ההורים מזדקנים וגרים לבד בישראל?
אתם דואגים ורוצים לעזור אך רחוקים?
קשה ליצור איתם קשר כי אינם טכנולוגיים?
אתם חיים בארה"ב הגדולה אך דווקא בישראל 'אומת הסטארט-אפ' הומצאה מערכת בשם ֵממֹואַ ְפ MemoApp
שיכולה לשנות לכם את דרך התקשורת והטיפול בהורים המבוגרים ולעזור ולסייע להם מרחוק במיוחד כאשר הם
מוגבלים בשימוש בטכנולוגיה כגון מחשב ,טלפון נייד ,טאבלט וכו'.
מערכת ֵממֹואַ ְפ  MemoAppכוללת מסך חכם (המגיע בכמה גדלים) המותקן בקלות במקום מרכזי ובולט בבית
הוריכם בישראל ומאפשר לכם בכל זמן שתרצו לשלוח להם מידע חשוב ,תזכורות ,פעילויות ,אירועים ,מעת לעת לנהל
אתם שיחת וידאו פנים אל פנים ,לשלוח להם דרישת שלום מבני משפחה אחרים ,להשמיע מרחוק מוסיקה ושירים
אהובים ,סרטונים ,קליפים מעניינים ,הדרכות ,פעילות ספורטיבית ,יוגה ומדיטציה ועוד מגוון רב של אפשרויות ודרכים
להראות להם כמה אתם מתגעגעים ,אוהבים ודואגים להם– כאמור ללא שום צורך בידע טכנולוגי מהם ,מסך חכם
שהופך את ביתם של הוריכם (בית שלא השתנה עשרות שנים) לבית חכם והורדת החסמים הטכנולוגיים.
ֵממֹואַ ְפ  MemoAppמאפשר בלחיצת כפתור אחת פשוטה לבני ממשפחה שאינם יכולים לעצור את חייהם ,להגיע
לביתו של המטופל ולבלות עמו שעות וימים  -לטפל ולסייע למטופל מרחוק ובכך לאפשר לו סיכוי להמשיך להתגורר
בביתו לחוות זקנה בריאה ובטוחה וחיים עם משמעות וסדר במקרה של מוגבלויות אחרות .חידוש ייחודי שנוסף
בתקופת מגפת הקורונה למערכת ֵממֹואַ פְ  MemoAppהיא היכולת לנהל שיחת וידאו בין בני המשפחה לבין המטופל
שלא צריך ללחוץ על כפתור או לבצע התחברות/התנתקות ,רק להתקרב למסך ולמצלמה ,לראות ולדבר .זהו הישג
משמעותי מאחר ופתרונות אחרים מצריכים ידע תפעולי שאין לזקנים ואנשים עם מוגבלויות ושימוש במכשירים
מסובכים כגון מחשב או טלפון נייד ללא עזרה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי עבורם.
צוות ֵממֹואַ פְ  MemoApהינן חלוץ בתחום התקשורת הדיגיטלית הטיפולית –  Telecareומגוון רב של מערכות כבר
מותקנות בבתים של הורים בישראל שבניהם נמצאים בארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,גרמניה ואפילו יפן ואוסטרליה .מידע
נוסף ,הרשמה והזמנה של מערכת ֵממֹואַ ְפ  MemoAppניתן למצוא באתרwww.memoapp.co.il :

The Memoapp system and screen are displayed centrally in the home of old people that can
suffering from memory decrease or other aging related challenges, displaying continuous and
constant personal daily information and video chat.
It is controlled by the caregiver who is responsible for what is shown and when. The caregiver can
write & edit daily personal information to be displayed including daily activities, guests visiting,
reminders of important health issues (doctors, treatments, medicines, hygiene), nutrition, etc….
Information is displayed on the screen from morning till evening, according to the user's hours of
activity, in a conspicuous manner, helping the user to lead an independent and active lifestyle and
helping Family members to be in touch with their loved ones with resulting peace of mind.
Memoapp contributes to "active ageing" and "independent functioning" contributes to strengthens
the user sense of self-confidence, assists in dispelling feelings of loneliness and reduces feelings
of stress and anxiety which are a virtue of longevity.
MemoApp becomes a method of treatment. It does not require any operational or technical
intervention by the user. It simply succeeds in "extracting life" from a person who is in mental
decline, restoring him or her to routine and activity.
The project was launched at the beginning of 2018 following the need and desire to help an elderly
father suffering from dementia and is currently successfully installed in homes and institutions in
Israel. Find more information at: www.memoapp.co.il

