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A MESTERSÉGES ÉLETFENNTARTÁS JOGI
ÉS ERKÖLCSI PROBLÉMÁI

Az orvostudomány napjainkban eljutott arra a fokra, hogy többnyire megbízható
pontossággal meg tudja határozni a halál idejét és módját/Ez sok erkölcsi és jogi
problémát vet föl. A sajtóban nap nap után olvashatunk az életfenntartás eszkö
zeinek visszavonásával kapcsolatos perekról.

Az elmúlt huszonöt év fejlődésének eredményeként az emberi élet tartama je
lentősen meghosszabbítható, sok esetben anélkül, hogy a tevékenység és alkotó
képesség évei is megnövekednének. A jog eddig három kérdésre keresett vá
laszt: a szervátültetésre, a halál törvényes meghatározására és az életfenntartó
eszközök visszatartásának vagy visszavonásának (a szándékos vagy szándékon
kívüli passzív eutanázia) problémáira. Az első két területen sikerült egyértel
mű jogi és erkölcsi álláspontot kialakítani. A harmadik kérdésterületen (különö
sen a' haldokló és jogilag be nem számítható betegek esetében) nem értek el ha
sonló eredményt. Elhamarkodott, nem jól átgondolt bírósági döntések és törvé
nyek újabb erkölcsi nehézségeket is teremtettek. Egy kaliforniai kutatás azt bi
zonyította, hogy a törvényhozás következményeként a betegek tíz százalékát a
szükségesnél több kezelésben részesítik, ami csökkenti a beteg emberi méltósá
gát és növeli a szociális és pszichológiai terheket.

Az életfenntartó eszközök visszavonására vonatkozó döntés mindig bizonyta
lansággal jár együtt. A szenvedés értékének, a társadalmi és lelki kapcsolatok
nak minden személy számára más erkölcsi jelentősége van. Az ilyen döntések
tehát nagy súllyal nehezednek a lelkiismeretre, még akkor is, amikor azt beszá
mítható és felelősségtudattal rendelkező betegek hozzák még. Amikor pedig a
döntés a jövőben bekövetkezhető beszámíthatatlan állapotra vonatkozik, a fele
lősség sokszorosára nő. A szokásjog abból az elvből indul ki, hogy a jogi felelős

séggel nem rendelkezőknem dönthetik el azt, mi szolgálja legjobban érdeküket.
Ezeket a döntéseket másoknak kell helyettük meghozniuk, akik gyámként sze
repelnek a betegség értékelésében és az orvosok felhatalmazásában. A hagyomá
nyos gondolkodás szerint a család közvetlen tagjai vannak a legmegfelelőbb

helyzetben ahhoz, hogy a jogi felelősséggel nem rendelkező beteg érdekeit kép
viseljék. Az egészségügyben azonban ezek a döntések egyre inkább á közterü
letre kerülnek át, mivel - legalábbis az Egyesült Allamokban - az a jogi felfogás
érvényesül, hogy az életfenntartás ügyében csak bírósági -úton vagy egy megha
talmazott képviselő útján vagy végrendelet ("living will") révén lehet dönteni.

A törvény álláspontja

A törvényhozásban a halálra vonatkozó végrendelet (a "living will") elfoga
dása a leggyakrabban javasolt megoldás. Ez rendszerint írásban tett nyilatkozat,
aminek törvényesen kötelező ereje van bizonyos feltételek mellett. A még beszá
mítható állapotban lévő betegnek tanúk jelenlétében kell aláírnia, kijelentenie,
hogy nem engedélyezi az olyan orvosi kezelés alkalmazását, amely csak a hal-
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doklás folyamatát hosszabbítaná meg egy jövőbeli gyógyíthatatlan és eszmélet
lenséggel együttjáró betegség vagy sérülés esetében. A nyilatkozat rendszerint
mentesíti a kórházat és a kezelő orvosokat a felelősségtől abban az esetben, ha
eszerint kezelik az aláírót.

Az első ilyen törvény Kaliforniában lépett életbe 1976-ban, és példát adott
más hasonló "természetes halálra" vonatkozó törvényes rendelkezéseknek. A
dokumentum leszögezi, hogy " ... a felnőtt személynek megvan a joga ahhoz,
hogy írott rendelkezésben utasítsa orvosát az életfenntartó eszközök használa
tára vagy visszatartására, abban az esetben, ha öntudatát elvesztené". Olyan
mechanikus vagy más természetű orvosi eszközökről van itt szó, amelyek kizáró
lag az élethez szükséges valamelyík funkció fenntartását, helyreállítását vagy
helyettesítését szolgálják, és ezzel a halál beálltát késleltetik. Más szóval a kali
forniai, természetes halálra vonatkozó törvény nem enged meg mást, mint a ha
szontalan orvosi beavatkozás megszüntetését. Csak azok tehetnek ilyen törvé
nyes nyilatkozatot, akik gyógyíthatatlan betegnek számítanak. A törvény olyan
betegségre vagy sérülésre vonatkozik, amely a megalapozott orvosi vélemény
szerint mindenképpen halállal végződik, függetlenül attól, hogy az életfenntartó
eszközöket alkalmazták-e vagy sem. Ezenkívül tizennégy napnak kell eltelnie a
halál közeli lehetőségénekmegállapítása és a végrendelet aláírása között.

A felmérések szerint Kaliforniában a végzetes kimenetelű betegségben szen
vedőknek mintegy hetven százaléka részesül olyan kezelésben, aminek a vissza
vonását a törvény lehetővé teszi. A betegeknek viszont csak a fele marad öntu
datnál tizennégy nappal a diagnózis megállapítása után. Az orvosok nyolcvan
százaléka akkor beszél végzetes kimenetelű betegségről, ha a halál bekövetkezé
sére egy héten belül számíthat. A megkérdezett orvosoknak csak hét százaléka
szakított meg betegkezelést írásban adott végrendelet hatására 1979-ben. A kali
forniai törvény aránylag kevés problémát oldott meg, és figyelmen kívül hagyta
a kiskorúak és az értelmileg fogyatékosok kérdését. A legtökéletesebben megfo
galmazott törvény sem ad választ arra a kérdésre, hogy van-e egyáltalán szükség

-ilyen természetű törvényhozásra. A keresztény álláspont abból indul ki, hogy bi
zonyos feltételek mellett a betegnek természetes joga van a kezelés visszautasítá
sára. Ezért az egyházi vezetők ( a protestánsokat is ideértve) általában ellenzik
az ilyen természetű törvényhozást. Harrington püspök szerint ezek a törvények
nem biztosítanak semmi olyan jogot a betegnek, amivel nem rendelkezne a ter
mészettörvények alapján. A törvényhozás várható eredménye az lesz, hogy egé
szen az orvosokra bízzák a kezelést, hacsak a betegek nem éltek szoros értelem
ben megfogalmazott törvényes jogaikkal.

Hasonlóan vélekedett a marylandi katolikus konferencia, és a kaliforniai ka
tolikus egészségszolgálat szövetsége több püspökkel egyetértésben. Richard
McCormick, az ismert moralista, attól fél, hogy a kárpótlási perektől tartó orvo
sok túl sok kezelésben fogják részesíteni mindazokat, akik nem tettek törvényes
erejű rendelkezést. A törvényesen felelősséggel nem rendelkezők esetében pe
dig hosszadalmas bírósági eljárások fogják meghatározni a kezelés módját, a
családtagok és a kezelő orvosok helyett. Ezek az aggodalmak, sajnos, valóra vál
tak az elmúlt évek folyamán.

Bírósági döntések

1976-ban New Yersey állam legfelsőbb bírósága a Quinlan-ügyben a ,~right of
privacy", a magánélet joga alapján hozta meg híres ítéletét. Mivel Karen nem
volt képes arra, hogy maga döntsön, gyámja, fogadott szülei gyakorolták ezt a
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jogot, kezelő orvosával egyetértésben. A döntésnek ez a része a hagyományos
keresztényalapelvekkel teljes összhangban maradt. Az indoklásban viszont a bí
róság feltételezte, hogy az öntudatlan beteg, helyzetének -felisrnerése esetén, a
halált. választaná. Ez a feltevés, amint Peter Riga megjegyezte, veszélyes lépés a
törvényhozás történetében, amennyiben a nem szándékos euthanázia lehetősé

gének nyit utat: elfogadja a halálba való beleegyezés lehetőségét az öntudattal
nem rendelkezőbeteg esetében.

A súlyos fogyatékos, hetven év fölött lévő Joseph Saikiewicz számára kevés
eredményt ígérő és sok kellemetlenséggel járó eljárás alkalmazását mérlegelték
azzal a céllal, hogy előrehaladott állapotban lévő vérrákját kezeljék. Az ügy
Massachusetts állam legfelsőbb bírósága elé került. A Quinlan-döntéssel ellen
tétben úgy határoztak, hogya "tárgyilagos és elfogulatlan vizsgálat biztosítása"
céljából a döntést csak a bíróság hozhatja meg. Ez a feladat, hangsúlyozta a bíró,
nem bízható senki másra, sem a családra, sem pedig az orvosokra. E döntésnek
ahhoz kell igazodnia, amit a beteg-tenne abban az esetben, ha beszámítható len
ne. Az öntudatlan betegnek elvben megvan a joga a kezelés visszautasítására. A
kezelés visszautasítását azzal indokolta meg a bíró, hogy értelmének használata
esetén Mr. Saikiewicz belátná, hogy számára az adott lehetőségek között az élet
nek nincsen semmi értelme.

Peter Riga szerint ezzel a bíróság döntésének végső alapját az életre vonatko
zó minőségi megfontolások adták meg. A bírói hatalmat viszont kiterjesztik a
mindennapi orvosi gyakorlatra, és megkövetelik, hogy az életfenntartó eszközö
ket mindaddig használják, amíg a bíróság jóvá nem hagyta visszavonásukat. A
család kívánsága, vagy a beteg állapotában bekövetkező változás bírói jóváha
gyásnélkül nem vehető figyelembe. Richard McCormick véleménye szerint a bí
rói .hatalom ilyen kiterjesztése a személyes jólétet veszélyezteti, mivel személyes
szempontok figyelmen kívül hagyása ". .. mindig a személytelenné válás és az
elnyomás veszélyét jelenti az orvosi gyakorlatban és az élet más területein is".

Az étel és ital visszavonásával kapcsolatos perek még komplikáltabbá tették a
jogi helyzetet az Egyesült Államokban. Claire Conroy fokozatosan előrehaladó
szenilitása miatt, unokaöccsének gyámságában egy öregotthonba került, ahol ál
lapota egyre rosszabbá vált 1979-ben. 1982 nyarán kórházba került, hogy lábát
amputálják, amihez gyámja megtagadta a hozzájárulást. Az ebből fakadt jogi vita
folyamán az orvosok szükségesnek látták a beteg mesterséges táplálását, aminek
megszüntetését a gyám később követelte azon az alapon, hogy az csak az üszkö
södéssei együttjáró fájdalmas szenvedést hosszabbítja meg. Az elsőfokú bíróság
beleegyezett a követelés teljesítésébe, felsőbb fokon azonban azt megtagadták az
zal az indokkal, hogy a törvény nem ítélhet senkit sem éhhalálra. Az ügy New
Yersey állam legfelsőbb bírósága előtt van, ahol nemrégen tárgyalták abban a
reményben, hogy a döntéssel sok hasonló esetre is fényt vethetnek majd. Köz
ben Claire Conroy már elhunyt a csővel a gyomrában.

Noha ezek a bírósági döntések nem teremtettek jogilagmegváltoztathatatlan
helyzetet, a törvényhozás fejlődését mégis befolyásolták. Rányomják bélyegüket
az észak-amerikai orvosi gyakorlatra is: az életfenntartó eszközök visszavonása
nak kérdését összekapcsolták a törvényes felelősségre vonás lehetőségével. Igy
azután kialakult az a téves felfogás is, hogy a társadalom az élet mindenáron tör
ténő fenntartását sürgeti. S elfelejtettük azt a hagyományos keresztény meggyő

ződést, amely az élet szentségét és az egyéni jogot egyaránt hirdeti. Ez a jog a
Vatikán 1980-as nyilatkozata szerint "az életfenntartó eszközök visszavonására
irányul olyan esetekben, amikor azokkal csak az élet nagyon is terhes és bizony
talan meghosszabbítását tudnánk elérni".
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A keresztény meggyőződés

Az eutanáziáról szóló vatikáni nyilatkozat szerint fontos, hogy ezt a perspek
tívát el ne torzítsa "egy technologikus beállítottság", ami az életre vonatkozó jo
gokkal való visszaéléssé is válhat. "Ezért a haldokló szolgálatában egyaránt el
kell kerülni a haldoklás folyamatának szükségtelen meghosszabbítását és az ak
tív eutanáziát". A nyilatkozat ezen "olyan cselekedetet vagy mulasztást ért,
amely önmagában vagy szándék alapján halált okoz, azért, hogy ezáltal minden
szenvedés véget érjen". A haldokló helyzetéből fakadó bizonytalanság és kétér
telműség következtében a két véglet közötti egyensúly nem található meg, "ha
csak egyaránt figyelembe nem vesszük a cselekvő szándékát és az alkalmazott
eszközöket". Az eszközök alkalmasságának értékelésében figyelembe kell venni
a kockázatot, a kezelés árát és annak elérhetőségét.Ezenkívül le kell mérni ; ...
a várható eredményeket is, figyelembe véve a beteg állapotát, fizikai és erkölcsi
energia-tartalékát". Eszerint a beteg igénybe veheti a korszerű, de még kísérleti
állapotban levő kezelésmódokat is annak ellenére, hogy azok jelentős kockázat
tal is járhatnak. A kezelésnek ez a módja megszüntethetőminden olyan esetben,
amikor "azok eredménye nem felel meg a várakozásnak". De a kezelést le lehet
szűkíteni az általában elfogadott módszerekre, ugyanis amint a vatikáni nyilat
kozat mondja, "nincsen szükség arra, hogy olyan módszert alkalmazzunk, ami
ugyan elfogadott, de kockázatokkal jár vagy terhesnek bizonyul". Az ilyen keze
lési módszer visszautasítása nem öngyilkosság; a döntés motivációja lehet "az
emberi állapot egyszerű elfogadása". Végül a Kongregáció leszögezi, hogy a hal
doklás idején "lelkiismeretileg megengedhetőminden olyan kezelési módnak a
visszautasítása, ami csak az élet bizonytalan és teherrel járó meghosszabbítását
eredményezi, feltéve, hogy a beteggondozásnak hasonló esetekben általában al~
kalmazott módszereit nem szakítjuk félbe". A biztosan bekövetkező halál esetén

.a gyógyításra irányuló úgynevezett terapeutikus kezelési módszereket, valamint
a betegség megállítására vagy a beteg egészségi állapotának egyensúlyban tartá
sára való igyekezetet abba lehet hagyni, és csak a jobb közérzetet biztosító szol
gálatra szorítkozni.

XII. Pius pápa tanítása szerint ezekben a kérdésekben a "betegnek és orvosai
nak azonos természetű jogai vannak". Az orvosnak szüksége van a beteg vagy a
család beleegyezésére; ugyanakkor nincsen kötelezve arra, hogy a család kíván
ságának engedve, a betegség szempontjából haszontalan kezelésmódot alkalmaz
zon. A kezelésmód hasznosságának eldöntése az ő szakértelmére van bízva. Az
életfenntartó eszközök visszavonása mindig bizonytalan és kétértelmű probléma
marad, ezért ezeket a döntéseket az érdekelt felek bevonásával kell meghozni, és
nagyfokú összhangot kell biztosítani a beteg vagy családja, valamint az orvos és
a kórház között, Amennyiben az érdekelt felek nem tudnak megegyezni a köve
tendő eljárásban, utolsó. eszközként a bíróság döntéséhez kell folyamodni.

A vatikáni nyilatkozat nemcsak a haldokló szolgálatára vonatkozóan tett jelen
tős megállapításokat, hanem a hivatalos egyházi tanítás fejlődésébenis fontos ál
lomást jelent. A dokumentum szándékosan elkerüli az úgynevezett "rendes" és
"rendkívüli" kezelésmódok hagyományos megkülönböztetését. Ezt a megkülön
böztetést az orvostudomány túlhaladta, ezért a nyilatkozat fejlett kísérleti keze
lésmódokról, vagy közhasználatban lévő mindennapi orvosi eszközökről beszél.
Az eszközök használatának eldöntését azok hatásossága, a velük járó kockázat,
költségük és hozzáférhetőségük, valamint a beteg anyagi, fizikai és pszichológiai
erőtartalékának fényében kell lemérni. Tehát a nyilatkozat a cselekedet struk
túrájából kiinduló erkölcsi értékelés helyett az arányosság (proporcionalitás)
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elve alapján mérlegeli az eszközök használatát vagy visszautasítását. Más szóval
a cselekedet természetébőlkiinduló ítélet helyett (aminek klasszikus példáját a
Humanae Vitae adja), ez adokumentum a beteg helyzetéből és a kezelésmód kö
vetkezményeinek leméréséből indul ki. A kérdés tehát jogosan felmerül, ha az
erkölcsi élet egyik területén alkalmazható ez a módszer, miért ne lehetne ugyan
azt egy másik területre is átvinni?

A kanadai helyzet

Kanadában az orvosi gyakorlat törvényes alapelve az, hogy" ... a haszontalan
orvosi kezelés megindítása vagy annak fenntartása nem kötelező". A bizottság
szerint a Kaliforniában és másutt bevezetett törvényhozás Kanadában nemcsak
felesleges, de veszélyes is lenne. .

A kanadai orvosi gyakorlat általában tiszteletben tartja a kezeléshez szüksé
ges beleegyezés szokásjogát. Ezt a beleegyezést azonban bizonyos körülmények
között figyelmen kívül lehet hagyni, abból az elvből kiindulva, hogy "mindenki
meg akar menekülni a bajtól és senki sem akar meghalni". Szükség van tehát ar
ra, hangsúlyozza a bizottság, hogy a büntető törvénykönyv kifejezetten elismerje
a betegnek a kezelés visszautasítására vonatkozó jogát anélkül, hogy a kötelező

kezelés törvényesen megszabott feltételeit érvényen kívül helyeznénk.
A jogilag nem felelős betegeknek is megvan a joguk mindahhoz, amit a többi

betegek tehetnek. Az irányelv számukra sem "az élet mindenáron történő fenn
tartása", hanem a beteg átfogó értelemben vett jóléte. A döntés tehát az ő ese
tükben is elsősorban orvosi jellegű, és az alkalmazott eljárásmód hatékonysá
gára vagy-haszontalanságára vonatkozik. Ha a betegek kifejezték kívánságukat a
kezelésre vonatkozóan, mielőtt elvesztették öntudatukat, ezt az orvosnak ugyan
úgy tiszteletben kell tartania, mint az öntudatnállévő beteg kívánságát. Ha a be
teg idevonatkozó véleménye vagy kívánsága ismeretlen, az orvosnak a legköze
lebbi hozzátartozóval egyetértésben kell meghoznia a kezelésre vonatkozó dön
tést. Ha az érdekelt felek nem tudnak megegyezni, ebben az esetben a bíróság
hoz kell folyamodni a véleménykülönbség megoldására.

A kanadai jogrendszer és akeresztény felfogás közötti összhangot nem kell
hangsúlyoznunk. Az Egyesült Aliarnokban is ilyen irányba halad a kérdés elmé
leti megoldása, amint az elnök által felállított etikai bizottság véleménye mutat
ja. A bizottság nyilatkozata hangsúlyozza, hogy végső fokon sem a jog, sem az er-
kölcs nem követeli meg a beteg haszontalan kezelését. ,

Ha ez az álláspont a gyakorlatban is elfogadottá válik, az Egyesült Allamokban
új törvényre lesz szükség ahhoz, hogy az eddigi jog fejlődésének helyesebb
irányt szabjanak. Erre Kanadában és másutt nincsen szükség. A döntéseket a
család tagjainak és a kezelő orvosnak a lelkiismeretére kell bízni, akik az élet és
a halál keresztény értékének fényében és a beteg érdekeinek legjobb ismereté
ben tudják meghozni döntésüket. A tévedések elkerülésének biztosítéka nem a
törvényhozásban vagy bírói döntésben rejlik, hanem az "élet szentsége" iránti
őszinte tiszteletben. Ez a beállítottság egyrészt elismeri azt, hogy "az élet az

-alapja minden más emberi értéknek", ugyanakkor azt is figyelembe veszi, amint
a vatikáni nyilatkozat mondja, hogy a szenvedés és halál " ...Krisztus szenve
désében és megváltó halálában való részvételt és abba való bekapcsolódást je
lent .. .", A halálhoz való jog kérdését tehát nem lehet elválasztani a felebarát
őszinte tiszteletétőlés szeretetétől.
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