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Train to Care
Програма за допълнителни квалификационни
курсове за самонаети лични асистенти
и медицински сестри

Обучения 2022
България, Пловдив

Програма
Тема

Дата

Място

Лектори

Немска компетентност в документацията за
грижа и комуникация в обгрижването

14.03.2022 + 25.04.2022
13.00 – 14.30
oder
12.09.2022 + 17.10.2022
13.00 – 14.30

онлайн

Сабине Вецко

30.+31.05.2022
13.00 – 16.00

онлайн

Галина Христова

12.+13.09.2022
13.00 – 16.00

онлайн

Виолета
Копенстайнер

Само за личните асистенти на Каритас
Този курс ще ви помогне да водите
документацията си за грижи по-добре и попрофесионално. Курсът е допълнен с важни
предупреждения и упражнения за професионална
комуникация с лекари или други служби на немски
език.

Какво да правите при спешни случаи
Курсът се занимава с необходимите мерки /
интервенционни мерки при спешни случаи и ви
показва как можете да предоставите първа
помощ, докато дойде лекарят / линейката или
пациентът бъде откаран в болницата.
Действайки бързо и професионално въз основа на
правилната информация за първа помощ може да
се спаси човешки живот.

Активиране на хора с деменция
Придобийте вдъхновение и умения да създадете
програма за активиране за хора с различна степен
на деменция, която да им бъде от полза.
Изкуството се превръща в комуникационен мост
между реалността и вътрешния опит на болния.

*Моля, имайте предвид, че защитните мерки (напр. носене на FFP2, спазване на дистанция, антиген или PCR тест,
евентуално доказателство за ваксинация и т.н.) срещу коронавирусни инфекции (COVID19) се спазват по време на
курсовете за грижи в съответствие с действащите в момента регламенти.
Посочените времена са австрийски.
**Посочените времена са австрийски.

Курсовете за обучение са сътрудничество между Caritas Rundum Zuhause betreut и Caritas Sofia.

Покана
Програма за допълнителни квалификационни курсове за самонаети лични
болногледачи и медицински сестри
Курсовете за обучение се предлагат на личните асистенти , които работят съвместно със сдружение Caritas
Rundum Zuhause betreut, на служители на Каритас София и на всички, които се интересуват от
предлаганите теми на курса.
Всички курсове за обучение - с изключение на обучението по Немска компетентност в документацията за
грижи и комуникация в обгрижването - се провеждат на български език.
Онлайн курсовете се предлагат чрез Zoom. Ако имате нужда от помощ при използването на програмата, ще
се радваме да организираме пробен час за вас преди началото на курса.
Ако организаторът промени датата, това ще бъде съобщено своевременно.
Курсовете за обучение могат да бъдат посещавани и от външни участници. Моля обърнете внимание,
че таксата за курс за външни участници е по-висока. Научете за цените и актуалните промоции от
съответното лице за контакт.
Самите участници трябва да покрият разходите за пътуване до и от събитието, както и всички разходи за
настаняване и храна.
Регистрирай се:
Молим ви за обвързваща онлайн регистрация поне една седмица преди курса на адрес:
https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care-anmeldung
Лектори:
Галина Христова – ръководител отдел „Гледане на болни в домашна среда“ на Каритас в Пловдив, по
образование медицинска сестра с 10 години опит в интензивно отделение.
Виолета Копенстайнер –дипломирана медицинска сестра, сертифициран преподавател по валидиране по
Наоми Фейл
Самостоятелно работеща като: обучител, учител, консултации за грижи и деменция, индивидуална
валидация и подкрепа за роднини.
DGKP Sabine Wecko - координатор на 24-часовата грижа, има богат опит в диагностиката, организацията,
контрола и оценката на мерките за грижи
Регистрация и плащане:
Моля да направите обвързваща писмена регистрация до
Каритас София
Госпожа Мочева
Телефон: +359/889 552 980
Eмайл: care.migration@caritas-sofia.org

Caritas Rundum Zuhause betreut
Slavomira Mergell
Телефон: +43/664 848 2564
Eмайл: office@caritas-rundumbetreut.at

Тема

Номер на курса

Немска компетентност в документацията за грижи и комуникация в обгрижването
Какво да правите при спешни случаи
Активиране на хора с деменция

AT2022-01
BG2022-01
BG2022-02

Плати:
Таксата трябва да бъде преведена на следната банкова сметка:
Caritas Rundum Zuhause betreut:
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247
BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX
Цел (моля, посочете): Вашето име + Номер на курса
Можете да се регистрирате и онлайн на: www.traintocare.at

Курсовете за обучение са сътрудничество между Caritas Rundum Zuhause betreut и Caritas Sofia.

количество
15,- €
30,- €
30,- €

