
Debata: Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 01.02 2009  

 
 

  1  

www.ptb.org.pl 

 
 
 

Czym jest uporczywa terapia? 

 
 
 

Piotr Sobański 

 

 
Termin „leczenie” odnosi się do podejmowania czynności zmierzających do 

osiągnięcia założonego celu terapeutycznego. Celem tym może być przywrócenie 

zdrowia, wydłużenie życia lub zmniejszenie cierpienia. Realizacja każdego z tych celów 

może wymagać zupełnie innego leczenia, zwłaszcza w zaawansowanych stanach 

chorobowych. Pacjent, podmiot działań, ma prawo do wytyczenia swojego własnego 

celu określającego zakres leczenia. Warunkiem świadomego podejmowania wyborów 

przez człowieka chorego jest udzielenie mu wyczerpujących i rzetelnych informacji na 

temat jego stanu zdrowia, rokowania, ale także niedogodności i zagrożeń, jakie stwarza 

potencjalna terapia. Nasze codzienne postępowanie zwykle dalekie jest od takiego 

ideału. Wyjaśnienie istoty choroby, jej zaawansowania i możliwych scenariuszy dalszego 

rozwoju wydarzeń umożliwia rozważenie przez chorego, co mieści się jeszcze w jego 

oczekiwaniach, a co już wykracza poza nie. Obie strony, pacjent i jego lekarz, często 

próbują odwlec trudną rozmowę o możliwych scenariuszach końca życia. Kiedy zbliża 

się śmierć z każdym dniem coraz trudniej rozpocząć taką rozmowę ponieważ stan 

zdrowia pacjenta pogarsza się, a toczące się siłą rozpędu leczenie (według 

niesprecyzowanej idei „ratowania chorego”) sprawia, że coraz mniej decyzji pozostaje do 

podjęcia.  

Pojęcie terapii uporczywej odnosi do sytuacji, kiedy stosowane środki nie dają 

szansy na osiągnięcie założonego celu (wyzdrowienia, istotnej poprawy lub choćby 

stabilizacji stanu pacjenta). Odnosi się ono także do sytuacji, kiedy cel określony przez 

leczących przekracza świadomie sprecyzowany przez chorego jego cel subiektywny. Oba 

problemy dotyczą w zasadzie pacjentów znajdujących się w obliczu zbliżającej się 

śmierci. Druga sytuacja wydaje się na pozór odleglejsza od pojęcia terapii uporczywej. W 
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praktyce jednak, w moim przekonaniu, zdarza się wcale nie tak rzadko. Myślę o chorych 

znajdujących się w stanie wstrząsu kardiogennego1 w przebiegu przewlekłej choroby 

serca. Rutynową praktyką jest przyjmowanie takich chorych do oddziałów intensywnej 

terapii kardiologicznej i włączanie leków pobudzających układ krążenia (katecholamin). 

Ideą przyświecającą leczącym jest założenie, że przedłużenie życia choćby o jeden dzień 

jest sukcesem. Niektórych chorych uda się wyprowadzić z takiego stanu, a czasem nawet 

wypisać do domu. Nadzieja, że każdy pacjent ma szansę wyjść z takiej ostrej 

dekompensacji niewydolności serca jest powodem, że większość chorych z 

niewydolnością serca umiera w oddziałach intensywnego nadzoru, podłączona do 

wszystkich możliwych aparatów i pomp dozujących leki dożylne. Według danych 

literaturowych, w przypadku zatrzymania krążenia, nierzadko przytrafia się takim 

chorym nawet reanimacja.  Jeśli pacjent przeżyje takie zaostrzenie i zostanie wypisany do 

domu, najczęściej wraca do szpitala w podobnych okolicznościach w krótkim czasie. 

Omawiani chorzy w okresie załamania funkcji serca znajdują się rzeczywiście w stanie 

potencjalnego końca życia. Ponieważ jak wspomniałem, sytuacje takie mogą się 

powtarzać, pacjenci oscylują pomiędzy nasilonymi objawami niedomogi krążenia, 

przerywanymi stanami potencjalnie prowadzącymi do szybkiej śmierci. Terapia 

zazwyczaj nie zmienia zasadniczo losów takich pacjentów. Priorytetem chorego może 

być wolne od dolegliwości przeżycie choćby kilku dni w domu, czy wreszcie śmierć w 

otoczeniu najbliższych we własnym łóżku, a nie dążenia do zwiększenia szansy 

przeżycia kolejnego tygodnia czy miesiąca. Jasne sprecyzowanie takich celów pozwala 

na zastosowanie leczenia skutecznie zmniejszającego dolegliwości, nawet jeśli metoda 

nie tylko nie zmniejsza ryzyka zgonu, ale wręcz może je zwiększać (np. niektóre leki 

kardiologiczne, takie jak doustne leki inotropowe, zmniejszają dolegliwości związane z 

niewydolnością serca, jednak nie są wykorzystywane w praktyce, ze względu na 

niekorzystny wpływ na przeżycie). Nieuwzględnienie woli chorego i stosowanie leczenia 

potencjalnie wydłużającego życie, zwłaszcza jeśli  może ono być powodem działań 

niepożądanych lub obniżenia komfortu życia, jest przykładem takiej terapii uporczywej. 

                                                 
1
 Wstrząs kardiogenny jest postacią ostrej niewydolności serca. Serce pompuje wówczas tak mało 

krwi, że inne narządy nie funkcjonują prawidłowo. Nieleczony wstrząs prawie nieuchronnie 

prowadzi do śmierci. 
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Terapię uporczywą kojarzy się zwykle z okresem, kiedy śmierć wydaje się 

nieuchronna, a agresywne leczenie bardziej przedłuża umieranie niż życie. Wytyczenie 

granicy pomiędzy podtrzymywaniem życia a przedłużaniem agonii w chorobach 

przewlekłych jest jednak dużo trudniejsze niż w schorzeniach onkologicznych. Przebieg 

chorób nowotworowych jest stopniowo postępujący, a przez to bardziej przewidywalny. 

W chorobach przewlekłych często stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia pacjenta 

przerywane jest nagłymi pogorszeniami. Nie za każdym razem są one przemijające, 

czasem okazują się  incydentami kończącymi życie chorych. Rzadko badania 

diagnostyczne czy skale oceniające rokowanie pozwalają na precyzyjne określenie 

prawdopodobieństwa zgonu w okresie takiego zaostrzenia. Oznacza to, że śmierć w 

przewlekłych chorobach nienowotworowych jest mniej przewidywalna. Pytanie o 

terapię uporczywą w takich sytuacjach może więc zazębiać się z pytaniem o terapię 

nieproporcjonalną. Jednak w chorobach postępujących w miarę progresji choroby 

stopniowo ustają czynności życiowe, a coraz bliższy staje się moment śmierci. Schyłkowa 

niewydolność serca, rozpoznanie stanów skrajnych nie nastręcza większych wątpliwości, 

natomiast określenie, kiedy ograniczenie zdolności do życia zaczyna być tak duże, że 

uzasadnia weryfikację celów leczenia, jest dużo trudniejsze. Człowiek jako autonomiczna 

jednostka ma pełne prawo do świadomego określenia momentu, od którego [traci sens] 

dalsze zabieganie o wydłużenie za wszelką cenę jego własnego życia, kiedy nie ma on 

już dłużej chęci lub siły walczyć z chorobą lub cierpieniem. Konieczne jest 

zaakceptowanie przez zespół leczący prawa do subiektywnej oceny jakości życia i 

przyjrzeniu się temu, w którym momencie dalsze leczenie w dotychczasowym wymiarze 

staje się także według chorego terapią uporczywą. Często w praktyce różnice pomiędzy 

akceptowaną  przez chorego jakością życia a cierpieniem, którego nie ma już siły znosić, 

jest bardzo dyskretna. Nawet jeśli różnica „obiektywnie” wydaje się nieistotna, należy 

szanować priorytety chorego. Czasem wydarzenia, których chorzy stają się świadkami, 

dotyczące innych pacjentów zmieniają sposób zapatrywania się na ich własną chorobę i 

pomagają wytyczyć granice, do których akceptują swoje aktywne leczenie. Jeden z moich 

pacjentów umierających z powodu skrajnej przewlekłej niewydolności serca, 

początkowo nie był w stanie zrozumieć pytań dotyczących kresu jego terapii. Zabiegi 

resuscytacyjne, których był świadkiem w czasie hospitalizacji w oddziale intensywnego 
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nadzoru kardiologicznego pozwoliły mu na jasne wytyczenie granic leczenia, na które 

wyrażał zgodę. Mając świadomość zaawansowania swojej choroby, nie życzył sobie 

podejmowania zabiegów, ani włączania leków, które mogłyby wydłużyć jego umieranie. 

Chory ten zmarł spokojnie po kilku dobach w obecności rodziny. Rola zespołu leczącego 

polegała w tym przypadku na dbaniu o komfort ostatnich chwil życia chorego, a nie na 

heroicznej walce o każdą minutę życia. 

 Lekarze na co dzień podejmują decyzje o stosowanym leczeniu u chorych w 

skrajnym okresie zaawansowania chorób przewlekłych. W praktyczny sposób dokonują 

więc wyborów co terapią uporczywą jest, a co jeszcze nie, często jednak nie nazywają 

swoich wyborów tym określeniem. Być może nienazywanie decyzji o niewdrożeniu 

leczenia rezygnacją z terapii uporczywej jest formą podświadomej samoobrony, 

zmniejszającej poczucie obciążenia podejmowanymi decyzjami. Inną spotykaną postawą 

jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod w celu przedłużenia życia chorego. 

Postawa taka wynika z braku akceptacji śmierci jako naturalnego kresu choroby. Śmierć 

pacjenta w takim przypadku utożsamiana jest z poczuciem klęski terapii, a celem 

leczenia zamiast człowieka staje się jednostka chorobowa. Podejmowanie uporczywych 

starań o utrzymanie umierającego pacjenta przy życiu czasem uzasadniane bywa chęcią 

powiedzenia cierpiącej rodzinie, że wykorzystało się wszystkie dostępne środki dla 

ratowania ich bliskiego. Niezależnie od pobudek, z naiwnej dobroci, zapomina się w 

takim przypadku o potrzebach samego umierającego. 

Rodzina chorego jest kolejnym uczestnikiem w podejmowaniu decyzji o leczeniu. 

Często zapomina się, że brak zrozumienia rodziny dla podejmowanych wyborów 

leczniczych, nawet jeśli zgodne są z oczekiwaniami samego chorego, rodzi w 

osieroconych duże poczucie winy, z którym borykają się przez wiele lat po stracie 

bliskiego. Rodzina w obawie przed moralną odpowiedzialnością za zaniechanie leczenia 

często optuje za terapią maksymalną do samego końca. Wyjaśnienie jest w stanie pomóc 

zrozumieć bliskim, że zadbanie o komfort życia umierającego może być ważniejsze niż 

walka o kolejne dni czy godziny życia. Często zadaję pytanie rodzinom terminalnych 

pacjentów, jak sami chcieliby być leczeni w takiej sytuacji, jak określiliby cele swojego 

leczenia?  Postawienie się w roli człowieka umierającego umożliwia im spojrzenie na 

problem podejmowanych decyzji z perspektywy głównego podmiotu naszego działania.  
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Dyskusja na temat terapii uporczywej ma szansę na przygotowanie nas wszystkich 

do podejmowania tego typu wyborów. Sam chory uspokojony świadomością moralnego 

prawa do rezygnacji z takiego leczenia, może uniknąć nadmiernego cierpienia. Rodzina 

pacjenta łatwiej zaakceptuje wybór chorego i stanowisko lekarzy. Zespół leczący ma 

szansę na uniknięcie leczenia w poczuciu przymusu działania. Warunkiem koniecznym 

do dostosowania celów leczenia do oczekiwań chorego w obliczu zbliżającej się jego 

śmierci jest dobra komunikacja z rodziną i zespołem leczącym. Taki dialog powinien 

zacząć się jednak dużo wcześniej niż w ostatnich godzinach życia.  


