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Trzy wątpliwości powstałe po lekturze wypowiedzi  

Piotra Sobańskiego 

 
 
 

Kazimierz Szewczyk 
 
Piotr Sobański stwierdza w drugim akapicie swojego tekstu: „Pojęcie terapii 

uporczywej odnosi się 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”. Przywołany cytat budzi 

we mnie następujące wątpliwości: 

1. Jak dokładnie rozumie Autor zarysowane w pierwszym zdaniu pojęcie 

„uporczywej terapii”? Umieszcza w niej, z jednej strony, świadczenia nie dające szansy 

na wyzdrowienie. Ale np. insulina takiej szansy nie daje. P. Sobański wprowadza więc 

ogranicznik pisząc: „Oba problemy dotyczą w zasadzie pacjentów znajdujących się w 

obliczu zbliżającej się śmierci”. Jednakże wyróżnione przeze mnie „w zasadzie” może 

sugerować, że nie zawsze tak jest. Czy zatem w niektórych sytuacjach także leczenie nie 

rokujące wyzdrowienia, ale którego zaprzestanie albo niewdrożenie prowadziłoby do 

śmierci, też byłoby terapią uporczywą?   

2. W drugim zdaniu cytatu, jeśli dobrze je rozumiem, leczenie uporczywe byłoby 

świadczeniem sprzecznym z preferencjami pacjenta. Inaczej mówiąc, wbrew woli 

chorego zmierzałoby do (potencjalnego) wydłużenia życia podopiecznego, kosztem 

obniżenia jego komfortu i ewentualnych działań niepożądanych. Tak rozszerzone pojęcie 

uporczywości niebezpiecznie zaczyna sąsiadować z nieuprawnionym paternalizmem, od 

1997 roku zagrożonym sankcją z art. 192 Kodeksu karnego. 

3. Powodem kolejnej wątpliwości są pytania stawiane przez Piotra Sobańskiego w 

obliczu, zdaniem Autora, mniej przewidywalnej śmierci w przewlekłych chorobach 

nienowotworowych. „Pytanie o terapię uporczywą w takich sytuacjach – pisze Autor – 
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może się więc zazębiać z pytaniem o terapię nieproporcjonalną”. Pytania autora skłoniły 

i mnie do zapytania: 

a. Jaką Autor widzi różnicę między leczeniem uporczywym i nieproporcjonalnym i 

b. jak rozróżnienie to P. Sobański rozumie w kontekście mojej wypowiedzi 

wprowadzającej; szczególnie jak się ono odnosi do przedstawionego tam ujęcia 

uporczywej terapii i leczenia daremnego?   


