TREĆI PROLJETNI SUSRETI U KLANJCU
"Zdravstveni turizam: zdravlje, voda, kultura", Klanjec, 8.-10. travnja 2011.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatski liječnički zbor i grad
Klanjec organiziraju 8.-10. travnja 2011. "Treće proljetne susrete u Klanjcu".
Posvećeni su zdravstvenom turizmu, poveznici zdravlja, vode i kulture, bitnih u
zaštiti i unapreñenju zdravlja, prevenciji bolesti i poboljšanju kakvoće života.
Susreti se održavaju u "Godini Antuna Mihanovića" i 50. obljetnici osnutka
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Tvrtka partner su Terme Tuhelj.
U Organizacijskome su odboru Jasna Gmajnički, Brankica Greblički, Mira
Hrbud Kolar, Tanja Ivek, Goran Ivanišević (voditelj), Ljerka Narančik Gurović,
Snježana Ricijaš (predsjednica), Ivan Zamuda i Mladen Županić.
Susreti okupljaju vodeće hrvatske, županijske i mjesne stručnjake za
spomenuta područja, meñu kojima su zagrebački sveučilišni profesori Stjepan
Pepeljnjak i Ankica Senta Marić, a iz Slovenije dolaze prof. Pal Narancsik i
Peter Jovanovič, stručnjaci za speleoterapiju..
U petak se govori o Antunu Mihanoviću; Hrvatskom zagorju kao parku
prirode, značaju dijagonalne klasterizacije u razvitku zdravstvenog turizma i
sakralnoj arhitekturi; rogaču i prehrani; prirodnim ljekovitim činiteljima; rijeci
Sutli; izvorima u Klanjcu; terapijskim kupkama u Lipiku i odnosu liječenja
vodom i kulturološkog naslijeña.
U subotu su predavanja o balneologiji, peloidima sjeverozapadne Hrvatske,
naftalanu, razvoju wellnessa Terma Tuhelj i osteoporozi. Organizira se izlet u
Hušnjakovo i kupanje u Termama Tuhelj.
Susret završava u nedjelju predavanjima o speleoterapiji, haloterapiji,
odrednicama vode, zdravlja i kulture u zdravstvenom turizmu, kao i o prirodi.
Sudionici Trećih proljetnih susreta u Klanjcu 8.-10. travnja 2011. izjavljuju:
1. Hrvatsko zagorje je bogato prirodnim ljekovitih činiteljima
(termomineralne vode, peloidi, klima, čist zrak, raslinje i dr.)
2. Hrvatsko zagorje ima visokorazvijenu lječilišno-topličku djelatnost koja
je preduvjet razvitka zdravstvenoga turizma.
3. Prirodni ljekoviti činitelji, lječilišno-toplička djelatnost, prirodna,
kulturna, povijesna i sakralna baština temelj su izrade strategije razvitka
zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije.
4. Obveza je Republike Hrvatske žurno donijeti neophodnu zakonsku
regulativu za zdravstveni turizam, potrebnu prije ulaska u Europsku Uniju.
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