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ΟΙ ΟMA∆ΕΣ BALINT 

Η αρχή της οµαδικής εργασίας ως µέθοδος αναπτύχθηκε 
από τον Michael Balint (1896–1970). Στόχος είναι να ευαισθη-
τοποιηθούν οι γιατροί και άλλες επαγγελµατικές οµάδες που 
εργάζονται στον τοµέα της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, 
σχετικά µε τη σηµασία των ασυνείδητων πτυχών στη 
διαµόρφωση της σχέσης µε τους ασθενείς/πελάτες τους, τη 
σηµασία της στην εξέλιξη της θεραπείας και την αντιµετώπι-
ση δυσκολιών. 
Οι οµάδες Balint αποτελούν µέρος της ιατρικής και θερα-
πευτικής εκπαίδευσης και της προηγµένης κατάρτισης.
Σε µια οµάδα Balint, 8–12 συµµετέχοντες από ιατρικούς 
και/ή ψυχοκοινωνικούς τοµείς εργασίας επεξεργάζονται και 
αναλύουν µια «σχέση γιατρού-ασθενούς» υπό την εποπτεία 
ενός εκπαιδευµένου Συντονιστή Οµάδων Balint. Οι τρέχου-
σες ή προηγούµενες συναντήσεις µε ασθενείς παρουσιάζο-
νται ως «περίπτωση» µε στόχο την καλύτερη κατανόηση 
τους. Η παρουσίαση της «περίπτωσης» βασίζεται σε υποκει-
µενική µνήµη, χωρίς τη χρήση σηµειώσεων ή ιατρικού φακέ-
λου. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο εκάστοτε εισηγητής όσο 
και οι συµµετέχοντες της οµάδας αποκτούν µια συναισθη-
µατική εντύπωση της παρουσιαζόµενης σχέσης.
Τα µέλη της οµάδας στη συνέχεια αναφέρουν τις εντυπώ-
σεις, τα συναισθήµατα και τις φαντασιώσεις τους σχετικά µε 
την περίπτωση που παρουσιάζεται. Αυτό δηµιουργεί µια 
εκτεταµένη, πολλαπλών προοπτικών εικόνα της σχέσης 
γιατρού-ασθενούς («µεταβίβαση και αντιµεταβίβαση»). Ο 
εισηγητής λαµβάνει προτάσεις για νέες προοπτικές, τα 
“τυφλά σηµεία” φωτίζονται µέσω µιας νέας οπτικής γωνίας, 
τα σχετικά συναισθήµατα εντείνονται και αναγνωρίζει 
πιθανά πρότυπα και την επίδρασή τους στον ασθενή. 
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης της σχέσης θεραπευτή-ασθε-
νούς που έχει αποσαφηνιστεί από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες ωφελεί όχι µόνο τον θεραπευτή, τον ασθενή του, 
αλλά και τους άλλους συµµετέχοντες στην οµάδα Balint.

Οι οµάδες Balint χρησιµοποιούνται τόσο για τη διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ιατρική και θεραπευτική εργασία 
όσο και για την πρόληψη της προσωπικής εξουθένωσης 
(burnout) αφού συχνά ο οµιλητής ανακουφίζεται συναι-
σθηµατικά. 

Στο Ψυχόδραµα-Balint, ο συντονιστής ζητά από τον παρου-
σιαστή να πει την ιστορία της διαβούλευσης και σε συνεργα-
σία µε τα µέλη της οµάδας να παίξουν διαφορετικές στιγµές 
της σχέσης µε τον ασθενή. Οι στιγµές ψυχοδραµατικού 
παιχνιδιού είναι η πρόσθετη πτυχή στη µέθοδο. Πριν και 
µετά από αυτές η οµάδα εργάζεται όπως στη κλασσική 
µέθοδο Balint. (www.psychodrame-balint.com)

ΕΓΓΡΑΦEΣ
∆ιαδικτυακά µέσω της αρχικής σελίδας 
www.hellenicbalintsociety.gr, στο «ηµερολόγιο συνεδρίων»  για 
την φόρµα εγγραφής και µεταφορά του ανάλογου ποσού στον 
λογαριασµό: 
PΙRAEUS BANK
Konto: Hellenic Balint Society
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
280,00€ για µέλη της ΗΒS και µέλη εταιρειών µελών της ΙBF
300,00€ για µη µέλη
100,00€ για φοιτητές
έκπτωση 10% για όσους κλείσουν θέση έως τις 31/12/22

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Συνεδριακό Κέντρο Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων
https://confer.maich.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Σάββατο 15:30 – 23:00
50,00€ (απαιτείται επιπλέον κράτηση)
Συµπεριλαµβάνεται: Μεταφορά από το ΜΑΙΧ στο κέντρο. Καφέ σε 
παραδοσιακό καφέ. Ξενάγηση στην παλιά πόλη µε τουριστικό 
οδηγό (βενετσιάνικη, εβραΐκή και τούρκικη γειτονιά) 
19:30 – 23:00 ∆είπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο
(Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται τοπικό κρασί και νερό).
Οργάνωση επιστροφής στο Συνεδριακό Κέντρο για τους 
διαµένοντες εκεί.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Balint σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Balint (IBF)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Χρήστος Λιονής, Γεώργιος Χρούσος, Στέλλα Αργυριάδου, 
Άλκηστις-Μαρία Ηγουµενάκη 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Υπεύθυνη: Άλκηστις-Μαρία Ηγουµενάκη
Μέλη: Στέλλα Αργυριάδου, Ροδούλα Ζορµπά, Χριστίνα 
Καλογήρου, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ίλυα-Μελίτη Κόλλια, 
Λίλλιαν Μαρκάκη, Γραµµατή Νταλώση, Νίκος Φράγκος

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Για ερωτήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση στον Συντονισµό 
Οµάδας Balint ή τη συµµετοχή σε οµάδες Balint δείτε την αρχική 
σελίδα www.hellenicbalintsociety.gr, ή επικοινωνήστε µε την 
γραµµατεία µας στο info@hellenicbalintsociety.gr

Εάν ακυρώσετε εγγράφως έως τις 30 Ιανουαρίου 2023, διατηρούµε το 
δικαίωµα να χρεώσουµε ένα τέλος ακύρωσης 50 €. Το υπόλοιπο ποσό θα 
σας επιστραφεί. Για ακυρώσεις µετά τις 30. Ιανουαρίου παρακρατείται το 
50%. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αλλαγές για 
σηµαντικούς λόγους. Όλες οι αναγραφόµενες τιµές εµπεριέχουν το ΦΠΑ.



Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΑΛΙΝΤ / International Balint 
Federation (IBF) ιδρύθηκε το 1972 µέσω της συγχώνευσης 
τεσσάρων Εταιρειών µελών, Γαλλίας (1967), Αγγλίας (1969), 
Ιταλίας (1971) και Βελγίου (1971) και περιλαµβάνει πλέον 28 
εθνικές εταιρείες-µέλη παγκοσµίως.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ IBF είναι:
• να φέρει σε επαφή τις χώρες µέλη µεταξύ τους
• η ενσωµάτωση της µεθόδου Balint στην εκπαίδευση 
ιατρών παγκοσµίως.
• η ανάπτυξη εταρειών Balint και προώθηση της µεθόδου 
σε όλες τις χώρες.
• η δηµιουργία κριτηρίων για την εκπαίδευση Συντονιστών 
Οµάδων Balint.
• έρευνα γύρω από την εργασία µε την µέθοδο Balint σε 
τακτική βάση και ανακοίνωση αποτελεσµάτων σε διεθνή 
συνέδρια.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο
www.balintinternational.com

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BALINT ιδρύθηκε το 2018 ως µία µη 
κερδοσκοπική εταιρεία εµπνευσµένη από τις έννοιες και τη 
µεθοδολογία του Michael Balint και είναι µέλος της 
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Balint από τις αρχές του 2019.
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BALINT είναι να:
• προωθήσει, µε την βοήθεια της οµαδικής εργασίας µε την 
µέθοδο Balint, την έρευνα και την γνώση των ψυχολογικών 
πτυχών στη σχέση Ιατρού/Ψυχολόγου-ασθενή, και άλλων 
επαγγελµατιών υγείας.
• να αναδείξει τη σηµασία της σχέσης 
θεραπευτή-θεραπευοµένου στην εξέλιξη της θεραπείας.
• βοηθήσει στην προώθηση της συνεργασίας µε τον 
ασθενή/πελάτη µέσω της εξέτασης µε την µέθοδο Balint 
της µεταξύ τους σχέσης.
• διασφαλίσει την ποιότητα στην ιατρική και θεραπευτική 
εργασία. 
• συνεισφέρει στην πρόληψη της προσωπικής 
εξουθένωσης (burnout) των εργαζοµένων.
• εκπαιδεύει "Συντονιστές Οµάδων Balint".

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο
www.hellenicbalintsociety.gr
 
Πρόεδρος: Άλκηστις-Μαρία Ηγουµενάκη 
Α' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λιονής 
Β' Αντιπρόεδρος: Στέλλα Αργυριάδου 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι: Ίλυα-Μελίτη Κόλλια 
Οικονοµική Επιµελήτρια: Αγλαΐα Ρούσσου

Το τριήµερο 19–21 Μαΐου 2023, προσφέρει την ειδική ευκαιρία να 
εργαστείτε µε συναδέλφους από το εξωτερικό σε µια κοινή οµάδα 
Balint και να ανακαλύψετε τι µας συνδέει. Η γλώσσα του συνεδρίου 
είναι η αγγλική. Εκτός από τις αγγλόφωνες (διεθνείς) οµάδες Balint, 
προσφέρονται και ελληνόφωνες οµάδες Balint. Καλούνται να 
συµµετάσχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, θεραπευ-
τές παιδιών και εφήβων, νοσηλευτικών και κοινωνικών επαγγελµά-
των, φοιτητές ιατρικής, ψυχολογίας και κοινωνικών επαγγελµάτων 
και παιδαγωγικής.

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Οµάδα Balint, αγγλόφωνη
• Οµάδα Balint, ελληνόφωνη 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Συνεδριακό Κέντρο Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων.
Αλσύλιο Αγροκηπίου,
∆ιεύθυνση: Μακεδονίας 1, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73100. 
Τηλ.: 28210 35000 Fax: 28210–35001
Email: kek@maich.gr 
https://confer.maich.gr
facebook.com/MAICh.Conference.Center.official
The Conference Center Bureau of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania has 
been certified by DQS GmbH with *DIN EN ISO 9001**: 2008* for the organisation and 
accommodation of conferences and related activities.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΙΧ
Το Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ βρίσκεται 3 χλµ νοτιο-ανατολικά 
του κέντρου της πόλης των Χανίων, 13 χλµ από το ∆ιεθνές 
αεροδρόµιο Χανιών (CHQ ), 1 χλµ από το λιµάνι της Σούδας. 
Περισσότερες πληροφορίες:
http://confer.maich.gr/info/travel.html

∆ΙΑΜΟΝΗ
1. Συνεδριακό Κέντρο IN ΜΑΙΧ
Στο ακαδηµαϊκό χωριό του Συνεδριακού Κέντρου διατίθενται 12 
πέτρινα σπίτια (100€/ηµέρα µε πρωινό).
Κράτηση µε σειρά προτεραιότητας: confer@maich.gr,
τηλ. 0030 2821035080–81
https://confer.maich.gr/facilities/accommodation.html

2. Ξενοδοχείο Porto Veneziano (www.portoveneziano.gr):
Στο λιµάνι στο κέντρο της παλιάς πόλης, 4,5 χλµ. από το ΜΑΙΧ (7–10 
λεπτά µε το αυτοκίνητο).
Κράτηση: hotel@portoveneziano.gr, τηλ. 0030 28210 27100
Για κράτηση αναφέρετε την «Ελληνική Εταιρεία Balint»
Προθεσµία για όλες τις κρατήσεις µε ειδική τιµή για συµµετέχοντες
έως τις 31/12/2022.

3. Hotel Sun Royal (royalsunhotel.com) 
4 χλµ. από την παλιά πόλη, ωραία θέα στα Χανιά. 5,5 χλµ από ΜΑΙΧ 
περίπου 10 λεπτά µε το αυτοκίνητο.

4. Στη φοιτητική εστία του ΜΑΙΧ 
Oι συµµετέχοντες µπορούν να φιλοξενηθούν σε µονόκλινα ή 
δίκλινα δωµάτια στην τιµή των 39€ και 52€ αντίστοιχα 
συµπεριλαµβανοµένου του πρωινού. Tηλ. 0030 2821035080–81.

Υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές ξενοδοχεία, airbnb και εξοχικές 
κατοικίες που µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2023

15:00 – 16:30 Προσέλευση, εγγραφή και wellcome buffet
16:30 – 17:00 Χαιρετισµοί και έναρξη του συνεδρίου 
17:00 – 17:40 ∆ιάλεξη: Installing elements of compassion and 
 narrative medicine in the Balint groups
 Χρήστος Λιονής, MD, PhD, FRCGP (Hon), FWONCA, FESC
17:40 – 18:00  ∆ιάλειµµα
18:00 – 19:30  Οµάδες Balint/Οµάδα εποπτείας/Ψυχόδραµα-Balint
από 19:30  ∆είπνο και εορταστικό πρόγραµµα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2023

09:00 – 10:30  Οµάδες Balint/Οµάδα εποπτείας/Ψυχόδραµα-Balint
10:30 – 11:30  ∆ιάλειµµα/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (2 οµάδες)
11:30 – 13:00  Οµάδες Balint/Οµάδα εποπτείας/Ψυχόδραµα-Balint
13:00 – 14:00  ΓΕΥΜΑ
14:00 – 16:00  IBF Council Meeting

Παράλληλα
14:00 – 15:30  Oµάδες Balint για µη µέλη που δεν
 συµµετέχουν στο IBF Council Meeting
15.30 – 23.00 Κοινωνική Εκδήλωση (στην πόλη Χανίων)*

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2023

09:00 – 10:30 Οµάδες Balint/Οµάδα εποπτείας/Ψυχόδραµα-Balint
10:30 – 11:30 ∆ιάλειµµα/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (2 οµάδες)
11:30 – 13:00 Μεγάλη οµάδα Balint (fish-bowl)
13:00 – 14:00 Feedback, ολοκλήρωση του συνεδρίου
Μετά τις 02:00 µ.µ., οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να συµµετάσχουν σε 
αποχαιρετιστήριο γεύµα δίπλα στη θάλασσα στο Μαράθι. Αυτό θα πρέπει να 
ανακοινωθεί το αργότερο την προηγούµενη µέρα. Πληρωµή ξεχωριστά 
ανάλογα µε την κατανάλωση.

*Πρόγραµµα κοινωνικής Εκδήλωσης το Σάββατο:

15.30–16.00 Μεταφορά µε πούλµαν στο κέντρο Χανίων
16.00–19.30 Ξενάγηση στην παλιά πολή (βενετσιάνικη,   
  εβραΐκή και τούρκικη γειτονιά) 
19.30–23.00 ∆είπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο.
 Οργάνωση επιστροφής στο Συνεδριακό
 Κέντρο για τους διαµένοντες εκεί.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


