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לא לזכור = לא לדעת
אדם הסובל מאלצהימר  /דמנציה ובעיות
זיכרון ,גם בשלבים מוקדמים של המחלה
 ,MCIהוא למעשה עיוור למציאות...
האדם מרגיש חוסר בטחון עצמי ,שכחה,
בלבול ,חוסר הבנה ,שינויים התנהגותיים,
ירידת ערך המביא לפחדים וחרדות ,חוסר
באדם שהוא היה .בהמשך האדם חש יותר
ויותר בודד ונסגר בעולמו וחי את חייו
במציאות שונה .התחושות הללו גורמות
לירידה בבריאות ,במנטליות ,בהרגשת
חוסר אונים ולירידה תלולה במצב הרוח...
לא לדעת מה קורה איתך ,סביבך ולעיתים
אפילו לא לדעת מי אתה ואיפה אתה גר ,זה
כמו וילון ענק המכסה אותך וגורם לך להיות
בבלקאאוט חלק גדול מהזמן...
מסך ושיטת ממואפ מזיזים בהדרגה את
הוילון הענק ומאפשרים למשתמשים את
העצמאות התיפקודית שכה חשובה להם.

הידעתם ?...אלפי משפחות בישראל מתמודדות עם תופעת
הדמנציה אצל קשיש ,הורה ,בן זוג ,אח או ילד מבוגר.
דמנציה נובעת מנזק בלתי הפיך במוח כתוצאה ממחלת האלצהיימר
(ומחלות אחרות) והינה סידרת סימפטומים ביניהם :אובדן זיכרון,
קשיים בחשיבה ,קשיים בפתרון בעיות ובשפה ,ירידה בתפקוד היומיומי,
איבוד התיאבון ,שינויים בהתנהגות ובמצב הרוח המקשות מאוד
על איכות החיים של המשתמש ובני משפחתו.
הטיפול השכיח לאנשים הסובלים מדמנציה הוא
טיפול תרופתי ,פסיכולוגי קוגניטיבי שלא תמיד עוזרים
ובדרך כלל תופעת הדמנציה רק מחמירה עם השנים,
ובהמשך לירידה הקוגניטיבית ,מופיעים שינויים
במצב הרוח ,תופעות של אי שקט ,אדישות,
דיכאון ,הימנעות והתרחקות מקשרים חברתיים ועוד.
בן/ת הזוג  /בן משפחה המחזיק בכובע המטפל
העיקרי יכול לשנות את התחושות והמצב אצל המשתמש
ויכול להחזיר לו לאט לאט תחושת שייכות וערך ,תחושה
שיש בשביל מה לקום בבוקר ולהעניק למשתמש
איכות חיים סבירה בכל שלב ושלב של המחלה.

הסבירות ללקות בדמנציה עולה עם הגיל,
מעל גיל  65הסיכוי ללקות בדמנציה הוא .10-14%
בשנת  2010החלה ירידה איטית בזיכרונו של אבא שלנו ,יוסי אפשטין.
לאחר שעבר מספר בדיקות הוא אובחן על ידי פסיכיאטר גריאטרי כסובל
מ'דמנציה וסקולרית' והחל נוטל מגוון תרופות.
הירידה בזיכרונו של אבא שלנו החמירה אט אט ועימה ירידה בתפקוד
הכללי ,במצב הרוח ,חוסר בטחון עצמי ועליה בתלות שלו בנו.
עובדה זו הניעה אותנו ללמוד את נושא הדמנציה
לעומק  -התחלנו להפגש עם אנשי מקצוע ,לשוחח
עם בני משפחה אחרים המתמודדים עם התופעה,
הצטרפנו לקבוצות מידע ותמיכה בפייסבוק וקראנו
מאמרים וכתבות רבות בתחום זה.
במקביל התחלנו לטפל בו באופן אישי וצמוד,
בביקורים יום-יומיים ,עזרה בכל עניין ודבר
ושיחות והסברים אין ספור.

הבעיה הגדולה עימה אבא שלנו התמודד הייתה חוסר המודעות
למתרחש ,הבלבול ,מה קורה איתו במהלך היום ומה עליו לעשות
וכמובן ירידה קוגנטיבית תפקודית שבאה בעקבות כל אלה .
התרופות לא עזרו וגם שיטת הפתקים ,לוח המודעות והתזכורות
בטלפון ובפקס נכשלו כולם ולא מצאנו בשוק פתרונות זמינים או
טכנולוגיים לבעיה מסוג זה.
כמומחים בתחום האינטרנט ומערכות מידע ,שקדנו במשך שלוש
שנים על פיתוח מסך ושיטת ממואפ אשר נוסו בהצלחה על אבא
שלנו ועל משתמשים נוספים .בשנת  2018השקנו גרסה חדשה של
מסך ושיטת ממואפ אותם התחלנו להתקין ולהטמיע אצל משפחות
נוספות בישראל.
כיום אבא שלנו הוא בן  91ממשיך להתגורר בגפו בדירתו,
הוא מנהל את חייו באופן עצמאי ,הוא פעיל,
נהנה מהחיים והפסיק בהנחיית הרופא הגיריאטרי
לקחת תרופות .הוא חב את החזרה לשיגרה
ולעצמאות תיפקודית לשימוש במסך ושיטת ממואפ
שפיתחנו עבורו ועבור משתמשים ומשפחות נוספות.

האינטרנט איפשר לנו לתכנן ולפתח מערכת
מידע פרסונלית ,פשוטה להפעלה שנועדה לארגן
ולהציג למשתמש את סדר היום ואת התכנית
והמטלות שעליו לבצע באותו היום  -כחלק
מהשיטה של ממואפ
בנוסף המערכת מאפשרת לשלוח למשתמש מידע
מגוון ועדכני ,מסרים ,הודעות ,תזכורות כלליות,
דרישות שלום ,חוויות ,תמונות וסרטונים ואף
בעתיד לשוחח עימו בוידאו צ'אט מבלי שהמשתמש
צריך להפעיל ולתפעל את המערכת.
את יישום שיטת ממואפ ואת עדכון המסך מבצעים
עבור המשתמש אנשים שהוכשרו לכך ובהם:
•
•
•
•
•

בן זוג של האדם הסובל מדמנציה.
בן  /בני משפחה.
מטפל גרונטולוגי  /איש מקצוע.
עובד סוציאלי בדיור מוגן.
הצוות המקצועי של ממואפ.

בדירתו של המשתמש אנחנו מתקינים מסך
” ,Led32המציג את כל המידע שהמשתמש
צריך בכדי לתפקד ולהגיע לעצמאות תיפקודית.
המשתמש צופה במסך ובמידע מעת לעת במהלך
כל היום וכך מפנים ומתנהל בהתאם למידע
העדכני המוצג במסך שנכתב ומוצג עבורו בהתאם
לשיטת ממואפ.
המסך מתאים במיוחד למשתמשים שקשה להם
לתפעל טלוויזיה ,מחשב ,טאבלט או טלפון נייד
(אנשים לא טכנולוגיים) ורוצים להמשיך לנהל את
חייהם בצורה עצמאית.

בעזרת עקרונות שיטת ממואפ ניתן לתקשר
ולקדם בהדרגה את המשתמש עד לעצמאות
תיפקודית חיובית.

בנוסף המסך מתאים במיוחד למשתמשים
המאבדים את האוריינטציה לגבי שעות היום
והלילה ,ולא זוכרים את היום בשבוע ,החודש והשנה
או שמתעוררים באמצע הלילה מבולבלים.
המסך מתזכר אותם באופן קבוע אודות הנתונים הללו
של השעה ,היום ,החודש והשנה ואף את מזג האויר
הצפוי באותו היום.

המסך פועל ברציפות  24/7ומציג מידע ונתונים
עדכניים למשתמש במהלך כל שעות היום בהתאם
לעקרונות שיטת ממואפ .בערב תצוגת המסך
מתחלפת לתצורת לילה וכך יודע המשתמש שעליו
ללכת למיטה ולישון.

תרשים סכמתי של רכיבי המערכת.
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User
משתמש

תקשורת
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תרשים סכמתי של רכיבי המערכת
בין המשתמש ,מטפל גרונטולוגי /
מוסד  /בית חולים סיעודי
ובן משפחה הלוקח חלק בטיפול
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תקשורת
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מסך ממואפ "32
בדירה של המנוי
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מטפל גרונטולוגי

שיטה חדשה לעצמאות תפקודית

•

השיטה שפיתחנו בעקבות הניסיון בטיפול באבא
שלנו ובמשתמשים נוספים היא קלה להבנה
ולמימוש והתוצאות מרשימות ביותר ,כל משתמש
והישגים וההצלחות האישיות שלו.

•

היתרון בשיטה שהיא מתאימה לכל משתמש
ואינה תלוייה בזמן או בדרך מימוש אחת
ומתעדכנת מעת לעת בשיפורים וחידושים,
המלצות וטיפים.

•

השיטה מאפשרת גם לבני משפחה שאינם
מטפלים מקצועיים להעזר בה לשיפור העצמאות
התיפקודית ואיכות החיים של המשתמשים.

•

השיטה משלבת בין מסרים כתובים ,מסרים
חזותיים (תמונות וקטעי וידאו) ,מסרים קוליים
(התראות ,הקלטות ,מוסיקה) בכדי ליצור גירוי
חושי מלא ברוב שעות היום.

•

השיטה מעודדת ומאפשרת למשתמשים ולבני
המשפחה להיות שותפים ביחד בהצלחה ,שיטת
ממואפ היא נעימה ,לא מכבידה ומאוד מקדמת
את המשתמש שבהדרגה מתמיד ומצליח להבין
את חשיבות השימוש במסך ובשיטת ממואפ.

דוגמה לכמה עקרונות של שיטת ממואפ:

•

לגרום להפעלה פיזית של המשתמש מספר פעמים
ולאורך כל שעות היום בעזרת משימות קטנות ,מומלץ
לקבל מהמשתמש משוב.

•

ליצור למשתמש עבודות יזומות  ,שלב אחר שלב ולהזכיר
למשתמש להמשיך לשלב הבא.

•

לתת ביטוי טקסטואלי והתיחסות לנושאים ולדברים
המטרידים את המשתמש.

•

לכתוב מסרים שמניעים לפעולה ,לעצמאות ,שקשורים
לפעילות יום-יומית או שגורמים לחשוב.

•

לכתוב מסרים שיקדמו נושאים לשיחה לקראת ביקור או
שיחת טלפון ומסרים שמעדכנים לקראת תרחשויות
שוטפות לאורך היום.

•

לאתר את זמני השקיעה המנטלית של המשתמש
במהלך היום ודווקא בזמנים אלו לכתוב מסר עדכני
ב Real Time -המניע לפעולה  /עשיה כלשהי.

•

השמעת קטע מוסיקאלי או סרטון וידאו קצר שהמשתמש
מגיב אליו בחיוב לצורך הרגעה וקורת רוח.

תקשורת יישומית

המסך והמידע המוצג בו (ממשק המשתמש  )UXתוכננו בקפידה תוך שימוש בעקרונות
של 'תקשורת יישומית' המתאימה במיוחד למשתמשים הסובלים מאלצהיימר  /דמנציה.

קישור למציאות
Reality Orientation
היזכרות
Reminiscence
תיקוף
Validation
גריה רב חושים
Snoezelen

תמיכה רחבה

המסך נותן מענה למגוון רחב של בעיות נפוצות אצל המשתמשים.

זיכרון
דועך

דאגות
ולחצים

סדר-יום
ופעילות

מידע כללי
הודעות דחופות

נטילת
תרופות

בריאות
ורפואה

השכמה או
הגעה בזמן

פעילות
גופנית

זהות עצמית
ביטחון עצמי

תקשורת עם
בני משפחה

היגיינה
ורחצה

שתיה
ותזונה

אירועים ,בילויים
ימי הולדת

זיהוי
פרצופים

בדידות
ושיעמום

מה ללבוש
(מזג אויר)

בלבול בין
שעות היום

בלבול בין
יום  /לילה

גירוי רב חושי

המסך נותן מענה למגוון רחב של סוגי קבצים תומכים לגירוי רב חושי אצל המשתמשים.

*בפיתוח עתידי

טקסט עברית
אנגלית

תמונות
jpg / png

מוסיקה
mp3

סרטוני וידאו
mp4

תזכורות
קוליות

הודעות
קוליות*

וידאו
צ'אט*

משחקי זיכרון
פאזלים*

תשבץ
וטריוויה*

שעה
ותאריך

איקונים
וסמלילים

איקוניגרפיה
ואימוג'ים

מסך יעודי ונפרד ל'מאותגרים טכנולוגית'

מסך ממואפ הינו מסך טלויזיה רגיל מסוג  32Ledבגודל  74-48ס"מ ,קל להתקנה ולא מצריך הפעלה
מצד המשתמש .המסך מותקן בביתו של המשתמש במקום מרכזי ובולט .לא ניתן להשתמש במסכים
נפוצים אחרים כגון מחשב ,טלויזיה ,טאבלט וטלפון נייד מאחר ואנשים הסובלים מדמנציה הם בדרך
כלל 'מאותגרים טכנולוגית' וכבר לא מסוגל לתפעל מכשירים אלקטרוניים בסיסיים.

ממואפ – מסך יעודי ועצמאי ללא צורך
בתפעול ,רק התבוננות ,קריאה  /שמיעה

מחשב NO -
טלויזיה NO -

נייד NO -

טאבלט NO -

התאמה לכל מסך Responsive Design -

ניתן להציג את המידע למשתמש בכל גודל של מסך טלויזיה ,מסך מחשב,
מחשב נייד ,טאבלט וגם במחשב נייד – מתאים למשתמשים צעירים
הסובלים מבעיות זיכרון שלא שכחו כיתד לתפעל מחשב או טלפון נייד
ויכולים לצפות במידע עבורם במספר מסכים ,גם מחוץ לבית שלהם.

תהליך הזמנה ,התקנה ותשלום נוחים וקלים

המערכת היא שיא התחכום והטכנולוגיה ...אך כל מה שמסביב נח וקל ,בכדי לתת לכם
להתרכז בטיפול במשתמש ולעזור לו להגיע לעצמאות תיפקודית ככל שניתן.

 .1הזמנה
ברגע שהחלטתם להתקין את
המערכת אתם מקבלים מאיתנו
הסכם קצר ופשוט ,ללא אותיות
קטנות ,אותו עליכם לקרוא,
להסכים לתנאים ולחתום בשמכם
ובשם כל בני המשפחה המעורבים
בטיפול במשתמש.

 .2התקנה

 .3תשלום

אנו מגיעים לדירה לפגישה הנקראת 'פגישה טכנית'
שבה מחליטים ביחד איפה המקום הבולט ביותר שבו
נתקין את המסך ובודקים איך לחבר את המסך
לאינטרנט בדירה .לאחר שמסכמים את הנושאים
הטכניים אנו מגיעים לדירה שוב וב 30-ד' מתקינים
את המסך ,מחברים אותו לחשמל ולאינטרנט ומאותו
הרגע מערכת ממואפ מתחילה לעבוד ולתפקד.

מורידים ונרשמים לאפליקציית
התשלום החברתי  .PayBoxמדי חודש
תקבלו בקשה לבצע את התשלום
החודשי שהוסכם וכל שעליכם לעשות
הוא לאשר את הבקשה והסכום יעבור
לחשבון של 'ממואפ' וירד מכרטיס
האשראי שתבחרו ...פשוט ויעיל...

התקנה המסך בדירה  -שלושה שלבים פשוטים

כל מה שצריך בדירתו של המשתמש הוא אינטרנט ,תקע חשמל ומקום בולט
לתלות בו את המסך ,ההתקנה אורכת רק  30ד' בממוצע.
 .1התקנת המסך במקום בולט
מסך ממואפ הוא מסך טלויזיה  Led 32בגודל
 74-48ס"מ בלבד(לא מסך גדול) ,מותקן ותלוי
על קיר בעזרת מתלה מיוחד ו 2-ברגים ,במקום
מרכזי בדירה או בחדר של המשתמש ,באופן
שהוא יראה את המסך כמה שיותר במהלך היום.

 .2חיבור המסך לחשמל
מסך המערכת הוא עצמאי ומציג את
המידע לאחר שחובר לאינטרנט
ולחשמל בדירה .המסך דולק 24/7
ואין צורך לתפעל אותו .המידע מוצג
באופן אוטומטי ורציף.

 .3חיבור המסך לאינטרנט הביתי
אינטנרט הוא מצרך בסיסי הקיים בכל
בית .המערכת מתחברת לאינטרנט
בדירה (לקופסת התקשורת  /לראוטר)
בעזרת כבל תקשורת רגיל ...ומאותו
הרגע מערכת ממואפ פועלת ברציפות.

עלות הוגנת ולא יקרה

לנו זה עולה יותר ...אך גם אתם משתתפים בעלות המערכת.

 .1הקמה ותשתית
לפני התקנת המערכת אצלכם אנו
נשלח לכם באפליקציית התשלום
החברתי  PayBoxבקשה לתשלום
חד פעמי עבור ההקמה והתשתית
הטכנולוגית וחיבור המסך לתכנת
ממואפ (דמי התקנה).

 .2דמי מנוי
בכל תחילת חודש לועזי נשלח לכם
באפליקציית התשלום החברתי PayBox
בקשה לתשלום החודשי עבור דמי מנוי
קבועים של השימוש במערכת הכולל חיבור
קבוע של המסך למערכת ממואפ ,עדכונים
ושדרוגים של השיטה ,תכנה ופתרון תקלות.

 .3אחריות
אנו אחראים לפתרון של כל תקלה במערכת
ממואפ הגורמת לאי הופעת המידע במסך
(נדיר אך גם לנו יש לפעמים תקלות קלות).
במידה והתקלה אינה קשורה למערכת ממואפ
אנחנו נדריך אתכם איך לפתור אותה בדירה
(בדרך כלל ניתוקי אינטרנט שבאחריות ספק
התקשורת שאינו קשור אלינו).

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ המותקן בדירתה של רחלי
בנתניה הסובלת מדמנציה מגיל צעיר .את
המסך מעדכן עבורה בעלה ,לעיתים כמה
פעמים ביום ,הנעזר במסך בטיפול ברחלי
בעזרת שיטת ממואפ.

זהו מסך ממואפ המותקן כבר כמה שנים
אצל טוני המתגוררת במגדלי הים התיכון
בכפר סבא והיא פעילה ומשתתפת באופן
קבוע בכל החוגים והפעילויות בזכות
השימוש במסך ושיטת ממואפ.

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ המותקן בדירתה של אדה
מראשון לציון ,הבת המסורה והמטפלת
העיקרית באדה ,סיגלית ,מעדכנת מדי ערב
את המידע ע"פ שיטת ממואפ ,ונכדתה תמר
מקפידה לשלוח לה תמונות ודרישות שלום.

זהו מסך ממואפ בדירתה של עליזה מת"א
שיש לה מטפלת אך היא לא רוצה שיזכירו
לה כל הזמן .לעליזה בת המתגוררת בחו"ל
והיא שולחת לה דרישות שלום באופן קבוע
ותמונות עדכניות ע"פ שיטת ממואפ.

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ בדירתה של רעייה
בהרצליה .רפי בעלה הצליח להפנים את
שיטת מואפ ולעדכן את המסך בהצלחה
מייד לאחר ההתקנה.

זהו המסך ממואפ המותקן אצל שמחה
המתגוררת במשען – רמת אפעל .ביתה
לימור לקחה על עצמה את תפקיד העורכת
ומיישמת את שיטת ממואפ במלואה וכך
שמחה פעילה ומעודכנת.

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ בדירתם של יהודה וימימה
בראשל"צ .ילדיהם רכשו את המערכת
עבורם בכדי לסייע לימימה בטיפול שלה
ביהודה שהוא כבד ראיה וסובל מבעיות
זיכרון .את התוכן במסך ממואפ קורא יהודה
בעזרת המוצר של 'אורקם'.

זהו המסך ממואפ המותקן אצל נעמי
המתגוררת בגפה בחולון ועוזר לה להתנהל
ביום-יום .את המידע מעדכנות עבורה
בנותיה כרמלה ושנית בחלוקה או במקביל
בשיתוף הנכדים המעדכנים את הצד
החוויתי שבמידע במסך.

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ המותקן בדירתם של לאה
וישראל ברעננה .לאה והבת אסתי מעדכנות
את המידע והתיזכורות עבור ישראל
המקפיד להעזר כל הזמן ,מבוקר ועד ערב
במסך ממואפ וממשיך לתפקד באופן שוטף
ביום-יום והגיע לעצמאות תפקודית מלאה.

זהו המסך ממואפ המותקן אצל שולה
המתגוררת בגפה בכפר סבא ופעילה מאוד.
הבת שלה מירה מעדכנת כל ערב את
המידע ,ההודעות והתזכורות הרבים עבור
שולה כולל עדכון מדוייק בנושא התרופות
ששולה נוטלת לאורך היום.

ממואפ אצל רחל

דוגמאות להתקנות

זהו מסך ממואפ בחדרה של רחל סלומון
מבאר שבע המתגוררת אצל משפחתה של
הבת של סיגל המעדכנת עבור רחל את סדר
היום ובעיקר דרישות שלום מהנכדים
שבצבא והנינים שגרים בחו"ל .רחל מאוד
אוהבת את הגלריית התמונות המתחלפות
וצופה בהם כמה פעמים ביום.

זהו המסך המותקן בדירתו של יוסי אפשטין.
אנחנו מעדכנים ושולחים לו מידע מגוון
ועדכני בכל יום באופן קבוע ומצליחים לגרום
לו להיות מאוד פעיל אפילו שאנו בחו"ל,
בעבודה או בטיולים.

יכולות

המסך של יוסי אפשטין מכיל מידע מגוון ,עדכני וחשוב המסייע לו לתכנן את סדר היום,
להיות פעיל ומעורב בקהילה ולהמשיך לחיות בגפו בדירתו ללא מטפל/ת.

יכולות

 15ד' לפני כל פעילות ,תזכורת או הודעה ,המסך מדגיש עבור יוסי אפשטין
את הפעילות והשורה הרלוונטית.

יכולות

 10ד' לפני תחילת הפעילות השורה הרלוונטית מודגשת בצורה מאוד בולטת בכדי שיוסי אפשטין
לא יפספס את ארוחת הצהרים.

יכולות

התראה קולית  5 -ד' לפני תחילת הפעילות המערכת מציגה חלון בולט בליווי התראה קולית
שמזכירים ליוסי אפשטין להתארגן ולצאת לארוחת צהרים.

יכולות

מלל ,תמונה וצליל  -בחלון התזכורת ניתן לשלב תמונה או סרטון וידאו קצר בכדי לחזק את
המסר או להעביר מידע חזותי נוסף בדרך חוויתית ,לדוגמה תמונה של בן משפחה הבא לבקר.

יכולות

פעילות שהסתיימה  -כאשר פעילות מסויימת עברה והסתיימה ,המערכת מציגה זאת במסך
בצורה ברורה בעזרת סימן  Vירוק והמילה עבר – דבר שמאוד עוזר ליוסי אפשטין.

עבר
עבר
עבר
עבר

יכולות

התראת תרופות  -שימוש יחודי לחלון התזכורות הוא הודעה על נטילת תרופה בשעה המדוייקת,
בליווי התראה קולית ותמונה של האריזה והתרופה!

יכולות

תזכורת פרצופים – משתמשים רבים כבר אינם זוכרים פרצופים והם מתביישים ונבוכים בכך.
ניתן לשלב תמונת פנים של המבקר ביחד עם התזכורת דבר שיגרום לקורת רוח למשתמש.

יכולות

שעון מעורר  -המסך כולל פיצ'ר המאפשר תיזמון והפעלת שעון מעורר הכולל התראה קולית והודעה גדולה
ובולטת על המסך וגם להוסיף תמונה חביבה ואפילו הקלטה של בן המשפחה המברך את המשתמש.

יכולות

לגור רחוק ,להרגיש קרוב – מסך ושיטת ממואפ הם פתרון לבני משפחה שגרים בחו"ל או
רחוקים מאוד מההורים  /מהסבים ,ובעזרתו ניתן לשלוח להם מסרים ודרישות שלום כל הזמן.

יכולות

וידאו צ'אט*  -במידה ויוסי אפשטין יתגעגע לאחד מבני משפחתו ,או הם רוצים לראות אותו ולהבין
שהוא בסדר ,הם יכלו בעתיד לנהל שיחת וידאו צ'אט בלי שיוסי אפשטין צריך לתפעל את המערכת.
*בפיתוח עתידי

וידאו צ'אט עם רוני

יכולות

מסך לילה טוב  -מדי ערב  /לילה (בשעה שקובעים מראש) המסך של המשתמש עובר
למצב של 'לילה טוב' ומוצג מחדש בבוקר עם מידע חדש ומעודכן.

השעה עכשיו02:47 :
אבא אם התעוררת ...עכשיו לילה,
תחזור בבקשה לישון

תכונות – מסך תצוגה:
•

המוצר היחידי המציג בצורה בולטת מידע פרסונלי ותזכורות
בצורה מרוכזת ,מגוונת ,לאורך כל היום ובאופן רציף ובכך
מסייע למשתמשים ,ומשלב תוכן דינאמי ,סמלים גרפיים ,קבצי
מוסיקה להתראה ולהשמעה ,תמונות ,סרטונים ,התראות
ויזואליות וקוליות ,וידאו צ'אט* ,שימור וחיזוק יכולות
קוגניטיביות באמצעות משחקי זיכרון* ,תשבץ וטריוויה*,
התראות ויזואליות וקוליות.

•

המוצר היחידי המציג מידע למשתמש אשר מורכב מהנושאים
החשובים ביותר לאנשים הסובלים מאלצהיימר  /דמנציה והם:
בריאות ,היגיינה ,תזונה ופעילות ונושאים המותאמים אישית
בהתאם לצרכים היחודיים של כל משתמש.

•

שאלון יחודי שפותח ע"י צוות ממואפ מתאים את המידע
הפרסונלי שיוצג למשתמש.

•

המוצר היחידי בו מסך המשתמש מציג את כל פעילויות היום
ואת המידע החשוב לפעילות באופן בו זמנית .המידע המגוון
בו מורכב ומתוכנן בהתאם להמלצות של אנשי מקצוע
ומומחים בתחום ומכיל מספר אלמנטים ונושאים חשובים.
*בפיתוח עתידי

•

ניתן לשנות ולהתאים את המידע המוצג למשתמש בהתאם
למצבו הרפואי ולרמת הדמנציה ממנה סובל.

•

מוצר ידידותי למשתמש שאינו מצריך ידע תפעולי ופועל ברצף
ללא התערבות של המשתמש שבדרך כלל 'מאותגר טכנולוגית'.

•

תזכורות לפעילות עבור המשתמש מוצגות בצורה ברורה
ובולטת 15 .ד' לפני תחילת כל פעילות.התוכן הספציפי מודגש
ברמות שונות ככול שהפעילות מתקרבת ,ו 5-ד' לפני תחילת
אותה פעילות התוכן הספציפי מוצג בחלון גדול ובולט על פני כל
מסך עד  5ד' אחרי תחילת אותה פעילות כולל התראה קולית.

•

מסך המשתמש תוכנן ויושם באופן רספונסיבי ומותאם לשימוש
בכל רזולוציה ובכל גודל של טלויזיה ,מסך מחשב כולל טאבלט
וסמארטפון בהתאם למסוגלות הטכנולוגית של המשתמש.

•

בעתיד  -אפשרות למשתמש להאזין למוסיקה* ,קטעי קול וצליל,
לצפות ולפעול ולהתאמן במשחקי זיכרון וטריוויה* מותאמים
לרמה של המשתמש.

תכונות  -מערכת ההפעלה
•

הצגת המידע על מסך ה LED "32-או באופן מלא ללא
שוליים כדוגמת פונקציה  F11במחשבי  PCכל  60שניות.

•

מערכת ההפעלה שולחת לבקרה מייל כל שעה
 PINGלביקורת רצף פעולה מביתו של המשתמש.

•

תצוגת הדפדפן מתרעננת ,כל  12שעות מתבצעת פעולת
ניקוי ה Cash -של הדפדפן.

•

•

במקרה של הפסקת חשמל מערכת ההפעלה יודעת לעלות
ולהציג את המידע באופ עדכני עבור מסך של המשתמש
כאשר זרם החשמל מתחדש (התאוששות מלאה של
הסטרימר לאחר הפסקת חשמל).

במידה ויש נתק או הפסקת תקשורת אינטרנט,
מערכת ההפעלה מציגה הודעה ייחודית ,וכאשר
תקשורת האינטרנט מתחדשת מערכת ההפעלה
יודעת לעלות ולהציג את המסך של המשתמש
מחדש (התאוששות מלאה לאחר נתק או תקלה
בתקשורת האינטרנט).

•

אפשרות התאמת גודל הפונט במסך ו/או רזולוציית המסך
בהתאמת ליכולת הראיה של המשתמש.

תכונות  -אפליקציית ניהול התוכן
•

ניתן לעדכן את המידע למשתמש באפליקציית ניהול התוכן בכל שעות היום והלילה  ,24/7העדכון מופיע במסך של
המשתמש באופן מיידי.

•

האפליקציה המרכזית מאפשרת ליצור לכל משתמש עמוד פרסונלי יעודי עבורו ( URLיעודי).

•

ממשק המשתמש  UIוהעיצוב  UXשל המסך ,המציג את המידע בביתם של המשתמשים תוכנן בהשראת מאמר מקצועי
"עקרונות לטיפול ותקשורת עם אנשים עם דמנציה" (מיכל הרץ ,פסיכולוגית קלינית) ועל פי עקרונות נגישות אתרי
אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות כולל התאמת רזולוציית המסך וגודל הגופנים בהתאם לאיכות הראיה של המשתמש.

•

אפשרות ליצירת גלריית תמונות יעודית לכל משתמש.

•

בנק בנרים ויז'ואליים יחודיים לשימושים שונים.

•

שליחת תובנות וטיפים מאנשי המקצוע שמלווים את המיזם לעורכי התוכן ובני המשפחה באמצעות המערכת.

•

אפשרות לעורך התוכן לשמור גרסאות ,לחזור לגרסה שמורה ולכתוב לעצמו תזכורות לשימוש עתידי.

•

מסך המשתמש ואפליקציית העורך הינם רספונסיבים ומותאמים לשימוש בכל רזולוציה ובכל גודל מסך .אפליקציית
העורך אף מותאמת לשימוש ועדכון באמצעות סמארטפונים.

•

אפליקציית העורך תוכננה ומיושמת באופן רספונסיבי ומותאמת לשימוש ועדכון באמצעות סמארטפונים .כך יכול עורך
התוכן לעדכן את המידע בבית ,במשרד ,בנסיעה ובכל שעה ובכל מקום על פני כדור הארץ.

•

כמות משתמשים מעדכנים בלתי מוגבלת למשתמש ,כך יכולים מספר בני משפחה לעדכן ולשלוח מידע ודרישת שלום
במהלך כל שעות היום ו.24/7-

משתתפים

זאת האפליקציה שפיתחנו שבה
אנו משתמשים בכדי לעדכן את
המידע במסך של יוסי אפשטין.

משתתפים

ואם אנחנו לא נמצאים ליד מחשב אנו
יכולים לעדכן ליוסי אפשטין את המידע
בעזרת האפליקציה המותקנת בטלפון
הנייד שלנו ,מכל מקום ובכל זמן.

זאת טבלה של התפקוד של יוסי אפשטין לפני ואחרי השימוש במסך ושיטת ממואפ:
תופעה

לפני ()2010-2015

לאחר החלת השיטה הטיפולית
והתקנת מסך ממואפ ( 2015ואילך)

יציאה מהדירה

מועטה ,ישיבה במקום אחד קבוע ,בהייה
בחלל.

מרובה ע"פ הפעילות המופיעה במסך.

פעילות חברתית

כמעט שלא ,רק שבאים פיזית ולוקחים

פעיל באופן קבוע כרשום במסך.

פתקים  /תזכורות

אין סוף פתקים ,ניירות ,פנקסים ,גזרי
נייר עם תזכורות ,ללא סדר וחוסר יכולת
לעקוב אחרי התזכורות.

ללא פתקים בכלל ,לעיתים נדירות
רישום התזכורות שבמסך בפנקס קטן.

טלפונים לבני משפחה

בממוצע כל שעה.

פעם ביום ,בעיקר בערב בתום הפעילות
הכתובה במסך.

התמצאות

כלל לא ,ניתוק ,אובדן דרך.

חי את החיים באופן נורמאלי.

מצב רוח ,מצג כללי

דיכאון ,כעס ,תסכול ,בלבול ,נטילת מגוון
תרופות ,בריאות רופפת ,חוסר תיאבון,
ירידה קוגניטיבית.

מצב רוח שפיר עד חיובי מאוד במהלך
כל שעות היום ,בריאות משופרת ,הפסיק
נטילת תרופות לחלוטין.

איבוד חפצים

איבוד חפצים באופן קבוע כולל כספים
וחפצים אישיים.

נדיר ,כמעט שלא קורה.

זאת דיאגרמה נוספת של התפקוד של יוסי אפשטין לפני ואחרי:

חזרה לתפקוד ופעילות
חיוביים והשענות מלאה
על ממואפ ,הפסקת
נטילת תרופות,
אין בשלב זה
צורך במטפל/ת
צמוד/ה.

ירידה
בזיכרון

ירידה במצב הרוח

גירויים מחשבתיים
חיוביים ,הרגשות טובות

ירידה בתפקוד
דיאלוג מחשבתי
עם המידע במסך
התכנסות (פיזית ופסיכולוגית)
הטמעת סדר היום

הדרדרות הבריאות

הסתגלות ותחילת שימוש
במסך ושיטת ממואפ

מועד התקנת והחלת מסך ושיטת ממואפ
בשנת 2015

איכות חיים קשה

יתרונות מסך ושיטת ממואפ למשתמשים:
•

מגביר את עצמאות המשתמש ומפחית חרדה ודיכאון.

•

מפחית את תחושת הבידוד והרגשות ריחוק וניתוק.

•

מספקת גירוי זיכרונות וגירוי ופעילות חושים לאורך היום של
חשיבה ,זיכרון ,ראייה ושמיעה.

•

מאפשרת למשתמש להשאר מעודכן ופעיל .המידע החשוב לא
הולך לאיבוד ,הוא תמיד נמצא במסך ומכוון את המשתמש.

•

מאפשר למשתמש להאריך את זמן ההישארות בבית שלו
במקום לעבור למקום אחד כמו דיור מוגן או בית אבות.

•

מפסיקה את הצורך להתקשר לבני המשפחה לשאול שאלות
ולהיות תלותי.

•

פתרון למשתמשים המתבלבלים בין יום ולילה ובין שעות היום.

•

גם אם יש מטפל/ת צמודים ,המערכת משרתת את המשתמש
והוא יכול לדעת בעצמו מה קורה איתו במהלך היום ולא צריך כל
הזמן לשאול או לחיות בחוסר ודאות ,המשתמש יודע מה היה
ומה עומד לקרות.

יתרונות יתרונות מסך ושיטת ממואפ למשפחות:
•

נותנת שקט נפשי וחוסכת דאגות ולחץ מבני משפחה ,כל הצדדים
מאוד מרוצים.

•

מקלה על רגשות האשמה וחוסר היכולת להיות בקשר כאשר בין
משפחה גר רחוק מהמשתמש.

•

מתאים להפרעה קוגניטיבית קלה .Mild Cognitive Impairment

•

חוסכת זמן ומשאבים רבים בטיפול באדם הסובל מדמנציה.

•

התקנה פשוטה ,רק להתחבר לאינטרנט בדירת המשתמש.

•

לימוד קצר של השיטה ודרך ההפעלה באמצעות קבצי  pdfזמינים
להוראות ולימוד ותמיכה (טלפון ,וצ'אפ ,מייל).

•

עדכון יומי אורך בממוצע כמה דקות בלבד ולא מצריך המצאות
פיזית בדירת המשתמש.

•

השיטה והמסך מתעדכנים מעת לעת עם רכיבים ויכולות חדשות.

•

המערכת הינה עצמאית ,מתעדכנת מדי כמה חודשים בשיפורים,
ומסוגלת להתמודדת בהצלחה בתקלות אופייניות למערכות
אינטרנט מקבילות.

•

עלות המערכת הוגנת ולא גבוהה.

מה אומרים המומחים:
ד"ר ג'ק חג'ז ,פסיכאטר גריאטרי" :יוסף אפשטין הפנים את השיטה והמערכת כאשר לא היה כזה
דימנטי ,המלצה להתחיל עם המערכת כמה שיותר מוקדם בשלב ה ...MCI-כמו שמתרגלים למטפל פיליפיני
שהופך להיות חלק מהנוף"" .המערכת יכולה להשפיע על הדברים החשובים ביותר שהם הרגלי היום יום:
שמירת התפקוד ,עזר לזיכרון לזכור דברים .אילו הישגים אנשים משיגים עם המערכת :התארגנות ,שמירה
על הרגלים אכילה ,הגיינה .התרומה לפעילות היא היתרון והתרומה הגדולה ביותר עבור אנשים עם דמנציה
שישתמשו במערכת".
אסתי גורפינקל ,עו"סית גריאטרית" :השיטה והמערכת מקדמת נושאים לשיחה ,משלבת קטעים חוויתיים
של ראיה ,ומאפשרת קשר בין חושי חוויתי והיסטורי".
דניאלה אריאלי PhD ,החוג לסיעוד והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המכללה האקדמית עמק יזרעאל:
"השיטה והמסך מהווים מעין מגדלור ,משהו שנותן כיוון לאנשים שנמצאים באיזו חשכה ,אנשים
שהאוריינטציה שלהם בסביבה הופכת להיות מטושטשת .מסך מואר שכתובים עליו כיוונים ,של עשייה
ורגש ,משהו שמאיר כל הזמן ואפשר להסתכל עליו כשמאבדים כיוון".

לימור כהן ,גרונטולוגיה מדעי הזקנה  -ניהול טיפול ב-אוניברסיטת בן-גוריון בנגב" ,מייסדת 'גם אני
יכול  -פנאי שגרה ומה שביניהם' ,נתן סיעוד ושיקום בקהילה" :אשמח להעביר הלאה את הממואפ.
חושבת שזה דבר אדיר שנותן יותר עניין מאשר טבלת סדר יום כתובה (שזה שלב הבסיס ,גם לזה לא כל
כך מודעים לחשיבות הדבר) ,החזקה ומבנה יציב לאורך היום".

ממליצים:
סיגלית ,רשל"צ :ממליצה בחום! המערכת הייתה מותקנת אצל אמי תקופה
ארוכה ויעילה גם בתקשורת מול המטפלות .המערכת שמשה אותנו בעיקר
לצורך העברת מסרים והנחיות לאמי ולמטפלת ובכל שעות היום  .גם שאמי
הלכה לישון הייתי יכולה לעדכן את התוכן במערכת ולא היה צורך להיזכר
להתקשר אליה כשהיא מתעוררת בין היתר המערכת אפשרה לעדכן שעות
שבהם היא היתה צריכה לקחת תרופות ומתזכרת אותה בזמנים שהגדרתי.
בנוסף אמי אהבה לצפות בתמונות של הנכדות שיכולתי לטעון למערכת
מרחוק ולהרגיש מעודכנת.

אלה ,כפ"ס :אני רוצה לספר לכם שאמא שלי ,טוני מברכת את השיטה ואת
מסך ממואפ כל יום .יום אחד היא אמרה לי" ...המסך הזה מציל את החיים
שלי" .אמא משתתפת בהרבה פעילויות ואירועים והמסך מאפשר לה לזכור
את הפעילויות בהם היא רוצה להשתתף ולהגיע אליהם – היות והיא קוראת
בכל פעם את סדר היום והדברים שהיא רוצה וצריכה לעשות ,היא גם זוכרת
בערב הרבה מהדברים שהיא עשתה וזה גורם לה קורת רוח .תבורכו על
היוזמה ,הביצוע והתמיכה.

ממליצים:
אסתי ,רעננה :כאשר אבא שלי קם בבוקר ,דבר ראשון שהוא עושה זה
מסתכל על מסך  MemoAppורואה את סדר היום .הדבר מקנה לו ולנו בטחון
ושקט יחסי (עד כמה שניתן במצב הנוכחי) .הקלות גם של תפעול מערכת
 MemoAppמוסיפה על חוויית השימוש ותורמת לה רבות .בהזדמנות זו
אנחנו מבקשים להודות לצוות ממואפ על השרותיות ,הסבלנות ,הקשב,
הנכונות ובעיקר על היוזמה המבורכת .במחלת האלצהיימר הנטל המשפחתי
הוא כבד וללא ספק המערכת מצליחה לתרום כאן לכולנו.

משה ,ת"א :ברצוני להביע תודה והערכה על פיתוח ויישום מערכת ממואפ
ששינתה לטובה את התפקוד היומיומי בבית .אני מביע את התודה גם בשמה
של אשתי ,שלצערי אינה מודעת לשינוי ולהקלה הרבה שמעניק לה היישום
שלכם .הפעולה הראשונה שלה בצאתה מחדר השינה היא לגשת אל מול
המסך ממנו היא מקבלת מידע מה קורה היום .לא רק פעילויות או תזכורות
חשובות אלא גם מידע בסיסי ביותר ,אם זה יום או לילה ,איזה יום בשבוע,
אפילו מה השעה העדכנית .תודתי והערכתי נשלחים אליכם גם על העדכונים
והתוספות ביישום .כמו לדוגמה התוספת של תמונות בני המשפחה,
שמרעננים את הזיכרון שאבד.

ממליצים:
אסתי נעים-פלד
Restart Therapy
שיקום וחזרה לשגרה לאחר פגיעה נוירולוגית
המלצת השבוע!
והפעם ,עוד פיתוח ישראלי ,שאפילו אותי הצליח
להפתיע (לטובה) .ממואפ  MemoApמסך מידע,
פעילות ,תזכורות והודעות אישי המיועד למבוגרים
הסובלים מבעיות בזיכרון ודמנציה .מדובר במסך
עצמאי ,בגודל  ,''32אשר מותקן בביתו של השתמש
במקום מרכזי בדירה בעזרת שני ברגים .המסך מחובר
לרשת האינטרנט הביתית ,ומציג לאדם את סדר היום
ואת התכנית והמטלות שעליו לבצע באותו היום....

'קשר טיפולי מתמשך' – מסך ושיטת ממואפ למטפלים גרנטולוגיים:
מסך ושיטת ממואפ הינם היחידים מסוגם המאפשרים למטפל גרונטולוגי להמשיך את הטיפול
והקשר עם המשתמש ללא צורך בנוכחות פיזית בדירתו של המשתמש וכהמשך לטיפול הפיזי.
הטיפול והקשר עם המשתמש נעשים בעזרת מסרים ,הודעות ותוכן יחודי שהמטפל הגרונטולוגי
שולח למשתמש ע"פ תוכנית הטיפול או בעת הצורך .ההודעות והתוכן מוצגים ע"ג מסך ממואפ
במקום בולט בדירתו של המשתמש.

תקשורת
אינטרנט

מטפל הגרונטולוגי ▲

משתמש ▲

פתרון חכם לדיור מוגן  /בתי אבות ובתי חולים סיעודיים:
מערכת ממואפ מאפשרת התקנת מספר רב של מסכים בדירות וחדרים של מבוגרים הזקוקים
לתמיכה פרסונלית יום-יומית ובמקביל חשיפה לפעילות המגוונת ולהודעות של המוסד.
בני המשפחה מעדכנים את המידע הפרסונלי למשתמש ע"פ שיטת ממואפ ,ובמקביל המוסד
מעדכן את המידע הציבורי .המסך בדירתו של המשתמש מציג עבורו מידע משולב (פרסונלי
וציבורי) וכך הוא נהנה משני העולמות ונחשף למידע רב ומגוון.
כמו כן ניתן להתקין את מסך ממואפ במחלקות ואזורים מרכזיים למגוון שימושים וצרכים.

בן משפחה ▲

תקשורת
אינטרנט

תקשורת
אינטרנט

מידע פרסונלי

מידע ציבורי

משתמשים ▲

המוסד ▲

©

צרו עימנו קשר ונשמח לסייע:
אסנת אפשטין052-3536246 :
Memoapp.mail@gmail.com
ממואפ

הבנה ,התמקדות ומאמץ משותף

