Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði

SPA

SPA ( Salus Per Aquam) NEDÝR? Son zamanlarda insanlar onun hakkýnda çok þey konuþmaktadýrlar, fakat nedense bir çok k
SPA sözcüðünün gerçekten ne anlama geldiðini tam olarak bilmemektedir. Spa kelimesi ile ilgili bazý
kavramlar: n SPA=&ldquo;Salus Per Aquas&rdquo;=&ldquo;Su ile Saðlýk&rdquo;
- Espa: Wallon dilinde çeþme
- Spa: Belçika'da ünlü kaplýca kenti
- Spaw:Eski Ýngilizcede kaplýca
- Spa: Ýngilizcede kaplýca

Yukarýdaki terimlerden anlaþýldýðý gibi, kýsaca, "su ile gelen saðlýk" anlamýný veren &ldquo;SPA&rdquo; sözcüðü ile ilgili ayný
taþýyan fakat, farklý þekillerde yazýlan kelimeler görmek mümkündür.
Örneðin;
&ldquo;Salus Per Aquam&rdquo;. &ldquo;Sonus Per Aqua&rdquo; Salut Per Aqua&rdquo; Sanitas Per Aquas&rdquo; bu
sözcüklerin ortak anlamý; Latince&rsquo;de, su ile gelen saðlýk, sudan gelen saðlýk anlamýný vermektedir.
Latince &ldquo;Sanitas&rdquo;, &ldquo;Saðlýk&rdquo;, &ldquo;Aqua&rdquo;, &ldquo;Su&rdquo; kelimelerinin birleþimi
sudan veya suyla gelen saðlýk olarak bilinmektedir.
Genel anlamda; saðlýðý, zindeliði, estetik ve güzelliði, iyileþmeyi su ve suyun iyileþtirici gücüyle kazanma denebilir.
SPA yukarýdaki anlamlarýnýn yaný sýra, bireye bedensel ve ruhsal açýdan iyileþtirme ya da tarapi hizmeti sunmayý amaçlayan
merkez anlamýna da gelmektedir.

Kiþilerin problemlerine göre her türlü ihtiyaçlarýný ve beklentilerini karþýlayan ve saðlýklarýnýn daha iyiye gitmesi amacýyla kuru
ve güzellik merkezlerine bile Spa adý verilmeye baþlandý. Yani, saðlýk merkezi, saðlýk kulübü, dinlence ve tarapi merkesi anlam
gelmektedir.

Kelime anlamýndan daha geniþ bir kapsama sahip olan SPA günümüzde yalnýzca su ve çamur terapilerini deðil sýcak su havuzu
çeþitli masaj terapileri, aroma terapileri, güzellik ve bakým gibi saðlýk kür hizmetleri veren tesislere verilen bir isim olup su ile
iyileþme, suyun kullanýmýndan gelen saðlýk, suyun sýcak, soðuk ve farklý biçimlerdeki akýtma, damlama, püskürtme gibi uygula
ile kazanýlan dinlenme ve ferahlama duygularýnýn edinildiði bütünleyici terapi anlamýnda da kullanýlmaktadýr.

Farklý isimler altýnda hizmet vermesi gereken çok çeþit merkeze Spa adýnýn verilmesi acaba ne kadar doðru ve gerçekçidir. Ge
Spa anlamýný taþýyan ve gerçek Spa konseptine uygun olan merkezlerin kriterleri ile sadece ismi Spa olan bir merkezin
kriterleri bir birine ne kadar uyuyor acaba? Uluslararasý SPA Birliðinin yapmýþ olduðu sýnýflama ve tanýmlar aþaðýda verilmiþt
Buradaki sýnýflamada adý geçen SPA çeþitlerinden bazýlarý, SPA konseptine uygunluklarý ve gerçek SPA tanýmýna uyumlarý
ise tartýþýlabilir. 1. Kulüp Spa: Fitness gibi saðlýk hizmetlerini sunan kulüplerdir. Ayrýca günlük kullanýma dayalý Spa hizmetleri
sunulmaktadýr. 2. Yolcu Gemisi-Cruise Spa: Bir yolcu gemisinde verilen wellness hizmetleri yanýnda Spa menüsü de bulunan
kulüpler olup profesyonel tedaviler, kiþisel egzersiz ve terapi programlarý sunulmaktadýr. 3. Günlük Spa: En yaygýn Spa türü olu
günlük Spa hizmetleri sunulmaktadýr. 4. Ziyaret/Tatil Yeri-Destinasyon Spa: Fiziksel saðlýk ve eðitim amaçlý profesyonelce
yönetilen hizmet programlarý ile yerinde konaklama yapýlmasý yoluyla saðlýðýn iyileþtirilmesine yönelik hizmetler sunulmaktadýr
Saðlýk/Medikal/Týbbi Spa: Geniþ kapsamlý saðlýk ve wellness bakýmlarýný, geleneksel Spa hizmetleri ile birlikte alternatif ve
modern tedavi hizmetlerinin verildiði merkez olup saðlýk personeli tarafýndan verilen uygulamalarý da kapsar. 6.
Termal/Mineral/Kaplýca Spa: Kaynaðýndan alýnarak kullanýlan doðal mineral,ter mal veya deniz suyu ile yapýlan wellness - spa
hizmetlerini ve hidroterapi uygulamalarýný kapsar. 7. Tatil/Dinlenme Yeri/Otel/Resort Spa: Bir tatil yeri veya otel içinde
yerleþik þekilde profesyonelce yönetilen spa hizmetlerinin, saðlýk ve iyileþtirme ünitelerinde spa mutfaðý menü seçeneklerinin gü
veya daha uzun süreli sunulmasý olup wellness ve fitness hizmetlerinin de sunulmasýný kapsar. Hangi Spa ya da Spa
Hangisi?

Spa teriminin gerçek anlamýný içeren "sudan gelen saðlýk" görüþüne sadýk kalarak Spa tedavileri ve yöntemlerini açýklayacak o
Spa adý altýnda heryerde yetersiz ve bilgisiz hizmet veren merkezler kadar basit olmadýðý anlaþýlacaktýr. Sudan Gelen Saðlý
olduðuna göre, tedavilerin su ile yapýldýðý ve suyun þifa amacýyla kullanýldýðý merkez ya da uygulamalarýn olmasý, Spa anlay
doðru olacaktýr.

Ancak, Spa sektörü ticari sektörün tekelinde yön bulduðu için yanlýþ anlamlara ve yönlere kaymýþ bulunmaktadýr. Yani neredeys
suyun hiç bulunmadýðý ve kullanýlmadýðý merkezler ve uygulamalara dönmüþtür. Doðal olmayan ürünler, modern teknolojinin e
cihazlarýyla donatýlmýþ merkezler ve uygulamalar, Spa'yý bilmeyen ve Spa hakkýnda yetersiz bilgiye sahip olan insanlarý da
yanlýþ bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Bu ve benzeri olumsuz geliþmeler Spa anlayýþýný gerçek anlamýnýn dýþýna taþým
bir yöne çekmiþtir. Sonuç olarak, günümüzün anlayýþý ile Spa, çeþitli uygulamalarýn yapýldýðý merkez adýný almýþtýr, yani bild
"güzellik merkezi", fitness merkezi" saðlýk merkezi" gibi adlarýn yerini almýþ bulunmaktadýr.
http://www.madoted.org
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