengta atskira galimybių studija, įvertinanti technines, ekonomines ir teisines VPSP 

galimybes, rizikos ir naudos pasiskirstymą. Skaičiuojant strategijos įgyvendinimui reikalingas investicijas į 

infrastruktūrą, buvo imama tik ta investicijų dalis, kurią galimai įneštų valstybė. 

 

Prioritetinės strateginės 

alternatyvos įgyvendinimui  

reikalingos Išlaidos skatinimo 

priemonėms (mln. Lt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Rinkodara ir komunikacija 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Akreditacija ir sertifikavimas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sveikatinimo turizmo  klasterio 

sukūrimas 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sveikatinimo turizmo  klasterio 

veiklos palaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Infrastruktūra 0,0 0,0 34,7 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Iš viso: 11 11 45 45 45 10 10 10 10 10 

43 lentelė. Prioritetinės Sveikatinimo turizmo  skatinimo strateginės alternatyvos įgyvendinimui reikalingos investicijos. 
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IX.4 Prioritetinės strateginės alternatyvos įgyvendinimo veiksmų planas 

Nr.  Veikla Atsakinga institucija (-

os) 

Įgyvendinimo terminas Biudžetas  

2013-2022 m. (mln. Lt)  

I. Institucinės sąrangos vystymas 

1.  Sveikatinimo turizmo klasterio sukūrimas ir veiklos 

vykdymas 
ŪM  2013 m. III k. 6,7 

II. Medicinos ir medicininių spa paslaugų kokybės užtikrinimas ir didinimas 

2.  Sveikatinimo klasterio kokybės standartų sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas 
Klasterio koordinatorius  2013 m. I k. 0,3 

3.  Medicinos ir medicininių spa įstaigų akreditavimas 

ir sertifikavimas 
ŪM, SAM 2014 m. IV k. 

15 4.  Nacionalinės sveikatinimo paslaugų kokybės 

matavimo rodiklių ir duomenų surinkimo sistemos 

sukūrimas / vystymas 

SAM, klasterio 

koordinatorius 
2015 m. IV k. 

III. Fizinės infrastruktūros ir kompetencijos vystymas 

5.  Privataus ir viešojo sektoriaus sveikatinimo įstaigų 

infrastruktūros vystymas 
SAM, privatus sektorius - 

104 

6.  Naujo medicinos paslaugų teikimo centro, 

orientuoto į medicinos turizmą išvystymas 

pritraukiant užsienio investicijas 

ŪM (Investuok 

Lietuvoje) 
2017 m. IV k. 

7.  Kompetencijos centro kūrimas pasirinktoje 

medicinos srityje 
SAM 2018 m. IV k. 

IV. Rinkodaros priemonių įgyvendinimas 

8.  Informacijos apie Lietuvą, medicinos ir medicininio 

spa įstaigas ir paslaugas prieinamumo gerinimas 

bei išsamumo didinimas 

Klasterio koordinatorius 

Nuolat, visą strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį 
34 9.  Bendros Lietuvos medicinos ir medicininio spa 

paslaugų įvaizdžio komunikacijos vykdymas 
Klasterio koordinatorius 

10.  
Medicinos ir medicininio spa paslaugų pristatymas Klasterio koordinatorius 

V. Pardavimo kanalų vystymas ir bendradarbiavimo skatinimas 

11.  Medicinos turizmo atstovybių tikslinėse rinkose 

sukūrimas 
Klasterio koordinatorius 2014 I k. 

43 

12.  Ryšių su užsienio sveikatinimo turizmo agentūromis, 

tarpininkais užmezgimas ir bendradarbiavimo 

vystymas 

Klasterio koordinatorius 

Nuolat, visą strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį 

13.  Bendradarbiavimo su ES ir kitomis užsienio šalimis 

sveikatinimo turizmo srityje vystymas 
ŪM, URM 

14.  Bendradarbiavimo su užsienio šalių draudimo 

kompanijomis vystymas 
Klasterio koordinatorius 

15.  Bendradarbiavimo su užsienio šalių profsąjungomis 

vystymas 
Klasterio koordinatorius 

VI. Teisinės bazės pokyčių įgyvendinimas 

16.  Teisinės bazės pokyčių, sudarančių prielaidas 

sveikatinimo turizmo vystymui, įgyvendinimas 
ŪM, SAM, URM 2013 m. IV k. 0 

VII. Kitos rekomendacijos 
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17.  
Vietinio Sveikatinimo turizmo skatinimas ŪM 

Nuolat, visą strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį 

Reikalingas atskiras 

pagrindimas/ tyrimas 

18.  Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo 

sveikatos tikslams galimybių įvertinimas 
SAM, FM 2013 m. IV k. 

19.  Turistinio sezono ilginimas panaudojant 

Sveikatinimo turizmo potencialą 
ŪM, SAM 

Nuolat, visą strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį 

20.  Sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros programų 

iniciavimo šalies darbovietėse 
ŪM 2015 m. IV k. 

44 lentelė Prioritetinės strateginės alternatyvos įgyvendinimo veiksmų planas  

 

IX.4.1 Sveikatinimo turizmo klasterio sukūrimas 

IX.4.1.1 Klasterio sukūrimo prielaidos ir tikslai 

 

Atliekant esamos Lietuvos situacijos analizę pastebėti šie pagrindiniai klasterio atsiradimui prielaidas sudarantys ir 

pagrindžiantys aspektai: 

 

► Privataus ir viešojo sektoriaus įstaigų veiksmai, nukreipti į sveikatinimo turizmo skatinimą (rinkodaros ir 

pardavimų priemonės) dėl išteklių bei strateginės krypties trūkumo yra mažos apimties, vykdomi sporadiškai. 

 

► Lietuva sveikatinimo turizmo rinkoje nėra žinoma, nėra vieningų Lietuvos, kaip sveikatinimo turizmo šalies, 

pozicionavimo gairių. 

 

► Juntamas medicinos ir medicininio spa paslaugų kokybės didinimo bei tarptautinio akreditavimo poreikis tarp 

medicinos paslaugų teikėjų privačiajame sektoriuje. 

 

► Glaudesnis bendradarbiavimas tarp sveikatinimo turizmo paslaugų vertės grandinę sudarančių įmonių ir 

organizacijų (sveikatinimo paslaugų teikėjų, reabilitacijos paslaugų teikėjų, medicinos turistų vežėjų) būtų 

abipusiai naudingas bendradarbiaujančioms šalims. 

 

 

Sveikatinimo turizmo klasterio sukūrimas sudarytų prielaidas įgyvendinti šiuos pagrindinius tikslus: 

 

► Sutelkti turimus ribotus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei efektyviau ir strategiškai kryptingai juos 

panaudoti skatinant sveikatinimo turizmą. 

 

► Išvystyti ir naudoti bendras komunikacijos bei rinkodaros gaires, vykdyti vieningą Lietuvos medicinos paslaugų 

sektoriaus pozicionavimą, taip užtikrinant Lietuvos, kaip sveikatinimo turizmo šalies žinomumo didėjimą ir 

įvaizdžio gerėjimą. 

 

► Užtikrinti ir didinti medicinos ir medicininio spa paslaugų kokybę, apibrėžiant konkrečius kokybės / veiklos 

standartus prie klasterio norinčioms prisijungti įmonėms ir organizacijoms bei vykdant medicinos ir medicininio 

spa paslaugų teikėjų akreditaciją ir sertifikavimą pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus. 
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► Užtikrinti objektyvų ir skaidrų bendradarbiavimo skatinimo klasterio viduje administravimą, didinant klasterio 

narių pasitikėjimą operatoriumi ir konkurentais, taip sudarant prielaidas aktyvesniam bendradarbiavimui. 

 

► Užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą medicinos ir medicininio spa paslaugų vertės grandinėje, taip skatinant 

didesnės sinergijos atsiradimą, didesnę specializaciją vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, kas paskatintų 

klasterio įmonių veiklos efektyvumo didėjimą. 

 

IX.4.1.2 Pagrindiniai klasterio elementai ir funkcijos 

 

► Medicinos turistų 

vežėjai/  tarpininkai

► Apgyvendinimo 

paslaugų teikėjai

► Operatorius

► Medicinos paslaugų 

teikėjai

► Medicininio SPA 

paslaugų teikėjai

► Asociacijos

► Viešosios įstaigos

► Nauja į paslaugų 

eksportą orientuota 

ligoninė

Branduolys

Pagalbinės veiklos

“Minkštoji” socialinė 

infrastruktūra

“Kietoji” fizinė infrastruktūra

Koordinuojančio/ remiančios valstybinės institucijos:
VšĮ “Versli Lietuva”     LR Ūkio ministerija

Galimi finansavimo šaltiniai:
ES Struktūriniai fondai Privačios lėšos Valstybinių įstaigų/ biudžetinės lėšos 

 

17 pav.  Lietuvos Sveikatinimo turizmo klasterio koncepcinė struktūra 

 

Kaip pavaizduota aukščiau pateiktoje koncepcinėje schemoje, medicinos turizmo klasterį galėtų sudaryti šie 

pagrindiniai elementai: 

 

0peratorius – nepriklausomas (nesusijęs su medicinos ir medicininio spa paslaugų teikimu) juridinis asmuo, 

užtikrinantis klasterio veiklos koordinavimą ir administravimą. Numatoma, kad šią funkciją galėtų vykdyti VšĮ „Versli 

Lietuva“ arba viešųjų pirkimų būdu jos pasirinktas kitas juridinis asmuo, turintis reikalingą kompetenciją ir patirtį. 

 

Klasterio branduolys – medicinos ir medicininio spa paslaugų teikimo įmonės, sudarančios klasterio pagrindą, 

tenkinančios minimalius paslaugų kokybės, orientacijos į eksportą galimybių ir kitus minimalius kriterijus bei aktyviai 

dalyvaujančios klasterio veikloje. 

 

Pagalbinės veiklos rūšys – sveikatinimo turizmo vertės grandinėje esančios kitos įmonės, teikiančios apgyvendinimo, 

sveikatinimo turistų vežimo (tarpininkavimo) ir kitas susijusias paslaugas. 

 



 

118 

 
 

„Minkštoji“ socialinė infrastruktūra – esamos asocijuotos medicinos ir kitų su sveikatinimo turizmu susijusių 

paslaugų teikėjų struktūros, kurių sukurtus ryšius  bei bendradarbiavimo formas tarp esamų klasterio narių butų 

galima integruoti į klasterio veiklą ir toliau efektyviai plėtoti. 

 

„Kietoji“ fizinė infrastruktūra – išvystyta nauja tik į eksportą orientuota medicinos paslaugų teikimo infrastruktūra 

(ligoninė), kuri taip pat galėtų tapti klasterio kompetencijos centru ir pozicionavimo ašimi. 

 

Numatoma, kad sveikatinimo turizmo klasteris galėtų vykdyti šias pagrindines funkcijas, pavaizduotas žemiau 

patiektoje schemoje. 

 

  Sveikatinimo turizmo klasteris   

     

Kokybė ir 

kvalifikacija 

Informacija ir 

komunikacija 
Bendradarbia-vimas Rinkodara ir reklama Eksporto skatinimas 

► Kokybės užtikrinimas ir 

kėlimas 

► Pagalba siekiant įgyti 

akreditaciją 

► Mokymosi poreikių 

nustatymas 

► Įmonių darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas 

► Pasitarimai ir 

seminarai 

► Mokomosios kelionės 

► Bendradarbiavi-mas su 

tyrimų ir švietimo 

institucijomis 

► Komunikacijos 

programos 

► Nuolatiniai įmonių 

lankymai 

► Nuolatiniai susitikimai 

► Informaciniai 

biuleteniai ir tinklo 

naujienų atnaujinimas 

► Klasterio duomenų 

bazės, tiekėjų 

katalogai, informacija 

apie pramonės šakas 

► Internetinė svetainė 

► Bendradarbiavimo 

projektų inicijavimas ir 

įgyvendinimas 

► Potencialių projekto 

partnerių kontaktų 

rinkimas 

► Bendradarbiavi-mas su 

tyrimų ir švietimo 

institucijomis bei 

specialių paslaugų 

teikėjais 

► Paramos struktūra, 

skatinanti įmones 

bendradarbiauti 

► Specialių paramos 

programų kūrimas 

► Inovatyvumo 

skatinimas 

► Informacijos rinkimas 

► Regiono tapatumo 

formavimas 

► Tarptautinė reklama 

► Įvaizdžio gerinimo 

veikla 

► Prekybos mugės ir 

vizitai į įmones 

► Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

susitikimuose ir 

susitikimuose su 

tarptautiniais klientais 

► Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

► Parama tarptautiniam 

bendradarbiavimui 

► Tinklinių veiklų tarp 

skirtingų klasterių 

kūrimas 

► Parama įmonių veiklos 

internacionalizavimui 

► Tinklinės veiklos su 

tarptautiniais 

klasteriais 

18 pav.  Galimos sveikatinimo turizmo klasterio funkcijos 

 

IX.4.2 Sveikatinimo paslaugų kokybės užtikrinimas ir didinimas 

IX.4.2.1 Medicinos klasterio kokybės standartų sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 

 

Kaip rodo atlikta analizė , užsienio šalių teigiami atsiliepimai apie šalį ir gautų paslaugų kokybę, kurie formuoja 

bendrą šalies įvaizdį, yra vienas iš svarbiausių aspektų siekiant pritraukti sveikatinimo turistus. Siekiant iki 

minimumo sumažinti galimą žalos reputacijai riziką, ypač svarbu užtikrinti sveikatinimo klasterį sudarančių įmonių ir 

organizacijų  tinkamumą sveikatinimo turizmo veiklai.  

 

Atsižvelgdama į tai, sveikatinimo turizmo klasterį koordinuojanti institucija turėtų parengti klasterio narių tinkamumo 

dalyvauti klasterio veikloje vertinimo metodiką, kuri apimtų šių aspektų vertinimą: 

► Įmonių veiklos, procesų ir kainodaros skaidrumas; 
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► Paslaugų teikimo kokybė. 

 

Parengta metodika turėtų būti naudojama vertinant į klasterio veiklą norinčias įsijungti įmones bei atliekant 

nuolatinę esamų klasterio narių veiklos stebėseną. 

 

IX.4.2.2 Sveikatinimo įstaigų akreditavimas ir sertifikavimas 

 

Atsižvelgiant į IV.3 dalyje pateiktą Sveikatos priežiūros kokybės akreditavimo ir (ar) sertifikavimo sistemų 

patrauklumo Lietuvos Sveikatinimo turizmo sektoriaus konkurencingumui didinti įvertinimą, rekomenduojama 

įgyvendinti žemiau aprašomus veiksmus. 

 

1. Numatyti ES SF paramą 2012-2013 m. šioms veiklos rūšims: 

► Lietuvos ASPĮ (viešųjų, privačiųjų) bei jų teikiamų paslaugų akreditavimas ir (ar) sertifikavimas pagal 

tarptautinius kokybės standartus (pvz.: Joint Commission International (JCI), ISO 9001 kokybės vadybos 

standartų šeima, kt.) 

Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (viešųjų, privačiųjų) bei jų teikiamų paslaugų 

akreditavimas ir (ar) sertifikavimas pagal tarptautinius sveikatinimo turizmo standartus (pvz.: Temos  

,,Excellence in Medical Tourism“; Treatment Abroad: Code of practice for medical tourism; Medical 

Tourism Association Certification Programs, kt.). 

2. Suplanuoti Lietuvos sveikatos sektoriaus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

kryptyse priemonę: 1 p. numatytoms veiklos rūšims (užtikrinant ASPĮ tarptautinio akreditavimo / sertifikavimo 

palaikymą ir plėtrą, užtikrinant vienodas sąlygas tiek privačioms, tiek valstybinėms ASPĮ gauti paramą 

infrastruktūrai vystyti, informacinėms technologijoms diegti, kt.). 

 

3. Į 1-2 p. numatytas priemones turėtų būti įtrauktos pasirengimo (ASPĮ atsakingų už akreditavimą / sertifikavimą 

darbuotojų DU, Lietuvos ASPĮ atstovų vizitai (study visits)  į kitų šalių tarptautines akreditavimo sistemas 

įsidiegusias APSĮ bei dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokymo programose, susijusiose su Paslaugų 

kokybe ir sauga bei ASPĮ akreditavimu ir sertifikavimu pagal tarptautinius kokybės standartus; išorės 

konsultantų komandiruočių, pragyvenimo, DU; mokymo seminarų ir konsultacinės veiklos, tikslinės literatūros 

(akreditavimo / sertifikavimo vadovų, kt.) įsigijimo išlaidos), priešakreditacinio / sertifikacinio audito, 

akreditavimo / sertifikavimo ir perakreditavimo / persertifikavimo išlaidos. 

 

4. Suorganizuoti šiuos tobulinimosi renginius: 

► 2 d. trukmės konferenciją ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tarptautinis pripažinimas – būtina sąlyga 

užtikrinant Pacientų saugą ir teises į tarpvalstybines paslaugas. Tarptautinės ASPĮ ir jų teikiamų paslaugų 

kokybės pripažinimo (akreditavimo, sertifikavimo) sistemos ir standartai, jų pritaikomumas Lietuvai“. Dalyviai -  

Lietuvos ASPĮ, išreiškusių pageidavimą akredituoti / sertifikuoti veiklą pagal JCI standartus, darbuotojai, 

dalyvausiantys pasirengimo JCI akreditacijai / sertifikacijai procese. Terminas – 2012 m. II ketv. 

►  2 d. mokymų seminarą „Joint Comission International akreditacijos ir sertifikacijos svarba konkuruojant 

tarptautinėje MT rinkoje“. Dalyviai – Lietuvos ASPĮ, išreiškusių pageidavimą akredituoti / sertifikuoti veiklą 

pagal JCI standartus, darbuotojai, dalyvausiantys pasirengimo JCI akreditacijai / sertifikacijai procese. 

Terminas – 2012 m. III ketv. 

► 2 d. mokymų seminarą ,,Sveikatinimo turizmo vertės grandinės formavimas: dalyviai, jų funkcijos, pareigos, 

atsakomybė“. Dalyviai – Lietuvos fiziniai ir juridiniais asmenys, dalyvaujantys MT veikloje (ASPĮ, viešbučiai, 

kelionių operatoriai, tarpininkavimo paslaugas teikiančios įmonės, kt.). Terminas – 2012 III ketv. 
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► 1 d. mokymo seminarą ,,Sveikatinimo turizmo pagrindai. Sveikatinimo turizmo plėtra: MT klasterių kūrimas ir 

įgyvendinimas“. Dalyviai – Lietuvos ASPĮ atstovai, valstybinių institucijų  (UM, SAM, VL, LVPA, CPVA, VTD, kt.) 

atstovai, kelionių operatoriai, viešbučiai,  kt. Terminas – 2012 m. I ketv. 

 

IX.4.2.3 Nacionalinės sveikatinimo paslaugų kokybės matavimo rodiklių ir duomenų surinkimo sistemos 

sukūrimas 

 

Atsižvelgiant į atliktą analizę ir ekspertų pateiktą informaciją, objektyviai pamatuojamų kokybės kriterijų vertinimas ir 

reguliarus pateikimas yra ypač svarbus siekiant sėkmingai pozicionuoti Lietuvos medicinos įstaigas sveikatinimo 

turizmo rinkoje ir pritraukti Sveikatinimo turistus. Dėl šios priežasties Lietuvai rekomenduojama vystyti medicinos 

paslaugų kokybės vertinimo ir stebėsenos rodiklių sistemą, nuolat rinkti rodikliams reikalingus duomenis ir 

apskaičiuoti bei skelbti rodiklius. 

 

Rodiklių sistema turėtų apimti: 

► Struktūros vertinimą 

► Procesų vertinimą 

► Rezultatų vertinimą 

 

Žemiau pateikiamas medicinos paslaugų kokybės vertinimo rodiklių sistemos pavyzdys: 

 

 Krūties vėžys12 

Kriterijų grupė Kriterijus Rodikliai 

Pradinė būklė / 

rizikos faktoriai 
Pradinė būklė / rizikos faktoriai 

► Būklė diagnozės metu 

► Vėžio tipas 

► Estrogeno ir progesterono receptorių būklė 

► Metastazės vietos 

► Ankstesnis gydymas 

► Amžius 

► Menopauzės statusas 

► Bendra sveikatos būklė, kitos ligos 

► Psichologiniai ir socialiniai veiksniai 

Pasiektas arba 

išlaikytas 

sveikatos būklės 

rezultatas 

Išgyvenamumas ► Išgyvenamumas (vieni metai, dveji metai, ir t.t.) 

Pasveikimo laipsnis 

► Remisijos laipsnis 

► Funkcinė būklė 

► Krūties išsaugojimas 

► Depresija 

Sveikimo procesas 

Laikas iki pasveikimo ir grįžimo prie 

įprastų veiklų 

► Laikas iki remisijos 

► Laikas iki funkcinės būklės 

Prasto gydymo požymiai (pvz., su 

gydymu susijęs diskomfortas, 

komplikacijos, neigiamas poveikis, 

► Hospitalinės infekcijos 

► Pykinimas/vėmimas 

► Febrilinė neutropenija 

                                                                        

 

12 Pagal Michael Porter (2011), Value-Based Health Care Delivery IPUs, Outcomes and Cost Measurement, and Bundled Pricing, 

http://www.isc.hbs.edu/pdf/2011.06.20_CJS_Final_UK_Lecture%202_%20IPUs%20Outcomes%20%20Costs.pdf 
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diagnostikos klaidos, gydymo 

klaidos) 

► Gydymo sustabdymas 

► Nepavykusios terapijos 

► Judėjimo apribojimas 

► Depresija 

Sveikatos būklės 

tvarumas 

Pasveikimo tvarumas ir 

pasikartojantys ligos požymiai 

► Vėžio pasikartojimas 

► Funkcinės būklės tvarumas 

Ilgalaikės gydymo pasekmės (pvz., 

gydymo sukeltos ligos) 

► Antrinis vėžio atvejai 

► Brachialinė pleksopatija 

► Vaisingumo/nėštumo komplikacijos 

► Antrinė osteoporozė 

45 lentelė. Medicinos paslaugų kokybės vertinimo rodiklių sistemos pavyzdys konkrečios ligos atveju. 

 

Su medicinos paslaugų kokybės matavimo rodiklių sistemos sukūrimu susijusios rekomendacijos: 

 

► Peržiūrėti sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir ASPĮ sudarymo tvarką, sudarant galimybes privačioms ASPĮ 

sudaryti sutartis su TLK ir stacionarinėms paslaugoms (tai ypač svarbu plėtojant MT, nes ASPĮ privalo įrodyti 

teikiamų paslaugų kokybę, saugą, apimtis, kiekius ir pan.); 

► Nacionaliniu mastu įdiegti nepageidaujamų įvykių sveikatos apsaugoje registravimo ir mokymosi sistemą (tai 

svarbu gerinant paslaugų kokybę ir saugą tiek Lietuvos, tiek kitų šalių pacientams); 

► Įvesti kitų šalių gyventojų, atvykusių į Lietuvos ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatinimo (medicinos) 

turistų) vienodas registracijos ir apskaitos formas, siekiant įvertinti Sveikatinimo turistų esamus srautus ir jų 

pokyčių dinamiką; 

► Patvirtinti ir įdiegti nacionaliniu mastu ASPĮ veiklos ir jų teikiamų stacionarinių ir ambulatorinių Paslaugų 

kokybės ir efektyvumo vertinimo kriterijus bei rodiklių sistemą, atlikti ASPĮT veiklos ir jų teikiamų Paslaugų 

kokybės ir efektyvumo stebėseną ir lyginamąją analizę. 

 

IX.4.3 Fizinės infrastruktūros ir kompetencijos vystymas 

Atsižvelgiant į sveikatinimo turistų srautų augimo spartą, privačios medicinos paslaugų įstaigos galėtų privačiomis 

lėšomis ir panaudodamos ES SF paramą plėtoti infrastruktūrą. Tą papildomai galėtų sąlygoti ir bendras privataus 

sektoriaus įstaigų vystymosi skatinimas, sudarant sąlygas teikti paslaugas didesniam srautui vietinių pacientų.  

Didesni pacientų srautai leistų įstaigoms daugiau investuoti, plėsti turimus pajėgumus, technines galimybes bei 

kompetenciją, kas sudarytų prielaidas būti konkurencingesnėms tarptautinėje rinkoje.  

 

Esant ženkliam sveikatinimo turistų srautų augimui, kaip numatyta prioritetinėje strateginėje alternatyvoje, 

svarstytina tik į sveikatinimo turizmą orientuotos naujos ligoninės statyba. Tam galėtų būti pritraukiamas užsienio 

investuotojas. 

 

Kaip pastebėta Lietuvos esamos situacijos analizės išvadose, Lietuva lyginant su pagrindinėmis konkurentėmis 

neturi ryškaus kokybinio, kompetencijos pranašumo teikiant kurios nors srities medicinos paslaugas. Siekdama 

užimti sėkmingą poziciją sveikatinimo turizmo rinkoje Lietuva turėtų strategiškai pasirinkti medicinos paslaugų sritį, į 

kurią orientuodama turimus išteklius vystytų kompetencijos centrą, t.y. siektų įgyti kompetenciją ir techninius 

pajėgumus, kurie suteiktų konkurencinį pranašumą lyginant su kitomis regiono valstybėmis. 

 

Siekiant sėkmingai vystyti konkurencingą konkrečios medicinos srities kompetencijos centrą, ypač svarbus 

strateginis žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos poreikio planavimas – pasirinkus prioritetinę medicinos sritį, turėtų 
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būti sukurtos ir įgyvendintos priemonės, skirtos pritraukti geriausius pasirinktos srities Lietuvos specialistus 

(įskaitant dirbančius užsienyje) bei užsienio specialistus, siekiant perimti jų patirtį ir ugdyti specialistus Lietuvoje. 

 

IX.4.4 Pardavimo kanalų vystymas ir bendradarbiavimo skatinimas 

IX.4.4.1 Sveikatinimo turizmo atstovybių tikslinėse rinkose sukūrimas 

 

Atstovybę (-es) galėtų steigti tiek Sveikatinimo klasteris bendrai, tiek įstaigos atskirai. Galimos trijų rūšių 

sveikatinimo turizmo atstovybės pagal teikiamas paslaugas: 

► Informacinė atstovybė. Tai agentas ar maža agentūra, teikianti informaciją apie Lietuvą kaip Sveikatinimo 

turizmo šalį, joje teikiamas paslaugas, esančias įstaigas ir t.t. Informacinė atstovybė gali būti prijungta prie 

turizmo informacijos centro ar kelionių agentūros arba veikti savarankiškai, gali neturėti pastovios fizinės 

įsikūrimo vietos. 

► Konsultacijas teikianti atstovybė. Tipiškai tai nuolatinėje vietoje įsikūrusi atstovybė, teikianti ne tik 

informaciją kaip ir informacinės atstovybės, bet ir patarianti, galinti padėti suorganizuoti kelionę ir gydymą. 

► Medicinines paslaugas teikianti atstovybė. Šioje atstovybėje yra teikiamos medicininės apžiūros, 

kvalifikuoto gydytojo konsultacijų bei aukščiau išvardintos paslaugos. Taip sudaromos galimybės teikti visą 

paketą – medicininę apžiūrą ir konsultaciją, reikiamus tyrimus prieš kelionę gydytis, kelionės ir gydymo 

organizavimą, bei profilaktinę priežiūrą ir (ar) reabilitacijos stebėseną po gydymo. Ši atstovybė turi atitikti 

tos šalies, kurios teritorijoje ji įsteigta, teisės aktų reikalavimus, keliamus šių paslaugų teikimui. 

 

IX.4.4.2 Bendradarbiavimo su ES ir kitomis užsienio šalimis sveikatinimo turizmo srityje vystymas 

 

Atsižvelgiant į ribotus Lietuvos išteklius ir palyginus su tokiomis Sveikatinimo turizmą plėtojančiomis šalimis kaip 

Indija, Turkija bei Lenkija, nedidelius pajėgumus, rekomenduotina bendradarbiauti su kitomis Baltijos šalimis bei ES 

šalimis siekiant ne konkurencijos, o bendros naudos. Bendradarbiavimą rekomenduotume vystyti šiomis kryptimis: 

 

► Baltijos šalių bendradarbiavimas kartu kaupiant išteklius, siekiant rinkodaros sinergijos, dalyvaujant 

tarptautinėse Sveikatinimo turizmo parodose ir kartu akcentuojant atskirų šalių unikalias savybes bei 

išskirtinumus. Šis bendradarbiavimas leistų efektyviau panaudoti išteklius ir teikti kokybiškesnes (dėl didesnės 

specializacijos) paslaugas. Šį bendradarbiavimą turėtų inicijuoti Ūkio ministerija kartu su Užsienio reikalų bei 

Sveikatos apsaugos ministerijomis. Tikslinga tokiam bendradarbiavimui sukurti Baltijos šalių darbo grupę. 

 

► Įgyvendinus Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvą, kitas logiškas žingsnis būtų užmegzti bendradarbiavimą 

su Skandinavijos šalimis. Šios šalys nesiekia skatinti Sveikatinimo turizmo, tačiau į šias šalis vyksta dirbti 

Lietuvoje parengti sveikatos apsaugos specialistai, kas leidžia daryti prielaidą, kad Skandinavijos šalys iš 

esmės sprendžia vietos gyventojų sveikatos priežiūros užtikrinimo klausimus. Siekiant abipusės naudos 

(paslaugų teikimo skandinavams ir kvalifikuotų specialistų išlaikymo Lietuvai / Baltijos šalims) valstybės galėtų 

sutarti dėl galimybių skatinti specialistus pasilikti namų šalyse, o skandinavus – keliauti gydytis į Baltijos šalis. 

Vienas iš konkrečių bendradarbiavimo įgyvendinimo būdų galėtų būti skatinimas Skandinavijos šalių ligonines 

atidaryti filialus Lietuvoje, kurie būtų išskirtinai skirti Skandinavijos šalių pacientams aptarnauti. Šį 

bendradarbiavimą turėtų inicijuoti Ūkio ministerija kartu su Užsienio reikalų bei Sveikatos apsaugos 

ministerijomis. 
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► Bendradarbiavimas su kitomis ES šalimis. Viena iš Direktyvoje numatytų priemonių ir siekiamybių yra nuspręsti 

dėl ES šalių specializacijos galimybės ir kurti kompetencijos centrus. Norint sukurti tokį centrą Lietuvoje būtinas 

darbas dviem kryptimis – Lietuvos medicinos ir sveikatos pasiekimų išskirtinumo ir plėtros galimybių analizė 

(galimybių studijos parengimas) bei diskusijos su kitomis šalimis apie jų medicinos ir sveikatos pasiekimus bei 

bendro susitarimo pasiekimas dėl konkrečių šalių specializacijų. Šį bendradarbiavimą pirmiausiai turėtų 

inicijuoti ir plėtoti Sveikatos apsaugos ministerija. 

 

IX.4.4.3 Bendradarbiavimo su užsienio šalių draudimo kompanijomis vystymas 

 

Bendradarbiaujant su užsienio šalių sveikatos draudimo kompanijomis ir ligonių kasomis itin svarbus profesionalus 

pasiruošimas ir faktais paremti naudos įrodymai. Bendradarbiaujant su užsienio draudimo kompanijomis svarbu 

pateikti patikimą gydymo ir operacijų statistiką, parodančią, kaip konkrečiai ligoninei bei gydytojui sekasi operuoti ar 

gydyti – svarbu rinkti duomenis apie išgyvenimą, komplikacijas, nepageidaujamus atvejus ir pan. Užsienio sveikatos 

draudimo kompanijos paprastai draudžia savo klientus ilguoju laikotarpiu, todėl joms svarbi ne tik konkrečios 

intervencijos kaina, tačiau ir ilgalaikė paciento sveikata, kadangi nuo jos priklauso draudimo kompanijos sąnaudos. 

Kitas kiek mažiau svarbus aspektas yra pajėgumai, t.y. didelės draudimo kompanijos siekdamos efektyvumo siekia 

dirbti su nedideliu skaičiumi paslaugų teikėjų, todėl paslaugų teikėjas turi užtikrinti aukštą prieinamumą ir galimybę 

gydyti reikšmingą pacientų srautą. Lietuvoje šiuos kriterijus, tikėtina, labiausiai galėtų atitikti viešojo sektoriaus 

ligoninės.  

 

Efektyvumo ir saugumo duomenims rinkti Sveikatos apsaugos ministerija turėtų inicijuoti kokybės ir rezultatų 

matavimo sistemos sukūrimą bei, suformavus efektyvumo įrodymus, per Sveikatinimo turizmo klasterį turėtų būti 

inicijuojamos diskusijos ir derybos su draudimo kompanijomis. Šie veiksmai galėtų būti inicijuojami trumpuoju 

laikotarpiu. 

 

IX.4.4.4 Bendradarbiavimo su užsienio šalių profsąjungomis vystymas 

 

Rekomenduojame bendradarbiauti su profsąjungomis, ypatingai aktyvių veiksmų reikėtų imtis Vokietijoje, kur 

profsąjungos dalyvauja įmonių valdymo organuose bei gali daryti įtaką, kaip ir kokioms paslaugoms kompensuoti 

panaudojamos šakinių ligonių kasų lėšos.  

 

Bendradarbiavimas turėtų būti organizuojamas per Lietuvos ambasadas / komercijos atašė ir (įsteigus) Sveikatinimo 

turizmo atstovybes. Bendradarbiaujant rekomenduojame akcentuoti kurortinį / preventyvųjį gydymą, kompleksinį 

sveikatos patikrinimą. Rekomenduojama profsąjungų atstovams organizuoti pažintines keliones į Lietuvos 

medicininio spa ir medicininių paslaugų gydymo įstaigas. 

 

Operatyvinį bendradarbiavimo organizavimą turėtų atlikti medicinos ir sveikatos paslaugų teikėjų klasteris – sudaryti 

profsąjungų kontaktų sąrašą, atlikti vizitus, kviesti profsąjungų atstovus apsilankyti Lietuvoje, įtikinti Lietuvos 

medicinos ir sveikatos paslaugų nauda ir skatinti profsąjungas įtraukti Lietuvos įstaigas į „trumpuosius“ 

rekomenduojamų įstaigų sąrašus (ar paskatinti tai daryti darbdavius, kurių valdyme dalyvauja profsąjungos).  
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IX.4.5 Rinkodaros priemonių įgyvendinimas 

IX.4.5.1 Lietuvos sveikatinimo turizmo rinkodaros priemonės 

 

Rekomenduojamos Sveikatinimo turizmo rinkodaros priemonės skirstomos pagal aprašytą struktūrą: tris kryptis (informavimas, įvaizdžio formavimas ir paslaugų pristatymas) ir 

du lygius (nacionalinis ir privatus), taip pat identifikuojant, į kuriuos tikslinių grupių segmentus (verslas–verslui, verslas –vartotojui) orientuojama priemonių grupė: 
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Priemonių grupė 
Tikslinių grupių 

segmentas 

In
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a
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m

a
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Informacijos apie Lietuvą išsamumo ir prieinamumo gerinimas 

Oficialus šalies informacijos šaltinis – daugiakalbė interneto svetainė, kurioje pateikiama išsami Sveikatinimo turizmui aktuali informacija: Lietuvos sveikatos apsauga, įstaigų, 

specialistų, paslaugų duomenų bazė su nuorodomis (įtraukimas į duomenų bazę apribotas nustatytų kokybės kriterijų), kita susijusi naudinga informacija (draudimas, 

susisiekimas, kt.). Taip pat rekomenduojama integruoti kitus šiame kontekste aktualius Lietuvos turizmo produktus.  

Ypač aktualu atsižvelgti į svetainės optimizavimą paieškos sistemoms. 

B2C 

P
 

Informacijos apie įstaigas ir paslaugas išsamumo ir prieinamumo gerinimas 

Interneto svetainių būtinybė, jų išsamumas, optimizavimas paieškos sistemoms, Google AdWords, maksimalus interaktyvumas: paklausimo galimybė ir operatyvūs atsakymai į 

užklausas, atsiliepimų talpinimas.  

Taip pat rekomenduojamas informacijos talpinimas tarptautinėse sveikatinimo turizmo duomenų bazėse. 

B2C 
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Ryšiai su tarptautine žiniasklaida 

Tarptautinių ir specializuotų turizmo ir Sveikatinimo turizmo leidinių atstovų kelionės į Lietuvą, reikšmingų šalies Sveikatinimo turizmo naujienų skelbimas ir pasirodymų 

inicijavimas. 

B2B, B2C 

Vieningos Lietuvos rinkodaros rekomendacijos 

Vieningų Sveikatinimo turizmo rinkodaros gairių rinkos dalyviams nustatymas ir metodinių priemonių pateikimas (rekomendacijos interneto svetainėms, dalyvavimui ir 

prisistatymui parodose, kt.) 

B2B, B2C 

Vieningos Lietuvos rinkodaros priemonės 

Įvaizdinės Lietuvos Sveikatinimo turizmo medžiagos kūrimas ir teikimas rinkos dalyviams. 
B2B, B2C 

P
 Komunikacija ir proaktyvus prisistatymas potencialiems interesantams 

Aktyvus dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, mugėse, parodose, specialistų bendruomenėse internete. 
B2B 
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N
 Paslaugų pristatymas valstybiniu lygmeniu 

Atvirų durų dienų / seminarų organizavimas specialistams Lietuvos ambasadose užsienyje, pristatant prioritetines šalies Sveikatinimo turizmo paslaugas. 
B2B 
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P
 

Kontaktų mezgimas ir paslaugų pardavimas  

Paslaugų pristatymas Sveikatinimo turizmo parodose, ypač vykstančiose tikslinėse rinkose. 

Tiesioginių kontaktų su draudimo įmonėmis, tikslinių rinkų gydymo įstaigomis, kelionių agentūromis mezgimas ir palaikymas. Specialistų ir medicinos kelionių agentūrų 

kvietimas apsilankyti Lietuvos įstaigose. 

Glaudus Lietuvos medicinos spa ir medicinos turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimas ir paslaugų pristatymas į Lietuvą atvykstantiems medicinos turistams: matant kliento 

poreikius, gydytojo rekomendacijos papildomoms paslaugoms Lietuvoje. 

B2B, B2C 

Reklama 

Kampanijos turistų ir medicinos turistų lankomuose tinklalapiuose, turizmo ir specializuotų medicinos turizmo agentūrų medžiagoje, „Google“. 
B2B, B2C 

46 lentelė. Rinkodaros priemonės pagal lygius ir kryptis. P – privatus lygmuo, N- nacionalinis lygmuo, B2B – verslas-verslui, B2C – verslas-vartotojui 
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IX.4.5.2 Lietuvos sveikatinimo turizmo rinkodaros priemonės pagal tikslines rinkas 

 

Numatytas rinkodaros priemones ir (ar) jų intensyvumą rekomenduojama taikyti atsižvelgiant į galimybių analizėje 

įvardintų Sveikatinimo turizmo tikslinių rinkų specifiką. Didžiąją dalį rinkodaros priemonių rekomenduojama 

įgyvendinti visose tikslinėse rinkose, tačiau kai kur patartina padidinti kai kurių priemonių intensyvumą. Vertinant 

priemonių taikymą / netaikymą ir intensyvumą, atsižvelgiama į šiuos aspektus: 

► Interneto skvarba. Nepaisant visame pasaulyje augančio interneto naudojimo, tarpusavyje lyginant tikslines 

rinkas, kai kuriose (Vakarų) jis labiau paplitęs nei kitose (Rytų). Dėl šios priežasties pastarosiose 

rekomenduojama šalia interneto rinkodaros kiek didesnį nei bendrosiose rekomendacijose numatyta dėmesį 

atkreipti ir į kitus veiksmus. 

► Asmeninio kontakto ir pažinčių svarba. Nepaisant visuotinės šio kontakto svarbos, lyginant rinkas, šis kontaktas 

kiek svarbesnis Rytų rinkai, taigi sąlyginai didesnis dėmesys nei Vakaruose tenka tiesioginiam kontaktui su 

tarpininkais. 

► Tikslinės rinkos medicinos infrastruktūros specifika: sveikatos draudimas. 
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 Informacijos apie Lietuvą išsamumo ir prieinamumo gerinimas: oficiali šalies 

interneto svetainė 

        

P
 

Informacijos apie įstaigas ir paslaugas išsamumo ir prieinamumo gerinimas: 

privačių interneto svetainių kūrimas, tobulinimas, optimizavimas ir informacijos 

talpinimas tarpt. medicinos svetainėse 
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Ryšiai su tarptautine žiniasklaida: žurnalistų kelionės į Lietuvą, naujienos apie 

šalies medicinos turizmą žiniasklaidoje. 

        

Vieningos Lietuvos rinkodaros rekomendacijos ir priemonės: rinkodaros gairių 

rinkos dalyviams nustatymas ir priemonių (įvaizdinės medžiagos) pateikimas. 

        

P
 Komunikacija ir proaktyvus prisistatymas: dalyvavimas tarptautinėse 

konferencijose, mugėse, parodose. 
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 Paslaugų pristatymas valstybiniu lygmeniu: atvirų durų dienos / seminarai 

specialistams Lietuvos ambasadose užsienyje. 

        

P
 Kontaktų mezgimas ir paslaugų pardavimas: komunikacija su draudimo 

bendrovėmis ir vizitai į Lietuvos įstaigas. 
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Kontaktų mezgimas ir paslaugų pardavimas: komunikacija su tikslinių rinkų gydymo 

įstaigomis / gydytojais ir vizitai į Lietuvos įstaigas. 

        

Kontaktų mezgimas ir paslaugų pardavimas: komunikacija su turizmo ir medicinos 

turizmo kelionių agentūromis ir vizitai į Lietuvos įstaigas. 

        

Kontaktų mezgimas ir paslaugų pardavimas: glaudus Lietuvos medicinos spa ir 

medicinos turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimas ir paslaugų pristatymas. 

        

Reklama: turizmo ir medicinos turizmo kanalai – žiniasklaida. 

        

Reklama: turizmo ir medicinos turizmo kanalai – turizmo agentūros. 

        

47 lentelė. Rinkodaros priemonės pagal tikslines rinkas. Užpildytas langelis – rekomenduojama taikyti rinkodaros priemonių grupė, tamsesnė spalva – didesnis 

intensyvumas (lyginant tarp rinkų). 

 

IX.4.5.3 Atsakomybių paskirstymas 

Įgyvendinant dviejų lygių – nacionalinės ir privačios – rinkodaros veiklą ir rinkoje esant daug dalyvių, labai svarbu 

tinkamai numatyti jų vaidmenis įgyvendinant rinkodaros strategiją. Lentelėje pateikiamos atsakingos institucijos ir jų 

vaidmenys medicinos turizmo skatinimo rinkodaros kampanijoje. 

 

Ly
gm

u
o

 

Veikla / institucija 

LR
 ū

ki
o

 m
in

is
te

ri
ja

 

V
a

ls
ty

b
in

is
 t

u
ri

zm
o

 

d
ep

a
rt

a
m

en
ta

s 

LR
 u

žs
ie

n
io

 r
ei

ka
lų

 

m
in

is
te

ri
ja

 

Š
a

ki
n

ės
 a

so
ci

a
ci

jo
s 

K
la

st
er

is
  

(-
ia

i)
 

P
ri

va
či

o
s 

m
ed

ic
in

o
s 

įs
ta

ig
o

s 

V
a

ls
ty

b
in

ės
 m

ed
ic

in
o

s 

įs
ta

ig
o

s 

N
a

ci
o

n
a

li
n

is
 

Informacijos apie Lietuvą išsamumo ir prieinamumo 

gerinimas 
V, F P, Į - - - - - 

Ryšiai su tarptautine žiniasklaida V, F P, Į Į - - - - 

Vieningos Lietuvos rinkodaros rekomendacijos ir 

priemonės 
V, F P, Į - - - - - 

Paslaugų pristatymas valstybiniu lygmeniu V, F P Į - - - - 

P
ri

va
tu

s 

Informacijos apie įstaigas ir paslaugas išsamumo ir 

prieinamumo gerinimas 
- - - F, Į F, P, V F, Į F, Į 

Proaktyvus prisistatymas potencialiems 

interesantams, kontaktų mezgimas ir paslaugų 

pardavimas parodose 

- - - F, Į F, P, V F, Į F, Į 

Reklama - - - F, Į F, P, V F, Į F, Į 
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48 lentelė. Atsakomybės pasiskirstymas. P – planavimas, V – valdymas / kontrolė, F – finansavimas, Į – įgyvendinimas. 

 

 

IX.4.6 Teisinės bazės pokyčių įgyvendinimas 

Sveikatinimo turizmo vystymąsi ribojantys teisinės 

bazės aspektai 
Galimi teisinės bazės pokyčiai / kiti veiksmai 

Netikslus (visos paslaugų savikainos neįvertinantis) 

viešojo sektoriaus paslaugų kainų apskaičiavimas 

► Medicinos paslaugų kainodaros keitimas, nustatant sąnaudomis (įskaitant 

amortizaciją ir nusidėvėjimą) pagrįstas kainas, apskaičiuojamas taikant DRG 

metodologiją. 

Apribojimai dirbtiniam apvaisinimui 
► Atitinkamų teisinių aktų keitimas, įteisinant lytinių ląstelių donorystę ir embrionų 

šaldymą.  

Ilgai užtrunkantis vizų gavimo procesas 

 

► Medicininės vizos sukūrimas, sudarant sąlygas Sveikatinimo  turistams (ypač 

tiems, kuriems reikalingas skubus medicinos paslaugų suteikimas) ir juos 

lydintiems asmenims ir Rytų šalių atvykti į Lietuvą per trumpą laiką. 

Sudėtingas draudiminių garantijų gavimas teikiant 

paslaugas užsieniečiams 

► Galimybės teikti valstybės lengvatas / paramą medicinos paslaugų, teikiamų 

užsienio pacientams, draudimui įvertinimas. 

Apribojimai privataus sektoriaus įstaigoms teikti 

naujas medicinos paslaugas ir sudaryti sutartis su 

teritorinėmis Ligonių kasomis dėl stacionarinių 

paslaugų teikimo 

► Atitinkamų teisės aktų keitimas, sudarant palankesnes sąlygas privataus 

sektoriaus medicinos paslaugų įstaigoms teikti naujas paslaugas (sukuriant 

paslaugų poreikio įvertinimo sistemą, padedančią išvengti šiuo metu 

egzistuojančio interesų konflikto, skatinančio esamas gydymo įstaigas neleisti 

didėti konkurencijai) bei leidžiant privataus sektoriaus įstaigoms sudaryti 

sutartis su teritorinėmis Ligonių kasomis dėl stacionarinių paslaugų 

kompensavimo. Pokyčio įgyvendinimas, reikalingas tam, kad privačios įstaigos 

galėtų teikti paslaugas iš ES atvykusiems kitų šalių narių piliečiams, kuriems 

tokiu atveju būtų kompensuojama iš PSDF, o VLK patektų sąskaitas atitinkamų 

šalių privalomojo sveikatos draudimo lėšas administruojančioms įstaigoms. 

► Bendradarbiavimo tarp užsienio medicinos turistus aptarnaujančių įstaigų ir VLK 

stiprinimas siekiant maksimaliai greitai ir kokybiškai apdoroti sąskaitas už 

gydymą bei  nukreipti jas kuo greitesniam apmokėjimui užsienyje, kad Lietuvos 

valstybė netaptų ilgalaike kreditore užsienio šalių sveikatos draudimo įstaigoms. 

Nėra natūralių gamtos veiksnių sertifikavimo ► Natūralių gamtos veiksnių sertifikavimas. 

Kurortinio sanatorinio gydymo paslaugos nėra 

apmokamos iš PSDF 

► Sanatorinio gydymų paslaugų teikiamos naudos (pvz., darbo dienų, praleistų dėl 

ligos, hospitalizacijos mažėjimas) įvertinimas, siekiant nustatyti galimo šių 

paslaugų apmokėjimo iš PSDF pagrįstumą. 

 

IX.4.7 Kitos Sveikatinimo turizmo skatinimo rekomendacijos 

IX.4.7.1 Vietinio Sveikatinimo turizmo skatinimas 

 

Papildomai vietinį Sveikatinimo turizmą (orientuojantis į ilgalaikę perspektyvą) rekomenduotume skatinti 

orientuojant rinkodaros veiksmus į jaunimą ir vaikus, t.y. „auginti“ klientus, kurie ateityje naudosis sveikatinimo 

paslaugomis. Tam galėtų būti siūlomi specialūs paslaugų paketai ir lengvatos jaunimui.  

 

Papildomos pastangos galėtų būti orientuotos į siekį, kad daugiau Lietuvos gyventojų rinktųsi vietinį Sveikatinimo 

turizmą, o ne turizmą užsienyje. Tam galėtų pasitarnauti mokestinės lengvatos vietiniam turizmui (minėtosios 

sveikatos taupymo sąskaitos), preventyvios sveikatos priežiūros įtraukimas į mokymo programas.  
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IX.4.7.2 Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo sveikatos tikslams galimybių įvertinimas 

 

Bet kokį mokesčių sistemos pakeitimą reikėtų matuoti tokiais kriterijais: 

► Ekonominis efektyvumas – ar mokesčiai keičia vartotojų ekonomines paskatas ir verčia naudoti kitas paslaugas 

/ pirkti kitus produktus? 

► Teisumas – vertinant mokesčius teisumas vertinamas iš mokėjimo bei naudos gavimo perspektyvų Mokėjimo 

perspektyvoje išskiriamas horizontalus (ar panašias pajamas turinčios gyventojų grupės moka tiek pat 

mokesčių?) ir vertikalus teisumas (ar skirtingas pajamas turinčios gyventojų grupės moka skirtingą sumą 

mokesčių?). Naudos gavimo perspektyva nagrinėja, ar mokantys didesnius mokesčius gauna didesnę 

mokesčiais finansuojamą naudą. 

► Pakankamumas – ar įvedus mokestį bus surenkama pakankamai pajamų, ar jos bus pastovios?  

► Galimumas – Ar efektyvu administruoti (administratoriams – surinkti, o mokėtojams – sumokėti) mokestį? Ar 

politiškai priimtina įvesti mokestį? 

 

Kitos šalys, pavyzdžiui JAV ir Singapūras, taiko taip vadinamą sveikatos taupymo sąskaitų (angl. health savings 

accounts) sistemą, kai dalis gyventojo sumokamų mokesčių kaupiama specialioje sąskaitoje. Šias lėšas gali kaupti ir 

pats gyventojas, ir jos paprastai būna neapmokestinamos. Gyventojas šias lėšas paprastai gali panaudoti medicinos 

ir sveikatos paslaugoms apmokėti – tiek toms, kurios nekompensuojamos, tiek toms, kurios kompensuojamos 

dalinai (reikalingos paciento priemokos). 

 

Rekomenduojame išnagrinėti ir apsvarstyti galimybę Lietuvoje įgyvendinti sveikatos taupymo sąskaitų (STS) sistemą. 

STS galėtų būti orientuotos į prevencinių sveikatinimo paslaugų pirkimą – taip ilgalaikėje perspektyvoje galėtų būti 

taupomos stacionarinio gydymo išlaidos bei mažinamas dėl sveikatos problemų prarastas darbo laikas ir sukuriamas 

papildomas vidaus produktas.  

 

Siekiant pagrįsti sprendimą keisti mokesčių sistemą būtina atlikti išsamią ir dedikuotą sąnaudų ir naudos analizę. 

Kadangi ši analizė ir sprendimas būtų glaudžiai susijęs su iš PSDF kompensuojamomis paslaugomis (paslaugų 

sąrašu, jų kompensavimo tvarka), šią analizę turėtų inicijuoti Sveikatos apsaugos ministerija. Arba, įvedant 

papildomą savanorišką sveikatos draudimą (PSSD), – šią galimybę šiuo metu nagrinėja SAM – į PSSD 

kompensuojamų išlaidų nomenklatūrą turėtų būti įtraukiamos sveikatinimo paslaugos. 

 

Preliminarus STS sistemos vertinimas pagal aukščiau paminėtus kriterijus: 

► Ekonominis efektyvumas – mokestis skatina keisti vartojimą ir taip iškreipia ekonomines paskatas ir rinką. 

► Teisumas – ši mokesčio lengvata atitiktų teisumo principą iš mokėjimo perspektyvos, t.y. labiau (absoliučiu 

dydžiu) mokesčiai sumažėtų daugiau sumokantiems piliečiams. Naudos gavimo perspektyvos analizė 

priklausytų nuo to, ar STS lėšos būtų naudojamos paslaugų pirkimui ar priemokų finansavimui. Priemokų už 

kurortinio SPA gydymo finansavimo atveju tikėtina, kad naudą iš STS gautų tik didesnes pajamas turintys 

gyventojai, kurie galėtų sau leisti skirti pinigų kurortiniam SPA. 

► Pakankamumas – dėl nedidelių GPM mokesčių tarifų bei įtemptos biudžeto situacijos tikėtina, kad mokestinė 

lengvata būtų nepakankamo dydžio daugumai mažas pajamas gaunančiųjų gyventojų.  

► Galimumas – STS sistema reikalauja administruoti „tinkamas“ paslaugas bei atskirai administruoti kiekvieno 

gyventojo sąskaitas, todėl tikėtina, kad STS administravimas būtų sąlyginai brangus. Politiškai STS gali būti 
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nepriimtina dėl aukščiau aprašyto teisumo aspekto naudos gavimo perspektyvos – šia lengvata galėtų 

efektyviai pasinaudoti tik didesnes nei vidutines pajamas gaunantys gyventojai. 

 

IX.4.7.3 Turistinio sezono ilginimas panaudojant Sveikatinimo turizmo potencialą 

 

Prie vietinio sezono ilginimo prisidėtų dauguma jau anksčiau paminėtų priemonių ir rekomendacijų (dėl sezono 

ilginimo, sveikatos programų darbovietėse ir kt.). Kita svarbi priežastis, dėl kurios turistinis sezonas Lietuvoje yra 

trumpas yra tai, kad nemaža dalis įstaigų ir viešbučių žiemą užsidaro arba sumažina personalo bei paslaugų apimtis. 

Šis aktyvumo sumažėjimas yra susijęs su vietinių turistų, sudarančių reikšmingą kurortinio sveikatinimo įstaigų 

klientų dalį, srauto sumažėjimu. Vietinių turistų srauto sumažėjimą ne sezono metu sąlygoja trys faktoriai – 

kurortinėse teritorijose nėra pakankamai veiklos / traukos centrų ne sezono metu (nevyksta koncertai, kultūrinis 

gyvenimas, nėra veiklos, kuria galima užsiimti uždarose patalpose), kurortų rinkodara yra orientuota į turistų 

pritraukimą šiltojo sezono pramogoms (paprastai nėra akcentuojamos veiklos ir paslaugos bei pramogos, kurias 

galima gauti šaltuoju metų laiku), dauguma Lietuvos gyventojų atostogų laiką panaudoja vasarą, o atostogaujantys 

žiemą renkasi užsienio kurortus.  

 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus turizmo sezoną ilginti trukdančius faktorius, be kitose strategijos dalyse numatytų 

užsienio turistų pritraukimo strateginių veiklos rūšių rekomenduotume taip pat skatinti ir remti traukos centrų 

kurortuose atsiradimą (kaip pavyzdys galėtų būti uždara slidinėjimo arena, vandens parkas) pritraukiant privataus 

sektoriaus investicijas per viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę bei skatinti kurortus reklamuoti ne tik šiltojo, 

bet ir šaltojo sezono paslaugas ir pramogas.  

 

Ilginant turistinį sezoną taip pat galėtų pasitarnauti ir stacionarinės reabilitacijos skatinimas. Kadangi lyginant su 

kitomis ES šalimis Lietuvoje reabilitacija yra mažiau išvystyta, rekomenduotina daugiau dėmesio ir lėšų skirti šiai 

sričiai, kas be sezono ilginimo padėtų taip pat ir geresniam darbingumo atgavimui po operacijų. Papildomai be 

reabilituojamo asmens tai padėtų pritraukti ir lydinčius asmenis bei skatinti vietinį turizmą. Rekomenduojame 

Sveikatos apsaugos ministerijai parengti stacionarinės reabilitacijos paslaugų teikimo generalinį planą, kuriame 

būtų numatyta paslaugų specializacija ir orientacija į stacionarinės reabilitacijos paslaugų teikimą pigesnėse 

kurortinėse vietovėse. 

 

IX.4.7.4 Rekomendacijos dėl sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros programų inicijavimo šalies darbovietėse 

 

Atsižvelgiant į kitų šalių patirtį sveikos gyvensenos ir sveikatos priežiūros programų iniciavimo darbovietėse, 

siūlytume inicijuoti, remti ir skatinti tokias iniciatyvas darbovietėse: 

► Sveikesnio maisto tiekimas įmonių valgyklose / automatiniuose pardavimų aparatuose. Nuosavas valgyklas 

turinčios (arba šią paslaugą perkančios) įstaigos ir įmonės turėtų peržiūrėti valgiaraščius siekdamos, kad 

atsirastų sveiko maisto pasirinkimas (bent kaip vienas iš variantų) bei skatintų darbuotojus vartoti sveiką 

maistą (subsidijuojant jų kainą). 

► Fizinio aktyvumo galimybių darbo vietoje sudarymas (sporto salė, pasivaikščiojimo vieta, skatinimas naudotis 

laiptais, o ne liftu ir pan.).  

► Dalyvavimo prevencinėse sveikatos programose skatinimas bei dažnesnių, nei numatyta dabartiniuose teisės 

aktuose, sveikatos patikrinimų organizavimas (ypač rizikos grupėms). Didelės organizacijos galėtų turėtų 
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mobilias sveikatos patikrinimo komandas, kurios periodiškai tikrintų sveikatos būklę (cholesterolį, spaudimą ir 

kitus svarbius parametrus) ir rekomenduotų tolimesnius veiksmus esant nukrypimams nuo normų. 

► Galimybės sudarymas darbuotojams gauti kvalifikuotas konsultacijas dėl sveikos gyvensenos siekiant išvengti 

sveikatai nepalankių sprendimų ir elgesio bei sumažinti sveikatos problemų riziką. Tokia galimybė leistų 

darbuotojams suvokti savo veiksmus, kurių jie gali imtis ne tik darbo vietoje, bet ir namuose ir kultivuoti 

sveikesnį gyvenimo būdą.  

► Vienas iš svarbių darbo vietos faktorių, turinčių neigiamos įtakos darbuotojų sveikatai, yra stresas, sąlygojamas 

kintamo darbo krūvio, viršvalandžių, nepatenkintų klientų skundų, spaudimo dirbti greičiau ir geriau ir pan. Šių 

problemų sprendimas susijęs tiek su darbo vietų rizikos mažinimu, tiek su įmonių procesų bendrojo efektyvumo 

didinimo, nereikalingos (vertės klientams nekuriančios) veiklos eliminavimu. Tokioms įmonių iniciatyvoms 

(pavyzdžiui „Lean“ ar „6 sigma” metodikos diegimui) galėtų būti numatoma paramos programa. 

► Ypač svarbu tokias iniciatyvas pradėti ministerijose bei įstaigose prie ministerijų siekiant parodyti gerą pavyzdį. 

► Kitų šalių patirtis rodo, kad sveikos gyvensenos ir sveikatos priežiūros programos darbovietėse veikia geriausiai, 

kai vykdomos ne atskiros veiklos rūšys, o visas veiklos rūšių kompleksas. 

► Siekdama skatinti sveikos gyvensenos ir sveikatinimo programų kūrimą šalies darbovietėse Ūkio ministerija 

turėtų apsvarstyti galimybę tokioms programoms taikyti mokesčių lengvatas (kai įrodomas programos 

kompleksiškumas ir nauda bei pakankamai platus darbuotojų dalyvavimas jose), sukurti programą tokioms 

iniciatyvoms remti (išnagrinėti galimybę panaudoti ES paramos lėšas) bei sukurti ir organizuoti pažangiausių 

darboviečių apdovanojimus. Inicijuodama sveikos gyvensenos programas Ūkio ministerija galėtų 

bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, o konkrečiai – su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centru, savivaldybių visuomenės sveikatos biurais ir kitomis visuomenės sveikata besirūpinančiomis viešojo ir 

privačiojo sektoriaus organizacijomis. 
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XI Priedai 

XI.1 Ekspertų, iš kurių buvo imtas interviu, sąrašas 

Šalis Atstovas Pareigos Įstaiga Tipas 

Lietuva Inga Malinauskienė Direktorė 

UAB ,,Baltijos 

Amerikos terapijos ir 

chirurgijos klinika“ 

Privati medicinos 

įstaiga 

Lietuva Diana Bumelytė Generalinė direktorė 
UAB ,,Northway 

medicinos centrai“ 

Privati medicinos 

įstaiga 

Lietuva  Eglė Poškienė Direktorė Health first, VŠĮ 
Tarpininkas (vežėjas) 

iš Lietuvos 

Lietuva  Žareta Palaikienė Direktorė Medwill, UAB 
Tarpininkas (vežėjas) 

iš Lietuvos 

Lietuva Jaunius Urbutis Direktorius Medica Magna, VŠĮ 
Tarpininkas (vežėjas) 

iš Lietuvos 

Ukraina Leonid Vološenko Direktorius Medvisit 
Tarpininkas (vežėjas) 

iš Ukrainos 

Latvija Margarita Zybina Direktorė DNB+ 

Viešųjų ryšių 

specialistė medicinos 

turizmo sektoriuje 

Lietuva Jurgita Kazlauskienė Direktorė 
Lietuvos kurortų 

asociacija 
- 

Estija Imre Mürk 
Foresight Division 

ekspertas 
Estijos plėtros fondas - 

Estija Ain Aaviksoo 

sveikatos politikos 

programos 

direktorius 

Praxis - 

Estija Heli Paluste 
Sveikatos 

departamento vadovė 

Socialinių reikalų 

ministerija 
- 

Norvegija Finn Holm 
Vykdantysis 

direktorius 
Ernst & Young  

Vengrija György Farkas 

Medicinos turizmo 

ekspertas, chirurgas, 

traumatologas, 

ekonomistas 

- - 

XI.2 10 užsienio šalių apžvalga 

XI.2.1 Estija 

 Estija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 ► Estijos plėtros fondo 2010 m. tyrimas „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018”, įvertinantis Estijos medicinos paslaugų 

eksporto potencialą ir analizuojantis galimas strategijas 

► Vieningos nacionalinės Sveikatinimo turizmo  strategijos šiuo metu nėra, tačiau tikėtina, kad artimiausiu metu ji bus 

sukurta remiantis aukščiau minimu tyrimu 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Puiki sveikatos apsaugos sistema, įvertinta kaip ketvirta (kartu su Švedija) geriausia Europos Sąjungoje.  
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► Maža kaina, naujausia įranga, atsidavę ir itin aukštos kompetencijos gydytojai. 

► Stipriai technologiškai išsivysčiusi šalis, daug novatoriškų informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sprendimų 

gimtinė. 

► Daug gyventojų puikiai kalba angliškai, 66 % kalba rusiškai (neįskaičiuojant tų, kuriems rusų yra gimtoji kalba), 22 % 

kalba vokiškai (Eurobarometer 2005 duomenimis). 

► Patraukli šalis (ypač Talinas) tradicinio turizmo požiūriu. 

 

Silpnybės 

► Personalo trūkumas. 

► Kai kur įrengimai neatitinka standartų, reikalingų Sveikatinimo turizmo  eksportui. 

► Patrauklios, į užsieniečius orientuotos rinkodaros trūkumas. 

 

Galimybės 

► 30 % Estijos medicininių paslaugų teikėjų yra teikę paslaugas užsieniečiams pacientams. Skaičiuojama, kad 

Sveikatinimo paslaugų eksporto apyvarta siekia 16-23 mln. eurų. 

► Dauguma kitų šalių sveikatos priežiūros sistemų turi problemų. 

 

Grėsmės 

► Auganti konkurencija Sveikatinimo turizmo  srityje. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018“ tyrime nustatytos kelios strategijos ir siūloma pasirinkti vieną arba derinti kelias: 

► I alternatyva: Turizmo, sveikatingumo ir Sveikatinimo paslaugų sinergija. 

► II alternatyva, truputį ambicingesnė: Specializuotis tose srityse, kur Estijos medicinos paslaugų teikėjai jau turi 

eksporto patirties, ir kurias palaiko didelis paklausos augimas gretimose šalyse. 

► III alternatyva: Susikoncentruoti ties didžiaisiais su sveikata susijusiais iššūkiais kaimyninėse šalyse (pvz. 

alkoholizmas, nutukimas, pagyvenusių žmonių priežiūra ir t.t.) ir siūlyti novatoriškus paslaugų paketus šiose srityse. 

► IV alternatyva, pati ambicingiausia: aukšto lygio tarptautinio medicinos centro Estijoje įkūrimas. 

 Prioritetai 

 Rinka 

► „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018“ tyrime identifikuojama, kad pasirenkant tikslines rinkas, nėra tokios rinkos, 

įėjimas į kurią reikalautų mažai sąnaudų ir teiktų didelę naudą. Taip pat kitų šalių patirtis rodo, kad Sveikatinimo 

turistus  lengviau pritraukti iš kaimyninių šalių. 

► Suomija – tai rinka, į kurią Estijai būtų lengviausiai įeiti, tačiau ji nėra didelė. 

► Norvegija – didesnė už Suomiją, ir todėl patrauklesnė rinka, tačiau į ją sudėtingiau įeiti. 

► Švedija - didesnė už Suomiją, ir todėl patrauklesnė rinka, tačiau į ją sudėtingiau įeiti. 

► Šiaurės vakarų Rusija – prasta sveikatos priežiūros kokybė kelia didelių problemų vietiniams gyventojams, todėl ši 

rinka turi augimo potencialą. 

► Latvija – turi augimo potencialą, tačiau rinka ir perkamoji galia yra ribotos. 

► Vokietija – turi augimo potencialą, tačiau Estija šioje šalyje nėra labai gerai žinoma, o ir atstumas tarp šalių yra 

didesnis. 

  

Medicinos paslaugos 

Šiuo metu Estija populiariausia ortopedinėmis operacijomis ir spa, šios sritys užims reikšmingą vietą ir ateityje.  

Priklausomai nuo pasirinktos strategijos, gali būti koncentruojamasi į alkoholizmo, nutukimo gydymą bei pagyvenusių 

žmonių slaugą. 

Norint išsiskirti iš kitų medicininių paslaugų eksportuotojų, rekomenduojama išnaudoti susijusias stiprybes. Pavyzdžiui, 

integruoti IKT sprendimus į eksporto paslaugų vertės grandinę. Įvertinant Estijos technologinius pajėgumus, ateities 

perspektyvios sritys tikriausiai apims novatoriškų IKT sprendimų panaudojimą paslaugose ir verslo modeliuose, bei taip pat 

tarpvalstybinių komponentų įtraukimą į paslaugas naudojant IKT sprendimus. 

 

Klientai 

Stengiamasi pritraukti Estijoje jau buvusius turistus, kadangi jie jau susipažinę su šalimi ir įgiję pasitikėjimą. Kadangi Estija 

pritraukia didelius srautus turistų iš Skandinavijos šalių, ši taktika dera prie išsirinktų Sveikatinimo turizmo  tikslinių rinkų. 

 Priemonės 

 Infrastruktūra 

Enterprise Estonia vykdomi du projektai: Estijos Sveikatinimo turizmo ir Estijos sveikatos technologijų, finansuojami iš 

Europos regioninės plėtros fondo. Pirmuoju projektu siekiama padidinti Estijos konkurencingumą Sveikatinimo turizmo 

rinkoje ir populiarinti šalies teikiamas paslaugas užsienio šalyse; šiam projektui skirta 682 tūkst. eurų. Antrasis projektas 
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skirtas vystyti bendradarbiavimą tarp skirtingų partnerių su sveikatos priežiūra susijusiuose tyrimuose, išteklių 

optimizavimą ir medicinos, biotechnologijų bei IT eksportavimą; šiam projektui skirta 700 tūkst. eurų. 

 

Asociacijos, institucijos 

Ketinama įsteigti Sveikatinimo turizmo  agentūrą, jungiančią viešąjį ir privatųjį sektorių. 

Rezultatai 

 2010 m. darytas tyrimas parodė, kad 30 % Estijos medicininių paslaugų teikėjų yra teikę paslaugas užsieniečiams 

pacientams. Skaičiuojama, kad Sveikatinimo paslaugų eksporto apyvarta siekia 16-23 mln. eurų. Tačiau šie rezultatai yra 

pasiekti natūraliai vystantis Sveikatinimo turizmui, be jokio reikšmingo strateginio planavimo. 

Informacijos šaltiniai 

 ► Estijos plėtros fondas (2010). Tervishoiuteenused 2018 (liet. Sveikatos priežiūros paslaugos 2018), prieinamas 

internete: http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Tervishoiuteenuste-eksport-2018.pdf. 

► Estijos spa asociacijos internetinis puslapis, http://www.estonianspas.eu/en. 

► Estijos turistų informacijos portalas, http://www.visitestonia.com/en/. 

► Interviu 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 Estija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 ► Estijos plėtros fondo 2010 m. tyrimas „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018”, įvertinantis Estijos medicinos paslaugų 

eksporto potencialą ir analizuojantis galimas strategijas 

► Vieningos nacionalinės Sveikatinimo turizmo  strategijos šiuo metu nėra, tačiau tikėtina, kad artimiausiu metu ji bus 

sukurta remiantis aukščiau minimu tyrimu 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Puiki sveikatos apsaugos sistema, įvertinta kaip ketvirta (kartu su Švedija) geriausia Europos Sąjungoje.  

► Maža kaina, naujausia įranga, atsidavę ir itin aukštos kompetencijos gydytojai. 

► Stipriai technologiškai išsivysčiusi šalis, daug novatoriškų informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sprendimų 

gimtinė. 

► Daug gyventojų puikiai kalba angliškai, 66 % kalba rusiškai (neįskaičiuojant tų, kuriems rusų yra gimtoji kalba), 22 % 

kalba vokiškai (Eurobarometer 2005 duomenimis). 

► Patraukli šalis (ypač Talinas) tradicinio turizmo požiūriu. 

 

Silpnybės 

► Personalo trūkumas. 

► Kai kur įrengimai neatitinka standartų, reikalingų Sveikatinimo turizmo  eksportui. 

► Patrauklios, į užsieniečius orientuotos rinkodaros trūkumas. 

 

Galimybės 

► 30 % Estijos medicininių paslaugų teikėjų yra teikę paslaugas užsieniečiams pacientams. Skaičiuojama, kad 

Sveikatinimo paslaugų eksporto apyvarta siekia 16-23 mln. eurų. 

► Dauguma kitų šalių sveikatos priežiūros sistemų turi problemų. 

 

Grėsmės 

► Auganti konkurencija Sveikatinimo turizmo  srityje. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018“ tyrime nustatytos kelios strategijos ir siūloma pasirinkti vieną arba derinti kelias: 

► I alternatyva: Turizmo, sveikatingumo ir Sveikatinimo paslaugų sinergija. 

► II alternatyva, truputį ambicingesnė: Specializuotis tose srityse, kur Estijos medicinos paslaugų teikėjai jau turi 

eksporto patirties, ir kurios yra palaikomos didelio paklausos augimo gretimose šalyse. 

► III alternatyva: Susikoncentruoti ties didžiaisiais su sveikata susijusiais iššūkiais kaimyninėse šalyse (pvz., 

alkoholizmas, nutukimas, pagyvenusių žmonių priežiūra ir t.t.) ir siūlyti novatoriškus paslaugų paketus šiose srityse. 

► IV alternatyva, pati ambicingiausia: aukšto lygio tarptautinio medicinos centro Estijoje įkūrimas. 

 Prioritetai 

 Rinka 

► „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018“ tyrime nustatoma, kad pasirenkant tikslines rinkas, nėra tokios rinkos, į kurią 

įėjimas reikalautų mažai sąnaudų ir atneštų didelę naudą. Taip pat kitų šalių patirtis rodo, kad Sveikatinimo turistus  

lengviau pritraukti iš kaimyninių šalių. 
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► Suomija – tai rinka, į kurią Estijai būtų lengviausiai įeiti, tačiau ji nėra didelė. 

► Norvegija – didesnė už Suomiją, ir todėl patrauklesnė rinka, tačiau į ją sudėtingiau įeiti. 

► Švedija - didesnė už Suomiją, ir todėl patrauklesnė rinka, tačiau į ją sudėtingiau įeiti. 

► Šiaurės vakarų Rusija – prasta sveikatos priežiūros kokybė kelia didelių problemų vietiniams gyventojams, todėl ši 

rinka turi augimo potencialą. 

► Latvija – turi augimo potencialą, tačiau rinka ir perkamoji galia yra ribotos. 

► Vokietija – turi augimo potencialą, tačiau Estija šioje šalyje nėra labai gerai žinoma, o ir atstumas tarp šalių yra 

didesnis. 

  

Medicinos paslaugos 

Šiuo metu Estija populiariausia ortopedinėmis operacijomis ir spa, šios sritys užims reikšmingą vietą ir ateityje.  

Priklausomai nuo pasirinktos strategijos, gali būti koncentruojamasi į alkoholizmo, nutukimo gydymą bei pagyvenusių 

žmonių slaugą. 

Norint išsiskirti iš kitų medicininių paslaugų eksportuotojų, rekomenduojama išnaudoti susijusias stiprybes. Pavyzdžiui, 

integruoti IKT sprendimus į eksporto paslaugų vertės grandinę. Įvertinant Estijos technologinius pajėgumus, ateities 

perspektyvios sritys tikriausiai apims novatoriškų IKT sprendimų panaudojimą paslaugose ir verslo modeliuose, bei taip pat 

tarpvalstybinių komponentų įtraukimą į paslaugas naudojant IKT sprendimus. 

 

Klientai 

Stengiamasi pritraukti Estijoje jau buvusius turistus, kadangi jie jau susipažinę su šalimi ir įgiję pasitikėjimą. Kadangi Estija 

pritraukia didelius srautus turistų iš Skandinavijos šalių, ši taktika dera prie išsirinktų Sveikatinimo turizmo  tikslinių rinkų. 

 Priemonės 

 Infrastruktūra 

Enterprise Estonia vykdomi du projektai: Estijos Sveikatinimo turizmo ir Estijos sveikatos technologijų, finansuojami iš 

Europos regioninės plėtros fondo. Pirmuoju projektu siekiama padidinti Estijos konkurencingumą Sveikatinimo turizmo  

rinkoje ir populiarinti šalies teikiamas paslaugas užsienio šalyse; šiam projektui skirta 682 tūkst. eurų. Antrasis projektas 

skirtas vystyti bendradarbiavimą tarp skirtingų partnerių su sveikatos priežiūra susijusiuose tyrimuose, resursų 

optimizavimą ir medicinos, biotechnologijų bei IT eksportavimą; šiam projektui skirta 700 tūkst. eurų. 

 

Asociacijos, institucijos 

Ketinama įsteigti Sveikatinimo turizmo  agentūrą, apjungiančią viešąjį ir privatų sektorius. 

Rezultatai 

 2010 m. darytas tyrimas parodė, kad 30 % Estijos medicininių paslaugų teikėjų yra teikę paslaugas užsieniečiams 

pacientams. Skaičiuojama, kad Sveikatinimo paslaugų eksporto apyvarta siekia 16-23 mln. eurų. Tačiau šie rezultatai yra 

pasiekti natūraliai vystantis Sveikatinimo turizmui , be jokio reikšmingo strateginio planavimo. 

Informacijos šaltiniai 

 ► Estijos plėtros fondas (2010). Tervishoiuteenused 2018 (liet. Sveikatos priežiūros paslaugos 2018), prieinamas 

internete: http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Tervishoiuteenuste-eksport-2018.pdf. 

► Estijos spa asociacijos internetinis puslapis, http://www.estonianspas.eu/en. 

► Estijos turistų informacijos portalas, http://www.visitestonia.com/en/. 

► Interviu 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.2 Indija 

 Indija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 Indija yra parengusi atskiras turizmo skatinimo bei sveikatos apsaugos sistemos gerinimo strategijas.  

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Labai platus sveikatos apsaugos paslaugų pasirinkimas - Indijoje galima gauti visų tipų medicinos paslaugas.  

► Žemos kainos. Sveikatos apsaugos paslaugų kainos sudaro apie 10-20 % paslaugų kainų lygio išsivysčiusiuose šalyse.     

► Didelė kvalifikuotų ir anglų kalbą įvaldžiusių sveikatos apsaugos specialistų pasiūla. 

► Tradicinė indų medicina bei jogos kultūra.  

► Turima didelė patirtis, atliekant sudėtingas medicinos operacijas, pvz., širdies ir kraujagyslių ar organų transplantacijos.  
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► Gerai žinomos ligoninės tarptautiniu mastu. Pvz., Apollo hospitals group, Escorts heart institute & Research centre ir kt.  

► Didelis prabangių, tačiau nebrangių kurortų pasirinkimas.   

► Ženklus į JAV emigravusių indų skaičius, kurie grįžta gauti sveikatos priežiūros paslaugų į Indiją. 

 

Silpnybės 

► Nėra valstybinės paramos / iniciatyvos, siekiant populiarinti Sveikatinimo turizmą  šalyje. 

► Prasta veiksmų koordinacija tarp įvairių Sveikatinimo turizmo  vertės grandinės dalių (pvz., oro linijų, viešbučių ir 

ligoninių). 

► Ligoninės neturi bendros kainodaros politikos. 

► Sąlyginai mažas tarptautiniu lygiu akredituotų ligoninių skaičius. 

► Korupcija.   

► Susidariusi neigiama užsieniečių nuomonė apie Indiją dėl žemų higienos normų.  

► Prastai išvystyta kelių infrastruktūra.  

 

Galimybės 

► Didėjanti sveikatos apsaugos paslaugų paklausa senstančiose išsivysčiusiose šalyse (pvz., JAV ir Jungtinėje Karalystėje). 

► Nepakankama sveikatos apsaugos paslaugų pasiūla kai kuriose išsivysčiusiose šalyse (pvz., Jungtinėje Karalystėje).  

► Ilgi procedūrų laukimo terminai Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje13.  

 

Grėsmės 

► Stipri konkurencija iš kitų Sveikatinimo turizmą  plėtojančių Azijos šalių (pvz., Tailando, Malaizijos ir Singapūro). 

► Nepakankama tarptautinė gydymo įstaigų akreditacija.  

► Nepakankamos investicijos į sveikatos apsaugos infrastruktūrą.   

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Tikslai 

Iš Sveikatinimo turizmo  sektoriaus Indija planuoja sugeneruoti apie 3 mlrd. dolerių pajamų, pritraukdama apie 1,3 mln. 

medicinos paslaugų turistų iki 2013 metų14. 

 Prioritetai 

 Rinka 

Pagrindinės Indijos medicinos paslaugų rinkos: JAV, Jungtinė Karalystė, Europos sąjungos šalys, Australija bei aplinkinės 

šalys.  

 

Medicinos paslaugos 

► Kardiochirurgija 

► Minimaliai invazinė chirurgija 

► Oftalmologija 

► Onkologijos paslaugos 

► Ortopedija 

► Sąnarių keitimo paslaugos 

► Bendroji sveikatos apsauga  

 

Klientai 

Indija skirsto klientų bazę į du tipus:  

► pasiturintys išsivysčiusių šalių piliečiai, kurie ieško kokybiškų ir pigių medicinos paslaugų; 

► aplinkinių šalių gyventojai, kurie ieško jų šalyse neteikiamų (prastai teikiamų) medicinos paslaugų.  

 

Pardavimo kanalai 

Medicinos paslaugos parduodamos sudarant sutartis su užsienio draudimo kompanijomis, privačiomis ligoninėmis bei 

siūlant šias paslaugas per kelionių agentūras ir kelionių operatorius.    

 Priemonės 

 Asociacijos, institucijos 

► Indija planuoja įsteigti medicinos atašė pareigybes Indijos ambasadose. Atašė bus atsakingas už Indijoje teikiamų 

sveikatos apsaugos paslaugų populiarinimą užsienio šalyse.   

                                                                        

 

13 http://www.eximbankindia.com/ht/chapter%205.pdf 
14 http://indiatoday.intoday.in/story/healthy-prospects/1/128667.html 



 

139 

 
 

► Nevyriausybinės ligoninės, klinikinės laboratorijos, medicinos įrangos gamintojai bei farmacijos įmonės susibūrė į Indijos 

sveikatos apsaugos paslaugų federaciją, kurios pagrindinis tikslas populiarinti Sveikatinimo turizmo  industriją Indijoje.  

► Vietinė Maharaštros (Indijos valstija) valdžia kartu su prekybos ir pramonės rūmais įsteigė Maharaštros Sveikatinimo 

turizmo  tarybą. Ši taryba veikia kaip centrinė agentūra, kuri yra atsakinga už sklandų Sveikatinimo turizmo sektoriaus 

vystymąsi bei Sveikatinimo turistų pritraukimą.    

 

Infrastruktūra 

► Indija turėtų vystyti bendrąją veiklą (angl. joint ventures) su pripažintomis tarptautinėmis ligoninėmis, kad būtų galima 

apsikeisti turimomis žiniomis15.    

► Vis daugiau Indijos ligoninių ir klinikinių laboratorijų siekia įgyti tarptautinę akreditaciją. Didelė dalis jau įgijusi angliškas 

arba amerikietiškas akreditacijas, kurios kelia klientų pasitikėjimą.    

 

Teisinė bazė 

► Vykdyti „Atviro dangaus“ (angl. Open-Sky) politiką ir tokiu būdu padidinti skrydžių skaičių į Indiją.  

► Indijos vyriausybė įteisino galimybę užsienio kompanijoms investuoti iki 100 % reikalingo kapitalo ligoninių, viešbučių 

statyboms bei turizmo projektams.    

► Pacientams, norintiems atvykti gydytis į Indiją, yra išduodamos medicininės vizos. Šios vizos yra išduodamos tuo atveju, 

jei pacientas nori gauti gydymo paslaugas akredituotoje gydymo įstaigoje. Vizos išduodamos vienerių metų terminui arba 

iki tol, kol baigsis gydymo procesas, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų yra trumpesnis. Praėjus terminui, viza gali 

būti pratęsiama. Šeimos nariams, norintiems vykti kartu su pacientu į Indiją, taip pat suteikiamos tokios pačios trukmės 

vizos16. 

► Užsienio piliečių gydymas yra teisiškai laikomas eksportu ir todėl medicinos paslaugų eksportui gali būti taikomos visos 

eksportui taikomos fiskalinės paskatos.  

 

Pardavimo kanalai 

► Kai kurios ligoninės bendradarbiauja su kelionių agentūromis ir kelionių operatoriais, tokiu būdu pasiūlydamos visas 

paslaugas susijusias su medicinos turizmu viename paslaugų pakete.      

► JAV draudimo įmonės sudaro sutartis su Indijos ligoninėmis, kad amerikiečiai galėtų gauti pigias medicinos paslaugas 

Indijoje.   

 

Bendradarbiavimas 

Kai kurios privačios Indijos ligoninės yra sudariusius sutartis su išsivysčiusių šalių ligoninėmis. Esant ilgoms procedūrų 

laukimo eilėms,  šios sutartys leidžia išsivysčiusių šalių ligoninėms persiųsti dalį pacientų į Indiją.   

Rezultatai 

 Apytikriai 450 000 Sveikatinimo turistų apsilankė Indijoje 2007 metais17.   

Informacijos šaltiniai 

 ► Pasaulio sveikatos organizacija (2000). World Health Report 2000 - Health systems: improving performance, prieinamas 

internete: http://www.who.int/entity/whr/2000/en/whr00_en.pdf. 

► Kalyan Chakravarthy K., C H. Ravi Kumar & Deepthi K. (2008). Swot Analysis On: Medical Tourism, prieinamas internete: 

http://dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/577/1/357-364+Kalyan.pdf. 

► Gautam, V. (2008). Healthcare tourism opportunities for India. 

► Indian Institute of Tourism and Travel Management, (2011). A study of problems and challenge faced by medical tourists 
visiting India, prieinamas internete: 

http://www.tourism.gov.in/writereaddata/CMSPagePicture/file/marketresearch/studyreports/Med.pdf. 

► Indijos turizmo ministerija, http://tourism.gov.in/. 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

                                                                        

 

15 http://www.slideshare.net/thejupaul/medical-tourism-india-presentation-761346g 
16 http://www.incredibleindia.org/pdf/MedicalVisa.pdf 

17 http://www.health-tourism.com/india-medical-tourism/ 
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XI.2.3 Izraelis 

 Izraelis 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Gyventojai kalba hebrajiškai, arabiškai ir angliškai. Taip pat dėl tautinės įvairovės nesunku surasti puikiai kalbančių 

kitomis kalbomis. 

► Išvystyta infrastruktūra ir profesinė reputacija medicinos srityje. 

► Tel Avivo Sourasky medicinos centras pateko į Newsweek Magazine pasaulio Sveikatinimo turizmo  vietų top 10 (2007 

m.)18. 

► Tel Avivas patenka į National Geographic top 10 geriausių pasaulio paplūdimių sąrašą. 

► Šalis turi naudingų Sveikatinimo turizmui  natūralių išteklių (pvz. prieigą prie Negyvosios jūros) bei gražių 

kraštovaizdžių. 

► Komfortabilus klimatas ištisus metus. 

 

Silpnybės 

► Dėl religinių priežasčių nedaromos kai kurios procedūros. 

 

Galimybės 

► Kai kuriose šalyse neatliekamos kai kurios procedūros, kurios atliekamos Izraelyje. 

► Aukštos kainos ir (ar) prasta paslaugų kokybė Sveikatinimo turistų gimtosiose šalyse, ypač apvaisinimo mėgintuvėlyje 

(in vitro) ir operacijų. 

 

Grėsmės 

► Nepatrauklus Izraelio įvaizdis Vakarų šalyse dėl politinių ginčų. 

 Prioritetai 

 Rinka 

► Rusija, Ukraina ir kitos Rytų Europos šalys, iš kurių atvykę turistai gali rasti gydytojų, kalbančių jų kalba ir suprantančių 

jų kultūrą. 

► JAV ir Vakarų šalys, kurioms patrauklus puikus kokybės ir kainos santykis Izraelyje. Tačiau šių šalių pritraukimą 

apsunkina ne tik didelė konkurencija, bet ir nuomonė apie Izraelį kaip netaikią šalį. 

► JAV ir kitos šalys, kurias vilioja puikus kokybės ir kainos santykis. 

 

Klientai 

► Klientai, kuriuos vilioja puikus kokybės ir kainos santykis 

► Klientai, kurių šalyse nevykdomos tam tikros procedūros (pvz. kaulų čiulpų transplantacija nėra daroma Kipre) 

► Keliaujantys pasinaudoti Negyvosios jūros gydomosiomis savybėmis klientai, pvz. žvyneline, cistine fibroze sergantys 

pacientai 

 

Medicinos paslaugos 

► Nevaisingumo gydymas, ypač apvaisinimas mėgintuvėlyje 

► Kaulų čiulpų transplantacija 

► Ortopedija 

► Onkologija 

► Širdies operacijos ir kateterizavimas 

► Neurologija 

► Klimatoterapija 

► Šviesos terapija 

► Talasoterapija (gydymas jūriniu klimatu ir maudymusi jūroje)  

 Priemonės 

 Infrastruktūra 

► Puikiai įrengtos gydymo įstaigos su naujausia aparatūra, geras gydytojų ir pacientų santykis. 

► Išvystytas greitosios pagalbos teikimas. 

                                                                        

 

18 Haaertz, (2010). National Geographic ranks Tel Aviv among world's top beach cities, http://www.haaretz.com/news/national/national-geographic-ranks-tel-

aviv-among-world-s-top-beach-cities-1.304938. 
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► Izraelį garsina tyrimai onkologijos ir kardiologijos srityse, taip pat ortopedijos ir plastinių operacijų srityse. Izrael is 

dalyvauja kuriant aukštąsias medicinos technologijas ir palaiko kontaktą su kitų šalių medicinos tyrimų centrais. 

► Puikiai išvystyta infrastruktūra turizmui (iki mažų detalių, pvz., yra parengta iPhone nemokama turų po Tel Avivą 

programa). 

Rezultatai 

 2006 m. 15 000 užsieniečių gydėsi Izraelyje, atnešdami 40 mln. JAV dolerių pajamų19. 

Informacijos šaltiniai 

 ► Izraelio turistų informacijos portalas, http://www.thinkisrael.com. 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.4 Jordanija 

 Jordanija 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Gerai vertinama aukštojo mokslo sistema, paruošianti kvalifikuotus sveikatos apsaugos paslaugų specialistus.  

► Palankios klimatinės sąlygos, leidžiančios turistams suderinti medicinos paslaugas su poilsiu. 

► Juodosios jūros bei purvo vonių gydomosios savybės.   

► Sudarytos tarptautinės partnerystės sutartys su keliomis Vakarų ligoninių sistemomis, pvz., Mayo Clinic, the Cleaveland 
Medical Center ir kt.     

► Sudarytos tarptautinės sutartis su aplinkinių šalių, pvz., Jemeno ir Sudano, sveikatos apsaugos ministerijomis dėl 

pacientų srautų iš šių šalių.   

 

Silpnybės 

► Nepakankami rinkodaros veiksmai, bandant pritraukti potencialius pacientus iš Persijos įlankos (pvz., UAE, Saudo 

Arabija, Irakas, Iranas ir kt.) 

► Nėra bendros Jordanijos ligoninių sveikatos apsaugos paslaugų strategijos, kuri leistų susieti vienų ligoninių teikiamas 

paslaugas su kitomis ligoninėmis ir tokiu būdu sukurti specializacijos centrus šalyje.  

► Prastas veiksmų koordinavimas tarp viešų ir privačių ligoninių bei medicinos paslaugų tiekėjų.     

► Sąlyginai mažas slaugytojų skaičius.  

 

Galimybės 

► Geresnė medicinos paslaugų kokybė nei aplinkinėse šalyse.  

 

Grėsmės 

► Europos sąjungos Direktyva apibrėžianti, kokiais atvejais Europos Sąjungos šalių narių piliečiai gali gauti sveikatos 

apsaugos paslaugas kitose šalyse narėse. Dėl Direktyvos priėmimo gali nebelikti paskatų Vakarų Europos šalių 

piliečiams važiuoti gydytis į tokias šalis kaip Jordanija, kadangi tai bus galima atlikti pigesnėse ES šalyse.   

► Patyrusių ir kvalifikuotų techninių specialistų emigracija į kitas šalis.  

► Politinis nestabilumas Persijos įlankos bei Šiaurės Afrikos šalyse. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Vizija 

Jordanija tikisi tapti aukštos klasės medicinos paslaugų teikėja viduriniuose Rytuose.  

 

Tikslai 

Jordanija planavo gauti apie 1 mlrd. JAV dolerių pajamų 2010 metais20.  

 Prioritetai 

 Rinka 

Pagrindinės Jordanijos medicinos paslaugų rinkos: Persijos įlankos šalys bei JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 

                                                                        

 

19 Haaretz.com (2008). Welcoming the world's ills, http://www.haaretz.com/hasen/spages/952294.html. 
20 http://www.discovermedicaltourism.com/jordan/ 
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Skandinavijos šalys, Kanada ir Rusija.  

 

Medicinos paslaugos 

Kardiologija, neurologija, ortopedija, oftalmologija, onkologija. 

 

Klientai 

Pagrindiniai Jordanijos Sveikatinimo turizmo klientai yra pacientai iš arabų šalių. Daugiausiai pacientų atvažiuoja iš tų 

šalių, kuriuose santykinis medicinos daktarų skaičius yra nedidelis (pvz., Jemenas, Sudanas ir Libija), medicinos paslaugų 

kokybė yra prastesnė arba medicinos paslaugos yra brangesnės nei Jordanijoje.      

 

Pardavimo kanalai 

Dažnai Sveikatinimo turizmo  paslaugos yra siūlomos viename pasiūlymo pakete kartu su poilsinio turizmo, kelionės bei 

apgyvendinimo paslaugomis.        

 Priemonės 

 Asociacijos, institucijos 

► Jordanija planuoja įsteigti medicinos atašė pareigybes Jordanijos ambasadose (pvz., Jemene, Sudane, Libijoje, Saudo 

Arabijoje ir Bahreine). Atašė bus atsakingas už Jordanijoje teikiamų sveikatos apsaugos paslaugų populiarinimą 

užsienio šalyse.   

► 1998 m. Jordanijos vyriausybė tarptautiniame „Queen Alia“ oro uoste atidarė biurą, kuriame dirbantys žmonės suteikia 

pagalbą į Jordaniją atvykstantiems Medicinos turistams. Šis biuras padeda greičiau susitvarkyti su imigracijos 

procedūromis, taip pat dalina įvairias brošiūras apie ligonines bei turistų lankomas vietas ir teikia nemokamas 

transportavimo paslaugas iki Sveikatinimo turistų pasirinktų ligoninių. 

► Jordanijos privačių ligoninių asociacija (Private Hospitals Association, PHA) prie savo pagrindinių tikslų išskyrusi 

papildomus tikslus Sveikatinimo turizmo  skatinimui21. 

 

Infrastruktūra 

Vis daugiau ligoninių siekia įgyti tarptautinę akreditaciją.  

 

Teisinė bazė 

► Užsienio reikalų ministerija turėtų palengvinti ir sutrumpinti vizos gavimo procedūras asmenims, norintiems atvykti 

gydytis į Jordaniją.  

► Jordanija kuria teisinę bazę, kuri leistų imtis atitinkamų veiksmų medikų aplaidumo atvejais22.        

Papildomos med. turizmui padedančios priemonės 

 Jordanija, propaguodama medicinos turizmą, nusiuntė delegaciją į Los Andžele vykstančią Sveikatinimo turizmo  

konferenciją. Šios konferencijos metu pagrindinė delegacijos užduotis buvo pakviesti medicinos specialistus iš viso 

pasaulio aplankyti Jordanijos ligonines.      

Rezultatai 

 Pagal privačių Jordanijos ligoninių asociacijos duomenis, 2008 metais į Jordaniją atvyko apie 210  000 pacientų iš 48 

užsienio šalių, kurie atnešė apie 1 mlrd. JAV dolerių pajamų.23 Daugiausiai Sveikatinimo turistų atvyko iš Irako (45 000) ir 

Palestinos (25 000). Apie 1 800 žmonių atvyko iš JAV ir apie 1 200 iš Jungtinės Karalystės.     

Informacijos šaltiniai 
 ►  USAID Jordan Economic Development Program (2009). Market demand assessment and marketing strategy for 

medical tourism, prieinamas internete: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADT053.pdf. 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.5 Latvija 

 Latvija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 Latvijos vyriausybė įvardino Sveikatinimo turizmą  kaip prioritetinį sektorių24.  

                                                                        

 

21 http://phajordan.org/EN/PHA/MissionVisionandObjectives.aspx 
22http://www.healism.com/blogs/the_stanley_rubenti_medical_tourism_blog/jordan:_health_vacation_jewel_of_the_middle_east/ 
23 http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/postcard/2009/jordan-medical-tourism.aspx 
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 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Nedidelės kainos. 

► Sąlyginai aukšta paslaugų kokybė. 

► Geras susisiekimas oro transportu iš bet kurios Europos sąjungos ar NVS šalies.  

 

Silpnybės 

► Nesutvarkyta infrastruktūra. 

► Per lėta komunikacija su potencialiais klientais. Potencialus medicinos paslaugų turistas, pateikęs internetinę 

užklausą dėl medicinos paslaugų gavimo, tikisi sulaukti atsakymo per 2-4 val., tačiau Latvijoje atsakymai pateikiami 

per ilgesnį laikotarpį. Dėl to Latvija rizikuoja prarasti dalį potencialių medicinos paslaugų turistų.   

► Tarptautinės sveikatos priežiūros institucijos nepalankiai vertina Latvijos sveikatos apsaugos sistemą.  

 

Galimybės 

► Priimta Europos sąjungos Direktyva, įgalinanti ES šalies piliečius gauti sveikatos apsaugos paslaugas kitose ES šalyse 

narėse.    

 

Grėsmės 

► NVS šalių piliečiams gali iškilti rūpesčių bandant gauti Šengeno vizą.  

► Dažnai prieš pradedant teikti medicinos paslaugas yra nežinoma pilna medicinos paslaugų kaina, dėl to NVS šalių 

piliečiams gali kilti mokumo problemų, kadangi tik nedidelė šių piliečių dalis turi sveikatos draudimą.  

► Mažas medicinos rezidentų skaičius.  

 Prioritetai 

 Rinka 

Prioritetinės Latvijos medicinos paslaugų eksporto rinkos: Rusija, Baltarusija ir kitos NVS šalys, Skandinavijos šalys bei 

Jungtinė Karalystė.  

 

Medicinos paslaugos 

Latvija siūlo odontologijos, estetinės medicinos, diagnostikos ir tolesnio gydymo, traumatologijos ir ortopedijos bei 

medicininės reabilitacijos paslaugas.   

 

Klientai 

Latvija išskiria šias klientų grupes kaip potencialius klientus: užsienyje gyvenantys latviai (pvz., pirmosios ir antrosios 

bangos emigrantai), Skandinavijos Sveikatinimo turistai, užsienio piliečiai dirbantys Latvijoje, NVS piliečiai bei turistai į  

Latviją atvykę kitais nei medicinos paslaugų gavimo tikslais.  

 

Pardavimo kanalai 

Latvija planuoja pardavinėti sveikatos apsaugos paslaugas bendradarbiaudama su kelionių agentūromis. 

 Priemonės 

 Asociacijos, institucijos 

Planuojama įkurti sveikatos priežiūros paslaugų eksporto koordinavimo instituciją, kuri būtų atsakinga už administracinės 

naštos medicinos įstaigoms sumažinimą, užsienio pacientų pritraukimą bei sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą. 

 

Teisinė bazė 

Planuojama palengvinti vizų išdavimą iš NVS šalių atvykstantiems piliečiams, kurie atvyksta gauti sveikatos priežiūros 

paslaugų.    

 

Infrastruktūra 

Planuojama užtikrinti sveikatos apsaugos priežiūros institucijų (tarptautinę) akreditaciją.  

 

Rinkodara 

Planuojama įkurti internetinį portalą, per kurį būtų prieinama visa su medicinos turizmu susijusi informacija.  

 

Bendradarbiavimas 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

24 http://nordmedtour.com/government-of-latvia-declares-medical-tourism-and-resorts-as-the-priority-sectors/ 
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► Planuojama bendradarbiauti su užsienio sveikatos apsaugos institucijomis bei draudimo bendrovėmis.  

► Planuojama plėtoti bendradarbiavimą Sveikatinimo turizmo  srityje tarp visų Baltijos šalių, tokiu būdu skatinant bendrą 

šių šalių konkurencingumą.  

► Kai kurios ligoninės yra sudariusios sutartis su tarptautinėmis kompanijomis, kurios atsiunčia savo darbuotojus gydytis 

į Latviją.  

 

Pardavimo kanalai 

Kai kurios Latvijos ligoninės bendradarbiauja su kelionių agentūromis ir tokiu būdu siūlo visas su medicinos turizmu 

susijusias paslaugas (pvz., kelionė, apgyvendinimas, medikų konsultacijos bei medicinos procedūros) viename pasiūlyme.    

Papildomos med. turizmui padedančios priemonės 

 Latvijos Sveikatinimo turizmo seminaras Jungtinėje Karalystėje 

Latvijos ambasadoje organizuotas seminaras, aptariantis medicinos eksporto galimybes į JK. 

Informacijos šaltiniai 

 ►  SIA „Konsorts”. (2011). Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde (Sveikatos 

priežiūros paslaugų eksporto vertinimo ir plėtros rekomendacijos). 

► Interviu 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.6 Lenkija 

 Lenkija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 ► Sveikatinimo turizmas išskirtas kaip vienas iš 15 svarbiausių eksporto produktų / paslaugų, į kuriuos vertingiausia 

investuoti. Šie sektoriai įvardinti „Inovatyvios ekonomikos“ veiklos programos  „Lenkijos ekonomikos populiarinimas 

tarptautinėje rinkoje” (angl. Promotion of the Polish economy in international markets) priemonėje ir bendrai 

finansuojami iš Europos fondų pagal 2007-2013 m. Nacionalinę Sanglaudos strategiją. Skirta po 1 mln. eurų kiekvienam 

sektoriui, papildomai bus išdalinti 34 mln. eurų nelygiomis dalimis. 

► Nacionaliniuose planuose aiškiai pabrėžiami tiek turizmo, tiek sveikatos sektoriai, tačiau bendros Sveikatinimo turizmo  

strategijos nėra. 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Žemos kainos, trumpos laukimo eilės. 

► Ilga Sveikatinimo turizmo istorija, prasidėjusi dar XIII a. 

► Terminiai vandenys, druskos olos, medicininis purvas. 

 

Silpnybės 

► Medicinos paslaugos valstybinėse ligoninėse nėra itin aukštos kokybės. 

 

Galimybės 

► Didėjantys Sveikatinimo turistų srautai. 

 

Grėsmės 

► Stiprūs konkurentai, teikiantys panašias paslaugas. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 „Inovatyvios ekonomikos“ veiklos programos  „Lenkijos ekonomikos skatinimas tarptautinėje rinkoje” priemonė 

Tikslai: 

► Stiprinti ir gerinti Lenkijos įvaizdį tarp tarptautinių partnerių 

► Gerinti informacijos apie Lenkiją ir verslo sąlygas Lenkijoje prieinamumą 

► Pritraukti investicijų iš užsienio investuotojų 

► Plėtoti prioritetinius sektorius (15 sektorių, vienas iš jų – medicinos turizmas) 

 Prioritetai 

 Rinka 

► Vokietija 

► Jungtinė Karalystė 

► Skandinavija 
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► Nors buvo ketinta bendradarbiauti su JAV, amerikiečiams partneriams pareikalavus 75 000 dolerių per metus reklamai, o 

ir esant tarptautinio sertifikavimo poreikiui einant į šią rinką, nuspręsta šių planų atsisakyti dėl per aukštų pacientų 

pritraukimo sąnaudų. 

 

Medicinos paslaugos 

Trys pagrindiniai dabartinio eksporto šaltiniai, kurie turėtų išlaikyti aukštą poziciją tarp eksportuojamų medicinos paslaugų:  

► Odontologų paslaugos 

► Kosmetinės operacijos 

► Spa 

 Priemonės 

 Infrastruktūra 

Pastaraisiais metais atidarytos kelios aukštos kokybės klinikos (pvz., Šv. Rafaelio ligoninė Krokuvoje ir „Medicover“ ligoninė 

Varšuvoje). 

  

Asociacijos, institucijos 

Lenkijos Sveikatinimo turizmo  asociacija, kurios tikslas – plėtoti Sveikatinimo turizmą  Lenkijoje. Asociacija užsiima 

sertifikavimu, mokymais, bendradarbiavimu, konsultuoja reklamos, investicijų, pacientų aptarnavimo sričių klausimais. 

Rezultatai 

 Lenkija yra populiari tarp Jungtinės Karalystės Sveikatinimo turistų (nors JK yra antra po Vokietijos pagal atvykstančių 

Sveikatinimo turistų skaičių į Lenkiją). 

Pasak Lenkijos Sveikatinimo turizmo  asociacijos, 2010-aisiais metais Lenkiją aplankė 300 tūkst. pacientų iš užsienio šalių. 

Dauguma turistų atkeliauja dėl odontologų paslaugų ir grožio operacijų (krūtų padidinimo, nosies korekcijos). Taip pat tarp 

užsienio turistų populiarūs Lenkijos spa. Dažniausiai Lenkijoje medicinos paslaugomis naudojasi anglai, vokiečiai ir danai.  

Tikimasi, kad 2011 m. sektorius atneš 180 milijonų eurų pajamų25. 

XI.2.7 Informacijos šaltiniai 

 ► Budzyńska, M. (2008). Transgraniczne świadczenie usług zdrowotnych w UE (liet. Tarpvalstybinės Sveikatinimo paslaugų 

teikimo ES), prieinamas internete: 

http://www.biuletyn.polskawue.gov.pl/HLP/banal.nsf/0/4C477FF5B31ADD5DC12575380038138C/$file/04_M.Bu

dzy%C5%84ska_Opieka%20zdrowotna.pdf. 

► Lenkijos Sveikatinimo turizmo  asociacija, http://www.pamt.org/ 

► Interviu 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.8 Singapūras 

 Singapūras  

Strateginio planavimo pobūdis 

 Dėl nedidelio šalies dydžio (šalies plotas – 694 km2, gyventojų skaičius – apie 5 mln.), Sveikatinimo turizmas yra 

skatinamas šalies lygiu, t.y. vyriausybės iniciatyva buvo įsteigta organizacija „Singapore Medicine“, kuri yra atsakinga už 

užsienio pacientų pritraukimą į Singapūrą. Šį organizacija yra remiama trijų valstybinių institucijų – Ekonomikos vystymosi 

tarybos (angl. Economic Development Board), Singapūro turizmo tarybos (angl. Singapore Tourism Board) ir Tarptautinės 

kompanijos (angl. International enterprise). Specifiškai Sveikatinimo turizmo  plėtros planui parengti buvo pasitelktos 

sveikatos apsaugos paslaugų darbo grupės (angl. The Healthcare Services Working Group – toliau HSWG) rekomendacijos. 

Šią grupę sudarė aukščiau minėtų institucijų, privačių bei valstybinių ligoninių bei kitų institucijų atstovai.                

 Kontekstas 

 Stiprybės 

Pietryčių Azijoje Singapūro sveikatos apsaugos sistema yra žinoma kaip kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų teikėja, 

turinti kvalifikuotus medicinos ekspertus bei modernią medicinos įrangą. Geografiniu požiūriu, Singapūras yra taip pat 

gana patogioje pozicijoje – greta Singapūro yra šalys, turinčios dideles populiacijas ir prastesnes sveikatos apsaugos 

sistemas (pvz., Indonezija ar Malaizija). Be to, Singapūras yra viena iš nedaugelio šalių įteisinusių organų transplantaciją 

užsieniečiams (angl. „transplantation tourism“). 

                                                                        

 

25 Lenkijos ambasada JAV (2011). http://washington.trade.gov.pl/en/aktualnosci/article/a,15603,.html. 
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Silpnybės 

Nepaisant palankaus konteksto vystyti medicinos turizmą, rinkos tyrimas, atliktas HSWG rekomendacijų rašymo metu, 

atskleidė, kad Singapūras turi keletą silpnybių: 

► Komunikacijos bei reklamos trūkumas, populiarinant Singapūro stipriąsias puses; 

► Aukštas kainų lygmuo, neatspindintis gero kokybės ir kainos santykio; 

► Singapūro sveikatos apsaugos sistema suvokiama prastesnė nei Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų;  

► Nepajėgumas teikti sveikatos apsaugos paslaugas tam tikroms etninėms grupėms dėl religinių pažiūrų ir kalbinių 

sugebėjimų.   

 

Galimybės 

Sveikatos apsaugos paslaugų paklausa yra tiesiogiai susijusi su populiacijos dydžiu, žmonių gyvenimo trukme bei jų 

perkamąja galia. Pagal „Population Reference Bereau“ paskaičiavimus, Azijos žmonių populiacija turėtų padidėti nuo 3,2 

mlrd. 2002 metais iki 5,6 mlrd. 2050 (šiuo metu prognozuojamas Azijos populiacijos dydis 2050 metais yra apie 5,2 

mlrd.). Be to, pagal „Euromonitor International Marketing forecast 2001“, prognozuojamos pacientų išlaidos sveikatos 

apsaugai Azijos šalyse, neįtraukiant Japonijos, turėtų padvigubėti nuo 90 mlrd. JAV dolerių 1999 metais iki 180 mlrd. JAV 

dolerių 2013 metais. Pasiturinčių namų valdų skaičius, kurių metinės pajamos yra didesnės nei 50 tūkst. JAV dolerių, taip 

pat turėtų augti nuo 4,8 mln. 2000 metais iki 8,6 mln. 2010 (šaltinis: „Asian Demographics“). Šios priežastys sudaro 

palankias prielaidas Sveikatinimo turizmo  plėtojimui Singapūre.  

 

Grėsmės 

Pagrindinės grėsmės yra susijusios su augančia konkurencija medicinos paslaugų rinkoje Azijos šalyse. Kitos Azijos šalys 

taip pat įvardija Sveikatinimo turizmą  kaip vieną iš pagrindinių plėtros sričių ir imasi įvairių bendrų viešojo ir privataus  

sektorių iniciatyvų, siekdamos pritraukti užsienio pacientus į šias šalis. Pagrindinis šių šalių, pvz., Indijos ar Malaizijos, 

pranašumas yra žemesnis medicinos paslaugų kainų lygmuo (šiuo metu Indija ar Malaizija jau nėra įvardijamos tik kaip 

pigių medicinos paslaugų šalys, jos taip pat yra vertinamos ir už kokybiškas paslaugas).    

 

Esama situacija 

HSWG paskaičiavimu, Singapūras užėmė mažiau nei 1 % Sveikatinimo turizmo  rinkos Azijoje 2000 metais. Nepaisant to, 

kad Singapūro vyriausybė aktyviai nepropagavo medicinos turizmo, pagal „Singapore Tourism board“ atliktos apklausos 

rezultatus apytikriai 150 000 užsienio pacientų atvyko gydytis į Singapūrą. Singapūro sveikatos apsaugos ministerijos 

duomenimis, daugiausiai užsienio pacientų atvyko iš Indonezijos (45 %), Malaizijos (23,7 %) bei JAV ir Kanados (4,1 %). 

Singapūro statistikos departamento duomenimis, 2000 metais sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje dirbo 26 163 

žmonių, o pats sektorius sugeneravo apie 1,5 mlrd. Singapūro dolerių pridėtinės vertės.  

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Vizija 

Singapūras, kurdamas Sveikatinimo turizmo  plėtros strategiją, užsibrėžė tapti sveikatos priežiūros paslaugų centru Azijoje.  

 

Strateginės kryptys 

HSWG savo rekomendacijoje akcentuoja dvi kryptis, kuriomis Singapūras turėtų toliau vystyti Sveikatinimo turizmo  plėtrą. 

Pirmoji – klinikinės medicinos centro (angl. clinical medical hub), kurio paskirtis yra teikti aukštos kokybės medicinos ir 

edukacines paslaugas bei atlikti sudėtingus medicinos tyrimus, vystymas. Tokiu būdu bus sukuriamas patikimas prekės 

ženklas, Singapūras išskiriamas iš konkurentų rato, sudaromos prielaidos išlaikyti aukštas paslaugų kainas. 

Antroji kryptis – ekonominių medicinos paslaugų centro vystymas (angl. economic medical hub), kurio tikslas yra didžiąja 

dalimi teikti antrines sveikatos priežiūros paslaugas konkurencingomis kainomis ir užtikrinant aukštą medicinos paslaugų 

sistemos pralaidumą. Tokiu būdu būtų pritraukiami dideli pacientų srautai ir pasiekiamas ekonominis efektas bei masto 

ekonomija.  

  

Tikslai 

HSWG savo rekomendacijose užsibrėžė iki 2012 metų padidinti užimamos rinkos dalį iki 3 %, sulaukti apie 1 mln. užsienio 

pacientų, sukurti apie 2,6 mlrd. Singapūro dolerių pridėtinės vertės bei apie 13 000 naujų darbo vietų.  

 Prioritetai 
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 Rinka 

Pagrindinė Singapūro Sveikatinimo turizmo  importo rinka yra Azijos šalys, ypač Pietryčių Azijos šalys (pvz., Kambodža, 

Vietnamas, Malaizija, Brunėjus ir Indonezija)26. 

 

Medicinos paslaugos 

Singapūro ligoninės teikia įvairias medicinos paslaugas, tačiau labiausiai Singapūras garsėja organų transplantacijos, 

kardiologijos, onkologijos, oftalmologijos, ortopedijos ir kosmetinės chirurgijos paslaugomis27. 

 

Klientai 

Kaip minėta strateginių krypčių kontekste, HSWG rekomendacijose rašoma, kad Singapūras turi bandyti pritraukti dviejų 

tipų klientus. Pirmoji klientų grupė – pasiturintys, aukštos paslaugų kokybės ieškantys klientai, kurie yra nejautrūs kainai. 

Antroji – klientai, didžiąja dalimi ieškantys antrinių sveikatos priežiūros paslaugų konkurencingomis kainomis. 

 

Pardavimo kanalai 

Singapūras parduoda Sveikatinimo turizmo  paslaugas per tarptautines medicinos kelionių agentūras ir tarptautinius 

kiekvieno medicinos paslaugų tiekėjo medicinos centrus. Pvz., Singapūro Raffles ligoninė bendradarbiauja su 50 

medicinos kelionių agentūromis 12 šalių. O „Parkway Group Healthcare“ turi rinkodaros atstovybes 15 šalių, įskaitant 

Kiniją, Indiją, Bangladešą, Vietnamą, Brunėjų, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę, Indoneziją ir kt.   

 Priemonės 

 HSWG savo rekomendacijose pasiūlė keletą priemonių Sveikatinimo turizmo  plėtrai skatinti. Šios priemonės suskirstytos į 

tris dalis: Marketingas, žmogiškieji ištekliai bei fiskalinės priemonės.  

Reikėtų: 

► Peržiūrėti viešų ir privačių ligoninių aktą tam, kad būtų sumažinti apribojimai, ribojantys ligoninių reklamavimo 

galimybes vietinėje ir užsienio rinkose. (√28)    

► Sukurti tarptautiniu mastu žinomą prekės ženklą ir užtikrinti šio prekės ženklo žinomumo sklaidą. Prekės ženklas turi 

atspindėti pasitikėjimą, saugumą ir kompetenciją.  

► Užtikrinti medicinos paslaugų kainų skaidrumą. Tai turi būti atliekama viešai publikuojant, medicinos paslaugų, 

medikamentų bei hospitalizacijos įkainius. (√29)       

► Įkurti vieno langelio principu veikiančius centrus pagrindinėse regiono rinkose. Šie centrai suteiks potencialiems 

medicinos paslaugų turistams pagalbą dėl tinkamų medicinos paslaugų specialistų paieškos, vizų gavimo bei tinkamų 

apgyvendinimo sąlygų suradimo. Šie centrai taip pat turėtų reklamuoti Singapūre teikiamas medicinos paslaugas.  

► Supaprastinti imigracijos procesą. Pvz., Iš anksto patvirtintų vizų išdavimas planinių operacijų atvejais arba 

pagreitintas vizų išdavimas skubios pagalbos atvejais.  

► Plėsti regioninį Singapūro medicinos pažinimo tinklą, organizuojant tarptautines medicinos konferencijas, parodas ir 

apmokymus bei investuojant į regionines ligonines. (√30) 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Reikėtų: 

► Padidinti medicinos specialistų skaičių. Trumpuoju laikotarpiu tai galima padaryti aiškiai apibrėžiant užsienio daktarų 

profesinės akreditacijos procesus. Ilguoju laikotarpiu reikėtų parengti daugiau daktarų, naudojant pasiūlytą NUS-SGH 

pobakalaurinių studijų programą. (√)   

► Optimizuoti ribotų medicinos specialistų išteklių panaudojimą. Tai gali būti atilikta dviem būdais: (1) įteisinti praktiką, 

leidžiančią medicinos specialistams dirbti dalį laiko privačiajame sektoriuje, o kitą – viešajame; ir (2) efektyviau 

panaudoti privačių ligoninių žmogiškuosius išteklius, pvz., leidžiant privačiajam sektoriui teikti ambulatorines 

paslaugas pagyvenusiems žmonėms ir subsidijuojant kainų skirtumą.  

► Pritraukti didesnį slaugos ir paramedikų specialistų kiekį, restruktūrizuojant jų atliekamas funkcijas bei palengvinant 

užsieniečių įdarbinimo procesą (pvz., įgalinant sveikatos apsaugos paslaugų tiekėjus patiems įdarbinti specialistus ir 

būti atsakingus už jų kvalifikacijos akreditaciją). 

► Pritraukti didesnį slaugos ir paramedikų specialistų kiekį, restruktūrizuojant jų atliekamas funkcijas bei palengvinant 

užsieniečių įdarbinimo procesą (pvz., įgalinant sveikatos apsaugos paslaugų tiekėjus patiems įdarbinti specialistus ir 

                                                                        

 

26 http://www.novasans.com/blog/2010/10/latest-medical-tourism-statistics-from-singapore/ 
27 http://www.health-tourism.com/singapore-medical-tourism/; HSWG rekomendacijos; 

http://www.healism.com/blogs/the_stanley_rubenti_medical_tourism_blog/who_rates_medical_tourism_in_singapore/.   
28 http://www.hpp.moh.gov.sg/HPP/MungoBlobs/546/551/PHMC(Publicity).pdf 
29 http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing.html 
30 http://www.singaporemedicine.com/events/events1.asp 
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būti atsakingus už jų kvalifikacijos akreditaciją). 

 

Fiskalinės priemonės 

Reikėtų: 

► Įvesti įmonių grupėms galimybę konsoliduoti įmonių rezultatus (angl. group relief). T.y., Suteikti galimybę pervesti dalį 

nuostolių iš vienos grupės įmonės į kitas ir taip mažinti vienų grupės įmonių mokestinį pelną kitų grupės įmonių 

mokestiniu nuostoliu.  

► Įvesti nulinį PVM tarifą sveikatos apsaugos paslaugoms. 

► Panaikinti mokesčius prie šaltinio nuo vizituojančių medicinos specialistų uždirbtų pajamų. 

► Įvesti mažesnį pajamų mokestį nuo gautų pajamų už suteiktas sveikatos apsaugos paslaugas ne Singapūre 

gyvenantiems asmenims.      

Rezultatai 

 2007 metais Singapūre apsilankė apie 400 00031 pacientų iš užsienio. Kadangi Sveikatinimo turistų srautas neauga taip 

sparčiai kaip planuota, Singapūro vyriausybė pripažįsta, kad gali būti sunku pasiekti užsibrėžtą 1 mln. Sveikatinimo turistų 

srautą 2012 metais. Nepaisant to, kiti užsibrėžti tikslai yra pasiekti – 2009 metais medicinos paslaugų sektoriuje dirbo 

60 769 žmonių, o sektorius sugeneravo 4,3 mlrd. Singapūro dolerių pridėtinės vertės32. 

Singapūras vertinamas už suteikiamas kokybiškas ir gerai organizuotas sveikatos apsaugos paslaugas, švarią bei tvarkingą 

aplinką ir už atliekamas sudėtingiausias operacijas (pvz., Siamo dvynių atskyrimo operacijos). 

Informacijos šaltiniai 
 ►  Singapore Ministry of Health, (2004). Private hospitals and medical clinics act. 

► The Healthcare Services Working Group, (2002). Developing Singapore as the healthcare services hub in Asia.  
► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 

 

XI.2.9 Turkija 

 Turkija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 ► Apžvalga „Sveikatinimo turizmas pasaulyje ir Turkijoje“, aptarianti Sveikatinimo turizmo  tendencijas ir pateikianti 

strategijos pasiūlymus Turkijai. 

► Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatinimo turizmo biuro ataskaita „2010 metų veiklos ataskaita ir 2011 metų 

veiklos planas“. 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Ligoninės aprūpintos aukštos kokybės įranga. 

► Gydytojų išsilavinimo lygis panašus kaip Vakarų šalyse. 

► Kainos privalumai. 

► Puiki geografinė padėtis. 

► Gerai žinoma ir dažnai turistų lankoma šalis. 

► Patrauklus klimatas su mažu sezoniškumu. 

► Lengva susikalbėti angliškai, yra nemažai mokančių vokiškai, dėl tautinės įvairovės yra galimybė susikalbėti ir kitomis 

kalbomis. 

► Daug ligoninių, akredituotų JCI ir/ar ISO. 

► Lengvai pasiekiama europiečiams, o amerikiečiams kelionė trunka trumpiau nei iki Indijos. 

► Viena iš septynių šalių pasaulyje, galinti pasigirti gausiomis ir geriausios kokybės terminėmis srovėmis. Dauguma 

terminių vonių lengvai pasiekiamos viešuoju transportu. 

► Gydančiųjų savybių turintys klimatas, olos, jūra, augalai ir kt. 

 

Silpnybės 

► Sveikatinimo turizmas dar nevisiškai išsivystęs, nepakankamai organizuotas. 

► Galimos teisinės spragos. 

                                                                        

 

31 http://www.business-in-asia.com/asia/medical_tourism2.html 
32 http://www.singstat.gov.sg/pubn/business/esshealth2009.pdf 
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► Šiuo metu trūksta profesionalių specialistų. 

► Silpna rinkodara, agentūros per mažai reklamuojasi. 

► Ligoninėms trūksta kokybiškų internetinių svetainių, rinkodaros. 

► Trūksta bendradarbiavimo tarp vyriausybinių įstaigų, ne pelno siekiančių organizacijų ir sektoriaus atstovų. 

 

Galimybės 

► Didėjantys Sveikatinimo turistų srautai. 

 

Grėsmės 

► Teisminė rizika. 

► Užkrečiamų ligų paplitimo padidėjimas (iš atvykusių sergančiųjų). 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Tapti pasaulio didžiausiu Sveikatinimo turizmo  centru per 15 metų. 

 Prioritetai 

 Rinka 

► Jungtinė Karalystė 

► Nyderlandai 

► Belgija 

► Azerbaidžanas 

► Rusija 

► Bulgarija 

► Rumunija 

► Sirija 

 

Medicinos paslaugos 

► Akių ligos 

► Odontologų paslaugos 

► Prostatos operacijos 

► Vaisingumo operacijos 

► Diabeto gydymas 

► Inkstų ligų gydymas 

 

Klientai 

Stengiamasi pritraukti turkus ir turkų kilmės gyventojus, gyvenančius užsienio šalyse, nes jie linkę grįžti į Turkiją, neretai 

vizitas trunka kelis mėnesius ar net daugiau. 

 Priemonės 

 Akreditacija 

Prieš keletą metų Turkija populiarėjo kaip šalis, turinti daugiausiai JCI akredituotų ligonių. Nors pastaruoju metu JCI 

akredituotų ligoninių skaičius sparčiai auga ne tik Turkijoje ir skaičiai nėra nusistovėję, kalbant apie Turkiją vis dar dažnai 

minimas šis faktas. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Turkijos medikų ugdymo modelis panašus į JAV ir kitas vakarų šalis, tad gydytojai turi daug metų mokymų ir patirties. 

Gydytojai yra labai dėmesingi pacientams. 

 

Infrastruktūra 

Turkijos ligoninės bendradarbiauja su pasaulyje gerai žinomomis užsienio ligoninėmis. 

Visi didieji oro uostai apsirūpinę greitosios pagalbos medicinine įranga. 

 

Teisinė bazė 

Nors nėra atskiros medicininės vizos, standartinėje vizoje yra klausimų Medicinos turistams. JAV ir ES piliečiai gali įsigyti 

vizas atvykimo oro uoste. 

 

Asociacijos, institucijos 

► Įsteigtas Sveikatinimo turizmo biuras (angl. Health tourism unit), kurio tikslas – skatinti Sveikatinimo turizmą Turkijoje. 

► Sveikatinimo turizmo klasteris Turkijos Sveikatinimo turizmo plėtros taryba (angl. Turkish Healthcare Tourism 
Development Council), įkurtas 2008, sudarytas iš 62 narių, nuo ligoninių ir viešbučių iki turizmo agentūrų ir tarpininkų, 

kuris bendromis jėgomis siekia geresnių Sveikatinimo turizmo  rezultatų. 
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Papildomos med. turizmui padedančios priemonės 

 Konferencija „Sveikatinimo turizmas Turkijoje“ 

Konferencija vyko jau dvejus metus, ja labiausiai koncentruojamasi į amerikiečių partnerių pritraukimą ir bendradarbiavimo 

su Turkija medicinos paslaugų srityje skatinimą. 

Rezultatai 

 2009 m. į Turkiją gydytis atvyko 132 tūkst. svetimšalių, ir atnešė 225 mln. JAV dolerių pajamų. 

Informacijos šaltiniai 
 ► Turkijos Sveikatos ministerija, (2010). Medical tourism research (Part one), prieinamas internete: 

http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-74211/h/yurtdisi-arastirmasi-medical-tourism-overseas-

researchd-.pdf. 

► Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatinimo turizmo biuras, (2010). 2010 faaliyet raporu ve 2011 çalişma plani (liet. 
2010 metų veiklos ataskaita ir 2011 metų veiklos planas), prieinamas internete: 

http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-71809/h/2010-yili-faaliyet-raporu.pdf. 
► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 
 

XI.2.10 Vengrija 

 Vengrija  

Strateginio planavimo pobūdis 

 2011 04 21 – Odontologijos turizmo plėtros planas, sukurtas privačia iniciatyva, tačiau sulaukęs didelio valstybės indėlio 

bei bendradarbiavimo iš odontologijos klinikų 

2011 m. – Naujasis Szechenyi planas, 2011-2021 laikotarpiui, kuriame sveikatos industrija (įskaitant Sveikatinimo 

turizmą) įvardinta tarp 7 strateginių sričių, kurioms planuojama skirti daugiausiai dėmesio 

2007 m. – Nacionalinė Sveikatinimo turizmo plėtros strategija 2013 

2005 m. įkurta Vengrijos nacionalinė Sveikatinimo turizmo rinkodaros asociacija. 

Iki 2005 m. nebuvo jokios nacionalinės Sveikatinimo turizmo strategijos nei skatinimo. 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Natūralūs terminių vandenų ištekliai. Vengrija yra penkta turtingiausių terminiais vandenimis šalių (po Japonijos, 

Islandijos, Italijos ir Prancūzijos) – 80 % šalies teritorijos galima rasti terminių vandenų. Nemaža dalis terminių vonių 

oficialiai pripažintos medicininėmis ir sertifikuotos Vengrijos sveikatos ministerijos. 

► Žinomas šalies kaip spa ir terminių vonių krašto vardas tarp turistų sudarė palankias sąlygas ankstyvam Sveikatinimo 

turizmo vystymuisi. 

► Stipri pozicija odontologijos turizmo rinkoje. Vengrija jau yra plačiai žinoma tarp odontologijos paslaugų svetur 

ieškančių turistų. Vengrijos vyriausybės duomenimis, apie 40 % odontologijos paslaugų ieškančių europiečių turistų 

renkasi Vengriją. Pasaulinėje rinkoje Vengrija yra antra ar trečia pagal rinkos dalį, siekiančią 15-17 % (pirmauja 

Meksika, aptarnaujanti 20-22 % rinkos). Skaičiuojama, kad odontologijos turizmas sugeneruoja 227 milijonus eurų 

pajamų kiekvienais metais. 

► Mažos kainos, aukšta kokybė ir puiki klientų aptarnavimo bei pacientų priežiūros reputacija. 

► Plastinės operacijos Vengrijoje taip pat jau įgijusios vardą tarptautinėje rinkoje. 

 

Silpnybės 

► Vengrijoje nėra akreditacijos sistemos ir nustatytų kokybės standartų. 

 

Galimybės 

► Šalis turtinga kultūros paveldu bei lankytinais objektais, turistus traukia ir kulinarinės tradicijos. 

► Puiki geografinė padėtis – šalis įsikūrus centrinėje Europos dalyje, kur kertasi keturi pagrindiniai Europos transporto 

koridoriai, lengvai ir greitai pasiekiama lėktuvo skrydžiu. 

► Sveikatinimo turizmas neša papildomų pajamų ir investicijų į sveikatos priežiūros įstaigas, kas leidžia pagerinti 

paslaugų kokybę neužkraunant finansavimo naštos ant piliečių.  

► Sveikatinimo turistų srautai padeda išlaikyti profesionalius darbuotojus, skatina inovacijas ir naujų technologijų 

diegimą. 

► Sveikatinimo turizmas mažina turizmo Vengrijoje sezoniškumą. 

 

Grėsmės 

► Nors Vengrija šiuo metu užima stiprią poziciją odontologijos turizmo rinkoje, jaučiama stipri konkurencija, ypač iš 
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Bulgarijos, Čekijos, Turkijos ir Lenkijos.  

► Tradicinis turizmas yra keičiamas naujovių, ir ankstesni traukos centrai – garsios lankytinos vietos ir kt. ateityje gali 

nebeužtikrinti pastovių didelių turistų kiekių. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Odontologijos turizmo plėtros planas 

Tikslas: Išplėsti odontologijos turizmo pramonę, optimizuoti kaštus, atnaujinti technologijas ir įdiegti skatinamąsias 

priemones, kurios sudarytų patrauklias sąlygas odontologams, ir taip sumažintų specialistų emigraciją. 

 

Nacionalinė Sveikatinimo turizmo plėtros strategija  

Vizija: Tapti puikiai pasaulyje žinoma natūralių vandens spa ir Sveikatinimo turizmo  vieta.  

Tikslas: Maksimizuoti Sveikatinimo turizmo  naudą iš terminių vandenų. 

Numatomos trys programos – „Gydantis vanduo“, skirta gydančiosioms terminių vonių savybėms, „Vandens atgaiva“, 

siekianti vandens pagalba atstatyti pusiausvyrą, nuraminti kūną ir mintis, bei „Vandens pramogos“, siejanti edukaciją ir 

spa kultūrą. 

 Prioritetai 

 Nacionalinė Sveikatinimo turizmo plėtros strategija  

► Natūralių išteklių panaudojimas kuriant sveikatos ir poilsio centrus – išnaudoti esančius išteklius, taip pat jau 

teikiamas paslaugas, ilgą Sveikatinimo turizmo  istoriją 

► Sveikatinimo turizmą  sieti su sveikata ir medicina, pritaikant terminių vandenų gydomąsias savybes reabilitacijai, 

tiriant kitus panaudojimo būdus 

► Sveikatingumo paslaugų plėtojimas, kokybės kėlimas / kontrolė 

► Spa ir sveikatingumo viešbučių prieinamumo gerinimas – užtikrinti aukštos kokybės viešbučius, patogų susisiekimą su 

sveikatos priežiūros įstaigomis, pritaikyti žmonėms su specialiais poreikiais 

► Efektyvesnė rinkodara – užtikrinti bendradarbiavimą tarp medicinos ir turizmo sričių atstovų 

► Ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programų plėtra – tobulinti švietimo sistemą, teikti profesinius ir kvalifikacijos kėlimo 

kursus 

► Sukurti Sveikatinimo turizmo  sistemą, kuri vienytų šiuo metu pavienes pajėgas ir darytų prielaidą koordinuotai bei 

tikslingai veiklai, vykdytų stebėseną, sukurti turistų informacinę sistemą 

 

Odontologijos turizmo plėtros planas 

► Per artimiausius 3 metus padvigubinti odontologijos paslaugų kiekį užsieniečiams, o per 5 metus – patrigubinti 

► Sukurti 3000 naujų darbo vietų 

► Sumažinti specialistų emigraciją (tikslas – 1000 odontologų per penkerius metus) 

► Išlaikyti ir sustiprinti Vengrijos poziciją odontologijos turizmo rinkoje 

► 2015 metų pabaigoje būti sektoriaus lydere pasaulinėje rinkoje 

► Taip pat išskiriamos tikslinės rinkos 

► Sustiprinti turistų pritraukimą iš jau importuojančių į Vengriją šalių: Jungtinė Karalystė, Austrija, Vokietija, Prancūzija 

► Pritraukti turistus iš potencialių importuotojų į Vengriją: Italija, Rusija, Šveicarija, Norvegija, Danija, JAV 

 Priemonės 

 Nacionalinėje Sveikatinimo turizmo plėtros strategijoje įvardintos priemonės: 

► Terminės spa ir diferencijavimas (pvz., terminis nuotykių baseinas) 

► Siūlomų paslaugų išplėtimas ir specializacija - koncentruoti paslaugas ir jas plėsti, siejant prie jau egzistuojančių 

prekinių ženklų, taip juo stiprinant. Siūlyti paslaugų paketus 

► Paslaugų pritaikymas įvairaus amžiaus klientams, geresnis prieinamumas šeimoms 

► Skirti dėmesio ir vietiniam sveikatingumo paslaugų poreikiui, kuris yra didelis 

► Kompleksinės paslaugos – sujungti viešbučius su Sveikatinimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, kaip kad diktuoja 

tarptautinė Sveikatinimo turizmo  tendencija 

► Atidaryta visais metų laikais – kadangi Sveikatinimo turizmas yra mažiau sezoninis, atitinkamai teikti paslaugas, pvz., 

vandens atrakcionų parkuose 

► Sektoriaus plėtrai vyriausybė nusprendusi skirti 100 milijonų eurų, ypač odontologijos ir spa turizmo sritims. Taip pat 

numatoma, kad ši suma gali didėti, jei bus poreikis. 

 

Odontologijos turizmo plėtros plane įvardintos priemonės: 

► Veiklos gairės, kokybės standartai, akreditacijos sistema 

► Sukurti pagrindai nuolatiniams rinkos tyrimams 

► Vieninga elektroninė pacientų duomenų bazė 

► Programai įgyvendinti vyriausybė skyrė 3,2 milijono eurų 
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Asociacijos, institucijos 

Nors atskiros Sveikatinimo turizmo  organizacijos nėra, paskirtas atsakingas už Sveikatinimo turizmą  žmogus Vengrijos 

turizmo biure (Hungarian Tourism Plc.), kurio atsakomybė apima: 

► Visų užduočių, susijusių su medicinos turizmu, kurios nurodytos turizmo biuro metinėje rinkodaros programoje, 

vykdymas ir koordinacija; 

► Rinkodaros ir ryšių su visuomene paslaugų teikimas rinkose, kurios nurodytos turizmo biuro metinėje rinkodaros 

programoje; 

 

Infrastruktūra 

► Šeši tarptautiniai oro uostai, gerai išplėtotas geležinkelių tinklas. 

► Puikiai įrengtas Budapešto oro uostas, aprūpintas medicinine įranga. Oro uostas lengvai pasiekiamas tiek greitkeliais, 

tiek viešuoju transportu – tiesioginiu autobusu ar tramvajumi. 

► Privačios greitosios pagalbos ir ligonių pervežimo automobilių paslaugos. 

 

Rinkodara 

Nacionalinio turizmo biuro (Hungarian Tourism Plc) sukurtos svetainės: 

► Hungary.com – turistams (tiek užsieniečiams, tiek vietiniams) skirta svetainė, kurioje reikšmingą vietą užima „Spa ir 

sveikatingumas“ skiltis, taip pat yra keletas straipsnių apie medicinos turizmą 

► SpasInHungary.com – svetainė, pilna informacijos ir nuorodų turistams, besidomintiems spa, sveikatingumo 

procedūromis bei medicinos turizmu, yra didelis gydymo įstaigų sąrašas su nuorodomis į jų interneto svetaines 

Taip pat yra nemažai aukštos kokybės privačių internetinių svetainių, skirtų Sveikatinimo turizmui  ar kuriai nors jo atšakai, 

kuriose pateikiama daug aktualios informacijos, kainų palyginimai, atmintinės, siūlomų paslaugų aprašymai ir t.t. 

 

Medicininė viza 

Medicininei vizai papildomai reikia užtikrinimo, kad bus atsiskaityta už paslaugas Vengrijos sveikatos priežiūros 

institucijoje. 

Papildomos med. turizmui padedančios priemonės 

 2008 m. – Vandens turizmo metai, 2011 m. – Sveikatinimo turizmo  metai Vengrijoje 

Ši „turizmo srities metų“ iniciatyva vyksta nuo 2006 m., kasmet atkreipdama dėmesį ir sutelkianti pajėgas prie vis kitos 

srities (dar buvo gastronomijos, kultūros turizmo, ekoturizmo, festivalių metai). 

 

2011 m. pirmąjį pusmetį Vengrija pirmininkavo ES 

Vengrijos pirmininkavimo metu akcentuotas medicinos turizmas. 

 

„Miss Plastinė Vengrija“ (angl. Miss Plastic Hungary) konkursas 

Jau dvejus metus (2009, 2010) organizuotas „Miss Plastinė Vengrija“ konkursas, kuriame gali dalyvauti tik merginos ir 

moterys, kurioms daryta plastinė operacija. Konkursu siekiama pagerinti plastinių operacijų įvaizdį Vengrijoje. Pirmosios 

vietos laimėtoja apdovanojama apartamentu Budapešte, antrosios – automobiliu, trečiosios – prabangiais papuošalais. 

Taip pat apdovanojami plastines operacijas atlikę chirurgai. Šis konkursas neretai pavadinamas pirmuoju tokio tipo 

konkursu pasaulyje, nors Kinijoje jau yra vykęs „Miss dirbtinis grožis“ (angl. Miss Artificial Beauty) konkursas. 

Rezultatai 

 2007/2008 m. daugiau kaip 100 000 odontologijos turistų atvyko į Vengriją odontologų paslaugų. Jų sugeneruotos 

pajamos odontologų kabinetams ir viešbučiams siekė 600 mln. JAV dolerių.  

2010 m. odontologų paslaugų į Vengriją atvyko 70 000-80 000 užsieniečių, 

Odontologijos turizmo plėtros planas 

Iki 2011 metų rugsėjo pabaigos 295 (iš maždaug 500) odontologijos klinikos, dirbančios su atvykėliais pacientais, sutiko 

prisijungti prie programos. 

Informacijos šaltiniai 
 ► Odontologijos turizmo plėtros planas (2011), aprašymas prieinamas internete: http://batorficonsulting.com/health-

industry/dental-tourism-developement-program/ bei http://www.mftf.hu/program. 

► Nacionalinė Sveikatinimo turizmo plėtros strategija (2013), prieinama internete: 

http://www.nfu.hu/download/15665/OES.pdf. 

► Nacionalinės ekonomikos ministerija (2010). Hungary on the Fast Lane: the New Széchenyi Plan is Soon Under Way, 

prieinamas internete: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/90723FC8-A686-48C0-BA03-

EB5140A25E29/0/HungaryontheFastLane.pdf. 

► Vengrijos turistų informacijos portalas, http://hungary.com/. 

► National Institute for Quality- and Organizational Development in Healthcare and Medicines, http://www.eski.hu. 

► Interviu 
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► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės  

 

XI.2.11 Vokietija 

 Vokietija 

Strateginio planavimo pobūdis 

 Regiono lygmens strategijos yra laba išvystytos ir neretai įtraukia medicinos turizmą. Pavyzdžiai:  

► Saro krašto turizmo strategija 2015 

► Saro krašto sostinės Sarbriukeno strategija 2020 

► Mozelio krašto vietovių (prie Mozelio upės) strategija 2016 

► Meklenburgo-Pomeranijos regiono sveikatos sektoriaus strategija 

 

Industrijos gidas „Inovatyvus Sveikatinimo turizmas Vokietijoje“ ir šešios ataskaitos („Kurortai ir spa“, „Lankomi regionai“, 

„Apgyvendinimas“, „Ligoninės, sveikatos centrai ir medicininės bei terapinės paslaugos“, Medicinos technologijos“, 

„Lankomi miestai“, „Sveikatos priežiūros iniciatyvos“), skirti bendrai industrijos ir geriausių praktikų apžvalgai. 

 Kontekstas 

 Stiprybės 

► Sveikatos apsauga Vokietijoje turi puikią reputaciją užsienio šalyse, tiek dėl paslaugų kokybės, tiek dėl kainos. 

► Vokietijos spa ne tik istoriškai žinomi tarp užsienio turistų, bet ir itin puikiai išvystyti, aukštos kokybės. 

► Vokietija patraukli turistams kultūriniais renginiais ir lankytinomis vietomis, pramogomis ir parduotuvėmis, nuostabiu 

kraštovaizdžiu ir gana maloniu klimatu. 

► Daug gyventojų puikiai kalba angliškai. 

 

Silpnybės 

► Stengiantis nesudaryti laukimo eilių Vokietijos piliečiams, apribojamas tarptautinių turistų priėmimas. 

 

Galimybės 

► Sveikatinimo turizmas sulaukia daug klientų iš užsienio šalių. 

► Stiprus Vokietijos kaip kokybės garantijos įvaizdis. 

 

Grėsmės 

► Per didelė pasiūla aukštos kokybės sveikatingumo viešbučių ir spa Vokietijoje. 

 Strateginė kryptis, misija, vizija 

 Paslaugų kokybės gerinimas yra aukščiausias tikslas, ir tik tuomet renkamasi, kokias rinkas norima pritraukti.  

Kitas labai svarbus aspektas – inovatyvumas, kuris ypač aktualus stiprėjant konkurencijai. 

Industrijos gidas „Inovatyvus Sveikatinimo turizmas Vokietijoje“ yra skirtas išanalizuoti šiuos du aspektus ir pateikti 

geriausios praktikos pavyzdžius kiekvienoje srityje. 

 Prioritetai 

 Rinka 

► JAV – neseniai išpopuliarėjusi Vokietijos Sveikatinimo turizmo  rinka dėl medicinos paslaugų kainų skirtumų, įvardinama 

ir strategijose 

► Rusija – strategijose minima tikslinė rinka 

► Rytų Europos šalys – strategijose minima tikslinė rinka 

► Vidurinieji Rytai – tradicinė Vokietijos Sveikatinimo turizmo  rinka 

► Šiaurės Afrika – tradicinė Vokietijos Sveikatinimo turizmo  rinka 

 

Medicinos paslaugos 

► Kaulų čiulpų transplantacija 

► Kamieninių ląstelių transplantacija 

► Organų transplantacija 

► Onkologinių ligų gydymas 

► Ortopedija (ypač stuburo operacija) 

► Estetinės operacijos 

► Smegenų operacijos 

 Priemonės 

 Akreditacija 
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Kaip ir būdinga kitoms Vakarų šalims, nors nedaug ligoninių yra akredituotos tarptautinių organizacijų, šalis garsėja 

kokybiškomis medicininėmis paslaugomis. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Ligoninių ir kitų medicinines paslaugas teikiančių įstaigų personalas gerai išsilavinęs. Dauguma darbuotojų apmokyti 

kokybės valdyme ir turi Valstybinės medicininės asociacijos išduodamus Europos kokybės vadybos fondo sertifikatus. Taip 

pat kiekviena ligoninė turi savo vidinę kokybės valdymo tvarką. Kokybė užtikrinama ir vertinant reguliarių darbuotojų bei 

pacientų apklausų rezultatus. 

 

Infrastruktūra 

► Keletas universitetų ir kolegijų siūlo Sveikatinimo turizmo  programas. 

► Greitosios pagalbos automobiliai yra aprūpinti naujausiais įrenginiais ir efektyvios komunikacijos priemonėmis su 

ligoninėmis. Taip pat yra oro greitosios pagalbos transportas. 

► Nors greitosios pagalbos teikimas yra regioninių centrų atsakomybė, neretai greitosios pagalbos paslaugos 

perleidžiamos privačioms ar ne pelno siekiančioms organizacijoms. 

► Beveik visi Vokietijos oro uostai teikia medicininę pagalbą visą parą ir yra įrengti atsižvelgiant į neįgalių klientų poreikius. 

Oro uostai tipiškai yra sujungti su miesto centru greitaisiais traukiniais ar kitomis transporto linijomis. 

► Miuncheno oro uosto klinika turi dvi operacines ir 13 lovų. Individualiai parenkami paslaugų paketai gali apimti 

diagnozę, operaciją, apgyvendinimą viešbutyje, pervežimą į kliniką-partnerę ilgalaikiam gydymui ir ekskursijas 

pacientui ir jo šeimai. Ši klinika taip pat gali pasitikti klientus dar lėktuve ir palydėti pro migracijos tarnybą. 

Frankfurto ir Berlyno oro uostai yra sumodeliuoti panašioms paslaugoms. 

► Medicininių paslaugų teikėjai yra įsikūrę netoli viešbučių, kuriuose siūlomos specialios nuolaidos pacientams ir juos 

lydintiems asmenims. 

 

Teisinė bazė 

Vokietija turi medicininę vizą, kuri leidžia pakartotinį atvykimą į šalį bei lydinčius asmenis. 

 

Rinkodara 

► Vokietijos paslaugų teikėjai aktyviai dalyvauja įvairiuose regioniniuose renginiuose ir tarptautinėse mugėse. Taip pat 

Vokietijoje organizuojama keletas Sveikatinimo  turizmo  mugių (pvz., MEDICA). 

► Didelis informacijos prieinamumas tiek turistams, tiek investuotojams. Tiesa, nemažai informacijos pateikiama tik 

vokiečių kalba, tačiau galbūt tai nulėmė vokiečių kalbos ypatumai – vokiečių kalboje yra daug daugiau tikslių medicininių 

terminų ir terminų, skirtų nusakyti spa potipiams. 

► Siūlomi įvairūs paslaugų paketai, pastaruoju metu ypač populiarus sveikatingumo ir golfo paslaugų paketas, skirtas 

atsipalaidavimui. 

► Didelė dalis rinkodaros vykdoma regioniniu mastu. 

► Dažniausiai girdimi reklaminiai šūkiai: 

► Viskas, išskyrus stresą (angl. Anything but stress) 

► Vokietija turi viską, ko jūsų širdis ar siela galėtų trokšti. Čia atrasite naujas laimės reikšmes. (angl. Germany has 
everything your heart and soul could desire. Here you'll discover new meanings of happiness.)  

Papildomos med. turizmui padedančios priemonės 

 Karališkieji Europos spa 

Aštuoni spa miestai susijungė į spa partnerystę, iš jų 3 nariai yra Vokietijoje. 

Rezultatai 

 Skaičiuojama, kad per metus į Vokietiją atvyksta 50 000 pacientų. Manoma, kad 10 000 iš jų yra iš arabų šalių. 

Vokietijos Sveikatinimo turizmas sulaukia apytiksliai 125 mln. eurų įplaukų. 

Informacijos šaltiniai 
 ► Innovativer Gesundheitstourismus in Deutschlan (liet. Inovatyvus Sveikatinimo turizmasVokietijoje), prieinamas internete: 

http://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDFs/Leitfaden_Innovativer_Gesundheitstou

rismus.pdf. 

► Tarptautiniai leidiniai apie medicinos turizmą 

► Kiti šaltiniai – informacijos portalai, straipsniai, privačių įstaigų svetainės 
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XI.3 Užsienio valstybių rinkodaros praktika 

Šiame priede apžvelgiama analizuotų valstybių Sveikatinimo turizmo  rinkodaros praktika. Į analizę buvo įtrauktos Sveikatinimo turizmo  srityje geras pozicijas jau užimančios 

ar jų kryptingai siekiančios valstybės ir kaimyninės bei artimos Europos šalys – potencialios Lietuvos konkurentės. 

 

Šalis Veiksmai ir priemonės  Kanalai Pozicionavimas 

Estija 

► Nevykdoma vieninga šalies rinkodara. 

► Oficialiame turizmo tinklalapyje Visitestonia.com Sveikatinimo turizmo  nėra.  

► Estijos plėtros fondo tyrime „Sveikatos priežiūros paslaugos 2018“ rekomenduojama steigti privatųjį ir viešąjį 

sektorių jungiančią agentūrą, kuri brėžtų ir rinkodaros gaires, taigi galima tikėtis aktyvesnių veiksmų. 

► Rinkodaros veiksmų imasi privačios iniciatyvos.  

► 6 įstaigas vienijanti medicinos kelionių agentūra „Health Clinic“, kuri gana aktyviai vykdo ryšių su žiniasklaida 

kampaniją: minima tarptautinių leidinių straipsniuose apie Estijos Sveikatinimo turizmą  („Health Tourism 

Magazine“, „The Times. Business City Guide“). Agentūros atstovai aktyviai dalyvauja Sveikatinimo turizmo  

bendruomenių diskusijose internete („Medical Tourism City“). 

► Informacija tarptautiniuose specializuotuose Sveikatinimo turizmo  tinklalapiuose-duomenų bazėse, kuriose 

dažniausiai pateikiama bent minimali informacija apie daugelį pasaulio šalių: ImmersiveMedical.com, 

MyMedicalTourguide.com, OnlineMedicalTourism.com. Nenustatyta, kieno iniciatyva tai daroma. 

► Stengiamasi pakartotinai pritraukti šalyje jau buvusius turistus. 

Privačių įstaigų 

tinklalapiai, 

žiniasklaida, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Aktyviausiai rinkodarą 

vykdančios medicinos kelionių 

agentūros „Health Clinic“ 

šūkiai: „Pasijuskite geriau, 

atrodykite geriau“ (angl. Feel 
better, look better), 

„Mėgaukitės“ (angl. Enjoy 
yourself), „Būkite patenkinti 

savo kūnu“ (angl. Be happy 
with your body). 

Čekija 

► Oficialioje šalies turizmo medžiagoje didelis dėmesys skiriamas įvairioms spa rūšims pagal poreikius, taip pat – 

medicininiam spa. Tinklalapyje spa miestų aprašymai glaudžiai integruojami su kitais šalies turizmo produktais – 

lankytinomis vietomis, renginiais. Išleistas oficialus išsamus ir patogus spa katalogas pagal įstaigų specializacijas, 

teikiamas procedūras, sertifikatus ir kt. Kataloge naudojamas šalies prekinis ženklas. Oficialios rinkodaros 

medžiagos leidyboje aktyviai dalyvauja Čekijos spa asociacija. 

► Čekijos turizmo biuro padalinys JAV šiai rinkai yra sukūręs tinklalapį czechspavacations.com (naudoja oficialų šalies 

prekės ženklą), kuriame ne tik pristatomos spa paslaugos, tačiau taip pat pristatoma bendra Europos spa 

koncepcija. 

► Be oficialaus turizmo šaltinio taip pat yra išsamių privačiomis iniciatyvomis sukurtų spa duomenų bazių: spa-

resorts.cz (vadinama Čekijos spa vartais). Oficialios ir privačios duomenų bazės išsiskiria patogumu ir 

funkcionalumu. 

► Čekijos įstaigos aktyviai talpina informaciją ir savo pacientų atsiliepimus tarptautinėse duomenų bazėse. 

► Aktyviai dalyvaujama tarptautinėse parodose ir mugėse, taip pat kviečia tikslinių rinkų atstovus atvykti išbandyti 

paslaugas. 

Oficialus turizmo 

tinklalapis, oficialių 

institucijų iniciatyva 

kuriami tinklalapiai 

tikslinėms rinkoms, 

katalogas, privačios 

informaciją 

centralizuojančios 

iniciatyvos, 

tarptautiniai ir šalies 

renginiai 

specialistams, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Pozicionuojama kokybė, 

metodų modernumas ir 

išteklių unikalumas. 

Latvija ► Sveikatinimo turizmas priskirtas prie prioritetinių aukštos pridėtinės vertės sektorių 2010-2015 m. Latvijos turizmo Oficialus turizmo Akcentuojama nedidelė 
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Šalis Veiksmai ir priemonės  Kanalai Pozicionavimas 

rinkodaros strategijoje.  

► Vienintelė iš Baltijos šalių pateikia informaciją apie Sveikatinimo turizmą  oficialiame šalies turizmo tinklalapyje 

„Latvia.Travel“ pozicija skiltyje „Kur nuvykti ir ką pamatyti“, pristatomos paslaugos su nuorodomis į įstaigas ir 

specialistus. Taip pat informacija turistų auditorijas išsiskiriančioje skiltyje – „Latvia for You! – For medical clients“.  

► Informacija Latvijos turizmo vystymo agentūros leidinyje „Health. Well-Being. Harmony“ tarp SPA, grožio procedūrų, 

„žaliojo“ turizmo ir kt. Oficialioje medžiagoje pristatomos tik „labiausiai patyrusios ir aukščiausiai vertinamos“ 

medicinos įstaigos ir specialistai.  

► Latvijos ambasadoje organizuotas seminaras, aptariantis medicinos eksporto galimybes į Jungtinę Karalystę. 

► Informacija turizmo gide „Best Riga“. 

► Gana aktyviai rinkodaros veiksmus vykdo 8 įstaigas vienijanti Sveikatinimo turizmo  agentūra „Baltic Care Alliance“, 

atidariusi biurą Londone, dalyvaujanti tarptautinėse parodose, vykdanti nedideles reklamos ir viešųjų ryšių 

kampanijas. Informacija apie agentūrą su kainų palyginimais, sėkmės istorijomis ir rekomendacijomis pasirodo ir 

tarptautiniuose leidiniuose, Latvijos Sveikatinimo turizmo  kontekste (Time.com, Jaunted.com, 

TourismAndAviation.com). 

tinklalapis, turizmo 

informacijos centrai, 

privačių įstaigų 

tinklalapiai, oficialūs 

leidiniai, žiniasklaida, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

kvalifikuotų paslaugų kaina, 

aukšta kokybė, šiuolaikinė 

diagnostika ir įranga. 

Privačios įstaigos ypač 

pabrėžia kainą, pvz., „Baltic 

Care Alliance“ šalia paslaugų 

kainų nurodo, kiek proc. jos 

mažesnės nei JAV. 

Oficialioje turizmo medžiagoje 

naudojamas vienas šūkis 

visam paslaugų kompleksui 

(Sveikatinimo turizmas– jo 

dalis): „Sveikata. Gerovė. 

Harmonija“ (angl. Health. 
Well-Being. Harmony) 

Lenkija 

► Nėra vieningos Sveikatinimo turizmo  platformos ir bendros rinkodaros strategijos. 

► Privačios iniciatyvos kuriant įstaigų duomenų bazes, ryšiais su žiniasklaida viešinant šalies medicinos turizmą, 

dalyvaujant tarptautinėse parodose ir konferencijose (pvz., MedicalTourism.pl, Medical-Tourism-Poland.com).  

► Lenkijos Sveikatinimo turizmo  asociacija, kurios tikslas – plėtoti Sveikatinimo turizmą  Lenkijoje. Ji tarpininkams ir 

žiniasklaidai organizuoja pažintinius turus, inicijuoja dalyvavimą konferencijose ir parodose, atstovauja asociacijos 

nariams žiniasklaidoje, užsiima interesų grupių švietimu. 

► Daug informacijos apie Lenkiją ir konkrečių įstaigų duomenys yra tarptautinėse duomenų bazėse: Health-

Tourism.com, PlacidWay.com, AllMedicalTourism.com, Novasans.com ir kt. 

► Nemažai Sveikatinimo turizmo  agentūrų su išsamiomis daugiakalbėmis svetainėmis, dalis jų nurodo tiesioginius 

kontaktus Jungtinėje Karalystėje („Medical Poland“, „MTA Poland“, „Medi-Tour“, „Medical Tourism Services 

Poland“, kt.). 

► Įstaigų tinklalapiuose dažnai pateikiama informacija apie lankytinas Lenkijos vietas. 

Privačių įstaigų 

tinklalapiai, 

žiniasklaida, renginiai 

verslui, tarptautinės 

mugės, parodos, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

 

Akcentuojama maža kaina ir 

pabrėžiama, kad tai nedaro 

įtakos kokybei. 

Keletas privačių bendrovių 

naudojamų šūkių: „Į Lenkiją – 

sveikatos“ (angl. To Poland. 
For Health), „Jūsų sveikata – 

mūsų prioritetas“ (angl. Your 
Health is Our First Priority), 

„Aukštos kokybės įperkamos 

procedūros Europos centre“ 

(angl. High Quality, Affordable 
Medical Procedures in the 
Heart of Europe). 

Vengrija 

► Nacionalinio turizmo biuro oficialios svetainės: 

► Hungary.com: reikšmingą vieta „Spa ir sveikatingumas“ skilčiai, taip pat yra keletas straipsnių apie medicinos 

turizmą, 

► SpasInHungary.com: plati medicinos įstaigų ir specialistų duomenų bazė su nuorodomis. 

► Nemažai kokybiškų privačių internetinių svetainių, kuriose pateikiama daug aktualios informacijos, kainų 

palyginimai, atmintinės, siūlomų paslaugų aprašymai ir t.t. 

► Organizuotas „Mis plastinė Vengrija“ konkursas. 

Privačių įstaigų 

tinklalapiai, 

žiniasklaida, 

tarptautinės mugės, 

parodos, netradiciniai 

renginiai, specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Pozicionavimas plastinės 

chirurgijos ir odontologijos 

srityse – aukšta kokybė ir 

geros kainos. Keleto privačių 

bendrovių naudojami šūkiai: 

„Grožis kainuoja mažiau, nei 

manote“ (angl. Beauty Costs 
Less Than You Think), „Vartai į 
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Šalis Veiksmai ir priemonės  Kanalai Pozicionavimas 

grožį ir sėkmę“ (angl. Gateway 
to Beauty and Success). 

Indija 

► Nevykdoma valstybinė turizmo rinkodaros strategija. 

► Indijos sveikatos apsaugos paslaugų federacija, kurios pagrindinis tikslas – populiarinti Sveikatinimo turizmo  

industriją Indijoje. 

► Indijos Sveikatinimo turizmo  korporacijos įkūrimas: tarptautiniai filialai, sinergija su valstybės ir užsienio misijomis 

užsienyje, detalūs lankstinukai. 

► Planuojami turizmo rinkodaros mokymai. 

► Plati ir agresyvi privačių iniciatyvų kampanija tarptautiniuose leidiniuose ar netradiciniais kanalais, pvz., „Apollo“ 

ligoninių grupės veikla akademinėse grupėse (orientacija į emigravusius indus „Wharton School of the University of 

Pennsylvania“). 

Privačių įstaigų 

tinklalapiai, 

žiniasklaida, 

tarptautinės mugės, 

parodos, netradicinė 

veikla, specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Akcentuojamos ypač žemos 

kainos. Pabrėžiamas 

kultūrinis paveldas, 

medicininių paslaugų 

derinimas su kt. unikaliomis 

paslaugomis: joga, ajurveda, 

kt. 

Izraelis 

► Nėra vieningo informacijos šaltinio, tačiau yra daugybė privačių interneto svetainių su išsamia informacija. 

► Privačiomis iniciatyvomis vykdomos reklamos kampanijos tikslinėse rinkose. 

► Šalyje organizuojamos tarptautinės konferencijos. 

► Organizuojami užsienio žiniasklaidos atstovų ir kelionių agentūrų vizitai. 

 

Privačių įstaigų 

tinklalapiai, 

žiniasklaida, 

tarptautiniai ir šalyje 

organizuojami 

renginiai, specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Akcentuojamos aukštos 

kokybės paslaugos ir 

infrastruktūra, kvalifikuoti 

specialistai, naujausios 

technologijos ir išskirtinės 

paslaugos. Dažnai pabrėžiami 

turistiniai paketai. 

Jordanija  

► Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, ypač vykstančiuose kaimyninėse šalyse.  

► Rekomendacijos Ligonių asociaciją paversti vieninteliu išsamios informacijos „tašku“. 

► Reklaminė kampanija JAV ir delegacija Sveikatinimo turizmo  konferencijoje Los Andžele. 

► 2009 m. šalyje suorganizuotas Sveikatinimo turizmo  kongresas. 

Žiniasklaida, 

tarptautiniai ir šalyje 

organizuojami 

renginiai, specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Pagrindinė vienijanti žinutė: 

„Atvykite čia operacijai. 

Tuomet paatostogaukite, 

aplankykite Petrą, 

paplaukiokite Negyvojoje 

jūroje“ (angl. Come here, do 
your surgery. Afterward, have a 
vacation, visit Petra, swim in 
the Dead Sea). 

Singapūras 

► Vieninga informacinė platforma internete, sukurta „Singapore Medicine“ (valstybės iniciatyva įkurta organizacija). 

„Singapore Medicine“ medžiagoje naudojamas oficialus šalies prekės ženklas. Be išsamios duomenų bazės apie 

įstaigas ir specialistus taip pat skelbiamos svarbios šalies medicinos naujovės. 

► „Singapore Medicine“ organizuoja tarptautines medicinos konferencijas, leidžia ne tik informacinius-reklaminius 

leidinius, tačiau ir išsamius Sveikatinimo turizmo  žinynus („Patients Beyond Borders – Singapore Edition“) bei kuria 

video medžiagą. 

► Kryptinga ir aktyvi rinkodara prisidėjo prie to, kad Singapūras buvo įvertintas Geriausios medicinos / sveikatingumo 

turizmo krypties apdovanojimu, kurį steigia žurnalas „Travel Weekly“ (Azija).  

Oficialus tinklalapis, 

turizmo informacijos 

centrai, dalyvavimas 

mokslinėje veikloje, 

žiniasklaida, 

dalyvavimas 

tarptautinėse mugėse ir 

parodose, šalyje 

organizuojami 

Pozicionuoja save kaip 

pirmaujantį Azijos medicinos 

centrą (angl. Asia‘s Leading 
Medical Hub) ir aktyviai 

išnaudoja tai pagrindžiantį 

kasmet teikiamą Pasaulio 

sveikatos organizacijos 

vertinimą. 
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Šalis Veiksmai ir priemonės  Kanalai Pozicionavimas 

renginiai, specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Turkija 

► Oficiali išsami svetainė „Turkijos sveikatos gidas“ (TurkeyHealthGuide.com) turistams, taip pat spausdintas 

analogas. Tarp šios svetainės iniciatorių buvo Sveikatos apsaugos bei Kultūros ir turizmo ministerijos. Svetainėje 

pateikiamas įstaigų sąrašas ir Sveikatinimo turistų atsiliepimai. 

► Turkija aktyviai dalyvauja įvairiose mugėse, konferencijose ir kituose susijusiuose renginiuose. 

► Kasmetinė konferencija „Sveikatinimo turizmas Turkijoje“. 

Oficialus tinklalapis, 

tarptautiniai ir šalies 

renginiai, kelionių 

agentūros ir turizmo 

informacijos centrai, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Lygiagrečiai pozicionuojama ir 

kaina, ir kokybė. 

Vokietija 

► Oficialioje turizmo medžiagoje skiriamas dėmesys ir Sveikatinimo turizmui . Tinklalapyje yra ligoninių, ir specialistų 

duomenų bazė su nuorodomis. Išleista vien Sveikatinimo turizmui  skirta brošiūra (ne tarp kitų sveikatingumo 

paslaugų).  

► 2011 m. turizmo strategijoje sveikatos ir sveikatingumo (health and wellness) kelionės buvo paskelbtos metų tema. 

► Organizuojami turai žiniasklaidai ir kelionių agentūroms. 

► Ypač akcentuojamas dalyvavimas tikslinių rinkų parodose, sukurta speciali įvaizdžio vaizdo medžiaga privačių 

iniciatyvų naudojimui. 

► Šalyje rengiamos Sveikatinimo turizmo  mugės. 

Oficialus tinklalapis, 

žiniasklaida, turizmo 

informacijos centrai, 

tarptautinės ir šalyje 

rengiamos 

konferencijos, parodos, 

renginiai verslui, 

specializuoti 

tarptautiniai 

tinklalapiai. 

Svarbiausias pozicionavimo 

elementas – aukšta paslaugų 

ir infrastruktūros kokybė, taip 

pat akcentuojamas saugumas 

ir patogumas. Oficialus šūkis: 

„Jumis bus gerai pasirūpinta 

Vokietijoje“ (angl. You‘ll Be 
Well Looked After in 
Germany). Taip pat dažnas 

šūkis „Viskas, išskyrus stresą“ 

(angl. Anything but stress) 
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XI.4 4 medicinos eksportuotojų apžvalga 

XI.4.1 Estija 

 Estija 

 Tikslinės rinkos 

 ► Skandinavijos šalys 

► Vokietija 

► Latvija 

► Rusija 

 Šalies pasirinkimo priežastys 

 ► Aukšta kokybė 

► Žemos kainos 

► Trumpos laukimo eilės 

 Paslaugos 

 ► Medicininiai spa 

► Kosmetinės ir plastinės operacijos 

► Antsvorio gydymo operacijos 

► Odontologija 

► Nevaisingumo gydymas 

► Lazerinės akių operacijos 

► Sveikatingumo programos 

 Klientai 

 ► Ieškantys aukštos kokybės už prieinamą kainą 

► Estijoje jau buvę turistai 

 Pardavimo kanalai 

 Medicinos kelionių agentūra „Health Clinic“ 

Vienija 6 skirtingų specializacijų ligonines ir klinikas bei 3 viešbučius ir sveikatingumo centrus. 

Specialiai žmonėms su antsvorio problemomis agentūra siūlo mitybos konsultantus ir asmeninius trenerius, kurie 

konsultuoja klientus prieš operaciją ir sudaro mankštos programą po operacijos. Siūlomos papildomos paslaugos kaip 

turistinių ekskursijų organizavimas. 

Online Medical Tourism partneris, paminėtas Health Tourism Magazine, paminėtas The Times Business City Guide, 

rekomenduotas TreatmentSaver.com. 

 

Estijos spa asociacija 

Vienija 16 spa, informatyvi daugiakalbė svetainė, lengvas spa pasirinkimas pagal teikiamas paslaugas ar regioną.  

 

Medicinos paslaugų teikėjai 

Privačių gydymo įstaigų svetainės, teikiančios informaciją estų, anglų, rusų, švedų, norvegų ir suomių kalbomis. Tačiau 

tokių svetainių kiekis stipriai atsilieka nuo Vengrijos, Lenkijos. 

Pavyzdžiui: plastic-surgery-estonia.com. 

 

XI.4.2 Latvija 

 Latvija 

 Tikslinės rinkos 

 ► Jungtinė Karalystė 

► Skandinavijos šalys 

► Rusija 

► Baltarusija 

 Šalies pasirinkimo priežastys 

 ► Nedidelės kainos. 

► Sąlyginai aukšta paslaugų kokybė. 

► Geras susisiekimas oro transportu iš bet kurios Europos sąjungos ar NVS šalies. 
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 Paslaugos 

 ► Odontologija 

► Diagnostika 

► Regėjimo korekcija 

► Onkologija 

► Plastinė chirurgija 

► Traumatologija 

► Ortopedija 

► Medicininė reabilitacija 

 Klientai 

 ► Užsienyje gyvenantys latviai (pvz., pirmosios ir antrosios bangos emigrantai) 

► Užsienio piliečiai dirbantys Latvijoje 

► NVS piliečiai 

► Turistai, į Latviją atvykę kitais nei medicinos paslaugų gavimo tikslais 

 Pardavimo kanalai 

 Latvijos turizmo svetainės skiltis apie medicinos turizmą 

Aprašytos teikiamos paslaugos ir nurodytos pagrindinės gydymo įstaigos (anglų, latvių, rusų, vokiečių kalbomis). Nors 

beveik visos nurodytos įstaigos turi pakankamai išsamias svetaines anglų kalba, reta siūlo papildomas paslaugas 

Medicinos turistams, tokias kaip kelionės planavimas. 

 

Sveikatinimo turizmo  agentūra „Nordmed Tour“ 

Patogus aptarnavimas nuo oro uosto iki oro uosto, pagalba planuojant kelionę ir kitos tipinės Sveikatinimo turizmo  

agentūros paslaugos. 

 

Medicinos paslaugų teikėjai, turintys atstovybes Sveikatinimo turizmą  importuojančiose šalyse  

„Center of Aesthetic Surgery“ (plasticsurgery.lv) turi atstovybę Jungtinėje Karalystėje, kur specialistas teikia 

konsultacijas. Plastinės operacijos atliekamos Latvijoje. 

 

Diplomatinės tarnybos medicinos centras 

Informatyvi svetainė latvių, anglų, rusų kalbomis, pateikiamos paslaugų kainos. 

 

XI.4.3 Lenkija 

 Lenkija 

 Tikslinės rinkos 

 ► Vokietija 

► Jungtinė Karalystė 

► Skandinavijos šalys 

 Šalies pasirinkimo priežastys 

 ► Trumpos laukimo eilės 

► Žemos kainos 

► Aukšta kokybė 

► Palanki geografinė padėtis 

 Paslaugos 

 ► Odontologija – pagrindinė medicinos eksporto paslauga, ypatingai populiari tarp klientų iš Vokietijos ir Jungtinės 

Karalystės 

► Kosmetinės operacijos – įprastai minima prie odontologijos kaip viena iš dviejų pagrindinių Sveikatinimo turizmo  

sričių Lenkijoje 

► Diagnostiniai tyrimai 

► Nevaisingumo gydymas 

► Planinės operacijos 

► Ortopedinės operacijos 

► Reabilitacija 

 Klientai 

 Ieškantys geros kokybės už žemą kainą. 

 Pardavimo kanalai 
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 Bendros informacinės svetainės apie medicinos turizmą 

Lenkijos gydymo įstaigos, reabilitacijos centrai ir kitos susijusios įstaigos reklamuojasi įvairiose Sveikatinimo turizmo  

svetainėse, tačiau Lenkijos gydymo įstaigų pasirinkimas įprastai yra perpus mažesnis nei Vengrijos. Pavyzdžiui, 

TreatmentAbroad.com svetainėje įvardinta 12 tokių įstaigų. 

 

Medicinos paslaugų teikėjai 

Pateikiama išsami informacija apie teikiamas paslaugas, dažnai siūloma pasirūpinti ne tik gydymu, bet ir 

apgyvendinimu bei kelionės planavimu. Daug gydymo įstaigų konsultacija telefonu Jungtinėje Karalystėje. 

Pavyzdžiai: dentalpoland.com, dentalimplantsabroad.eu, medical-service.co.uk. 

 

Medicinos paslaugų teikėjai, turintys atstovybes Sveikatinimo turizmą  importuojančiose šalyse 

Tokie paslaugų teikėjai turi atstovybes Jungtinėje Karalystėje. Pareigomis pasiskirstoma pagal etapus: 

► Prieš kelionę: klientas užmezga kontaktą su atstovais, kurie gali teikti ne tik konsultacijas, bet medicininę apžiūrą ir 

pačias paslaugas. Šis sprendimas ypač naudingas tais atvejais, kai klientas nedrįsta iškart išvykti gydytis į užsienį 

nepažįstamoje gydymo įstaigoje. 

► Kelionės metu: kelionę gali suplanuoti tiek atstovas, tiek priimanti gydymo įstaiga. Klientui atvykus į Vengriją juo 

rūpinasi Vengrijoje įsikūrusi gydymo įstaiga. 

► Po kelionės: klientu, grįžusiu namo, rūpinasi (seka reabilitacijos progresą, konsultuoja) teikėjo atstovybė. 

Pavyzdžiai: indexmedicauk.co.uk. 

 

Sveikatinimo turizmo  agentūros 

Populiariausios agentūros turi labai išsamias daugiakalbes internetines svetaines, kurios savo turiniu panašios į 

privačių medicinos įstaigų svetaines. Nereta agentūra turi ir vietinį kontaktą Jungtinėje Karalystėje. 

Pavyzdžiai: polishmysmile.co.uk, medical-services-poland.com, euromeditravel.com. 

 Papildomos paslaugos 

 ► Kelionės planavimas 

► Pasirūpinimas apgyvendinimu – dažniausiai siūlomas viešbutis-partneris, tačiau kai kurios Sveikatinimo turizmo  

agentūros siūlo savo viešbučius ar butus. 

► Turistinių ekskursijų organizavimas 

► Apsilankymas spa 

► Pasitikimas oro uoste 

► Asmeninis vairuotojas, nuvežantis nuo viešbučio iki gydymo įstaigos ir atgal 

► Asmeninis treneris 

► Visos iš aukščiau išvardintų paslaugų gali būti teikiamos nemokamai, priklausomai nuo paslaugų paketo 

 

XI.4.4 Vengrija 

 Vengrija 

 Tikslinės rinkos 

 ► Jungtinė Karalystė – dauguma bendro pobūdžio informacijos svetainių apie medicinos turizmą, Sveikatinimo 

turizmo  agentūrų ir gydymo įstaigų svetainių yra orientuotos į JK gyventojus, nors kreipiamasi  ir į kitų šalių 

gyventojus. 

► JAV – JAV gyventojams siūlomi paslaugų paketai analogiški siūlomiems JK gyventojams, tačiau paslaugų teikėjų, 

siūlančias tokias paslaugas, yra ženkliai mažiau. 

► Į Vengriją vyksta gydytis daug užsienio turistų iš kitų šalių, tačiau konkrečiai į šias rinkas orientuotų internetinių 

svetainių didesniu mastu nėra, jie naudojasi arba į JK/JAV orientuotais informacijos šaltiniais, arba bendro 

pobūdžio informacijos svetainėmis. 

 Šalies pasirinkimo priežastys 

 ► Aukšta kokybė 

► Stipriai išvystytas odontologijos turizmas, palyginus su konkurentais 

► Žemos kainos 

► Puikus klientų aptarnavimas 

► Palanki geografinė padėtis 

► Patraukli šalis dėl spa ir terminių vonių 

 Paslaugos 

 ► Odontologija - pagrindinė medicinos eksporto paslauga, ypač tarp JK, JAV klientų 
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► Plastinės operacijos – populiari medicinos eksporto paslauga, veikianti visiškai atskirai nuo odontologijos turizmo, 

gana stipriai orientuota į JK, JAV rinkas 

► Ortopedija – viena iš populiaresnių likusių eksportuojamų medicinos paslaugų 

► Spa 

► Nevaisingumo gydymas 

► Akių operacijos – mažiau akcentuojama, tačiau vis tik neretai įvardinama medicinos eksporto paslauga 

 Klientai 

 ► Klientai, orientuoti į žemesnes nei Vakarų šalyse kainas, tačiau ne prastesnę kokybę. 

► Klientai, linkę keliauti, ir nelinkę laukti eilėse savo šalyje. 

 Pardavimo kanalai 

 Bendros informacinės svetainės apie medicinos turizmą 

Vengrijos gydymo įstaigos, reabilitacijos centrai ir kitos susijusios įstaigos aktyviai reklamuojasi įvairiose Sveikatinimo 

turizmo  svetainėse. Pavyzdžiui, TreatmentAbroad.com svetainėje įvardintos 23 tokios įstaigos, taip pat sukurta 

gimininga svetainė TreatmentInHungary.com. 

 

Medicinos paslaugų teikėjai 

Pateikiama išsami informacija apie teikiamas paslaugas, dažnai siūloma pasirūpinti ne tik gydymu, bet ir 

apgyvendinimu bei kelionės planavimu. 

Pavyzdžiai: ImplantAbroad.com, KreativDental.co.uk. 

 

Medicinos paslaugų teikėjai, turintys atstovybes Sveikatinimo turizmą  importuojančiose šalyse 

Įprastai tokie paslaugų teikėjai turi atstovybes Jungtinėje Karalystėje. Pareigomis pasiskirstoma pagal etapus: 

► Prieš kelionę: klientas užmezga kontaktą su atstovais, kurie gali teikti ne tik konsultacijas, bet medicininę apžiūrą ir 

pačias paslaugas. Šis sprendimas ypač naudingas tais atvejais, kai klientas nedrįsta iškart išvykti gydytis į užsienį 

nepažįstamoje gydymo įstaigoje. 

► Kelionės metu: kelionę gali suplanuoti tiek atstovas, tiek priimanti gydymo įstaiga. Klientui atvykus į Vengriją juo 

rūpinasi Vengrijoje įsikūrusi gydymo įstaiga. 

► Po kelionės: klientu, grįžusiu namo, rūpinasi (seka reabilitacijos progresą, konsultuoja) teikėjo atstovybė. 

Pavyzdžiai: dentalimplant-abroad.co.uk, DentistAbroad.co.uk, dental-care-abroad.co.uk. 

 

Sveikatinimo turizmo  agentūros 

Populiariausios agentūros turi labai išsamias daugiakalbes internetines svetaines, kurios savo turiniu panašios į 

privačių medicinos įstaigų svetaines. Nereta agentūra turi ir vietinį kontaktą Jungtinėje Karalystėje. Kai kurios turi 

nemokamą telefono liniją JK, JAV, Airijos ir Kanados klientams. Pavyzdžiai: „Dental Voyages“, „Medical Voyages“. 

 Papildomos paslaugos 

 ► Kelionės planavimas 

► Pasirūpinimas apgyvendinimu – dažniausiai siūlomas viešbutis-partneris, tačiau kai kurios Sveikatinimo turizmo  

agentūros siūlo savo viešbučius ar butus. 

► Turistinių ekskursijų organizavimas 

► Pasitikimas oro uoste 

► Asmeninis vairuotojas, nuvežantis nuo viešbučio iki gydymo įstaigos ir atgal 

► Viešojo miesto transporto bilietai 

► Visos iš aukščiau išvardintų paslaugų gali būti teikiamos nemokamai, priklausomai nuo paslaugų paketo 
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XI.5 Infrastruktūros apžvalga 

XI.5.1 Oro uostai 

 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro 

uostas 

VĮ Kauno aerouostas VĮ Tarptautinis Palangos oro 

uostas 

Keleiviai 1 270 837 (2011 1-9 mėn.) 

1 373 859 (2010) 

737 022 (2011 1-10 mėn.) 

809 732 (2010 m.) 

92 417 (2011 1-10 mėn.) 

102 528 (2010 m.) 

Lėktuvų skrydžiai 20 794 (2011 1-9 mėn.) 

26 102 (2010) 

7 632 (2011 1-10 mėn.) 

8 753 (2010 m.) 

2 529 (2011 1-10 mėn.) 

3 151 (2010 m.) 

Esamos kryptys ► Airija: Dublinas, Korkas 

► Austrija: Viena 

► Belgija: Briuselis 

► Čekija: Praha 

► Danija: Kopenhaga 

► Estija: Talinas 

► Ispanija: Barselona, Žirona 

► Italija: Milanas, Roma 

► Jungtinė Karalystė: 

Donkasteris, Londonas 

► Latvija: Ryga 

► Lenkija: Varšuva 

► Nyderlandai: Amsterdamas, 

Eindhovenas 

► Norvegija: Oslas 

► Prancūzija: Paryžius 

► Rusija: Maskva 

► Suomija: Helsinkis 

► Švedija: Stokholmas 

► Ukraina: Kijevas 

► Vokietija: Berlynas, 

Bremenas, Dortmundas, 

Frankfurtas, Miunchenas 

► Airija: Dublinas 

► Belgija: Briuselis 

► Graikija: Rodas, Kosas 

► Ispanija: Alikantė 

► Jungtinė Karalystė: 

Birmingemas, Bristolis, 

Edinburgas, Liverpulis, 

Lidsas, Londonas 

► Latvija: Ryga 

► Nyderlandai: Eindhovenas 

► Norvegija: Oslas 

► Prancūzija: Paryžius 

► Suomija: Tamperė 

► Švedija: Geteborgas, 

Stokholmas 

► Vokietija: Frankfurtas 

► Danija: Kopenhaga 

► Norvegija: Oslas 

► Latvija: Ryga 

► Rusija: Maskva (nuo 2012 

m. vasaros) 

Aviakompanijos ► Aer Lingus 

► Aerosvit Airlines 

► airBaltic 

► Austrian Airlines 

► Aviavilsa 

► Burssels Airlines 

► Czech Airlines 

► Estonian Air 

► Finnair 

► LOT Polish Airlines 

► Lufthansa 

► Norwegian Air Shuttle 

► Ryanair 

► SAS Scandinavian Airlines 

► Skyways Express AB 

► UTair 

► WizzAir 

 

Užsakomųjų skrydžių oro 

bendrovės: 

► Aurela 

► Bulgaria Air 

► airBaltic 

► Ryanair 

► airBaltic 

► Norwegian Air Shuttle 

► RusLine (planuojama) 

► SAS 
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► El Al Israel Airlines 

► Small Planet Airlines 

Pagalba 

neįgaliesiems 

Taip, atitinka  Europos 

Parlamento ir Tarybos  

reglamente Nr. 1107/200 

išdėstytas neįgaliųjų teises. 

Taip, atitinka  Europos 

Parlamento ir Tarybos  

reglamente Nr. 1107/200 

išdėstytas neįgaliųjų teises. 

Taip, atitinka  Europos 

Parlamento ir Tarybos  

reglamente Nr. 1107/200 

išdėstytas neįgaliųjų teises. 

Pirmoji medicininė 

pagalba 

Nėra informacijos. Nėra informacijos. Teikiama, kreiptis į oro uosto 

keleivių aptarnavimo skyrių. 

Svetainė kitomis 

kalbomis 

Taip, anglų kalba. Taip, anglų kalba. Taip, anglų kalba. 

Svetainės versija 

neįgaliesiems 

Taip. Ne. Taip. 
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XI.6 Čekijoje ir Lietuvoje teikiamų medicininių spa paslaugų palyginimas 

Lentelėje pateikiamos Čekijos spa kataloge33 įvardintos paslaugos: 

► „x“ žymi, kad Lietuvoje tos paslaugos irgi teikiamos; 

► „-“ žymi, kad Lietuvoje tokios paslaugos šiuo metu neteikiamos. 

 

Lietuvoje ir Čekijoje teikiamų paslaugų palyginimas 

Aeroterapija x Chiromasažas x Šiatsu x 

Purvo aplikacijos x Magnetoterapija x Stangrinantis įvyniojimas x 

Fitoterapija x Interferencinės srovės x Aerobika x 

Šviesos terapija x Jontoforezė x Streso mažinimas x 

Inhaliacijos x Kinezioterapija x Aerobika vandenyje x 

Kneipp terapija x Krioterapija x Ajurveda x 

Žolelių vonios x Deguonies terapija x Svorio mažinimas x 

Mineralinės vonios x Gydymas lazeriu x Plūduriavimo terapija x 

Jodo-bromo vonios x Fizioterapija x Arklių terapija x 

Angliarūkštės vonios x Limfodrenažinis masažas x Homeopatija x 

Natūralios terminės vonios - Magnetoterapija impulsiniu 

magnetiniu lauku 

x Hidratacija x 

Natūralios sieros vonios - Klasikinis masažas x Žarnyno dušas x 

Purvo vonios x Povandeninis masažas x Kosmetika x 

Dujų injekcijos x Refleksinis masažas x Medicininė kosmetika x 

Radioterapija x Mechanoterapija x Aromaterapinis masažas x 

Durpių aplikacijos x Muzikos terapija x Medaus masažas x 

Sausos dujų vonios x Parafango terapija x Tailandietiškas masažas x 

Mankšta lauke x Parafino terapija x Šiaurinis vaikščiojimas x 

Mankšta baseine x Parafino vonelė rankoms x Celiulito gydymas x 

Kvėpavimo pratimai x Garų terapija x Pedikiūras x 

Karščio terapija x Sūkurinės vonios x Odos pilingas x 

Dietoterapija x Škotiškas dušas x Pirtis x 

Elektroforezė x Druskų kambariai x Šviesos terapija pirtyje x 

Elektrostimuliacija x Traberto srovės - Soliariumas x 

Endogeninis kvėpavimas x Tempimo pratimai x Solux - 

Ergoterapija x Ultragarsas x Elektrokardiograma x 

Fototerapija x Akupresūra x Logopedija x 

Galvanoterapija x Akupunktūra x Psichoterapija x 

Hidromasažas x Joga x Spirometrija x 

 

                                                                        

 

33 Medicininių ir sveikatingumo spa katalogas. http://www.czechtourism.com/CzechTourism/media/CzT-Media/Files/Brochures/eng/spa-

catalogue/index.html 
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XI.7 Tikslinių rinkų apžvalga 

XI.7.1 Vokietija 

 Vokietija 

     Institucinė sąranga ir teisinė bazė, sukuriančios prielaidas medicinos paslaugų importui į Lietuvą 

 ► ES Direktyva dėl pacientų teisės gauti medicinos paslaugas kitose EEA šalyse.  

► 2004 m. sausio 1 d. sveikatos modernizavimo aktas (angl. Health Modernisation Act of 1 January 2004). Šiuo aktu 

Vokietija buvo pirmoji suteikusi savo piliečiams galimybę atgauti kompensaciją už gydymą užsienyje. Šiuo metu gydymo 

paslaugas galima gauti EEA šalyse ir Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje. 

        Eksportui potencialiausios paslaugos ir Sveikatinimo turistų srautai 

 2008 m. daugiau nei 200 000 vokiečių važiavo gydytis į užsienio šalis. Ekspertų nuomone, šiuo metu ir ateityje 300 000-

700 000 vokiečių važiuoja / važiuos gydytis į užsienį. Pagrindinės šalys į kurias vykstama: Lenkija (dantų gydymas), Vengrija 

(dantų gydymas, plastinė chirurgija), Čekija (SPA), Kroatija (odontologija ir SPA). Pagrindiniai būdai, kaip vokiečiai randa 

potencialias vietas gydytis – žodinės rekomendacijos, internetiniai puslapiai bei užsienio klinikų / ligoninių atstovybės 

Vokietijos didžiuosiuose miestuose (dažn. Vengrijos atstovybės).  

Paslaugos dėl kurių vykstama: plastinė chirurgija, odontologija, spa. Pagrindinė važiavimo priežastis – mažesnės paslaugų 

kainos.  

 Galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai 

 ► Pacientai konsultuojasi su savo vietiniu daktaru ir vietiniu AOK atstovu dėl vykimo gydytis į kitą šalį. Sprendimą dėl 

stacionaraus gydymo priimama sveikatos draudimo atstovai. Gydymas užsienyje patvirtinamas, jeigu yra žinoma, kad jis 

kainuos mažiau nei Vokietijoje. Ambulatoriniam gydymui nereikia išankstinio patvirtinimo.  

► Tokios pačios sąlygos taikomos ir privačioms draudimo bendrovėms. Tačiau prieš bet kokį gydymąsi rekomenduojama 

pasitarti su draudimo bendrovės atstovu.  

► „SanaGlobe“ - populiari platforma Medicinos turistams iš Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos, kurie nori gydytis užsienyje. 

Pagrindinės reklamuojamos paslaugos: odontologija, plastinė chirurgija, akių lazerinės operacijos. Ši įmonė neseniai 

sudarė sutartį su Vokietijos turizmo vežėju (The German Touring / Lines € Germany) – turinčiu 80 išvykimo vietų ir 

vežančiu į 700 skirtingų vietų 32 šalyse Europoje. „SanaGlobe“ bendradarbiauja su gydytojais ir ligoninėmis Vengrijoje, 

Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir Turkijoje(Priomedis GmbH & Co. KG, Mülheim). 

 Finansavimas 

 ► Jeigu asmuo nusprendžia vykti gydytis į Europos Sąjungos šalis, pirmiausia pacientas turi savo lėšomis sumokėti už 

paslaugas ir vėliau pristatyti sąskaitas į vietinę privalomojo sveikatos draudimo (AOK) atstovybę. Pacientams siūloma 

pirmiausia pasitarti su sveikatos draudimo atstovais dėl gydymo užsienyje finansavimo. Sveikatos draudimas 

kompensuoja visas gydymo užsienyje išlaidas, kurios yra įtrauktos į Vokietijos privalomąjį sveikatos draudimo sąrašą. 

Tačiau grąžinant pinigus suma negali būti didesnė, negu būtų mokama už paslaugas Vokietijoje. Taip pat iš grąžintinos 

sumos yra atskaitomi papildomi administravimo mokesčiai. Galimybė pasirinkti gydymo įstaigą nėra ribojama.  

► Privatus draudimas taip pat finansuoja gydymąsi užsienyje.  

► Valstybinis sveikatos draudimas yra privalomas visiems dirbantiems asmenims, kurių pajamos yra iki 49 500 eurų per 

metus. Individualiai dirbantys, valstybės tarnautojai, ligoninių praktikantai, studentai ir darbuotojai, kurie uždirba 

daugiau negu nurodytas limitas, gali atsisakyti privalomojo sveikatos draudimo ir rinktis privatų sveikatos draudimą. 

Vidutiniškai 90 % vokiečių yra apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, apie 10 % - privačiu draudimu. Privačiu 

draudimu dažniausiai draudžiasi jauni asmenys, kurie neturi šeimos. Taip pat papildomu privačiu sveikatos draudimu 

draudžiamasi dėl dantų gydymo.  

► Visos būtinos medicinos paslaugos (išskyrus dantų priežiūrą ne skubiais atvejais) yra finansuojamas iš valstybinio 

sveikatos draudimo. 

 

XI.7.2 Ukraina 

 Ukraina 

     Institucinė sąranga ir teisinė bazė, sukuriančios prielaidas medicinos paslaugų importui į Lietuvą 

 Nėra sukurtos teisinės bazės ir institucinės sąrangos, sukuriančių prielaidos medicinos paslaugų importui į užsienio šalis.  

        Eksportui potencialiausios paslaugos 

 ► Odontologija; 

► Onkologinės paslaugos; 
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► Kardiologinės paslaugos; 

► Ortopedinės operacijos. 

 

Pagrindinės Sveikatinimo turizmo  šalys 

Pagrindinės Sveikatinimo turizmo  šalys - Vokietija ir  Izraelis. Pagrindinės priežastys dėl kurių važiuojama yra gera šių 

valstybių sveikatos apsaugos paslaugų reputacija ir kokybė. 

 Galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai 

 ► Ukrainiečiams labai svarbios jų pažįstamų žodinės rekomendacijos.  

► Ukrainiečiai ieško informacijos apie gydymą užsienyje per internetines ligoninių bei tarpininkų svetaines.  

► Labai svarbi konkrečių specialistų, dėl kurių yra tiesiogiai skambinama į užsienio klinikas, ieškant reikalingos 

informacijos, reputacija.  

 Finansavimas 

 ► Mažai išvystyta savanoriško sveikatos draudimo rinka. 2010 metų duomenimis tik apie 2,5 % žmonių yra apsidraudę 

privačiu sveikatos draudimu.  

► Apsidraudę privačiose draudimo įmonėse, apdraustieji yra gydomi tose pačiose valstybinėse ligoninėse, kaip ir 

neapdraustieji, naudojant tas pačias priemones ir nesuteikiant jokių privilegijų. Pagrindinis skirtumas – draudimas 

padengia vaistų išlaidas.  

► Nuosavomis lėšomis (angl. Out–of-pocket) yra finansuojama 40 proc. Visų medicinos išlaidų. (2010 m.). 

► Odontologijos paslaugos yra nefinansuojamos valstybės. 

 

XI.7.3 Jungtinė Karalystė 

 Jungtinė Karalystė 

     Institucinė sąranga ir teisinė bazė, sukuriančios prielaidas medicinos paslaugų importui į Lietuvą 

 ► ES Direktyva dėl pacientų teisės gauti medicinos paslaugas kitose EEA šalyse.  

► Priimta S2 forma ir 56 straipsnis, suteikiantys teisę gauti medicinos paslaugas užsienio šalių valstybiniame ir privačiame 

sektoriuose.   

        Eksportui potencialiausios paslaugos 

 ► 2008 metais apie 70 000 Jungtinės Karalystės piliečių važiavo gydytis į užsienį. Iš jų apie 30 100 važiavo gauti 

odontologijos paslaugų, 20 300 kosmetinės chirurgijos tikslais, 12 600 atlikti planinių operacijų (pvz., klubo ar kelio 

sąnario keitimo) ir apie 7 000 gydyti nevaisingumo. 

► Dažniausiai britai važiuoja gydytis į Vengriją (ypač gauti odontologijos paslaugų), Kiprą ir Indiją.  

 Galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai 

 ► Pacientai konsultuojasi su savo vietiniu daktaru ir vietiniu sveikatos apsaugos įgaliotiniu dėl vykimo į kitą šalį, tačiau 

sprendimą priima pats pacientas, t.y. pacientas pats turi išsiaiškinti, į kokią gydymo įstaiga jis / ji nori važiuoti (pvz., per 

www.treatmentabroad.com).    

► NHS internetiniame tinklapyje yra pateikta informacija, į kokias įstaigas reikia kreiptis kitose šalyse, norint gauti gydymą. 

Pvz., Lietuvos atveju pateikiami VLK kontaktai.  

► NHS finansuoja gydymo išlaidas tiek valstybinėse, tiek privačiose ligoninėse. NHS finansuoja išlaidas keliais būdais: 

► Pagal S2 formą, kuri leidžia gauti medicinos paslaugas kitų Europos Sąjungos šalių valstybinėse ligoninėse. Tarp šių 

šalių valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (pvz., VLK) ir NHS turi būti sudarytos sutartys. Asmenims 

vykstantiems gydytis į užsienį nereikia mokėti už gydymą, nebent to reikalauja šalies, į kurią vykstama, įstatymai, tačiau 

iš nuosavų lėšų apmokėta procedūros dalis yra kompensuojama grįžus į JK. Kad pacientas galėtų pasinaudoti šios 

formos teikiamomis paslaugomis, jis / ji turi gauti vietinio sveikatos apsaugos įgaliotinio (angl. local health 
commissioner) pritarimą. S2 formas išduoda sveikatos departamento užsienio sveikatos priežiūros komanda (angl. the 
department of health overseas healthcare team).  

► Pagal 56 straipsnį,  kuris leidžia asmenims važiuoti gydytis tiek į privačias, tiek į valstybines ligonines, esančias Europos  

ekonominėje zonoje. Šiuo atveju pacientas turi pirmiausiai susimokėti už gydymą iš savo lėšų, kurių dalis gali būti 

finansuota grįžus iš užsienio. NHS finansuoja tik tokią kainos dalį, kuri yra apibrėžta NHS. Važiuojant gauti gydymo 

paslaugų pagal 56 straipsnį, nereikia gauti vietinio sveikatos apsaugos įgaliotinio pritarimo. Tačiau gavus pritarimą, 

asmuo iš anksto žino, kokia dalis paslaugos kainos bus finansuojama NHS.     
 Finansavimas 

 Medicinos paslaugų užsienyje finansavimas vykdomas keliais būdais: 

► NHS finansuoja tas procedūras, kurios yra kompensuojamos NHS Jungtinėje Karalystėje. Važiuojant gydytis pagal S2 

formą, visas išlaidas padengia NHS. Tačiau važiuojant pagal 56 straipsnį (ES Direktyvą), pacientas turi pats susimokėti 
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gydymo išlaidas, kurias vėliau kompensuoja NHS (finansuojama tik ta išlaidų dalis, kuri finansuojama besigydant JK).  

► Dauguma JK sveikatos draudimo įmonių nefinansuoja sveikatos priežiūros išlaidų kitose šalyse, jei šis gydymas nėra 

skubus (angl. emergency), tačiau tai darosi vis populiariau.     

► Asmenys, važiuojantys gauti brangių odontologijos paslaugų, už šias paslaugas moka iš nuosavų lėšų.    

 

XI.7.4 Norvegija 

 Norvegija 

     Institucinė sąranga ir teisinė bazė, sukuriančios prielaidas medicinos paslaugų importui į Lietuvą 

 ► EU Direktyva dėl pacientų teisės gauti medicinos paslaugas kitose EEA šalyse.  

► „European Observatory“ duomenimis Norvegija turėjo sudariusi sutartis su 15 užsienio ligoninių.  

        Eksportui potencialiausios paslaugos 

 2001 metais gydymu užsienyje pasinaudojo apie 5 500 asmenų. Daugumai pacientų buvo gydomi ortopedijos, ir 

otolaringologijos sutrikimai bei atliekamos chirurginės operacijos, taip pat keliems pacientams buvo gydomi  oftalmologiniai 

ir ginekologiniai sutrikimai. 

Esant ilgoms procedūrų laukimo eilėms, daug norvegų už gydymą moka iš nuosavų lėšų ir važiuoja gydytis į užsienio ligonines. 

Pvz., vidutiniškai klubo sąnario keitimo operacijos reikia laukti daugiau nei 4 mėnesius. 

 Galimi pardavimo ir bendradarbiavimo kanalai 

 ► 2001 metais Norvegijos nacionalinė draudimo administracija buvo sudariusi sutartis su 15 ligoninių Švedijoje, Danijoje, 

Vokietijoje ir Prancūzijoje. Daugiausiai asmenų važiavo į Švediją (48 %), Daniją (33 %) ir Vokietiją (17 %).  

► Vykimo gydytis į užsienį galimybė pacientui pasiūloma vietinėje ligoninėje. Jei pacientas šį pasiūlymą priima, vietinė 

ligoninė siunčia gydymo užklausą NIA, kuri savo ruožtu persiunčia šią užklausą užsienio ligoninėms, su kuriomis yra 

sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Gavus atsakymą iš užsienio ligoninių, pacientui pasiūlomas konkretus pasiūlymas. 

NIA suorganizuoja reikiamą transportavimą.       

► Vykti gydytis į užsienį taip pat galima pagal Europos sąjungos Direktyvą. Šiuo atveju, pacientas pirmiausia turi gauti 

pritarimą operacijai Norvegijoje ir susimokėti už paslaugą iš savų lėšų. Grįžęs iš užsienio, ne vėliau kaip per 6 mėnesius, 

pacientas gali siekti kompensacijos iš Norvegijos sveikatos ekonomikos administracijos (angl. The Norwegian Health 
Economics Administration, trump. HELFO). Kompensuojama paslaugos kaina negali būti aukštesnė nei ta, kuri 

finansuojama HELFO.   

► Iki Europos sąjungos Direktyvos, dėl pacientų teisės gauti medicinos paslaugas kitose EEA šalyse, priėmimo, Norvegijoje 

galiojo įstatymas leidžiantis vykti į užsienio šalis gauti medicinos paslaugų tik tuo atveju, jei toks pats gydymas negali 

būti suteiktas Norvegijoje arba pacientui reikalinga skubi pagalba, o tokia pagalba negali būti suteikta Norvegijoje. Pagal 

šią schemą, iki 2002 metų kompensacijai gauti kreipėsi 184 asmenys, tačiau tik 21 prašymas buvo patenkintas. 

► Privačios draudimo įmonės duomenimis, apie 200 000 Norvegų turi privatų draudimą, kuris leidžia gauti medicinos 

paslaugas užsienio šalyse. Populiariausios šalys tarp vykstančių gydytis į užsienį yra Vengrija, Čekija ir Lenkija 

(odontologija ir akies chirurgija), Švedija ir Danija (dėl ribotos stuburo operacijų pasiūlos Norvegijoje), Paryžių (gydytis 

prostatos vėžio). Pacientai, sergantis reumatinėmis ligomis, astma ir sunkiomis psoriazės formomis vyksta gydytis į 

Ispaniją, Turkiją, Juodkalniją (šių pacientų gydymą „globojas“ Norvegijos vyriausybė ir padengia specialus Europos 

draudimas. 

 Finansavimas 

 Pacientų gydymas užsienyje finansuojamas keliais būdais: 

► HELFO finansuoja medicinos paslaugas pagal Europos Sąjungos Direktyvą. Šių paslaugų kaina užsienyje negali būti 

didesnė nei ta, kuri finansuojama Norvegijoje. Jei tam tikrai medicinos paslaugai gauti Norvegijoje asmuo turi susimokėti 

dalį išlaidų iš nuosavų lėšų, tą pačią išlaidų dalį pacientas turės padengti ir užsienyje. 

► Norvegai gali įsigyti privatų draudimą, kurio pagalba būtų finansuojama dalis arba visos medicinos išlaidos užsienio 

šalyje.  

 


