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Eutanazja
to zabicie cztowieka ze szczegolnych motywow

dr J. Umiasfowski, przew. Komisji Etyki Lekarskiej NIL
41% holenderskich lekarzy
dokonalo w swoim zyciu eutanazji
bez zgody chorego.
1/5 pacjentow usmierconycli przez
dr. Kevorkiana nie miala zadnych.
problemow ze zdrowiem.

Bol i depresjf

W Holandii praktykuje siQ
eutanazjQ noworodkow z wadami
wrodzonymi (ze Sprawozdania
Holenderskiej Komisji Rz^dowej).

mozna leczyc
Waszyngtonskie Stowarzyszenie
Medyczne podaje, ze bol mozna
kontrolowQC w 9 6 % przypadkow.
Wg WHO, bol nowotworowy mozna
wyeliminowac w 9 5 % przypadkow.
Depresja kliniczna to najcz§stszy
czynnik powodujqcy pragnienie smierci
(wg AMA). Mozna jq leczyc.

Kodeks Et>
„ L e k a r z o w i nie w o l n o s t o s o w a c

eutanazji'

E U T A N A Z J A

Definiowanie eutanazji
Eutanazja, samobojstwo wspomagane, rezygnacja z uporczywej terapii
Slowo eutanazja pochodzi od greckiego euthanatos. Jednak poj^cie to
(eu dobra, thanatos smierc) przestalo
bye uzywane jako okreslenie naturalnej, bezbolesnej smierci, a zacz^lo
funkcjonowac w nowym znaczeniu
(Biela 1996: 38).
Obecnie eutanazja rozumiana jest
najcz^sciej jako „powodowane wspolczuciem zabicie cztowieka, ktory cierpi
i jest nieuleczalnie chory. Rozroznia
si?: eutanazj? czynnq (s'mierc jest spowodowana okreslonym dzialaniem)
i biernq (s'mierc nast?puje na skutek
zaniechania terapii podtrzymuj^cej zycie) oraz eutanazja dobrowoinq (kiedy
wyst^puje swiadoma prosba o spowodowanie smierci) i niedobrowolnq
(gdy chory nie jest w stanie wyrazic takiej prosily, np. jest nieprzytomny)"
(www.encyklopedia.pwn.pl). Podzial
na eutanazja biernq i czynn^ pojawil
si? pod koniec X X wieku wraz z mozliwoscicj dlugotrwalego utrzymywania
pacjenta na skraju zycia i smierci.
W polskim prawie eutanazja zostala
zdefiniowana jako zabicie czlowieka
na jego zqdanie pod wplywem wspolczucia (Bfjczyk 1999: 7).

Eutanazja a zaprzestanie
uporczywej terapii
Szerzej eutanazja jest zdefiniowana
na gruncie katolicyzmu w Deklaracji
Kongregacji Nauki Wiary: „Eutanazja
oznacza czynnosc lub jej zaniechanie,
ktora ze swej natury lub w zamierzeniu dzialajqcego powoduje smierc
w celu wyeliminowania wszelkiego
cierpienia. Tak wife eutanazja wiqze
sif z intencjq dziaiajqcego oraz stosowanymi srodkami" (lura et bone).

„Gdy zagraza smierc, ktorej w zaden sposob nie da
si? unikn^c przez zastosowanie dost?pnych srodkow,
wolno w sumieniu podjqc
zamiar niekorzystania z leczenia, ktore moze przyniesc tylko niepewne i bole-

sne przedluzenie zycia"
(lura et bone). Nie jest to
eutanazja, tylko rezygnacja
z uporczywego leczenia.
Tadeusz Brzezinski w „Etyce lekarskiej" napisal: „Eutanazja biema to nieuzasadnione medycznie zaprzestanie leczenia w celu przyspieszenia zgonu, motywowane wspolczuciem dla cierpi^cego" (2002: 219). Nie ma tu oczywis'cie
mowy o zaprzestaniu stosowania tak
zwanych srodkow zwyczajnych, czyli odzywiania pacjenta (takze odzywiania jelitowego i pozajeUtowego), zaprzestania
podawania lekow przeciwbolowych czy
innych s'rodkow niezb^dnych do leczenia objawowego. Mozna jednak zaprzestac leczenia przyczynowego, jesli mozna si? spodziewac, ze nie da ono oczekiwanego rezultatu. Podtrzymywanie zycia pacjenta, nawet przez dlugi czas,
przy zastosowaniu nadzwyczajnych
s'rodkow medycznych, nazywane jest dystanazjq. Zaprzestanie podj?tej dystanazji to ortotanazja.
Obecnie odchodzi si? od uzywania
podzialu na eutanazj? czynn^ i bierna, twierdz^c, ze nie istnieje eutanazja bierna. Salvino Leone (2000: 22),
jeden z prekursorow nowego podejscia do tematu, napisal: „Jes'li chodzi
o interwencj?, ktora pomimo iz odlegla i niebezpos'rednia, powoduje celowci smierc chorego, to jest to eutanazja w pelnym znaczeniu (...). Jesli
natomiast nie stanowi celowego
wstrzymania leczenia, aby pacjent
umarl, ale tylko wstrzymanie pewnego post?powania, ktore jedynie przediuzaloby agoni?, nie jest eutanazjq"
(Leone 2000: 23).
Jacek Luczak, krajowy konsultant
w dziedzinie medycyny paliatywnej,
przychyla si? do tego podzialu, twierdzqc, ze najistotniejszy jest motyw
dzialania, a nie uzycie lub zaprzestanie
dzialania (Luczak 1998).

Eutanazja na zyczenie {voluntary
euthanasia), dokonywana na pros'b?
osoby cierpiqcej, legalna obecnie
w Holandii i Belgii.
Eutanazja bez zgody pacjenta
(non-voluntary euthanasia) zwana tez
kryptanazj^ (Fenigsen 2002: 41-53)
(z greckiego kryptos »tajny, ukryty«,
thanatos »s'mierc« wyst?puje wtedy,
gdy lekarz sam podejmuje decyzj?
o us'mierceniu pacjenta lub gdy sklania go do tego rodzina lub opiekun
chorego. Lekarze ci tworz^ „szar^
stref?" we wszystkich krajach, a ich
czyny sq praktycznie niewykrywalne,
jesli pacjent byl osob^ samotnq lub nie
utrzymywal kontaktu z rodzin^. Kryptanazja pozostaje z reguly przemilczana z powodu wiary w szlachetne pobudki lekarzy.
Samobojstwo wspomagane {assisted suicide), czyli samobojstwo w asyscie lekarza ma miejsce wtedy, gdy
pragnqcy smierci uzyskuje od lekarza
wszystkie s'rodki potrzebne do popelnienia samobojstwa poprzez wypisanie recepty, przygotowanie tych substancji lub informacje na ich temat.
Pacjent sam podejmuje decyzj? o zakoriczeniu zycia, moze prosic lekarza
o asystowanie mu podczas przyjmowania toksyn.
^
Warte podkre^lenia sq motywy powodujqce lekarzy czy bliskich chorego
do podania mu s'miercionos'nego leku.
Ch?c zysku materialnego (spadek, stosowna zaplata), proba panowania nad
zyciem i smierciq czy frustracja lekarza
z powodu niepowodzenia w leczeniu s^
pomijane w powyzszych definicjach,
a jednak w praktyce mog^ bye przyczynami dokonania eutanazji.
(KP)

Kathleen M. Foley z Memorial Sloan-Ketterg Cancer Center w Nowym Jorku, swiatowy autorytet w dziedzinie
zwalczania bolu, eutanazja okresia jo-

W o i a chorego
Istnieje jeszcze podzial eutanazji ze
wzgl?du na udzial woli pacjenta:

ko „leczenie cierpienia przez eliminacjf
pacjenta" (tuczak, 1998).
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Oddajemy do Waszych r^k kolejny numer „Sluzby Zyciu. Zeszytow
Problemowych" poswi?cony problemowi eutanazji.
W Polsce prawo zakazuje eutanazji, a Kodeks Etyki Lekarskiej jasno stanowi:
„Lekarzowi nie wolno stosowac eutanazji" (art. 31). Przewodniczqcy Komisji
Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Jerzy Umiastowski
stwierdza: „Eutanazja jest zabiciem czlowieka ze szczegolnych motywow. Jest
mianowicie zabiciem czlowieka, rzekomo w celu usuni?cia jego cierpienia.
Zabijajqcy wierzy wi?c, ze zabojstwo usunie cierpienie zabijanego - choc nie wie,
czym jest s'mierc" (por. str. 16).
Wydaje si?, ze aktualnie w Polsce nie ma bezposrednio zagrozenia wprowadzenia legalizacji zbrodni eutanazji, chociaz niektorzy z uzasadnionym
niepokojem przyj^li zapisy w nowym kodeksie prawa karnego (por. str. 6), ktore
mdwi^, ze s^d w wyjqtkowych sytuacjach moze odstqpic od wymierzania kary za
dokonanie eutanazji. Niepokoi takze sytuacja w mediach (por. str. 14).
Wyrazajqc nadziej?, ze polskie spoleczeristwo nigdy nie zaakceptuje eutanazji,
pragn? w tym miejscu przytoczyc fragmenty wywiadu dr. J.C. Willke'go ( U S A )
- przewodnicz^cego Mi?dzynarodowej Federacji Prawo do Zycia. Przemawiajqc
w auli Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloriskiego (26.03.2003 r.)
powiedzial m.in.: „Wykladam w wielu krajach na swiecie. Jestem tutaj, aby wam
pogratulowac tego, czego dokonahscie w dziedzinie aborcji. Dokonaliscie
niesamowitej rzeczy. Jestes'cie jedynym krajem zachodnim, ktory dokonal zwrotu
w tej kwestii (red.: wprowadzil prawo chronicjce zycie pocz?tych dzieci), ale
przyjechalem takze, zeby was ostrzec przed eutanazj^!".
Mam nadziej?, ze opublikowane w tym numerze artykuly - m.in. historia
eutanazji, stanowisko Kos'ciola katolickiego, zbior argumentow przeciwko
eutanazji - okaz^ si? pomocne w budowaniu cywilizacji zycia.

dr inz. Antoni Zi^ba
prezes Polskiego Stowarzyszenla Obroncow Zycia Czlowieka

Dr med. Rafal Michalik: „Chrzescijanin moze ukazac, ze zycie pozbawione
pewnych funkcji takze ma swoj sens (...) Osoby bez oznak swiadomosci, ktorych
istnienie jest zalezne od innych, nadal sq zyjqcymi osobami i nikomu nie wolno
tego istnienia przerwac" (Michalik, 2002).
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• Jan Pawel II w obronie zyda • Od pocz§cai czlowiek (naukowcy o poczqtku zycia) • Syndrom postaborcyjny Niniejszym informujemy, ze przekazane przez Pan• Rzqdowe raporty z realizacji w 1998 r. i 1999 r. ustawy chroniqcej zycie • Rozwoj czlowieka od pocz^cia do stwa dane osobowe b^d^ przetwarzane w celach marketingowych przez Polskie Stowarzyszenie Obroncow
narodzin • Giganci obrony zyda • Pornozniewolenie • Sytuacja demograficzno Polski • Pornografia degradacjq Zycia
Cztowieka, z siedzibqw Krakowie, przy ul. Pytlaczlowieczeiistwa • 25 marca - Dzien Swi^tosd Zycia • Zycie zwyd?zy smierc • Konsekwencje aborcji dla zdrowia siiiskiego 15. Podanie danycti jest dobrowolne. Maj^
Pahstwo prawo wgl^du i poprawiania swoich danycli.
kobiety • Nikotynizm • Uwaga! AIDS* Wychowanie do zyda w rodzinie. Mity edukacji seksualnej
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Eutanazja byla narz^dziem eksterminacji
Judzi niewartych zycia" w czasach III Rzeszy

Historia eutanazji
1. Starozytnosc
Zrodia tiistoryczne nie przynoszq
wielu opisow eutanazji. Te, ktore mozna znalezc w zrodlach pisanych, w zasadzie odnoszq si? do praktyk eugenicznych. „Starozytni zazwyczaj opowiadali si? za zabijaniem chorych dzieci.
W Sparcie noworodki przedstawiano
eforom, ktorzy wybierali zdrowe,
a chore porzucali na wzgorzach Tajgetu
na pastw? drapieznych zwierzqt" (Encyklopedia „Bialych Plam" 2001: 313).
Ten sam los spotykal niezdolnych do
walki starcow. Wladza ojca w starozytnym Rzymie obejmowala decydowanie
o zyciu i smierci noworodkow, poniewaz dzieci nalezaiy do wlasnosci domowych. Prawo dwunastu tablic dopuszczalo eutanazj?. Tacyt uwazal pozostawianie przez Zydow wszystkich noworodkow przy zyciu za ekscentiyczne.
Analizujqc etyczne wskazania dla lekarzy, mozna zauwazyc, ze w starozytnosci zarysowaly si? dwa modele ksztaltowania tych relacji (Brzezinski 2002: 26 32). Pierwszy, ktory mozna wyprowadzic
z Kodeksu Hammurabiego (ok. 1728 1686 r. p.n.e.), powstai na zasadzie prawa odwetu. Dokument nie odwoluje si?
do sumienia lekarza, ale stawia mu wysokie wymagania zawodowe. Gwarantuje wysokcj nagrod? w przypadku powodzenia terapii i surowq kar? w sytuacji
odwrotnej. Mozna wi?c wysnuc wniosek,
ze lekarz pozbawiaj^cy zycia swego pacjenta, nawet na jego zyczenie, zostalby
potraktowany w ten sam sposob. Przysi?ga Hipokratesa jest przykladem drugiego modelu, opieraj^cego si? na poczuciu
moralnej odpowiedzialnos'ci za swoje
czyny i bezwgl?dnego szacunku dla zycia
ludzkiego od pocz?cia. Pierwowzorem
przysi?gi byl podobny dokument egipski.
Przysi?ga Hipokratesa (przelom V i I V
wieku p. n. e.) staia si? gwarantem bezpieczeristwa pacjenta, gdyz lekarz postrzegany byl z racji swej wiedzy jako ten,
ktory potrafi takze zadac smierc.

2. Czasy nowozytne
Chrzes'cijaristwo przynioslo przeslanie o swi?tos'ci zycia, jako daru Bozego.

Swi?ty Augustyn pisal: „Nigdy nie wolno zabic drugiego czlowieka, nawet
gdyby sam tego chcial" (Encyklopedia
„Bialych Plam" 2001: 314). Sredniowiecze nie wnioslo zmian do regul post?powania lekarzy. Dopiero odrodzenie przynioslo nowe teorie dotyczcjce
zycia i s'mierci. Marcin Luter wraz
z ideami reform acji przekazywal poglqdy odnos'nie koniecznych zmian
w strukturze spoleczenstwa. Jako

pierwszy w X V I wieku napisal w „Tischreden", ze uposledzone dziecko to
massa camis, czyli plod szatariski bez
duszy. Zabicie jego nie jest wi?c morderstwem.
Od X V I I wieku termin eutanazja
oznacza „latwq", „dobrq smierc". Franciszek Bacon w „Advancement of Learning" (1605) i „Nowej Atlantydzie"
stwierdzil, ze do zadari lekarza oprocz
leczenia nalezy tez lagodzenie bolu zarowno prowadzcjce do wyzdrowienia
jak i do lekkiego zgonu. Byl on prekursorem uzycia terminu eutanazja w sensie skracania zycia nieuleczalnie chorym i cierpiqcym. Herbert Marense
„ideologii smierci" przeciwstawil poglcjdy Johna Locke'a mowicjce, ze zycie
jest niezwyklym niezbywalnym uprawnieniem. Uwazal on eutanazj? za tyra-

nie nalezy na zewnqtrz rozglaszac, b§d? milczal,
„Przys^
i gam na Apollona lekorzo, na Askle- zochowujqc to w tojemnicy.
piosa, Hygieje, i Panaceje oraz na wszystkich boJezeli dochowam tej przysi§gi, i nie zlami? jej,
gow i boginie, biorqc ich no swiodkow, ze wedle obym osiqgnql pomyslnosc w zydu i pelnieniu tej
mej moznosci i rozeznanio b§d§ dochowywai tej sztuki, cieszqc si? uznaniem ludzi po wszystkie czaprzysi^gi i tych zobowiqzan.
sy; jezeli jq przekrocz? i zlami?, niech mnie los
Mistrza mego w tej sztuce b^d§ szanowal na przeciwny dotknie". (Dunn 1997:41 - 42)
rowni z rodzicami, b^d^ si^ dzielil z nim mieniem i na
zqdanie zaspokajol jego potrzeby: synow jego b^^
Wspolczesne Przyrzeczenie lekarskie
uwazd za swoich braci i b^d^ uczyl ich swej sztuki, obowiqzujqce w Polsce:
gdyby zapragn^li si§ w niej ksztaicic, bez wynagro„Przyjmuj§ z szacunkiem i wdzi?cznosciq dla
dzenia i zadnego zobowiqzania z ich strony; prawi- moich Mistrzow nadany mi tytui lekarza i w peini
del, wykiadow i calej pozostalej nauki bfd^ udzielat swiadomy zwiqzanych z nim obowiqzkow przyswym synom, synom swego mistrza oraz uaniom, rzekam: obowiqzki te sumiennie wypelniac; sluwpisanym i zwiqzanym prawem lekarskim, poza tym zyc zyciu i zdrowiu ludzkiemu; wediug najlepszej
nikomu innemu. B?d§ stosowal zabiegi leczniae we- mej wiedzy przeciwdzioloc cierpienia i zapobiegac
dle mych moznosci i rozeznanio ku pozytkowi cho- chorobom, a chorym niesc pomoc bez zadnych
rych, broniqc ich od uszaerbku i krzywdy.
roznic, takich jak: rasa, religia, narodowosc, poglqdy polityczne, stan majqtkowy i inne, majqc na
Nikomu, nawet no zqdanie, nie dam
celu wytqcznie ich dobro i okazujqc nalezny im
smiercionosnej trucizny, ani nikomu nie b^szacunek; nie naduzywac ich zaufania i dochowac
d^ jej doradzal, podobnie tez nie dam nigdy
tojemnicy lekarskiej nawet po smierd chorego;
niewiescle srodka poronnego. W czystosd
strzec godnosci stanu lekarskiego i niczym jej nie
i niewinnosci zachowam zycie swoje i sztusplamic, a do kolegow lekarzy odnosic si? z nakf swojq.
Nie b§d§ operowd chorych na kamic?, pozosta- leznq im zyczliwosciq, nie podwazajqc zaufania
wiajqc to ludziom zawodowo stosujqcym ten zabieg. do nich, jednak post?pujqc bezstronnie i majqc no
Do jakiegokolwiek wejdf domu, wejd^ dori dla wzglfdzie dobro chorych; stale poszerzoc swq
pozytku chorych, nie po to, zeby swiadomie wyrzq- wiedz? lekarskq i podawoc do wiodomoki swioto
dzac krzywdy lub szkodzic w inny sposob, wolny od lekarskiego wszystko to, co uda mi si? wynalezc
pozqdoh zmystowych tak wobec niewiost jak i m^z- i udoskonalic.
czyzn, wobec wolnych i niewoinikdw.
Przyrzekom to uroczyscie". (Brzezinski 2002:
Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza 317-318)
nim, z zyda ludzkiego ujrzal, czy uslyszai, czego
Przysi^ga Hipokratesa

Od redakcji: Przyrzeczenie skiadane wspotczesnie przez lekarzy wywodzi si^
z przysi^gi Hipokratesa. Niepokojqcy jest brak fragmentu o niegodziwosci powodowania zgonu i podawania srodkow poronnych.
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ni? wobec jednostki. Kartezjusz twierdzil, ze ci, co wzywajq smierci, cheq tak
naprawdf pomocy w niesieniu brzemienia zycia, ktorego bynajmniej nie
chc^ utracic. Pragnqcy umrzec popelniajci samobojstwo. My^liciele oswiecenia generalnie pomijali w swych tekstach problematyk? smierci i eutanazji,
gdyz zakiocala mit o powszeclinosci
postgpu. Monteskiusz, Diderot i Rousseau dopuszczali samobojstwo i pos'rednio eutanazj? jako osi^gni^cie
przyjemnos'ci ponad
cierpieniem.
Comte uwazal, ze zadanie s'mierci cierpi^cemu clioremu moze bye potraktowane jako sluz^ce dobru ludzkosci,
ktore jest wyzszym dobrem niz dobro
jednostki. Friedrich Nietzsche - do
ktorego poglqdow odwolywal si? Hitler
- byl zagorzalym zwolennikiem eutanazji. Jego zdaniem, na swiecie toczyla
si? nieustaj^ca walka chorych (nizszych) ze zdrowymi (wyzszych). Ci drudzy nie powinni miec kontaktu z pierwszymi (najlepiej izolowanymi), a juz na
pewno nie powinni degradowac si? do
bycia ich lekarzami, piel?gniarkami.
Nietzsche (Sowiriski 2001) twierdzil, ze
chronicznie chorzy powinni bye zach?cani do samobojstwa. Domagal si? eutanazji „dla chorych, ktorzy majq nieprzyzwoitos'c zyc dlugo, nikczemnie
wegetujq zatraciwszy poczucie przyszlos'ci" (Wojtasinski 2001).

3. A p o g e u m zla - III Rzesza
Bezposrednio po I wojnie swiatowej
termin „prawo do s'mierci" przyj^l si?
w niemieckich srodowiskach medycznych i prawniczych za spraw^ publikacji
z 1920 r. profesorow Karla Brndinga
(specjalisty prawa kryminalnego i konstytucyjnego) i Alfreda Hochego (psychiatry) zatytulowanej „Zgoda na niszczenie bezwartosciowego zycia", ktora
przedstawila Sterbenhilfe (eutanazj?) jako peln^ wspolczucia odpowiedz, w ramach kontrolowanego procesu, na
prosify blagaj^cych o s'mierc (Willke
2000). Binding twierdzil, ze skoro nie
jest karane samobojstwo, to mozna wyIqczyc karalnosc eutanazji w przypadku
nieuleczalnie chorych na ich wniosek,
a psychicznie chorych i pacjentow
w s'piqczce bez ich zgody. Podkreslali
oni, ze zabijanie ludzi kompetentnych
do podj?cia decyzji, bez ich woli i z litos'ci, jest niedopuszczalne. Postulowano
skladanie wniosku o usmiercenie do
komisji, w ktorej sklad mieli wchodzic
lekarz ogolny, psychiatra i prawnik. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu
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wniosku eutanazja miala dojsc do skutku. W marcu 1937 roku toczyl si? proces przeciw m?zczyznie, ktory zabil
swojq psychicznie chorq cork?, nie mogqc zniesc jej choroby. Zagrozony karq
smierci dostal symbolicznjj kar? wi?zienia, gdy wstawil si? za nim lokalny os'rodek zdrowia. W nast?pnym roku
Knauer zlozyl wniosek do rzqdu o Gnadentod (litosciwq smierc) dla swojej niewidomej, umyslowo opoznionej, kalekiej corki. Karl Brandt zbadal spraw?
i stwierdzil, ze rodzice nie powinni odczuwac winy w przypadku tej eutanazji,
gdyz to nie oni sq odpowiedzialni za
smierc swego dziecka. Praktyczna realizacja zaiozen Bindinga i Hochego zostala przeprowadzona za rzqdow Adolfa Hitlera, jednak bez jego rozkazu
(Willke 2000). Lekarze psychiatrzy dobro wolnie, bez zadnej regulacji prawnej eliminowali swoich pacjentow. Iluzja rozkazu zabijania zostala stworzona
na uzytek obrony w procesach norymberskich. W praktyce lekarze odmawiajqcy udzialu w tym procederze (dr Hoelzel nie przyjql propozycji obj?cia stanowiska ordynatora oddzialu, na ktorym
zabijano kalekie i uposledzone dzieci
(Willke 2000)) nie spotykali si? z zadnymi sankcjami. Niszczenie istot „niewartych zycia", b?dqcych balastem dla Niemiec odbywalo si? w imi? „wyzszej moralnos'ci paristwowej". W maju 1939 roku powstai Komitet do spraw Naukowego Leczenia Ci?zkich i Dziedzicznych Chorob, ktory mial ustalic warunki i sposob funkcjonowanie programu
eutanazji dla dzieci i doroslych. Cz?s'c
tego projektu odbywala si? w Hadamarze, pod adresem Tiergartenstrasse 4,
wi?c przyj?to „T-4" jako jego nazw?
(Willke 2000). Zgodnie z nim, wspierano eutanazj? na terenie calego kraju,
w roznego rodzaju placowkach leczniczych. Poczqtkowo us'miercano przy pomocy zastrzyku z morfiny, skopolaminy
i kwasu pruskiego. Jednak byla to, wediug Brandta (Willke 2000), malo skuteczna i bolesna metoda, wi?c w 1940
roku zacz?to na szerokEj skal? stosowac
tlenek w?gla, zapewniajqcy „najbardziej
humanitarnq form? smierci". W szpitalach dziecifcych nie posiadajqeych pomieszczen (prototypow komor gazowych) do zabijania czadem, glodzono
pacjentow na smierc. O d stycznia do
sierpnia 1941 r. zagazowano w jednym
tylko szpitalu w miejscowos'ci Hadamar
niemal 10 000 chorych psychicznie. Zaplanowano rozszerzenie projektu na
kraje okupowane. Komisarz Rzeszy
w Holandii utworzyl Holenderskie Sto-

warzyszenie Medyczne, ktorego czlonkami mieli zostac wszyscy praktykuj^cy
lekarze. Wi?kszosc z nich odmowila pisemnie czionkostwa obawiajqc si? koniecznosci pozbawiania zycia swoich
pacjentow (Willke 1999). Katoliccy biskupi niemieccy w 1934 r. ostro skrytykowali polityk^ HI Rzeszy dotyczqcq
eutanazji.
Niemiecld program eutanazyjny zacz^to od glfboko uposledzonych mnyslowo dzieci, by potem zabijal dzieci trudne wychowawczo, a nawet te, ktore mialy wadliwy ksztalt malzowiny usznej.
W polowie n wojny zabijano weteranow
z I wojny swiatowej (Willke 2000).
Pod koniec 1941 r. wraz z pojawieniem si? poglosek o niedobrowolnej eutanazji, projekt T-4 zostal odgomie zakoriczony. Szacuje si?, ze do tego czasu
na terenie niemieckich szpitah zgin?lo
okolo 5 tysi?cy niemieckich dzieci i od
80 do 100 tysi?cy doroslych (Lifton
1986). Potrzeby zwiqzane z prowadzeniem 11 wojny swiatowej spowodowaly
cichq kontynuacj? pozbywania si? „ludzkiego ci?zaru" I I I Rzeszy. Zydom, ktorym poczqtkowo odmawiano eutanazji,
przyznano prawo do Sonderbehandlung
(leczenie specjalne) i zacz?to ich masowo mordowac wraz z innymi „nieprzydatnymi" jednostkami w obozach koncentracyjnych i osrodkach wyznaczonych w ramach programu T-4. Ogolnie
szacuje si?, ze z pomocy lekarza zgin?lo
okolo 275 - 400 tysi?cy ludzi. Jednak
prawdziwa hczba ofiar jest trudna do
ustalenia z powodu zaniedban w procedurze rejestracji zgonow (Willke 2000).
Eksterminacja „niewartych zycia" byla
zyskownym procederem dla budzetu I I I
Rzeszy. Przyniosla ona nazistom pierwsze
sztabki zlota (uzyskane z plomb denatow)
i wiedz? jak efektywnie wykorzystywac
bezwartosciowe zwloki. ,4dea ta [o ekonomicznym wymiarze eutanazji] znalazia
zrozmnienie u Adolfa Hitlera i po jego
dojsciu do wladzy spoleczenstwo bylo do
niej przygotowywane przez wsltazywanie
obci£|zeii, jalde zycie tych osob stanowi
dla spoleczenstwa, oraz mozliwosci wykorzytsania srodkow materialnych, ktore
daloby si§ zaoszcz^dzic, gdyby nie obowiqzek ich utrzymywania. Tezy talde
wprowadzano np. do zadah matematycznych w szkolacli". (Brzezinski, 2002: 218)
W procesach norymberskich nazistowskq eutanazj? okreslono jako dzialalnos'c zbrodniczq (Puzyriski 2000).
Katarzyna Malinowska
Katarzyna Urban
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Eutanazja i samobojstwo
wspomagane
w swiene polskiego prawa
W prawie polskim eutanazja jest
nielegalna i traktowana jako przestf pstwo przeciwko zyciu. Mowiq o tym artykuly Kodeksu karnego z 6. czerwca
1997 r. (n. K. k.), z mocq obowiqzujqcq
od 1. wrzes'nia 1998 roku. Eutanazja
jako zabicie czlowieka na jego zqdanie
i pod wplywem wspolczucia dla niego,
opisana w art. 150. § 1. i 2. K. k. podlega karze pozbawienia wolnosci od
3 miesifcy do 5 lat. Kontrowersje
wzbudza § 2. mowiqcy o mozliwosci
zlagodzenia kary lub odstqpieniu od jej
wymierzenia. Jedni oceniajq go pozytywnie (Poklewski - Koziell 1999:
108). Natomiast przeciwnicy traktujq
ten przepis jako cz?s'ciowq legalizacj?
eutanazji, ktora moze doprowadzic do
wielu naduzyc i do braku zaufania do
lekarzy, a nawet niepoddawania si?
przez pacjentow terapii w szczegolnie
ci?zkich przypadkach. „Przeciwnicy
tak liberalnej regulacji postulujq usunifcie art. 150 §2 n. k. k., uwazajqc
przepis za cz§sciow^ legalizacjf eutanazji, do ktorej icti zdaniem dopuscic
nie mozna. Usankcjonowanie tego typu praktyk moze bowiem otworzyc
furtkf do naduzyc na zasadzie argumentu tzw. rowni pochylej (the slippery slope)" (Bqczyk 1999: 9).
Art. 151. n. K. k. mowi o samobojstwie wspomaganym, ktore wediug
polskiego prawa polega na namowie
czlowieka do targni?cia si? na wlasne
zycie lub dostarczeniu mu do tego
s'rodkow. Jest to karane pozbawieniem
wolnosci od 3 miesi?cy do 5 lat. Przepis ten nie jest precyzyjny i wediug niego odpowiedzialnosci prawnej moglby
podlegac kazdy, kto nawet nies'wiadomie przyczynil si? do samobojczej
s'mierci innej osoby.
Kodeks Etyki Lekarskiej jest regulacjq prawnq nizszego rz?du, nie pociqgajqcq za sobq odpowiedzialnosci
prawnej, tylko dyscyplinarnq. Jednak
wraz z normami prawa stanowi podstaw? uregulowan z zakresu prawa medycznego. Artykul 31. Kodeksu Etyki
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Lekarskiej zawiera bezwzgl^dny zakaz eutanazji. Zgodnie z art. 32., lekarz powinien zachowac najwyzszq
ostroznos'c w decyzj ach zwiqzanych
z zaprzestaniem terapii, odlqczeniem
pacjenta od aparatury podtrzymujqcej
zycie czy przerwaniem reanimacji.

z Kodeksu karnego (ustowa
z 6 czerwca 1997 r.):
Art. 150. § 1 . Kto zabija czlowieka no jego zqdanie i pod wplywem wspolczucia dla
niego, podlego karze pozbawienia wolnosci
od 3 miesi?cy do lot 5.
§ 2. W wyjqtkowych wypadkach sqd moze
zostosowac nadzwyczajne zlogodzenie kary
a nawet odstqpic od jej wymierzenia.

z Kodeltsu Etyl(i Lekarsldej (uchwalonego przez III Krajowy Zjozd Lekarzy 12-14 grudnia 1993 r.):
Art. 30.
Lekarz powinien dolozyc wszelkich staroh,
aby zapewnic choremu humanitarnq opiek^
terminainq i godne warunki umierania. Lekarz winien do kohca logodzic cierpienia
chorego w stanach terminalnych i utrzymywac, w mior? mozliwosci, jakosc kohczqcego si? zycia.

Art. 3 1 .
Lekarzowi nie wolno stosowac
eutanazji.
Art. 32.
W stanach terminolnych lekarz nie ma obowiqzku podejmowanio i prowodzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania
srodkow nadzwyczajnych.
Decyzja o zaprzestaniu reanimacji nalezy
do lekarza i jest zwiqzana z ocenq szans
leczniczych.

Stan
Holandia
byla pierwszym krajem europejskim,
ktory zalegalizowal eutanazj?.
W 1908 r. zanotowano w Holandii
pierwszy przypadek eutanazji. M?zczyzna zostal skazany za usilowanie morderstwa swojej przyjaciolki, ktora, wedle jego zeznari, blagala go o to. Podczas okupacji holenderscy lekarze
przeciwstawili si? hitlerowskim rozkazom wykonywania eutanazji. W marcu
1952 roku lekarz z Eindhoven stanql
przed Sqdem Rejonowym za podanie
swoj emu bratu choremu na gruzlic?,
na jego prosb?, smiertelnej dawki lekow. Sqd skazal go za zabojstwo na zqdanie zgodnie z art. 293. holenderskiego kodeksu karnego, ale wydal wyrok
w zawieszeniu na jeden rok (Griffiths
i inni, 1998: 44). Eutanazja weszla wtedy po raz pierwszy na wokand? i wyrok
ten stal si? precedensem.
W latach szescdziesiqtych X X wieku Holendrzy rozpocz?li debat? na temat aborcji. Wi?kszosc opinii publicznej przyj?la jq z aprobatq, co wykorzystali zwolennicy eutanazji. W mediach
pojawily si? nowe argumenty za legalizacjq eutanazji. W marcu 1967 roku po
smierci spowodowanej odlqczeniem
respiratora u M i l Versluis (Griffiths
i inni, 1998), lezqcej w spiqczce z powolnym zanikiem kory mozgu, pojawil
si? jeden z pierwszych warunkow legalnos'ci eutanazji - koniecznos'c konsultacji z innym lekarzem decyzji o odlqczeniu od aparatury ratujqcej zycie.
Kolejne lata i kolejne procesy lekarzy
oskarzonych o dokonanie eutanazji
przynosily nowe warunki, pod ktorymi
pozbawienie zycia pacjenta stawaio si?
niekaralne. Inspektor medyczny powolany przez sqd w sprawie Postmy, lekarki, ktora podala swojej sparalizowanej matce s'miertelnq dawk? morfiny na jej zyczenie, stwierdzil, ze przeci?tny lekarz holenderski zgadza si?
z opiniq o braku koniecznosci podtrzymywanie pacjenta przy zyciu tym bardziej, jesli on sam nie chce juz dluzej
cierpiec i prosi o smierc. Wspomnial
tez po raz pierwszy w historii o warunkach niezb?dnych do wylqczenia karalnos'ci eutanazji. Byly to: nieuleczalna
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awny na swiecie
choroba pacjenta, ktory postrzega
swoje cierpienie jako nieznosne psychicznie lub fizycznie i wyraza zyczenie
smierci, a z medycznego punktu w i dzenia jest w terminalnej fazie swojej
choroby oraz lekarz prowadzqcy jest
osobq realizujqcq zqdanie.
Wiosnq 1981 r. po raz pierwszy
w historii holenderskiego sqdownictwa
odbyl si? proces w sprawie asysty przy
samobojstwie. Wertheim, dzialaczka
ruchu na rzecz dobrowolnej eutanazji,
pomogla popelnic samobojstwo proszqcej jq o to kobiecie. Podala jej
s'miercionos'nq mieszank? lekow, ktorq
kobieta wypila i zmarla. Sqd Rejonowy
dokonujqc wykladni obowiqzujqcego
prawa stwierdzil, ze spelnienie wymaganych warunkowi moze usprawiedliwic asyst? przy samobojstwie. Wertheim zostala skazana na szesc miesi?cy wi?zienia w zawieszeniu na rok oraz
na dwa tygodnie aresztu domowego,
poniewaz decydujqc si? na asystowanie
przy samobojstwie nie spelnila wszystkich warunkow nalezytej starannosci.
W 1982 r. powstala Krajowa Komisja do spraw Eutanazji, majqca na celu
przyszle zalegalizowanie eutanazji i samobojstwa wspomaganego.
Kolejne sprawy nie przynosily powazniejszych wyrokow, a sqdy ograniczaly si? do uznania oskarzonego winnym, bez zadnej sankcji. W 1984 r.
Krolewskie Stowarzyszenie Medyczne
opracowalo aktualnq do dzis list? warunkow koniecznych do spelnienia
przez lekarza dokonujqcego, by nie
podlegal odpowiedzialnos'ci karnej za
zabojstwo (Griffiths i inni, 1998: 66).
Po pierwsze, musi nastqpic dobrowolna, dobrze przemys'lana, pros'ba o eutanazj? wielokrotnie powtarzana przez
pacjenta nie mogqcego znies'c swojego
cierpienia. Po drugie, decyzja o wyrazeniu zgody na eutanazj? musi bye
podj?ta kolegialnie, konieczna jest
konsultacja z innym
lekarzem.
W 1991 r. Minister Sprawiedliwos'ci
ustanowil procedur? notyfikacyjnq zaakceptowanq przez Generalnq Rad?
Krolewskiego Stowarzyszenia Medycznego. Polega ona na obowiqzku sporzqdzenia raportu przez lekarza zaraz
po dokonaniu eutanazji. Skladajqcy si?
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z 50 pytan zwiqzanych mi?dzy innymi
z chorobq, jej przebiegiem i mozliwosciami jej leczenia, raport trafial do s?dziego sledczego, potem do prokuratora, nast?pnie do Prokuratora Generalnego i na koncu do Ministra Sprawiedliwosci, ktory decydowal o legalnosci przeprowadzonej juz eutanazji.
„Ustawa o kontroli zakoriczenia zycia na zqdanie i pomocy w samobojstwie" weszla w zycie 2. kwietnia
2002 r. (Morciniec 2001: 94). Ustawa
nie zmienia wiele w praktyce. Dotychczasowe warunki wylqczenia odpowiedzialnos'ci karnej staly si? w niej kryteriami starannos'ci post?powania, a wielostopniowa kontroJa zostala zmieniona w kilkuosobowq komisjq kontrolnq
(prawnik, lekarz i ekspert z zakresu
etyki). Ich zadaniem jest ocena zgodnosci z prawem post?powania lekarza
opisanego przez niego w raporcie.
Zgodnie z prawem, komisja powinna
przekazac prokuratorowi kazdq spraw?, w ktorej nie dopelniono kryteriow
starannosci. Sprawozdanie roczne komisji (Morciniec 2001: 101) pokazalo
jednak, ze w praktyce w razie niezachowania powyzszych kryteriow zamiast skierowania raportu z adnotacjq
o „niestarannym dzialaniu" do prawniczych instancji, odsyla si? raport nadawcy z krytycznq notq. Pokazuje to, jak

mimo uregulowan ustawowych eutanazji i samobojstwa wspomaganego mozna
tworzyc nowe precedensy,
ktore w przyszlosci pozwol^
uprawomocnic na przyklad
eugenik?.
Wielce niepokojqce jest pozostawienie decyzji o usmierceniu pacjenta
w r?kach lekarzy, a nast?pnie ocenianie ich wyboru przez interdyscyplinarnq komisj?. Poza tym jes'li lekarz wie,
ze dany przypadek eutanazji nie spelni
kryteriow starannosci, to poda pacjentowi smiertelny lek nie do wykrycia
przez koronera, ktory zapewne i tak
nie zjawi si?, jesli denat byl w terminal-

nej fazie choroby. Ustawa daje prawo
do zakoriczenia zycia praktycznie kazdemu choremu czlowiekowi po ukoriczeniu dwunastego roku zycia.

Szesnastolatkom nie mogqcym zwerbalizowac swojej
prosby mozna odl^czyc
aparatury podtrzymuj^cq
zycie, jesli wczesniej wyrazali ch^c smierci w takiej
sytuacji.
Belgia
w slad za swoimi sqsiadami wprowadzila
podobnq ustaw?. 23 wrzesnia 2002 r. eutanazja i pomoc w samobojstwie staly si?
legalne pod warunkami identycznymi
do holenderskich (Pawlicki 2002, Chyrowicz i Szawarski 2002). Historia procesu legislacyjnego byla wyjqtkowo
zbiezna z holenderskq, choc trwala
0 wiele krocej.

Stany Z j e d n o c z o n e
Eutanazja i wspomagane samobojstwo, zgodnie z wi?kszos'ciq ustawodawstw stanowych pozostajq nielegalne
1 niedopuszczalne. Jednak w amerykariskim systemic prawnym (common law)
obok prawa stanowionego istnieje takze wiqzqce orzecznictwo sqdow (case
law). W odroznieniu do prawa europejskiego, eutanazja i pomoc w samobojstwie nie majq takiej samej kwalifikacji
prawnej. Eutanazja bierna zostala
uznana za dopuszczalnq po precedensowej sprawie In re Quintan z 1976 r.
Sqd Najwyzszy stanu New Jersey
orzekl, ze lekarz ma prawo przerwac
procesy podtrzymywania zycia, jesli nie
istniejq racjonalne mozliwosci poprawy
zdrowia pacjenta, a komisja etyczna
szpitala zgodzi si? z tq decyzjq. Aktywne
przerwanie zycia jest traktowane jako
zabojstwo (homicide), a obrona oparta
o motyw „zabijania z litosci" jest niedopuszczalna zgodnie z postulatem zapewnienia ochrony zycia czlowieka, nakazujqcym penaUzacj? zabojstwa.
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Oregon jest pierwszym i jedynym
stanem USA, ktory zalegalizowal pomoc w samobojstwie. Ustawa o umieraniu z Godnosciq (Oregon Death
with Dignity Act) zostala uchwalona
w 1994 r. Zacz?la obowiqzywac trzy lata pozniej, gdy Sqd Najwyzszy przeniosl na poszczegolne stany kompetencj? do uchwalania ustaw zakazujqcych asysty przy
samobojstwie,
a mieszkancy w referendum wyrazili
60% poparcie. Pelnoletni mieszkaniec
Oregonu, posiadajqcy zdolnosc podejmowania i komunikowania swoich decyzji,. uznany za nieuleczalnie chorego, ktorego zgon nastqpi najdalej
w ciqgu pol roku, proszqc dwukrotnie
i dokumentujqc swoje zqdanie o srodek usmiercajqcy na pismie, ma prawo
do wspomaganego samobojstwa. Aby
procedura byla w pelni legalna i zapewnila lekarzowi niekaralnos'c, musi
on mice waznq licencj? wykonywania
zawodu w stanie Oregon, skonsultowac z innym lekarzem diagnozy i rokowania oraz wspolnie zbadac zdolnos'c do podejmowania swiadomych
decyzji przez pacjenta oraz upewnic
si?, czy pragnie on poinformowac swoich krewnych o dokonaniu zabiegu.
Nast?pnie po s'mierci pacjenta powinien zlozyc raport Stanowemu Wydzialowi Zdrowia. Za brak raportu nie grozq jednak zadne sankcje.
W Stanach Zjednoczonych przez
ostatnie pi?cdziesiqt lat odbylo si? niewiele procesow lekarzy o eutanazj?.
Tylko w szes'ciu z nich przedstawiono
akt oskarzenia. Nie swiadczy to bynajmniej o niewyst?powaniu czynnej eutanazji w tym kraju. Prawdopodobnie
nie sq one ujawniane ani przez sprawcow, ani przez „odciqzone" rodziny denatow.

Australia
Na Terytorium Polnocnym w A u stralii eutanazja byla legalna przez
dziewi?c miesi?cy, ale tylko dla mieszkaricow tego regionu, co wykluczalo
„turystyk? eutanazyjnq". W 1997 r.
prawo to zostalo zniesione. Obecnie
jest traktowana jak zbrodnia, a za pomoc w samobojstwie grozi kara dozywotniego pozbawienia wolnosci.

Szwajcaria
Szwajcaria dopuscila wspomagane
samobojstwo w 1942 r., pod warunkiem nieistnienia interesu trzeciej
strony. Czynna eutanazja jest nielegal-
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na, natomiast bierna nie jest poddana
regulacjom prawnym.

Kolumbia
Sqd Konstytucyjny w 1997 r. orzekl,
ze eutanazja jest legalna pod warunkiem, ze pacjent jest chory terminalnie
oraz ze wyraznie zazqdal s'mierci.

Japonia
Sqd Yokohama w 1995 r. orzekl, ze
pomoc lekarza w umieraniu (w tym podanie s'miertelnej dawki morfiny
i chlorku potasu) jest niekaralna w tym
kraju pod nast?pujqcymi warunkami:
kiedy pacjent cierpi niewyobrazalny
bol, kiedy jest terminalnie chory, kiedy
nie ma innego medycznego sposobu eliminacji jego bolu, kiedy pacjent wyrazil
pragnienie s'mierci (Katasumata, 2000).
KP, KU

Argumei

Zabicie niewinego czl
Diagnozy lekarskie b^d^ce
podstawq do podj^cia decyzji o eutanazji mog^ bye
bl^dne.

Ponizej przytoczono szacunki dotyczqce pomylek w diagnozach. Fenigsen
(2002: 142 - 143) dolqcza do argumentow przeciw eutanazji blqd lekarskiej
diagnozy. Twierdzqc, ze organizm
ludzki jest wysoce skomplikowany
i czasem diametralnie rozne choroby
dajq podobne objawy, a rokowania co
do oczekiwanego czasu zycia pacjenta
1 holenderskiej Ustawy o trybie konsq niekiedy swego rodzaju „wr6zeniem
troli pozbawiania zyda no zyczenie
z fusow". Jego zdaniem, okreslenie poi wspomaganego samobojstwa oraz
zostalego okresu zycia jest wr?cz nie0 zmianie kodeksu karnego i ustawy
mozliwe. Pacjenci zainteresowani eutanazjq zazwyczaj nie sq informowani
0 pochowku i kremacji:
0 wynikach badari nad prawdziwosciq
diagnoz. W artykule redakcyjnym
„Za pozqdane uznallsmy wylqczenie odpo„The New England Journal of Mediciwiedzialnosci karnej lekarza, ktory odpone" w 1984 r. podano, ze z porownania
rozpoznan z wynikami sekcji wynika,
wiednio zochowujqc wymogi nalezytej staze okolo 40% z nich bylo bl?dne.
rannosci ustanowione przez prawo pozbaGoldman i wspolpracownicy zebrali
wio zycia na zyczenie lub pomaga w samotakie porownania z najlepszego bobojstwie innej osobie. (...)
storiskiego szpitala Brigham oraz
Spelnienie wymogow nalezytej starannosci
z Women's Hospital w tym mies'cie.
Zebrano po 100 przypadkow z po(...) oznacza, ze lekarz:
szczegolnych lat: 1960, 1970 i 1980.
a) jest przekonany, ze zyczenie pacjenta
Odsetek bl?dnych rozpoznan kliniczjest dobrowolne i dobrze przemyslone,
nych nie roznil si? wielce mi?dzy nimi
b) jest przekonany, ze cierpienie pacjenta
1 wynosil 22% w piewszej, 23% w drugiej i 2 1 % w ostatniej probie. Autorzy
jest trwale i nie do zniesienia,
badari doszli do wniosku, ze wprowac) poinformowol pacjenta o jego sytuacji
dzenie nowoczesnych metod cliagnoi rokowonioch leczenia,
stycznych (pierwiastkow promieniod) i pacjent sq przekonani, iz w sytuacji patworczych, ultradzwi?k6w i tomografii)
cjenta nie istnieje zadne inne rozsqdne
nie mialo istotnego wplywu na prawdziwos'c rozpoznan. Nast?pnie Boers
rozwiqzanie,
w Holandii stwierdzil, ze wsrod badae) zasi§gnql opinii co nojmniej jednego nienych 147 przypadkow 32% stanowily
zaleznego lekarza, ktory zbadal pacjenta
nieprawidlowe diagnozy. Badania Wai wydol pisemnq opinio co do nalezytej
beke z 1989 r. wskazujq 40% bl?d6w.
W Stanach Zjednoczonych wskutek
starannosci, o ktorej mowa w lit. a do d
bl?d6w lekarskich w 1999 r. umarlo 98
oraz
tysi?cy ludzi (CBOS 2001b), a rok pozf) z nolezytq storannosciq pozbawil zyda
niej 120 tysi?cy (Kaczanow i Kulik
[pacjenta] lub pomdgl w samobojsfwie".
2001). Kazdego roku od 7,5 tys. do 23
za: Bium Studiow i Ekspertyz
tys. osob umiera w Polsce na skutek
Kancelarii Sejmu, 2001 blf dow lekarskich - szacujq naukowcy
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ty przeciw eutanazji
/ieka zawsze jesI Ztem.
z Instytutu Zdrowia Publicznego U n i wersytetu Jagielloriskiego (Kaczanow
i Kulik 2001). Doswiadczenia polskich
i ameiykariskich respondentow w kontaktach ze sluzbq zdrowia zbadal
w 2001 r. CBOS. Wynika z nich, ze
25% Amerykanow i 7 % Polakow dos'wiadczylo bl?dnej diagnozy lekarskiej
(CBOS 2001b).
W badaniach Pentora na pytanie
„Czy znasz kogos, kto pad! ofiarq bl?du popelnionego przez lekarza lub slyszales' o takiej sytuacji?" 68 % respondentow odpowiedzialo „tak" (Wojtasinski, 2003).
Stephen Hawking, znany wybitny
fizyk teoretyczny, sparalizowany z powodu bocznego stwardnienia zanikowego, mimo diagnoz lekarskich z lat
60. dajqcych mu 2 lata zycia zyje do
dzisiaj i jest jednym z najwybitniejszych wspolczesnych kosmologow i f i zykow (Feningsen 2002).
„Najbardziej znanym przypadkiem
w Stanach Zjednoczonych byl przypadek Karen Quintan, ktora znalazia si?
w stanie spiqczki po zazyciu alkoholu
i narkotyku w 1975 r. Zostala ona
odlqczona od aparatury utrzymujqcej
jq przy zyciu w 1976 r. i jakby pokazujqc jak nieprawidlowe moze bye stanowisko medyczne przezyla b?dqc caly
czas w stanie s'piqczki do 1980 r."
(Dunn 1997, 80)

Mimo wielu obwarowan
dopuszczalnosci praktykowania eutanazji, w krajach,
w ktorych jest ona legalna
dochodzi do wielu naduzyc.
Zgodnie z Raportem Remmelinka
(raport holenderskiej Rzqdowej Komisji do spraw Badania Praktyi< Medycznych dotyczqcych eutanazji z 1991
r.) (Fenigsen 2002: 122 - 126, Bqczyk
1999: 5) na 20 500 przypadkow zarejestrowanej eutanazji tylko 2300 spelnialo urz?dowe kryteria jej dopuszczalnosci. 1040 osob zmarlo w skutek
niedobrowolnej eutanazji, a 8100 przy-
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padkow s'mierci zaistnialo na skutek
przedawkowania lekow usmierzajqcych bol.
Eutanazja bez woli i wiedzy chorego zwana tez kryptanazjq (Fenigsen
2002: 41-53) (z greckiego kryptos (tajny, ukryty), thanatos (smierc) wyst?puje wtedy, gdy lekarz sam podejmuje
decyzj? o usmierceniu pacjenta lub gdy
sklania go do tego rodzina lub opiekun
chorego. Lekarze ci tworzq „szarq stref?" we wszystkich krajach, a ich czyny
sq praktycznie niewykrywalne, jes'li pacjent byl osobq samotnq lub nie utrzymywal kontaktu z rodzinq. Kryptanazja pozostaje z reguly przemilczana
z powodu wiary w szlachetne pobudki
lekarzy. Fenigsen (2002: 50) opisuje
przypadek tego typu eutanazji dokonanej w Holandii na kobiecie chorej
na raka, ktora moglaby przezyc jeszcze
kilka lat, ale jej miejsce w szpitalu bylo
potrzebne
dla innego
pacjenta.
W 1999 r. w Holandii Wilfred van
Ooijen zostal uznany za winnego dokonania eutanazji na kobiecie, ktora
o niq nie poprosila (Ofiara nie prosila... 2002).

Przed S^dem Najwyzszym
w USA toczyla si? sprawa
dotycz^ca lekarza, ktory zakohczyl zycie zakonnicy,
poniewaz „cierpiala z powodu nie dajc^cego si?
zniesc bolu, a przekonania
religijne nie pozwolily jej
prosic o eutanazj?" (JAMA, Hendin, Rutenfrans,
Zylicz, 1997)
W Holandii pewien stary czlowiek
znajdowal si? w agonii. „Jego syn zwrocil si? o lekarzy z pros'bq, by »przyspieszyli spraw?«, aby mogl zorganizowac
pogrzeb ojca przed wyjazdem na wakacje. Jednak lekarz, ktory nie mial
dostatecznego dos'wiadczenia, zaaphkowal dawki morfiny, ktore zamiast

zabic pacjenta, us'mierzyly jego bole".
Staruszek po powrocie rodziny z wakacji byl w swietnym humorze - opowiada dr Karl Guning, przewodniczqcy
Swiatowej Federacji Lekarzy Szanujqcych Ludzkie Zycie (R?dzioch, 2001).
Jeden z holenderskich lekarzy zabil
swoje tygodniowe dziecko z syndromem Downa, nie zglaszajqc tej eutanazji. Profesor psychiatrii A . van Dantzig
ne widzial tym nic zlego (Cohen-Almagor, 2001).
Wediug etyka z Amsterdam Free
University, Evert van Leeuwena,
w Holandii dochodzi do eutanazji chorych noworodkow. Czasem nawet
wbrew woli rodzicow, jezeli lekarz
zdecyduje inaczej (Marker, 2000).
Opini? t? potwierdzilo sprawozdanie
Holenderskiej Komisji Rzqdowej
(Fenigsen, 2002: 57).
W Belgii w 1998 r. (jeszcze przed legalizacjq) ponad 3 % eutanazji bylo
przeprowadzonych bez prosby chorego
(Deliens 2000). (Warto zauwazyc, ze
w tym kraju eutanazja bez zgody chorego byla praktykowana glownie na pacjentach rozwiedzionych - Deliens
i wsp. 2000). Dane z Australii z roku
1995 mowiq o 3,5 % takich przypadkow
(Deliens 2000). „Jak wynika z raportu
opublikowanego 2 grudnia 1998 r.
w Biitish Medical Journal, w roku 1995
odnotowano w Holandii 900 wypadkow tzw. niedobowolnej eutanazji, przy
czym ok. 25 proc. z us'mierconych bylo
przytomnych, s'wiadomych i nidy nie
prosilo o przyspieszenie s'mierci" (Sygut-Nowak 1999).
Badania przeprowadzone przez
Zespol Prawa Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Limburskiego w Maastricht
(Holandia) wykazaly, ze 41 % ankietowanych lekarzy dokonalo eutanazji nie
na prosb? chorego (Fenigsen 2002).
Powyzsze liczby mogq niedokladnie
odzwierciedlac rzeczywistosc. Deliens
i wsp. opublikowali w „The Lancet"
wyniki z badari nad eutanazjq w Belgii.
Zbadali 25 przypadkow. W 3 przypadkach lekarze jednoczes'nie w raportach
stwierdzali wyraznq prosbq pacjenta
o eutanazj? oraz niekompetencj? pa-
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cjenta. Podobne sprzeczne dane badacze odnalezli w Holandii, gdzie uzywano identycznych formularzy (Deliens
i wsp. 2000).
60 % holenderskich lekarzy uwaza
aktywnq niedobrowoinq eutanazj^ za
dopuszczalnq (Fenigsen 2002).
Eutanazja bez konsultacji z innym
lekarzem. W Belgii w 1998 r. (jeszcze
przed legalizacjq) 18 % eutanazji bylo
przeprowadzonych bez konsultacji
z innym lekarzem (Deliens 2000).
19 % holenderskich lekarzy nie przestrzega reguly konsultacji z innym lekarzem przed dokonaniem eutanazji
(Fenigsen 2002).
Wsrod zbadanych przez Deliensa
i wsp. belgijskich przypadkow eutanazji bez zgody chorego w 47 % przypadkow decyzja nie byla konsultowana
z krewnymi, a w 18 % przypadkow z nikim innym (ani rodzinq zmarlego ani
kolegami ani pielfgniarkami) (Deliens
i wsp. 2000)
Eutanazja w przypadku choroby
niegroznej dla zycia pacjenta. „The
New England Journal of Medicine"
podalo, ze tylko jedna czwarta pacjentow usmierconych przez dr Kevorkiana byla terminalnie chora, a jedna
piqta nie miala w ogole problemow ze
zdrowiem (Bos-Karczewska 2000). Na
marginesie warto dodac, ze wsrod pacjentow us'mierconych przez Kevorkiana byla nadreprezentacja osob rozwiedzionych i zyjqcych samotnie (Horton,
2001).
Zle dziatanie komisji kontrolnych.
Mimo stworzenia instytucji kontrolujqcej przypadki eutanazji w Holandii
(komisja kontrolna) nie dziala ona nalezycie, nie przekazujqc wqtpliwych
spraw instancji sqdowniczej, tylko odsylajqc je z adnotacjq o nieprawidlowych procedurach lekarzowi - eutanas'cie. (Paradoksalne sq same zasady
dzialania tych komisji: orzeczenia o legalno-s'ci bqdz nie eutanazji wydawane
sq juz po jej przeprowadzeniu, gdy nic
nie moze przywrocic zycia choremu).
Holenderscy lekarze nie wywiqzujq
si? z obowiqzku dokumentowania eutanazji i 72 % z nich ukrywa, ze chory
zmarl w wyniku eutanazji. (Fenigsen
2002)
Niedopelnienie obowiqzkow konsultacyjnych. Badania opublikowane
w „The New Englad Journal of Medicine" wykazaly, ze 9 % z 161 psychiatrow, ktorzy mieli stwierdzic obecnosc
bqdz nie choroby psychicznej u pacjenta, nie zbadalo swoich pacjentow osobiscie (Groenewoud, 1997).

Frustracje lekarzy. Nieskutecznos'c
leczenia bqdz blqd w diagnozie lekarza
mogq si? przekladac na kondycj? psychicznq lekarza i jego pozniejszq sklonnosc do podj?cia „skutecznej" decyzji,
jakq jest decyzja o eutanazji. Zabijanie
moze bye skrajnq formq sprawowania
kontroli jako ostateczny sposob korzystania ze swojej wladzy.

Depresja pacjenta.
Choroba terminalna Iqczy si? zwykle z depresjq wynikajqcq z niemoznosci realizacji dotychczasowych rol,
swiadomosci zblizajqcego si? korica
zycia, samotnosci. Slowa K?piriskiego
idealnie jq opisujq: „Typowa dla depresji jest mys'l, ze juz nic zmienic si?
nie moze, chyba na gorsze; chory nie
wierzy w zmian?, ktorq przyszlosc moze przynies'c" (Ryn 1993: 233). Dlatego prosi o smierc, bo ona „jest odpoczynkiem, korieem znoju zycia, jest
ucieczkq przed tym wszystkim, co
czlowieka gn?bi. Gdy swiat odpycha
wowczas, tylko s'mierc pociqga. Dlatego w depresjach odsetek zamachow
samobojczych w porownaniu z ogolnq
populacjq wzrasta od kilkunastu do
kilkudziesi?ciu razy" (Ryn 1993: 238).
Depresja jest tez jednq z najcz?stszych
przyczyn zqdania smierci u pacjentow
terminalnie chorych. A M A podkresla,
ze depresja kliniczna stanowi najcz?stszy pojedynczy czynnik niosqcy pragnienie s'mierci. (Willke 2000: 152).
W swietle amerykariskich badari nad
chorymi terminalnie autorstwa Brown
i wsp. „zadna z osob, u ktorych stwierdzono zaburzeri depesyjnych, nie przejawiala oczekiwari skrocenia zycia ani
mys'h samobojczych" (Puzyriski, 2000).
Prof, dr hab. Stanislaw Puzyriski
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie uwaza, ze „ 1 . decyzje
osob domagajqcych si? pomocy lekarzy
w pozbawieniu ich zycia cz?sto wynikajq z ich szczegolnego stanu emocjonalnego, ktory u licznych jest stanem spelniajqcym
kryteria
diagnostycznej
depresji lub trudnym do roznicowania
z depresjq. 2. Ocena, czy oczekiwanie
na pomoc lekarza w samobojstwie lub
zqdanie tej pomocy jest w pelni swiadome i »racjonalne«, czy tez stanowi
przejaw zaburzenia depresyjnego, jest
cz?sto trudna lub wr?cz niemozliwa. 3.
Zniech?cenie do zycia i pragnienie
s'mierci nie jest cechq trwalq i u wielu
osob przemija. 4. W odniesieniu do
licznych zburzeri psychicznych, w tym
depresji, poj?cie »nieuleczalnosci« nie

ma zastosowania" (Puzyriski, 2000).
59 proc. amerykariskich pacjentow
hospicyjnych, ktorzy pragn?li smierci
bylo w depresji, a tylko 8 proc. z tych,
ktorzy smierci nie pragn?li. Z kolei badania nad przyczynami samobdjstw
wskazujq, ze 80 proc. samobojcow mialo depresj?. „Chociaz te dane nie dostarczajq bezpos'rednich dowodow, to
sugerujq, ze pragnienie poddania si§
wspomaganemu samobojstwa moze
bye analogiczne do pragnienia smierci
zwiqzanego z depresjq i moze bye wyeliminowane tymi samymi srodkami
jak w pozostalych grupach pacjentow
ze sklonnosciami samobojczymi" stwierdza „The New England Journal
of Medicine" (Ganzini, Lee 1997).
Z holenderskich badari wynika, ze
80-90 proc. ludzi, ktorzy trafiajq do hospicjum z zamiarem poddania si? eutanazji odst?puje od niego (Kowalski
- 2002, Karlowicz 2002). Oznacza to,ze
eliminacja bolu i okazanie zainteresowania choremu likwiduje potrzeb? eutanazji.
Amerykariski badania wykazaly, ze
spos'rod 886 osob odratowanych z zamachow samobojczych w ciqgu nast?pnych 5 lat tylko 3,84 % kontynowalo
proby samobojcze (Rosen, 1976).
Van der Wal i van der Mas badajqc
sytuacj? w Holandii stwierdzili, ze
w 31 % odrzuconych pros'b o eutanazj?
stwierdzono u pacjenta depresj? lub
innq psychiczne zaburzenie. Tymczasem we wszystkich prosbach o eutanazj? czy samobojstwo wspomagane
okreslono pacjentow jako w pelni
kompetentnych" (Groenewoud i iimi
1997).
„The Lancet" podal, ze depresja
w wi?kszym stopniu niz bol jest powodem pragnienia eutanazji (Arawal,
Emanuel 2002).

Z m i a n a roli lekarza.
Niekaralnos'c eutanazji lub jej legalizacja powodujq zasadniczq zmian?
roli lekarza. Zadania lekarza stajq si?
wtedy sprzeczne. Jak mozna leczyc
jednych pacjentow, rownoczesnie zabijajqc innych. Cz?sto moglyby to bye
osoby cierpiqce na to samo schorzenie.
„Dopuszczalnosc
eutanazji,
w tym samobojstwa w asyscie lekarza
narusza podstawowe standardy post?powania lekarskiego: zasad? ochrony
zycia, zasad? zaufania w relacji pacjent-lekarz, zaciera granic? pomi?dzy leczeniem i zabijaniem" (Puzyriski, 2000).
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„Specjalizacja w zabijaniu"
Mogq powstac nastfpcy Kevorkiana, zwanego tez doktorem smierc, specjalizujqcy si? w eutanazji i asystowaniu przy samobojstwie. Znane sq przypadki „aniol6w smierci" (W?gry,
Szwajcaria, Holandia) - czyli osob,
ktore „seryjnie" zabijaly pacjentow.

Utrata zaufania pacjenta
do lekarza.
W Holandii zdarzajq si? ucieczki
pacjentow ze szpitali i hospicjow
w obawie przed niechcianq eutanazjq
(Young 2000). S?dziwi pacjenci rezygnujq z leczenia w formie kroplowek,
gdyz obawiajq si? tego, co mogq one
zawierac (Luczak, 1998). Wielu pacjentow wyjezdza na leczenie do Niemiec w obawie przed eutanazjq.

Eutanazja hamuje rozwoj
medycyny paliatywnej.
W Holandii, gdzie eutanazja jest legalna w r. 1999 bylo 70 miejsc w hospicjach, a w Wielkiej Brytanii 3000 (Bqczyk, 1999). W Holandii jest wi?c 11 razy mniej miejsc w hospicjach w przeliczeniu na liczb? mieszkaricow niz w podobnej pod wzgl?dem cywilizacyjnym
W. Brytanii. Ponadto mlodzi lekarza nie
uczq si? jak najlepiej zajqc si? pacjentem w ostatnich chwilach zycia, lecz jak
najsprawniej przeprowadzic eutanazj?.
„Istnieje tez ryzyko, ze lekarze i inni
pracownicy sluzby zdrowia mogq coraz
niech?tniej inwestowac swojq energi?
i czas w sluzbie pacjentom, ktorzy - jak
si? twierdzi- bardziej skorzystaliby
z szybkiej i latwej s'mierci" - stwierdzila
Rada do Spraw Etycznych i Prawnych
Amerykariskiego Stowarzyszenia Medycznego (JAMA 1992).
W1997 r. Hendin, Rutenfrans, Zylicz
w Journal of American Medical Association (JAMA) stwierdzili „erozj? medycznych standardow w opiece nad tejmialnie chorymi w Holandii. (...) Po uzyskaniu sankcji prawnej eutanazja - poczqtkowo przeznaczona do wyjqtkowych
przypadkow - stala si? zaakceptowanym
sposobem post?powania z powaznymi
chorobami terminalnymi w Holandii"
(Hendin, Rutenfrans, Zylicz, 1997).

Rownia pochyte.
Zalegalizowanie nawet najbardziej
ograniczonych form eutanazji czy samobojstwa wspomaganego przez leka-
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rza powoduje zwi?kszenie spolecznej
akceptacji tego zjawiska i w dalszej
perspektywie rozszerzenia warunkow
jego dopuszczalnosci.
Holenderski Zwiqzek Dobrowolnej
Eutanazji domaga si? umozliwienie dokonywania eutanazji rowniez nie-lekarzom - mimo legalnej eutanazji z rqk
lekarza w tym kraju. (Paradoksem jest,
ze ludzie, ktorzy doprowadzili do legalizacji eutanazji dostrzegajq teraz konflikt sumienia lekarza eutanasty.) Spelnienie tych postulatow byloby kolejnym krokiem rozszerzajqcym warunki
dopuszczalnos'ci eutanazji. Innym sposobem na to jest stworzenie exit bags
(torebek zejs'cia) w Australii, czyh foliowych torebek do „wlasnor?cznej eutanazji" czy „statki eutanastyczne" odwiedzajqee nadbrzeza krajow, w ktorych eutanazja nie jest legalna.
Kolejnym argumentem moze bye
obnizanie granicy wieku, gdy pacjent
moze sam podjqc decyzj? o eutanazji.
Obecnie w Holandii jest to juz 12 lat
(wediug pierwszych projektow ustaw,
dzieci powyzej tego wieku moglyby bye
poddawane eutanazji nawet wbrew
woli rodzicow - por. Galuszka 2002).
W bioetyce istnieje slynny przypadek Baby Doe - dziecka, ktore urodzilo si? w 1982 r. w Indianie w USA.
Dziecko mialo zespol Downa oraz wad? przelyku. Wada ta normalnie eliminowana jest przez operacj? udroznienia przelyku, ktora choc skomplikowana ma jednak duze szanse powodzenia. Tymczasem lekarze zadecydowali
o niepodejmowaniu operacji i podawaniu dziecku jedynie lekow przeciwbolowych. Po kilku dniach dziecko
zmarlo z glodu. Rodzice nie protestowali. Przypadek ten wywolal prawdziwq burz? w mediach (Zagorski 1999).
Wszystkie przytoczone powyzej fakty
wskazujq jasno, ze legalizacja eutanazji
nasili istniejqce tendencje eugeniczne
w spoleczeristwach.
Holenderska piel?gniarka zostala
w marcu 2003 r. skazana na dozywocie
za zabicie czterech pacjentow - wsrod
jej ofiar byly kilkumiesi?czne dzieci
(Ofiara nie prosila o smierc, 2000).

„Nasza racjonalnosc wymaga, by podobne przypadki
traktowac podobnie - jesli
wi?c zaakceptujemy eutanazj?, wkrotce zaakceptujemy inne formy zabojstwa"
(Alichniewicz, 2002; 188).

Decyzja o eutanazji nie jest
s u w e r e n n ^ d e c y z j ^ chorego.
W krajach, gdzie eutanazja jest legalna, ostatecznq decyzj? o jej przeprowadzeniu podejmuje lekarz. Wi?c
argument o „wolnosci wyboru", „moznosci decydowania o swoim zyciu lub
smierci" w przypadku eutanazji nie
ma zastosowania. Wprost przeciwnie,
nigdy wtadza lekarza nad pacjentem
nie byla tak daleko posunifta. Decyzj?
podejmuje lekarz a nie osoba pragnqca
eutanazji.
„Czlowiek chory - w swietle
wspolczesnej wiedzy medycznej w pelni wolnego wyboru dokonac nie
moze, zwlaszcza jesli celem tego wyboru ma bye wlasna s'mierc" (Lukowska, Karpinska 1996; 119). Tym bardziej „cierpienie nie do zniesienia"
uniemozliwia podj?cie racjonalnej
decyzji.
„Kiedy pacjent mowi, ze chce
umrzec, sugeruje to, ze stan pacjenta
wskazuje paradoksalnie na utrat? jego
autonomii a nie na peine godnos'ci samostanowienie" (Horton, 2001).

Eutanazja dotyka
bliskich chorego.
Decyzja o eutanazji nie jest wylqcznie „osobistq sprawq pacjenta", jego
s'mierc b?dzie tragediq wielu ludzi z jego otoczenia. Specjalna Komisja ds.
Etyki Medycznej Brytyjskiej Izby Lordow oswiadczyla: „Co wi?cej smierc
nie jest jedynie sprawq osobistq i indywidualnq. Smierc jednej osoby wplywa
na zycie innych cz?sto w taki sposob
i do takiego stopnia, ktory trudno jest
przewidziec" (Willke 2000: 199). „Nieprzekraczalnq granicq naszych suwerennych wyborow jest szkoda, jakq mozemy wyrzqdzic innym" (Alichniewicz,
2002; 187).

Presja otoczenia na chorego.
Nie zawsze prosba wyrazona przez
chorego jest jego autonomicznq decyzjq. Moze na niq wplynqc szereg czynnikow:
• chory nie chce bye juz wi?cej ci?zarem dla najblizszych (zarowno
w sensie materialnym, emocjonalnym, czasowym, organizacyjnym)
• chory nie chce bye ci?zarem dla
spoleczenstwa (wysokie koszty leczenia, przepelnienie szpitali,
nieodpowiedni stosunek personelu do chorego).
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Legalizacja eutanazji narzuca koniecznosc rozwazania tej decyzji przez
chorego (przez swojq dost?pnosc eutanazja stala si? „normalnq" alternatywq
dla ci?zko chorego pacjenta). Amerykanskie badania w stanie Oregon wykazaly, ze 37 % chorych, ktorzy popelnili samobojstwo przy pomocy lekarza
motywowalo ch?c smierci tym, ze nie
chcq bye ci?zarem dla rodziny, przyjaciol i opiekunow (Szcz?sna 2002; 211).
W sytuacji gdy pacjent moze wybrac
samobojstwo wspomagane przez lekarza juz tylko krok dzieU nas od pytania
skierowanego do pacjenta, dlaczego
nie podjql takiej decyzji - ta argumentacja stanowila w 1997 r. podstaw? do
odrzucenia samobojstwa wspomaganego przez Amerykariskie Towarzystwo Medyczne ( A M A ) (Bos-Karczewska, Zubowicz 2000).
W krajach, gdzie eutanazja jest legalna, chorzy na pewne choroby sq
niejako „automatycznie" zakwalifikowani do eutanazji (AIDS, nowotwory,
post?pujqce stany ot?pienne).
W 1990 r. w Holandii 50 % lekarzy
uwazalo za wlasciwe sugerowanie eutanazji pacjentowi (Hendin, Rutenfrans, Zylicz, 1997).

Korpucjogennosc przepisow
legalizuj^cych eutanazjq oraz
presja na lekarzy.
Rodzina chorego oczekujqca na spadek bqdz osoby czerpiqce korzysci finansowe ze smierci (np. wlasciciele zakladow
pogrzebowych) proponuje lekarzowi
przeprowadzenie eutanazji bez zgody
chorego. Z drugiej strony chory proponuje lekarzowi lapowk?, by nie zostac poddanym eutanazji w czasie pobytu w szpitalu. W Holandii istnieje Holenderskie
Stowarzyszenie Pacjentow, majqce za zadanie ochron? pacjentow przez niechcianq eutanazjq w czasie ich leczenia.
Istnieje niebezpieczeristwo, ze publiczna sluzba zdrowia b?dzie traktowac eutanazj? jako sposob na ograniczenie wydatkow. Eutanazja „to prawdziwy biznes dla praktykujqcych jq
szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych i sluzby zdrowia, ktore w ten sposob uwalniajq si? od ci?zaru opieki nad
chorym, w przypadku niewlasciwej
opieki proszqcym o przyspieszenie zgonu" - uwaza dyrektor mediolanskiego
instytutu onkologii. Franco De Conno.
Przypomina on, ze pobyt w szpitalu
osoby nieuleczalnie chorej kosztuje
400 tys. lirow dziennie (dane z 2001 r.,
czyh ok. 1000 PLN) ( K A I 2001. 03.18).

Eutanazja nie z a w s z e o z n a cza b e z b o l e s n q i s z y b k ^
smierc.
Badania w Holandii wykazaly, ze
agonia po zazyciu przepisanych przez
lekarzy lekow az u 16 proc. poddawanych eutanazji trwala dluzej i nie byla
wcale bezbolesna. Dodatkowo u 7 proc.
z nich wystqpily dzialania niepozqdane
(np. skrajne trudnos'ci z oddychaniem).
Niektorzy wybudzili si? nawet po zapadni?ciu w spiqezk?. Eutanazja moze potfgowac cierpienia zamiast je
skracac - podal „ T h e New England
J o u r n a l o f Medicine" (Krzyk rozpaczy 2000). Tylko 70 - 80 proc. pacjentow umiera wskutek pierwszej
dawki smiercionosnego srodka (por.
Willke 2000: 140). Bos-Karczewka
i Zubowicz (2000) przytaczajq opis
eutanazji, ktora „powiodla si?" dopiero za 3 razem - s'miertelne dawki
srodkow nasennych ani morfiny nie
zadzialaly.
„Hendin wskazuje na kilka przypadkow bardzo dlugiego czasu mi?dzy
zazyciem srodka a smierciq (11,5 a nawet 26 godzin), zauwazajqc, ze jest to
zbiezne z danymi holenderskimi, wediug ktoiych 20 % osob, ktorym podano barbiturany w dawce uwazanej za
letalnq (9 gramow) zylo jeszcze przez
ponad 3 godziny" (Szcz?sna 2002;
212). Wediug tych badari czas pomi?dzy podaniem srodka a utratq swiadomosci wyniosl nawet 38 minut.
Instrukcje dotyczqce przeprowadzania eutanazji w Australii nie zalecaly, aby czlonkowie rodzin byli obecni podczas eutanazji chorego. Moze to
bye bowiem nieprzyjemne dla obserwujqcych (srodki powodujqce smierc
cz?sto powodujq konwulsje i spazmy
mi?sni (www. iaetf. org).
Richard Horton, przewodniczqcy
bi-ytyjskiej General Medical Council
napisal w „The Lancet" „brutalna rzeczywistosc eutanazji i wspomaganego
samobojstwa moze - w wielu przypadkach - pogarszac a nie polepszac jakosc opieki w ostatnich chwilach zycia" (Horton, 2001). Autor przytacza
przypadki wybudzenia si? po eutanazji
oraz nast?pujqcych dolegliwosci: cz?stoskorcz, nadprodukeja s'luzu, czkawka, pocenie si? oraz dusznosci.

Stygmatyzacja.
Prawne dopuszczenie eutanazji powoduje zmian? nastawienia spoleczne-

go do chorych i uposledzonych, tworzqc
tym samym tendencje dyskryminacyjne.
„Powstaje ryzyko eutanazji »dyskiyminacyjnej«. Pacjenci nalezqcy do szczegolnie narazonych na ryzyko grup amerykariskiego spoleczeristwa, mogq bye
zmuszani do »pragnienia« eutanazji" napisal amerykariski „The New Journal
of Medicine" (Singer, Siegler 1990).
Podobne obawy pojawily si? po przejsciowej legalizacji eutanazji Australii,
gdzie niektorzy aborygeni uwazali, ze
prawdziwym celem tej legalizacji jest
ich eksterminacja (Sadurski 1997).

Legalnosc eutanazji nie jest
potrzebna t y m , ktorzy p r a g n ^
umrzec,
ale tym, ktorzy przy eutanazji chcq pomagac (gdyz w ten sposob mogq uniknqc kary). „Legalizacja eutanazji nie daje prawa do umierania, ale daje prawo do zabijania tym, ktorzy jej dokonujq" - stwierdzil holenderski deputowany Andre Rouvoet (Walewski, 2001). „Eutanazja nie
jest problemem ludzi chorych, ale zdrowych. Eutanazja to jest ich egoizm" uwaza dr Jadwiga Pyszkowska, wiceprzewodniczqca Ki-ajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (KAI). Za prawem
do eutanazji „najbardziej opowiadajq si?
ci, ktorych ten problem nie dotyczy. (...)
Osoby chore chcq jak najdluzej iyc. Kazdy dzieri jest dla nich darem" - stwierdzil
prof. Jacek Luczak (KAI).
Ciekawe spostrzezenia opublikowano w „The Lancet": „Nalezy zadac
jedno pytanie dotyczqce eksperymentu w Oregonie [gdzie prawo zezwala
na samobojstwo w asyscie lekarza].
Jesli w przeciqgu 3 lat nastapilo 20 700
zgonow na raka, a poparcie spoleczne
dla samobojstwa w asyscie lekarza
wynosi 66 %, to powinnismy oczekiwac 13 000 prosb o przyspieszenie
smierci. Tymczasem tylko 96 (0,46 %)
osob otrzymalo recepty, z ktorych tylko 69 je wykupilo. Te dane sugerujq,
ze program rozmija si? z prawdziwymi potrzebami ludzi terminalnie chorych" (Woodruff, 2001).

Co to jest cierpienie nie do
zniesienia?
„Lekarz musi ocenic, ze bol jest nie
do zniesienia. Tego si? nie da ocenic, bo
nie ma obiektywnych kryteriow" stwierdza dr Zbigniew Zylicz, onkolog,
dyrektor hospicjum w Rosendaal w Holandii
(Bos-Karczewka, Zubowicz
2000). „W pewych specyficznych wypad-
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kach trudno b?dzie rozroznic, ktore
przypadki podlegajq pod kryteria zezwalajqce na eutanazj?. Przykladowo, gdyby
bol nie do zniesienia byl kiyterium eutanazji, definicja bolu nie do zniesienia bylaby przedmiotem roznych interpretacji"
- stwierdzila Rada do Spraw Etycznyeh
i Prawnych Amerykariskiego Stowarzyszenia Medycznego (JAMA 1992).

Demoralizuj^ca funkcja prawa
legalizuj^cego eutanazjq.
Oczywiste jest, ze spoteczristwa z czasem zaczynajq postrzegac to, co legalne
za dobre. Mlodziez uczy si?, ze eutanazja jest dobra, ze nie jest zabojstwem, bo
prawo jq dopuszcza.

„ Z r 6 d * o "
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Tradycji

Katolicy w dzisiejszym swiecie nie maj^ (atwego zycia. Swiat niejednol<rotnie wysmiewa si? z naszej wiary i pral<tyk religijnych, domaga si§
akceptacji dla szerz^cego si? zla. My, ktorzy mamy bye sol^ ziemi
i swiatlosci^ swiata musimy wiedziec jak si? bronic, jak skutecznie chrystianizowac powracajgcy do pogaristwa swiat, jak zdobywac ludzi dla
Boga. Potrzebujemy rzetelnej informacji i otuchy a to zapewnia Tygodnik Rodzin Katolickich ,Zr6dlo".

Informacje dla tych, ktdtzy chcq otrzymywab tygodnk „Zr6cllo" pocztq
Fundaqa "Zrodto", w ramach dzialalnosd statutowej, wydaje i rozprowadza Tygodnik Rodzin Katolickich 'lr6dlo".
Wszystkim, ktorzy ptzekazq na konto Fundaq dar - min. 38 zl - wysylamy poczt^ 13 kolejnych numerdw (1 kwartal) ji(xto'.
Fundaqa "ZrMo". ul. Smdertsk 2,31-004 Krak6w, BPH I/O Krakow 10601376-320000033867
BIzsze informaqe mozna uzyskac pod numerem tel. (012) 656-48-21 w godz. 9-13

www.zrocllo.krakow.pl
w w w . d n

Sytuacja chorego moze ulec
niespodziewanej poprawie.
„Nigdy nie nalezy rezygnowac zbyt
wczesnie. Pami?tam przyj?tego do
szpitala radzieckiego zolnierza, ktory
w nieszcz?s'liwym obchodzeniu si?
z broniq przez koleg? stracil znacznq
cz?sc polkuli mozgu. Nieludzkie j?ki,
jakie wydawal, budzily groz?. Sprawa
wydawala si? beznadziejna, jednak nie
rezygnowano z prob leczenia. Dlugie
miesiqce walki o zycie, bez nadziei nawet w przypadku jego utrzymania na
przyzwoitq jakosc, zacz?ly jednak dawac rezultaty. Pacjentowi stopniowo
wracala swiadomosc, zaczql bez kontaktu slownego porozumiewac si?
z personelem, wreszcie kiedy umozliwiono przyjazd jego matce - wykrztusil pierwsze slowo: „mama". Stopniowo zaczynal mowic coraz wi?cej, podjql tez proby chodzenia. Na dalsze leczenie wyjechal do kraju. Kiedy odzyskal zdolnosc pisania, nawiqzal kontakt z oddzialem. Polsk? traktuje jako
miejsce, gdzie si? po raz drugi narodzil" - wspomina prof, dr hab. n. med.
Tadeusz Brzeziriski (za: Brzeziriski,
2002; 210).
„Jestem przeciwko eutanazji. Wielokrotnie bylem swiadkiem, gdy ludzie, ktorym nie dawano wifcej niz tydzieh zycia, wracali do zdrowia. Lekarz nie ma prawa ferowac wyrokow
smierci" - stwierdzil prof. Andrzej
Szczeklik, czlonek PAN, PAU („Polityka" nr 4/2003).
Poza tym medycyna obecnie jest w fazie wyjqtkowo szybkiego rozwoju - moze
za kilka miesi?cy powstanie lek na chorob?, ktora obecnie jest nieuleczalna?
oprac. Katarzyna Urban
Katarzyna Malinowska
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Wychowawca
MIESI^CZNIK NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCOW KATOLICKiCH

Wsplera proces wychowawczo-dydaktyczny szkot przez:
artykuly formacyjne
Wt7
konspekty lekcji i zaj^c profilaktycznych,
^ •
scenariusze teatralne na swi?ta, rocznice i uroczystosci szkolne.
,Wychowawca" stanowi cenna pomoc dla katechetow,
dyrekcji szkol i nauczycieli- wychowawcow.
W trudnej sytuacji finansowej placbwek oswiatowych warto,
aby rodzice (z funduszu Komitetu Rodzlclelskiego)
lub Ksif za Proboszczowie - zaprenumerowali
„Wychowawc?" dla swoich szkof!

Warunki prenumeraty:
Przyjmowane sa zamowienia [istowne,
tetefoniczne, e-mailem lubfaksem
Cena prenumeraty 1 egzemplarza:
polroczna (6 numerow) - 24 zt
roczna (12 numerow) - 45 zt

Wptaty nalety dolionaiS na liontoi
BPH lll/O Krakow
Nr ractl. 10601406-320000680999
Polskie stowarzyszenie Nauczycieli i Wyctiowawcowul. Mikotaiska 17/19,
31-027 Krakow, t e i « s (012) 423-23-24
e-maii: fedakcja@wychowawca.p!
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M e d i a
Media w przekazach na temat eutanazji stosujq semantyk? akceptujqeq.
Jest ona „dobrq smiereiq", .jS'miereiq
bez cierpienia", „latwq smierciq",
„godnq s'mierciq". Lekarze „uwalniajq
od cierpieri" poprzez „pelne wspolczucia wyzwolenie" w „odpowiednio wybranej chwili". Nawet w jednym z tematdw maturalnych napisano, ze lekarz „nie zawiodl swojego pacjenta
i podal mu smiertelnq dawli? morfiny".
Laicka wizja czlowieka w mediach stawia go w pozycji kreatora norm. Glosi
si? poglqd, ze post?powanie czlowieka
moze bye oceniane z perspektywy moralnej jedynie w odniesieniu do sytuacji. Brian Pretty, podajqc s'miertelnq
dawk? leku bylby postrzegany jako wybawiciel chorej zony. To sqdy brytyjskie wszystkich instancji sq niemoralne, bo skazaly jq na smierc w cierpieniach. Nawet Europejski Trybunal
Praw Czlowieka nie okazal si? „dosc
ludzki", aby pozwolic jej odejs'c przy
pomocy m?za. Lekarze dokonujqcy eutanazji nie sq traktowani jako mordercy, bo robiq to na prosb? chorego i z l i tos'ci. Ale ci sami lekarze w lodzkiej
karetce pogotowia, podajqey te same
leki bez prosby pacjenta sq zabojcami.
Piel?gniarki seryjnie zabijajqce swoich
pacjentow ze wspolczucia traktowane
sq jak siostry milosierdzia, a nie seryjne morderczynie. Z reguly pokazuje
si? je jako ciche i skromne. Nie wszystkie procesy specjalistow od pomocy
w samobojstwie pokazywane byly w telewizji. Wyjqtkowq sympati? mediow
zyskal doktor Kevorkian, starszy pan
o smutnym spojrzeniu bardziej wzbudzajqcy litosc niz pogard?, na jakq zasluguje zabojca.
Coraz bardziej popularne jest poj?cie „jakosci zycia", b?dqce podstawowym kryterium oceny godnosci zycia.
Kazdy czlowiek chce zyc pelniq zycia
w jak najlepszych warunkach, wi?c akceptujemy istnienie poj?cia „jakos'ci
zycia". Problemem jest jej ocena (Tobiasz - Adamczyk 1998), gdyz zdrowie
to nie wszystko, by bye szcz?s'liwym wediug mediow trzeba mice duzy majqtek, pi?kno, podroze. Polskie media
przedstawiajq Aleksandra Gudzowatego, jednego z najbogatszych Polakow,
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na tie domow z basenem, stadnin koni,
apartamentow. Nie mowi si? glosno
o bolesnym gosccowym zapaleniu stawow i otylos'ci, na ktore cierpi, bo to
obniza jakos'c jego zycia. A zycie niskiej jakosci nie jest „godne przezycia". Sporadycznie i to w okresie n i skiej oglqdalnosci pokazuje si? filmy
dokumentalne o ludziach smiertelnie
chorych pogodzonych ze swoim losem.
Cz?s'ciej pojawiajq si? programy opiewajqce eutanazj? jako wybawienie
z m?ki.
Socjotechnika uczy, ze chcqc zyskac poparcie dla legalizacji kontrowersyjnych w danym spoleczenstwie
rozwiqzan, nalezy zaczqc od „uchylania drzwi" (Biela 1996). Polega to na
zwi?kszaniu akceptacji samobojstwa
wspomaganego przez pokazywanie pokrzywdzonej przez los i sqdy Diany
Pretty, ktorej podpi?ta do respiratora
rodaczka Pani B. dostala zgod? prokuratora na wylqczenie tego urzqdzenia.
Namnozenie tego typu przypadkow
z klauzulq „na zyczenie" pozwala na
legalizacj? samobojstwa wspomaganego, a potem i eutanazji. Media mogq
tez prezentowac nieprawidlowo opracowane sondaze w celu manipulowania opiniami, poglqdami.

Badania opinii publicznej
Z sondazu opublikowanego przez
Centrum Badania Opinii Spolecznej
w kwietniu 2001 wynika, ze polowa Polakow (50%) uwaza za sluszne wprowadzenie przepisow zezwalajqcych lekarzom na przyspieszanie smierci cierpiqeego, terminalnie chorego na jego
pros'b?, a dwie piqte (38%) badanych sq
temu przeciwne. Jednak jesli zamiast
opisu hipotetycznej sytuacji, uzyto slowa eutanazja, tylko 37% badanych
uwazalo, ze jest to post?powanie, ktore
mozna usprawiedliwic. Sposob zadania
pytania spowodowal, ze az 13% wczesniej zgadzajqcych si? na legalnosc tego procederu zmienilo zdanie. Podczas
badania CBOS w roku 1999 az 12 proc.
osob dopuszczajacych „bezbolesne zakonczenie zycia" uznalo, ze eutanazji
nie mozna usprawiedliwic.

Czytajqc doniesienia prasowe na temat wynil(6w badan opinii publicznej nalezy zwrocic uwag§ na sposob formulowania pytan.
W badaniach CBOS z lot 1999 oraz 2001
roznice w opiniach nt. eutanazji wynosily
nowet kilkanascie procent - w zaieinosd
od sposobu zadania pytanio. Zdecydowanie
mniej osob popierolo eutanazj?, gdy opisywano jq w pytaniach sformulowaniami ty-

'

pu: „skr6cenie cierpien" (CBOS 1999), „po- ;
moc w skroceniu zycia" (CBOS 1999) czy
„przyspieszenie smierci" (CBOS 2001). Oto
mozliwe skutki stosowania pytan „sugerujqcych" w badaniu poparcie dla eutanazji:
• skrocenie cierpien - wynik zawyzony,
gdyz kazdy jest za wyeleiminowaniem
bolu

^

• pomoc w skroceniu zycia - wynik zawy-

[

zony, slowo „pomoc" wywoluje pozytywne emocje
• przyspieszenie smierci - wynik zawyzony, kazde zabojstwo mozna traktowac jako przyspieszenie smierd
• ulatwienie chorym smierd - wynik zawyzony, gdyz slowo „ulatwienie" wywoluje pozytywne emocje
• podanie srodkow powodujqcych smierc wynik zawyzony, gdyz sugeruje sif, ze to
srodki a nie lekarz sq „winne" smierd
• skrocenie zycia, pozbawienie zycia, eutanazja - wynik relatywnie zgodny z rzeczywistosdq
• zabojstwo, morderstwo - wynik zanizony, slowa nacechowane pejoratywnie.
Jedna z podstawowych zasad socjotechniki
glosi, ze monipulowanie wynikami badah
opinii publicznej (przez zawyzania poparda) powoduje zwi^kszenie rzeczywistego

.

poparda dla danego zjawiska. Ludzie nie
lubiq bye w mniejszosci, twierdzqc, ze
„wi§kszosc ma racj?". T§ metod? stosowano
przy legalizowaniu aborcji w Stanach Zjednoczonych w latach 60 i 70 XX w. (por. Nathanson, 1999).

KU
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Trzy czwarte (75%) osob w wieku
18 - 24 lat twierdzi, ze byloby to sluszne. Moze to wynikac z wysokiego stopnia zlaicyzowania mlodziezy i braku
refleksji na tak odlegle dla nich tematy. Wraz z wiekiem, zmniejszaniem si?
wielkosci miejsca zamieszkania i zwi?kszeniem religijnosci maleje poparcie
dla prawa zezwalajqcego lekarzom na
przyspieszanie smierci proszqcych
o niq pacjentow.
Badania OBOP przeprowadzone
w latach 1993 i 1995 wykazaly, ze niezmiennie 48% respondentow pot?pialo „spowodowanie smierci nieuleczalnie chorego, cierpiqcego, na jego
prosb? - pod wplywem wspolczucia",
a odpowiednio 36% w 1993 r. i 34%
w 1995 r. nie pot?pialo takiego zachowania, reszta nie miala zdania
(OBOP 1995). Nast?pne badania poruszajqee t? tematyk? (CBOS 1999b)
pokazaly, ze wi?kszosc respondentow
(61%) twierdzi, ze eutanazja nie moze bye usprawiedliwiona. Jedynie
18% uwazalo, ze mozna jq usprawiedliwic. Wymienienie eutanazji wsrod
dlugiej listy zachowari naruszajqcych
rozmaite normy, w kontekscie integracji z Uniq Europejskq i zawarcie
zwrotu „w pewnych okolicznosciach"
we wst?pie do pytania spowodowalo
poszerzenie grona jej przeciwnikow.
Na tej podstawie widac, jak mozna
wplywac na odpowiedzi ankietowanych poprzez sposob postawienia pytania i kontekst, w jakim ono jest
umieszczone. Chcqc zyskac aprobat?
dla kontrowersyjnej sprawy wystarczy zrezygnowac z nazywania jej „po
imieniu". Stale wzrastajqce poparcie
dla eutanazji w Polsce nie jest wynikiem l?ku przed przyszlos'ciq, gdyz
grupy, w obr?bie ktorych notuje si?
najwi?kszq dla niej aprobat?, nie kierujq si? swoim dobrem w podejmowaniu decyzji, tylko dobrem kogos' „wyimaginowanego". Gdyby zmienic sposob zadawania pytania przez umieszczenie respondenta jako podmiotu,
wyniki prawdopodobnie bylyby inne.
Po pierwsze dlatego, ze jednostka
inaczej ocenia sytuacj e niedotyczqee
jej. Po drugie, czlowiek zdrowy klasyfikuje chorob? inaczej niz chory; sam
fakt utraty zdrowia powoduje modyfikacj? znaczenia tego slowa. Skoro
choroba i wejscie w rol? pacjenta
zmieniajq dotychczasowe znaczenia
poj?c, to i podejscie do eutanazji moze ulec zmianie.
Ludzie posiadajq tendencj? do konformizmu widzqc, ze wi?kszos'c jest in-
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nego zdania niz oni, zmieniajq swoje
poglqdy.
Warto odnotowac wyniki badari
przeprowadzonych
przez
Wyzszq
Szkol? Kultury Spolecznej i Medialnej,
wediug ktorych 9 1 % Polakow jest zdanie, ze eutanazja „narusza wartosc
i godnosc zycia ludzkiego" a 89 % respondentow jest zdania, ze lekarz powinien domowic pros'bie chorego o eutanazj? (Zbierzehowska 2002).

Rola mediow
Media, a w szczegolnosci telewizja
sq zalezne od osob (klientow), do ktorych kierujq swoje przekazy (produkty). Telewizja jest tak skonstruowana,
ze przekazywana przez niq mieszanina
informacji jest zrozumiala dla kazdego. Odbiera to widzom potrzeb? krytykowania tego, co widzq. Jednak regularne i dlugotrwale jej oglqdanie prowadzic moze do bezrefleksyjnego
przyjmowania znaczeri, poglqdow. Robert Cialdini (1999) twierdzi: „Dzieci
nie powinny bye pozostawione przed
telewizorem bez kogos, kto na biezqeo
b?dzie mogl z nimi oceniac, co jest
w telewizji zle, a co dobre. (..) Rozmowa z telewizorem powinna odbywac si?
przez caly czas podczas oglqdania programu. Czasem trzeba powiedziec sobie na glos: Telewizja klamie, ja wiem.
Warto tez powiedziec dziecku, a i sobie us'wiadomic, ze to, co oglqdamy na
ekranie, nie dzieje si? naprawd?. Film
to nie zycie. (...) To bardzo wazne, zeby osoby, narazone na wplyw telewizji,
mialy do niej wlas'ciwy dystans".
Mimo to, ze ponad dwie trzecie
(69%) badanych przez OBOP (1998)
postrzega rodzin? jako najbardziej pozqdana instytucj? w ksztaltowaniu obyczajow i zachowari mlodziezy, to 6 1 %
wybiera telewizj? jako najbardziej
wplywowq instytucj?. 43% ankietowanych uwaza ten wplyw za niekorzystny,
10% jest przeciwnego zdania. Rownoczes'nie z roku na rok zwi?ksza si? ilos'c
czasu sp?dzanego przed telewizorem.

W 1998 r. amerykariska stacja telewizyjna wyemitowala program tasm? wideo
z zapisem eutanazji wykonanej przez Kevorkiana na
52-letnim pacjencie. Kevorkian na filmie uzyskuje
zgod? od pacjenta, a na-

st^pnie wstrzykuje mu zastrzyk w przedrami? z preparatami: usypiajqcym, odcinaj^cym doplyw tlenu do
pluc, a wreszcie zatrzymuj^cym prac? serca. „Byl to
wieczor hariby. Dziennikarstwo osi^gn^io dno" - powiedzial kard. Anthony Bevilacqua z Filadelfii.
W czerwcu 2001 r. francuski instytut badawczy Mediametrie opublikowal eoroczny raport „Eurodata 2001",
skladajqcy si? z analiz konsumpcji telewizji i oglqdalnos'ci programow ws'rod
1,2 mid. telewidzow w 64 krajach (Nozyriski 2001). Jednym 'z najistotniejszych wnioskow nasuwajqcych si? po
lekturze tego raportu jest stwierdzenie
faktu, ze w 2/3 paristw odnotowano
wzrost czasu oglqdania telewizji
w 2000 r. w porownaniu do roku 1999.
Analiza s'redniego dziennego czasu
oglqdania telewizji na s'wiecie pokazuje wzrost w porownaniu z rokiem 1999
o 7 minut, co przeci?tnie daje 208 minut (3 godz. 28 min.) oglqdania telewizji dziennie w 2000 r.
Katarzyna Pluta,
socjolog, autorka pracy „Socjologiczne,
prawne i etyczne aspekty eutanazji"

Jeden z najglosniejszycii zwoiennil(6w eutonazji Peter Singer (uwazajqcy m.in., ze swinia
posiada lepsze zdolnosd - capacities - niz powaznie diory noworodeic) odszedl od gloszonych przez siebie poglqdow, gdy jego malko zochorowab no Alzheimera. Wtedy no wlasny
koszt zorganizowai jej 24-godzinnq opiek^. Zagadni?ty na temat sprzecznosci swego post?powania (gdyz wediug jego feorii kobieta ta wskutek choroby stradia status osoby i mozna jq bylo poddac eutanozji) Singer wyznal: „Mysl$, ze
ta sprawa otworzylo mi oczy na to, ze te rzeczy
u dowieka sq bardzo trudne... Trudniejsze niz
dotqd sqdzilem, bo jest to cos innego, gdy
chodzi 0 twojq wiasnq motkf" (Mordniec
2001, 8). Ciekawa sytuacjo miala tez miejsce
w Izbie Lordow w Wielkiej Brytonii, gdzie zastanowiano si^ nad legalizacjq eutanazji. Slworzono specjainq grup§ roboczq zwolennikow eutnozji, ktorzy pojechali do Holandii, by zbadac sytuacjf. Gdy wrodii, wszyscy byli juz przeciwnikami eutanazji (Willke, 2002).
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dr n. med. Jerzy Umiastowski
przewodniczqcy Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej

Opieka paliatywna
jako alternatywa dla eutanazji
Eutanazja jest zabiciem czlowieka
ze szczegolnych motywow. Jest mianowicie zabiciem czlowieka, rzekomo
w celu usuni?cia jego cierpienia. Zabijajqcy wierzy wi?c, ze zabojstwo usunie
cierpienie zabijanego - choc nie wie,
czym jest smierc.
Zabijanie 'ludzi z roznorodnych
motywow bylo stosowane w starozytnos'ci - zrzucanie ze Skaly Tarpejskiej
dzieci slabych fizycznie, zabijanie ludzi
na arenach cyrkowych dla rozrywki widzow czy zabijanie niewoinikdw przez
ich wlasciciela. Jednak w tych samych
czasach Platon napisal: „ stawianie zla
nad dobrem jest sprzeczne z naturq
ludzkq", a Aiystoteles stwierdzal: „ Istniejq pewne dzialania i emocje, ktorych same nazwy zawierajq w sobie
niegodziwosc, na przyklad (...) morderstwo. Te i podobne emocje i dzialania zakladajq przez swoje nazwy, to ze
sq zle. Dlatego dokonujqc ich, nie mozemy nigdy czynic dobra; wykonywanie ich jest zawsze zle". Starozytny.lekarz grecki Hipokrates, w teks'cie znanym powszechnie pod nazwq „ Przysi?ga Hipokratesa" napisal: „nikomu, nawet na zqdanie, nie dam smiercionos'nej trucizny, ani nikomu nie b?d? jej
doradzal, podobnie tez nie dam niewies'cie s'rodka poronnego".
Poj?cie eutanazji, czyli tak zwanej
„dobrej smierci" zostalo stworzone
w I I I Rzeszy przez nazistowskich psychiatrow i oznaczalo zabicie czlowieka,
ktorego „zycie jest niewartym przezycia". Chodzilo o zabijanie choiych psychicznie, niedorozwini?tych umyslowo
oraz inwalidow. Technika zabijania, po
wypelnieniu stosownego formularza
przez psychiatry, polegala poczqtkowo
na dozylnym podawaniu duzej dawki
s'rodka nasennego, a potem, ze wzgl?du na koszta srodkow nasennych, na
zatruciu gazem. Zagazowywano zwykle grupy ludzi w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach szpitalnych.
Wspolczesni zwolennicy eutanazji
nie chcq pamiytac o pochodzeniu tego

pojycia i o historii z nim zwiqzanej.
Jednak rowniez oni mowiq, ze zycie
niektorych ludzi jest niewarte przezycia i ze ludzie ci powinni bye zabici dla
ich wlasnego dobra.

Pragnienie smierci to objaw
chioroby
Zwolennicy eutanazji mowiq, ze
cierpiqcy chory sam prosi o pozbawienie go zycia i ze niespelnienie tej prosby jest niehumanitarne. Twierdzenie
takie jest sofizmatem, to znaczy logicznym wywodem opartym na falszywym, ale nieujawnionym zalozeniu,
w celu wprowadzenia rozmowcy
w blqd. Sofizmat, w przypadku eutanazji, polega na tym, ze (z bardzo nielicznymi wyjqtkami) prosba chorego
o pozbawienie go zycia nie jest swiadomq decyzjq podjftq przez czlowieka
rozumiejqcego znaczenie czynu i zdolnego swiadomie kierowac swoim post^powaniem, ale objawem choroby.
Zjawisko zostalo opisane przez Cecil
Sanders, zalozycielk? Hospicjum Sw.
Krzysztofa w Londynie. Jej zdaniem,
problem wiqze si? ze zjawiskiem totalnego bolu. Bol totalny wystypuje
przede wszystkim u niektorych chorych na choroby nowotworowe, w stanie terminalnym, to znaczy w takim
stanie, kiedy wyleczenie nie jest mozliwe i kiedy choroba nieuchronnie musi
doprowadzic do s'mierci w niedalekiej
przyszlos'ci. Chorzy tacy odczuwajq dotkliwy bol fizyczny, ktoremu towarzyszy ci?zka depresja psychiczna. Przyczynq depresji jest fakt, ze chory obserwuje szybko narastajqce zamiany swojej osobowosci:
• nieodwracalnie traci swoj, przez
wiele lat wykonywany, zawod;
• przestaje bye powiqzany z swoimi
najblizszymi
dotychczasowymi
wiyzami rodzinnymi, a w to miejsce pojawia si? traktowanie go jako przedmiotu nerwowej troski,
tym wi?kszej im bardziej go ko-

chajq. Paradoksalnie zle poj?ta
milosc najblizszych powoduje, ze
traktujq go przedmiotowo. Dominuje nerwowa troska o chorego,
jako o nierozwiqzywalny problem,
a zanika kontakt osob. Czasem
najblizsi wypowiadajq przed chorym nieuzasadnione optymistyczne sqdy co do jego stanu - sqdy,
w ktore chory nie moze uwierzyc
i zamiast tego dochodzi do wniosku, ze bliscy klamiq;
• patrzqc w lustro chory widzi innq
twarz niz dotychczas mu znana i zapami?tana. Co gorsze, ta twarz codziennie jest inna i bardziej niepokojqca. Chory nieodwracalnie traci
sprawnosc fizycznq, przestaje chodzic i wie, ze juz nigdy chodzic nie zacznie. Choiy staje si? pozomie kirns
innym - nawet dla samego siebie.

Wyleczyc depresjq
W odroznieniu od innych postaci
depresji reaktywnej, ta obserwowana
w bolu totalnym powoduje natr?tne
mys'li samobojcze. Bol fizyczny, b?dqcy
istotnym elementem bolu totalnego,
mozemy obecnie opanowac przy pomocy szeregu srodkow, ktorymi dysponuje wspolczesna medycyna. Jednak
zniesienie bolu fizycznego nie wystarcza, konieczne jest opanowanie depresji. Tu mezb?dne stajq si? oddzialywania psychologiczne; nalezy nawiqzac
kontakt osobowy z chorym i unikac
pos'piechu. Celem tych dzialari jest
zwrocenie choremu jego utraconej
osobowosci. Chory t?skni za samym
sobq, a raczej za swojq utraconq osobowosciq. Poczucie rozpadu wlasnej osobowosci mozemy zniwelowac nawiqzujqc kontakt osobowy z choiym. W tym
celu, przed wejsciem do pokoju chorego nalezy wykonac pewien zabieg psychologiczny: nalezy pomys'lec, ze teraz
b?d? interesowal si? wylqcznie chorym,
z ktorym mam si? wlas'nie skontaktowac, ze zapomn? w czasie tych paru
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minut o wlasnycii problemacli, ze zrobi? to bezwzglydnie i caikowicie. Lekarz wierzqcy moze pomyslec: Panie
Boze, uezyri mnie przez tycii par? najblizszych minut swi?tym - nie dla mnie
- dla chorego w stanie totalnego bolu,
po wyjsxiu od chorego mog? znowu
wrocic do moich problemow. Po takiej
autosugestii, sprowadzajqcej si? do
unikni?cia pospiechu, to znaczy do
mys'lenia wylqcznie o czynnos'ci aktualnie wykonywanej, mozemy wejsc do
chorego. Potem nie musimy wiele mowic. Raczej pozwolmy mowic choremu. On natychmiast odczuje, ze jest
dla nas osobq; tq samq osobq, ktorq byl
przed zachorowaniem, ze nadal moze
pozostawac w kontakcie osob. Przez
kontakt osobowy z chorym niejako
zwracamy mu jego osobowosc, co
w polqczeniu z farmakologicznq, czy
szerzej biotechnologicznq, likwidacjq
bolu fizycznego usunie bol totalny.
Chory wowczas powie sam sobie, ze
nadal chce zyc, lub inaczej - ze chce
dozyc swojej naturalnej s'mierci i nie
chce bye zabijanym. Mozemy w ten
sposob darowac choremu jedne z najwazniejszych chwil jego zycia. Najwazniejszych i czasem najszcz?sliwszych.
Ludzie pracujqcy w hospicjach majq
ogromne wlasne doswiadczenia w tym
zakresie. Opisz? jeden przypadek. -W
kraricowo zaniedbanym mieszkaniu lezala chora w terminalnym okresie choroby nowotworowej w stanie ci?zkiego
totalnego bolu. Mqz alkoholik, nie mogqc zniesc istniejqcej sytuacji, byl permanentnie pijany i agresywny wobec
chorej. Pracownicy hospicjum opanowali bol totalny, co spowodowalo radykalnq zmian? zachowania m?za, ktory
stal si? po raz pierwszy w zyciu zyczliwym dla swojej zony. Pacjentka mowila, ze nigdy nie byla tak szcz?s'liwa, jak
w tych ostatnich dniach zycia. Mqz alkoholik zadal nawet sobie trud, aby
uladzic mieszkanie. Po kilku tygodniach chora zmarla spokojnie, bez dolegliwosci bolowych i bez depresji. A l ternatywq bylo zabicie pacjentki. Opisany przypadek nie jest melodramatycznq fikcjq literackq, ale autentycznq
kazuistykq bolu totalnego.
Inny autentyczny przypadek: chora
byla w stanie totalnego bolu w wyniku
poinformowania jej i jej rodziny o jednoznacznie zlym rokowaniu. Chorej
odmowiono hospitalizacji. W Holandii
byla klasycznq kandydatkq do eutanazji.
Na innym oddziale szpitalnym podj?to
heroicznq terapi?. Chora przezyla 9 lat
i dzis' jest we wzgl?dnie dobrym stanie.
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Bol mozna leayc Wediug danych WHO, bol no„W?ikszosc bolu fizycznego mozna opanowac
wotworowy mozna wyeliminowac u 95 proc. pacjen- za pomocq wlasciwego stosowania analgetykow"
tow - podaje krajowy konsultant w dziedzinie opieki (Singer, Siegler, 1990).
paliatywnej prof. Jacek luaak. Lekarze bardzo a?sto
Osobnq kategori? cierpienia stanowi cierpienie
nie potrafiq leczyc bolu - rozwiqzoniem tego proble- psychiczne. Obowa przed somotnosciq utratq godmu jest doskonalenia umiej^tnosci walki z bdlem a nie noki, opuszaeniem, niedost?pnosdq lekarza w deudekanie si§ do eliminacji choroby „przez eliminacja cyduqcej chwili (wszystkie te przyczyny mozna
pacjenta". „Amerykanske
i Stowarzyszenie Medyane szybko wyeliminowac) bardzo cz?sto (80 proc. pro(AMA) publianie przyznaio si^ do kompetencyjnych szqcych - Dongel 2001) stonowiq motywy prosby
brakow zwiqzanych z usmierzaniem bolu (...) Usmie- 0 eutanazj?.
rzanie bolu wediug norm AMA, jest w Holandii prymitywne" (Wil ke 2000:128). „W?ikszosc naszych leka- Polskie Towarzystwo Opieki Pdlotwnej:
rzy jest skibo obeznana z nowoaesnymi srodkomi www.opiekapaliatywna.com.pl
i zobiegami paliatywnymi" - uwaza dr Karl Guning, infolinio: 0801 190 000
Holender, przewodniaqcy Swiatowej Federacji Leka- colkowity koszt polqczenia 0,35 zt za rozmow?
rzy Szonujqcych Ludzkie Zycie (R?dzioch, 2001).
w godz. 8.00 - 22.00 we wszystkie dni tygodnia
„Lekarz musi pami?tac, ze bol, l?k i depresj? mozna dzis skuteanie leczyc - od tego trzeba zaaqc, gdy W Austrii krewni osoby terminalnie chorej mogq
chory blaga o smierc" - stwierdzil dr Johannes van skorzystac z 3 do 6-miesi?cznego uriopu przeznaDelden, gerialro i etyk z Utrechtu (Walewski, 2001). czonego nad opiek? nod chorym. Z uriopu mogq
Waszyngtonskie Stowarzyszenie Medyane (Wa- skorzystac molzonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, roshington Medical Association) stwierdzilo, ze bdl moz- dzeiistwo. 74 % Austriakow wyrozilo ch?c' skorzystona kontroiowac'w przypadku 90-96 % pacjentow (Po- nia z uriopu, gdy zojdzie taka koniecznosc.
in Management and Care of Terminal Patient 1992).
m

Nalezy jeszcze wspommiec o bardzo
rzadkich przypadkach, kiedy prosba
chorego o pozbawienie go zycia nie jest
objawem chorobowym, ale wyrazem
suwerennej decyzji czlowieka. W takich
przypadkach lekarz nie moze podjqc sif
zabojstwa na zlecenie, to nie jest problem medyczny i nie wolno oczekiwac
od lekarza wykonywania takich czynnos'ci. Gdyby zaakceptowac takie absurdalne stanowisko, to powinny by powstawac gabinety lekarskie informujqce,
ze tu si? zabija na prosb? zabijanego.
Zycie czlowieka wspolczesnego cz?sto jest ograniczone do zaspokajania
biezqcych potrzeb i zdobywania pieni?dzy, niezb?dnych do tego zaspakajania. Umieranie kogos bliskiego nie
miesci si? w tym schemacie. Umierajq-

cy, nawet bardzo bhski, stanowi ci?zar
nie do zniesienia i trudno wtedy utrzymac autentyczny kontakt osob. Znacznie wygodniej jest odizolowac si? faktycznie, lub tylko psychologicznie od
uraierajqcego, w przekonaniu, ze
troszczymy si? o niego. Kraricowym
przykladem takiej postawy jest zabicie
umierajqcego, rzekomo z motywow
humanitarnych.
W 1999 roku odbyla si? w Watykanie plenarna sesja Papieskiej Akademii Zycia pos'wi?cona godnos'ci umierania. W czasie tej sesji, jeden z mowcow, o. Mario Bizotto, w wykladzie pt.
„Ukrywanie Smierci" powiedzial:
„czlowiek, ktory chce antycypowac
s'mierc, przestaje bye suwerennym
i wolnym, a staje si? ofiarq".

prof, dr hab. Wojciech Botoz CSsR

Prawa Cztowieka Umierajqcego
1.
2.
3.
4.
5.

Prawo do tral<towania naleznego osobie az do smierci
Prawo do informacji o wtasnym stanie i udziatu w podejmowaniu decyzji
Prawo do uigi w bolu fizycznym i cierpieniu
Prawo do wolnosci od terapii przedtuzajqcycli proces umierania
Prawo do pomocy psycfiologicznej i wsparcia ductiowego, zgodnie ze swoim
swiatopoglgdem
6. Prawo do kontal^tu z rodziny i swoim srodowiskiem, aby nie umierac w samotnosci
7. Prawo do wyrazania swoicti uczuc na temat smierci
8. Prawo do naturalnej i godnej smierci
if
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prof, d r h a b . n . m e d . h e T a d e u s z L . C h r u s c i e l

Farmakoterapia bolu
Bol jest przykrym ezuciowym - fizyeznym i emocjonalnym a wi?c psyehieznym, a takze duchowym doznaniem, wyst?pujqcym pod wplywem
bodzcdw uszkadzajqeych tkanki, lub
zagrazajqcyeh ich uszkodzeniem. Chociaz niewielu ludzi umiera z bolu, wielu umiera w bolu; jeszcze wi?cej zyje
z bolem. Bolowi fizycznemu towarzyszy bol psychiczny, powodujqcy cierpienie. Cierpienie zawsze dotyczy calej
osobowosci: ciala, psychiki i duszy. Cecily Saunders, tworczyni ruchu hospicyjnego, nazwala to cierpienie bolem
wszechogarniajqcym lub totalnym. Bez
zlagodzenia bolu wszechogarniajqeego
opanowanie bolu fizycznego moze bye
bardzo trudne lub wr?cz niemozliwe.
I przeciwnie: nie mozna zlagodzic bolu
fizycznego bez wplywania na bol totalny. Dla skutecznego opanowania
wszechogarniajqcego bolu nowotworowego i zwalczania innych objawow
choroby niezb?dne sq oprocz odpowiedniej farmakoterapii troskliwa pieIfgnacja chorego, pomoc psychosocjalna i duchowa.
Leczeniem z natury rzeczy muszq
si? zajmowac lekarze rodzinni i lekarze pierwszego kontaktu. Jednakze leczenie nie moze pozostac tylko w ich
r?kach, niezb?dne sq osrodki referencyjne - poradnie leczenia bolu.
METODY TERAPEUTYCZNE
W POST^POWANIU PRZECIWBOL O W Y M D Z I E L I M Y TRADYCYJNIE NA: FARMAKOLOGICZNE,
PSYCHOLOGICZNE,
CHIRURGICZNE I FIZYKOTERAPEUT Y C Z N E (akupunktura, krioterapia,
elektroterapia itp.).
Deklaracja Europejskiej Federacji
Oddzialow lASP (Mi?dzynarodowego
Stowarzyszenia Parkow Technologicznych), uchwalona w 2001 r. w Brukseli, dotyczqea bolu przewleklego, jako
glownego problemu zdrowotnego,
stwierdza, ze „B61 jest glownym problemem zdrowotnym w Europie. Chociaz bdl ostry moze bye uwazany jako
objaw choroby lub uszkodzenia, przewlekly i nawracajqcy bol stanowi odr?bny problem zdrowotny, chorob? samq w sobie".

Bol ostry jest sygnalem obecnosci
bodzca uszkadzajqcego lub trwajqcego
niszczenia tkanek. Jest to pozyteczny
sygnal, ostrzegajqcy organizm o niebezpieczeristwie i koniecznos'ci zareagowania ucieczkq lub szukaniem pomocy. Bol trwajqcy dlugo, cz?sto traci
cz?sc swojej funkcji, jako sygnalu alarmowego, i prawdopodobnie jest zwiqzany z wtornymi zmianami.
Bol przewlekly, spowodowany innymi mechanizmami, niz bol ostry,
uruchamia zlozony zespol fizycznych,
psychologicznych i duchowych zmian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unieruchomienie,
Obnizenie odpomosci,
Zaburzenia snu,
Zaburzenia apetytu i odzywiania,
Uzaleznienie od lekow,
Uzaleznienie od rodziny wzgl?dem
opiekunow,
7. Naduzywanie systemu opieki zdrowotnej,
8. Trudnosci lub niemoznosc wykonywania pracy,
9. Izolacja, zamykanie si? w sobie,
10. L?k, strach,
11. Rozgoryczenie, frustracja, depresja.

Spoteczne koszty bolu
przewleklego
Bol przewlekly stopniowo dominuje w zyciu pacjenta i jego rodziny. Pogarsza si? jakos'c zycia osoby cierpiqcej
i jej bliskich, pojawiajq si? obciqzenia
finansowe: koszty uslug medycznych,
piel?gniarskich i lekow, nieobecnosc
w pracy, utrata zarobkow, nieproduktywnosc rodzinna i spoleczna, finansowe obciqzenie dla rodziny i przyjaciol,
koszty odszkodowari, rent i zasilkow.
W Polsce, gdzie rocznie umiera na
raka ponad 70 000 osob, nie obliczono kosztow wyst?powania bolu przewleklego (glowne koszty pos'rednie
brane pod uwag?: absencja w pracy,
brak ch?ci dzialania, bezczynnosc,
brak zarobkow, degradacja jakos'ci zycia, brak snu, izolacja spoleczna, problemy malzehskie, nizszy status majqtkowy).

W Irlandii dokonano czqstkowych
obliczeri. I tak obliczono, ze wybranych losowo 95 chorych z bolem przewleklym kosztowalo paristwo 1,9 miliona funtow.
Potrzebne wi?c jest zwrocenie
wi?kszej uwagi na ten problem przez
specjalistow ochrony zdrowia, wspieranie wysilkow profesjonalistow przez
rzqd i parlament. 50% pacjentow
z chorobq nowotworowq doznaje bolow rosnqcych w miar? post?pu choroby, a 75% w zaawansowanych i terminalnych stadiach choroby. W zaawansowanym raku bole sq okreslane w 4050% przypadkow jako umiarkowane
lub nasilone, a jako bardzo ci?zkie lub
przeszywajqce w 25-30%^.

Farmakoterapia bolu
W 1986 r. W H O opublikowala wytyczne dla leczenia bolu nowotworowego oparte na 3-stopniowej drabinie3. Sluzq one jako algorytm sekwencjalnego post?powania farmakologicznego w zaleznosci od intensywnosci
bolu zglaszanego przez pacjenta.
Indywidualizowana terapia bolu
powinna uwzgl?dniac stadium choroby, towarzyszqce choroby, charakterystyk? bolu i psychologiczny i kulturowy
Stan pacjenta. Niezaleznie od miejsca
udzielania swiadczeri medycznych, srodowiska i kulturowego otoczenia
wskazdwki W H O wytyczne zostaly potwierdzone w licznych badaniach k l i nicznych^. D o 90% pacjentow doznaje
ulgi po stosowaniu wytycznych^.
Jednakze okolo 50% pacjentow
otrzymuje niewystarczajqce leczenie
przeciwbolowe, a 30% pacjentow z rakiem nie otrzymuje odpowiednich lekow*. Glowne przyczyny niedostatecznej analgezji to wg pismiennictwa podawanie analgetykow w miar? potrzeby a nie w sposob ciqgly (around
the clock), niewystarczajqce dawkowanie, nieprawidlowy wybor leku i nie
podawanie dodatkowych dawek w bolach wszechogarniajqcych, totalnych.
W subiektywnym doswiadczaniu bolu
grajq duzq rol? czynniki psychologiczne, gdyz przewlekly bol zaostrza stany
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Ifkowe, nerwowosc, depresj? i zaburzenia snu. Niekiedy lekarze nie doceniajq bolu pacjenta i wyolbrzymiajq
komponent? psychicznq. Ponadto niedostateczna umiej?tnosc oceny nasilenia bolu i niech?c do przepisywania
opioidow ze wzgl?du na ryzyko uzaleznienia, tolerancj? i objawy uboczne
jest plagq spoleczeristwa lekarskiego.
Uzaleznienie jest rzadkie. Opisano
4 przypadki na 11882 pacjentow bez
uprzedniej historii uzaleznienia leczonych opioidami z powodu bolow^. Ponadto analgetyki sq kosztowne, w wielu krajach nie sq refundowane i sq
trudno osiqgalne. Cz?sto stosuje si?
analgetyki jedynie w koricowych stadiach choroby zaniedbujqc okresy,
w ktorych stan pacjenta jest ustalony
i stosowana jest terapia hormonalna
wzgl?dnie chemioterapia.

B6I fizyczny
Polskie Towarzystwo Zwalczania
Bolu prowadzi intensywnq prac? naukowq oraz szkoleniowq, organizuje
zjazdy i konferencje.
W oparciu o wytyczne W H O opracowane zostaly w Centrum Onkologii
w Warszawie przez dra J. Jarosza
wzorcowe zalecenia post?powania.

Standard leczenia bolu n o w o tworowego w g zaieceh W H O
1. Sposob leczenia przyjmuje si? po
ustaleniu lokalizacji i rozpoznaniu bolu. Odroznic nalezy bole receptorowe
(powstale w wyniku draznienia receptorow bolowych w tkankach) od bolow
neuropatycznych (niereceptorowych),
powstajqeych w wyniku uszkodzenia
nerwow. Bole receptorowe (nocyceptywne) (w tym: somatyczne, trzewne,
z ucisku na nerwy) sq zazwyczaj dobrze zlokalizowane, latwe do opisania,
nasilajq si? pod wplywem nacisku, ruchu. Dotyczq tkanek skory, kosci, trzewi. Bole te zazwyczaj ust?pujq po podaniu lekow przeciwbolowych. Bole
neuropatyczne zazwyczaj bardzo dokuczliwe, stale, t?pe z nakladajqcymi
si? napadami klucia, szarpania, pieczenia. Cz?sto towarzyszy im przeczulica skorna. Bole te nie w pelni ust?pujq pod wplywem lekow przeciwbolowych i zazwyczaj konieczne jest stosowanie innych metod leczenia i lekow
uzupelniajqcych („adiuwantowych"),
pomocniczych. O C E N A B O L O W
OPIERA S I ^ N A D O K L A D N Y M
WYWIADZIE,
POZNANIU
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U P R Z E D N I E J T E R A P I I I JEJ W Y NIKOW I W RAZIE POTRZEBY
NA BADANIACH
DODATKOW Y C H (RTG, SCYNTYGRAFIA,
USG, KT, B A D A N I A C H E M I C Z N E
K R W I ) . Oceniamy charakter bolu
(staly, okresowy), cz?stos'c, subiektywne nasilenie bolu (slaby - nie do wytrzymania).
2. Leki przeciwbolowe i ich dawki
dobiera si? indywidualnie dla kazdego
chorego i w zaleznosci od nasilenia bolu. Zasadq leczenia jest doprowadzenie do stanu, w ktorym chory jest wolny od bolu, nie jest zbyt senny i jest
zdolny do aktywnos'ci fizycznej i umyslowej odpowiadajqcej jego zasobowi
sil i mozliwosciom intelektualnym.
Wediug W H O leki przeciwbolowe
zaliczyc mozna do jednej z trzech grup
(stopni) o rosnqcej sile dzialania, o rosnqcym potencjale analgetycznym. Leki te tworzq tzw. drabin? analgetycznq.
I. Proste analgetyki
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i paracetamol. Najch?tniej wybierane
sq (ibuprofen, naproksen, diklofenak)
leki o stosunkowo malej toksycznos'ci
dla sluzowki przewodu pokarmowego.
Bardzo populamy metamizol (Pyralgina) odznacza si? potencjalnie toksycznym dzialaniem na uklad krwiotworczy, moze spowodowac smiertelnq granulocytopeni?, na szcz?scie rzadkie
powiklanie.
IT Slabe opioidy •
Kodeina i tramadol (ostatnio takze
dekstropropoksyfen
(Di-Antalvic),
pentazocyna (Fortral). Zazwyczaj podawane sq Iqcznie z lekami pierwszego
stopnia. Nie nalezy przekraczac zalecanych maksymalnych dawek (kodeina: tabl. po 0,02 do 0,06 co 4 h; tramadol 0,1 CO 4 h.). Nie ma zadnego racjonalnego uzasadnienia do stosowania
rownoczesnie dwu slabych, opioidow.
I I I . Silne opioidy
Morfina i fentanyl. Zwlaszcza preparaty morfiny o przedluzonym dzialaniu: Doltard, M-Eslon, MST Continus, Skenan, Slovalgin, Vendal. Stosowane sq rowniez oksykodon (Eucodal), ketamina (Calypsol), petydyna,
(Dolargan). Leki te nalezy rowniez kojarzyc z lekami I stopnia. Leki tej grupy nie wykazujq zwykle efektu pulapowego (ceiling effect), a wi?c zawsze w miar? potrzeby - istnieje mozliwosc
zwi?kszenia dawki. „Morfina moze bye
podawana w postaci prostego wodnego roztworu, co 4h oraz/lub w postaci
tabletek o kontrolowanym uwalnianiu.

podawanych co 12 h. Podawanie morfiny zwykle rozpoczyna si? od dawki
0,01 (rzadziej - tylko 5 mg), co 4 h lub
tabletki 0,03 co 12 h. Nast?pnie dawk?
mozna zwi?kszac o ok. 50%. Fentanyl
dost?pny jest w postaci plastrow ( D u rogesic). Czas dzialania wynosi okolo
72 h i z takq cz?stotliwosciq powinny
one bye zmieniane. Stosujemy najpierw dawk? najmniejszq z szybkosciq
uwalniania 25 mikrog. na godz., w miar? potrzeby 50, 75, 100 lub wi?cej mikrog/godz. Wi?kszos'c chorych, pr?dzej
czy pozniej wymagac b?dzie silnych
opioidow. Nie nalezy zbytnio zwlekac
z ich podawaniem. Nieuzasadnione sq
tez obawy, ze wczesne rozpocz?cie leczenia opioidami zmniejszy ich skutecznosc w pozniejszych etapach choroby. Tolerancja nie rozwija si? tak
szybko".
Razem z morfinq mozna stosowac:
Metoklopramid 30-120 mg/24h; Butylobromek hioscyny 40 do 120 mg/24h;
Haloperidol 1,5 do 20 mg/24h; Ketamina 120 do 360 mg/24h; Lewomepromazyna 50 do 100 mg/24h; Midazolam
5 do 30 mg/24 h; Bromowodorek hioscyny 0,8 do 1,2 mg/24h.
Skutecznos'c leczenia zalezy nie tylko od doboru leku i dawki, ale takze
od drogi podania i sposobu podawania
wybranych lekow. Po dobraniu leku
w dawce odpowiedniej do nasilenia
bolu w przypadku braku skutecznosci
leczenia nalezy zwi?kszyc dawk?;
ewentualnie wybrany preparat musi
bye zmieniony na inny lek, skuteczniejszy, „wyzszego stopnia drabiny analgetycznej". Istotne jest zapewnienie stalego dzialania analgetycznego. Lek nalezy podawac regularnie, w odst?pach
czasu warunkowanych czasem trwania
dzialania preparatu. Praktycznie oznacza to dla wi?kszosci analgetykow co
4 godziny, dla preparatow morfiny
o zmodyfikowanym uwalnianiu co 12
godz., dla fentanylu w plastrach co
3 doby. Po opioidach obserwujemy objawy uboczne:
• wczesne (nudnosci, wymioty,
sennos'c itp.)
• stale (zaparcie stolca)
• rzadkie pozne (pocenie, suchos'c
w Jamie ustnej, s'wiqd, trudnos'ci
w oddawaniu moczu i in.)
Mozliwe dzialania uboczne w czasie stosowania morfiny:
Miareczkowanie dzialania
• Nudnos'ci
• Wymioty
• Uspokojenie
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• Suchosc w Jamie ustnej
• Swiqd
• Depresja oddyehania
Podtrzymywanie dzialania
• Zapareie
• Hyperalgezja
• Halucynacje
• Drgawlci
• Zaburzenia poznaweze
• Zapas'c
• Depresja oddyehania
Jednoezes'nie ze zleeeniem opioidow nalezy kazdemu choremu przepisac s'rodki przeczyszczajqce.
IV. Leki uzupefaiiajqce (adiuwantowe)
Leki te podaje si? jednoczes'nie
z analgetykami. Sq niezb?dne przede
wszystkim w leczeniu bolow neuropatycznych i fantomowych. Leki te sq stosowane przede wszystkim dla zwalczania dzialari niepozqdanych spowodowanych zazywaniem analgetykow
(nudnosci, wymioty, zaparcia) i/lub dla
zwalczania objawow towarzyszqeym
bolom (bezsennosc, wzmozone napi?cie mi?sni, l?k).
Do najcz?s'ciej uzywanych lekow
uzupelniajqcych nalezy amitryptylina,
uzywana w leczeniu bolow neuropatycznych z przeczulicq skornq w dawkach wzrastajqeych od 25 do 100 mg na
noc. Karbamazepina stosowana jest
rowniez w bolach neuropatycznych,
ktorym towarzyszq napady klucia, palenia w dawkach podzielonych, rozpoczynajqc od 200 do 800 mg na dob?.
Deksametazon w bolach spowodowanych ciasnotq czaszkowq, uciskiem
rdzenia, uciskiem i zmianami zapalnymi korzeni nerwowych w dawkach 4-24
mg na dob?.
W leczeniu zaparc mozna stosowac
typowe leki osmotyczne laktuloz?,
czopki glicerynowe, a takze bisakodyl.
W zapobieganiu i przeciwdzialaniu
wymiotom metoklopramid, tietyloperazyn?, ondansetron, chloropromazyn?, ostatnio takze Cannabis i przetwory konopi oraz tetrahydrokanabinol
(THC).

Farmakoterapia bolu u dzieci
Dangel w 1998 r. zwracal uwag? na
cz?ste bl?dy: ankieta Dangela i wspolpracownicy wskazuje, ze leczenie nie
jest prowadzone wlas'ciwie w przypadku bolu pooperacyjnego (37%), bolu
nowotworowego (43%) i bolu jatrogennego (47%).

• Przyczynq jest brak wiedzy, brak
standardow post?powania, zla organizacja, negatywna postawa
personelu, brak sprz?tu i Srodkow finansowych, l?k przed stosowaniem morfiny.
• U najmlodszych dzieci bol jest leczony mniej skutecznie;
• W bolu pooperacyjnym najcz?s'ciej stosuje si? zastrzyki petydyny, ktora jednak krotko dziala;
• Rzadko stosuje si? znieczulenie
przewodowe;
• Ogranicza si? uprawnienia piel?gniarek do podania leku przeciwbolowego;
• Zapobieganie i leczenie bolu
u dzieci nalezy do podstawowych
obowiqzkow lekarza.
• Mozliwe jest przygotowanie psychologiczne (dzieci powyzej
5-7 r. i . ) .
Paracetamol jest najbardziej popularnym lekiem stosowanym u dzieci.
Cz?sto jednak stosowane sq dawki subterapeutyczne (dawka ograniczona do
60 mg/kg), a sposob podawania nie zapewnia ciqglosci dzialania. Drugim
podstawowym lekiem jest morfina.
Stosowanie morfiny wymaga dokladnej obserwacji pacjentow. Nie zaleca
si? podawania domi?sniowego ze
wzgl?du na krotkie dzialanie przeciwbolowe i niepewnosc szybkosci wchlaniania.
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IV Krajowej Konferencji Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Cz^stochowie w 2002 r.)

OPINIE
• Apel Mi^dzynarodowej Organizacji Lekarzy
(WMA) z 13 maia 2001 r. do lekarzy coiego swiata, by nie pomagali w samobojaej smierd swych
nieuleaolnie chorych pacjentow, nowet jesli zezwala no to ustowodowstwD krojowe. „£utanazja
jest sprzeana z podstawowymi zasadami etyanymi praktyki medycznej" - glosi apel (KAI 2001).
• Dekloracja Swiatowego Stowarzyszenia Medyanego,Marbello 1992 r.
• Deklaracja Genewska, opracowana przez ^wiatowe Stowarzyszenie Medyczne w 1948 r.: „Zachowam najwyzszy respekt dlo zycia ludzkiego od
chwili jego pocz?cia, nowet pod wplywem grozby
nie uzyjf mojej wiedzy lekarskiej przeciwko prawom ludzkosci" (Dunn, 1997).
• Mi^dzynorodowy Kodeks Opieki Medycznej,
sformulowany przez Swiotowe Stowarzyszenie
Medyane w 1949 r.: „chronc
i zycie ludzkie od
poagcia az do smierci" (Dunn, 1997).
• Wytyane Zarzqdu Federalnej Izby Lekarskiej
Niemlec w sprawie pomocy w umieraniu, wydone w 1979r.: „Na tie stosowanej w okresie narodowego socjolizmu eutanozji stolo si? konieczne
nap§
i tnowane
i oktywnej pomocy w umieraniu
i wspoldziolanlo w popefaiioniu samobojstwa jako dzialania, ktore jest niegodne lekarza"
(Brzezinski, 2002).
• Werdykt Europejskiego Trybunahj Prow Czlowieka, ktory 29 kwietnia 2002 r. odrzucil prosb?
sporalizoanej Brytyjki Diane Pretty o eutanazj?
uwozoqc jq za niezgodnq z art. 2. Europejskiej
Konwencji o Ochronie Prow Czbwieka i Podstawowch Wolnosci: „Prawo kazdego czlowieka do
zycia jest chronione przez ustaw?. Nikt nie moze
bye umyslnie pzbawiony zycia, wyjqwszy przypadki wykonania wyroku sqdowego skazujqcego
za przest?pstwo, za ktore ustawa przewiduje takq kar?" (Boloz, 2002).
• Opinio Australijskiego Towarzyslwa Medyanego
• Komilet Bioetyki Amerykoiiskiej Akademii Pediotrii stwierdziL „Amerykanska Akademia Pediatrii nie udziela poparcia praktyce wspomogonego samobojstwa ani eutanozji dla dzieci" (Pediatrics, VoL 106 No. 2 August 2000).
• Brytyjskie Stowarzyszenie Medyane (British Medical AKodalion) w 1997 r. w Edynburgu zdecydowanie opowiedziok) si? przedw eutanozp.
• Kodeks Etyki Medyanej Mi?dzynarodowej Organizacji Medycyny Muzuhiianskiej z 1985 r.
• Karto Procownikow Shjzby Zdrowia, Wotykan,
1995 r.

„Obowq
i zek lekarza do szanowonio decyzji pacjenta
nie wymaga od lekarza dostorczenio pacjentowi
^adaenia, ktore nie jest medyanie uzasadnione"
- slwierdziki Rada do Spraw Etyanych i Prawnych
Amerykaiisklego Stowarzyszenia Medyanego (JAMA 1992). Dalej Rada stwierdza „Pace
j nci nie majq
prawa do eutanazji. (...) Lekaaowi nie wolno dokonywac eutanazji ani uaestniczyc we wspomaganym
somobojslwie".
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Ruch hospicyjny
Ruch hospicyjny sprzeciwia si? eutanazji, twierdzqc, ze jej uprawomocnienie prowadzi
tylko do naduzyc. Pracownicy ruchu hospicyjnego uwazaj^ za szczegolnie niemoralne zabijanie czlowieka w czasach, gdy ponad 80% bolu i uciazliwosci chorowania mozna
wyeliminowac (Luczak 1998).
Hospicja to przede wszystkim mozliwosc kontaktu z chorym, towarzyszenia mu w ostatnich chwilach zycia, nauka komunikowania swoich potrzeb
i Ifkow. To powrot do smierci w otoczeniu bliskich, ktorzy ceniq kazdq
chwil? sp?dzonq z umierajqeym i nigdy
nie przyszloby im przez mysl prosic
o skrocenie jego zycia.
Poczqtki ruchu hospicyjnego si?gajq polowy X X wieku, kiedy to

Cicely Saunders
rozpocz?la prac? na rzecz umierajqcych chorych. Urodzona w 1918 r.
w zamoznej mieszczariskiej rodzinie
angielskiej studiowala piel?gniarstwo.
Nie mogla jednak podjqc pracy w zawodzie ze wzgl?du na schorzenia kr?goslupa. Zostala piel?gniarkq socjalnq
w jednym z londyriskich szpitali. Wowczas zetkn?la si? po raz pierwszy z samotnos'ciq i bolem umierajqeych tam
ludzi. Obserwujqc oddzielonych od rodziny, w obeym, nieznanym miejscu ludzi zrozumiala, ze szpital nie jest miejscem dla nich. Kiedy od jednego ze
swych podopiecznych dostala 500
funtow na okno do hospicjum, zrozumiala, czym ma si? zajqc. Zbierajqc
fundusze na budow? D o m u sw.
Krzysztofa w Londynie, propagowala
idee ruchu hospicyjnego. Raport rekomendujqcy metody leczenia przewleklego bolu stosowane w hospicjach wydany w 1986 r. przez Komitet
Ekspertow Swiatowej Organizacji
Zdrowia ( W H O ) byl oficjalnym uznaniem dla dotychczas paramedyeznej
dzialalnosci.

wyznaczonych godzin odwiedzin, bo
one majq bye domem otwartym na gosci. Pacjent zachowuje pelnq autonomif i jest wspomagany w swoich dzialaniach przez wolontariuszy. Sp?dzajq
oni czas na piel?gnacji chorych, na rozmowie z nimi, czytajq i m i oglqdajq
wspolnie telewizj?. „Wolontariusz to
ten, kto wypelniwszy swoje obowiqzki
czlonka rodziny, pracownika, obywatela, oddaje si? do nieodplatnej dyspozycji spoleczeristwa, ze szczegolnq uwagq
dla najbiedniejszych i odsuni?tych na
margines, w celu ich calos'ciowego
awansu. „ (Leone 2000: 69). Wolontariusz powinien zostac prawdziwym
przyjacielem chorego, przede wszystkim po to, aby poswi?cic si? mu w bezpos'rednich formach opieki (higiena
osobista, jedzenie, ubieranie). Na barkach wolontariusza pozostaje cz?sto
odciqzenie personelu fachowego stacjonarnego osrodka, ale coraz cz?sciej
i rodziny opiekujqcej si? w domu chorym. Wolontariusze nie b?dqcy przedstawicielami zawodow medycznych
przed podj?ciem pracy sq szkoleni, tak,
aby profesjonalnie sluzyc pacjentowi.
D o ich zadari nalezy tez troska o rodzin? chorego, przygotowanie jej na jego
s'mierc i pomoc w przetrwaniu zaloby
(Biela 1996). Wolontariusz pracujqcy
w hospicjum moze rowniez realizowac
si? poprzez zbieranie srodkow na jego
dzialalnosc, dbac o wystroj domu, porzqdek, gotowanie posilkow.
Ruch hospicyjny rozwija si? na calym swiecie od wielu lat, jednak w krajach, gdzie eutanazja byla nieformalnie przyzwolona i stala si? legalna, istnieje o wiele mniej placowek opieki
paliatywnej niz tam, gdzie nie jest ona
aprobowana.

Idea hospicjum
Polska
Hospicja nie przypominajq oddzialow szpitalnych, nie sq instytucjami
sprawujqcymi pelnq kontrol? nad zyjqcym w nich pacjentem. Nie ma tez
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W naszym kraju od 25 lat powstajq
nowe osrodki. Najcz?sciej usytuowane
sq w miastach wojewddzkich, ale coraz

cz?s'ciej lokalizowane sq w mniej szych
miastach. Ponad dziewi?cdziesiqt hospicjow wchodzi w sklad Ogolnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego
( O F R H ) . Istniejq tez przyszpitalne
placowki opieki paliatywnej i hospicja.
Oficjalna liczba miejsc dla terminalnie
chorych nie zostala nigdzie okres'lona,
gdyz hospicja w razie potrzeby wygospodarowujq dodatkowe lozka. Spis
domow hospicyjnych w Polsce (zwiqanych z Kos'eiolem katoliekim) znajduje
si? na stronie internetowej www. hospicjum. krakow. pi w zakladce „ruch
hospicyjny". Ponizej podajemy kontakt
z wi?kszymi os'rodkami w Polsce.
oprac. KP

Sekretariat Ogolnopoiskiego
Forum Ruchu Hospicyjnego,
Hospicjum ^w. Lazarza
ul. Fatimska17, 31-831 Krakow
tel./fax (0-12) 641 43 30
www. fiospicjum. krakow. pi
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ui. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel. (0-22) 678 16 11
www. fiospicjum. waw. pi
Kilnika Opieki Paliatywnej O^rodek
Opieki Dziennej - Hospicjum Palium
ul. Lqkowa 1/2, 61-878 Poznan
tel./fax (0-61) 8530-106
tel. do poradni: (0-61) 8531-465
tel. do oddzialu: (0-61) 8531-680
www. palium. vip. net. pi
Hospicjum ^w. Jerzego im. Aleksandry Gabrysiak
ul. Mikdaja Kopernika 26-28,
82-300 Elbl^g
tel. (0-55) 239 61 50
www. hospicjum. warmia-mazury. com

E U T A N A Z J A

Kosciot l<atoiicl<i w o b e c eutanazji

„Brat zabija brata"
„Iura et bona", Deklaracja o eutanazji Kongregacja Nauki Wiary, 5 maja 1980 r.
Eutanazja oznacza czynnosc lub jej
zaniechanie, ktora ze swej natury lub
w zamierzeniu dzialajqcego powoduje
smierc w celu wyeliminowania wszelkiego cierpienia. Tak wi?c eutanazja
wiqze si? z intencjq dzialajqcego oraz
stosowanymi srodkami.
W zwiqzku z tym trzeba (...) zdecydowanie oswiadczyc, ze nikt ani nic nie
moze w zaden sposob zezwolic na zadanie smierci niewinnej istocie ludzkiej,
bez wzgl?du na to, czy chodzi o plod lub
embrion, o dziecko, o osob? doroslq,
czy starca, o osob? nieuleczalnie ehorq,
czy znajdujqcq si? w agonii. Ponadto nikomu nie wolno prosic o takq smiercionosnq czynnosc: ani dla siebie, ani dla
kogos innego, powierzonego jego odpowiedzialnosci; CO wi^cej, nikt nie moze
zgodzic si^ na to, bezposrednio lub posrednio. Nie moze rowniez takiej czynnosci prawomocnie nakazac lub zezwolic na niq zadna wladza. Chodzi w tym
przypadku o naruszenie prawa Bozego,
o ziuewazenie godnosci osoby ludzkiej,
przest?pstwo przeciw zyciu, zbrodni?
przeciw ludzkosci. (rozdzial 2)
- Nie mozna nikomu nakazywac
zastosowania takiego sposobu leczenia, ktory - chociaz jest juz stosowany nie wyklucza jednak niebezpieczeristwa
albo jest zbyt uciqzliwy. Odrzucenie takiego srodka nie nalezy porownywac
z samobojstwem; nalezy raczej uznac
to za zwyklq akceptaej? sytuacji ludzkiej, za ch?c unikni?cia trudnych zabiegow lekarskich, ktorych korzysc nie odpowiada pokladanej w nich nadziei, albo niedopuszczenia do wielkich obciqzeri rodziny lub spolecznosci.
- Gdy zagraza smierc, ktorej w zaden sposob nie da si? uniknqc przez zastosowanie dost?pnych srodkow, wolno w sumienia podjqc zamiar zrezygnowania z leczenia, ktore moze przyniesc tylko niepewne i bolesne przedluzenie zycia, nie przerywajqc jednak
zwyczajnej opieki, jaka w podobnych
wypadkach nalezy si? choremu. Nie
stanowi to powodu, dla ktorego lekarza moglby odczuwac niepokoj, jakoby
odmowil pomocy komus znajdujqeemu
si? w niebezpieczeiistwie. (rozdzial 4)

Katechizm Kosciola Katolickiego:
2277 Eutanazja bezposrednia, niezaleznie od motywow i srodkow, polega na polozeniu kresu zyciu osob uposledzonych, chorych lub umierajqeych.
Jest ona moralnie niedopuszczalna.
2278 Zaprzestanie zabiegow medycznych kosztownych, ryzykownych,
nadzwyczajnych lub niewspobniemych
do spodziewanych rezultatow moze bye
uprawnione. Jest to odmowa „uporezywej terapii". Nie zamierza si? w ten
sposob zadawac smierci; przyjmuje si?,
ze w tym przypadku nie mozna jej przeszkodzic. Decyzje powinny bye podj?te
przez pacjenta, jesU ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeeiwnym razie - przez osoby uprawnione,
zawsze z poszanowaniem rozumnej woh i slusznych interesow pacjenta.
2279 Nawet jesli smierc jest uwazana za nieuchronnq, zwykle zabiegi
przyslugujqce osobie chorej nie mogq
bye w sposob uprawniony przerywane.
Stosowanie srodkow przeciwbolowych,
by ulzyc cierpieniom umierajqcego,
nawet za cen? skrocenia jego zycia,
moze bye moralnie zgodne z ludzkq
godnosciq, jezeli smierc nie jest zamierzona ani jako eel, ani jako srodek,
lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunrkniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorz?dnq postac
bezmteresownej milosci. Z tego tytulu
powirma bye popierana.
Jan Pawel I I , Encyklika „Evangelium vitae":
65. Przez eutanazj? w seislym i wlasciwym sensie nalezy rozumiec czyn
lub zaniedbanie, ktore ze swej natury
lub w rntencji dzilajqcego powoduje
smierc w celu usuni?eia wszelkiego
cierpienia. „Eutanazj? nalezy zatem
rozpatrywac w konteks'cie inteneji oraz
zastosowanych metod". (...) eutanazja
jest powaznym naruszeniem Prawa Bozego jako moralnie niedopuszczalne
dobrowolne zabojstwo osoby ludzkiej.
66. Zdumiewajqcq aktualnosc majq
tu slowa sw. Augustyna: „Nigdy nie wolno zabic drugiego czlowieka: nawet gdyby sam tego chcial, gdyby wr?cz o to
prosil i stojqe na granicy mi?dzy zyciem
i smierciq blagal, by pomoc mu w uwolnieniu duszy, ktora zmaga si? z wi?zaini
ciala i pragnie si?z nich wyrwac; nie wol-

no nawet wowczas, gdy chory nie jest juz
w stanie ^ c " (Epistula 204,5: CSEL 57,
320). Takze w przypadku, gdy motywem
eutanazji nie jest egoistyczna odmowa
ponoszenia trudow zwiqzanych z egzystenejq osoby cierpiqcej, trzeba eutanazj? okreslic mianem falszywej litos'ci,
a nawet uznac jq za niepokojqce „wynaturzenie". (...) Eutanazja staje si? aktem
jeszcze bardziej godnym pot?pienia, gdy
przybiera form? zabojstwa, dokonanego
przez iimych na osobie, ktora w zaden
sposob jej nie zazqdala ani nie wyrazila
na niq nigdy zgody. Szczytem zas' samowoh i niesprawiedliwosci jest sytuacja,
w ktorej iriektorzy - na przyklad lekarze
lub prawodawcy - roszczq sobie wladz?
decydowania o tym, kto ma zyc, a kto
powinien umrzec.
„Gdy zas ziemskie zycie czlowieka
zbUza si? ku koricowi, jest jeszcze milosc, ktora pozwala znalezc najwlasciwsze sposoby, aby zapewnic osobom
starszym, zwlaszcza gdy nie sq juz samodzielne, oraz chorym w tak zwanej
ostatniej fazie zycia pomoc prawdziwie
humanitarnq i nalezyeie zaspokoic ich
potrzeby, a przede wszystkim zlagodzic ich l?ki i poczucie osamotnienia".
Jan Pawel 11, „Czlowiek wobec tajemnicy smierci", 17 marca 1992 r.:
„Osoba walczqca ze smierciq potrzebuje obok siebie przede wszystkim
kogos', kto jq kocha. Kiedys' umierajqcy
pozostawal zwykle w otoczeniu rodziny, w atmosferze cichego skupienia
i chrzescijariskiej nadziei, dzis przebywa cz?sto w zaludnionych i ruchliwych
salach pod kontrolq lekarzy i personelu, interesujqeych si? glownie biofizycznym aspektem choroby. Coraz cz?s'ciej
smierc ujmowana jest w kategoriach
wylqcznie medycznych, co odezuwa si?
coraz bardziej za brak poszanowania
dla zlozonej sytuacji cierpiqcej osoby".

Szczeg6lna wartosc ludzkiego zyda - wyrastajqca ponad takie dobra jak rozwijanie
talentdw, bogacenie si? czy zdobywanie
wiedzy - polega a tym, ze kazde z tych dobr
mozna cztowiekowi odebrac nie zamykaj^c
mu szans na przyszlosc, natomiast pozbawiajgc go zyda nie dajemy mu zadnych
szans. Zgoda na zabide czlowieka oznacza
zamkni^de mu drogi do rozwcjju, takze rozwoju wykraczaj^cego poza ziemskg perspektywy. A przedez stworzenie warunkow
do optymalnego rozwoju jest celem wszelkich regulacji zyda spolecznego" - ks. prof.
Andrzej Szostek, rektor KUL
(KAI)
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J.C. Willke, tycle czy smierc.
Stare i nowe tajemnice
eutanazji, HLI - Europa,
Gdansk 2000,
www.hli.org.pl
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R O D Z I N A

EDUKACYJNE

Edukacyjny pakiet 10 wideokaset „Czlowiek •
Milosc • Rodzina" jest znakomitq pomocq dydaktycznq do nauczania przedmiotu „Wychowanie do
zycia w rodzinie". Dostarczy on mlodemu odbiorcy
rzetelnq wiedz? z psychologii, biologii, medycyny
i higieny. Autorzy kladq szczegolny akcent na rozwijanie odpowiedzialnos'ci w sferze zachowari seksualnych. Pragnq przygotowac mlodziez do dokonywania wla.s'eiwych wyborow.
Filmy integrujq tres'ei natury biologicznej z podstawowymi informacjami z zakresu psychologii i etyki. Skierowane sq do nauczycieli i pedagogow z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla mlodziezy w wieku 12 do 19 lat oraz do rodzicow i katechetow. Komplet sklada si? z dziesi?ciu kaset zawierajqcyeh dwudziestominutowe filmy, zrealizowane
w teehnice telewizyjnej. Filmy wzbogacone sq animowanymi planszami i ciekawq oprawq muzycznq.

Tytuly poszczeg61nych filmdw:
1. Czlowiek od pocz^ia, 2. Do progu dojrzewania,
3. Tajemnice kobiecosci, 4. Tajemnice m?skosci,
5. Czlowiek - istota plciowa, 6. Etyka seksualnosci,
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny,
9. Czas oczekiwania, 10. Milosc
Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na rachunek bankowy „Wychowawcy" rownowartos'ci kaset (380 zi). Kasety zostanq przeslane pocztq. Koszt
przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. Mozliwe
jest takze przeslanie wideokaset za zaliczeniem
pocztowym na podstawie pisemnego zamowienia.
Fundacja „Zr6dlo" Zaklad „Wychowawca"
ul. Smolerisk 2, 31-004 Krakow
B P H H I O/Krakow 10601406-320000221017
biuro: ul. Mikolajska 17, 31-027 Krakow
tel./fax: (012) 423 22 57

Wideokasety „ C z l o w i e k • Milosc • Rodzina" zostaly wpisane przez M E N do wykazu pomocy
dydaktycznycli zalecanych do przedmiotu „ W y c h o w a n i e do zycia w rodzinie" (nr 743 - 752/1999).

Oferta kaset edukacyjnych
Fundacja „Zr6d*o" Zakfad „Wychowawca"
proponuje komplet kaset edukacyjnych z filmami: „Pornozniewolenie" oraz „Pomografia: niszczy, uzale±nla, zabija". Filmy te sa^ bardzo pomocne w pracy nauczycieli. Mog^ bye wykorzystane z duzym pozytkiem na lekcjach
wychowawczych, a takze jako pomoc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie".
..Pornozniewolenie" - filmowy zapis wypowiedzi ludzi, ktorych zycie zostalo zniszczone przez pornografi§: zaangazowanie w przemyst pornograficzny pchn^to ich do prostytucji, aborcji, narkotykow czy do proby
gwaltu. W filmie ukazano ponizenie kobiet biorqcych udzial w fJImach porno. Na przyktadzie konkretnych mlodych ludzi obserwowac mozna rozwoj nalogu korzystania z pornografii - od „niewinnych" dziecif cych kontaktow az do seksualnych przest^pstw. (Fronda 2000, czas nagrania: 50 min.)
..Pornografia: niszczy, uzaleznia, zabija" - amerykariski specjalista od spraw rodziny, dr Dobson, w nowoczesny, przystepny sposob ttumaczy mtodziezy mechanizmy dziatania pornografii oraz przyczyny jej uzalezniaj^cego wptywu. Dynamiczny wyktad dra Dobsona przeplatany jest fragmentami wywiadu z seryjnym morderccj Tedem Bundy'm, ktory przyznat, ze korzystanie z pornografii bylo jednq z przyczyn jego zbrodni. (Focus
in the Family, czas nagrania: 52 min.)
Do kompletu dolqczona jest gratisowa 16-stronlcowa broszura, zawierajqca dodatkowe informacje
nt. szkodiiwosci pornografii.
Zamowienia prosimy sktadac telefonicznie bqdz faksem pod numerem tel. 012 423 22 57.
Fundacja ..Zrodfo" ZaWad ..Wychowawca". 31-027 Krakow, ul. Mikolajska 17
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