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Büki Béla
Az eutanázia bevezetése a gyakorlatban
In.: Magyar Tudomány 41. évf. 7 sz. (1996), p.787-790.
Tegyük fel, hogy a társadalmi vita kiszélesedésével az elvont érvek hatására megbizonyosodunk afelől, hogy szükséges az eutanázia bizonyos formáinak bevezetése. A következőkben azt vizsgálom meg, hogy ha egyszer a vita konklúziójaként kívánatosnak ítéljük, milyen gyakorlati feltételek mellett képzelhető el az eutanázia gyakorlatának kialakítása.
A továbbiakban az eutanázia alatt mind az aktív, mind a passzív eutanáziát értem. A jelenlegi jogi és orvosi-erkölcsi szabályok szerint a betegnek joga van a felajánlott kezelést elutasítani, azonban ha akut életveszély áll fenn, az orvosnak mindent meg kell tennie annak elhárítására, még a beteg kívánsága ellenére is. Az alábbi érvelés során minden ettől eltérő viselkedési formát eutanáziának nevezek, vagyis azt, ha az orvos nem tesz meg mindent a beteg életének megmentéséért (passzív eutanázia). A felsorolt feltételek hangsúlyozottan érvényesek aktív eutanázia esetén, de szükségességük feltétlenül mérlegelendő akkor is, ha az orvosok csak arra készülnek, hogy a legkisebb mértékben eltérjenek attól a kezelési elvtől, hogy „mindent megtesznek a beteg életének meghosszabbítása érdekében, mert a legnagyobb rossz, ami a beteget érheti, az a halál". Amennyiben a feltételek elfogadhatóak és valóban szükségesnek tűnnek, már csak azt kell megvizsgálnunk, vajon teljesülnek-e a mai magyar társadalomban.
A szükséges feltételek
Alihoz, hogy a passzív vagy aktív eutanázia bevezetését mérlegelni lehessen, véleményem szerint a következő feltételeknek kell teljesülni:
Szakmai színvonal, technikai feltételek
Az orvosoknak tisztában kell lenniük szakmájuk minden lehetőségével, a tudomány legújabb eredményeivel. Elegendő mennyiségben rendelkezésre kell állnia minden, a világon kifejlesztett legmodernebb műszernek, gyógyszernek, eljárásnak. Magas színvonalú ápolásra és megfelelő elhelyezésre van szükség.
Ezek a feltételek azért fontosak, mert az eutanázia nem engedhető meg, ha azt gondoljuk, hogy egy másik országban talán meg lehetne menteni a beteg


 életét. Szintén ki kell zárni, hogy a beteg halálvágyát az ápolás, étkezés, elhelyezés nem megfelelő körülményei erősítsék. Az eutanáziát megelőző lelki és jogi procedúrák, konzultációk elkülönítést, külön kórtermet igényelnek.
Az orvosok iránti maradéktalan bizalom
Alihoz, hogy a betegek érett döntést hozhassanak saját sorsuk felől, rendelkezniük kell a betegségüket illető összes információval. Ezeket akkor tudják megfelelően értékelni, ha tökéletesen megbíznak orvosukban. Az orvosok iránti bizalom csak akkor alakul ki igazán, ha az orvosnak nem fűződik közvetlen anyagi érdeke a beteggel kapcsolatos teendőkhöz.
Tökéletesen működő adminisztratív és döntéshozó rendszer
Mindenfajta eutanázia fontos feltétele, hogy jól dokumentálva, jogilag feddhetetlen módon történjék. Ehhez nagyszámú szakértőből (pl. a beteg döntésképességét mérlegelő pszichiáter stb.) felállított team, de még inkább lehetőleg az előbbiek részvételével végzett bírósági munka szükséges.
A társadalom pozitív hozzáállása a betegekhez
Absztrakt, kevésbé megfogható, de fontos feltétele a halálba segítésnek, illetve a könnyű halál előidézésének, hogy a társadalom megfelelő módon tudjon gondoskodni a betegekről. Ez abban fejeződik ki, hogy betegség esetén az ember ne legyen sem anyagilag, sem erkölcsileg súlyosan kiszolgáltatott helyzetben. A beteg kapjon meg minden segítséget ahhoz, hogy könnyedén átvészelje azt az időszakot, amíg önfenntartásához nem tud hozzájárulni. Amennyiben tartós egészségkárosodásról, rokkantságról, krónikus betegségről van szó, az egészséges embereknek, a társadalomnak kell átvállalni a gondozást, a teljes emberi élethez szükséges feltételek biztosítását. Ellenkező esetben nem zárható ki, hogy a beteg azért akarja hátralévő idejét lerövidíteni, mert nyűgnek érzi magát, vagy mert fél, hogy az alapvető feltételek sem adottak ápolásához.
A fenti feltételeknek általánosan kell teljesülni, tehát nem elég, hogy egy-egy kiemelt osztályon, kórházban legyenek meg, hiszen a szabályokat országosan, törvényi szinten kell kialakítani, és nem engedhető meg, hogy egyesek részesülhessenek a kellemes halál jótéteményében, mások pedig nem.
A feltételek teljesülése
A következőben azt vizsgálom, hogy teljesülnek-e a fenti feltételek ma hazánkban, illetve, hogy várható-e teljesülésük a közeljövőben.
Szakmai színvonal, technikai feltételek
Hazánkban magas színvonalú az egészségügyi ellátás (különösen az anyagi lehetőségekhez képest). Mégsem mondhatjuk, hogy a közvélemény szemében a hazai vezető intézmények mondhatnák ki az utolsó szót egy-egy beteg esetében, hiszen bevett gyakorlat, hogy súlyos betegeket külföldre visznek gyógykezelni. A média egyre gyakrabban jelenti fontos berendezések hiányát, és az egészségügyi kiadások csökkenésével, valamint a teljesítményarányos finanszírozási rendszer

 bevezetésével látható, hogy egyes, veszteséges kórházakban fontos eszközökre, gyógyszerekre sem lesz anyagi fedezet. Ennek alapján ez a feltétel aligha teljesül. Hazánkban gyakorlatilag megfelelő a diagnosztikus és terápiás tevékenység, viszonylagos gazdasági elmaradottságunk miatt azonban a beteg és hozzátartozói sohasem lehetnek biztosak benne, hogy a világ egyetlen kórházában sem tudnák meggyógyítani a nálunk gyógyíthatatlannak vélt beteget. Jó példa erre az, hogy hazánkban gyakran fordulnak a betegek a különböző alternatív gyógymódok felé, sok esetben mellőzve az orvosok által javasolt gyógykezelést (természetgyógyászok, csodagyógyszerek). Ez a következő feltétel hiányát is jól alátámasztja. A feltétel teljesülése nem várható a közeljövőben.
Az orvosok iránti maradéktalan bizalom
A hazai orvoslás közismert problémája a hálapénz. A rendszer a gyakorlatban, a betegek, orvosok között „jól működik", hivatalosan is elismert (lásd adózás). Elméletben azonban sohasem zárható ki, hogy az orvos tudatosan vagy tudat alatt anyagi megfontolások alapján is cselekszik. Amíg a hálapénz rendszert teljesen le nem bontjuk, vagy össze nem omlik, a gyanú mindig felmerülhet. Szerencsére hazánkban a betegek általában megbíznak orvosaikban. Kérdéses azonban, hogy szabad-e ezt az érzékeny egyensúlyt, amely a hálapénz elfogadása és a bizalom között van, azzal megterhelni, hogy az orvosok elvállalják a betegek halálba segítését is. A feltétel valószínűleg nem teljesül a közeljövőben. Annál is kevésbé, mivel előreláthatóan hazánkban is megszaporodnak az ügyvédi irodák által szorgalmazott kártérítési perek, amelyek hosszú távon a defenzív medicinához, az orvos—beteg kapcsolat megromlásához, a bizalom gyengüléséhez vezetnek.
Tökéletesen működő adminisztratív és döntéshozó rendszer
Napjainkban közismert a jogi folyamatok lassúsága, a bíróságok túlterheltsége. A jogilag pontosan szabályozott eutanázia bevezetéséhez szükséges bírósági munkához jelenleg valószínűleg nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás. Könnyebben képzelhető el, de kevésbé meggyőző (különösen az eljárások bevezetésének kezdeti stádiumában) bizottságok felállítása erre a célra.
A társadalom pozitív hozzáállása a betegekhez
Ma a gazdaság erőforrásainak szűkössége miatt a társadalom nem biztosíthatja a betegeknek a teljesen kielégítő ellátást. A táppénzfizetési kötelezettséggel terhelt kifizetések köre bővül, ugyanakkor várható a táppénz mértékének csökkenése. A jelenlegi helyzetben nem a betegek és rászorultak érdeke, hanem a gazdaság fellendítése élvez prioritást, ennek megfelelően a betegek, különösen a krónikus betegségekben szenvedők és a rokkantak fokozottan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.
Összefoglalás
A felsorolt feltételek teljesülése véleményem szerint elengedhetetlen az eutanáziával kapcsolatos gyakorlati problémák megtárgyalásához. A megvizsgált feltételek nem adottak, teljesülésük nem várható a közeljövőben. 

Társadalmunk napjainkban rendkívül dinamikusan változó, mozgásban lévő rendszer. Ezt jellemzi a hullámzó politikai közeg, a születő törvények nagy száma, a gazdasági változások sebessége. Az egészségügy fontossága jelenleg háttérbe szorult. A mai egészségügyi ellátásra a kompromisszum jellemző. Gyakran hiányoznak az alapvető műszerek, gyógyszerek. A kórházakban nincsenek meg a szükséges helyiségek, a megfelelő étkeztetés, az alapvető higiénés feltételek. Az egészségügyben is mélyreható változások zajlanak a teljes betegellátási és szociális rendszer reformjával. A fentiek miatt napjainkban az orvosoknak egyszerűen csak arra van lehetőségük, hogy legjobb tudásuk szerint, minden körülmények között a beteg életének meghosszabbítására törekedjenek. A társadalom és a gazdasági helyzet jelenleg nemcsak a meghalni vágyóknak, hanem gyakran az élni és gyógyulni akaróknak sem tudja biztosítani a megfelelő lehetőségeket. Amíg a fenti feltételek nem teljesülnek, egyszerűen nincs lehetőség az orvosok és a betegek között létrejött íratlan szerződés kibővítésére, addig az orvosok csak keveset vállalhatnak, csak azt, hogy minden körülmények között megpróbálják meggyógyítani a beteget és meghosszabbítani életét, még szenvedése árán is. Talán a gazdasági helyzet javulása után a társadalom nagyobb gondoskodással fordulhat a beteg ember felé, akkor majd komplexebb szerződés is létrejöhet orvos és betege között. Addig az a legfontosabb, hogy minden tudásunkkal csökkentsük a gyógyíthatatlan beteg szenvedését. Így a beteg bízhat benne, hogy szakmánk művészi színvonalának rovására, még esetleg szenvedése árán is az utolsó pillanatig harcolni fogunk életéért.
Mindezzel csak az eutanáziával kapcsolatos gyakorlati nehézségekre kívántam felhívni a figyelmet. Annak ellenére, hogy a fentiek alapján az adott körülmények között nem tartom lehetségesnek az eutanázia egyetlen formájának bevezetését sem, az elméleti vita nagyon fontos, mert sok kérdésben kell olyan etikai álláspontot kialakítani, amely a gyakorló orvos segítségére lehet mindennapi gyógyító munkájában. A legközvetlenebbül felmerülő kérdés: meddig kell figyelembe venni az egyre romló állapotú beteg kezelésének mellőzésére vonatkozó kérését. A betegnek a jelenlegi szabályozás szerint kétségtelenül joga van megtagadni a kezelést, azonban ha ezt közvetlenül halála előtt is figyelembe vennénk, öngyilkosságához nyújtanánk segítséget (passzív eutanázia). Ennek az átmenetnek számos árnyalata van, amelyek tisztázása a passzív és aktív eutanáziától eltekintve is fontos lenne.

