Pomoc w Dobrowolnym Umieraniu
Zestawienia Dokumentu Dyskusyjnego
Kluczowe przesłania:
▪

Każdy ma prawo dokonania wyboru odnośnie swojego życia

▪

Rząd Australii Zachodniej zamierza ustanowić prawo zezwalające niektórym śmiertelnie
chorym osobom dorosłym, narażonym na wielkie cierpienie, prosić o pomoc medyczną,
która pozwoliłaby im szybciej zakończyć życie

▪

To prawo byłoby bardzo rygorystyczne

▪

Grupa ekspertów pomaga rządowi w podjęciu decyzji, jak to prawo miałoby działać

▪

Zwracamy się do Państwa o wyrażenie swoich opinii i przemyśleń w tej sprawie

Czym jest pomoc w dobrowolnym umieraniu?
Pomoc w dobrowolnym umieraniu oznacza, ze niektórzy ludzie dorośli, cierpiący na
nieuleczalną, daleko posuniętą w swoim stadium chorobę, która powoduje trudny do
uśmierzenia ból, mogliby poprosić o medyczną pomoc, aby zakończyć swoje życie.

Komu mogłaby być oferowana ta pomoc?
Jeśli to prawo zostanie zatwierdzone w Australii Zachodniej, należy się spodziewać, że
mogłoby ono pomóc mieszkańcom tego stanu, którzy mają co najmniej 18 lat i są w stanie
podejmować własne decyzje. Tę decyzję musieliby podjąć sami, bez żadnego nacisku.
Musieliby cierpieć na nieuleczalną chorobę, która powoduje niesamowity ból.

A co w przypadku choroby psychicznej lub niepełnosprawności?
Należy oczekiwać, że osoby, które cierpią jedynie na chorobę psychiczną lub
niepełnosprawność, nie mogłyby uzyskać pomocy w dobrowolnym zakończeniu swojego
życia. Musieliby także cierpieć na inną śmiertelną chorobę, która powodowałaby ogromny ból.

Jak taka decyzja byłaby podejmowana? Możemy mieć pewność, że będzie
to bezpieczne?
Spodziewamy się, że zainteresowana osoba musiałaby zasięgnąć opinii dwu lekarzy,
potwierdzających, że dany przypadek kwalifikuje się do zastosowania tego prawa. Lekarze
muszą być pewni, że nikt nie wywiera na chorego presji w podjęciu decyzji. Czasem o opinię
mógłby być poproszony jeszcze dodatkowy lekarz.
Chory posiada zawsze prawo, aby powiedzieć „Nie”.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?
To jest jedynie proste zestawienie, które nie posiada wszystkich informacji na temat pomocy w
dobrowolnym zakończeniu życia.
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Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Kompletny dokument dyskusyjny zawiera znacznie więcej szczegółów dotyczących
ewentualnych przepisów prawnych i jak mogłyby być one stosowane. Posiada także pytania,
które należy rozważyć.
Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej (szczegóły poniżej), gdzie jest możliwość
wysłuchania lub obejrzenia niektórych jego fragmentów.

W jaki sposób mogę przekazać władzom moją opinię?
Grupa ekspertów będzie organizować szereg spotkań w Perth i w innych miastach WA. Będą
oni wyjaśniać całą tę ideę, a także słuchać opinii ludzi.
Prosimy o wzięcie udziału w tych spotkaniach. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie
internetowej.
Oczywiście zachęcamy także do udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie
internetowej, wysłania własnych uwag w wiadomości e-mail lub napisania listu do grupy
ekspertów. Informacje uzyskane od Państwa zostaną umieszczone na stronie internetowej,
chyba że dana osoba zaznaczy, że sobie tego nie życzy.
Strona internetowa: health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
E-mail:

VADconsultations@health.wa.gov.au

Poczta:

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