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IEVADS
Globālā Veselības Tūrisma Tirgus ietilpības novērtējumi pēdējo gadu laikā ievērojami atšķiras, un dažos
pētījumos norādītais tirgus ietilpības apmērs vērtības izteiksmē ir izteikti pārvērtēts. Kompānijas Allied
Analytics LLP 2017. gadā veiktais pētījums tiek uzskatīts par relatīvi ticamu informācijas avotu tirgus
ietilpības un tendenču novērtējumam.
Globālā Veselības Tūrisma Tirgus ietilpība vērtības izteiksmē 2016. gadā sasniedza apmēram $61,172
miljonus1. Prognozētā tirgus ietilpība 2023. gadā sasniegs $165,345 miljonus. Tādējādi vidējais ikgadējais
tirgus pieaugums no 2017. gada līdz 2023. gadam sasniegs apmēram 15%.
Globālā veselības tūrisma galvenais virzītājspēks ir labas kvalitātes veselības aprūpes pieejamība par
pieņemamām cenām kombinācijā ar sniegto atbalstu no tūrisma nozares un vietējām pašvaldībām. Tirgus
izaugsmē ieguldījumu sniegs arī veselības tūrisma klasteros pieejamās jaunākās medicīnas tehnoloģijas.
Veselības tūrisma segmentācija parasti notiek, balstoties uz pakalpojumu (aprūpes) veidu un ģeogrāfiju.
Nozīmīgākie pakalpojumu veidi ir kardiovaskulārā, neiroloģiskā, onkoloģiskā un reproduktīvā aprūpe.
Lielākie ģeogrāfiskie tirgi ir Ziemeļamerika, Eiropa, Āzijas-Klusā okeāna reģions un Latīņamerika.
Pētījuma mērķis: izpētīt medicīnas pakalpojumus ārvalstu tirgos, analizējot informāciju par pieejamiem
medicīnas pakalpojumiem, to cenu grupām attiecīgajos ārvalstu tirgos, lai noteiktu virzienus, kuros Latvijas
veselības tūrisma kompānijām, Latvijas veselības tūrisma klastera biedriem būtu vispiemērotāk un efektīvāk
strādāt.
Pētījuma uzdevumi:
● noteikt, kuros ārvalstu tirgos un kādus tieši medicīnas pakalpojumus vislabāk piedāvāt Latvijas veselības
tūrisma klasteru komersantiem,
● noteikt, kā tieši pozicionēt, lai medicīnas pakalpojumi nonāktu pie ārvalstu tūrista kā nākamā klienta
Latvijas veselības tūrisma klastera ārstniecības iestādēs.
Pētījumā iekļautās valstis (mērķa valstis): Somija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Īrija.
Pētījuma metodes:
●
●
●
●
●

iepriekš veikto pētījumu analīze,
ārvalstu iedzīvotāju un medicīnas speciālistu aptaujas,
salīdzināšanas un datu ranžēšanas metode,
ekspertu metode,
stratēģiskās vadībzinības metode (McKinsey matrica).

Pētījumā izmantoto datu un informācijas avoti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

oficiālā statistika (Nacionālā Veselības Dienesta dati),
EURPBAROMETER aptauja,
Medigo GmbH portāls https://www.medigo.com,
Starptautiskā Medicīnas Tūrisma Žurnāla IMTJ portāls https://www.imtj.com,
portāls Treatment Abroadhttps://www.treatmentabroad.com,
portāls Bookimed https://bookimed.com,
portāls Flymedi http://www.flymedi.com,
portāls Health-tourism https://www.health-tourism.com,
portāls Intmedtourism http://www.intmedtourism.com.

Pētījumā analizēti medicīnas pakalpojumi sekojošās jomās:
● Bariatriskā ķirurģija (kunģa samazināšanas operācijas);
1

Allied Analytics LLP. Medical Tourism Market by Treatment Type - Global Opportunity Analysis and Industry
Forecast, 2017-2023, September 2017
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/24/ES (2011. gada 9. marts)
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, pieejama:
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Dermatoloģija (ādas slīmību ārstēšana vai profilakse);
Diagnostika (t.sk. kompjuterizētā);
Dzemdniecība (palīdzība grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā);
Fleboloģija (kāju vēnu ārstniecība);
Gastroenteroloģija (kunģa-zarnu trakta slimību ārstēšana un profilakse);
Ginekoloģija un uroloģija (dzimumorgānu ārstēšana un profilakse);
Internā medicīna (pilns ārstēšanas cikls);
Kardioloģija (sirds un asinsvadu slimību ārstēšana un profilakse);
Medicīniskā skaistumkopšana (lāzers, botulīns, kosmētika, u.c.);
Neauglības ārstēšana;
Onkoloģija (audzēju ārstēšana un profilakse);
Ortopēdija (balsta un kustību orgānu sistēmas bojājumu un deformāciju ārstēšana un profilakse);
Otolaringoloģija(ausu, kakla, deguna un aizdegunes slimību ārstēšana un profilakse);
Pediatrija (otorinolaringoloģija, kardioķirurģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija, ķirurģija, diagnostika);
Plastiskā ķirurģija (krūšu, acu plakstiņu, deguna, vēdera u.c. korekcija un plastika);
Proktoloģija (resnās un taisnās zarnas saslimšanu ārstēšana un profilakse);
Rekonstruktīvā ķirurģija (ķermeņa deformāciju labošana un funkcionālas nepietiekamības koriģēšana,
piem. pēc traumām u.c.);
● Redzes korekcija un/ vai acu slimību ārstēšana, t.sk. lāzerkorecija, acu protezēšana;
● Rehabilitācija un fizikālā medicīna (t.sk. ar dabas dziedniecisko resursu izmantošanu);
● Zobārstniecība (t.sk. zobu implantēšana un protezēšana).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pētījuma ierobežojumi:
pētījuma ierobežojumi saistās ar to, ka Norvēģija nav ES dalībvalsts. Tādējādi tās iedzīvotāji nav iekļauti
EUROBAROMETER aptaujas respondentu lokā.
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TIRGUS ORGANIZĀCIJAS INSTITUCIONĀLAIS IETVARS UN JURIDISKIE ASPEKTI

1.1 ES direktīvas
Pacientu tiesību direktīva
Pēc vairāku gadu apspriedēm 2011. gadā Eiropas Parlaments un Eiropas Padome pieņēma direktīvu Nr.
2011/24/ES (Pacientu tiesību direktīva) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē2,
tādējādi mēģinot nodrošināt skaidru tiesisko regulējumu un novērst neskaidrības par mehānismiem, kuri
saistīti ar pārrobežu veselības aprūpes nodrošināšanu. Atšķirībā no Pakalpojumu direktīvas, Pacientu tiesību
direktīva lielākā mērā ir vērsta uz pilsoņu tiesību aizstāvību, nevis uz veselības aprūpes pakalpojumu
tirdzniecības veicināšanu. Lai gan Pacientu tiesību direktīva neparedz papildus jaunu tiesību nodrošināšanu,
tā skaidrāk norāda uz esošajām pacientu tiesībām. ES pilsoņi ir tiesīgi saņemt atlīdzību par izdevumiem, kuri
ir saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu citā ES valstī, ja vien attiecīgais pakalpojumu veids
ārstēšanas veids un ar to saistītās izmaksas atbilst pacienta mītnes valsts veselības aizsardzības juridiskajiem
nosacījumiem. Jebkura aprūpe, kura nesaistās ar uzturēšanos slimnīcā (stacionārā aprūpe), var tikt
pieprasīta bez iepriekšējas atļaujas vai saskaņošanas mītnes zemē. Stacionārās aprūpes vai konkrētas
specializētas izmeklēšanas gadījumā dalībvalstis var izveidot iepriekšējas autorizācijas sistēmu, tādējādi
vadot pacientu plūsmas un novēršot draudus savu veselības aprūpes sistēmu finansiālajai un
operacionālajai ilgtspējai. Ārkārtas gadījumos direktīva arī paredz iespēju dalībvalstīm veikt pasākumus
pietiekamas pieejamības nodrošināšanai veselības aprūpes sistēmai, ja ienākošās pacientu plūsmas
pārsniedz esošo kapacitāti. Direktīvā arī ir iekļauti nosacījumi informācijas pieejamības uzlabošanai attiecībā
uz esošajiem valsts standartiem un kvalitātes un drošības pamatnostādnēm, izveidojot Nacionālos
Kontaktpunktus šādas informācijas sniegšanai. Direktīva arī nosaka ārvalstīs izsniegto recepšu savstarpēju
atzīšanu un tā izveido Eiropas atbilstības tīklu sistēmu augsti specializētai aprūpei.
Direktīva paredz pastiprināt sadarbību e-veselības un veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomās. Vairākos
pētījumos norādīts, ka direktīvas darbība var lielākā mērā ietekmēt nacionālās politikas, bet mazākā mērā pārrobežu aprūpes pakalpojumu patēriņu. Piemēram, prasības valstu valdībām sniegt atbilstošu informāciju
par pacientiem robežu šķērsošanas gadījumos var radīt veselības aprūpes rādītāju noteikšanas pieaugumu,
kā arī šo rādītāju publiskošanu. Prasība izveidot izmaksu aprēķina mehānismus un precizēt rēķinus varētu
izraisīt izmaiņas finansēšanas sistēmās un nodrošināt labāku caurskatāmību mītnes zemē. Sakarā ar
pienākumu atlīdzināt aprūpes izdevumus, kuri radušies nekontraktētiem ārpakalpojumu sniedzējiem
ārvalstīs, pastāv bažas, ka dalībvalstīs var rasties spiediens atlīdzināt aprūpes izdevumus savas valsts
nekontraktētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Nekontraktētie pakalpojumu sniedzēji ir ārsti vai citi
pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesaistīti veselības apdrošināšanas shēmā vai tīklojumā.

1.2 ES mehānisms pārrobežu aprūpes finansēšanai
Saskaņā ar Direktīvu Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu3 pacientiem ir
nepieciešams saņemt iepriekšēju autorizāciju plānotas aprūpes saņemšanai ārzemēs, turpretī Pacientu
tiesību direktīva autorizāciju paredz tikai stacionāras ārstēšanas gadījumos vai gadījumos ar izteikti
specializētu aprūpi ar sarežģītām un dārgām tehnoloģijām. Lai gan lielākā daļa ES pilsoņu veselības aprūpei
ir gandrīz universāls segums no valsts nodokļu vai sociālās veselības apdrošināšanas sistēmām, starp
dalībvalstīm pastāv atšķirības. Noteiktas ārstēšanas metodes nav ietvertas vai pieejamas visās dalībvalstīs.
Labs piemērs ir valstu sistēmu stāvokļa pasliktināšanās oftalmoloģijā un zobārstniecībā. Mītnes zemes
2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/24/ES (2011. gada 9. marts)
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, pieejama:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0024&from=LV
3
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis)
par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu; pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&from=LV
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likumos noteiktais nodrošinājums var būt nepilnīgs, un tādā gadījumā aprūpi ārzemēs saņēmušo pacientu
izdevumi netiek atlīdzināti. Nereti ir gadījumi, kad pacienti ar EVAK (Eiropas Veselības Apdrošināšanas
Karte) izmanto nesegtai aprūpei. Piemēram Skandināvijas valstu iedzīvotāji ceļojuma laikā Vācijā var
piedzīvot „pēkšņu” zobu sāpju lēkmi, un tad, iespējams, izmanto EVAK, lai piekļūtu plašākam
zobārstniecības pakalpojumu klāstam, kurš mītnes zemē netiktu atmaksāts. Īstermiņa periodā atmaksājamo
pakalpojumu pakešu saskaņošanas iespējamība dalībvalstu starpā ir maz ticama. Atmaksājamo
pakalpojumu klāstos ir ievērojamas atšķirības pat tādās valstīs kā Itālija, Spānija un Apvienotā Karaliste,
kurās lēmumu pieņemšana par pakalpojumu paketi ir decentralizēta.
Tomēr pastāv potenciāls standartizēta minimālā veselības pabalstu groza izveidošanai. Šādu grozu varētu
noteikt visas dalībvalstis nacionālajā līmenī, pēc tam veicot saskaņošanu ES līmenī.
Lai gan pacientiem netiek izmaksāta atlīdzība par pakalpojumiem, kuri netiek segti viņu mītnes valstī, viņi
var gūt labumu no dažādām izmaksu sloga dalīšanas shēmām, saņemot aprūpi ārzemēs. Pacientiem, kuri
saņem aprūpi ārzemēs saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004, tiek piemēroti tādi atlīdzināšanas līmeņi, kuri atbilst
sociāli apdrošinātiem pacientiem ārstēšanas pakalpojuma saņemšanas valstī. Turpretī pacientiem, kuri
saņem aprūpi saskaņā ar Pacientu tiesību direktīvu, tiks atlīdzinātas tikai tās izmaksas, kuras atbilst
līdzvērtīgai aprūpei savā valstī. Ārstēšana citā valstī tiek nodrošināta atbilstoši tādai kvalitātei, drošības
standartiem un izcenojumu tarifiem, kuri ir spēkā ārstniecības pakalpojuma saņemšanas mītnes valstī.
Tādējādi pacienti no valstīm, kuras ir iesaistītas izmaksu dalīšanas shēmās, var samazināt izmaksas, ja tarifi
ārstniecības valstī ir zemāki. Un otrādi, pacientiem var nākties maksāt arī lielāku summu no personiskajiem
līdzekļiem, ja tarifi ārzemēs ir augstāki par to finansējuma līmeni, kāds piemērots mītnes valstī. Centralizēti
noteiktie cenu līmeņi, izmantojot tādas atlīdzības shēmas kā, piemēram ar-Diagnozēm-Saistītās-Grupas,
dažādās valstīs var ievērojami atšķirties. Atšķirīgi var būt pamatnosacījumi, kuri tiek izmantoti, lai klasificētu
un definētu pielietotās procedūras un izmantotās tehnoloģijas. Piemēram, atkarībā no valsts, rehabilitācija
pēc gūžas locītavas operācijas tiek vai netiek iekļauta atmaksājamajās izmaksās. Atšķirīgas var būt arī
izmantotās tehnoloģijas, piemēram, protezēšana ar cementēšanu vai bez tās, kā arī saistīto pakalpojumu
izmaksas, piemēram, anestēzija. Tādējādi gūžas protezēšanas atmaksāšanas apmērs var atšķirties pat 4-5
reizes. Šādas atšķirības varētu kavēt pacientu piekļuvi pārrobežu pakalpojumiem tādās valstīs, kurās
piemērotie tarifi un atlīdzināšanas līmeņi ir zemāki par tarifiem ārstniecības valstī.
Kaut gan izmaksu aprēķināšanas metodoloģijas un grāmatvedības uzskaites sistēmu harmonizācija
ievērojami uzlabotu pārrobežu aprūpes salīdzināmību, standartizētas „Eiropas” grāmatvedības
metodoloģijas izveide būtu pretrunā ar ES subsidiaritātes principu.
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MEDICĪNAS TŪRISMA INDEKSS

Medicīnas Tūrisma Indekss (MTI) tika izveidots vairāku gadu laikā vairākos soļos un ar vairāku iesaistīto
pušu līdzdalību. Indeksa izveidotājs ir Starptautiskais Veselības Aprūpes Izpētes Centrs (IHRC). Indeksa
izveide ir balstīta uz astoņu soļu metodoloģiskajām, statistiskajām un indeksu konstruēšanas procedūrām.
MTI ir multidimensionāla konstrukcija, kuru veido trīs pamatdimensijas - valsts, nozare un aprūpes vieta ar
34 atbisltošiem rādītājiem. Tas ir pirmais šāda veida indekss, kurš var būt noderīgs valstīm, politikas
veidotājiem, veselības aprūpes un tūrisma nozarēm, kā arī iedzīvotājiem, lai izvēlētos sava medicīnas
tūrisma galamērķi.
Medicīnas Tūrisma Indekss™ (MTI) ietver 41 nozīmīgākās pakalpojumu eksportētājvalstis, un tas raksturo
valsts konkurētspēju medicīnas tūrisma pakalpojumu eksportā. Valstu sarakstā ir iekļautas deviņas Eiropas
valstis. MTI veido 34 rādītāji četrās faktoru grupās. Rādītāju vērtējums tiek veikts 0-100 diapazonā.
MTI veidojošie rādītāji norādīti tabulāTabula 1. Lai novērstu pārpratumus, kurus varētu izraisīt
neprecizitātes tulkojumā, tabulas ceturtajā kolonā norādīti faktoru oriģinālie nosaukumi angļu valodā.
Tabula 1
Medicīnas Tūrisma Indeksu veidojošie valsti raksturojošie rādītāji
Faktoru grupa

Faktors 1:
Valsts Vide

Faktors 2:
Tūrisma Virziens

Faktors 3:
Medicīnas
Tūrisma
Izmaksas

Numurs
1
2
3
4
5
6
7

Faktors
Zems korupcijas līmenis
Kultūru līdzīgums
Valodas līdzīgums
Stabila ekonomika
Droša ceļošana
Pozitīvs valsts tēls
Stabils valūtas kurss

8

Pievilcīgums tūrismam

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Popularitāte tūrismam
Kultūras un dabas objektu skaits
Tūrisma eksotiskums
Izcili laika apstākļi
Zemas ceļošanas izmaksas
Zemas izmitināšanas izmaksas
Zemas aprūpes izmaksas
Pieņemamas aviobiļešu cenas
Zemas veselības aprūpes izmaksas
Kvalitatīva aprūpe un medicīniskie
materiāli

18

Faktors 4:
Iestādes un
Pakalpojumi

19

Augsti medicīnas iestāžu standarti

20
21
22

Ārstu pieredze
Ārstu apmācība
Ārstu reputācija
Starptautiski sertificēts personāls
un ārsti
Augsti medicīnas iestāžu veselības
aprūpes rādītāji
Ārsti, kurus ieteiktu ģimenei vai
draugiem
Slimnīcām laba reputācija

23
24
25
26

Factor
Low corruption
Cultural similarity
Language similarity
Stable economy
Safe to travel to country
Overall positive country image
Stable exchange rate
Attractiveness of the country as a
tourist destination
Popular tourist destination
Many cultural and natural attractions
Exotic tourist destination
Weather conditions
Low costs to travel
Low cost of accommodation
Low cost of treatment
Affordability of airfares
Lower healthcare costs
Quality in treatments and materials
High quality standards (ISO, NCQA,
ESQA)
Doctor’s expertise
Doctor’s training
Reputation of doctors
Internationally certified staff
High healthcare quality indicators
(zems infekciju līmenis)
Family/friend recommendation of the
hospital/facility
Reputation of the hospital/facility
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27
28
29

Draudzīgs personāls un ārsti
Pozitīvs medicīnas tūrisma tēls
kopumā
Moderns medicīniskais
aprīkojums

30

Starptautiska iestāžu akreditācija

31
32
33
34

Starptautiska ārstu apmācība
Rekomendējamas iestādes
Augsta veselības aprūpes kvalitāte
Starptautiska ārstu akreditācija

Friendliness of staff and doctors
Country medical reputation
State-of-the-art medical equipment
Accreditation of the medical facility
(JCI, ISQUA)
International educated doctors
Family recommendation of doctors
High quality of care
International certified doctors

Avots: IHRC

Eiropas valstu MTI norādīts attēlā Attēls 1.

Attēls 1 Eiropas valstu Medicīnas Tūrisma Indeksi
Avots: IHRC

MTI neiekļautajām valstīm ir iespēja veikt savas valsts MTI novērtējumu, balstoties gan uz kvantitatīvajiem
datiem (savas valsts un starptautisko organizāciju oficiālo statistiku), gan uz kvalitatīvajiem datiem
(apkalpoto ārvalstu medicīnas tūristu aptaujām).
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3

TIRGUS SEGMENTI

3.1 Atsevišķu pakalpojumu izmaksas dažādās valstīs
Nozīmīgāko pakalpojumu izmaksas dažādās valstīs medicīnas tūristiem 2016. gadā norādīti tabulā Tabula 2.
Tabulā norādīti tie pakalpojumi un pakalpojumu sniedzējas valstis, kuru apgrozījums attiecīgajā
pakalpojumu veidā ir ievērojams globālā tirgus kontekstā.
Tabula 2

Kolumbija

Indija

Jordānija

Koreja

Meksika

Izraēla

Taizeme

Vjetnama

Malaizija

Polija

Singapūra

Turcija

123.0
28.2
Sirds vārstuļa aizstāšana 170.0
Gūžas protezēšana
40.4

27.0
13.8
30.0
13.6

14.8
7.1
10.5
8.4

7.9
5.7
9.5
7.2

14.4
5.0
14.4
8.0

26.0
17.7
39.9
21.0

27.0
10.4
28.2
13.5

28.0
7.5
28.5
36.0

15.0
4.2
17.2
17.0

9.3

12.1
8.0
13.5
8.0

14.0
5.3
19.0
5.5

17.2
13.4
16.9
13.9

13.9
4.8
17.2
13.9

Gūžas locītavas virsmas
atjaunošana
Ceļa protezēšana

13.2

10.5

9.7

9.0

19.5

12.5

20.1

13.5

-

12.5

9.2

16.4

10.1

35.0 12.5
110.0 15.7
2.5
0.8
14.0 9.5
16.5 11.5

7.2
14.5
1.2
8.5
11.2

6.6
10.3
0.9
7.3
6.0

9.5
10.0
0.9
7.0
7.5

17.5
16.9
1.4
10.2
10.0

12.9
15.4
0.9
6.5
8.9

25.0
33.5
1.2
17.3
20.0

14.0
9.5
1.7
11.5
9.9

8.0
6.2
-

7.7
6.0
1.5
8.2
8.4

8.2
6.2
0.9
6.7
9.4

16.0
12.8
2.7
9.2
11.5

10.4
16.8
1.1
8.6
12.9

25.0

12.9

12.2

7.0

7.5

10.9

11.5

24.0

16.8

-

9.9

9.8

13.7

13.8

15.4
6.4
6.5
11.0
5.5
8.0
4.0

6.9
3.5
3.8
4.5
2.8
5.0
2.4

2.9
2.5
4.5
4.0
2.5
3.5
2.4

3.2
3.0
2.4
3.5
2.8
3.5
1.0

6.6
4.0
2.9
4.0
1.4
4.2
4.9

10.4
3.8
4.0
6.0
2.9
5.0
1.7

4.5
3.8
3.8
4.9
3.0
4.5
1.9

14.5
3.8
4.6
6.8
2.5
10.9
3.8

3.7
3.5
3.3
4.0
2.5
5.3
2.3

4.0
2.1
4.2
3.0
3.0
1.7

4.2
3.8
2.2
3.6
2.5
3.9
3.5

2.2
3.9
2.5
4.0
1.8
3.6
1.9

10.4
8.4
2.2
0.4
2.9
4.7
3.8

7.0
4.5
3.1
6.7
3.0
4.0
1.7

17.5

9.8

-

2.8

5.0

-

-

-

3.6

-

-

-

9.0

7.0

3.5

1.7

1.6

1.5

2.4

-

2.1

3.7

1.8

-

3.0

0.8

3.3

1.6

12.4

-

5.5

2.5

5.0

7.9

5.0

5.5

4.1

-

6.9

4.9

14.9

5.2

Medicīniskā procedūra

ASV

Kostarika

Pakalpojumu izmaksas 2016. gadā, tūkstoši USD

Sirds apvads

Angioplastija

Muguras ķirurģija
Zobu implants
Laparoskopiskā saite
Kuņģa rezekcija
Kuņģa apiešanas
operācija
Histerektomija
Krūšu implanti
Rinoplastija
Sejas savilkšana
Liposakcija
Abdominoplastija
LASIK abām acīm
Radzenes ārstēšana
vienai acij
Kataraktas ķirurģija
vienai acij
IVF procedūra

28.0

Avots: IHRC

Kā redzams 2. tabulā, lielākās izmaksas 2016. gadā ir novērojāmas šādos pakalpojumos: sirds apvads un
sirds vārstuļa aizstāšana, muguras ķirurģija un gūžas protezēšana (ASV). Tabulā apkopotie dati ļauj arī
secināt par pakalpojumu izmaksu atšķīrībām dažādās valstīs.

3.2 EUROBAROMETER aptauja
Īpašā Eurobarometer aptauja „Pacientu tiesības ES” tika veikta 2014. gada oktobrī pēc Eiropas Komisijas
Komunikāciju Direktorāta pieprasījuma. Aptaujas aptvērums iekļauj visu ES-28 valstu iedzīvotājus vecumā
virs 15 gadiem. Aptauja tika balstīta uz vairāku etapu gadījuma izlasi. Katrā valstī izlases veidošana tika
saistīta ar iedzīvotāju skaitam un iedzīvotāju blīvumam atbilstošām varbūtībām. Lai to nodrošinātu, „izlases
punkti” tika izvēlēti katrā no reģionālajām teritoriālajām vienībām ar stratifikāciju pēc individuālas vienības
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un teritoriālās vienības tipa. Tādējādi aptaujas izlase reprezentē katras valsts visu teritoriju, un tā atbilst
iedzīvotāju sadalījumam metropolitēna vidē, pilsētvidē un lauku vidē.
Eurobarometer 2014. gada aptauja ir uzskatāma par līdzšinējā periodā veikto pētījumu ar vislielāko
aptvērumu, kopējam ES-28 valstu respondentu skaitam sasniedzot 27,868. Respondentu skaits pētījuma
mērķa valstīs norādīts attēlā Attēls 2.

Attēls 2 Eurobarometer 2014. gada aptaujas respondentu skaits pētījuma mērķa valstīs
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju skaitā starp ES-28 valstīm nepastāv ievērojamas atšķirības. Vidēji 5%
ES-28 iedzīvotāju pēdējo 12 mēnešu laikā ir saņēmuši medicīnisko aprūpi citā ES-28 valstī. Vairumā
gadījumu medicīniskā aprūpe ir bijusi neplānota. Kopumā plānotu aprūpi ir saņēmši apmēram 2%
respondentu. Pētījuma mērķa valstīs plānotu aprūpi saņēmušo respondentu īpatsvars vienīgi Īrijā sasniedz
2%. Apvienotajā Karalistē un Somijā 1% iedzīvotāju ir saņēmuši plānotu aprūpi citā ES valstī. Zviedrijā šis
īpatsvars ir tuvu nullei.
3.2.1

Mērķa valstu iedzīvotāju informētība par iespējām saņemt pakalpojumus citās valstīs

Kopumā ES-28 valstu iedzīvotāju informētība par iespējām saņemt pakalpojumus citās valstīs ir samērā
zema, un 48% iedzīvotāju vispār nav šādas informācijas. Turpretī visās pētījuma mērķa valstīs informētība ir
augstāka, pārsniedzot ES-28 valstu caurmēru (attēls Attēls 3). Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai
vienu atbildi.
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Attēls 3 ES-28 valstu iedzīvotāju informētība par iespējām saņemt pakalpojumus citā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

ES-28 valstīs laba vai diezgan laba informētība ir vidēji tikai 17% iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs Somijā
šis rādītājs sasniedz 30%, Īrijā - 35%, bet Apvienotajā Karalistē un Zviedrijā - 36%. Tomēr tas nozīmē, ka
mērķa valstīs tikai apmēram trešdaļa iedzīvotāju ir informēti par šādām iespējām.
ES-28 valstu iedzīvotāju norādītie informācijas avoti par iespējām saņemt apmaksātus pakalpojumus citā
ES-valstī norādīti attēlā Attēls 4. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 4 ES-28 valstu iedzīvotāju informācijas avoti par iespējām saņemt pakalpojumus citā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Nozīmīgākais informācijas avots ES-28 iedzīvotājiem ir veselības apdrošinātājs vai Valsts Veselības Dienests.
Zviedrijas un Somijas iedzīvotāju uzticēšanās šim informācijas avotam ir augstāka par ES-28 vidējo, bet Īrijā
un Apvienotajā Karalistē - zemāka. Ģimenes ārsts ir informācijas avots vidēji 40% ES-28 iedzīvotāju. Visās
mērķa valstīs, īpaši Zviedrijā, šī avota īpatsvars ir zemāks par ES-28 vidējo.
Internets ir informācijas avots vidēji apmēram trešdaļai ES-28 iedzīvotāju. Īrijas iedzīvotāju uzticēšanās šim
avotam ir apmēram tāda pati, Apvienotajā Karalistē - augstāka, bet Zviedrijas un Somijas iedzīvotājiem
interneta nozīme ir ievērojami augstāka.
Draugi vai ģimene ir informācijas avots vidēji 21% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē un Somijā šādu
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks par ES-28 vidējo, bet Īrijā un Somijā - augstāks.
Veselības ministrija ir informācijas avots vidēji 18% ES-28 iedzīvotāju. Visās pētījuma mērķa valstīs šis avota
nozīme tiek vērtēta zemāk.
Nevalstiskās organizācijas ir informācijas avots vidēji tikai 10% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē un
Īrijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks par ES-28 vidējo, bet Zviedrijā un Somijā - augstāks.
Reģionālās vai vietējās varas iestādes ir informācijas avots arī vidēji tikai 10% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā
Karalistē šādu iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks par ES-28 vidējo, bet Īrijā, Zviedrijā un Somijā - augstāks.
Slimnīcu personāls netiek uzskatīts par nozīmīgu informācijas avotu, un vidēji tikai 8% ES-28 iedzīvotāju tam
pieprasītu informāciju. Apvienotajā Karalistē šādu iedzīvotāju īpatsvars ir nedaudz zemāks par ES-28 vidējo,
bet Īrijā, Zviedrijā un Somijā - nedaudz augstāks.
Nozīmīgāko informācijas veidu novērtējums norādīts attēlā Attēls 5. Respondentiem bija iespēja izvēlēties
vairākas atbildes.
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Attēls 5 ES-28 valstu iedzīvotājus ar iespējām saņemt pakalpojumus citā valstī saistītās interesējošās
informācijas veidi
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Tiesības saņemt aprūpi citā valstī kopumā ir nozīmīgākais informācijas veids, un to vēlētos noskaidrot vidēji
trešdaļa ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē nozīmīgums ir nedaudz zemāks, bet Somijā un Īrijā nedaudz augstāks. Īpašu augsts novērtējums šādai informācijai ir Zviedrijā - 60%.
Tikpat nozīmīgs informācijas veids ES-28 iedzīvotājiem ir kvalitātes standarti. Visās mērķa valstīs
respondentu vērtējums šim informācijas veidam ir augstāks - Somijā un Apvienotajā Karalistē attiecīgi 35%
un 39%, bet Īrijā un Zviedrijā - attiecīgi 49% un 56%.
Saņemamās apmaksas apmēru par nozīmīgu informācijas veidu uzskata vidēji 31% ES-28 iedzīvotāju.
Apvienotajā Karalistē un Īrijā vērtējums ir zemāks attiecīgi 16% un 23%, bet Somijā un Zviedrijā - augstāks
34% līmenī.
Pakalpojumu sniedzēja reputācija ir nozīmīga vidēji 31% ES-28 iedzīvotāju. Visās mērķa valstīs vērtējums ir
augstāks. Apvienotajā Karalistē un Somijā vērtējums ir attiecīgi 31% un 34%, bet Zviedrijā un Īrijā - attiecīgi
41% un 42%.
Rindas uz pakalpojumu par nozīmīgu informācijas veidu uzskata tikai 23% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā
Karalistē un Somijā vērtējums ir zemāks attiecīgi 19% un 21% līmenī, bet Īrijā un Zviedrijā - augstāks attiecīgi
31% un 39% līmenī.
Informācija par pakalpojuma sniedzējiem ir svarīga 23% ES-28 iedzīvotāju. Vienīgi Apvienotajā Karalistē
vērtējums ir zemāks 21% līmenī, bet Zviedrijā, Somijā un Īrijā - augstāks attiecīgi 26%, 31% un 32% līmenī.
Citu pacientu viedoklis ir nozīmīgs Informācija par pakalpojuma sniedzējiem ir svarīga 19% ES-28
iedzīvotāju. Vienīgi Apvienotajā Karalistē vērtējums ir zemāks 15% līmenī, bet Zviedrijā, Somijā un Īrijā augstāks attiecīgi 20%, 21% un 25% līmenī.
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Aprūpi citā ES valstī neplāno saņemt tikai 18% ES-28 iedzīvotāju. Visās mērķa valstīs šādu atbildi sniegušo
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks. Tikai 7% Īrijas un Zviedrijas iedzīvotāju neplāno saņemt aprūpi citā ES valstī.
Apvienotajā Karalistē un Somijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir attiecīgi 10% un 11%.
Iedzīvotāju informētība par tiesībām saņemt atmaksu par aprūpi citā valstī saņemtajiem pakalpojumiem
norādīta attēlā Attēls 6. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 6 Iedzīvotāju informētība par tiesībām saņemt atmaksu par citā valstī saņemtajiem pakalpojumiem
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Vairāk nekā puse ES-28 iedzīvotāju - 57% pamatoti par pareizu uzskata apgalvojumu, ka viņiem ir tiesības
saņemt atmaksu par citā valstī saņemtajiem pakalpojumiem. Īrijā šādas zināšanas ir nedaudz zemākas, 55%
līmenī. Apvienotajā Karalistē, Somijā un Zviedrijā zināšanas ir labākas attiecīgi 61%, 71% un 81% līmenī.
Nepareizi uzskati par šādām tiesībām (šādu tiesību nav) ir vidēji 16% ES-28 iedzīvotāju. Somijas un Zviedrijas
iedzīvotāju informētība ir labāka, un tikai attiecīgi 7% un 10% iedzīvotāju ir šāds nepareizs viedoklis.
Turpretī Īrijā un Apvienotajā Karalistē nepareiza viedokļa īpatsvars pārsniedz ES-28 vidējo attiecīgi 21% un
19% līmenī.
Iedzīvotāju informētība par tiesībām saņemt recepti no sava ārsta lietošanai citā ES valstī norādīta attēlā
Attēls 7. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 7 Iedzīvotāju atbildes uz apgalvojumu, ka viņiem nav tiesības saņemt recepti no sava ārsta
lietošanai citā ES valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Kopumā ES-28 iedzīvotāju zināšanu līmenis par tiesībām saņemt recepti no sava ārsta lietošanai citā ES
valstī ir zems. Negatīvu (pareizu) atbildi snieguši vidēji tikai 29% ES-28 iedzīvotāju. Visās mērķa valstīs
zināšanu līmenis ir augstāks. Apvienotajā Karalistē un Īrijā pareizs viedoklis ir attiecīgi 37% un 42%
iedzīvotāju, bet Zviedrijā un Somijā - attiecīgi 45% un 46% iedzīvotāju. Pozitīvu (nepareizu) atbildi snieguši
vidēji 38% ES-28 iedzīvotāju. Arī Apvienotajā Karalistē 38% iedzīvotāju snieguši šādu atbildi. Somijā, Īrijā un
Zviedrijā nepareizs viedoklis ir attiecīgi 23%, 31% un 33% iedzīvotāju.
Iedzīvotāju informētība par tiesībām saņemt savas slimības vēstures kopiju no sava ārsta, vēloties
saņemt pakalpojumu citā ES valstī norādīta attēlā Attēls 8. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu
atbildi.
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Attēls 8 Iedzīvotāju atbildes uz apgalvojumu, ka viņiem ir tiesības saņemt savas slimības vēstures kopiju
no sava ārsta, vēloties saņemt pakalpojumu citā ES valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Kopumā ES-28 iedzīvotāju zināšanu līmenis par tiesībām saņemt savas slimības vēstures kopiju no sava
ārsta, vēloties saņemt pakalpojumu citā ES valstī, ir augsts. Pozitīvu (pareizu) atbildi snieguši vidēji 70% ES28 iedzīvotāju. Visās mērķa valstīs zināšanu līmenis ir augstāks. Apvienotajā Karalistē un Īrijā pareizs
viedoklis ir attiecīgi 78% un 79% iedzīvotāju, bet Somijā un Zviedrijā - attiecīgi 80% un 89% iedzīvotāju.
Negatīvu (nepareizu) atbildi snieguši vidēji tikai 7% ES-28 iedzīvotāju. Arī Apvienotajā Karalistē 7%
iedzīvotāju snieguši šādu atbildi. Somijā, Īrijā un Zviedrijā nepareizs viedoklis ir attiecīgi tikai 3%, 4% un 4%
iedzīvotāju.
Iedzīvotāju informētība par Nacionālā Kontaktpunkta esamību savā valstī norādīta attēlā Attēls 9.
Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 9 Iedzīvotāju informētība par Nacionālā Kontaktpunkta pastāvēšanu savā valstī, kas sniedz
informāciju par pārrobežu veselības pakalpojumiem
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Iedzīvotāju informētība par Nacionālā Kontaktpunkta pastāvēšanu ir zema, un tikai 10% ES-28 iedzīvotāju ir
šādas zināšanas. Apvienotajā Karalistē informētība ir zemāka 6% līmenī, bet Somijā - nedaudz zemāka 9%
līmenī. Īrijā un Zviedrijā informētība ir nedaudz augstāka attiecīgi 11% un 13% līmenī.
Nacionālo Kontakpunktu jebkad kontaktējušo iedzīvotāju īpatsvars to iedzīvotāju skaitā, kuriem ir
informācija par tā pastāvēšanu, norādīts attēlā Attēls 10. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu
atbildi.
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Attēls 10 Nacionālo Kontaktpunktu kontaktējušo iedzīvotāju īpatsvars to iedzīvotāju skaitā, kuri zina par
tā pastāvēšanu savā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Savā valstī Nacionālo Kontaktpunktu ir kontaktējuši vidēji 16% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē un
Somijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 5% un 9%, bet Īrijā un Zviedrijā - augstāks 19% līmenī.
Citās dalībvalstīs Nacionālo Kontaktpunktu ir kontaktējuši vidēji 5% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē
un Somijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 1% un 2% līmenī, Īrijā - līdzīgs 5% līmenī, bet
Zviedrijā - augstāks 10% līmenī.
***
Balstoties iepriekš veiktā analīzē, var secināt, ka kopumā ES-28 valstu iedzīvotāju informētība par iespējām
saņemt pakalpojumus citās valstīs ir samērā zema, un gandrīz puse iedzīvotāju vispār nav šādas
informācijas. Nozīmīgākaie informācijas avoti ES-28 iedzīvotājiem ir veselības apdrošinātājs vai Valsts
Veselības Dienests, internets, draugi vai ģimene. Svarīgi atzīmēt, ka tikai 10% ES-28 iedzīvotāju ir informēti
par Nacionālā Kontaktpunkta pastāvēšanu savā valstī, kas liecina par tā zemu atpazistamību un darbības
efektivitāti. Informācijas veidi, kas visvairāk ieinteresē ES-28 valstu iedzīvotājus saņemt pakalpojumus citā
valstī ir tiesības saņemt aprūpi citā valstī, kā arī kvalitātes standarti, saņemamās apmaksas apmērs un
pakalpojumu sniedzēja reputācija. Vairāk nekā puse ES-28 iedzīvotāju uzskata, ka viņiem ir tiesības saņemt
atmaksu par citā valstī saņemtajiem pakalpojumiem, taču iedzīvotāju zināšanu līmenis par tiesībām saņemt
recepti no sava ārsta lietošanai citā ES valstī ir ļoti zems. Tanī paša laikā ES-28 iedzīvotāju zināšanu līmenis
par tiesībām saņemt savas slimības vēstures kopiju no sava ārsta, lai to izmantotu pakalpojumu saņemšanā
citā ES valstī, ir samērā augsts.
3.2.2

Mērķa valstu respondentu attieksme pret pakalpojumu saņemšanu ārzemēs

Mērķa valstu iedzīvotāju vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai ir atšķirīga atkarībā no tā, vai
iedzīvotāji jau iepriekš ir vai nav šādus pakalpojumus saņēmuši. Iepriekš šādus pakalpojumus saņēmušo
iedzīvotāju atbildes norādītas attēlā Attēls 11. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 11 Iepriekš citā valstī pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju vēlme to darīt vēlreiz
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Puse ES-28 iedzīvotāju norāda, ka viņiem ir vēlme saņemt pakalpojumu citā valstī. Visās mērķa valstīs
pakalpojumus iepriekš saņēmušo iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret šāda prakses atkārtošanu ir augstāka.
Somijā, Apvienotajā Karalistē un Īrijā šādu atbilžu īpatsvars sasniedz attiecīgi 56%, 60% un 64%. Zviedrijā
īpatsvars ir izteikti augstāks 83% līmenī. Pakalpojumus iepriekš saņēmušo iedzīvotāju bez šādas vēlmes ES28 sasniedz 40%. Visās mērķa valstīs negatīvo atbilžu īpatsvars ir zemāks - Apvienotajā Karalistē, Somijā un
Īrijā - attiecīgi 31%, 34% un 35%. Tikai 17% Zviedrijas pakalpojumus citā valstī saņēmušo iedzīvotāju
norādījuši, ka to nevēlētos darīt vēlreiz. Tikai 3% ES-28 iedzīvotāju norādījuši, ka šāda vēlme ir atkarīga no
pakalpojuma sniedzējas valsts. Somijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir 4%. Pārējo mērķa valstu iedzīvotāji šo
faktoru nav norādījuši. Tikai 5% ES-28 iedzīvotāju norādījuši, ka šāda vēlme ir atkarīga no pakalpojuma
veida. Somijā un Apvienotajā Karalistē šādu iedzīvotāju īpatsvars ir attiecīgi 4% un 9%. Īrijas un Zviedrijas
iedzīvotāji šo faktoru nav norādījuši.
Iepriekš šādus pakalpojumus nesaņēmušo iedzīvotāju atbildes norādītas attēlā Attēls 12. Respondentiem
bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 12 Iepriekš citā valstī pakalpojumus nesaņēmušo iedzīvotāju vēlme to darīt
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Pakalpojumus iepriekš nesaņēmušo ES-28 iedzīvotāju attieksme pret pakalpojumu saņemšanu citā valstī ir
atturīgāka, un tikai 32% iedzīvotāju norāda, ka viņiem ir vēlme saņemt pakalpojumu citā valstī. Somijā un
Apvienotajā Karalistē šādu iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 15% un 29% līmenī. Īrijā un Zviedrijā
šādu atbilžu īpatsvars sasniedz attiecīgi 55% un 57%.
Pakalpojumus iepriekš saņēmušo iedzīvotāju bez šādas vēlmes ES-28 sasniedz 47%. Īrijā un Zviedrijā
negatīvo atbilžu īpatsvars ir zemāks attiecīgi 33% un 35% līmenī, bet Apvienotajā Karalistē un Somijā augstāks attiecīgi 50% un 72% līmenī. Tikai 3% ES-28 iedzīvotāju norādījuši, ka šāda vēlme ir atkarīga no
pakalpojuma sniedzējas valsts. Īrijā un Zviedrijā šo faktoru ir norādījuši 1% iedzīvotāju, bet Apvienotajā
Karalistē - 4% iedzīvotāju. Somijas iedzīvotāji šo faktoru nav norādījuši. Apmēram 13% ES-28 iedzīvotāju
norādījuši, ka šāda vēlme ir atkarīga no pakalpojuma veida. Zviedrijā un Īrijā šī faktora vērtējums ir zemāks
attiecīgi 5% un 8% līmenī, bet Somijā un Apvienotajā Karalistē - augstāks attiecīgi 11% un 15% līmenī.
Visu iedzīvotāju atbildes neatkarīgi no pakalpojuma iepriekšējas saņemšanas vai nesaņemšanas norādītas
attēlāAttēls 13. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 13 Visu iedzīvotāju vēlme saņemt pakalpojumus citā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Trešdaļa ES-28 iedzīvotāju vēlētos saņemt pakalpojumus citā valstī. Somijā un Apvienotajā Karalistē šādu
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 17% un 30% līmenī, bet Īrijā un Zviedrijā - augstāks attiecīgi 55% un
58% līmenī. Pakalpojumus citā valstī nevēlētos saņemt 46% iedzīvotāju. Negatīvo atbilžu īpatsvars Īrijā un
Zviedrijā ir zemāks attiecīgi 33% un 35% līmenī, bet Apvienotajā Karalistē un Somijā - augstāks attiecīgi 49%
un 70% līmenī.
Valsts nozīmi vēlmē saņemt pakalpojumu norādījuši tikai 3% ES-28 iedzīvotāju. Īrijā, Somijā un Zviedrijā
šādu iedzīvotāju īpatsvars ir tikai 1%, bet Apvienotajā Karalistē - 4%. Pakalpojumu veidu kā faktoru, kurš
ietekmē vēlmi pakalpojumu saņemt citā valstī, norādījuši 13% ES-28 iedzīvotāju. Zviedrijā, Īrijā un Somijā šī
faktora nozīmīguma vērtējums ir zemāks attiecīgi 4%, 8% un 11% līmenī, bet Apvienotajā Karalistē augstāks 15% līmenī.
Iemesli pakalpojuma izvēlei citā valstī norādīti attēlā Attēls 14. Respondentiem bija iespēja izvēlēties
vairākas atbildes.
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Attēls 14 Iemesli pakalpojuma izvēlei citā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Nozīmīgākais faktors pakalpojuma izvēlei citā valstī ir pakalpojuma nepieejamība savā valstī. Šo faktoru
norādījuši 71% ES-28 iedzīvotāju. Somijā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē šī faktora nozīmīgums ir zemāks
attiecīgi 62%, 67% un 68% līmenī, bet Zviedrijā - augstāks 87% līmenī.
Aprūpes kvalitāte ir nākamais nozīmīgākais faktors, un to norādījuši 53% ES-28 iedzīvotāju. Nedaudz zemāks
šī faktora nozīmīgums ir Apvienotajā Karalistē un Somijā - attiecīgi 49% un 51%. Īrijā un Zviedrijā kvalitātes
faktora nozīmīgums ir nedaudz augstāks attiecīgi 54% un 56% līmenī.
Pakalpojuma saņemšana no atzīta speciālista ir nozīmīga 38% ES-28 iedzīvotāju. Somijā vērtējums ir zemāks
28% līmenī, bet Īrijā un Apvienotajā Karalistē - nedaudz augstāks 43% līmenī. Zviedrijas iedzīvotājiem šī
faktora nozīmīgums ir augsts 62% līmenī.
Lētāka pakalpojuma saņemšana ir nozīmīga vidēji 34% ES-28 iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs
pakalpojuma lētuma nozīmīgums ir augstāks - Apvienotajā Karalistē un Somijā - attiecīgi 44% un 47%, bet
Īrijā un Zviedrijā - attiecīgi 56% un 67%.
Pakalpojuma saņemšanas tuvuma dzīvesvietai faktora vērtējums pētījuma mērķa valstīs ievērojami
neatšķiras no ES-28 vidējā vērtējuma 6% līmenī. Vienīgi Īrijā šis faktors ir nozīmīgāks 12% līmenī.

Izvēlētie pakalpojumi saņemšanai citā valstī norādīti attēlā Attēls 15. Respondentiem bija iespēja izvēlēties
vairākas atbildes.
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Attēls 15 Galvenie izvēlēto pakalpojumu veidi citā valstī
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Nozīmīgākais pakalpojums, kuru iedzīvotāji izvēlētos citā valstī, ir vēža ārstēšana, un to norādījuši 53% ES-28
iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs vienīgi Somijā šo pakalpojumu izvēlētos mazāks iedzīvotāju īpatsvars tikai 37%. Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Zviedrijā šo pakalpojumu izvēlētos attiecīgi 63%, 67% un 72%
iedzīvotāju.
Sirds ķirurģiju norādījuši vidēji 38% ES-28 iedzīvotāju. Somijā īpatsvars ir zemāks 25% līmenī, bet
Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāks attiecīgi 48%, 50% un 52% līmenī.
Zobārstniecība ir trešais nozīmīgākais pakalpojumu veids, un to izvēlētos vidēji 28% ES-28 iedzīvotāju.
Somijā un Apvienotajā Karalistē šādu iedzīvotāju īpatsvars ir nedaudz augstāks attiecīgi 35% un 38% līmenī,
bet Zviedrijā un Īrijā - augstāks attiecīgi 47% un 62% līmenī.
Diagnostika ir nozīmīgs pakalpojums 26% ES-28 iedzīvotāju. Somijas iedzīvotāju izvēle šim pakalpojumam ir
zemāka tikai 19% līmenī, bet Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāka attiecīgi 39%, 40% un 43%
līmenī.
Gūžas protezēšanu norādījuši vidēji 19% ES-28 iedzīvotāju. Somijā šī pakalpojuma izvēle ir zemāka 15%
līmenī, bet Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāka attiecīgi 36%, 38% un 39% līmenī. Arī ceļa
protezēšanu norādījuši vidēji 19% ES-28 iedzīvotāju. Somijā šī pakalpojuma izvēle ir zemāka 17% līmenī, bet
Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāka attiecīgi 35%, 38% un 38% līmenī.
Kataraktas ārstēšanu norādījuši vidēji 17% ES-28 iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs šo pakalpojumu
izvēlējušos iedzīvotāju īpatsvars ir augstāks. Somijā šo pakalpojumu izvēlētos 22% iedzīvotāju, bet
Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - attiecīgi 32%, 36% un 38% iedzīvotāju.
Nierakmeņu ārstēšanu norādījuši vidēji 15% ES-28 iedzīvotāju. Somijā šī pakalpojuma izvēle ir zemāka 11%
līmenī, bet Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāka attiecīgi 31%, 32% un 34% līmenī.
Arī trūces operēšanu norādījuši vidēji 15% ES-28 iedzīvotāju. Somijā šī pakalpojuma izvēle ir zemāka 12%
līmenī, bet Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Īrijā - augstāka attiecīgi 30%, 34% un 34% līmenī.
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Neziņa par pakalpojumu veida izvēli ir vidēji 23% ES-28 iedzīvotāju. Zviedrijā un Īrijā pārliecība par
pakalpojumu veidiem ir augstāka attiecīgi 11% un 13% līmenī, bet Apvienotajā Karalistē - nedaudz zemāka
22% līmenī. Somijā neziņa ir izteiktāka 26% līmenī.
Iemesli, kāpēc iedzīvotāji nevēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai, norādīti attēlā Attēls 16.
Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.

Attēls 16 Iemesli, kāpēc iedzīvotāji nevēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Galvenais iemesls, kāpēc iedzīvotāji nevēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai, ir apmierinātība
ar aprūpi savā valstī, un to norādījuši vidēji 55% ES-28 iedzīvotāju. Īrijā un Apvienotajā Karalistē
apmierinātība ar aprūpi savā valstī ir zemāka attiecīgi 42% un 53% līmenī, bet Zviedrijā un Somijā ievērojami augstāka attiecīgi 76% un 78% līmenī.
Nākamais nozīmīgākais faktors ir tuvums dzīvesvietai, un to norādījuši vidēji 49 ES-28 iedzīvotāju. Arī Īrijā ir
līdzīgs šī faktora vērtējums. Turpretī Apvienotajā Karalistē šī faktora nozīmīgums ir zemāks 38% līmenī, bet
Somijā un Zviedrijā - augstāks attiecīgi 53% un 62% līmenī.
Valodas problēmu faktoru norādījuši vidēji 27% ES-28 iedzīvotāju. Visās pētījuma mērķa valstīs šis faktors
tiek vērtēts zemāk. Tikai 25% Somijas un Zviedrijas iedzīvotāju norādījuši šo faktoru. Apvienotajā Karalistē
un Īrijā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir vēl zemāks attiecīgi 18% un 19% līmenī.
Savu tiesību nepārzināšanu norādījuši vidēji 23% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē un Īrijā šādu
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 15% un 16% līmenī, bet Somijā - nedaudz zemāks 22% līmenī.
Turpretī Zviedrijā īpatsvars ir augstāks 31% līmenī.
Informācijas nepietiekamību norādījuši vidēji 21% ES-28 iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē un Īrijā šādu
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks attiecīgi 11% un 19% līmenī, bet Somijā - nedaudz augstāks 22% līmenī.
Turpretī Zviedrijā īpatsvars ir augstāks 34% līmenī.
Nespēju atļauties pakalpojumu ārzemēs norādījuši vidēji 20% ES-28 iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs šī
faktora nozīmīgums ir zemāks. Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē to norādījuši tikai 10% iedzīvotāju, bet
Somijā un Īrijā - attiecīgi 14% un 18% iedzīvotāju.
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Informācijas trūkumu par pacientu drošumu un aprūpes kvalitāti arī norādījuši vidēji 20% ES-28 iedzīvotāju.
Īrijā un Apvienotajā Karalistē šī faktora vērtējums ir zemāks attiecīgi 17% un 18% līmenī, bet Somijā nedaudz augstāks 23% līmenī. Turpretī Zviedrijā īpatsvars ir augstāks 35% līmenī.
Pārliecības trūkumu par atmaksu norādījuši vidēji 16% ES-28% iedzīvotāju. Apvienotajā Karalistē, Īrijā un
Somijā šī faktora vērtējums ir zemāks attiecīgi 7%, 8% un 11% līmenī. Turpretī Zviedrijā īpatsvars ir nedaudz
augstāks 18% līmenī.
Iedzīvotāju problēmas ar atmaksas saņemšanu par aprūpi citās valstīs norādītas attēlā Attēls 17.
Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 17 Iedzīvotāju atbildes uz jautājumu vai, pēdējo reizi saņemot aprūpi citā ES valstī, viņiem ir nācies
saskarties ar kādām problēmām ar atmaksu no veselības dienesta vai sava apdrošinātāja
Avots: EUROBAROMETER aptauja

Problēmas ar atmaksas saņemšanu ir bijušas vidēji 15% ES-28 iedzīvotāju. Pētījuma mērķa valstīs šādu
iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks. Apvienotās Karalistes iedzīvotāji nav saskārušies ar šādām problēmām. Īrijā,
Somijā un Zviedrijā šādu iedzīvotāju īpatsvars sasniedz attiecīgi 8%, 10% un 10%.
***
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Analizējot mērķa valstu respondentu attieksmi pret pakalpojumu saņemšanu ārzemēs, var secināt, ka pusei
ES-28 iedzīvotājiem ir vēlme saņemt pakalpojumu citā valstī. Visās mērķa valstīs pakalpojumus iepriekš
saņēmušo iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret šāda prakses atkārtošanu ir augstāka par 50% (Somijā - 56%,
Apvienotajā Karalistē - 60%, Īrijā - 64%, Zviedrijā - 83%). Tikai 17% Zviedrijas pakalpojumus citā valstī
saņēmušo iedzīvotāju norādījuši, ka to nevēlētos darīt vēlreiz. Pakalpojumus iepriekš nesaņēmušo ES-28
iedzīvotāju attieksme pret pakalpojumu saņemšanu citā valstī ir atturīgāka, un tikai trešdaļa iedzīvotāju
izsaka vēlmi saņemt pakalpojumu citā valstī. Savukārt pakalpojumus iepriekš saņēmušo ES-28 iedzīvotāju
skaits, kas nevēlas saņemt atkārtot šo pieredzi sasniedz pat 47%. Saskaņā ar EUROBAROMETER datiem
aptuvēni trešdaļa ES-28 iedzīvotāju vēlētos saņemt pakalpojumus citā valstī (Somijā - 17%, Apvienotajā
Karalistē - 30%, Īrijā - 55% un Zviedrijā - 58% līmenī).
Analizējot iemeslus pakalpojuma izvēlei citā valstī, var secināt, kā nozīmīgākais faktors pakalpojuma izvēlei
citā valstī ir pakalpojuma nepieejamība savā valstī, kā arī aprūpes kvalitāte un pakalpojuma saņemšana no
atzīta speciālista. Tikai trešdaļa ES-28 iedzīvotāji lētāka pakalpojuma saņemšanu norādīja par nozīmīgu
faktoru, taču pētījuma mērķa valstīs pakalpojuma lētuma nozīmīgums ir augstāks (Apvienotajā Karalistē 44%, Somijā - 47%, Īrijā - 56% un Zviedrijā - 67%). Pakalpojuma saņemšanas tuvuma dzīvesvietai faktora
vērtējums pētījuma mērķa valstīs ievērojami neatšķiras no ES-28 vidējā vērtējuma 6% līmenī, izņemot Īriju,
kur šis faktors ir nozīmīgāks (12% līmenī). Nozīmīgākie pakalpojumi, kurus iedzīvotāji izvēlētos citā valstī, ir
vēža ārstēšana, Sirds ķirurģija, Zobārstniecība un diagnostika.
Analizējot iemēslus, kāpēc iedzīvotāji nevēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai, pamatā tie ir
apmierinātība ar aprūpi savā valstī, tuvums dzīvesvietai, Valodas problēmu faktors, Savu tiesību
nepārzināšana, Informācijas nepietiekamība. Nespēju atļauties pakalpojumu ārzemēs norādījuši vidēji tikai
20% ES-28 iedzīvotāju; pētījuma mērķa valstīs šī faktora nozīmīgums ir vēl zemāks.

3.3 Pētījuma aptaujas respondentu sociāli-demogrāfiskais raksturojums
No Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta (LZA EI) veiktajām iedzīvotāju un medicīnas speciālistu
aptaujām pētījuma analīzē ir izmantota iedzīvotāju aptauja, bet medicīnas speciālistu aptaujas rezultāti
sakarā ar nelielo respondentu skaitu ir uzskatāmi tikai par indikatīviem.
Pētījumā aptaujāto medicīnas speciālistu aptaujas respondentu kopskaits pētījuma mērķa valstīs sasniedz
tikai 15.
Savukārt, no iedzīvotāju aptaujas 236 respondentu kopskaita Norvēģijas iedzīvotāju īpatsvars ir vislielākais,
atbildējušo iedzīvotāju skaitam sasniedzot 68. Zviedrijā un Somijā atbildes snieguši attiecīgi 50 un 46
iedzīvotāji, bet Apvienotajā Karalistē un Īrijā - attiecīgi 33 un 39 iedzīvotāji.
No respondentu kopskaita vidēji 81% iedzīvotāju ir augstākā izglītība (attēls Attēls 18). Respondentiem bija
iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 18 LZA EI iedzīvotāju aptaujas respondentu izglītība
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vislielākais respondentu īpatsvars ar augstāko izglītību ir Somijā 91% līmenī, bet viszemākais - Apvienotajā
Karalistē - 73%.
Respondentu kopskaitā vidēji visvairāk iedzīvotāju ir nodarbināti valsts vai pašvaldību iestādēs (attēls Attēls
19). Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 19 Respondentu nodarbinātība
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Turpretī Apvienotās Karalistes respondenti pārsvarā ir nodarbināti privātās kompānijās, vai arī citās
organizācijās.
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Respondentu ikmēneša bruto ienākumu līmenis norādīts attēlā Attēls 20. Respondentiem bija iespēja
izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 20 Respondentu ikmēneša bruto ienākumu līmenis (EUR)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vidēji vislielākais īpatsvars respondentu kopskaitā ir iedzīvotājiem ar relatīvi zemiem ienākumiem, un 22%
respondentu ikmēneša bruto ienākumi nepārsniedz 2000 EUR. Apvienotās Karalistes respondentu kopskaitā
šādu iedzīvotāju īpatsvars sasniedz gandrīz pusi. Turpretī Skandināvijas valstu respondenti kopumā ir
„bagātāki”.
Lielākā daļa respondentu ir precējušies (attēls Attēls 21). Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu
atbildi.

Attēls 21 Respondentu ģimenes stāvoklis
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Galvenie kritēriji (ar iespēju norādīt vairākus kritērijus) medicīnas iestādes vai aprūpes izvēlei ir aprūpes
kvalitāte un ārstu pieredze (attēls Attēls 22). Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 22 Galvenie kritēriji medicīnas iestādes vai aprūpes izvēlei pētījuma mērķa valstīs (3-5 izvēles
iespējas)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Aprūpes kvalitātes kritērija nozīmīguma vērtējums pētījuma mērķa valstīs atrodas diapazonā no 20%
Norvēģijā līdz 23% Zviedrijā un Somijā. Ārstu pieredze visaugstāk tiek vērtēta Apvienotajā Karalistē - 19%,
Norvēģijā - 17%, kā arī Zviedrijā un Somijā - 14%. Turpretī Īrijā ārstu pieredzes nozīmīguma vērtējums ir tikai
9%. Īrijā aprūpes iespēju tuvuma vērtējums ir visaugstākais 13% līmenī, turpretī Apvienotajā Karalistē tas ir
tikai 9%. Izmaksu faktora nozīmīgums augstāk tiek vērtēts Apvienotajā Karalistē un Īrijā, bet Skandināvijas
valstīs šī kritērija nozīmīgums ir zemāks. Modernu tehnoloģiju nozīmīgums visaugstāk tiek vērtēts Īrijā 14%.
Vidēji apmēram 40% respondentu nav pieredzes aprūpes saņemšanā ārzemēs, un viņi to neplāno darīt arī
nākotnē (attēls Attēls 23). Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 23 Respondentu pieredze aprūpes saņemšanā ārzemēs un plāni to darīt nākotnē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Norvēģijas iedzīvotāju attieksme 56% līmenī ir visnoraidošākā, turpretī tikai 27% Apvienotās Karalistes un
35% Īrijas respondentu ir šāda attieksme.
To iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pakalpojumu saņemšanas pieredze ārzemēs, vai arī kuri plāno to darīt
nākotnē, pakalpojumu grupās norādīts attēlā Attēls 24. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas
atbildes.

Attēls 24 Respondentu pieredze aprūpes saņemšanā ārzemēs pakalpojumu grupās
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vislielākais īpatsvars ir zobārstniecības pakalpojumiem. Apvienotajā Karalistē un Īrijā šādu iedzīvotāju
īpatsvars pārsniedz pētījuma mērķa valstu vidējo līmeni 12%. Turpretī vispārējā ārstniecībā šādu iedzīvotāju
īpatsvars vidējo līmeni 7% pārsniedz Apvienotajā Karalistē un Somijā.
Saskaņā ar Eurobarometer pētījumu, vidēji 2% valsts iedzīvotāju plāno saņemt pakalpojumus ārzemēs.
Pētījuma mērķa valstīs vidēji šis līmenis ir pārsniegts tādās pakalpojumu jomās kā ginekoloģija un uroloģija,
oftalmoloģija, diagnostika, skaistumkopšana, ortopēdija, gastroenteroloģija un dzemdniecība.
Informācijas avoti pakalpojumu saņemšanai ārzemēs (ar iespēju izvēlēties vairākus faktorus), norādīti
attēlā Attēls 25. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.

31
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr.: +371 2020 7092, e-pasts: ei@lza.lv

Attēls 25 Informācijas avoti izvēles izdarīšanai pakalpojumu saņemšanai ārzemēs (vairāku avotu izvēles
iespējas)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Nozīmīgākais faktors ir draugu vai radu ieteikumi, un uz tiem izvēli balsta vidēji 31% iedzīvotāju. Par šo
līmeni zemāks vērtējums ir Zviedrijā un Norvēģijā.
Internetu kopumā par nozīmīgu uzskata pāri par 20% iedzīvotāju katrā valstī. Apvienotās Karalistes
iedzīvotāju vērtējums interneta vietnēm ir zemāks par vidējo līmeni 16%, turpretī iedzīvotāju vērtējums
ārstiem savā valstī ir augstāks par vidējo līmeni.
Gandrīz puse no pētījuma mērķa valstu respondentiem (44%) Latviju nav apmeklējuši (attēls Attēls 26).
Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.
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Attēls 26 Latvijas apmeklējuma biežums
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Tikai 26% Īrijas respondentu ir bijuši Latvijā, un Īrija ir vienīgā no pētījuma mērķa valstīm, kuras respondenti
Latviju neplāno apmeklēt. Turpretī tikai 24% Apvienotās Karalistes respondentu Latvijā nav bijuši.
Visaugstākais Latvijas „apmeklējums” ir Somijā, un tikai 13% respondentu Latvijā nav bijuši. Apvienotajā
Karalistē un Somijā arī ir visaugstākais trīs reizes Latviju apmeklējušo respondentu īpatsvars.
Kopumā vidēji trešdaļa pētījuma mērķa valstu respondentu uz Latviju ir braukuši ekskursijās (attēls Attēls
27). Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 27 Latvijas apmeklējumu mērķi
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Visvairāk „ekskursantu” - 41% ir Norvēģijā, savukārt biznesa sakarā Latviju apmeklējusi trešdaļa Somijas
respondentu. Medicīnas aprūpe vidēji ir bijusi 7% respondentu mērķis. Šis rādītājs ir uzskatāms par augstu
salīdzinājumā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem, kuri liecina, ka vidēji tikai 2% ES-28 valstu iedzīvotāju
saņem plānotus medicīnas aprūpes pakalpojumus ārzemēs. Visaugstākais rādītāja līmenis ir Īrijā - 9%,
viszemākais, tikai 4% - Somijā.
Vidējais palikšanas ilgums Latvijā norādīts attēlā Attēls 28. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu
atbildi.
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Attēls 28 Vidējais palikšanas ilgums Latvijā (dienas)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Nedaudz mazāk nekā pusei respondentu vidējais Latvijas apmeklējuma ilgums atrodas robežās no trīs
dienām līdz nedēļai. Apvienotās Karalistes respondenti ir vienīgie, kuru vizītes nav bijušas īsākas par trīs
dienām. Kopumā Skandināvijas valstu respodentu vizīšu ilgums pārsvarā nepārsniedz vienu nedēļu.
Vispārējais Latvijas kā valsts vērtējums norādīts attēlā Attēls 29. Respondentu atbilžu sniegšana netika
saistīta ar iepriekšēju Latvijas apmeklējumu. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 29 Latvijas valsts vispārējais vērtējums
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā vairāk nekā puse respondentu Latviju kā valsti vērtē pozitīvi. Visbiežāk šāds uzskats ir Somijas
respondentiem - 74%, bet visretāk - 44% līmenī, Īrijā. Neviens no šo valstu respondentiem Latviju nevērtē
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negatīvi. Negatīvs vērtējums ir 9% Apvienotās Karalistes respondentu. Īrijā neitrāls viedoklis ir 56%
respondentu.
Vidēji vairāk nekā 60% respondentu ir veselības apdrošināšanas polises (attēls Attēls 30). Respondentiem
bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 30 Respondentu veselības apdrošināšana
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vislabāk apdrošināti - 78% gadījumu, ir Zviedrijas respondenti. Turpretī tikai 39% Apvienotās Karalistes
respondentu ir veselības apdrošināšanas polises.
Respondentu uzskati par polises darbību ārvalstīs saņemto pakalpojumu segšanā norādīts attēlā Attēls
31. Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu atbildi.

Attēls 31 Respondentu viedoklis par ārvalstīs saņemto pakalpojumu segšanu ar polisi
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vislabākās zināšanas par polišu darbību ir Somijas iedzīvotājiem, visvājākās - Apvienotajā Karalistē.
Galvenais faktors, kurš ietekmē iespēju saņemt medicīnisko aprūpi Latvijā, ir jaunas tehnoloģijas un
efektivitāte (tikai viena faktora izvēles iespēja) (attēls Attēls 32). Respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai
vienu atbildi.
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Attēls 32 Pakalpojumu saņemšanu Latvijā ietekmējošie faktori (viena izvēle)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Galvenais faktors, kurš ietekmē iespēju saņemt medicīnisko aprūpi Latvijā, ir zemākas izmaksas (ar iespēju
izvēlēties 3-5 faktorus) (attēlsAttēls 33). Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.

Attēls 33 Pakalpojumu saņemšanu Latvijā ietekmējošie faktori (3-5 izvēles)
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vidēji 18% respondentu norādījuši izmaksu faktoru. Somijā faktora nozīmīgums 26% līmenī ir augstāks, bet
Apvienotajā Karalistē tas ir zems tikai 11% līmenī. Visaugstāk iespējas apvienot aprūpi ar atvaļinājumu 18%
līmenī vērtē Īrijas respondenti. Aprūpes kvalitāte visnozīmīgākā 14% līmenī ir Zviedrijas respondentiem, kuri
tomēr visaugstāk vērtē ārstu pieredzi - 17%. Pakalpojumu saņemšanas ātrums visnozīmīgākais 19% līmenī ir
Apvienotās Karalistes respondentiem. Līdzīgi augstu šīs valsts respondenti vērtē arī iestādes reputāciju.
Drošumu 12% līmenī visaugstāk vērtē Norvēģijas respondenti.
Nozīmīgākais pakalpojumu veids, kuru Latvijā ir saņēmuši vai plāno saņemt respondenti, ir zobārstniecība
(attēls Attēls 34). Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 34 Vēlamie Latvijā saņemamo pakalpojumu veidi
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Īrijā neviena pakalpojuma vērtējums nepārsniedz 7%. Zobārstniecību norādījuši 39% Apvienotās Karalistes
un 33% Norvēģijas respondentu. Augsts vērtējums 13% līmenī ir arī ginekoloģijai un uroloģijai.
Skaistumkopšanas pakalpojumi nozīmīgāki ir Skandināvijas valstu respondentiem. Pārējie nozīmīgākie
pakalpojumu veidi (ar vismaz 10% respondentu vērtējumu) ir oftalmoloģija un rehabilitācija Somijā,
diagnostika Zviedrijā, dermatoloģija Norvēģijā un Zviedrijā, vispārējā ārstniecība Apvienotajā Karalistē.
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***
Pētījumā kopā tika aptaujāti 251 respondenti: 236 mērķu valstu iedzīvotāji (Norvēģijā – 68, Zviedrijā – 50,
Somijā – 46, Apvienotajā Karalistē - 33 un Īrijā 39 – iedzīvotāji) un 15 medicīnas speciālisti mērķa valstīs.
Analizējot pētījuma aptaujas respondentu sociāli-demogrāfisko profilu, var secināt, kā Pētījumā aptaujāto
aptaujas respondentiem pamatā ir augstākā izglītība (81%) un tie ir precējušies (58%). Visvairāk aptaujāto
iedzīvotāju skaits ir nodarbināti valsts vai pašvaldību iestādēs, izņemot Apvienotās Karalistes, kur
respondenti pārsvarā ir nodarbināti privātās kompānijās, vai arī citās organizācijās. Lielākais respondentu
īpatsvars ir iedzīvotāji ar relatīvi zemiem ienākumiem, un 22% respondentu ikmēneša bruto ienākumi
nepārsniedz 2000 EUR. Salīdzinājumā ar Apvienotās Karalistes un Īriju, Skandināvijas valstu respondenti
kopumā ir „tūrīgākie”, t.i ar lielākiem vidējiem ienākumiem.
Analizējot galvenos kritērijus medicīnas iestādes vai aprūpes izvēlei, tie ir aprūpes kvalitāte un ārstu
pieredze. Izmaksu faktora nozīmīgums augstāk tiek vērtēts Apvienotajā Karalistē un Īrijā, bet Skandināvijas
valstīs šī kritērija nozīmīgums ir zemāks. Modernu tehnoloģiju nozīmīgums visaugstāk tiek vērtēts Īrijā.
Apmēram 40% respondentu nav pieredzes aprūpes saņemšanā ārzemēs, un viņi to neplāno darīt arī
nākotnē, īpaši noraidošākā attieksme pret aprūpes saņemšanu ārzemēs pauda Norvēģijas iedzīvotāji.
Analizējot iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem ir pakalpojumu saņemšanas pieredze ārzemēs, vai arī kuri plāno to
darīt nākotnē, var secināt, ka vislielākā piekrišana ir zobārstniecības pakalpojumiem, tiem seko ginekoloģija
un uroloģija, oftalmoloģija, diagnostika, skaistumkopšana, ortopēdija, gastroenteroloģija un dzemdniecība.
Par galveno informācijas avoti pakalpojumu saņemšanai ārzemēs kalpo draugu vai radu ieteikumi, tiem
seko internets. Gandrīz puse no pētījuma mērķa valstu respondentiem Latviju nav apmeklējuši nevienu
reizi. Visaktīvakie Latvijas apmeklētāji ir somi. Apvienotajā Karalistē un Somijā ir arī visaugstākais trīs reizes
Latviju apmeklējušo respondentu īpatsvars, kuri pamatā braukuši uz Latviju ekskursijās, savukārt biznesa
sakarā Latviju apmeklējusi trešdaļa respondentu, medicīnas aprūpe vidēji ir bijusi tikai 7% respondentu
mērķis. Vidējais Latvijas apmeklējuma ilgums atrodas robežās no trīs dienām līdz nedēļai. Kopumā vairāk
nekā puse respondentu Latvijas valsts tēlu vērtē pozitīvi.
Analizējot medicīnas tūrisma iespējas, tika secināts, ka vairāk nekā 60% respondentiem ir veselības
apdrošināšanas polises, visvairāk apdrošināti ir Zviedrijas respondenti, un vismazāk - Apvienotās Karalistes
respondenti, savukārt vislabākās zināšanas par polišu darbību un iespēju to izmantot ir Somijas
iedzīvotājiem, visvājākās - Apvienotajā Karalistē. Galvenie faktori, kuri ietekmē iespēju saņemt medicīnisko
aprūpi Latvijā, ir jaunas tehnoloģijas un efektivitāte, kā arī zemākas izmaksas. Nozīmīgākais pakalpojumu
veids, kuru Latvijā ir saņēmuši vai plāno saņemt respondenti ir zobārstniecība. Tai seko ginekoloģija un
uroloģija. Skaistumkopšanas pakalpojumi nozīmīgāki ir Skandināvijas valstu respondentiem. Pārējie
nozīmīgākie pakalpojumu veidi ir oftalmoloģija un rehabilitācija Somijas iedzīvotājiem, diagnostika Zviedrijas, dermatoloģija - Norvēģijas un Zviedrijas iedzīvotājiem, un vispārējā ārstniecība - Apvienoto
Karalistu iedzīvotājiem.

3.4 Grūtības pakalpojumu saņemšanā pētījuma mērķa valstīs
3.4.1

Pakalpojumu pieejamība pētījuma mērķa valstīs

Pakalpojumu pieejamība pētījuma mērķa valstīs tiek novērtēta, izmantojot iedzīvotāju aptaujas rezultātus.
Papildus iedzīvotāju aptaujai tiek izmantoti arī medicīnas personāla aptaujas rezultāti (speciālistu viedoklis),
tomēr nepieciešams ņemt vērā šīs aptaujas respondentu nelielo skaitu.
Faktori pētījuma mērķa valstīs pakalpojumu grupās ar vislielāko nozīmīgumu respondentu uztverē norādīti
attēlā Attēls 35 (norādīti faktori, kuri minēti vairāk nekā 15% respondentu atbildēs). Respondentiem bija
iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 35 Grūtības pakalpojumu pieejamībā pētījuma mērķa valstīs pakalpojumu grupās
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

3.4.2

Apvienotā Karaliste

Gaidīšanas laika novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlāAttēls
36. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 36 Grūtības pakalpojumu sakarā ar ilgu gaidīšanas laiku Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā pakalpojumu grupas ar visievērojamāko ilga gaidīšanas laika ietekmi ir vispārējā
ārstniecība un diganostika. Arī tādās pakalpojumu jomās kā ortopēdija, dermatoloģija, gastroenteroloģija,
zobārstniecība un rehabilitācija gaidīšanas laika ietekme ir nozīmīga.
Labu speciālistu trūkuma novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 37. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 37 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar labu speciālistu trūkumu Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā pakalpojumu grupas ar izteiktāko labu speciālistu trūkumu ir vispārējā ārstniecība un
ginekoloģija (lai gan speciālistu aptaujas rezultāti par to neliecina). Arī tādās pakalpojumu jomās kā
zobārstniecība, ortopēdija un gastroenteroloģija labu speciālistu trūkums ir jūtams.
Novecojušu tehnoloģiju novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlāAttēls 38. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 38 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir samērā augsts, un nevienā pakalpojumu grupā to iedzīvotāju
īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām, nepārsniedz 10%. Vienīgā pakalpojumu grupa ar
izteiktāko jaunu tehnoloģiju trūkumu ir zobārstniecība.
Pakalpojumu dārdzības faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 39. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 39 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar pakalpojumu dārdzību Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā oftalmoloģija, zobārstniecība un skaistumkopšana. Arī
bariatriskās ķirurģijas un diagnostikas dārdzības vērtējums pārsniedz 10%.
Vecuma ierobežojumu faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 40. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 40 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi neauglības ārstēšanā 6% respondentu uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu
apgrūtinošu faktoru.
Zemas pakalpojumu kvalitātes faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 41. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 41 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar zemu pakalpojumu kvalitāti Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi zobārstniecībā pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni norādījušo respondentu īpatsvars pārsniedz
10%. Arī skaistumkopšanā un oftalmoloģijā kvalitāte ir zema, jo to daļēji apstiprina arī speciālistu vērtējums.

Iespējas saņemt pakalpojumu savā valstī pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādītas
attēlā Attēls 42. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 42 Iespējas saņemt pakalpojumus bez problēmām savā valstī Apvienotajā Karalistē
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Lai gan gandrīz trešdaļa respondentu norāda, ka zobārstniecības pakalpojumu pieejamībā nav problēmu
neviens no speciālistiem tā neuzskata. Līdzīgs speciālistu vērtējums ir arī oftalmoloģijas pakalpojumiem.
3.4.3

Īrija

Gaidīšanas laika novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlāAttēls
43. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 43 Grūtības pakalpojumu sakarā ar ilgu gaidīšanas laiku Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā pakalpojumu grupas ar visievērojamāko ilga gaidīšanas laika ietekmi ir bariatriskā
ķirurģija, dermatoloģija un ortopēdija. Arī vispārējā ārstniecībā, gastroenteroloģijā, diagnostikā un
onkoloģijā gaidīšanas laika ietekme ir nozīmīga. Ilgu gaidīšanas laiku uz diagnostikas pakalpojumu apstiprina
arī speciālistu viedoklis.
Labu speciālistu trūkuma novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 44. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 44 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar labu speciālistu trūkumu Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā labu speciālistu trūkums ir vienīgi vispārējā ārstniecībā (9% respondentu).

Novecojušu tehnoloģiju novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā
Attēls 45. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 45 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir samērā augsts, un nevienā pakalpojumu grupā to iedzīvotāju
īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām, nepārsniedz 10%. Vienīgās pakalpojumu grupas ar
izteiktāku jaunu tehnoloģiju trūkumu ir kardioloģija, ginekoloģija un vispārējā ārstniecība. Tomēr speciālisti
nenorāda nevienu pakalpojumu grupu, kurā būtu novecojušas tehnoloģijas.
Pakalpojumu dārdzības faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 46. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 46 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar pakalpojumu dārdzību Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība un oftalmoloģija. Arī puse no speciālistiem
atzīmē zobārstniecību.
Vecuma ierobežojumu faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 47. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 47 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi neauglības ārstēšanā 5% respondentu uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu
apgrūtinošu faktoru.
Zemas pakalpojumu kvalitātes faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 48. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 48 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar zemu pakalpojumu kvalitāti Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi vispārējā ārstniecībā pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni norādījušo respondentu īpatsvars sasniedz
5%. Speciālisti zemu pakalpojumu kvalitāti neatzīmē nevienā pakalpojumu grupā.
Iespējas saņemt pakalpojumu savā valstī pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādītas
attēlā Attēls 49. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 49 Iespējas saņemt pakalpojumus bez problēmām savā valstī Īrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Pakalpojumu pieejamība Īrijā respondentu vērtējumā ir augsta, izņemot bariatrisko ķirurģiju,
skaistumkopšanu, plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju.
3.4.4

Norvēģija

Gaidīšanas laika novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā Attēls
50. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 50 Grūtības pakalpojumu sakarā ar ilgu gaidīšanas laiku Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā vienīgā pakalpojumu grupa, kurā ilga gaidīšanas laika vērtējums pārniedz 10%, ir
dermatoloģija. Tiek minēti arī rehabilitācijas, kardioloģijas, ortopēdijas un diagnostikas pakalpojumi. Ilgu
gaidīšanas laiku uz ortopēdijas un diagnostikas pakalpojumiem daļēji apstiprina arī speciālistu viedoklis.
Labu speciālistu trūkuma novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 51. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 51 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar labu speciālistu trūkumu Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā vienīgi rehabilitācijā labu speciālistu trūkuma vērtējums sasniedz 6%. Speciālisti uz
labu speciālistu trūkumu nenorāda.
Novecojušu tehnoloģiju novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā
Attēls 52. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 52 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir augsts, un nevienā pakalpojumu grupā to iedzīvotāju
īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām, nepārsniedz 3% (diagnostika). Arī speciālisti nenorāda
nevienu pakalpojumu grupu, kurā būtu novecojušas tehnoloģijas.
Pakalpojumu dārdzības faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 53. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 53 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar pakalpojumu dārdzību Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība un oftalmoloģija. Speciālisti atzīmē
zobārstniecību, neauglības ārstēšanu un onkoloģiju.
Vecuma ierobežojumu faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 54. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 54 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi neauglības ārstēšanā 4% respondentu uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu
apgrūtinošu faktoru. Speciālisti norāda arī dzemdniecību un ginekoloģiju.
Zemas pakalpojumu kvalitātes faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 55. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 55 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar zemu pakalpojumu kvalitāti Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi skaistumkopšanā pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni norādījušo respondentu īpatsvars sasniedz
4%. Speciālisti zemu pakalpojumu kvalitāti neatzīmē nevienā pakalpojumu grupā.

Iespējas saņemt pakalpojumu savā valstī pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādītas
attēlā Attēls 56. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 56 Iespējas saņemt pakalpojumus bez problēmām savā valstī Norvēģijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Pakalpojumu pieejamība Norvēģijā ir augsta, izņemot skaistumkopšanu, plastisko un rekonstruktīvo
ķirurģiju un neauglības ārstēšanu.
3.4.5

Zviedrija

Gaidīšanas laika novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā Attēls
57. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 57 Grūtības pakalpojumu sakarā ar ilgu gaidīšanas laiku Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā pakalpojumu grupas, kurā ilga gaidīšanas laika vērtējums pārsniedz 15%, ir onkoloģija
un vispārējā ārstniecība. Tiek minēti arī diagnostikas, rehabilitācijas un ortopēdijas Ilgu gaidīšanas laiku uz
onkoloģijas un vispārējās ārstniecības pakalpojumiem daļēji apstiprina arī speciālistu viedoklis, kuri norāda
arī uz neauglības ārstēšanu, oftalmoloģiju un kardioloģiju.
Labu speciālistu trūkuma novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 58. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 58 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar labu speciālistu trūkumu Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā vienīgi ortopēdijā labu speciālistu trūkuma vērtējums sasniedz 9%, bet rehabilitācijā 5%. Speciālisti uz labu speciālistu trūkumu nenorāda.
Novecojušu tehnoloģiju novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā
Attēls 59. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 59 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir augsts, un vienīgi skaistumkopšanas pakalpojumu grupā to
iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām, sasniedz 4%. Arī speciālisti nenorāda
nevienu pakalpojumu grupu, kurā būtu novecojušas tehnoloģijas.
Pakalpojumu dārdzības faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 60. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 60 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar pakalpojumu dārdzību Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība, skaistumkopšana, oftalmoloģija un plastiskā
ķirurģija. Šos pakalpojumu veidus atzīmē arī speciālisti.
Vecuma ierobežojumu faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 61. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 61 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi kardioloģijā 4% respondentu uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu
apgrūtinošu faktoru.
Zemas pakalpojumu kvalitātes faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 62. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 62 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar zemu pakalpojumu kvalitāti Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi rehabilitācijā un ginekoloģijā pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni norādījušo respondentu īpatsvars
pārsniedz 5%. Speciālisti zemu pakalpojumu kvalitāti neatzīmē nevienā pakalpojumu grupā.
Iespējas saņemt pakalpojumu savā valstī pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādītas
attēlā Attēls 63. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 63 Iespējas saņemt pakalpojumus bez problēmām savā valstī Zviedrijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Pakalpojumu pieejamība Zviedrijā ir samērā ir augsta, izņemot skaistumkopšanu, plastisko un
rekonstruktīvo ķirurģiju un fleboloģiju.
3.4.6

Somija

Gaidīšanas laika novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā Attēls
64. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.

68
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr.: +371 2020 7092, e-pasts: ei@lza.lv

Attēls 64 Grūtības pakalpojumu sakarā ar ilgu gaidīšanas laiku Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā vienīgās pakalpojumu grupas, kurās ilga gaidīšanas laika vērtējums pārniedz 10%, ir
diagnostika un gastroenteroloģija. Tiek minēti arī vispārējās ārstniecības, zobārstniecības, dermatoloģijas
un oftalmoloģijas pakalpojumi. Tomēr speciālisti neuzskata, ka kādā no pakalpojumu grupām būtu ilgs
gaidīšanas laiks.

Labu speciālistu trūkuma novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts
attēlā Attēls 65. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 65 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar labu speciālistu trūkumu Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Iedzīvotāju vērtējumā praktiski nav pakalpojumu grupu ar labu speciālistu trūkumu. Daļa speciālistu atzīmē
plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju.
Novecojušu tehnoloģiju novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādīts attēlā
Attēls 66. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 66 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir augsts, un nevienā pakalpojumu grupā to iedzīvotāju
īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām, nepārsniedz 2%. Arī speciālisti nenorāda nevienu
pakalpojumu grupu, kurā būtu novecojušas tehnoloģijas.
Pakalpojumu dārdzības faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 67. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 67 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar pakalpojumu dārdzību Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība, plastiskā ķirurģija un skaistumkopšana. Par
10% augstāks vērtējums ir arī tādās pakalpojumu grupās kā fleboloģija, ginekoloģija, rekonstruktīvā
ķirurģija, bariatriskā ķirurģija, rehabilitācija, oftalmoloģija un diagnostika. Speciālisti atzīmē zobārstniecību,
skaistumkopšanu, fleboloģiju, neauglības ārstēšanu un onkoloģiju.
Neviens no respondentiem, ieskaitot speciālistus, nevienā pakalpojumu grupā nav norādījuši vecuma
ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu apgrūtinošu faktoru.
Zemas pakalpojumu kvalitātes faktora novērtējums pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā
norādīts attēlā Attēls 68. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 68 Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar zemu pakalpojumu kvalitāti Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Vienīgi vispārējā ārstniecībā pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni norādījušo respondentu īpatsvars sasniedz
8%. Speciālisti zemu pakalpojumu kvalitāti neatzīmē nevienā pakalpojumu grupā.
Iespējas saņemt pakalpojumu savā valstī pakalpojumu grupās aptaujas respondentu vērtējumā norādītas
attēlā Attēls 69. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes.
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Attēls 69 Iespējas saņemt pakalpojumus bez problēmām savā valstī Somijā
Avots: LZA EI iedzīvotāju aptauja

Pakalpojumu pieejamība Somijā ir augsta, izņemot bariatrisko ķirurģiju. Arī speciālistu vērtējumā visi
pakalpojumi tiek uzskatīti par pieejamiem vismaz 50% gadījumu.
***
Analizējot pakalpojumu pieejamību pētījuma mērķa valstīs, var secināt, ka grūtības pakalpojumu pieejamībā
lielākoties ir saistītas ar ilgu gaidīšanas laiku un pakalpojuma cenām, kā arī labu speciālistu trūkumu, jaunu
tehnoloģiju trūkumu, vecuma ierobežojumiem pakalpojuma saņemšanai, zemu pakalpojumu kvalitāti un
grūtībām saņemt pakalpojumu savā mīnes zemē.
Apvienotās Karalistes iedzīvotāju vērtējumā ilgs gaidīšanas laiks visvairāk novērojams vispārējā ārstniecībā
un diganostikā, kā arī ortopēdija, dermatoloģija, gastroenteroloģija, zobārstniecība un rehabilitācija.
Savukārt par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā oftalmoloģija, zobārstniecība un skaistumkopšana.
Arī bariatriskās ķirurģijas un diagnostikas dārdzības vērtējums pārsniedz 10%. Anglijas Iedzīvotāju vērtējumā
labu speciālistu trūkums ir jūtams vispārējā ārstniecībā un ginekoloģijā, kā arī zobārstniecībā, ortopēdijā un
gastroenteroloģijā. Apvienotajā Karalistē nav novērotas grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar
novecojušām tehnoloģijām. Vienīgā pakalpojumu grupa ar izteiktāko jaunu tehnoloģiju trūkumu ir
zobārstniecība. Grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Apvienotajā Karalistē
nav novērotas, izņemot neauglības ārstēšanā, kurā aptaujātie respondenti uzskata vecuma ierobežojumus
par pakalpojuma saņemšanu apgrūtinošu faktoru. Pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni kā ierobežojušo
faktoru respondenti saskata zobārstniecībā, skaistumkopšanā un oftalmoloģijā.
Irijas iedzīvotāju vērtējumā ilgs gaidīšanas laiks visvairāk novērojams bariatriskā ķirurģija, dermatoloģija un
ortopēdija, kā arī vispārējā ārstniecībā, gastroenteroloģijā, diagnostikā un onkoloģijā. Savukārt par dārgiem
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tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība un oftalmoloģija. Īrijas Iedzīvotāju vērtējumā labu
speciālistu trūkums ir novērojams vispārējā ārstniecībā un ģinekoloģijā. Īrijā nav novērotas grūtības
pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām. Vienīgās pakalpojumu grupas ar izteiktāko
jaunu tehnoloģiju trūkumu ir kardioloģija, ginekoloģija un vispārējā ārstniecība. Līdzīgi kā Apvienotajā
Karalistē, grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar vecuma ierobežojumiem Irijā nav novērotas, izņemot
neauglības ārstēšanā, kurā aptaujātie respondenti uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma
saņemšanu apgrūtinošu faktoru. Pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni kā ierobežojušo faktoru respondenti
saskata vienīgi vispārējā ārstniecībā. Pakalpojumu pieejamība Īrijā respondentu vērtējumā ir augsta,
izņemot bariatrisko ķirurģiju, skaistumkopšanu, plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju.
Norvēģijas iedzīvotāju vērtējumā ilgs gaidīšanas laiks visvairāk novērojams dermatoloģija, kā arī
rehabilitācijas, kardioloģijas, ortopēdijas un diagnostikas pakalpojumi. Norvēģijas Iedzīvotāju vērtējumā
labu speciālistu trūkums ir novērojams vienīgi rehabilitācijā. Norvēģijā nav novērotas grūtības pakalpojumu
pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām. Kopumā iedzīvotāju vērtējums tehnoloģijām ir augsts, un
nevienā pakalpojumu grupā to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata tehnoloģijas par novecojušām,
nepārsniedz 3% (diagnostika). Savukārt par dārgiem, līdzīgi kā Lielbritānijā, tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā
zobārstniecība un oftalmoloģija. Medicīnas speciālisti par dārgiem atzīmē zobārstniecību, neauglības
ārstēšanu un onkoloģiju. Līdzīgi kā Apvienotajā Karalistē un Īrijā, grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar
vecuma ierobežojumiem Norvēģijā nav novērotas, izņemot neauglības ārstēšanā, kurā aptaujātie
respondenti uzskata vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu apgrūtinošu faktoru. Speciālisti
norāda arī dzemdniecību un ginekoloģiju. Pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni kā ierobežojušo faktoru
respondenti saskata skaistumkopšanā. Pakalpojumu pieejamība Norvēģijā respondentu vērtējumā ir augsta,
izņemot skaistumkopšanu, plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju un neauglības ārstēšanu.
Zviedrijas iedzīvotāju vērtējumā ilgs gaidīšanas laiks visvairāk novērojams onkoloģija un vispārējā
ārstniecība, kā arī diagnostikas, rehabilitācijas un ortopēdijas pakalpojumi, neauglības ārstēšana,
oftalmoloģija un kardioloģija. Zviedrijas Iedzīvotāju vērtējumā labu speciālistu trūkums ir novērojams vienīgi
ortopēdijā un rehabilitācijā. Zviedrijā nav novērotas grūtības pakalpojumu pieejamībā sakarā ar
novecojušām tehnoloģijām, izņemot skaistumkopšanu. Savukārt par dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi
kā zobārstniecība, skaistumkopšana, oftalmoloģija un plastiskā ķirurģija. Grūtības pakalpojumu pieejamībā
sakarā ar vecuma ierobežojumiem Zviedrijā ir novērotas kardioloģijā. Pakalpojumu kvalitātes zemo līmeni
kā ierobežojušo faktoru respondenti saskata rehabilitācijā un ginekoloģijā. Pakalpojumu pieejamība
Zviedrijā respondentu vērtējumā ir augsta, izņemot skaistumkopšanu, plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju
un fleboloģiju.
Somijas iedzīvotāju vērtējumā ilgs gaidīšanas laiks visvairāk novērojams diagnostika un gastroenteroloģijā,
kā arī vispārējās ārstniecības, zobārstniecības, dermatoloģijas un oftalmoloģijas pakalpojumu saņemšanā.
Somijas Iedzīvotāju vērtējumā praktiski nav pakalpojumu grupu ar labu speciālistu trūkumu. Daļa speciālistu
atzīmē plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju, kur trūkst labu speciālistu. Somijā nav novērotas grūtības
pakalpojumu pieejamībā sakarā ar novecojušām tehnoloģijām neviena pakalpojumu grupā. Savukārt par
dārgiem tiek uzskatīti tādi pakalpojumi kā zobārstniecība, plastiskā ķirurģija un skaistumkopšana, kā arī
fleboloģija, ginekoloģija, rekonstruktīvā ķirurģija, bariatriskā ķirurģija, rehabilitācija, oftalmoloģija un
diagnostika. Neviens no respondentiem, ieskaitot speciālistus, nevienā pakalpojumu grupā nav norādījuši
vecuma ierobežojumus par pakalpojuma saņemšanu apgrūtinošu faktoru. Pakalpojumu kvalitātes zemo
līmeni kā ierobežojušo faktoru respondenti saskata vispārējā ārstniecībā. Pakalpojumu pieejamība Somijā ir
augsta, izņemot bariatrisko ķirurģiju.
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3.5

Klientu izvēli ietekmējošie faktori pakalpojumu grupās

Klientu izvēli ietekmējošo faktoru analīzē pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs ir vairāki soļi. Vispirms
tiek aprēķināta vidējais respondentu norādīto pozitīvo atbilžu īpatsvars kopā visās pakalpojumu grupās.
Tiek izveidota tabula, kuras rindās norādīti pakalpojumu veidi, bet kolonās - pētījuma mērķa valstis (tabula
Tabula 3). Gadījumā, ja attiecīgā pakalpojumu veida īpatsvars attiecīgajā valstī pārsniedz aprēķināto vidējo
pozitīvo atbilžu īpatsvaru, tabulas šūna tiek iekrāsota zaļā krāsā. Iekrāsotās tabulas šūnas norāda uz zināma
tirgus potenciāla esamību attiecīgajā pakalpojumu grupā pētījuma mērķa valstī saistībā ar norādīto faktoru.
Tabulā norādīts arī vidējais pozitīvo atbilžu īpatsvars katrā pakalpojumu grupā visās valstīs, kā arī pozitīvo
atbilžu īpatsvars katrā valstī visās pakalpojumu grupās. Pakalpojumu grupu nosaukumi gadījumā, ja vidējā
grupas vērtība pārsniedz vidējo grupu vērtību visās valstīs, tiek iekrāsoti zaļā krāsā ar pasvītrojumu. Valstu
nosaukumi gadījumā, ja vidējā valsts vērtība visās pakalpojumu grupās pārsniedz vidējo valstu vērtību visās
pakalpojumu grupās, tiek iekrāsoti zaļā krāsā ar pasvītrojumu.
Informētības un pakalpojumu pieejamības faktori gadījumā tiek izmantota invertēšana (negatīvo atbilžu
īpatsvars), un attiecīgās tabulas šūnas tiek iekrāsotas sarkanā krāsā.
Tabula 3
Respondentu informētība par grūtībām pakalpojumu saņemšanā pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

FI

Vispārējā ārstniecība

Vidēji
grupā
18

Zobārstniecība

24

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

24

Ginekoloģija

27

Dzemdniecība

30

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

30

Oftalmoloģija

32

Kardioloģija

34

Onkoloģija

38

Neauglības ārstēšana

39

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

39

Gastroenteroloģija

40

Otolaringoloģija

44

Dermatoloģija

44

Fleboloģija

46

Plastiskā ķirurģija

51

Rekonstruktīvā ķirurģija

52

Skaistumkopšana

54

Proktoloģija

55

Bariatriskā ķirurģija

56

Vidēji valstī

33

55

38

45

23

39

Avots: autoru konstrukcija

Somijas respondenti kopumā ir vislabāk informēti par grūtībām pakalpojumu saņemšanā savā valstī,
atbildēm „nezinu” sastādot tikai 23% no respondentu kopskaita. Arī Apvienotās Karalistes un Norvēģijas
respondentu informētība pārsniedz visu valstu caurmēru. Turpretī Zviedrijas un Īrijas respondentu
informētība ir zemāka.
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Tādējādi iespējams secināt, ka Somijas iedzīvotāju informētība par grūtībā pakalpojumu saņemšanā savā
valstī ir relatīvi augsta, Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā - vidēja, bet Zviedrijā un Īrijā - relatīvi zema.
Pakalpojumu pieejamība savā mītnes zemē pētījuma mērķa valstīs norādīta tabulā Tabula 4. Sarkanā krāsā
tiek iekrāsotas šūnas gadījumos, kad attiecīgās valsts attiecīgā pakalpojuma pieejamība pārsniedz visu
valstu vidējo vērtību.
Tabula 4
Pakalpojumu pieejamība pētījuma mērķa valstīs

Plastiskā ķirurģija

Vidēji
grupā
18

Skaistumkopšana

20

Neauglības ārstēšana

20

Bariatriskā ķirurģija

22

Zobārstniecība

24

Fleboloģija

27

Rekonstruktīvā ķirurģija

27

Otolaringoloģija

32

Oftalmoloģija

32

Dermatoloģija

33

Proktoloģija

33

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

35

Onkoloģija

37

Gastroenteroloģija

37

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

38

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

44

Ginekoloģija

46

Kardioloģija

48

Vispārējā ārstniecība

51

Dzemdniecība

54

Pakalpojumu grupa

Vidēji valstī

UK

16

IE

18

NO

42

SE

36

FI

58

34

Avots: autoru konstrukcija

Visaugstākā pakalpojumu pieejamība ir Somijā, vidēji 58% respondentu uzskatot, ka pakalpojumi ir pieejami
savā valstī. Arī Norvēģijā un Zviedrijā pakalpojumu pieejamība pārsniedz visu valstu vidējo. Turpretī
Apvienotajā Karalistē un Īrijā pakalpojumu pieejamība ir ievērojami zemāka.
Tādējādi iespējams secināt, ka pakalpojumu pieejamība Skandināvijas valstīs ir samērā augsta, bet
Apvienotajā Karalistē un Īrijā - zema.
Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar gaidīšanas laiku (rindām uz
pakalpojumu) norādīts tabulā Tabula 5.
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Tabula 5
Gaidīšanas laika (rindu) faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

Vidēji
grupā
22

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

19

Oftalmoloģija

17

Vispārējā ārstniecība

16

Dermatoloģija

14

Fleboloģija

13

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

13

Otolaringoloģija

12

Gastroenteroloģija

11

Onkoloģija

10

Bariatriskā ķirurģija

10

Kardioloģija

9

Plastiskā ķirurģija

9

Ginekoloģija

9

Neauglības ārstēšana

8

Proktoloģija

5

Zobārstniecība

5

Rekonstruktīvā ķirurģija

5

Dzemdniecība

3

Skaistumkopšana

1

Pakalpojumu grupa

Vidēji valstī

UK

18

IE

NO

18

8

SE

FI

7

3

11

Avots: autoru konstrukcija

Somijā saistībā ar gaidīšanas laiku nevienā pakalpojumu grupā nepastāv tirgus potenciāls. Arī Zviedrijā un
Norvēģijā lielākajā daļā pakalpojumu grupu rindas uz pakalpojumu nav ievērojamas. Turpretī Īrijā un, īpaši,
Apvienotajā Karalistē vairumā pakalpojumu grupu gaidīšanas laiks ir nozīmīgs tirgus potenciālu ietekmējošs
faktors.
Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar cenām (pakalpojumu dārdzību)
norādīts tabulā Tabula 6.
Tabula 6
Dārdzības (cenu) faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

Zobārstniecība

FI

Vidēji
grupā
35

Neauglības ārstēšana

22

Skaistumkopšana

19

Fleboloģija

11

Oftalmoloģija

10

Plastiskā ķirurģija

10
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Onkoloģija

9

Rekonstruktīvā ķirurģija

6

Otolaringoloģija

6

Bariatriskā ķirurģija

6

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

6

Ginekoloģija

5

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

4

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

4

Vispārējā ārstniecība

4

Dermatoloģija

4

Gastroenteroloģija

3

Dzemdniecība

3

Kardioloģija

3

Proktoloģija

2

Vidēji valstī

14

5

5

8

11

9

Avots: autoru konstrukcija

Visās valstīs zobārstniecības un neauglības ārstēšanas pakalpojumi tiek uzskatīti par dārgiem.
Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar speciālistu pieejamības trūkumu
norādīts tabulā Tabula 7.
Tabula 7
Speciālistu trūkuma faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

Plastiskā ķirurģija

FI

Vidēji
grupā
7

Rekonstruktīvā ķirurģija

7

Gastroenteroloģija

6

Ginekoloģija

6

Vispārējā ārstniecība

4

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

4

Otolaringoloģija

4

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

4

Dermatoloģija

3

Oftalmoloģija

3

Zobārstniecība

3

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

3

Kardioloģija

3

Bariatriskā ķirurģija

2

Onkoloģija

2

Proktoloģija

2

Skaistumkopšana

1

Dzemdniecība

1
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Neauglības ārstēšana

1

Fleboloģija

0

Vidēji valstī

9

3

1

1

3

3

Avots: autoru konstrukcija

To respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņu mītnes valstī speciālistu pieejamība ir nepietiekama, ir zems,
caurmērā nepārsniedzot 4% no respondentu kopskaita. Vienīgi Apvienotajā Karalistē šādu respondentu
īpatsvars pārsniedz vidējo vērtību.
Tādējādi iespējams secināt, ka, izņemot Apvienoto Karalisti, speciālistu nepietiekama pieejamība nav
uzskatāma par tirgus potenciālu ietekmējošu faktoru.
Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar nepietiekamu pakalpojumu
kvalitāti norādīts tabulā Tabula 8.
Tabula 8
Pakalpojumu kvalitātes faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

FI

Skaistumkopšana

Vidēji
grupā
4

Zobārstniecība

3

Vispārējā ārstniecība

3

Oftalmoloģija

3

Plastiskā ķirurģija

2

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

2

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

1

Ginekoloģija

1

Otolaringoloģija

1

Dzemdniecība

1

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

1

Kardioloģija

1

Bariatriskā ķirurģija

1

Neauglības ārstēšana

1

Dermatoloģija

0

Gastroenteroloģija

0

Onkoloģija

0

Fleboloģija

0

Rekonstruktīvā ķirurģija

0

Proktoloģija

0

Vidēji valstī

4

0

1

1

1

1

Avots: autoru konstrukcija

Vienīgi Apvienotajā Karalistē pakalpojumu nepietiekamas kvalitātes vērtējums pārsniedz visu valstu vidējo
vērtību.
Tādējādi iespējams secināt, ka, izņemot Apvienoto Karalisti, pakalpojumu zema kvalitāte nav uzskatāma par
tirgus potenciālu ietekmējošu faktoru.
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Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar novecojušām tehnoloģijām
norādīts tabulā Tabula 9.
Tabula 9
Novecojušu tehnoloģiju faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

FI

Vispārējā ārstniecība

Vidēji
grupā
3

Zobārstniecība

3

Dzemdniecība

2

Oftalmoloģija

2

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

2

Proktoloģija

2

Onkoloģija

2

Rekonstruktīvā ķirurģija

2

Plastiskā ķirurģija

1

Ginekoloģija

1

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

1

Kardioloģija

1

Dermatoloģija

1

Skaistumkopšana

1

Fleboloģija

1

Neauglības ārstēšana

1

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

1

Bariatriskā ķirurģija

1

Gastroenteroloģija

1

Otolaringoloģija

0

Vidēji valstī

5

1

0

0

0

1

Avots: autoru konstrukcija

Vienīgi Apvienotajā Karalistē novecojušu tehnoloģiju faktora vērtējums pārsniedz visu valstu vidējo vērtību.
Tādējādi iespējams secināt, ka, izņemot Apvienoto Karalisti, novecojušas tehnoloģijas nav uzskatāmas par
tirgus potenciālu ietekmējošu faktoru.
Tirgus potenciāls pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs saistībā ar vecuma ierobežojumiem
pakalpojuma saņemšanai norādīts tabulā Tabula 10.
Tabula 10
Vecuma ierobežojumu faktora nozīmīgums pakalpojumu grupās pētījuma mērķa valstīs
Pakalpojumu grupa

UK

IE

NO

SE

Neauglības ārstēšana

FI

Vidēji
grupā
9

Dzemdniecība

3

Ginekoloģija

3

Kardioloģija

1

Plastiskā ķirurģija

0
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Zobārstniecība

0

Rehabilitācija un fiziskā medicīna

0

Rekonstruktīvā ķirurģija

0

Bariatriskā ķirurģija

0

Medicīniskā diagnostika / pārbaudes

0

Dermatoloģija

0

Fleboloģija

0

Gastroenteroloģija

0

Vispārējā ārstniecība

0

Skaistumkopšana

0

Onkoloģija

0

Ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija

0

Otolaringoloģija

0

Proktoloģija

0

Oftalmoloģija
Vidēji valstī

0
1

0

3

0

0

1

Avots: autoru konstrukcija

Vecuma ierobežojumi pāsvarā saistās ar neauglības ārstēšanu, dzemdniecību un ginekoloģiju. Vienīgi
Norvēģijā vecuma ierobežojumu faktora vērtējums pārsniedz visu valstu vidējo vērtību.
Tādējādi iespējams secināt, ka, izņemot Norvēģiju, vecuma ierobežojumi nav uzskatāmi par tirgus
potenciālu ietekmējošu faktoru.
***
Analizējot respondentu informētību par grūtībām pakalpojumu saņemšanā pētījuma mērķa valstīs, var
secināt, ka Somijas respondenti kopumā ir vislabāk informēti par grūtībām pakalpojumu saņemšanā savā
valstī, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas respondentu informētība ir vidējā, turpretī Zviedrijas un Īrijas
respondentu informētība ir zemāka. Savukārt, pakalpojumu pieejamība Skandināvijas valstīs ir samērā
augsta, bet Apvienotajā Karalistē un Īrijā - zema. Somijā saistībā ar gaidīšanas laiku nevienā pakalpojumu
grupā nepastāv tirgus potenciāls. Arī Zviedrijā un Norvēģijā lielākajā daļā pakalpojumu grupu rindas uz
pakalpojumu nav ievērojamas. Turpretī Īrijā un, īpaši, Apvienotajā Karalistē vairumā pakalpojumu grupu
gaidīšanas laiks ir nozīmīgs tirgus potenciālu ietekmējošs faktors. Visās valstīs zobārstniecības un neauglības
ārstēšanas pakalpojumi tiek uzskatīti par dārgiem. Izņemot Apvienoto Karalisti, speciālistu nepietiekama
pieejamība, pakalpojumu zema kvalitāte, kā arī novecojušas tehnoloģijas nav uzskatāmas par tirgus
potenciālu ietekmējošu faktoru. Savukārt vecuma ierobežojumi nav uzskatāmi par tirgus potenciālu
ietekmējošu faktoru, izņemot Norvēģiju.
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4

KONKURENTU RAKSTUROJUMS

Latvijas konkurentu valstu raksturojumi sniegti portālā http://www.intmedtourism.com. Saskaņā ar portālā
norādīto informāciju Latvijas medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju galvenie konkurenti ir Eiropas, NVS,
Ziemeļāfrikas un Vidējo Austrumu valstis, jo šo valstu pakalpojumu sniedzēji ir specializējušies
Rietumeiropas valstu klientu apkalpošanā.
Austrija
Austrijas pakalpojumu eksporta galvenie virzieni galvenokārt ir saistīti ar valsts neapmaksātu pakalpojumu
sniegšanu par augstām cenām - sejas ķirurģija, kosmētiskā ķirurģija, kosmētiskā zobārstniecība,
zobārstniecība, rekonstruktīvā ķirurģija. Bez tam valsts specializējas arī vēža ārstēšanā. Pazīstamākās
klīnikas ir Orthomed Plus un Rudolfinerhaus Private Hospital.
Beļģija
Valsts galvenais eksporta pakalpojums ir koronārās artērijas apiešanas transplants, kurš sastāda apmēram
45% no valsts sniegto pakalpojumu kopapjoma. Šī pakalpojuma izcenojumu zemākais līmenis ir 5,000 €.
Pārējie nozīmīgākie pakalpojumi ir diagnostika un ārstēšana, centrālās un perifērās nervu sistēmas audzēju
ārstēšana, plastiskā ķirurģija, zobārstniecība, nieru transplantācija, asinsvadu ķirurģija, muguras ķirurģija.
Pakalpojumu sniegšanā tiek izmantotas tādas modernās metodes kā elektronu mikroskopija, ultrasoniskā
aspirācija, kompjūteru navigācija un invazīvā neiroradioloģija. Tiek izmantoti arī robotizēti aparāti.
Pazīstamākā klīnika ir Briseles Universitātes hospitālis.
Bulgārija
Bulgārija ir uzskatāma par Eiropas vadošo centru multiplās sklerozes ārstēšanā. Valsts apkalpo gan NVS, gan
pārējās Eiropas valstu klientus. Tiek piedāvāti arī diagnostikas, zobārstniecības, onkoloģijas, neiroķirurģijas,
ortopēdija un traumatoloģijas un ginekoloģijas pakalpojumi. Kardioloģijā tiek sniegti pakalpojumi
kardiovaskulārajā ķirurģijā - vārstu protezēšana un vārstu saglabāšanas ķirurģija.
Pārējie pakalpojumi ir ķirurģija un neiroķirurģija. Plašs ir piedāvājums rekreācijai kūrortos. Modernās
ārstniecības metodes ietver CT, MRT, intervencionālo rentgenoloģiju, mamogrāfiju ar stereotaktisko
biopsiju, osteodensitometriju, ultraskaņas vizualizāciju.
Horvātija
Horvātija sniedz pakalpojumus Rietumeiropas, NVS un ASV klientiem. Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu
cenas ir 2-3 reizes zemākas nekā Rietumeiropā. Zobārstniecībā cenas ir par 40% zemākas nekā Apvienotajā
Karalistē un ASV, un pakalpojumi ietver endotonisko aprūpi, balināšanu, metālkeramikas un implantu
pielietošanu. Tiek sniegti pleca, elkoņa, pēdas, ceļa un gūžas locītavas ortopēdijas pakalpojumi
pieaugušajiem un bērniem. Valsts specializējas arī traumatoloģijā un sporta medicīnā, īpaši sporta traumu
ķirurģijā. Tiek piedāvāti arī tādi specializēti pakalpojumi bērniem kā ekstremitāšu iedzimta vai
postraumatiska deformācija, cerebrālās paralīzes specializētā terapija un zīdaiņu gūžas locītavu ultraskaņas
pārbaude. Plašs tirgus segments ir oftalmoloģija, kurā katru gadu tiek apkalpoti apmēram 5,000 ārvalstu
klientu. Tiek sniegti arī fizioterapijas pakalpojumi. Līdzīgi Bulgārijai plašs ir piedāvājums rehabilitācijai
kūrortos. Plašāk pazīstamā klīnika ir Ars Salutaris Dental Clinic.
Kipra
Kipra ir specializējusies Rietumeiropas un NVS klientu apkalpošanā. Ievērojama valsts konkurētspējas
priekšrocība ir personāla augstās angļu un krievu valodas prasmes. Kipras pakalpojumu piedāvājums ir
plašs: ortopēdija un traumatoloģija, ķirurģija, ginekoloģija un dzemdniecība, reproduktīvās tehnoloģijas,
plastiskā ķirurģija, estētiskā medicīna, zobārstniecība, kompleksā diagnostika. Neauglības ārstēšanā tiek
izmantotas ART metodes (IVF, ICSI, donācija). Pazīstamākā klīnika ir Euthymiades Audiology Centre.
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Čehija
Valsts tradicionāli ir specializējusies uz „dārgā” segmenta klientiem no Vācijas, Austrijas, Šveices, Francijas,
Izraēlas un ASV. Čehijas konkurētspējas priekšrocības nodrošina tas, ka tehniskās iespējas un pakalpojumu
klāsts ir līdzīgs vadošajiem Eiropas centriem, bet tai pašā laikā piedāvātās cenas ir ievērojami zemākas.
Pakalpojumu klāsts ir plašs: kardioloģija, sirds ķirurģija, onkoloģija, neiroķirurģija, ortopēdija,
traumatoloģija, pediatrija, ginekoloģija, radioterapija, radioķirurģija, plastiskā ķirurģija un estētiskā
medicīna, kā arī rehabilitācija pēc sirds ķirurģijas un plastiskās ķirurģijas. Pazīstamākās klīnikas ir Zlin Clinic
for Reproductive Medicine and Gynaecology, Sanus Sanatorium un Iscare Clinical Center.
Dānija
Dānija ir uzskatāma par vidēji augstu pakalpojumu cenu valsti. Pakalpojumu izmaksas ir par 10-20%
zemākas nekā Austrijā, bet par 10% augstākas nekā Somijā. Valsts īpatnība ir pakalpojumu pilnas
priekšapmaksas pieprasīšana skaidrā naudā vairumā gadījumu. Galvenie pakalpojumu veidi ir telemedicīna,
telemetrija, zobārstniecība, diagnostika un ortopēdija.
Francija
Francija ir uzskatāma par augstu pakalpojumu cenu valsti. Valsts specializējas Rietumeiropas un ASV klientu
apkalpošanā, sniedzot pakalpojumus gastroenteroloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā, kardioloģijā un
sirds ķirurģijā, ortopēdijā un traumatoloģijā, uroloģijā un androloģijā. Tiek sniegti pakalpojumi arī tādās
jomās kā onkoloģija, sejas un ķermeņa plastiskā ķirurģija, intīmā ķirurģija, neķirurģiskā tauku likividēšana,
celulīta ārstēšana, matu transplantācija un zelta pavedienu implantēšana. Tiek izmantotas tādas modernās
metodes kā ķirurģiskā laparoskopija. Inovatīvas pieejas tiek izmantotas tādos vēža slimību diagnostikas un
ārstēšanas segmentos kā piena dziedzeri, prostata, bērnu audzēji, sarkoma un acu audzēji. Tiek izmantotas
MR, CRI, PET, SPECT metodes, kā arī lineārie paātrinātāji, skeneri un radioķirurģijas instalācijas. Operāciju
zālēs ir izvietoti stereotaktiskie galdi.
Vācija
Vācijas klientu ģeogrāfija ir plaša: Eiropa, ASV, NVS un Dienvidaustrumu Āzija. Valsts specializējas
diagnostikā, tomēr par visaugstāk attīstīto piedāvājuma segmentu ir uzskatāma kardioķirurģija ar išēmiskās
sirds slimības, sirds ritma traucējumu, sirds defektu, aterosklerozes un endokardīta ārstēšanu.
Neiroķirurģijas pakalpojumi saistās ar smadzeņu audzējiem, muguras nervu audzējiem, centrālās un
perifērās nervu sistēmas traumu pēcefektiem, nervu sistēmas infekcijas slimībām, muguras disku
deģeneratīvo slimību, muguras disku trūci. Onkoloģijā tiek sniegti pakalpojumi ķirurģiskajā un terapeitiskajā
vēža ārstēšanā - dzemde, prostata, zarnas, kuņģis, smadzenes un piena dziedzeri. Kvalitatīvi ir arī asinsvadu
mikroķirurģijas pakalpojumi. Pārējie pakalpojumi ir ginekoloģija, ortopēdija un reimatoloģija - artrīts,
artroze, osteoporoze, muguras slimības, sporta traumas, zīdaiņu cerebrālā paralīze, ekstremitāšu attīstības
defekti. Valsts sniedz arī rehabilitācijas pakalpojumus.
Pazīstamākās klīnikas ir Asklepios Hospital Group, University Medical Center Freiburg, Nordwest Hospital,
Praxis für Fertilität, Main-Taunus Private Clinic, Rinecker Proton Therapy Center
Ungārija
Valsts pakalpojumu klientu ģeogrāfiskais aptvērums nav plašs, bet tas ir stabils un fokusēts uz atsevišķām
valstīm: Apvienoto Karalisti, Franciju, Spāniju, Skandināvijas valstīm, Krieviju un Ukrainu. Vislielākie sniegto
pakalpojumu apjomi ir zobārstniecībā. Valsts specializējas implantu ieaudzēšanā un protezēšana.
Pakalpojumiem ir nemainīgi augsta kvalitāte un salīdzinājumā ar klientu mītnes valstīm cenas ir vairākas
reizes zemākas. Pārējās pakalpojumu jomas ir kompleksās pārbaudes, kardioķirurģija, neiroķirurģija,
onkoloģija, ortopēdija, traumatoloģija, ginekoloģija, radioķirurģija, oftalmoloģija, plastiskā ķirurģija (tauku
atsūkšana, sejas savilkšana, krūšu palielināšana un samazināšana, acu plakstiņu plastika, ausu formas
maiņa, deguna plastika), estētiskā medicīna. Pazīstamākās klīnikas ir Premium Dental Health Center and
Hospital, Fabian Anti-Aging Clinic, Fönix Medical Resort.
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Itālija
Nozīmīgs piedāvājuma segments ir veselības pārbaudes, tomēr vērtības izteiksmē lielākais tirgus segments
ir plastiskā ķirurģija (deguna formas korekcija, krūšu palielināšana un formas korekcija). Šo pakalpojumu
cenas ir par 15-20% zemākas nekā Francijā un Šveicē. Pārējās pakalpojumu jomas ir estētiskā medicīna,
dzemdniecība un ginekoloģija, neiroķirurģija, onkoloģija, dermatoloģija, otolaringoloģija, uroloģija,
vispārējā ķirurģija, radioterapija un radioķirurģija, ortopēdija un traumatoloģija, pediatrija un ķirurģija.
Estētiskajā zobārstniecībā tiek pielietota digitālā kompjūteru radiogrāfija un lāzeri. Arī šajā segmentā cenas
ir par 10-20% zemākas nekā Šveicē, Vācijā vai Austrijā. Neauglības ārstēšanā tiek izmantotas asistētas
reproduktīvas tehnoloģijas - apaugļošana dzemdē ar donora spermu, IVF, IVF ar mikroķirurģiskām
apaugļošanas tehnikām (intracitoplazmiskā spermas injekcija, donācija, olšūnu, spermas un embriju
krioprezerevēšana, IVF-ICSI metode ar iepriekšēju spermas diagnostisko caurskati, olšūnu un embriju
pārbaude uz iespējamām ģenētiskām slimībām. Modernās izmantotās metodes ietver CT, PET,
lāzersistēmas, MRI. Ķirurģijā tiek izmantotas tādas tehnoloģijas un metodes kā lāzers, endoskopija, mikro
un laparoskopiskā ķirurģija, stereotaktiskā radioķirurģija, radioterapija. Tiek sniegti arī pakalpojumi
telemedicīnā, kā arī t.s. otrā viedokļa pakalpojums.
Pazīstamākā klīnika ir Ars Medica Clinic.
Latvija
Latvijas piedāvāto pakalpojumu klāsts nav plašs: zobārstniecība, rekonstruktīvā un plastiskā ķirurģija,
estētiskā medicīna, oftalmoloģija, neiroloģija, kā arī psihiatrisko neirožu ārstēšana.
Lietuva
Valsts nozīmīgākā piedāvājuma joma ir vispārējās un speciālās sirds pārbaudes, kā arī sirds ķirurģija. Pārējās
pakalpojumu jomas ir neiroķirurģija, vispārējā un endoskopiskā ķirurģija, uroloģija, ginekoloģija, ortopēdija,
kosmētiskā un plastiskā ķirurģija.
Pazīstamākās klīnikas ir Medical Diagnostic and Treatment Center, Dental Clinic of Astijus and Birute
Mackevičiai, Plastic Surgery Centre, Kardiolita Hospital, Medea Medical and Diagnostic Centre.
Norvēģija
Norvēģija ir specializējusies Skandināvijas valstu, Vācijas, Holandes, Krievijas un citu NVS valstu klientu
apkalpošanā. Pakalpojumu izcenojumi ir par 20-25% zemāki nekā Apvienotajā Karalistē un Vācijā. Galvenās
pakalpojumu jomas ir telemedicīna, radioloģija, vispārējā patoloģija, dermatoloģija, laboratorijas
izmeklējumi, psihiatrija, gastroenteroloģija un kardioloģija. Pārējās pakalpojumu jomas ir zobārstniecība
(sinusa pacelšanas procedūras implantēšana, metālkeramikas un bezmetāla protezēšana, balināšana,
pārsegu nomaiņa, terapija, ortodontija ar zemmēles skavām, bērnu zobārstniecība), oftalmoloģija
(astigmatisms, tuvredzības un tālredzības ārstēšana ar lāzeriekārtām), plastiskā ķirurģija un estētiskā
medicīna (krūšu palielināšana un samazināšana, vecuma krunku izlīdzināšana, sejas kontūru savilkšana,
deguna plastika), kā arī maternitāte (dzemdniecība un pēcdzemdību rehabilitācija).
Krievija
Krievija sniedz augsta kvalitātes pakalpojumus par cenām, kuras sasniedz apmēram tikai 50% no Eiropas
cenām. Tomēr pakalpojumu sniegšanu ierobežo tradicionāli zemā valodu prasme. Pakalpojumu jomas ir
neiroķirurģija, perifērās un centrālās nervu sistēmas ārstēšana pieaugušajiem un bērniem. Konsultāciju un
ārstēšanas jomas ir arī smadzeņu un muguras vadu iekšienes slimības, perifēro un spinālo nervu patoloģijas,
neiroonkoloģijas slimības, pediatriskā neiroķirurģija. Tiek izmantotas tādas modernās metodes kā
mikroķirurģija, lāzeru un ultraskaņas ķirurģija, gamma naži, lineārie paātrinātāji. Oftalmoloģijas pakalpojumi
ir lāzeru redzes korekcija, tuvredzīguma un tālredzīguma ārstēšana, astigmatisms, katarakta, glaukoma,
keratodermas slimības, retinālā separācija. Tiek izmantota eksimērā lāzera metode. Tiek sniegti arī
pakalpojumi zobārstniecībā, kosmetoloģijā, uroloģijā un atkarību ārstēšanā.
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Slovakija
Neraugoties uz ilgstošo pieredzi sanatoriju un kūrortu sfērā, Slovakija tikai nesen ir sākusi citu medicīnas
pakalpojumu eksportu. Ārvalstu pacienti ir no NVS, Vācijas un Austrijas. Valsts balneoloģiskie kūrorti
specializējas muskuļu un skeleta aparāta, augšējo elpošanas ceļu, onkoloģijas, ginekoloģijas un neiroloģijas
jomās. Tomēr arī pārēji medicīnas centri, neskaitot sanatorijas, ir iesaistīti medicīnas tūrismā. Privātajiem
centri ir nodrošināti ar modernām tehnoloģijām. Liels skaits speciālistu profesionālo apmācību un praksi
saņem Čehijā, Vācijā un Austrijā. Pakalpojumu cenas ir ļoti pieņemamas, un tās ir pat zemākas nekā
Ungārijā un Čehijā.
Pakalpojumi un attieksme atbilst Eiropas standartiem. Konkurētspēju mazina vājās valodu zināšanas, lai gan
daudzi centri nodarbina krieviski runājošu personālu. Nozīmīgākie pakalpojumi ir zobārstniecība,
protezēšana, acu slimību ārstēšana, redzes lāzerkorekcija, plastiskā ķirurģija, neauglības ārstēšana,
endokrinoloģija un dzemdniecība.
Slovēnija
Slovēnijas medicīnas tūrisma sektorā darbojas gan valsts, gan privātie daudznozaru centri, specializētas
privātklīnikas, kā arī balneoloģiskās aprūpes kūrorti ar unikālu dziedniecisku dabas faktoru
pielietošanu.Personāls ir profesionāls, un aprūpes standarti ir augsti. Cenu politika ir liberāla. Daudzas
vietējās institūcijas sadarbojas ar pasaules vadošajiem medicīnas centriem un profesionāļiem. Nozīmīgākie
ārvalstu klientu pieprasītie pakalpojumi ir zobārstniecība (ķirurģiskā un estētiskā zobārstniecība,
implantoloģija, protezēšana), plastiskā ķirurģija (rinoplastija, tauku atsūkšana, sejas ādas savilkšana,
blefaroplastija, mentoplastija un otoplastija), metabolisma slimību ārstēšana (aptaukošanās, diabēts),
henmatoloģija un asins slimības, sirds slimības, ādas slimības, kardioloģija, neiroloģija, ortopēdija
(sarežģītas gūžas un ceļa locītavas protezēšanas, rehabilitācija pēc muskuļu un skeleta traumām). Īpašos
rehabilitācijas kursus pēc ķirurģijas un traumām sniedz sekojoši balneoloģiskie kūrorti: Čatež, Rogaška
Slatina, Dobrna, Strunjan, Trenčianske Teplice, Bardejovske kupele. Dabiskie dziednieciskie faktori un
minerālūdeņi ļauj veiksmīgi ārstēt neiroloģiskas, respiratoto orgānu, muskuļu un skeleta aparāta,
gastroenteroloģiskās, kardiovaskulārās slimības, vīriešu un sieviešu neauglību, alerģiskās reakcijas, ādas
problēmas, kā arī mazināt hroniskās muguras un locītavu sāpes. Balneoloģiskā aprūpe vienmēr notiek ārsta
uzraudzībā, un parasti tā nodrošina pacientu labu rehabilitāciju.
Spānija
Spānija jau ilgstoši ir bijis populārs medicīnas tūrisma mērķis. Valsts veselības sistēma PVO rangā atrodas
septītajā vietā. Ārvalstu pacientus galvenokārt apkalpo privātklīnikas. Neraugoties uz medicīnas
pakalpojumu augsto kvalitāti, cenas sastāda tikai nelielu daļu no attiecīgajām Austrijas vai Šveices klīniku
cenām. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kurš katru gadu piesaista ASV, Apvienotās Karalistes,
Francijas un NVS klientus. Iestādēs tiek pielietotas vismodernākās iekārtas un avangarda tehnoloģijas, īpaši
mikroķirurģijā, robotizētajā un laparoskopiskajā ķirurģijā. Bez tam ārsti saņem vismodernāko apmācību, un
personāls ir laipns un uzmanīgs. Vairumā iestāžu personāls runā ne tikai angliski, bet arī vācu, franču un
krievu valodā. Nozīmīgākie augstas kvalitātes pakalpojumi ir estētiskā zobārstniecība, plastiskā ķirurģija,
ortopēdija, oftalmoloģija, onkoloģija, kardioloģija, neiroloģija un reproduktīvā medicīna. Katru gadu aizvien
vairāk sieviešu izvēlas Spāniju dzemdniecībai un pēcdzemdību aprūpei. Divas vispopulārākās pakalpojumu
jomas ir plastiskā ķirurģija un estētiskā medicīna. Spānijas ķirurgu veiktās operācijas ir ļoti kvalitatīvas.
Operāciju spektrs ir plašs, ieskaitot acu plakstu pacelšanu, zemacu maisiņu likvidēšanu, sejas un kakla
savilkšanu, žokļu implantus, rinoplastiju, matu transplantāciju, tauku atšūkšanu, krūšu korekciju vīriešiem.
Pēcoperācijas perioda rehabilitācijas programmas tiek piedāvātas kalnu apvidos un Atlantijas okeāna vai
Vidusjūras krastā. Pieprasīta pakalpojumu joma ir arī oftalmoloģija, Klīnikas piedāvā kvalitatīvu diagnostiku
un aprūpi praktiski visām acu slimībām - katraktas ārstēšanu, heterotrofiju, acu orbītas, tīklenes, stiklveida
ķermeņa un asaru vadu ārstēšanu. Daudziem pacientiem jau pa tradīciju ir kļuvusi diagnostikas
kombinēšana ar rekreāciju. Kompleksā diagnostika ietver organisma bioloģisko testēšanu, ģenētisko testu
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un preventīvās pārbaudes. Populārākās klīnikas ir Institute Guttmann, Corposalud Clinic, Quiron Hospital,
Teknon Medical Centre, ProcreaTec International Fertility Center, Barraquer Eye Centre
Zviedrija
Atšķirībā no citām valstīm Zviedrijas veselības sistēmu 95% apmērā kontrolē valsts, un tā ir lielā mērā
decentralizēta. Tomēr gan valsts, gan privātajā sektorā valsts finansētā aprūpes sistēma nodrošina augstus
aprūpes standartus. Populārākie medicīnas tūrisma pakalpojumu veidi ir ortopēdija, ķirurģija, neiroķirurģija,
oftalmoloģija un onkoloģija. Ārvalstu klientu vislielākais pieprasījums ir ortopēdiskajā ķirurģijā - ceļa un
gūžas locītavu protezēšanā. Ortopēdijā arī tiek veikta bērnu diagnostika un aprūpe neattīstītu ekstremitāšu
kaulu vai bērnu skeletālās displāzijas (disģenēzes) gadījumos, osteosintēze un bērnu kāju pagarināšanas
operācijas. Tādās jomās kā neiroķirurģija un smadzeņu slimību ārstēšana strādā augstas kvalifikācijas
profesionāļi. Ķirurģiskās intervences tiek veiktas ar smadzeņu sīkāko struktūru kompjūtervizualizācijas un
gamma nažu tehnoloģiju palīdzību. Nākamās pieprasītākās jomas ir oftalmoloģija (glaukomas ārstēšana,
ieskaitot bērnu pacientus), onkoloģija (neiroendokrīno audzēju diagnostika un ārstēšana), aptaukošanās
ārstēšana ar ķirurģiskām metodēm (vertikālā saistītā gastroplastija, laparoskopiskā kuņģa šuntēšana) un
uroginekoloģija. Aprūpi kopumā raksturo perfekta organizācija un pakalpojumu nodrošināšana. Pirms
operācijām tiek veikta daudzlīmeņu visa organisma diagnostika, kā arī atsevišķu sistēmu diagnostika.
Pacienta ērtumam un labsajūtai tiek pievērsta liela uzmanība, un tiek nodrošināta pienācīga barošana visā
klīnikā pavadītajā laika periodā. Pēc ārstēšanas kurs pacientiem tiek piedāvāta rehabilitācijas programma.
Šveice
Šveice daudz gadu garumā pārliecinoši ieņem vadošās pozīcijas Eiropā ar veselības sistēmas attīstības līmeni
un pakalpojumu kvalitāti. Medicīnisko pakalpojumu kvalitāte ārvalstu pacientiem ir tāds pat etalons kā
pulksteņi vai šokolāde. Medicīnas centriem ir laba reputācija un nevainojama darbība. Daudzas privātās
klīnikas atrodas gleznainajos apvidos ar skatu uz Alpiem vai Ženēvas ezeru. Pacienti tiek izvietoti plašās
palātās ar visām nepieciešamajām ērtībām - telefonu, radio, televīziju un internetu. Standartpiedāvājumā
ietilpst arī tulka pakalpojumi, un nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēta pavadošā persona. Nav iespējams
izcelt kādu no pakalpojumu jomām atsevišķi. Vietējo profesionāļu sasniegumi praktiski visās medicīnas
jomās ir izcili. Šveice ir slavena ar saviem augstas kvalifikācijas ārstiem, inovatīvām iekārtām, augstākā
līmeņa servisu un pacientu aprūpi. Medicīnas tūristu izmantotākie pakalpojumi ir kardioloģija un
kardioķirurģija, plastiskā ķirurģija, onkoloģija, oftalmoloģija, estētiskā zobārstniecība, ortopēdija un
traumatoloģija, dermatoloģija. Populāri ir arī dzemdniecības pakalpojumi. Medicīnas centros tiek izmantots
vismodernākais aprīkojums: ultraskaņas un izotopu pārbaužu aparāti, lāzeri, mikroskopi, portatīvas
rentgenierīces, endoskopi, laparoskopi, magnētiskās rezonanses aparāti un spirālveida skeneri, pēdējās
paaudzes mamogrāfi un lineārie paātrinātāji. Specializēto kardioloģijas klīniku ārstniecība balstās uz
inovatīvām transkatetra metodēm un jaunākajām šuntēšanas tehnoloģijām ar farmaceitisko sagatavju slāni
un antitrombisko zāļu pielietošanu. Liels skaits pacientu ir plastiskās ķirurģijas jomā. Operācijas tiek veiktas
dažādos sarežģītības līmeņos deguna, plakstu, lūpu, sejas kontūru pacelšanas, piena dziedzeru protezēšanas
un tauku atsūkšanas ķirurģijā, kā arī iedzimtu sejas un ķermeņa defektu vai nelaimes gadījumu un sadzīves
traumu seku likvidēšanā. Cenas pakalpojumiem vienmēr ir bijušas augstākas nekā citās Eiropas valstīs,
tādējādi vietējo medicīnas centru aprūpe nav plaši pieejama. Bez tam jāņem vērā arī fakts, ka daudzi
pacienti no NVS, Āzijas un pat ASV izvēlas Šveici par diagnostikas un aprūpes vietu prestiža apsvērumu
sakarā.
Turcija
Turcija medicīnas tūrisma eksporta tirgū darbojas relatīvi neilgi, tomēr ar katru gadu apkalpoto klientu
skaits palielinās. Modernā valsts veselības sistēma apvieno valsts un privātos medicīnas centrus, kā arī
privāti praktizējošus ārstus. Privāto klīniku popularitāte ir plaša, jo tās nodrošina medicīnisko pakalpojumu
augstākās klases standartus. Daudzas klīnikas ir starptautiski akreditētas ((JCI) un sertificētas (ISO). Klīniku
aprīkojums ir izcils, un iekārtas ir modernas. Daudzas no klīnikām ir spējīgas konkurēt ar labākajiem
Rietumeiropas centriem. Tai pašā laikā pakalpojumu cenas ir ievērojami zemākas (par 50% un vairāk) nekā
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Rietumeiropā. Klientu ģeogrāfija ietver ASV, NVS, arābu valstis, Skandināviju un Rietumeiropu. Visērtākā
nokļūšana Turcijā ir ar gaisa vai ūdens transportu. Nozīmīgākie pakalpojumi ir diagnostika, onkoloģija,
kardioloģija, transplantoloģija, ortopēdija, zobārstniecība, plastiskā ķirurģija un estētiskā medicīna. Turcijas
ķirurgi ir sasnieguši izcilus rezultātus orgānu transplantācijā. Pacienti dažas dienas pēc ķirurģiskas
iejaukšanās ir spējīgi staigāt, un rekuperācijas laiks ir samazināts līdz minimumam. Onkoloģiskā profila
medicīnas centros ir plašs inovatīvu iekārtu spektrs, un tiek izmantoti jaunākie medikamenti. Vēža
ārstēšanā tiek izmantoti visjaunākie sasniegumi cilmes šūnu transplantoloģijā. Kardioloģiskajās klīnikās ir
bērnu un pieaugušo nodaļas. Medcīnas pakalpojumu līmenis atbilst visaugstākajiem standartiem, un to pat
kontrolē starptautiskās medicīnas organizācijas. Specializētās ortopēdijas klīnikas uzņem ārvalstu pacientus
ar sporta traumām, kaulu deformācijām un kaulaudu infekcijām. Bērnu ortopēdijā ir pieejami visi aprūpes
veidi iedzimtajām un bērnībā iegūtajām slimībām, ieskaitot kaulu un mīksto audu problēmas, cerebrālo
paralīzi, obstetrisko paralīzi, iedzimtu gūžas novirzi, kaulu infekcijas. Vairumā klīniku tiek nodarbināts
angliski un krieviski runājošs personāls, lai atbalstītu pacientus visās aprūpes stadijās. Nozīmīgākās klīnikas:
EGE Health Hospital, Memorial Hospital Istanbul, Gayrettepe Florence Nightingale Hospital, Dunyagoz
Hospital Ankara, Neolife Oncology Center, Baskent University Hospital Adana, ART Hospita, German
Hospital Camlica, Memorial Hospital Antalya, Akdeniz University Hospital, Memorial Hospital, Dunyagoz
Hospital Antalya, Anadolu Medical Center, Dunyagoz Hospital Altunizade, Baskent University Ankara
Hospital, Baskent University Alanya Hospital, Universal Hospitals Bodrum, Baskent University Istanbul
Hospital, Dunyagoz Hospital Samsun, German Hospital Taksim, Italian Hospital, Memorial Hospital Ankara,
Baskent University Hospitals, LIV Hospital Istanbul, Dunyagoz Hospital Adana.
Tunisija
Tunisija piesaista medicīnas tūristus jau vairāku gadu desmitu garumā. Tomēr ilgstošā periodā tika
izmantoti galvenokārt rekreācijas un atveseļošanās pakalpojumi spa viesnīcās un talasoterapijas centros.
Tikai pēdējo piecu gadu laikā valsts ir sākusi aktīvi atbalstīt un attīstīt privāto specializēto klīniku pārstāvēto
medicīnas tūrisma sektoru. Ārvalstu klientus apkalpojošās klīnikas ir aprīkotas atbilstoši Eiropas
standartiem. Lielākā daļa medicīniskā un servisa personāla ir saņēmuši apmācības Rietumeiropā un ASV.
Kopumā medicīnas pakalpojumu līmenis ir diezgan augsts. Dažos centros aprūpes kvalitāte plastiskajā,
ortopēdiskajā, oftalmoloģiskajā un sirds ķirurģijā neatpaliek no Austrijas vai Vācijas līmeņa, bet cenas ir
ievērojami zemākas. Nozīmīgākie pakalpojumu veidi ir plastiskā ķirurģija, estētiskā medicīna un
kosmetoloģija, estētiskā zobārstniecība un diagnostika. Plastiskās ķirurģijas klīnikas piedāvā plašu operāciju
klāstu (no rinoplastijas līdz tauku atsūkšanai) par pieejamām cenām (apmēram par 40-60% lētāk nekā
Francijā, kur daudzi Tunisijas ķirurgi ir ieguvuši savus diplomus). Sakarā ar ģeogrāfisko novietojumu Tunisija
var veiksmīgi konkurēt ar attālinātām Āzijas valstīm, kurās iespējams nokļūt tikai pēc ilgstoša lidojuma.
Ēģipte
Vairums tūristu Ēģipti uzskata par atveseļošanās vai rekreācijas vietu, parasti Sarkanās jūras piekrastē.
Tomēr valstij ir visi nepieciešamie resursi kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai. Vairākām
privātām klīnikām Šarmelšeihas kūrortā ir JCI akreditācija. Tajās ir moderns aprīkojums, un notiek aktīva
sadarbība ar daudziem ASV un Eiropas centriem, kuros vietējie medicīnas profesionāļi reizi gadā iziet
apmācības kursus. Ēģiptes klīniku priekšrocības ir laipns un iejūtīgs personāls, kā arī pakalpojumu kvalitātes
un cenas atbilstība. Pakalpojumu cenas Ēģiptē ir par 20% zemākas nekā Izraēlā. Nozīmīgākie pakalpojumu
veidi ir plastiskā ķirurģija, zobārstniecība, oftalmoloģija un sarežģītas sirds operācijas. Lielākie
daudzfunkcionālie centri piedāvā praktiski visus pakalpojumu veidus ar diagnostiku un ārstēšanu. Katru
gadu Ēģipte veic aknu transplantācijas un sarežģītas sirds operācijas ar 97% veiksmīgu iznākumu. Pēc
konservatīvās vai ķirurģiskās aprūpes pacienti dodas uz kūrortiem, lai izietu spa un atlabšanas programmas.
Diagnostika, plastiskā ķirurģija un zobārstniecība var tikt izcili kombinētas ar rekreāciju jūras kūrortos, kā arī
iekšzemē. Populārākie diagnostikas programmu veidi ir dažādas laboratorijas asins analīzes, vēdera dobuma
un mazā iegurņa orgānu ultraskaņas pārbaude, Doplera tests karotīdvadiem. Pieprasītākās plastiskās
ķirurģijas ir deguna izmēra un formas, ausu, plakstu, zoda korekcija un sejas ādas savilkšana. Zobārstniecībā
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biežāk tiek veikta protezēšana ar metālkeramiku, impantēšana, endodontiskā aprūpe. Sakarā ar valsts
unikālajiem klimatiskajiem apstākļiem (melnās smiltis, jūras ūdens, sausums un karstums, karstie un
minerālūdens avoti) Ēģipte ir izcila vieta tādu slimību ārstēšanai kā artrīts, bronhiālā astma, kā arī psoriāze
un ādas ekzēmas. Papildus augstas kvalitātes pakalpojumiem par samērīgu cenu ārvalstu pacientiem tiek
piedāvātas kultūras un ekskursiju programmas, tulku un uzraugošā personāla klātbūtne visās aprūpes
stadijās.
Indija
Pēdējo piecu gadu laikā privātais un valsts sektors ir veikuši ieguldījumus, lai Indija kļūtu par pasaules
medicīnas tūrisma centru. Ārvalstu pacientu apkalpošanai ir izveidots atsevišķs veselības sektors. Piedāvāto
pakalpojumu spektrs ir visplašākais no iespējamajiem. Iestādes ir moderni aprīkotas, un tehniskais
nodrošinājums ir konstruēts īpaši ārvalstu pacientiem, lai nodrošinātu pasaules klases aprūpi. Vairums šādu
klīniku ir starptautiski akreditētas (JCI, ISO). Medicīniskais un servisa personāls ir studējis Rietumeiropā un
ASV, tādējādi tas tekoši pārvalda angļu valodu. Ārvalstu pacientu vidū populārākie pakalpojumi ir par 6080% lētāki nekā ASV un Apvienotās Karalistes klīnikās. Visbiežāk sniegtie pakalpojumi ir sirds ķirurģija
(koronārais apvads, atvērtās sirds operācijas), ortopēdija (gūžas locītavas protezēšana, artroplastija
locītavas funkcijas atjaunošanai), plastiskā ķirurģija (tauku atsūkšana, rinoplastija, otoplastija),
neiroķirurģija, acu lāzerķirurģija, zobu implantēšana un protezēšana. Īpaši konkurētspējīgi ir neauglības
ārstēšanas pakalpojumi - asistētās reproduktīvās tehnoloģijas (IVF, ICSI, surogācija). Šajā pakalpojumu jomā
Indijas piedāvātās cenas ir viskonkurētspējīgākās gan pašu ārstēšanas programmu ziņā, gan arī surogātmāšu
minimālo kompensāciju ziņā (no $3,000). Bez tam daudzus Rietumeiropas un ASV pacientus piesaista
ajurvēdiskā aprūpe un augstākās klases spa procedūras. Nozīmīgākās klīnikas ir: Aggarwal Dental Clinic,
Dental Creations, Bourn Hall Clinic India, Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre, Malpani
Infertility Clinic, Samad IVF Hospital, Manipal Hospital, Apollo Victor Hospital, Dr. Rama's Institute for
Fertility, Moolchand MedCity.
Izraēla
Ar katru gadu Izraēlas popularitāte pieaug, īpaši Rietumeiropas un NVS pacientu vidū. Ikgadējais ārvalstu
klientu skaits sasniedz pāri par 30,000, arī no ASV un Vidējiem Austrumiem. Pastāvīgais intereses
pieaugums ir saistīts ar to, ka Izraēlas veselības sistēma ir viena no labākajām pasaulē. Iestāžu personāla
prasmes un pieredze ir augsta, laboratoriju aprīkojums ir ultramoderns, un viskomplicētāko slimību
ārstēšanā tiek izmantotas inovatīvas metodes un medikamenti. Vairums iestāžu, izņemot tikai dažas
privātās klīnikas, ir valsts finansētas. Privātajās klīnikās ārvalstu pilsoņiem tiek piedāvāts pilns pakalpojumu
spektrs par relatīvi pieņememām cenām. Valstī ir apmēram 70 lielas medicīniskas iestādes. Vairumam ir labi
izveidota medicīnisko pilsētiņu infrastruktūra ar specializētām vienībām (centriem, klīnikām un institūtiem),
pacientu un pavadošo personu viesnīcām, restorāniem, tirdzniecības centriem. Nozīmīgākie pakalpojumi ir
onkoloģisko slimību diagnostika un aprūpe ar Izraēlas medicīnas centros izstrādātām unikālām
programmām. Populāra ir arī neauglības ārstēšana, īpaši ar asistētajām reproduktīvajām tehnoloģijām (IVF
programmu veiksmīgums ir apmēram 40%). Tiek veiktas arī kaulu smadzeņu, sirds un plaušu
transplantācija, kā arī neiroķirurģija un sirds ķirurģija, bērnu un pieaugušo hematoloģiskā ārstēšana. Izraēla
ir absolūts pasaules līderis psoriāzes ārstēšanā sakarā ar Nāves jūras klimatisko terapiju un specifiski
izstrādātām dermatoloģiskās aprūpes metodēm. Pakalpojumu izmaksas Izraēlā caurmērā ir par 50-150%
lētākas nekā līdzīgos Eiropas un ASV centros, un kvalitāte atbilst visaugstākajiem standartiem. Izraēlas
ārstiem ir labas angļu valodas prasmes, un daudzi runā arī krieviski. Nozīmīgākās klīnikas ir: Alyn Pediatric
and Adolescent Rehabilitation Center, Assuta Private Hospital, Herzliya Medical Center, Ichilov Medical
Center, Sheba Medical Center.
Jordānija
Jordānijas galvenās piedāvātās pakalpojumu jomas ir transplantoloģija, onkoloģija un hematoloģija,
kardioloģija, vispārējā ķirurģija, plastiskā ķirurģija, dermatoloģija, uroloģija, oftalmoloģija, otolaringoloģija,
gastroenteroloģija, nefroloģija, endokrinoloģija, reimatoloģija, dzemdniecība un ginekoloģija, radioloģija.
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Vairumam klīniku ir komfortablas viesnīcas pavadošajām personām. Palikšanas laiks parasti ilgst no dažām
dienām līdz 8 nedēļām un ilgāk. Aprūpe var tikt veikta parelēli ar rekreāciju pie Nāves jūras, arī kopā ar
pavadošajām personām. Valstī ir 7 ASV JCI akreditētas klīnikas. Vairums ārstu diplomus ir ieguvuši ASV un
Rietumeiropā. Daudzās klīnikās ir vismodernākais aprīkojums. Valsts teritorijā ir spēkā īpaši likumi, kuri
paredzēti pacientu drošības un tiesību aizsardzībai. Bez tam katrs ārvalstu pacients tiek uztverts kā viesis,
un tam saskaņā ar nerakstītajiem Austrumu likumiem tiek veltīta īpaša uzmanība. Augstas kvalitātes
pakalpojumu cenas ir pieņemamas - par 10% zemākas nekā ASV un par 30% zemākas nekā Rietumeiropā.
Papildus Nāves jūrai darbojas arī Sarkanās jūras spa kūrorti. Dermatoloģijas pakalpojumi ietver ādas slimību
ārstēšanu (psoriāze, psoriātiskais artrīts, pustulārā psoriāze, neirodermīts, ekzēma, vitiligo, pūtītes, ihtioze,
ādas sēnīšu slimības). Neirodermīta ārstēšana izmaksā, sākot no 230 USD nedēļā. Muskuļi-skeleta aparāta
disfunkciju ārstēšana ietver visas reimatoīdā artrīta un artrozes formas, Štrimpela-Marī slimību. Reimatoīdā
artrīta ārstēšana izmaksā, sākot no 350 USD nedēļā, Štrimpela-Marī slimība - sākot no 440 USD nedēļā.
Maroka
Sakarā ar izdevīgo ģeogrāfisko atrašanās vietu Maroka ir kļuvusi par prominentu medicīnas tūrisma
virzienu. Sektors dinamiski attīstās, un lielā mērā to pārstāv plastiskā ķirurģija un fizioterapija. Plastiskās
ķirurģijas popularitāti nodrošina aprūpes lētums un rūpīgi respektētais pacientu privātums. Vairums
plastisko ķirurgu ir izgājuši apmācības un praksi Francijas un Šveices klīnikās. Pēdējo gadu laikā plastiskās
ķirurģijas izmaksas no pieejamības tikai sociāli visaugstākajam slānim ir samazinājušās līdz līmenim, kuru var
atļauties lielākā daļa personu. Tauku atsūkšanas izmaksu zemākais līmenis ir €900. Tādējādi sava ķermeņa
formas uzlabošanu iecerējušo pacientu skaits tieši ar šo procedūru ir strauji palielinājies. Plastiskajā un
kosmētiskajā ķirurģijā iepriekš noteikti izcenojumi nepastāv, un cenas tiek noteiktas, personālam un
pacientiem vienojoties. Pēdējo trīs gadu laikā apmēram 4,500 pacientu, galvenokārt no Eiropas, ir
ieradušies Marokā, lai veiktu matu transplantācijas procedūras. Gandrīz ceturto daļu matu transplantācijas
pacientu sastāda padzīvojušas sievietes. Attiecīgās cenas Marokā ir par 30% zemākas nekā Eiropas klīnikās.
Dienvidāfrika
Medicīnisko inovāciju ziņā Dienvidāfrika ir viena no pasaules līderēm. Ārvalstu pacienti galvenokārt izmanto
plašu kosmētisko un zobārstniecības procedūru spektru. Populāri ir arī zobu ķirurģijas, implantēšanas, acu
ķirurģijas un lāzeru procedūru, neauglības ārstēšanas pakalpojumi. Valsts piedāvā izcilas privātas klīnikas un
saprātīgas cenas. Nozīmīgākās klīnikas ir: Netcare Greenacres Hospital, Wilgers Trauma Unit.
Apvienotie Arābu Emirāti
Papildus luksa iepirkšanās centriem, jūras un spa rekreācijai, valsts kopš 2000. gada ir sākusi piedāvāt
dažādas medicīnas programmas. Valstī medicīna tiek finansēta no valsts naftas pārdošanas ienākumiem.
Tādējādi gan valsts, gan privātie medicīnas centri ir aprīkoti ar vismodernākajām iekārtām. Lai attīstītu
medicīnas tūrismu, ārvalstu pacientiem ir tikušas izveidotas vairākas klīnikas ar kvalitatīviem
pakalpojumiem un luksa klases aprūpi. Daudzi centri ir akreditēti JCI. Tie nodarbina tikai augstas
kvalifikācijas profesionāļus, kuriem ir labāko pasaules medicīnas centru izglītība un prakse. Personālam
papildus labām angļu valodas prasmēm ir arī vācu, franču un pat krievu valodas zināšanas. Attīstītākie
pakalpojumu virzieni ir kardioloģija un sirds ķirurģija, onkoloģija, ķirurģija, endokrinoloģija, zobārstniecība,
ortopēdija un traumatoloģija. Augstā kvalitāte un luksa klases serviss tiek piedāvāts par atbilstoši augstām
cenām. Pat vietējie iedzīvotāji pakalpojumu saņemšanai izvēlas ārvalstis. Kardioķirurģijā sirds šuntēšana
ārvalstu pacientam izmaksā $44,000 salīdzinājumā cenām Singapūrā - $18,500, Taizemē - $11,000 un Indijā
- $10,000. Tomēr valstij pasaules tirgū ir stabila reputācija sakarā ar visaugstāko pakalpojumu un servisa
kvalitāti, ārstu profesionālismu un atbildību, servisa personāla laipnību un rūpēm, kā arī visiem pacientiem
nodrošināto augsto drošuma līmeni. Šie faktori kombinācijā ar prestižu dod iespēju piesaistīt bagātos
klientus no Vidējiem Austrumiem, Dienvidaustrumu Āzijas, Rietumeiropas un NVS. Nozīmīgākās klīnikas ir:
Moorfields Eye Hospital Dubai, Ibn Nafees Medical Center.
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Somija
Somijā līdzīgi citām Skandināvijas valstīm medicīnas pakalpojumu kvalitātei tiek piešķirta visaugstākā
nozīme. Somija piedāvā vienus no visaugstākajiem medicīniskajiem standartiem pasaulē. Prioritārās
pakalpojumu jomas ārvalstu klientiem ir ķirurģiskā oftalmoloģija un zobārstniecība. Daudzas slimnīcas un
ārsti nodrošina arī komplekso diagnostiku, ārstēšanu sirds un asinsvadu slimībām, ļaundabīgajiem
audzējiem, muguras un locītavu, muskuļu un skeleta aparāta slimībām, uroloģiskajām un ginekoloģiskajām
slimībām. Bez tam tiek sniegti dzemdniecības pakalpojumi un tiek piedāvātas neauglības ārstēšanas
programmas. Somijas ķirurgi pamatoti tiek uzskatīti par vieniem no labākajiem pasaulē. Papildus
tradicionālajai ķirurģijai bieži tiek izmantota endoskopija. Endoskopiskās operācijas tiek veiktas ar caur
nelielu atveri operācijas dobumā ievietotas videokameras un ķirurģisko instrumentu palīdzību, neveicot
dobuma sekciju. Pēc tādas operācijas neveidojas lielas rētas, tādējādi rehabilitācijas periods ievērojami
saīsinās. Daudzkārt ceļa, elkoņa vai pleca locītavu endoskopiskās ķirurģijas gadījumos intervence tiek veikta
ar vietējo anestēziju, un pacients var tikt izrakstīts tajā pašā dienā. Koronārās artērijas, kuņģa, muguras
operāciju un dzemdes audzēju ķirurģijas gadījumā pacienti paliek nodaļā vairākas dienas. Somijas
profesionāļiem ir izcili rezultāti oftalmoloģijā. Sakarā ar moderno tehnoloģiju un metožu, īpaši uz ultraskaņu
balstīto, pielietošanu, ķirurgi var likvidēt kataraktu ar skaņu (FACO metode). Zobārstniecības ķirurgi sekmīgi
ir apguvuši ātro mākslīgās saknes implantāciju tūlīt pēc zoba ekstrakcijas. Jauns zobs uz implanta var tikt
uzstādīts trešās vizītes laikā. Pakalpojumu spektrs ārvalstu pacientiem pastāvīgi palielinās gan privātajās,
gan valsts klīnikās. Cenas pakalpojumiem ir augstas, bet tas nemazina ASV un NVS (īpaši Krievijas) pilsoņu
apmeklējumus.Bez tam ceļošana uz Somiju ir ērta un neilga, īpaši ar gaisa transportu.
Gruzija
Gruzija piedāvā tikai konkurētspējīgus zobārstniecības pakalpojumus. Nozīmīgākā klīnika ir: The Center for
Aesthetic Dentistry "Elite".
Islande
Pēckrīzes periodā Islande galvenokārt piesaista Zviedrijas, Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un Krievijas
klientus. Lai piesaistītu Krievijas klientus, medicīnas centri aktīvi iesaista krievvalodīgo personālu un izveido
krievu tulkojumus savām vietnēm. Valsts veselība sistēmas attīstībai pievērš īpašu uzmanību, un Islandē ir
vislielākais dzīves ilgums un viszemākā bērnu mirstība pasaulē. Veselības aprūpei ir izveidots terciāro un
specializēto klīniku tīkls. Medicīnas pakalpojumu eksports ilgst tikai dažus gadus, tomēr valsts pieeja šim
tirgum ir pārsteidzoši inovatīva un oriģināla. Tiek būvēti „atveseļošanās ciemi”, kuros piedāvā aprūpes un
rehabilitācijas programmas unikālā dabas vidē. Šādi ciemi atrodas valsts visgleznainākajās vietās. Ciemos ir
izveidoti medicīnas centri vispieprasītāko pakalpojumu sniegšanai (zobārstniecība, gūžas un ceļa locītavas
protezēšana, dermatoloģiskā aprūpe). Daudzu pakalpojumu cenas ir pietiekami pieņemamas, apmēram par
40-50% zemākas nekā Zviedrijā un Francijā. Valsts līdztekus Izraēlai, Jordānijai, Kubai un Ēģiptei kļūst par
nozīmīgu vietu psoriāzes ārstēšanai. Ārstēšanā tiek izmantoti dabiskie terapeitiskie faktori: ģeotermālais ar
silīcija dioksīdu bagātais jūras ūdens, minerālsāļi, zilzaļās jūraszāles un māls. Dermatoloģiskās klīnikas
kompleksajā ārstēšanā izmanto arī ultravioleto staru terapiju. Ātru atveseļošanos veicina tīra vide,
ekoloģiski tīrs ūdens un mērenas gaisa temperatūras, kuras ir ļoti labvēlīgas pacientiem ar zemu karstuma
toleranci. Medicīnas centri pievērš uzmanību gan pakalpojumu kvalitātei, gan arī pacientu uzturēšanās
videi. Prioritāte ir vietējie dabiskie materiāli: koks un akmens, kuri vislabāk pārnes Islandes zemes pozitīvo
enerģiju.
Maķedonija
Maķedonija ir maza valsts, kura ārvalstu pacientiem piedāvā atzīstamu pakalpojumu līmeni par
pieņemamām cenām. Galvenais pakalpojumu veids ir zobārstniecība. Privātās klīnikas ir aprīkotas ar
inovatīvām iekārtām, un tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas un materiāli. Zobārstniecības izmaksas ir
vienas no zemākajām Eiropā, un tās ir pat zemākas nekā Ungārijā. Implantoloģijā izmanto ķirurģijas ar
„bezatloku” implantu ievietošanu, automatizēts kompūterdizains tiek veikts vienas dienas laikā, un nav
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nepieciešama mīksto audu sekcija, tādējādi operācija ir nesāpīga, un tā neatstāj rētas. Estētiskajā
zobārstniecībā zobu balināšana notiek stundas laikā. Tiek piedāvāti arī pārklājumi un inleji/onleji.
Periodontālajā lāzeraprūpē procedūras ilgst no pāris minūtīm līdz stundai, pacientiem nav ar sāpēm,
asiņošanu vai uzpampumu saistīta diskomforta, rehabilitācijas periods ir saīsināts līdz minimumam. Zobu
kroņi tiek veidoti no porcelāna, titāna, zelta, keramikas un cirkonija, tie izskatās dabiski un ir ļoti izturīgi.
Kariesa ārstēšana ir nesāpīga, un tiek izmantoti modernākie materiāli. Plombes ir praktiski neredzamas, un
tās saglabājas ilgā laika periodā. Nozīmīgākā klīnika ir: Mediana Dental Implant Center.
Malta
Maltai ir spēcīgas medicīniskās aprūpes tradīcijas, un veselības aprūpes modelis balstās uz britu sistēmu.
Vairākās privātslimnīcās tiek attīstīts medicīnas tūrisms. Nozīmīgākie pakalpojumu veidi ir zobārstniecība,
ortopēdiskās procedūras, kompleksās sirds procedūras, kosmētiskā ķirurģija, oftalmoloģija, apmatojuma
likvidēšana. Visos pakalpojumos tiek izmantotas modernās iekārtas. Vairums klientu izmanto sirds un
asinsvadu sistēmas, ādas, muskuļu un skeleta sistēmas, elpceļu, endokrīnās sistēmas, metabolisma, zobu un
mutes dobuma ārstēšanas pakalpojumus. Bez tam tiek piedāvāti rehabilitācijas kursi pēc ķirurģijas, nervu
sabrukuma vai stresa. Jaunākā attīstība lāzerķirurģijā dod iespēju ārstēt astigmatismu, kataraktu,
retinopātiju un variksa dilatāciju. Plastiskajā ķirurģijā pakalpojumu loks ir ļoti plašs - no iedzimtu defektu
novēršanas līdz sejas vai ķermeņa formas uzlabošanai. Visveiksmīgāk tiek pielietota tauku atsūkšana.
Talasoterapija ir viena no labākajām metodēm celulīta novēršanā ar minerāliem un organiskiem jūras
resursiem. Ūdens, dūņu, smilšu un jūraszāļu dziedinošās īpašības tiek pielietotas vannās, zemūdens
masāžās, hidromasāžās, maskās un ievīstījumos. Terapeitiskajām dūņām nenoliedzami piemīt tādas
medicīniskās īpašības kā metabolisma un asinsrites aktivizēšana, ādas atjaunināšanās un reģenerācija, matu
augšanas stimulēšana un sāpju mazināšana pēc artrīta. Nozīmīgākā klīnika: Saint James Hospital.
Melnkalne
Melnkalnes veselības sistēma atrodas augstā attīstības līmenī. Tā sastāv no vispārējiem daudznozaru un
specializētiem valsts un privātiem medicīnas centriem. Privāto centru skaits pastāvīgi palielinās. Vairumā
centru ir modernas iekārtas un labi attīstīta infrastruktūra. Daudziem ārstiem ir labas svešvalodu zināšanas,
ieskaitot angļu valodu. Pastāv visi priekšnoteikumi, lai klientiem būtu ērta uzturēšanās un izklaides brīvajā
laikā. Vajadzības gadījumā tiek nodrošināti tulka un pavadošās personas pakalpojumi. Ir iespējas iziet
rehabilitācijas kursu pēc ārstēšanās vai ķirurģijas. Ārvalstu klienti tiek apkalpoti gan mazās privātklīnikās,
gan arī vispārējos daudznozaru valsts centros. Nozīmīgākās pakalpojumu jomas ir ortopēdija, neiroķirurģija,
zobārstniecība, dermatoloģija, estētiskā medicīna un plastiskā ķirurģija. Īpaši augstu tiek vērtētas izveidotās
rehabilitācijas programmas pacientiem ar nervu, sirds un asinsvadu, elpošanas orgānu, muskuļu un skeleta
aparāta, reimatoloģiskām, visu muguras daļu slimībām, kā arī pacientiem pēc sirdstriekas,
asinsizplūdumiem smadzenēs, sarežģītas ķirurģijas un nopietnām traumām. Pakalpojumi atbilst Eiropas
standartiem, un to izmaksas ir apmēram par 50% zemākas nekā Apvienotajā Karalistē un Francijā.
Zobārstniecības un plastiskās ķirurģijas pakalpojumi izmalsā par 20-25% lētāk nekā Čehijā un Ungārijā.
Nozīmīgākā klīnika ir: Institute Igalo.
Holande
Holandē ir viena no labākajām veselības sistēmām Eiropā. Pakalpojumus ārvalstu klientiem sniedz gan
privātie, gan valsts medicīnas centri, un pakalpojumu kvalitāte abās šajās grupās ir vienlīdz augsta. Tomēr
cenas privātajās klīnikās ir nedaudz augstākas. Cenas kopumā atbilst Rietumeiropas caurmēram, bet dažos
gadījumos tās ir par 5-15% zemākas nekā Francijā, Beļģijā un Vācijā. Nozīmīgākie pakalpojumu veidi ir
zobārstniecība, sirds slimību, nervu sistēmas, atkarību ārstēšana, kā arī dzemdniecība. Daudzos centros un
privātklīnikās tiek praktizēta uz senām receptēm un metodēm balstīta tautas medicīna. Tieši šīs metodes
dod pamatu sirds un asinsvadu un nervu sistēmas slimību preventīvai aprūpei. Katra zobārstniecības klīnika
piedāvā arī zobu higiēnu. Valsts sniedz augstas kvalitātes endodontisko aprūpi. Daži rehabilitācijas centri
praktizē tādu halucinogēno substanču kā ibogaīns pielietošanu smagu narkotisku atkarību gadījumos.
Metode ir salīdzinoši jauna, un to praktizē tikai dažas Eiropas valstis, bet tā ir izrādījusies augsti efektīva. Arī
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citi atkarību veidi tiek veiksmīgi ārstēti. Kurss parasti ilgst vienu nedēļu. Tā izmaksas citās Eiropas valstīs un
Ziemeļamerikā ir vairākas reizes augstākas. Saskaņā ar statistikas datiem izārstēto pacientu skaits pēdējo
dažu gadu laikā ir dubultojies. Pēc PVO ekspertu domām Holande ir viena no drošākajām vietām pasaulē
jaundzimušajiem. Dzemdniecības speciālistu kvalifikācijas līmenis un dabiskais Holandes klimats sniedz
dzemdniecībai ideālus apstākļus.
Portugāle
Portugāles veselības sistēma ir sarežģīta, un tā ietver piecus sektorus: valsts slimnīcu tīklu, reģionālos
veselības dienestus, privātos medicīnas centrus, Nacionālo medicīnisko ārkārtas institūtu un licencētu
aptieku tīklu. Valsts aktīvi sistēmu restrukturizē ar mērķi līdzsvarot valsts un privāto sektoru. Ārsti regulāri
uzlabo profesionālās prasmes Holandē, Beļģijā, Anglijā, Zviedrijā un ASV. Ārsti un medicīnas personāls
lielāko pilsētu klīnikās pārvalda arī angļu, franču, vācu, zviedru, krievu un ukraiņu valodas. Ārvalstu pacienti
saņem garantētu individuālu pieeju aprūpē un personāla uzmanību. Privātie centri papildina valsts sektoru,
un tie ir ļoti populāri Vācijas un Apvienotās Karalistes klientu vidū. Vislielākais pieprasījums ir pēc
zobārstniecības pakalpojumiem, un tie atbilst saviem izcenojumiem. Populāra ir estētiskā zobārstniecība,
implantoloģija, balināšana, protezēšana. Procedūras var ilgt no dažām stundām līdz dažām dienām, un tiek
izmantotas tādas modernās tehnoloģijas kā kontrolētas 3-D ultraskaņas mikrovibrācijas, neredzamo skavu
sistēmas, 3-D sistēmas. Aprūpe var izcili tikt papildināta ar rekreāciju Atlantijas okeāna piekrastes kūrortos.
Apvienotā Karaliste
Valsts medicīnas centri 95% apmērā atrodas valsts īpašumā. Šajā aspektā Apvienotā Karaliste Rietumeiropā
ir unikāla. Tomēr nelielā privāto centru pārstāvētā daļa sedz liela skaita ārvalstu pacientu vajadzības.
Medicīnas centri nodrošina augstākā līmeņa pakalpojumus, balstoties gan uz avangarda zinātnes un
tehnikas sasniegumiem, gan arī uz „vecās labās Anglijas” terapeitiskajiem apstākļiem. Tādējādi Apvienotās
Karalistes pakalpojumi vienmēr ir dārgi, prestiži, bet tai pašā laikā pieprasīti un populāri ES, ASV un NVS
turīgo iedzīvotāju vidū. Vispieprasītākās pakalpojumu jomas ir gastroenteroloģija, onkoloģija, ortopēdija un
traumatoloģija, pediatrija, ginekoloģija un dzemdniecība, radioterapija un radioķirurģija, rehabilitācija un
reproduktīvā medicīna. Onkoloģijā tiek veikta visu veidu audzēju ķirurģiskā rezekcija, ķīmijas terapija,
radioterapija, krioterapija, brahiterapija un prostatas vēža ārstēšana ar unikālām metodēm, kuras ietver
augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu (HIFU) un zaļo lāzeru. Bez tam tiek attīstītas inovatīvas pretaudzēju
zāles un modernas tehnoloģijas. Pieprasīta joma ir arī reproduktīvā medicīna ar pakalpojumiem asistētajās
reproduktīvajās tehnoloģijās, dzemdniecība un ginekoloģija. Tas ir saprotams, jo Apvienotajā Karalistē ir
dzimis pirmais bērns IVF rezultātā. Liels skaits reproduktīvās medicīnas klīniku neauglību ārstē ar
visefektīvākajām ART metodēm, īpaši ar IVF un ICSI. Grūtniecēm tiek piedāvāts pilns atbalsta serviss un
dzemdību asistēšana. Apvienotajā Karalistē ir arī Eiropas lielākais neirorehabilitācijas centrs ar visiem
neiroķirurģijas un rehabilitācijas veidiem. Centrā tiek izmatotas vismodernākās iekārtas un tehnoloģijas:
MRI, jaunākie rīki un implanti, smadzeņu un muguras smalko struktūru kompjūtervizualizācija,
endoskopiskās metodes, GammaKnife, neironavigācija, stereotaktiskās radioķirurģijas metodes un liels
skaits citu nervu slimību diagnostikas un ārstēšanas augsto tehnoloģiju metožu. Klīnikās īpaša vērība tiek
veltīta pacientu un viņu ģimeņu psiholoģiskajam atbalstam. Pacientu izmitināšana ir komfortabla un aprūpe
ir specializēta. Pacienti saņem pastāvīgu personālā konsultanta atbalstu visā ārstēšanas periodā. Daudzi
pacienti ārstēšanu kombinē ar rekreāciju termālajos kūrortos, kuri ir ļoti labvēlīgi rehabilitācijas
paātrināšanai un organisma procesu atjaunošanai.
Ukraina
Nozīmīgākās jomas ārvalstu klientu aprūpē ir asistētās reproduktīvās tehnoloģijas, zobārstniecība, plastiskā
ķirurģija, oftalmoloģija un lāzeru kosmetoloģija. Pieaug arī spa procedūru popularitāte. Pakalpojumus
nodrošina privātās klīnikas, kurām ir moderns aprīkojums un tehnoloģijas. Vairums ārstu ir pabeiguši
modernas apmācību programmas ASV un Rietumeiropas valstīs. Pakalpojumi ir personalizēti un ar augstu
kvalitāti, bet izmaksas nav pārāk augstas. Ikdienas praksē tiek lietota angļu un krievu valoda. Reproduktīvajā
medicīnā tiek sniegti IVF, ICSI, olšūnu un spermas donācija, surogātmāšu pakalpojumi. Ukrainas likumi
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atļauj surogācijas programmas (dzemdniecības) precētiem pāriem Viendzimuma pāru surogācijas
programmas netiek regulētas (tās nav aizliegtas). Veiksmīguma rādītājs IVF sasniedz 40%. Surogācijas
programmu izmaksu zemākais līmenis ir no €20,000. Minimālā kompensācija surogātmātei sasniedz
€11,000. Zobārstniecībā sniegtie pakalpojumi ir implantoloģija, ķirurģija, protezēšana (metālkeramika un
nemetālkeramika), ortodontoloģija (ieskaitot zemmēles skavas), pārklājumi, kosmētiskā balināšana,
terapija. Minimālā cena metālkeramikas kroņiem ir €60, implantiem - €450. Plastiskās ķirurģijas
pakalpojumi ir endoprotēzes nomaiņa, tauku atsūkšana, vēdera plastika, rinoplastijas un otoplastija.
Endoprotēzes nomaiņas minimālā cena ir €2,500. Nozīmīgākās klīnikas ir: Into-Sana Medical Company,
Ukrainian Сhildren’s Сardiac Сentre, Diagnostic Medical Treatment and Rehabilitation Resort Complex
„Rixos-Prykarpattya”, Persona Lux Clinic, Myroslava Drohomyretska’s Clinic of Aesthetic Dentistry, Medikom
Clinic, Kiev Municipal Heart Center, Medical Center „Grand Marine”, Smile Dental Studio, Litus Aesthetic
Medicine Clinic, Ukrainia-German Clinic, Rikota Dental Clinic, Men’s Health Clinic, NEBOLEYKA Children's
Rehabilitation Clinic, St. Paraskeva Medical Center, Naturelle Dental Clinic, Clinic of Aesthetic Dentistry,
Eurolab European Personalized Medicine Clinic, Vinintermed Dental Clinic, Venice Dental Center, Aesthetics
Medical Center, Isida Clinic, Mother and Child Clinic, Hlushko Clinic.
Polija
Polijas populārākās ārvalstu tūristiem piedāvātās jomas ir zobārstniecība un kosmētiskā ķirurģija.
Nozīmīgākās klientu valstis ir Apvienotā Karaliste, Vācija un Skandināvijas valstis.
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5. LATVIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU KONKURĒTSPĒJA UN MĒRĶA TIRGU
PIEVILCĪGUMS
5.1.

Nozīmīgāko pakalpojumu cenas atsevišķās valstīs

Latvijas pakalpojumu cenu konkurētspēju netieši var novērtēt salīdzinājumā ar citu valstu piedāvātajām
cenām. Bez tam atsevišķas valsts cenu konkurētspēju pozitīvi ietekmē arī pakalpojumu sniedzēju skaits.
Ārvalstu pakalpojumu cenu informācija ir iegūta no portāla Medigo. Latvijas pakalpojumu cenu informācija
ir iegūta pakalpojumu sniedzēju portālos. Attiecībā uz Latvijas sniegtajiem pakalpojumiem norādītas
zemākās valstī piedāvātās cenas neatkarīgi no dalības medicīnas tūrisma klasterī.
Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu
veidos norādītas attēlos Attēls 70Attēls 71Attēls 72.
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Attēls 70 Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits un zobu kroņu zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 71 Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits un zobu implantu zemākās cenas
Avots: Medigo portāls
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Attēls 72 Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits un zobu pārsedžu zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs
pakalpojumu veidos norādītas attēlosAttēls 73Attēls 74Attēls 75.
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Attēls 73 Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un liposakcijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 74 Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un krūšu implantu zemākās cenas
Avots: Medigo portāls
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Attēls 75 Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un rinoplastikas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Oftalmoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu
veidos norādītas attēlos Attēls 76Attēls 77Attēls 78.
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Attēls 76 Oftalmoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un LASIK zemākās cenas
Avots: Medigo portāls
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Attēls 77 Oftalmoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un LASEK zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 78 Oftalmoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un kataraktas operācijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Matu ataudzēšanas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs norādītas
attēlā. Attēls 79.
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Attēls 79 Matu ataudzēšanas pakalpojumu sniedzēju skaits un matu transplantācijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Bariatriskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs
pakalpojumu veidos norādītas attēlosAttēls 80Attēls 81.
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Attēls 80 Bariatriskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un kuņģa samazināšanas operācijas
zemākās cenas
Avots: Medigo portāls
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Attēls 81 Bariatriskās ķirurģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un kuņģa apvada operācijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Ortopēdijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu veidos
norādītas attēlos Attēls 82Attēls 83Attēls 84Attēls 85.
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Attēls 82 Ortopēdijas pakalpojumu sniedzēju skaits un ceļa locītavas protezēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 83 Ortopēdijas pakalpojumu sniedzēju skaits un gūžas locītavas protezēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls
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Attēls 84 Ortopēdijas pakalpojumu sniedzēju skaits un gūžas locītavas protezēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 85 Ortopēdijas pakalpojumu sniedzēju skaits un muguras ķirurģijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Dermatoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu
veidos norādītas attēlosAttēls 86Attēls 87.
106
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr.: +371 2020 7092, e-pasts: ei@lza.lv

Attēls 86 Dermatoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un kārpu likvidēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 87 Dermatoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un pūtīšu ārstēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Kardioloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu
veidos norādītas attēlos Attēls 88Attēls 89.
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Attēls 88 Kardioloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un CABG operācijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 89 Kardioloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un sirds vārstuļa protezēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Onkoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un zemākās piedāvātās cenas dažādās valstīs pakalpojumu veidos
norādītas attēlos Attēls 90Attēls 91.
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Attēls 90 Onkoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un krūts vēža ārstēšanas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

Attēls 91 Onkoloģijas pakalpojumu sniedzēju skaits un ķīmijas terapijas zemākās cenas
Avots: Medigo portāls

5.2.

Latvijas kompāniju sniegtie pakalpojumi pakalpojumu grupās

Latvijā informāciju par EEZ valstu klientiem mītnes valsts apmaksātajiem pakalpojumiem tiek apkopota
Nacionālajā Veselības Dienestā. Informācija par katru apkalpoto klientu satur iestādes profilu, laika periodu,
ārstniecības iestādes kodu, diagnozes nosaukumu, grupu un apakšgrupu, e-kartes esamību, pacienta
identifikatoru, ārzemnieka identifikatoru, valsts kodu un nosaukumu. Iestādes profilā tiek norādīta
ambulatoras vai stacionāras aprūpes fakts, vai arī stomatoloģiskie vai aptieku pakalpojumi. Mērķa valstu
Latvijā apkalpoto pacientu datu apkopojumā netiek iekļauti aptieku pakalpojumi. Apkalpoto pacientu
diagnozes tiek grupētas atbilstoši pētījuma aptvērumam.
Latvijā sniegto pakalpojumu skaits mērķa valstu klientiem pakalpojumu grupās (mītnes valsts apmaksātie
pakalpojumi) no 2014. gada līdz 2018. gadam norādīts tabulā Tabula 11. Katras valsts pacientu īpatsvars
nozarē tiek izteikts procentos no attiecīgajā nozarē apkalpoto pacientu kopskaita.
Tabula 11
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Mērķa valstu Latvijā apkalpoto pacientu īpatsvars pakalpojumu grupās
Nozare
Neiropatoloģija
Kardioloģija
Endokrinoloģija
Diagnostika
Atkarību ārstēšana
Uroloģija
Dermatoveneroloģija
Osteopātija
Nefroloģija
Onkoloģija
Hematoloģija
Dzemdniecība
Oftalmoloģija
Fleboloģija
Pulmonoloģija
Ķirurģija
Ginekoloģija
LOR
Bakterioloģija
Reimatoloģija
IVF
Rehabilitācija
Stomatoloģija
Neonatoloģija

Kopskaits
149
136
105
75
63
60
47
45
33
33
30
30
22
22
21
19
18
14
8
4
2
1
1
1

Apkalpoto pacientu īpatsvars nozares kopskaitā
UK
7
5
10
8
5
4
11
15
3
50
7
9
5
10

IE
3
1

NO
3
1
10

7
5
4
2

3

11
13

3
7
5

SE
1
4
4
3
3
2
2
15
18
3
10
9
5

5
16
11

FI
7
4
1
86
5
2
2
3

5
5

14
13

25

100
Avots: NVD, autoru konstrukcija

Tabulas šūnas tiek iekrāsotas atbilstoši mērķa valstu klientu īpatsvaram attiecīgās pakalpojumu grupas
klientu kopskaitā. Šūnas netiek iekrāsotas gadījumā, kad attiecīgajā pakalpojumu grupā nav ticis apkalpots
neviens attiecīgās mērķa valsts klients. Ja klientu skaits nepārsniedz 5% no attiecīgās grupas klientu
kopskaita, šūna tiek iekrāsota sarkanā krāsā. Klientu īpatsvaram atrodoties robežās no 5% līdz 15%, šūna
tiek iekrāsota zaļā krāsā. Klientu īpatsvaram pārsniedzot 15%, šūna tiek iekrāsota dzeltenā krāsā. Relatīvi
augstāka šūnās norādītā īpatsvara vērtība nozīmē augstāku tirgus potenciālu.

5.3.

McKinsey (General Electric) matrica

McKinsey matricu var izmantot uzņēmuma vai uzņēmumu kopuma piedāvāto pakalpojumu analīzei.
Optimāls pakalpojumu piedāvājums atbilst kompānijas stiprajām pusēm, izmantojot vispievilcīgākos
pakalpojumu tirgus. Analīzes mērķi ir:
● esošā piedāvājuma analīze;
● lēmuma pieņemšana par investīcijām katrā no pakalpojumu veidiem (vai arī atsevišķos uzņēmumos no
to kopuma);
● jaunu pakalpojumu ieviešanas un ieejas tirgū stratēģiju izstrādāšana;
● lēmuma pieņemšana par atsevišķu pakalpojumu (vai to piedāvāšanas atsevišķos tirgos) pārtraukšanu.
McKinsey matricai ir šādas priekšrocības:
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● tirgus pievilcīguma novērtējumā un konkurētspējas novērtējumā var iekļaut plašu faktoru klāstu atkarībā
no pieejamās informācijas apjoma un tās detalizācijas pakāpes;
● McKinsey matrica sastāv no deviņiem kvadrantiem, kuru skaits ir pietiekams, lai sniegtu pamatotu
informāciju lēmumu pieņemšanai. 3*3 kvadrantiem, bet BCG matrica - no 2*2 kvadrantiem.
McKinsey matricas izveidošanā ir seši soļi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nozīmīgāko faktoru izvēlēšanās abām dimensijām;
svaru piešķiršana katram faktoram;
katra faktora novērtēšana;
katra faktora vērtības pareizināšana ar piešķirto svaru un reizinājumu summēšana;
stratēģiskās vienības (jeb pakalpojuma attiecīgajā tirgū) attēlošana matricas laukumā;
alternatīvu matricu sastādīšana atšķirīgu ekspertu viedokļu gadījumā.

Par McKinsey matricas nepilnību var uzskatīt dažādu faktoru un svaru subjektīvo vērtējumu. Lai gan matrica
ir “kvantitatīva”, tās veidošanas pamatā ir skaitliski izteikts kvalitatīvais vērtējums. Praksē parasti izmanto
sīkāku matricas laukuma sadalījumu, un „režģi” sastāda 9*9 lauciņi. Abu dimensiju faktoru novērtējumu
veic, piešķirot punktu skaitu no 1 līdz 9. Piešķirto sākotnējo svaru vērtības ir relatīvas un tās atspoguļo
faktoru nozīmīguma proporcijas. Tomēr visu izvēlēto faktoru svaru vērtību summai ir jābūt vienādai ar
100%. Pakalpojumu veidus matricā attēlo ar aplīšiem, kuru laukums atbilst tirgus ietilpībai. Pēc
pakalpojumu attēlošanas matricā jāpieņem lēmumi par atsevišķu pakalpojumu turpmākajām attīstības
stratēģijām atsevišķos tirgos. Matricas „slikto” segmentu iegūst, savienojot abu asu pirmo divu zemāko
segmentu augšējos robežpunktus. Matricas „labo” segmentu iegūst, savienojot abu asu divu augstāko
segmentu apakšējos robežpunktus. Tādējādi izveidojas samērā šaura vidusjosla.

5.4.

McKinsey matricas sastādīšana pētījuma analīzē

Pētījumā McKinsey matrica sakarā ar ierobežoto informācijas pieejamību atsevišķos pakalpojumu veidos
tiek veidota pakalpojumiem kopumā, analizējot četras EUROBAROMETER aptaujas izlasē iekļautās valstis.
Mērķa valstu tirgu pievilcīguma, kā arī Latvijas pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas noteikšanai tiek
izmantoti EUROBAROMETER aptaujas dati. Norvēģijas tirgus pievilcīguma noteikšanai tiek izmantoti LZA EI
aptauju dati. Tirgu ietilpību nosaka attiecīgās valsts iedzīvotāju skaits.
Katras mērķa valsts rādītāju vērtības tiek noteiktas, ņemot vērā aptaujas atbildēs norādītās rādītāju
procentuālās vērtības. Tās tiek pozicionētas visu ES-28 valstu attiecīgā rādītāja intervālā, pēc tam tās
normalizējot atbilstoši vērtībām intervālā no 1 līdz 9, lai tās varētu attēlot matricā.

5.5.

Pētījuma mērķa valstu tirgu pievilcīgums Latvijas pakalpojumu sniedzējiem

Mērķa valstu pievilcīguma noteikšanā izmantotie faktori un to nozīmīgums (svari) norādīti tabulā Tabula 12.
Tabula 12
Mērķa valstu pievilcīguma novērtēšanai izvēlētie faktori
Faktora
nozīmīgums Faktora
ekspertu
svars
vērtējumā

Faktors

Informētība par izmaksu atgūšanu citā ES valstī
Informētība par tiesībām saņemt aprūpi citā ES valstī
ar atmaksu
Receptes lietošana citā ES valstī
Slimības vēstures kopijas tiesības citā ES valstī

IE

UK

FI

SE

1

0.02

8.8

9.0

7.5

9.0

1

0.02

6.1

6.8

7.9

9.0

1
1

0.02
0.02

7.9
8.0

6.9
7.9

8.6
8.1

8.4
9.0

NO
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Plānota aprūpe citā valstī pēdējā gada laikā
Bezproblēmu atmaksa citā valstī
Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai
(VISI)
Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai
(SAŅĒMĒJI)
Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai
(NESAŅĒMĒJI)
Neapmierinātība ar pakalpojumiem savā valstī
Māju tuvuma mazsvarīgums
Informācijas pietiekamība par ārvalstu
pakalpojumiem
Valodas problēmu neesamība
Pietiekami līdzekļi aprūpei ārzemēs
Savu tiesību pārzināšana
Informētība par drošumu un kvalitāti
Pārliecība par atmaksu
Informētība par NKP
Kontakti ar NKP
Plāni apmeklēt Latviju medicīnas pakalpojumu
saņemšanai
Pakalpojuma saņemšanas ātrums
Augstāka veselības aprūpes kvalitāte
Ārstu pieredze
Iespēja apvienot aprūpi ar atvaļinājumu
Labas cenas
Modernas iekārtas un infrastruktūra
Aprūpes kvalitāte
Drošums
Reputācija
Inovatīvas metodes
Pozitīvs Latvijas vērtējums
Latvijas apmeklējums
Latvijas apmeklējums vienu reizi
Latvijas apmeklējums divas reizes
Latvijas apmeklējums trīs reizes
Plāni apmeklēt Latviju
Tirgus ietilpība (iedzīvotāju skaits)

1
3

0.02
0.06

6.0
9.0

3.0
8.2

4.5
7.8

3.0
7.4

2

0.04

6.9

5.3

3.1

6.8

2

0.04

6.9

7.5

6.9

9.0

2

0.04

6.9

5.1

2.8

6.8

3
1

0.06
0.02

5.9
6.6

4.8
8.0

2.3
6.0

2.5
4.9

2

0.04

8.2

9.0

7.9

6.7

2
2
1
1
3
1
1

0.04
0.04
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02

8.6
8.2
8.7
8.2
8.8
5.0
5.0

8.7
9.0
8.8
8.1
8.9
2.7
1.2

7.9
8.6
8.1
7.6
8.5
4.1
2.6

7.9
9.0
7.1
6.4
7.9
5.9
6.6

3

0.06

9.0

6.8

3.8

7.9

7.6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06

4.4
8.4
4.8
9.0
6.3
1.0
5.1
6.8
1.0
1.0
5.3
2.6
5.8
1.0
1.0
1.0
2.2

9.0
1.0
5.8
5.5
3.9
9.0
6.2
2.8
9.0
9.0
6.3
7.8
3.4
1.0
7.5
9.0
8.3

7.8
9.0
5.1
4.8
9.0
7.9
3.7
1.0
4.7
7.9
9.0
9.0
7.3
9.0
9.0
8.6
2.9

3.4
6.4
9.0
5.1
4.8
4.1
7.8
5.2
5.0
4.1
5.8
4.6
9.0
2.4
2.5
4.0
4.7

1.9
7.4
4.2
5.9
7.0
4.9
9.0
9.0
3.9
4.9
7.7
4.9
7.4
7.8
2.4
4.4
2.7

Avots: autoru konstrukcija

Faktoru svērtās vērtības un to kopsumma norādīta tabulā Tabula 13.
Tabula 13
Tirgus pievilcīguma faktoru svērtās vērtības
Tirgus pievilcīgums (ārējie faktori)
Informētība par izmaksu atgūšanu citā ES valstī
Informētība par tiesībām saņemt aprūpi citā ES valstī ar atmaksu
Receptes lietošana citā ES valstī
Slimības vēstures kopijas tiesības citā ES valstī
Plānota aprūpe citā valstī pēdējā gada laikā
Bezproblēmu atmaksa citā valstī
Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai (VISI)
Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai (SAŅĒMĒJI)

IE
0.17
0.12
0.15
0.15
0.11
0.51
0.26
0.26

UK
0.17
0.13
0.13
0.15
0.06
0.46
0.20
0.28

FI
0.14
0.15
0.16
0.15
0.08
0.44
0.12
0.26

SE
0.17
0.17
0.16
0.17
0.06
0.42
0.26
0.34

NO
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Vēlme ceļot uz citu ES valsti pakalpojuma saņemšanai (NESAŅĒMĒJI)
Neapmierinātība ar pakalpojumiem savā valstī
Māju tuvuma mazsvarīgums
Informācijas pietiekamība par ārvalstu pakalpojumiem
Valodas problēmu neesamība
Pietiekami līdzekļi aprūpei ārzemēs
Savu tiesību pārzināšana
Informētība par drošumu un kvalitāti
Pārliecība par atmaksu
Informētība par NKP
Kontakti ar NKP
Plāni apmeklēt Latviju medicīnas pakalpojumu saņemšanai
Pakalpojuma saņemšanasātrums
Augstāka veselības aprūpes kvalitāte
Ārstu pieredze
Iespēja apvienot aprūpi ar atvaļinājumu
Labas cenas
Modernas iekārtas un infrastruktūra
Aprūpes kvalitāte
Drošums
Reputācija
Inovatīvas metodes
Pozitīvs Latvijas vērtējums
Latvijas apmeklējums
Latvijas apmeklējums vienu reizi
Latvijas apmeklējums divas reizes
Latvijas apmeklējums trīs reizes
Plāni apmeklēt Latviju
Tirgus ietilpība (iedzīvotāju skaits)
Faktoru summa

0.26
0.34
0.12
0.31
0.32
0.31
0.16
0.15
0.50
0.09
0.09
0.51
0.08
0.16
0.09
0.17
0.12
0.02
0.10
0.13
0.02
0.02
0.10
0.05
0.11
0.02
0.02
0.02
0.12
6.24

0.19
0.27
0.15
0.34
0.33
0.34
0.17
0.15
0.50
0.05
0.02
0.39
0.17
0.02
0.11
0.10
0.07
0.17
0.12
0.05
0.17
0.17
0.12
0.15
0.06
0.02
0.14
0.17
0.47
6.77

0.11
0.13
0.11
0.30
0.30
0.32
0.15
0.14
0.48
0.08
0.05
0.21
0.15
0.17
0.10
0.09
0.17
0.15
0.07
0.02
0.09
0.15
0.17
0.17
0.14
0.17
0.17
0.16
0.16
6.19

0.25
0.14
0.09
0.25
0.30
0.34
0.13
0.12
0.44
0.11
0.13
0.45
0.06
0.12
0.17
0.10
0.09
0.08
0.15
0.10
0.09
0.08
0.11
0.09
0.17
0.04
0.05
0.07
0.26
6.34

1.04
0.09
0.34
0.19
0.27
0.32
0.22
0.41
0.41
0.18
0.22
0.35
0.22
0.34
0.36
0.11
0.20
0.37
5.62

Avots: autoru konstrukcija

5.6.

Latvijas pakalpojumu sniedzēju konkurētspēja mērķa valstu tirgos

Latvijas pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas noteikšanai izmantojamo faktoru skaits ir ierobežots. Valsts
īpatsvaru ārvalstu pacientu kopskaitā novērtē, attiecinot periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam
pakalpojumus saņēmušo pacientu skaitu pret maksimālo no vienas valsts iebraukušo pacientu skaitu šajā
periodā. Valsts pievilcīgumu novērtē, attiecinot periodā no 2014. gada līdz 2016. gadam Latvijā no šīs valsts
iebraukušo tūristu skaitu pret maksimālo no vienas valsts iebraukušo pacientu skaitu šajā periodā.
Piedāvāto cenu līmeni nosaka, attiecinot Latvijas pakalpojumu zemākās piedāvātās cenas pret Eiropas
valstu attiecīgajām cenām.
Konkurētspējas noteikšanā izmantotie faktori un to nozīmīgums (svari) norādīti tabulā Tabula 14.
Tabula 14
Latvijas pakalpojumu konkurētspējas noteikšanai izvēlētie faktori

Konkurētspēja (iekšējie faktori)
Īpatsvars ārvalstu pacientu kopskaitā
Piedāvātās cenas

Faktora
nozīmīgums
ekspertu
vērtējumā

Faktora
svars

IE

UK

FI

SE

NO

3
2

0.5
0.3

0.7
4.0

3.3
5.0

3.8
6.0

1.7
7.0

1.4
4.0
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Valsts pievilcīgums

1

0.2

5.3

6.3

9.0

5.8

7.7

Avots: autoru konstrukcija

Faktoru svērtās vērtības un to kopsumma norādīta tabulā Tabula 15.
Tabula 15
Konkurētspējas faktoru svērtās vērtības

Konkurētspēja (iekšējie faktori)
Īpatsvars ārvalstu pacientu kopskaitā
Piedāvātās cenas
Valsts pievilcīgums
Faktoru summa

IE

UK

FI

SE

NO

0.36
1.33
0.88
2.58

1.66
1.67
1.05
4.37

1.89
2.00
1.50
5.39

0.84
2.33
0.97
4.15

0.70
1.33
1.28
3.32

Avots: autoru konstrukcija

Abas iegūtās faktoru summas tiek attēlotas McKinsey matricā (attēls Attēls 92).

Attēls 92 Latvijas pakalpojumu sniedzēju konkurētspēja mērķa tirgos un mērķa tirgu pievilcīgums
Avots: autoru veidots attēls

Apvienotās Karalistes tirgus ir visnozīmīgākais atsevišķas valsts tirgus Latvijas pakalpojumu sniedzējiem. Tas
ir pievilcīgs, un Latvijas pakalpojumu sniedzējiem tajā ir augsta konkurētspēja. Bez tam arī šī tirgus ietilpība
ir ievērojama. Somijas tirgus pievilcība ir nedaudz zemāka, un tas ir neliels. Tomēr konkurētspēja šajā tirgū
ir samērā augsta. Zviedrijas tirgus abos rādītājos nedaudz atpaliek no Apvienotās Karalistes, tomēr tas
ietilpības ziņā ir otrais lielākais. Īrijas tirgus pievilcība daudz neatšķiras no minēto valstu līmeņa, tomēr
konkurētspēja tajā ir viszemākā. Norvēģijas tirgus pievilcība ir viszemākā, tomēr komkurētspēja šajā tirgū
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pārsniedz Īrijas līmeni. Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Somijas tirgi atrodas virs matricas diagonāles,
bet Norvēģijas un Īrijas tirgi - nedaudz zem tās. Tomēr neviena no valstīm neatrodas “sliktajā” kvadrantā,
tādējādi ir iespējams izveidot stratēģijas visu pētījuma mērķa valstu tirgiem.
McKinsey matricas automātiskā sagatave MSExcel failā
Izveidoto McKinsey matricu iespējams koriģēt gadījumos, kad atsevišķu faktoru novērtējumā ir notikušas
izmaiņas, kā arī gadījumos, kad ir tikusi iegūta informācija par tādiem faktoriem, kuri līdz šim matricas
veidošanā nav tikuši iekļauti. Jaunu faktoru gadījumā nepieciešams tos ievadīt tukšajās rindās aiz pēdējā
iepriekš norādītā faktora. Pēc izmaiņām attiecīgajās faila darba lapās matricā attēloto pētījuma mērķa
valstu pozīcijas var mainīties.
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6. PĒTĪJUMA MĒRĶA VALSTU TIRGUS POTENCIĀLA NOVĒRTĒJUMS
6.1.

Apvienotā Karaliste

Saskaņā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem pacientu informētība par tiem citu valstu pakalpojumiem,
par kuriem iespējams saņemt atmaksu, kopumā ir augstāka nekā vidēji ES-28 valstīs. Lai atrastu informāciju
par atmaksātiem pakalpojumiem citā ES valstī, valsts iedzīvotāji izmantos galvenokārt internetu un ģimenes
ārstus. Kopumā visu informācijas avotu nozīmīgums, izņemot internetu, ir zemāks par ES-28 vidējo līmeni.
Pakalpojumus citā ES valstī saņemt neplānojošo iedzīvotāju īpatsvars kopumā ir zemāks par ES-28 vidējo
līmeni. Tai pašā laikā gandrīz puse iedzīvotāju nevēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai, un
nedaudz vairāk par pusi no iedzīvotājiem apmierina aprūpe savā valstī. Ārzemēs pakalpojumus jau iepriekš
saņēmušo iedzīvotāju vēlme ceļot uz citu valsti ir augstāka par ES-28 vidējo līmeni. Neviens faktors, kurš
varētu negatīvi ietekmēt vēlmi saņemt pakalpojumu citā valstī, netiek vērtēts augstāk par ES-28 vidējo
līmeni. Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu par pakalpojuma saņemšanu citā valstī, iedzīvotājus galvenokārt
interesē kvalitātes standarti, tiesības saņemt aprūpi kopumā un pakalpojuma sniedzēja reputācija. Tiem
iedzīvotājiem, kuri iepriekš saņēmuši pakalpojumus citā valstī, nav bijušas problēmas ar atmaksas
saņemšanu. Lai izvēlētos citu valsti pakalpojuma saņemšanai, galvenais faktors ir pakalpojuma
nepieejamība savā valstī. Nozīmīgi faktori ir arī aprūpes kvalitāte un pakalpojuma sniedzēja reputācija.
Tomēr galvenais faktors ir aprūpes saņemšanas ātrums (rindas). Cenu faktora nozīmīgums ir zemāks par ES28 vidējo līmeni. Pilnīgi visās pakalpojumu jomās vēlme tos saņemt citā valstī pārsniedz ES-28 vidējo līmeni.
Saskaņā ar LZA EI aptauju rezultātiem valstī ir vidēja informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā
valstī. Viszemākā informētība ir onkoloģijas un neauglības ārstēšanas pakalpojumu jomās. Praktiski visās
pakalpojumu jomās, izņemot dzemdniecību, pakalpojumu pieejamības vērtējums ir zemāks par pētījuma
mērķa valstu caurmēru. Lielākajā daļā pakalpojumu jomu, izņemot onkoloģiju, dzemdniecību un
skaistumkopšanu, gaidīšanas laika vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Visās
pakalpojumu jomās, izņemot proktoloģiju, pakalpojumu dārdzības vērtējums ir augstāks par pētījuma
mērķa valstu caurmēru. Lielākajā daļā pakalpojumu jomu, izņemot skaistumkopšanu, fleboloģiju un
neauglības ārstēšanu, speciālistu kvalifikācijas vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru.
Vairāk nekā pusē no pakalpojumu jomām pakalpojumu kvalitātes vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa
valstu caurmēru. Līdzīgs vērtējums ir arī teholoģijām, kuras salīdzinājumā ar pētījuma mērķa valstu
caurmēru tiek uzskatītas par novecojušām. Vecuma ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai netiek vērtēti
kā nozīmīgs faktors.
***
Secinājumi
Informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī ir vidēja. Vispārējā pakalpojumu pieejamība ir
samērā zema, gaidīšanas laiks ir ilgs, pakalpojumi ir dārgi, vietējo speciālistu kvalifikācija ir nepietiekama,
pakalpojumu kvalitāte ir zema, un tehnoloģijas - novecojušas.
Iedzīvotājiem nepieciešama labāka informētība par visās pakalpojumu jomās Latvijas sniegtajiem
pakalpojumiem, un to būtu lietderīgi izvietot internetā. Īpaši būtu nepieciešams izcelt pakalpojumu kvalitāti
(akreditācija un standarti), kā arī ārstu kvalifikāciju (papildus apmācības, sertifikāti). Nav nepieciešams
piedāvāt zemāku izmaksu pakalpojumus, bet nepieciešams norādīt tūlītējas pakalpojuma saņemšanas
iespējamību.
Iespējamā stratēģija Apvienotās Karalistes mērķa tirgū
Informācijas par Latvijas klastera visu piedāvāto pakalpojumu izvietošana internetā:
●
●
●

pakalpojumu saņemšanas ātruma norādīšana;
pakalpojumu kvalitātes, ārstu kvalifikācijas, moderno tehnologiju pieejamības izcelšana;
visu pakalpojumu izcenojumu norādīšana.
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6.2.

Īrija

Saskaņā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem pacientu informētība par tiem citu valstu pakalpojumiem,
par kuriem iespējams saņemt atmaksu, kopumā ir augstāka nekā vidēji ES-28 valstīs. Lai atrastu informāciju
par atmaksātiem pakalpojumiem citā ES valstī, valsts iedzīvotāji izmantos galvenokārt internetu,
apdrošinātājus vai valsts veselības dienestu un ģimenes ārstus. Kopumā visu informācijas avotu nozīmīgums
ir augstāks par ES-28 vidējo līmeni. Pakalpojumus citā ES valstī saņemt neplānojošo iedzīvotāju īpatsvars
kopumā ir ievērojami zemāks par ES-28 vidējo līmeni. Tikai trešdaļa iedzīvotāju nevēlētos ceļot uz citu valsti
pakalpojuma saņemšanai, un tikai mazāk par pusi no iedzīvotājiem apmierina aprūpe savā valstī. Ārzemēs
pakalpojumus jau iepriekš saņēmušo iedzīvotāju vēlme ceļot uz citu valsti ir augstāka par ES-28 vidējo
līmeni, kā arī Apvienotās Karalistes līmeni. Neviens faktors, kurš varētu negatīvi ietekmēt vēlmi saņemt
pakalpojumu citā valstī, netiek vērtēts augstāk par ES-28 vidējo līmeni. Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu
par pakalpojuma saņemšanu citā valstī, iedzīvotājus galvenokārt interesē kvalitātes standarti, tiesības
saņemt aprūpi kopumā un pakalpojuma sniedzēja reputācija. Tiem iedzīvotājiem, kuri iepriekš saņēmuši
pakalpojumus citā valstī, nav bijušas problēmas ar atmaksas saņemšanu. Lai izvēlētos citu valsti
pakalpojuma saņemšanai, galvenais faktors ir pakalpojuma nepieejamība savā valstī. Nozīmīgi faktori ir arī
aprūpes kvalitāte un pakalpojuma saņemšanas ātrums, kā arī cena. Cenu faktora nozīmīgums ir augstāks
par ES-28 vidējo līmeni. Līdzīgi Apvienotajai Karalistei pilnīgi visās pakalpojumu jomās vēlme tos saņemt citā
valstī pārsniedz ES-28 vidējo līmeni.
Saskaņā ar LZA EI aptauju rezultātiem valstī ir viszemākā informētība no pētījuma mērķa valstīm par
grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī. Vienīgā pakalpojumu joma ar pietiekamu informētību ir
onkoloģija. Gandrīz visās pakalpojumu jomās, pakalpojumu pieejamības vērtējums ir zemāks par pētījuma
mērķa valstu caurmēru, tomēr tas ir nedaudz augstāks nekā Apvienotajā Karalistē. Gaidīšanas laika
vērtējums apmēram pusē pakalpojumu grupu ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru, tomēr tas ir
nedaudz augstāks nekā Apvienotajā Karalistē. Tikai neauglības ārstēšanā un zobārstniecībā pakalpojumu
dārdzības vērtējums ir augstāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Izņemot gastroenteroloģiju,
ginekoloģiju un vispārējo ārstniecību, speciālistu pieejamības vērtējums nav zemāks par pētījuma mērķa
valstu caurmēru. Kopumā šis faktors nav vērtējams kā klientu izvēli ietekmējošs. Tikai vispārējā ārstniecībā
pakalpojumu kvalitātes vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Kopumā šis faktors nav
vērtējams kā klientu izvēli ietekmējošs. Līdzīgs vērtējums ir arī teholoģijām, kuras salīdzinājumā ar pētījuma
mērķa valstu caurmēru netiek uzskatītas par novecojušām, izņemot vispārējo ārstniecību un ginekoloģiju.
Vecuma ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai netiek vērtēti kā nozīmīgs faktors.
***
Secinājumi
Īrijā informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī ir vidēja. Līdzīgi Apvienotajai Karalistei
vispārējā pakalpojumu pieejamība ir samērā zema un gaidīšanas laiks ir ilgs. Turpretī atšķirībā no
Apvienotās Karalistes pakalpojumi netiek uzskatīti par dārgiem, vietējo speciālistu pieejamība netiek
uzskatīta par nepietiekamu, pakalpojumu kvalitāte netiek uzskatīta par zemu, un tehnoloģijas netiek
uzskatītas par novecojušām.
Iedzīvotājiem sniegto informāciju par Latvijas sniegtajiem pakalpojumiem papildus internetam būtu
lietderīgi izplatīt arī citos kanālos. Nepieciešams norādīt tūlītējas pakalpojuma saņemšanas iespējamību.
Iespējamā stratēģija Īrijas mērķa tirgū
Informācijas par Latvijas veselības tūrisma klastera visiem piedāvātajiem pakalpojumiem izvietošana
internetā un citos informācijas izplatīšanas kanālos:
●
●

pakalpojumu saņemšanas ātruma norādīšana;
izcenojumu norādīšana vienīgi zobārstniecības un neauglības ārstēšanas pakalpojumiem.
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6.3.

Norvēģija

Saskaņā ar LZA EI aptauju rezultātiem valsts informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī
pārsniedz pētījuma mērķa valstu caurmēru. Pakalpojumu pieejamības vērtējums ir augstāks par pētījuma
mērķa valstu caurmēru, tomēr tādās pakalpojumu grupās kā skaistumkopšana, neauglības ārstēšana,
bariatriskā ķirurģija, zobārstniecība, fleboloģija un dermatoloģija tas atpaliek no caurmēra. Gaidīšanas laika
vērtējums kopumā ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru, tomēr tādās pakalpojumu grupās kā
diagnostika / pārbaudes, ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija, oftalmoloģija, vispārējā ārstniecība, fleboloģija
tas ir augstāks. Pakalpojumu dārdzības vērtējums kopumā ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru.
Vienīgi zobārstniecībā un neauglības ārstēšanā tas ir augstāks. Speciālistu pieejamība ir augsta visās
pakalpojumu grupās. Kopumā šis faktors nav vērtējams kā klientu izvēli ietekmējošs. Tikai skaistumkopšanā
pakalpojumu kvalitātes vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Kopumā šis faktors nav
vērtējams kā klientu izvēli ietekmējošs. Līdzīgs vērtējums ir arī teholoģijām, kuras salīdzinājumā ar pētījuma
mērķa valstu caurmēru netiek uzskatītas par novecojušām. Vecuma ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai
ir nozīmīgi neauglības ārstēšanā, dzemdniecībā un ginekoloģijā.
***
Secinājumi
Norvēģijā ir laba informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī. Vispārējā pakalpojumu
pieejamība ir augsta, gaidīšanas laiks nav ilgs. Pakalpojumi netiek uzskatīti par dārgiem, vietējo speciālistu
pieejamība netiek uzskatīta par nepietiekamu, pakalpojumu kvalitāte netiek uzskatīta par zemu, un
tehnoloģijas netiek uzskatītas par novecojušām.
Iespējamā stratēģija Norvēģijas mērķa tirgū
Informācijas izvietošana izvēlētajos informācijas izplatīšanas kanālos:
●
●
●

zobārstniecības pakalpojumu izcenojumu norādīšana;
neauglības ārstēšanas pakalpojumu piedāvāšana;
tūlītējas aprūpes iespējamības norādīšana tādās pakalpojumu grupās kā diagnostika / pārbaudes,
ortopēdija un ortopēdiskā ķirurģija, oftalmoloģija, vispārējā ārstniecība, fleboloģija.

6.4.

Zviedrija

Saskaņā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem pacientu informētība par tiem citu valstu pakalpojumiem,
par kuriem iespējams saņemt atmaksu, kopumā ir divas reizes augstāka nekā vidēji ES-28 valstīs. Lai atrastu
informāciju par atmaksātiem pakalpojumiem citā ES valstī, valsts iedzīvotāji 70% gadījumu izmantos
internetu un apdrošinātājus (61%). Kopumā visu informācijas avotu nozīmīgums, izņemot ģimenes ārstus
un veselības ministriju, ir augstāks par ES-28 vidējo līmeni. Pakalpojumus citā ES valstī saņemt neplānojošo
iedzīvotāju īpatsvars kopumā tikai 7% apmērā ir ievērojami zemāks par ES-28 vidējo līmeni. Vairāk nekā
puse iedzīvotāju vēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai. Tomēr tai pašā laikā apmierinātība ar
savas valsts pakalpojumiem ir ļoti augsta 76% līmenī. Citā valstī pakalpojumus jau iepriekš saņēmušo
iedzīvotāju vēlme ceļot uz citu valsti 83% līmenī ir visaugstākā ES-28 valstīs. No faktoriem, kuri varētu
negatīvi ietekmēt vēlmi saņemt pakalpojumu citā valstī, augstāk par ES-28 vidējo līmeni tiek vērtēts
informācijas trūkums par savām tiesībām un ārvalstu pakalpojumu kvalitāti. Lai atvieglotu lēmuma
pieņemšanu par pakalpojuma saņemšanu citā valstī, iedzīvotājus galvenokārt interesē tiesības saņemt
aprūpi kopumā, pakalpojuma kvalitāte, pakalpojuma sniedzēja reputācija un rindas uz pakalpojumu.
Saņemamās atmaksas apmēra nozīmīgums ir relatīvi zems. Tiem iedzīvotājiem, kuri iepriekš saņēmuši
pakalpojumus citā valstī, ir bijušas problēmas ar atmaksas saņemšanu tikai 10% gadījumu. Lai izvēlētos citu
valsti pakalpojuma saņemšanai, galvenie faktori ir pakalpojuma nepieejamība savā valstī, ātrāka
pakalpojuma saņemšana, pakalpojuma sniedzēja reputācija un aprūpes kvalitāte. Cenu faktora nozīmīgums
ir zemāks par ES-28 vidējo līmeni. Pilnīgi visās pakalpojumu jomās vēlme tos saņemt citā valstī pārsniedz ES28 vidējo līmeni.
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Saskaņā ar LZA EI aptauju rezultātiem valstī ir relatīvi zema informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus
savā valstī. Par pētījuma mērķa valstu caurmēru zemāka informētība ir oftalmoloģijas, onkoloģijas,
rehabilitācijas un fiziskā medicīnas, gastroenteroloģijas, otolaringoloģijas, dermatoloģijas, fleboloģijas,
plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas, skaistumkopšanas pakalpojumu jomās. Kopumā pakalpojumu
pieejamības vērtējums ir augstāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Par pētījuma mērķa valstu
caurmēru zemāka pieejamība ir plastiskajā un rekonstruktīvajā ķirurģijā, skaistumkopšanā, neauglības
ārstēšanā, zobārstniecībā, fleboloģijā. Lielākajā daļā pakalpojumu jomu, izņemot oftalmoloģiju un vispārējo
ārstniecību, gaidīšanas laika vērtējums ir zemāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Pakalpojumu
dārdzības vērtējums aptuveni atbilst pētījuma mērķa valstu caurmēram. Relatīvi dārgi ir pakalpojumi tādās
jomās kā zobārstniecība, neauglības ārstēšana, skaistumkopšana, fleboloģija, oftalmoloģija, plastiskā un
rekonstruktīvā ķirurģija. Lielākajā daļā pakalpojumu jomu, izņemot ortopēdiju, speciālistu pieejamības
vērtējums ir augstāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Arī pakalpojumu kvalitātes vērtējums ir
augstāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Līdzīgs vērtējums ir arī teholoģijām, kuras salīdzinājumā ar
pētījuma mērķa valstu caurmēru netiek uzskatītas par novecojušām. Vecuma ierobežojumi pakalpojuma
saņemšanai, izņemot neauglības ārstēšanu, netiek vērtēti kā nozīmīgs faktors.
***
Secinājumi
Informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī ir relatīvi zema (iespējams, ka zemais
informētības līmenis ir saistīts ar šādu grūtību neesamību). Vispārējā pakalpojumu pieejamība ir augsta,
gaidīšanas laiks ir samērā neilgs, pakalpojumi nav dārgi, vietējo speciālistu kvalifikācija ir pietiekama,
pakalpojumu kvalitāte ir augsta, un tehnoloģijas nav novecojušas.
Iedzīvotājiem būtu nepieciešama informācija par Latvijas sniegtajiem pakalpojumiem atsevišķās jomās, un
to būtu lietderīgi izvietot visos izplatīšanas kanālos.
Iespējamā stratēģija Zviedrijas mērķa tirgū
Informācijas par Latvijas klastera atsevišķu piedāvāto pakalpojumu izvietošana izplatīšanas kanālos:
●
●
●

neauglības ārstēšanas pieejamības un izcenojumu norādīšana;
plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas un skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības un izcenojumu
norādīšana;
zobārstniecības izcenojumu norādīšana.

6.5.

Somija

Saskaņā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem pacientu informētība par tiem citu valstu pakalpojumiem,
par kuriem iespējams saņemt atmaksu, ir tikai nedaudz zemāka nekā Zviedrijā. Lai atrastu informāciju par
atmaksātiem pakalpojumiem citā ES valstī, valsts iedzīvotāji 60% gadījumu izmantos internetu un
apdrošinātājus (47%). Kopumā visu informācijas avotu nozīmīgums, izņemot ģimenes ārstus un veselības
ministriju, ir augstāks par ES-28 vidējo līmeni. Pakalpojumus citā ES valstī saņemt neplānojošo iedzīvotāju
īpatsvars kopumā tikai 11% apmērā ir ievērojami zemāks par ES-28 vidējo līmeni. Atšķirībā no Zviedrijas,
tikai 30% iedzīvotāju vēlētos ceļot uz citu valsti pakalpojuma saņemšanai, un apmierinātība ar savas valsts
pakalpojumiem ir ļoti augsta 78% līmenī. Citā valstī pakalpojumus jau iepriekš saņēmušo iedzīvotāju vēlme
ceļot uz citu valsti 56% līmenī tikai nedaudz pārsniedz ES-28 caurmēru. No faktoriem, kuri varētu negatīvi
ietekmēt vēlmi saņemt pakalpojumu citā valstī, tikai nedaudz augstāk par ES-28 vidējo līmeni tiek vērtēts
informācijas trūkums par savām tiesībām un ārvalstu pakalpojumu kvalitāti. Lai atvieglotu lēmuma
pieņemšanu par pakalpojuma saņemšanu citā valstī, iedzīvotājus galvenokārt interesē tiesības saņemt
aprūpi kopumā, saņemamās atmaksas apmērs, kvalitātes standarti un pakalpojuma sniedzēja reputācija.
Rindas uz pakalpojumu nav tik nozīmīgs faktors. Līdzīgi Zviedrijai, tiem iedzīvotājiem, kuri iepriekš saņēmuši
pakalpojumus citā valstī, ir bijušas problēmas ar atmaksas saņemšanu tikai 10% gadījumu. Lai izvēlētos citu
valsti pakalpojuma saņemšanai, galvenie faktori ir pakalpojuma nepieejamība savā valstī, aprūpes kvalitāte,
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lētākas izmaksas un ātrāka pakalpojuma saņemšana. Pakalpojuma sniedzēja reputācijai netiek piešķirta liela
nozīme. Vienīgi zobārstniecībā vēlme pakalpojumus saņemt citā valstī pārsniedz ES-28 vidējo līmeni.
Saskaņā ar LZA EI aptauju rezultātiem valstī ir ļoti augsta informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus
savā valstī. Kopumā pakalpojumu pieejamības vērtējums ievērojami pārsniedz pētījuma mērķa valstu
caurmēru. Gaidīšanas laika vērtējums ir ļoti zems, un šim faktoram nav nozīmes. Pakalpojumu dārdzības
vērtējums nedaudz pārsniedz pētījuma mērķa valstu caurmēru. Relatīvi dārgi ir pakalpojumi tādās jomās kā
zobārstniecība, neauglības ārstēšana, skaistumkopšana, fleboloģija, plastiskā ķirurģija un onkoloģija.
Speciālistu pieejamība visās jomās, izņemot plastisko un rekonstruktīvo ķirurģiju, ir augsta. Arī pakalpojumu
kvalitātes vērtējums ir augstāks par pētījuma mērķa valstu caurmēru. Līdzīgs vērtējums ir arī teholoģijām,
kuras salīdzinājumā ar pētījuma mērķa valstu caurmēru netiek uzskatītas par novecojušām. Vecuma
ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai netiek vērtēti kā nozīmīgs faktors.
***
Secinājumi
Informētība par grūtībām saņemt pakalpojumus savā valstī ir ļoti augsta. Vispārējā pakalpojumu pieejamība
ir augsta, gaidīšanas laiks ir samērā neilgs, vietējo speciālistu kvalifikācija ir pietiekama, pakalpojumu
kvalitāte ir augsta, un tehnoloģijas nav novecojušas. Tomēr pakalpojumu cenas ir augstas.
Iedzīvotājiem būtu nepieciešama informācija par Latvijas sniegtajiem pakalpojumiem atsevišķās jomās, un
to būtu lietderīgi izvietot visos izplatīšanas kanālos.
Iespējamā stratēģija Somijas mērķa tirgū
Informācijas par Latvijas klastera atsevišķu piedāvāto pakalpojumu izvietošana izplatīšanas kanālos:
●
●
●

neauglības ārstēšanas pieejamības un izcenojumu norādīšana;
skaistumkopšanas, fleboloģija, plastiskās ķirurģijas pakalpojumu pieejamības un izcenojumu
norādīšana;
zobārstniecības izcenojumu norādīšana.

120
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr.: +371 2020 7092, e-pasts: ei@lza.lv

SECINĀJUMI
Kaut gan pētījuma rezultāti liecina par pozitīvu Latvijas valsts tēla vērtējumu pētījuma mērķa valstu
iedzīvotāju vidū, ir jāsecina, ka Latvijas medicīnas pakalpojumu piedāvājums pētījuma mērķa valstu
pacientiem iepriekšējo četru gadu periodā nav bijis pietiekošs. Izteikti neliels ir apkalpoto Īrijas pacientu
īpatsvars. Zviedrijas un Norvēģijas pacientu īpatsvars ir nedaudz augstāks. Apvienotās Karalistes un Somijas
pacientu īpatsvars ir augstāks, bet arī tas atpaliek no periodā apkalpoto EEZ klientu vienas valsts vidējās
vērtības.
Pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta veiktās aptaujas datiem, Latvijas medicīnas
pakalpojumu piedāvātās cenas kopumā nedaudz pārsniedz Īrijas un Norvēģijas klientiem vēlamo līmeni.
Apvienotās Karalistes klientiem cenu līmenis ir atbilstošs. Zviedrijas un Somijas klientiem cenu līmenis ir
pievilcīgs.
Visbiežāk no pētījuma mērķa valstīm Latviju apmeklējuši Somijas un Apvienotās Karalistes iedzīvotāji. Šo
valstu iedzīvotāji arī visbiežāk ir veikuši vairākkārtējus Latvijas apmeklējumus vai arī plāno to darīt nākotnē.
Visretāk Latviju apmeklējuši Īrijas iedzīvotāji, kuri arī vismazāk plāno to darīt nākotnē. Norvēģijas un
Zviedrijas iedzīvotāji Latviju apmeklējuši ir samērā bieži (vismaz vienu reizi), tomēr atkārtotu Latvijas
apmeklējumu gadījumu skaits šo valstu iedzīvotājiem ir zems, un šo valstu iedzīvotāji retāk plāno veikt
Latvijas apmeklējumus nākotnē.
Zviedrijā, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē dzīvojošo iedzīvotāju īpatsvars, kuri plāno apmeklēt Latviju
medicīnas pakalpojumu saņemšanai, ir samērā augsts. Turpretī tikai neliela Somijas iedzīvotāju daļa
nākotnē plāno apmeklēt Latviju.
Visu pētījuma mērķa valstu iedzīvotāju informētība par iespējām saņemt medicīnas pakalpojumus citā ES
valstī ir samērā augsta.
Apvienotās Karalistes tirgus ietilpības ziņā ir nozīmīgākais no pētījuma mērķa valstu tirgiem, jo šajā valstī
iedzīvotāju skaits ievērojami pārsniedz pārējo valstu iedzīvotāju skaitu. Zviedrijas tirgus ietilpība ES valstu
kontekstā ir vidēja. Īrijas, Norvēģijas un Somijas tirgus ietilpība ir samērā neliela.
Somijā saistībā ar gaidīšanas laiku nevienā pakalpojumu grupā nepastāv tirgus potenciāls. Arī Zviedrijā un
Norvēģijā lielākajā daļā pakalpojumu grupu rindas uz pakalpojumu nav ievērojamas. Turpretī Īrijā un, īpaši,
Apvienotajā Karalistē vairumā pakalpojumu grupu gaidīšanas laiks ir nozīmīgs tirgus potenciālu ietekmējošs
faktors.
Tādi pakalpojumu izvēli ietekmējoši faktori kā cenas, speciālistu pieejamība, pakalpojumu kvalitāte,
novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi vienīgi Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem.
Vecuma ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā ir uzskatāmi par tirgus potenciālu ietekmējošu faktoru
vienīgi Norvēģijā, un tie pārsvarā saistās ar neauglības ārstēšanu, dzemdniecību un ginekoloģiju.
Visās valstīs zobārstniecības un neauglības ārstēšanas pakalpojumi tiek uzskatīti par dārgiem.
Somijas iedzīvotāju informētība par grūtībām pakalpojumu saņemšanā savā valstī ir relatīvi augsta,
Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā – vidēja, bet Zviedrijā un Īrijā – relatīvi zema.
Pakalpojumu pieejamība Skandināvijas valstīs ir samērā augsta, bet Apvienotajā Karalistē un Īrijā – zema.
Bariatriskās ķirurģijas pakalpojumu segmentā cenas ir nozīmīgs faktors Apvienotajā Karalistē. Zema
pakalpojumu kvalitāte ir Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā. Šajās valstīs nozīmīgas ir arī rindas uz
pakalpojumu saņemšanu. Apvienotajā Karalistē ir arī speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas.
Zviedrijā un Norvēģijā vecuma ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā ir uzskatāmi par tirgus potenciālu
ietekmējošu faktoru, un tie pārsvarā saistās ar neauglības ārstēšanu, dzemdniecību un ginekoloģiju.
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Dermatoloģijas pakalpojumu segmentā cenas ir nozīmīgs faktors Apvienotajā Karalistē. Šajā valstī ir arī
zema pakalpojumu kvalitāte, ilgs gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas. Īrijā ir
ilgs gaidīšanas laiks uz dermatoloģijas pakalpojumu.
Dzemdniecības pakalpojumu segmentā cenas, kvalitāte, speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas ir
nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Norvēģijā pastāv vecuma ierobežojumi.
Fleboloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori
Apvienotajā Karalistē. Īrijā un Norvēģijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu. Somijā un Zviedrijā nozīmīgs
ir cenu faktors.
Gastroenteroloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un novecojušas
tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Īrijā nozīmīgi faktori ir gaidīšanas laiks un speciālistu
trūkums.
Ginekoloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte, speciālistu trūkums un
novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā un Zviedrijā ir nepietiekama
pakalpojumu kvalitāte. Īrijā ir ilgs gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas.
Norvēģijā pastāv vecuma ierobežojumi pakalpojumu saņemšanai.
Kardioloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte, speciālistu trūkums un
vecuma ierobežojumi ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā ir nepietiekama pakalpojumu
kvalitāte. Īrijā ir novecojušas tehnoloģijas. Zviedrijā ir ilgs gaidīšanas laiks, kā arī pastāv vecuma
ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai.
Diagnostikas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte, speciālistu trūkums un
novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Arī Norvēģijā nozīmīgs faktors ir
novecojušas tehnoloģijas. Īrijā un Norvēģijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu
Neauglības ārstēšanas pakalpojumu segmentā gaidīšanas laiks un vecuma ierobežojumi ir nozīmīgi faktori
Apvienotajā Karalistē. Visās pētījuma mērķa valstīs cenas ir nozīmīgs faktors. Vecuma ierobežojumi ir
nozīmīgs faktors Īrijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Īrijā ir arī novecojušas tehnoloģijas, bet Zviedrijā ir ilgs
gaidīšanas laiks uz pakalpojumu.
Oftalmoloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte, speciālistu trūkums
un novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Īrijā, Norvēģijā un Zviedrijā ir ilgs
gaidīšanas laiks uz pakalpojumu. Zviedrijā ir augstas pakalpojumu cenas.
Onkoloģijas pakalpojumu segmentā cenas, speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi
faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā un Norvēģijā ir augstas pakalpojumu cenas. Norvēģijā un Zviedrijā ir
ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu.
Ortopēdijas un ortopēdiskās ķirurģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums
un pakalpojumu kvalitāte ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā ir augstas pakalpojumu cenas.
Zviedrijā ir speciālistu trūkums. Īrijā un Norvēģijā ir ilgs gaidīšanas laiks.
Otolaringoloģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un pakalpojumu
kvalitāte ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā ir augstas pakalpojumu cenas. Īrijā ir ilgs
gaidīšanas laiks uz pakalpojumu.
Plastiskās ķirurģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums, pakalpojumu
kvalitāte, novecojušas tehnoloģijas un vecuma ierobežojumi ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā
ir augstas cenas, un pastāv speciālistu trūkums. Īrijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu. Zviedrijā ir
augstas cenas.
Proktoloģijas pakalpojumu segmentā gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas ir
nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē.
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Rehabilitācijas un fiziskās medicīnas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte,
speciālistu trūkums, novecojušas tehnoloģijas un vecuma ierobežojumi ir nozīmīgi faktori Apvienotajā
Karalistē. Somijā un Zviedrijā ir zema pakalpojumu kvalitāte. Īrijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu.
Rekonstruktīvās ķirurģijas pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un
novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Zviedrijā ir augstas cenas. Somijā ir
speciālistu trūkums. Īrijā pastāv vecuma ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai.
Skaistumkopšanas pakalpojumu segmentā cenas, pakalpojumu kvalitāte un novecojušas tehnoloģijas ir
nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Zviedrijā ir augstas cenas un novecojušas tehnoloģijas. Somijā ir
augstas cenas. Norvēģijā ir zema pakalpojumu kvalitāte.
Vispārējās ārstniecības pakalpojumu segmentā cenas, gaidīšanas laiks, pakalpojumu kvalitāte, speciālistu
trūkums un novecojušas tehnoloģijas ir nozīmīgi faktori Apvienotajā Karalistē. Somijā, Īrijā, Norvēģijā un
Zviedrijā ir zema pakalpojumu kvalitāte. Norvēģijā un Zviedrijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu. Īrijā ir
speciālistu trūkums un novecojušas tehnoloģijas.
Zobārstniecības pakalpojumu segmentā visās pētījuma mērķa valstīs ir augstas pakalpojumu cenas.
Apvienotajā Karalistē ir zema pakalpojumu kvalitāte, ilgs gaidīšanas laiks, speciālistu trūkums un
novecojušas tehnoloģijas. Somijā ir zema pakalpojumu kvalitāte. Norvēģijā pastāv vecuma ierobežojumi
pakalpojuma saņemšanai.
Tādējādi, tirgus pētījums, kas tika veikts ar mērķi izanalizēt Somijas, Apvienotajās Karalistes, Īrijas,
Norvēģijas un Zviedrijas iedzīvotāju pieprasījumu pēc medicīnas pakalpojumiem un palielināt Latvijas
medicīnas pakalpojumu pieejamību un pievilcību minēto valstu tūristiem, norāda uz Latvijas medicīnas
pakalpojumu augsto konkurētspēju, pateicoties Latvijas medicīnas iestāžu pievilcīgai cenu politikai,
pakalpojumu kvalitātei, mūsdienīgajām tehnoloģijām un ārstu profesionalitātei. Īpašs pieprasījums ir
novērots tādiem Latvijas medicīnas pakalpojumiem kā zobārstniecība, medicīniskā skaistumkopšana un
SPA, redzes korekcija, neauglības ārstēšana, plastiskā ķirurģija, onkoloģija u.c.
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PIELIKUMI
Mērķa valstu medicīnas tūrisma aģentūras*
Valsts
Zviedrija

Aģentūra

Interneta vietne

e-pasts

2015 Medical Tourism

2015medicaltourism.com/

lp@2015medicaltourism.com

Terveystalo

www.terveystalo.com

Access Smile Ireland

https://www.accessinfo@access-smile.ie
smile.ie/
http://internationalsurgerygroup.com

Somija
Īrija

International Surgery
Group
River Medical Group
http://www.rivermedical.ie/
Venus Medical
WellNow
Apvienotā Karaliste
Anavara
AngloMedical Ltd
Arleta IVF Ltd
Balsamee
BB Health Solutions
Beautiful Beings
Body Beautiful
BodyClinique Ltd
Celsus Medical
Cosmosuit
dentalcareabroad
Ekta Medical Travel
Euromedical Tours
Hungarian Dental Travel
Index Medica UK
International Health Plus
IVF-Abroad.org
Jet Well Soon
Let`s Face It - Together
Linda Briggs
Maya Medical Solutions
Medical Treatment Overseas
New Leaf Weight Loss Surgery Ltd
Operations abroad Worldwide Ltd
Parsmedix
Pera Medical Services
Perfect Profiles
SurgeryInFrance
The Medical Tourist Company
Treatment Europe Ltd
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Avots: Treatment Abroad - helping you make the right choice
* Interneta vietnēs pieejamā informācija nesatur norādes par aģentūrām Norvēģijā

Fleboloģijas pakalpojumu izcenojumi Polijā
FLEBOLOĢIJAS PAKALPOJUMS

CENA (EUR)

1. VENOZĀS SISTĒMAS DIAGNOSTISKAIS NOVĒRTĒJUMS
Doplera ultraskaņas pārbaude apakšējo ekstremitāšu vēnām + fleobologa konsultācija

65

Doplera ultraskaņas pārbaude apakšējo ekstremitāšu vēnām grūtniecēm + fleobologa konsultācija

40

Doplera ultraskaņas pārbaude apakšējo ekstremitāšu vēnām (2 kājas)

50

Doplera ultraskaņas pārbaude apakšējo ekstremitāšu vēnām (1 kāja)

40

Doplera ultraskaņas pārbaude IVC, locītavu un apakšējo ekstremitāšu vēnām (2 locītavas)

80

Doplera ultraskaņas pārbaude of abdominal, pelvic and vulvo-perineal region veins *

65

Doplera ultraskaņas pārbaude vēdera dobuma, iegurņa, dzemdes reģiona vēnām + apakšējo ekstremitāšu vēnām

100

Doplera ultraskaņas pārbaude of jūga un muguras vēnām (pacientiem ar aizdomām par CCSVI)

60

intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar papildus flebogrāfiju

no 2200

multidetektora spirāles kompjūtertomogrāfiskā venogrāfija

no 160

vēdera dobuma un iegurņa vēnu flebogrāfija

650

magnētiskās rezonanses venogrāfija (3T MRI skenēšana)

190

2. KONSULTĀCIJAS
flebologa konsultācija (bez Doplera ultraskaņas testa rezultātiem)

40

pirms endovenozas vai ķirurģiskas procedūras

40

pēcprocedūru konsultācijas (līdz 3 mēnešiem pēc procedūras)

bezmaksas

pēcprocedūru konsultācijas (pēc vairāk nekā 3 mēnešiem pēc procedūras)

40

3. VĒNU ČŪLAS ĀRSTĒŠANA
sākotnējās diagnostikas konsultācija ar viena locekļa apsēju

90

nākošā vizīte vienam loceklim ar apsēju (ārsts)

50

nākošā vizīte vienam loceklim ar apsēju (medmāsa)

40

nākošā vizīte vienam loceklim ar pacienta apsēju (ārsts)

40

nākošā vizīte vienam loceklim ar pacienta apsēju (medmāsa)

30

4. MINIMĀLI INVAZĪVAS ENDOVENOZĀS PROCEDŪRAS
mikroskleroterapija pavediena un zirnekļa vēnām (viens loceklis)

100

ultraskaņas vadītu putu skleroterapija (viens loceklis)

130

ultraskaņas vadītu putu skleroterapija ultraskaņas vadītu putu skleroterapija

165

ultraskaņas vadītu katetra putu skleroterapija (viens loceklis)

225

papildus skleroterapijas sesija

65

mehāniski-ķīmiskā ablāzija ar Phlebogriffe sistēmu (viens loceklis)

500

mehāniski-ķīmiskā ablāzija ar Phlebogriffe sistēmu (divi locekļi)

675

skleroterapija citās ķermeņa daļās (krūtis, dzemdes reģions)

150

endovenozā lāzera ablāzija varikozajām vēnām ar ELVeS 1470 (viens loceklis)

1000

vienas kājas varikozo vēnu apstrāde ar VariClose vai VenaBlock sistēmu ("līme")

1250

vienas kājas varikozo vēnu apstrāde ar VenaSeal sistēmu ("līme")

1750

vienpusējā enodovenozā embolizācija vēdera dobuma un iegurņa vēnām

~ 2200

abpusējā enodovenozā embolizācija vēdera dobuma un iegurņa vēnām

~ 2800

vēnu šuntēšana apakšējo ekstremitāšu dziļajai venozajai trombozei

no 4000

5. ĶIRURĢISKĀS PROCEDŪRAS
varikozo vēnu minifleboktomija ar vietējo anestēziju (viens loceklis)

no 500

varikozo vēnu miniflebektomija ar vietējo anestēziju (viens loceklis)

no 750

varikozo vēnu ārstēšanas vienas dienas ķirurģiskā procedāra (viens loceklis)

no 1500
individuāls
izcenojums

varikozo vēnu likvidēšana ar hibrīdtehnikām (kombinētās tehnikas)
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6. KOMPRESIJA
Juzo, Medi un Sigvaris
7. LABORATORIJAS PAKALPOJUMI
laboratorijas pārbaužu standartkopums pirms varikozo vēnu likvidēšanas

25

pilns laboratorijas pārbaužu kopums pirms varokozo vēnu likvidēšanas (ar anti-HCV un anti-HB)

40

laboratorijas diganostika pacientiem ar aizdomām par akūtu trombozi (koagulogrammas un D-dimēra tests)
bioķīmiskais panelis pacientiem ar aizdomām par trombofiliju (AT III, proteīns C un S, homocisteīns un lupus
antikoagulants)

15

standarta ģenētiskais panelis pacientiem ar aizdomām par trombofiliju (faktora V Leidenes, protrombīns G20210A)
paplašinātais ģenētiskais panelis pacientiem ar aizdomām par trombofiliju (standarta panelis + MTHFR2 A1298C un
C677T)

70

vitamīna D3 un folijskābes līmenis asinīs

65

100
20

8. CITI PRODUKTI UN PAKALPOJUMI
medmāsas vadīta apmācība daudzslāņu apsējiem

10

kompresijas līdzekļu kopa (gumijas Doff N’Donner + stends)

100

stends kompresijas līdzekļu pielietošanai (bez Doff N`Donner)

50

gumijas Doff N`Donner (bez pielāgota stenda)

50

VeinoPlus V.I. sistēma

125

VeinoPlus Sporta sistēma

200

VeinoPlus Arteriālā sistēma

165

elektrodu pāris VeinoPlus sistēmām (V.I., Sporta vai Arteriālā)

15

CN un PET cenas dažādās valstīs
CK centrs
Chech Republic, Ostrava
Finland, Kuopio
Germany, Munich

Germany, Hamburg

Germany, Saphir

Germany, Sharite

Germany, Shwarzwald

Germany, Erfurt
Ireland, Hermitage

tīkla vietne
http://cyberknife.fno.
cz/en/articles/cyberkn
ife-team
http://cyberknife.bon
sait.fi/yhteystiedot
https://www.cyberknife.ru/kontakty/kon
takty/spasibo.html
http://www.cyberknif
ehamburg.de/en/konta
kt.96.html
https://www.saphirradiochirurgie.com/%
D0%BF%D0%BE%D0%
BA%D0%B0%D0%B7%
D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F/%D0%B7
%D0%B0%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D1%81
/?lang=ru
https://cyberknife.cha
rite.de/en/metas/con
tact/
https://www.sbkvs.de/de/kontakt/kon
taktbestaetigung/kontaktf
ormular_bestaetigung
.php
http://www.cyberknif
emitteldeutschland.de/
https://www.hermita

CK cena

PET cena

n.d.
22500 euro

n.d.

no indicated

atbilde

papildopcijas

12h

onkologa konsultācija

12h

19000 euro Da Vinci

12h

onkologa konsultācija

22500 euro

1500 euro

1 h/Doc

23000 euro+5%

3000 euro

1 h/auto 48h

14500 euro

48h/Doc

20000 euro

12 h/Doc
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India, Delhi

Italia, Milano, EIO

Poland, Gliwicach

Poland, Institut
Russia ST-Peterburg
Russia, Oncostop
Russia, Ufa

Turkey, Acibadem
Turkey, Anadolu

Ukraine, Spizhenko

UK, Mount Vernon

UK, Harley Street

UK, Royal Madson

geclinic.ie/contact/co
ntact-details/
http://www.cyberknif
edelhi.com/treatment
-cost
https://www.ieo.it/ru
-RU/patientcare/featured/ieointernationaloffice/ieo-io/bookyour-visit/
http://www.io.gliwice
.pl/dlapacjenta/zakladradioterapii
http://www.icccyberknife.pl/ru/kont
akt
https://radiosurgery.l
dc.ru/
https://oncostop.su/
http://www.petnet.ru/lechenie/stoim
ost-lecheniyakibernozhom.php
http://www.acibadem
international.com/tec
hnology/cyberknife/
https://www.anadolu
saglik.org/
http://spizhenko.clinic
/patsientu/tseny-nalechenie-v-klinikespizhenko
http://www.enhertstr.nhs.uk/patientsvisitors/ourservices/cyberknife/fr
equently-askedquestions/
http://thecyberknifec
entre.com/enuk/welcome
https://www.royalma
rsden.nhs.uk/privatecare

it is not applicable to
prostate

1600 euro

24h

4870 euro

no

12 h/doc

4 444,60
euro=305000 rub

715 euro-18Holine 49
12 h
000 rub

5500$

4500$ GA_68 (PSMA1 h/auto/24h
DOTA) 900$ PET-CT
3 h/need meddoc

7500 $

no

12 h/Oleg Sp

no Data

12 h/need GP

£22,000

12 h/Doc

onkologa konsultācija
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