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Wprowadzenie
Chociaż odsetek chorych na nowotwory złośliwe 
przeżywających 5 lat jest coraz większy, to wskaź-
niki umieralności związanej z tymi chorobami po-
zostają bardzo duże.1 W ciągu 5 lat umiera około 
połowa chorych na raka okrężnicy, a w przypad-
ku raka płuca i trzustki – odpowiednio 93% i 97% 
chorych.2 Na tych przykładach łatwo wykazać, że 
zagadnienia związane ze schyłkowym okresem 
życia (SOŻ) stanowią integralną część leczenia 
onkologicznego.

W omawianej dziedzinie praktyka często nie 
odpowiada potrzebom. W Wielkiej Brytanii 54% 
skarg wpływających do Healthcare Commission 
dotyczy doświadczanych (przez chorych – przyp. 
red.) niedoskonałości opieki sprawowanej w SOŻ. 
Komisja ta planuje przeprowadzenie szczegóło-
wego przeglądu zarówno opieki paliatywnej, jak 
i tej w SOŻ, świadczonych przez National Health 
Service (tj. w publicznych ośrodkach opieki zdro-
wotnej – przyp. kons.) w latach 2008–2009.3 Od 
2006 roku brytyjski rząd podjął działania w ra-
mach programu End of Life Care Strategy, obej-
mującego między innymi zakres realizacji wy-
tycznych  Liverpool Care of the Dying Pathway 
(LCP) w placówkach opieki zdrowotnej. Zasady 
LCP zostały opracowane przez specjalistów opie-
ki paliatywnej i dotyczą sposobów postępowania 
u chorych w SOŻ i są przeznaczone do stosowa-
nia przez pracowników systemu opieki zdrowot-
nej niespecjalizujących się w opiece paliatywnej, 
przede wszystkim w szpitalach, w celu przynie-

sienia korzyści chorym umierającym poza hospi-
cjami.4 Uważa się, że przestrzeganie zasad LCP 
poprawia standard opieki, jednak stopień ich 
wdrożenia do praktyki jest różny – w skali kra-
ju (dotyczy Wielkiej Brytanii – przyp. red.) zaled-
wie 10% umierających jest objętych opieką zgod-
ną z regułami określonymi przez LCP.

Podstawową przyczyną niestosowania zasad 
LCP jest brak umiejętności personelu medyczne-
go rozpoznawania procesu umierania, stanowią-
cego wskazanie do wdrożenia postępowania we-
dług LCP.5 Nie zawsze można łatwo stwierdzić, że 
chory właśnie umiera, ale w szczególności u cho-
rych na nowotwory umieraniu towarzyszą z regu-
ły charakterystyczne objawy.

Jak rozpoznać umieranie?

Ustalenie, że chory jest umierający jest ważne nie 
tylko dla wdrożenia odpowiedniego, zmodyfiko-
wanego leczenia, ale również dlatego że można 
choremu (na jego życzenie) przekazać informacje 
o zaawansowaniu choroby (zbliżającej się śmierci 
– przyp. kons.), umożliwiając mu dokonanie wybo-
ru co do leczenia w końcowej fazie życia.

Niewielki odsetek chorych chciałby umrzeć 
w szpitalu, z zastosowaniem wszelkich dostęp-
nych technologii medycznych kontynuowanych 
aż do ostatniego tchnienia. Znaczna część cho-
rych woli umrzeć w domu. Odsetek ten zmniejsza 
się wraz z postępem choroby, kiedy świadomość 
śmierci jest coraz bardziej realna zarówno u cho-
rych, jak i ich bliskich, niemniej nigdy nie osią-
ga wartości niższej niż 50%.6 Mimo to większość 
chorych w krajach zachodnich umiera w szpitalu 
(w Wielkiej Brytanii 56%). Częściowo wynika to 
z niedostępności w miejscu zamieszkania skutecz-
nej opieki w SOŻ. To jednak w znacznie mniej-
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szym stopniu dotyczy chorych na nowotwory niż 
na inne choroby, ze względu na ukierunkowanie 
większości specjalistycznych ośrodków opieki pa-
liatywnej na chorych onkologicznych. Istotnych 
informacji dostarczył przeprowadzony ostatnio 
w szpitalach brytyjskich ogólnokrajowy audyt do-
tyczący opieki nad umierającymi chorymi, który 
wykazał, że spośród 2672 osób leczonych w 118 
szpitalach jedynie 45% uzyskało od personelu me-
dycznego informację, że umiera.7 Większość skarg 
dotyczących opieki nad umierającymi porusza te-
matykę niedoskonałości w zakresie komunikacji. 
Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez nabycie 
umiejętności zarówno porozumiewania się z za-
chowaniem odpowiedniej wrażliwości, jak i doko-
nywania wystarczająco dokładnej oceny klinicz-
nej, pozwalającej na nabycie wiedzy o stanie cho-
rego, którą należy się z nim podzielić.

Lekarze niezmiennie przeceniają spodzie-
waną długość życia swoich pacjentów. Co więcej 
bliższy kontakt z chorymi powoduje, że skłon-
ność do przesadnego optymizmu w tej oce-
nie staje się jeszcze silniejsza.8 Wiadomo, że zły 
stan czynnościowy jest predyktorem przeżycia 
mniej niż 90 dni, jednak podobne znaczenie na-
leży przypisać znacznemu pogorszeniu począt-
kowo dobrego stanu sprawności chorego. W sys-
tematycznym przeglądzie piśmiennictwa wyka-
zano, że innymi czynnikami predykcyjnymi są 
objawy uwarunkowanego chorobą nowotworo-
wą zespołu anoreksja-kacheksja (cancer anorexia- 
-cachexia syndrome – CACS) oraz pojawienie się 
duszności lub majaczenia.9 „Rzężenia przedśmiert-
ne”, spowodowane zaleganiem wydzieliny w dro-
gach oddechowych na skutek niemożności odkrztu-
szania, przepowiadają zgon w ciągu 48 godzin, wy-
stępują jednak tylko w połowie przypadków.10

Chory, u którego stwierdza się co najmniej 
2 spośród następujących 4 objawów, ma przed 
sobą średnio 2 dni życia: nieopuszczanie łóżka, 
stan przedśpiączkowy, możliwość przyjmowania 
jedynie małych łyków płynu i niemożność połyka-
nia tabletek.11 Zauważono, że u chorych na nowo-
twór złośliwy, oddychanie połączone z ruchami żu-
chwy pojawia się średnio 8 godzin przed zgonem, 
sinica obwodowa – 5 godzin wcześniej, a brak tęt-
na na tętnicy promieniowej – 3 godziny wcześniej. 
Jednak u większości chorych objawy te stwierdza 
się mniej niż 2,5 godziny przed zgonem. U 84% 
chorych upośledzenie świadomości występowało 

24 godziny przed zgonem, a w przypadku 92% pa-
cjentów – 6 godzin wcześniej.12

Wybór postępowania w schyłkowym 
okresie życia

Postępowanie w SOŻ obejmujące nie tylko poda-
wanie właściwych leków w odpowiednich daw-
kach ma podstawowe znaczenie. W tym stadium 
choroby w opiece nad chorym na nowotwór zło-
śliwy powinien uczestniczyć specjalistyczny ze-
spół opieki paliatywnej. Jeżeli w danym zakła-
dzie medycznym nie ma takiego zespołu, chorego 
powinno się skierować do odpowiedniej placów-
ki. Trzeba się dowiedzieć, czy chory wyraził swo-
ją wolę odnośnie do opieki w SOŻ albo czy można 
się skontaktować z jego opiekunem, który zna ży-
czenia chorego. W różnych kręgach kulturowych 
istnieją różnice odnośnie do tego, czy informację 
o zbliżającej się śmierci trzeba najpierw przeka-
zać choremu (jeżeli tego sobie życzy) czy też jego 
rodzinie. Stwierdzono, że przekazywanie chore-
mu złych wiadomości w sposób zawoalowany na-
sila jego pobudzenie, co generuje konieczność sto-
sowania większych dawek leków sedatywnych 
w okresie umierania.13 Jednak główne uzasadnie-
nie dla bezpośredniego przekazywania tej infor-
macji stanowi potrzeba stworzenia choremu i jego 
rodzinie szansy na dokonanie dojrzałych wybo-
rów w sprawie sposobu postępowania w SOŻ. Je-
żeli chory chce pozostać w domu, należy zapew-
nić mu warunki umożliwiające zaopatrzenie we 
wszelkie konieczne leki i ich podawanie we wła-
ściwym czasie.14 Wymaga to całodobowej dostęp-
ności medycznego zespołu środowiskowego, któ-
rego członkowie potrafiliby przewidywać i łago-
dzić objawy.15 Konieczny jest również dostęp do 
usług pielęgniarki oraz środków pielęgnacyjnych 
w domu chorego. Nawet w takiej sytuacji więk-
szość czynności pielęgniarskich wykonuje rodzina 
i przyjaciele, których wsparcie ma wielkie znacze-
nie. W krajach rozwiniętych umieranie w domu 
jest mniej prawdopodobne, jeżeli nie jest możliwe 
zaangażowanie do pomocy co najmniej 2 niepro-
fesjonalnych opiekunów (np. członków rodziny – 
przyp. red.) oraz zapewnienie współpracy lekarza 
rodzinnego.

Dostępność specjalistycznego oddziału opieki 
paliatywnej jest bardzo ważna, ponieważ umożli-
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wia zwalczanie szczególnie uciążliwych objawów 
oraz zapewnienie opieki w SOŻ, jeżeli nie moż-
na tego uczynić w domu lub członkowie rodziny 
są już wyczerpani opieką. W tym ostatnim przy-
padku do odpowiedniego przebiegu procesu żało-
by ważne jest zapewnienie rodziny, że otaczała cho-
rego dobrą opieką przed przyjęciem go do szpita-
la i że teraz przyjęcie na oddział szpitalny stało się 
koniecznością. Nawet wówczas gdy zgon miał miej-
sce w hospicjum lub w szpitalu, zwykle ponad 80% 
czasu w ostatnim roku życia chory spędził w domu, 
a członkowie rodziny po jego śmierci mają odczu-
cie, iż rzeczywiście się nim opiekowali.6

Po stwierdzeniu, że chory jest w stanie agonal-
nym, dalsze podawanie leków przeciwnowotworo-
wych oraz wielu innych staje się bezcelowe i na-
leży je przerwać. Przykładami są leki stosowane 
profilaktyczne, ale wymagające długiego czasu po-
dawania w celu uzyskania pożądanego efektu (np. 
statyny) oraz środki zalecane w leczeniu stanów, 
których nasilenie prawdopodobnie się zmniejsza, 
takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, doustne 
leki przeciwcukrzycowe, leki moczopędne lub sto-
sowane w niewydolności serca. Lekami, których 
stosowanie staje się konieczne, są wszystkie środ-
ki łagodzące główne objawy występujące u cho-
rych umierających.

Główne objawy w okresie umierania

Ból

Powszechnie się uważa, że ból stanowi poważny 
problem w okresie umierania. Tymczasem jeśli 
wcześniejsze postępowanie było poprawnie pro-
wadzone (p. „Podstawowe zasady leczenia bólu 
u chorego na nowotwór oraz ból neuropatyczny” 
MP – Onkologia 6/2008, s. 57 oraz „Leczenie bólu 
w chorobie nowotworowej” MP – Onkologia 2/2009 
s. 53 – przyp. red.), to ból nie stanowi problemu 
w SOŻ. Co więcej obserwuje się zmniejszenie jego 
nasilenia w ciągu ostatnich dni, a nawet tygodni 
życia.16-18 Zarówno chorzy, jak i ich bliscy się boją, 
że umieraniu będzie towarzyszyło nasilanie bólu 
i do końca życia konieczne będzie stosowanie od-
powiednich środków służących do jego opanowa-
nia. Ze względu na to, że około 48 godzin przed 
zgonem u większości chorych pojawiają się trud-
ności w połykaniu, konieczna jest zamiana leków 
doustnych na podawane pozajelitowo. Dotyczy to 

zwłaszcza opioidów. Zarówno morfina, która po-
zostaje najczęściej stosowanym (i najtańszym) 
opioidem, jak i nowsze leki alternatywne (np. 
oksykodon) można podawać podskórnie (W Polsce 
oksykodon w iniekcjach nie jest dostępny – przyp. 
kons.). Jest to korzystne, ponieważ nie wymaga 
bezwzględnie udziału personelu fachowego (ina-
czej niż w przypadku stosowania dożylnego) (Po-
dawanie morfiny w przypadku bólu trudnego do 
uśmierzania w ciągłej infuzji dożylnej, przy zasto-
sowaniu infuzora bateryjnego, u chorych z portem 
naczyniowym może być prowadzone także w wa-
runkach domowych po odpowiednim przeszkole-
niu osób z rodziny chorego wspieranych przez ze-
spół opieki paliatywnej – przyp. kons.). Jeżeli ból 
leczono już, stosując przezskórnie fentanyl lub bu-
prenorfinę, to postępowanie takie można konty-
nuować w SOŻ. Użycie wymienionych preparatów 
nie daje jednak możliwości odpowiednio elastycz-
nych zmian dawkowania w przypadku zmiany za-
potrzebowania na lek przeciwbólowy. Dlatego za-
leca się wówczas zapewnienie możliwości poda-
wania opioidu we wstrzyknięciu. W przypadku 
pogorszenia się wydolności nerek (lub odwodnie-
nia – przyp. kons.) dochodzi do retencji wydala-
nych głównie z moczem aktywnych metabolitów 
opioidów, co powoduje nasilenie senności oraz po-
jawienie się mioklonii, zwłaszcza w razie obecno-
ści w organizmie chorego pochodnych fenotiazy-
ny. Fentanyl, alfentanyl i sufentanyl, pochodne 
metylopiperydyny, nieposiadające aktywnych me-
tabolitów, są w tej sytuacji lekami z wyboru. Na-
leży jednak zauważyć, że w przebiegu niewydol-
ności nerek może dojść również do niewielkiego 
nagromadzenia się leku macierzystego.19 W tabe-
li przedstawiono współczynniki konwersji niektó-
rych często stosowanych opioidów.

Duszność

Zauważono, że pojawienie się duszności jest zwią-
zane z początkiem umierania, niezależnie od tego, 
czy nowotwór zajął płuca. Zarazem jej stwierdze-
nie nie zawsze oznacza, że należy rozpocząć tle-
noterapię (Wskazaniem do podawania tlenu jest 
zmniejszenie saturacji krwi do 90%, co łatwo 
zmierzyć za pomocą pulsoksymetru – przyp. kons.). 
U chorych na nowotwory, leczonych paliatywnie, 
tlen nie był bardziej skuteczny od sprężonego po-
wietrza w łagodzeniu tego objawu. U chorych, któ-
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rzy wskazywali na korzystniejsze działanie tlenu, 
nie zawsze stwierdzano hipoksemię.20 Na podsta-
wie przeglądu systematycznego piśmiennictwa 
wykazano, że opioidy podawane doustnie albo we 
wstrzyknięciach w niewielkim stopniu zmniejsza-
ją nasilenie duszności.21 Powszechnie wiadomo, że 
opioidy należy stosować ostrożnie u osób z upośle-
dzeniem oddychania, ze względu na ryzyko depre-
sji ośrodka oddechowego. Jednak leki te, w posta-
ci doustnej lub podskórnej, stanowią podstawowe 
środki używane w paliatywnym leczeniu duszno-
ści u chorych na zaawansowany nowotwór złośli-
wy. Wprawdzie w drogach oddechowych znajdują 
się receptory opioidowe, jednak nie dowiedziono 
korzystnego działania opioidów w postaci nebu-
lizacji (w porównaniu z solą fizjologiczną). Wo-
bec ścisłego związku pomiędzy dusznością i lę-
kiem nie dziwi stwierdzenie, że leki przeciwlęko-
we mają znaczenie także w leczeniu duszności. 
Zastosowanie benzodiazepiny może wynikać mię-
dzy innymi z działania zmniejszającego napię-
cie mięśniowe. W SOŻ małe dawki midazolamu 
(2,5 mg w razie potrzeby lub 10 mg/d podskórnie) 
mogą uzupełniać działanie opioidów w łagodzeniu 
tego objawu.

Wydzielina

U około połowy umierających występuje tak zwa-
ne „rzężenie przedśmiertne” spowodowane nie-
zdolnością do wykrztuszenia wydzieliny zalega-
jącej w drogach oddechowych. Kiedy wydychane 
powietrze przechodzi przez zalegającą wydzie-

linę, powstaje charakterystyczny dźwięk. Jest 
on uciążliwy jedynie dla małego odsetka cho-
rych w zaawansowanym stadium choroby, ale 
może być przykry dla członków rodziny i przyja-
ciół, zgromadzonych wokół łóżka chorego. Nale-
ży uspokoić tych ostatnich, wyjaśniając pochodze-
nie tego dźwięku. W 50–80% przypadków moż-
na co najmniej zmniejszyć nasilenie „rzężenia 
przedśmiertnego” przez podanie leku przeciw-
cholinergicznego we wlewie, ale u pozostałych ob-
jaw ten utrzymuje się, prawdopodobnie w związ-
ku z zakażeniem.12 Nie ma danych przemawiają-
cych za większą skutecznością któregoś z leków 
przeciwcholinergicznych. Bromek glikopironium 
(0,6–12 mg/d s.c.) w porównaniu z hioscyną (1,2– 
–2,4 mg/d s.c.) słabiej przenika przez barierę krew- 
-mózg i ma działanie sedatywne albo wywołuje 
paradoksalne pobudzenie. (W praktyce polskich 
ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej stosuje 
się zazwyczaj nieprzechodzący przez barierę krew- 
-mózg środek zmniejszający sekrecję w drogach 
oddechowych, jakim jest butylobromek hioscyny 
w dawkach 20–40 mg co 4–6 h – przyp. kons.).

Niepokój

Występujący często w ostatnich dniach życia 
uogólniony niepokój, który może być wywołany 
bólem lub lękiem, należy odróżnić od ognisko-
wych ruchów mioklonicznych. W celu jego opa-
nowania bardziej właściwe jest zastosowanie po-
chodnych benzodiazepiny (samych lub z opio-
idem) niż wyłącznie samego opioidu. Pochodne 
benzodiazepiny mają odpowiednie działanie ank-
sjolityczne i rozkurczające mięśnie. Niepokój 
może być związany ze stanem ostrego splątania. 
Pojawia się u 15–20% chorych objętych opieką 
paliatywną.22 Według innych autorów może wy-
stąpić nawet u 85% chorych, zwłaszcza w SOŻ.23 
U niewielu chorych niepokój i majaczenie prze-
chodzą w pobudzenie, które nie ustępuje pomimo 
podawania pochodnych benzodiazepiny lub leków 
przeciwpsychotycznych. W rzadkich przypadkach 
stosowano w takich okolicznościach fenobarbital 
i propofol (wyłącznie drogą dożylną; lek ten jest 
nieodpowiedni dla wielu chorych, ponieważ no-
śnik leku zawiera substancje pochodzące z białka 
jaja kurzego).24,25 (Wyrażone przez Autora artyku-
łu obawy dotyczące niekorzystnego działania no-
śnika propofolu i sugestie, że lek ten jest nieodpo-

Tabela.	 Współczynniki	konwersji	między	
opioidami	w	postaci	doustnej	
a	morfiną	lub	alfentanylem	w	postaci	
podskórnej

Opioid w postaci 
doustnej

Dawka morfiny 
s.c. – podzielić 
dawkę doustną 
przez:

Dawka alfenta-
nylu s.c. – po-
dzielić dawkę 
doustną przez:

morfina 2 30

tramadol 8 120

oksykodon 1 15

hydromorfon pomnożyć przez 4 4

Uwaga: Współczynniki konwersji są zawsze przybliżone. Stanowią 
sugerowany punkt startowy. Niekiedy w trakcie terapii należy 
dawkę zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od reakcji na 
leczenie.
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wiedni dla wielu chorych, nie znajdują potwier-
dzenia w piś miennictwie; z artykułu Lundstroma 
i wsp.25 wynika, że propofol podawany w celu seda-
cji w opiece paliatywnej w ciągłej infuzji, w dawce 
0,90–2,13 mg/kg/h jest środkiem bardzo efektyw-
nym i bezpiecznym. – przyp. kons.) W ocenie zabu-
rzeń psychicznych w tym okresie lekarz klinicysta 
powinien uwzględnić jako przyczynę objawy dzia-
łania toksycznego opioidów (np. mioklonie, pobu-
dzenie, sedację, urojenia i paradoksalne nasilenie 
bólu, często uogólnione). Zapobiega to błędnemu 
rozpoznawaniu pobudzenia przedśmiertnego za-
miast pobudzenia wywołanego opioidami – co sta-
nowi bardzo ważny element oceny stanu chorego. 
U niektórych chorych po stwierdzeniu skrajnego 
pobudzenia wymagającego zastosowania bardzo 
silnie działających środków (np. propofolu) istnia-
ło duże prawdopodobieństwo wystąpienia działa-
nia toksycznego opioidów. Właściwe rozpoznanie 
jest bardzo istotne. Z relacji chorych, u których 
ustąpiły objawy pobudzenia, wynika, że stan taki 
wywołuje silny lęk i stres pomimo podania leków 
sedatywnych.

Problemy etyczne

Uważa się, że opieka u schyłku życia wiąże się 
z poważnymi dylematami etycznymi. Częściowo 
wynika to z faktu legalizacji w Holandii i w Belgii 
eutanazji osób w SOŻ. Stale podejmowane są sta-
rania o wprowadzenie podobnych przepisów w in-
nych krajach, zwłaszcza anglojęzycznych (w Pol-
sce tendencje te są wspierane przez niektórych ety-
ków-filozofów w odróżnieniu od lekarzy – przyp. 
kons.). Zarówno opinia publiczna, jak i personel 
medyczny mają poważne zastrzeżenia odnośnie 
do potencjalnego wpływu morfiny i leków seda-
tywnych na skrócenie życia. Mówiąc otwarcie, czy 
możliwe jest skuteczne łagodzenie objawów bez 
skrócenia życia? Często prowadzi się dyskusje nad 
założeniem moralnym, zwanym „zasadą podwój-
nego skutku” (principle of double effect). W czę-
stych dyskusjach dotyczących etycznych podstaw 
postępowania lekarskiego opartych na zasadzie 
podwójnego efektu (korzystnego [niesienie ulgi 
w cierpieniu po zastosowaniu silnie działających 
środków] i niekorzystnego [odebranie choremu 
świadomości i możliwość skrócenia życia] – przyp. 
kons.) wyrażane są poglądy, że lekarze opiekują-
cy się chorymi u schyłku życia poprzez działania 

podejmowane z zamiarem łagodzenia dolegliwości 
często przyczyniają się do zgonu chorego.26

W skrócie przywołana zasada oznacza, że in-
terwencja, która powoduje poważne przewidy-
walne działania niepożądane (a nawet zgon), jest 
moralnie dopuszczalna, jeżeli podjęto ją z inten-
cją niesienia pomocy choremu, a działanie niepo-
żądane nie było warunkiem uzyskania korzyst-
nego wyniku.27 Stosowanie tej zasady było przed-
miotem krytyki, bowiem zwykle trudno określić 
intencje innych osób, a czasem nawet własne. Co 
więcej, działania, które są przewidywalne, mogą 
także być zamierzone.28 Obrońcy „zasady podwój-
nego skutku” podkreślają, że jej założenie jest 
dobrze znane w prawie i stanowi rutynowy ele-
ment oceny winy w przypadkach kryminalnych. 
Czynności podejmowane przez lekarza wskazu-
ją na jego intencje. Na przykład, czy zalecona 
przez niego ostateczna dawka morfiny wynikała 
ze stopniowego jej zwiększania w przebiegu zwal-
czania bólu, czy też zwiększenie dawki nastąpi-
ło nagle i nieproporcjonalnie do tych podawanych 
wcześniej? Podkreśla się, że możliwość wystąpie-
nia określonego skutku nie oznacza, że musiał on 
mieć miejsce. W pewnych sytuacjach mógł wcale 
nie zaistnieć.

Wyniki badań klinicznych wielokrotnie wska-
zywały na brak związku pomiędzy bezwzględną 
wielkością dawki opioidu lub dawek podawanych 
dodatkowo a czasem przeżycia chorych na no-
wotwory objętych opieką paliatywną.29 Przepro-
wadzone badanie kliniczne z udziałem 725 prze-
bywających w hospicjach chorych na nowotwory 
złośliwe, choroby płuc lub serca obejmowało naj-
liczniejszą spośród dotychczas poddanych bada-
niom grupę uczestników.30 W grupie tej stwierdzo-
no dodatnią korelację pomiędzy czasem trwania 
pobytu (w hospicjum – przyp. red.) a maksymal-
ną dawką dobową opioidu, nawet gdy przekra-
czała 1,8 g/d.31,32 Ta ostatnia stanowi piętnasto-
krotną wartość średniej dawki podawanej takim 
chorym w Wielkiej Brytanii i Japonii.31,32 Nie za-
obserwowano związku pomiędzy zmianą dawki, 
bezwzględną lub procentową, a czasem przeżycia. 
Analiza wielu zmiennych wykazała, że żadne sko-
jarzenie czynników nie mogło wyjaśniać więcej 
niż 8% zmienności czasu przeżycia. Wynika stąd, 
że największy wpływ na czas wystąpienia zgonu 
miało nasilenie choroby u danego chorego.

Zastosowanie leków sedatywnych w SOŻ także 
budzi zastrzeżenia. Niekorzystne okazało się uży-
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cie pojęcia „sedacja terminalna” (terminal seda-
tion). Może ono sugerować, że sedacja jako taka 
przyśpiesza zgon. Leki sedatywne są obciążone 
tą samą, co opioidy, cechą – przy ich użyciu moż-
na zabić człowieka. Zasadniczą sprawą jest odpo-
wiedź na pytanie, czy musi dojść do zgonu jako 
ceny za odpowiednie łagodzenie objawów w ostat-
nich dniach życia? Istnieją uzasadnione obawy, że 
sedację można stosować jako zasłonę dla eutana-
zji. W ostatnich latach w Holandii zauważono nie-
wielkie zmniejszenie liczby przypadków (zgodnej 
z prawem) eutanazji, czemu towarzyszyło zwięk-
szenie stosowania (nieregulowanej przepisami) 
ciągłej głębokiej sedacji.33 Nie uspokaja fakt, że – 
zgodnie z publikowanymi danymi – sedację stosu-
je się u 134–88%35 chorych w SOŻ. Rodzi się pod-
stawowe pytanie: kto (i jak – przyp. red.) w tych 
przypadkach rozpoznał etap „umierania”?

U osób, które umierają, lub u których proces 
ten się rozpoczyna, często występuje uciążliwy 
niepokój lub pobudzenie. W tym stadium choro-
by porozumienie się z pacjentem jest ograniczo-
ne lub niemożliwe. Jedynym praktycznym sposo-
bem łagodzenia objawów jest zastosowanie pew-
nego stopnia sedacji. Nie oznacza to, że chory pod 
wpływem leczenia będzie nieprzytomny, pod wa-
runkiem że lek sedatywny podaje się w sposób 
analogiczny do opioidowych leków przeciwbólo-
wych (najpierw dawka minimalna, a następnie jej 
stopniowe zwiększanie aż do poziomu zapewnia-
jącego opanowanie objawu). Ważne, by zapewnić 
choremu komfort, przy czym stopień świadomości 
nie ma znaczenia. Jednym z powodów dużej roz-
bieżności w publikowanych danych dotyczących 
częstości stosowania sedacji jest to, że według nie-
których autorów jej użycie ogranicza się do wywo-
ływania śpiączki (farmakologicznej – przyp. red.) 
w celu opanowania rzadko spotykanego wystąpie-
nia ciężkich i nieustępujących objawów. Inni au-
torzy biorą pod uwagę wszelkie przypadki użycia 
leków o działaniu sedatywnym (taka sytuacja jest 
znacznie częstsza).36

Na podstawie systematycznego przeglądu piś-
miennictwa dotyczącego zastosowania sedacji 
u osób w SOŻ stwierdzono, że średnia ważona 
czasu trwania sedacji, obliczona na podstawie da-
nych pochodzących z 10 badań klinicznych, wy-
niosła 2,8 dnia.37 Na podstawie tego wyniku moż-
na wnioskować, że podawanie leków sedatywnych 
na ogół powoduje zgon w ciągu 72 godzin albo że 

sedację stosuje się w odpowiedzi na objawy, które 
powstają w procesie umierania.

W celu rozróżnienia tych dwu możliwości 
w przywołanym w poprzednim akapicie artyku-
le przeglądowym dokonano analizy 5 badań kli-
nicznych, w których odnotowywano czas dzielący 
przyjęcie do szpitala od zgonu (w przypadku cho-
rych hospitalizowanych) albo włączenie do opieki 
nad chorym zespołu wspomagającego opiekę i wy-
stąpienie zgonu (w domu). Zarówno w przypadku 
leczenia w szpitalu, jak i w domu, czas przeżycia 
chorych przyjmujących leki sedatywne nie różnił 
się znamiennie od czasu przeżycia chorych, którzy 
tych leków nie otrzymali. Tylko w jednym bada-
niu zaobserwowano wyraźną różnicę na korzyść 
grupy chorych przyjmujących środki sedatywne. 
Wyjaśnieniem tego spostrzeżenia może być wpływ 
wystąpienia majaczenia na załamanie się możli-
wości opieki w domu i wynikające z tego przyjęcie 
na specjalistyczny oddział opieki paliatywnej. Być 
może chorych cierpiących z powodu majaczenia 
przyjmowano we wcześniejszym stadium choroby 
w porównaniu z tymi, u których ono nie występo-
wało (albo wcale, albo aż do chwili bezpośrednio 
poprzedzającej zgon).

Zastrzeżenia co do potencjalnego niewłaściwe-
go stosowania leków sedatywnych w SOŻ przyczy-
niły się do opracowania zaleceń terapeutycznych, 
wskazujących, kiedy i w jaki sposób należy je po-
dawać. Międzynarodowa grupa specjalistów w za-
kresie opieki paliatywnej przeprowadziła przegląd 
piśmiennictwa i podjęła próbę sformułowania de-
finicji i zaleceń, opartych na opublikowanych da-
nych.38 Grupa ta wprowadziła pojęcie „paliatywnej 
terapii sedatywnej” (palliative sedation therapy), 
które oznacza leczenie objawów niemożliwych do 
opanowania w inny sposób niż z zastosowaniem 
leków sedatywnych. Jedynie personel medyczny 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
może podjąć decyzję o konieczności podania le-
ków w celu uzyskania sedacji. Istnieją dane prze-
mawiające za tym, że zmęczeni lub niedoświad-
czeni w prowadzeniu terapii paliatywnej lekarze 
częściej stosują środki sedatywne przypuszczalnie 
w niewłaściwy sposób.39 Jest to problem dotyczą-
cy wszystkich lekarzy z cechami „wypalenia za-
wodowego”, w tym specjalistów w zakresie opie-
ki paliatywnej, którzy mogą siebie samych prze-
konać, że zastosowanie środka sedatywnego jest 
odpowiednim krokiem. Z tego powodu nawet do-
świadczeni lekarze powinni prosić o konsulta-
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cję, kiedy mają trudności z łagodzeniem objawów 
u swoich pacjentów.

Podejmując decyzję o zastosowaniu paliatyw-
nej terapii sedatywnej, należy uwzględnić opi-
nię chorego i jego bliskich. Często się okazuje, że 
jej wdrożenie jest niemożliwe. Leczenie sedatyw-
ne wymaga stosowania leków sedatywnych, jak 
wspomniano wcześniej, a nie opioidów, które są 
niewystarczająco skuteczne do tego celu.

Głęboką, stałą sedację stosuje się dość rzadko. 
Wskazanie do jej użycia stanowi nieodwracalna 
i zaawansowana choroba ze spodziewanym zgo-
nem w ciągu najbliższych godzin lub dni. W tych 
okolicznościach zwykle nie ma klinicznej potrze-
by sztucznego nawodnienia chorego. Takie postę-
powanie mogłoby zwiększyć ryzyko wystąpienia 
nieprzyjemnych dźwięków związanych z obecno-
ścią wydzieliny w drogach oddechowych („rzęże-
nia przedśmiertnego” – przyp. red.) oraz obrzęku 
płuc i obrzęków obwodowych, chociaż dane na-
ukowe w tej kwestii są niejednoznaczne.40 Sztucz-
ne nawodnienie wdraża się na podstawie oceny 
klinicznej, której rola może być istotna w dowol-
nym końcowym stadium choroby, pozostając bez 
związku ze stosowaniem sedacji.41,42

Warto powrócić do często przywoływanej „za-
sady podwójnego skutku” i zastanowić się, czy na-
leży ją stosować podczas sprawowania opieki nad 
umierającymi chorymi. Dane naukowe wskazują 
na to, że nie. Nie chodzi jednak o kwestionowa-
nie użyteczności tej zasady jako założenia etycz-
nego. Istnieją sytuacje, w których leczenie podjęte 
w celu łagodzenia objawów przyśpiesza zgon lub 
wywołuje go u osoby w stanie agonalnym. Czasa-
mi trzeba się odwołać do omawianej zasady w in-
nych dziedzinach klinicznych, zwłaszcza w chi-
rurgii stanów nagłych. Jednak sytuacja, w której 
lekarz musi często ją przywoływać w celu wyja-
śnienia swojego postępowania w trakcie leczenia 
paliatywnego, powinna wzbudzić wątpliwości. 
Odpowiednio prowadzona opieka paliatywna nie 
jest ukrytą jedynie pod innym określeniem euta-
nazją i nie powoduje śmierci chorych.

Podsumowanie
Dobra opieka nad osobami umierającymi wyma-
ga zwrócenia uwagi nie tylko na łagodzenie ob-

jawów, ale także na jakość porozumiewania się 
oraz uwzględnianie życzeń chorego co do sposobu 
i miejsca opieki. Wszystkie te elementy są ważne. 
Chodzi nie tylko o zapewnienie komfortu osobie 
umierającej, ale także o zbudowanie zaufania ro-
dziny i przyjaciół chorego. Będą oni pamiętać, jak 
chory umierał i co poprzedzało zgon. Wpłynie to 
na ich późniejsze nastawienie do systemu (i pra-
cowników – przyp. red.) ochrony zdrowia oraz cięż-
kich chorób u samych siebie i innych osób. Istnie-
je przekonanie, zarówno wśród opinii publicznej, 
jak i fachowych przedstawicieli systemu ochrony 
zdrowia, że skuteczne zwalczanie objawów często 
powoduje skrócenie życia. Dane naukowe dowo-
dzą, że tak nie jest. Zarówno ze względu na me-
dycynę paliatywną jako specjalność lekarską (na 
sposób jej postrzegania – przyp. red.), jak i na ja-
sność debaty publicznej, należy odróżniać opiekę 
paliatywną od eutanazji. To ważne, żeby wymie-
nione pojęcia się nie zacierały.
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Komentarz

Opublikowany w „Medycynie Praktycznej – Onkologii” 
bardzo potrzebny artykuł autorstwa doświadczonego 
lekarza hospicyjnego, Nigela Sykesa, zwraca uwagę 
na istotne, ale niejednokrotnie pomijane w podręcz-
nikach medycyny i niedoceniane przez personel me-
dyczny, zagadnienia związane z opieką nad chorymi 
u schyłku życia.

Opieka u schyłku życia nie jest tożsama z opie-
ką paliatywną i hospicyjną, przeznaczoną nie tyl-
ko dla umierających, ale pomocną chorym z zaawan-
sowaną chorobą nowotworową i innymi ogranicza-
jącymi życie schorzeniami, często we wcześniejszym 
stadium choroby (także w okresie równoczesnego 
stosowania leczenia onkologicznego i innego po-
stępowania przedłużającego życie). Opieka u schył-
ku życia stanowi jednakże istotną składową opie-
ki paliatywnej/hospicyjnej i znajduje zastosowanie 
w opiece nad chorymi bliskimi śmierci (tj. w ostat-
nich dniach lub tygodniach życia), jednak ciągle żyją-
cymi i wymagającymi bardzo starannej, profesjonal-
nej opieki i leczenia paliatywnego. Leczenie prowa-
dzone w intencji przedłużenia życia stanowić może 
w tym czasie uporczywą, nieprzydatną i wręcz szko-
dliwą terapię. Używanie określenia „opieka nad 
chorym u schyłku życia” równoznacznie z opieką 
paliatywną i hospicyjną jest niewłaściwe (podob-
nie jak używanie określenia zastępczego o pejora-
tywnym wydźwięku – „opieka terminalna”).

W artykule zwrócono uwagę na zjawisko nie-
rozpoznawania okresu umierania. Może to wyni-
kać z niewiedzy (brak dostatecznej edukacji w zakre-
sie opieki paliatywnej podczas studiów medycznych 
i staży przed- oraz podyplomowych) lub też braku 
należnej staranności w ocenie stanu ciężko chore-
go pacjenta. Jest to częste zjawisko wśród persone-
lu medycznego, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale tak-
że w Polsce (rocznie w naszym kraju ponad 300 tys. 
osób umiera z powodu przewlekłych, postępujących, 
ograniczających życie chorób). Ten problem napoty-
kają specjaliści medycyny paliatywnej, którzy konsul-
tują chorych kierowanych do ośrodków opieki palia-
tywnej. Osobiście mogę to potwierdzić na podsta-
wie mojej codziennej, wieloletniej praktyki klinicznej 
i pracy w charakterze konsultanta w kilku szpitalach 
klinicznych.

Drugim, częstszym prawdopodobnie w Polsce 
aniżeli w Wielkiej Brytanii, zjawiskiem jest maskowa-
nie (zasłanianie) umierania, przejawiające się mię-
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dzy innymi unikaniem przez rodziny chorych i per-
sonel medyczny podejmowania rozmowy z chorym 
o niekorzystnym rokowaniu i zbliżającej się śmier-
ci. Taka postawa uniemożliwia uzgodnienie z nim 
miejsca umierania i preferowanego sposobu opie-
ki (ograniczenie działań lekarskich wyłącznie do za-
pewnienia ulgi w cierpieniach lub uporczywe stoso-
wanie terapii). Z publikacji przedstawionej przez le-
karzy Hospicjum św. Łazarza w Krakowie wynika, 
że omawiane zjawisko może dotyczyć ponad 60% 
chorych korzystających z domowej opieki paliatyw-
nej.1 Co więcej jego konsekwencją jest występowa-
nie „samotności emocjonalnej” i pozbawienie cho-
rego możliwości przeprowadzenia szczerej rozmo-
wy (opowieści o cierpieniu) z bliskimi i personelem 
medycznym, a także przygotowania się do umiera-
nia i śmierci. Umierający cierpi nie tylko somatycz-
nie (z powodu przykrych objawów, zmiany wyglądu 
ciała i postępującej niedołężności), psychicznie (oba-
wy związane z umieraniem i śmiercią), ale i duchowo 
(ból egzystencjalny – duchowy często przejawiają-
cy się poczuciem pustki, utraty godności, opuszcze-
nia przez ludzi i Boga, „ogołoceniem” [kenosis] oraz 
poszukiwaniem sensu szybko przemijającego życia). 
Problem zakładania maski uniemożliwia choremu za-
grożonemu bliską śmiercią, kiedy jeszcze ma zacho-
waną świadomość, dokonania zamknięcia (zbilanso-
wania) życia, uregulowania spraw doczesnych waż-
nych również dla osób bliskich oraz sporządzenia 
testamentu duchowego, a także chociażby pożeg-
nania się z bliskimi.

Z badań prowadzonych na szeroką skalę w USA 
z udziałem 5000 chorych umierających w najlep-
szych szpitalach oraz towarzyszących im członków 
rodzin,2 wynika, że powszechnie obserwowano wy-
łącznie medyczne podejście do umierających (tzw. 
medykalizacja umierania) z pominięciem szczerej 
rozmowy oraz wsparcia psychicznego i duchowego. 
Co więcej dostrzeżono skłonność do nierespektowa-
nia wyboru dokonanego przez chorego dotyczącego 
leczenia oraz tendencję do wdrażania wszelkich tera-
pii przedłużających życie przy z reguły nie dość sta-
rannym leczeniu dokuczliwych objawów.

Ważną zaletą komentowanego artykułu jest pod-
kreślenie znaczenia zarówno dla umierającego cho-
rego, jak i jego bliskich właściwego doboru le-
ków (tj. rezygnacji z podawania leków nieadekwat-
nych do stanu chorego, modyfikacji dawek i drogi 
podawania leków stosowanych w leczeniu objawo-
wym) z naciskiem na kontynuację lub wprowadze-

nie de novo leków mających na celu niesienie ulgi 
w cierpieniu poprzez łagodzenie objawów występu-
jących z reguły w schyłkowym okresie życia, takich 
jak ból, duszność i niepokój. W odróżnieniu od wy-
tycznych opracowanych przez ekspertów European 
Association for Palliative Care3 zalecane przez autora 
2-, a nie 3-krotnie mniejsze dawki leku przy zamianie 
morfiny doustnej na podskórną, może nasuwać wąt-
pliwości (tab.).

Autor podkreśla znaczenie znajomości opraco-
wanych w Liverpoolu zasad postępowania zaleca-
nych w opiece u schyłku życia (Liverpool Care of the 
Dying Pathway) i korzyści wynikające z ich stoso-
wania przez posługujący się nimi personel medycz-
ny w szpitalach, gdzie nie ma specjalistycznych od-
działów opieki paliatywnej. Zasady te zasługują na 
przetłumaczenie i stosowanie także w polskich szpi-
talach zarówno onkologicznych, jak i wielospecjali-
stycznych. Materiały te stanowiłyby cenne uzupeł-
nienie zaplanowanego przez Ministerstwo Zdrowia 
programu szkolenia dla personelu medycznego (ze-
społów wspierających opieki paliatywnej), prowa-
dzonego przez Katedrę i Klinikę Medycyny Paliatyw-
nej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które do-
tyczyły ograniczonej liczby osób głównie z ośrodków 
onkologicznych.

Wiele miejsca poświęcono w artykule dylema-
tom etycznym związanym ze stosowaniem sedacji 
w opiece paliatywnej w kojeniu cierpień niedających 
się opanować innymi rodzajami paliatywnej terapii. 
Ta uznana już metoda postępowania ma oprócz zwo-
lenników także wielu oponentów, którzy określają ją 
mianem zawoalowanej eutanazji. Autor w szerokiej 
dyskusji dotyczącej wskazań i motywacji do wdroże-
nia tego sposobu postępowania mającego znamio-
na działań o podwójnym skutku, podkreśla koniecz-
ność dokonania oceny klinicznej stanu chorego przez 
fachowy personel specjalistyczny opieki paliatywnej. 
Przytacza wiele dowodów z piśmiennictwa wskazu-
jących na brak zależności między stosowaniem se-
dacji a czasem przeżycia chorych i formułuje zdecy-
dowane stwierdzenie, że działania związane z opie-
ką paliatywną nie powodują śmierci i są przeciwne 
eutanazji. Jest oczywiste dla personelu opieki palia-
tywnej i hospicyjnej, który na co dzień obcuje z cier-
piącymi, umierającymi chorymi oraz towarzyszącymi 
im bliskimi osobami, że moralnym obowiązkiem jest 
zapewnianie im wszechstronnej opieki, w tym wyko-
rzystywanie wszelkich możliwych działań (także se-
dacji), niosących ulgę w cierpieniu.
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Nie można tolerować postaw wielu przedstawi-
cieli personelu medycznego pozwalającego duszą-
cym się chorym umierać z „zaciskającą się wolno pę-
tlą na szyi”, dlatego że nie mają umiejętności w sto-
sowaniu sedacji, a ponadto obawiają się posądzenia 
o spowodowanie śmierci umierającego pacjenta. 
Działania te (sedacja) podejmowane być muszą 
jednak po wnikliwym ustaleniu wskazań, z należ-
ną rozwagą i ostrożnością (rozpoczynanie od ma-
łych, stopniowo zwiększanych dawek leków), wyma-
gają bezwzględnie uprzedniego zaakceptowania 
przez chorego i jego bliskich (po szczegółowym 
przedstawieniu im całej procedury, uwzględniającej 
także okoliczności umierania [„umieranie we śnie”]). 
Podczas sedacji podaje się dodatkowo tlen, prowa-
dzi monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem 
(za pomocą pulsoksymetru) i podstawowych para-
metrów życiowych oraz ocenia skuteczność sedacji 
i dokonuje odpowiedniej modyfikacji dawki stoso-
wanego środka (zalecenia te są starannie przestrze-
gane przez personel Hospicjum Palium w Poznaniu). 
Z reguły środkiem z wyboru podawanym w poznań-
skim ośrodku jest propofol, niebarbituranowy środek 
hipnotyczny o krótkim czasie działania i stosunkowo 
korzystnym marginesie terapeutycznym. Lek ten po-
dawany jest dożylnie (o ile to możliwe przy użyciu 
centralnego dostępu żylnego) w dawkach wstęp-
nych testowych, jednorazowych (5–10 mg), pona-
wianych w odstępach 2–3 minut jako wprowadze-
nie do ciągłej infuzji przy użyciu infuzora w dawce 
co najmniej 30–70 mg/h. Wątpliwości nasuwa uwa-
ga autora artykułu o przesadnym ryzyku podawa-
nia propofolu, powszechnie, rutynowo stosowane-
go środka u wielu chorych, nie tylko do wprowadze-
nia do znieczulenia, ale także w sedacji u chorych na 
oddziałach intensywnej terapii oraz – zdaniem wielu 
autorów – uznanego leku z wyboru w sedacji w opie-
ce paliatywnej.

Omawiany artykuł stanowi cenny wkład w posze-
rzenie wiedzy z zakresu opieki nad chorym u schyłku 
życia i powinien wchodzić w skład materiałów prze-
znaczonych do szkolenia przed- i podyplomowego 
na uczelniach medycznych.

prof. dr hab. med. Jacek Łuczak 
Kierownik medyczny Hospicjum „Palium” Szpitala 
Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, 
z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej UM im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu
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odstąpiono od wymogu potwierdzania CR lub 
PR w kolejnym badaniu po upływie co najmniej 
4 tygodni (z wyjątkiem badań bez randomizacji, 
w których pierwszoplanowym punktem końco-
wym jest odpowiedź na leczenie).

Czas trwania odpowiedzi jest liczony od mo-
mentu, kiedy po raz pierwszy uzyskano CR lub 
PR do daty progresji (w stosunku do „najlepsze-
go” pomiaru uzyskanego w trakcie leczenia); z ko-
lei czas trwania SD – od dnia randomizacji lub 
rozpoczęcia leczenia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 
RECIST 1.1, w porównaniu z wersją pierwotną, 
przedstawiono w tabeli 3.

Podsumowując, nowe kryteria RECIST uprosz-
czono w porównaniu z poprzednią wersją, wyja-
śniono też wiele niejasności obecnych w poprzed-
nich zaleceniach. Ich wartość wymaga jednak 
ostatecznej weryfikacji w prospektywnych bada-
niach klinicznych.
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