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ABSTRACT ln this paper doctor's ass isted suicide and euthanasia 

are discussed in terminally ill patients who are sound of mind 
and who request the procedure on their own free will. 

Key words euthanasia, ass isted su icide 

ÖSSZ EFOGLALÁS Jelen dolgoza tban az orvos által seg ített ön
gyilkosság és az eutanázia kérdését vizsgá ljuk a gyógy íthatat 
lan betegek esetében, akik világos elméve l, saj át akaratukb ól 
kérvényezik a halálba seg ítés i eljárá st. 

Kulcsszavak eutanázia, elősegített öngy ilkosság 

BEVEZETÉS Hollandia egyike azon kevés országo knak a vilá
gon, ahol a „kérésre előidézett" halál kérdéskörét szabályoz
zák . A holland Büntető Törvénykönyv változatlan maradt , 
ame ly kimondja : ,, ... az a személy, aki egy másik szemé lynek 
v ilágosan kinyilvánított és komo ly kérésére elvesz i annak éle
tét, legfe lj ebb 12 évi börtönbüntetésse l sújthat ó ... "; va lamint 

,, ... az a sze mély, aki szándékosan öngy ilkosságra ösztönöz egy 
másik személyt, annak elköve tésébe n segíti vagy eszközöket 
ad hozzá, az öngy ilkosság beköve tkezése esetén legfe ljebb 3 
év bö11önbünteté sse l sújth ató ... " . Ebbe n a dolgo zatban a keze
lőorvos által elősegített öngy ilkosságot és az eutanáziát tár
gya ljuk gyógy íthatatlan betegek esetében, akik íté lőképessé

gük bi11okában vannak, és sajá t, szabad akara tukból kérik a ha
lálba seg ítést. 

Hollandiában mintegy 20 évve l ezelőtt kezdődött az eutanáziá
ról és az elősegített öngyi lkosságról folyó vita szakmai és más 
társadalm i körökben egyaránt. A vitának erős filozófiai, pol iti-
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kai és erkölc si vonatkozása i voltak. Az eutanáziát illetve az 

elősegített öngy ilkosságo t egyfajt a lehetőségként vitatták meg, 
hogy a betegeknek módjukb an állj on befo lyáso lni elhalálozá
suk körülménye it és módját . A holland társadalomban erős az 
a meggyőződés, amely szerint egy emberi lénynek j oga van 
rendelkezn ie a saj át élete fölött. A napi gyakor lat végü l ponto s 
feltételrendsze r kidolgozásá hoz veze tett az orvosi szakma, il
letve a bíróságo k számára . A fo lytatódó vita kapcsán a kor
mányzat felmérést végzett az eutanázia és más, az élet befeje
zését befolyásoló orvos i döntések mindennapi gyakor latáról. 
Ezt a j elentést van der Maas és mtsai ( 1) tették közzé a Lance t 
folyóiratban, 1991-ben. Egy második kutatá st is végeztek 
1996-ban, ame lyet nemrég közöltek (2). 

A fe lméréseknek köszönhetően je len köz lemény megírá sa ide
j én Hollandia az egyetlen olyan ország a világon, ame ly ren
delkezik részletes adatokka l az eutanáz ia és az elősegített ön
gyilkosság mindennapi gyakor latáról. A holland parlamen tben 
a felmérések politik ai következmé nye egy olyan rendelet lett, 
ame ly szabályozza a két tevékenység hez kapcso lódó e ljáráso
kat. Az elj árások alapja az orvosi szakma , illetve a bíróságok 
számára kidolgozott ponto s fe ltételrendszer volt (3). A rendelet 
nem más, mint a temetkezés i törvény egy bővítménye, a temet
kezési törvény szabályo zásainak módosítása, tehát törvényerejű. 
A törvény nem ír elő mi11denkor követendő eljár ást, csupán kö
rülírja azokat a határokat , ame lyeken be lül a döntést meg lehet 
hozni, és a tényleges cselekvésre sor kerü lhet. Így az élettől 
való megfosztás tovább ra is bűncselekmény, hiszen a Büntető 
Törvénykönyvben nem történt változ tatás. Az egyetlen törvé
nyi változás az, hogy született és törvényessé vá lt egy „kivétel 
a szabá ly alól" . 

A kidolgozo tt feltételrendszer lehetővé teszi a parlament és a 
bíróságok számára, hogy pontosan figye lemmel kísérhessék az 
eutanáz ia és az elősegített öngy ilkosság gyakor latát. 

A legfontosabb feltételek a következők: 1. a beteg saj át szabad 
elhatározásából kéri az eutanáziát/elősegített öngy ilkos ságot , 
2. a beteg fönti kérése ismételten, többször megnyilvánu l, 3. a 
beteg ítélőképessége birtokáb an van, 4. az orvos i szakvé le
mény szerint a beteg ség gyógy ítására nincs remény, és minden 
bizonnya l halálos kimenetelű, 5. a döntés mega lapozottságát 
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egy, az esete t közelről ismerő, orvoso kból, nővérekből és 
egyéb gondozókból álló csoport megvitatj a és ellenőrzi, 6. a 
betegség gyógy íthatatlanságá t és várható halálos kimenetelét 
egy függe tlen, a keze lésben részt nem vevő orvos szakvélemé
nye is a látámasztja. 

TÉNYEK HOLLAND IÁBAN Az eutanáz ia és az elősegített öngyil
kosság eljárásának értéke lése az első, 1990-ben a Remrnelink 
Bizottság által kész ített je lentés megje lenése után 5 évve l a kö
vetkező eredményt mutatta (1. táblázat) ( 1-2). 

/. ráblázar Az eutanázia és az elősegített öngyilkosság énékelése 

1990 1995 Növekedés( %) 

Kérés jövőbeni 25 100 34500 + 37 
halálba segítésre 
Kérés j elenlegi 8900 9700 + 9 
halálba segítésre 
Eutanázia 2 300 (1 ,8%) 3 200 (2,4%) + 0,6 
Elősegített öngyilkosság 0,3% 0,3% 0 

A kérelmek közül 6500 nem teljesült: ezek 50%-a amiatt, hogy 
az orvos visszautasította az eutanázia elvégzésé t vagy az e lőse

gített öngyilkosság ban való részvé telét. A többi eset legna
gyobb részében a beteg meghalt a döntéshozatali eljár ás folya
mán. Az eutanáziás esetek kétharmadánál az eljárást a házior
vos végez te. 

Az értékelés legfo ntosabb köve tkeztetése i: l .a benyújtott hosz
szú távú halálba segítési kérelmek száma j e lentősen növeke 
dett, 2. a benyújtott rövid távú halálba seg ítés i kérelmek száma 
kevésbé növekedett, 3. az eutanázia elvégzésé nek gyakorisága 
csekély növekedést mutat és 4 . az elősegített öngyilkosság elő

fordulá si aránya alacso ny, és vá ltoza tlan maradt. 

A HOLLAND NÉPESSÉG VÉLEMÉNYE Holsteyn és van Trappenburg 
(4) tanulm ányozták a holland népesség vé leményét, eredmé
nyeik et 1996-ban tették közzé. Az általános vé lemény sok ha
sonlóságot mutat Gove rt den Hartogh erkölcstani szakember 
vé leményéve l, és az a lábbiakban foglalható össze: 1. senk i sem 
ítélheti meg egy embe r értékét vagy életének minőségét , és kü
lönösen azt nem, hogy ez az érték negatív vagy poz itív, (hason
ló körülmények között az egy ik ember örül minden egyes eltelt 
napnak az életéből , míg egy másiknak kínszenvedést j elent 
minden megkezdett óra), 2. az 1. pont miatt az élethez való j og 
feltétlen érvényű, 3. mind en emberi lénynek joga van a saját 
maga feletti rendelkezés hez mindaddig, amíg ezze l másoknak 
kárt nem okoz; ez a jog magában fog lalja az ember saját élete 
fölötti rendelkezés t, amennyiben az illető azt értéktelem1ek 
tartja, és 4 . az élet befej ezését egy orvos által könyörületből tett 
cselekedetnek ke ll megítélni. 

Ez a véleményrendsze r a holland lakosság mintegy 60%-áéva l 
egye zik. A népesség 20%-a íté li úgy, hogy az embernek saját 
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maga fölött s incs rende lkezés i jo ga. A hollandok nagy több
sége vallja azt, hogy az élet befejezéséről hozott döntés az or
vos kezében van. Az orvos az a személy, aki a legjobban átlátja 
a döntéshozatalban az élet befej ezésé t szo lgáló orvos i cse lek
vést. 

EUTANÁZIA VAG Y ELŐSEGÍTETT ÖNGYILKOSSÁG? Az eutanázia 
vagy az elősegített öngyilkosság végrehajtásának idej én az ese
tek 88%-ában a betegek kezelése már csupán a tünetek enyhíté
sére szorítkozott. Kilenc száza lékban a keze lés az életműködé

sek fenntartására irányult. A kezelőorvosok megítélése szerint 
az esetek 83%-ában már nem volt semmilyen kezelés i lehető

ség. Minden olyan esetben, amikor a betegnek még vo lt lehető

sége kezelési módozatot változtatni, a beteg visszautasította azt. 

2. ráblázat Az eutanáziában részesült vagy elősegített öngyilkosságot elkövető 

betegek halálos betegségeine k megosz lása (J-2) 

Rákbetegség 
Szi v- és érrendsze ri megbetegedés 
Neurológiai betegség 
Tüdőbetegség 

Egyéb betegségek 

Elősegített 
öngyi I kosság (%) 

78 

6 
3 

14 

3. ráhlázat Az élet megrövidiilésének becsült időtartama 

Kevese bb mint 24 óra 
1-7 nap 
1-4 hét 
Több mint 1 hónap 

Elősegített 

öngyilkosság(%) 

9 
16 
45 
30 

Eutanázia 
(%) 

80 
9 
4 
2 

11 

Eutanázia 
(%) 

18 
44 
3 1 

7 

Az élet megrövidülésének becsült időtartamát a 3. táblázatban 
foglaltuk össze. Az adatok azt mutatják, hogy az elősegített ön
gyilkosság gyakrabban fordul elő olyan esetekben, ahol kevésbé 
előreha ladott a kérelmező betegsége. 

AZ EUTANÁZIÁT ILLETVE AZ ELŐSEGÍTETT ÖNGYILKOSSÁGOT 

IGÉNYLŐK KÉRELMEINEK INDOKAI 1. minden ok nélküli kibírha
tatlan szenvedések, 2. a méltóság elvesztésé nek megelőzése, 3. 
a további/súlyosabb szenvedések megelőzése, 4. ok nélküli 
szenvedések, 5. fáj dalom, 6. belefáradtak az életbe, 7. egyéb 
esemé ny megelőzése: 8. úgy érz ik, csak terhére vannak csa lád
nak, 9. a későbbi fáj dalom elkerülése. Láthatjuk, hogy soha
sem kizárólag a fájd alom szo lgá lt a kérelem alapjául. 

A leglényegese bb különbség az eutanázia és az elősegített ön
gyilkosság közö tt az, hogy az utóbb i ese tben a beteg saj át 
maga veszi be a gyógysze reket, tehá t a dok tor ténylegese n nem 
gyilkolj a meg a betegét. A beteg számára ez azt j elenti, hogy 
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kizárólag ő maga, és senk i más hozta meg a dönté st, és ez elég 
a tett végrehajtásához. Fonto s ez a beteg számára? Ha igen, 
úgy meglepő, hogy Hollandiában csak egy apró k isebbség 
(évente 400 eset) él a lehetőséggel, hogy így haljon meg. Az el
lentmondá s nyitja a haldokló betegek ápo lásában és ellátásá

ban rejlik. 

HALDOKLÓ BETEGEK ELLÁTÁSA A végső ellátás nem csak a fáj
dalom megszüntetéséből áll. A halálos betegne k szüksége van 
a lehetőségre, hogy beszélhessen életéről, haragjá ról, félelmei
ről , bűneiről, hogy elmondhassa csa ládtagja inak és legköze
lebbi barátainak azokat a do lgokat , amelyekről beszé lnie kell, 

de nem tette meg soha. Mindez igen fontos a haldok lónak, és 
talán még fontosabb azoknak, ak ik mögötte állnak. Az orvo
sok, nővérek és más egészségügy i a lkalmazottak nagy szerepet 
já tszanak ebben a folyamatban. Nem csak lehetővé teszik ezt a 
kitárulkozás t, de szövetségese i is a betegnek életének utolsó 
szakaszában. Saját szemé lyes tapasztalatom szerin t a szoros 
orvos-beteg kapcso latban a beteg inkább orvosának segítségé t 
kéri a végső gyógyszer beadá sában, mint hogy önmaga vegye 
magához azt. Ezt úgy éli meg, mint az orvos által iránta tanú
sított törődés utolsó lépése , hiszen hosszú időn keres ztül szö
vetségesek voltak: először a betegség elleni, majd a méltóság
teljes halál lehetővé tételéért folytatott küzdelemben. Az orvos 
könyörületből vesz részt ebben tevőlegesen, ami nagyban segíti 

később a történtek földolgozásában. 

ÖSSZEFOGLALÁS A könyörületből halálba seg ítés, legye n az 
eutaná zia vagy elősegített öngy ilkosság csak akkor történhet 
meg , ha a beteg és orvosa között jó kapcsolat van . Mindez 
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azonban csak o lyan országban lehe tséges , ahol a társa dalom 
elfogadta és szabá lyozta az önrende lkezés e különleg es vá lfa
j át. Amenny iben ez nem törté nik meg , nyitva áll az ajtó a tú l
kapások és így olya n emberek tevékenysége előtt, mint 
Kevorkian , Quill vagy Humphrey az Egyes ült Államokban. 
Vé leményem szerin t szomo rú, hogy az életük végéhe z gyorsan 
közeledő embereknek el kell hag yniuk gondozó ikat, ak ikkel 
végig szoros kapcsolatban álltak, hogy olyasva lakit kérjene k 
föl haláluk elősegítésére, akit azelőtt nem isme rtek. Számom
ra elképze lhetetlen, hogy olyan betegnél végezze k eutanáz iát 
vagy segítsem az öngy ilkossághoz , akit nem ismer ek mélyre

hatóan. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Szerkesztőség hálás köszönetét feje
zi ki Kiglics Nadinkának a kézirat fordításáért. 

IRODALOM 

1. Van de r Maas PJ, Van De ldea JJM , Pijnenbor g L, et al. Euthanasia 
and othe r rnedical decisions conceming the end of life. Lancet 1991; 
338:669-674 

2. Van der Wal G, Van der Maas P J . Euthanasie en andere rnedische 
beslissingen rond het levenseinde. Sdu Uitgevers, Den Haag, 1996. 
(Euth anasia and othe r rnedical deci sions conceming the end of life. Eva l
uation of the euthanasia practice on request of the rninister of Publi c 
Health, Welfare and Sport, and the Minister of Justice). 

3. Heintz APM . Euthanasia: a persona) exper ience in gynecolog ic oncology. 
Int J Gyneco l Cancer 1995: 5:71-75 . 

4. Van Holsteyn J, Trappenburg M . Het laatste oordeel. Mcningen over 
nieuwc vorrnen van euthana sie, Arnbo , Baam , 1996. (The )ast jud gernent: 
opinions about new ways of euthana sia). 

1999 Nőgyógyászati Onkológia 1- 2. 72- 74 




