
 

 
 

 

Rundum Zuhause betreut  
 

Cursurile de formare continua vă sunt oferite prin parteneriatul între Caritas Rundum Zuhause betreut și  
Caritas Satu Mare. 

 

 

Programul Train to Care 2019, în România 
 
Programul și tarifele speciale pentru îngrijitoarele/îngrijitorii de persoane din România,  
care nu colaborează cu organizația Caritas Rundum Zuhause betreut, dar care vor să participe 
la cursurile de formare Train to Care. 

 
Locaţia: Satu Mare, Caritas Academica, Centrul St. Paul, Strada Lükö Bela nr. 15. 
Cursurile se desfăşoară în intervalul orar 09:00 – 17:00 și vor fi susţinute în limba română. 
 

 

1. Alimentaţia persoanelor vârstnice, 09.04.2019  
Formatoare: Melinda Bogdán, coordonatorea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Sf. 

Varvara, Baia Mare - Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

Cursul tratează noțiunile de bază pe tema alimentației sănătoase pentru vârstnici și vă oferă numeroase 
sfaturi practice la diferite boli. 

Tarif special pentru participare:            25 Euro în loc de 34 Euro 
 

2. Măsuri în situaţii de urgenţă medicală, 10.04.2019 
Formatoare: Melinda Bogdán, coordonatorea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Sf. 

Varvara, Baia Mare - Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

În activitatea de îngrijire la domiciliu, o îngrijitoare/un îngrijitor de persoane se poate confrunta cu situaţii de 
urgentă medicală ale pacienţilor, precum: atac de cord, accident vascular cerebral, hipoglicemie, 
pierderea cunoştinţei, obstrucţia căilor respiratorii, diferite leziuni osoase sau articulare sau fracturi ale 
membrelor etc. 
Cursul vă prezintă măsurile şi acţiunile necesare în astfel de situaţii şi modalităţile în care puteţi interveni 
pentru oferirea primului ajutor, până la sosirea medicului sau transportarea pacientului într-o unitate 
medicală.  
O intervenţie rapidă, pe baza informaţiilor corecte privind primul ajutor, poate salva vieţi. 
 

Tarif special pentru participare:            25 Euro în loc de 34 Euro 
 

3. Fit for Care- Prevenirea conflictelor şi gestionarea  dificultăţilor în 

îngrijire, 14+15.05.2019 
Formatoare: Vanda Reimer, coordonatorea Centrului Comunitar „Casa Prieteniei“ Satu 

Mare - Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, trainer 

Acest curs vă ajută să gestionaţi cu mai multă încredere şi profesionalism situațiile conflictuale în îngrijirea 
la domiciliu, situaţii care pot apărea în relaţia cu persoana asistată, cu familia acesteia sau cu 
colegii/colegele, dar şi să preveniţi pe viitor situaţiile cu potenţial conflictual. Cursul vă prezintă de 
asemenea sursele de stres şi de conflict în îngrijirea la domiciliu şi vă oferă posibilitatea de a exersa pe 
baza unor exemple practice, pentru a găsi cea mai bună strategie de rezolvare a conflictelor, o strategie 
orientată către promovarea şi prevenirea sănătăţii individuale.  

Tarif special pentru participare:              50 Euro în loc de 68 Euro 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Rundum Zuhause betreut  
 

Cursurile de formare continua vă sunt oferite prin parteneriatul între Caritas Rundum Zuhause betreut și  
Caritas Satu Mare. 

 

 
 

 

 

4. Kinaesthetics în îngrijire, 24.+25.+26.09.2019 
Formatori: Lázár Sebestyén și Gabriella Gáll, traineri Kinaesthetics nivel 2 

Scopul cursului este formarea competenţelor de transfer şi mobilizare a pacientului în activitățile zilnice de 
îngrjire, astfel încât îngrijitoarele/îngrijitorii de persoane să îşi protejeze sănătatea, să poată evita durerile de 
spate sau accidentele la locul de muncă. În urma cursului veţi dobândi mai multă siguranţă în transferul 
pacienţilor cu mobilitate limitată şi vă veţi îmbunătăţi activitatea de îngrijire. 
La finalul cursului, veţi primi din partea Asiciației Kinaesthetics din România un certificat de participare la 
cursul de bază pentru kinaesthetics, lucru care vă va permite să participaţi în viitor la cursuri pentru 
avansaţi în kinaesthatics. 
Pentru informații suplimentare, accesați: www.kinaesthetic.ro 

 

Tarif special pentru participare: 75 Euro în loc de 114 Euro 
 

5. Cum să-i trataţi şi cum să comunicaţi cu bolnavii care suferă de 
demenţă, 07+08+09.10.2019 

Formator: Claudiu Suditu, BSc., Directorul Căminului pentru oameni vârstnici - Casa Sf. 

Barbara Caritas Viena, Advanced Nursing Practitioner, Consultant de specialitate pentru 
asistența medicală, Auditor în cadrul Certificatului Național de Calitate a căminelor pentru 
oameni vârstnici din Austria, Președinte al Ordinului Asistentelor Medicale și al Asistenților 
Medicali din Viena, Membru al Biroului Executiv al Ordinului Asistentelor Medicale și al 
Asistenților Medicali din Austria. 

Abordările metodologice și  practice în relațiile și comunicarea cu  persoanele cu demență,  vă vor ajuta să 
vă descurcaţi cât mai bine și mai profesional în îngrijirea acestora , în interesul lor și al membrilor  familiei. 
În același timp,  informatiile vor  contribui la ușurarea muncii dumneavoastră în îngrijirea de zi cu zi. Metoda 
validării conform Naomi Feil, care este in prezent mai puțin cunoscută în România, vă va fi de asemenea 
prezentată in acest curs. 

 

Tarif special pentru participare:            75 Euro în loc de 114 Euro 
 
Înregistrarea: 

Pentru înscrierea la cursuri, vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat, pe e-mail 
sau pe fax, la: Caritas Satu Mare, Doamna Orsolya Megyesi: Fax: +40 / (0) 261 710 246,  
info24@caritas-sm.ro sau Caritas Rundum Zuhause betreut, Doamna Judit Keskin: Fax: +43 / (0)1 
/ 503 307 728 50, office@caritas-rundumbetreut.at. 
 
Taxa de participare va fi virată în contul: 
Caritas Rundum Zuhause betreut  
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247 
BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX  
Scopul utilizării (vă rugăm să completați neapărat): Numele Dvs + Numarul cursului 
 
Pentru întrebări și alte informații, vă puteți adresa Doamnei Orsolya Megyesi la numărul de telefon 
+40 / (0) 261 710 246 sau doamnei Judit Keskin la numărul de Telefon +43 / (0)1 / 3760 215. 
Mai multe informații despre programul Train to Care, precum și despre protecția datelor 
personale, găsiți pe: www.traintocare.at. 

mailto:info24@caritas-sm.ro
http://www.traintocare.at/

