 -הופכים דאגה לחוויה טיפולית

ממואפ לאנשים הזקוקים לכם
מטפלים בהורה מבוגר או בבן משפחה החי עם מוגבלויות ,זקוקים לפתרון
חדשני ומקורי שיהפוך את החיים של כולכם לנוחים ונעימים יותר?...

המסך החכם של 'ממואפ' מותקן במקום מרכזי
ובולט בביתו של יקירכם או בחדרו במוסד/מעון בו
הוא מתגורר ומציג שפע מידע התורם לרווחה
האישית ולשדרוג איכות חייו לאורך כל שעות היום.

'ממואפ' הוא סייען דיגיטלי משוכלל המשמש 'יד ימינו' של כל  ,Caregiverאם זה בן משפחה
או מטפל מקצועי המתמודדים עם קשיים ואתגרים לא פשוטים בטיפול ביקיריהם וזקוקים
לפתרון זמין ונוח שיסייע להעניק סיוע מיטבי ,להפחית דאגות ולחצים ולחסוך זמן והוצאות.
"ההמצאות הטובות ביותר מתחילות בצורך אמיתי וכנה"...
כמומחים בתחום מערכות מידע ,בינה עסקית  Biוניו-מדיה ,Ux
וכמטפלים העיקריים  Caregiversבהורים מבוגרים ,רתמו בני
הזוג אסנת ורוני אפשטין את כל ניסיונם העשיר בהייטק לפתח
מערכת ייחודית ומקורית שתעמוד באתגרי הטיפול המורכב
באנשים החיים בדמנציה ,אוטיזם ,הפרעות קשב וריכוז ,תסמונת
דאון ,ירידה קוגניטיבית ,בעיות נירולוגיות ,בעיות נפשיות ועוד
שורה של תסמינים ומחלות הגורמות לאדם בלבול ושכחה ,בעיות
זיכרון ,איבוד הקשר עם המציאות ,בעיה בזמן ,קושי בהתארגנות
וביצוע מטלות פשוטות ומורכבות לאורך היום יום במגוון שפות.
'ממואפ' מאפשר לכל  Caregiverגם ללא הכשרה או ניסון טיפולי
קודם לשדרג את איכות הסיוע שהוא מעניק ליקירים לו לאורך
זמן וללא צורך לשהות לצידם רוב הזמן ,מכל מקום ובכל עת.
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 ליווי וסיוע מתמשך בעזרת מסך חכם'ממואפ' מותקן בבתים פרטיים בהם חי אדם הזקוק לטיפול יום-יומי ,מותקן בבתי אבות,
בדיור מוגן ,במעונות ,מחלקות סיעודיות ושיקום ואף מותקן במעבדת הזקנה של המכללה
הטכנולוגית חולון  HiTולקראת פרויקט עם מרפאת הזיכרון בשיבא' .ממואפ' הוא חלק
מתכנית 'בתים חכמים' של בית איזי שפירא והג'וינט ומשרת משפחות רבות ברחבי הארץ.
מגוון פתרונות וכלים חדשים המאפשרים לחיות עם המחלה ולא להרגיש לבד חסר ביטחון:
עוגן לסדר היום ,להתארגנון ולתיווך למציאות -
• מסייע לשימור הזיכרון ע"י הצגת תזכורות ,הודעות ומסרים
מילוליים וויזואליים.
• מסייע למנוע בלבול ושכחה של פעילויות ,זמנים ,החלפה בין
יום ולילה ,עונות השנה ,שעות היום ועוד.
• מחזק את הקשר עם המשפחה ,הקהילה והסביבה ומסייע
בהתמודדות הקשה בדידות ושעמום.
• תומך בהנעה לפעולה ומחזק בטחון עצמי ועצמאות.
• מסייע בהפחתת דאגות ולחצים למשתמש ולמטפל.
• מסייע בשמירה על סדר נטילת תרופות ,בקרת תזונה ושתיה,
פעילות גופנית ושמירה על היגיינה.
• מאפשר חיבור ותיווך למציאות ,כגון סיוע בזיהוי פרצופים.
'ממואפ' הוא לא עוד טלוויזיה או גדג'ט טכנולוגי – מדובר על
מסך חכם ועצמאי בגודל  32אינץ' המותקן במקום מרכזי ובולט
בכל דירה ע"י צוות ממואפ בעזרת מתקן תליה או זרוע ברקן.
המסך נועד ומשמש אך ורק לתכנית הטיפול ,נשאר דולק לאורך
כל היום ומחבר את החולה לכל המידע הנדרש בכדי לנהל חיים
מעניינים ופעילים ומסייע ותורם בהתמודדות בבדידות.

שיחת וידאו וביקור בית וירטואלי – מאפשר לבני משפחה,
חברים או צוות מקצועי טיפולי ,לבקר ,לראות ולדבר עם החולה
מכל מקום ובכל זמן ,גם מחו"ל ,וזאת ללא צורך בתפעול,
המענה מתבצע באופן אוטומטי עבורו על גבי מסך גדול ונגיש.
ערוץ התוכן – הקרנה מתוזמנת מראש (כולל התראה נעימה)
של תכנים מגוונים ,הרצאות ,סרטים ותכניות לפי תחומי העניין.
אתנחתא מוסיקלית – השמעה מותאמת מראש של תוכן
מוסיקלי ,שירים ,קונצרטים ומוסיקה והכל בהתאמה אישית.
זיכרון אישי בתמונות  -יצירת אלבומי תמונות שיוצגו במסך
בשעות לפי בחירה ,ייצרו עניין וייתרמו לשימור הזיכרון.
פלייליסט  -אפשרות ליצור פלייליסט אישי של מוסיקה ,סרטים
והרצאות ,ולהקרין אותם באופן יזום כאשר באים ביקור.
מפגשים מקצועיים מרחוק  -ביקור וירטואלי של איש מקצוע
לטיפול פרטי אחד על אחד :שיחות טיפוליות ,תרפיה במוזיקה,
פוטוגרפיה ,ריפוי בעיסוק ,ביקורי חברים ועוד.

וידאו צ'אט ● תזכורות ● בקרת תרופות ● פעילויות ואירועים ● מוסיקה ● סרטונים ● דרישות שלום

'ממואפ' – מיזם חברתי טכנולוגי מכפר סבא ,בוגר תכנית 'הכוורת' למיזמים בעלי פוטנציאל
גבוה לחולל שינוי בתחומם ,מיסודם של קרנות הביטוח הלאומי והג'וינט .מערכות הניו-מדיה
האישיות של 'ממואפ' מסייעות כבר למעלה מ 35,000-ימים אצל אנשים מבוגרים רבים בכל
רחבי ישראל ,סייעו למשפחות רבות לצלוח את תקופת הקורונה המאתגרת והבידודים הרבים
ואפשרו להמשיך ברצף הטיפול והביקור .מערכות אלו גם מותקנות אצל דיירים ברשת מגדלי
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