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Do kogo właściwie należy decyzja? 

 

Włodzimierz Galewicz 

 

Zarówno we wprowadzającym artykule K. Szewczyka, jak i w wypowiedzi T. 

Dangela – przy wszystkich głębokich różnicach, dzielących teksty obu Autorów – 

pojawia się pewna uderzająca teza, którą zdają się oni zgodnie podtrzymywać. Tą 

uderzającą – i przynajmniej dla mnie dość konfundującą – tezą jest twierdzenie, że 

prawo do decyzji o niepodtrzymywaniu życia krytycznie chorych noworodków 

posiadają ich rodzice. Tak więc K. Szewczyk już w samym tytule swojego 

wprowadzenia zadaje pytanie: „Czy rodzice mają prawo do decydowania o życiu i śmierci 

krytycznie chorych noworodków?“, a w jego ostatniej części z naciskiem odpowiada: 

„Tak, mają takie prawo!”. Tę jego odpowiedź przynajmniej w części zdaje się 

podzielać T. Dangel. Wymieniwszy różne typy decyzji perinatalnych (takich jak 

„Kontynuacja vs. przerwanie ciąży“, „Resuscytacja vs. niepodejmowanie 

resuscytacji”, „Intensywna terapia vs. opieka paliatywna”, „Korekcja chirurgiczna 

wady vs. niepodejmowanie leczenia chirurgicznego” ...), stwierdza on bowiem: 

 

Decyzje wymienione powyżej (typy decyzji) powinny być podejmowane przez 

rodziców (przedstawicieli ustawowych) na podstawie informacji przekazanych przez 

lekarzy. Wyjątek stanowią decyzje o niepodejmowaniu metod przedłużających życie – 

lekarz może podjąć taką decyzję wbrew woli rodziców. Zatem w większości 

przypadków rola lekarza ogranicza się do przekazania informacji, a nie do 

podejmowania decyzji. 

 

Jak postaram się pokazać, ta podzielana przez obu Autorów „teza o decyzyjnych 

kompetencjach rodziców” opiera się wprawdzie na pewnej niezaprzeczalnie słusznej 

idei, lecz rozumiana dosłownie jest błędna. 
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Zauważmy najpierw, że tak „prawo” do podejmowania decyzji (o którym mówi 

K. Szewczyk), jak i „powinność” ich podejmowania (o której woli mówić T. Dangel) 

można rozumieć bądź to w sensie legislacyjnym, bądź to w znaczeniu etycznym. 

Teza, że rodzice krytycznie chorych noworodków posiadają legislacyjne (a zatem 

ustawowe lub deontologiczne) prawo do podejmowania decyzji o 

niepodtrzymywaniu ich życia, opisywałaby w pewien sposób faktyczny stan 

prawny. W tym jednak wypadku opisywałaby go fałszywie, ponieważ faktyczny 

stan prawny – przynajmniej w naszym kraju – jest wyraźnie inny. Decyzja o 

niepodjęciu lub zaprzestaniu terapii podtrzymującej życie jest szczególną decyzją 

kliniczną. Wszelkie jednak decyzje kliniczne jako takie należą do kompetencji 

lekarza, co w odniesieniu do przynajmniej jednego ich typu – mianowicie decyzji o 

zaprzestaniu reanimacji – wyraźnie stwierdza Kodeks etyki lekarskiej: 

 

Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans 

leczniczych (art. 32.2). 

 

Stanowisko wyartykułowane w tym zapisie – a implikowane także przez różne 

inne – wydaje się nieodparcie słuszne, gdyż trudno sobie nawet wyobrazić, aby 

trudnych decyzji o zaprzestaniu terapii lub jakichkolwiek innych wyborów w 

praktyce klinicznej mógł dokonywać kto inny niż lekarz. Tak więc „teza o 

decyzyjnych kompetencjach rodziców” wydaje się nie tylko niezgodna z faktycznym 

stanem prawnym, ale niesłuszna i wtedy, gdy „prawo do decyzji” lub też 

„powinność decyzji” rozumie się w znaczeniu moralnym. Także moralne prawo do 

podejmowania decyzji klinicznych posiada nie kto inny jak lekarz – i on również 

powinien posiadać odpowiednie uprawnienie ustawowe lub deontologiczne. 

Stawiając swoją tezę o decyzyjnych kompetencjach rodziców obaj Autorzy zdają 

się zatem mieszać dwie kwestie: (1) czy rodzice mają prawo podejmować decyzje o 

niepodtrzymywaniu przy życiu ich krytycznie chorych dzieci i (2) czy rodzice mają 

prawo do tego, aby ci, którzy podejmują decyzje o niepodtrzymywaniu życia ich 

krytycznie chorych dzieci – czyli lekarze – pytali ich o zdanie i liczyli się z ich 
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stanowiskiem. Myślę, że emfatyczne „Tak, mają takie prawo!” K. Szewczyka odnosi 

się w gruncie rzeczy do kwestii (2), nie zaś do (1).  

To oczywiste prawo rodziców do udziału w klinicznych decyzjach dotyczących 

ich dzieci (a więc nie do „podejmowania” takich decyzji) podlega jednak równie 

oczywistym ograniczeniom. Bo przecież wbrew przytoczonej wyżej wypowiedzi T. 

Dangela – skądinąd dość osobliwej, gdy wziąć pod uwagę raczej konserwatywny 

charakter bronionych przez niego poglądów – na pewno trudno się zgodzić, aby 

rodzice noworodka z chorobą Downa (przykład klasyczny!) mieli prawo podjąć 

decyzję o nieprzeprowadzaniu chirurgicznej korekcji jakiejś jego łatwo usuwalnej 

wady, a lekarz miał obowiązek po prostu przyjąć do wiadomości tę podjętą przez 

nich decyzję i potulnie zastosować się do niej. 

Trudno zatem nie odnieść wrażenia, że w dyskusji na temat właściwych decyzji – 

i właściwych podmiotów decyzji – w opiece pediatrycznej, a zwłaszcza neonatalnej 

panuje jeszcze sporo zamętu. 

 


