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EAPC:n kannanotto on suomennettu
M A R I L È N E F I L B E T • L A R S J O H A N M AT E R S T V E D T

E

uroopan palliatiivisen hoidon
yhdistyksen EAPC:n virallinen
kanta eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhaan hyväksyttiin
kesäkuussa 2003. Alun perin kannan
määrittävä asiakirja julkaistiin englanniksi Palliative Medicine -aikakauskirjan maaliskuun 2003 numerossa. Nyt
asiakirja on saanut virallisen suomenkielisen muotonsa. Alkuperäisen version julkaiseminen sai aikaan maailmanlaajuista ja ponnekasta keskustelua, ja mielipiteet vaihtelivat huomattavasti – kaikkiaan lehti julkaisi 55
kannanottoa 32 maasta. Jo tämä osoittaa, miten monisärmäisestä ongelmasta
on kyse.
Euroopassa eri maiden eutanasiaa ja
lääkäriavusteista itsemurhaa koskeva
lainsäädäntö vaihtelee, mutta useimmissa maissa nämä kielletään (1). Kuitenkin vuonna 2002 eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha laillistettiin
Alankomaissa, eutanasia Belgiassa
(2,3). Vuonna 2003 Euroopan neuvosto julkaisi ristiriitaisen raporttinsa eutanasiakysymyksestä erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2. artiklan (Oikeus ihmiselämään) näkökulmasta (4). Britannian ylähuoneen asettama työryhmä käsittelee paraikaa aloitetta, joka koskee terminaalivaiheen
potilaiden tilannetta – toteutuessaan
aloite johtaisi sekä eutanasian että lää-

käriavusteisen itsemurhan laillistumiseen tietyin ehdoin (5). Britannian lääkäriliitto luopui kesäkuussa 2005 eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa
vastustavasta, monivuotisesta kannastaan, eikä liitto nykyään sen enempää
vastusta kuin tuekaan näitä kysymyksiä
(6). Myös muissa Euroopan maissa paineet näiden toimien laillistamiseksi
ovat kasvamassa. EAPC:n kannanotto
tulee siis varsin sopivaan aikaan.
Ei ole tietoa siitä, miten palliatiivista
hoitoa saavien potilaiden asema muuttuisi, jos nyt puheena olevat toimet laillistettaisiin laajasti. Potilaslähtöisiä tutkimuksia ei ole vielä tehty, ei edes Alankomaissa (7). Jo tästä syystä on tärkeää,
että EAPC osallistuu eutanasiaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja aiheeseen liittyvään kliiniseen tutkimukseen.
Vastaisuudessa tutkimustietoja tarvitaan, kun koulutetaan terveydenhuollossa toimivia henkilöitä, jotka kohtaavat näitä kysymyksiä työssään.
Uskomme, tätä tämän kannanoton
suomennos virittää keskustelua ja tutkimusintoa myös Suomessa.
EAPC:n kannanotosta on tähän mennessä julkaistu seuraavat käännökset:
ranska, italia, unkari, saksa, kreikka ja
nyt siis suomi. Käännökset löytyvät verkosta osoitteesta http://www.eapcnet.
org/projects/ethics.asp. Lisää käännöksiä
on toivomme mukaan tulossa.
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