مرگ داوطلبانه با کمک
برگه اطالعاتی
پیام های کلیدی:
▪

هر انسانی اختیار تصمیم گیری برای زندگی خودش را دارد.

▪

دولت استرالیای غربی قصد دارد قانونی تصویب کند که به برخی افراد بزرگسالی که مرگ آن ها نزدیک است و رنج غیر
قابل تحملی را تجربه می کنند این اجازه را می دهد که با کمک پزشکان سریع تر به زندگی خود پایان دهند.

▪

این قوانین بسیار سختگیرانه خواهند بود

▪

تیمی از متخصصی ن در حال کمک به دولت می باشند تا در مورد چگونگی این قانون تصمیم گیری کند

▪

ما از شما می خواهیم نظرات و ایده های خود را در این زمینه عنوان نمایید

مرگ داوطلبانه با کمک چیست؟
مرگ داوطلبانه با کمک بدین معنی است که برخی افراد بزرگسال که مرگ آن ها به علت بیماری پیشرفته و العالج نزدیک است
و رنج غیر قابل تحملی را تجربه می کنند ،این اجازه را خواهند داشت که با کمک پزشکان سریع تر به زندگی خود پایان دهند.

این قانون به چه کسانی کمک خواهد کرد؟
در صورت به تصویب رسیدن این قانون در استرالیای غربی ،انتظار می رود این قانون به ساکنین استرالیای غربی که باالی 18
سال سن دارند و از توانایی تصمیم گیری برای خود برخوردار هستند کمک کند .این افراد می بایست قادر باشند بدون هیچگونه
فشاری از سمت دیگران تصمیم گیری کنند .این افراد می بایست دارای بیماری پیشرفته و العالجی باشند که منجر به مرگ خواهد
شد و رنج غیر قابل تحملی را تجربه می کنند.

وضعیت افرادی که دارای بیماری روانی و یا معلولیت می باشند چگونه خواهد بود؟
انتظار می رود افرادی که تنها دارای معلولیت و یا بیماری روانی می باشند به مرگ داوطلبانه با کمک دسترسی نداشته باشند .این
اف راد می بایست دارای بیماری پیشرفته و العالجی باشند که منجر به مرگ خواهد شد و باعث شده است رنج غیر قابل تحملی را
تجربه کنند.

این تصمیم چگونه گرفته خواهد شد؟ آیا می توان از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کرد؟
انتظار می رود که فرد بیمار توسط دو پزشک مورد ارزیابی قرار گیرد و هر دو پزشک می بایست تایید کنند که وضعیت فرد
بیمار با قانون همخوانی دارد .پزشکان می بایست اطمینان حاصل کنند فرد بیمار توسط هیچ کس تحت فشار قرار نگرفته است .در
برخی موارد ممکن است با یک پزشک دیگر نیز مشورت شود.
بیمار همیشه این حق را دارد که "نه" بگوید.

به چه اطالعات بیشتری نیاز هست؟
این تنها یک برگه اطالعاتی ساده می باشد و تمامی اطالعات مربوط به مرگ داوطلبانه با کمک را شامل نمی شود.
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از کجا می توانم به اطالعات بیشتر دسترسی پیدا کنم؟
مقاله کامل حاوی جزئیات بسیار بیشتری در ارتباط با قانون پیشنهادی و شرایط آن می باشد .این مقاله همچنین حاوی یکسری
پرسش از مردم می باشد.
مقاله کامل در وب سایت زیر موجود می باشد .همچنین برخی از قسمت های آن به صورت شنیداری و تصویری بر روی وب
سایت موجود می باشد.

چگونه می توانم نظر خود را به دولت بگویم؟
تیم متخصصین جلساتی را در شهر پرث و دیگر شهرهای ایالت استرالیای غربی برگزار خواهند کرد .آن ها به توضیح موارد
خواهند پرداخت و به نظرات مردم گوش خواهند کرد.
لطفا در این جلسات شرکت نمایید .جزییات این جلسات بر روی وب سایت موجود می باشد.
همچنین شما می توانید به سواالت مطرح شده در وب سایت پاسخ دهید ،ایمیل ارسال کنید و یا برای تیم متخصصین نامه بنویسید.
نظرات شما بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت مگراینکه از ما بخواهیید آن ها را نشر ندهیم.
وب سایت:

health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

ایمیل:

VADconsultations@health.wa.gov.au

آدرس پستی:

The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying
PO Box 8172
Perth Business Centre
Perth WA 6849
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