
Dysthanasia 

“лоша смрт“



• Дистаназија се нарекува бескорисно и 

прекумерно лекување на терминално 

болни пациенти.

• Тоа е процес што го продолжува 

умирањето, не ретко пропратено со 

патење, болка...



• Артефициелно продолжување на 

животот

• Лекување на пациент што нема шанси 

да се излекува е всушност 

омаловажување или не почитување на 

неговото достоинство



Orthotanasiа

• Достоинтвено умирање следува после  

достоинствено живеење, не е само 

умирање без болки и патење. 



Orthotanasiа

• Овозможување и обезбедување на 

хумана смрт, без непотребни 

интервенции

• Голем предизвик е да се обезбеди смрт 

со дигнитет 



Прекинување на третман

• Кога нема никаква корист од третманот

• Кога фамилијата или самиот пациент 

сака да се прекине, а докторот смета 

дека лекувањето е безполезно



• Прекинување на терапијата која го 

одржува живот може да е етичен и 

медицински соодветен во некои 

околности, како на пример состојба кога 

лекувањето и третманот не 

исполнуваат ни мал дел од саканите 

резултати, а е поврзано со болка и 

патење на пациентот



• Докторот е должен, има морална и правна обврска 
јасно и искрено да ја соопшти состојбата  на 
пациентот/фамилијата и прогностичките очекувања

• Обврзан е да отвори отворена дискусија за 
неминовноста на смртта и дека секое продолжување 
на агресивна терапија ја влошува состојбата 

• Докторот мора да го објасни теретот на 
понатаможниот третман и адекватноста на опцијата 
да се овозможи природна смрт. 



• Одлуката за продолжување на 
третманот мора да биде заедничка меѓу 
докторот и пациентот/фамилијата .

• Желбата на пациентот или на 
фамилијата кога тој не е способен за 
донесување на одлука, мора да се 
почитува. 

• Мора да се почиутва автономијата на 
пациентот. 



• Ако пациентот/фамилијата побара да се 

прекине подршката на виталните функции 

или болниот да се отпушти од болница за да 

почине дома, во случаи кога лекарот смета 

дека агресивна терапија нема да биде од 

корист, доктрот е етички обврзан да ја 

разгледа и почитува желбата иако правните 

апсекти не се сосема јасни. 


