26.12.19

סיכום פעילויות לשנת 2019
חזון העמותה:
*העמותה מייצגת את צרכיהם של כלל חולי פרקינסון בישראל מול הרשויות
ומקדמת את זכויותיהם.
*העמותה מספקת לחולים ולמשפחותיהם תמיכה,
ידע ומידע מיטביים שמשלימים את הטיפול הרפואי.
*חזון נוסף שאנו שמים לנגד ענינו הוא יצירת סטנדרט טיפולי
*מרפאה להפרעות תנועה בפריפריה הצפונית.
ינואר
 10-12/01סיעור מוחות נוירולוגים וחוקרי פרקינסון.
15/01יום ג'  -מפגש מתנדבים – הרצאה וגיבוש
בכפר הירוק? לא התקיים
הועבר שאלון באימייל לילדי המתמודדים לצורך בדיקת היתכנות קיום מפגש .
 - 16/01מפגש פיסי של מאובחנים חדשים בכפר המכבייה ,
דר' נירית לב מנהלת מח' נוירולוגית מ"ר מאיר כפר סבא,טלי טטרו עו"ס בכירה,
יאיר בן בסט פיסיותרפיסט מומחה לפרקינסון.

 – 22/01מפגש מנהלי סניפים – נושאים לדיון,
 .1הכנת ערכת ניהול מחלה למתמודד עם מחלת פרקינסון.
.2דרכים להעמקת הקשר בין מנהלי הסניפים.
 – 31.01ואבינר עו"ד רפאל אלמוג – זכויות חולים

פברואר
 10-14/0219סמינר חורף' -פרקינסון מחלה רב מערכתית.
יום עיון למטפלים-בסמינר.
תכנית ואבינר
 – 21.02.19פניני חוכמה-אינטימיות ומיניות בפרקינסון  -גילה ברונר סקסולוגית
מ"ר שיבא תל השומר

מרץ
התחלת פרויקט וינגייט
12/03מפגש פיסי של בני זוג בשעות  -10.30-14.30ברחובות – זוגיות במצב מחלה
מתקדמת( ,מגי לבדוק את אולם רוז(כ 25איש)
(לא התקיים עקב מיעוט נרשמים)

תכניות ואבינר

 7.3.19פרופ' חגי ברגמן – מבנה המוח בהקשר לפרקינסון-גירוי חשמלי עמוק של המוח-
תיאוריה ומעשה
 18.3.19אילנית באום כהן אחראית ריפוי בעיסוק היחידה לשיקום פרקינסון מ"ר שיבא
עצמאות ותפקוד בפרקינסון-מה ? מתי? איך?
 26.3.19ליה שניידר לוי – מחקרים עדכניים בנושא תזונה למתמודדים עם פרקינסון
ויישומם.
 27/03מפגש פיסי של בני זוג של המאובחנים החדשים בחיפה  -אולם אלמוג
(כ 25איש))

אפריל
 11/04יום הפרקינסון הבינלאומי-חודש המודעות למחלה
יום פרקינסון לחברים-יצוין השנה בימי טיול שמנהלי סניפים יחברו יחדיו ויארגנו
לחברים ולבני משפחתם.
 – .15-29/04/19התקיימה תערוכת אמנים מתמודדים עם פרקינסון בגלריית האגם
ברעננה.
הוזמנו,הגיעו והציגו אמנים מתמודדים מחו"ל,
 15/04התקיימה פתיחה חגיגית של התערוכה.
כמו כן התקיים אירוע סגירת התערוכה.

במהלך החודש התקיים קמפיין מודעות למחלה ולמתמודדים .
בכנסת צוין חודש המודעות למחלת פרקינסון  -באמצעות העמדת תערוכת אמנים
מתמודדים ודיון במורכבותה של המחלה והעדר מרפאות מומחים בפריפריה.

מפגש ואבינר
 16/04שיקום מרחוק – מירי חרד שיקום מ"ר שיבא תל השומר
*נבדק שת"פ כיום התרמה עם להקתו של אוהד נהרין בהפנינג תנועה "גאגא" שיהיה
פתוח לקהל הרחב וההכנסות קודש לעמותה.
בסמינר קיץ בחודש ספטמבר קיימנו סדנאות תנועה  -גאגא

מאי
*מפגשי ואבינר
*מפגש ואבינר של מאובחנים חדשים (מצטרפים חדשים) בבדיקה
 - 13/05דר' דוד ארקאדיר – מחקרים וחידושים בתפיסת מחלת פרקינסון.
מורן אלדד פסכ' קלינית – התמודדות עם מחלה כרונית.
 - 20/05כנס למתמודדים במ"ר כרמל בחסות פרופ' סמיח בדרנה.
 - 27/05פרופ' יהודית אהרון – שינויים קוגניטיביים במחלת פרקינסון לכלל הקהל.

יוני
מפגשי ואבינר
 – 23/06שירת המונים בוינגייט עם סיום פרויקט וינגייט בשיתוף עם אחיות מכבי
ויוני רכטר.
 - 25/06עו"ד אירית גזית  -ייפוי כוח מתמשך.
 – 27/06אסיפה כללית של הנהלה ונציגי הסניפים.
יולי
 - 11/07דר' שלומית שדמון – זוגיות בגיל השלישי– לחולים.
 - 18/06דר' יעל מנור קלינאית תקשורת מ"ר סורסקי ת"א – הפרעות בליעה בפרקינסון.
 – 30/07הנגשת המחשב והטלפון הנייד.

אוגוסט – חופשת קיץ

ספטמבר
 01-05/09/19סמינר קיץ בנצרת.
 - 25/09 18/09 11/09אלדד מורן נוירו פסיכולוגית מ"ר שיבא
תמיכה באמצעות ואבינר במתמודדים עם פרקינסון.
תמיכה באמצעות ואבינר בבני ובנות המתמודדים עם פרקינסון.
 – 15/09עטליה אוברמן – מפגש העצמה למתנדבים ובחינת חזון העמותה.

אוקטובר (חגים)

תכניות ואבינר
 – 02/10פרופ' רבקה אינזלברג – נגעי עור ופרקינסון
06/11 23/10

20/11

 -אלדד מורן נוירו פסיכולוגית מ"ר שיבא

תמיכה באמצעות ואבינר בבני זוג של המתמודדים עם פרקינסון.
 – 31/10דר' אריאל וורנר –  PHDבפסיכולוגיה טראנס פרסונאלית,
בשיתוף מצגת של בלהה לוי מתמודדת.
'התמודדות של המתמודדים פרקינסון החיים בגפם'.

נובמבר
 2מפגשים פיסיים למאובחנים חדשים:
*בנתניה  6.11.2019 -בשעה  17.30יום ד'.
כתובת :בית הכנסת בית אברהם -קריית שרון  -רח' הדקל פינת הרב נריה

מה בתוכנית :דר' נירית לב  -מנהלת המחלקה הנוירולוגית במ"ר מאיר כפר סבא
טלי טטרו  -עו"ס בכירה

יאיר בן בסט – פיזיותראפיסט מומחה לפרקינסון

*בטבריה – ביום ד'  13.11.20בשעה , 17.30
כתובת :מרכז הצעירים ,רח' שקד  ,26טבריה
מה בתוכנית :פרופ' בלה גרוס -נוירולוגית
דר' אריאל וורנר -פסיכותראפיסטית

מתמודד/ת עם פרקינסון

*ברחובות 20.11.2019 -בשעה  17.30יום ד'
כתובת :בית "עלה" ,רח' השופטים  ,5רחובות
מה בתוכנית :דר' זאב ניצן  -מנהל המרפאה להפרעות תנועה בביה"ח ברזילי
טלי טטרו  -עו"ס בכירה
ליה שניידר לוי  -תואר שני בתזונה ותנועה לגיל המבוגר

מפגשים פיסיים לילדיהם הבוגרים של המתמודדים עם פרקינסון:
*ברחובות  -ב 26.11.2019בשעה  17.30יום ג'
כתובת :בית "עלה" ,רח' השופטים  ,5רחובות
מה בתוכנית :פרופ' רבקה אינזלברג – נוירולוגית בכירה ,עמית מחקר במכון
טלי ליבר -עו"ס

ניצה רונן – מתמודדת עם פרקינסון

ויצמן.

*בשדרות  -להורים מתמודדים וילדיהם הבוגרים
ביום ה'  5.12.2019 -בשעה ,17.30
כתובת :מרכז "אדמה" ,רח' הפלמ"ח  ,11שדרות

מה בתוכנית :דר' יאיר זלוטניק -נוירולוג ,מנהל המרפאה להפרעות תנועה במ"ר סורוקה באר
שבע
שמעונה קיסרי  -פסיכולוגית

נדב נקן  -מתמודד עם פרקינסון

*בחיפה  /בקריות ביום ד' 11.12.2019-בשעה 17.30
כתובת :תפורסם בקרוב
מה בתוכנית :פרופ' סמיח בדארנה  -נוירולוג ,מנהל המחלקה הנוירולוגית מומחה להפרעות
תנועה מ"ר נהרייה

מירי בלאופלד – רכזת פיתוח מקצועי בסיעוד בשרותי בריאות כללית במחוז
חיפה וגליל מערבי.
מתמודד/ת עם פרקינסון

*בירושלים – ביום ג' או ד'  17-או  18.12.2019בשעה 17.30
כתובת :מרכז שטנר  ,3בניין לפני הדואר בגבעת שאול
מה בתוכנית :דר' דוד ארקדיר  -נוירולוג מנהל היחידה להפרעות תנועה מ"ר הדסה
דר' אריאל וורנר  -פסיכותראפיסטית

מתמודד/ת עם פרקינסון

*ברמת גן – ביום ה'  19.12.2019 -בשעה , 17.30
כתובת :כפר המכבייה  -רמת גן

מה בתוכנית :פרופ' שרון חסין – נוירולוגית מנהלת מכון להפרעות תנועה מ"ר שיבא תל
השומר.

טלי טטרו  -עו"ס בכירה-לא הגיעה עקב אי הבנה בעניין התאריך
קיימנו שיחה בהנחיית אתי וריקי.

 – 01/12כנס בחיפה של רופאים נוירולוגים,משפחה ומקצועות הרפואה
בקהילה.

פעילות שוטפת נוספת:
*ניוז לטר – אחת לשלושה חודשים.
*פרקינתון – פעמיים בשנה.
* גיוס תרומות מרשויות וחברות נעשה ע"י שרה גוטהלף וציון אזרד
בנושא זה החלה השתלמות בחב' התרופות אבבוי(שרה וציון לוקחים בה חלק).

נבחנים שתופי פעולה עם;
*גאגא-יוסי נהרין-התארחו בסמינר
*מ"ר גולדן קר נס ציונה -הידרותרפיה ,פעילות תנועתית חברתית -.לא צלח
*רוקדים את החיים -טיפול בריקוד-.מתקיים

סך כל הפעילות לשנת 2019
סיעור מוחות של נוירולוגים וחוקרים.
כנס רופאים בקהילה.
ייצוג העמותה ב  EPDAע"י ציפי שיש.
 3מפגשים של חברי הנהלה ומנהלי סניפים ,בהם אסיפת נציגים כללית.
 2סמינרים קיץ וחורף.
ציון יום פרקינסון בינלאומי.
תערוכת אומנים מתמודדים עם פרקינסון.
פרויקט וינגייט מרץ-יוני.
שירת המונים עם סיום פרויקט וינגייט.
 9מפגשי תמיכה באמצעות תקשורת מרחוק.
שיקום מרחוק בשיתוף עם מ"ר שיבא.
 12מפגשי ואבינר בנושאים הקשורים למחלה ואחרים הקשורים לחיי היומיום של
המתמודד.

תודה ויישר כוח לכל מי שתרם לעשייה הברוכה
בברכה,
ריקי נבון מנכ"לית

