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Stowarzyszenie Psychiatrów Europejskich (AEP – ang. As-
sociation of European Psychiatrists, obecnie EPA – ang. Eu-
ropean Psychiatric Association – Europejskie Towarzystwo 
Psychiatryczne) zostało założone w październiku 1983 
r. w Strasbourgu. Wybór tego miasta na główną siedzibę 
Stowarzyszenia był oczywiście podyktowany kulturowymi, 
naukowymi oraz politycznymi względami. Strasbourg jest 
geograficznie usytuowany na skrzyżowaniu północno-
-południowej i zachodnio-wschodniej osi Europy, a także 
leży na styku wielkich cywilizacji europejskich. Co więcej, 
swoje siedziby mają tam również Rada Europy i Parlament 
Europejski, co wyraźnie pokazuje, iż od samego począt-
ku zamiarem Stowarzyszenia było aktywne uczestnictwo 
w różnych obliczach polityki europejskiej w zakresie zdro-
wia psychicznego i opieki. Dwunastu członków założycieli 
(Manfred Ackenheil, Peter Berner, Daniel Bobon, Horst Dil-
ling, Henri Dufour, Hans Heimann, Hans Hippius, Michel Pa-
tris, Pierre Pichot, Charles Pull, Werner Rein oraz Léonard 
Singer) było francusko- i niemieckojęzycznymi psychiatra-
mi. Głównym powodem był fakt, iż EPA zostało powołane 
do życia poniekąd w celu ochrony tożsamości europejskiej 
w sytuacji rosnącego wpływu amerykańskiej psychiatrii 
po światowym kongresie w roku 1983, który odbywał się 
w Wiedniu (a także po wydaniu DSM-III w 1980 r.). Jed-
nak w rzeczywistości było to tylko punktem wyjścia, gdyż 
głównym celem EPA szybko stało się poszerzenie swojej 
działalności na wszystkie 23 kraje, które były ówcześnie 
członkami Rady Europy. Pierwsze spotkanie EPA odbyło 
się w 1984 r. w Strasbourgu. Mimo iż hasłem przewodnim 
sympozjum było „Pozycja francusko- i niemieckojęzycz-
nych psychiatrów i nowe trendy w nozologii”, w praktyce 
duża liczba mówców nie pochodziła z krajów francusko- 
lub niemieckojęzycznych. W konsekwencji podczas drugie-
go sympozjum, odbywającego się w 1985 r. w Strasbourgu, 
używano języka angielskiego. Podczas trzeciego spotkania 

w 1986 r. oficjalnie zadecydowano o rozszerzeniu działal-
ności. Po roku 1986 zaprzestano organizacji dorocznych 
sympozjów, a w zamian postanowiono, aby co dwa lata 
odbywały się prawdziwe kongresy. Tak stało się w 1988 r. 
Ponadto pierwszy „współczesny” kongres z dobrze znaną 
strukturą plenarnych wykładów, równoległych sesji, sym-
pozjów z podziałem na sekcje itp. odbył się w październi-
ku 1990 r.; wtedy po raz ostatni miejscem spotkania był 
Strasbourg. Przez siedem kolejnych lat Prof. Léonard Sin-
ger był kluczową osobą odpowiedzialną nie tylko za orga-
nizowanie coraz bardziej udanych sympozjów i kongresów, 
ale także za szybki rozwój i rozszerzenie się EPA. Jednym 
z jego największych osiągnieć był fakt, iż w lutym 1989 r. 
Towarzystwo zaczęło doradzać Radzie Europy. Jednocze-
śnie, ze względu na gwałtowne zmiany polityczne mające 
miejsce w Europie wschodniej, podjęto decyzję o rozcią-
gnięciu wpływów EPA w tym kierunku. Szybko udało się 
to zrealizować, dzięki czynnemu udziałowi w działaniach 
EPA psychiatrów z Polski, Węgier, (ówczesnej) Czechosło-
wacji i innych postradzieckich krajów. Psychiatrzy z Europy 
wschodniej wkrótce mocno zaangażowali się w rady sek-
cji naukowych EPA. Liczba psychiatrów biorących udział 
w sympozjach i kongresach wzrosła z 200 w 1984 r. do 
ponad 1000 w 1990 r. W rezultacie logicznym posunięciem 
było zostanie dosłownie europejskim stowarzyszeniem 
i organizowanie kongresów w różnych miastach Europy. Tak 
stało się w 1992 r. (Barcelona, Prof. Ballús-Pascual), 1994 
r. (Kopenhaga, Prof. Bech), 1996 r. (Londyn, Prof. Murray), 
1998 r. (Kopenhaga, Prof. Angst), 2000 r. (Praga, Prof. Sar-
torius), 2002 r. (Sztokholm, Prof.Sedvall), 2004 r. (Genewa, 
Prof. Maj). Miasto będące gospodarzem kongresu nie było 
automatycznie miastem, z którego pochodził Przewodni-
czący, jak było początkowo planowane (np. w latach 1998, 
2000, 2004). Wydawało się to coraz trudniejsze, aby dopa-
sować różne miasta z obywatelstwem Przewodniczącego.
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Jednocześnie potrzeba organizacji dorocznego kongresu 
stawała się coraz bardziej oczywista ze względu na licz-
bę europejskich psychiatrów (o wiele większą niż w USA, 
gdzie kongres odbywał się co roku) oraz z powodu roz-
miarów europejskiego kontynentu. Tym samym od 2004 
r. kongres EPA stał się dorocznym wydarzeniem i pozo-
staje takim również obecnie. Opis najnowszych zmian 
mających miejsce w życiu i rozwoju Stowarzyszenia jest 
zamieszczony w dalszej części, jednak należy podkreślić 
niektóre aspekty tego krótkiego podsumowania historii 
EPA. Pierwszy dotyczy samej misji Stowarzyszenia, któ-
ra brzmi „Udoskonalać psychiatrię i opiekę psychiatrycz-
ną w Europie”. Od samego początku oczywistym było, że 
cel ten może zostać osiągnięty jedynie poprzez aktywną 
i skuteczną współpracę zarówno z największymi między-
narodowymi organizacjami, jak i poszczególnymi europej-
skimi gremiami zajmującymi się zdrowiem psychicznym 
i opieką psychiatryczną. Z tego powodu Dyrektor Gene-
ralny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) był obecny 
na pierwszym sympozjum zorganizowanym w 1984 roku 
w Strasbourgu. Od tego czasu współpraca z europejskimi 
przedstawicielami WHO i odpowiednim biurem jest dla 
EPA priorytetem. Drugi aspekt związany jest ze szkole-

niem młodych europejskich psychiatrów. Jeżeli chce się 
ulepszyć poziom badań i opieki, najlepszym rozwiązaniem 
jest aktywne włączanie jak największej liczby młodych 
psychiatrów do działalności organizacji. Cel ten został 
osiągnięty już w 2000 roku w Pradze poprzez stworzenie 
„forum młodych psychiatrów” (obecnie Program Wczesnej 
Kariery Psychiatrów, prowadzony przez Komitet Wczesnej 
Kariery Psychiatrów). Trzeci aspekt odnosi się do tego, jak 
najlepiej EPA może promować i rozpowszechniać wiedzę 
i umiejętności zawodowe. Oprócz nauczania, niewątpli-
wie dobrym rozwiązaniem było stworzenie czasopisma. 
Miało to miejsce w 1986 r., kiedy to założono czasopismo 
European Psychiatry. Po założeniu periodyka, rozwinięciu 
czynnych sekcji, wdrożeniu forum dla młodych psychia-
trów i przestawieniu się na doroczny kongres, EPA było 
gotowe, aby stawić czoło kolejnemu wyzwaniu, jakim było 
zwiększenie liczny uczestników kongresów. Cel ten osią-
gnięto na XV Europejskim Kongresie Psychiatrii w 2007, 
kiedy to ponad 3500 uczestników przybyło do Madrytu 
(na szczęście ten rekord został później pobity). Od tego 
czasu EPA miało wrażenie, że stoją przed nim jeszcze am-
bitniejsze cele, oczywiście cele zgodne z początkową mi-
sją. Jednym z nich było zostanie prawdziwym europejskim 

Dotychczasowe Cele
Działalność i aktywność EPA znacząco się zmieniły od cza-
su założenia w 1983r. Jednak priorytety Stowarzyszenia 
zostały określone już na początku. Pierwotnie utworzone 
w celu rzucenia światła na europejską psychiatrię i ochro-
ny jej tożsamości w obliczu rosnącego wpływu psychiatrii 
amerykańskiej, EPA szybko przekształciło się z francusko-
-niemieckiego stowarzyszenia w stowarzyszenie zoriento-
wane na Europę. Udało się to osiągnąć poprzez poszerzanie 
grona członków o kraje członkowskie Rady Europy. Zasięg 
EPA zwiększył się od tego czasu (obecnie 30 krajów jest 
członkami Rady Towarzystw Krajowych; członkowie Sto-
warzyszenia i indywidualni członkowie reprezentują ponad 
75 krajów). Już na początku ustalono, że kluczem do badań 
i opieki na wysokim poziomie jest zaangażowanie i szkole-
nie psychiatrów na wczesnym etapie kariery. EPA dążyło 
do zaangażowania młodych psychiatrów w działania Sto-
warzyszenia w jak największym stopniu i najwcześniej jak 
to możliwe. Rozwój tych wysiłków jest widoczny w postaci 
obecnego Komitetu Wczesnej Kariery Psychiatrów.

Wszyscy psychiatrzy, nie tylko młodzi, korzystają z promo-
wania i rozpowszechniania wiedzy i umiejętności zawodo-
wych. Mając to właśnie na uwadze stworzono czasopismo 
European Psychiatry i rozpoczęto program Akademia Do-
skonałości w Psychiatrii Europejskiej. Prowadzone misją 
ulepszania psychiatrii i opieki psychiatrycznej w Europie, 
EPA zauważyło, że współpraca z najważniejszymi euro-
pejskimi i międzynarodowymi organizacjami odpowiedzial-
nymi za opiekę psychiatryczną jest jedyną drogą naprzód. 
Ugruntowanie trwałej kooperacji ze Światową Organizacją 
Zdrowia i czynne poszukiwania innych podobnych partne-
rów pozwoliło EPA na wypracowanie pozycji lidera w eu-
ropejskiej psychiatrii. Jednak lider nie jest skuteczny bez 
jednego spójnego głosu. EPA przewidywało to i przez lata 
starało się przekształcić ze Stowarzyszenia w prawdziwie 
Europejskie stowarzyszenie. Poprzez zmianę nazwy ze 
Stowarzyszenia Psychiatrów Europejskich na Europejskie 
Towarzystwo Psychiatrii w 2008r. i poprzez zapewnienie 
Europejskim krajowym stowarzyszeniom psychiatrycznym 
członkostwa w EPA w 2012r. Stowarzyszenie jest obecnie 
głosem psychiatrii w Europie.

Priorytety

stowarzyszeniem, a nie tylko Stowarzyszeniem europej-
skich członków. Nazwa i statut musiały zostać zmienione 
z AEP (ang. Association of European Psychiatrists) na EPA 
(ang. European Psychiatric Association). Zmiana ta zosta-
ła jednogłośnie zaakceptowana podczas nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia zwołanego w 2008 r. w Nicei pod 
przewodnictwem Prof. Cyrila Höschla. Drugi cel był jeszcze 
bardziej ambitny: bycie prawdziwym przedstawicielem 
zawodu psychiatry na poziomie europejskim wymagało 
bycia przedstawicielem poszczególnych krajów europej-
skich. W rezultacie współpraca z poszczególnymi krajo-
wymi stowarzyszeniami była logiczną konsekwencją ta-
kiej analizy. Integracja krajowych stowarzyszeń wewnątrz 
działalności EPA została rozpoczęta pod przywództwem 
Prof. Henninga Sassa w 2006 r. poprzez stworzenie „plat-
formy” krajowych stowarzyszeń. Odpowiednie spotkania 
odbyły się w 2007 i 2008 roku, pod przewodnictwem Prof. 
Cyrila Höschla oraz w 2009 r. pod przewodnictwem Prof. 
Hans-Jürgena Möllera, aż w końcu Stowarzyszenie doszło 
do wniosku, iż prawdziwa „rada krajowych stowarzyszeń” 

musi zostać powołana równolegle do stowarzyszenia 
pojedynczych członków. W celu dojścia do porozumienia 
dotyczącego ostatecznej struktury tej rady odbywały się 
różne dyskusje. W 2011 r. stworzono grupę zadaniową, 
której celem było zaproponowanie nowego statutu Sto-
warzyszenia, w którym należało precyzyjnie określić rolę 
rady. Nowy statut został zaprezentowany podczas nad-
zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się 
w marcu 2012 r. podczas dorocznego kongresu w Pradze, 
i jednogłośnie przyjęty. Ówczesny przewodniczący EPA: 
„Byłem niezwykle szczęśliwy widząc narodziny „nowego 
EPA”, które de facto są wynikiem ogromnych wysiłków 
rozpoczętych przez moich poprzedników”. Oczywiście ten 
krótki przegląd biografii EPA nie składa odpowiedniego 
hołdu wszystkim tym, którzy byli niezbędni dla osiągnię-
cia tego ogromnego sukcesu, który stał się udziałem Sto-
warzyszenia. Patrząc na rozwój każdej z działalności EPA, 
kolejne krótkie artykuły mają to na celu. EPA ma solidne 
podstawy i można patrzeć z optymizmem na przyszły 
rozwój pod przewodnictwem Prof. Danuty Wasserman.
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Obecne Cele
EPA znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Po kilku 
latach udanych kongresów, a także rosnącej działalności 
szkoleniowej i wspierającej wczesną karierę psychiatrów 
przez cały rok, głównym wyzwaniem będzie utrzymanie 
tego sukcesu oraz umocnienie ducha członkostwa w Sto-
warzyszeniu. Będzie to musiało zostać przeprowadzo-
ne w zmieniającym się środowisku. Zmienia się strategia 
przemysłu farmaceutycznego, na co wskazuje zachowanie 
firm, które zmniejszają lub całkowicie zatrzymują badania 
naukowe, tj. opracowywanie nowych leków. Europejski 
Kongres Psychiatrii nadal powinien być platformą pre-
zentowania najnowszych badań, co sprawia, że EPA musi 
przewidzieć przyszłe zmiany oraz dostosować się do nich. 
Można to zrobić na przykład poprzez Edukację. Było to 
zawsze główne zadanie EPA i takim pozostanie, w połą-
czeniu z ambicją wykorzystania doświadczenia Wydziału 
w celu lepszego korzystania z nowoczesnych technologii. 
To pozwoli EPA wywrzeć większy wpływ na europejską 
psychiatrię. Kolejnym priorytetem Stowarzyszenia, które 
ma już 30 lat, jest ciągłe zachęcanie młodych lekarzy do 
rozpoczęcia praktyki i wspomaganie ich w rozwoju wiedzy 
i umiejętności. Komitet Wczesnej Kariery Psychiatrów jest 
nie tylko grupą utalentowanych i zmotywowanych ludzi, ale 
także całą siecią europejskich przedstawicieli nowej gene-
racji, dla których mobilność i zmienność są niezbędne. EPA 
ze swoją postawą wspierającą aktywność buduje etyczne 
standardy i usiłuje być zgodne ze standardami branżowy-
mi. Teraz włączając w swoje szeregi Krajowe Towarzystwa/
Stowarzyszenia, EPA będzie miało jeszcze większy wpływ 
na wprowadzanie tych standardów w całej Europie.

Przyszłe Cele
W roku 2012 trzydzieści trzy Europejskie Krajowe Sto-
warzyszenia Psychiatryczne mające ponad 77,000 człon-
ków wstąpiły do EPA. Dzięki temu postawiły one kamień 
węgielny społeczności naszych członków. Odblokowanie 
tego niewykorzystanego doświadczenia wewnątrz EPA, 

we współpracy z 20 Sekcjami EPA, pozwoliło indywidu-
alnym członkom na prowadzenie szerokiego wachlarzu 
działalności, począwszy od neuroobrazowania, poprzez 
psychofarmakologię i psychoterapię, aż do filozofii. Przy-
kłady Krajowych Stowarzyszeń Psychiatrii, wybitnych 
w praktyce klinicznej, usługach, nauczaniu i badaniach, 
będą miały możliwość integracji i dalszego rozwoju w sze-
rokim europejskim kontekście. To przyczyni się do dalszych 
postępów w doskonałości EPA w praktyce klinicznej, ba-
daniach i nauczaniu, a także wniesie wkład do Europejskiej 
psychiatrii. EPA stanie się najważniejszym oparciem dla 
długiej, doskonałej i dumnej tradycji Europejskiej Psychia-
trii, a doroczny kongres będzie przyciągającym centralnym 
punktem spotkań. EPA nadal będzie rozwijać już istnie-
jące owocne wspólne działania z Radą Europy, Światową 
Organizacją Zdrowia (WHO), Unią Europejską (UE), Euro-
pejską Unią Specjalistów Medycznych (UEMS), Europej-
skim Kolegium Neuropsychofarmakologii (ECNP), Świato-
wym Towarzystwem Psychiatrycznym (WPA), Europejską 
Radą Mózgu (EBC), Europejską Federacją Szkolących się 
w Psychiatrii (EFPT) i Europejską Konferencją Badań nad 
Schizofrenią (ECSR). Będzie także otwarta na współpracę 
z innymi specjalistami w dziedzinie psychiatrii, a także or-
ganizacjami pacjentów i ich bliskich. Celem jest przełoże-
nie dowodów naukowych na najlepszą praktykę kliniczną 
oraz wcielenie do wszystkich działań związanych ze zdro-
wiem psychicznym, zarówno klinicznych, jak i zapobie-
gawczych, środków poprawiających zdrowie somatyczne 
i styl życia, gdyż są one ściśle połączone z warunkami spo-
łecznymi i stanowią ważne wyznaczniki zdrowia w ogóle. 
Jestem przekonana, iż EPA będzie kontynuowało swój 
wkład w obniżanie obciążenia chorobami i problemami 
psychicznymi w dzisiejszej Europie i świecie poprzez dal-
sze rozwijanie europejskich złotych standardów w opiece, 
zapobieganiu, nauczaniu i etyce, biorąc pod uwagę także 
płciową, geograficzną, kulturową i ekonomiczną swoistość 
europejskiego regionu.

Professor in Psychiatry and Suicidology at Karolinska In-
stitutet (KI), Danuta Wasserman is the Founding Head of 
the National Centre for Suicide Research and Prevention of 
Mental Ill-Health (NASP) at KI, Stockholm, Sweden since 
1993. She is also the Director of the WHO Collaborating 
Centre for Research, Methods Development and Training in 
Suicide Prevention, and expert advisor to the WHO Office in 
Copenhagen and Genève since 1995.

Professor Wasserman is President of the European Psy-
chiatric Association (EPA) since 1 January 2013. She is 
a former President of the International Academy of Sui-
cide Research (IASR) and is also Honorary President of the 
Swedish-Estonian Institute of Suicidology.

On a National and Nordic level, Professor Wasserman has 
built up a National Centre for Suicide Research and the Pre-
vention of Mental Ill-Health and a strong Nordic research 
network on the prevention of mental disorders. In 1995, 
she was the first in Europe to receive a Professorship in 
Psychiatry and Suicidology at Karolinska Institutet.

Professor Wasserman has received several significant Re-
search Awards, such as the Stengel Award for outstanding 
contributions in the field of suicide research and prevention 
(1993); American Foundation for Suicide Research: Distin-

guished Research Award (2005); Hans-Rost-Prize, German 
Association for Suicide Prevention (2005); and the Nordic 
Public Health Prize by the Nordic Council of Ministers of 
Health (2008). She was also funded by the Nobel Assem-
bly of the Karolinska Institutet, which awards the Nobel 
Prize in Physiology and Medicine, to organise the 2009 
Nobel Conference in 3 Stockholm, Sweden: on “The Role of 
Genetics in Promoting Suicide Prevention and the Mental 
Health of the Population”.

Professor Wasserman presently leads two EU FP7 funded 
projects: SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Eu-
rope), WE-STAY (Working in Europe to Stop Truancy Among 
Youth) and a Genetic Investigation of Suicide Attempt and 
Suicide (GISS).

Danuta Wasserman, M.D., Ph.D.
• Professor of Psychiatry and Suicidology, Karolinska Insti-

tutet, Stockholm, Sweden.
• Head and Founder of the National Centre for Suicide 

Research and Prevention of Mental lll-Health (NASP), 
Sweden.

• Director of the WHO Collaborating Centre for Research, 
Methods Development and Training in Suicide Prevention

• President of the European Psychiatric Association (EPA)

Opracowano na podstawie: European Psychiatric Association. Celebrating 30 Years of Excellence in European Psychiatry 1983-2013.

Prof. Danuta Wasserman
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Prof. Carrasco is the director of Institute of Psychiatric Re-
search (Mª Josefa Recio Foundation, Bilbao) and an asso-
ciate professor, Faculty of Medicine, University of Navarre 
in Spain. His research work has focused in evaluative re-
search, particularly on the care burden experienced by car-
egivers of patients with neuropsychiatric disorders and the 
costs of care and intervention programs. In his career it can 
be highlighted that he has served as President of the Span-
ish Society of Psychogeriatrics (2006-2009) and Secretary 
of the Spanish Society of Psychiatry (2008-2012), and cur-
rently represents it to the European Psychiatric Association 
(EPA). He currently is Vice-chair of the Council of National 
Psychiatric Associations of the EPA, and coordinates its 
Working Group on “Economic Crisis and Mental Health”.

Prof. Carrasco obtained Bachelor of Medicine in 1983 from 
the Faculty of Medicine, University of Navarre, where he 
earned a doctorate in 1990. He then did a residency in Gen-
eral Psychiatry in the Department of Psychiatry, Ramón y 
Cajal University Hospital (Madrid) (1984-1987). He com-
pleted his training in Geriatric Psychiatry in 1988 and 1989 
at the Universities of Nottingham (UK) and Ottawa (Cana-
da). He joined the Argibide Foundation (Pamplona) in 1990, 
and served as director of the Psychiatric Day Hospital. 
He also served as medical director of Clínica Padre Menni 
(Pamplona) from 1996 to 2011. Recently, he has been ap-
pointed director of the Institute of Psychiatric Research (Mª 
Josefa Recio Foundation, Bilbao).

Prof. Manuel Martin Carrasco, MD, PhD
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Przemysław Bieńkowski, MD, PhD is a Professor in the 
Department of Pharmacology, Institute of Psychiatry 
and Neurology, Warsaw, Poland. His scientific interests 
focus on neural mechanisms of psychiatric disorders 

and drug addiction. He is involved in searching for new 
drugs for schizophrenia, depression, and alcohol addic-
tion as well as in identifying biomarkers of neuropsy-
chiatric disorders.

Prof. Przemysław Bieńkowski
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Peter Falkai has been working in the field of psychiatry 
for 25 years. He obtained his doctor of Medical Science in 
1987, specialized in psychiatry in 1992 and completed his 
postdoctoral thesis (habilitation) in psychiatry in 1995. In 
1996 he was appointed Professor of Medical Psychology 
and vice-chairman of the Department of Psychiatry, Uni-
versity of Bonn, Germany, where he functioned as senior 
medical director from 1997 to 2002.

From 2002 to 2006 Prof. Falkai was appointed full pro-
fessor and chairman of the Department of Psychiatry and 
Psychotherapy at the University of Saarland, Germany. 
From 2006 to 2012 he functioned as full professor and 
chairman of the Department of Psychiatry and Psycho-
therapy at the University of Göttingen, Germany. He is 
currently full professor and chairman of the Psychiat-
ric Department of the Ludwig-Maximilians-University 
München, Germany.

Prof. Falkai’s main research interest is focused on the 
neurobiology of psychotic disorders, namely schizophre-
nia, allowing the use of techniques ranging from func-
tional imaging to gene expression in human post-mor-

tem-tissue. He has managed to obtain state funding for 
numerous of his research projects and leads the Clinical 
Research Group 241 (KFO241).

In addition to authoring many scientific publication 
(Hirsch-Index: 43) Prof. Falkai acts as Chief-Editor of The 
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 
(EAPCN) and holds positions on the editorial boards of oth-
er national and international psychiatric journals. He has 
been involved in creating treatment guidelines for schizo-
phrenia for the World Federation of Biological Psychiatry 
(WFSBP) as well as for the German Society of Psychiatry, 
Psychotherapy and Nervous Diseases (DGPPN), where he 
was chairman from 2011 to 2012.

He is currently leads the Council of National Societies 
(NPA) of the European Psychiatric Association (EPA). He 
was chairman of the German Society of Psychiatry, Psy-
chotherapy and Nervous Diseases (DGPPN) from 2011 
to 2012 and Chairman of the Deutsche Gesellschaft für 
Biologische Psychiatrie (DGBP) from 2007 to 2010. He is 
a member/on the board of many national and internation-
al scientific societies.

Prof. Peter Falkai
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Wolfgang Gaebel, born in Braunschweig, Germany, is Pro-
fessor of Psychiatry, Director of the Department of Psychi-
atry and Psychotherapy at the Heinrich-Heine University, 
Düsseldorf, and Head of the LVR Klinikum Düsseldorf.

Chair of the Section on Schizophrenia of the World Psy-
chiatric Association (WPA), Chair of the Section on Quality 
Assurance; Chair of the Taskforce on Nosology and Psycho-
pathology of the World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry (WFSBP); In 2009 he was elected Board Mem-
ber of the European Psychiatric Association (EPA). Since 
2009 he is the co-chair of the EPA Section on Schizophre-
nia, since 2012 he is the coordinator of the EPA Guidance 
Project. He is President Elect of the EPA and his mandate 
will start on January 1 2015 and will run for two years.

Research focus includes clinical, pharmacological, and neu-
rophysiological aspects of schizophrenia, experimental 
psychopathology, treatment guidelines and quality man-
agement, and research on stigma and discrimination. He 

is initiator and speaker of several research networks, e.g. 
the German Research Network on Schizophrenia (GRNS), 
funded by the German Ministry of Education and Research; 
In 2007 on behalf of the German Research Network on 
Schizophrenia (GRNS) Professor Gaebel initiated the 1st 
European Conference on Schizophrenia Research (ECSR) in 
Düsseldorf, co-sponsored by EPA and WPA. Since then the 
conference takes place in Berlin biannually, the next meet-
ing will be in 2015, September 24-26, jointly organized 
with the European Scientific Association of Schizophrenia 
and other psychoses (ESAS), of which Prof. Gaebel is the 
acting president.  

His current interest is on the revision of classification to-
wards ICD-11 and DSM-5. He is member of the WHO Inter-
national Advisory Group for the Revision of ICD-10 Mental 
and Behavioural Disorders. He is chair of the WHO-Work-
group on Psychosis for ICD-11 and was member of the 
DSM-5 Psychotic Disorders Workgroup of the American 
Psychiatric Association.

Prof. Wolfgang Gaebel
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Jerzy Samochowiec, professor in psychiatry since 2004,  
specialist in psychiatry since 1997, certified psychither-
apeutist since 2008. Alexander von Humboldt fellowship 
(1996-1999) at University of Berlin.
Head of Department of Psychiatry in Pomeranian Medical 
University in Szczecin since 2004, Regional Consultant in 
Psychiatry in West- Pomeranian Region since 2005. 
Main scientific topics are: genetics of addictions, depres-
sion, anxiety disorders, ADHD, pharmacogenetics of schiz-
ophrenia, first episode of psychosis. 
He promoted 14 Ph.D. and took  care of  5 habilitations at 
his Department.
Publications:  over 240 positions in  Polish, English and Ger-
man language (Hirsch Index 21, over 1400 citations). 

Member of Editor board of: Progress in Neuro-Psychop-
harmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, 
Alkohol i Narkomania (Alcohol and Drug Dependence), Psy-
chiatria po Dyplomie (Postgraduate Psychiatry).
Rector for scientific affairs at Pomeranian Medical Univer-
sity since 2012.
Since 2007 President of Psychiatric Genetics Section of 
Polish Psychiatric Association. 
Member of European Society on Biological Research on Al-
coholism Board 2009-2013.
Since 2010 Vice-president of Polish Psychiatric Association 
(PTP). Official representative of PTP at NPA EPA. In 2015 – 
he will be the member of the EPA Board.
Married 2 children. Hobby: skiing, soccer.

Prof. Jerzy Samochowiec
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Geert Dom is psychiatrist, specialized in addiction psychia-
try and co-morbidity. At the moment he is the medical di-
rector of the Psychiatric Center Alexian Brothers, Boechout, 
Belgium. Academically, he holds the academic chair of ad-

diction psychiatry at the Antwerp University (UA) and is 
a consultant at the hepatology department of the Antwerp 
University Hospital (UZA), both Belgium. Currently he is the 
Past-President of the Flemish Association (VVP).

Prof. Geert Dom
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Professor and Chairman, Department of Psychiatry (III); In-
stitute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland (May, 
1993 - present). Clinical practice of psychiatry in the leading 
national teaching hospital. Lecture and clinical instructions 
in psychiatry for postgraduate students. Management of 
scientific research programs in clinical psychiatry, psychop-
harmacology and psychopathology. Management of clini-
cal trials in psychopharmacology. Training in clinical rating 
scales. Ph. D. thesis advisor. Principal Investigator in Clinical 
Research Trials (January 1973 – present).  
The Psychiatric Consultant to the Minister of Health of Po-
land (March, 2006 – June 2014). Consultancy and advising 
to the Minister of Health. Opinions to the parliamentary, 
governmental and non-governmental organizations. Con-

ceives and initiates epidemiologic studies in the country of 
Poland. Control and oversight of psychiatric health care in-
stitutions in Poland. Recommendations to the Minister of 
Health of Poland on global staffing needs in psychiatry in 
the country. Recommendations to the Minister of Health of 
Poland on specialty programs in psychiatry and postgrad-
uate psychiatric education in Poland. Opinions on proposed 
legislation and laws.
Editor “Psychiatric News” (2004 – 2007), Editor, Polish 
Edition of “Current Opinion in Psychiatry” (2003 – 2010), 
Polish Edition of “Journal Watch in in Psychiatry” (2006 – 
2010), and Chairman, Editorial Board, “Medycyna Praktycz-
na - Psychiatria” (2007 – present), and  Editor, Neurosci-
ence – Fakty (2010 – 2012). 

Prof. Marek Michał Jarema
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Jacek Moskalewicz works as a Head of the Department of 
Studies on Alcoholism and Drug Dependence at the Insti-
tute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland. So-
ciologist, for over 30 years involved in alcohol and drug 
research as well as in psychiatric studies incl. epidemiolo-
gy, policy-oriented studies, action research, social history. 
Member of the World Health Organization experts’ adviso-

ry panel on drug dependence and alcohol problems. Con-
sultant or technical adviser to international organizations 
including the WHO, EMCDDA, UNODC. He performed as 
deputy-chairman of the Science Group of the Alcohol and 
Health Forum at the European Commission. Recipient of 
Jellinek Memorial Award (2001) and Chevalier Cross of Po-
lonia Restituta (2004). 

Dr Jacek Moskalewicz

Marcin Wojnar, MD, PhD is a Professor of Psychiatry at 
the Medical University of Warsaw and the Chair of De-
partment of Psychiatry. He graduated from the same uni-
versity in 1988. Since 2009 he is appointed as an Adjunct 
Professor at the University of Michigan in Ann Arbor, MI, 
USA. His main research interests include addictions, de-
pression and psychiatric genetics. Both his doctoral dis-
sertation and habilitation research were based on a com-
plex longitudinal study of treatment outcomes in alcohol 
dependence. He authored and coauthored more than 120 
publications and about 180 conference papers. Since 

2012 he is the clinical head of the Nowowiejski Psychi-
atric Hospital in Warsaw. He is a research advisor at the 
State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems 
and the State Office for Drug Prevention. In 2007 he in-
itiated and was a founding member and long-lasting of 
the Polish Society for Research on Addictions. He is the 
Vice-President of the European Society for Biomedical 
Research on Alcoholism, a member of the Polish Psychi-
atric Association, the Research Society for Alcoholism, 
the International Society of Addiction Medicine and the 
European Society on Treatment of Alcohol Dependence.

Prof. Marcin Wojnar
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Notatki

See you at 
ePa 2015
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