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Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece
onkologicznej
Streszczenie
Priorytetem współczesnej opieki onkologicznej jest traktowanie człowieka
dotkniętego chorobą nowotworową w sposób holistyczny, a zatem jako jednostki
biologicznej, psychicznej, społecznej oraz duchowej. Relacje międzyludzkie jakie
zachodzą w trakcie realizacji procesu pielęgnowania mają więc charakter bardzo
szczególny i indywidualny. Pielęgniarka onkologiczna skupia swoje działania nie tylko
na obszarze instrumentalnym, ale przede wszystkim kreuje środowisko opiekuńcze. We
wzajemnych relacjach z chorym, jego środowiskiem, ale również własną grupą
zawodową napotyka jednak szereg trudności natury bioetycznej. Celem prezentowanej
pracy była analiza uwarunkowań determinujących etyczne relacje pielęgniarka – pacjent
w opiece onkologicznej.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, etyka, opieka onkologiczna
Ethical determinants of nurse’s behaviour in oncological care
Summary
Contemporary oncology care priority is the treatment of a person affected by
cancer in a holistic way and, therefore, as a psychic, social and spiritual individual.
Relationships that occur during the care taking process are of very special and
individual character. An oncology nurse focuses her/his activities not only in the
instrumental area but above all, creates a caring environment. A nurse in their
relationships with patients, their environment, but also their own professional group,
encounters a series of bioethical difficulties. The aim of the presented work was the
analysis of the circumstances which determine the ethical relationship of the nurse patient of the oncological care.
Key words: nurse, ethics, oncology care

Wstęp
Choroba nowotworowa i jej terapia bywa często dla chorego źródłem
dolegliwości natury fizycznej, ogromnego stresu psychicznego powiązanego z
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rozpoznaniem choroby, nierzadko złym rokowaniem, a także pogorszeniem
funkcjonowania w wymiarze społecznym i duchowym. Ta trudna sytuacja
zdrowotna pacjenta, a zarazem złożoność zadań realizowanych w ramach
funkcji zawodowych pielęgniarki onkologicznej, wywołuje szereg problemów
natury etycznej [1,2].
Jakość relacji z pacjentem onkologicznym, a także zdolność
podejmowania etycznych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności zawodowej
przez pielęgniarkę determinowana jest szeregiem czynników [3,4]. Wśród nich
można wskazać te, które związane są z osobowością i czynnikami
stratyfikacyjnymi charakteryzującymi pielęgniarkę, jak również zostały nabyte
w toku jej edukacji i pracy zawodowej.
Celem prezentowanej pracy była analiza komponentów związanych z
rolą zawodową pielęgniarki wpływających na jej wymiar etyczny.
Czynniki stratyfikacyjne
Wśród wspomnianych powyżej czynników jako kluczowe należy
wymienić:
1. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki – formalne tj. umiejętności
potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni, kursów kwalifikacyjnych,
specjalizacji oraz
realne (rzeczywiste), czyli umiejętności
przejawiające się w konkretnym działaniu.
2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki – udokumentowane posiadaniem
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz te ściśle powiązane z
poziomem wykształcenia, kwalifikacjami, a także zajmowanym
stanowiskiem.
3. Cechy demograficzno-społeczne pielęgniarki – wiek, stan rodzinny i
ekonomiczny. Przyjmuje się, że pielęgniarki po 40. roku życia,
zamężne, z dłuższym stażem pracy lepiej radzą sobie w sytuacjach
trudnych niż ich młodsze koleżanki o nieustabilizowanej sytuacji
rodzinnej i materialnej [5,6,7,8].
Przepisy etyczno-deontologiczne i prawne określające zasięg oraz
umiejscowienie zawodu w systemie ochrony zdrowia
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Polskie pryncypia etyczno-deontologczne odnoszące się do zawodu
pielęgniarki i położnej zawiera aktualnie obowiązujący Kodeks etyki
zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujący od
9 grudnia 2003 roku, a przyjęty uchwałą nr 9 IV Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych. Dokument ten otwiera przyrzeczenie składane przez
pielęgniarki i położne wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów
licencjackich. Kodeks określa ogólne zasady etyczne odnoszące się do praktyki
zawodowej pielęgniarki i położnej, jak również w części szczegółowej reguluje
relacje pacjent-pielęgniarka/położna, działalność pielęgniarki/położnej na polu
praktyki zawodowej i nauki, w pracach samorządu, relacjach z
współpracownikami, a także postępowaniu wobec społeczeństwa [9].
Podstawowe regulacje prawne zawodu pielęgniarki zawiera dokument
prawny Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U. Nr 174 poz.1039). Zasadniczym pozostaje zapis, iż prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki przysługuje osobie, która wykazuje nienaganną postawę
etyczną (art. 28) [10]. Inne kluczowe odniesienia do etycznego wymiaru pracy
pielęgniarki i położnej można ująć następująco:
1. Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta,
dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej
wiedzy medycznej (art. 11).
2. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan
nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 12).
3. Pielęgniarka i położna mają prawo do uzyskania pełnej informacji o
celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach
eksperymentu medycznego, w którym mają uczestniczyć (art. 14).
4. Pielęgniarka i położna są obowiązane (art. 16):
a) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z
późn. zm.);
b) udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji o stanie
zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania
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opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz
prowadzenia porodu i połogu.
5.
Pielęgniarka i położna są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z
wykonywaniem zawodu (art. 17).
Drugim, aktualnie obowiązującym aktem prawnym odnoszącym się do
sfery etycznej w pracy pielęgniarek i położnych, jest Ustawa z dnia 1 lipca 2011
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Zgodnie z powyższą ustawą do
szczególnych zadań samorządu pielęgniarek i położnych należy ustalanie i
upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich
przestrzeganiem (Rozdział 2, art. 4). Członkowie samorządu pielęgniarek i
położnych, do którego przynależność jest obligatoryjna, są zobowiązani
postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania
zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej. Artykuł 36 ustawy nakłada odpowiedzialność zawodową za
naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania
zawodu, zwanym „przewinieniem zawodowym” [10]. Prace związane z
problemami natury etycznej prowadzi istniejąca przy Naczelnej Radzie
Pielęgniarek i Położnych Komisja Etyki.
Poszukując podstaw odniesienia moralnego w relacjach pacjentpielęgniarka, należy odwołać się do prawa podstawowego wynikającego z
prawa naturalnego, a mianowicie zasady afirmacji godności osobowej, tj.
szacunku dla autonomii człowieka. Z tej to podstawowej zasady wyprowadza
się dalsze o charakterze generalnym, do których zalicza się:
1) Prawo do stosunków międzyludzkich opartych na życzliwości,
prawdzie, zaufaniu, sprawiedliwości i odpowiedzialności.
2) Prawo
do
kompetentnej
opieki
medyczno-pielęgniarskiej,
uwzględniające psychosomatyczne, społeczne, kulturowe i religijne
potrzeby podopiecznych.
3) Prawo do uzyskania informacji o naturze swych dolegliwości,
zamierzonych sposobach leczenia i pielęgnacji oraz ich ubocznych
skutkach.
4) Prawo do podejmowania decyzji, wyrażania zgody bądź odmowy na
proponowane metody terapeutyczno-pielęgnacyjne.
5) Prawo do prywatności [11].
Te fundamentalne prawa określone przez współczesnych bioetyków Beauchamp’a i Childress’a – stanowiły przyczynek do ich uszczegóławiania w
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określonych aktach wydawanych przez administrację rządową, resortową, a
także określone zrzeszenia bądź poszczególne instytucje służby zdrowia. Jak
podaje Wrońska: wszystkie te formalne ustalenia praw pacjentów, rozpatrywane
z punktu wiedzenia pielęgniarek, wytyczają ich moralne powinności, odwołują
się do ich wartości moralnych, do zasad etycznych, bowiem prawa
podopiecznych są obowiązkiem tych, którzy się tej opieki podjęli [12].
Podstawę polskiej regulacji w tym zakresie stanowi Ustawa z dnia 6
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
dn. 13 lutego 2012 r., poz. 159) [13]. Dokument ten po raz pierwszy
zdefiniował w polskim prawie pojęcie pacjenta, a także:
 podstawowe prawa pacjenta oraz obowiązki podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych wynikających z praw pacjenta,
 zasady funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.
Ustawa, o której mowa, reguluje dziesięć podstawowych praw pacjenta:
1) Prawo do świadczeń zdrowotnych.
2) Prawo do informacji.
3) Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych.
4) Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych.
5) Prawo do poszanowania intymności i godności.
6) Prawo do dokumentacji medycznej.
7) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza.
8) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
9) Prawo do opieki duszpasterskiej.
10) Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Zapisy o prawach pacjenta można odnaleźć w innych aktach prawnych
związanych z ustawodawstwem zwykłym, a mianowicie z ustawą o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.), ustawie o zawodach
pielęgniarki i położnej, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. Nr 111, poz. 535), ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.), ustawie o
chorobach zakaźnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1570).
Przykładem eksponowania praw związanych ze szczególną grupą
chorych hospicyjnych jest uniwersalna Karta Praw Człowieka Umierającego
zaproponowana przez A. Barbus:
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mam prawo do traktowania mnie jako człowieka aż do śmierci
mam prawo do zachowania nadziei bez względu na zmiany, jakiej może
ona podlegać
 mam prawo do opieki osób, które potrafią zachować nadzieję bez
względu na zmiany, jakim mogłaby ona podlegać
 mam prawo do wyrażania uczuć i emocji związanych ze zbliżającą się
śmiercią na swój własny sposób
 mam prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących
opieki nade mną
 mam prawo oczekiwać ciągłej lekarskiej i pielęgniarskiej uwagi, nawet
wówczas, gdy cele ”lecznicze” będą musiały być zastąpione celami
„pielęgnacyjnymi”
 mam prawo do umierania w odosobnieniu
 mam prawo do uwolnienia od bólu
 mam prawo do rzetelnych odpowiedzi na moje pytania
 mam prawo nie być oszukiwanym
 mam prawo do wspomagania mojej rodziny i wspomagania mnie przez
nią w zaakceptowaniu mojej śmierci
 mam prawo do umierania w spokoju i godności
 mam prawo do zachowania własnej tożsamości i swobody moich
decyzji, które mogą być sprzeczne z przekonaniami innych
 mam prawo do poszerzania moich przeżyć religijnych i duchowych
oraz do dyskusji o nich bez względu na to, co myślą o tym inni
 mam prawo oczekiwać, że po śmierci będzie uszanowana świętość ciała
ludzkiego
 mam prawo do opieki ze strony ludzi spolegliwych, wrażliwych, z
przygotowaniem zawodowym, którzy będą starali się zrozumieć moje
potrzeby i będą w stanie znaleźć choć odrobinę zadowolenia z tego, że
pomogli mi stanąć twarzą w twarz ze śmiercią [14].
Cechy osobowości osoby pełniącej funkcję pielęgniarki
Należy tu uwzględnić rozwój procesów poznawczych osoby
wykonującej zawód pielęgniarki, jej cech osobowości wyznaczających
zainteresowania, postawy zawodowe oraz umiejętności w zakresie
komunikowania oparte na otwartości, autentyczności, akceptacji pacjenta,
samoakceptacji, zdolności empatii oraz kontroli własnych emocji i zachowań, a
także znajomości zagadnienia przekazywania wiadomości niekorzystnych [8].
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Strategie obronne personelu pielęgniarskiego stosowane w kontaktach z
ciężko chorym
Rozpatrując ich wpływ na osobę chorego, mogą mieć wymiar
negatywny jak i pozytywny. Strategie negatywne to:
 unikanie chorego, ograniczanie częstości wizyt, wysyłanie
„zastępców”, gdy przewidywane są trudne rozmowy itp.
 nadmierna rzeczowość w kontakcie z chorym, ucieczka w
statystykę, dane liczbowe, teoretyczne wyjaśnienia itp.
 bagatelizowanie znaczenia kontaktu z chorym, tłumienie
własnych przeżyć, celowa „twardość” (w imię zachowania
korzystnego dystansu)
 ucieczka w instrumentalność (u lekarzy wyraża się to magią
badań dodatkowych lub zabiegów manualno-technicznych, w
przypadku pielęgniarek koncentracja na drobiazgach
zewnętrznych).
Do strategii pozytywnych należy zaliczyć:
 działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji i płynące z nich
poczucie kompetencji
 empatyczny, ciepły kontakt z chorym i rodziną,
satysfakcjonujący emocjonalnie obie strony
 rozładowanie własnych emocji w kontakcie z osobami bliskimi,
np.: wygadanie się.
Postawy zawodowe kształtowane jako wyraz przystosowania się do pracy
Postawy zawodowe nabywane w trakcie praktyki zawodowej mogą
mieć wymiar pozytywny oraz negatywny. Jako nastawienia negatywne wymienia
się:
 postawę niechętną – chory postrzegany jest jako źródło kłopotów („znów
czegoś chce”)
 postawę obojętną – chory jest traktowany jak przedmiot, nad którego głową
w trakcie zabiegów medycznych prowadzone są rozmowy na tematy
osobiste
 postawę protekcjonalną – chory traktowany jest pobłażliwie, jak małe
dziecko, za które należy decydować i nie liczyć się specjalnie z jego
zdaniem
 postawę świętoszka – (jako jedna z form postawy egocentrycznej)
oznaczająca wyniszczanie się dla innych, zaniedbywanie własnych potrzeb
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dla wartości wyższego rzędu. Postawa ta prowadzi po pewnym czasie do
niezadowolenia, poczucia krzywdy i nieskuteczności podejmowanych
działań.
Pozytywną sylwetkę zawodową określa natomiast:
 postawa partnerska – zakłada układ wzajemnej wymiany wartości. Chory
jest stroną w dialogu, w którym bierze się pod uwagę jego opinię. Poprzez
niepowtarzalność życia i osobowości jest on źródłem cennych doświadczeń
i ubogacenia wewnętrznego
 postawa filozoficzno-heterocentryczna (przeciwieństwo infantylnej postawy
egocentrycznej) – zakłada, że dorosłe życie stawia przed człowiekiem
zadanie spełnienia wymogu użyteczności, satysfakcji płynącej z poczucia
użyteczności i sensownie podejmowanych działań. Postawa ta jest bardzo
mobilizująca. Dodatkowym akcentem „nagradzającym” staje się tu
wdzięczność okazywana przez chorego lub jego rodzinę.
 postawa religijna – uznaje za motyw nadrzędny służbę Bogu poprzez pracę
dla człowieka [16,17,18].
Umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
Umiejętności komunikowania pielęgniarki odnoszą się do jej relacji z
pacjentem, z zespołem terapeutycznym, własną grupą zawodową, a także ilości
i jakości kontaktów międzyludzkich istniejących w miejscu pracy [8]. W
aspekcie etycznym kluczową rolę w komunikacji ma okazywanie akceptacji,
szacunku i autentycznego zainteresowania drugą osobą, aktywne słuchanie,
zgodność między wypowiadanymi słowami a „mową ciała”, a także
podejmowanie świadomej kontroli własnych emocji i zachowań [19].
Pielęgniarstwo jest zawodem społecznego zaufania, jego praktykowanie
wiąże się z ochroną najwyższych wartości, do których zalicza się ludzkie życie i
zdrowie, ale również wolność, prawdę i sprawiedliwość. Szczególnie trudne
sytuacje rodzą się w obliczu choroby nowotworowej, w której stan i przeżycia
pacjenta wyzwalają w odniesieniu do pielęgniarki swoiste potrzeby etyczne i
moralne. Znajomość uwarunkowań wymiaru etycznego pracy pielęgniarki, a
jednocześnie jego nieustanny rozwój może ukształtować relacje pacjent –
pielęgniarka oparte na szczególnych walorach humanistycznych dających
spełnienie obu stronom.
Wnioski
1. Poznanie uwarunkowań etycznych w pracy zawodowej pielęgniarki
onkologicznej może pozytywnie kształtować jakość relacji pacjent
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–pielęgniarka i minimalizować wynikające z niej obciążenia, a
także
zdolność
do utrzymania
względnej
równowagi
biopsychospołecznej podopiecznego w sytuacji choroby.
2. Korzyści jakie może uzyskać pacjent z etycznego kontaktu z
pielęgniarką można odnieść przede wszystkim do płaszczyzny
psychicznej i duchowej, co znajduje wyraz w łagodzeniu
emocjonalnych skutków choroby u podopiecznego, a przede
wszystkim redukcji lęku, gniewu, poczucia krzywdy, bezradności,
bezsilności, depresji itp. Utrzymywanie równowagi psychicznej
poprawia z kolei relacje z zespołem terapeutycznym, pomaga w
przewartościowaniu pełnionych ról społecznych i sprzyja
podejmowaniu zachowań korzystnych dla zdrowia.
3. Dobre relacje z pacjentem, budowane na tle ukształtowanej etycznie
postawy, mogą stanowić dla personelu pielęgniarskiego źródło
satysfakcji z pracy, rozwoju zawodowego, ubogacania własnej
osobowości oraz autentycznej identyfikacji z wzorcem etycznym
wykonywanej profesji.
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