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Subsemnaţii, declarăm sprijinul nostru pentru dezincriminarea eutanasiei active indusă medical,
atunci când aceasta este solicitată de persoane bolnave în fază terminală.
Recunoaştem că tehnicile dezvoltate de medicina modernă s-au dovedit benefice pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru creşterea longevităţii, fiind însă uneori însoţite de efecte
dăunătoare şi dezumanizante. Suntem conştienţi de faptul că mulţi pacienţi aflaţi în fază terminală au
fost menţinuţi în viaţă împotriva voinţei lor prin tehnologii medicale avansate şi că li s-a negat astfel
asistenţa pentru a muri. În încercarea de a elimina suferinţa curmându-şi viaţa, singuri ori cu ajutorul
celor dragi dar fără experienţă medicală, unii dintre aceşti pacienţi au ratat actul de suicid, aducând
astfel un plus de suferinţă pentru ei înşişi şi pentru apropiaţi. Credem că a sosit vremea ca societatea să
se ridice deasupra interdicţiilor arhaice specifice altor vremuri şi să recunoască că bolnavii în fază
terminală au dreptul să îşi aleagă momentul, locul şi modalitatea morţii.
Respectăm opiniile celor care afirmă că doar zeităţile ar trebui să decidă momentul morţii, ca şi
pe ale celor care găsesc beneficii spirituale în suferinţă, însă respingem argumentele lor. Ne aliniem
celor dedicaţi apărării drepturilor omului, demnităţii fiinţei umane şi auto-determinării acesteia: toate
cele dinainte includ dreptul de a muri în mod demn. O altă raţiune care determină poziţia noastră este
compasiunea faţă de cei care doresc să îşi curme suferinţa grăbind momentul morţii.
Există persoane care doresc să traseze o distincţie între eutanasia „activă” şi cea „pasivă”. Acestea
ar sprijini abandonarea folosirii de eforturi „eroice”, opunându-se în acelaşi timp oricărei încercări de a
grăbi moartea prin creşterea dozei de medicamente sau administrarea unei injecţii letale. Atragem
atenţia, totuşi, asupra faptului că atât eutanasia pasivă, cât şi cea activă, presupun intenţia curmării
vieţii cuiva.
Sprijinim numai eutanasia voluntară. Credem că, odată ce un adult a semnat un testament în care
îşi exprimă dorinţele personale privind tratamentele în caz de boală în fază terminală şi/sau a semnat o
procură sau o declaraţie privind îngrijirea prin care mandatează o altă persoană să ia decizii în numele
său, aceste documente trebuie respectate. Datorită faptului că majorităţii persoanelor le lipseşte
cunoaşterea profesională în privinţa metodelor de a induce moartea, credem că numai un medic
cooperant poate să împlinească dorinţa pacientului sau pacientei în cauză fără ameninţarea unei
pedepse.
Respectăm dreptul medicilor şi spitalelor de a refuza să participe la administrarea medicamentelor
letale. Îndemnăm profesioniştii din domeniul medicinii să specifice cu claritate dreptul pacientului de a
schimba doctorii şi spitalele în cazul în care solicitarea de a primi asistenţă în acest sens este refuzată.
Îndemnăm profesioniştii să depună toate eforturile pentru a onora dorinţele pacienţilor în stare
terminală cu privire la timpul şi locul morţii, precum şi cu privire la prezenţa alinătoare a membrilor
familiei, în cazul în care pacientul şi-o doreşte.
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Recunoaştem faptul că, uneori, s-ar putea să existe persoane care exploatează dreptul la eutanasie
activă şi profită de cei bolnavi şi suferinzi. Suntem însă de părere că o legislaţie menită să îi protejeze
pe aceştia din urmă poate şi trebuie să fie creată astfel încât să descurajeze şi să pedepsească asemenea
încercări.
Respectăm dreptul bolnavilor în stare terminală care nu doresc să utilizeze eutanasia sau să-şi
grăbească momentul decesului. Afirmăm, însă, că dorinţele celor care cred în dreptul de a muri cu
demnitate ar trebui respectate şi că respectarea lor reprezintă una dintre expresiile cele mai înalte ale
compasiuni şi beneficienţei.
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