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Terapia daremna a obowiązek niesienia pomocy lekarskiej na gruncie prawa polskiego 

  

  

Terapią daremną nazywamy terapię bezcelową z medycznego punktu widzenia, czyli 

podejmowaną w warunkach braku realnych szans na jej powodzenie, a prowadzącą jedynie 

do przedłużania cierpienia pacjenta. Jest to zatem terapia skutkująca co najwyżej 

dodatkowymi dolegliwościami dla pacjenta. 

Przepisy polskiego prawa nie znają jednak pojęcia terapii daremnej a co za tym idzie, nie 

regulują wprost dopuszczalności jej zaprzestania. Niewątpliwie, mamy tu do czynienia  

z ewidentną luką prawną, czego negatywne skutki ponoszą nie tylko pacjenci i ich rodziny, 

ale także lekarze wraz z personelem medycznym. 

Zaprzestanie terapii daremnej siłą rzeczy odbywać się zatem musi w oparciu o interpretację 

istniejących przepisów prawa – a to  art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodzie 

lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464), określający okoliczności 

bezwzględnego obowiązku niesienia pomocy lekarskiej oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159) nakazujący 

poszanowanie godności umierającego pacjenta. 

Interpretacja ta odbywać się powinna w świetle norm deontologicznych,  wywodzących się  

z Kodeksu Etyki Lekarskiej;  m.in. chodzi tu o art. 32 stanowiący w ust.1, że: W stanach 

terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub 

uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych., a następnie, w ust. 2, że: Decyzja 

o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych  oraz 

zaleceń prawa międzynarodowego - Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty 

Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny z dnia 4 kwietnia 1997 r., wskazującej w 

art 6 ust. 1, że zasadniczo interwencja medyczna może być dokonana wobec osoby, która nie 

ma zdolności do wyrażenia zgody tylko wtedy, gdy jest to dla niej bezpośrednio korzystne. 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przywołane akty, nie mając charakteru źródeł prawa w 

rozumieniu art. 87 Konstytucji RP – nie warunkują, same w sobie, legalności przerwania 

terapii, chociażby nosiła ono znamiona uporczywości. Taką funkcję pełnić mogą tylko akty 

normatywne (ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia); a te, jak 

wiadomo, w dalszym ciągu nie zawierają stosownych unormowań. 

Próba zmiany tego stanu rzeczy podjęta została w ramach projektu ustawy o ochronie genomu 

ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw,  

z dnia 17 grudnia 2008 r.( propozycja Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca 

Życia, pracująca w ramach projektu badawczego „Granice Terapii Medycznych). 

Zaproponowano mianowicie dodanie do przepisu art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty, dwóch ustępów o następującym brzmieniu:  

„2. Do podjęcia działań mających charakter uporczywej terapii lekarz zobowiązany jest 

wyłącznie na wyraźne żądanie samego pacjenta. 

3.Uporczywą terapią jest stosowanie procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków 

farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które 

przedłuża jego umieranie, wiążąc się z naruszeniem godności pacjenta, w szczególności  

z nadmiernym cierpieniem; uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą 

dobru pacjenta.” 



 2 

Sformułowana w zaproponowanym ust. 3 definicja uporczywej terapii miała się także znaleźć 

w słowniczku ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, w art. 3 ust. 1 pkt 8.  

Nie doszło jednak do nowelizacji przepisów zgodnie z projektem z 2008 r. 

Na dzień dzisiejszy, podjęciu medycznie i moralnie słusznej ale zawsze trudnej decyzji  

o rezygnacji z terapii daremnej, w dalszym ciągu towarzyszą zatem wątpliwości co do 

prawnego jej umocowania. Z oczywistych względów jest to jest nie do zaakceptowania. 

 


