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Paslaugų eksporto potencialas – turizmo srityje

Visiškai persiorientuoti į Vakarus, ar, vertinant įdirbį bei gebėjimą suprasti kaimynų mentalitetą, dar skirti 
resursų ir Rytų kryptimi? Tokius klausimus, analizuodami ne tik ekonominius bei finansinius rodiklius, bet ir 
nuotaikas kaimyninėse šalyse, kelia daugelio verslų atstovai. Turizmo sektorius – ne išimtis. 

Abejomis kryptimis intensyviai dirbančio Lietuvos medicinos turizmo klasterio atstovai įsitikinę, kad dar 
neišnaudoto potencialo paslaugų eksportui yra tiek Vakaruose, tiek ir Rytuose. Tai jie žada pagrįsti ir rugsė-
jo 3 d., Vilniuje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Medicinos turizmas – Lietuvos paslaugų ekspor-
to proveržio kryptis“.

Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad antrąjį šių metų ketvirtį ženkliau nei šalies vidurkis (4,8%) 
išaugo svečių skaičius kurortuose – Birštone (15,8%) ir Druskininkuose (8,6%). Manoma, kad viena pagrin-
dinių to priežasčių – visame pasaulyje didėjanti sveikatos turizmo paslaugų paklausa.

Net ir sumažėjus svečių iš Rusijos ir Baltarusijos, jų į Lietuvą atvežamų pinigų skaičius – vis dar įspūdingas. 
Nepaisant to, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rusai ir baltarusiai Lietuvoje išleido ~14% mažiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, pajamos iš Rusijos bei Baltarusijos turistų (86,5 mln. eurų š.m. I kv.) vis dar didesnės nei 
iš likusių penkiolikos svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų (82,5 mln. eurų š.m. I kv.).

Paslaugų eksportas Rytų kryptimi yra geresnėje situacijoje nei prekių eksportas ir dėl pastarajam taikomų 
įvairių Rusijos sankcijų. Galimybių pritraukti turistų iš Rytų vis dar turime ne mažiau nei iš Vakarų. Žinoma, 
reikia taikyti skirtingas šalies ir paslaugų pristatymo strategijas, daugiau dėmesio skirti asmeniniams kon-
taktams bei ilgalaikio ryšio užmezgimui.

Norint užkariauti užsienio rinkas, dažnai tenka suvienyti kelių 
įmonių pajėgas. Tačiau ir finansinę naudą, pavyzdžiui, iš į Lietuvą 
atvykstančių sveikatos turistų, gauna įvairūs sektoriai – nuo medi-
cinos bei sveikatingumo paslaugas teikiančių įstaigų ir kelionių 
agentūrų iki viešbučių, restoranų ir laisvalaikio bei prekybos centrų. 
Valstybės biudžetas taip pat pilnėja. 

Vertindami Lietuvos iškirtinumą ir galimybes pasaulinėje sveika-
tos turizmo rinkoje, siūlome paslaugų eksporto potencialo ieškoti 
būtent šioje srityje. Žinoma, tam reikia ne tik glaudesnio skirtingų 
sektorių verslo įmonių bendradarbiavimo, bet ir valstybės palaiky-
mo aukščiausiu lygmeniu. Tad labai džiaugiamės, kad tam turime 
puikią progą dialogui tarptautinės konferencijos metu. 

Šiame renginyje pasaulines medicinos turizmo tendencijas ir galimybes Lietu-
vai atskleis garbūs svečiai iš užsienio: Pasaulio medicinos turizmo asociacijos 
prezidentė Renee-Marie Stephano bei sveikatos turizmo ekspertas ir leidinių 
šia tema autorius Dr. Prem. Konferencijoje bus diskutuojama ir kitomis aktua- 
liomis temomis – nuo turizmo paslaugų eksporto potencialo ir rinkų krypčių iki 
Lietuvos įvaizdžio pasaulyje.
 
Pasaulinio lygio ekspertų įžvalgos bei turiningos diskusijos su valdžios insti-
tucijų atstovais gali tapti puikiu akstinu ne vieną dešimtį tūkstančių žmonių 
įdarbinančioms šalies medicinos, sveikatingumo paslaugų ir turizmo įmonėms. 
Juk ruduo tinkamas metas ne tik viščiukus skaičiuoti, bet ir ambicingus 
kitų metų planus rengti. Ypač, turint minty, kad artėja naujasis ES paramos  
laikotarpis. 

Ar Lietuva taps Europos sveikatos oaze?

Turizme, kaip ir bet kurioje kitoje ūkio šakoje, bene svarbiausia – siūlomas produktas. Pastaruoju metu vis 
daugiau valstybių svečius vilioja sveikatos – medicinos bei sveikatinimo – paslaugomis. Kokios priežastys 
tai lemia, kaip šiame kontekste atrodo Lietuva, galiausiai – ar realu turėti ambiciją tapti Europos sveikatos 
oaze?
 

Renee-Marie Stephano 

Dr Prem



Džiugu, kad auga skaičius suprantančių, jog turizmas – paslaugų eksporto forma. Juk nėra būtina kažką 
fiziškai išvežti per sieną, kad galėtume skaičiuoti ekonominę naudą, kurią sukuria verslo santykiai su užsie-
nio šalių piliečiais. Atvykusieji palieka pinigus viešbučiuose, restoranuose, parduotuvėse, naudojasi trans-
porto paslaugomis, lankosi pramogų vietose. Mokesčiu pavidalu generuojamos pajamos į biudžetą, kuria-
mos darbo vietos, auga atlyginimai. 

Sveikatos turistai visų pirma išsiskiria išleidžiamų pinigų kiekiu. Jis ženkliai didesnis, nei lėšos, kurias 
palieka keliaujantieji poilsiniais ar pažintiniais tikslais. Pavyzdžiui, atlikti išsamų sveikatos patikrinimą ar 
sudėtingesnes odontologijos procedūras kainuoja ne vieną šimtą eurų. Atvykę operacijų už jas sumoka 
tūkstančius, kartais ir dešimtis tūkstančių eurų.

Ir tai dar ne viskas – medicinos turistai itin dažnai naudojasi reabilitaci-
jos (sveikatinimo) paslaugomis. Įprastai savaitę ar kelias sanatorijose 
ar SPA centruose jie praleidžia kartu su visa šeima. Tad galime nesun-
kiai suskaičiuoti, jog sveikatos turistų generuojama ekonominė nau-
da kelis ar keliolika kartų didesnė nei tų, kurie skiria vos kelias dienas 
susipažinti su mūsų šalimi ar atvyksta tiesiog savaitę pailsėti pajūryje. 

Būtent ekonominis motyvas yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl 
vis daugiau šalių siekia iškovoti savo dalį globalioje sveikatos turizmo 
rinkoje. Tačiau yra ir kitų argumentų. Medicinos turistai reiklūs: tai 
skatina gerinti paslaugų kokybę, investuoti į infrastruktūrą. Šio reiš-
kinio naudą pajunta ir turistus priimančios šalies gyventojai. Kam iš 
mūsų nesinorėtų gyventi gražesniame name, ypač jei už tai sumoka 
„bičiulis iš užsienio“?

Globali konkurencija ir galimybė gauti ekonominę naudą įvairiems 
sektoriams mūsų šalies medicinos, sveikatinimo, turizmo bei akade-
mines institucijas paskatino susiburti į Lietuvos medicinos turizmo 
klasterį. Kartu prisistatydami užsienyje, kelionės, apgyvendinimo, 
diagnostikos, medicinos, sveikatinimo, laisvalaikio, grožio, poilsio 
bei pažintinio turizmo paslaugas siūlome „iš vienų rankų“, teikiame  
integruotus sprendimus.

Klientų Lietuvos medicinos turizmo klasteris ieško tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Aktyviai miname takus 
Rusijoje, Baltarusijoje, Azerbaidžane, Norvegijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Pasikeitusi geopolitinė situaci-
ja veiklos maršrutus šiek tiek pakoregavo, kita vertus – leido geriau suprasti skirtumus, pavyzdžiui, tarp  
Kaliningrado ir Maskvos ar Sankt Peterburgo rinkų. Tad į ateitį žvelgiame optimistiškai ir drąsiai sakome, 
kad Lietuva potencialą tapti Europos sveikatos oaze turi.

Esame vaizdingas kraštas, pasižymime ne tik žalumos kiekiu, bet ir medicinos paslaugoms tinkamu klimatu. 
O ir ramybės pas mus nepalyginamai daugiau, nei Europos didmiesčiuose ar Turkijoje. Druskininkų, Biršto-
no, Palangos, Anykščių sanatorijos bei SPA centrai, kartu su itin aukšto lygio medicinos paslaugas teikiančio-
mis įstaigomis Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, leidžia formuoti patrauklius ir konkurencingus pasiūlymus. 

Be to, Lietuvoje ir gražiausios lankytinos vietos, didieji prekybos ir  
pramogų centrai, ežerai bei jūra – čia pat. Atstumai tarp jų skai- 
čiuojami ne daugiau kaip keliais šimtais kilometrų. Kadangi būtiny-
bė taupyti laiką tampa vis svarbesnė, tai gali būti vienu pagrindinių  
išskirtinumų konkuruojant dėl sveikatos turistų.

Vertindami pasaulines tendencijas, galime pastebėti augantį dėmesį 
sveikatos ir profilaktikos klausimams. Pradedant sveikos mitybos, ak-
tyvaus gyvenimo būdo iniciatyvomis ir baigiant aktyvėjančia kova su 
rizikos veiksniais, žalingais įpročiais. Dažnas savo sveikatai skiria vis 
daugiau lėšų, aktyviai į darbuotojų savijautą investuoja ir darbdaviai. 



 
Viena Kinijos bendrovė apmokėjo 6400 savo darbuotojų atostogas Prancūzijoje. Skaičiuojama, kad apsisto-
ję daugiau kaip šimte viešbučių, po šalį keliavę daugiau kaip šimtu autobusų, privačių ekskursijų metu apsi-
lankę Luvre, leidę laiką ne tik Nicos ir Kanų paplūdimiuose, bet ir restoranuose bei parduotuvėse, svečiai 
iš Kinijos Prancūzijoje paliko apie 15 – 20 milijonų JAV dolerių. Tokio dydžio pajamų norėtų ne viena šalis. 

Taip, kol kas didžioji dalis į Lietuvą atvykstančiųjų sveikatos turistų už suteiktas paslaugas susimoka  
asmeniškai. Visgi, augant įmonių dėmesiui socialinės atsakomybės klausimams, o darbuotojų sveikatos 
draudimo išlaidoms vis dažniau tampant bendrovių kaštų eilute, galime siekti, jog į Lietuvą pasitikrinti 
sveikatos, pailsėti sanatorijose ar SPA centruose bei papramogauti atvyktų keli šimtai, o gal ir visas tūk-
stantis kokios nors įmonės darbuotojų. 

Žinoma, bendrovė rinktųsi tarp įvairių šalių. Sveikatos turizmo srityje jau dabar aktyviai konkuruoja Vokieti-
ja, Izraelis, Bulgarija, Vengrija, Slovėnija, Čekija, Austrija, Kroatija, Lenkija, Turkija bei kitos šalys. Tačiau uni-
kalių konkurencinių pranašumų turime. Ypač vertinant siūlomų paslaugų kainos ir kokybės santykį. Žinoma, 
norėdami sėkmingai varžytis sveikatos turizmo rinkoje ir ateityje, turime spręsti paslaugų sertifikavimo, 
nuolatinių atstovybių tikslinėse rinkose steigimo ir kitus klausimus.

Sveikatos turizmo sektorius ne tik turi akivaizdų ekonominį potencialą, bet ir padeda spręsti aktualias  
socialines problemas, tokias kaip jaunimui ir žemesnės kvalifikacijos asmenims tinkamos darbo vietos  
regionuose bei masinė medikų emigracija. Be to, jis gali tapti akstinu seniai pribrendusioms sveikatos  
apsaugos sistemos reformoms. Visa tai suteikia teisę tikėtis ir aktyvesnio valstybės vaidmens, sudarant 
palankias sąlygas šiam sektoriui vystytis. 

Geras šalies pasiekiamumas oro transportu, poreikis įteisinti 
medicinos vizas (kurias turi ne viena Europos Sąjungos šalis, 
įskaitant ir mūsų artimiausius kaimynus), galiausiai – tinkamas 
šalies pozicionavimas, kartu su profesionaliai vykdoma rinko-
daros kampanija, kurios įgyvendinimui lėšos būtų reguliariai 
numatomos valstybės biudžete, yra trys svarbiausi prie sveika-
tos turizmo sektoriaus sėkmės ženkliai prisidėti galintys veik-
sniai, esantys politikų rankose.

Tad belieka paklausti – ar išdrįsime tapti Europos sveikatos 
oaze? Turizmo, sveikatinimo paslaugų bei privačios medicinos 
sektorių atstovai tam pasirengę. Norėtųsi išgirsti ir valdžios 
atstovų poziciją. Dar geriau – pamatyti konkrečius veiksmus ir 
sprendimus.

Medicinos turizmas: faktai

1. Rugsėjo 3 d., ketvirtadienį, Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija „Medicinos turizmas – Lietuvos 
paslaugų eksporto proveržio kryptis“. Šiame renginyje dalyvauja ir pasaulines medicinos turizmo ten-
dencijas bei galimybes Lietuvai pristato ir garbūs svečiai iš užsienio: Pasaulio medicinos turizmo asociacijos 
prezidentė Renee-Marie Stephano bei sveikatos turizmo ekspertas ir leidinių šia tema autorius Dr. Prem. 
Konferencijoje diskutuojama ir kitomis aktualiomis temomis – nuo turizmo paslaugų eksporto potencialo ir 
rinkų krypčių iki Lietuvos įvaizdžio pasaulyje. 
(Renginio programa: www.litcare.com)

2. Visiškai persiorientuoti į Vakarus, ar, vertinant įdirbį bei gebėjimą suprasti kaimynų mentalitetą, 
dar skirti resursų ir Rytų kryptimi? Tokius klausimus, analizuodami ne tik ekonominius bei finansinius 
rodiklius, bet ir nuotaikas kaimyninėse šalyse, kelia daugelio verslų atstovai. Turizmo sektorius – ne išimtis.  
Abejomis kryptimis intensyviai dirbančio Lietuvos medicinos turizmo klasterio atstovai įsitikinę, kad dar 
neišnaudoto potencialo paslaugų eksportui yra tiek Vakaruose, tiek ir Rytuose. 
Pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad antrąjį šių metų ketvirtį ženkliau nei šalies  
vidurkis (4,8%) išaugo svečių skaičius kurortuose – Birštone (15,8%) ir Druskininkuose (8,6%). Manoma, kad 
viena pagrindinių to priežasčių – visame pasaulyje didėjanti sveikatos turizmo paslaugų paklausa.



 
3. Nors Rytų šalių atstovai kol kas sudaro tik apie 5-10% medicinos įstaigų klientų (sveikatingumo  
paslaugas teikiančiose įstaigose – 25-30%), vertinama, kad potencialas – didžiulis. Reikia pripažinti, kad 
dėl geopolitinės įtampos, neigiamo informacinio fono, galiausiai – nusilpusių Rusijos ir Baltarusijos rublių, 
sveikatos turistų, kaip, beje, ir atvykstančių kitais tikslais, sumažėjo iš Kaliningrado ir Baltarusijos. Tuo tar-
pu srautai iš ekonomiškai stipresnių Maskvos ar Sankt Peterburgo beveik nepakito. O štai turistų skaičius iš 
Azerbaidžano ir Kazachstano stabiliai auga – jie geopolitiniams ir ekonominiams faktoriams mažiau jautrūs.

4. Net ir sumažėjus svečių iš Rusijos ir Baltarusijos, jų į Lietuvą atvežamų pinigų skaičius – vis dar 
įspūdingas. Nepaisant to, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rusai ir baltarusiai Lietuvoje išleido ~14% mažiau 
nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos iš Rusijos bei Baltarusijos turistų (86,5 mln. eurų š.m. I kv.) vis dar 
didesnės nei iš likusių penkiolikos svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų (82,5 mln. eurų š.m. I 
kv.). 

5. „Verslios Lietuvos“ duomenimis 2014 metais kelionių paslaugų eksportas Lietuvoje palyginus su 
2013 metais išaugo 4,8 proc ir siekė 1,08 mlrd eurų. Skirtingais skaičiavimais turizmas sukuria nuo 15 iki 
30 procentų Lietuvos paslaugų eksporto vertės.

6. Paslaugų eksportas Rytų kryptimi yra geresnėje situacijoje nei prekių eksportas ir dėl pastarajam 
taikomų įvairių Rusijos sankcijų. Vertindami Lietuvos iškirtinumą ir galimybes pasaulinėje sveikatos turiz-
mo rinkoje, Lietuvos medicinos turizmo klasterio atstovai siūlo šalies paslaugų eksporto potencialo ieškoti 
būtent šioje srityje. Tam reikia ne tik glaudesnio skirtingų sektorių verslo įmonių bendradarbiavimo, bet ir 
valstybės palaikymo aukščiausiu lygmeniu, taip pat tinkamo naujojo ES paramos laikotarpio lėšų panaudoji-
mo. Norint išnaudoti potencialą, svarbu taikyti skirtingas šalies ir paslaugų pristatymo strategijas, daugiau 
dėmesio skirti asmeniniams kontaktams bei ilgalaikio ryšio užmezgimui.

7. Siekiant užkariauti užsienio rinkas, dažnai tenka suvienyti kelių įmonių pajėgas. Tačiau ir finan-
sinę naudą, pavyzdžiui, iš į Lietuvą atvykstančių sveikatos turistų, gauna įvairūs sektoriai – nuo medicinos 
bei sveikatingumo paslaugas teikiančių įstaigų ir kelionių agentūrų iki viešbučių, restoranų ir laisvalaikio 
bei prekybos centrų. Skaičiuojama, kad vieno vizito metu medicinos paslaugomis besinaudojantis asmuo 
išleidžia nuo kelių iki keliolikos tūkstančių eurų. Mokesčiu pavidalu generuojamos pajamos į biudžetą, kuri-
amos darbo vietos, auga atlyginimai. Ekspertai sutaria, jog medicinos turizmas – bene didžiausias pajamas 
šalies biudžetui generuojanti atvykstamojo turizmo rūšis. 

8. Sveikatos turistų išleidžiamas pinigų kiekis ženkliai didesnis, nei lėšos, kurias palieka keliaujan-
tieji poilsiniais ar pažintiniais tikslais. Pavyzdžiui, atlikti išsamų sveikatos patikrinimą ar sudėtingesnes 
odontologijos procedūras kainuoja ne vieną šimtą eurų. Atvykę operacijų už jas sumoka tūkstančius,  
kartais ir dešimtis tūkstančių eurų.

Ir tai dar ne viskas – medicinos turistai itin dažnai naudojasi reabilitacijos (sveikatingumo) paslaugomis. 
Įprastai savaitę ar kelias sanatorijose ar SPA centruose jie praleidžia kartu su visa šeima. Skaičiuojama, kad 
dviems savaitėms į sanatoriją atvykęs klientas vien už nakvynę, maitinimą ir sveikatos procedūras sumo-
ka vidutiniškai 700-800 eurų. Važiuodami į ekskursijas, lankydamiesi prekybos centruose, pramogaudami,  
turistai išleidžia dar panašiai tiek.

Tad galime nesunkiai suskaičiuoti, jog sveikatos turistų generuojama ekonominė nauda kelis ar keliolika 
kartų didesnė nei tų, kurie skiria vos kelias dienas susipažinti su mūsų šalimi ar atvyksta tiesiog savaitę 
pailsėti pajūryje.

9. Gydytojų kvalifikacija, medicinos įrangos lygis ir paslaugų kokybė Lietuvoje atitinka Vakarų Euro-
pos šalių standartus, o paslaugų kainos yra 3-5 kartus žemesnės. Tuo tarpu su Rytų šalimis visų pirma 
konkuruojame paslaugų kokybe. Populiariausios – plastinės estetinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, diag-
nostikos bei profilaktikos, ortopedijos, traumatologijos ir odontologijos paslaugos.



10. Be aukštos medicinos paslaugų kokybės, Lietuva turi ir kitų privalumų: esame kompaktiška šalis, 
pasižyminti patraukliomis turizmo paslaugų kainomis, gražia gamta bei gydymui tinkamu klimatu, be to, 
puikiai mokame anglų ir rusų kalbas. Žinoma, tokie nesame vieni – pasaulinėje medicinos turizmo rinkoje  
konkuruojame su Vokietija, Austrija, Slovakija, Kroatija, Turkija, Izraeliu, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Čekija 
ir kitomis šalimis. 

11. Iššūkių, siekiant įsitvirtinti medicinos turizmo paslaugų žemėlapyje, netrūksta. Vidutiniškas  
susisiekimas oro transportu, komplikuota vizų išdavimo tvarka – tai tik kelios iš dažniausiai minimų prob-
lemų. Pasigendama ir tinkamos šalies rinkodaros bei vieningos komunikacijos iš aukščiausių vadovų lūpų: 
norisi, kad iš aukščiausių valstybės pareigūnų lūpų nuskambėtų žinutė, kad esame kokybiškų ir nebrangių 
medicinos paslaugų, o ne tik alaus ir krepšinio šalis.

12. Medicinos turistas – pasiturintis žmogus, pripratęs klausimus spręsti operatyviai, gauti kokybišką 
aptarnavimą. Deja, vizų išdavimo srityje mums reikia gerokai pasitempti: pradedant tuo, kad daugiau kaip 
2 metus nepriimamas sprendimas dėl medicininių vizų įteisinimo ir baigiant vietomis griežtinama vizų  
išdavimo tvarka. Pavyzdžiui, anksčiau Azerbaidžane pasirūpinti vizos išdavimu galėdavo turizmo agentūra, 
dabar pildyti prašymus, vežioti dokumentus privalo žmogus asmeniškai. Vis dažnesni tampa atvejai, kai 
Lietuvoje sveikatos paslaugomis nusprendę pasinaudoti Rytų šalių piliečiai vizų klausimą daug lengviau 
susitvarko Estijos ar Latvijos ambasadose. Deja, tai neprisideda prie teigiamo mūsų šalies įvaizdžio – lank-
stumas ir paslaugumas turizmo srityje yra itin svarbu. 

13. Vieningai sutariama, kad sveikatos turizmo (sveikatingumo ir medicinos paslaugų) sritis yra itin 
imli „darbo rankoms“. Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad viena nakvynės vieta apgyvendinimo, maitinimo ir 
sveikatingumo paslaugas teikiančiame centre sukuria vieną darbo vietą.  Kadangi sveikatos turistai itin 
reiklūs, paslaugų kokybės standartai aukšti – ženklus pajamų augimas šiame sektoriuje sunkiai įmanomas 
be papildomų klientus aptarnaujančių ir jiems paslaugas teikiančių darbuotojų. Turizmo studijų absolventų 
įsidarbinamumo rodikliai, į Lietuvą sveikatingumo srityje dirbti grįžtantys emigrantai, galiausiai – ženkliai 
didesnį atlyginimą medicinos turizmą sėkmingai plėtojančiose įstaigose gaunantys gydytojai tik patvirti-
na, kad plėtojant sveikatos turizmo sektorių galima sukurti tūkstančius sėkmingų darbo vietų Lietuvoje. 
Plečiantis sveikatos turizmo sričiai, tikėtinas ir darbo užmokesčio turizmo sektoriuje augimas. Tam įtakos 
turi itin aukšti paslaugų standartai bei gerokai daugiau pinigų, lyginant su kitais atvykusiais, išleidžiantys 
sveikatos turistai. 

14. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, šalies ligoninės šiuo metu ieško beveik 300 įvairių 
sričių specialistų – daugiausia šeimos gydytojų, kardiologų, neurologų ir chirurgų. Teigiama, kad  
ilgėjant gyvenimo trukmei, gydytojų bei slaugytojų poreikis augs dar labiau – ir ne tik Lietuvoje, bet ir  
visame pasaulyje. Gydytojų migracija iš Lietuvos – masinis reiškinys, įgaunantis vis didesnį pagreitį ir galintis 
lemti mažėjantį sveikatos paslaugų prieinamumą ateityje. Nors parengti vieną gydytoją valstybei kainuoja 
dešimtis tūkstančių eurų, nėra imamasi pakankamai priemonių, kad būtų sudaromos patrauklios sąlygos 
medikams likti dirbti Lietuvoje.

Gydytojai emigruoja ne tik dėl kelis ar net keliolika kartų didesnių atlyginimų, bet ir dėl geresnių sąlygų  
tobulinti savo kvalifikaciją, daug aukštesnių organizacinės kultūros standartų, galiausiai – galimybės 
susitelkti į savo tiesioginį darbą bei pacientus, o ne įvairių formų ir dokumentų pildymą. Jaunimą išvykti 
dažnai skatina ir Lietuvoje vyraujanti „dviejų atlyginimų“ sistema: jaunajai kartai nelegalūs mokėjimai už 
paslaugas nėra priimtini.

Tikima, kad medicinos turizmas gali ženkliai pagerinti medikų darbo sąlygas Lietuvoje bei paskatinti vis 
daugiau jų likti gimtinėje. Medicinos turizmo plėtra ne tik sukuria prielaidas padidinti gydytojų darbo 
užmokestį, bet ir suteikia impulsą organizacijoms kelti kokybės kartelę, tvarkyti įstaigų vadybos procesus, 
investuoti į modernias technologijas: visa tai gali paskatinti medikus pasirinkti dirbti Lietuvoje, o ne ieškoti 
laimės užsienyje.
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