Добровољно умирање уз помоћ
Информативни лист о документу за дискусију
Кључне поруке
▪

Свако има право да доноси одлуке о сопственом животу

▪

Влада Западне Аустралије жели да донесе законе који ће неким одраслим особама
дозволити да затраже медицинску помоћ да окончају свој живот раније, ако већ
болују од неизлечиве болести која им изазива велику патњу

▪

Ти закони би били врло строги

▪

Група стручњака помаже влади да установи како би ти закони могли да
функционишу

▪

Сада од вас тражимо да нам кажете шта ви мислите о томе

Шта је добровољно умирање уз помоћ?
Добровољно умирање уз помоћ значи да ће неке одрасле особе моћи да затраже
медицинску помоћ да окончају свој живот, ако имају неко обољење које је тако озбиљно
да изазива смрт и велику патњу.

Коме би то могло да помогне?
Ако се у Западној Аустралији донесу ти закони, очекује се да би они могли да помогну
грађанима Западне Аустралије који имају најмање 18 година старости и који су у стању
да доносе сопствене одлуке. Они би требало да буду у стању да доносе одлуке без било
чијег притиска. Они би морали да имају обољење које изазива смрт и велику патњу.

Шта ће бити са менталним болесницима или особама са
инвалидитетом?
Очекује се да особе које имају само ментално обољење или инвалидитет не би могле да
имају приступ добровољном умирању уз помоћ. Оне такође морају да имају обољење
које изазива смрт и велику патњу.

Како ће се доносити та одлука? Да ли можемо да будемо сигурни да ће
тај процес бити безбедан?
Очекује се да ће такву особу морати да прегледају два лекара и да ће они морати да се
сложе да је ситуација те особе у складу са законом. Лекари такође морају да се увере да
нико не ставља притисак на оболелу особу да изабере такав крај. Понекад ће се
затражити мишљење још једног лекара.
Особа ће увек имати право да каже “Не”.
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Шта још треба да знам?
Овај информативни лист је једноставан и не садржи све информације о добровољном
умирању уз помоћ.

Где могу да нађем више информација?
Потпуна верзија документа за дискусију садржи много више детаља о могућем закону и
како би он могао да функционише. Тај документ такође садржи питања о којима грађани
треба да размисле.
Потпуна верзија документа за дискусију се налази на вебсајту (подаци су доле
наведени). Неке његове делове можете да послушате или погледате на вебсајту.

Како могу да доставим влади своје мишљење?
Група стручњака ће одржавати састанке у Перту, као и у унутрашњости Западне
Аустралије. Они ће објаснити идеје и саслушати шта људи имају да кажу.
Молимо вас да дођете на те састанке. Подаци о одржавању састанака се налазе на
вебсајту.
Такође можете да одговорите на питања која се налазе на вебсајту, пошаљете одговоре
у е-поштом или пошаљете писмо групи стручњака. Информације које доставите биће
постављене на вебсајт, осим ако нам не кажете да ви то не желите.
Вебсајт:

health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

E-пошта:

VADconsultations@health.wa.gov.au

Адреса за слање
поште:

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