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2019اجرای پروژە مرگ داوطلبانه   

اطالعات م��وط به جامعه عمو� -برگه اطالعات   
 پ�امهای کل�دی

ال�ای غریب قوانیین را به تص��ب رساندە است كه مرگ داوطلبانه را ممکن م�سازد؛ و این  • امر دولت ا�الت اس�ت
د. این کار برای  2021را تبد�ل به گ��نه ای � کند که در اواسط سال  ا�ط قرار گ�ی س افراد واجد �ش در دس�ت

 ماهه امکان پذیر است.  18�ک دورە اجرای 
ال�ای غریب امکان پذیر باشد.  • � به مرگ داوطلبانه در ا�الت اس�ت  وزارت بهداشت در تالش است تا دس�ت
ن زمینه مسائل �س • س در همنی �اری وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که مرگ داوطلبانه امن بودە، قابل دس�ت

 و فرد محور باشد. 
ی پ�ادە سازی را برای ارائه راهنمایی های تخص� در مورد اجرای پروژە �شک�ل  • وزارت بهداشت �ک ت�م ره�ب

 دادە است. 
 

 مرگ داوطلبانه چ�ست؟

ا�ط که بتواند مرگ داوطلبانه شامل فرایندی است جهت دس�ت  ن ا�جاد این امکان برای فرد واجد �ش � به داروها و ن�ی
 نحوە و زمان مرگ خود را به طور قانوین انتخاب. 

ی تأ��د  اصطالح "مرگ داوطلبانه" بر ماه�ت "داوطلبانه بودن" انتخاب شخص و ظرف�ت ماندگار آنها در تصم�م گ�ی
 دارد. 

 

� خواهند داشت؟چه کساین به کمک های مرگ داوطلبانه   دس�ت

ال�ا بودە �ا اقامت دائم داشته باشد و حداقل بطور معمول   12فرد مورد نظر با�د �ک فرد بالغ باشد که شهروند اس�ت
ال�ا غریب بودە باشد.   ماە سا�ن ا�الت اس�ت

 

وندە داشته باشد و در صوریت   فته �ا پ��ش که �ک ب�ماری این فرد با�د �ک ب�ماری، ب�ماری �ا وضع�ت پزش� پ��ش
) باشد، ظرف شش ماە �ا  ماە باعث مرگ (براساس توازن احتماالت) شود. این  12عصیب (مثً� ب�ماری نورون حرکیت

ن نباشد.   ب�ماری با�د درد و رن�ب را ا�جاد کند که برای فرد مورد نظر قابل تحمل �ا قابل �سکنی

 

ی داشته باشد. این فرد با�د داوطلبانه و بدون اجبار فرد مورد نظر با�د در رابطه با مرگ داوطلبانه، توانایی  تصم�م گ�ی
 باشد. 

گ
 (زور) عمل کند. درخواست آنها با�د هم�ش�

 

ن د�گری را با�د بدانم؟  چه چ�ی

این برگ �فا �ک اطالع رساین سادە و ابتدایی است و قرار ن�ست اطالعات مفص� در مورد مرگ داوطلبانه ارائه 
 دهد. 

 

ی در مورد قانون مرگ داوطلبانه  از کجا � توانم  به دست آورم؟ 2019اطالعات ب�ش�ت
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این قانون حاوی جزئ�ات �س�ار ز�ادی است در مورد اینکه چه ک� � تواند مشمول مرگ داوطلبانه شود و چه 
 روندهایی با�د دنبال شود. 

 

اشت مراجعه کن�د: برای کسب اطالعات ب�ش�ت ، و برای خواندن قانون کامل، به وب سا�ت وزارت بهد
www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

 

ن و�دیویی  ن حاوی نمودار این فرایند است که روند مرگ داوطلبانه را توضیح � دهد. و همچننی این وب سا�ت همچننی
ی ب�ش�ت در این زمینه  در و�سا�ت وجود دارد که � وع خویب برای �ادگ�ی توان�د آن را تماشا کردە �ا گوش کن�د. اینها �ش

 هستند. 

 

 وزارت بهداشت برای آمادە سازی جهت مرگ داوطلبانه چه کاری انجام � دهد؟

الت در وزارت بهداشت، طر� در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که مرگ داوطلبانه به طور صحیح در ا�
ال�ای غرب اجرا شود.   اس�ت

 

 �س�ار مهم است که اطمینان حاصل کن�د که این روند امن، مناسب و قانوین است. 

 

ی با�د ته�ه شود؟ ن  چه چ�ی

ال�ای غریب � تواند مرگ  در این بارە، مسائل �س�اری وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که چه زماین ا�الت اس�ت
ا�ط قرار دهد. داوطلبانه را به عنوان گ��نه  س افراد واجد �ش  ای در دس�ت

 

�ــــح � کند. در این زمینه،  2019قانون مرگ داوطلبانه  شکال و جزئ�ات و مراحل مختل�ن را که با�د دنبال شود، ��ش
�
ا

 الزم است مقدمات ز�ادی فراهم شود تا همه افراد درگ�ی این الزامات را درک کردە و بتوانند به دقت آنها را اجرا کنند. 

 

ن زمینه،  کت � کنند با�د ته�ه و تدو�ن شود. در همنی �ک برنامه آموز�ش برای پزشکان و پرستاراین که در این فرآیند �ش
ن س�ستم فناوری اطالعات جهت پردازش و جمع آوری  هیئت نظارت بر مرگ داوطلبانه با�د راە اندازی شود و همچننی

 دادە ها با�د ا�جاد شود. 

 

د تا افراد بتوانند �س از اینکه داروی مورد نظر برای مرگ داوطلبانه تج��ز شد، به این دارو با�د خدمایت تنظ�م شو 
� داشته باشند.   دس�ت

 

" وجود خواهد داشت که به مردم کمک � کند تا در صورت لزوم اطالعایت  �اب مراقبیت ن �ک "خدمات مس�ی همچننی
 ز افراد حما�ت کنند. در مورد مرگ داوطلبانه را پ�دا کنند و ا�ر الزم بود ا

 

http://www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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 چه ک� در آمادە سازی ها کمک � کند؟

نگرد تحص� وز�ران در مورد  ی پ�ادە سازی را به ��رسیت دک�ت اسکات بل�ول، که در م�ی وزارت بهداشت �ک ت�م ره�ب
ن حضور داشت، ا�جاد کردە است. این ت�م متشکل از نمایندگان پزش�، پرستاران، ماموران بهداشت  مرگ داوطلبانه ن�ی

، به   مراجعه کن�د.  این وب سا�تو نمایندە های جامعه است. برای د�دن جزئ�ات ب�ش�ت

 

ی پ�ادە سازی با �س�اری از نمایندگان و ذینفعان د�گر همکاری خواهد کرد تا اطمینان  در طول مقدمات، ت�م ره�ب
ال�ای غریب  حاصل شود که تما� افراد در هنگام تدو�ن جنبه های دقیق تر اجرای مرگ داوطلبانه در ا�الت اس�ت

 اطالعات درسیت در دست داشته باشند. 

 

ی کسب � کنم؟  چه زماین اطالعات ب�ش�ت

ی برای اطالع م 2021سال آیندە تمرکز ما بر روی آمادە سازی اجرا خواهد بود. ما انتظار دار�م که در سال  وارد  ب�ش�ت
ی  ا�ط ب�ش�ت س افراد واجد �ش رساین وجود داشته باشد، ز�را ما به زماین نزد�ک � ش��م که مرگ داوطلبانه در دس�ت

د.   قرار بگ�ی

 

فت باشم؟  چگونه � توانم به روز در ج��ان پ��ش

ی پ�ادە سازی ا�م�ل های به روزرساین را در طول سال ارسال � کند.  برای در�افت این به روزرساین ها، � ت�م ره�ب
 ثبت نام کن�د.  اینجا توان�د در 

 

ن د�گری وجود دارد که من با�د بدانم؟  آ�ا چ�ی

اطالعات �س�ار ز�ادی در مورد این فرآیند وجود دارد که منجر به تبد�ل شدن مرگ داوطلبانه به  قانون در ا�الت 
ن گزارش نهایی  ال�ا غریب شد. همچننی ن گرد تخص� وز�ران در�ارە مرگ داوطلبانهاس�ت خالصه ای ک� از موضوعات  م�ی

ن گرد  م��وط به آن را ارائه � دهد. (لطفا توجه داشته باش�د که بر�ن از جنبه های قانون اند� با توص�ه های م�ی
 تخص� متفاوت است). 

 

ن در مورد سایر مک ال�ا انهایی که مرگ داوطلبانه قانوین است، از جمله در همچننی ، اطالعات ا�الت و�کتور�ا در اس�ت
نت موجود است. ممکن است این  نکته را در�اب�د که بر�ن از مناب� که اطالعات ک� تری در رابطه با ز�ادی در این�ت

ن و فرآیندهای مح� �  مرگ داوطلبانه  ارائه � کنند �س�ار مف�د هستند اما با�د در ج��ان باش�د که جزئ�ات قواننی
ال�ا غریب کامً� متفاوت باشند.   تواند با قانون ا�الت اس�ت

 

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