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Dự án Triển khai Đạo luật Trợ tử Tự nguyện 2019 

Tờ thông tin - Thông tin cho Cộng đồng Chung 
Thông điệp chính 

• Tây Úc đã thông qua luật nan y tử quyền nhằm cho phép việc trợ tử tự nguyện trở thành 
một phương án lựa chọn có sẵn cho những người đủ điều kiện vào giữa năm 2021. Điều 
này là để dự phòng cho thời gian thực hiện là 18 tháng. 

• Bộ Y tế đang nỗ lực để chuẩn bị cho việc trợ tử tự nguyện trở thành có hiệu lực tại Tây Úc 

• Có nhiều khía cạnh để đảm bảo rằng việc trợ tử tự nguyện là an toàn, dễ tham gia và tập 
trung vào con người 

• Bộ Y tế đã thành lập Nhóm Lãnh Đạo Thực Hiện nhằm cung cấp hướng dẫn chuyên môn 
cho việc thực hiện dự án  

 
Trợ tử tự nguyện là gì? 
Trợ tử tự nguyện liên quan đến quá trình tiếp cận thuốc và cho phép một người đủ điều kiện 
được lựa chọn một cách hợp pháp về cách thức và thời điểm tử vong của họ. 

Thuật ngữ "trợ tử tự nguyện" nhấn mạnh vào bản chất tự nguyện trong sự lựa chọn của người 
đó và khả năng kéo dài thời gian để đưa ra quyết định này. 

 
Ai sẽ có thể tiếp cận với việc trợ tử tự nguyện? 
Đó phải là người trưởng thành, là công dân Úc hoặc thường trú nhân và cư trú tại Tây Úc trong 
thời gian tối thiểu là 12 tháng. 

Người bệnh phải đang mắc bệnh, đau ốm hoặc trong tình trạng bệnh kéo dài, ngày càng trở nên 
xấu đi và sẽ gây tử vong (khả năng cao) trong vòng sáu tháng hoặc 12 tháng nếu đó là tình trạng 
thoái hóa thần kinh (ví dụ như bệnh thần kinh vận động). Bệnh này phải gây ra đau khổ không 
thể thuyên giảm theo cách mà người đó thấy có thể chịu đựng được. 

Người đó phải có khả năng quyết định liên quan đến việc trợ tử tự nguyện. Họ phải hành động tự 
nguyện và không bị ép buộc (bắt buộc). Yêu cầu của họ phải kéo dài một thời gian. 

 
Tôi cần biết gì thêm? 
Đây là một tờ thông tin đơn giản ban đầu và không nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về 
việc trợ tử. 

 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đạo luật Trợ tử Tự nguyện 2019 
ở đâu? 
Luật này có rất nhiều chi tiết về những người có thể tiếp cận việc trợ tử tự nguyện và các quy 
trình phải tuân theo. 

Để biết thêm thông tin và xem toàn bộ luật, vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Y tế: 
www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 
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Trang mạng này cũng chứa một biểu đồ phác thảo quá trình trợ tử tự nguyện và bài thuyết trình 
mà bạn có thể xem hoặc nghe. Đây là những điểm khởi đầu tốt để học hỏi thêm. 

 
Sở Y tế đang làm gì để chuẩn bị cho việc trợ tử tự nguyện? 
Bộ Y tế đang tiến hành dự án để đảm bảo thực hiện đúng việc trợ tử tự nguyện ở Tây Úc. 

Điều quan trọng là đảm bảo rằng quy trình này an toàn, phù hợp và tuân thủ luật pháp. 

 
Cần chuẩn bị gì? 
Có nhiều khía cạnh để đảm bảo rằng Tây Úc đã sẵn sàng cho thời điểm mà việc trợ tử tự nguyện 
trở thành một lựa chọn có sẵn cho những người đủ điều kiện. 

Đạo luật Trợ tử Tự nguyện 2019 phác thảo nhiều hình thức, chi tiết và các quy trình khác nhau 
phải được tuân theo. Cần có các chuẩn bị để mọi người tham gia hiểu được các yêu cầu này để 
có thể tuân thủ một cách đúng đắn. 

Hiện tại, cần triển khai Chương trình đào tạo cho các bác sĩ và y tá tham gia vào quá trình này, 
thiết lập Hội Đồng Trợ Tử Tự Nguyện và tạo ra hệ thống CNTT để xử lý và thu thập dữ liệu. 

Cần thiết lập các dịch vụ để mọi người có thể tiếp cận việc trợ tử tự nguyện mộtkhi nó được quy 
định. 

Cũng sẽ có một Dịch Vụ Điều Hướng Chăm Sóc để giúp mọi người tìm hiểu thông tin về việc trợ 
tử tự nguyện và hỗ trợ mọi người trong quá trình này nếu cần. 

 
Ai đang hỗ trợ trong việc chuẩn bị? 
Bộ Y tế đã thành lập một Nhóm Lãnh Đạo Thực Hiện do Bác sĩ Scott Blackwell, người cũng thuộc 
Hội đồng Chuyên gia cấp Bộ về Trợ Tử Tự Nguyện. Đội ngũ này bao gồm các đại diện ngành y, 
điều dưỡng, y tế và cộng đồng. Các chi tiết khác có sẵn trên trang web. 

Trong quá trình chuẩn bị, Nhóm Lãnh Đạo Thực Hiện sẽ làm việc với nhiều đại diện và các bên 
liên quan khác để đảm bảo họ có thông tin chính xác khi triển khai các khía cạnh chi tiết hơn của 
việc thực hiện trợ tử tự nguyện tại Tây Úc. 

Khi nào tôi sẽ tìm hiểu thêm? 
Việc chuẩn bị thực hiện sẽ được tập trung vào năm tới. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn 
nữa để thông báo cho bạn vào năm 2021 khi chúng ta tiến gần hơn đến thời điểm khi việc trợ tử 
tự nguyện đã sẵn sàng cho những người đủ điều kiện. 

Làm thế nào để tôi có thể được cập nhật về tiến độ? 
Nhóm Lãnh Đạo Thực Hiện sẽ gửi email cập nhật trong năm. Bạn có thể đăng ký để nhận những 
cập nhật này tại đây. 

Có điều gì khác tôi nên biết? 
Có khá nhiều thông tin về quá trình dẫn đến việc trợ tử tự nguyện trở thành luật ở Tây Úc và Báo 
Cáo Tổng Kết của Hội Đồng Chuyên Gia Cấp Bộ về Trợ Tử Tự Nguyện cung cấp một bản tóm tắt 
tổng thể rất tốt về các vấn đề liên quan. (Tuy nhiên, cần lưu ý một số khía cạnh của luật có hơi 
khác một chút so với các khuyến nghị của hội đồng). 

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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Ngoài ra còn có nhiều thông tin có sẵn trên internet về những nơi khác cũng đang có một số hình 
thức trợ tử tự nguyện, bao gồm cả ở Victoria, Úc. Bạn có thể thấy rằng một trong số các nguồn 
này đang xử lý nhiều thông tin chung hơn liên quan đến việc trợ tử tự nguyện là khá hữu ích 
nhưng hãy lưu ý rằng các chi tiết về luật pháp và quy trình địa phương có thể hoàn toàn khác với 
luật pháp Tây Úc. 

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