
 

 

 !! עמותת פרקינסון מציעה לחברים הצעה אטרקטיבית וסיבסוד גבוה

 טיפול בהפרעות בליעה ובהפרעות דיבור –שיקום מרחוק 
 

סימנים חלק מההפרקינסון.  שעלולות להתפתח כתצאה ממחלתהינן בעיות שכיחות הפרעות בליעה ודיבור 
מזון תקוע בגרון, פחד לבלוע, ריור, קושי להפרעות בליעה כוללים: שיעול, אפיזודות של חנק, הרגשה של 

  .בבליעת כדורים,  ליחה מרובה, ודלקת ראות

צרידות ואנפוף.  שיבושי היגוי, קצב דיבור מהיר , , קול מונוטוניהקול חלש בעצמתמאופיינות  ררעות קול ודיבוהפ
באופן משמעותי עד  דתעלולה לראו איטי, חוסר שטף ודיבור מרוח. עקב הפרעות אלו מובנות הדיבור של החולה 

החשיבות אי לכך קיימת  . למצב של פגיעה ביכולת לתקשר ולנהל חיי חברה, לעבוד ולשמר את איכות החיים

באיכות ו החומרת המחלב על מנת למנוע הדרדרותודיבור באיתור וטיפול מוקדם ככל האפשר בפרעות בליעה 

 .חייו של המטופל
 

לקבל את הטיפול בבית וכיום ניתן   ע"י קלינאית תקשורת מבוצעיםתפקודי דיבור ובליעה ב לאבחון וטיפו
 המטופל דרך המחשב.

 .קלינאית תקשורת ,דר' יעל מנורנעשים בגישה מרחוק באמצעות המחשב ע"י  הטיפולים  
 אותו.  ושומעת רואה ושומע את המטפלת והיא רואה  ,אינטרנטלמחובר    ,כל מטופל נמצא בביתו

: מחשב עם חיבור לאינטרנט , מסך, רמקול לשמיעה ברורה, מצלמה מחוברת  ציוד חובה נדרש 
 לפני תחילת הטיפולים תתבצע בדיקה טכנית לתקינות המערכת.    למחשב , מיקרופון.

 
 תוכניות טיפול 2 מוצעות

  בליעהבהפרעות  מרחוק טיפול -1
 דיבור הפרעות מרחוק בטיפול  - 2 

 התהליך :
תוכניות  ה לאחת ממצא מתאים יופנה  יובמידה והמטופל  של דר' יעל מנור  בקליניקה    אבחון פרטני        השלב הראשון

               קבוצה כל  ב  מטופלים  6יוקמו קבוצות של    .המוצעות

   בליעה  -מרחוק    טיפול  -1  תוכנית

 דקות.    60 מפגשים של    5יתקיימו  
 -ובהמשך    מפגש ראשון ולאחר שבוע מפגש שני

    אחת לשלושה שבועות.    -   5,    4,    3מפגשים  
 

   מרחוק בדיבור  טיפול  -  2  תוכנית

 דקות.  60מפגשים של    12יתקיימו  
   אחת לשבוע  תדירות המפגשים  
 

למו ילחברי עמותה שש הטיפוליםהאבחון ועלויות  מ 85%פרקינסון מסבסדת עמותת  
  2020דמי חבר לשנת 

ון הבנק, מספר הסניף שם הבנק  באת מספר חש   w5743491@bezequnt.net   לגזבר למייל  יעביר  מטופלה 
 .המטופלים  לחשבונותישירות     של ההחזרים  העברה בנקאיתומספרו, כדי שנוכל לעשות  

 21.00-19.00  בשעות    ,'ד  ',ב',  א  בימים  5743491-03   -ימסור לגזבר את הפרטים בטלפון    או
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 הטיפולים :  לתכנית  הרישום

   - בטופס שייפתח ציין בהערה את הטיפול הרצוי  מלא את הפרטים  רישוםלחץ על הקישור <<   .1
 .אבחון  פגישת  צרו עמך קשר לתאוםיי -בליעה או דיבור ולחץ על "הירשם" .  בהמשך       

   9 –  15בשעות    5661473-052 –זהבית  ל -טלפון  בהתקשר    -  אפשרות אחרת .2

   voicecenter5@gmail.com   -הודעה במייל  עם הפרטים שם וטלפון   שלחאו 

 אבחוןותקבע לך פגישת    פרקינסון-מרחוקטיפול    -וציין בנושא 

 

 2020-חבר לדמי  הסיבסוד הגבוה של התשלומים ניתן לחברי עמותה ששילמו 

 
   רישום חברות ותשלוםלחץ <<    שעדיין אינם חברי העמותה  רשם,ילה למעוניינים

 

     תשלום  לחץ <<     2020לתשלום עבור שנת   -  בעמותה  רשומיםחברים  

   :לכל ברוראו התקשרו בטלפון לגזבר העמותה   

 21.00-19.00   בשעות    ד,'  בימים א', ב',

  5743491-03  : טלפון

 

 בברכה , 

 עמותת פרקינסון בישראל
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