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Krótkie komentarze do dwu ostatnich tekstów polemicznych  

Tomasza Dangla zakończone pytaniem 

 

Kazimierz Szewczyk 

 

 

Komentowanie rozpocznę od złożenia wywołanej tekstem Opieka paliatywna jako 

alternatywa1, następującej deklaracji: Moja zdecydowana i ostra krytyka koncepcji 

uporczywego leczenia i Wytycznych dla lekarzy naukowo zredagowanych przez 

Tomasza Dangla w żadnej – nawet najmniejszej mierze – nie odnosi się do teorii i 

praktyki hospicyjnej w ogóle, w tym hospicjum perinatologicznego w szczególności. 

Ze względów, które dokładniej omówiłem we wprowadzeniu do obecnej debaty2, 

ten właśnie typ opieki paliatywnej uważam za bardzo pożądany, nie tylko w realiach 

polskiej neonatologii. Przypomnę krótko najważniejsze z nich: 

- unikatowość sytuacji egzystencjalnej noworodków, nakazująca w określaniu 

najlepiej pojmowanego interesu dziecka powoływać się na asymetrię krzywd, czyli 

w bilansowaniu strat i zysków, jakie niesie rozważane leczenie przedłużające życie, 

przydawać większą wagę krzywdom fizycznym z nim związanym, aniżeli 

domniemanym przyszłym zyskom, które może przynieść ocalone życie. 

Perinatologiczna opieka hospicyjna jest predestynowana do liczenia się z tą 

unikatowością, gdyż skierowanie do niej może (i powinno) mieć miejsce już w 

okresie prenatalnym.  

- Skłonność lekarzy do podejmowania i kontynuacji leczenia częstokroć 

daremnego; teza w dużym stopniu weryfikowana wypowiedziami neonatologów i 

nielicznymi badaniami empirycznymi. Do niedawna krytycy nazywali tę skłonność 

                                                 
1 http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna_2.pdf  

2 http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf  

http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna_2.pdf
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna.pdf
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„zacietrzewieniem terapeutycznym”. Natomiast dla dużej części lekarzy zajmujących 

się noworodkami była ona (i jest nadal) pozytywnym przejawem „heroicznego 

leczenia” i bezwzględnej „walki” o (prze)życie noworodka. Perinatologiczna opieka 

hospicyjna i podejmowanie działań ją popularyzujących – mam nadzieję – znacząco 

osłabi sygnalizowaną skłonność. 

- Lekceważenie przez środowisko medyczne autonomii decyzyjnej rodziców, 

przede wszystkim w jej aspekcie negatywnym, uprawniającym do niezgody na 

leczenie dziecka oraz pomijanie wagi sprawianego taką postawą bólu i cierpienia 

rodzicom noworodków krytycznie chorych. W świetle wypowiedzi matek i ojców 

dzieci obarczonych ciężkimi wadami, zapoznanie to jest bodaj bardziej krzywdzące 

niż paternalizm decyzyjny lekarzy, który może wszak przybrać formę tzw. 

„paternalizmu dobroczynnego”. Jaskrawym przykładem lekceważenia autonomii i 

cierpienia rodziców jest (amerykański) kazus przedwcześnie urodzonego Andrew 

Stinsona3.  

Hospicja perinatologiczne obejmujące kompleksową opieką także rodziców w 

trakcie trwania ciąży, są środowiskiem sprzyjającym obniżeniu niepewności, bólu i 

poczucia winy, jakiego mogą doznawać podejmując decyzję o zaprzestaniu leczenia 

przedłużającego życie ich krytycznie chorych noworodków. Nie znam odpowiednich 

danych statystycznych i wyłącznie z rozmów z lekarzami opiekującymi się 

rodzicami wiem, że kobiety, które świadomie zdecydowały się na ciążę, nie chcą jej 

usuwać, z różnych powodów, między innymi religijnych, ale także po to, aby 

przeżyć choć krótkie chwile rodzicielstwa. Właściwa opieka psychologiczna może 

sprawić, że ich chęcią doświadczenia rodzicielstwa nie będzie kierowała 

(przynajmniej jako ważny motyw) nieuzasadniona nadzieja na „cud” i urodzenie w 

miarę zdrowego dziecka. 

- W dotychczasowych wypowiedziach w toczonej debacie nie wspominałem nic 

o kosztach finansowych dominującej postawy ratowania praktycznie wszystkich 

                                                 
3 Opis kazusu: 

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=126&k=214  

Komentarz do kazusu: 

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=2&z=&kk=126&k=214  

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=126&k=214
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=2&z=&kk=126&k=214
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noworodków. Przykładem świadczącym jak ogromne są to wydatki będzie opinia 

prof. Marii Respondek-Liberskiej, Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 

Kardiologii Prenatalnej, wyrażona w dyskusji wywołanej gigantycznym 

zadłużeniem warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka: 

 

[w łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki jest do dyspozycji  noworodka z wadą 

serca] Wyspecjalizowany zespół diagnostów prenatalnych, neonatologów, 

kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, radiologów, pielęgniarek, pracowników 

pomocniczych, techników – cała ‘orkiestra’ na baczność i gotowa do działania, aby 

ratować życie i walczyć z naturą (zaznaczenie moje – K. Sz.), która popełniła błąd w 

trakcie embriogenezy serca. […]A, że to kosztuje? Czy to jest wina pacjentów, lekarzy, 

dyrekcji szpitala? A może raczej urzędników, którzy tej wyjątkowej placówki na mapie 

polskiej służby zdrowia nie widzą? Albo nie rozumieją jej wyjątkowości4.  

 

Pytanie: czy gdyby urzędnicy dostrzegli tę „wyjątkowość” szpitala, walka z 

naturą stałaby się tańsza?   

Nie zawsze takie heroiczne poprawianie natury ma jakiś sens, a zawsze będzie 

drogie, bardzo drogie. Stąd wniosek, że rozwijanie opieki hospicyjnej jest zadaniem 

uzasadnianym nie tylko względami moralnymi i medycznymi. Jest to bowiem także 

działanie mające znaczący wymiar ekonomiczny. Środki niewydane na leczenie 

przedłużające życie nie leżące w najlepiej pojmowanym (rozszerzonym) interesie 

noworodka krytycznie chorego mogą być z lepszym skutkiem spożytkowane na 

skuteczną terapię innych grup pacjentów neonatologicznych. Nie mówię tu o 

„oszczędnościach”, które NFZ poczyni za sprawą hospicjów perinatologicznych, bo 

nie są to oszczędności, lecz racjonalna, uzasadniona dobrem pacjentów alokacja 

zasobów finansowych, zawsze niewystarczających w stosunku do potrzeb.   

                                                 
4 M. Respondek-Liberska, Dlaczego Matka Polka ma długi, „Gazeta Wyborcza” łódzkie wydanie lokalne 

z dnia 17 września 2012, s. 2; 

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,12497552,List__Profesor_pisze__dlaczego_Matka_Polka_ma_dlug

i.html  

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,12497552,List__Profesor_pisze__dlaczego_Matka_Polka_ma_dlugi.html
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,12497552,List__Profesor_pisze__dlaczego_Matka_Polka_ma_dlugi.html
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W pierwszym zdaniu polemicznego tekstu, do którego się odnoszę, Autor 

stwierdza: „Poważnym mankamentem dyskusji Polskiego Towarzystwa 

Bioetycznego ‘O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej’ jest ignorowanie opieki 

paliatywnej jako alternatywy wobec – zarówno uporczywej terapii – jak i eugenicznej 

aborcji”. Sądzę, że zarzut „ignorowania” nie jest uzasadniony. Nie chodziło o jakieś z 

mojej strony lekceważenie znaczenia opieki paliatywnej i hospicjów perinatalnych 

(szerzej: dla dzieci), co próbowałem pokazać przed chwilą, lecz raczej o ograniczenie 

wymuszone tematem dyskusji. Nawet jeśli uznać to za „poważny mankament” to 

polemika T. Dangla nieco zmniejszyła tę wagę. Ja zaś chcę Polemistę zapewnić, że z 

zainteresowaniem i uznaniem śledzę działalność hospicjów, w tym Warszawskiego 

Hospicjum dla Dzieci czy geograficznie bliższego mi Hospicjum dla Dzieci Ziemi 

Łódzkiej. Na wykładach z bioetyki dla studiów przeddyplomowych, 

podyplomowych i doktoranckich sporo miejsca przeznaczam na problemy związane 

z opieką paliatywną. Na marginesie: zaskakuje mnie jak wielu lekarzy – nie 

studentów! – pierwszy raz spotyka się z pojęciem i ideą hospicjum perinatalnego. 

Zaproszony, uczestniczę również w konferencjach dotyczących opieki hospicyjno-

paliatywnej.  

Po tym osobistym wątku przejdę do drugiej wypowiedzi polemicznej Przypadek 

kliniczny: Madzia Słabiak5. Jest to tekst ogromnie ciekawy i aż „gęsty” od problemów 

(bio)etycznych. Zobligowany naturą dyskusji do, szybkich odpowiedzi, skupię się na 

zasygnalizowaniu kilku kwestii.  

W głosie mamy Madzi skomentuję następujący fragment:  

 

Wypowiedzi lekarzy były rozbieżne. Jedni mówili, że środowisko lekarskie nie 

uznaje czegoś takiego, inni potwierdzali, że bez naszej zgody nie mogą nic zrobić. W 

głowie pojawiały się różne myśli, nawet te najgorsze. Nie ukrywam, że myśleliśmy o 

przerwaniu ciąży za granicą, ponieważ nie chcieliśmy, aby Madzia była poddawana 

uporczywej terapii. Naszym zadaniem było ją chronić, ale jednocześnie czuliśmy, że 

nie możemy tak postąpić. Madzia była planowanym i bardzo oczekiwanym dzieckiem. 

Każda decyzja była dla nas bolesna i trudna. Byłam zła, że sytuacja zmusza nas do tak 

                                                 
5 http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna_3.pdf  

http://www.ptb.org.pl/pdf/dangel_neonatalna_3.pdf
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drastycznych kroków. Jednocześnie nie wyobrażałam sobie, że mam porzucić swoje 

dziecko, bez możliwości zapalenia światełka na jej grobie. Byliśmy zdezorientowani, 

nie wiedzieliśmy, co robić, komu zaufać. 

 

Stwierdzanie w wypowiedzi „rozbieżności opinii lekarzy” przemawia na 

korzyść bronionej przeze mnie tezy, że to właśnie rodzice powinni mieć 

zagwarantowaną, także prawnie, możliwość decydowania o śmierci swoich 

krytycznie chorych dzieci6. Monika Słabiak dostarcza także dwóch innych, nie 

wspominanych przeze mnie, argumentów na rzecz takiego stanowiska. Pierwszym z 

nich jest zmniejszenie prawdopodobieństwa terminacji ciąży. Niechęć do tego 

zabiegu uzasadniana jest przez mamę Madzi koniecznością związanego z nim 

„porzucenia dziecka” oraz czymś co można nazwać przepracowaniem żalu, poprzez 

pamięć i „zapalenie światełka na grobie”.  

Drugi argument to utrata zaufania do lekarzy. Inaczej mówiąc, co może się 

wydać paradoksem, wzmocnienie prerogatyw decyzyjnych rodziców, w tym przede 

wszystkim negatywnego aspektu zasady poszanowania autonomii, może skutkować 

nie obniżeniem a wzrostem zaufania do lekarzy i zwiększeniem skłonności do 

współpracy z nimi. Jeśli tak jest istotnie, to mamy piękny przykład pożytków 

płynących z demokratyzacji, tak przecież trudnego, procesu decyzyjnego. 

Czytając komentarz Joanny Szymkiewicz-Dangel odniosłem wrażenie, że 

Autorka, kardiolog z wieloletnim doświadczeniem, skłania się do przyznania 

rodzicom prawa do odmowy leczenia przedłużającego życie we wszystkich 

przypadkach niedorozwoju lewej części serca, czyli również i tych, w których nie ma 

innych współwystępujących z tą wadą powikłań czy wad wrodzonych. Jeśli moje 

wrażenie jest uzasadnione, to J. Szymkiewicz-Dangel skłonna byłaby wyjść poza 

granice zakreślane Wytycznymi dla lekarzy, krytykowanymi przeze mnie za zbytni 

konserwatyzm (w znaczeniu tego terminu podanego przez Włodzimierza 

                                                 
6 Por. K. Szewczyk, 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”;  

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna_3.pdf  

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_neonatalna_3.pdf
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Galewicza7) i związaną z nim restrykcyjność. Przekroczenie sięgać by mogło nawet 

„sytuacji nie do zniesienia” bądź – przy ostrożniejszej interpretacji – „sytuacji, w 

której terapia jest bezcelowa”, wymienionych w dokumencie Brytyjskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego8 i zaliczanych do umiarkowanie liberalnej (dalej w 

typologii W. Galewicza) strategii postępowania z dziećmi krytycznie chorymi, pod 

którą podpisuję się obiema rękami.   

Za przedstawionym poglądem przemawia przytoczone przez Autorkę 

rozumowanie, które nazwę argumentem z aksjologicznej spójności obowiązującego 

prawa. Jeśli Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

przerywania ciąży dopuszcza aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, to rodzice 

powinni mieć także prawo – konkluduje J. Szymkiewicz-Dangel – do wyrażenie 

niezgody na leczenie podtrzymujące życie noworodka z zespołem niedorozwoju 

lewego serca, „ponieważ jest to choroba zagrażająca życiu dziecka i niemożliwa do 

wyleczenia”. 

Mimo, że podzielam pogląd Autorki (jeśli go oczywiście dobrze odczytałem) o 

daniu rodzicom prawa do niezgody na leczenie ich dziecka z niedorozwojem lewej 

części serca, to jednak argument ze spójności prawa uważam z wielu względów za 

chybiony. Nie wchodząc w szczegóły zasygnalizuję tylko, że wspomniana ustawa z 

różną intensywnością, zależną od ich wieku ciążowego, chroni formy prenatalne. 

Urodzenie zmienia tę ochronę na tyle, że nie można budować porównań między 

nimi (w pierwszym przypadku mamy do czynienia z uśmierceniem płodu, w 

drugim z dzieciobójstwem). Na usprawiedliwienie tego progu można przywołać 

oczywisty fakt, że przed porodem kobieta ciężarna i płód stanowią całość9, po 

porodzie zaś są to odrębne istoty ludzkie, w większości poglądów uznawane za 

                                                 
7 W. Galewicz, O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej – pytanie do lekarzy i rodziców; 

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

8 http://www.gmc-uk.org/Witholding.pdf_40818793.pdf  

9 Więcej na ten temat w: K. Szewczyk, Czy płód jest pacjentem? Modele medyczne relacji kobieta brzemienna 

– dziecko nienarodzone, „Diametros” 2012, nr 32; 

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam32szewczyk.PDF  

http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_neonatalna.pdf
http://www.gmc-uk.org/Witholding.pdf_40818793.pdf
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam32szewczyk.PDF
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osoby przynależne do tego samego kręgu wspólnoty moralnej i z tymi samymi 

prawami i z jednaką ochroną prawną. 

Komentarz zakończę pytaniem do Joanny Szymkiewicz-Dangel i Tomasza 

Dangla: Czy można przypuszczać, że bez współwystępowania zawężenia otworu 

owalnego decyzja Komitetu Etyki Klinicznej byłaby taka sama, tzn. zgodna z 

żądanym przez rodziców niepodejmowaniem zabiegów chirurgicznych i 

wstrzymaniem się od podania prostinu. Jeśli tak by było, to z wielkim 

prawdopodobieństwem mógłbym uznać, że również Komitet wychodzi poza 

sztywne propozycje zawarte w Wytycznych dla lekarzy, co oczywiście przyjąłbym z 

dużą aprobatą. Nie sądzę bowiem, że z samym niedorozwojem serca pacjentka 

byłaby „w sytuacji bez szans” – trafniejsze wydaje mi się zakwalifikowanie takiego 

przypadku bez zwężenia otworu owalnego, co najmniej do „sytuacji, w której terapia 

jest bezcelowa”, a może nawet do „sytuacji ciężaru nie do zniesienia”. Jednak moja 

orientacja w medycznych zawiłościach kazusu jest ze zrozumiałych względów 

zdecydowanie za mała, aby moje próby jego umieszczania w którejś z sytuacji były 

miarodajne. Dlatego też byłbym wdzięczny za rozjaśnienie tego problemu przez J. 

Szymkiewicz-Dangel i T. Dangla. 

 


