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W
zajemne relacje lekarz–pacjent są 

tematem zajmującym medycynę 

i służbę zdrowia w ciągu długich ich 

dziejów. Zasługą Michaela Balinta i jego szko-

ły jest zwrócenie szczególnej uwagi na relację 

lekarza z pacjentem oraz na edukację lekarzy 

w teorii i praktyce z zastosowaniem stworzo-

nej przez niego metody edukacyjnej. Obecna 

książka przedstawia osobę i działalność Ba-

linta oraz teorię i zastosowanie jego metody 

w pracy lekarza. Uwzględnia zarówno zagra-

niczne, jak i polskie osiągnięcia. Wśród 11 au-

torów 15 rozdziałów czteroczęściowej książki 

w podobnej liczbie występują psycholodzy 

i lekarze, posiadający zwykle tytuły liderów 

balintowskiego ruchu. Trudu redakcji nauko-

wej podjęli się: prof. Bohdan Wasilewski (In-

stytut Psychosomatyczny, Warszawa) i Lilian-

na Engel. Autorzy wywodzą się z ośrodków 

naukowych Warszawy, Krakowa, Poznania, To-

runia, Częstochowy, Wrocławia i Berlina (Rita 

Kielhorn). Dzieło ukazało się w 20-lecie Pol-

skiego Stowarzyszenia Balintowskiego dzię-

ki dofi nansowaniu przez Polskie Towarzystwo 

Lekarskie.

Wstęp jest pióra B. Wasilewskiego i L. En-

gel. Podkreślają oni znaczenie metody Balinta 

dla relacji lekarz–pacjent i dla systemu opieki 

zdrowotnej, a w tym ostatnim celu – dla na-

uczania lekarzy tej metody. Życiorys Balinta 

uwzględnia jego udział w I wojnie światowej, 

zainteresowania chemią, fi zyką i matematyką, 

pracę u noblisty C. Warburga, doktorat w bio-

chemii i późniejszy w medycynie, jak również 

wpływ S. Ferencziego, Z. Freuda i H. Sach-

sa na poznanie przez Balinta psychoanali-

zy, a także jego działalność w Anglii (opraco-

wanie metody, edukacja lekarzy domowych 

– grupy, seminaria). Drugi obszerny rozdział 

(J.  Łazowski, B. Jugowar) przedstawia relację 

lekarz–pacjent w ujęciu Balinta, neguje „funk-

cję apostolską” lekarza, omawia edukowanie 

pacjenta, problem odpowiedzialności lekarzy 

(konsulentów), warunki włączania i zamykania 

postępowania psychoterapeutycznego oraz 

rolę lekarza domowego jako psychoterapeu-

ty ogólnego. Cytuje instruktywne przypadki.

Część druga jest poświęcona teoretyczne-

mu modelowi metody Balinta. O jego teorii re-

lacji z obiektem pisze L. Engel, o modelu pracy 

grup i jego ewolucji – B. Jugowar, a o dzisiej-

szych metodach pracy grup balintowskich – 

I. Kafl ik i M. Motyka.

Trzecia część dyskutuje praktyczne aspek-

ty stosowania metody Balinta. W siedmiu 

rozdziałach przedstawia kolejno: stosowa-

nie grup Balinta (L. Engel), ich rolę w prakty-

ce lekarza rodzinnego (S. Czachowski), do-

świadczenia lekarzy rodzinnych w Niemczech 

(R.  Kielhorn), grupy Balinta w szkoleniu psy-

choterapeutów (J. Zgud), w profi laktyce wy-

palenia zawodowego (B. Wasilewski), w opie-

ce terminalnej (B. Stelcer) oraz pułapki lub za-

grożenia relacji lekarz–pacjent (B. Wasi lewski).
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Ostatnia czwarta część zajmuje się badaw-

czą weryfi kacją metody i szkoleniami. Składa 

się z trzech rozdziałów: o badaniu wyników 

stosowania metody Balinta (L. Engel, B. Wasi-

lewski), o obowiązkowym szkoleniu lekarzy 

w Niemczech (R. Kielhorn) i o stanie ruchu ba-

lintowskiego w Polsce i na świecie (B. Wasilew-

ski, E. Kiliszek).

Obfi ta bibliografi a (22 stron!), głównie za-

graniczna, oraz informacyjne noty o auto-

rach, o Polskim Stowarzyszeniu Balintowskim, 

o książkach z psychoterapii oraz zbiór fotogra-

fi i zamykają dzieło. Fotografi e przedstawiają 

najważniejsze osoby ze świata balintowskie-

go oraz grupy balintowskie w akcji.

Półtwarda, estetyczna, barwna okładka 

chroni dzieło. Jasna dyspozycja, dobry papier 

i zróżnicowana czcionka ułatwiają poznanie 

treści. Należy podkreślić przystępny styl nar-

racji, opartej na własnych doświadczeniach 

autorów.

Dzieło polecam wszystkim przyszłym i już 

działającym lekarzom ogólnym (domowym, 

rodzinnym, internistom), wykładowcom me-

dycyny, psychiatrom, psychoterapeutom, 

psychoanalitykom i psychologom oraz in-

nym czytelnikom interesującym się tak ważną 

i częstą relacją między lekarzem a pacjentem.

W roku 2015 ukazały się dwie wersje książ-

ki – angielska i ukraińska. Opiniowali je: Do-

nald Nease z Denver (USA), prezydent Między-

narodowej Federacji Balintowskiej, Aleksan-

der Filtz ze Lwowa, były prezes Europejskiego 

Stowarzyszenia Psychoterapii, i Aleksandra 

Matiuchina, profesor Instytutu Nauk Humani-

stycznych z Kijowa. Międzynarodowa federa-

cja pokryła koszty tłumaczenia (Maria Domin-

guez), rekomendując książkę wszystkim to-

warzystwom balintowskim. Ukraińską wersję 

zawdzięczamy tłumaczeniu Aleksandry Ma-

tiuchiny. Współredaktorem tej wersji i auto-

rem dwu jej rozdziałów jest Władysław Gazo-

liszyn. W trakcie realizacji znajduje się wersja 

irańska (farsi), a w fazie pertraktacji – chińska 

(w języku mandaryńskim).
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