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PRIEDAS NR. 1  
 
 

EUTANAZIJOS PROBLEMOS SPRENDIMO/ 
MAŽINIMO BŪDAI 

 
 
 Neleisti įteisinti eutanazijos; 

  Turi būti kuriami įstatymai, sudarantys galimybę oriai gyventi ir mirti. 

 Valstybinės institucijos turėtų skirti daugiau lėšų rūpinimuisi sunkiais ligoniais 

ar senais žmonėmis; 

 Yra daug stiprių skausmą slopinančių priemonių, kurios ir taip gali padėti 

pacientui oriai mirti; 

 Reikėtų pasirūpinti visais mirštančiojo poreikiais, ne tik fiziniais, bet 

svarbiausia – dvasiniais. 

 Teikti kuo daugiau informacijos visuomenei. 

  Suvokti gyvybės dovaną ir ją branginti. 

  Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

 Būtinas dvasinis atsinaujinimas – atsivertimas, atsigręžimas į Dievą ir 

Dieviškųjų principų laikymasis. 
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Eutanazijos rūšys 

 

Eutanazija griežtąja prasme suprantama, kaip veiksmas ar veiksmo 
nebuvimas, kuris savaime ir tikslingai sukelia mirtį, kad būtų panaikinti kentėjimai.  

Tam, kad mediko [Kartais išskiriamas ir žudymas iš gailesčio, kuomet gyvybę 
nutraukia artimas giminaitis ar draugas] veiksmas (ar susilaikymas nuo veiksmo) 
būtų pavadintas eutanazija, būtini šie keturi elementai:  

- jo intencija numarinti pacientą; 
- jo veikimas tik paciento interesų vardan; 
- laukiamas veiksmo rezultatas - paciento mirtis; 
- galutinis veiksmo rezultatas - paciento mirtis. 

Eutanazijos rūšys: aktyvioji, pasyvioji; tiesioginė, netiesioginė; pageidaujama, 
nepageidaujama – visa tai yra sąmoningos pastangos žodį ,,eutanazija” padaryti 
patrauklų.  

Pasyvioji, arba negatyvioji, eutanazija – atsisakymas vaistais ar kitomis 
priemonėmis palaikyti savo gyvybę, dėl ko greičiau mirštama.  

Aktyvioji, arba pozityvioji, – sąmoningas, planingas mirties pagreitinimas vaistais ar 
kitomis priemonėmis (“nužudymas iš pasigailėjimo”)  

Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija gali būti atliekama savo noru ir kitų valia: 

Eutanazija savo noru – mirtį pagreitina gydytojas, vykdantis ligonio valią. 

Eutanazija kitų valia – valstybė ar kokia nors visuomenės grupė organizuoja 
žmonių numarinimą ir tai teisina aukų negalia, nesugebėjimu gyventi, nedarbingumu, 
rasiniu „valymu“ ar kitokiomis priežastimis. 

 


