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Η 72η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(FEMTEC)

ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ!
Ξενοφών (430-354 b.C.), Ανάβασις
Θαλασσοθεραπεία και Ιαματική Ιατρική: στρατηγική ένωση για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ευημερία και την τοπική οικονομική
ανάπτυξη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Ελλάδα), Οκτώβριος 16-20, 2019
Miraggio Thermal Spa Resort - www.miraggio.gr
Προσδιορίστε τις πιθανές συνέργειες μεταξύ δύο μεγάλων θεραπευτικών παραδόσεων (θαλασσοθεραπείας και
ιαματικής ιατρικής); προτείνετε ένα κοινό και επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά ολοκληρωμένο σχέδιο
δράσης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ευημερία και την τοπική ανάπτυξη; επανεξετάστε τα νέα,
πραγματικά σενάρια που προκύπτουν από κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που συνδέονται με τον
τουρισμό υγείας: αυτοί είναι μερικοί από τους κύριους σκοπούς, θέματα και στόχους που θα εξεταστούν κατά τη
διάρκεια του 72ου Ετήσιου Συνεδρίου της FEMTEC.
Η ιαματική ιατρική, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στη βάση του ανθρώπινου πολιτισμού από τη μία, και η χρήση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος για θεραπευτικούς σκοπούς (θαλασσοθεραπεία) από την άλλη, αναπτύχθηκαν με
διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος προήλθε από την ελληνορωμαϊκή κουλτούρα ως οργανωμένη προσέγγιση,
ο τελευταίος τρόπος - από την αγγλοσαξονική του 18ου αιώνα, έστω και αν ο Ευριπίδης (Τρωάδες) ήταν ο
πρώτος που ισχυριζόταν ότι «η θάλασσα ξεπλένει όλες τις ασθένειες των ανδρών».
Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και μέχρι σήμερα πολλές κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
έφεραν αντιπαραθέσεις, ανταγωνισμό και μερικές φορές παρεξηγήσεις μεταξύ τους.
Η εποχή της κοινωνικής δικτύωσης και της υπερβολικής ψηφιοποίησης (έξυπνα ρολόγια, cyber-οικονομία,
αλγόριθμοι υγείας κ.λπ..) έχουν δημιουργήσει τη λεγόμενη "Μετρική κοινωνία", σύμφωνα με τον Γερμανό
κοινωνιολόγο Steffen Mau, όπου όλα μετριούνται και αξιολογούνται. Η ζωή κατέληξε να χωρά στα πλαίσια ενός
κουτιού αξιολόγησης και οι άνθρωποι κρίνονται σύμφωνα με τα δεδομένα, και όχι ως προσωπικότητες. The
Economist
(https://www.economist.com/books-and-arts/2019/02/23/life-andsociety-are-increasinglygoverned-by-numbers?sc_visitor=69900136372096903932498200423549073171) περιγράφει πολύ σωστά την
κατάσταση αυτή (Η ζωή και η κοινωνία διέπονται ολοένα και περισσότερο από αριθμούς).
Τα ίδια τα κράτη χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους για να παρουσιάσουν την απόδοσή τους σε σημαντικούς
διεθνείς οργανισμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εάν η κοινωνία μας είναι στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεται, υπάρχει ένας ρόλος για τις θεραπείες που
βασίζονται στην επιστημονική χρήση των φυσικών θεραπειών;
Και αν ναι, ποιες είναι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι πιθανές λύσεις;
Αντιμετωπίζοντας αυτά τα επεκτεινόμενα φαινόμενα, τι μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον τους, επίσης
εντός των εθνικών Συστημάτων Υγείας και σε σχέση με την ανάγκη τους για τεχνολογικές ενημερώσεις,
ανθρώπινο δυναμικό, ερευνητικές μεθοδολογίες, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, οργάνωση φιλοξενίας κ.λπ..;
Η πρόκληση θα απαιτήσει τη συμφιλίωση των νέων παγκόσμιων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών
συνθηκών με τη μοναδική ιδιαιτερότητα της ιαματικής και της θαλασσοθεραπευτικής παράδοσης που καθορίζεται
από τα θεραπευτικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του «genius loci» και από την έννοια του ασθενούς
στην καρδιά της φροντίδας και "της αποκατάστασης του «χαμένου» σώματος." Και, επιπλέον, πώς

μπορεί να ενσωματωθεί η αυξανόμενη ζήτηση για την υγεία με υποδομές που επιτρέπουν την αειφόρο ανάπτυξη
και τον τουρισμό;
Όπως και στην κοινωνία, έτσι και στην Ιαματική Ιατρική και τη Θαλασσοθεραπεία οι δεξιότητες και οι ικανότητες
θα πρέπει να αλλάξουν: ενώ η επίλυση προβλημάτων θα εξακολουθήσει να είναι η πιο περιζήτητη στοιχειώδης
δεξιότητα το 2020, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα θα είναι επίσης σημαντικές. Οι παρούσες προκλήσεις
των σύγχρονων και προηγμένων κοινωνιών μπορούν να συνοψιστούν ως αναπτυξιακή, περιβαλλοντική,
ανθρώπινη και προσωπική βιωσιμότητα.
Από την ίδρυσή της, πριν 81 χρόνια, η FEMTEC (www.femteconline.org) εισάγει καινοτόμα θέματα
συζήτησης και πρακτικές λύσεις. Πιστεύουμε ότι μόνο μια στρατηγική συμμαχία - ανταγωνιστική, αλλά όχι
εχθρική - μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση.
Φέτος το 72ο Συνέδριο της FEMTEC θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική, στην Ελλάδα, χώρα των αρχαίων
πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, όπου η υδροθεραπεία είναι βαθιά ριζωμένη. Επίσης γνωστή ως
χερσόνησος της Χαλκιδικής, η Χαλκιδική βρίσκεται στη Βορειοανατολική Ελλάδα, στην περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας. Οι λευκές παραλίες των 550 χιλιόμετρων, που πλαισιώνουν κρυστάλλινα νερά, και η αρχαία του
ιστορία καθιστούν τη Χαλκιδική πραγματικό θησαυρό της Μεσογείου.
Η επιλογή της τοποθεσίας και του τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου δεν είναι απλώς ένα θέμα υλικοτεχνικής
υποδομής, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να γνωρίσουμε μια μοναδική περιοχή, πλούσια σε ασυναγώνιστες
περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και θερμικές πηγές, ενσωματωμένες σε ένα μοναδικό γεωγραφικό πλαίσιο. Το
Miraggio Thermal Spa Resort - www.miraggio.gr - είναι ένα προηγμένο μοντέλο ενοποίησης μεταξύ
θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπείας και ιατρικής ευεξίας.
Το συνέδριο προσφέρει μια πολυάσχολη πολιτιστική ατζέντα, που περιλαμβάνει επισκέψεις και επαγγελματικές
συναντήσεις.
Μια συνεδρίαση, ειδικότερα, θα αφιερωθεί στις σχέσεις μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και της τουριστικής
οικονομίας, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 50ή επέτειο από την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας για
την Ιατρική Βιοκλιματολογία του Πανεπιστημίου του Μιλάνου.
Τα κύρια θέματα του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:
• Δομή και οργάνωση εθνικών και διεθνών θερμικών συστημάτων • Οικονομικές και κοινωνικές στρατηγικές και

πολιτικές υδροθεραπείας • Περιβάλλον, κλίμα, θερμότητα και υγεία: τα νέα δυναμικά της τεχνολογίας των
πληροφοριών • Κατάρτιση και έρευνα ως εργαλεία γνώσης και πληροφόρησης • Προσεγγίσεις στη φροντίδα, την
υγεία και την ευημερία: παραδοσιακές vs. συμπληρωματικές • Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για τη θερμική
αποκατάσταση • Οικονομία της αλλαγής του κλίματος και τουρισμού υγείας: Ο ρόλος του «θερμικού» ασθενούςχρήστη • Τηλεϊατρική • Παραδοσιακή και IT επικοινωνία και μάρκετινγκ • Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια υγείας
•Τουρισμός υγείας • Οργανισμός φιλοξενίας • Μαγειρικές τέχνες και θερμικές περιοχές.
Καλώς ήλθατε στην Χαλκιδική
(Ελλάδα)!

Πρόεδρος
Καθηγητής Umberto Solimene

Γραμματεία:
• Simona Busato
simona.busato@libero.it (It – En)
• Natalia Chaurskaya
natmo@mail.ru (Fr – Ru)
Πρόεδρος:
umberto.solimene@unimi.it

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ
WEBSITE ΤΗΣ FEMTEC ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
www.femteconline.org

Χώρος συνεδρίου και διαμονής:
Miraggio Thermal Spa Resort
Κάνιστρο, 63085 Παλιούρι, Χαλκιδική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 237 44 40000 · Φαξ: +30 237 44 40001
Κινητό: +30 6972559985
email: events@miraggio.gr
www.miraggio.gr
• Πακέτο (all-inclusive*) - 5-ημέρες (4-νύχτες) από την
ακόλουθη προσωρινή ημερήσια διάταξη:
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 520.00 Ευρώ
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:
- 1 αντιπρόσωποι + συνοδεία 520.00 ευρώ + 150.00 ευρώ
- 2 αντιπρόσωποι 440.00 ευρώ
- 2 συνοδείες 410.00 Ευρώ
* Μεταφορά Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο, πλήρης διατροφή,
συμμετοχή στο Συνέδριο, ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά-ρωσικάελληνικά, διαλείμματα για καφέ, γκαλά δείπνο, πρακτικά του Συνεδρίου,
πιστοποιητικά, βραβεία, εκδρομές και επισκέψεις σε κέντρα υδροθεραπείας.

Συνοδεία: (μονόκλινο δωμάτιο 450.00 Ευρώ)
• Για συμμετοχή μόνο στις επιστημονικές συνεδρίες του
Συνέδριο: 100,00 Ευρώ
Επίσημο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο (κρατήσεις):
Miraggio Thermal Spa Resort
Κάνιστρο, 63085 Παλιούρι, Χαλκιδική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 237 44 40000 · Φαξ: +30 237 44 40001 · Κινητό: +30
6972559985
events@miraggio.gr · www.miraggio.gr
Κα Νόνα Αζοϊδου
email: reservations@miraggio.gr
Στοιχεία Τραπέζης (η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι της 30
Σεπτεμβρίου του 2019)
Med Sea Health SA. (Miraggio Thermal Spa Resort)
NATIONAL BANK
IBAN: GR 390 1102 1000 0002 1000 133 310
Office: A Thessaloniki Branch (210)
Swift: ETHNGRAA
Holder: Med Sea Health SA.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ημέρα 1

16 Οκτωβρίου του 2019

08:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.
08:00 π.μ. - 11:00 μ.μ.

Άφιξη, παραλαβή από το αεροδρόμιο, μεταφορά στο ξενοδοχείο “Miraggio Thermal Spa
Resort” και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Ποτό πριν το δείπνο, δείπνο καλωσορίσματος και παραδοσιακή μουσική.

Ημέρα 2
08:00 π.μ.
09:00 π.μ.
10:00 π.μ.
11:30 π.μ.
12:00 π.μ.
01:30 π.μ.
02:30 π.μ.
04:30 π.μ.
05:30 π.μ.
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.

17 Οκτωβρίου του 2019

- 09:00 μ.μ.
- 10:00 μ.μ.
- 11:30 μ.μ.
- 12:00 μ.μ.
- 01:30 μ.μ.
- 02:30 μ.μ.
- 04:30 μ.μ.
- 05:30 μ.μ.
- 08:00 μ.μ.
- 10:00 μ.μ.
- 01:00 μ.μ.

Εγγραφή των αντιπροσώπων του Συνεδρίου
Επίσημο άνοιγμα του 72ου Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου του FEMTEC
1ο Επιστημονική Συνεδρίαση
Διάλειμμα για καφέ και ομαδική φωτογραφία
2η Επιστημονική Συνεδρίαση
Μεσημεριανό
3η Επιστημονική Συνεδρίαση
Χωρισμός σε ομάδες και συζήτηση επί των σημαντικών θεμάτων
Ελεύθερος χρόνος
Δείπνο
Πρόγραμμα συνοδείας

Ημέρα 3
09:00 π.μ.
11:30 π.μ.
12:00 π.μ.
01:30 π.μ.
02:30 π.μ.
05:00 π.μ.
06:00 π.μ.
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.

18 Οκτωβρίου του 2019

- 11:30 μ.μ.
- 12:00 π.μ.
- 13:30 μ.μ.
- 02:30 μ.μ.
- 04:30 μ.μ.
- 06:00 μ.μ.
- 07:00 μ.μ.
- 11:00 μ.μ.
- 01:00 μ.μ.

4η Επιστημονική Συνεδρίαση
Διάλειμμα για καφέ
5η Επιστημονική Συνεδρίαση
Μεσημεριανό
6η Επιστημονική Συνεδρίαση και συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ και απονομή βραβείων στους αντιπρόσωπους
Δενδροφύτευση
Γκαλά δείπνο με παραδοσιακή μουσική
Πρόγραμμα συνοδείας

Ημέρα 4
09:00
01:30
02:30
05:30
08:30

π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.

- 01:00
- 02:30
- 05:30
- 08.00
- 10:30

19 Οκτωβρίου του 2019
μ.μ.
μ.μ.
μ.μ.
μ.μ.
μ.μ.

Εισαγωγή-γνωριμία και επίσκεψη στο ΣΠΑ
Μεσημεριανό
Πολιτισμικό πρόγραμμα
Ελεύθερος χρόνος
Δείπνο

Ημέρα 5

20 Οκτωβρίου του 2019
Αναχώρηση της αποστολής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEMTEC
Ιστοσελίδα: www.femteconline.org
Η FEMTEC (η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υδροθεραπείας και Κλιματοθεραπείας), που ιδρύθηκε το 1937,
συγκεντρώνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκπροσωπούν θερμικά κέντρα στις αντίστοιχες χώρες
και σήμερα απαριθμεί 32 κράτη μέλη.
Η FEMTEC είναι ο μόνος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) του τομέα που διαθέτει επίσημες σχέσεις με την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).
Οι κύριοι στόχοι της Ομοσπονδίας περιλαμβάνουν:
- αντιπροσωπεία και προώθηση του παγκόσμιου τομέα υδροθεραπείας σε διάφορους εθνικούς
και διεθνείς χώρους εκδηλώσεων
- προώθηση της διεθνούς συνεργασίας
- προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής τομεακών μελετών, έρευνας, κατάρτισης και
εμπειρογνωμοσύνης
Η FEMTEC έχει πολλές Επιτροπές (Ιατρική, Τουρισμού & Υγείας, Τεχνική, Οικονομίας & Τεχνολογικής
Καινοτομίας, Διαχείρισης Spa, Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων) και 3 Υποεπιτροπές (Ενσωματωμένη Ιαματική
Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική, Επιστημονική Έρευνα) που δραστηριοποιούνται στον ιατρικό, οικονομικό,
τεχνικό και κοινωνικό τομέα.
Η Ομοσπονδία διατηρεί επίσης θεσμικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Spa (ESPA), τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΕ), τη Διεθνή Εταιρεία Ιατρικής Υδρολογίας και Κλιματολογίας (ISMH), το
Global Wellbeing Institute (GWI) και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Πρόεδρος της ομοσπονδίας είναι ο καθηγητής Umberto Solimene (Ιταλία), από το κρατικό πανεπιστήμιο του
Μιλάνου, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας Υδροθεραπείας.

Η FEMTEC διαθέτει 4 μόνιμα κέντρα κατάρτισης:
- Ιταλία (www.thermaecampus.it).
- Ρωσία (συνεργασία με τη Ρωσική Διεθνή Ακαδημία Τουρισμού (www.rmat.ru).
- Κίνα (συνεργασία με την κινεζική Ένωση θερμών πηγών) ·
- Τυνησία (συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, www.thermalisme.nat.tn)

Πληροφορίες:
Πρόεδρος
Prof. Umberto Solimene, umberto.solimene@unimi.it
Διευθνής σχέσεις:
Ms. Natalia Chaurskaya, natmo@mail.ru (Fr, Ru)
Ms. Simona Busato, simona.busato@libero.it (It, En)

