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Užsienio klasterių patirtimi paremtos 

rekomendacijos
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Tikslas, uždaviniai

• Rekomendacijos skirtos sustiprinti būsimo Lietuvos medicinos turizmo 

klasterio konkurencingumą

• Remiantis 7 šalių patirtimi, įvardyti gerąsias praktikas ir vyraujančias 

tendencijas, kuriomis rekomenduojama remtis įgyvendinant Lietuvos 

Medicinos turizmo klasterio projektą
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Esamos situacijos analizė

• 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)

• 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.



4
01/22/13

Geroji užsienio šalių praktika

• Rekomendacijos Lietuvos medicinos turizmo klasterio projekto 

įgyvendinimui paremtos 7 užsienio šalių praktikomis:

• Pietų Korėja

• Singapūras

• Malaizija

• Jordanija

• Turkija

• Serbija 

• Filipinai

• Analizė paremta viešai prieinama informacija
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Rekomendacijos (1 iš 2)

• 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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Rekomendacijos (2 iš 2)

• 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

• Analizė perduota “Versli Lietuva” Klasetrių koordinatoriams

• Rekomendacijos pristatytos “Versli Lietuvai” Klasterių koordinatoriams

• Ištraukos iš Filipinų, Malaizijos ir Singapūro analizių pristatytos Lietuvos 

medicinos turizmo asociacijai “Medicinos Lietuva”

• “Versli Lietuva” Klasterių koordinatoriai prireikus remsis analizėje pateikta 

gerąja užsienio šalių praktika 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


