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תקציר
מרפאת מירב הינה מרפאה לאבחון ומעקב של מחלות שד הממוקמת בביה"ח תל השומר .המרפאה
מתמודדת מול בעיות רבות בהיבט ניהול התורים ,חלוקת המטופלות לרופאים/טכנאיות ושיקוף
המצב במרפאה בכל רגע נתון .המרפאה עובדת עם מערכת אשר לא תואמת לצרכים העכשווים של
עובדי המקום ,ולכן הטכנאיות מנהלות את התורים בעזרת רשימות של הנבדקות אשר הן מדפיסות
בכל בוקר.
לנוכח אתגר זה ,החלטנו לפתח אבטיפוס למערכת המותאמת לצרכי המרפאה אשר תסייע בניהול
התורים ,תשקף לעובדים במקום את המצב הנתון ועם זאת תאפשר גמישות בקבלת ההחלטות
(החלטות בנוגע לניהול התור ישארו בידי הטכנאיות) .היה לנו חשוב לשמור על כך שהתהליך אשר
פותח במערכת יהיה תואם לתהליך הנוכחי ,כך שזמן ההסתגלות למערכת החדשה יהיה מינימלי.
כשלב מקדים לפיתוח האפליקציה חקרנו את המצב הקיים בעזרת ראיונות עם אנשי מפתח
במרפאה :מנהלת המרכז ,המנהלת האדמינסטרטיבית והטכנאיות – אשר המערכת מיועדת עבורן.
ביצענו תצפיות רבות אשר מטרתן הייתה הבנת תהליך העבודה במרפאה הן בהיבט של עבודת
הטכנאיות והן בהיבט של חווית הנבדקות .התצפיות עזרו לנו להבחין באילו מקרי קצה נתקלות
הטכנאיות ,ואילו כלים עשויים לעזור להן לבצע את עבודתן טוב יותר .בהיבט של הנבדקות ,חקרנו
את התהליך אותו עוברות ,כיצד מנוהלות ,כמה זמן ממתינות לאיזו בדיקה ומדוע .כל אלה עזרו לנו
לאפיין את דרישות המערכת וצרכיהם של משתמשי הקצה העתידיים.
פיתחנו את האבטיפוס בשני שלבים – בראשון ,בנינו מעין סקיצה ראשונית ,המכילה את המסכים
והפונקציונאליות הנדרשת ולאחר קבלת משוב ממנהלת המרפאה יצאנו לפיתוח תוך התייחסות
להערות והשיפורים שהוצעו וכמובן עיצובה הסופי.
יישום האפליקציה למשתמשי הקצה פותח בסביבת  ,Android Studioתוך שימוש בבסיס נתונים
 .SQLiteהיישום מציע ממשק משתמש אינטואיטיבי לעובדי המרפאה ,ובעיקרם למזכירות
ולטכנאיות.
פיתוח המערכת יושם בהצלחה ,תוך עמידה בלוחות הזמנים וביעדי הפרויקט כפי שהוגדרו בשלב
התצפיות והאפיון .במהלך עיצוב המערכת ,ניתן דגש על נוחות המשתמש ,תוך מתן דגש על שימוש
אינטואיטיבי והצגת נתונים הרלוונטים למשתמשי המערכת.
מילות מפתח :מערכת תומכת החלטה ,מרפאת מירב ,אפליקציית מובייל ,אבטיפוס
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Abstract
The Meirav Breast Center, located at Tel Hashomer Hospital, deals with every aspects
of prevention, early detection, treatment and follow-up services related to breast
health. The Meirav Breast Center is facing various problems in the management of
queues for each service that the Center provides. The Center works with an
information system that does not meet the professional staff’s daily activities, and they
currently manage their queues with printout of list of patients that they prepare every
morning.
In light of this challenge, we decided to develop an application prototype, adapted to
the Center professional staff needs, which will assist in managing their queues and in
reflecting their status in real time, while allowing flexibility in decision making. It was
important for us to ensure that the process developed in the application is compatible
with the current process so that the time of adaptation to the new application would
be minimal.
As a preliminary phase in developing the application, we investigated the current
situation and processes through interviews with the Center key personnel: the Center
director, administrative director and technicians for whom the application is intended.
The observations helped us to identify which end cases the technicians encounter,
and which tools may help them do their job better. From the patients perspective we
studied the process they are going through during their visit, how they are managed,
how long they are waiting for each examination or treatment and the reasons. All these
helped us to define and analyze the application requirements and end users needs.
We developed the prototype application in two phases. The first phase consisted of
building a preliminary flow containing the necessary screens and functionality. After
receiving feedbacks from the Center director, we continued with the development of
the application based on the final design.
The application was developed on top of an Android Studio environment, using the
SQLite database. The application offers an intuitive user interface for the Center staff,
mainly to secretaries and technicians.
The development of the application ended successful, while meeting the project
timetables and objectives as defined during the analysis phase. Emphasis was put on
user’s overall experience, intuitive screens and relevant content that is presented to
the users.
Key words: Decision support system, Meirav Breast Center, Mobile application,
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