
Trợ tử Tự nguyện 

Thông tin thảo luận 

Các điểm chính 

▪ Mọi người đều có quyền lựa chọn về cuộc sống của chính mình 
▪ Chính phủ tiểu bang Tây Úc muốn đưa ra luật cho phép một số người trưởng thành yêu 

cầu trợ giúp y tế để kết thúc cuộc sống sớm hơn nếu họ sắp chết và đang chịu nhiều đau 
đớn 

▪ Những luật này sẽ rất nghiêm ngặt 
▪ Một nhóm các chuyên gia đang giúp chính phủ quyết định các luật này sẽ được thực hiện 

thế nào 
▪ Quý vị hiện được yêu cầu trình bày những suy nghĩ và ý kiến của mình về vấn đề này 
 

Trợ tử tự nguyện là gì? 

Trợ tử tự nguyện có nghĩa là một số người trưởng thành có thể yêu cầu trợ giúp y tế để kết 

thúc cuộc sống của họ nếu họ bị bệnh hoặc bệnh nặng đến mức sắp chết và họ đang chịu 

đựng đau đớn rất nhiều. 

Ai có thể được trợ giúp? 

Nếu luật được ban hành ở tiểu bang Tây Úc, điều này có thể giúp cho những người Tây Úc từ 

18 tuổi trở lên và có thể tự đưa ra quyết định của mình. Họ sẽ phải đưa ra quyết định mà 

không chịu áp lực từ bất kỳ ai khác. Họ phải bị bệnh hoặc bệnh nặng đến mức sắp chết và 

bệnh tật khiến họ chịu đựng đau đớn rất nhiều. 

Những người bị bệnh tâm thần hoặc khuyết tật thì sao?  

Luật dự kiến một người chỉ bị bệnh tâm thần hoặc khuyết tật có thể không được trợ tử tự 

nguyện. Những người này cũng phải bị bệnh sắp chết hoặc bệnh tật khiến họ chịu đựng đau 

đớn rất nhiều. 

Quyết định sẽ được đưa ra như thế nào? Chúng tôi có thể bảo đảm an toàn 

hay không? 

Dự kiến rằng người này (người muốn trợ tử tự nguyện) sẽ cần gặp hai bác sĩ và các bác sĩ 

phải đồng ý rằng tình huống của người này phù hợp với luật pháp. Các bác sĩ phải bảo đảm 

rằng không có ai đang gây áp lực cho người này để đưa ra lựa chọn. Đôi khi một bác sĩ khác 

cũng sẽ được hỏi ý kiến của họ. 

Người này (người muốn trợ tử tự nguyện) luôn có quyền nói “Không”. 

Những gì tôi cần phải biết? 

Đây là bản thông tin đơn giản và không có tất cả các thông tin về trợ tử tự nguyện. 
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Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu? 

Tài liệu thảo luận đầy đủ có nhiều chi tiết hơn về luật khả thi này và cách thức luật được thực 

hiện như thế nào. Tài liệu này cũng có các câu hỏi để mọi người xem xét. 

Tài liệu thảo luận đầy đủ có sẵn trên trang web (chi tiết bên dưới). Quý vị có thể nghe hoặc 

xem các phần của tài liệu này trên trang web. 

Tôi có thể nói ý kiến của mình cho Chính phủ bằng cách nào? 

Nhóm các chuyên gia sẽ tổ chức các cuộc họp tại Perth và tiểu bang Tây Úc. Họ sẽ giải thích 

các ý tưởng và lắng nghe những gì mọi người nói. 

Hãy tham dự các cuộc họp này. Chi tiết về các cuộc họp có trên trang web. 

Chúng tôi cũng hoan nghênh quý vị trả lời các câu hỏi có trên trang web, gửi email hay viết 

thư gửi đến nhóm các chuyên gia. Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ được đưa lên trang web 

trừ khi quý vị yêu cầu chúng tôi không đăng. 

Website:  health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

Email:  VADconsultations@health.wa.gov.au 

Mail:   The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying  

           PO Box 8172  

           Perth Business Centre 

           Perth WA 6849 
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