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Νόμος περί Εθελούσιου Υποβοηθούμενου Θανάτου 2019 
Σχέδιο Υλοποίησης 

Ενημερωτικό Δελτίο – Πληροφορίες για την Γενική 
Κοινότητα  

Βασικά Μηνύματα 
• Η Δυτική Αυστραλία έχει θεσπίσει νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα να γίνει ο εθελούσιος 

υποβοηθούμενος θάνατος επιλογή διαθέσιμη για επιλέξιμα άτομα στα μέσα του 2021. Αυτό 
θα επιτρέψει μια 18μηνη περίοδο υλοποίησης.  

• Το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζεται για να γίνει ο εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος 
διαθέσιμος στη Δυτική Αυστραλία  

• Υπάρχουν πολλές πτυχές για να διασφαλιστεί ότι ο εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος 
είναι ασφαλής, προσβάσιμος και επικεντρωμένος στο άτομο 

• Το Υπουργείο Υγείας έχει συγκροτήσει μια Ομάδα Ηγεσίας Υλοποίησης για να παρέχει 
καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες για το στο σχέδιο υλοποίησης 

Τι είναι εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος; 
Ο εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος περιλαμβάνει μια διαδικασία για πρόσβαση σε φάρμακα 
και για να δοθεί η δυνατότητα σε ένα επιλέξιμο άτομο να επιλέξει νομικά τον τρόπο και τηντον 
χρόνο του θανάτου του.  
Ο όρος «εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος» υπογραμμίζει τον εθελούσιο χαρακτήρα της 
επιλογής εκ μέρους του προσώπου και τη διαρκή ικανότητά του να λάβει αυτή την απόφαση.  

Ποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε εθελούσιο υποβοηθούμενο θάνατο;  
Το άτομο πρέπει να είναι ενήλικος, Αυστραλός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος, και να έχει την συνήθη 
κατοικία του στη Δυτική Αυστραλία για τουλάχιστον 12 μήνες. 

Το άτομο πρέπει να πάσχει από ασθένεια, πάθηση ή ιατρική κατάσταση που είναι προχωρημένη, 
προοδευτική και θα προκαλέσει θάνατο (με στάθμιση των πιθανοτήτων) εντός έξι μηνών ή 12 
μηνών, αν είναι νευροεκφυλιστική πάθηση (για παράδειγμα, νόσος κινητικού νευρώνα). Πρέπει να 
προκαλεί πόνο που δεν μπορεί να ανακουφιστεί με τρόπο που το άτομο θεωρεί ανεκτό.  

Το άτομο πρέπει να έχει ικανότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τον εθελούσιο υποβοηθούμενο 
θάνατο. Πρέπει να ενεργεί με τη θέλησή του και χωρίς εξαναγκασμό (βία). Το αίτημά του πρέπει 
να είναι διαρκές. 

Τι άλλο χρειάζεται να ξέρω; 
Αυτό είναι ένα αρχικό απλό ενημερωτικό δελτίο και δεν αποσκοπεί στην παροχή λεπτομερών 
πληροφοριών σχετικά με τον εθελούσιο υποβοηθούμενο θάνατο.  

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο περί 
Εθελούσιου Υποβοηθούμενου Θανάτου 2019;  
Ο νόμος περιέχει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στον 
εθελούσιο υποβοηθούμενο θάνατο και στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε την πλήρη νομοθεσία, μεταβείτε στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Υγείας: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης ένα διάγραμμα ροής που περιγράφει τη διαδικασία του εθελούσιου 
υποβοηθούμενου θανάτου και μια παρουσίαση που μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε. 
Αυτά είναι καλά σημεία εκκίνησης για να μάθετε περισσότερα.  

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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Τι κάνει το Υπουργείο Υγείας για να προετοιμαστεί για τον εθελούσιο 
υποβοηθούμενο θάνατο;  
Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι ο εθελούσιος 
υποβοηθούμενος θάνατος εφαρμόζεται με τον κατάλληλο τρόπο στη Δυτική Αυστραλία. 

Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία είναι ασφαλής, κατάλληλη και σύμφωνη με τον 
νόμο.  

Τι χρειάζεται να προετοιμαστεί; 

Υπάρχουν πολλές πτυχές για να βεβαιωθούμε ότι η Δυτική Αυστραλία θα είναι έτοιμη, όταν ο 
εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος γίνει μια επιλογή διαθέσιμη σε επιλέξιμα άτομα.  

Ο Νόμος περί Εθελούσιο Υποβοηθούμενου Θανάτου 2019 περιγράφει πολλές μορφές και 
λεπτομέρειες, καθώς και τις διάφορες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Χρειάζεται να γίνουν 
προετοιμασίες, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να κατανοούν αυτές τις απαιτήσεις, για να τις τηρούν 
σωστά.  

Πρέπει να αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που 
συμμετέχουν στη διαδικασία, πρέπει να συσταθεί το Συμβούλιο Εθελούσιου Υποβοηθούμενου 
Θανάτου και να δημιουργηθεί το σύστημα πληροφορικής για την επεξεργασία και τη συλλογή 
δεδομένων. 

Πρέπει να συσταθούν υπηρεσίες, ώστε τα άτομα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
φαρμακευτική ουσία εθελούσιου υποβοηθούμενου θανάτου, μόλις αυτή συνταγογραφηθεί.  

Θα υπάρχει επίσης μία Υπηρεσία Καθοδήγησης Φροντίδας (Care Navigator Service) που θα 
βοηθά τα άτομα να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον εθελούσιο υποβοηθούμενο θάνατο και θα 
τα υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν χρειάζεται. 

Ποιος βοηθά στις προετοιμασίες; 
Το Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Ηγεσίας Υλοποίησης υπό την ηγεσία του Δρ 
Scott Blackwell,  ο οποίος ήταν επίσης στην Υπουργική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τον 
Εθελούσιο Υποβοηθούμενο Θάνατο. Αυτή η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους γιατρών, 
νοσηλευτών, υγειονομικών και της κοινότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα.  

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, η Ομάδα Ηγεσίας Υλοποίησης θα συνεργαστεί με πολλούς 
άλλους εκπροσώπους και ενδιαφερομένους, για να διασφαλίσει ότι έχουν τη σωστή πληροφόρηση 
κατά την ανάπτυξη των πιο λεπτομερών πτυχών της υλοποίησης του εθελούσιου 
υποβοηθούμενου θανάτου στη Δυτική Αυστραλία.  

Πότε θα μάθω περισσότερα;  
Το επόμενο έτος θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία για υλοποίηση. Αναμένουμε ότι θα 
υπάρξουν πολύ περισσότερα για να σας ενημερώσουμε το 2021, καθώς πλησιάζουμε στο χρονικό 
σημείο που ο εθελούσιος υποβοηθούμενος θάνατος θα καταστεί διαθέσιμος σε επιλέξιμα άτομα.  

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις εξελίξεις;  
Η Ομάδα Ηγεσίας Υλοποίησης  θα στέλνει ενημερώσεις μέσω email κατά τη διάρκεια του έτους. 
Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις εδώ.   

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω; 
Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη διαδικασία που οδήγησε στη νομοθέτηση του εθελούσιου 
υποβοηθούμενου θανάτου στη Δυτική Αυστραλία και η Τελική Έκθεση της Υπουργικής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για τον Εθελούσιο Υποβοηθούμενο Θάνατο δίνει μια καλή γενική σύνοψη των 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
https://health.us14.list-manage.com/subscribe?u=8ec8704499f9955107930f649&id=f4e7c4e2c9
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
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σχετικών ζητημάτων. (Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένες πτυχές του νόμου διαφέρουν λίγο από 
τις συστάσεις της επιτροπής). 

Υπάρχουν επίσης πολλές πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο σχετικά με άλλα μέρη που έχουν 
κάποια μορφή εθελούσιου υποβοηθούμενου θανάτου, συμπεριλαμβανομένης της Βικτώριας στην 
Αυστραλία. Ενδεχομένως να διαπιστώσετε ότι ορισμένοι από τους πόρους που ασχολούνται με 
γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τον εθελούσιο υποβοηθούμενο θάνατο είναι πολύ χρήσιμοι, 
αλλά να γνωρίζετε ότι οι λεπτομέρειες των τοπικών νόμων και διαδικασιών μπορεί να διαφέρουν 
πολύ από τη νομοθεσία της Δυτικής Αυστραλίας. 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying
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