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Home Care Technology 

מסך חכם המאפשר ביקורים מרחוק  

טיפול בביתמידע ותוכניות , תזכורות

ממואפ לא משאיר  
את המבוגרים לבד

מגוון גדול של יכולות ושימושים-ממואפ 

, י הצגת תזכורות"עהזיכרון מסייע לשימור •

.וויזואלייםהודעות ומסרים מילוליים 

מהווה עוגן לסדר היום ומסייע למנוע בלבול  •

,  זמנים, פעילויות, ושכחה של אירועים

.החלפה בין יום ולילה ועוד

מחזק את הקשר עם המשפחה והסביבה •

.ושעמוםומסייע בהפחתת בדידות 

את  לפעילות ומחזק בעידוד והנעה עוזר •

.תחושת הביטחון העצמי והעצמאות

למבוגר  הן , מסייע בהפחתת דאגות ולחצים•

.לבני המשפחה מטפלים בווהן 

,  מסייע בשמירה על סדר נטילת תרופות•

פעילות גופנית  , בקרת תזונה ושתיה

ושמירה על היגיינה

כגון סיוע בזיהוי  , מאפשר חיבור למציאות•

התרעות על מזג אוויר  , פרצופים ואנשים

.אירועים חשובים ועוד, חריג

:יתרונות לבן המשפחה המטפל

במבוגר לאורך  והשגחה בטיפול מסייע •

.זמן ומשאבים רביםהיממה וחוסך 

בשמירה על  , על ניטור הטיפולמקל •

.למבוגרתעסוקה ועניין ומספק הבריאות 

בשמירה על הקשר של כל בני  עוזר •

.  המבוגרהמשפחה והסביבה הקרובה עם 

.במטפל עובד זרבהפחתת התלות מסייע •

המידע המוצג למבוגר לאורך כל  עדכון •

.מכל מקום ובכל זמן, ופשוטקל היממה הוא 

מחיפה המתגורר  86פנסיונר בן , התעורר יצחק08:00-ב

לאחר כמה דקות  . לקול צלילי המוסיקה שהוא אוהב, לבדו

הגיע יצחק לסלון ושם ראה במסך ממואפ את דרישת  

.  השלום ששלחה לו הבת מיכל והיום החל עבורו עם חיוך

ממואפ הזכיר ליצחק לקחת את התרופה נגד  09:00-ב

הוא שוחח באמצעות שיחת וידאו  09:30-לחץ דם וב

במסך ממואפ עם רותי הבת השנייה שמצאה אותו בריא  

הסובל  )וכך ממואפ מלווה את יצחק . ובמצב רוח טוב

לאורך היממה ומסייע לו להיות  ( מירידה קוגניטיבית קלה

ממואפ 22:00בשעה . עצמאי ופעיל למרות מגבלות הגיל

,  שעליו לקחת כדור נוסף, מזכיר ליצחק שהיום הסתיים

להכין עצמו לשינה ומקרינה עבורו סרטון מצחיק שנכדיו  

וממואפמחר יגיע יום חדש . עבורולממואפצילמו והעלו 

שוב ילווה את יצחק בשגרת יומו כפי שהוא עושה כבר  

כמה חודשים ומאוד מקל על בני משפחתו בטיפול שהם  

במיוחד  איתומעניקים לו ובשמירה על קשר קבוע 

,  שבמידה וליצחק לא היה את ממואפ, בתקופת הקורונה

מצבו הנפשי והבריאותי היה מתדרדר כפי שלצערנו אירע  

.למבוגרים רבים שלא נעזרו בטכנולוגיה כדוגמת ממואפ

בשונה מפתרונות אחרים המסך החכם של ממואפ אינו  

דורש ידע טכנולוגי ולא צורך בתפעול מצד האדם המבוגר  

כל הנדרש  , Out Of The Box-ופותח במיוחד בגישת ה

גישה  . הוא לחבר את המסך לאינטרנט והוא מוכן לשימוש

זו הפכה את ממואפ למוצר פופולרי בקרב בני משפחה  

ובקרב אנשי מקצוע ורופאים הממליצים על ממואפ שוב  

י  "התקנת ממואפ אינה מורכבת ויכולה להתבצע ע. ושוב

עלות הרכישה והשימוש הם . בן משפחה או איש אחזקה

.מהנמוכים בנמצא ושכלולים חדשים נוספים מעת לעת

חשובים בחייו של  אלמנטים ממואפ תוכנן לספק שלושה 

וזאת בעזרת ( ב"קט)ביטחון-טיפול-קשר: אדם מבוגר

נותן מענה ו' חוכמת ההמונים'שנוצר בעזרת ' ארגז כלים'

במיוחד במצב של ירידה  , נרחב לשלל בעיות ואתגרים

ממואפ מתאים ליישום תכניות .קוגניטיבית ואף דמנציה

שלומם ורווחתם של  להבטחת ביקורים מרחוק של 

תוך  בגפם בקהילה מבוגרים ותיקים החיים אזרחים 

בכבוד ומסוגל  שמירה על איכות חיים טובה והזדקנות 

.מפסיבי לאקטיבילגרום ולסייע לאדם מבוגר לעבור 
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