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Továbbképzések Magyarországon-Train to Care 2019 
 
A továbbképzéseket gondozónőknek, gondozóknak ajánljuk, függetlenül attól, hogy a Caritas 
Rundum Zuhause betreuet Egyesületnél dolgozik vagy sem. 
A továbbképzések magyar nyelven lesznek megtartva. 
 
Helyszínek: 
 
Nyergesújfalu: Szent Mihály Idősgondozási Központ, Kossuth L. u.3. 

Esztergom: Szent Adalbert Képzési Lelkiségi És Konferencia Központ Gondnoksága,  
Szent István Tér 10. 
 

A továbbképzések - az első két nap 9-19 óráig tartanak, a harmadik napon pedig 9-14 óráig. Ha 
valamely időpontot megváltoztatnánk, időben fogjuk Önt erről értesíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Kinaesthetics a gondozásban (alapképzés), 2019.10.15.+16.+17., Nyergesújfalu 

Trainerek: Gáll Gabriella és Lázár Sebestyén, 2.fokú kinaesthetics trainerek 

 

Cél, hogy a megfelelő mozgatási módszerek bemutásával támogassuk az Ön egészségét hosszú 

távon is, és, hogy Ön ezáltal megelőzhesse a munka során kialakulható hátfájdalmakat és 

izomsérüléseket. A kinesztétika folyamán az ápoltak mindennapi mozgási/mozgatási lehetőségei 

jobban figyelembe vannak véve, ezáltal a mozgásban korlátozott ápoltak forgatása/mozgatása is 

biztonságosabb lesz. Ön erről az alapképzésről a román Kinesztétikai Egyesülettől egy 

bizonyítványt is kap. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben további haladó kinesztétika 

tanfolyamokat is elvégezhessen.  

Fontos: Kérem vigyen magával kényelmes öltözéket, vastag zoknit/papucsot! 

Kedvezményes árajánlat most 90,- EUR 120,- EUR helyett 
 

2.) Hogyan bánjon és kommunikáljon a demens betegekkel/ validáció, 2019.11.04.+05.+06., 

Esztergom 

Trainerek: Angéla Kincses, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Szent 

Hildegárda Házi Betgápoló Központjának a vezetője, szakmai előadó 

és Kiss Angéla, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Szent Hildegárda 

Házi Betgápoló Központjának a vezetője, szakmai előadó 

 

A jelenlegi aktuális módszerek és gyakorlatok a demenciában szenvedő betegekkel való 
bánásmódban és kommunikációban hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyre nagyobb számban lévő 
demenciában szenvedő betegek gondozása minél jobban és megfelelőbben történjen mind az 
ügyfelek, mind a családtagok érdekében.Ugyanakkor az elhangzó tippek hozzájárulnak a 
gondozás hétköznapjainak megkönnyítéséhez. Naomi Feil szerint ennek egyik legfontosabb 
módszere a validáció, amely jelenleg még kevésbé ismert Magyarországon. Ezt szintén be fogják 
mutatni a továbbképzés folyamán. 

                     

Kedvezményes árajánlat:                          most  90,- EUR 120,- EUR helyett                   
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Jelentkezés: 
 
Kérjük, hogy a kötelező írásbeli jelentkezését emailben vagy faxon küldje el:  
a Caritas Rundum Zuhause betreut Egyesületnél: Keskin Juditnak  
Fax: +43 / (0)1 / 503 307 728 50 vagy office@caritas-rundumbetreut.at 
vagy a szatmárnémeti Caritasnál: Megyesi Orsolyának:  
Fax: +40 / (0) 261 710 246 vagy info24@caritas-sm.ro 
 
 
A részvételi díjat a következő bankszámlára kell átutalni: 
 
Caritas Rundum Zuhause betreut 
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247 
BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX 
Megjegyzés (Verwendungszweck), mindenképp meg kell adni: az Ön teljes neve+a kurzus 
neve 
 
 
Kérdések esetén keressék Keskin Juditot a +43 (0)1 3760215-ös telefonszámon vagy emailben: 
office@caritas-rundumbetreut.at 
 
További információkat a programról és az adatvédelemről a honlapunkon olvashat: 
www.traintocare.at  

http://www.traintocare.at/

