Εθελοντική Υποβοηθούμενη Ευθανασία
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Μηνύματα κλειδιά
▪

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του για τη ζωή του

▪

Η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας θέλει να θεσπίσει νομοθεσία που θα επιτρέπει σε
ορισμένους ενήλικες να ζητήσουν ιατρική βοήθεια να θέσουν τέλος τη ζωή τους νωρίτερα
εάν ήδη βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους και υποφέρουν άσχημα

▪

Αυτοί οι νόμοι θα είναι πολύ αυστηροί

▪

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την κυβέρνηση να αποφασίσει πώς θα λειτουργούν
οι νόμοι

▪

Σας ζητάνε τώρα να πείτε τις σκέψεις και τη γνώμη σας γι’ αυτό το ζήτημα

Τι σημαίνει εθελοντική υποβοηθούμενη ευθανασία;
Εθελοντική υποβοηθούμενη ευθανασία σημαίνει ότι ορισμένοι ενήλικες μπορούν να ζητήσουν
ιατρική βοήθεια για να τερματίσουν τη ζωή τους εάν πάσχουν από μια ασθένεια ή μια πάθηση
που είναι τόσο σοβαρή που πρόκειται να επιφέρει το θάνατό τους και υποφέρουν άσχημα.

Ποιους θα μπορούσε να βοηθήσει;
Αν η νομοθεσία θεσπισθεί στη Δυτική Αυστραλία, αναμένεται ότι θα βοηθούσε τους κατοίκους
της Δυτικής Αυστραλίας που είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι σε θέση να παίρνουν τις
δικές τους αποφάσεις. Θα πρέπει να αποφασίζουν χωρίς πίεση από οποιονδήποτε άλλον. Θα
πρέπει να πάσχουν από μια ασθένεια ή μια πάθηση που πρόκειται να επιφέρει το θάνατό τους
και που τους κάνει να υποφέρουν άσχημα.

Τι γίνεται στην περίπτωση ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας;
Αναμένεται ότι ένα άτομο που πάσχει μόνο από μια ψυχική ασθένεια ή αναπηρία δεν θα
μπορεί να προσφύγει σε εθελοντική υποβοηθούμενη ευθανασία. Θα πρέπει επίσης να πάσχει
από μια ασθένεια ή μια πάθηση που πρόκειται να επιφέρει το θάνατό του και το κάνει να
υποφέρουν άσχημα.

Πώς θα ληφθεί η απόφαση; Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι
ασφαλής;
Αναμένεται ότι το άτομο θα πρέπει να δει δύο γιατρούς και οι γιατροί θα πρέπει να
συμφωνήσουν ότι η κατάσταση του πάσχοντος ταιριάζει με το νόμο. Οι γιατροί θα πρέπει να
είναι βέβαιοι ότι κανείς δεν πιέζει το άτομο να κάνει αυτή την επιλογή. Μερικές φορές θα
ζητηθεί και η γνώμη τρίτου γιατρού.
Το άτομο θα έχει πάντα το δικαίωμα να πει «Όχι».
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Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Αυτό είναι ένα απλό ενημερωτικό φυλλάδιο και δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με
την εθελοντική υποβοηθούμενη ευθανασία.

Πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;
Το πλήρες έγγραφο συζήτησης έχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή
νομοθεσία και τη λειτουργία της. Θέτει επίσης ερωτήματα για άτομα που ενδιαφέρονται.
Το πλήρες έγγραφο συζήτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (δείτε λεπτομέρειες
παρακάτω). Μπορείτε να ακούσετε ή να δείτε μέρος απ’ αυτό αν το παρακολουθήσετε στο
διαδίκτυο.

Πώς μπορώ να πω τη γνώμη μου στην Κυβέρνηση;
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Περθ και στην επαρχία
της Δ.Α. Θα εξηγήσουν τις ιδέες και θα ακούσουν τι λένε οι άνθρωποι.
Παρακαλείστε να συμμετέχετε σ’ αυτές τις συναντήσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με τις
συναντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στις ερωτήσεις στην ιστοσελίδα, να μας στείλετε ένα email ή
να γράψετε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αναρτηθούν
στον ιστοσελίδα, εκτός εάν μας ζητήσετε να μην τις αναρτήσουμε.
Ιστοσελίδα: health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
Email:

VADconsultations@health.wa.gov.au

Ταχ. Διεύθυνση:

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