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Train to Care 
Továbbképzés házibeteg gondozók részére 

Időpontok 2023-ban 

 
 
 
 

 
Program áttekintése 
 
Téma Időpont Helyszín Nyelv Előadók 

 
Kinaesthetics - gyakorlati 
órák 

2023.04.24. 

14.00 – 17.00 óra 

------------------------ 

2023.10.10. 

14.00 – 17.00 óra 

 
Bécs* 

 

német 

 

Backaiova 

Estera 

Hogyan aktiváljuk és  
foglaljuk le a demenciában 
szenvedőket 

2023.05.15.+2023.05.16. 

12.00 – 15.00 óra 

online  

 
német Koppensteiner 

Violetta 

Gondozási dokumentáció 
(csak Caritasos gondozók 
részére) 

2023.06.12.+2023.06.26. 

13.00 – 14.30 óra 

------------------------ 

2023.10.02.+2023.10.16. 

13.00 – 14.30 óra 

 
online  

 

német 

 

 

Hirschvogl Julia 

 

Profi kommunikáció a 
hozzátartozókkal 

2023.09.12.+2023.09.13. 
13.00 – 14.30 óra 

online német Krabbe Heike 

 

* Felhívjuk figyelmét, hogy a koronavírus fertőzések (COVID19) elleni védőintézkedéseket (pl. FFP2 viselése, távolságtartás, 
antigén- vagy PCR-teszt, szükség esetén oltás igazolása stb.) a Train to Care tanfolyamok során a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak megfelelően be kell tartani. 
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Meghívó 

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

szólnak. A továbbképzéseken- a „Gondozási dokumentáció“ kivételével- bármely más külsős személy is részt 
vehet, akit az említett téma érdekel. 

A továbbképzések német nyelven lesznek 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 
 

Helyszín: 

Kinaesthetics - gyakorlati órák: Caritas Haus St. Barbara, Erlaaer tér 4, 1230 Bécs 
 

Előadók 
 

Koppensteiner Violetta - Okleveles validációs tanár (CVT) Naomi Feil, gondozási és demencia tanácsadási, 

egyéni validálási és hozzátartozói támogatási tréner 
 

Hirschvogl Julia 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 
 

Heike Krabbe, DGKP - Ápolási oktató, több évtizedes geriátriai tapasztalattal rendelkezik. Több éves 
továbbképzési gyakorlata van a különböző ápolási témákban, mint például a kinaesthetics, ápolási 
esetelemzések moderálása és a különböző kommunikációs tréningek 
 

Backaiova Estera– Linz II. szintű kinesztetikus tréner, nagy tapasztalattal rendelkezik gondozásra szoruló 
emberek gondozásában, aktívan beszél szlovákul, magyarul és németül 
 

A továbbképzés díja 
 
 

Téma Képzés száma Óraszám  Képzési díj 

Kinaesthetics - gyakorlati órák AT2023-01 3 óra jelenlét 38,- € 

Hogyan aktiváljuk és foglaljuk le a 
demenciában szenvedőket 

AT2023-02 6 óra online 36,- € 

Gondozási dokumentáció AT2023-03 3 óra online 18,- € 

Profi kommunikáció a hozzátartozókkal  AT2023-04 3 óra online 18,- € 
 

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 
 

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

szívesen tájékoztatják Önt kontaktszemélyünk.  
 

Kontaktszemély: 

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. 

https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care-anmeldung
mailto:office@caritas-rundumbetreut.at
http://www.traintocare.at./

