
Grupa CasusBTL zorganizuje w Polsce międzynarodową Konferencję Europejskiego 

Stowarzyszenia Medycyny Psychosomatycznej  

 

Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Psychosomatycznej (EAPM) to organizacja, której celem jest 

promowanie zintegrowanego psychosomatycznego / biopsychospołecznego podejścia do zdrowia  

i chorób. Każdego roku EAPM jest gospodarzem międzynarodowej konferencji, której dziewiąta edycja 

odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2021 r. we Wrocławiu. Decyzja o organizacji tej dorocznej 

konferencji Stowarzyszenia właśnie w Polsce zapadła już w listopadzie 2019 r, kiedy to w Norymberdze 

prof. Wolfgang Söllner, prezydent EAPM, prof. Joanna Rymaszewska, Kierownik Katedry Psychiatrii 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Adrian Szulczyński, prezes Grupy 

casusBTL podpisali List intencyjny dotyczący organizacji dorocznego spotkania EAPM 2021 we 

Wrocławiu. 

Konferencja – gromadząca corocznie ok. 500 ekspertów w dziedzinie medycyny psychosomatycznej – 

odbędzie się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej 

tematem przewodnim będzie hasło: Looking over the fence – dialogues between professionals. W 

ciągu czterech dni uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach 

prowadzonych przez światowych ekspertów.  

Spotkanie EAPM w 2021 r. zostanie zorganizowana pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Konferencje Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Psychosomatycznej organizowane są od 2013 r. 

i każdego roku odbywają się w innym europejskim mieście. Do tej pory miastami-gospodarzami były 

m.in. Rotterdam, Werona, Barcelona czy Cambridge. W 2020 r. spotkanie EAPM odbędzie się  

w Wiedniu.  

Konferencja EAPM to pierwszy międzynarodowy projekt z dziedziny psychiatrii realizowany przez 

Grupę casusBTL, jednak kolejny organizowany wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. 

Od 2018 r. te dwa podmioty organizują wspólnie międzynarodowe wydarzenie Cardiology Innovations 

Days, wcześniej (w latach 2015, 2013 i 2011) współpracowały przy organizacji kongresów Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego. Grupa casusBTL – od 20 lat specjalizująca się w komunikacji i edukacji 

medycznej – ma na swoim koncie również takie międzynarodowe wydarzenia jak warsztaty 

poświęcone rotablacji tętnic wieńcowych (6th Wroclaw Rotablation Meeting, 2nd Wroclaw Meeting 

of EUROTACLUB), Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI) czy  konferencje 



rynologiczne Rhinoforum. W roku 2020 w Łodzi Grupa casusBTL zorganizuje międzynarodowy coroczny 

kongres Europejskiej Akademii Chirurgów Twarzy.  
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