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Głowne zasady etyczne

Dzie˛ki udanym próbom resuscytacji wiele osób może
cieszyć sie˛ najcenniejszym darem jakim jest życie,
a krewni i najbliżsi odczuwaja˛ szcze˛ście i radość. Jednakże czasami w wyniku resuscytacji przedłuża sie˛
cierpienie i wydłuża proces umierania. W niektórych
przypadkach resuscytacja prowadzi do ogromnej tragedii — przetrwałego stanu wegetatywnego (Persistent
Vegetative State — PVS). Trzeba pamie˛tać, że próby
resuscytacji kończa˛ sie˛ niepowodzeniem w 70–95%
przypadków i ostatecznie śmierć jest nieuchronna,
a każdy z nas chciałby umrzeć godnie.

Cztery kluczowe zasady to: działanie w imie˛ korzyści pacjenta, nieczynienie krzywdy, sprawiedliwość, autonomia pacjenta [11].

Dlatego też w świetle etyki musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań aby upewnić sie˛, czy decyzja
o podje˛ciu lub zaniechaniu zabiegów resuscytacyjnych jest właściwa i czy pacjent oraz jego najbliżsi
traktowani sa˛ z godnościa˛. Wpływ na takie decyzje
moga˛ mieć czynniki osobiste, mie˛dzynarodowe i lokalne uwarunkowania kulturowe, prawne, zwyczajowe, religijne, społeczne oraz ekonomiczne [1–10].
Czasami decyzje takie moga˛ zostać podje˛te z pewnym wyprzedzeniem, lecz cze˛sto stajemy przed koniecznościa˛ ich podejmowania w cia˛gu kilku chwil,
kiedy sytuacja jest nagla˛ca. Dlatego też niezwykle
istotne jest zrozumienie przez pracowników ochrony
zdrowia głównych przesłanek zwia˛zanychz podejmowaniem tego typu decyzji, zanim znajda˛ sie˛ oni w sytuacji, w której be˛da˛ musieli zadecydować.
Wytyczne zawarte w tym rozdziale odnosza˛ sie˛ do
aspektów etycznych podejmowania decyzji dotycza˛cych resuscytacji i zawieraja˛ informacje na temat:
Oświadczenia woli.
Kiedy nie podejmować resuscytacji?
Kiedy przerwać resuscytacje˛?
Podejmowania decyzji przez osoby nie be˛da˛ce lekarzami.
Zaprzestania leczenia osób znajduja˛cych sie˛ w PVS.
Obecności członków rodziny i najbliższych w czasie
resuscytacji.
Decyzji dotycza˛cych badań naukowych oraz ćwiczeń
na zwłokach.
Przekazywania złych wiadomości krewnym i najbliższym.
Wsparcia dla personelu.

Zasada działania w imie˛ korzyści pacjenta oznacza działanie pracowników ochrony zdrowia maja˛ce na celu przyniesienie pacjentowi korzyści —
rozważaja˛c zarówno korzyść, jak i ryzyko. Najcze˛ściej oznaczać to be˛dzie podje˛cie resuscytacji, czasami jednak — nie podejmowanie RKO. Zasada
działania w imie˛ korzyści pacjenta może również
zawierać wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom, np. wdrożenie programu publicznego doste˛pu do defibrylacji.
Zasada nieczynienia krzywdy. Resuscytacja nie
powinna być podejmowana w sytuacjach nie rokuja˛cych powodzenia lub jeśli nie życzył sobie tego
pacjent (wola pacjenta wyrażona wtedy, kiedy jest
w pełni władz umysłowych).
Zasada sprawiedliwości oznacza obowia˛zek rozłożenia działań w społeczeństwie w imie˛ korzyści z równoczesnym uwzgle˛dnieniem ryzyka. Resuscytacja powinna być doste˛pna dla wszystkich, którym może przynieść korzyść — w zakresie doste˛pnych środków.
Zasada autonomii pacjenta odnosi sie˛ do podejmowania przez pacjenta świadomych decyzji
w swoim własnym imieniu — nie poddawaniu sie˛
decyzjom podejmowanym za niego przez lekarzy
lub piele˛gniarki. Zasada ta była wdrażana na przestrzeni ostatnich 30 lat jako wynik ustaleń, takich
jak Helsińska Deklaracja Praw Człowieka wraz
z jej modyfikacjami i uzupełnieniami [12]. Zasada
ta wymaga, aby pacjent był odpowiednio poinformowany, świadomy, nie podlegał naciskom oraz
aby jego decyzje i preferencje były konsekwentne.

Oświadczenie woli
Oświadczenie woli zostało wprowadzone w wielu
krajach i podkreśla autonomie˛ pacjenta. Oświadczenie woli jest sposobem wyrażania woli przez
pacjenta w zakresie przyszłej terapii, a szczególnie końca życia, i musi być wyrażane wtedy, gdy
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Kiedy nie podejmować resuscytacji?

pacjent jest w pełni władz umysłowych i nie działa
pod przymusem. Oświadczenie woli może ograniczyć i ukierunkować terapie˛ pacjenta w stanie terminalnym, z decyzja˛ o nie podje˛ciu RKO wła˛cznie.
Termin ‘oświadczenie woli’ odnosi sie˛ do wszelkiej
formy wyrażenia woli pacjenta z wła˛czeniem zwykłej rozmowy pomie˛dzy pacjentem i/lub osobami
bliskimi i/lub lekarzami lub piele˛gniarkami. W ten
sposób pracownicy ochrony zdrowia moga˛ wypełnić życzenia pacjenta wtedy, gdy pacjent nie be˛dzie w pełni władz umysłowych. Jakkolwiek moga˛
powstać nowe problemy. Krewny może źle zinterpretować życzenia pacjenta lub być żywotnie zainteresowany śmiercia˛ pacjenta (lub utrzymywaniem go przy życiu). Pracownicy ochrony zdrowia
maja˛ tendencje˛ do niedoceniania pragnienia życia
pacjenta. Pisemne oświadczenia pacjenta, potwierdzona notarialnie wola życia lub upoważnienia moga˛ wyeliminować niektóre z tych problemów, ale
środki te nie sa˛ pozbawione ograniczeń. Pacjent
powinien sprecyzować tak dokładnie jak to możliwe, kiedy powinno sie˛ odsta˛pić od leczenia lub go
zaprzestać. Pomocy w tym procesie może udzielić
konsultant medyczny. Na przykład wielu pacjentów
może nie życzyć sobie upokorzenia wynikaja˛cego
z nieskutecznej RKO w sytuacji terminalnej niewydolności wielonarza˛dowej, bez możliwości odwrócenia jej przyczyny, lecz akceptuja˛ oni próby resuscytacji kiedy wysta˛pi migotanie komór (VF) spowodowane uleczalna˛ przyczyna˛ sercowa˛. Pacjenci cze˛sto zmieniaja˛ zdanie gdy zmieniaja˛ sie˛ okoliczności
i dlatego oświadczenie woli powinno być najbardziej aktualne jak to jest możliwe i uwzgle˛dniać
zmiane˛ okoliczności. W nagłym, pozaszpitalnym
zatrzymaniu kra˛żenia świadkowie zazwyczaj nie
znaja˛ życzeń pacjenta i jego sytuacji, i oświadczenie woli nie jest od razu doste˛pne. W takich okolicznościach natychmiast podejmuje sie˛ resuscytacje˛, a wa˛tpliwości pozostawia na później. Etycznie
uzasadniona jest decyzja o zaprzestaniu prób resuscytacji, która została rozpocze˛ta, jeśli zostanie
przedstawione ratownikom oświadczenie woli ograniczaja˛ce zakres leczenia. Nieocenionym ła˛cznikiem w tych sytuacjach może okazać sie˛ lekarz rodzinny. Interpretacja medyczna zapisów oświadczenia woli znacznie różni sie˛ w poszczególnych krajach [1]. W niektórych krajach oświadczenie woli
wyrażone na piśmie ma moc prawa i jego nieprzestrzeganie jest równe z jego pogwałceniem. W innych krajach jest ono w raża˛cy sposób ignorowane, jeśli lekarz nie zgadza sie˛ z ich treścia˛. Aczkolwiek ostatnie lata pokazuja˛ tendencje˛ wzrostowa˛
w zakresie działań zgodnych z autonomia˛ pacjenta i redukcje˛ postaw o protekcjonalnym zabarwieniu wśród lekarzy [1].

Pacjenci maja˛ prawo do odmowy leczenia w każdej sytuacji, ale nie moga˛ automatycznie domagać
sie˛ wdrażania terapii — nie moga˛ nalegać na rozpoczynanie resuscytacji bez wzgle˛du na okoliczności. Lekarz jest zobowia˛zany wdrażać leczenie,
które może przynieść pacjentowi korzyści, lecz nie
ma obowia˛zku rozpoczynania leczenia, które byłoby leczeniem daremnym. Rozsa˛dnie jest zasie˛gna˛ć opinii osoby trzeciej w procesie podejmowania
takiej decyzji, w obawie, iż system wartości lekarza lub doste˛pność środków może wpłyna˛ć na
kształt tej decyzji [13].
Decyzja o niepodejmowaniu resuscytacji niesie za
soba˛ pytania natury moralnej. Co stanowi o daremności podejmowanych prób leczenia? Od czego dokładnie sie˛ powstrzymujemy? Kto powinien decydować o niepodejmowaniu resuscytacji? Z kim konsultować decyzje˛? Kto powinien być poinformowany?
Czy wymagana jest świadoma zgoda? Jakie czynniki religijne i kulturowe powinniśmy brać pod uwage˛?
CO STANOWI O DAREMNOŚCI
PODEJMOWANYCH PRÓB?
Jeśli resycytacja nie przyniesie korzyści w znaczeniu przedłużenia życia o akceptowalnej jakości,
podje˛cie takiej próby jest daremne. Pomimo istnienia doniesień na temat czynników, na podstawie
których można przewidywać niepowodzenie w resuscytacji [14–17], żaden z nich nie został zbadany na niezależnym modelu ludzkim, poza wielonarza˛dowa˛ niewydolnościa˛ kra˛żenia bez odwracalnej
przyczyny. Co wie˛cej, badania nad resuscytacja˛
sa˛ zależne od czynników systemowych, takich jak
czas do podje˛cia RKO, czas do wykonania defibrylacji itd. Parametry te moga˛ być wydłużone w każdym badaniu, ale nie odnosza˛ sie˛ do pojedynczych przypadków.
Decyzje o rozpocze˛ciu ba˛dź powstrzymaniu sie˛ od
RKO sa˛ nieuchronne i w ich podejmowaniu be˛da˛
pojawiać sie˛ momenty wa˛tpliwości wsze˛dzie tam,
gdzie konieczna be˛dzie subiektywna opinia, np.
w przypadku pacjentów z niewydolnościa˛ kra˛żenia,
cie˛żka˛ niewydolnościa˛ oddechowa˛, asfiksja˛, dużym urazem, urazem głowy lub schorzeniem neurologicznym. Podeszły wiek pacjenta może wpływać na decyzje, ale nie jest to istotny czynnik determinuja˛cy wynik resuscytacji [18, 19]. Cze˛sto jednak wiek zwia˛zany jest z dodatkowymi obcia˛żeniami, co wpływa na niekorzystne rokowanie. Z drugiej strony skali wieku wie˛kszość lekarzy podejmie
cze˛ściej interwencje u dzieci z powodów emocjo-
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Z KIM KONSULTOWAĆ DECYZJE˛?

nalnych, pomimo iż rokowanie jest cze˛sto gorsze
u dzieci niż u dorosłych. Dlatego też tak istotne
jest, aby klinicyści rozumieli czynniki wpływaja˛ce
na skuteczność resuscytacji.
CO TO ZNACZY POWSTRZYMANIE SIE˛ OD RKO?
Decyzja o niepodejmowaniu resuscytacji (Do Not
Attempt Resuscitation — DNAR) oznacza, iż
w przypadku zatrzymania kra˛żenia lub oddychania
RKO nie powinna być podejmowana. DNAR nie
oznacza nic ponadto. Inne formy leczenia,
a zwłaszcza leczenie przeciwbólowe i sedatywne,
powinny być kontynuowane zgodnie z wymaganiami. Wentylacja, tlenoterapia, odżywianie, antybiotyki, płynoterapia, leki wazopresyjne itd. — te działania kontynuuje sie˛ zgodnie z aktualnie obowia˛zuja˛ca˛ praktyka˛ medyczna˛, jeśli uznaje sie˛ je za korzystne. Jeśli nie podejmuje sie˛ takich działań, wytyczne w sprawie nie kontynuowania lub powstrzymania sie˛ od nich, powinny być sprecyzowane, niezależnie od deklaracji DNAR.
Decyzje DNAR przez wiele lat i w wielu krajach były przygotowywane przez pojedynczych lekarzy,
cze˛sto bez konsultacji z pacjentem, jego krewnymi
lub personelem medycznym. Obecnie takie konsultacje stanowia˛ wymóg prawny w wielu krajach, takich jak USA, Norwegia i Wielka Brytania.
KTO POWINIEN DECYDOWAĆ
O NIEPODEJMOWANIU RESUSCYTACJI?
Ta bardzo poważna decyzja zazwyczaj jest podejmowana, po odpowiednich konsultacjach, przez doświadczonego lekarza, który prowadzi leczenie.
Decyzje podejmowane przez komisje sa˛ niepraktyczne i ten sposób ich podejmowania okazał sie˛
nie być skuteczny, z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji i doświadczenia kierownictwa szpitali
w ich podejmowaniu. Decyzje podejmowane przez
prawne autorytety obcia˛żone sa˛ niepewnościa˛ i podejmowane sa˛ z opóźnieniem, zwłaszcza jeśli
istnieja˛cy system prawny stanowi przeszkode˛. Powinno sie˛ do nich odwoływać tylko wtedy, jeśli
istnieje nierozwia˛zywalny konflikt interesów pomie˛dzy zaangażowanymi stronami. W wyja˛tkowo trudnych przypadkach lekarz może zwrócić sie˛ o pomoc do swojego stowarzyszenia lekarskiego
z prośba˛ o wydanie opinii prawnej.
Szpitalne zespoły resuscytacyjne MET, które interweniuja˛ w odpowiedzi na sygnały personelu oddziału dotycza˛ce stanu pacjenta, moga˛ pomagać
zainicjować proces podejmowania decyzji w zakresie DNAR (patrz rozdział 4a) [20, 21].

Jakkolwiek ostateczna decyzja dotycza˛ca DNAR powinna być podje˛ta przez doświadczonego lekarza
prowadza˛cego terapie˛ pacjenta, rozsa˛dne jest skonsultowanie sie˛ z innymi osobami przed jej podje˛ciem. Zgodnie z zasada˛ autonomii pacjenta rozważne jest upewnienie sie˛, jeśli to możliwe, co do woli
pacjenta w sprawie podejmowania prób resuscytacji.
Powinno sie˛ tego dokonać wcześniej, kiedy pacjent
jest w stanie dokonać świadomego wyboru. Na temat odpowiedzi na pytanie, czy taka dyskusja powinna sie˛ odbywać rutynowo przy każdym przyje˛ciu do
szpitala (co mogłoby spowodować nadmierne poruszenie w wielu przypadkach), czy tylko wtedy, jeżeli
zdiagnozowano schorzenie potencjalnie zagrażaja˛ce
życiu (kiedy istnieje zagrożenie, że pacjent może
być zbyt chory aby podja˛ć zrównoważona˛ i świadoma˛ decyzje˛) zdania sa˛ podzielone. Lekarz, przedstawiaja˛c fakty pacjentowi musi być tak dokładny, jak to
tylko możliwe, informuja˛c o diagnozie i rokowaniu,
i może zechcieć zasie˛gna˛ć w tej sprawie opinii osoby trzeciej. Niezwykle istotne jest, aby lekarz w dyskusji na temat akceptowania określonej jakości życia
nie opierał sie˛ na osobistym systemie wartości —
w dyskusji tej zasadnicze znaczenie powinna mieć
opinia pacjenta. Uważa sie˛ za niezwykle istotne przedyskutowanie sytuacji przez lekarza z bliskimi, jeśli
taka możliwość istnieje. Moga˛ oni mieć wpływ na
kształt ostatecznej decyzji, lecz powinno im sie˛ wyjaśnić, że ostateczna decyzja be˛dzie należeć do lekarza. Przesuwanie cie˛żaru odpowiedzialności za decyzje˛ na krewnego jest nierozsa˛dne i niesprawiedliwe. Lekarz może również przedyskutować sprawe˛
z personelem piele˛gniarskim i niższym personelem
medycznym, który cze˛ściej przebywa bliżej pacjenta
i jest bardzo prawdopodobne, iż uzyska bliższe, osobiste informacje o pacjencie. Lekarz rodzinny pacjenta może mieć dokładne i długoterminowe obserwacje dotycza˛ce woli pacjenta i stosunków rodzinnych,
oparte na wieloletnim gromadzeniu informacji o tej
szczególnej sytuacji.
KTO POWINIEN BYĆ POINFORMOWANY?
Po podje˛ciu decyzji o DNAR powinna być ona przekazana osobom których dotyczy, wła˛cznie z pacjentem i jego bliskimi. Informacje na temat decyzji
i przyczyn jej podje˛cia oraz lista osób konsultowanych powinny być zanotowane, najlepiej na specjalnym formularzu DNAR, który powinien być zamieszczony w widocznym miejscu w dokumentacji pacjenta. Również w zleceniach piele˛gniarskich powinna
być zamieszczona odpowiednia notka. Niestety
istnieja˛ doniesienia o nieche˛ci niektórych lekarzy do
pisemnego dokumentowania takich decyzji [22].
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Kiedy przerwać resuscytacje˛?
Wie˛kszość podejmowanych prób resuscytacji kończy
sie˛ niepowodzeniem i musi zostać przerwana. Na decyzje˛ o zaprzestaniu resuscytacji wpływa kilka czynników. Be˛da˛ to: historia choroby i przewidywane rokowanie, czas pomie˛dzy zatrzymaniem kra˛żenia
i rozpocze˛ciem RKO, czas do defibrylacji i czas trwania zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych
(ALS) z cia˛gła˛ asystolia˛ i brak odwracalnej przyczyny NZK. W wielu przypadkach, zwłaszcza w pozaszpitalnym zatrzymaniu kra˛żenia, jego przyczyna może być nieznana lub mało prawdopodobna i podejmuje sie˛ decyzje˛ o rozpocze˛ciu resuscytacji podczas
gdy gromadzone sa˛ kolejne informacje. Jeśli staje
sie˛ jasne, iż okoliczności czynia˛ próbe˛ resuscytacji
daremna˛, powinna ona być przerwana jeśli pacjent
pozostaje w asystolii w czasie stosowania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS). Dodatkowe informacje (takie jak oświadczenie woli) moga˛
być doste˛pne i wpłyna˛ć również na etycznie poprawna˛ decyzje˛ o zakończeniu resuscytacji.
Resuscytacja powinna być kontynuowana tak długo,
jak długo trwa migotanie komór (VF). Ogólnie akceptowany jest fakt przerwania resuscytacji po 20 minutach
trwania asystolii przy braku odwracalnej przyczyny zatrzymania kra˛żenia i podczas gdy stosowane sa˛ zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS) [23]. Istnieja˛ oczywiście doniesienia o wyja˛tkowych sytuacjach,
które potwierdzaja˛ regułe˛, a każdy przypadek powinien
być rozpatrywany indywidualnie. W pozaszpitalnym zatrzymaniu kra˛żenia pochodzenia sercowego, jeśli ma
dojść do poprawy stanu pacjenta, to do spontanicznego powrotu kra˛żenia zazwyczaj dochodzi w miejscu
zdarzenia. Pacjenci z pierwotnym zatrzymaniem kra˛żenia, którzy wymagaja˛ RKO i u których w czasie transportu do szpitala nie powraca kra˛żenie, rzadko przeżywaja˛ bez ubytków neurologicznych [24].
Cze˛sto próby resuscytacji be˛da˛ przedłużane, jeśli
pacjentem jest dziecko. Decyzja zazwyczaj nie jest
oparta na przesłankach naukowych, a rokowanie
w zatrzymaniu kra˛żenia u dzieci z pewnościa˛ nie
jest lepsze, a prawdopodobnie gorsze niż rokowanie
u dorosłych. Niemniej jednak decyzja o przedłużeniu
działań w celu ratowania życia dziecka jest zrozumiała. Potencjał do odnowy komórek mózgowia po epizodzie niedokrwienia jest wcia˛ż nie do końca poznanym czynnikiem i z tym należy sie˛ liczyć.
Decyzje˛ o zaprzestaniu resuscytacji podejmuje kierownik zespołu resuscytacyjnego, ale po konsultacji z innymi członkami zespołu, których argumentacja może pomóc w podje˛ciu ostatecznej decyzji. Finalnie decyzja
jest oparta na wniosku klinicznym o braku odpowiedzi

na zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Ostateczny
wniosek powinien być określony przez kierownika zespołu, który wzia˛ł pod uwage˛ wszystkie fakty i punkty
widzenia, i działa ze współczuciem, lecz stanowczo —
bez żadnych wa˛tpliwości.
Kiedy rozważa sie˛ zaprzestanie resuscytacji powinno
sie˛ wzia˛ć pod uwage˛ możliwość przedłużenia RKO
oraz inne sposoby poste˛powania, tak aby umożliwić
pobranie organów do przeszczepu. Mechaniczne uciskanie klatki piersiowej może być w takiej sytuacji korzystne, lecz nie badano tego aspektu [25]. Zagadnienie rozpoczynania poste˛powania przedłużaja˛cego przeżycie organów jedynie w celu ich pobrania celem przeszczepu jest dyskutowane przez etyków, a ich opinie
na ten temat w wielu krajach sa˛ podzielone — w chwili obecnej nie ma w tej sprawie konsensusu.

Podejmowanie decyzji przez osoby
nie be˛da˛ce lekarzami
W wielu przypadkach pozaszpitalnego zatrzymania kra˛żenia uczestnicza˛ ratownicy medyczni, którzy staja˛
przed analogicznymi dylematami zwia˛zanymi z rozważaniem, czy próba resuscytacji be˛dzie daremna oraz
kiedy nie powinna być podejmowana. Ogólnie w pozaszpitalnym zatrzymaniu kra˛żenia rozpoczyna sie˛ resuscytacje˛ i prowadzi ja˛ dopóki nie pojawi sie˛ aktualne
oświadczenie woli jako przeciwskazanie lub staje sie˛
jasne, iż resuscytacja be˛dzie daremna z powodu śmiertelnych urazów, takich jak dekapitacja, przepołowienie
ciała, przedłużone przebywanie pod woda˛, zwe˛glenie,
ste˛żenie pośmiertne i maceracja płodu. W takich przypadkach osoby nie be˛da˛ce lekarzami stawiaja˛ diagnoze˛ śmierci, ale jej nie potwierdzaja˛ (co może być zrobione w wie˛kszości krajów jedynie przez lekarza).
Lecz co w sprawie decyzji o zaniechaniu resuscytacji?
Czy ratownicy szkoleni w zakresie ALS powinni stwierdzać zgon po 20 minutach asystolii w przypadku braku odwracalnych przyczyn, biora˛c pod uwage˛ złe rezultaty RKO w czasie transportu? Zdania na ten temat
różnia˛ sie˛ w poszczególnych krajach [26]. W niektórych krajach resuscytacja stała sie˛ to poste˛powaniem
rutynowym, a oczekiwanie od ratowników kontynuowania resuscytacji w sytuacji, w której lekarz przerwałby
resuscytacje˛, jest pozbawione sensu. Podejmuja˛c taka˛
decyzje˛, bezwzgle˛dnie należy dokładnie zapisywać
czas oraz przedstawić pisemne uzasadnienie [27]. Próba˛ rozwia˛zania problemu może być odpowiednie szkolenie i okazanie zaufania osobom przeszkolonym
w procesie podejmowania przez nich decyzji.
Podobne decyzje moga˛ być podejmowane, a diagnoza śmierci stawiana przez piele˛gniarki bez udziału lekarza w domach opieki dla osób starszych i nieule-
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czalnie chorych. Decyzje˛ o resuscytacji należy podejmować, w miare˛ możliwości, z wyprzedzeniem.
Wszyscy pensjonariusze tych placówek powinni
mieć możliwość wyrażenia oświadczenia woli.

tuacji zgodziłoby sie˛ na to raz jeszcze [33]. Wie˛kszość rodziców chciałoby towarzyszyć w takiej sytuacji swojemu dziecku [39].
Zezwolenie osobom bliskim na obecność w czasie
próby resuscytacji rozpatrywane jest w kategoriach
naste˛puja˛cych korzyści:

WARUNKI SZCZEGÓLNE
Szczególne okoliczności, na przykład hypotermia
w chwili zatrzymania kra˛żenia, zwie˛kszaja˛ szanse
na powrót do zdrowia bez ubytków neurologicznych,
a standardowe kryteria rokownicze (takie jak asystolia trwaja˛ca dłużej niż 20 minut) nie maja˛ zastosowania. Co wie˛cej, leki seduja˛ce i przeciwbólowe moga˛
utrudniać ocene˛ stanu przytomności u pacjenta,
u którego powróciło spontaniczne kra˛żenie.

● Pomoc w procesie uświadamiania śmierci i ułatwienie przebiegu żałoby.
● Możliwość komunikacji, kontaktu (dotyk) z bliskimi
w ich ostatnich chwilach, kiedy ich ciała były jeszcze ciepłe. Wiele osób czuje, iż ich krewni sa˛
wdzie˛czni za ich obecność w tych chwilach —
jest to możliwe, jeśli w czasie efektywnej RKO powraca przytomność (takie przypadki w czasie
RKO wcześniej odnotowywano).

Zaprzestanie leczenia osób
znajduja˛cych sie˛ w PVS po próbie
resuscytacji
Przewidywanie ostatecznego stanu neurologicznego
u pacjentów pozostaja˛cych w śpia˛czce po przywróceniu spontanicznego kra˛żenia jest trudne w czasie
3 pierwszych dni (patrz rozdział 4g). Brak jest określonych objawów klinicznych, które moga˛ wskazywać
na rokowanie już w pierwszych godzinach po przywróceniu spontanicznego kra˛żenia. Zastosowanie
terapeutyczne hipotermii po zatrzymaniu kra˛żenia
utrudnia przewidywanie powikłań neurologicznych.
Może sie˛ zdarzyć, że pacjent odzyskuje spontaniczne
kra˛żenie, lecz pozostaje w PVS. Życie w tym stanie
może być dla pacjenta gorsze niż śmierć. Jeśli pacjent
pozostaje przy życiu ale w PVS, należy zastosować
opieke˛ terminalna˛. Istnieje wiele kontrowersji co do zakresu tej opieki, z powstrzymaniem sie˛ od sztucznego
odżywiania wła˛cznie. W tych niezwykle trudnych decyzjach konieczne jest współdziałanie najbliższych
krewnych, lekarzy i piele˛gniarek co do zakresu interwencji. Gdy nie ma porozumienia — problemy narastaja˛. Aktualnie wydaje sie˛ (w Europie), że pozostawienie
decyzji w re˛kach kompetentnego lekarza i piele˛gniarki
oraz działaja˛cych w interesie pacjenta krewnych i najbliższych pozwala na określenie zakresu terapii oraz
formy opieki terminalnej.

Obecność członków rodziny
i najbliższych w czasie resuscytacji
Koncepcje˛ obecności członków rodziny i najbliższych w czasie resuscytacji przedstawiono po raz
pierwszy w roku 1980 i została ona zaakceptowana
w wielu krajach Europy [29–38]. Wielu krewnych
chciałoby być obecnych w czasie prób resuscytacji
i ponad 90% z tych, którzy doświadczyli takiej sy-

● Uczucie, iż byli obecni w czasie ostatnich chwil
i wspierali osoby kochane kiedy tego potrzebowały.
● Uczucie, iż byli na miejscu i przekonali sie˛, iż
wszystko co mogło być zrobione zostało zrobione.
Naste˛puja˛ce warunki powinny być spełnione aby doświadczenie zwia˛zane z uczestniczeniem w RKO nie
było dla członków rodziny zbyt trudnym przeżyciem:
● Resuscytacja powinna być zawsze prowadzona
w kompetentny sposób, dobrze kierowana, a zespół powinien być otwarty i serdeczny w stosunku do krewnych.
● Należy uświadomić stan pacjenta bliskim, aby zanim wejda˛ mogli zrozumieć sytuacje˛, i upewnić
sie˛, iż be˛da˛ oni otrzymywać cia˛głe wsparcie od
odpowiednio przygotowanej osoby (zazwyczaj
jest to piele˛gniarka). Należy upewnić sie˛, że członkowie rodziny rozumieja˛, iż to oni decyduja˛ czy
chca˛ być obecni. Bez wzgle˛du na decyzje˛ nie należy powodować u nich poczucia winy.
● Należy poinformować krewnych o procedurach,
które zobacza˛ (np. intubacja dotchawicza, zakładanie żylnego dojścia centralnego) oraz reakcji
pacjenta na procedury (np. chwilowe drgawki po
defibrylacji). Należy określić znaczenie nie wtra˛cania sie˛ do wykonywanych procedur i wyjaśnić, jakie to pocia˛ga za soba˛ niebezpieczeństwa.
● W wie˛kszości przypadków konieczne be˛dzie wyjaśnienie, iż pacjent nie zareagował na próby resuscytacji i resuscytacja musi zostać przerwana.
Decyzje˛ powinien podejmować kierownik zespołu
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przy współpracy z członkami. Należy wyjaśnić
krewnym, iż może być konieczna krótka przerwa
na usunie˛cie sprze˛tu i że be˛da˛ mogli wrócić do
swoich bliskich w spokoju, sami lub ze wsparciem, jeśli sobie tego życza˛.
● Krewny powinien mieć szanse˛ zastanowienia sie˛,
zadania pytań o przyczyne˛ i przebieg działań,
uzyskać porade˛ dotycza˛ca˛ zagadnień rejestracji
śmierci i doste˛pności służb pomocniczych.
W przypadku pozaszpitalnego zatrzymania kra˛żenia
krewni moga˛ być już obecni i prowadzić podstawowe
zabiegi reanimacyjne (BLS). Należy zaproponować im,
aby zostali — moga˛ być wdzie˛czni za możliwość pomocy i towarzyszenie osobie najbliższej w karetce do
szpitala. Jeśli zgon zostaje stwierdzony w miejscu zdarzenia, należy zaproponować krewnym pomoc i wsparcie ich lekarza rodzinnego, piele˛gniarki środowiskowej
lub przeszkolonego doradcy.
Warto zaproponować szkolenie dla personelu zajmuja˛cego sie˛ resuscytacja˛, pracuja˛cego zarówno
w szpitalu jak i poza nim, w zakresie obecności
członków rodziny w czasie resuscytacji.
Wraz z coraz cze˛stszymi przypadkami obecności krewnych podczas prób resuscytacji oczywiste jest, iż pojawiaja˛ sie˛ problemy. W wie˛kszości zdarzeń krewni wchodza˛ i pozostaja˛ tylko na kilka minut, po czym opuszczaja˛ pomieszczenie usatysfakcjonowani faktem, iż wykorzystali szanse˛ wsparcia osoby kochanej oraz pożegnania sie˛ zgodnie ze swoim życzeniem. Dziesie˛ć lat temu wie˛kszość osób prowadza˛cych resuscytacje˛ nie zaakceptowałaby obecności członków rodziny, lecz ostatnio prowadzone badania wskazuja˛, że otwarte postawy i zrozumienie autonomii pacjenta i krewnych sa˛ coraz cze˛stsze [1]. Być może jest to zwia˛zane ze zmiana˛ stosunku do pacjenta z autokratycznego na bardziej wyrozumiały. Istnieja˛ jednak różnice kulturowe
i socjalne pomie˛dzy krajami, które musza˛ być akceptowane i traktowane z wyrozumiałościa˛ i taktem.

Decyzje dotycza˛ce badań naukowych
oraz ćwiczeń na zwłokach
Kolejne zagadnienie, które spowodowało istotna˛ debate˛ etyczna˛ i prawna˛ to ćwiczenie procedur leczniczych lub prowadzenie badań na zwłokach.
ĆWICZENIE PROCEDUR
Prowadzenie resuscytacji może być nauczane w symulowanych sytuacjach klinicznych z użyciem manekinów i urza˛dzeń symuluja˛cych, lecz nabywanie

określonych umieje˛tności wymaganych podczas resuscytacji jest wcia˛ż trudne. Uciskanie klatki piersiowej oraz, w pewnym zakresie, sztuczna wentylacja
lub zakładanie urza˛dzeń do udrażniania dróg oddechowych może być nauczane za pomoca˛ manekinów, jednakże pomimo technicznego zaawansowania manekinów, niektóre procedury moga˛ zostać
przyswojone jedynie poprzez ćwiczenie na ludziach
żywych lub zmarłych. Te procedury, to np. doste˛py
dożylne centralne i obwodowe, nakłucia i cewnikowanie te˛tnic, wenesekcja, wentylacja workiem samorozpre˛żalnym, intubacja dotchawicza, konikotomia, nakłucie jamy opłucnej, drenaż jamy opłucnej i bezpośredni masaż serca przy otwartej klatce piersiowej.
Niektóre z tych procedur moga˛ być doskonalone
w czasie rutynowych działań w szpitalu (przeważnie
wymagaja˛c znieczulenia i, w mniejszym stopniu, zastosowania chirurgii), lecz pozostałe, takie jak konikotomia, nakłucie jamy opłucnej i bezpośredni masaż
serca przy otwartej klatce piersiowej, niestety nie.
Stosuje sie˛ je jedynie w sytuacjach zagrożenia życia, kiedy trudno jest usprawiedliwiać ich nauczanie.
W nowoczesnej praktyce i w dobie coraz cze˛stszych
pozwów oraz rosna˛cej autonomii pacjenta w procesie leczenia, uzyskanie zgody na doskonalenie
przez studenta procedur na pacjencie jest coraz trudniejsze. Dni, kiedy przyje˛cie pacjenta do szpitala klinicznego oznaczało automatycznie zgode˛ na doskonalenie umieje˛tności przez studentów wedle ich potrzeb, pod nadzorem, sa˛ już przeszłościa˛. Pomimo
to, społeczeństwo oczekuje, i ma do tego prawo, kolejnych pokoleń kompetentnych lekarzy.
Powstaje pytanie, czy jest moralnie poprawne podejmowanie nauczania oraz doskonalenie umieje˛tności
na osobach żywych lub zmarłych. Istnieja˛ w tej sprawie liczne opinie [41]. Wiele osób, zwłaszcza wywodza˛cych sie˛ z kultury islamu, uważa nauczanie i doskonalenie umieje˛tności na osobach zmarłych za odrażaja˛ce. Podyktowane to jest szacunkiem dla
zwłok. Inni sa˛ w stanie zaakceptować ćwiczenie procedur nieinwazyjnych, które nie pozostawiaja˛ śladu,
takich jak intubacja dotchawicza, a jeszcze inni
otwarcie i szczerze akceptuja˛ uzasadnione nauczanie wszelkich procedur na zwłokach, jako istotne dla
dobra przyszłych pacjentów.
Istnieje opinia, iż powinno sie˛ uzyskać od krewnego
osoby zmarłej świadoma˛ zgode˛ na te procedury. Jakkolwiek tylko niektórzy uzyskaja˛ taka˛ zgode˛ [1, 40].
Dla wielu osób okaże sie˛ to zbyt trudne z powodu
wstrza˛saja˛cych okoliczności przekazywania jednocześnie złych wiadomości pogra˛żonym w żałobie osobom.
W rezultacie najcze˛ściej doskonalone sa˛ procedury nieinwazyjne, zgodnie z zasada˛, iż to co jest niewidoczne
nie sprawia przykrości. Czasy wykonywania wszelkich
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procedur bez uzyskania zgody kończa˛ sie˛ i być może
zaistniała konieczność publicznej kampanii nawołuja˛cej
do udzielania przez osoby żyja˛ce zgody na doskonalenie umieje˛tności na ich zwłokach poprzez oświadczenie woli, w podobny sposób jak uzyskiwanie zgody na
transplantacje˛ organów. Uzgodnienie takie powinno
mieć raczej forme˛ zaprzeczenia niż zgody na wykonanie procedur, lecz to pocia˛ga za soba˛ konieczność
zmian prawnych w wie˛kszości krajów. Zaleca sie˛ aby
pracownicy ochrony zdrowia zapoznali sie˛ z regulacjami szpitali w tym zakresie i do nich sie˛ dostosowali.

w stresuja˛cych okolicznościach nagłej straty jest sytuacja˛ trudna˛ i może wpłyna˛ć negatywnie na relacje˛
lekarza i krewnych.

BADANIA NAUKOWE

Przekazywanie wiadomości o śmierci pacjenta jego
krewnym jest zadaniem trudnym. Jest to chwila, która˛
krewny zapamie˛ta na zawsze, dlatego jest niezwykle
istotne aby uczynić to tak poprawnie i delikatnie, jak to
tylko możliwe. Powoduje to również znaczny stres
u pracownika ochrony zdrowia, który wypełnia to trudne zadanie. Obie strony moga˛ potrzebować wsparcia
w kolejnych godzinach oraz dniach. Niekorzystne jest
to, że rzadko naucza sie˛ przekazywania złych wiadomości w szkołach medycznych lub podyplomowych [1].

Badania można kontynuować po śmierci w celu zidentyfikowania urazów powstałych na skutek określonych
metod uciskania klatki piersiowej. Jeśli krewni nie zadecydowali inaczej, zwłoki musza˛ pozostać nienaruszone.

Przekazywanie złych wiadomości
krewnym i najbliższym

Z prowadzeniem randomizowanych badań klinicznych u osób z zatrzymaniem kra˛żenia, które nie moga˛ wyrazić świadomej zgody na udział w badaniu,
zwia˛zanych jest wiele problemów etycznych. Poprawa niezadowalaja˛cych wyników w zakresie udanych
resuscytacji może być uzyskana jedynie poprzez
poste˛p w nauce i badania kliniczne. Utylitarystyczna
koncepcja w etyce zakłada najwyższe dobro dla jak
najwie˛kszej liczby osób. Koncepcja ta musi być zrównoważona poprzez zasade˛ autonomii pacjenta, według której pacjent nie powinien być wła˛czany do badań klinicznych bez jego świadomej zgody. W cia˛gu
ostatniej dekady w USA oraz Unii Europejskiej wdrożono szereg dyrektyw prawnych [42, 43], które ustanawiaja˛ znaczne bariery w prowadzeniu badań na
pacjentach w trakcie resuscytacji bez świadomej zgody pacjenta lub bliskiego krewnego [44]. Doste˛pne
sa˛ dane, które ukazuja˛ spowolnienie poste˛pu naukowego w resuscytacji [45]. Istnieje możliwość, iż te dyrektywy moga˛ pozostawać w niezgodności z podstawowym prawem człowieka do dobrej opieki medycznej określonym w Deklaracji Helsińskiej [12]. Liczba
badań w resuscytacji, które wywodza˛ sie˛ z USA, dramatycznie obniżyła sie˛ w ostatniej dekadzie [46]
i zjawisko to w tej samej skali pojawi sie˛ prawdopodobnie w Unii Europejskiej [47]. Autorytety naukowe w USA poszukiwały możliwości prowadzenia
badań bez wyrażania wymienionej wyżej zgody, ale
wia˛zało sie˛ to z trudnościami nie do pokonania [45].
Prowadzenie badań na zwłokach napotyka na takie
same ograniczenia, jeśli nie została wyrażona wcześniej zgoda zawarta jako cze˛ść oświadczenia woli.
Zgode˛ może wyrazić w trybie nagłym najbliższy
krewny. Prawo do własności zwłok usankcjonowane
jest jedynie w kilku krajach, ale w wielu pozostałych
przyjmuje sie˛ milcza˛co, iż zwłoki należa˛ do krewnych (jeśli nie ma podejrzeń co do powodów śmierci
lub sa˛ one nieznane) i najbliższy krewny musi wyrazić zgode˛ na prowadzenie jakichkolwiek badań jeśli
nie ma zgody pacjenta zawartej w oświadczeniu woli. Uzyskiwanie zgody od najbliższego krewnego

KONTAKTOWANIE SIE˛ Z RODZINA˛
W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA
I NIEOBECNOŚCI JEGO KREWNYCH
Jeśli przy śmierci pacjenta jego krewni nie sa˛ obecni, powinni o tym fakcie być jak najszybciej zawiadomieni. Krewny może nie znać osoby dzwonia˛cej
i dlatego musi ona być szczególnie uważna i zadbać
o to, aby sie˛ dokładnie przedstawić oraz upewnić co
do pokrewieństwa ła˛cza˛cego osobe˛ zmarła˛ z osoba˛
do której dzwoni. W wielu przypadkach nie informuje
sie˛ dokładnie, iż pacjent zmarł, chyba że odległość
lub czas dojazdu sa˛ wydłużone (np. krewny przebywa w innym kraju). Wiele osób uważa, iż lepiej jest
przekazać wiadomość o poważnej i cie˛żkiej chorobie
lub urazie pacjenta i wskazać na konieczność
natychmiastowego przybycia do szpitala. W ten sposób można przekazać pełna˛ informacje˛ osobiście.
Rozsa˛dnie jest również poprosić aby krewny zwrócił
sie˛ z prośba˛ do osoby znajomej o transport do szpitala oraz zaznaczyć, iż prowadzenie pojazdu z duża˛
szybkościa˛ nic nie pomoże. Kiedy krewni przybywaja˛ do szpitala natychmiast powinien ich powitać kompetentny i poinformowany przedstawiciel personelu,
wyjaśniaja˛c jak najszybciej sytuacje˛. Opóźnianie takich informacji może sprawić ból.
KTO POWINIEN PRZEKAZAĆ ZŁA˛ WIADOMOŚĆ
KREWNYM?
Do przeszłości należy praktyka zlecania przez starszego lekarza młodszemu lekarzowi przekazania złej
wiadomości rodzinie w sposób protekcjonalny.
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Obecnie uważa sie˛, iż rozmowa z krewnymi to obowia˛zek starszego lekarza lub kierownika zespołu. Pomimo to rozsa˛dne jest zapewnienie sobie pomocy
doświadczonej piele˛gniarki, która może dodać pacjentowi otuchy (jak również i lekarzowi).
GDZIE I KIEDY POWINNO SIE˛ PRZEKAZYWAĆ
ZŁE WIADOMOŚCI?

nie powiedziałam lekarzowi, że miał ból w klatce
piersiowej?”),
● złość na system opieki zdrowotnej („dlaczego karetka przyjechała tak późno?” albo „lekarz był zdecydowanie za młody i nie wiedział co robił”),
● niekontrolowane zawodzenie i płacz,
● całkowita˛ katatonie˛ bez wyrazu.

Miejsce, w którym przekazuje sie˛ złe wiadomości jest
niezwykle istotne. Dla krewnych osób cie˛żko chorych
powinien zostać przygotowany wygodnie i ze smakiem
urza˛dzony pokój na uboczu, z bezpłatnym doste˛pem
do telefonu, telewizji oraz codziennie dostarczanymi
świeżymi kwiatami (które może dostarczać kwiaciarnia
znajduja˛ca sie˛ w wie˛kszości szpitali w Europie).

Pomocne może być upewnienie rodziny, iż poste˛powała prawidłowo, dzwonia˛c po pomoc i jada˛c do
szpitala, ale nie było możliwości spowodowania powrotu pracy serca.

Aby unikna˛ć poważnych błe˛dów oraz niepotrzebnego wzburzenia podczas przekazywania złych wiadomości, powinno sie˛ przyja˛ć i działać według kilku podstawowych zasad. Ważne jest aby znać okoliczności przypadku i upewnić sie˛ co do tożsamości osoby z która˛ prowadzi sie˛ rozmowe˛. Istotny
jest je˛zyk ciała — zawsze siadaj na tej samej wysokości co krewni; nie wstawaj kiedy oni siedza˛.
Upewnij sie˛, że twoje ubranie jest czyste — noszenie ubrania pobrudzonego krwia˛ jest niedopuszczalne. Uważaj by nie sprawiać wrażenia, iż działasz w pośpiechu i jesteś zaje˛ty. Przekaż informacje˛, na która˛ czekaja˛ natychmiast, używaja˛c słów
„nie żyje” lub „zmarł”, „Przykro mi, że musze˛ przekazać panu/pani taka˛ wiadomość, pański/pani ojciec/ma˛ż/syn zmarł”. Nie pozostawiaj żadnych wa˛tpliwości używaja˛c zwrotów takich jak „odszedł”,
„zostawił nas” lub „poszedł do nieba”.

Do ponownego podje˛cia rozmowy może mina˛ć troche˛ czasu i należy zapytać krewnych czy maja˛ jeszcze jakieś pytania dotycza˛ce stanu pacjenta i zastosowanego leczenia. Rozsa˛dnie jest być szczerym
i otwartym w tym zakresie, ale zawsze mówić „nie
cierpiał”.
W wie˛kszości przypadków krewni zechca˛ zobaczyć ciało. Istotne jest aby ciało i pościel były
czyste i wszystkie cewniki oraz kaniule usunie˛te,
jeśli nie sa˛ konieczne do badania pośmiertnego.
Widok ciała pozostawi u krewnych obraz, który zapamie˛taja˛ na zawsze. Wymagane może być badanie pośmiertne i prośba o nie powinna być taktowna i delikatna oraz zawierać wyjaśnienie, że procedura be˛dzie przeprowadzona przez profesjonalnego patologa i pomoże w stwierdzeniu dokładnej
przyczyny śmierci.
DZIECI

Dyskutowanie na tym etapie szczegółów medycznych nie jest w żaden sposób pomocne, poczekaj
aż zostanie zadane zwia˛zane z nimi pytanie. Kontakt fizyczny, taki jak ściskanie dłoni lub obje˛cie ramieniem, może być stosowny, lecz lekarz powinien
być świadomy faktu, iż różnie to może zostać przyje˛te. Nie należy ukrywać wzruszenia. Pozwól, aby
krewny oswoił sie˛ z wiadomościa˛. Reakcje moga˛
być różne i zawierać:

Przekazywanie złych wiadomości dzieciom może
być postrzegane jako specyficzny problem lecz doświadczenie wskazuje, iż lepiej jest być w tym kontakcie szczerym i otwartym, w ten sposób rozwiewa
sie˛ wyobrażenia jakie dzieci moga˛ mieć na temat
śmierci. Pomocne jest również poinformowanie szkoły aby nauczyciele i koledzy z klasy byli przygotowani na przyje˛cie dziecka na powrót do szkolnego środowiska z wrażliwościa˛ i wsparciem.

● ulge˛ („tak sie˛ ciesze˛, że już nie cierpi”, albo „odszedł nagle — tego by sobie życzył”),

ZAKOŃCZENIE

● złość na pacjenta („mówiłem mu aby przestał
palić” lub „był za gruby żeby grać w squasha”
lub „popatrz z jakim bałaganem na głowie mnie
zostawił”),
● poczucie winy („jeśli nie pokłóciłabym sie˛ z nim tego ranka zanim poszedł do pracy” lub „dlaczego

W wielu przypadkach be˛dzie to pierwsze doświadczenie śmierci dla krewnego pacjenta i powinno sie˛ zaoferować mu pomoc w załatwianiu formalności zwia˛zanych z rejestracja˛ zgonu, organizacja˛ pogrzebu oraz
wsparcie socjoekonomiczne ze strony szpitala lub pracownika społecznego. W zależności od wyznania, istotna˛ role˛ może odegrać duchowny lub ksia˛dz pracuja˛cy
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w szpitalu. Kiedy to możliwe, lekarz rodzinny powinien
być natychmiast poinformowany przez telefon lub za
pomoca˛ poczty elektronicznej o szczegółach przypadku aby mógł udzielić krewnym pełnego wsparcia.
Wdzie˛czność budzi telefon do krewnego pacjenta od
pracownika szpitala, który był zaangażowany w zdarzenie, dzień lub dwa dni później i zaoferowanie pomocy
i odpowiedzi na każde pytanie, które krewny mógł zapomnieć wtedy zadać.

Nie należy zakładać, że członkowie personelu medycznego niezbyt poruszeni sa˛ śmiercia˛ pacjenta na
oddziale. Świadomość posiadanych umieje˛tności
oraz satysfakcja z pracy zawodowej moga˛ zostać
nadwyre˛żone i pojawia sie˛ poczucie winy, niedoskonałości i niepowodzenia. Widoczne jest to zwłaszcza
u młodszych członków zespołu, lecz nie tylko. Zdarzenie powinno być omówione z zespołem z użyciem technik konstruktywnej i pozytywnej krytyki,
a osobom potrzebuja˛cym powinno sie˛ zaproponować osobiste konsultacje. Sposób omówienia należy
starannie dobrać — może to być nieformalna pogawe˛dka w pubie lub kawiarni lub profesjonalnie prowadzona konsultacja. Powinno sie˛ wyjaśnić, iż smutek
po doświadczeniu śmierci w pracy może być normalna˛ reakcja˛ na niestandardowa˛ sytuacje˛.
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Wnioski
Dzie˛ki resuscytacji wielu otrzymało dar życia na nowo, ku radości swojej i bliskich, lecz resuscytacja
może również przynieść cierpienie. Rozdział ten opisuje jak zredukować to cierpienie poprzez nie podejmowanie resuscytacji w niewłaściwych okolicznościach lub w przypadku ważnych formułowanych z góry życzeń pacjenta lub przerwać resuscytacje˛ w przypadku daremnym lub PVS.

Przekazywanie złych wiadomości jest jednym z najtrudniejszych zadań przed jakimi staje personel medyczny. Wymaga to czasu, ćwiczeń, współczucia
i zrozumienia.
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Wsparcie dla personelu

Zagadnienia etyczne, takie jak ćwiczenia i badania
prowadzone na zwłokach oraz obecność członków
rodziny w czasie resuscytacji, nakładaja˛ na personel medyczny kolejne obcia˛żenia i musza˛ być rozwia˛zywane z życzliwościa˛ i uwzgle˛dnieniem wzrastaja˛cej autonomii pacjenta i znaczenia praw człowieka na świecie.
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