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► 2004 įsteigta “Philippine Medical Tourism Program (PMTP)”

► Įsteigta prezidento išleistu vykdomuoju potvarkiu

► Viešos-privačios partnerystės formatu suburta darbo grupė

► Programą sudaro valstybinės ir privačios gydimo įstaigos bei 

spa, turizmo ir kiti verslai

► Vyriausybės atstovai Sveikatos apsaugos departamentas, 

Turizmo departamentas bei Pramonės ir prekybos departamentas

2015-11-06 2



► Sveikatinimo paslaugas eksportuojančias asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų Lietuvoje užsienio klientų srautas per metus siekia 

iki tūkstančio pacientų. Reabilitacinio ir sanatorinio gydymo įstaigos 

pritraukia apie110 tūkst. užsienio klientų per metus.

► Prognozuojama, jog įgyvendinus klasterio projektą, 2022 m. Lietuva 

galėtų pritraukti apie 292 tūkst. sveikatinimo turistų ir iš sveikatinimo 

paslaugų eksporto uždirbti apie 284 mln. Lt pajamų.
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► Remiantis septynių šalių patirtimi, įvardyti gerąsias praktikas ir 

vyraujančias tendencijas, kuriomis rekomenduojama remtis 

įgyvendinant Lietuvos Medicinos turizmo klasterio projektą

► Rekomendacijos turi užtikrinti Lietuvos medicinos turizmo klasterio 

konkurencingumą
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► Lietuvos medicinos turizmo asociacija “Medicinos Lietuva“ inicijavo

klasterio projektą

► Atlikta Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų 

eksporto skatinimo galimybių analizė ir rekomendacijos

(Ernst&Young)
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► Rekomendacijos Lietuvos medicinos turizmo klasterio projekto 

įgyvendinimui paremtos septynių užsienio šalių praktikomis

► Septynios medicinos turizmo srityje patirties turinčios valstybės: 

Pietų Korėja, Singapūras, Malaizija, Jordanija, Turkija, Serbija ir 

Filipinai

► Analizė paremta viešai prieinama informacija
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► Besąlygiškas vyriausybės noras ir valia vystyti medicinos turizmą 

valstybiniu lygiu

► Medicinos paslaugas teikiančių įstaigų tarptautinių kokybės 

standartų akreditacija

► Diasporos, kaip klientų, pritraukimas

► Tarptautinės klasterio narių partnerystės 

► Apribojimai medicinos turistams naudotis šalies gyventojams 

skirtomis medicinos paslaugomis ir infrastruktūra
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► Medicinos turistų privatūs ir valstybinių draudimų galiojimas 

teikiamoms paslaugoms

► Teisinė medicinos turistų apsauga nekokybiškai suteiktų paslaugų 

atvejais

► Tolimesnių investicijų į medicinos paslaugų infrastruktūrą skatinimas 

viešos-privačios partnerystės principu ir laisvose ekonominėse 

zonose

► Bendras klasterio teikiamų paslaugų paketų sudarymas, 

standartizavimas ir reklamavimas

► Individualaus sveikatinimo kultūros vystymas taip mažinant šalies 

piliečių poreikį medicinos paslaugoms
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Veiksmų planas

► Kaip įgyvendinsite / įgyvendinote savo idėją / išsprendėte užduotį – veiksmų 

planas
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Rezultatai

► (Tikėtini) rezultatai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) ir rodikliai jiems pamatuoti

► Glaustai aprašomi pagrindiniai projekto rezultatai, ką sukuria projektas. 

Rezultatai turi atitikti numatytus projekto tikslus. Rezultatai turi būti: konkretūs, 

išmatuojami, pasiekiami, realūs, stebimi laike
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Projekto nauda ir sukurta vertė

► Konkrečios naudos galutiniam vartotojui įvertinimas

► Poreikio /naudos pagrindimas turi atsakyti į tokius klausimus kaip:

• Kodėl verta atlikti šį projektą (ką duos) 

• Kokia pridėtinė projekto vertė

► Išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl

projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, 

problemų sprendimas (nestandartinis) ir pan. Lietuvos ar kitu lygiu,  kuo

projektas yra naudingas ir (arba) kodėl būtinas
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Rizikos vertinimas

► Potencialios rizikos vertinimas

► Nurodomi esminiai rizikos veiksniai, galintys įtakoti planuojamą projekto 

eigą ir rezultatus. Nurodomi veiksmai, kurių bus imtasi siekiant 

sumažinti ir (arba) panaikinti identifikuotus rizikos veiksnius.

► Nepamiškite įvertinti ir skirtingų interesų, partnerių valdymo (stakeholder

management)
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Kitos svarbios įžvalgos, 

rekomendacijos, pastebėjimai, t.t.
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Priedai

► Jeigu reikia
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


