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Vsebina: 

Smrt kot prenehanje življenjske dejavnosti in bioloških procesov; 

Različno razumevanje smrti in umiranja: biomedicinsko razumevanje nujnosti in brezpogojnosti tako 

umiranja kot tudi smrti (ki zajema razumevanje tako smrti telesa kot tudi smrti možganov); etnološki 

vidiki smrti (ki smrt navezujejo in doživljajo v različnih navadah, šegah in običajih); antropološki vidiki 

smrti ( ki so v različnih družbah različni); religijska razmišljanja smrti (ki se razlikujejo glede na vrsto 

religijskih vsebin in doživljanj); filozofsko razumevanje pojava umiranja in smrti (kot rezultat 

človekovih razmišljanj in (po)doživljanj tega enkratnega pojava; sociološko umiranje in smrt (ki nujno 

vedno ne pomeni tudi fizično smrt, vsebuje pa odnos družbe, družbenih skupin do umiranja in 

smrti v določenem družbenem prostoru);  

Zanesljivi in nezanesljivi znaki smrti; 

Smrt in umiranje nekoč in v postmoderni družbi; 

Svetovni nazor in smrt; vpliv religij na umiranje in smrt; obredoslovje; 

Koncept dobre smrti, detabuizacija smrti; 

Proces umiranja; smrt in generacije; 

Odnos družine do zdravja, bolezni, umiranja in smrti; 

Medicinska sestra in doživljanje umiranja in smrti; 

Spremljanje umirajočega; 

Paliativna nega in oskrba; 

Umirajoči in komunikacija; dostojanstvo; 

Potrebe in pravice umirajočega; 

Žalovanje; spremljanje žalujočih; 

Hospic; 

Evtanazija; 

Obsmrtna doživetja. 
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