הודעה חשובה לחברי העמותה :טיפולים משקמים בהנחיה מרחוק למתמודדים עם מחלת פרקינסון
עכשיו במחיר מיוחד לחברים!
העמותה יצרה שיתוף פעולה עם מרפאת "שיקום מרחוק" שבמרכז השיקום בשיבא ,תל השומר .המרפאה נותנת מענה
שיקומי רב תחומי באמצעות פלטפורמה אינטרנטית ייחודית למתן שיקום מקוון למטופל בביתו.
הטיפולים במסלולים השונים ניתנים ע"י בעלי מקצוע מיומנים שהתמחו במתן טיפולים בהנחיה מרחוק.
זהו פתרון יעיל וחדשני לכל מתמודד עם פרקינסון ,אך במיוחד למתמודדים שאינם רוצים לצאת מהבית ולאלו
המתגוררים בפריפריה הרחוקה
מסלולי הטיפולים
•
•
•

מוטורי-קוגנטיבי  -שיפור יכולות תנועה וחשיבה.
קוגנטיבי פרטני  -אימון מרכיבים קוגניטיביים כגון זיכרון ,קשב ותפקודים ניהוליים ,מתן אסטרטגיות לתפקוד
יעיל בחיי היומיום.
טיפול פסיכולוגי  -שיפור תפקוד וטיפוח עצמאות יומיומית ויכולת להתמודד עם השינויים שעוברים בעקבות
המחלה.
לקבלת דף מידע והסבר מפורט >>>

לחץ

מתוך הכרה בחשיבות הטיפולים הללו ,הוחלט בעמותה להחזיר למתמודדים המשתתפים ,חלק ניכר מעלות הטיפולים,
לרווחת חברי עמותה ששלמו דמי חבר ל  2019ועבור חברים חדשים שיצטרפו לעמותה במהלך שנת .2019
חברים רשומים  -לתשלום דמי חבר עבור >>> 2019
להצטרפות ותשלום כחבר חדש >>> לחץ
ההטבה בתוקף עד סוף ! 2019

לחץ

לקראת סוף השנה תיבחן האפשרות הכלכלית להארכת המבצע.

מה צריך לעשות?
להרשם ישירות מול מרכז השיקום  -טלפון ראו בהמשך  -לשלם ולהתחיל בטיפולים.
ההטבה תינתן כהחזר כספי על חלק מהעלות וכנגד קבלות מ"שיבא" שישלחו לגזבר העמותה.
כתובת למשלוח  :עמותת פרקינסון  ,עבור הגזבר  -ת.ד ,25418 .תל-אביב 6125302
טבלת עלויות והחזרים:
החזר
עלות מלאה
₪ 150
אבחון והתאמה (חד פעמי)₪ 249 :
₪ 35
טיפול תנועה בזוג ₪ 69 :לטיפול
₪ 100
טיפול תנועה/קוגניטיבי פרטני ₪ 147 :לטיפול
₪ 150
טיפול פסיכולוגי פרטני ₪ 200 :לטיפול

יצירת קשר למידע ורישום  :טלפון( 03-9411440 :קבלת הודעות )24/7
פקס 03-5308498 :דוא"ל office@reabilityonline.com :פרטים באתר שיבאwww.teleshikum.com :

בברכה,
עמיר כרמין –יו"ר

ריקי נבון  -מנכ"לית
עמותת פרקינסון בישראל
טלפון  , 054-6125043 :ימים א  -ה 8:00 - 20:00 ,
 - www.parkinson.org.ilהכנסו לאתר
 - info@parkinson.org.ilדוא"ל
הכנסו לFacebook -

