
KURORTOLOGINIAI TYRIMAI  

 

Problemos strateginė svarba valstybei ir visuomenei bei neatidėliotino jos sprendimo poreikio 

pagrindimas     

 

Lietuvos kurortai pasižymi natūralių gamtinių išteklių gausa - šie gamtiniai ištekliai unikalūs savo 

savybėmis, chemine sudėtimi, tačiau jų poveikis sveikatai (naudojant pavieniui ar kompleksiškai) 

nėra įrodytas moksliškai. Su kurortinio gydymo paslaugų organizavimu ir teikimu susiję klausimai 

nesprendžiami nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Nėra natūralių gydomųjų faktorių naudojimo 

lėtinių susirgimų gydymui ir ligų profilaktikai skirtos teisinės bazės. Šalia tradicinio kurortinio 

gydymo kontingento į kurortus gydytis atvyksta vis daugiau praktiškai sveikų, aktyvių visuomenės 

narių: skirtinga jų apsistojimo trukmė, platesnė geografija ir kt. Kartu daugėja ir sunkių, 

reabilitaciniam gydymui atsiunčiamų pacientų. Į kurortinę praktiką ateina naujos technologijos, jai 

nebūdingos metodikos. Taipogi, sparčiai vykstanti globalizacija ir pacientų mobilumas Lietuvos 

kurortuose ir kurortinėse teritorijose veikiančias sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigas verčia 

konkuruoti su pažangiausiais Europos sveikatinimo, reabilitacijos centrais. Šiuo metu Lietuvai 

trūksta kurortologijos paslaugų kokybės ir rezultatų stebėsenos sistemos, tarptautinę akreditaciją 

turinčių bei tarptautinius paslaugų ir produktų kokybės ir saugos standartus atitinkančių sanatorijų - 

be to negalimas sklandus kurortologijos paslaugų plėtojimas Lietuvoje. 

 

Spręstini uždaviniai  

 

Natūralių gamtinių sveikatos išteklių (mineralinio vandens, gydomojo purvo, klimato) sveikatinimo 

ir sveikatingumo paslaugoms vykdyti tyrimų plėtros vykdymas, sukuriant mokslu pagrįstas 

metodikas sveikatai stiprinti bei atstatyti kurortuose, kas paskatintų sveikatinimo paslaugų, 

panaudojant Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose esančius unikalius gamtinius resursus, 

plėtrą. Siekiant užtikrinti tokių paslaugų teikimą, mokslinį ir teisinį pripažinimą, būtina atlikti visus 

reikalingus jų poveikio sveikatai klinikinius tyrimus, sukurti ir patvirtinti jų naudojimo, saugos 

reikalavimus, numatyti reikalavimus įstaigų ir specialistų akreditavimui ir sertifikuoti šias paslaugas 

tarptautiniu lygiu. 

 

Laukiami rezultatai  

 

Balneoterapinio gydymo efektyvumo, natūralių gamtinių išteklių naudos žmogaus sveikatai 

mokslinis pagrindimas, gydomųjų veiksnių veikimo mechanizmo ištyrimas, jų naudojimo 

pagrindimas, metodinių rekomendacijų pateikimas, sveikatinimo metodikų sukūrimas ir 

aprobavimas, stebėsenos sistemų, gebančių įvertinti kurortinių faktorių įtaką ligų eigai sukūrimas, 

reabilitacijos paslaugų teikimo algoritmų pritaikymas praktikoje. Visų minėtų rezultatų 

įgyvendinimas padėtų sukurti prielaidas sveikatos turizmo augimui Lietuvoje, kas ne tik gerintų 

šalies piliečių sveikatos ir gyvenimo kokybę, bet ir iš esmės prisidėtų prie BVP kūrimo, sveikatos 

turistų skaičiaus augimo, šalyje veikiančių sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų konkurencingumo 

didinimo bei ilgalaikėje perspektyvoje sudarytų prielaidas Lietuvai tapti inovatyvaus kurortinio 

gydymo, balneoterapijos, ambulatorinės ir palaikomosios reabilitacijos arealu ir pagrindine baze 

Pabaltijo regione. 

 

Tyrimų trukmė – iki 1,5 metų. 


