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הקדמה
מראה והתנהגות של חפצים גורמים לנו לעתים לתפוס אותם כבעלי כאישיות או כוונות .הפרויקט בוחן כיצד ניתן להשתמש
בנטייתנו הטבעית להאנשה בכדי להשפיע על חווית השימוש במוצר.
 - Reniהיא מערכת דיאליזה ביתית חכמה המלווה את המשתמש בטיפול ובהתמודדות היומיומית עם מחלת הכליות.
היא מאפשרת טיפול בסביבה הביתית הנוחה תוך שמירת קשר עם הצוות הרפואי ,מעקב ובקרה על איכות הטיפול.
 Reniשמה את המטופל במרכז ומעבירה את השליטה בטיפול לידיו תוך בניית מערכת יחסים תומכת ואמפתית.
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 .1פתיחה
אנחנו חיים בעולם חומרי .מוקפים בחפצים אשר מהווים חלק משמעותי בחיים שלנו .אנחנו חיים בתוכם ,לובשים אותם,
נוסעים בהם ומתקשרים דרכם .חפצים משפיעים על האופן בו אנחנו מגדירים את עצמנו ואת הסביבה שלנו.
עם התקדמות הטכנולוגיה החפצים שלנו הופכים חכמים יותר ויותר ובעקבות כך מערכות היחסים שלנו איתם הופכות הדוקות
יותר ומורכבות יותר.
במהלך העשור האחרון חלה תפנית ביחסי הכוחות בין בני האדם לחפצים המחוברים לאינטרנט .המספרים ממשיכים לעלות
והתחזיות מדברות כיום על  50מיליארד "דברים" מחוברים לאינטרנט עד שנת ( 2020יחס של .)1:5

ממציאות בה למספר אנשים היה ממשק עם מחשב יחיד עברנו למציאות בה כל אחד מאתנו מחזיק ברגע נתון במספר
מחשבים (מכשירים חכמים) .מערכות היחסים שלנו עם החפצים הללו השתנו ,הם מתקיימים אחד לצד השני ומתחרים
ביניהם על תשומת הלב שלנו .אנחנו מתקשרים אחד עם השני דרכם (השפעה על מערכות יחסים אנושיות) והם מתקשרים
בינם לבין עצמם ( ,)internet of thingsלעיתים באופן השקוף לנו.

נקודת המוצא שלי לפרויקט היא התקשורת עם אותם מכשירים חכמים .אותה תקשורת הופכת אינטואיטיבית ככל
שהטכנולוגיה מתפתחת ,וחלק ממה שהופך אותה לכזאת היא התפיסה שלנו את המכשירים בחיינו כ"ישויות" בעלות אישיות.
3

אני מתעניינת במערכות יחסים בין אדם – לחפץ ,כאשר החפץ הזה הוא חפץ חכם ,בעל יכולת כלשהי לאסוף נתונים ולהסיק
מסקנות -ברמה כזו או אחרת אפשר להגדירו כ .)artificial intelligence( AI-ניתן לראות יותר ויותר חפצים ואפליקציות כאלה
מסביבנו ,הרבה מהם מחוברים לאינטרנט ( )iotאבל לא בהכרח.
כשחפץ מתפקד באופן כלשהו בגלל סיבה כלשהי (שלעיתים גלויה לנו ולעיתים לא עד הסוף או בכלל לא) -זה נתפס אצלנו
כתכונות אופי או כוונות ( ,)intentionsלמשל -שואב אבק רובוטי שלא מספק את העבודה כמו שציפינו -אנחנו רואים בו עצלן,
מחשב שעובד לאט ואנחנו חושבים שהוא טיפש ...רגעים אלה של האנשה קורים הרבה פעמים כשהמכשיר מקבל החלטה או
פועל באופן שלא תואם את הציפיות שלנו.
במחקר התמקדתי באופן בו חפץ מקבל אישיות ,במטרה להכניס את האישיות כחלק מתהליך העיצוב ולא כ"תוצר לוואי"
שמתקבל כתוצאה מהתנהגות של החפץ (ומתקבלת על ידי המשתמש).
השאלות איתן יצאתי לדרך:
-

מה גורם לנו להרגיש שלחפץ יש אישיות?

-

מה הפרמטרים שמגדירים את סוג האישיות? (תכונות האופי)

-

כיצד מתרחשת האינטראקציה עם החפץ? אילו חושים באים לידי ביטוי? מגע  /מחוות  /דיבור( ...מצד המשתמש
ומצד החפץ) אולי חושים חדשים כמו טעם וריח?

-

מה גורם לנו להרגיש שהחפץ מבין אותנו?

-

האם החפץ משנה את ההתנהגות שלו בהתאם למשתמש או שהאישיות שלו קבועה ודורשת את הסתגלות המשתמש
אליה?

-

האם מערכת היחסים עם החפץ היא "מונוגמית"? האם אותו חפץ יכול לתקשר עם אנשים שונים ולהתאים את
התנהגותו אל מול כל אחד מהם?

-

עד כמה האישיות של החפץ משפיעה על התפקוד שלו ובמה זה בא לידי ביטוי?

-

האם לחפץ שיש אישיות יש גם רגשות? (מן הסתם לא ..אבל האם אנחנו צריכים להתייחס אליו כאל יצור חי בגלל
האופן שהוא מתנהג?) ,האם מוסרי "להתעלל" בחפץ כזה?

-

מה החפץ יודע עלינו? ועם מי הוא משתף את המידע הזה? (הרבה מוצרים חכמים נכנסים לחיינו באופן תמים
לכאורה אבל היעוד האמיתי שלהם הוא לאסוף עלינו נתונים ולהעביר אותם לגורמים כמו גופי פרסום ,מוצרים
חכמים מתקשרים ביניהם ומקבלים החלטות על סמך זה ,סוג של "גייס חמישי" בבית).

-

האם אפשר לבטוח בחפץ כזה? מה נותן לנו את התחושה שאפשר לבטוח בו?
כיצד העיצוב משקף את האישיות?
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 .2אישיות של חפצים
מה גורם לנו להרגיש אישיות מסוימת בדרך תקשורת של חפץ? בניתוח שלי ,מה האישיות הזאת בנויה משני גורמים :הנראות
(הצורה) וההתנהגות (הדרך בה הוא מתקשר עם המשתמש) של החפץ ,לעיתים מספיק רק גורם אחד.
הגדרתי זאת על ידי המשוואה הבאה:

 -Shapeצורת החפץ:
הדוגמא המוכרת לנו ביותר היא זיהוי של פרצופים במכוניות .הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לפרש את הדברים שאנו
רואים לפי המוכר לנו .1הדבר המוכר לנו בצורה הטובה ביותר היא אנחנו -בני האדם ,על כן אנחנו תופסים צורה של אובייקט
כמחוות גוף ,והתנהגות של חפץ כתכונת אופי.

אנחנו מסתכלים על חפץ ומפרשים את הצורה שלו כמחוות גוף -למשל המנורה הזאת של  Tomas Kralשנראית לנו עצובה,
או הרמקול של  Minwoo Leeשנראה כאילו הוא סקרן -או מסתכל עלינו.

 1פראידוליה  -היא תופעה פסיכולוגית בה האדם תופס גירוי עמום ומעורפל כלשהו כמוכר ובעל משמעות .הדבר מהווה הטיה קוגניטיבית של המוח ,בה
האדם מזהה תבניות מוכרות בתמונות ועצמים עמומים.
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 -Interactionתקשורת עם חפץ:
אנחנו מתקשרים עם החפצים שלנו; מקבלים מהם אינפורמציה (פלטים )outputs-ומספקים להם אינפורמציה (פקודות-
.)inputs
אנחנו עושים זאת באמצעות חמשת החושים ,כאשר החושים שבאים לידי ביטוי לרוב הם שמיעה ,ראיה ומישוש.
זה נכון כשמדובר באופן שאנו נותנים פקודות למכשירים ובאופן שאנו מקבלים אינפורמציה ממכשירים:
דוגמאות לפקודות:inputs-
שמיעה :תקשורת מילולית (דיבור)
ראיה :תזוזה ,מחוות גוף
מגע :לחצנים ,כפתורים ,היגוי
דוגמאות לפלטים:outputs-
שמיעה :צפצופים ,צלילים ,דיבור
ראיה :צורה ,אייקונים ,תאורה ,תזוזה
מגע :רטט ,טמפרטורה

קיימים שלושה פרמטרים המשפיעים על התחושה שנקבל מהפלט שהחפץ משדר והם:
 .1קצב
 .2עוצמה
 .3תדירות
לדוגמא :נורה שמהבהבת בצורה איטית ,אור חלש המתחלף ברכות בין כחול לירוק ,משדרת לנו תחושה רגועה ,בעוד שנורה
שמהבהבת באדום בוהק ובקצב מהיר -משדרת לנו משהו עצבני ,לחוץ ,מצב חירום.
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דוגמא נוספת -צליל הולך ומתחזק משדר משהו מלחיץ ,תזזיתי ,לעומת צליל קבוע מונוטוני -שמשדר יציבות ,שעמום ,רוגע.

הצליל שה WAZEמשמיע כשטעינו בדרך והוא מחשב מסלול מחדש -נשמע חמוד וידידותי ,גורם לנו להרגיש שלא נורא
שטעינו ושאפשר לסמוך עליו שימצא לנו דרך חלופית .לעומת זאת הצליל של  SOLIDWORKSמשמיע כשאנחנו טועים הוא
צליל חזק וצורמני ,אשר נשמע מאשים וכועס וגורם לנו להרגיש שעשינו משהו לא בסדר.
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 .3ניסיון אישי בהקשר אישיות של חפצים
הנושא מעסיק אותי רבות בשנתיים האחרונות ובא לידי ביטוי בשני פרויקטים קבוצתיים שעבדתי עליהם:
 -SHPINX .1מנעול חכם -פרויקט משותף עם,Victor Alge, Max :
 Lennaárdבמסגרת חילופי סטודנטים ב -Konstfackשטוקהולם,
שבדיה.
הטכנולוגיה המובילה בתחום המנעולים כיום היא הנעילה
הדיגיטאלית (באמצעות שדה מגנטי) והשימוש ב IOTעל מנת
לשלוט מרחוק בנעילת/פתיחת הדלת עבור גורמים שונים.
עם זאת מרבית האנשים מעדיפים לרכוש את המנעול המסורתי
אשר משתמש בנעילה מכאנית ,וחוששים מטכנולוגיה שאינם
מבינים כיצד היא עובדת ומרגישים שקשה לסמוך עליה.
החלטנו לקחת זאת כאתגר ולמצוא דרך להשתמש בטכנולוגיה
חדשנית בצורה שתהיה נעימה ומהנה במקום מסתורית וחשודה .
עיצבנו מנעול עם אישיות ידידותית על מנת להפוך את
האינטראקציה עמו לאינטואיטיבית וקלה.
המנעול מזהה את המשתמשים באמצעות סריקת פנים וסיסמא
מותאמת אישית אשר משתנה בין משתמש למשתמש .הוא מחובר
למערכת "בית חכם" ,ומלווה באפליקציה אשר מאפשרת
נעילה/פתיחה מרחוק .
המנעול זכה בתחרות המנעול החדשני ביותר ,שנערכה על ידי חברת .2ASSA ABLOY

https://medium.com/@future.lab/students-impress-with-innovative-designs-aef407f9a56a
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בעקבות הפרויקט הזה יצאתי להתמחות בחברת  Denkwerkבגרמניה ,נושא ההתמחות היה  internet of thingsותקשורת
עם מוצר חכם .התבקשתי ,יחד עם עוד שלושה מתמחים ,לעצב תקשורת עם אובייקט יומיומי באופן שידמה לתקשורת עם
חתול:
 -ERNESTO .2פרויקט משותף עם,Rita Faia, Jennifer :
.Monclou and Julian Reineck
 ERNESTOהוא גוף חימום עם התנהגות חתולית .
הוא שוכב בעמדת הטעינה שלו וצופה על החדר .באמצעות שימוש
בחיישני טמפרטורה ותזוזה ,הוא מזהה כשקר למשתמש ומציע לו
להתחמם ,אבל כמו חתול הוא לא נותן יחס בלי לקבל משהו
בתמורה ,הוא מחמם רק אם הוא מרגיש שמתלטפים אותו או
משחקים איתו (יודע לזהות זאת באמצעות חיישני לחץ) .כאשר
הבטרייה עומדת להיגמר  ERNESTOיתחיל לרטוט בעצבנות ובכך
יאותת למשתמש שהוא רוצה לחזור “לישון” בעמדת הטעינה.3

לפרויקט הגמר רציתי לקחת את המחקר (שהתחלתי בשני הפרויקטים הקודמים) ולעשות בו שימוש הפעם בתוך תחום שאני
מאמינה שיש בו צורך אמיתי (לא רק משהו שנחמד שיהיה בבית לצורך כיף).
היות והתקשורת עם סוג כזה של חפץ מתאימה לסיטואציות רגשיות בחרתי להתמקד במכשיר רפואי לסביבה הביתית (בסופו
של דבר נבחרה מכונת הדיאליזה ועל כך ארחיב בהמשך).
מבחינה רגשית  -זוהי סיטואציה המכילה בתוכה מאפיינים לא נעימים (עוד לפני הטיפול עצמו) :לחץ ,חרדה מהלא נודע-
מהמחלה ,מהטיפול ,ריחות לא נעימים של חומרי חיטוי ותרופות( ,תאורה קרה -אם זה מרחב טיפולי) ,חומריות קרה (לרוב
מתכות ,פלסטיק) ,צבעוניות מונוכרומטית (צבעים "רפואיים" מרגיעים כביכול) ,הרגשה של בדידות -בהתמודדות.
בטיפול עצמי יש קשר בלתי מתווך של המטופל עם המכשיר ,אין איש צוות שיכול להביע אמפתיה ולהרגיע ,על כן אני רואה
פוטנציאל בעיצוב חפץ שיכול להקל על הסיטואציה הזאת על ידי אישיות ואופן התקשורת איתו.

 3עוד על הפרויקט בקישורים הבאים:
https://vimeo.com/237697947
https://www.denkwerk.com/en/blog/finding-ernesto.html
https://medium.com/denkwerk-stories/falling-in-love-with-tech-again-f96e4c1453a7
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 .4דיאליזה
הבחירה בעיצוב מכונת דיאליזה נבעה מהרצון שלי לעצב מוצר שיש עמו מערכת יחסים מורכבת ואינטנסיבית .חיפשתי מוצר
רפואי שיש בו שימוש ממושך למשך תקופה משמעותית (כרוני) ,ואשר יש בו תלות (צורך חיוני להמשך חיי המטופל).
הדיאליזה היא כליה מלאכותית .אשר משמשת במקרים של אובדן הכליות או תפקוד חלקי ולא מספק של הכליות.
לכליות מספר תפקידים חיוניים:
•
•

סילוק רעלים ועודפי מים מן הדם
שמירה על מאזן הנוזלים בגוף

•

איזון לחץ הדם

•
•

השפעה על ייצור כדוריות דם אדומות
שמירה על עצמות בריאות וחזקות

אובדן /כשל כליות יכול להתרחש כתוצאה ממגוון סיבות (מחלה ,תאונה ,גנטיקה )...ולכן אין פרופיל אחיד לחולים.
הם יכולים להיות בכל גיל ,מין ומוצא אתני.
בפני החולים עומדות שלוש אפשרויות:
 .1השתלת כליה
 .2דיאליזה פריטוניאלית
 .3המו-דיאליזה (זאת המתודה שהתרכזתי בה)

השתלה אפשרית במידה ונמצא תורם מתאים (בעל סוג דם זהה) חי או מת .דבר אשר יכול לקחת אף מספר שנים -ובזמן
הזה על המטופל לעבור טיפולי דיאליזה.
דיאליזה פריטוניאלית (דיאליזה צפקית) -תהליך המתבצע בתוך גוף המטופל :מוחדר לגוף צינור דרכו מוזרמת תמיסה
מיוחדת לחלל הבטן .הדם שזורם בקרום חלל הבטן (הנקרא צפק) מתנקה מן הפסולת והנוזלים שיש לסלק ואלו עוברים
לנוזל הדיאליזה ,שלאחר מכן מוצא אל מחוץ לגוף דרך הצינור .על תהליך זה יש צורך לחזור מספר פעמים ביום .יש מספר
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שיטות לעשות את התהליך הזה ,חלקן ידניות וחלקן באמצעות מכונה .זהו תהליך שלרוב מתבצע בבית המטופל.
סוג זה של דיאליזה זו נחשב לעדין יחסית להמו-דיאליזה ,ולכן נפוץ יותר בקרב תינוקות ,ילדים ומטופלים מבוגרים מאוד.
המו-דיאליזה -תהליך המתבצע חיצונית לגוף :דם החולה מוזרם מן העורק אל מכונה הנקראת "דיאליזר" ( ,)dialyzerבה
נמצאים צינורות דקים עשויים קרום בררני (חדיר למחצה) בהם זורם הדם ,כאשר מסביבם נמצא נוזל הדיאליזה (המורכב
ממים טהורים ותמיסת אלקטרוליטים) .חומרי פסולת הקטנים מגודל מסוים של חורים ,כמו אוריאה ,קרטנין ,נוזלים עודפים,
אשלגן וכו' נעים לתוך נוזל הדיאליזה ,בעוד מולקולות גדולות כמו כדוריות דם אדומות ,תאי דם לבנים וחלבונים נשארים
בתוך הדם .לאחר כמה שעות ובסוף תהליך הסינון הדם מוזרם בחזרה לווריד 4החולה ונוזל הדיאליזה מוזרם לביוב.

סוג זה של דיאליזה יעיל מאוד ומאפשר הפסקות בין טיפול לטיפול .על מנת להחליף תפקוד כליה בריאה מומלץ לבצע
לפחות  12שעות שבועיות של דיאליזה (כאשר בדרך כלל נהוג לבצע שלושה טיפולים בשבוע -ארבע שעות כל פעם) .עם
זאת ,כמויות הנוזלים הרבות המוצאות מן הגוף בתהליך עשויות להיות תובעניות למדי מגוף החולה .תהליך זה לרוב מתקיים
בבית חולים או מרכז רפואי.
אף על פי שהתהליך המתבצע בהמו-דיאליזה קשה יותר לגוף ודורש ברוב המקרים הגעה למרכז דיאליזה ,מרבית האנשים
בוחרים במתודה זו כיוון שהיא "רק" שלוש פעמים בשבוע ,לעומת דיאליזה פריטוניאלית בה נדרשים לבצע טיפולים מידי יום.
שגרת החיים של המטופלים כוללת דיאטה קפדנית ומשמעת מים חמורה .היות וסילוק עודפי המים מתבצע רק אחת ליומיים
או שלושה בטיפול ,הם נדרשים להקפיד שלא לצרוך נוזלים -בשתייה או במזון (הגבלה של עד ליטר  1ביום) .נוסף על כך
עליהם להתאים את שאר הפעילויות (עבודה /לימודים /אירועים) ללו"ז שנקבע לטיפולים.
אמנם בארץ קיים רק מקרה אחד של מטופלת שעושה את הטיפולים בהמו-דיאליזה בביתה ,אך במקומות אחרים בעולם
(בעיקר ארה"ב ואוסטרליה) זה נפוץ הרבה יותר ,וזוהי מגמה שרק הולכת ועולה בימים אלו ,עם שיפור הטכנולוגיות
שמאפשרות רפואה מרחוק (.)telemedicine

 4נדרשת הכנה מוקדמת של אזור החיבור למכונה -לרוב על ידי אחת מהאפשרויות הבאות:
 .1פיסטולה -ניתוח בו מחברים וריד לעורק על מנת לאפשר זרימת דם טובה יותר לטיפול.
 .2גרפט -שתל של וריד מלאכותי (צינורית פלסטיק) המתחבר בצדו האחד לעורק ובצדו השני לווריד (חיבור הצינורות בזמן הטיפול יהיה לתוך הגרפט).
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יתרונות ההמו-דיאליזה הביתית:
 .1גמישות -המטופל יכול להתאים את הטיפולים לשגרת היום שלו ,פחות מוגבל מאילוצים של זמינות תורים .ניתן לבצע
את הטיפולים בשעות הלילה ובכך לפנות את כל היום לעבודה  /לימודים  /שגרה.
 .2חסכון בזמן -לא מתבזבז זמן על נסיעות הלוך וחזור למכון הדיאליזה ועל המתנה בתור.
 .3זמינות המכונה לטיפולים ארוכים יותר .המינימום המומלץ להחלפת פעולה של כליה תקינה הוא  12שעות שבועיות,
אך אם יש אפשרות לעשות יותר שעות זה עדיף .על מכונה ביתית אין תור ,על כן אפשר להמשיך להשתמש בה מעבר
לשעות המינימליות ובך לשפר את איכות הטיפול.
.4

עצמאות ושליטה בטיפול -כאשר המטופל אחראי על הטיפול הוא נדרש להבין (לפחות באופן בסיסי) את מהלך

הטיפול .זה מאפשר לו לערוך שינויים בתכנית הטיפול באופן שמתאים לו.
 .5נוחות הסביבה הביתית.
סוגי מכונות הקיימות בשוק
באופן כללי ניתן לחלק באופן גס את סוגי המכונות למכונות ביתיות ומכונות לבתי חולים/מרכזי דיאליזה .כאשר ההבדל
העיקרי הוא באופן הרכבת החלקים ה"מתכלים" על גבי המכונה (צינורות הדם והמים והפילטר) .המכונות הביתיות מיועדות
לשימוש עצמי (או תפעול של קרוב משפחה שעוזר בטיפול) ולכן הן פשוטות יותר לתפעול.

מכונות בשימוש בבתי חולים -לרוב גדולות יותר ומסובכות יותר לתפעול
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במכונות אלה יש להרכיב את החלקים ,אחד אחד ,לקראת כל
טיפול ,הדבר נעשה על ידי הצוות הרפואי ודורש מיומנות והכרות
מעמיקה עם המערכת.

קצב זרימת המים בטיפול הוא  500מ"ל בדקה (או יותר במקרים מסוימים) .משמעות הדבר היא כי בטיפול של  3שעות
מתבצעת צריכת מים של  90ליטר ,ובטיפול של  4שעות הצריכה היא של  120ליטר.
המים בהם משתמשים הם מים טהורים -כלומר מים שעברו סינון .בבתי חולים /מרכזי טיפול לרוב הסינון מתבצע בחדר ייעודי
עם מתקני אוסמוזה הפוכה ( ,5)Reverse Osmosisוהמים המגיעים למכונות הם לאחר הסינון.
המכונות הביתיות ,לעומת זאת ,הן לרוב קטנות יותר ופשוטות יותר לתפעול.

מכונות ביתיות -לרוב קטנות יותר ופשוטות לתפעול

במכונות אלה משתמשים במארזים מוכנים ( )cartridgeהמכילים בתוכם את כל הרכיבים הנדרשים להרכבה לקראת
הטיפול ,כאשר המטופל נדרש רק להכניס את המארז כפי שהוא למכונה.

 5הסינון מתבצע בארבעה שלבים :סינון ראשוני באמצעות מסננת צפופה והוספת כלור > סינון אלקטרוליטים באמצעות מלח ושרפים > סינון כלור >
הקרנה באור אולטרה סגול להשמדת מיקרואורגניזמים
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בתמונות למעלה ניתן לראות דוגמא ל cartridgeשל חברת  .NxStageזוהי המכונה היחידה כיום בשוק אשר מאושרת
לתפעול  -SOLOכלומר המשתמש יכול לתפעל את כל הטיפול מההתחלה ועד הסוף לבדו (בשאר המכונות נדרש אדם נוסף
בסביבה בזמן הטיפול) .זוהי המכונה שהתבססתי עליה בעיצוב  -Reniמבחינת קלות התפעול ונקודות הממשק של המטופל
בזמן הטיפול.
פתרון לטיהור מים לטיפול בבית:
 .1שימוש בשקיות " -"premixedשקיות חד פעמיות
המכילות נוזל הדיאליזה (תערובת של מים טהורים ותמיסת
אלקטרוליטים).
 .2מערכת סינון מים ( -)PureFlowמערכת פילטרים
המסננת מים לקראת הטיפול .זמן הסינון -כ 7שעות .יש
לבצע לפני הטיפול.
 .3מכונת אוסמוזה הפוכה ( )Reverse Osmosisניידת.
מכונה זו פועלת בדומה למערכת הסינון הקיימת בבתי
החולים ומסננת מים מהברז בכמות המספיקה למכונת דיאליזה אחת (בשונה מהמערכת בבית החולים המספקת מים
לכמות גדולה של מכונות דיאליזה הפועלות במקביל).
במערכת הדיאליזה שעיצבתי בחרתי לשלב מכונת אוסמוזה הפוכה כחלק אינהרנטי במכונה.
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 .5הרפואה בסביבה הביתית בעידן הinternet of things-
.I

מגמה עולמית של מעבר מטיפול בבתי חולים לטיפול ביתי .זהו תהליך שנובע מכמה סיבות והעיקרית בהן היא
מדיניות הבריאות האמריקאית (והשינוי שהגיע עם  )Obama careאשר אומרת שהמטפל הוא גם המשלם -כלומר,
הנטל הכלכלי הוא על בתי החולים ולכן הם מעדיפים למנוע כמה שיותר הגעה של מטופלים למרחב בית החולים ,ומי
שכן הגיע -דואגים לעשות הכל על מנת למנוע את חזרתו (בתי החולים נקנסים על מטופלים שחוזרים לאשפוז אם

.II

מדובר באותה סיבה איתה נכנסו בפעם הקודמת).
הקושי של מטופלים לדבוק בטיפול -בעיקר במקרים בהם מדובר במקרה כרוני .יש חשיבות להקפיד על מינון מסוים,
שעות מסוימות ,תזונה וכו' ...מטופלים שלא מקפידים על הוראות הטיפול שניתנו להם פוגעים בטיפול ,כתוצאה מכך
פוגעים בעצמם ויכולים להחמיר את המצב (למשל אי הקפדה על טיפול בסוכרת יכול להביא למצב של איבוד
גפיים) ,וכתוצאה מכך בסופו של דבר מתקבל מצב שגם פוגע במטפל (בית החולים) כיוון שהחמרה במצב המטופל
מצריכה טיפול נוסף -מה שמסתכם בכסף נוסף מטעמו.
נפגע נוסף לאורך הדרך הוא גם ספק התרופות (יצרן/משווק) כיוון שמטופל שלא מקפיד על התרופות שהוא צריך
ליטול -צורך פחות ממה שהוקצב לו ולא קונה תרופות בהתאם.

.III

טובת המטופל -יש יתרונות רבים להישארות בבית – הן מבחינת שמירה על בריאות המטופל (מניעת חשיפה
למחלות ומקורות זיהומיים נוספים אשר קיימים בבית החולים) ,והן מבחינת מצבו הנפשי .הטיפול הביתי מאפשר
גמישות רבה יותר ,אין תלות בגורמים אחרים ,אין צורך לחכות בתורים או לבזבז זמן יקר על נסיעות הלוך חזור
לטיפולים.

.IV

+Customizationרפואה -אצל אנשים שונים מופיעים תסמינים שונים למחלות דומות .על מנת לדעת שמשהו לא
תקין אצל אדם מסוים יש צורך בניטור שלו לאורך זמן -למשל כדי לדעת מהי טמפרטורה חריגה או לחץ דם חריג .זה
משהו מתאפשר בזכות ה machine learningוה big dataאשר מתאפשרים במקרה הזה תודות ל.iot

.V

עניין של בטחון מידע -תחושת בטחון מצד המטופל ,תחושה שאפשר לבטוח במכשיר ומצד שני לתת למשהו גישה
לדברים הכי אישיים שיש -המכשיר יודע עלי דברים עוד לפני שאני יודעת אותם ומעביר את האינפורמציה הזאת
לגורם שלישי (רופא) ולגורמים נוספים (לטובת ניתוח סטטיסטי) .כיום יש יישומים שיכולים לקחת מדדים מבלי
שאנחנו בכלל מודעים לכך -דוגמא טובה לכך היא מצלמות  IRשהוצבו בשדות התעופה בתקופה שהיה חשש
מאבולה -המצלמות נתנו אינפורמציה לגבי חום הגוף של כל מי שעבר לידן וכך היה ניתן לזהות בקלות אנשים עם
חום גבוה.
דוגמאות נוספות הן אפליקציות בטלפון אשר יכולות לזהות לפי זמן התגובה של המשתמש ואופן המגע שלו דברים
כמו פרקינסון ,באופן זה אפשר לאבחן אנשים גם ללא אישורם.

.VI

התפקיד של הרופא משתנה -רופאים כמנתחי  -DATAמקבלים נתוני מדדים ולא פגישה של פנים אל פנים עם
מטופל ,לפעמים בכלל אין צורך להטריד את הרופא כי אפשר לקבל תשובות ישירות מניתוח של מחשב (– Watson
 AIשיודע לאבחן מקרי סרטן ,צדק ביותר מ 90%מהאבחונים שעשה) ,ומאד שכיח שאנשים בודקים בגוגל מה
התסמינים שלהם אומרים ומה לעשות עם זה.
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 .6מחקר משתמשים – הבנת מערכות היחסים עם המכונות וניתוח האישיות המצויה
את המחקר התחלתי במכון הדיאליזה "הכליה" בתלפיות ,ירושלים .שם פגשתי את מנהל המכון-
מר מחמוד ג'בר אשר ערך לי הכרות עם הצוות הרפואי במכון ועם מספר מטופלים .מחמוד לימד
אותי באופן יסודי ומוקפד כיצד עובדת מכונת דיאליזה ,איך להכין מכונה לקראת טיפול וכיצד
להתמודד עם תקלות שכיחות.6
ביקרתי במכון מספר פעמים (סך הכל כ 20שעות) ,במהלכן התלוויתי בעת שטיפל במטופלים
במקרים שונים (חיבור וניתוק מהמכונה ותפעול תקלות שונות) ,ערכתי תצפיות ודיברתי עם
מטופלים.
נקודות שעלו בתצפיות:
 קיימת תלות חיים של המטופלים במכונה .הם מבינים את זה ומעריכים את זה. המכונה רגישה מאד ומתריעה על תקלות מספר רב של פעמים בכל טיפול. אמנם קיימת היררכיה בחומרת התקלות אבל אין הבדל משמעותי בצליל שהמכונה מפיקהבהתרעה .נדלקת נורית בצבע -אדום  /צהוב  /ירוק -בהתאם לחומרת התקלה ,אבל מהמקום
שהמטופל יושב בדרך כלל לא ניתן לראות את הנורית הזאת.
 המטופלים פאסיביים מאד .הם לא מודעים למה שמתרחש לאורך הטיפול ,הם גם לא מורשים לגעת במכונה .זה יוצר מצבשבעת תקלה המטופלים יושבים בחוסר אונים ומחכים שיגיע מישהו מהצוות הרפואי לתפעל את המצב.
 לאורך זמן הטיפול מרבית המטופלים צופים בטלוויזיה  /ישנים  /אוכלים (מוגשת ארוחה בזמן הטיפול מטעם המכון). קיים קשר אישי וחברי בין הצוות הרפואי למטופלים ובתוך קבוצת המטופלים .תחושה של קהילתיות ושותפות גורל.המחקר המשיך דרך האינטרנט .הצטרפתי לפורומים וקבוצות תמיכה של מטופלים (וגם :בני משפחותיהם ,מטפלים ,טכנאים)
בכל העולם (בעיקר דרך הפייסבוק) .חלק מהפורומים היו מאד מקצועיים וענייניים אבל דווקא הקבוצה המשמעותית ביותר
עבורי היתה  - “I hate dialysis”7קבוצת פייסבוק בה חברים  5,422אנשים מרחבי העולם.
מתוך תיאור הקבוצה:
"This group is for anyone affected by kidney disease. It is a fellowship comprised of patients, caregivers
and the medical community. The name is I Hate Dialysis but we are not negative, we just hate dialysis.
"!However, it's good to have when you need it
דרך הקבוצה למדתי המון על אורח החיים וההתמודדות היומיומית של המטופלים .למשל מה עושים ביום חם מאד כשאסור
לך לשתות? איך ממשיכים לקבל טיפול כשנוסעים לחופשה? מה מותר ואסור למטופלים לאכול? וגם איך לתפור שרוול מיוחד
להסתיר את הצלקות מהמחטים? ואיך להפוך את השאריות של הציוד הרפואי למשחק לנכדים?.8
 6המכונה עליה למדתי במכון היא מסוג .fresenius 5008s
https://www.facebook.com/groups/IHateDialysis/?ref=bookmarks7
 8אני חייבת להודות שלהיות חלק מקבוצה כזאת גם מאד מכניס את הבעיות היומיומיות שלנו לפרופורציות.
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זו היתה פלטפורמה מעולה לשאלות שהיה לי קשה להשיג עליהן תשובה מגורמים מקצועיים (שהרבה פעמים מונעים
מאינטרסים כלכליים כלשהם) .קיבלתי מידע על המכונות השונות הקיימות בשוק ,השוני ביניהן ,יתרונות וחסרונות של כל
אחת .בנוסף ביקשתי ממטופלים לשלוח לי תמונות של סביבת הטיפול שלהם בבית ,על מנת להבין מה הדברים הנחוצים
בסביבה זו ומה ניתן לעשות אחרת:

ניתן לראות שמכונת הדיאליזה והציוד הנלווה לטיפול תופסים מקום רב בחלל ומשפיעים מאד על הנראות של הסביבה ,אשר
הופכת למעין בית חולים קטן בתוך הבית.
דרך קבוצה זו וקבוצות נוספות הפצתי סקר שניסחתי -אשר עסק בעיקר במערכת היחסים שיש למטופלים שונים עם המכונות
שלהם ואישיות המכונות.9
 67אנשים מרחבי העולם ענו על הסקר,
אפשר לראות שמבחינת גיל ,סוג דיאליזה
ומיקום דיאליזה (בבית לעומת בבית
חולים) -הנתונים שהתקבלו משקפים
בצורה יפה את המציאות.
מבחינת מגדר -נשים יותר שיתפו פעולה
וענו על הסקר אך נתון זה לא משקף את
כמות המטופלות אל מול מטופלים.

 9התשובות שהתקבלו מתייחסות למכונות מסוגים שונים ,אך ניתן לראות קו מקשר בכל זאת בין כולן -האופי שתיארו המשתמשים דומה ,ובכל אופן
מייצר תמונה שלילית למדיי עבור אישיות המכונה.
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ציטוטים נבחרים מתוך הסקר:10

תמונות שמצאתי בפורומים
שונים באינטרנט -אשר מתארות
את מערכות יחסים של מטופלים
עם המכונות שלהם:

 10אני מציגה כאן רק תשובות נבחרות -שחזרו על עצמן או שהיוו נקודות חשובות עבורי .לא כל המשיבים לסקר הרגישו שיש למכונות שלהם אישיות.
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סיכום אישיות מצויה לעומת אישיות רצויה:

מצב מצוי

מצב רצוי
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רק כחמישית מהמשיבים על הסקר אמרו שהם נתנו שם למכונה שלהם .מתוכם ניתן לראות שהרוב נתנו שמות גבריים ,מכך
גם ניתן להסיק על המגדר שהם ייחסו למכונה.
נקודות נוספות שעלו מהסקר:
רבים כתבו כי יש להם הערכה רבה למכונת הדיאליזה והם מבינים את החשיבות שלה להמשך החיים שלהם .עם זאת ,נקודה
שעלתה פעמים רבות היא חוסר האונים אל מול המכונה .משתמשים רבים ציינו שאינם מבינים איך המכונה עובדת (" like a
 ,)"magicלא מבינים את כל הפונקציות הקיימות במכונה ומה המשמעות של נתונים שונים שנמצאים על המסך.
רבים מרגישים שהשליטה לא בידיים שלהם (אלא בידי המכונה או בידי הצוות הרפואי-במידה ועוברים טיפולים בבתי חולים/
מרכז דיאליזה) ,והיו אף שטענו שהם מרגישים שהם משרתים את המכונה ולא להפך.
נקודה נוספת שעלתה מספר רב של פעמים היא התסכול מהצפצופים של המכונה ,מאד רגישה ומתריעה על כל דבר קטן
(אין חלוקה היררכית מספיק טובה) ,ההתרעות מאד רועשות מלחיצות.
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 .7כיצד מעצבים אישיות לחפץ?
כפי שציינתי קודם ,עבדתי לפי המשוואה:
לפי הגישה שלי ,תהליך כזה -של עיצוב אישיות למוצר לא יכול להתבצע על ידי מעצב בודד ,כיוון שאנשים שונים מרגישים
דברים שונים או מפרשים התנהגויות בצורה שונה .על כן פניתי לשיטות עיצוב משותף (.)co-design/ co-creation
פיתחתי שתי סדנאות ( )workshopsשיעזרו לי לעצב בהתאם לשני חלקי המשוואה:
.1
.2
יש לציין ששתי הסדנאות התבססו על סדנאות שפיתחתי במסגרת חילופי הסטודנטים ב Konstfackוההתמחות
ב ,Denkwerkיחד עם שותפים נוספים .הסדנאות עברו התאמות לצרכים שלי בפרויקט זה.

 -סדנת סמיוטיקה

.1

*סמיוטיקה היא מחקר שיטתי של מערכת סמלים וסימנים המשמשת לתקשורת בין בני –אדם ,כאשר המערכת הבולטת
ביותר היא מערכת של סימני שפה ,אך גם סימנים שונים כגון :אייקונים ,צורות ,סמלים שונים ,הבעות פנים ומחוות גוף יכולים
להוות נושא למחקר סמיוטי .ההבנה הבסיסית ביותר של סמיוטיקה היא זו כי הקשר בין מסמן לבין מסומן ,בין סמל לבין
המשמעות שלו ,הוא קשר תלוי מוסכמות חברתיות ותרבותיות.
בסדנא זו כל אחד מהמשתתפים 11קיבל קוביית חימר והתבקש להביע באמצעותה תכונת
אופי ,תוך שינוי מינימלי של הצורה.
כל סשן ארך דקה אחת בלבד -ככה שהמשתתפים נדרשו לעבוד בצורה מהירה
ואינטואיטיבית .לאחר מכן שוחחנו על הבחירות של כל אחד.
אלו תכונות האופי שהמשתמשים נתבקשו להביע:
-

חמוד

-

רגוע

-

חכם
אנרגטי
סקרן

 11בסדנא זו השתתפו  8משתתפים בגילאים  .20-60המשתתפים מגיעים כולם מרקע דומה -מבחינת תרבות ,השכלה ,מעמד סוציואקונומי ,על כן יתכן
שהתוצאות מושפעות מכך .אם זאת עשיתי סדנאות דומות גם בשבדיה ובגרמניה ,בהשתתפות אנשים ממקומות שונים בעולם (דרום אמריקה ,אסיה,
אירופה ,צפון אפריקה) ,והתוצאות שהתקבלו גם אז היו דומות.
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התוצאות שהתקבלו היו דומות מאד ברוב המקרים ועזרו לי לגבש הבנה לגבי מה האופן הצורני שבו אנשים תופסים תכונות
שונות.
דוגמאות( :בתמונות -הפשטה של הצורות שנוצרו על ידי המשתתפים בסדנא).
"חכם" -המשתתפים יצרו צורות גאומטריות עם קצוות חדים.

"סקרן" -התארכות של אחת הפינות -נראה כמו מחוות גוף של מתיחת הצוואר ,הצצה.

"חמוד" -צורות מעוגלות ,בסיס רחב ,לרוב סימטרי.
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.2

 -סדנת התנהגות

גם הפעם המשתתפים 12קיבלו קובייה( 13הפעם קוביית עץ לבנה).
בנוסף על השולחן היו נורות לד בצבעים שונים ובעלות קצב הבהוב שונה ,מכשירים
אשר יוצרים קולות שונים-צפצופים וצלצולים (אשר פורקו ממשחקים זולים) ,דפים
צבעוניים וצבעי עיפרון.
המשתתפים נתבקשו לדבר ביניהם ולהביע בכל פעם את אישיות הקובייה באמצעות
שלושה חושים :ראיה (תזוזה ,צבע ,תאורה) ,שמיעה (צלילים ,דיבור) ומגע (טקסטורה,
טמפרטורה ,רטט ,תזוזה).

אלו הדמויות שהם נתבקשו לתאר:
 .1בוב :חמוד וידידותי
 .2מקס :רגוע ובטוח בעצמו
 .3ג'ני :אנרגטית ושמחה
*הסיבה שלדמויות יש שמות היא על מנת לבחון כיצד מגדר האובייקט משפיע על האופן בו המשתתפים בחרו לתאר אותו.

 12קיימתי  2סדנאות ,בכל פעם עם ארבעה/חמישה משתתפים.
 13בחרתי בקובייה לבנה כצורה גאומטרית ניטרלית ,אשר במצב סטטי היא ללא הבעה.
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נקודות עיקריות שעלו בסדנא זו מסוכמות בטבלה הבאה:

הסדנאות השפיעו בהמשך על העיצוב ,כאשר הדברים שהתייחסתי אליהם הם :צורה ,הבעה באמצעות תאורה ,והבעה
באמצעות תנועה.
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 .8עקרונות מנחים לעיצוב
 .1האדם במרכז -המטופל הוא המרכז במערכת היחסים הזאת ,מכונת הדיאליזה עומדת לשירותו ולעזרתו (ולא
ההפך).
על המכונה להיות קלה לתפעול ואינטואיטיבית -באופן שהמטופל יוכל לתפעל אותה עצמאית ללא צורך באדם נוסף.
מבחינה ארגונומית -האזור התפעולי צריך להיות במקום נגיש למטופל -שיוכל לראות ולתפעל בזמן ישיבה לצד
המכונה( ,כיום בהרבה מכונות אזור זה פונה החוצה מהמטופל -כיוון והוא מיועד להיות מתופעל על ידי אדם נוסף).
"ידע הוא כוח" -הבנה של המכונה תפחית את הפחד ואת תחושת חוסר הודאות .עיצוב אפליקציה נלווית למוצר ובה
מידע העשרתי והסברים על האפשרויות התפעוליות השונות ומשמעותן.
בגרף המצורף ניתן לראות תוצאת ניסוי שנערך ביחידת הדיאליזה שמנהל
ד"ר ריצ'ארד גיבני 14בטקסס .בקרב מטופלים שעברו למתודה של טיפול
עצמי פחתו באופן משמעותי כמות האשפוזים החוזרים (חצי) ,ואחוז המוות
ירד בשליש.
המטופלים הפכו מעורבים הרבה יותר בטיפול ,זה הפחית את הפאסיביות
והתסכול שלהם והעלה את המוטיבציה שלהם והרצון לדבוק באורח חיים
בריא יותר אשר תורם להצלחת הטיפול.

 .2עיצוב מכונה עם אישיות -עיצוב האישיות באופן מכוון עיצוב שיביע ידידותיות ואמפתיות של המכונה ,תקשורת אדם-
מכונה נעימה ואינטואיטיבית ,צורניות אנתרופומורפית אשר תפחית את החשש מהמכונה.
 .3עיצוב מכשיר רפואי לסביבה הביתית -התאמה מבחינת החומריות והצבעוניות לסביבה הביתית ,תכנון מוצר לייצור
תעשייתי.
 -Internet of things .4והיתרונות הנובעים מכך -קשר לגורמים הרפואיים ,למקרי חירום ולמעקב ,התאמת הטיפול
לבדיקות הדם האחרונות ,ניהול דיאטה וסדר יום מותאם דרך אפליקציה.
 .5עיצוב מכשיר חכם ללא מסך -החיבור לאינטרנט מאפשר להוריד את המסך מהמכשיר ולהעביר את התפעול הדורש
מסך לאפליקציה .אנחנו מוקפים בהמוני מכשירים שפולטים אינפורמציה כל הזמן ,הם מספקים לנו הרבה מאד
מידע (לא תמיד הוא נחוץ) ,הם מצפצפים ומהבהבים במטרה ללכוד את תשומת הלב שלנו .אני מתחברת לגישה
של טכנולוגיה רגועה ( 15)calm technologyשאומרת שיש לעצב מכשירים באופן שיתנו לנו אך ורק את
האינפורמציה הדרושה לנו ורק כאשר אנחנו זקוקים לאינפורמציה הזאת ,ובשאר הזמן שיהיו שקטים ולא מפריעים
(יודעים לנוע מהפריפריה למרכז התודעה שלנו בעת הצורך) .היות ולכולנו כיום יש מכשירי סמארטפון /טאבלט /
מחשב -אין צורך להוסיף עוד מסך גם למכשיר זה ,ואפשר לשאול את אחד המכשירים החכמים -המכילים מסך-
בעת הצורך.

 14ריצ'ארד גיבני הוא רופא כליות (נפרולוג) ,אשר אימץ במרפאה שהוא מנהל מתודה שפותחה בשבדיה -בה המטופלים מטפלים בעצמם (מכינים את
המכונה לקראת הטיפול ,מתחברים למכונה ומתפעלים תקלות) ,הצוות הרפואי עדיין קיים ועוזר בעת הצורך ,אך עיקר האחריות בידי המטופלים.
 15שהגו החוקרים מארק וויזר וג'ון סילי-בראון בשנת .1995
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 -Reni .9עיצוב המכונה ואופן האינטראקציה איתה
 Reniהיא מערכת דיאליזה ביתית חכמה ,המסייעת למטופלים לנהל את חיי היומיום שלהם תוך שמירה על בריאותם ודרישות
התזונה שלהם .

הסיבה שאני מתייחסת אליה כאל "מערכת" דיאליזה ולא "מכונת דיאליזה" היא כיוון והיא כוללת מספר אלמנטים אשר
מהווים תמיכה כוללת לאורח החיים של המטופל ועונה על צרכים נוספים של המשתמשים ,נוסף על הפונקציה של סינון הדם.
המערכת כוללת:
 .1מכונת המו-דיאליזה (החלק העליון של המכונה)
 .2מכונת אוסמוזה הפוכה -סינון מים (החלק התחתון של המכונה)
 .3אפליקציה מותאמת אישית.
המערכת מחוברת לאינטרנט ( ,)iotדבר המאפשר מספר דברים חשובים:
 .1שמירה על קשר עם גורמים רפואיים (מרפאת דיאליזה ורופא נפרולוג).
 .2איסוף נתונים רפואיים על המטופל -יכולת לראות מגמות במצבו הרפואי ולעשות התאמות בטיפול בהתאם (התאמת
תרופות ,זמן דיאליזה ,קצב סינון.)...
 .3קשר ישיר לטכנאים -במידה ומשהו תקול במכונה -היא תתריע ותזמין טכנאי ,ללא צורך בפעולה של המשתמש.
 .4קשר לספקים -בכל טיפול משתמשים בציוד מתכלה אשר נזרק לפח בתום הטיפול ( ,cartridgeצינורות ,מזרקים ועוד).
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המערכת יודעת כמה ציוד נשאר ותזמין ציוד נוסף בעת הצורך.
 .5אין מסך על גבי המכונה .כל תפעול הדורש מסך מתבצע דרך האפליקציה אשר ניתן לפתוח בכל סמארטפון  /טאבלט /
מחשב .הדבר מאפשר חזות נקייה ושקטה למכונה ,והפחתת מסכים מסביבת המשתמש.

המערכת מלווה את המטופל בהתמודדות היומיומית עם מחלת
הכליות ובטיפולי הדיאליזה.
האפליקציה עוזרת למטופל לתכנן את מועדי הטיפולים ,תוך
התחשבות ביומן האישי של המטופל ובתזונה שלו:
 כפי שהסברתי בפרק על דיאליזה ,במהלך הטיפול מתרחשותשתי פעולות חשובות :סינון רעלים וניקוז נוזלים .בעזרת
האפליקציה המערכת עוזרת למטופל לתעד את כמות הנוזלים
ששתה והמזון שאכל 16ולתכנן את הטיפולים בהתאם.
לדוגמא -אם המטופל מתקרב לתקרת המגבלה לצריכת המים
המותרת לו Reni -תציע לו להקדים את הטיפול .גמישות זו
אפשרית תודות לעובדה שמדובר במכונה ביתית.

מבחינה צורנית בחרתי בגישה אנתרופומורפית על מנת לחזק את תחושת האישיות של המכונה .העיצוב הצורני ועיצוב
האינטראקציה נובעים מהסדנאות אותן קיימתי בשלב המחקר.
ה"ראש" הוא מכונת הדיאליזה -הוא החלק החכם ,בו מתרחשת הפרוצדורה הרפואית -על כן הוא יותר גאומטרי ,מרובע ,עם
פינות חדות ומוגדרות.
ה"גוף" -זה החלק של מכונת סינון המים ולכן הוא מעוגל ושמנמן -מרמז על תוכנו .בחרתי בצורה סימטרית על מנת שתשדר
משהו נינוח וסטטי .דמות שמנמנה וחמודה ,לא זזה הרבה .נמצאת במקום ,לצד המטופל ותומכת בו בזמן הטיפול.
ה"צוואר" -הוא בוכנה אשר מאפשרת תנועה בין שני החלקים ובכך תורמת ליכולת ההבעה של הדמות שנוצרה.

 16האפליקציה מבוססת על אפליקציות קיימות המיועדות לעזור לחולים במחלות שונות בשמירה על דיאטה המתאימה למצבם.
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 .10תרחיש השימוש:
 .1במהלך היומיום Reni -במצב "שינה" -בסלון (או במיקום אחר בבית -לפי בחירת המטופל).
 .2לקראת הטיפול -Reni -שולחת הודעת תזכורת למטופל -להגיע לטיפול.
" -Reni .3מתעוררת" -הראש עולה ונדלקים אורות בצוואר ובפס האור.

 .4לאחר שקילת המטופל מתבצע חישוב ותכנון הטיפול (באופן אוטומטי) ונקבע זמן הטיפול.
זמן הטיפול= קצב זרימת המים (קבוע)  Xהמים שנדרש להוריד בטיפול (כלומר -המשקל העודף שנצבר מהטיפול
הקודם) .על כן הפרמטר שמשפיע על קביעת זמן הטיפול הוא המשקל.
 .5לקראת תחילת הטיפול על המשתמש להרכיב את החלקים המתכלים ( -)cartridgeעל ידי פתיחת הדלת העליונה.
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בנוסף יש לחבר את צינורות המים והביוב למערכת סינון המים.

 .6בזמן הטיפול -חיווי על הזמן שעובר על ידי התמלאות פס האור.
אף על פי שהמוצר מלווה באפליקציה יש דברים שהיה לי חשוב להשאיר בצורה פיזית על גבי המכונה -אחד מהם
הוא חיווי על הזמן .המטופל לא צריך לבדוק כל רגע במסך -כמה זמן נשאר ,הוא יכול להסתכל על המכונה ולקבל
תחושה כללית לגבי זה (החיווי אינו מכיל שנתות ולכן ההערכה של המטופל היא -כמה זמן פחות או יותר נשאר ולא
"נשארו עוד  Xדקות") .בחרתי בדימוי המזכיר שעון חול הפוך -אור הולך ומתמלא (ולא מתרוקן כמו בשעון החול) ,על
מנת לתת תחושה חיובית -האור הולך ומתמלא וכשהכל מואר הטיפול הושלם.
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.7

בזמן תקלה-
גם כאן היה לי חשוב להשאיר חיווי פיזי על גבי המכונה
כיוון ומדובר במצב חירום .בתקלה יתרחשו מספר
דברים:
א .פעולת המכונה מפסיקה.
ב .פס האור המחווה על הזמן מתחלף לאור אדום
מהבהב.

ג .נדלק אור אדום מהבהב באזור ה"צוואר".
ד .נשמעת התראה קולית.
*קצב ההבהוב והצפצופים מתגברים ככל שעובר
הזמן -על מנת לתת למטופל תחושה של כמה זמן
עבר מאז שהתקלה החלה .דבר זה חשוב בעיקר עבור
סיטואציה שהמטופל ישן בזמן הטיפול והתעורר מקול
ההתרעה.
ה .נדלקת נורית עם שם התקלה -על חזית המכונה.
ו .באפליקציה -התראה על התקלה עם פירוט לפי הנורית שנדלקה וכיצד יש לתפעל.
ז .נשלחת הודעה לקרוב משפחה או חבר (שנבחר מראש) על מנת שיוכל לבוא ולסייע אם יש צורך.
לחיצה על הכפתור תשתיק את ההתרעה הקולית ,אך רק כאשר התקלה תיפטר -תכבה הנורית עם שם התקלה.
זאת על מנת לאפשר לייצר התרעה נוספת במידה ותתווסף תקלה.
 .8בתום הטיפול נתוני הטיפול ומדדי המטופל מתועדים ומעברים ישירות לרופא המטפל ,דבר אשר במכונות כיום יש
לתעד ולהעביר באופן ידני.

 Reniממוקמת בבית ועל מנת שתתאים למשתמשים רבים ככל האפשר -ניתן לרכוש את המכונה במגוון צבעים.
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משמעות השם הנבחר -היה לי חשוב להעניק שם למוצר על מנת להעצים את התחושה כי מדובר בדמות .בחרתי בשם שאין
לו שייכות מגדרית מובהקת ,בנוסף - Reni :באיטלקית זה כליות ,ובשפות רבות המילה "כליות" או עניינים שקשורים לכליות
מבוססות על שורש דומה ( renalבאנגלית= של הכליות).
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 .11סיכום:
נהניתי מאד מהתהליך ומההזדמנות שהייתה לי לחקור ולהעמיק בנושא שנראה לי מאד רלוונטי ואקטואלי לתקופה בה אנו
חיים .אני מרגישה שהעבודה על הפרויקט הזה לימדה אותי המון ,גם ברמה האישית -על קיום מחקר ותהליך עיצובי ,וגם על
העולם הטכנולוגי והמתפתח בו אני עתידה להתחיל את חיי המקצועיים.
אני מתרגשת להתחיל את דרכי בעולם כמעצבת ,ומקווה להמשיך לעסוק במערכות היחסים בין בני אדם לחפצים שלנו
ולאופן התקשורת שלנו עמם.
תודה,
מיכל סימון
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