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W odpowiedzi Włodzimierzowi Galewiczowi – postuluję, aby rodzice 

krytycznie chorych noworodków mieli (także prawnie) 

zagwarantowaną możliwość decydowania o ich śmierci, również  

w „sytuacji, gdy terapia jest bezcelowa”  

oraz w „sytuacji nie do zniesienia” 

 

Kazimierz Szewczyk 

 

Polemista w kolejnym tekście1 słusznie wytknął mi, że we wprowadzeniu do 

debaty2 mieszam opis stanu faktycznego (rodzice mają prawo) z postulowanym 

porządkiem normatywnym (rodzice powinni mieć prawo). Istotnie, nieco poniósł 

mnie zapał reformatorski i stan przeze mnie uznany za moralnie pożądany zbyt 

„stylistycznie” utożsamiłem z tym, co jakoby już jest. Rzeczywistym zamiarem 

przyświecającym rozważaniom wprowadzenia było ustosunkowanie się przede 

wszystkim do trzeciej kwestii wyróżnionej przez W. Galewicza w pierwszej 

polemice3, mianowicie „jaki sposób postępowania wobec nowo narodzonych dzieci z 

ciężkimi wadami należałoby uznać za słuszny, biorąc pod uwagę jedynie dobro 

wszystkich zainteresowanych stron – tzn. przede wszystkim samych noworodków, 

ale także ich rodzin i całego społeczeństwa – a nie biorąc pod uwagę ani 

obowiązujących przepisów, ani oczekiwań rodziców”.  

Jestem bowiem głęboko przekonany – co próbowałem uzasadnić w obecnej 

dyskusji – że dobru wszystkich wymienionych stron służy wzmocnienie i zakresowe 

rozszerzenie autonomii decyzyjnej rodziców krytycznie chorych noworodków, 

                                                 
1 W. Galewicz, Do kogo właściwie należy decyzja; 
http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna_2.pdf 
2 K. Szewczyk, Czy rodzice mają prawo do decydowania o życiu i śmierci  krytycznie chorych noworodków?;  
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf  
3 W. Galewicz, O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej; 
http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna.pdf 

http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna_2.pdf
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf
http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna.pdf
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przede wszystkim w jej aspekcie negatywnym – uprawniającym do odmowy 

leczenia przedłużającego życie. Broniony postulat jest niezwykle ważny w tej 

właśnie grupie pacjentów, a to ze względu na unikatowość ich sytuacji 

egzystencjalnej. Chorzy tej grupy nie mają przeszłości, a jedynie bardzo niepewną 

przyszłość, z dużym prawdopodobieństwem wypełnioną bólem i cierpieniem. Czy 

rodzice (i społeczeństwo, czyli my wszyscy) mają moralne prawo skazywać ich na 

obciążające i bolesne procedury w hałaśliwym, nieprzyjaznym dziecku i zabieganym 

środowisku oddziału intensywnej terapii, w imię tej przyszłości? Z oczywistych 

względów nic nie możemy wiedzieć o preferencjach i życzeniach noworodka, 

unieważnia to zasadę usprawiedliwionego paternalizmu. Słuszniejsze będzie zatem 

odwołanie do asymetrii krzywd, jako zasady kierującej poszukiwaniem dobra 

wymienionych stron, z noworodkiem w centrum zainteresowania. Przypomnę, iż 

zgodnie z nią większą krzywdę wyrządzamy pozwalając przeżyć noworodkowi z 

tak dużym brzemieniem cierpienia, że czyniącym życie niewartym przeżycia, w 

porównaniu z pacjentem, który może mieć życie warte przeżycia, a któremu 

zezwalamy na śmierć.  

Jak próbowałem pokazać we wprowadzeniu do debaty, wzmocnieniu 

prerogatyw decyzyjnych rodziców i odwoływaniu się do asymetrii krzywd dobrze 

służy rozszerzenie standardu najlepiej pojmowanego interesu pacjenta. Mieszczą się 

w nim wszystkie sytuacje wymienione w dokumencie Brytyjskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego, łącznie z „sytuacją gdy terapia jest bezcelowa” i „sytuacją nie do 

zniesienia”4. Zezwólmy więc rodzicom na szacowanie obciążeń i korzyści, jakie 

czekają ich dziecko, które znalazło się w jednej lub drugiej sytuacji. Odwołanie się do 

asymetrii krzywd może złagodzić ich poczucie winy, jeśli odmówią leczenia 

przedłużającego życie noworodka. 

To mieszanie porządku opisu z postulatywnym doprowadziło Polemistę do 

wniosku, że moje „emfatyczne”, bo z wykrzyknikiem i grubym drukiem napisane, 

przyznanie rodzicom prawa do decyzji o niepodtrzymywaniu przy życiu ich 

                                                 
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  

http://www.gmc-uk.org/Witholding.pdf_40818793.pdf
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krytycznie chorych niemowląt, w „gruncie rzeczy” odnosi się do kwestii: „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 stanowiskiem”. 

 Takie uprawnienie jest jak mantra powtarzane we wszystkich rodzajach 

rekomendacji, jakie znam (a przestudiowałem ich dosyć sporo). Pojawia się też w 

Wytycznych dla lekarzy pod naukową redakcją Tomasza Dangla5. Na stronie 15 

czytamy: „4. Lekarze podejmujący decyzję o niepodejmowaniu lub zaprzestaniu 

stasowania terapii podtrzymującej życie powinni (oprócz rokowania klinicznego) 

wziąć pod uwagę:[…] konieczność udziału rodziców i dzieci w procesie 

podejmowania decyzji oraz ich opinię w tej sprawie”. Jednakże udział ten jest ściśle 

zawężony do fazy terminalnej, czyli chorób ograniczających życie i wad letalnych.  

Jak uzasadniałem w poprzedniej wypowiedzi polemicznej6, zgodnie z 

Wytycznymi rodzice mogą żądać terapii wydłużającej umieranie dziecka pod 

warunkiem, że nie jest to terapia uporczywa (choć niewykluczone, że ich 

zdeterminowanie w domaganiu się leczenia może w danym pojedynczym 

przypadku bardziej zaostrzyć kryterium uporczywości, uczynić je jeszcze bardziej 

konserwatywnym). Mają też uprawnienia negatywne, mogą nie godzić się na 

przedłużanie umierania, ale tylko umierania.    

Również w wytycznych Komisji Bioetycznej Amerykańskiej Akademii Pediatrii 

podkreśla się, że postanowienia dotyczące „opieki zdrowotnej młodych pacjentów 

powinny wypływać z odpowiedzialności dzielonej przez lekarzy i rodziców”. Aby 

ukazać wagę dzielenia się odpowiedzialnością gremium to proponuje termin 

„świadome przyzwolenie” (informed permission) rodziców na medyczne interwencje. 

Jednakże przywołany termin zawiera silną sugestię, że to przede wszystkim lekarz 

ostatecznie podejmuje wszystkie decyzje krytyczne, a rodzice jedynie udzielają 

                                                 
5 Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego 
życie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy; 
http://www.hospicjum.waw.pl/biblioteka/etyka  
6 K. Szewczyk, Powody, dla których odrzucam (umiarkowanie?) konserwatywny sposób postępowania z 

noworodkami krytycznie chorymi i racje, dla których opowiadam się za stanowiskiem umiarkowanie liberalnym; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna_2.pdf  

http://www.hospicjum.waw.pl/biblioteka/etyka
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna_2.pdf
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przyzwolenia. Tezę tę potwierdza treść dokumentu, w którym nic się nie mówi, jak 

należy postępować w sytuacji ewentualnego braku takiego przyzwolenia (informed 

dissent) ze strony rodziców7. 

Na marginesie, interpretacja tekstu T Dangla dokonana przez W. Galewicza 

posługującego się przykładem noworodka z zespołem Downa i korekcją łatwo 

usuwalnej wady jest błędna, a to dlatego, że ani ta choroba, ani wada nie są 

schorzeniami ograniczającymi życie. Tu lekarz jest zobowiązany podjąć decyzje o 

wdrożeniu leczenia. 

Wracają do zasadniczego wątku rozważań, muszę zmartwić Polemistę – 

nietrafnie odczytał moje intencje. Pytanie lekarzy o zdanie rodziców i liczenie się z 

nim, to oczywistość normatywna, jednak na poziomie opisowym często ignorowana. 

Można przywołać o wiele więcej przykładów niż dwa wyżej przytoczone, na 

uzasadnienie tezy, że fraza o współpracy decyzyjnej rodziców i lekarzy w praktyce 

prowadzi do ograniczenia zakresu podejmowania decyzji negatywnych przez tych 

pierwszych. Stąd – powtórzę po raz kolejny –  mój postulat brzmi mocniej: rodzice 

krytycznie chorych noworodków powinni mieć prawo (w optimum 

zagwarantowane odpowiednimi wytycznym profesjonalnymi i przepisami prawa) 

do podejmowania decyzji dotyczących życia i śmierci dzieci także w „sytuacji gdy 

terapia jest bezcelowa” oraz w „sytuacji nie do zniesienia”. Szczególnie mocno 

akcentuję negatywne uprawnienie do wycofania względnie niepodejmowania w 

tych sytuacjach leczenia przedłużającego życie dzieci. Sądzę, że tylko tak mocne 

postulaty mogą przyczynić się do liberalizacji obecnie dominującego, 

(umiarkowanie?) konserwatywnego sposobu postępowania z noworodkami 

krytyczne chorymi.  

Za próbę wzmocnienia siły decyzyjnej rodziców (rodziny) można uznać 

wyodrębnienie „sytuacji nie do zniesienia” w dokumencie Brytyjskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego (s. 11). W tłumaczeniu W. Galewicza odnośny 

fragment brzmi następująco: „Taka sytuacja występuje, gdy dziecko i/lub jego 

                                                 
7 Committee on Bioethics American Academy of Pediatrics, Informed Consent, Parental Permission, and 
Assent in Pediatrics Practice, “Pediatrics” 1995, nr 2, 315; 
http://pediatrics.aappublications.org/content/95/2/314.full.pdf  

http://pediatrics.aappublications.org/content/95/2/314.full.pdf
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rodzina ma poczucie, że dalszej terapii nie da się już znieść i gdy domagają się oni 

zaprzestania terapii lub sprzeciwiają się dalszej terapii, wbrew opinii lekarzy, że 

mogłaby ona przynieść pewien pożytek”.  

Po tej deklaracji normatywnej przejdę do kwestii ostatniej z wymienionych przez 

Włodzimierza Galewicza w pierwszym tekście polemicznym, czyli do odpowiedzi 

na pytanie czy proponowane rozwiązanie jest również dobre „wszystko razem 

wziąwszy”. Ograniczę się wyłącznie do zasygnalizowania możliwego rozstrzygania 

konfliktów między opinią lekarza opiekującego się dzieckiem a zdaniem jego 

rodziców. 

Jak uczy kazus Charlotte Wyatt8 już samo zdiagnozowanie, w jakiej sytuacji 

znajduje się dany noworodek może budzić kontrowersje. Dalej, nawet jeśli lekarze 

uzgodnią z rodzicami tę diagnozę, nadal strony mogą się różnić, co do sposobu 

postępowania. Według mnie wartą polecenia drogę rozwiązywania tego typu 

konfliktów proponują Anglicy:  

1. Redakcja wytycznych napisanych językiem zrozumiałym dla laików, przede 

wszystkim rodziców i sędziów. 

2. Powoływanie szpitalnych komisji etycznych i rozstrzyganie konfliktów na ich 

forach; zbliżony sposób zaleca również T. Dangel. Można też modą amerykańską 

powoływać mediatora i korzystać z jego usług. 

3. Ostatecznością, czymś w rodzaju wentyla bezpieczeństwa dla rodziców i 

lekarzy, jest uciekanie się do drogi sądowej. 

I na koniec, mój Polemista przywołuje par. 2 art. 32. Kodeksu etyki lekarskiej 

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

leczniczych”), opatrując go następującym komentarzem: 

„Stanowisko wyartykułowane w tym przepisie – 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 

                                                 
8 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
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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”. 

W komentarzu brzmią – łagodnie mówiąc – nadmiernie paternalistyczne tony, z 

którymi żadną miarą zgodzić się nie mogę. Już Paul Ramsey, w swoim klasycznym 

dziele mówił o nakazie lekarskim (medycznym) z jednej strony i o nakazie 

moralnym z drugiej9. Zacytuję obszerniejszy fragment: 

W ich wyodrębnieniu chodzi „o podkreślenie stałego rozróżnienia między 

lekarskim i teologiczno-moralnym lub humanistycznym znaczeniem wskazanych 

lub dowolnych sposobów ratowania życia. Wymagałoby to, aby lekarz opierał się na 

swoim rozumieniu nakazu medycznego, pozostawiając swym pacjentom swobodę w 

jego przyjęciu lub nieprzyjęciu; i żeby jako człowiek, któremu zdarzyło się być 

również lekarzem, dawał pierwszeństwo ludzkim opiniom moralnym ludzi, którzy 

są jego pacjentami, krewnymi jego pacjentów lub ich doradcami duchowymi i którzy 

mają prawo wyboru czy chcą, czy nie chcą stosowania dowolnych środków 

podtrzymujących życie”. Ramsey jako protestant zawężał obszar wolności 

decyzyjnej do tych środków, ja postuluję rozszerzenie go do „sytuacji nie do 

zniesienia” włącznie”. W tym znaczeniu wszyscy, P. Ramsey, T, Dangel i ja, idziemy 

w jednym kierunku, z tym, że posuwam się znacznie dalej na tej moim zdaniem 

słusznej drodze.  

W. Galewicz posłużył sie jedynie paragrafem 2. art. 23. Według mnie należy go 

czytać w integralnej łączności z par. 1. („W stanach terminalnych lekarz nie ma 

obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i 

stosowania środków nadzwyczajnych.”). Czyli, przy przychylnej interpretacji par 2. 

można czytać: skoro już podjął, to tylko on może zaprzestać, gdy oceni, że nie ma już 

szans na ożywienie. 

                                                 
9 P. Ramsey, Pacjent jest osobą, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1977, s. 152. 
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Cały ten artykuł budzi wiele wątpliwości10. Jego inspiracja nauką Kościoła 

katolickiego jest oczywista. Odnosi się on zapewne do postępowania z umierającymi 

pacjentami niewłasnowolnymi, których preferencje nie są znane. Nie można go więc 

automatycznie przenosić na wszystkie kategorie chorych w stanie terminalnym 

(stanach terminalnych). 

 

                                                 
10 Por. Konferencja, Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej, Kraków 25-27 maja, w 
szczególności wypowiedzi, Jacka Malczewskiego i Kazimierza Szewczyka;  
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&ij=1&ii=3   

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&ij=1&ii=3

