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Trzy nurty
w etyce medycznej
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W etyce medycznej spór toczą zasadniczo
trzy nurty:
(1)etyka teleologiczna dobra pacjenta
– Edmund D. Pellegrino;
(2) pryncypizm – etyka czterech zasad
Toma L. Beauchampa, Jamesa F. Childressa;
(3) Kontraktualizm – etyka zawierania
i dotrzymywania kontraktu Roberta Veatcha.
1. Edmund D., Pellegrino i David C.,Thomasma, For the Patient's Good. The Restoration of Beneficence in
Health Care, Oxford University Press, New York, Oxford 1988; E. D. Pellegrino, The Philosophy of Medicine
Reborn. A Pellegrino Reader, red. H. Tristram Engelhardt, Fabrice Jotterand, University of Notre Dame Press,
Notre Dame 2008
2. T.L. Beauchamp., J.F. Childress., Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996 (org.
Principles of Biomedical Ethics, Oxford 1979, tłum. z: Oxford 1944)
3. R. Veatch, A Theory of Medical Ethics, New York 1981
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Etyka dobra pacjenta – Edmund D. Pellegrino
Podstawą norm jest natura medycyny, cel
praktyki medycznej

Cele wewnętrzne praktyki medycznej są
zasadnicze dla niej w stosunku do celów
zewnętrznych
Moralność wewnętrzna medycynie jest jej
specyfiką, w odróżnieniu od moralności
zewnętrznej.
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Etyka dobra pacjenta – Edmund D. Pellegrino
Podstawą norm jest natura medycyny,
cel praktyki medycznej

Naturę medycyny wyznacza:
(1)fakt choroby – wynikły z kondycji człowieka
Odpowiedzią na fakt choroby jest:
(2) akt profesji medycznej
(3) akt medycyny
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Fakt choroby – źródłem medycyny

W programie 100-lecia śmierci Władysława
Biegańskiego, znajdujemy słowa z jego
Aforyzmów o etyce lekarskiej (aforyzm XIX), w
których stwierdza:
„Medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej
chrzestnymi były: miłosierdzie i współczucie”.
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Fakt choroby
(1) ontologicznym zagrożeniem
i atakiem na nasze istnienie
(1)zachwianiem równowagi ducha i ciała,
(2) rozbiciem naszej integralności, jedności naszej
jaźni i naszego ciała (body-self-unity)
(3)uderzeniem w naszą wolność
(4)zniewoleniem i tyranią naszego działania
(5)zranieniem naszego człowieczeństwa (wounded
humanity)
(6) uczynieniem pacjenta podatnym na zranienie
(state of vulnerability)
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Akt profesji

(1) „profiteri” – deklaruję głośno
publicznie oznajmiam, obiecuję pomoc
(2) potwierdzam gotowość do pełnienia tej misji
złożoną przysięgą
(3) moje kompetencje potwierdzone są zdobytą
wiedzą i praktyką medyczną
(4) kompetencje te potwierdzają instytucje
medyczne, które mnie kształciły i szpitale gdzie
pracuję
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Akt medycyny
(1) przywrócenie przez lekarza cielesnej harmonii
chorego, czyli scalenie go w całość
(2) odpowiedź, co jest złego ze zdrowiem – diagnoza
(3) co można zrobić – prognoza
(4) co powinno się zrobić – terapia

Słuszne leczenie (right) – to działanie naukowo i
technicznie zgodne z potrzebami pacjenta
Dobre leczenie (good) – to działanie uwzględniające
medyczne i pozamedyczne aspekty dobra pacjenta
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Wewnętrzny cel praktyki medycznej

Cel medycyny, sformułowany już w przysiędze
Hipokratesa, w zasadniczej mierze pozostaje
niezmienny poprzez stulecia, mimo nowych
środków technicznych osiągania tych celów.
„Celem medycyny – pisze Pellegrino – jest
przywrócenie i rozwój zdrowia, a dokładniej uzdrowienie (to heal), czyli wyleczenie z choroby
(to cure illness and disease), a jeśli to jest
niemożliwe, troska i pomoc pacjentowi by żył
mimo kontekstu bólu, dyskomfortu, lub
niepełnosprawności”.
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Cel główny praktyki medycznej
a) Opieka nad chorymi z różnymi dolegliwościami i ich
leczenie oraz opieka nad tymi, którzy nie mogą być
wyleczeni,
i cele z nim związane
b) przynoszenie ulgi w bólu i cierpieniu spowodowanym
przez choroby,
c) zapobieganie przedwczesnej śmierci i stworzenie
warunków spokojnej śmierci,
d) zapobieganie chorobom i urazom oraz promocja i
podtrzymywanie zdrowia.
1. The goals of medicine: setting new priorities: a Hastings Center project report. W: Howell J.H.,
Sale W.F., red.: Life choices: a Hastings Center introduction to bioethics. Washington, Georgetown
University Press, 2000: 58, 61, 64, 65, 67, 70–72
2. Pellegrino E.D.: The internal morality of clinical medicine: a paradigm for the ethics of the helping
and healing professions. J. Med Philos., 2001; 26: 559–579

.

11

Niewłaściwe cele praktyki medycznej wg. Leona Kasa
a) zmienianie natury ludzkiej, manipulacje genetyczne
natury ludzkiej
b) kontrola rozwoju demograficznego ludzkości poprzez
antykoncepcję, sterylizację oraz aborcyjną, eutanatyczną
selekcję eugeniczną
c) kontrola przestępczości środkami farmakologicznymi lub
psychochirurgicznymi
d) realizacja celów politycznych drogą tortur więźniów,
egzekucji itp.
d) realizacja subiektywnych i dewiacyjnych życzeń
pacjentów w medycynie estetycznej
L. R. Kass, The End of Medicine and the Pursuit of Health, „The Public Interest” Summer 1975,
przedruk: Toward a more natural science: biology and human affairs. New York, Free Press, 1985:
152, 159, 160, 162, 163
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Dobro pacjenta
Na dobro pacjenta składają się – zdaniem E. Pellegrino –
cztery składowe elementy:
(1) dobro medyczne (medical good) określone
wskazaniami medycznymi,
(2) dobro przeżywane przez pacjenta według jego
planów życiowych i oceny własnej sytuacji (patient’s concept
of his own good),
(3) dobro pacjenta jako osoby (good of the patient as a
person) i
(4) dobro duchowe pacjenta (spiritual good).
Pellegrino, Edmund D., Thomasma, David C., For the Patient's Good. The Restoration of Beneficence
in Health Care, Oxford University Press, New York, Oxford 1988
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Cnoty lekarza niezbędne do realizacji dobra pacjenta
(1). Wierność i stałość w zaufaniu (fidelity to trust and
promise),
(2) trzymanie w ryzach swoich korzyści (effacement of
self-interest),;
(3) intelektualna uczciwość (intellectual honesty),
(4) współczucie (compassion and caring),
(5) odwaga (courage),
(6) sprawiedliwość (justice) i roztropność (prudence).
Pellegrino Edmund D,. Thomasma David C., The Virtues in Medical Practice,
New York, Oxford 1993
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Dobroczynność-w-zaufaniu

„Dobroczynność – pisze D. E. Pellegrino – jest
primum principium wszelkiej etyki, ogólnej jak i
zawodowej, a to dlatego, że jej podstawowym
celem jest czynienie dobra i unikanie zła”. Aby nie
prowadziła ona do paternalizmu należy ja
realizować w ramach wzajemnego zaufania
(beneficience-in-trust)
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Pryncypizm

W bioetyce zasad T. Beauchampa i F. Childressa
(principle-based ethics), przyjmuje się bez
uzasadnień czyli prima facie jako oczywiste cztery
zasady:
a) autonomii (respect for autonomy),
b) nieszkodzenia (nonmaleficence)
c) dobroczynności (beneficience), i
d) sprawiedliwości (justice).
T.L. Beauchamp., J.F. Childress., Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996
(org. Principles of Biomedical Ethics, Oxford 1979, tłum. z: Oxford 1944)
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Pryncypizm - zarzuty
Przyjęte z góry zasady:
a) nie są uzasadnione,
b) są beztreściowe,
c) brakuje hierarchii zasad,
d) o ich treści decydują aktualne obyczaje,
e) albo traktują osobę utylitarnie,
f) albo absolutyzują autonomię pacjenta.
K. Danner Clouser; Bernard Gert, A critique of principlism, „Journal of Medicine
and Philosophy” 15(2) Apr. 1990, s. 219-236
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Kontraktualizm w etyce medycznej
Potrójny kontrakt
Pierwszy poziom owej umowy Robert Veatch nazywa
(1) podstawowym kontraktem społecznym (basic social
contract), drugi
(2) kontraktem między społeczeństwem a profesją
medyczną (contract between society and a
profession), a trzeci
(3) kontraktem między profesjonalistami
medycznymi a pacjentem (contract between
professionals and patients).
R. M. Veatch, The theory of medical ethics, dz. cyt., s. 110–134
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Idealny obserwator podstawą kontraktu
Pierwszy poziom to przyjęcie tzw. postawy
pierwotnej (the original position) i zasłony
niewiedzy (veil of ignorance).
W wyobraźni zawieszamy naszą realną sytuację,
naszą pozycję w społeczeństwie, status społeczny,
naszą inteligencję, talenty, siłę i to, co nam los
sprzyjającego czy niesprzyjającego przyniesie.
Z pozycji sytuacji pierwotnej, za zasłoną niewiedzy,
zawieszając niejako nasze konkretne interesy,
możemy sformułować szereg pryncypiów stanowiących
moralne podstawy społeczności.
Tamże, s. 119.

19

Kontrakt
społeczeństwo – lekarz

Drugie stadium to umowa między
profesją lekarską a społeczeństwem.
W historii medycyny można prześledzić, jak społeczeństwo
przyznawało tej grupie pewne przywileje i równocześnie
nakładało na nią określone obowiązki.
Umowa, jako wzajemne porozumienie i docenienie obu
stron, ma przekroczyć zarówno czysto filantropijne
spełnianie tego zawodu dla korzyści społecznych, jak też
nadmierne uprzywilejowanie tej grupy zawodowej, ze
szkodą dla społeczeństwa.
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Kontrakt lekarz - pacjent
Mimo że wiele spraw trudno będzie ustalić w umowie między
lekarzami a społeczeństwem, to jednak można je określić w
umowie między lekarzem a pacjentem.
Owo trzecie stadium umowy dotyczy wielu szczegółów i
dlatego schodzi na poziom lekarz–pacjent. „Niektórzy lekarze
– pisze Veatch – mogą skłaniać się do wykluczania pewnego
rodzaju praktyk: aborcji, antykoncepcji, chirurgii
kosmetycznej, terapii eksperymentalnej. Inni mogą uważać
za właściwe stosowanie niektórych z tych praktyk”. Tamże, s.
331.

21

Dotrzymywanie umów u podstaw działania
„Pierwotna umowa społeczna”, pisze Veatch, „jest
regulowana przez etyczną zasadę dotrzymywania
umów,
i sama z kolei uświadamia nam, że dotrzymywanie
obietnic jest normą regulująca dalsze stosunki
społeczne.
To stwarza podstawę dla drugiego stadium
kontraktualnej teorii etyki medycznej”.
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Dotrzymywanie umów a inne zasady etyki
medycznej
a) zasady niekonsekwencjalistyczne, takie jak:
1. dotrzymywanie kontraktu,
2. autonomia,
3. uczciwość czy prawdomówność,
4. sprawiedliwość i
5. unikanie zabijania
mają pierwszeństwo przed zasadami
konsekwencjalistycznymi, takimi jak:
1. nieszkodzenie
2. dobroczynność
3. pokój, korzyść

23

Kontraktualizm
1. Podporządkowuje lekarza żądaniom społeczeństwa
2. Likwiduje etykę lekarską na rzecz etyki społecznej
3. Wyklucza z kontraktu podmioty aktualnie nieświadome,
czyli moralność ogranicza do podmiotów aktualnie
autonomicznych
4. Jest to więc kontrakt silnych narzucających swą wolę
niezdolnym do negocjacji
5. Zmusza do ślepego trzymania się kontraktu, mimo
obserwacji złych skutków jego funkcjonowania
6. Niszczy indywidualną odpowiedzialność moralną na rzecz
lojalności i legalizmu
7. Medycyna kontraktualistyczna to medycyna
minimalistyczna
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Który nurt jest najbliższy
specyfiki etyki medycznej?
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Właściwa etyka medyczna:
1. Powinna być oparta na godności osoby

2. Winna formować normy na podstawie
wewnętrznej celowości profesji medycznej
– moralność wewnętrzna medycynie.
3. W rozstrzygnięciach szczegółowych winna posługiwać się
dobrem pacjenta: czyli harmonizować (1) dobro medyczne z
(2) dobrem przeżywanym przez pacjenta oraz (3) dobrem
osobowym i duchowym pacjenta.
4. W posługiwaniu się zasadami, pryncypiami, winna kierować
zasadą dobroczynność-w-zaufaniu, włączającą autonomię
lekarza i pacjenta oraz sprawiedliwość w realizacji zdrowia
pacjenta.
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Właściwa etyka medyczna

jest to etyka:
a) Hipokratejska – salus aegroti suprema lex
b) personalistyczna – godność osoby pacjenta i
lekarza (J. Maritain, K. Wojtyła, R. Spaemann)
c) realistyczna – teleologizm praktyki medycznej
(Arystoteles, Tomasz z Akwinu, E. Pellegrino)
d) etyka agatologiczno-aretologiczna – dla
realizacji dobra pacjenta wymagane są sprawności
moralne, odpowiednie cnoty lekarza.
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Tekst tej książki znajduje się
też na mojej stronie domowej:

www.biesaga.info
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Dziękuję za uwagę
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