
Psychiatria Polska
2005, tom XXXIX, numer 6 

strony 1113-1129

Kilka uwag o procedurze pozyskiwania świadomej zgody 
w przypadku pacjentów kwalifikowanych do zabiegów 

elektrowstrząsowych

Some considerations about the procedure of informed consent 
in patients prepared for electroconvulsive treatment

Tomasz Z y s s 1, Robert Т. 11 e s c A n d r z e j  Z i ę b a 1,
Przemysław O. J a ł o w i e c k i 3, Włodzimierz M a j e w s k i 3,

Ryszard P a ł u g n i o k 3

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie 
Kierownik: prof, dr hab, n, med. A, Zięba

2 Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, SAM w Katowicach 
Kierownik: prof, dr hab, n, med, R, T, Hese 

3 Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii 
i Medycyny Ratunkowej w Katowicach, SAM w Katowicach 

Kierownik: dr hab, n, med, P, O, Jałowiecki

Summary, Electroconvulsive therapy (ЕСТ) as a medical procedure of higher risk as 
well as a therapy evoking certain controversies requires strict obedience to the conditions of 
acquiring the patient’s informed consent to the offered method of treatment. To acquire the 
patient’s consent it is necessary to inform him/her about the different aspects of electrocon
vulsive therapy. The paper stresses that in the case of ECT therapy, the spoken information 
given to the patient seems insufficient. It is necessary to work out a Polish questionnaire for 
acquiring the patient’s consent to electroconvulsive therapy and to apply it in all psychiatric 
institutions that carry out ECT procedures.
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Wstęp

Przy podejmowaniu każdej w pełni uzasadnionej interwencji lekarskiej -  w tym 
również terapii EW -  wymagane jest pozyskanie od pacjenta świadomej zgody na 
proponowane działanie. Zasada ta wynika z prawa pacjenta do samostanowienia 
i samodeeydowania. Stąd też lekarz -  działający nawet w dobrej wierze -  musi zwracać 
uwagę na prawa pacjenta i je szanować. Ta zasada szacunku dla autonomii uzupełniła 
tradycyjne zasady etyki medycznej (zasada nieuszkodzenia i zasada dobroczynności)
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i stała się fundamentem nowoczesnej „posthipokratesowej” bioetyki. Uzyskanie zgody 
stało się głównym wymogiem nowoczesnego prawa medycznego [1,2].

Naczelną zasadą jest, iż pacjent jest podmiotem, a nie przedmiotem procesów 
diagnozowania i/lub terapii, że czynnie w nich uczestniczy i jest za nie współodpowie
dzialny. Prawa przysługujące pacjentowi są odejściem od dawnej paternalistycznej me
dycyny, kiedy to tylko lekarz wiedział i decydował, co dla pacjenta jest najlepsze.

Oprócz samej zdolności pacjenta do wyrażenia zgody, warunkiem koniecznym do 
pozyskania prawomocnej zgody jest procedura poinformowania pacjenta, zakłada się 
bowiem, iż pacjent jest w stanie udzielić zgody w sytuacji, gdy uzyska informacje (nie 
tylko dotyczące zalet danej metody, ale również możliwych zagrożeń i powikłań) na 
temat proponowanej mu procedury medycznej.

Pozyskanie zgody obejmuje nie tylko tak inwazyjne zabiegi, jak np. operacje, lecz 
również iniekcje, pobranie krwi, biopsję, transfuzję, wykonanie zdjęcia RTG czy USG, 
poddanie zabiegom fizykoterapeutycznym, a nawet podawanie leków. Oczywiście 
nie każda procedura medyczna wymaga przeprowadzenia dosłownego informowania 
pacjenta i pozyskiwania od niego zgody [3]. Za fakt formalnej zgody pacjenta na 
poddanie się prostej procedurze medycznej, jaką jest np. zażywanie ordynowanych 
mu leków, może być uznana sama jego obecność na wizycie. Zakłada się, iż pacjent 
jest już zorientowany w zakresie stawianej diagnozy, miał już wcześniej przepisywane 
leki, zna ogólnie ich działanie i objawy uboczne, itp. Pewnego rodzaju umowa między 
lekarzem a pacjentem, której przedmiotem jest proces leczenia, rozpoczyna się od 
momentu wej ścia pacjenta do gabinetu lekarskiego i udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
„co panu dolega?”, „jak się pan/pani czuje?”. Tego rodzaju domniemana zgoda na le
czenie, wynikająca z faktu samego pojawienia się pacjenta u lekarza, określana bywa 
pojęciem ogólnej zgody na leczenie, tzw. zgody blankietowej. Niekiedy taka zgoda 
nazywana była również dorozumianą (konkludentną): pacjent zgłasza się do lekarza, 
więc oczekuje jakiegoś leczenia [1]. Z czasem pojawił się jednak wymóg udzielania 
bardziej precyzyjnej zgody na leczenie. Tego rodzaju specyficzna lub określona zgo
da wyrażana jest przez pacjenta już nie na ogólne leczenie, jakie lekarz prowadzący 
uzna za stosowne, lecz na poszczególne procedury lecznicze (w psychiatrii -  leczenie 
farmakologiczne, psychoterapia, metody leczenia fizykalnego: zabiegi EW, stymulacja 
magnetyczna, fototerapia itp.). Według tej zasady zastosowanie u pacjenta nowej pro
cedury winno być poprzedzone pozyskaniem nowej zgody. Najbardziej zaawansowaną 
postacią zgody jest zgoda świadoma lub wyrażona po poinformowaniu [1].

Informowanie pacjenta

Informowanie pacjenta poprzedzające uzyskanie od niego zgody określane jest 
w terminologii angielskiej jako „informed consent” (zgoda po poinformowaniu; pojęcie 
zgody wynikającej z poinformowania nie do końca pokrywa się jednak z pojęciem 
świadomej zgody). W polskim kodeksie etyki lekarskiej mowa jest o świadomym 
udziale pacjenta w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia [4].

Procedura „informed consent” stwarza jednak skomplikowaną sytuację, „obiecując” 
pacjentowi oczekiwane pozytywne wyniki proponowanego leczenia. Należy przekazać
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mu równocześnie informacje o możliwych objawach ubocznych, ryzyku powikłań 
i niepowodzenia, zanim uzyska się od niego zgodę na dane leczenie.

Zasady informowania pacjenta i pozyskiwania od niego zgody opisane zostały 
m.in. w Ustawie o zawodzie lekarza (jednolity tekst obwieszczony przez marszałka 
Sejmu RP z dnia 08.02.2002 r. Dz.U. Nr 21, poz. 204) [5].

Obowiązek informowania dotyczy każdego pacjenta, który jest w stanieje zrozu
mieć, niezależnie od jego zdolności do wyrażenia zgody -  zgodnie z zasadą, iż każdy 
ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jego osobą.

W artykule 31 ustęp 1 Ustawy o zawodzie lekarza podniesiono, iż lekarz ma 
obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystęp
nej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 
stosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

W ustępie 6 mowa jest o sytuacji, kiedy pacjent nie ukończył jeszcze 16 lat lub 
też jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji. W takiej 
sytuacji lekarz odpowiednią informację udziela przedstawicielowi ustawowemu, 
a w razie jego braku lub też gdy porozumienie się z nim nie jest możliwe -  opiekunowi 
faktycznemu pacjenta. Opiekunem faktycznym jest osoba mająca -  bez obowiązku 
ustawowego -  stałą pieczę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia 
albo swój stan psychiczny pieczy takiej wymaga (art. 31 ust. 8).

Prawo pacjenta do informacji wynika również z artykułu 19 ustęp 1 punkt 2 Ustawy
0 zakładach opieki zdrowotnej [6]. Obejmuje: prawo do informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia 
oraz rokowaniu. Informacja, której udziela lekarz, musi być dla pacjenta zrozumiała. 
Rzetelna i kompetentna informacja jest podstawą wyrażenia przez pacjenta zgody na 
postępowanie lecznicze.

Z podanych ustaw wynika, iż tylko lekarz jest władny przekazać odpowiednie 
informacje o procedurach diagnostyki bądź terapii. W tej roli lekarz nie może być 
zastąpiony przez inny personel: psychologa, pielęgniarkę itp.

Przekazywane informacje o terapii EW powinny dotyczyć charakteru tej metody, 
korzyści i ryzyka z nią związanych, szczegółowej procedury leczniczej, działania 
EW, wyjaśnienia, dlaczego się je stosuje, a także sposobów leczenia alternatywnego
1 możliwości przerwania leczenia elektrowstrząsami w każdym momencie kuracji [7]. 
W przypadku EW trudno jest w pełni zrozumieć konieczność informowania pacjenta
0 alternatywnych metodach postępowania, gdyż technika ta stosowana jest zwykle 
jako terapia drugiego rzutu (drugiego wyboru) -  gdy zawiodą metody farmakologiczne
1 ich kombinacje.

Brak jest bliższego sprecyzowania terminu „przystępna” informacja (jak w Ustawie 
o zawodzie lekarza) czy też „zrozumiała” (jak w Kodeksie etyki lekarskiej, artykuł 
13.2.). Zapewne sformułowanie to dotyczy dopasowania treści rozmowy i przekazywa
nych informacji do wykształcenia pacjenta, stanu jego zdrowia fizycznego i psychicz
nego, czynników sytuacyjnych i innych. Sytuacja bliżej nieokreślonej „przystępności” 
informacji dla pacjenta rodzi jednak sytuację daleko idącej dowolności interpretacyjnej.
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Oznacza to, iż w przypadku pozyskiwania zgody to lekarz psychiatra subiektywnie 
decyduje jakie informacje zostaną pacjentowi przekazane. Tym samym podejmuje 
on również decyzję, jakie informacje nie zostaną mu podane. Skąd wreszcie lekarz 
psychiatra ma wiedzieć i potrafić wybrać z całej mnogości informacji o zabiegach 
EW te dane, które są konieczne czy też wymagane do przeprowadzenia formalnego 
poinformowania pacjenta o tych zabiegach? Wydaje się, iż w przypadku chorych na 
schorzenia psychiatryczne i przygotowywanych do zastosowania zabiegów EW nie 
można zastosować przepisu o możliwości przemilczenia jakichś aspektów terapii. Prak
tyka taka dozwolona jest w sytuacjach wyjątkowych („przywilej terapeutyczny”), gdy 
rokowania są niekorzystne i równocześnie przemawia za tym dobro chorego [8].

Pewnego rodzaju standardem w niektórych krajach są pisemne kwestionariusze, 
które zawierają niekiedy szczegółowe informacje dotyczące proponowanego pacjento
wi zabiegu EW. W iiteraturze naukowej znałeźć można wzorce pisemnych formuiarzy 
informacji, które po przeczytaniu powinny być przez pacjenta podpisane. W Niemczech 
stosowane są kwestionariusze zawierające podstawowe informacje do wykorzystania 
w trakcie rozmowy wyjaśniającej z pacjentem. Na stronie www.proCompiiance.de 
znałeźć można pokazowe wersje tych kwestionariuszy (jako ciekawostkę naieży podać, 
iż firma proCompiianee ma w swej ofercie z zakresu psychiatrii również kwestiona
riusze informacji dła pacjentów podejmujących ieezenie łękami przeeiwdepresyjnymi, 
neuroleptykami, łitem, karbamazepiną czy kiozapiną) [9].

Kwestionariusz dła zabiegów EW został opracowany przez profesora dr. H.-J. 
Luderera. Pierwszy autor niniejszej pracy dokonał tłumaczenia i adaptacji tego kwe
stionariusza -  jego połska wersja została zamieszczona na końcu artykułu i może 
stanowić propozycję do opracowania i przyjęcia standardowego druku informacji dła 
pacjenta, któremu proponowane jest poddanie się terapii EW.

Kwestionariusz informujący pacjenta o terapii ełektrowstrząsowej oczywiście nie 
może zastąpić rozmowy wyjaśniającej między łekarzem a pacjentem; jest ona jego 
cennym uzupełnieniem. Ponadto po przeczytaniu kwestionariusza pacjent ma prawo 
zadać lekarzowi prowadzącemu pytania, które mu się nasunęły. Z kolei lekarz ma 
obowiązek odpowiedzieć na wszelkie pytania pacjenta.

Proponowane kwestionariusze zdają się stanowić pewnego rodzaju odpowiednik 
ulotek o lekach, z których pacjent może pozyskać szereg informacji dotyczących 
ordynowanego mu leku -  niezależnie od informacji przekazanych mu przez lekarza. 
Ponadto konieczność zapoznania pacjenta nie tylko z ustną, lecz również pisemną 
informacją (tu: o proponowanej mu terapii EW) wynika z zasad prawidłowego pro
wadzenia badań klinicznych (GCP = Good Clinical Practice) [10]. Zasady GCP do
tyczą stosowania nowych metod terapeutycznych w fazie badań klinicznych. Wydaje 
się jednak, iż ze względu na dość wyjątkowy charakter terapii EW -  przekazywanie 
informacji pacjentom również w drodze pisemnego kwestionariusza powinno stać się 
także w Polsce obowiązującą regułą.

Stosowanie standardowych kwestionariuszy eliminuje problemy wynikające z ja 
kichkolwiek niedopowiedzeń, pomyłek czy też niepoinformowania pacjenta o jakimś 
aspekcie terapii. Zyss w pracy z 1995 r. [11] przedstawił praktykę przeprowadzania 
procedury pozyskania zgody pacjenta w Krakowskiej Klinice Psychiatrii. Podał

http://www.proCompiiance.de
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Rys. 1. Okno programu PCS niemieckiej firmy proCompliance zawierającego elektroniczne 
wersje kwestionariuszy rozmaitych informacji dla pacjenta -  w tym również dla pacjentów 

psychiatrycznych mających być poddanych terapii EW  (tu: Elektrokram pftherapie)

wówczas, iż w  klinice nie posługuje się pisemnym kwestionariuszem informacji dla 
pacjenta. Z pewnym dystansem odniósł się do formuły zawartej w  kwestionariuszu 
„Consent for electrotherapy” Finka [ 12], z której wynikało, iż śmierć jest bardzo rzad
kim następstwem zabiegów EW i występuje raz na 40 000 leczonych osób. Bardziej 
akceptowalna wydaje się treść niemieckiego kwestionariusza Luderera, który tę samą 
informację przedstawia w  sposób bardziej łagodny dla pacjenta (nie tylko ze względu 
na inną proporcję liczbową): ryzyko wystąpienia zagrażających życiu powikłań wynosi 
około 1:50 000. W chwili obecnej wydaje się nam, iż wprowadzenie powszechnej 
zasady korzystania z odpowiednich kwestionariuszy informujących jest ze wszech 
m iar zasadne. Zwyczajowy kwestionariusz powinien zawierać: opis metody leczniczej 
zwanej terapią elektrowstrząsową, w yjaśnienie, kiedy taka metoda jest stosowana 
i dlaczego jest właśnie pacjentowi proponowana, potwierdzenie skuteczności działania 
EW, opis objawów ubocznych, które mogą towarzyszyć zabiegom EW.

W przypadku osób nie potrafiących przeczytać pisemnej informacji (brak okularów, 
choroby oczu, analfabetyzm, niskie wykształcenie) zalecane jest, aby lekarz prowadzą
cy przeczytał na głos tekst kwestionariusza w  obecności pacjenta. Procedura odczytania
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pacjentowi tekstu kwestionariusza powinna obowiązywać również w sytuacji wystę
powania u pacjenta zaburzeń stanu psychicznego skutkujących osłabieniem kontaktu 
z otoczeniem (zaburzenia psychotyczne, zaburzenia świadomości).

Zabiegi EW mają potwierdzoną licznymi badaniami klinicznymi i wieloletnią 
praktyką skuteczność terapeutyczną [13]. Są metodą w pełni uznaną i stosowaną 
w przypadku istnienia odpowiednich wskazań. Indywidualne (tu: negatywne) nasta
wienie lekarza psychiatry do EW nie powinno skutkować sytuacją, w której nie będzie 
on informował pacjenta o możliwości zastosowania terapii EW lub też ją odradzał.

Pozyskiwanie zgody

Konieczność pozyskania zgody pacjenta na wykonanie zabiegu elektrowstrząsów 
wynika z licznych przepisów natury ogólnej [14].

Artykuł 32 Ustawy o zawodzie lekarza opisuje ogólne zasady udzielania zgody 
przez pacjenta [5]. I tak -  lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić świadczeń 
zdrowotnych (a więc wszelkiego rodzaju formy terapii) dopiero po wyrażeniu zgody 
przez pacjenta (ustęp 1). Jest to tzw. zgoda własna.

W przypadku pacjentów małoletnich lub też niezdolnych do świadomego wyraże
nia zgody -  wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych (zgoda zastępcza), 
a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub gdy porozumienie z nim jest 
niemożliwe -  potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego (ustęp 2). W razie konieczno
ści przeprowadzenia badania (a więc już nie świadczeń zdrowotnych, w tym terapii) 
takiej osoby jak w ustępie 2 -  zgodę może wyrazić sąd opiekuńczy (ustęp 3). W przy
padku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę (zarówno na badanie, jak i na 
leczenie) wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie 
z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania -  konieczne jest dodatkowo 
uzyskanie jej zgody (ustęp 4). Podobną zgodę należy pozyskać również od pacjen
tów, którzy ukończyli 16 lat (ustęp 5.). Mówimy w tym momencie o tzw. zgodzie 
równoległej. Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowol
niona, albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący 
dostatecznym rozeznaniem sprzeciwiają się czynnościom medycznym (leczeniu), to 
-  poza zgodą ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych -  wymaga
na jest zgoda sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy może wydać zgodę na poddanie 
pacjenta czynnościom medycznym -  nawet w przypadku niewyrażenia zgody przez 
przedstawiciela ustawowego czy opiekuna faktycznego (ustęp 6). Ustawa w ustępie 
7 stwierdza, iż zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie. Swoją zgodę pacjent może 
wyrazić nawet poprzez swoje zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości 
wskazuje na istnienie u niego woli poddania się proponowanym przez lekarza czyn
nościom medycznym.

Jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdro
wia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego 
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym -  badanie lub udzielenie mu 
świadczenia (terapii) jawi się jako dopuszczalne (artykuł 33 ustęp 1). W takiej sytu
acji lekarz powinien jednak w miarę możliwości skonsultować się z innym lekarzem
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(ustęp 2) oraz ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta 
(ustęp 3).

O konieczności uzyskania zgody mówi również artykuł 19, ustęp 1, punkt 3 
Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej [6]. Stwierdza on, iż pacjent ma prawo do 
wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych po 
uzyskaniu odpowiedniej informacji. Uzyskanie zgody pacjenta jest główną podstawą 
legalności działania lekarskiego. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta 
jest przestępstwem, które obwarowane jest sankcją karną -  co wynika z artykułu 192 
§ 1 kodeksu karnego. Osoba wykonująca zabieg leczniczy bez zgody podlega karze 
grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 -  przy czym 
ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Część zasad związanych z wyrażaniem zgody na leczenie, lub też z jej odmową, 
została powtórzona w odpowiednich artykułach Ustawy o ochronie zdrowia psychicz
nego [15]. Artykuł 12 mówi, iż przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczni
czego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale też interesy oraz inne dobra 
osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do osiągnięcia poprawy stanu 
zdrowia w sposób najmniej dla niej uciążliwy. Wynika z tego, iż terapia farmakolo
giczna -  jako mniej uciążliwa -  będzie metodą leczenia pierwszego wyboru, a leczenie 
elektrowstrząsowe -  jako bardziej obciążające, skomplikowane i obarczone większym 
ryzykiem -  powinno być stosowane dopiero w razie niepowodzenia lub też niewy
starczającej efektywności leczenia farmakologicznego. Pacjent powinien wiedzieć, 
iż podejmując leczenie psychiatryczne najpierw otrzyma odpowiednie leki i od razu 
nie będzie kierowany na zabiegi EW. Podnoszona przez niektórych autorów wyższa 
skuteczność biologiczna zabiegów EW nie jest wystarczająca do postawienia tezy, 
iż od decyzji lekarza powinno zależeć zastosowanie terapii EW jako formy leczenia 
„pierwszego rzutu”. Teza wyrażona w poprzednim zdaniu przez niektórych może być 
uznana za niesłuszną. W niektórych zaburzeniach psychicznych, jak złośliwa katatonia 
-  zabiegi EW wymieniane są jako forma terapii pierwszego wyboru.

Jak zostało wyżej powiedziane -  zwyczajowo zgoda na badanie lub np. leczenie 
farmakologiczne może być wyrażona ustnie, gestem lub sposobem zachowania (przyj
ściem na wizytę, zwróceniem się o objęcie leczeniem itp.). Zgoda tego rodzaju ma 
tzw. formę zwykłą. Istnieją jednak sytuacje, kiedy lekarz zobowiązany jest uzyskać 
pisemną zgodę pacjenta (forma pisemna). Do sytuacji takich należy zabieg operacyjny 
oraz inne metody diagnostyczne i terapeutyczne, które stwarzają podwyższone ryzyko 
dla pacjenta (artykuł 34, ustęp 1). Uznaje się powszechnie, iż zabieg elektrowstrząso
wy jest właśnie zabiegiem podwyższonego ryzyka. Stąd też zgodę na zastosowanie 
takiej formy terapii pacjent musi wyrazić pisemnie. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż zgoda na leczenie EW jest zupełnie czymś innym niż wcześniejsza zgoda 
na leczenie szpitalne. Zgoda na leczenie w warunkach szpitalnych obejmuje jedynie 
odpowiednie leczenie farmakologiczne i nie rozciąga się na terapię EW. W przypadku 
proponowania pacjentowi poddania go terapii EW -  konieczne jest pozyskanie od 
niego osobnej zgody.

Stosownie do zapisu w artykule 33 ustęp 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicz
nego, zabiegi EW znalazły się w wykazie -  zawartym w rozporządzeniu ministra
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zdrowia i opieki społecznej -  świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone 
ryzyko dla pacjenta. Zgodnie z zapisem, stosowanie zabiegu EW wymaga zgody na 
piśmie wyrażonej przez samego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Podpis pacjenta -  potwierdzający jego zgodę na przeprowadzenie zabiegów EW
-  musi znajdować się w dokumentacji lekarskiej: albo w historii choroby (pod zwy
czajową formułką mówiącą o wcześniejszym otrzymaniu informacji o EW), albo też 
w specjalnym kwestionariuszu (opisanym powyżej i zaprezentowanym pod koniec 
niniejszej pracy). Wydaje się zasadne, aby pacjent podpisywał zgodę na leczenie EW 
w obecności lekarza. Pytaniem jest, czy zamiast podpisu może wyrazić zgodę poprzez 
dokonanie odcisku kciuka -  jak to jest prawnie dozwolone w przypadku składania 
oświadczenia woli. Niektórzy autorzy [16] wskazują na konieczność dokonania 
w dokumentacji wpisu samego lekarza, który potwierdza dopełnienie procedury in
formowania pacjenta i pozyskiwania od niego zgody (informed consent).

W przypadku terapii elektrowstrząsowej -  zgoda pacjenta udzielana jest na jedną 
serię zabiegów EW. Zgoda udzielona przez pacjenta na EW nie rozciąga się na ewentu
alne przyszłe hospitalizacje i kolejne serie zabiegów. Podkreślenia wymaga, iż pacjent 
ma zawsze prawo do wycofania swej zgody na określone leczenie.

Problemem są pacjenci, u których istnieją pilne wskazania do zastosowania terapii 
EW, a którzy równocześnie nie wyrażają zgody na tego rodzaju leczenie. W Polsce 
zabiegów EW nie przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych, lecz w trakcie 
hospitalizacji psychiatrycznej. Celem przyjęcia pacjenta do szpitala -  bez jego zgody
-  czy to w trybie nagłym (artykuł 23 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), 
czy też wnioskowym (artykuł 29) nie jest sam fakt zabezpieczenia chorego i jego 
hospitalizacja, ale jego leczenie. Zgoda sądu opiekuńczego na przymusowe przyjęcie 
pacjenta do szpitala rozciąga się zasadniczo na takie formy leczenia, jak farmakotera
pia, lecz już nie na terapię EW. Konieczność zastosowania zabiegów EW u pacjentów 
nie wyrażających na nie zgody zdaje się wymagać pozyskania osobnej zgody sądu 
opiekuńczego. Duża część autorów zajmuje jednak stanowisko, iż akurat w przypadku 
zabiegów EW -  przy istnieniu sprzeciwu ze strony pacjenta -  nie powinny być one 
wykonywane [17].

Wydaje się, iż lekarz powinien czynić starania, aby ostatecznie pozyskać od
powiednią zgodę od pacjenta, a nie na siłę i wbrew jego woli próbować poddać go 
zabiegom EW. Ponadto niektóre badania wskazują, iż lęk pacjenta przed poddaniem 
się zabiegom EW jest niepomyślnym predyktorem wyniku leczenia. Ponadto, o ile 
jeszcze łatwo wyobrazić sobie sytuację unieruchomienia i podania pod przymusem np. 
leków pod postacią iniekcji [18], o tyle trudno sobie wyobrazić stosowanie przymusu 
w przypadku dość czasochłonnego przygotowywania pacjenta do ich wykonania. 
Nawet przekonanie lekarza prowadzącego o skuteczności EW i istnienie medycznych 
wskazań do zastosowania zabiegów EW nie stanowi uzasadnienia dla wdrożenia tych 
zabiegów na siłę. Może to skutkować niepowetowanymi szkodami natury emocjonalnej 
i „spaleniem wszelkich mostów”, na jakich możliwe byłoby budowanie odpowiedniej 
relacji terapeutycznej [19]. Z drugiej jednak strony pacjent ma prawo oczekiwać, iż 
lekarz zastosuje wobec niego leczenie o jak najlepszej efektywności. Teoretycznie 
może się więc zdarzyć, iż wcześniej odmawiając zgody na leczenie EW -  w okresie
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późniejszym może mieć pretensje (włącznie z podjęciem odpowiednich kroków praw
nych) do lekarza czy szpitala o zaniechanie wobec niego terapii EW. Może wówczas 
twierdzić, iż nie poddając go terapii EW dopuszczono się zaniedbania i niedopatrzenia, 
gdyż mogło to opóźnić jego powrót do zdrowia [20]. Znane są również takie przypadki, 
gdy pacjenci, którzy formalnie nie wyrażają zgody na poddanie ich zabiegom EW, 
poddają się im -  nie stwarzając większych oporów -  jeszcze w okresie oczekiwania 
na formalną zgodę sądu opiekuńczego.

W przypadku takich chorób psychicznych, w przebiegu których dochodzi do za
burzeń świadomości, ograniczenia kontaktu z otoczeniem i niemożności udzielenia 
zgody (złośliwa katatonia, stupor depresyjny, głębsze upośledzenie umysłowe, stany 
maniakalne czy psychotyczne) konieczne staje się pozyskanie zgody na zabiegi EW 
od ustawowego przedstawiciela pacjenta. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
-  w przeciwieństwie do Ustawy o zawodzie lekarza -  nie wymienia pojęcia osoby 
opiekuna faktycznego. Tym samym zgoda pozyskana od „zwykłego” krewnego 
pacjenta zdaje się nie mieć mocy prawnej. Gdy pacjent nie ma swego ustawowego 
przedstawiciela -  zgody na leczenie EW może udzielić jedynie sąd rodzinny.

Opisana sytuacja zdaje się odpowiadać uzyskiwaniu zgody na hospitalizację 
w trybie wnioskowym. Nierozwiązanym problemem jest natomiast zastosowanie za
biegów EW analogicznie do trybu nagłego, tj. wykonanie pierwszego zabiegu -  bez 
zgody pacjenta i bez zgody sądowej, a dopiero później wystąpienie z wnioskiem 
o zgodę sądu opiekuńczego. Można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście istnieją 
jakieś przesłanki medyczne do zastosowania tego rodzaju postępowania. W literaturze 
można znaleźć informacje o możliwości zastosowania takiego nagłego trybu poddania 
pacjenta zabiegom EW w przypadku ostrej złośliwej katatonii [21].

Pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego jest wymagana również w przypadku 
kierowania na zabiegi EW osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej (analogicznie 
do zasad przyjmowania do szpitala psychiatrycznego zamieszczonych w artykule 22 
Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Gdy osoba małoletnia powyżej 16 roku 
życia lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zdolne są do wyrażenia zgody -  ko
nieczne jest pozyskanie jej również od nich. W sytuacji gdy przedstawiciel ustawowy 
udzielił zgody, a EW sprzeciwia się sam pacjent -  o zastosowaniu zabiegów powinien 
rozstrzygnąć sąd opiekuńczy. Ponownie jednak wracamy do sytuacji, kiedy powinno 
się odstąpić od procedury stosowania EW wbrew woli pacjenta [15].

Oczywiście część z przedstawionych powyżej rozważań prawnych nie zawsze 
znajduje praktyczne wykorzystanie. Wykonywanie zabiegów EW u pacjentów 
z orzeczonym choćby częściowym ubezwłasnowolnieniem wydaje się chyba dużą 
rzadkością.

Nie ma prawnej konieczności, aby lekarz informował rodzinę o kwalifikowaniu 
pacjenta do zabiegów EW. Przekazanie takiej informacji ma charakter bardziej zwy
czajowy niż prawny. Niemniej jednak poinformowanie rodziny wydaje się praktyką 
godną zalecenia, można sobie bowiem wyobrazić sytuację, gdy rodzina nie poinfor
mowana o celowości terapii EW może mieć żal do lekarza, że otrzymał zgodę na EW 
od pacjenta chorego psychicznie -  wykorzystując jego brak rozeznania -  a „ona nigdy 
by takiej zgody nie wyraziła”. Mimo wspomnianego braku umocowania prawnego,
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rodzina może zgłaszać pretensje do szpitala, zwłaszcza w przypadku niepowodzenia 
terapii lub wystąpienia powikłań po EW. Może być jednak również sojusznikiem le
karza w pozyskaniu zgody pacjenta na zastosowanie terapii EW, który sam waha się 
lub nawet wzbrania się przed jej wyrażeniem.

Teoretyczne wydają się rozważania niektórych autorów dotyczące zastosowania 
zabiegów EW u pacjenta nie wyrażającego zgody (bądź też nie mogącego jej wyrazić) 
-  przy równoczesnym braku zgody ustawowego opiekuna.

Janusz Krzyżowski [20] w swojej monografii podnosi dodatkowo problem, 
w jakim stopniu zgoda niektórych pacjentów może być w pełni świadoma, a w jakim 
jest automatyczną wypowiedzią podawaną przez pacjenta w określonym stanie 
chorobowym. Formalnie taki pacjent wyraża ustną zgodę na leczenie EW i może ją 
nawet potwierdzić pisemnie, lecz faktycznie nie musi być ona do końca świadoma. 
W takiej sytuacji niektórzy autorzy proponują uznanie tego rodzaju pacjentów za 
praktycznie nie wyrażających zgody na leczenie. Taka sytuacja rodziłaby konieczność 
wnioskowania o zgodę do sądu opiekuńczego. Wydaje się, iż opisana sytuacja byłaby 
najbardziej etyczną drogą doprowadzenia do zastosowania zabiegów EW u pacjentów, 
co do których świadomej zgody lekarz ma lub mógłby mieć wątpliwość. Podobnie 
sytuacja ma się również w przypadku, kiedy zgoda pacjenta wynika z patologicznych 
urojeniowych przesłanek.

Przepisy dopuszczają również sytuację, gdy pacjent, który początkowo wyrażał 
zgodę na zastosowanie zabiegów EW -  później ją wycofuje. Wycofanie tej zgody 
może nastąpić tuż przed pierwszym zabiegiem EW (za namową osób postronnych), 
jak i po jednym lub kilku zabiegach (ze względu na objawy uboczne). Pacjent ma 
prawo do wycofania zgody bez konieczności wyjaśniania lekarzowi powodu swej 
decyzji. Wycofanie zgody na leczenie nie może skutkować żadnymi obostrzeniami 
czy represyjnymi zachowaniami ze strony personelu medycznego wobec pacjenta (a 
rebours również kierowanie pacj enta na zabiegi EW musi być związane z określonymi 
wskazaniami natury medycznej, a nie wynikać z przesłanek restrykcyjnych czy puni- 
tywnych). Metoda elektrowstrząsów jest formą terapii, a nie dyscyplinarnej kary, jak 
to przedstawił w Locie nad kukułczym gniazdem Ken Kesey. Pacjent odmawiający 
leczenia EW ma mieć zapewnione adekwatne i alternatywne leczenie.

Janusz Krzyżowski omawia również problem prawa pacjenta do otrzymania EW. 
Zdarzać się np. może, iż pacjent mający wcześniej pozytywne doświadczenia związane 
z terapią EW -  przy kolejnym zachorowaniu będzie prosił o jej zastosowanie wcześniej 
niż sam lekarz będzie o to zabiegał. Czy lekarz powinien w takiej sytuacji zwlekać, 
sugerując konieczność wyczerpania możliwości związanych z farmakoterapią, czy 
też rozpocząć procedurę kwalifikowania pacjenta do zabiegów EW? Sytuacja taka 
rodzi problem związany ze stosowaniem zabiegów EW na życzenie. Z drugiej jednak 
strony -  lekarz nie ma prawa odmówić pacjentowi efektywnego leczenia, o którego 
skuteczności sam pacjent jest głęboko przekonany. I tak według raportu Amerykań
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 2001 r. prośba pacjenta o poddawanie go EW 
jest traktowana jako jedno ze wskazań do zastosowania EW [22].

Na koniec -  warte wspomnienia jest prawo pacjenta do poszanowania jego intym
ności i godności osobistej (artykuł 36, ustęp 1 Ustawy o zawodzie lekarza) [5]. Przy
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wykonywaniu świadczeń zdrowotnych może uczestniczyć tylko niezbędny personel 
medyczny, a uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza prowadzącego 
(ustęp 2). Zasada podana w ustępie 2 nie obowiązuje jednak w klinikach i szpitalach 
akademii medycznych lub innych medycznych jednostkach naukowo-badawczych 
uprawnionych do kształcenia studentów. Wykonanie zabiegu EW w obecności studen
tów trudno jest uznać za demonstrację o charakterze dydaktycznym bądź poznawczym. 
Jest on demonstracją terapeutyczną i w takiej sytuacji obecność studentów nie wymaga 
zgody pacjenta (ustęp 4).

Prawo do intymności i godności osobistej implikuje również inne problemy 
związane z sytuacją wykonywania zabiegów EW [23, 24, 25]. I tak, na oddziałach, 
na których wykonuje się EW, kołejny pacjent przygotowywany do zabiegu powinien 
być odseparowany od pacjenta (choćby parawanem), u którego właśnie zabieg został 
wykonany. Wynika to niekoniecznie z czynników związanych z samym zabiegiem, 
ałe np. z przygotowaniem do niego (np. koniecznością wyjęcia protezy zębów itp.) 
i potrzebą stworzenia warunków intymności i poszanowania godności pacjenta. Widok 
pacjenta po zabiegu może również demotywować innego pacjenta do podtrzymywania 
zgody na EW.

Zgoda na zastosowanie technik anestezjologicznych

Osobnym probłemem, który wymaga na koniec omówienia, jest zagadnienie 
pozyskiwania zgody pacjenta na zastosowanie u niego technik anestezjologicznych: 
(znieczulenia ogólnego = narkozy, oraz zwiotczenia). Należy zwrócić uwagę, iż są to 
zupełnie inne procedury medyczne niż sam zabieg EW -  i to dodatkowo wykonywane 
przez lekarzy innych specjalności niż psychiatra. Z drugiej jednak strony nie sposób 
wyobrazić sobie rozłącznego traktowania obu tych procedur.

Już od wielu dekad zabiegi EW nie są wykonywane bez znieczulenia, jednak naj
częstsze możliwe powikłania towarzyszące EW wiążą się właśnie z zastosowaniem 
procedur anestezjologicznych, a nie z samym elektrowstrząsem [26,27]. Informowanie 
pacjenta i pozyskiwanie od niego zgody na zastosowanie znieczulenia opiera się na 
takich samych zasadach jak w przypadku samego zabiegu EW.

Zasadne i celowe jest poinformowanie o określonych aspektach zabiegu EW, 
zarówno przez lekarza psychiatrę, jak i anestezjologa. Pisemny formularz może 
zawierać odpowiednie informacje psychiatryczne i anestezjologiczne. W warunkach 
niemieckich pacjenci zapoznają się jednak z dwoma osobnymi formularzami informacji 
-jednym  do zabiegów EW oraz drugim opisującym aspekty znieczulenia ogólnego 
i zwiotczania.

W przypadku pozyskiwania zgody powinna ona dotyczyć łącznie obu procedur, 
trudno bowiem przyjąć nonsensowną sytuację, w której pacjent daje zgodę na znie
czulenie, a nie daje takiej zgody na same zabiegi EW. W obszarze abstrakcyjnych 
dywagacji jest również sytuacja zgody pacjenta na same, niemodyfikowane farma
kologicznie, zabiegi EW, przy równoczesnym braku przyzwolenia na zastosowanie 
u niego znieczulenia.

Tym samym formuła zgody (w przypadku braku odpowiednich kwestionariuszy), 
która jest podpisywana przez pacjenta, powinna wymieniać razem obydwie procedury 
medyczne.
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Несколько замечаний о процедуре получения сознательного соглашения 
в случае пациентов, классифицированных к электрошоковой терапии

Содержание

Электрошоковая терапия, как процедура мединского характера повышенного рис
ка, которая то вызывает определенные контроверсии, требует введения определенных 
условий получения согласия больного. Такое согласие пациента можно получить при 
предложении ему такого метода лечения. Получение такого согласия от больного требует 
информирование его о различных аспектах электрошоковой терапии.

В работе обращено особенное внимание на факт, что в случае ЭШ процедур, инфор
мация переданная пациенту устным путем в таких случаях, недостаточна. Появляется 
необходимость разработки польского глоссария согласия пациента на ЭШ процедуры и 
введения такого положения во зсех психиатрических учреждениях проводящих такие 
вмешательства.

Einige Anmerkungen zur Erlangung einer bewussten Einwilligung im Falle der Patien- 
ten, die auf elektrokonvulsive Massnahmen vorbereitet werden

Zusammenfassung

Elektrokrampftherapie als Medizinverfahren mit erhóhtem Risiko und Therapie, die gewisse 
Kontroverse erweckt, erfordert eine genaue Befolgung der Bedingungen der Erlangung einer 
bewussten Einwilligung des Patienten, dem diese Behandlungsmethode vorgeschlagen wird. Die 
Erlangung einer Einwilligung vom Patienten hat zu Voraussetzung, ihn iiber verschiedene As- 
pekte der Elektrokrampftherapie zu informieren. In der Studie machte man darauf aufmerksam, 
dass im Falle der Elektrokrampftherapie die dem Patienten miindlich mitgeteilte Information als 
nicht ausreichend zu sein scheint. Man betonte die Notwendigkeit, den polnischen Fragebogen 
der Einwilligung des Patienten in die Elektrokrampfverfahren zu bearbeiten und ihn in alien 
psychiatrischen Zentren, die die Elektrokrampftherapie durchfuhren, einzusetzen.

Quelques remarques touchant la procedure d’obtenir le consentement des patients 
prepares a la therapie de l’electrochoc

Resume

L’electrochoc, comme procedure medicale du grand risque et therapie evoquant cer- 
taines con traverses, exige la stride observation des conditions d ’obtenir le consentement du 
patient.

Ce consentement impose au medecin le besoins d ’informer le patient quant aux divers aspects 
de cette therapie. Ce travail souligne que les informations verbales semblent insuffisantes. Les 
auteurs de cet article postulent l’elaboration du questionnaire polonais de ce consentement ainsi 
que sa mise en pratique dans tous les centres psychiatriques appliquant l’electrochoc.
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Z g o d a  p a c je n t a  ( in f o r m e d  c o n s e n t ) 
Podstawowe informacje dla pacjenta dotyczące

wyrażenia zgody na zabiegi elektrowstrząsowe

Projekt
pieczęć jednostki (Kliniki/Oddziału) Terapia elektrowstrząsowa

Szpital U niw ersytecki W  K rakow ie 
K lin ika Psychiatrii D orosłych

Drogi Pacjencie, droga Pacjentko,

P roponujem y zastosow anie u Pana/Pani terapii elektrow strząsow ej (w skrócie: EW ). Zanim  zaczniem y tę 
terapię -  chcielibyśm y porozm aw iać z P anem /Panią nie tylko o oczekiw anych efektach, lecz rów nież o 
zw iązanym  z n ią  ryzyku i objaw ach ubocznych. N iniejszy dokum ent pozw oli Panu/Pani zapoznać się w 
spokoju ze w szystkim i aspektam i proponow anej terapii. O dpow iedzi na ew entualne dalsze pytania 
m ożem y udzielić w trakcie w spólnej rozm ow y w yjaśniającej.

1 ^ -  Co to jest terapia elektrowstrząsowa?
I  Terapia elektrow strząsow a polega na w yw ołaniu za 
i  pom ocą stym ulacji elektrycznej tzw. dużego napadu 
i  padaczkow ego. M etoda ta  została po  raz pierw szy 
К zastosow ana w leczeniu zaburzeń psychicznych ju ż  w 
1 1937 r. przez w łoskich psychiatrów  B ini i C erlettiego. 
I Z nana je s t ona rów nież pod  nazw am i terapii 

elek trostym ulacyjnej, e lektroszoku, terapii d rgaw 
kow ej. T erapia elek trow strząsow a by ła zastosow ana 
ju ż  -  z dużym  pow odzeniem  -  u tysięcy pacjentów  z 
zaburzeniam i natury psychicznej.

Kiedy konieczne jest zastosowanie 
terapii elektrowstrząsowej?

T erapia elektrow strząsow a stosow ana je s t zw ykle w 
przypadku:
-  istnienia u pacjenta ciężkiej choroby psychicznej i
-  sytuacji, k iedy ta choroba n ie m oże być opanow ana 

za pom ocą naw et k ilku leków  lub innych 
odpow iednich m etod terapeutycznych.

L eczeniem  alternatyw nym  do proponow anej terapii 
elektrow strząsow ej je s t dalsze prow adzenie 
dotychczasow ej terapii farm akologicznej lub też 
zastosow anie innych odpow iednich  leków. Lekarz 
prow adzący poinform uje P ana/Panią o m ożliw ych 
m etodach terapii w  Państw a przypadku.

j jb -  Jaka jest skuteczność elektrowstrząsów?
Skuteczność proponow anej terapii elektrow strząsow ej 
zależy g łów nie od samej choroby, na k tórą Pan/Pani 
cierpi. O prognozach zabiegów  elektrow strząsow ych w 
P ana/Pani przypadku zostaniecie Państw o 
poinform ow ani przez lekarza prow adzącego.

Jakie badania są konieczne do 
wykonania przed zabiegami EW?

P rzed rozpoczęciem  leczenia elektrow strząsow ego 
lekarz prow adzący (lub też konsultujący lekarz 
internista) przeprow adzi dokładne badanie 
przedm iotow e. Zustanie pobrana krew  na w ym agane 
badania dodatkow e. Zostanie w ykonane zdjęcie RTG  
klatki piersiow ej oraz badanie tom ografii 
kom puterow ej głow y. K ońcow ej oceny (w tym  
rów nież oceny ryzyka samej narkozy) dokona lekarz 
anestezjolog.

H.J. Luderer: DOKUMEMTIERTE Pa TIEMTENAUFKLARUMG. B aSISIMFORMATIOU ZUM A uKLARUWGSGESPRACH. Ps y  10 D. perimed Compliance Veriag Dr.
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Z g o d a  p a c je n t a  ( in f o r m e d  c o n s e n t ) 
Podstawowe informacje dla pacjenta dotyczące

wyrażenia zgody na zabiegi elektrowstrząsowe

W jaki sposób przeprowadzane są 
zabiegi elektrowstrząsowe?

Zabiegi elektrow strząsow e w ykonyw ane są zasadniczo 
w trakcie krótkotrw ałej narkozy (uśpienia), oraz po 
podaniu  tzw. leków  zw iotczających  m ięśnie. W  trakcie 
sam ego zabiegu pacjent śpi i n ic nie czuje.
R ano, w  dniu w ykonyw ania zabiegów  elektro
w strząsow ych pacjent m usi pozostać na czczo -  tak 
sam o ja k  przed  każdym  zabiegiem  operacyjnym .
N a ram ię zostanie za łożona m anszeta aparatu do 
m ierzenia ciśn ienia krwi. N a głow ie i na klatce 
piersiow ej założone zostaną elektrody, które 
um ożliw ią m onitorow anie pracy  serca i m ózgu w 
trakcie i po zabiegu.
Zastanie założone dojście dożylne (w enflon), przez 
które lekarz anestezjolog lub p ielęgniarka będą 
podaw ali odpow iednie leki. P acjent o trzym a krótko 
działający  lek nasenny, który w yw oła narkozę. Inny z 
podaw anych preparatów  doprow adzi do  zw iotczenia 
m ięśni szkieletow ych -  zapobiegając w ystąpieniu 
pew nych pow ikłań  zabiegów  elektrow strząsow ych. 
M ożliw e je s t podanie pacjentow i rów nież innych 
w ym aganych leków.
Sam  zabieg elektrow strząsow y polega na aplikow aniu 
kró tkotrw ałych  im pulsów  elektrycznych, dzięki 
specjalnym  elektrodom  um iejscaw ianym  na głow ie 
pacjenta. O d decyzji lekarza prow adzącego zależy 
dobór m iejsca stym ulacji.
Sam a stym ulacja elektryczna prow adzi do w ystąpienia 
pobudzenia tkanki nerw ow ej m ózgu pod postac ią tzw. 
napadu, którego czas trw ania kontrolow any je s t dzięki 
zapisow i EEG. Ż eby uzyskać popraw ę stanu zdrow ia, 
konieczne jest, aby sam  napad  trw ał przynajm niej 20 
sekund. L ekarz prow adzący odpow iada za praw idłow e 
ustaw ienie param etrów  prądu  stym ulującego.
Z  reguły w trakcie jednej te rapii elektrow strząsow ej 
przeprow adza się od  8 do  12 zabiegów . Te z kolei 
w ykonuje się w  odstępach  2 -3-dn iow ych  (np. w 
poniedziałek, środę i piątek).

Jakie objawy uboczne mogą wystąpić w 
trakcie wykonywania zabiegów EW?

K ażdej terapii m edycznej m ogą tow arzyszyć objaw y 
uboczne. M im o nienajlepszej konotacji i pew nych 
uprzedzeń -  terapia elek trow strząsow a je s t zw ykle 
dobrze to lerow ana przez pacjentów . W  przypadku 
osób w podeszłym  w ieku i kobie t w ciąży, terapia 
e lektrow strząsow a -  pod pew nym i w arunkam i -  
oceniana je s t jako  bardziej bezpieczna m etoda terapii 
n iż leczenie farm akologiczne szczególnie w sytuacji 
konieczności stosow ania w ysokich  daw ek leków. Brak 
je s t podstaw  do obaw , jakoby  zabiegi 
e lektrow strząsow e m iały pow odow ać trw ałe zm iany w

osobow ości, u trzym ujące się zaburzenia pam ięci czy 
też osłabienie spraw ności um ysłow ej.

• 75%  w szystkich zabiegów  elektrow strząsow ych nie 
tow arzyszą jak ieko lw iek  objaw y uboczne. O znacza 
to, iż po ustąpieniu krótkotrw ałej narkozy ujaw niają 
się w yłącznie pozytyw ne efekty terapii. Lekkie 
objaw y uboczne w ystępują u 23%  pacjentów . U  
kolejnych 2% pacjentów  u jaw niają  się pow ażne, lecz 
m ożliw e do opanow ania pow ikłania. R yzyko 
w ystąpienia zagrażających  życiu pow ikłań w ynosi 
około 1:50.000. O znacza to, iż leczenie 
e lek trow strząsow e zaliczone być m oże do bardzo 
bezpiecznych m etod  terapeutycznych.

• L iczni pacjenci po  zabiegu odczuw ają łagodne 
pobolew ania m ięśni, niektórzy skarżą się z kolei na 
zaw roty i bó le  głow y oraz nudności. W ym ienione 
dolegliw ości ustępują jednak  zw ykle w przeciągu 24 
godzin.

• Inni pacjenci odczuw ają z kolei przem ijające 
pogorszenie spraw ności pam ięci. W prow adzenie 
now ych u rządzeń  p racujących w  technice tzw. 
im pulsów  szpilkow ych spow odow ało jednak, iż tego 
rodzaju objaw y uboczne stały się rzadkie. Takie 
pow ikłanie ja k  stany splątania u jaw niają się jedynie 
w pojedynczych przypadkach.

• W  trakcie sam ego zabiegu elektrow strząsow ego 
m ogą w ystępow ać skoki ciśn ienia krw i, zaburzenia 
rytm u serca oraz zaburzenia oddychania. Ich 
częstość w ystępow ania je s t niska; najczęściej 
u jaw niają się u pacjentów , u k tórych ju ż  wcześniej 
w ystępow ały schorzenia bądź dolegliw ości w 
obrębie układu sercow o-naczyniow ego i/lub 
oddechow ego. O bjaw y te  ustępują często sam oistnie 
lub też m ożna je  opanow ać standardow ym i 
m etodam i terapeutycznym i.

W jakich przypadkach terapia 
elektrowstrząsowa nie powinna być 
wykonywana?

G łów nym  przeciw w skazaniem  w ykonania u danego 
pacjenta zabiegów  elektrow strząsow ych są ciężkie 
schorzenia organiczne ośrodkow ego układu 
nerw ow ego (m ózgu). D o schorzeń tych zaliczyć 
należy podw yższone ciśn ienie śródczaszkow e, 
zapalenie m ózgu lub opon m ózgow ych, padaczkę, oraz 
stan po  n iedaw no przebytym  udarze m ózgu. 
W ykonyw anie terapii elektrow strząsow ej odradzane 
je s t rów nież w przypadku ciężkich  schorzeń serca, 
ciężkich zaburzeń w zakresie krzepnięcia krw i, przy 
w ysokim  nadciśn ieniu  i innych zaaw ansow anych 
chorobach som atycznych.
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ZGODA PACJENTA (INFORMED CONSENT) 
Podstawowe informacje dla pacjenta dotyczące

wyrażenia zgody na zabiegi elektrowstrząsowe

A by w ystarczająco  w cześnie w ykryć m ożliw e źródła 
zagrożenia, prosim y Pana/Pan ią o odpow iedzenie na 
w szystk ie poniżej um ieszczone pytania:

1. C zy cierp i Pana/Pani na choroby wątroby, serca, 
nerek, płuc i układu krążenia?

□  nie □  tak
Jeżeli tak, to  jak ie  tą  są choroby: ........................................

2. Czy w ystępow ały u Pana/Pani alergie lub reakcje 
nietolerancji (np. na lateks, plaster, leki, określone 
pokarm y)?

□  nie □  tak

i 3. Czy zażyw a Pan/Pani regularnie jak ieś leki (np. 
^ leki nasercow e, leki przeciw bólow e, preparaty
? horm onalne, leki ham ujące krzepliw ość krw i)?
. □  nie □  tak

■ Jeżeli tak, to  jak ie  to  są leki: ................................................

4. Czy k iedykolw iek  w cześniej rozpoznano u 
P ana/Pani schorzenia mózgu (np. podw yższone 
ciśn ienie śródczaszkow e, zapalenie m ózgu, 
zapalenie opon m ózgow ych, padaczka)?

□  nie □  tak

5. Czy k iedykolw iek  w cześniej był Pan/Pani 
poddany/-a  operacji głowy?

□  nie □  tak

6. Czy k iedykolw iek  w cześniej p rzeb y ł/-a  Pan/Pani 
udar mózg lub krwawienie wewnątrzczaszkowe?

□  nie □  tak

7. C zy cierp i Pan/Pani na zaburzenia krzepnięcia
krwi (np. skłonność do  sam oistnego w ystępow ania 
siniaków , silne i d ługotrw ałe krw aw ienia w 
przypadku m ałego skaleczenia)?

□  nie □  tak

7. Czy w ystępuje u  Pana/Pani nadciśnienie?
□  nie □  tak

8. W  przypadku kobiet:
Czy je s t Pani w ciąży?

□  nie □  tak

Dlaczego niektórzy ludzie poddają 
terapię elektrowstrząsową krytyce?

A ż do połow y X X  w ieku terapia elektrow strząsow a 
była je d y n ą  skuteczną m etodą stosow aną w psychiatrii. 
P oczątkow o zabiegi elek trow strząsow e w ykonyw ane 
były bez uśpienia i bez zw iotczenia m ięśni. W  okresie 
tym  -  znacznie częściej niż obecnie -  w ystępow ały 
objaw y uboczne i pow ikłania, w rodzaju bólów  
m ięśniow ych, a naw et złam ań kości. P raw dopodobnie 
d latego  m etoda ta budziła  sprzeciw .
R ów nież obecnie w iele osób sprzeciw ia się stosow aniu 
zabiegów  elektrow strząsow ych. D la części z nich 
zabieg elektrow strząsow y oznacza nie efektyw ną 
fizykalną m etodę terapii psychiatrycznej, lecz 
anachron iczną m etodę spraw ow ania kontroli nad 
pacjentem . T ego rodzaju  stanow isko je s t jednak  trudne 
do  zaakceptow ania -  n ie  istn ieją  żadne naukow e 
p rzesłanki, k tóre pozw oliłyby  na zakw estionow anie 
terapii e lektrow strząsow ej.

Uwagi lekarza dotyczące rozmowy 
wyjaśniającej

(np. indywidualne ryzyko i m ożliwe komplikacje, 
dodatkowe interwencje, skutki, m ożliwe konsekwencje w 
przypadku odmowy lub odroczenia terminu rozpoczęcia 
terapii elektrowstrząsowej, przyczyny odmowy, dalsza 
opieka)

miejsce/data/godzina

podpis lekarza

Wyrażenie zgody
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Z g o d a  p a c j e n t a  (in fo r m e d  c o n s e n t ) 
Podstawowe informacje dla pacjenta dotyczące

wyrażenia zgody na zabiegi elektrowstrząsowe

* □  0  szczegółach planowanej u mnie terapii 
1 elektrowstrząsowej mogłem/-am zapoznać się w 
1 rozmowie wyjaśniającej, którą przeprowadził/-a ze 

mną
pan/pani d o k to r ........................................................

I

Miałem/-am przy tym możliwość zadania 
1 wszystkich ważnych dla mnie pytań o przebieg i 

znaczenie terapii elektrowstrząsowej, ryzyko tej 
terapii i wynikające z niej objawy uboczne.

!  □  Zrozumiałem/-am treść pisemnych „Podstawo- 
1 wych informacji jak  również ustne 
I  wyjaśnienia lekarza prowadzącego.
I  Otrzymałem/-am również wyczerpujące 
I  odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

1 □  Nie mam żadnych dalszych pytań, czuję się 
f  wystarczająco dokładnie poinformowany/-a i po 
i pozostawieniu mi odpowiedniego czasu na 
V zastanowienie -  wyrażam zgodę na planowaną u 
1 mnie terapię elektrowstrząsową.

miejsce/data/godzina

podpis pacjenta/pacjentki/opiekuna prawnego

• Tylko w przypadku odmowy terapii

Proponowane pacjentowi zabiegi elektrow strząso
w e z o s ta ły -  po dokładnymi objaśnieniu wszystkich 
zalet i w ad terapii -  przez niego odrzucone. Pacjent 
został dokładnie poinform owany o możliwych 
skutkach odmowy stosowania leczenia.

miej sce/data/godzina

podpis lekarza

podpis pacjenta/pacjentki/opiekuna prawnego
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