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Czy powinno się mówić o „terapii uporczywej”? – głos uzupełniający 
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Publiczna i ekspercka dyskusja o wielu aspektach terapii uporczywej, w tym i 

dyskusja prowadzona przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, ukazuje niezmiernie 

skomplikowany charakter tych zagadnień. Aspekty prawne, etyczne, różnorodność 

sytuacji, tradycje, odmienne oczekiwania, sprzeczność interesów, ideologie, bogactwo 

terminologii, zmienne interpretacje czynią tę dyskusję niezwykle trudną, a powstałe w jej 

efekcie propozycje konkretnych rozwiązań dalekimi od zadowalających dla większości 

dyskutantów. O tym chyba świadczy odbiór projektu ustawy bioetycznej. 

Uczestnicy dyskusji prowadzonej przez PTB wskazują, że projekt jest niedoskonały 

zarówno z prawnego, jak i etycznego punktu widzenia. Autorzy projektu nie wyciągnęli 

wniosków z istniejącego orzecznictwa sądów, nie poprawili sytuacji osób chcących 

zabezpieczyć się przed działaniami, których sobie nie życzą, ustawili uczestników 

decyzji o niepodejmowaniu lub zaprzestaniu leczenia na potencjalnie konfliktowych 

pozycjach.   

Przykładem niezadowalających i konfliktujących rozwiązań jest kwestia żądania 

podjęcia i kontynuacji terapii uporczywej przez pacjenta. W nowelizowanym art. 30 ust. 

2 projektodawcy stwierdzają, że jeżeli pacjent żąda prowadzenia takiej terapii, to należy 

ją podjąć, czyli stwierdzają, że prawo pacjenta do żądania terapii przełamuje prawo 

leczących do podejmowania tylko takich działań, które uważają za korzystne dla 

pacjenta. Jednocześnie w art. 16 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta dają z kolei lekarzom 

prawo do przełamania odmowy pacjenta. Takie propozycje w znacznym stopniu czynią 

prawa obu stron pustosłowiem.  

Uzasadnione wydaje się więc pytanie, czy takie komplikacje są nie do uniknięcia. 

Czy na pewno regulacje w tej dziedzinie muszą zawierać niezliczone „wprawdzie, ale”, 

„branie jednocześnie pod uwagę”, „enumeratywne wyliczenia” itd. itp.?  



 
Debata: Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 01.02 2009 

  2  

www.ptb.org.pl 

Istota sprawy tkwi w podejściu do autonomii. Chociaż jest ona gwarantowana 

przez liczne przepisy prawa, ciągle z różnych powodów bywa „nie na rękę”. Zwalczanie 

autonomii jest obecnie mało popularne, bo każdy bardzo chętnie korzysta we własnych 

sprawach ze zdobytych przez stulecia praw i wolności wynikających z zasady 

poszanowania autonomii, ale jakoś nie przeszkadza to poszukiwaniu sposobów na jej 

ograniczanie w odniesieniu do innych osób.  W aspekcie prowadzonej dyskusji nad 

zaniechaniem leczenia zjawisko to doprowadziło do propozycji, z których wynika, że 

gdyby jeden z uczestników decyzji o zaniechaniu terapii zechciał skorzystać z prawa do 

odmowy, jako zabezpieczenie przed takim „nadużyciem” miałoby zadziałać prawo 

drugiego do przełamania autonomii. O tym co będzie stosowane decydowałby więc 

leczony (kiedy zechce kazać, by był leczony) albo leczący (kiedy leczony nie zechce się 

leczyć). Paradoks takiego rozwiązania polega również na tym, że leczony żądając 

prowadzenia terapii uporczywej podejmowałby decyzję, która ma charakter medyczny, 

a więc powinna należeć do leczących. Być może dla zachowania symetrii,  w przypadku 

odmowy, której uzasadnieniem jest przekonanie chorego, czyli decyzji o charakterze 

etycznym, przekazano ją leczącym. 

Pozornie efekt takiego „klinczu” mógłby być dobry. Chcąc czy nie, ludzie będą 

leczeni, będą żyli dłużej i dopiero gdy będzie wiadomo, że wkrótce umrą, i leczony i 

leczący powinni uznać „nieuchronność” śmierci, choć i w tej sytuacji jeden z uczestników 

miałby prawo narzucić postępowanie innym. Takie rozwiązanie jest jednak 

nieuzasadnioną reakcją na pojawiające się w mediach widmo pracowników medycznych 

przyspieszających koniec życia pacjentów. Tymczasem liczne badania wskazują, że w 

rzeczywistym świecie problem jest dokładnie odwrotny. Pracownicy medyczni, często w 

zmowie z bliskimi chorego, uporczywie stosują mniej lub bardziej intensywne terapie 

przedłużające umieranie.  

Problem z oceną, czy leczony już ma prawo do odmowy czy jeszcze nie, polega na 

tym, że nie ma żadnej granicy między kolejnymi stanami choroby i choroba najczęściej 

nie przebiega jednostajnie w kierunku zgonu. Klasyfikacje i kryteria służą tylko 

ułatwieniu podejmowania decyzji, ale bardzo rzadko oznaczają ściśle odrębne etapy 

choroby. Co obecnie uznajemy za nieuchronny koniec, wskutek postępu nauk szybko 

staje się stanem przewlekłym lub nawet tylko przejściowym pogorszeniem. Wiele 
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fatalnych chorób, które całkiem niedawno trzeba było znosić z godnością jako człowieczy 

los, obecnie leczymy bez większych trudności. Co dziś jest środkiem nadzwyczajnym, 

niedługo może być standardem postępowania.  

Stwierdzenia te mają wszystkie cechy oczywistości, ale wskazują, że niezależnie od 

używanej terminologii jedynym aspektem proponowanej terapii, który leczący mogą 

dość dobrze ocenić jest jej efekt medyczny, czy inaczej mówiąc przydatność medyczna. 

W medycynie wiarygodnej, czyli opartej na danych z badań naukowych, wszystkie 

stosowane terapie mają  z bardzo dużą pewnością znaną i udowodnioną skuteczność, co 

oznacza przewidywalność wyników ich stosowania.  

Czy można więc spodziewać się, że jasne określenie ról, praw i obowiązków przy 

podejmowaniu decyzji o stosowaniu albo zaniechaniu czy zaprzestaniu terapii 

pozwoliłoby pozbyć się tych niezliczonych komplikacji, które pojawiają się i w 

dyskusjach i w praktyce? Najprawdopodobniej tak.  

Konsekwentne stosowanie zasady autonomii leczonych polegałoby na uznaniu ich 

prawa do wyboru i odmowy każdej terapii, bez rozróżniania sytuacji, w jakich się oni 

znajdują.  

Konsekwentne stosowanie zasady autonomii leczących polegałoby na uznaniu ich 

prawa, będącego jednocześnie merytorycznym i etycznym obowiązkiem, do 

niestosowania terapii nieprzydatnych medycznie.  

W ten sposób każdy robiłby to, co do niego należy, zamiast zarządzać innymi lub 

ich uszczęśliwiać. Do leczonego lub reprezentującej go osoby należy (jako i prawo i 

obowiązek) poznanie swojej sytuacji i podjęcie decyzji o tym, co w tej sytuacji należy 

zrobić. Do leczących należy merytoryczna ocena sytuacji medycznej i wskazanie 

leczonemu takich sposobów postępowania, które mogą dać pozytywne efekty 

zdrowotne oraz niepolecanie i niestosowanie sposobów, które pozytywnych efektów nie 

dają lub wręcz szkodzą.   

Zasady takie służyłyby maksymalizacji  dobra jakim jest autonomia, podstawowa 

wartość prawna i etyczna. Zapobiegałyby też nadużyciom władzy i pozycji, nie 

ograniczając przy tym, lecz wspierając możliwość i potrzebę wymiany poglądów przed 

podjęciem decyzji.  
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W takim kierunku zmierza cytowane w wielu wypowiedziach orzecznictwo sądów 

w licznych krajach. Dotyczy ono najczęściej autonomii leczonych, ponieważ ciągle 

jeszcze paternalizm osobowy i instytucjonalny nie jest „przejściowym problemem” , lecz 

bardzo mocną i bronioną na różne wymyślne sposoby tendencją wynikającą z 

naturalnego ludziom, często nieuświadomionego, dążenia do władzy. W tej 

perspektywie rzadko i niedostatecznie dostrzegane jest znaczenie autonomii leczących, 

która jest zabezpieczeniem przed stosowaniem na życzenie terapii nieprzynoszących 

korzyści medycznych.  

Pozostałoby nadal dużo sytuacji, w których z różnych powodów leczony nie 

mógłby sam podjąć decyzji co do stosowania lub nie proponowanych terapii i nie byłaby 

znana jego wcześniej wyrażona wola co do postępowania w takiej sytuacji. Wówczas o 

wyborze terapii decydowaliby leczący na podstawie oceny przydatności medycznej tej 

terapii w konkretnym przypadku i w zgodzie z ogólną zasadą działania dla ochrony 

życia.  

Na obecnym etapie społecznej dyskusji o prawie do odmowy leczenia 

konsekwentna realizacja zasady autonomii leczonych i leczących jest raczej niemożliwa. 

Zbyt wiele jest jeszcze troski o to, by autonomii nie było za dużo. Duży wpływ 

sensacyjnie podawanych wiadomości o „przyspieszaniu śmierci” powoduje irracjonalne 

reakcje i odwracanie uwagi od istoty problemu. Wykorzystywanie tworzonej w ten 

sposób atmosfery do prób wprowadzenia przepisów ograniczających autonomię niestety 

żadnego rzeczywiście istniejącego problemu nie rozwiąże. Efektem zawiłych relacji i 

niejasnych kompetencji decyzyjnych będzie przede wszystkim unikanie podejmowania 

jakichkolwiek decyzji w sprawach niestosowania czy zaprzestania terapii, za czym idą 

niepotrzebne cierpienia, utrata godności i marnotrawstwo środków.  

Nie ulega też wątpliwości, że korzystanie z autonomii nie jest łatwe. Wielu ludzi 

chętnie ucieka od podejmowania decyzji, między innymi i dlatego, że mogą wówczas 

obarczać odpowiedzialnością za konsekwencje działania lub zaniechania tego, kto za 

nich decyzję podjął. Potrzeba jeszcze sporo czasu, by w codziennej praktyce medycznej 

przyjąć, że autonomia leczonych i leczących jest prawem, z którego nie można 

zrezygnować, czyli równocześnie prawem i obowiązkiem. Im szybciej to się stanie, tym 

lepiej, ponieważ obecne skomplikowane i niejasne przepisy i zależności niszczą zaufanie 



 
Debata: Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 01.02 2009 

  5  

www.ptb.org.pl 

i wzajemny szacunek, niezbędne w każdej sytuacji medycznej, na każdym etapie życia i 

choroby.  

Na postawione w tytule pytanie należałoby więc obecnie odpowiedzieć 

pozytywnie, ale wydaje się możliwe takie rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć 

licznych komplikacji związanych z uporczywie powracającymi i wręcz 

nierozwiązywalnymi problemami terapii zwanej „uporczywą”. 


