
היי, זה הזמן לתרופה שלך!
איך מדדנו תגובות לתזכורות לנטילת תרופות

ודייקנו את אפיון השפה שלנו
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כל הכבוד - עשית אפיון שפה! מה עכשיו? 

איך יודעים שהטקסטים שכתבת באמת מתאימים לקול ולטון שהגדרת?

איך מוודאים שהקול והטון באמת 'עובדים' בקהל היעד שלך?

ואיך עושים את כל זה כשכותבים בשפה שהיא לא שפת האם שלך?

היום נדבר על כלי מחקרי שפיתחנו כדי להשיג את המטרות האלו, כשעבדנו על שיפור 

התזכורות שלנו לנטילת תרופות (מתכון מדויק בסוף)



הפלטפורמה המובילה בעולם לניהול תרופות

יותר מ-6 מיליון הורדות לאפליקציה שלנו לנייד

מהי מדיסייף?



מה אנחנו עושים?

מלווים את המטופל/ת לאורך כל המסע של הטיפול התרופתי באמצעות טכנולוגיה ידידותית 

לשימוש ומותאמת אישית, כולל:

תזכורות לנטילת תרופות ולתורים●

הסברים ועדכונים על כיסוי ביטוחי ומשלוח התרופה●

תכנים בנושאי בריאות ולקיחת התרופה●

התערבויות 'בזמן הנכון'●



מה המטרה שלנו?

לתת למטופלים ולמטופלות ולמשפחות שלהם שקט נפשי כשהם מתמודדים עם האתגרים של 

נטילת תרופות.

אנחנו מתמקדים בשוק האמריקאי, ועובדים בשיתוף פעולה עם חברות תרופות ושחקנים 

נוספים, תוך התמחות בתרופות למחלות נדירות או מורכבות.



מה אני עושה שם כפסיכולוג חברתי?

אחראי על הבנת המטופלים והנעתם 

לפעולה

תמונה: 
 /https://www.flickr.com/photos/ron_stamant/2114344292/in/photostream

https://www.flickr.com/photos/ron_stamant/2114344292/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/ron_stamant/2114344292/in/photostream/


ויותר בפירוט

מיקרו-קופי  מחקרי שמישותסקרים
וראיונות

התערבויות
'בזמן הנכון'

ניסויים



איפה זה 'יושב' במדיסייף? 

Product

Behavioral 
Insights

Developers

Partner 
Success Marketing

Data



בזמני הפנוי: בצוות המוביל של קהילת 'פסיכולוגיה חברתית בעולם 
האמיתי'



ולפרויקט עצמו:



מדיסייף התחילה 
כאפליקציה לתזכורות 

לנטילת תרופות

והתזכורות הן עדיין 
חלק גדול מהתקשורת 
שלנו עם המשתמשים. 



כך נראו התזכורות שלנו לפני 3 שנים



הן לא היו רעות והמשתמשים לא התלוננו, אבל...



באותה התקופה הבנו:
כדי לתמוך בנטילת תרופות על כל אתגריה והיבטיה



אנחנו צריכים להפוך מאפליקצית תזכורות 



,digital companion-ל
כלומר עוזר או עוזרת חכמים לנטילת תרופות



חלק מזה - לתקשר עם 
אנושית המשתמשים בצורה יותר 

ופחות מכנית וחזרתית. 

איך מגיעים לשם?



התחלנו ״לשחק״ עם טקסטים של תזכורות

בין השאר, הפצנו סקר בקהילת הבטא שלנו - משתמשים שעוזרים בבדיקת האפליקציה 
ובפיתוח שלה. השיבו 46 משתמשות ומשתמשים.



הסקר



הסקר

הצגנו למשתתפים ולמשתתפות תזכורות מכל 

מיני סוגים וביקשנו מהם לדווח:

איך אתה מרגיש?○

על מה את חושבת?○

עד כמה אתה אוהב את התזכורות?○

עד כמה התזכורת מניעה אותך לפעולה?○



אהבו: תזכורות ידידותיות אבל ניטרליות

Relieved for the reminder

It's a good idea if you don't check the 
reminder

Short and sweet

I like the greeting

I really like this format it's clean, it's 
fresh, it's friendly



פחות אהבו: תזכורות 'פולשניות'

Awful guilt trip

What's with all the fear mongering? I'd 
be disturbed seeing this message.

Please do not make this change!

My meds are for MY benefit.

Family? Come on man, none of your 
business

This would annoy me a lot



התוצאות של הסקר הזינו את אפיון השפה שביצענו באותו זמן

www.microcopy.co.il/microcopy-book :תמונה

https://www.microcopy.co.il/microcopy-book


יש למשתמשים ולנו מטרה משותפת - להקל עליהם בנטילת תרופות. לכן אנחנו מתקשרים 
.(friendly companion) כמלווה ידידותי

אנחנו מתקשרים בבהירות, כדי לפשט את החיים של אנשים שמתמודדים עם האתגרים 
שנלווים לנטילה מתמשכת של תרופות. 

כדי לרכוש את האמון של המשתמשים ולנסוך בהם ביטחון בהדרכה שלנו בתחום הבריאות, 
אנחנו מתקשרים עם המשתמשים באופן מקצועי ושומרים על מידה מסוימת של רצינות.

הקול של מדיסייף



מלווה ידידותי

מספק בהירות

שומר על מקצועיות

הקול של מדיסייף

הכתיבה שלנו היא שיחתית

(conversational) - אנחנו מתקשרים 

עם המשתמשים בדומה לאופן שאדם היה 

מדבר איתם.

הטון של מדיסייף



התחלנו במלאכת הגדרת התזכורות
על פי השפה שאפיינו



  סט של תזכורות ידידותיות, מקצועיות ו'שיחתיות' ●

תזכורות דינמיות (ישתנו במהלך היום ובמהלך השבוע, אם זו התזכורת ●

הראשונה/שנייה/שלישית לתרופה, וכו')

לוודא שהשינוי לא פוגע במדדים העסקיים שלנו●

מה רצינו להשיג? 



מי קובע מה 'ידידותי', 'מקצועי', ●
'שיחתי'?

אבל רגע...

mpeake (flickr) :תמונה

אנחנו לא דוברי אמריקאית כשפת ●
אם - איך נדע שאנחנו לא מפספסים 

ניואנסים חשובים?

https://www.flickr.com/photos/11165691@N03/9609037758


הפתרון: פונים למשתמשים פוטנציאלים!



1 2 3 4 5 6 7

Casual ✓ ✓ ✓ Formal

Friendly ✓ ✓ ✓ Distant

Recommending ✓ ✓ ✓ Commanding

על בסיס אפיון השפה שלנו, הגדרנו שלושה מימדים וקבענו את 
הטווחים שהתזכורות צריכות להימצא בהם 



גייסנו משתתפים

&



בהקדמה לסקר הכנסנו אותם לעניינים

״דמיינ/י שנרשמת לשירות שעוזר לך 

לזכור לקחת תרופות.

כל פעם שאת/ה צריכ/ה לקחת תרופה, 

מישהו/י שולח/ת לך הודעת טקסט.

הנה ההודעות שאת/ה מקבל/ת:״

...

https://pxhere.com/en/photo/595792


ביקשנו מהם לדרג כל תזכורת לפי המימדים שהגדרנו



וכמה שאלות נוספות



הרצנו 5 מחקרים עם כ-30 משתתפים בכל אחד עד שהיינו מרוצים

Pixabay.com :תמונה

http://184.105.177.43/s/?q=bestof%3Abow+arrow+archery+target+game+sport#837c520ccfc922c5063910c49d66eae090e0a6ec,0,566.


מה גילינו?



המשתתפים דירגו את התזכורות כפחות רשמיות ממה שהגדרנו, 1.
ורצו עוד!

`



המשתתפים דירגו את התזכורות כפחות רשמיות ממה שהגדרנו, 1.
ורצו עוד!

`



ובהתאם לזה שינינו את הטווח הרצוי תוך כדי התהליך

1 2 3 4 5 6 7

Casual ✓ ✓ ✓ Formal

1 2 3 4 5 6 7

Casual ✓ ✓ ✓ Formal



2. אפשר למדוד ולדייק קופי באמצעות שילוב של כלים
כמותניים ואיכותניים

Let’s check this one off. If you took your 8:00 AM med, please mark it as taken.



2. אפשר למדוד ולדייק קופי באמצעות שילוב של כלים
כמותניים ואיכותניים

Let’s check this one off. If you took your 8:00 AM med, please mark it as taken.

 ,Seems pretty patronizing״
especially the first sentence.״

“Has a cold and clinical feel to it.”

״.It seems less friendly״ ״Feels condescending״



3. גילינו ניואנסים של קופי שלא היה לנו סיכוי לחשוב עליהם אחרת



3. גילינו ניואנסים של קופי שלא היה לנו סיכוי לחשוב עליהם אחרת



3. גילינו ניואנסים של קופי שלא היה לנו סיכוי לחשוב עליהם אחרת

HEY HI HELLO= =≠ ≠



מה השגנו?



סט של כ-30 תזכורות חדשות שמתאימות לקול ולטון של מדיסייף

ומשתנות לפי שעה ביום, יום בשבוע, ימי שנה באפליקציה ועוד...



התאמנו את הקול והטון של מדיסייף בהתאם למשובים ממשתמשים

1 2 3 4 5 6 7

Casual ✓ ✓ ✓ Formal

Friendly ✓ ✓ ✓ Distant

Recommending ✓ ✓ ✓ Commanding



התאמנו את הקול והטון של מדיסייף בהתאם למשובים ממשתמשים

1 2 3 4 5 6 7

Casual ✓ ✓ ✓ Formal

Friendly ✓ ✓ ✓ Distant

Recommending ✓ ✓ ✓ Commanding



וידאנו שהמדדים העסקיים לא נפגעו והמשתמשים עדיין מרוצים

A/B
Testing

4.7
App Rating



Take-Home Messages



אפיון שפה הוא לא סוף פסוק

תוך כדי יישום כדאי לאסוף משובים מהמשתמשים, ולעדכן את אפיון השפה במקרה הצורך.



mondrian.mashable.com :תמונה

מצאנו 'מתכון' לדיוק טקסטים כך שיתאימו לקול 
ולטון שהוגדרו באפיון השפה 

https://mondrian.mashable.com/uploads%252Fcard%252Fimage%252F316792%252F4328387135_3750f18433_o.jpg%252F950x534__filters%253Aquality%252880%2529.jpg?signature=vWSRxYmmH9NtXxlrkKowKPorAi8=&source=https%3A%2F%2Fblueprint-api-production.s3.amazonaws.com


מדדים מספריים וויזואליזציה

המתכון משלב בין כלי מחקר כמותניים ואיכותניים כדי לקבל תמונה 
מלאה ככל האפשר

משובים פתוחים

https://www.flickr.com/photos/grandmaitre/5846058698


אפשר ליישם באמצעות כלים סטנדרטיים שיש 'בכל בית'



ולסיום, המתכון שלנו ל'דיוק טקסטים':

המצרכים

סט של טקסטים התחלתיים●

טווחים על מימדי שפה שהטקסטים צריכים להימצא בהם (למשל, ידידותי-מרוחק) ●



ולסיום, המתכון שלנו ל'דיוק טקסטים':

הוראות הכנה

מריצים סקר למשתמשים שבו מבקשים מהם להגיב לטקסטים:●

לדרג את הטקסטים על המימדים○

לדרג עד כמה הם אוהבים את הטקסט ועד כמה הוא מניע לפעולה○

תגובות פתוחות○

משפרים בהתאם לתוצאות וחוזרים על התהליך עד שמגיעים לסט משביע רצון●

מריצים A/B Test מול סט הטקסטים הקודם כדי לבדוק אם השינוי מועיל (או לפחות ●
לא מזיק)



אז זהו - 'המתכון הסודי' יצא לעולם!

מוזמנים/ות לנסות בבית, להתאים ולשפר, ולספר איך 
יצא.

oren@medisafe.com

www.wannapik.com/vectors/64574 :תמונה

mailto:oren@medisafe.com
http://www.wannapik.com/vectors/64574

