InnovaSPA ”Innovatív egészségügyi megoldások termál régiók számára”

1. Hírlevél
Aktuális hírlevelünk témái:
•
•
•

•

Az InnovaSpa projekt céljai
A franciaországi Auvergne-Rhône-Alpes régió prevenciós és termálterápiákkal kapcsolatos
jó gyakorlatainak bemutatása
Hajdú-Bihar megye prevenciós és termálterápiákkal kapcsolatos jó gyakorlatainak
bemutatása
Közelgő események

A francia Thermauvergne Egyesület által
vezetett InnovaSpa projekt célja hogy elérje
a tudástranszfert támogató szakpolitikák
fejlesztését és erősítse a hármas hélix
partnerek
közötti
nyitott
innováció
lehetőségeit a betegségmegelőzés és a
termálterápia területén annak érdekében,
hogy felgyorsítsa az egészséges életmód
kialakítására irányuló innovatív megoldások
piacra jutását.

Az InnovaSPA projekt választ keres az idősödő
társadalom
kihívásaira
és
annak
demonstrálására törekszik, hogy a termálterápia
innovatív
gyógymódok
és
gondozási
megoldások bevezetésével - olyan ágazattá
válhat, amely óriási potenciált jelent az
egészségügyi ellátás hatékonyabbá tételében. Az
egészséges életmód és a megelőzés fontossága
várhatóan egyre jobban elterjed, ezáltal
bővülnek a terület célcsoportjai.

Az InnovaSpa projekt céljai

➢ A régiók közötti szakpolitikai tanulás előmozdítása és a projekt 8 partnere között a
gyakorlatok / tapasztalatok cseréje
➢ Az betegségmegelőzéssel és a termálterápiával kapcsolatos szakpolitikák és programok
végrehajtásának javítása
➢ Konkrét akciók végrehajtása a cselekvési tervek alapján, amelyeket minden partner a
szakpolitikai tanulás és a gyakorlatok cseréje során fog kifejleszteni.

Tanulmányút a franciaországi Auvergne-Rhône-Alpes régióban
” Auvergne-Rhône-Alpes régió célja, hogy Franciaországban elsőszámú termál régióvá váljon a wellness
és az egészégmegőrzés területén”
Az Auvergne-Rhône-Alpes régió, Franciaország egyik a legdinamikusabban fejlődő és
leginnovatívabb régiója adott otthont 2019
márciusában az InnovaSpa projekt első
tanulmányútjának.

Az InnovaSPA projekt partnerei és érintettjei Royatban

8
európai
régióból
több
mint
30
termálterápiával foglalkozó szakember gyűlt
össze Royatban, hogy megismerjék a régió
betegségmegelőzésre és termálterápiákra
vonatkozó szakpolitikáit.
A francia Thermauvergne Egyesület által
szervezett
eseményen
a
résztvevők
meglátogatták Royat, Châtel-Guyon, illetve
Vichy települések termál létesítményeit is.
Thermes de Royat

Az InnovaSPA projekt partnerei Vichy polgármesterével

Az Auvergne-Rhône-Alpes régió prevencióval és
termálterápiákkal kapcsolatos jó gyakorlatai
A klaszter célja új terápiás gyakorlatok kifejlesztése a 4P
Gyógyászat - (Predictive, Preventive, Personalized, Participative) elveire alapozva, illetve ezt kiegészítő tevékenységek integrálása:
a fizikai aktivitás mellett a páciensek táplálkozási és terápiás
ismereteinek bővítése.
A klaszter elősegíti azokat a tudományos alapon megvalósuló partnerségi projekteket, melyek
révén a termálvízre alapozva új termékek és elképzelések jönnek létre, összeköti a prevenció
területén az állami és magánpartnereket és Európai Uniós finanszírozások bevonására pályázik.
Az Innovatherm Klaszter minden évben támogatja a kis- és középvállalkozások és nyilvános
kutatóintézetek összefogásával megvalósuló projekteket, melyek elősegítik a Auvergne-RhôneAlpes termál régió fürdőhelyeinek innovációs fejlesztéseit. Bővebb információ: http://www.innovatherm.fr/

A “Full Health Thermal Spa Resort”
az
Auvergne-Rhône-Alpes
régióban
az
Intelligens Szakosodási Stratégia keretében
megvalósított koncepció. A “Full Health Thermal
Resort” – magyar fordításban teljeskörű
egészséget támogató fürdő – egy valódi,
elsősorban
a
betegségek
megelőzésére
szakosodott turisztikai desztináció (város vagy
község), mely a folyamatban lévő kezelések
kiegészítésére
személyreszabott,
orvosilag
felügyelt kezelésekből álló, “egészséget, jóllétet, kiteljesedést” elősegítő csomagokat kínál.
A megközelítés lényege, hogy a vendégeknek
olyan, átfogó szolgáltatásokat tudjanak ajánlani,
amelyekben a fürdőváros összes szereplője
együtt tud működni.

InnovaSPA tanulmányút Châtel-Guyon-ban

Az Auvergne-Rhône-Alpes-i
termálterv

Thermes de Vichy

Vichy Célestins Spa Hotel

A termálfürdők fontos szerepet játszanak az
prevenció területén, mivel elősegítik az egészség
megőrzését, -fejlesztését és mellékhatások
nélküli alternatív kezelési formákat kínálnak.
Kihívás a fürdők számára, hogy szolgáltatási
körük
változatosabbá
tételével
a
Franciaországban megszokott (és kötelező)
legalább “18 napos kúrán” túl új vendégeket
csábítsanak.

AZ InnovaSPA projekt partnerei és az érintettek a Hall des Sources-ben,
Vichyben

24 termálfürdőjével az Auvergne-Rhône-Alpes
régió
számára
egyértelműen
prioritást
jelentenek a termálterápiák.
A régió a 2016-2020 Termál Terve (23 millió
eurós tervezett költségvetéssel) a gyógyvízi
üdülőhelyek új generációjának fejlesztését
támogatja.
Regionális
törekvés
a
munkahelyteremtés felgyorsítása, valamint a
termálfürdők által fogadott vendégek számának
és az árbevételüknek a megduplázása. A legfőbb
cél a különböző termállétesítmények beruházási
projektjeinek támogatása: felújítás és bővítés,
közös megjelenések támogatása, innováció,
képzések.

Tanulmányút Hajdú-Bihar megyében
”Európa legnagyobb gyógykomplexuma Hajdú-Bihar megyében található”
A Debreceni Egyetem adott otthont 2019 májusában az InnovaSPA projekt második
tanulmányútjának, Magyarország egyik vezető egészségügyi turisztikai desztinációjában, HajdúBihar megyében.
A térségben töltött három nap alatt a résztvevők megismerhették a regionális termálökoszisztémát, a betegségmegelőzést és a termálterápiákat támogató szakpolitkákat és
tevékenységeket és inspirálódhattak a már bevált jó gyakorlatokból is.
A meglátogatott helyek között természetesen szerepelt Európa legnagyobb gyógykomplexuma,
a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdő is.

Az InnovaSPA projekt partnerei és érintettjei Debrecenben

Hajdú-Bihar megye prevenciós és termálfürdőkkel kapcsolatos jó
gyakorlatai
A turistalátványosságok és szolgáltatások fejlesztése
Medence a debreceni Aquaticum Gyógyfürdőben

Ennek a komplex, jó gyakorlatnak az volt a célja, hogy bemutassa az Európai Unió Strukturális
Alapjai által biztosított, a régió infrastrukturális fejlesztése révén a termálterápiák illetve a
turisztikai attrakciók népszerűsítésére fordított források hatékony felhasználását.

Az Európai Uniós források felhasználásával
számos, a termálterápiákhoz kapcsolódó
projekt valósult meg:

Aquaticum Thermal & Spa,

• Komplex gyógyfürdőfejlesztés a debreceni
Nagyerdőn
• Gyógyfürdő fejlesztése Hajdúszoboszlón
• Az
egészségügyi
szolgáltatások
és
technológia komplex fejlesztése a debreceni
gyógyfürdőben
• A
Nagyerdei Víztorony turisztikai célú
hasznosítása

Még több információ:
https://spa.aquaticum.hu
https://www.hungarospa.hu/hu/Projektek/Attrakciofejlesztes-projekt
https://www.hungarospa.hu/hu/videok
https://www.facebook.com/nagyerdeiviztorony/videos/1062983333749471/

Hungarospa Hajdúszoboszló

Hungarospa Hajdúszoboszló

TOURAGE: “A turizmus
fejlesztése a távoli
régiókban”

Súlyfürdő a hajdúszoboszlói Hungarospa-ban

A TOURAGE projekt általános célja a
regionális gazdaság fellendítése volt az
időskori turizmus fejlesztésével, valamint
az aktív és egészséges öregedés
támogatása
által.
A
projekt
az
úgynevezett “ezüst turizmusra” (65 év
felettiek utazásai) összpontosított, az
egészséges életmódot - beleértve a
termálvízben
rejlő
erőforrások
felhasználását is – népszerűsítette.
Még több információ: https://www.keep.eu/project/5398/developing-senior-tourism-in-remote-regions

A gyógyvizek újrahasznosítása és környezetterhelő hatásainak
csökkentése
A “Termálvizek újrahasznosítása és környezetterhelő hatásainak csökkentése” című
projekt célja egy új, komplex technológia kidolgozása, amely lehetővé teszi a termálvizek
optimalizált újrahasznosítását, csökkentve a termálvizek szennyvízének sótartalmát és a
környezetre kifejtett negatív hatásokat.
A projekt célja a termálfürdőkből származó - magas sótartalommal és mikrobiológiai
szennyezettséggel jellemezhető - szennyvíz kezelése során felmerülő problémák megoldása.
A projekt megvalósítása két társadalmi igényt is kielégít: a társadalom igényét a termálvíz
felhasználásán alapuló rekreációs és innovatív gyógymódokra, valamint a környezetünk
védelmének szükségességét.
A partnerek a tanulmányutak során még sok más jó gyakorlattal találkoztak, melyeket
felhasználnak a cselekvési terveik elkészítése során.

SORON KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK
➢ 2019. szeptember 23-27, Tanulmányút Portugáliában

A projekt partnerei

https://www.interregeurope.eu/innovaspa/
https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/innovaspa-interreg-europe

