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OKVIRNI SADRŽAJ MODULA
Bolesnici su članovi župne zajednice i pastoralno praćenje bolesnika je nužno u župnim zajednicama. U
predmetu se približava palijativna skrb kojom se naglašava briga za život, dok se na umiranje gleda kao
normalan proces. Palijativnu skrb pružaju skupine liječnika, medicinskih sestara, fizikalnih terapeuta,
socijalnih radnika, svećenika i dragovoljaca. Objedinjuju se psihološki i duhovni oblici skrbi, pomaže se
obiteljima pri njezi bolesnika i pri žalovanju. Kao takva palijativna skrb ima svoje mjesto u životu župne
zajednice. Uz stručnu medicinsku skrb, svjedočanstvo vjere osoblja udruženih pri pružanju palijativne
skrbi višestruko pomaže osobama zahvaćenima bolešću kako bi se održale u životnim krizama i kako ne
bi izgubile vjeru zbog nastale situacije. Studenti stječu osnovna saznanja o palijativnoj skrbi općenito i o
njezinoj primjeni u župnoj zajednici.
POPIS LITERATURE
A. JUŠIĆ i suradnici, Hospicij i palijativna skrb, Zagreb, 1995.; S. PLESCHBERGEr – K. HEIMERL – M. WILD
(ur.), Palliativpflege, Facultas Univeritätsverlag, Wien, 2002.; L. ARAMBAŠIĆ, Gubitak, tugovanje, podrška,
Jastrebarsko, 2005.; N. VRANJEŠ, Na pragu vječnosti. Promišljanja o pastoralu umirućih, Zagreb, 2015.
OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Nastava se ustrojava tijekom semestra, prema odredbama Sveučilišta i KBF-a, odnosno, izvedbenoga
plana nastave. KBF organizira kontinuirani ritam studijskih susreta tijekom semestra unutar kojega je
raspoređeno vrijeme potrebno za predavanje, vježbe, konzultacije, studij u knjižnici. Nastava se ostvaruje
kroz predavanja, konzultacije, samostalni rad i istraživački rad.
OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Student je obvezan sudjelovati u radu svakoga studijskog susreta, kako je određeno Statutom KBF-a
Sveučilišta u Zagrebu. Student je obvezan aktivno pratiti predavanja, čitati/studirati literaturu.
OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Anketiranjem studenata prati se kvaliteta i utvrđuje uspješnost izvođenja nastave.
BROJ ECTS BODOVA : 4

