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jest przewidzieć, czy ciężko chory pacjent faktycznie będzie trwale zależny 
od intensywnej opieki medycznej60.

Powyższemu rozumowaniu można by postawić zarzut, że nie nawiązuje 
ono do tez Szewczyka, nie twierdzi on bowiem, że defi nicje medycznej darem-
ności są mniej lub bardziej skomplikowane niż defi nicja uporczywej terapii 
wypracowana przez Polską Grupę Roboczą do spraw Problemów Etycznych 
Końca Życia. Należy jednak pamiętać, że Szewczyk postuluje, by zamiast 
terminu „uporczywa terapia” wprowadzić do literatury termin „medyczna da-
remność”. Taki zabieg semantyczny mógłby być sensowny, gdyby udało się 
wykazać, że defi nicje medycznej daremności lepiej radzą sobie z klasyfi kacją 
przypadków klinicznych niż defi nicja terapii uporczywej. Ponieważ Szewczyk 
tego nie wykazał, postulowany tu argument pozostaje w mocy.

Odpowiedzi na wymienione przez Szewczyka zarzuty pokazują, że nie ist-
nieją wystarczająco silne racje, by zrezygnować z defi nicji uporczywej terapii 
ani też z terminu „terapia uporczywa” w polskiej literaturze przedmiotu.

PROPOZYCJA DWÓCH DEFINICJI
ZARYS OGÓLNY

Przedstawiona w niniejszych rozważaniach krytyka poglądów Szewczy-
ka byłaby niepełna, gdyby nie wiązała się z propozycją pewnych rozwiązań 
teoretycznych w kwestii defi niowania medycznej daremności oraz terapii upo-
rczywej. Zaproponowane poniżej defi nicje nie mają charakteru ostatecznego, 
a więc nie są projektem zamkniętym; stanowią jedynie próbę zarysowania 
kierunku dalszych szczegółowych analiz zagadnień dotyczących terapii me-
dycznie daremnej i terapii uporczywej.

Skłaniam się ku przekonaniu, że w polskim kontekście bioetycznym i me-
dycznym jest miejsce zarówno dla koncepcji terapii medycznie daremnej, jak 
i dla koncepcji terapii uporczywej, pod warunkiem że w przypadku każdej 
z nich zachowana zostanie adekwatna perspektywa metodologiczna. Taki 
warunek spełnia najwęższa koncepcja medycznej daremności, czyli koncep-
cja fi zjologicznej daremności terapii (ang. physiological futility). Uznaje się 
w niej, że terapia daremna to taka interwencja, która nie może osiągnąć za-
mierzonego celu  fi zjologicznego.  Przykładem uznania terapii za medycznie 
daremną może być odmowa stosowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
w przypadku pacjenta, który nieodwracalnie utracił zdolność spontanicznego 
oddychania. Klinicysta nie dokonuje w takim wypadku żadnej oceny pod ką-

60  Por. W h i t e, P o p e, dz. cyt., s. 74.
61  Por. B o s s l e t, P o p e, R u b e n f e l d  i in., dz. cyt., s. 1325.
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tem wartości zamierzonych efektów leczenia, lecz orzeka o daremności terapii 
wyłącznie na podstawie aktualnej wiedzy medycznej62. Innymi słowy, orze-
kanie o daremności terapii medycznej ma charakter naukowy i empiryczny. 
Uprawnienia lekarza do odmowy leczenia oparte są wyłącznie na podstawie 
faktów medycznych.

Uwzględniając z kolei znaczenie słowa „uporczywy” oraz wspomniane już 
aporie dotyczące defi nicji zaproponowanej przez Polską Grupę Roboczą do spraw 
Problemów Etycznych Końca Życia, proponuję, by przez terapię uporczywą 
rozumieć stosowanie nadzwyczajnych procedur medycznych w celu podtrzymania 
życia terminalnie chorego pacjenta. Tego rodzaju podejście – w przeciwieństwie 
do defi nicji zaproponowanej przez Polską Grupę Roboczą do spraw Problemów 
Etycznych Końca Życia – nie zawęża pojęcia terapii uporczywej w taki sposób, 
że może ono być stosowane wyłącznie w przypadku nieuleczalnie chorych, obar-
czonych nadmiernym cierpieniem i umierających. Określenie „pacjent w stanie 
terminalnym” odnosi się bowiem do chorego, co do którego wiadomo, że umrze 
w krótkim czasie63. Z kolei o „nadzwyczajnym” charakterze stosowania proce-
dur mogą decydować różne czynniki, na które wskazuje sam pacjent. Czynniki 
te mogą dotyczyć fi zjologicznego, psychologicznego, aksjologicznego czy też 
fi nansowego wymiaru terapii.

Fizjologiczny aspekt uporczywości terapeutycznej wiąże się najczęściej 
z doświadczaniem przez pacjenta bólu trudnego do wyeliminowania, którego 
nie da się w sposób adekwatny leczyć. Pacjent może na przykład uznać terapię 
za uporczywą, jeśli stosowanie kolejnych serii chemioterapii wiąże się z jego 
nadmiernym cierpieniem. Uporczywość w wymiarze psychologicznym może 
też wiązać się ze strachem pacjenta lub jego silną niechęcią wobec poddania 
się terapii. Pacjent chory na stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotro-
phic lateral sclerosis – ALS) może na przykład wyrażać silną niechęć wobec 
perspektywy stałego podłączenia do respiratora. W przypadku chorego na 
stwardnienie zanikowe boczne zastosowanie wentylacji inwazyjnej oznacza, 
że rozpoczął się terminalny stan choroby64. Znalazłszy się w takim stanie, cho-
ry ma prawo uznać, że podłączenie go na stałe do respiratora ma charakter nad-

62  Por. W h i t e, P o p e, dz. cyt., s. 72.
63  W Stanach Zjednoczonych za terminalnie chorego uważa się pacjenta, który umrze w ciągu 

sześciu miesięcy lub w krótszym czasie (por. A.K. S m i t h, P. G l a r e, Ethical Issues in Prognosis 
and Prognostication, w: The Oxford Handbook of Ethics at the End of Life, s. 172). Wydaje się, że 
określanie zakresu czasu nie jest tu potrzebne, ponieważ niektórzy ciężko chorzy pacjenci mogą 
być klasyfi kowani jako terminalnie chorzy, ale mogą jednocześnie żyć znacznie dłużej niż sześć 
miesięcy.

64  Por. D. A d a m e k, B. T o m i k, Stwardnienie boczne zanikowe, ZOZ Ośrodek UMEA Shi-
noda-Kuracejo, Kraków 2005, s. 71; zob. też: M. F e r d y n u s, Rezygnacja z uporczywej terapii. 
Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie 
zanikowe boczne (ALS). Perspektywa „Evangelium vitae”, ,,Ethos” 31(2018) nr 2(122), s. 409-422.
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zwyczajny, a więc uporczywy. Interpretacja aksjologicznego wymiaru terapii 
przez pacjenta związana jest z jego subiektywnymi preferencjami w zakresie 
przekonań i wartości65. Jak już wspomniano, w przypadku chorych, którzy zna-
leźli się w trwałym stanie wegetatywnym, lekarz nie może być jednostronnym 
sędzią w sprawie orzekania o tym, czy terapia ma charakter upor czywy (nie 
jest on ekspertem w sprawach światopoglądowych czy fi lozofi cznych i może 
orzekać wyłącznie w kwestiach medycznych). Finansowy aspekt prowadzenia 
terapii uporczywej wiąże się bezpośrednio nie tyle z zastosowaniem nadzwy-
czajnej procedury medycznej, ile raczej z ogromnym wysiłkiem towarzyszą-
cym zdobyciu środka medycznego lub z kosztami, które okazują się uciążliwe 
dla pacjenta (lub jego rodziny). Chociaż życie ludzkie nie może podlegać 
kalkulacjom fi nansowym, nie można przejść w sposób obojętny obok kwestii 
kosztów związanych z zastosowaniem terapii ani też twierdzić, że dostęp do 
zasobów medycznych jest nieograniczony.

Biorąc pod uwagę fi zjologiczny, psychologiczny, aksjologiczny i fi nanso-
wy aspekt terapii, do kryteriów pozwalających uznać procedurę medyczną za 
nadzwyczajną można zaliczyć: (1) nadmierny wysiłek wiążący się ze zdoby-
ciem lub zastosowaniem środka medycznego, (2) doświadczany przez pacjenta 
ból, którego nie można złagodzić, (3) koszty, które okazują się uciążliwe dla 
pacjenta lub jego rodziny, (4) ogromny lęk pacjenta przed zastosowaniem środ-
ka medycznego lub jego silną niechęć wobec tego środka, (5) rozsądną ocenę 
ryzyka utraty zdrowia lub życia, której to oceny dokonuje pacjent w oparciu 
o swoją aktualną kondycję kliniczną, (6) niską szansę osiągnięcia pozytyw-
nego dla pacjenta rezultatu klinicznego zgodnie z jego osobistą oceną sytuacji 
i przyjętą przez niego hierarchią wartości, (7) niemożliwość wypełnienia przez 
pacjenta zobowiązań moralnych z uwagi na stan kliniczny, w jakim znajdzie 
się on po zastosowaniu terapii66. Nie twierdzę przy tym, że jest to jedyny 
i wyczerpujący zbiór kryteriów, który pozwala uznać terapię za uporczywą67. 
Podkreślam jedynie, że – inaczej niż mówi defi nicja terapii uporczywej stwo-
rzona przez Polską Grupę Roboczą do spraw Problemów Etycznych Końca 
Życia – określenia „terapia uporczywa” nie można ograniczać tak, aby odno-

65  Zob. E.D. P e l l e g r i n o, Decisions at the End of Life – The Abuse of the Concept of Futility, 
,,Practical Bioethics” 1(2005) nr 3, s. 3-6.

66  Por. E. S g r e c c i a, Personalist Bioethics: Foundations and Applications, tłum. J.A. Di Ca-
millo, M.J. Miller, The National Catholic Bioethics Center, Philadelphia 2012, s. 685.

67  Poza zakresem analiz tego artykułu pozostaje szereg kwestii szczegółowych, dotyczących 
na przykład pytania o to, kto ma decydować o uznaniu terapii za uporczywą w przypadku chorego, 
z którym lekarz nie ma kontaktu i co do którego brak jest oświadczenia woli, oraz czy odżywianie 
i nawadnianie go, jeśli znajduje się on w stanie wegetatywnym, należy uznać za procedurę upo-
rczywą, czy za zwyczajną opiekę medyczną (szerzej na temat tych zagadnień por. F e r d y n u s, 
Przedłużanie życia jako problem moralny, s. 147-189).
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siło się ono jedynie do leczenia pacjentów nieuleczalnie chorych, obarczonych 
nadmiernym cierpieniem i umierających.

*

Przeprowadzone analizy ukazują, że przywołane przez Kazimierza Szew-
czyka argumenty mające przemawiać za odrzuceniem terminu „uporczywa 
terapia” nie są wystarczająco silne, by uznać je za prawomocne. W polskiej 
literaturze przedmiotu jest miejsce zarówno dla pojęcia medycznej daremno-
ści, jak i dla pojęcia terapii uporczywej. Obie te kategorie mogą okazać się 
pomocne, o ile ich stosowanie podlega rygorom metodologicznym. Proponuję, 
by za pomocą określenia „medyczna daremność terapii” opisywać jedynie 
fakty medyczne i przez terapię medycznie daremną rozumieć interwencję, 
która nie jest w stanie doprowadzić do zamierzonego celu fi zjologicznego. 
Osobą uprawnioną do orzekania o medycznej daremności terapii jest lekarz, 
nie zaś pacjent. Określenie „terapia uporczywa” proponuję z kolei odnosić do 
kwestii wykraczających poza fakty medyczne i rozumieć przez nie stosowanie 
nadzwyczajnych procedur medycznych w celu podtrzymania życia terminalnie 
chorego pacjenta. O uporczywości terapii należy zatem mówić w sytuacji, 
w której pacjent, na podstawie wyrażonych i racjonalnie uzasadnionych przez 
siebie opinii, uznałby ją za nadzwyczajną.
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