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Лист на податоци – Информации за општата заедница  

Клучни пораки 
• Западна Австралија воведе закон со кој доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија) ќе 

постане избор достапен за подобни лица од средината на 2021 година. Ова ќе 
овозможи 18-месечен период за спроведување на проектот 

• Министерството за здравство подготвува доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија) 
да биде достапна во Западна Австралија 

• Постојат многу аспекти што треба да се земат во предвид за да се осигура дека 
доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија) е безбедна, достапна и прилагодена на 
секој поединец. 

• Министерството за здравство формираше Извршен Раководителен Тим за да обезбеди 
стручни упатства за спроведување на проектот. 

 

Што е Доброволнa Асистиранa Смрт (евтаназија)? 
Доброволнa асистиранa смрт (евтаназија) се однесува на процес со кој на избрано лице му се 
дава пристап до лекови за да му се овозможи законски да го избере начинот и времето на 
својата смрт. 
Изразот „Доброволнa Асистиранa Смрт (евтаназија)“ ја истакнува доброволната природа на 
изборот на лицето и нивната истрајна способност за донесување на оваа одлука. 

Кој ќе има право на пристап до доброволнaтa асистиранa смрт? 
Тоа ќе мора да биде полнолетно лице, кое е австралиски државјанин или со траен престој и 
лице кое живеело во Западна Австралија најмалку 12 месеци. 

Лицето мора да има заболување, болест или медицинска состојба која е во напредна фаза, 
прогресивна и ќе предизвика смрт (најверојатно) во рок од шест месеци, или 12 месеци ако е 
невродегенеративна состојба (на пример, моторна невронска болест). Болеста мора да 
предизвикува маки што не можат да се олеснат на начин на кој лицето може да го издржи. 

Лицето мора да има способност да донесе одлука во врска со доброволнaтa асистиранa смрт 
(евтаназија).  Мора да постапува доброволно и без принуда (притисок).  Нивното барање 
мора да биде крајно и трајно. 

Што уште треба да знам? 
Ова е само уводен податочен лист на информации и не е наменет да дава подетални 
информации за доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија). 

Каде можам да најдам повеќе информации за Законoт за Доброволнa 
Асистиранa Смрт (Евтаназија) од 2019 год.? 
Законот содржи многу детали за тоа кој може да има пристап до доброволнaтa асистиранa 
смрт (евтаназија) и процесите што мора да се следат. 

За повеќе информации, како и да ја видите целосната легислатива, посетете ја интернет-
страницата на Министерството за здравство: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

Интернет-страницата исто така содржи табела што го опишува доброволниот процес на 
асистиранaтa смрт (евтаназија) и презентација што можете да ја гледате или слушате. Овие 
се добри први чекори за да дознаете повеќе. 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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Што прави Министерството за здравство за да се подготви за 
доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија)? 
Во тек е проектот во Министерството за здравство за да се обезбеди дека доброволнaтa 
асистиранa смрт (евтаназија) се спроведува правилно во Западна Австралија. 

Битно е да бидете сигурни дека постапката е безбедна, соодветна и го следи законот. 

Што треба да се подготви? 
Постојат многу аспекти што треба да се земат во предвид со цел да се осигураме дека 
Западна Австралија е подготвена кога доброволнaтa асистиранa смрт (евтаназија) ќе стане 
достапен избор за подобни лица 

Законот за Доброволнa Асистиранa Смрт (Евтаназија) од 2019 год дава преглед на многу 
форми и детали и ги оцртува различните процеси што мора да се следат. Треба да се 
направат подготовки, така што сите yчесници ќе ги разберат овие барања за да можат 
правилно да ги следат. 

Треба да се развие програма за обука на лекарите и медицинските сестри кои учествуваат во 
процесот, треба да се формира Oдбор за Доброволнa Асистиранa Смрт (Евтаназија) и треба 
да се создаде ИТ систем за обработка и собирање на податоци. 

Tреба да се создадат служби каде што лицата ќе можат да имаат пристап до супстанцата која 
е пропишана за доброволнaта асистиранa смрт (евтаназија). 

Исто така, ќе има Навигатор Служба за Нега која ќе им помогне на лицата да добијат 
информации за доброволната асистирана смрт и да им дадат поддршка на лицата во текот 
на процесот доколку е потребно. 

Кој помага во подготовките? 
Министерството за здравство создаде Извршен Раководителен Тим за спроведување, 
предводен од д-р Скот Блеквел (Dr Scott Blackwell), кој исто така беше на член на 
Министерската Комисија на Експерти за доброволна асистирана смрт (евтаназија). Овој тим е 
составен од лекари, медицински сестри, здравствени работници и претставници на 
заедницата. Повеќе детали се достапни на интернет-страницата. 

Во тек на подготовките, Извршниот Раководителен Тим ќе соработува со број на други 
претставници и заинтересирани странки за да осигураат дека имаат соодветни информации 
при развивање на подетални аспекти при спроведувањето на доброволната асистирана смрт 
во Западна Австралија. 

Кога ќе можам да дознаам повеќе? 
Идната година ќе биде насочена кон подготовка за спроведување. Очекуваме дека ќе има 
многу повеќе за да ве информираме во 2021 година, бидејќи се приближуваме до времето 
кога доброволната асистирана смрт (евтаназија) ќе стане достапна на подобните лица.  

Како да бидам во тек со напредокот? 
Во текот на годината Извршниот Раководителен Тим ќе праќа ажурирања по е-пошта. Можете 
да се пријавите да ги добивате овие новости овде.  

Дали има уште нешто што треба да знам? 
Има доста информации во врска со процесот што доведе до тоа доброволната асистирана 
смрт (евтаназија) да биде усвоена во законот во Западна Австралија и Финалниот Извештај 
на Министерската Комисија на Експерти за Доброволна Асистирана Смрт (евтаназија) дава 
добар вкупен преглед на главните прашања. (Сепак, имајте во предвид дека некои аспекти на 
законот се малку поразлични од препораките на комисијата). 

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
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Исто така, на Интернет има многу информации за други места кои имаат некаква врста на 
доброволна асистирана смрт, вклучително и во Викторија, Австралија. Можеби ќе откриете 
дека некои од ресурсите што се бават со поопшти информации во врска со доброволната 
асистирана смрт се доста корисни, но имајте во вид дека деталите на локалните закони и 
процеси можат да бидат доста различни од законот во Западна Австралија.  

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