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Projekt Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie 

Bioetycznej i zmianie innych ustaw definiuje uporczywą terapię jako stosowanie procedur 

medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża 

jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Jest to 

definicja, która powiela tę wypracowaną kilka miesięcy wcześniej przez Polską Grupę 

Roboczą ds. Problemów Etycznych Końca Życia.  

Studium to ma być krótką refleksją, nie tyle nad samą definicją (z którą się osobiście 

zgadzam, aczkolwiek zwracam uwagę, iż chyba niezbyt poprawnie ogranicza ona 

przypadki uporczywej terapii do stanów terminalnych nieuleczalnie chorych pacjentów), 

ale przede wszystkim nad substratem teoretycznym, który  z kolei pozwoliłby, mam 

nadzieję, na konkretną aplikację tej definicji, czyli skutecznie pomógłby 

zindywidualizować przypadki uporczywej terapii w praktyce medycznej.  

Lekarzowi, który ma moralny obowiązek zaniechać uporczywej terapii, nie 

wystarczy podanie samej definicji. Zwięzłemu i precyzyjnemu określeniu stanu rzeczy - 

służy temu definicja terapii medycznej scharakteryzowanej jako uporczywa i zawartej  w 

projekcie Ustawy - powinna towarzyszyć dyskusja, której celem będzie dokładne 

opracowanie konkretnych okoliczności, sytuacji i warunków. Pomoże to, jak słusznie 

zauważa prof. Romuald Krajewski, lepiej zrozumieć, na czym owa uporczywa terapia 

polega i pozwoli stwierdzić, czy ma ona miejsce. Jeżeli bowiem mamy wydać osąd nie 

tylko techniczny - o nieskuteczności danego wysiłku terapeutycznego, ale i etyczny o 

jego moralnej niedopuszczalności, należy zwrócić uwagę na fakt, że ocena etyczna 

odnosi się nie tyle do samej terapii, sposobu jej przeprowadzania i środków w tym celu 

wykorzystywanych, ale musi brać pod uwagę konkretne okoliczności, środki i osoby, 

które w całość terapii są zaangażowane i których ona dotyczy. Ocenie moralnej nie 
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podlegają środki i metody terapeutyczne, jakich używamy, ale konkretna sytuacja, ze 

szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań osoby lekarza i pacjenta, w stosunku do 

którego są one używane. To nie rzeczy czy obiekty materialne podlegają naszej ocenie i 

nie one posiadają charakterystyki etyczne, ale świadome czyny i postępowanie - czyli 

sposób, w jaki cały bagaż wiedzy medycznej i osiągnięć technicznych z tej dziedziny 

wykorzystujemy.  

Jasne jest, że uporczywa terapia to kwesta wielu czynników: czysto technicznych, a 

te mogą być obiektywnie ocenione, oraz subiektywnych, gdzie z kolei ocena staje się 

niełatwa, bo dotyczy pragnień, oczekiwań i doznań osób, które w ogólnie rozumianej 

terapii uczestniczą. Dlatego określenie terapii jako uporczywej to jeden, aczkolwiek 

gradualny proces progresywnej i rzetelnej oceny licznych elementów. Oceny, która 

powinna dokonać się wewnątrz tego, co ośmielę się nazwać „terapeutycznym 

przymierzem” pomiędzy lekarzem za wszelką cenę wystrzegającym  się medycznego 

paternalizmu, a pacjentem,  unikającym nadużycia autonomii i traktowania lekarza już 

nie jak partnera dialogu, ale jak kolejne narzędzie, którym dysponuje nie w sposób 

wolny, ale samowolny.  

Należy uznać, bez podawania tego sądu w wątpliwość, że podstawowa 

odpowiedzialność spoczywa właśnie na pacjencie. To on ostatecznie, odpowiednio 

poinformowany przez lekarza i personel medyczny, podejmie decyzję - efekt 

stopniowego procesu, o którym przed chwilą wspominaliśmy, czy proponowany sposób 

leczenia podjąć czy może z leczenia zrezygnować? A że również lekarz ma obowiązek 

pozostać wierny swemu sumieniu i zawodowym przekonaniom, w przypadku 

niemożliwego do załagodzenia konfliktu między nim a pacjentem (gdy w grę wchodzą 

oczekiwania oraz ocena terapii), przymierze lekarz-pacjent powinno zostać rozwiązane, 

a sam chory oddany pod opiekę innego specjalisty. 

Powróćmy jednak do refleksji nad samym dynamicznym procesem osądu, który 

pozwoliłby dostrzec w danej terapii cechy uporczywości. Na co należy zwrócić uwagę? 

Jakie okoliczności sprawiają, że leczenie nazwać można zbyt uporczywym, uciążliwym 

czy wręcz nieznośnym? Innymi słowy, jaki kontekst i uwarunkowania powodują, że 
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sytuacja z cytowanej na wstępie definicji się weryfikuje? Osobiście uważam, iż taki 

proces osądu powinien obejmować, co najmniej dwie fazy1.  

Przede wszystkim, o uporczywości terapii możemy przekonać się analizując 

elementy medyczno-techniczne, które na samą terapię się składają, a które, jak już 

wspominaliśmy, mogą być poddane obiektywnej ocenie. Terapia staje się uporczywa w 

momencie, kiedy z medycznego i technicznego punktu widzenia staje się nieskuteczna. 

Znaczy to, że pożądane rezultaty diagnostyczne, terapeutyczne czy minimalizujące 

objawy patologii organicznych, nie mogą być za pomocą terapii osiągane. Proporcja 

przyczyna – skutek zostaje załamana. Dlatego taką nieskuteczną terapię nazwiemy 

nieproporcjonalną. Terapia nieproporcjonalna z medycznego punktu widzenia, czyli po 

prostu nieefektywna – nie osiąga już zamierzanego celu (futile). Taka terapia to medical 

futility. Medyczna skuteczność takiej terapii jest żadna, wysiłek terapeutyczny staje się 

daremny. Dlatego uciekanie się do takiej terapii pozbawione jest sensu 2. W praktyce 

medycznej można więc określić jako nieproporcjonalną i w efekcie czyniącą daną terapię 

uporczywą taką terapię, która w konkretnej sytuacji i w stosunku do danej osoby, 

okazuje się bezowocna i nieadekwatna, biorąc pod uwagę wcześniej zakładane cele. A 

ponieważ nieproporcjonalność dotyczy tu terapii samej w sobie i to z czysto 

technicznego punktu widzenia, wypowiadać się o niej może najrzetelniej sam lekarz czy 

zespół lekarzy. W każdym razie, chcąc ocenić proporcjonalność techniczną danej terapii 

powinno się wziąć pod uwagę niektóre z elementów składających się  na nią.  

Pierwszym i podstawowym warunkiem, aby terapia mogła być uznana za 

proporcjonalną musi być dyspozycyjność hic et nunc, w konkretnej sytuacji, sprzętu 

medycznego, który zamierza się wykorzystać, lub jego w miarę proste pozyskanie. Jeśli 

pozyskanie najbardziej optymalnego czy wskazanego w danej terapii sprzętu jest bardzo 

trudne albo niemożliwe, terapię będzie można uznać za nieproporcjonalną. Dlatego też 

jest moralnie dozwolona albo wręcz nakazana rezygnacja z podobnej terapii. Posiadanie 
                                                 

1 Por. M. CALIPARI, Curarsi e farsi curare. Tra abbandono terapeutico del paziente e accanimento terapeutico. Ed. 

San Paolo, Cisinello Balsamo 2006. 

2 Mimo, iż skuteczność medyczna (obiektywne efekty będące skutkiem wprowadzenia w życie określonej 

terapii) nie powinna być mylona ze skutecznością globalną (rzeczywiste efekty oceniane nie tylko z 

technicznego punktu widzenia, ale wg osobistego i subiektywnego osądu samego pacjenta biorącego pod 

uwagę cała jego egzystencję). 
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sprzętu nie wystarczy. Potrzebny jest personel, który będzie umiał się nim skutecznie 

posługiwać. Oto dwa warunki, bez spełnienia których terapii nie da się uznać za 

proporcjonalną. O medycznej skuteczności terapii już wspominaliśmy. Terapia 

proporcjonalna to taka, od której w sposób racjonalny i uzasadniony oczekiwać można 

korzystnych efektów dla konkretnej sytuacji klinicznej. 

Żadna terapia nie jest wolna od skutków ubocznych - im mniejszą wyrządzają 

pacjentowi krzywdę, tym terapia jest bardziej proporcjonalna. Pojawienie się zaś efektów 

negatywnych, które stanowiłyby poważne ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta 

(zwłaszcza, jeśli mowa o ryzyku niewspółmiernie wysokim w porównaniu do 

osiąganych korzyści), może się stać czynnikiem decydującym o uporczywości terapii. 

Nie bez znaczenia w naszej ocenie jest też analiza środków i zasobów (technicznych, 

ekonomicznych itp.), które w daną terapię zostaną zaangażowane i wykorzystane. 

Szczególnie wysokie koszta współczesnej medycyny i związanej ściśle z nią 

wyrafinowanej technologii powodują, że należy zwrócić uwagę na sprawiedliwe i 

racjonalne zarządzanie ekonomiczne w publicznej służbie zdrowia. Koszta powinny się 

odnosić proporcjonalnie m. in. do powagi traktowanej patologii, konieczności jej 

zastosowania czy gwarancji jej powodzenia. Bardziej proporcjonalna staje się terapia 

wymagająca mniejszych kosztów i nakładów ze społecznego budżetu, o czym zasada 

solidarności socjalnej nas poucza3. Nie jest obecnie możliwe leczenie wszystkich za 

wszelką cenę: dość wspomnieć poruszany ciągle problem permanentnego 

niedoinwestowania służby zdrowia. 

Wyżej wymienione elementy należy wziąć pod uwagę określając stopień 

proporcjonalności danej terapii. Są one bez wątpienia tymi, które poddają się 

obiektywnej ocenie. Jednak to nie wszystkie elementy, na które należy zwrócić uwagę. 

Na proporcjonalność terapii ma wpływ szereg elementów o wiele bardziej 

subiektywnych (co nie znaczy - mniej istotnych czy nieprawdziwych), które pojawiają się 
                                                 

3 W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień z całą siłą podkreślam, że życie ludzkie nie może być 

ocenianie za pomocą parametrów czysto ekonomicznych. Byłoby aktem wysoce aroganckim i arbitralnym 

twierdzić, że życie ludzkie, w zależności od stanu zdrowia, usprawiedliwiałoby użycie mniejszych czy 

większych nakładów ekonomicznych na jego ratowanie. Dlatego sądzę, że jeśli dana terapia okazałaby się 

jedynym sposobem ratowania życia pacjenta i terapia ta nie nosiłaby znamion uporczywości użycie jej 

będzie zawsze proporcjonalne, niezależnie od poniesionych kosztów.  
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w każdej terapii. Subiektywnych, bo mniej związanych z techniczną stroną terapii, a 

bardziej zależnych od podmiotów w terapię zaangażowanych (pacjenta). Sadzę zaś, że 

elementem subiektywnym, który może zadecydować o nieproporcjonalności terapii jest 

fakt, iż pacjent w danej sytuacji (czyli przy użyciu konkretnej terapii wpisanej w całość 

jego oczekiwań, uwarunkowań osobistych, stanów psychologicznych i emocjonalnych) 

odczuwa, ogólnie mówiąc, pewne niedogodności, trudności czy wręcz niemożliwości 

natury fizycznej bądź moralnej związane z terapią. Tradycja moralna nadaje temu nazwę 

quaedam impossibilitas. Co może powodować pojawienie się owych trudności? Spójrzmy 

na powody występujące najczęściej. 

Chodzi przede wszystkim o zbyt duży wysiłek i zaangażowanie, którymi dostęp i 

stosowanie terapii musi być okupione. Biorę pod uwagę sposób wykonania oraz czas, 

jakie do wykonania danej terapii są  konieczne. Nie bez znaczenia jest także cierpienie 

fizyczne, które łączy się ze sposobem leczenia, a którego nie jest się w stanie uśmierzyć4. 

O proporcjonalności terapii mogą też decydować koszta z nią związane, a które sam 

pacjent czy jego najbliżsi będą zmuszeni ponieść5. Elementy ściśle związane z daną 

kulturą czy środowiskiem, a także  psychologiczne czy emocjonalne, powodować mogą 

pojawienie się odrazy czy wstrętu do samej terapii, czy jej skutków. Może to także 

usprawiedliwiać odmowę stosowania terapii.  

To tylko niektóre z czynników powodujące niedogodności, które skumulowane w 

poważnym stopniu, mogą decydować o uporczywości danej terapii. Nie należy jednak 

zapominać, iż trudności te muszą być szczególnie znaczące, przykre i uciążliwe, aby 

daną terapię uczynić już nieproporcjonalną. Jasne jest, iż każdy rodzaj terapii zakłada 

pewne niedogodności, które zazwyczaj nietrudno zaakceptować i którym nietrudno 

                                                 
4 Oczywiście granica wytrzymałości na ból fizyczny jest nie tylko niezwykle płynna, ale i zmienia się w 

zależności od wielu czynników, gdzie nie bez znaczenie pozostaje ten psychologiczny. Dlatego tylko sam 

zainteresowany jest w stanie określić, kiedy ból stanie się na tyle silny, że narusza generalną integralność 

jego osoby.  

5 Wspominaliśmy już o kosztach społecznych. Tu uwagę zwracamy na koszta indywidualne (osobiste bądź 

rodzinne) jakich terapia wymaga i jakie muszą być oceniane na podstawie statusu ekonomicznego samego 

chorego. Koszta w sposób poważny i dalekosiężny naruszające budżet osobisty mogą stać się czynnikiem 

przemawiającym za niepodejmowaniem danej terapii, uciekając się do terapii bardziej przystępnych z 

ekonomicznego punktu widzenia.  
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stawić czoła. Jest to swego rodzaju poświęcenie, którego celem jest ochrona i ratowanie 

życia.  

Być może teraz idea skuteczności globalnej staje się bardziej jasna. Obiektywna 

korzyść związana z daną terapią (skuteczność medyczna) musi być jeszcze uznana za 

korzyść dla mnie, osoby (skuteczność globalna). Ta ostatnia usprawiedliwia użycie 

środka terapeutycznego6. Terapia uznana za technicznie proporcjonalną i jako taka 

oceniona subiektywnie przez pacjenta staje się terapią obligatoryjną.  

Brak skuteczności globalnej (według osądu samego pacjenta), może powodować, że 

nawet terapia skuteczna z medycznego punktu widzenia przybiera charakter 

nieproporcjonalny. W tym wypadku jej zastosowanie staje się fakultatywne. Takiej 

terapii można zaniechać. Bo choć jest w stanie skutecznie leczyć procesy patologiczne, ale 

oceniana przez pacjenta jako nieadekwatna do jego oczekiwań, zbyt uciążliwa dla niego 

samego lub jego rodziny (obarczona quaedam impossibilitas) staje się w konkretnej sytuacji 

uporczywa i dlatego nieobowiązkowa7. Nie będzie to niczym innym, jak poszanowaniem 

woli pacjenta i wyrazem szacunku dla jego autonomii. Taką terapię można przerwać lub 

w ogóle jej nie podejmować.  

Skoro w tym wypadku o uporczywości terapii decyduje nie jej skuteczność 

medyczna (tej bowiem nie sposób negować), ale brak jej skuteczności globalnej i to 

według osądu samego pacjenta, staje się oczywiste, że o terapii uporczywej mówić 

można „nie tylko w sytuacji bliskości śmierci, lecz także na każdym etapie choroby”8. 

Tak więc uporczywa terapia nie dotyczy wyłącznie sytuacji terminalnych, interwencji 

podtrzymujących życie i nieuleczalnie chorych pacjentów. Zwracam na to uwagę i 

dlatego pytam, czy nie wskazane byłoby rozszerzenie interpretacji uporczywej terapii nie 

tylko do sytuacji bliskości śmierci? Osobiście uważam, że tak. Zawężenie pojęcia 

uporczywej terapii do stanów terminalnych wydaje się trudnym do usprawiedliwienia 

                                                 
6 Nie biorę tu pod uwagę przypadku gdzie zachodzi konieczność natychmiastowego przystąpienia do 

działań ratujących życie, a gdzie nie sposób uzyskać opinii samego poszkodowanego.  

7 Być może użycie tego samego środka terapeutycznego i leczenie tej samej patologii w ocenie innego 

pacjenta będą wolne od trudności czy niedogodności. W związku z czym ta sama terapia stanie się dla 

niego proporcjonalna i moralnie obligatoryjna. 

8 K. SZEWCZYK, Uporczywa terapia w projekcie tzw. ustawy bioetycznej – pięć krytycznych konkluzji, 

www.ptb.org.pl 
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nadużyciem. Uporczywe leczenie może, ale niekoniecznie musi, dotyczyć stanów 

terminalnych nieuleczalnie chorych pacjentów. Moralnie usprawiedliwione może być 

także przerwanie innych zabiegów, jeśli, według osądu pacjenta, użycie ich związane jest 

z szeroko rozumianymi „wysokimi kosztami”. I wówczas nie będzie miało ono cech 

biernej eutanazji, choć rzeczywiście nie przeszkodzi nadejściu śmierci.  

I w końcu, chciałbym zaznaczyć, że terapia obiektywnie nieproporcjonalna, czyli 

nieskuteczna z medycznego punktu widzenia, przybiera zawsze cechy szczególnej 

uporczywości. To właśnie nieskuteczność medyczna dyskwalifikuje ją jako terapię. 

Dlatego stosowanie jej jest moralnie niedozwolone. Pozostaje niedozwolone, nawet jeśli 

sam pacjent ocenia terapię medycznie nieskuteczną jako subiektywnie proporcjonalną i o 

nią prosi9. Co więcej pacjent takiej terapii nie może się domagać, a gdyby nawet, to jest 

obowiązkiem moralnym lekarza, który najlepiej może wypowiadać się na temat 

technicznej nieskuteczności terapii, takiej terapii odmówić. Innymi słowy, personel 

medyczny nie tylko nie powinien jej wykonywać, ale wręcz powinien powstrzymać się 

od jej stosowania.  

Tego rodzaju terapia, już nieskuteczna, jest swego rodzaju przemocą i 

lekceważeniem umierającego, zamachem na godność pacjenta przebranym za terapię. 

Taka terapia w rzeczywistości nie stanowi już terapii i nie jest już żadnym leczeniem, a 

staje się torturą10. Pacjent doszedł już do kresu swej egzystencji, w jego przypadku 

medycyna okazuje się bezsilna, nie ma już sensu znęcać się nad jego gasnącym 

istnieniem. Uważam, że w tym wypadku powstrzymanie się od terapii jest gestem 

                                                 
9 Oczywiście można od tej reguły znaleźć nieliczne wyjątki, choć nie jest tu naszym celem ich rozważanie. 

Bez wątpienia jednak jeśli nawet terapia okaże się medycznie nieskuteczna, a przedłużająca jedynie proces 

umierania, może się do niej uciekać, jeśli jest ona jedynym sposobem hic et nunc, w jaki pacjent może 

zadośćuczynić obowiązkom moralnym miłości i sprawiedliwości, jakie jeszcze na nim spoczywają. 

10 „Gdy zagraża śmierć, której w żaden sposób nie da się uniknąć przez zastosowanie dostępnych środków, 

wolno w sumieniu podjąć zamiar nie korzystania z leczenia, które może przynieść tylko niepewne i 

bolesne przedłużenie życia (...). Nie stanowi to powodu, dla którego lekarz mógłby odczuwać niepokój, 

jakoby odmówił pomocy komuś znajdującemu się w niebezpieczeństwie” – w KONGREGACJA DO 

SPRAW NAUKI WIARY, Deklaracja o Eutanazji.  
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najpełniej respektującym jego godność i dlatego moralnie właściwym11. Należy pozwolić 

choremu spokojnie umrzeć.  

Co więcej, zastanawiam się, czy zamiast mówić o uporczywej terapii (w przypadku, 

kiedy jest ona medycznie nieskuteczna) nie należałoby mówić o swego rodzaju medical 

overzealous intervention. Taka interwencja musi być kategorycznie wstrzymana. A to 

będzie ostatnim gestem szacunku dla odchodzącego z tego świata pacjenta.  

Nietrudno chyba zauważyć, że prawne uregulowanie kwestii uporczywej terapii 

staje się problemem niecierpiącym zwłoki. Tekst ustawy powinien jasno ująć to, co w 

wyniku poprawnej analizy etycznej uznane zostało za moralnie poprawne i dlatego w 

sumieniu obowiązujące. Obowiązek takiej etycznej refleksji pozostaje wciąż niezwykle 

aktualny. Tym bardziej, że warunki dopuszczalności przerwania terapii mogą się z 

czasem zmieniać. Pragnę bowiem zauważyć, że postęp wiedzy medycznej i rozwój 

technologii może spowodować, że w przyszłości stać się może zupełnie proporcjonalne 

to leczenie czy terapia, które dziś wymaga nadzwyczajnych nakładów i wysiłków ze 

strony personelu medycznego i samego pacjenta. Niezmienna pozostanie tylko 

nadrzędna zasada ochrony ludzkiego istnienia i poszanowanie jego godności aż do 

momentu naturalnej śmierci, czego konkretnym wyrazem jest zaprzestanie uporczywej 

terapii. Trzeba zawsze i za wszelką cenę zadośćuczynić pozytywnemu obowiązkowi 

moralnemu ratowania życia ludzkiego za pomocą terapii i technik medycznych, do 

których ma się dostęp, pod warunkiem, że racjonalnie oczekiwać można od nich 

planowanych korzyści (spes salutis), a użycie ich nie staje się zbyt uciążliwe dla 

konkretnego pacjenta. Oba te warunki muszą być spełnione, aby terapia mogła być 

uznana za proporcjonalną, czyli moralnie obowiązującą. Jeśli przynajmniej jednemu z 

nich nie jest się w stanie sprostać, terapia staje się nieproporcjonalna – jej stosowanie jest 

fakultatywne, a w niektórych przypadkach wręcz moralnie złe. I dotyczy to nie tylko 

stanów terminalnych czy nieuleczalnie chorych pacjentów. 

                                                 
11  Nie przerywając zwyczajnej opieki, jaka zawsze należy się choremu. 


