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Train to Care 
Továbbképzés házibeteg gondozók részére 

Időpontok 2022-ben, Magyarország 

 
 
 
 

 
 
Program áttekintése 
 
Téma Időpont Helyszín Előadók 

Új! Az ápolásban használt 
dokumentációkhoz szükséges 
német nyelvtudás fejlesztése 
és kommunikáció a gondozásban 

(német nyelvű képzés) 
csak Caritasos gondozók részére 

2022.03.14.+ 2022.04.25. 
13.00 – 14.30 óra 

 
vagy 

 
2022.09.12.+ 2022.10.17. 

13.00 – 14.30 óra 

online  

 
Wecko Sabine 

Új! Pszichés betegségek 
időskorban 

2022.09.20.+21.+22. 

13:00 – 15:00 óra 
online  Szűcs Ritta 

 
 
 
 
 
 

© Lukas Beck 



A továbbképzés szervezői: a Caritas Rundum Zuhause betreut Egyesület és a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet 

 

 
Meghívó 

Továbbképzés házibeteg gondozók és ápolók részére 
 
 

A kurzusok az ausztriai „Caritas Rundum Zuhause betreut“ keretein belül dolgozó házibeteg gondozóknak 

szólnak. Továbbá a „Pszichés betegségek időskorban“ képzésen részt vehetnek a Szatmári Egyházmegyei 

Caritas dolgozói, illetve bármely más személy, akit az említett téma érdekel. 

 
A „Pszichés betegségek időskorban“ továbbképzés magyar nyelven, míg a „Az ápolásban használt 

dokumentációkhoz szükséges német nyelvtudás fejlesztése és kommunikáció a gondozásban“ továbbképzés 
német nyelven lesz megtartva. 

Az online kurzusok a Zoom programmal zajlanak. Ha a program alkalmazásában segítségre van szüksége, igény 
esetén szívesen tartunk Önnel a képzés előtt egy próbabejelentkezést.  

Amennyiben változás merülne fel a kurzusok időpontjában, időben értesíteni fogjuk a résztvevőket.   
           

Jelentkezés 
 

Kérjük, hogy a továbbképzésekre online jelentkezzen, melyet a következő linken tehet meg: 

https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care-anmeldung 
 

Előadók 
 

Szűcs Ritta, területvezető – Szociális segítség és támogatás, Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet, szakmai előadó 
 

Wecko Sabine DGKP, diplomás ápoló, koordinátor a 24 órás gondozással foglalkozó Caritas Rundum 
Zuhause betreut Egyesületnél, számos tapasztalattal rendelkezik a diagnosztika területén, ill. az ápolási 
tevékenységek szervezésében, ellenőrzésében és kiértékelésében 

 

A továbbképzés díja 
 
 

Téma Képzés száma Képzési díj 

Az ápolásban használt dokumentációkhoz szükséges német 
nyelvtudás fejlesztése és kommunikáció a gondozásban 

AT2022-01 15,- € 

ÚJ! Pszichés betegségek időskorban HU2022-01 30,- € 
 

Az árak tartalmazzák az esetleges forgalmi adót. 
 

A képzés összegét a következő bankszámlára kell átutalni: 
Caritas Rundum Zuhause betreut 
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247 
Megjegyzés (Verwendungszweck), melyet mindenképp meg kell adni az utaláskor: az Ön teljes neve + a 
képzés száma 
 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas dolgozók képzési díját a munkáltató fizeti. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a képzési díj külső személyek részére magasabb. A díjakról és aktuális akciókról 
szívesen tájékoztatják Önt kontaktszemélyeink.  

 
 

Kontaktszemélyek 

Caritas Szatmárnémeti  

Megyesi Orsolya 

Telefon:+40 / (0) / 261 710 246 
Email: info24@caritas-sm.ro 

Caritas Rundum Zuhause betreut 

Keskin Judit 

Telefon +43 / (0)1 / 376 02 15 
Email: office@caritas-rundumbetreut.at 

 

További információkat a honlapunkon olvashat: www.traintocare.at. 
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