Ustawa o Dobrowolnej Wspomaganej Śmierci 2019r. –
Projekt Wdrożeniowy

Zestawienie – Informacja dla Społeczności Ogólnej
Główne Przesłania
•

•
•
•

Australia Zachodnia zatwierdziła ustawę która umożliwia, że dobrowolne wspomaganie
śmierci zostanie wyborem dostępnym dla uprawnionych ludzi w połowie 2021r. To pozwoli
na 18 miesięczny okres realizacji
Departament Zdrowia pracuje nad przygotowaniem by dobrowolne wspomaganie śmierci
było dostępne w Australii Zachodniej
Jest wiele aspektów by zapewnić, że dobrowolne wspomaganie śmierci jest bezpieczne,
dostępne i skoncentrowane na osobie
Departament Zdrowia ustanowił Zespół Kierowniczy ds. Wdrażania by dostarczyć
udzielanie porad ekspertów do projektu wdrożenia

Co to jest dobrowolne wspomaganie śmierci?

Dobrowolne wspomaganie śmierci obejmuje proces stworzenia dostępu do lekarstw i pozwolić
uprawnionej osobie, by legalnie wybrała sposób i termin własnej śmierci.
Określenie ‘dobrowolne wspomaganie śmierci’ podkreśla dobrowolny charakter wyboru tej osoby i
jej wytrzymałej pojemności do podjęcia tej decyzji.

Kto będzie miał dostęp do dobrowolnego wspomagania śmierci?
Osoba musi być osobą dorosłą, która jest obywatelem Australii lub stałym mieszkańcem i mieć
stałą siedzibę w Australii Zachodniej przez co najmniej 12 miesięcy.
Osoba ta musi mieć schorzenie, chorobę lub stan medyczny który jest zaawansowany, postępowy
i spowoduje śmierć (na podstawie najbardziej prawdopodobnego scenariusza wydarzeń) w
przeciągu sześciu miesięcy, lub 12 miesięcy jeżeli jest to neurodegeneracyjny stan (np. choroba
neuron ruchowa). Musi powodować cierpienie którego nie można ulżyć w sposób który ta osoba
może znieść.
Osoba ta musi mieć zdolność do podejmowania decyzji w stosunku do dobrowolnego
wspomagania śmierci. Musi działać dobrowolnie i bez przymusu (mocy). Jej prośba musi być
trwała.

Co więcej muszę wiedzieć?

To jest wstępne, proste zestawienie i nie jest przeznaczone do dostarczenia szczegółowych
informacji o dobrowolnym wspomaganiu śmierci.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Ustawie o Dobrowolnej Wspomaganej
Śmierci 2019r.?
Prawo zawiera dużo szczegółów o tym kto może mieć dostęp do dobrowolnym wspomaganiu
śmierci i o procesach których należy przestrzegać.

By zdobyć więcej informacji i zobaczyć pełne ustawodawstwo, proszę iść do strony Departamentu
Zdrowia: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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Ta strona również zawiera schemat blokowy który nakreśla proces dobrowolnego wspomagania
śmierci i prezentację którą można oglądać lub przesłuchać. To są dobre punkty startowe by
nauczyć się więcej.

Co Departament Zdrowia robi by przygotować do dobrowolnego
wspomagania śmierci?

Projekt jest w toku w Departamencie Zdrowia by zapewnić że dobrowolne wspomaganie śmierci
jest wdrożone poprawnie w Australii Zachodniej.
Jest ważne by zapewnić, że proces jest bezpieczny, właściwy i zgodny z prawem.

Co musi być przygotowane?

Jest wiele aspektów by zapewnić, że Australia Zachodnia jest przygotowana na czas kiedy
dobrowolne wspomaganie śmierci stanie się wyborem dostępnym dla uprawnionych ludzi.
Ustawa o Dobrowolnej Wspomaganej Śmierci 2019r. zarysuje wiele form i szczegółów i różne
procesy które muszą być przestrzegane. Przygotowania muszą być zrobione tak, żeby każda
osoba zaangażowana rozumiała te wymagania aby one mogły być prawidłowo prowadzone.
Program szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek którzy biorą udział w tym procesie muszą być
rozwinięte, Zarząd Dobrowolnego Wspomagania Śmierci musi być założony i system
informatyczny do przetwarzania i zbierania danych musi być stworzony.
Usługi muszą być stworzone by ludzie mogli by uzyskać dostęp do substancji dobrowolnego
wspomagania śmierci kiedy to będzie przepisane.
Również będzie Usługa Nawigacji Opieki która pomoże ludziom znaleźć informacje o
dobrowolnym wspomaganiu śmierci i wspierać ich w trakcie tego procesu, jeżeli to będzie
potrzebne.

Kto pomaga w tych przygotowaniach?

Departament Zdrowia stworzył Zespół Kierowniczy ds. Wdrażania, kierowany przez Dr Scott
Blackwell, który również był członkiem Ministerialnego Panelu Eksperckiego ds. Dobrowolnej
Wspomaganej Śmierci. Ten zespól jest złożony z przedstawicieli medycznych, pielęgniarskich i
społeczeństwa. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie.
W trakcie przygotowań, Zespół Kierowniczy ds. Wdrażania będzie pracował z wielu innymi
przedstawicielami i interesantami by zapewnić, że mają prawidłowe informacje jak rozwijają te
bardziej szczegółowe aspekty wprowadzania dobrowolnego wspomagania śmierci w WA {Australii
Zachodniej}.

Kiedy dowiem się więcej?

Nadchodzący rok będzie skoncentrowany na przygotowaniu do wdrażania. Spodziewamy się, że
będzie dużo więcej informacji które możemy Wam przekazać w 2021r. jak będziemy bliżej czasu
kiedy dobrowolne wspomaganie śmierci zostanie dostępne dla uprawnionych ludzi.

Jak mogę się uaktualniać o postępie?

Zespół Kierowniczy ds. Wdrażania będzie wysyłał aktualizacje emailowe w trakcie roku. Możesz
zapisać się by otrzymywać te aktualizacje tutaj.

Czy jest coś więcej co powinienem wiedzieć?

Jest dość dużo informacji o procesie który doprowadził to tego, że dobrowolne wspomaganie
śmierci stało się prawem w Australii Zachodniej i Ostateczne Sprawozdanie Ministerialnego
Panelu Eksperckiego o Dobrowolnym wspomaganiu Śmierci Ministerial Expert Panel on Voluntary
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Assisted Dying dostarcza dobre ogólne podsumowanie związanych z tym problemów. (Proszę
zauważyć, że pewne aspekty prawa różnią się od poleceń panelu).
Jest również dużo informacji dostępnej na internecie o innych miejscach które mają jakąś formę
dobrowolnego wspomagania śmierci, włącznie z Victoria, Australia. Możesz znaleźć, że niektóre z
materiałów które dotyczą bardziej ogólnej informacji dotyczącej dobrowolnego wspomagania
śmierci są całkiem pomocne, ale proszę być świadomy, że szczegóły lokalnych praw i procesów
mogą być całkiem inne do prawa Australii Zachodniej.
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