
 

 

 טיפולים משקמים בהנחיה מרחוק למתמודדים עם מחלת פרקינסון 
   2020רכת תוקף המבצע עד סוף אהגדלת  סכומי הסבסוד וה-עדכון 

שיבא, תל השומר.  בית חולים ב   מרחוק" שבמרכז השיקוםהעמותה יצרה שיתוף פעולה עם מרפאת "שיקום 
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. 

שני לכל מתמודד עם פרקינסון, אך במיוחד למתמודדים שאינם רוצים לצאת מהבית ולאלו  זהו פתרון יעיל וחד
 המתגוררים בפריפריה הרחוקה

 לחץ<<<     ראו גם עלון  -מסלולי הטיפולים 

 שיפור יכולות תנועה וחשיבה.  -קוגנטיבי -מוטורי •
זיכרון, קשב ותפקודים ניהוליים, מתן אסטרטגיות לתפקוד  אימון מרכיבים קוגניטיביים כגון  -קוגנטיבי  •

 יעיל בחיי היומיום.
שיפור תפקוד וטיפוח עצמאות יומיומית ויכולת להתמודד עם השינויים שעוברים  -טיפול פסיכולוגי  •

 בעקבות המחלה.
 . 2020תפורסם בתחילת  –תכנית שיקום בדיבור מרחוק  •

הללו, הוחלט בעמותה להחזיר למתמודדים המשתתפים, חלק ניכר מעלות מתוך הכרה בחשיבות הטיפולים 
 ועבור חברים חדשים שיצטרפו לעמותה. 2020למו דמי חבר ל י הטיפולים, לרווחת חברי עמותה שש

 העמותה( )אפשר גם באתר   לחץ     <<<  2020לתשלום דמי חבר עבור  -חברים רשומים 
 לחץ    רפות ותשלום כחבר חדש <<<ט צהל

       ! 2020 שנת  סוף תוקף ההטבה הוארך עד    
 מה צריך לעשות? 

 לשלם ולהתחיל בטיפולים.  -טלפון ראו בהמשך  -  רשם, ישירות מול מרכז השיקוםילה
 ההטבה תינתן כהחזר כספי משמעותי 

 שיבא לגרשון הגזבר ומיד יבוצע בגינן החזר  בית החולים ישירות ע"י  בכל חודש  ישלחועבור הטיפולים הקבלות 
  .ישירות לחשבון הבנק של המתמודד

  –: עמותת פרקינסון , עבור הגזבר  חשבון הבנק לזיכוי ישיר מס' כתובת למשלוח 
 6125302אביב -, תל25418ת.ד. 

    טבלת עלויות והחזרים:

 שירות 
מחירון  
2020 

  -החזר  
סיבסוד  
 העמותה 

עלות  
 למטופל 

 25 140 165 טיפול תנועה/קוגניטיבי פרטני 

 20 230 250 טיפול פסיכולוגי פרטני 

 20 75 95 טיפול תנועה בזוג 

 23 220 243 אבחון כניסה תנועה/קוגניטיבי 

 20 100 120 רישום והתקנה

 
 * קבלה חודשית עבור הטיפולים תשלח בדואר לבית המטופלים. אין צורך לשלוח לגזבר.

. לגזבר לקבלת החזרבאופן עצמאי יש לשלוח אותה . קבלה עבור האבחון תינתן ביד במועד התשלום *  
                                            

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

     www.teleshikum.comפרטים נוספים באתר שיבא:                          
     מנכ"לית -ריקי נבון                 יו"ר– עמיר כרמין                    בברכה,
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