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Osobliwy przypadek Dicka Cheneya 
Wiceprezydent USA (2001-2009) 

ur. 30.I.1941. Diagnoza: choroba wieńcowa 

1978. Pierwszy zawał (wiek 37) 

1984. Zawał 

1988. Zawał (four-vessel 
coronary artery bypass) 

2000. Zawał (coronary artery 
stenting) 

2001 (Marzec. Coronary 
balloon angioplasty) 

2001 (Czerwiec. Implantable 
cardioverter-defibrylator) 

2001 Wrzesień. Endo-vascular 
procedure to repair popliteal 
artery eneurisms w obu nogach 

 

2007 marzec.  Rozpoznaie i 
leczenie deep-vein thrombosis  
w lewej nodze 

2007 listopad, Rozpoznanie i 
leczenie  atrial fibrilation 

2010 luty. Łagodny zawał 

2010 lipiec. Implantacja - left-
ventricular assist device 
(LVAD)  

24. III. 2012. Udana 
transplantacja serca 
(wiek 71) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_assist_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_assist_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_assist_device


Leczenie ostrych zespołów 

wieńcowych w świetle HTA 
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Aspekt kliniczny 

Postęp w zakresie biomedycyny jest oszałamiający 

 

Jeżeli pojawiają się nowe technologie ratowania i 
przedłużania życia, to jednocześnie pojawia się silna presja 
producentów, konsumentów i użytkowników, aby 
stosować je w praktyce klinicznej 

 

 Jeśli dana technologia przeszła test HTA, powinna być 
stosowana w praktyce 

 

Nie można oszczędzać na ratowaniu życia 



Aspekt ekonomiczny 

Ale nowe technologie medyczne są bardzo kosztowne.  

KTO PŁACI RACHUNEK ZA LECZENIE? 
– Pacjent i tylko pacjent? 

– Ubezpieczyciel prywatny? Granice ubezpieczenia? 

– Ubezpieczyciel publiczny? Granice ubezpieczenia? 

– System mieszany: publiczne + prywatne 

Jeśli układem odniesienia jest publiczny system opieki 
zdrowotnej, to oceniając każdą nową technologię musimy 
zadać sobie pytanie:  
– CZY NAS NA TO STAĆ? 

Czy każdy pacjent  po 70. roku życia ma prawo do 
transplantacji serca ze środków publicznych? 

KOSZTY LECZENIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ 
NIEUSTANNIE ROSNĄ 



Aspekt etyczny 

Czy możemy sobie pozwolić, aby każdy polski pacjent był 
tak samo leczony jak Dick Cheney? 

 

Czy rzeczywiście lekarz powinien ratować i przedłużać 
życie w każdym przypadku i za wszelką cenę? 

 

Czy z faktu, że dzięki technologii medycznej potrafimy 
coraz sprawniej przedłużać życie, wynika że zawsze 
powinniśmy to czynić? 

 
CZY ISTNIEJĄ MORALNE GRANICE LECZENIA? 

 

 



Dwa poziomy refleksji i  decyzji 

moralnej 

 
 

 

Poziom kliniki 

 

Poziom systemowy 



Poziom kliniki 

Konkretny pacjent, konkretny problem kliniczny do 
rozwiązania  

Rozwiązanie determinuje EBM + tradycja moralna profesji 
lekarskiej w danym kraju  

Imperatyw leczenia, bo nie wolno zostawić pacjenta bez 
pomocy – bo życie jest zawsze lepsze niż śmierć  

Ale co liczy się jako pomoc? Co liczy się jako sukces a co 
jako klęska terapeutyczna?  

Czy rzeczywiście sukcesem jest transplant serca dla 
każdego, kto tego potrzebuje? 

 



Poziom systemowy 

 

 IM ZDROWSZE SPOŁECZEŃSTWO, TYM MNIEJ OSTRYCH 
INCYDENTÓW CHOROBY WIEŃCOWEJ 

    

     IM ZDROWSZE SPOŁECZEŃSTWO, TYM MNIEJSZE WYDATKI 
NA MEDYCYNĘ NAPRAWCZĄ  

 

     IM ZDROWSZE SPOŁECZEŃSTWO, TYM BARDZIEJ 
SZCZĘŚLIWI SĄ JEGO OBYWATELE 

 

     MOŻE WIĘC INWESTOWANIE W ROZWÓJ ZDROWIA 
PUBLICZNEGO JEST NA DŁUŻSZĄ METĘ BARDZIEJ 
KORZYSTNE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH, 
EKONOMICZNYCH I ETYCZNYCH? 



ILE WYDAJEMY W POLSCE NA 

ZDROWIE PUBLICZNE? 

BRAK WIARYGODNYCH DANYCH 

 

Brak metodologii liczenia wydatków na zdrowie publiczne 

 

ISTNIEJĄCE SZACUNKI 

–  1.5 -2  % NA ZDROWIE PUBLICZNE 

– 0.5 %  NA ZDROWIE PUBLICZNE  

          [Kongres demograficzny,  marzec 2012] 



Dlaczego łatwiej leczyć niż zapobiegać 

chorobie? 
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Perspektywa lekarza 

Racje profesjonalne – cały system kształcenia medycznego 
nastawiony jest na ratowanie życia i walkę z chorobą 

 

Pacjent konkretny vs. pacjent abstrakcyjny 

 

 Lekarz ma przede wszystkim obowiązki moralne wobec 
konkretnego pacjenta, a dopiero w drugiej kolejności może myśleć 
o zdrowiu publicznym  

 

Status i prestiż zdrowia publicznego bardzo niski. To nie jest kariera 

 

 Minimalizacja cierpienia tu i teraz  jest ważniejsza niż 
maksymalizacja szczęścia w przyszłości. Są granice poświęcenia. 

 

T. Kotarbiński: najpierw budować szpitale a dopiero potem sale 
koncertowe [baseny, boiska, korty, parki] 



Perspektywa pacjenta 

Wiara w cudotwórczą moc medycyny i farmakologii. 

 

Jeśli problemy z nadwagą, to nie zmiana diety, stylu życia lub środowiska 
społecznego, ale cudotwórcza pigułka na wszystko  (pharmacological disease 
prevention). Łatwiej łykać statyny niż chodzić na spacery. 

 

A w najgorszym wypadku zabieg chirurgiczny (bariatria), nowe stenty, 
rozrusznik lub nowe serce 

 

Pacjent nie czuje się moralnie odpowiedzialny za swoje zdrowie. Postawa 
roszczeniowa. Konstytucja gwarantuje mu prawo do opieki lekarskiej → 
obowiązek opieki spada na lekarza i system. Jeśli system jest niewydolny, 
tym gorzej dla systemu 

 



Perspektywa polityka  

System opieki zdrowotnej nastawiony jest na ratowanie życia i walkę 
z chorobą.  

 

Mentalność strażaka. Najważniejsze to gasić pożary. Zapobieganie 
pożarom nie ma większego znaczenia. 

 

 Perspektywa życia, zdrowia i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń nie 
ma większego znaczenia. „To nie nasza sprawa” 

 

Liczy się tylko głos aktualnego wyborcy. 

 

Dlatego łatwiej jest nam wydać X miliardów tu i teraz na 
medycynę naprawczą niż na  niewiadomo komu potrzebne 
abstrakcyjne zdrowie publiczne 

 



POLSKA STARZEJE SIĘ 

Dla starzejącego się społeczeństwa zdrowie publiczne i podstawowa 
opieka lekarska są ważniejsze niż high-tech medicine.  Leczenie Dicka 
Cheneya nie może być wzorem stosowanym wobec wszystkich 
pacjentów 

 

Poczucie większego bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego jest 
dla starego człowieka ważniejsze niż intensywne (high-tech) leczenie 

 

W chorobach przewlekłych należy położyć nacisk na opiekę a nie na 
intensywne leczenie. Starość jest nieuleczalna, ale nie musi być 
wypełniona cierpieniem 

 

Im  bardziej agresywne leczenie u kresu życia, tym gorsza śmierć 

 

Aktualny ideał medycyny - „Zaleczyć pacjenta na śmierć” 





Konkluzja  

Istnieją moralne granice leczenia i należy je 

wyraźnie określić 

 

Nie ma moralnych granic opieki lekarskiej 

 

Rezygnacja z intensywnego i agresywnego 

leczenia nie oznacza rezygnacji ze współczującej 

opieki. Na tym polega nasze człowieczeństwo 


