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Introduction
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! First robotic radiosurgery centre                                                                          
in Baltic countries 

! Located in Sigulda, Latvia  

! Patient treatment is provided by                                                                
Sigulda municipal hospital 

! The only available CyberKnife M6 system placed in most modern 
radiosurgery center in Nordic  Europe 

! Opened in 2015 with support of ERAF foundation



Investments and financing
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! Project costs : 
CyberKnife M6 system:    4 900 000 EUR 
Construct.& accessories: 1100 000 EUR 
Total 6 000 000 EUR 

! Sources of financing 
In begining At the opening  

Privat capital   1 800 000 EUR (32%) 2700 000 EUR (45%)  
Citadele Bank loan 3 800 000 EUR (68%) 1 665 000 EUR (27,5%) 
ERAF foundation 2 135 000 EUR (35,5%

The project is implemented as part of the fourth round of the High Added Value Investments of the 
Investment and Development Agency of Latvia, and financed with ERAF funding. An investment in your 
future!
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Kas ir Cyberknife Sigulda?
LIAA 2014. gada noslēdza līgumu par Eiropas Savienības projekta 
“Stereotaktiskās radioķirurģijas centra „SIGULDA” izveide” īstenošanu 
aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4.kārtas ietvaros. 

Projekta īstenošana tika uzsākta 2014.gada 15.septembrī un pabeigta 
2015.gada 13.novembrī. 

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās Cyberknife M6 tehnoloģiju, kas 
nepieciešama onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4 919 727,40 eiro, no kurām 

2 154 727,40 eiro 

ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (ERAF).



Our mission
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! Unique,  narrowly specialised, 
noninvasive treatment offer for 
Baltic and foreign patients 

! Our main pillars are proven 
efficiency, high quality, maximum 
comfort and patient-oriented 
service 

! We provide confidentiality and 
privacy that can not be 
guaranteed in large hospitals



The Cyberknife system
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! Robotic stereotactic radiosurgery 
system CyberKnife is a modern high 
precision technology for treatment of 
cancer, benign and malign tumours 
without  
! surgical interference,  
! on out-patient basis,  
! without pain and  
! returning to everyday routines as soon 
as possible. 

! CyberKnife especially suitable for tumours 
located in hard-to-access locations in 
terms of surgery, for example, brain and 
spinal cord, moving organs and others. 



Team
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! Highly qualified , professional team 
! Well known experts in radiosurgery and 
regular lecturers in ISRS congresses and 
educational curses 
! Dr.Vladyslav Buryk expert in area of 
neuroradiosurgery 

! Dr. Maris Mezeckis leading specialist 
in prostate cancer radiosurgery 

! Top Internal and external consultants 
from Latvia and Ukraine 

! Our staff is speaking in English and 
Russian 

! Our outsourced consultant  speaks 
Georgian



Our specialisation 
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! Noninvasive treatment of benign 
tumours and vascular 
malformations in brain 

! Eye tumour - uveal melanoma 
! Primary prostate cancer 
! Recurrent prostate cancer or 
oligometastatic prostate cancer 1-4 
metastases; 

! Primary renal cancer  
! Separate (1-4) metastases in the 
spine, liver, lungs or bones from 
tumours localised elsewhere



Diagnostics for our patients
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! To provide precise treatment is 
necessary to make “first class” 
diagnostics with 

! High class Computer Topography,  
! 1,5 and 3 Tesla Magnetic Resonance 
Imaging 

! Positron Emission Tomography with 
different radionuclide agents: 
! ¹⁸F-FDG PET/CT 
! ¹⁸F-PSMA PET/CT,  
! ⁶⁸Ga-PSMA-11 PET/CT 

! And other..



Additional treatment options
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! OncoDNA solutions - complete 
genetic profile tests of the solid 
tumor samples or blood tests which 
can be used to identify response to 
targeted therapies and 
immunotherapies and also to 
classic chemotherapies 

! 177 LU-PSMA THERAPY for 
metastatic prostate cancer 

! Laparoscopic surgery or classic 
radiation therapy made by partner 
University clinics



Achievements
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!  SRC SIGULDA is the only oncology 
and radiosurgery clinic in the Baltic 
States that has underwent 
assessment and been included in 
the Global Clinic Rating (GCR) 
system.  

! GCR ensures a simple, “transparent” 
assignment of clinic rating index in 
order to make the choice of patients 
simpler, to trust their health to the 
safest, most accessible and reliable 
clinic.



Some facts
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! Till now  
! 371 patients treated with 
CyberKnife 

! 1084 finished CyberKnife 
procedures 

! 3457 consulted patients 
! 42% patients from abroad 

! This Year 
! 83 patients treated with 
CyberKnife 

! 48% patients from abroad



Average treatment prices
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! Intracranial and spine localisations: 
All inclusive - immobilisation, CT and MRI, plan preparation, verification 
and plan delivery, 1-5 procedures  from 8000 EUR 

! Primar prostata cancer hypo fractionated radiosurgery: 
All inclusive - gold fiducial implementation, immobilisation, CT and 
MRI, plan preparation, verification and plan delivery 5 procedures)  
from 9500 EUR 

! All other extra cranial localisations  radiosurgery: 
All inclusive - gold fiducial implementation, immobilisation, CT and 
MRI, plan preparation, verification and plan delivery 5 procedures)  
from 9800 EUR 

! Diagnostic costs ( 3T MRI, PET/CT) starting from 350-1900 EUR 

! Extra costs - transportation and accommodation



Pienesums LV ekonomikai
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! Medicīnas eksports 
! 2016 

!  166 800 EUR  
! 2017 

! 273 000 EUR (+63%) 
! 2018 

! 349 645 EUR (+28%) 
! 2019 līdz šodienai 

! 333 456 EUR  
! Plānots ap 450 tūkst EUR
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Kas ir “medicīnas eksports” jeb 
“medicīnas tūrisms”?
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Medicīnas tūrisms?
Iemesli – maksas pakalpojumu med. tūrismam:

• Pakalpojums nav pieejams mītnes valstī

• Pacients nav apmierināts ar pakalpojumu –

• kvalitāti, 

• cenu,  

• vai neuzticās veselības aprūpes sistēmai

• Ir rindas uz pakalpojumu



�17

Medicīnas tūrisms?
Iespējas – valsts apmaksāts medicīnas tūrisms:

Eiropas direktīva nosaka, ka EU pilsonim ir iespējams
saņemt Valsts apmaksātus pakalpojumus citā
dalībvalstī, ja

• Pakalpojums nav pieejams mītnes valstī vai

• Ir rindas uz pakalpojumu un

• Ja tas tiek apmaksāts no Valsts budžeta dalībvalstī



Valsts apmaksāts medicīnas tūrisms
! Citā  EU valstī tikai, tad ja: 

! Nosūta ārsts vai ārstu konsīlijs 

! Nosūtītāja valsts NVD “apstiprina” pakalpojuma 
saņemšanu konkrētam pacientam; 

! Konkrētai medicīnas iestādei ir līgums  

! ar Nacionālo Veselības Dienestu 
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Valsts apmaksāts medicīnas tūrisms
! Konkrētai med. iestādei ir līgums: 

! ir  MK 555 noteikumos apstiprinātas 
pacientu grupas/ indikācijas, kuras drīkst 
ārstēt; 

! līguma nosacījumos apstiprināts, ka 
ārvalstu pacienti tiek apkalpoti virs 
apstiprinātās “kvotas”
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Ko mēs varam ārstēt?
• Labdabīgi audzēji galvas smadzenēs (dzirdes nerva 

neirinoma, meningioma, hipofīzes adenoma);

• Pataloģiski asinsvadu veidojumi galvas smadzenēs 
(kavernoma, angioma, arteriovenoza malformācija);

• Atseviškas (1-4, līdz 10) citur lokalizētu audzēju metastāzes 
galvas smadzenēs (krūts, plaušu, zarnu, prostatas, nieru 
vēzis, limfoma un melanoma, un citi audzēji);

• Ļaundabīgi audzēji smadzenēs (zemas pakāpes gliomas –
astrocitoma, oligodendroglioma pēc iepriekšējas ķirurģiskas 
ārstēšanas; I-II. pakāpes ependimoma; kraniofaringioma, 
hemangioma, hemingioblastoma, hordoma);

• Trijzaru nerva neiralģija;

• Acs audzēji (uveāla melanoma un meningeoma);

• Galvas un kakla apvidus audzēji (primāra rīkles un balss saišu 
vēzis, kombinācijā ar staru terapiju vai ķirurģiju, lokālu 
recidīvu atkārtota apstarošana).
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Ko mēs ārstējam?
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Ko mēs drīkstam ārstēt?
• Labdabīgi audzēji galvas smadzenēs (dzirdes nerva 

neirinoma, meningioma, hipofīzes adenoma);

• Pataloģiski asinsvadu veidojumi galvas smadzenēs 
(kavernoma, angioma, arteriovenoza malformācija);

• Atseviškas (1-4, līdz 10) citur lokalizētu audzēju metastāzes 
galvas smadzenēs (krūts, plaušu, zarnu, prostatas, nieru 
vēzis, limfoma un melanoma, un citi audzēji);

• Ļaundabīgi audzēji smadzenēs (zemas pakāpes gliomas –
astrocitoma, oligodendroglioma pēc iepriekšējas ķirurģiskas 
ārstēšanas; I-II. pakāpes ependimoma; kraniofaringioma, 
hemangioma, hemingioblastoma, hordoma);

• Trijzaru nerva neiralģija;

• Acs audzēji (uveāla melanoma un meningeoma);

• Galvas un kakla apvidus audzēji (primāra rīkles un balss saišu 
vēzis, kombinācijā ar staru terapiju vai ķirurģiju, lokālu 
recidīvu atkārtota apstarošana).
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Ko mēs drīkstam ārstēt?
• Labdabīgi audzēji galvas smadzenēs (dzirdes nerva 

neirinoma, meningioma, hipofīzes adenoma);

• Pataloģiski asinsvadu veidojumi galvas smadzenēs 
(kavernoma, angioma, arteriovenoza malformācija);

• Atseviškas (1-4, līdz 10) citur lokalizētu audzēju metastāzes 
galvas smadzenēs (krūts, plaušu, zarnu, prostatas, nieru 
vēzis, limfoma un melanoma, un citi audzēji);

• Ļaundabīgi audzēji smadzenēs (zemas pakāpes gliomas –
astrocitoma, oligodendroglioma pēc iepriekšējas ķirurģiskas 
ārstēšanas; I-II. pakāpes ependimoma; kraniofaringioma, 
hemangioma, hemingioblastoma, hordoma);

• Trijzaru nerva neiralģija;

• Acs audzēji (uveāla melanoma un meningeoma);

• Galvas un kakla apvidus audzēji (primāra rīkles un balss saišu 
vēzis, kombinācijā ar staru terapiju vai ķirurģiju, lokālu 
recidīvu atkārtota apstarošana).

2019 gadā
iespējams
ārstēt 2 

pacientus ar
budžetu

8254EUR
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Kas mums liedz piesaistīt vairāk 
“medicīnas tūristus”?
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Kas mums liedz piesaistīt vairāk 
“medicīnas tūristus”? 

Ārējie faktori



Ārējie faktori
! Pakalpojuma nepieciešamība 

! Pakalpojuma pieejamība mītnes zemē 

! Informācija par pakalpojumu/priekšrocībam 

! Komunikācija ar pakalpojuma sniedzēju/valoda 

! Uzticamība pakalpojumam/ klīnikas reputācija 

! Uzticamība valstij, uz kuru dodas ārstēties 

! Attālums, nokļūšanas ērtums 
! Konkurence 
! Un citi subjektīvi un objektīvi ierobežojumi
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Dānijas piemērs
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Dānijas piemērs
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Dānijas piemērs
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“Neither the device nor the treatment is in itself a problem. What we are 
shouting at is the fact that the company, despite still lacking evidence of 
effect and harmful effects, chooses to treat with the method outside the 
protocol - even against patient payment. In the long run, it can easily 
prove to be a good treatment and a real alternative to these patients. 
However, whether this is the case is currently unclear and therefore 
cannot be recommended in favor of the established treatment, ”says 
Michael Borre.

According to Michael Borre, is this an experimental treatment where 
evidence of efficacy and side effects is too poor for it to be labeled as 
conventional treatment?



Dānijas piemērs

�30



Dānijas piemērs
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Kas mums liedz piesaistīt vairāk 
“medicīnas tūristus”? 

Iekšējie faktori



Valsts apmaksāts medicīnas tūrisms
! Konkrētai med. iestādei ir līgums: 

! ar Nacionālo Veselības Dienestu  

! ir  MK 555 noteikumos apstiprinātas 
pacientu grupas/ indikācijas, kuras drīkst 
ārstēt; 

! līguma nosacījumos apstiprināts, ka 
ārvalstu pacienti tiek apkalpoti virs 
apstiprinātās “kvotas”
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Kas mums liedz piesaistīt vairāk 
“medicīnas tūristus”? 

Piemērs Prostatas vēzis
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Kritēriji radioķirurģijai ar CyberKnife
Prostatas vēzis

• Primāra zema un labvēlīga vidēja riska prostatas
audzēja gadījumā (saskaņā ar NCCN vadlīnijām), 
ja ķirurģiska ārstēšana ir kontrindicēta vai 
pacients kategoriski atsakās no ķirurģiskas 
ārstēšanas;

• Prostatas audzēja recidīvs pēc radikālas 
prostatektomijas operācijas ložā vai atsevišķos 
(1-3 perēkļi) reģionālajos limfmezglos vai attālas 
oligometastāzes (1-3 perēkļi) citās ķermeņa 
daļās.
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Prostata (C61 pēc SSK-10) 2014-2016

vid

2016

2015

2014

I II III IV  bez precizējuma
2014 142 486 239 126 161 1154 126,2*
2015 219 503 171 130 146 1169 128,8*
2016 257 423 157 124 118 1079 119,9*
vid 206 471 189 127 142 1134

Prostata (C61 pēc SSK-10)
Stadija

Kopā
Incidence 

(uz 100 000 
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Vēža reģistrs 2017
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Ko mēs nedrīkstam ārstēt?
Uroģenitālā sistēma:

• Primārs nieru vēzis vai atsevišķas 
metastāzes (1-4);

• Primārs prostatas vēzis;

• Prostatas vēža recidīvs vai 
oligometastātisks prostatas 
vēzis (1-4 metastāzes).
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Iemesli kāpēc nedrīkstam ārstēt

• Lielo slimnīcu un “lielo” ārstu lobijs

• Honorārus maksātspējīgi pacienti

• Iespēja piedāvāt maksas pakalpojumus ar nodokļu
maksātāju apmaksātām “eksperimentālām” 
iekārtām
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Kāpēc?

• Trīs gadu laikā vairāk kā 80 pacienti no LV ar Prostatas
vēzi ir ārstējušies Siguldā par maksu?

Ja:

• Visi ar apstiprinātām diagnozēm

• Visiem piedāvāta ārstēšana Valsts apmaksātā
programmā

• Visiem pieejama informācija par Valsts apmaksātu
pakalpojumu (internets, konsultācijas, konsīliji)

• Visi “varēja” ārstēties Universitātes slimnīcās
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Jautājumi!

• Ja Eiropas Savienība ir investējusi ERAF fonda
līdzekļus Siguldas slimnīcā un citās ārstniecības
iestādēs, tad šo līdzekļu investīcijai būtu jākalpo
visu Latvijas iedzīvotāju labā, nevis tikai turīgāko
vai “medicīnas tūristu” labā, kā tas ir šobrīd, jo 
nauda iekārtām tiek piešķirta, bet pakalpojuma
pieejamībai ne;
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Jautājumi!

• Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas pakalpojuma
iekļaušana Valsts apmaksātu pakalpojumu klāstā
bez diagnožu ierobežojuma paver plašākas
iespējas arī ārvalstu “medicīnas tūristu” piesaistei, 
jo atvieglo citu Eiropas savienības valstu
pacientiem saņemt plānveida medicīnas
pakalpojuma apmaksu no mītnes valsts Nacionālā
Veselības Dienesta vai slimokases. 
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! Number for consultations +371 20270077 
! WEB:  www.cyberknife-sigulda.com   
! Email: maris.skromanis@cyberknife-sigulda.com

http://www.cyberknife-sigulda.com

