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KKal ba mės ne tik apie šiandienos iš
šū kius, bet ir apie tai, kuo ga li ma 
pa si di džiuo ti.
– Na cio na li nė sa na to ri jų ir rea bi li ta ci jos 
įstai gų aso cia ci ja skai čiuo ja 22-us me tus. 
Kaip kei tė si jos tiks lai?
– Svar biau sias aso cia ci jos tiks las – už tik
rin ti, kad ir atei ty je ga lė tu me teik ti aukš
tos ko ky bės pa slau gas tiems, ku riems jos 
yra rei ka lin gos. Ta čiau iš ky la rea li grės mė, 
kad ap skri tai ne tu rė si me, kas tas pa slau gas 
tei kia. Šiuo me tu la bai trūks ta fi zi nės me
di ci nos ir rea bi li ta ci jos (FMR) gy dy to jų. 
Dau gu ma dar buo to jų – pen si nio am žiaus, 
o nau jų ruo šia ma ne pa kan ka mai. Ir čia 
mes jau be jė giai: rei ka lin gas kryp tin gas 
vals ty bės in dė lis, di di nant fi nan sa vi mą 
FMR gy dy to jams reng ti.

Ki tas svar bus klau si mas – me di ci ni nės 
rea bi li ta ci jos fi nan sa vi mas Lie tu vo je. Aso
cia ci jos nuo mo ne, da lis žmo nių, ku riems 
dėl rim tų li gų pri klau sy tų rea bi li ta ci ja, 
jos ne gau na. Anks čiau eg zis ta vo svei ka tos 
grą ži na ma sis gy dy mas, kai žmo gui kar tą 
per me tus bu vo ga li ma skir ti sa na to ri nį 
gy dy mą pro fi lak ti kos tiks lais. Da bar ne tik 
ne su tei kia ma to kia ga li my bė, bet ir ne pa
de da ma tiems žmo nėms, ku rie va žiuo ja 
rea bi li tuo tis ar ba svei ka tin tis sa vo lė šo
mis – ne tai ko ma jo kių mo kes čių leng va tų, 
pvz., su si grą ži nant da lį gy ven to jų pa ja mų 
mo kes čio pa si nau do jus pa slau go mis svei ka
tai ge rin ti. Anaip tol – pa si gir do siū ly mų 
svei ka ti ni mo si pa slau gas ap mo kes tin ti 21 
pro c. PVM. Vals ty bė, ko ge ro, taip sie kia 
nu baus ti įmo nes, ta čiau PVM mo ka var
to to jas, to dėl nu ken tės klien tai – smar kiai 
išaugs pa slau gų kai na.

Ten den cin gai ma žė ja me di ci ni nės rea bi
li ta ci jos da lis svei ka tos ap sau gos biu dže te, 
o tai reiš kia, kad au ga fi nan sa vi mas li gų 
gy dy mui, bet ne jų pre ven ci jai. Skai čiai 
aki vaiz džiai bau gi nan tys: per pa sta ruo
sius 10 me tų vie nam žmo gui ten kan čių 
ne dar bin gu mo die nų skai čius yra išau gęs 
dvi gu bai, o vals ty bės iš lai dos ne dar bo iš
mo koms – tri gu bai.
– Na, o da bar – apie džiu gi nan čius da ly-
kus. Kaip spar čiai žen gia ma į prie kį, ko-
kios nau jo vės die gia mos šio je sri ty je?
– Lie tu vo je tei kia mos iš skir ti nai aukš to 
ly gio me di ci ni nės rea bi li ta ci jos pa slau gos. 
Tai įro do ir už sie nie čiai, ku rie no riai va
žiuo ja į Lie tu vą pa si nau do ti svei ka ti ni
mo si pa slau go mis. Pas mus ver žia si bal ta
ru siai, ru sai, len kai, vo kie čiai, iz rae lie čiai, 
ne tgi kai my nai lat viai, su griu vus So vie tų 
Są jun gai ne su ge bė ję iš sau go ti sa na to ri
jų (jų te tu ri ke lias, o li ku sias pa ver tė SPA 
cent rais). Ko le gos lat viai pa vy di, kad mes 
ne tik iš lai kė me bu vu sias sa na to ri jas, bet ir 
stei gia me nau jas: „Upa“, „Gra dia lis“.

Vi sos įstai gos aso cia ci jos na rės tei kia la
bai aukš to ly gio pa slau gas – man bū tų 
di de lė gar bė re ko men duo ti bet ku rią. Mi
ne ra li niai van de nys, gy do ma sis pur vas, 
mo der ni įran ga – klien tai tu ri di džiu lę 
svei ka ti ni mo pa slau gų pa siū lą.

Daug pro gre so yra me di ci ni nės rea
bi li ta ci jos sri ty je. Kaip pa vyz dį ga liu 
pa teik ti nau jo vę: in sul tą pa ty ru siems 
žmo nėms at kur ti ran kos funk ci ją pa de
da ma nau do jant ro bo ti zuo tas sis te mas, 
kai svei kos ran kos ju de siai elekt ro ni
niais im pul sais yra per ke lia mi į pa žeis tą 
ran ką. Dau gė ja rea bi li ta ci jos per spe

cia lius kom piu te ri nius žai di mus (angl.  
ga mi f i ca tion).
– Slo vė ni jos svei ka ti ni mo įstai gų aso cia-
ci jos di rek to rius Iz to kas Alt baue ris tei gia, 
kad Slo vė ni jo je svei ka ti ni mo pa slau go mis 
nau do ja si apie 50 pro c. už sie nio klien tų. 
Ko kia si tua ci ja Lie tu vo je?
– Tiks lios sta tis ti kos nė ra, ma nau, ga lė tų 
bū ti apie 30 pro c. Ma no nuo mo ne, mes tei
kia me ge res nes me di ci ni nės rea bi li ta ci jos ir 
svei ka ti ni mo pa slau gas nei slo vė nai, to dėl 
mū sų po ten cia las – di džiu lis. Lie tu vos sta
tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, 2018 m. 
vi du ti nis sa na to ri jų ir rea bi li ta ci jos įstai gų 
klien tas už sie nie tis vi du ti niš kai pra leis da vo 
11,7 pa ros, o bend ras už sie nie čių Lie tu vo
je pra lei džia mų nak tų vi dur kis yra 4,1. Šie 
klien tai Lie tu vo je iš lei džia sa vo pi ni gus, 
už ku riuos mo ka mi at ly gi ni mai, mo kes čiai, 
vys to ma ku ror tų inf rast ruk tū ra – tai di de lė 
nau da mū sų vals ty bei. 

NAU DIN GA: uni ka lus pui kios mi ne ra li nės su dė ties gy do ma sis pur vas da ro ste buk lus, ne vel tui už sie nie čiai dėl 
šios pro ce dū ros ver žia si į Lie tu vą.  „Eg lės“ sa na to ri jos nuo tr.

Lie tu va – SVEI KA TI NI MO me ka
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FAK TŲ kal ba
 z Na cio na li nė sa na to ri jų ir rea bi li ta ci jos 
įstai gų aso cia ci ja vie ni ja 14 įstai gų.

 z Aso cia ci jos na rių įmo nės kar tu su ku
ria apie 3 100 dar bo vie tų re gio nuo se: 
Drus ki nin kuo se, Birš to ne, Pa lan go je, 
Anykš čiuo se ir Elekt rė nų sa vi val dy bė je.

 z 2018 m. 55 tūkst. už sie nie čių il sė jo
si aso cia ci jos na rių įmo nė se, pa slau gų 
eks por tas su da rė 22 mln. eu rų.

 z Aso cia ci jos na riai 2018 m. su mo kė jo 
apie 18 mln. eu rų įvai rių mo kes čių.


