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Redakcję naukową objęli prof. Andrzej Steciwko i dr hab. n. hum. Jarosław Barański.
Autorami 18 rozdziałów zbiorowego dzieła są specjaliści różnych dziedzin, głównie pracownicy
uniwersytetów medycznych /szczególnie Wrocławia/.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy aksjologicznych aspektów relacji
lekarz-pacjent. Siedem rozdziałów tej części omawia kolejno: problemy wzajemnego zrozumienia oraz współpracy lekarza i pacjenta /J. Barański, A. Steciwko/, zaufanie jako ważny czynnik
prawidłowej relacji /I. Wróblewska, A. Steciwko/, troskę, empatię i wsparcie /A. Mastalerz-Migas,
A. Steciwko/, odkrywanie potrzeb jako element komunikacji między lekarzem a pacjentem
/E. Drabik-Danis, A. Hans-Wytrychowska/, intymność i prywatność pacjenta /J. Barański,
wdzięczność pacjentów /J. Barański/ oraz bioetyczne spory wobec pojęcia autonomii
/A. Alichniewicz/.
Druga część /11 rozdziałów/ „Pragmatyczne aspekty budowania więzi z pacjentem”
zawiera artykuły o następujących tematach: na czym polega współpraca lekarza i pacjenta
/A. Jankowska/, bariery w budowaniu relacji lekarz-pacjent /A. Jankowska/, elementy negocjacji w relacjach lekarza z pacjentem /A. Hans-Wytrychowska, E. Drabik-Danis/, udział pacjenta
w podejmowaniu decyzji medycznych /A. Jankowska, K. Friemann/, obniżanie poziomu lęku
u przewlekle chorych /E. Drabik-Danis, A. Hans-Wytrychowska/, wpływ samooceny lekarza na
relację z pacjentem /D. Kurpas/, promocja zdrowia jako ważny element pracy lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej /I. Wróblewska, A. Steciwko/, rola gabinetu lekarskiego w budowaniu relacji lekarz-pacjent /J. Barański, A. Steciwko/, konflikt między potrzebami
zdrowotnymi pacjenta i ograniczonymi usługami medycznymi /A. Steciwko, I. Wróblewska/ oraz
roszczenia prawne i skargi pacjentów /R. Susło, J. Trnka, J. Drobnik/.
Problematyka relacji między lekarzem a pacjentem jest bardzo bogata. Stanowi ona ciągle temat wielu prac naukowych, a nawet mediów. Dyskutowane są aspekty etyczne, prawne,
dydaktyczne, naukowe, finansowe i administracyjne /nieraz biurokratyczne!/. Dość często spotykamy kazuistykę negatywnych lub pozytywnych przykładów właściwych lub niewłaściwych
relacji między lekarzem a pacjentem.
Książkę obejmującą liczne aksjologiczne i pragmatyczne aspekty relacji między lekarzem a pacjentem, toczącej się codziennie w placówkach i gabinetach medycznych, należy
polecić studentom i lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom służby zdrowia, psychologom, socjologom i innym praktycznie lub teoretycznie zainteresowanym relacjami pacjentów i lekarzy.
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