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Powody, dla których odrzucam (umiarkowanie?) konserwatywny 

sposób postępowania z noworodkami krytycznie chorymi i racje, dla 

których opowiadam się za stanowiskiem umiarkowanie liberalnym 

 

Kazimierz Szewczyk 

 

Włodzimierz Galewicz swoim głosie w toczącej się debacie, wyróżnił dwa 

skrajne i dwa umiarkowane sposoby czy też poglądy odnoszące się do postępowania 

z noworodkami krytycznie chorymi1. Zgodnie z poglądem skrajnie 

konserwatywnym „życie noworodka powinno być podtrzymywane wszelkimi 

środkami, jakkolwiek byłby on uszkodzony lub upośledzony”. „Diametralnie 

przeciwny” temu stanowisku jest pogląd skrajnie liberalny uznający, iż „istnieją 

noworodki w tak krytycznym stanie, że ich życia nie tylko nie trzeba przedłużać, ale 

wręcz należy je skrócić, jak najszybciej kładąc kres towarzyszącym mu lub 

zagrażającym nieznośnym cierpieniom”. 

Autor pomija wymienione skrajności, więc mogę tylko przypuszczać, że jako 

przykład skrajnego konserwatyzmu posłużyłaby strategia „lecz i wyczekuj aż do 

uzyskania pewności”, charakterystyczna dla amerykańskich oddziałów intensywnej 

opieki neonatologicznej. Niemal w każdym przypadku wcześniactwa bądź 

upośledzenia wdraża się w niej intensywne leczenie przedłużające życie, prowadząc 

je niemal do chwili śmierci dziecka lub popadnięcia w nieodwracalną śpiączkę2.  

                                                 
1 W. Galewicz, O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej – pytanie do lekarzy i rodziców; 
http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna.pdf  
2 F.J. van Zuuren, E. Van Manen, Moral Dilemmas in Neonatology As Experienced by Health Care 
Practitioners: A Qualitative Approach, “Medicine, Health Care and Philosophy” 2006, nr 9, s. 340. 

http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna.pdf
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Skrajnie liberalny byłby tzw. Protokół z Gronigen, dopuszczający uśmiercanie 

noworodków, u których zdiagnozowano nierokujące nadziei na poprawę (hopeless) i 

niedające się znieść (unbearable) cierpienie3. 

Do bardziej od tych skrajności wyważonych poglądów, W. Galewicz zalicza 

umiarkowany konserwatyzm i umiarkowany liberalizm. Za taki właśnie uznaje 

Framework for practice opublikowany przez Brytyjskie Towarzystwo Pediatryczne4. 

Natomiast do stanowiska umiarkowanie konserwatywnego kwalifikuje mające 

burzliwą historię amerykańskie Reguły Baby Doe5. Obecnie Reguły stanowią paragraf 

111. (Definition) Child Abuse and Prevention Act6. Zezwalają one na odstąpienie od 

leczenia podtrzymującego życie w trzech sytuacjach (tłumaczenie W. Galewicza): 

(i) Niemowlę znajduje się w trwałej i nieodwracalnej śpiączce;  

(ii) Stosowanie takiej terapii jedynie przedłużałoby proces umierania, nie 

polepszałoby skutecznie ani nie poprawiało wszystkich czynników zagrażających 

życiu dziecka, lub też byłoby z innych względów daremne, gdy chodzi o utrzymanie 

dziecka przy życiu; lub 

(iii) Stosowanie takiej terapii byłoby praktycznie daremne, gdy chodzi o 

utrzymanie dziecka przy życiu, a sama terapia w takich okolicznościach byłaby 

niehumanitarna.  

Z przywołanych wyłączeń oraz krytyki, a nawet „ataków”, jak pisze W. 

Galewicz, z jakimi spotkały się Regulacje Baby Doe7, wynika, że zakwalifikowanie ich 

do grupy stanowisk umiarkowanie konserwatywnych jest, powiedzmy, daleko 

posuniętą uprzejmością ze strony Autora.  

                                                 
3 E. Verhagen, P.J.J. Sauer, The Groningen Protocol – Euthanasia in Severely Ill Newborns, “New England 
Journal of Medicine” z 10 marca 2005; 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026 
4 Royal College of Pediatrics and Child Health, Withholding or Withdrawing Life Sustaining Treatment in 

Children. A Framework for Practice, London 2004;  

http://www.gmc-uk.org/Witholding.pdf_40818793.pdf  
5 Jej rekonstrukcja w: K. Szewczyk, Komentarz do kazusu Baby Jane Doe, Interdyscyplinarne Centrum 
Etyki, Bioetyka/Etyka medyczna – spis kazusów; 
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=2&z=&kk=126&k=177  
6 http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/laws_policies/cblaws/capta/capta1.htm#111  
7 Między innymi:, Compelled Compassion. Government Intervention in the Treatment of Critically Ill 
Newborns, red. A.L. Caplan, R.H. Blank, J.C. Merrick, Humana Press, Totowa 1992;  L.M. Kopelman, 
Rejecting the Baby Doe Rule and Defending a „Negative” Analysis of the Best Interests Standard, “Journal of 
Medicine and Philosophy” 2005, nr 4, s. 344 i n.. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026
http://www.gmc-uk.org/Witholding.pdf_40818793.pdf
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=2&z=&kk=126&k=177
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/laws_policies/cblaws/capta/capta1.htm#111
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Trzeba wspomnieć, że Regulacje Baby Doe, nie traktują sztucznego odżywiania i 

nawadniania jako procedur medycznych podlegających zasadzie daremności, lecz 

widzą w nich odpowiednik symbolicznej kromki chleba i szklanki wody zawsze 

należnych choremu. Stąd przepisy te moim zdaniem niewiele się różną od skrajnego 

konserwatyzmu, choć nie są z nim tożsame. Bliższe mi jest więc nazywanie ich po 

prostu stanowiskiem konserwatywnym w kwestii postępowania z noworodkami (i 

szerzej – niemowlętami) krytycznie chorymi.  

Do konserwatywnych sposobów postępowania z krytycznie chorymi 

pacjentami, który ociera się nawet o skrajny konserwatyzm, należy według mnie 

standard nadmiernego brzemienia życia (intolerability test). Odwoływał się do niego 

sędzia James Munby w sprawie Olivera Burke’a8. Zgodnie z tym standardem 

obowiązek leczenia przedłużającego życie „ustaje, kiedy dalsze postępowanie może 

przedłużyć życie pacjenta tylko na krótki okres oraz za cenę wielkiego bólu i 

cierpienia”, czyniąc je „tak okrutnym, że nie można go dłużej znosić”. Jako jedyny 

wyznacznik najlepiej pojmowanego interesu pacjenta zostało ono zakwestionowane 

w orzecznictwie angielskim. Kryterium to jest bliskie „sytuacji bez szans” 

wyspecyfikowanej w cytowanym już dokumencie Brytyjskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego. 

Niewątpliwie konserwatywna jest definicja uporczywego leczenia podana w 

Karcie praw pracowników służby zdrowia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 

Zdrowia z 1995 roku. Brzmi ona następująco: 

„Medycyna dzisiejsza dysponuje rzeczywiście środkami będącymi w stanie 

sztucznie opóźniać śmierć, przy czym pacjent nie otrzymuje żadnej realnej korzyści. 

Jest po prostu utrzymywany przy życiu lub jest się w stanie dać mu jakiś czas życia 

za cenę kolejnych i ciężkich cierpień. Określa się taki przypadek tak zwaną 

‘uporczywością terapeutyczną’, polegającą na ‘stosowaniu środków szczególnie 

                                                 
8 K. Szewczyk, Opracowanie, Kazus Oliviera Burke’a, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/Etyka 
medyczna – spis kazusów; 
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=135&k=46  

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=135&k=46
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wyniszczających i uciążliwych dla chorego, skazując go na sztucznie przedłużaną 

agonię‘”(punkt 119)9.  

Pełen jej sens oddają słowa kardynała Javiera Lozano Barragána, 

przewodniczącego Rady. W wywiadzie udzielonym „Naszemu Dziennikowi” 

stwierdza: „Uporczywa terapia jest każdym zabiegiem medycznym,  

- który jest nieproporcjonalny i niepotrzebny, żeby wyleczyć chorego w obliczu 

jego nieodległej śmierci  

- i który nie zmierza do niczego innego, jak tylko do przedłużenia bardzo bolesnej 

agonii.  

- W wyniku uporczywej terapii życie chorego zostaje na jakiś czas przedłużone 

za cenę kolejnych ogromnych [kursywa – K.Sz.] cierpień.  

- Nie przeprowadzając uporczywej terapii, pozwala się umrzeć temu choremu 

w spokoju.[...]  

- Uporczywa terapia nie jest niczym innym jak przedłużaniem bolesnej agonii, 

która później kończy się śmiercią”10. Wypowiedź zacytowałem w stylizacji graficznej 

analogicznej do Reguł Baby Doe po to, aby czytelniej ukazać podobieństwo między 

nimi. 

Włodzimierz Galewicz – według mnie trafnie – zauważa, że Wytyczne dla 

lekarzy zaproponowane w dokumencie Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego 

leczenia podtrzymującego życie u dzieci, pod naukową redakcją Tomasza Dangla „dosyć 

dokładnie pokrywają się z Regułami Baby Doe”. I tak zgodnie z Wytycznymi:  

„1. Niepodejmowanie lub zaprzestanie stosowania terapii podtrzymującej życie 

może mieć miejsce u dzieci nieuleczalnie chorych w następujących sytuacjach 

klinicznych:  

• śmierci mózgu stwierdzonej przez komisję,  

• rozpoznania choroby o jednoznacznie złym rokowaniu i 

nieodwracalnym charakterze, także w badaniu prenatalnym, przy braku możliwości 

podjęcia skutecznego leczenia – potwierdzonego przez konsylium specjalistów,  

                                                 
9 http://www.kdsz.pl/e107_files/doko/KPSZ.html#Umieranie%20z%20godno%C5%9Bci%C4%85  
10 J. Tomczak, Gdzie jesteśmy jako Kościół, „Nasz Dziennik” z 27 lutego 2007; 
http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&cr=0&kolej=0&art=1172557989 

http://www.kdsz.pl/e107_files/doko/KPSZ.html#Umieranie%20z%20godno%C5%9Bci%C4%85
http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&cr=0&kolej=0&art=1172557989
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• w przypadku, kiedy leczenie to stanowi przyczynę nieuzasadnionego 

cierpienia dziecka, przy braku szans na uzyskanie poprawy klinicznej – 

potwierdzonego przez konsylium specjalistów”11. 

Zauważona zbieżność jest jak sądzę skutkiem odwołania się w dokumencie do 

definicji uporczywego leczenia:  

„Uporczywa terapia jest to stosowanie procedur medycznych 

- w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, 

- które przedłuża jego umieranie,  

- wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności 

pacjenta” (s. 132).  

Zastosowałem podobny zabieg graficzny, jak w przypadku wypowiedzi 

Kardynała J. Barragána, aby plastycznej uwidocznić, że definicja przyjęta w 

dokumencie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest praktycznie rzecz biorąc 

kalką uporczywości z Karty praw pracowników służby zdrowia. Dziedziczy ona 

(niemal?) cały konserwatyzm ujęcia uporczywości obecnego w tej Karcie. Odwołanie 

się do niej sprawia, że strategię postępowania z noworodkami krytycznie chorymi 

tylko przy dużej dawce dobrej woli można uznać za umiarkowanie konserwatywną. 

Dawkę tę jednakże znakomicie zmniejsza – zauważone przez W. Galewicza – 

wybiórcze przywołanie w Wytycznych (s. 11), chciałoby się powiedzieć: 

ultrakonserwatywnego kryterium „sytuacji bez szans”, z pominięciem pozostałych 

czterech omówionych w dokumencie Brytyjskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w 

tym kluczowych dla liberalizmu umiarkowanego „sytuacji, w której terapia jest 

bezcelowa” i „sytuacji nie do zniesienia”. 

Zasygnalizowana tendencyjna „wybiórczość terminologiczna” jest kolejną 

wadą wytycznych, obok wspomnianego w moim tekście wprowadzającym do 

debaty (s. 16), bezkrytycznego mieszania pojęć o różnym znaczeniu, jako de facto 

synonimów uporczywego leczenia12. Uporczywe trwanie przy (umiarkowanie?) 

                                                 
11 Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego 
życie u dzieci, red. T. Dangel, Warszawa 2011, s. 15; 
www.hospicjum.waw.pl/biblioteka/etyka?download=113 
12 K. Szewczyk, Czy rodzice mają prawo do decydowania o życiu i śmierci krytycznie chorych noworodków?;  
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf  

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf
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konserwatywnym standardzie uporczywości sprawia, że Wytyczne Polskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego są także (umiarkowanie?) konserwatywne. 

Wytyczne są skierowane przede wszystkim do lekarzy. W tekście nadesłanym 

na debatę Tomasz Dangel inaczej rozkłada akcenty, eksponując głównie uprawnienia 

decyzyjne rodziców dzieci cierpiących na nieuleczalne choroby ograniczające życie (i 

obarczone wadami letalnymi)13. Pominę tu decyzje o kontynuowaniu albo 

przerwaniu ciąży ze wskazań wymienionych w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. 

Jeśli właściwie rozumiem myśl Autora, rodzice takich dzieci mogą czy – lepiej: 

powinni – podejmować wszystkie decyzje wiążące się z ich leczeniem i opieką 

paliatywną, z wyjątkiem procedur uznanych przez lekarza za daremne, jako działań 

niezgodnych z „dobrem dziecka”. To, że lekarz nie powinien podejmować albo 

kontynuować takiej terapii jest postulatem tyleż oczywistym, co godnym ze wszech 

miar poparcia i wcielenia do praktyki. Problem w tym, jak się rozumie dobro 

dziecka. Tomasz Dangel ujmuje tę wartość bardzo wąsko, w sposób tożsamy z 

nauczaniem Kościoła katolickiego o uporczywości leczenia, zawartym między 

innymi w Karcie pracowników służby zdrowia. Zawęża ono definicję uporczywości 

terapeutycznej „do fazy agonalnej”14. Stąd odwołanie się do niej sprawia, że T. 

Dangel zezwala na decyzje rodzicom dzieci umierających, będących w ostatnim 

„agonalnym”, czy też w jeżyku bardziej technicznym: „terminalnym” okresie 

swojego życia. 

I znowu jeśli właściwie rozumiem myśl Autora, dobrem dziecka 

usprawiedliwiona będzie korekcja chirurgiczna jakiejś wady bądź resuscytacja 

skutkująca przedłużeniem czasu umierania, pod warunkiem, że nie są to procedury 

uporczywe. W gestii rodziców – jako zgodne z tak pojmowanym dobrem dziecka – 

zapewne będzie leżało żądanie świadczenia poprawiającego komfort umierania, a 

                                                 
13 T. Dangel, Decyzje dotyczące dzieci z nieuleczalnymi chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci w 

perinatologii; http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna.pdf  
14M. Machinek, Zagadnienie terapii uporczywej w świetle wypowiedzi Magisterium Kościoła, Medycyna 
Paliatywna w Praktyce” 2008, nr 3, s. 94; 
http://www.mpp.viamedica.pl/  

http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna.pdf
http://www.mpp.viamedica.pl/
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którego niechcianym, choć dopuszczanym, „ubocznym”, skutkiem będzie 

przyspieszenie śmierci (zasada podwójnego skutku).  

Z drugiej strony, rodzice nie mogą i powinni decydować o wycofaniu bądź 

niepodejmowaniu leczenia dziecka znajdującego się w „sytuacji, w której terapia jest 

bezcelowa” i w „sytuacji nie do zniesienia”. Będzie to bowiem równoznaczne z 

żądaniem intencjonalnego spowodowania śmierci, które podobnie jak „aborcja 

eugeniczna” jest sprzeczne z dobrem dziecka. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się ścisły związek z zasadą świętości życia 

zarówno Regulacji baby Doe15, jak i testu nadmiernego brzemienia życia, który jest 

„filozoficznym potomkiem” koncepcji świętości życia16. Takim samym „potomkiem” 

jest pojęcie uporczywości leczenia. Choć różnią się subtelnościami, to jednak można 

o nich powiedzieć – w szczególności o Regułach i uporczywości terapeutycznej – że 

nie pozwalają na zabiegi szacowania jakości życia, jako działań etyki 

utylitarystycznej (jakoby) wrogiej życiu.  

Moim zdaniem radykalne w nauczaniu Kościoła katolickiego przeciwstawienie 

etyki jakości życia etyce jego świętości, legło u podstaw koncepcji uporczywości 

leczenia. I to jest według mnie zasadniczy powód, dla którego nauczanie to unika 

stosowania pojęcia daremności medycznej (medical futility) bądź terapeutycznej 

(therapeutic futility). Dlatego też nie zgadzam się z Marianem Machinkiem, jednym z 

recenzentów Wytycznych, że ten „dystans” Magisterium do pojęcia daremności 

spowodowany „jest, jak się wydaje, jego wieloznacznością w toczącej się debacie 

bioetycznej. Niejednokrotnie nie chodzi bowiem już o roztropne rozważenie korzyści 

i obciążeń w kontekście całościowego dobra pacjenta, ale o matematyczną kalkulację 

‘daremności’ terapeutycznej, opartą na empirycznych danych lub sztywnych 

procedurach”17. Tę diagnozę można raczej odnieść do kryterium najlepiej 

pojmowanego interesu pacjenta, które rzeczywiście wymaga sporządzania, nieraz 

                                                 
15 L.M. Kopelman, Rejecting the Baby Doe Rule and Defending a „Negative” Analysis of the Best Interests 
Standard, op. cit., s. 340. 
16 Ch. Foster, Burke: A Tale of Unhappy Endings, “UK Clinical Ethics Network” 2005;  

http://www.ukcen.net/index.php/main/commentaries/burke_a_tale_of_unhappy_endings 
17 M. Machinek, Rezygnacja z terapii uporczywej w świetle nauki Kościoła, „Medycyna Praktyczna” 2009, 

nr 9; http://www.mp.pl/etyka/?aid=46415    

http://www.ukcen.net/index.php/main/commentaries/burke_a_tale_of_unhappy_endings
http://www.mp.pl/etyka/?aid=46415
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bardzo rozbudowanych i szczegółowych, „zestawień bilansowych” zysków i strat 

jako pociąga zastosowanie rozważanej procedury. 

Dotychczasowe rozważania pozwalają jak sądzę na sporządzenie listy 

najważniejszych powodów, dla których nie akceptuję (umiarkowanie?) 

konserwatywnego sposobu postępowania z noworodkami krytycznie chorymi. Jego 

przyjęcie w postaci zaproponowanej w Wytycznych Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego: 

1. W zbyt małym stopniu uwzględniałoby opisaną w tekście wprowadzającym 

do debaty unikatowość statusu noworodka (s. 21). Myślę, że Wytyczne nadmiernie 

lekceważą zasadniczy obowiązek opiekuna (rodziców, lekarzy) noworodka, jakim 

jest dążenie do unikania zadawania bólu, naruszania integralności cielesnej i 

łagodzenie cierpień. 

2. Poprzez skazywanie na życie pacjentów w „sytuacji, w której terapia jest 

bezcelowa” i w „sytuacji nie do zniesienia”, nasilałoby tendencję do narastania sumy 

cierpienia możliwego do uniknięcia, za które jesteśmy odpowiedzialni my – ludzie.   

3. Byłoby zakreśleniem zbyt wąskich granic wolności decyzyjnej rodziców 

krytycznie chorych noworodków. Decydując się na niepodejmowanie lub 

zaprzestanie ich leczenia, nie mogliby brać pod uwagę oceny jakości życia, jakie 

będzie czekać uratowane dzieci.  

4. Mogłoby sprzyjać wzrostowi poczucia winy rodziców za śmierć już 

umierającego noworodka. Jeśli nie zgodzą na leczenie przedłużające życie (czy 

umieranie?) niebędące terapią uporczywą, mogą czuć sprawcami śmierci dziecka. 

Można przypuszczać, że wzmacniałoby to również, mocno zaakcentowane przez T. 

Dangla, doznawanie przez rodziców „bardzo silnych emocji, które uniemożliwiają 

podejmowanie decyzji w sposób racjonalny” (s. 5). Wzmocnienie to, na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego: 

5. Mogłoby prowadzić do zwiększenia, a nie osłabienia uprawnień decyzyjnych 

neonatologów (pediatrów) wobec dzieci umierających. Skłonność ta – choć, 

przyznaję, obudowana wieloma zastrzeżeniami – jest wyraźnie obecna w 

stwierdzeniu Autora, że „Racjonalne decyzje mogą podejmować lekarze, pod 

warunkiem, że potrafią zaakceptować śmierć pacjenta, umieją w sposób otwarty 
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komunikować się z rodzicami, ponadto są wolni od poczucia winy i zespołu 

wypalenia zawodowego” (s. 5).  

6. Mogłoby także nasilić, już pojawiające wśród neonatologów poczucie winy 

za skazanie na życie udaną intensywną terapią, noworodków poważnie 

upośledzonych. Wspominałem o tym w tekście wprowadzającym do debaty (s. 4). 

7. Utrudniłoby społeczną dyskusję nad tak fundamentalnym pytaniem: „czy 

ktokolwiek – rodzice, lekarze, towarzystwa medyczne, kościoły – ma prawo 

skazywać ludzi na życie obarczone bólem i cierpieniem, które może być dla nich nie 

do udźwignięcia?”. Jest to pytanie o odpowiedzialność podejmujących decyzje 

krytyczne, za i przed dziećmi. Brak takiej debaty nie sprzyja postulowanej przez T. 

Dangla racjonalności decyzji krytycznych, co odnosi się zarówno do rodziców, jak i 

do lekarzy. 

8. Byłoby poświadczonym zbiorowym autorytetem profesjonalistów (Polskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego) wprowadzeniem do praktyki lekarskiej 

rygorystycznej strategii postępowania z dziećmi krytycznie chorymi, której moralną 

sankcją jest nauczanie Kościoła katolickiego. Jest to sprzeczne z zasadami 

światopoglądowo neutralnego, demokratycznego państwa prawnego. Uporczywość 

terapeutyczna jest więc przykładem kryteriów podejmowania decyzji, które 

nazwałem „standardami separującymi”, zaliczając do tej grupy także Regulacje Baby 

Doe i kryterium nadmiernego brzemienia życia18.  

W przeciwieństwie do wytycznych integrujących w procesie decyzyjnym 

wszystkie zainteresowane strony, standardy separujące służą transferowi 

faktycznych mocy decyzyjnych do centrów wyizolowanych z systemu opieki 

zdrowotnej i spełniających wobec niego funkcje dyrektywno-kontrolne. Odsyłając po 

szczegóły do artykułu przywołanego w przypisie, wspomnę tylko, że uporczywość 

odwołując się do świętości życia, ostateczny autorytet decyzyjny upatruje w 

instytucjach Kościoła i w jego Magisterium. Po jego wbudowaniu w wytyczne i 

                                                 
18 K. Szewczyk, Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania, „Diametros” 2010, nr 26, s. 
111 i n.;  
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam26szewczyk.PDF  

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam26szewczyk.PDF
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prawo instytucje Kościoła czułyby się (jeszcze bardziej, niż obecnie) uprawnione do 

kontroli przebiegu procesów decyzyjnych w systemie publicznej opieki zdrowotnej.  

Liczące 132 strony druku Wytyczne dla lekarzy, pozostawiając procesy 

podejmowania decyzji krytycznych w polskiej neonatologii na dotychczasowym 

fundamencie aksjologicznym, bardzo niewiele mogą zmienić w zastanej praktyce. Na 

dowód przywołam poglądy wyrażone przez lekarzy tej specjalności – Janusza 

Gadzinowskiego i Aleksandrę Jopek. W klinice (zwracam uwagę, że klinika ta jest 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej!) kierowanej przez J. Gadzinowskiego 

lekarze – respektując „doktrynę świętości życia i związane z nią implikacje 

praktyczne” – podejmują decyzje krytyczne „tylko” w sytuacji, gdy mają „pewność, 

że wady obciążające urodzonego noworodka nie pozwolą mu na dalszą egzystencję” 

(część z nich jest związana ze skrajnym wcześniactwem), to znaczy „gdy w wyniku 

przeprowadzonej diagnostyki rozpoznana zostaje wada letalna”.  

Jednakże doktryna świętości życia „pozwala na rozstrzygnięcia w sytuacjach 

jednoznacznych, tj. gdy nie mamy wątpliwości, że noworodek obciążony jest wadą 

letalną i jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Natomiast w mniej klarownych 

przypadkach”, „które zdecydowanie częściej są udziałem neonatologów, normy 

etyki tradycyjnej nie zawsze niwelują spokój lekarskich sumień. Szczególnie gdy 

należy podjąć decyzję czy aktualny stan chorego bez rozpoznanej wady letalnej 

wskazuje na agonię [kursywa – K. Sz.], która uzasadnia odstąpienie od przedłużania 

procesu umierania. Trudności w rozpoznaniu tego stanu wynikają z braku 

specyficznych, tzn. niepozostawiających wątpliwości objawów”19. Wytyczne niewiele 

czy nawet nic nie zmienią w tej sytuacji. Rodzice będą mieli prawo do decyzji 

ograniczonych uporczywością, ale wyłącznie w tej „agonalnej sytuacji”, którą 

zdiagnozować – co oczywista – muszą lekarze.   

Wymienionych wad, przynajmniej w dużej części, można uniknąć opowiadając 

się za umiarkowanie liberalnym modelem podejmowania decyzji krytycznych w 

neonatologii, którego przykładem jest strategia zaproponowana przez Brytyjskie 

                                                 
19 J. Gadzinowski, A. Jopek, Neonatologia – między etyką a pragmatyzmem, „Nauka” 2007, nr 3, s. 27-29;  

http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2007/03/N_307_02_Gad

zinowski.pdf  

http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2007/03/N_307_02_Gadzinowski.pdf
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2007/03/N_307_02_Gadzinowski.pdf
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Towarzystwo Pediatryczne. To jest pierwszy i zarazem najważniejszy powód, dla 

którego opowiadam się za wdrożeniem w praktykę neonatologiczną naszego kraju 

tego właśnie modelu lub jakiegoś jego odpowiednika.  

Istotną zaletą modelu umiarkowanie liberalnego jest także i to, że wszystkie 

„sytuacje” wyróżnione w tej strategii postępowania z noworodkami krytycznie 

chorymi można włączyć w standard najlepiej pojmowanego interesu – po 

wbudowaniu będą pełnić funkcję wskaźników pomagających ustalić, jakie działania 

leżą w najlepiej pojmowanym interesie pacjenta, a jakie są z nim niezgodne. Podobny 

zabieg włączania zastosowałem w teście wprowadzającym, wobec rekomendacji 

dotyczących postępowania z noworodkami urodzonymi na granicy przeżycia (s. 17). 

Wbudowanie strategii brytyjskiej jest de facto rozszerzeniem kryterium najlepiej 

pojmowanego interesu, postulowanym we wprowadzeniu do debaty (s. 18 i n.). 

Nadto pozostaje ono w zgodzie z duchem dokumentu Brytyjskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego. 

Proponowany zabieg umożliwi uzgodnienie lokalnych wytycznych 

podejmowania decyzji krytycznych z zasadami powszechnie obowiązującymi w 

medycynie, bioetyce i orzecznictwie (przynajmniej zachodnim). Taką zasadą jest bez 

wątpienia kryterium najlepiej pojmowanego interesu pacjenta20. Pozwoli to na 

uniknięcie chaosu terminologicznego, a także – nazwę ją – „prowincjonalności 

pojęciowej”: stosowania pojęć ograniczonych tylko do jednego kraju czy opcji 

światopoglądowej. Takim pojęciem jest „uporczywość terapeutyczna”.  

 

                                                 
20 Por. Kazus Charlotte Wyatt, poważnie upośledzonego noworodka. Sąd ustalając działania leżące w 

najlepiej pojmowanym interesie dziewczynki, odwołał się także do „sytuacji bez szans” i „sytuacji 

bezcelowości terapii”. K. Szewczyk, Opis, Kazus Charlotte Wyatt, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, 

Bioetyka/Etyka medyczna – spis kazusów;  

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=126&k=187#_ftnref3  

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=126&k=187#_ftnref3

