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A pan-Europen research network for Complementary and Alternative Medicine 

(CAM)-  
(a képen a kutatásban résztvevő egyetemek képviselői és a tanácsadó testület tagjai 

az első kick -off meetingen 2010 jauárban, MÜnchenben)  
 

(European Commission FP 7 HEALTH 2009 single stage Grant agreement: 241951)  
 
 
“CAMbrella” (CAM és az umbrella szóból kialakított kifejezés) Projekt, az első Európai 
Uniós FP 7 témakörbe tartozó, finanszirozott kutatás Komplementer Medicina témában. 
( www.cambrella.eu) 
 
2010 januártól elérhető az a honlap, amely a fenti projekt hivatalos tájékoztatója és 
rendszeresen ad ismertetőt a 36 hónapos időtartamú kutatómunka állásáról. 
A munkában 17 ország egyetemein kutató orvosok vesznek részt konzorciumot alkotva, a 
CAM egy-egy ágában sincs szigorú elkötelezettségük, de céljuk, hogy valós felmérést 
adjanak az EU, EU Parlamentnek a CAM egyes ágainak használatáról, annak igényeiről, 
definicióiról, az igénybevevő paciensek védelméről, a CAM-ot szolgáltatókról, a 
biztonságosságról és a hatásosságról. (Tagok:Karolinska Institiue, Charitee, Berni-, Párisi-
, Veronai-, Bolognai-, Segoviai-, Thromsoi (finn)-, Bécsi-, Southamptoni-, Temesvári orvosi 
e, PTE ÁOK IOI Komplementer Medicina  Tanszéke). 
A munka valójában 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Bécsben összeült több európai 
társaság, egyetemi tanszék képviselője, hogy közös pályázat benyújtását határozza el, 
ami hosszas egyeztetés és konzorciumi szervezés után a német Charitee Egyetemen 
dolgozó W. Weidenhammer prof. vezetésével sikeres pályázatot adott be az EU-nak 2008-
ban, amely szigorú vizsgálat után a követelményeknek megfelelőnek találta azt és 
engedélyezte a kutatást a FP 7- 2009 Single-stage Grant agreement No:241951 számú 
engedéllyel. 
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Münchenben a Siemens  Stiftung adott helyet az első inditó u.n. kick-off meetingnek, 
amely során reggeltől késő estig több napon át tartó eligazitó információkat kapott a 
társaság az EU képviselőjétől a finanszirozás, adminisztráció szigorú elvárásairól, majd 8 
külön munkacsoportot alakitott, amelyek ezután különböző szempontok szerint dolgozták 
ki vizsgáló módszereiket: Ezek  egyeztetésére havonta 2 kötelező internetes 
webkonferencia és évente 1-1 workshop keretében  kerül sor, minden résztvevő szigorú 
napi óraelszámolási rendszerben, az EU által ellenörzötten végzi munkáját egy erre a 
célra kialakitott webes felületen (Projectplace), amelyre a különböző dokumentumkat fel 
lehet tölteni, véleményt lehet formálni,  illetve egy-egy Worpackage munkáját meg lehet 
nézni, hiszen ezen 8 csoport munkája szorosan összefügg egymással is.  
A workpackage-ok: (WP1-8) a következők: terminológiák és definiciók a CAM-ban (WP1), 
Legális státus és szabályozottság, ellenörzés a kormányok, eü. hatóságok részéről 
(WP2),a  betegek szükségletei és attitüdjei (WP3), a paciensek perspektivái (WP4), CAM 
alkalmazása a szolgáltatók részéről (WP5), Globális perspektiva az EU-ban (WP6), 
Roadmap a jövő CAM kutatásait illetően az EU-ban (WP7), dokumentumok végleges 
összeállitása, EU CAM Konferencia szervezése Brüsszelben 2012 decemberben, 
cambrella weblap folyamatos üzemeltetése (WP8).  
 
Magyarország részéről a Pécsi Egyetem ÁOK IOI Komplementer Orvosi Tanszéke 
képviseletében Hegyi Gabriella tanszékvezető a meghivott tag, kiegészítve a tanszék 
további munkatársaival.  Máris feladatukká vált a környező 10 ország CAM helyzetének 
feltérképezése, (mert csak Románia lett még tagja a CAMbrellának), ezekivül a WP 2,4,5 
munkájában vesz részt munkatársaival. 
 
A Pécsi Európai Kulturális Fővárosként jegyzett és oda tervezett ünnepi események között 
helyet kapott november első hetében a CAMbrella workshop, amely része lesz a 
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának (www.maot.hu)  25. éves jubileumi 
rendezvényének, illetve a IV. KInai-Magyar Orvosi Konferenciának is, amelyeket 
egyidőben szervezünk meg, mint kiemelt rendezvény.  
 
Ezen témához tartozik jelentős előrelépésként a magyarországi CAM tevékenységek 
(orvosi és nem orvosi) országos szakfelügyeleti rendszerének régóta tervezett 
megvalósitása az OSZMK-n belül,- igaz, sok éves késésse - amelyet valószinüleg 
követhet végre a régóta várt újabb, korszerűbb  szakmai szabályozás életbelépése is, - a 
betegek és a korrekt gyógyitók érdekében, - amennyiben nem gátolja azt semmilyen 
szervezet, érdekeltség, érdek...   
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