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Tematyka uporczywej terapii i problemy z nią sprzężone mają charakter 

interdyscyplinarny. Niezaprzeczalny jest bowiem ścisły związek, jaki występuje w 

ramach tego zagadnienia pomiędzy prawem, filozofią, religią i medycyną. Z uwagi na 

powyższe, z dużym zadowoleniem należy przyjąć zainteresowanie tym tematem. 

Wszelkie debaty i polemiki warto więc traktować jako możliwość wymiany poglądów  

i doświadczeń o charakterze wielośrodowiskowym, tak istotnym dla prawidłowego 

rozstrzygnięcia tego problemu.  

Prawo polskie już od pewnego czasu stara się uporać z zagadnieniem 

zaniechania uporczywej terapii. Według art. 150 Kodeksu Karnego  „Kto zabija 

człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Ponadto, istnieją regulacje ustawowe, 

które chronią prawo pacjenta do godnej i spokojnej śmierci, bez konieczności 

poddawania się uporczywej terapii. Artykuł 19 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z 30 sierpnia 1991 r. 

o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89; przyznaje 

pacjentowi prawo do umierania w spokoju i godności. Również  inne przepisy prawne 

chronią niniejsze prawo. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857) w art. 32 i 34 zezwala na 

przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez 

pacjenta. Natomiast art. 19  Ustawy o ZOZ przyznaje pacjentowi prawo do wyrażenia 

zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po 
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uzyskaniu odpowiedniej informacji. Także Kodeks Etyki Lekarskiej zajął się tym 

tematem, stwierdzając w art. 32 ust. 2, że decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do 

lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych. 

Z duża atencją zapoznałam się z projektem ustawy zaproponowanym przez 

komisję ekspercką kierowaną przez posła PO J. Gowina. W pierwszej kolejności należy 

odnotować, że eksperci pracujący nad jej treścią stosunkowo niewiele miejsca 

poświęcili problematyce uporczywej terapii i tematom pokrewnym. W uzasadnieniu 

do projektu Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej 

Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw przeczytać można : „Postęp nauki prowadzi 

do coraz większej dehumanizacji medycyny i badań naukowych, zagrażając autonomii 

pacjenta i czyniąc z niego przedmiot a nie podmiot rozmaitych oddziaływań. Sytuacja 

ta wymaga podjęcia działań ustawodawczych, których celem jest wyeliminowanie 

patologii ze sfery wykorzystania osiągnięć wiedzy, a także pełniejsza ochrona godności 

osoby ludzkiej w tych sferach, które pozostają obecnie poza zakresem regulacji systemu 

prawnego.”.  W związku z tak ważną deklaracją warto zadać sobie pytanie, czy cel 

twórców niniejszego projektu udało się osiągnąć. 

W projekcie, w części dotyczącej zmian w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, w art. 30 ust. 3 zaproponowano  spójną i satysfakcjonującą definicję zjawiska 

uporczywej terapii, przynajmniej w jej ogólnym kształcie. Wskazano, że uporczywą 

terapią jest stosowanie procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków 

farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, 

które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z naruszeniem godności pacjenta, w 

szczególności z nadmiernym cierpieniem. Dokonano jednak istotnego ograniczenia 

zakresu uporczywej terapii dodając, iż uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych 

zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i 

nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. Z całą pewnością minimalizowanie bólu i 

zabiegi pielęgnacyjne uznać można za terapię  „proporcjonalną”, jednakże procedury 

polegające na sztucznym karmieniu, w moim odczuciu mogą być uznane za swego 

rodzaju uporczywą terapię, pod warunkiem jednak spełnienia innych przesłanek 

wskazanych w przywołanej definicji.  
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Zastrzeżenie poczynione w projekcie prawdopodobnie jest  ukłonem w stronę 

Kościoła, który samej instytucji uporczywej terapii nie potępia, o czym mogą świadczyć 

chociażby słowa Jana Pawła II w Encyklice Evangelium Vita: „Rezygnacja ze środków 

nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją”, 

ale wyklucza z niej przypadki sztucznego karmienia. 

Na szczególna uwagę  zasługuje zastrzeżenie jakie proponuje się wprowadzić do 

Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczące 

prawa pacjenta do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na prowadzenie określonych 

procedur medycznych itp. Zgodnie z proponowaną zmianą w brzmieniu art. 16 

niniejszej ustawy zaproponowano, aby pacjent miał prawo do wyrażenia zgody na 

udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub sprzeciwu co do ich udzielenia, po 

uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9. Natomiast  zgoda oraz sprzeciw, 

o których mowa powyżej, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, 

które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na  wolę poddania się 

proponowanym przez lekarza czynnościom, albo brak takiej woli. Zaznaczono 

ponadto, że lekarz nie ma obowiązku podejmowania działań mających charakter 

świadczeń zdrowotnych wobec pełnoletniego pacjenta, który utracił zdolność 

wyrażania zgody, jeżeli pacjent ten wcześniej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 

wyraził na piśmie sprzeciw na podejmowanie tych działań na wypadek utraty przez 

niego zdolności do wyrażenia zgody na świadczenie medyczne oraz nie ma informacji 

o odwołaniu tego sprzeciwu. Jednakże, jak sadzę, z dużym niepokojem należy 

przyjrzeć się zastrzeżeniu poczynionemu w projekcie, wedle którego nie ponosi 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody 

pacjenta lekarz, który mimo sprzeciwu pacjenta, podjął działania objęte owym 

sprzeciwem. Ponadto, odpowiedzialność zawodowa lekarza wyłączona jest w takim 

wypadku wówczas, gdy działał on w interesie pacjenta. Tymczasem w kolejnym 

punkcie odczytać można, że sprzeciw pacjenta jest wiążący dla lekarza pod 

warunkiem, że został on  wyrażony w sposób dobrowolny i świadomy na piśmie przez 

pełnoletniego pacjenta poinformowanego wcześniej o ciężkiej chorobie nieuleczalnej, 

na wypadek utraty zdolności do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, a odnosi 
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się do podejmowania działań medycznych podtrzymujących funkcje życiowe w 

przypadku bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem tej choroby. 

Powyższe rozważania wskazują na tendencję do zawężania praw pacjenta do 

samostanowienia, przez co w rzeczywistości wprowadzenie w życie niniejszej 

propozycji może znacznie ograniczyć  autonomię pacjenta. Po pierwsze, warto 

odnotować, że projekt zawierając regulację dotyczącą oświadczeń pro futuro, czy jak 

zwykło się je także nazywać testamentów życia, ogranicza zakres podmiotowy osób - 

potencjalnych pacjentów do dość wąskiej kategorii. Zdaniem twórców projektu muszą 

być to osoby pełnoletnie, poinformowane wcześniej o ciężkiej chorobie nieuleczalnej. 

Ponadto, wyraźnie wskazano, że ważny jest wyłącznie taki sprzeciw, który został  

wyrażony na piśmie przez pacjenta pełnoletniego poinformowanego o ciężkiej 

nieuleczalnej chorobie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Przyjęcie takiego 

uregulowania zamknie drogę wszystkim tym, którzy są zdrowi, a mimo tego, z uwagi 

na własne przekonania, chcieliby wyrazić sprzeciw wobec stosowania wobec nich 

określonych procedur czy środków medycznych. Sądzę, że pełniejszą gwarancją 

realizacji prawa człowieka do autonomii i życia prywatnego byłoby umożliwienie 

składania sprzeciwów - testamentów życia każdej osobie, która ma taką potrzebę 

niezależnie od jej stanu zdrowia. Uzasadnione byłoby jednak wskazanie określonej 

prawnie wymaganej formy. Z dużym zadowoleniem przyjęłam propozycję jaka 

znalazła się w projekcie, a która mówi o stworzeniu rejestru sprzeciwów. Aktualnie, 

dobrze funkcjonujący w Polsce rejestr sprzeciwów na pobranie narządów daje nadzieję 

na prawidłowe funkcjonowanie Centralnego Rejestru Biomedycznego. Rejestr taki 

stanowiłby gwarancję realizacji prawa człowieka do samostanowienia, autonomii i 

poszanowania prywatności także tym osobom, które utraciły zdolność do wyrażania 

swojej woli z uwagi na stan w jakim się znajdują (np. śpiączka). Należy jednak 

pamiętać, że konstruując przesłanki prawnej legalności testamentów życia nie wolno 

zakresu przedmiotowego owych dokumentów ograniczać wyłącznie do stanu 

terminalnego i związanej z tym uporczywej terapii. Każdy człowiek, powinien mieć 

prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec stosowania wobec niego określonych 

procedur czy środków medycznych, a prawo to powinno mieć charakter niezbywalny 

niezależnie od tego w jakim aktualnie pacjent znajduje się stanie. Wola pacjenta, 
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ustalona w sposób prawidłowy, nie budząca żadnych wątpliwości powinna zostać 

uszanowana. 

Moja ostatnia uwaga dotyczącą analizowanego zakresu projektu, wiąże się z 

wyraźnie wyrażoną w nim legalizacją działań, pozostających w sprzeczności z wolą 

pacjenta. Przyznam, że jest dla mnie sprawą niezrozumiałą wykluczenie jakiejkolwiek 

odpowiedzialności lekarza, który działa wbrew woli pacjenta i w rzeczywistości 

przełamuje jego sprzeciw, pod warunkiem, że działa w jego interesie. Dokonanie 

takiego zastrzeżenia, czyni w praktyce zbędnym wszelkie przepisy dotyczące zgody 

pacjenta i jego sprzeciwu. Jaki jest bowiem sens uzyskiwania zgody pacjenta, skoro 

sprzeciw i tak może być w sposób bezsankcyjny przełamany? 

Konstatując sądzę, że podjęte próby skonstruowania przepisów, które 

rozstrzygałyby w sposób ostateczny tematykę uporczywej terapii oraz kojarzonych z 

tym zagadnieniem testamentów życia (oświadczeń pro futuro) nie są w pełni 

satysfakcjonujące. Warto jednak zauważyć, że już samo podjęcie się tego tematu jest 

ważnym i niezwykle potrzebnym krokiem w dyskusji, która z czasem przynieść może 

satysfakcjonujące rozwiązania prawne. 


