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Streszczenie 

Wstęp. W dzisiejszych czasach, w dobie intensywnego rozwoju cywilizacji, lekarze stają w obliczu różnych dylematów natury 
etycznej. Obowiązkiem lekarza jest pomoc pacjentowi – drugiemu człowiekowi oraz przestrzeganie jego praw. Lekarz medycyny,  
w tym lekarz dentysta powinien poinformować pacjenta o wszystkich możliwościach leczenia, o korzyściach i skutkach ubocznych 
każdego z nich. To pacjent powinien świadomy podejmować decyzję o swoim leczeniu, bo ma do tego prawo. 
Cel. Celem pracy było wykazanie konieczności pobierania od pacjenta świadomej zgody na planowane leczenie oraz badania kliniczne. 
Materiał i metody. Na podstawie piśmiennictwa, doświadczeń w pracy z pacjentem i zajęć ze studentami. 
Wnioski. Świadoma zgoda pacjenta jest koniecznym warunkiem w celu podjęcia leczenia ze względów etyczno-moralnych i praw-
nych. Każda terapia jest związana z pewnym poziomem ryzyka, jeżeli skutki uboczne mogą wystąpić istotne jest, żeby lekarz zdawał 
sobie z tego sprawę i przygotował na to pacjenta. Medyk nie ma prawa decydować za swojego pacjenta. Powinien mu umożliwić, 
poprzez dokładne i zrozumiałe omówienie możliwości leczenia, świadome podjęcie decyzji. 

SŁOWA KLUCZOWE: świadoma zgoda, eksperyment medyczny, prawa pacjenta, kodeks deontologiczny. 

Summury 

Introduction. Nowadays, in the era of intensive development of civilization, doctors are faced with various ethical dilemmas. The 
duty doctor is to help the patient – other human beings and respect their rights. The medical doctor including the dentist should advi-
se patients about all treatment options, the benefits and side effects of each. Patient should be aware of to make a decision about their 
care, because he/she has the right to do so. 
Aim. The aim of this study was to demonstrate the need to collect from the patients informed consent to the planned treatment and 
clinical research.  
Materials and methods. Based on literature, experience in working with patients and teaching students. 
Conclusion. Informed consent is a prerequisite for medical treatment on ethic-moral and legal grounds. Each therapy is associated 
with a risk level, if the side effects may occur, it is important that the physician is aware of this matter and prepares patient for this. 
The doctor has no right to decide for the patient. He should be allowed, by precise and comprehensible discussion of treatment op-
tions, to make an informed decision.  

KEY WORDS: informed consent, medical experiment, patient rights, Deontological Code.  
 
 
W leczeniu medycznym, tak samo jak w leczeniu sto-

matologicznym, bardzo istotnym elementem jest uzyskanie 
od pacjenta akceptacji na proponowany przez lekarza plan 
leczenia. Udzielenie świadomej i dobrowolnej zgody jest 
konieczne, czasami jednak zdarza się tak, że ten element 
jest pomijany, co wiąże się z ograniczeniem autonomii 
chorego człowieka. W połowie lat 50-tych pojawił się wy-
móg „świadomej zgody” (ang. informed consent), którą 
pacjent musi wyrazić na jakiekolwiek działania medyczne 
proponowane przez lekarza. Jednym z najstarszych doku-
mentów dotyczących dopuszczalności leczenia i przepro-
wadzania eksperymentów medycznych jest, tzw. Kodeks 
Norymberski (1947 rok), który zawierał 10 zasad dopusz-
czalności wykonywania eksperymentów na ludziach. W ko-

deksie podkreślano między innymi bezwarunkową ko-
nieczność zgody, dobrowolnie, swobodnie wyrażonej, nie- 
wymuszonej i w pełni świadomie udzielonej przez osobę 
poddającą się badaniom i doświadczeniom, a gwarancją 
cofnięcia zgody w każdym czasie. Termin ten jest ochroną 
autonomii pacjenta, który ma prawo do świadomego decy-
dowania i współuczestniczenia w procesie terapeutycznym. 
W każdym badaniu naukowym nadrzędnym warunkiem 
powinno być dobro człowieka chorego. Niestety zawarte w 
tym Kodeksie normy okazały się niewystarczające i zrodzi-
ła się potrzeba ich modyfikacji [1, 2]. Wszechstronnym  
i powszechnie obowiązującym dokumentem jest deklaracja 
helsińska (1964 rok), w której także podkreślono świadomą 
i dobrowolną zgodę wyrażoną przez pacjenta pełnoletniego 
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i zdolnego psychicznie do podjęcia decyzji na udział  
w eksperymencie medycznym Warunek ten jednak może 
zostać spełniony dopiero po przekazaniu pacjentowi pełnej  
i zrozumiałej informacji dotyczącej metody, zakresu, celów, 
osiąganych korzyści i ewentualnego ryzyka. Ważną infor-
macją dla poddawanego badaniom jest fakt, że w każdej 
fazie trwania badania może swoją zgodę wycofać bez ja-
kichkolwiek konsekwencji. W niniejszej deklaracji dokona-
no rozdziału między eksperymentem klinicznym (diagno-
stycznym lub terapeutycznym) prowadzonym w celu 
uzyskania bezpośrednich korzyści przez badanego, a ekspe-
rymentem naukowo-badawczym (nieleczniczym), którego 
celem jest poszerzenie wiedzy medycznej. Rozpoczęcie 
przez badacza realizacji doświadczenia biomedycznego 
poprzedzone jest przedłożeniem projektu badawczego 
specjalnemu komitetowi (komisji bioetycznej) i dopiero po 
uzyskaniu aprobaty może rozpocząć jego realizację [1, 3, 
4]. W naszym kraju wymóg ten został także określony w 
zasadach etycznych i prawnych. Ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej (art. 19, ust. 1, pkt 3), według, której pacjent ma 
prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych 
świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu 
odpowiedniej informacji od lekarza [5]. Natomiast ustawa  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 31, ust. 1) mówi, 
iż „lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego 
ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o je- 
go stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moż-
liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających 
się przewidzieć następstwach ich zastosowania, bądź zanie-
chania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Ust. 5 „obo-
wiązek lekarza określony w ust. 1 dotyczy także pacjentów, 
którzy ukończyli lat 16” [6]. Informacja musi zawierać 
wszystkie elementy, które mogą wpływać na obiektywność 
podejmowanej decyzji. Dzięki pełnej informacji, którą 
lekarz przekazuje pacjentowi w sposób jasny i zrozumiały 
jest on zdolny do wyrażenia zgody, świadomej zgody. Ale 
w momencie, kiedy terapia wiąże się z zabiegiem operacyj-
nym albo z metodą leczenia czy diagnostyki stwarzającej 
podwyższone ryzyko dla badanego zgoda powinna być 
wyrażona na piśmie. Często o tym fakcie także się zapomi-
na, ale nie uzyskanie jej na piśmie nie jest traktowane jako 
błąd, ale w razie jakichkolwiek ewentualnych roszczeń 
pacjenta jest to element obronny.  

Prawo do samostanowienia w zakresie leczenia jest 
chronione w licznych przepisach prawnych, jeżeli ktoś 
poddaje pacjenta procedurom medycznym bez uzyskania 
od niego zgody lub z przekroczeniem wcześniej ustalo-
nego planu leczenia, może być pociągnięty do odpowie-
dzialności np. Kodeks Karny w art. 192 mówi, iż „Kto 
wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2” [7]. Dlatego postawy etyczne i zawo-
dowe przyszłego personelu medycznego kształtowane są 
już od początku studiów, gdzie na zajęciach z etyki, 
bioetyki, psychologii i na każdych zajęciach klinicznych 
studenci, przyszli lekarze nauczani są odpowiedniej 
postawy i sposobu rozmowy z pacjentem [8]. Każde 
zajęcia dydaktyczne z udziałem pacjenta, na których jest 

on badany, leczony lub prezentowany na wykładzie po- 
winny odbywać się za jego zgodą. Według możliwości 
należy zachować jego anonimowość [9]. 

Przykładem na konieczność zgody pacjenta, a w tym 
przypadku opiekuna były wizyty studentów stomatologii 
w przedszkolu przeprowadzane w ramach zajęć z orto-
doncji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dzie-
ci badane były pod kątem stomatologicznym, ortodon-
tycznym i logopedycznym. Wszystkie badania odbywały 
się pod nadzorem asystentów. Studenci uczyli się pracy 
z dziećmi. Aby uczestniczyć w takich zajęciach każdy 
student i asystent musiał wcześniej przedłożyć w przed-
szkolu zaświadczenia o przebyciu odpowiednich badań 
sanitarno-epidemiologicznych. Oczywiście, aby dziecko 
mogło być zbadane każdy rodzic musiał wyrazić zgodę, 
wszyscy rodzice zostali poinformowani o formie i zakre-
sie wizyt, większość taką zgodę wyraziła. 

Podobne badania zostały wykonane w województwie 
zachodniopomorskim na dzieciach niesłyszących i sła-
bosłyszących w specjalnych placówkach szkolno–wy- 
chowawczych przez pracowników Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej i Katedry Stomatologii Zachowawczej i Perio-
dontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-
nie. Na badania te uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
Pomorskiej Akademii Medycznej oraz pisemną zgodę 
rodziców i opiekunów, po pisemnej informacji o celu  
i sposobie przeprowadzania badań [10]. 

Kto jest uprawniony do wyrażania świadomej zgo-
dy? Zgodę wyraża sam pacjent, czyli osoba pełnoletnia  
i całkowicie autonomiczna – jest to tzw. „zgoda własna”. 
Natomiast w sytuacji, kiedy pacjent samodzielnie nie 
może podejmować decyzji, zgoda jest wyrażana przez 
inną osobę tzw. pełnomocnika, przedstawiciela ustawo-
wego, rodzica albo opiekuna prawnego i wtedy mówimy 
o „zgodzie zastępczej”. Osoba niezdolna do podjęcia 
samodzielnej decyzji to taka, która jest np. ubezwłasno-
wolniona, w stanie ograniczającym jej zdolność do de-
cydowania (np. pod wpływem substancji odurzających, 
w depresji lub nieprzytomna) czy małoletnia do 16. roku 
życia. Może się zdarzyć tak, że oprócz zgody pełnomoc-
nika lekarz będzie także potrzebował zgody osoby mało-
letniej albo ubezwłasnowolnionej i będziemy mieli wte-
dy do czynienia ze „zgodą równoległą”. Warunkiem w 
takiej sytuacji jest świadomość tej osoby, musi ona dzia-
łać ze świadomością, czyli musi rozumieć przekazywane 
jej przez lekarza informacje i być zdolna wypowiedzieć 
się na temat proponowanych działań medycznych, wyra-
zić swoją zgodę albo sprzeciw. Lekarz musi uzyskać 
świadomą akceptację albo też odmowę od pełnomocnika 
i danego pacjenta. Zgoda udzielona lekarzowi/badaczowi 
na eksperyment medyczny powinna być wyrażona na 
piśmie, jeżeli z jakichś powodów jest to niemożliwe to 
może być udzielona ustnie w obecności dwóch świad-
ków z adnotacją dokonaną w dokumentacji medycznej 
[1, 3, 4]. 

Planując wykonanie eksperymentu medycznego pra-
cownicy Zakładu Periodontologii i Kliniki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu również po- 
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prosili o zgodę pacjentów. Celem ich badań było określe-
nie potencjału antyoksydacyjnego niestymulowanej śliny 
mieszanej u pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz rakiem 
płaskonabłonkowym dna jamy ustnej. W badaniach uczest-
niczyło 47 pacjentów, były to osoby, które wyraziły świa-
domą zgodę, zostały zapoznane z zakresem i sposobem 
przeprowadzenia badań oraz podpisały dokumentację 
zatwierdzoną przez Komisję Bioetyczną Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu [11]. Naukowcy z tej Akademii 
zajmowali się również badaniami oceniającymi stężenia 
tlenków azotu w ślinie. Jak każdy eksperyment naukowy, 
tak i ten musiał mieć akceptację Komisji Bioetycznej. 
Zgoda pacjentów również była konieczna, każdy z nich 
podpisał formularz po zapoznaniu się ze sposobem prze-
prowadzania badań [12]. 

Innym przykładem prowadzenia eksperymentów, 
które wcześniej wymagały pisemnej, świadomej zgody 
pacjenta była próba niemieckich naukowców z Drezna. 
Przeprowadzili oni badania oceniające skuteczność 0,1% 
płukanki dwuglukonianu chlorheksydyny, przestrzegając 
zasad etycznych deklaracji z Helsinek, ustaw Republiki 
Federalnej Niemiec oraz zasad komitetu etycznego wy-
działu medycyny Uniwersytetu w Dreźnie. Pacjent brał 
udział w badaniu po uzyskaniu pełnych informacji i świa-
domym wyrażeniu zgody oraz uznaniu go przez lekarzy 
za zdolnego do współpracy [13]. 

Bardzo często zastosowanie nowych metod leczenia 
niesie ze sobą wiele pytań i wątpliwości. Czy wprowa-
dzona metoda, początkowo o wiele droższa, przyniesie 
lepszy efekt leczenia? Wielu lekarzy, lekarzy stomatolo-
gów, ortodontów ma obawy przed wprowadzaniem in-
nowacyjnych metod leczenia. Nowe nie zawsze znaczy 
lepsze, ale lekarz powinien cały czas poszerzać swoją 
wiedzę i rozwijać umiejętności. Z tego typu problemem 
borykali się na przykład ortodonci wprowadzający po 
raz pierwszy w swoich gabinetach implanty ortodon-
tyczne. Dzięki zastosowaniu miniimplantów w ortodon-
cji pojawiły się nowe możliwości, wiele wad dotąd le-
czonych długo i z niezadowalającymi wynikami, obecnie 
leczy się z powodzeniem. Przez stosowanie takiej meto-
dy lekarz ortodonta uzyskuje lepsze wyniki, gdyż ma 
możliwość pełnej kontroli tego, co się dzieje w jamie 
ustnej i może przewidzieć efekt terapii [14]. 

W ortodoncji jednym z trudniejszych do leczenia 
przypadków może być sprowadzenie zęba zatrzymane-
go. W takich przypadkach wymagana jest współpraca 
ortodonty i chirurga stomatologicznego. Przykład takie-
go zintegrowanego postępowania ortodontyczno-chirurgicz- 
nego opracowali lekarze z Kliniki Ortodoncji, Pracowni 
Radiologii Stomatologicznej oraz Katedry i Zakładu Pato-
morfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Po- 
znaniu. Zadaniem lekarzy było przeprowadzenie lecze-
nia ortodontyczno–chirurgicznego zatrzy-manego sieka-
cza przyśrodkowego w szczęce z dilaceracją. Jest to de- 
formacja polegająca na zagięciu korzenia w stosunku do 
korony, co w rezultacie powoduje jego zatrzymanie. 
Leczenie takich zębów jest niepewne, dlatego często się 
je usuwa. Postępowanie ortodontyczne jest trudne i zwią-

zane z ryzykiem powikłań, dlatego ten przypadek jest 
kolejnym potwierdzającym fakt, iż zgoda pacjenta na 
leczenie jest niezbędna. To pacjent świadomy ryzyka, 
jakie jest związane z tą metodą musi podjąć decyzję 
[15]. Podobnie jest w przypadku zatrzymanych kłów, 
gdzie istotnym czynnikiem wpływającym na powodze-
nie i czas leczenia jest wiek pacjenta. Obserwacje pod 
tym kątem prowadzili pracownicy z Zakładu Ortodoncji 
i Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Im dziecko jest młodsze, tym krótszy 
czas i mniej skomplikowane metody leczenia. Pacjenci 
starsi mają o wiele mniejsze szanse na właściwe sprowa-
dzenie kłów do łuku, niemożliwe bez ingerencji chirur-
gicznej. O tym fakcie pacjent powinien być poinformo-
wany przed rozpoczęciem leczenia [16]. 

Pracownicy Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Ka-
tedry Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi postanowili porównać skuteczność laserowej  
i klasycznej metody plastyki wędzidełka wargi górnej, 
dolnej i języka. W zależności od umiejscowienia wędzi-
dełka i wieku pacjenta może to być problem ortodon-
tyczny, logopedyczny lub protetyczny. Leczenie laserem 
jest od dawna stosowane, a jednak wciąż budzi emocje  
i wątpliwości ze strony pacjentów. Pacjenci zostali poin-
formowani o zaletach i wadach obydwu metod i wyrazili 
zgodę na leczenie. Chorym przedstawiono plan leczenia 
oraz wytłumaczono możliwości wykonania zabiegu 
metodą klasyczną i techniką laserową. Wszyscy dorośli 
pacjenci wyrazili pisemną zgodę na leczenie laserem,  
a w przypadku dzieci zgodę wyrażali rodzice lub opie-
kunowie. Badacze postępowali zgodnie z wytycznymi 
Deklaracji Helsińskiej. Zasady te zostały zaakceptowane 
przez Komisję Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi [17]. 

Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi cienkołu-
kowymi to stałe oddziaływanie na zęby małymi siłami, 
w czym przewyższają one aparaty ruchome. Leczenie 
takie trwa dłuższy okres i może wywoływać zmiany  
w miazdze. Nie są to jedyne zmiany, jakie zachodzą  
w strukturze zębów, pacjent decydując się na takie le-
czenie ortodontyczne powinien być ich świadomy. Przed 
rozpoczęciem badania wyjaśniono ochotnikom cel i spo- 
sób pomiarów perfuzji krwi w miazdze oraz uzyskano 
świadomą zgodę, projekt badawczy uzyskał także akcep-
tację Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej we Wro-
cławiu [18].  

Lekarz powinien umieć rozmawiać z pacjentem, 
tłumaczyć tok postępowania terapeutycznego w jasny  
i zrozumiały dla każdego sposób. Jakość komunikacji 
pomiędzy lekarzem a chorym ma ogromny wpływ na 
świadomość pacjenta i na satysfakcję z przeprowadzo-
nego leczenia. Medyk powinien wykazać się zrozumie-
niem dla potrzeb pacjenta. Komunikacja w relacjach 
pacjent-lekarz jest bardzo istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na zadowolenie chorego z wykonanej przez leka-
rza pracy [19]. 

W różnych dziedzinach medycyny spotykamy się ze 
świadomą zgodą pacjenta na leczenie. Każdy eksperyment 
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medyczny musi mieć zgodę komisji etycznej, a każdy pa-
cjent powinien świadomie wyrazić zgodę na badanie  
i ewentualne leczenie. Tak też było w przypadku badań 
przeprowadzonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Alergologicznej i Laryngologicznej w Woli, gdzie wykona-
no pełne badania laryngologiczne i alergologiczne (endo-
skopową ocenę polipów, TK zatok, badanie alergologiczne 
z testami „prick”, spirometrią oraz cytologię złuszczeniową 
błony śluzowej nosa). Zwracano uwagę na stosowanie 
przez chorych w dotychczasowym ewentualnym leczeniu 
glikokortykosteroidów donosowych celem określenia ich 
wpływu na nawrotowość polipów nosa. Pacjenci wypełnili 
specjalnie opracowaną kartę badania i wyrazili świadomą, 
pisemną zgodę na udział w projekcie [20]. 

Waga świadomej zgody uwidacznia się również w 
momencie postawienia przed pacjentem pytania, czy zga-
dza się on na zabieg w znieczuleniu ogólnym. Na takie 
pytanie musiał odpowiedzieć w formie pisemnej każdy 
pacjent decydujący się na udział w eksperymencie prowa-
dzonym przez lekarzy anestezjologów i chirurgów szczę-
kowo–twarzowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Celem przeprowadzanych zabiegów było porównanie czyn- 
ności psychomotorycznych pacjentów po znieczuleniu 
ogólnym całkowicie dożylnym lub wziewnym do usunięcia 
trzecich zębów trzonowych. Lekarze stwierdzili, że oby-
dwie metody są bezpieczne po zastosowaniu się do obo-
wiązujących zasad postępowania [21].  

Problem moralnego i etycznego zachowania lekarza 
w stosunku do pacjenta znany jest od wieków. Niewąt-
pliwie świadoma zgoda pacjenta na leczenie, zwłaszcza 
eksperymentalne jest konieczna, jest to poszanowanie 
autonomii badanego. Pacjent ma prawo do samodzielne-
go, świadomego decydowania o swoim losie, a lekarz 
ma prawny i moralny obowiązek mu to umożliwić. Na 
straży interesów i dobra pacjenta stoi także Komisja 
Bioetyczna, która ma obowiązek opiniowania każdego 
przedkładanego projektu badawczego. 
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