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Δπραξηζηίεο 

 

 

Μέζα απφ απηέο ηηο ιίγεο γξακκέο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε 

βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ κηα πξφθιεζε γηα κέλα 

δηφηη είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ 

ζπνπδψλ κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.  

Πξψηα απφ φια ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ, θχξην Ισάλλε Πνιιάιε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο παξαπάλσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζε 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ είρα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, γηα ηηο ρξήζηκεο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ.  

Έλα κεγάιν θαη εγθάξδην επραξηζηψ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο θαξδηάο κνπ ηνπο θίινπο 

κνπ γηα ηε ζηήξημε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο, φπσο επίζεο, ζε φινπο 

φζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρή εθπφλεζε απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο έλα ηεξάζηην επραξηζηψ αμίδνπλ ν ζχδπγφο κνπ, ν γηφο 

κνπ, ε θφξε κνπ θαη νη γνλείο κνπ, πνπ κνπ έδσζαλ θνπξάγην λα πξνρσξήζσ θαη 

επηηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ. 
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«Σν Lean Management ζηα λνζνθνκεία-Η πεξίπησζε ηεο 

Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθώλ θαη 

Βηνινγηθώλ Φαξκάθσλ ζην Α.Ο.Ν.Α. -  Ο Άγηνο άββαο» 

 

εκαληηθνί Όξνη: Κεληξηθή Μνλάδα Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ, 

Ληηή Γηαρείξηζε, Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγ.άββαο 

Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην ζέκα ηνπ Lean Management ζηα λνζνθνκεία 

σο θνξείο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Γίλεηαη, επίζεο, αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Φαξκάθσλ ζην 

Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγηνο άββαο». Αξρηθά, ζηελ εηζαγσγή παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ Lean 

Μanagement θαη νη αξρέο ηνπ πνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξεχκαηνο αμίαο απαιείθνληαο ηα βήκαηα πνπ δελ 

δεκηνπξγνχλ αμία, ν θαζνξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία θαη νκαιή πνξεία 

πξνο ηνλ πειάηε, ε παξνρή ππεξεζηψλ βάζε ηεο δήηεζεο ζε πνζφηεηα αιιά θαη ρξφλν 

θαζψο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε. Αθνινχζσο, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζπαηάιεο, 

πνπ πεξηέρεη ηα ειαηηψκαηα, ηελ ππεξπαξαγσγή, ηηο κεηαθνξέο, ηελ αλακνλή, ηα 

απνζέκαηα, ηελ ππεξιεηηνπξγία, θαη ηε κε ρξεζηκνπνηνχκελε γλψζε. Δπίζεο, 

αλαιχεηαη ε κέζνδνο ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο, πνπ πεξηέρεη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

ξεχκαηνο αμίαο, ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή 5s. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, απνηππψλεηαη ε ιηηή ζθέςε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φπνπ 

αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ζηελ εθαξκνγή, θαη ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξνρήο θξνληίδαο, ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαζψο θαη ηελ 

ηππνπνίεζε πνπ νδεγεί ζε επηηάρπλζε ηεο δπλακηθήο θαη ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηελ Κεληξηθή Μνλάδα 

Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ Φαξκάθσλ. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα δηεζλή 

πξφηππα, ε ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο δηάιπζεο 

Κπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ ηνπ Γεληθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αζελψλ «Ο Άγηνο άββαο» θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαξκάθνπ ζην δσκάηην ηνπ ζαιάκνπ 

λεκαηηθήο ξνήο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα θαη νθέιε απφ ηε ιηηή ζθέςε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 
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«Lean Management Hospitals-The Case of the Central 

Production Unit for Cytotoxic and Biologic Anticancer Agents 

in Saint Savvas’s Hospital» 

Keywords: Cytostatic and Anticancer Agents’ Production Unit, Lean 

Management, Healthcare, Saint Ag.Savvas 

 

Abstract 

 

   In the present study the issue of Lean Management in hospitals is examined and the 

case of the Central Production Unit for Cytotoxic and Biologic Anticancer Agents in 

"Saint Ag.Savvas" hospital. Initially, an introduction to the Lean Management concept 

is introduced, while Lean Management principles are presented, which is to define value 

on the part of the client, to identify the current value by taking steps that do not create 

value, to define the steps that create value and a smooth course to the customer, supply 

of services based on demand in quantity and time as well as continuous improvement. 

The concept of waste, which contains defects, overproduction, transport, waiting, 

stocks, over-operation, and unused knowledge, is then identified. It also analyzes the 

simple management method, which contains the mapping of the current value, the 

presentation of the previous situation and the 5s strategy. 

   The second chapter reflects the auspicious thinking in healthcare services, which 

mentions the benefits in implementation, related to improving quality, improving care 

provision, improving performance, and standardization that leads to acceleration of 

dynamics and improvement. 

   The third chapter deals with the case study concerning the Central Production Unit. In 

particular, we present the international standards, the staffing and operation of the 

central cytostatic agent disintegration unit of the Saint Savvas General Anti-Cancer 

Hospital of Athens and the management of the drug in the room of the Laminar Air 

Flow Cabinet(LAF). The fourth chapter presents the proposals for future research and 

the benefits of austerity in the health sector. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: LEAN MANAGEMENT 

 

 

1.1 Δηζαγσγή ηνπ Lean Management 

 

     Σν Lean Management (Ληηή Γηαρείξηζε) είλαη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγηθέο 

θηινζνθίεο θαη κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κέγηζηεο αμίαο γηα ηνπο 

αζζελείο κεηψλνληαο ηα απφβιεηα θαη ηηο αλακνλέο. Η ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε-αζζελή, ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο  θαζψο θαη ηε ζπλερή  ηνπο βειηίσζε (Lawal, et al., 2014). 

     ηφρνο ηνπ Lean Management είλαη ε νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο αμίαο πνπ ηειηθά νδεγεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Η θηινζνθία ηνπ Lean Management 

ζηεξίρζεθε ζην κνληέιν πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Σoyota, 

ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζην πφζν απνηειεζκαηηθά αμηνπνηνχληαη νη πφξνη θαη πνηα 

είλαη ε αμία πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί γηα ηνλ πειάηε ζε θάζε ζηάδην ηεο  παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο έρεη γίλεη εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Lean Management κε κεγάιε επηηπρία ζε ρψξεο φπσο είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΗΠΑ), ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο. Παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε Ληηή Γηαρείξηζε είλαη επηθξαηνχζα ζηνλ ρψξν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο δελ κπνξεί 

λα είλαη ξεαιηζηηθή, αιιά απνζπαζκαηηθή θαη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε. Παξφηη ε 

θηινζνθία ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

κπνξεί ε εθαξκνγή ηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο λα είλαη νιηζηηθή (Lawal, et al., 2014). 

Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο  ζε θάζε είδνο παξαγσγήο έρεη  σο ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ηεο ππεξθφξησζεο, πνπ ζηα ηαπσληθά είλαη Muri, ηεο αζπλέρεηαο πνπ ζηα 

ηαπσληθά είλαη Mura θαη ηεο ζπαηάιεο πνπ ζηα ηαπσληθά είλαη Muda (Ohno, 1988). 
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1.1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε θηινζνθία ηεο Ληηήο Γηαρείξηζεο δεκηνπξγήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο  ηεο Toyota. H ελ ιφγσ εηαηξεία δηαπίζησζε 

φηη γηα λα βειηησζεί ε νηθνλνκία ηεο Ιαπσλίαο, ζα έπξεπε λα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ΗΠΑ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. Χζηφζν, φπσο 

απνδείρζεθε ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε έηζη ψζηε ε Toyota λα απνθηήζεη εγεηηθφ ξφιν 

ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο, θζάλνληαο ηα ηξηάληα 

ρξφληα.  

To 1910 o Sakichi Toyota δηαπίζησζε φηη  επνρή ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, είρε 

κφιηο μεθηλήζεη. Αξγφηεξα, ην 1929 πνπ επηζθέθηεθε ηηο ΗΠΑ  ν Kiichiro Σoyota,  

ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο Ford, ε νπνία ην 1913 είρε εηζάγεη 

ηελ ζεηξηαθή παξαγσγή ηνπ απηνθηλήηνπ. Όηαλ ε Σνyota μεθίλεζε ηελ παξαγσγή, 

πηνζέηεζε θάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ ήδε ζηηο ΗΠΑ, σζηφζν ππέζηε 

νηθνλνκηθή δεκία εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο θαζψο ζηελ ίδηα γξακκή παξαγσγήο, 

αλαγθαδφηαλ λα παξάγεη κηθξφηεξν αξηζκφ απηνθηλήησλ. Έηζη, γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαγσληζηεί ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ εθάξκνδαλ καδηθή παξαγσγή ζα έπξεπε 

λα εθαξκφζεη άιιεο κεζφδνπο. Πξσηίζησο, μεθίλεζαλ νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

παξαγσγήο κε ην ζχζηεκα Just-In-Time, φπνπ ζηφρνο απηνχ ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο κεηψλνληαο ηα απφβιεηα (Dekier, 2012). 

Μεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε θαηάζηαζε ζηελ εηαηξεία ήηαλ ηδηαίηεξε 

δχζθνιε θαη θπξηαξρνχζε ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ εηζήρζε απφ ηνλ 

Taiitchi Ohno, ην χζηεκα Παξαγσγήο ηεο Toyota (Σoyota Production System) έηζη 

ψζηε λα θαηαθέξεη ε εηαηξία λα επηβηψζεη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή πνζφηεηα πφξσλ 

πνπ γηλφηαλ. Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

ζπαηάιε, θαζψο φινη νη πφξνη, είηε αθνξνχζαλ ηηο πξψηεο χιεο, είηε ήηαλ νηθνλνκηθνί, 

είηε ήηαλ αλζξψπηλν δπλακηθφ  βξίζθνληαλ ζε έιιεηςε ή ππήξρε ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ.  

Δλψ αξρηθά ε έιιεηςε πφξσλ απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εηαηξεία, 

απηή θαηάθεξε λα αλαπηχμεη πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα εθαξκφδνληαο 

απηφ ην χζηεκα Παξαγσγήο TPS θαη έηζη κεηέηξεςε ην πξφβιεκα θαη ηελ αδπλακία 

ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Η έλλνηα ηεο ιηηήο παξαγσγήο θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ καδηθή παξαγσγή πνπ είρε εθαξκνζηεί απφ ηνλ Henry Ford, ν νπνίνο 
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εθηφο ησλ άιισλ ήηαλ θαη αληαγσληζηήο ηεο Toyota. Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο παξαγσγήο, 

αθνξνχζε ηε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη πςειήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα απφ θάζε πφξν-παξαγσγηθφ ζπληειεζηή, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα παξάγεη ηελ κέγηζηε πνζφηεηα πξντφλησλ ζε 

αληαγσληζηηθφ θφζηνο θαη κε πςειά θξηηήξηα πνηφηεηαο (Behrouzi & Wong, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην Lean Management, έρεη 

πιένλ δείμεη κηα ζεκαληηθή δηαδξνκή, βειηηψλνληαο ηηο απνδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φπσο έγηλε ζηηο ΗΠΑ, πνπ κεηψζεθε ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο παξαγσγήο, απμήζεθε ην 

κεξίδην αγνξάο, αλαπηχρζεθαλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια ππήξμε 

βειηίσζε θαη ζην δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δθαξκφδνληαο ην παξαηεξήζεθε 

πσο κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Lean Management, ε δηνίθεζε κπνξεί λα απνθχγεη απνθάζεηο 

πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε αλεπηζχκεηνπο ζπκβηβαζκνχο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηα βαζηθά 

εκπιεθφκελα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέξε φπσο είλαη νη εξγαδφκελνη, νη 

πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη επελδπηέο θαη νη θνηλφηεηεο. ήκεξα, ηδηαίηεξα κεγάινο 

αξηζκφο ζηειερψλ ζεσξνχλ φηη ε πηνζέηεζε ηνπ Lean Management ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί επξέσο θαζψο, κέζσ απηνχ, κπνξεί λα επηηεπρζεί καθξνπξφζεζκε 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία (Lean Enteprise Institute, 2017). 

Σν Lean Management ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη κηα 

θαηλνχξγηα έλλνηα, θαζψο απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο κειέηεο πνπ νπζηαζηηθά απνηέιεζαλ ηα 

ζεκέιηα ηνπ Lean Management ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα 

ηνπ Henry Ford ην 1922, φπνπ αλαθέξεη φηη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δαπαλάηαη απφ ηνπο 

λνζειεπηέο ζε πεξπάηεκα, παξά ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Ο Henry Ford, 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα απφβιεην, πνπ φπσο είδακε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ Lean Management (Graban, 2009). 

 

1.1.2 Οξηζκνί 

 

Ο φξνο Lean Management δεκηνπξγήζεθε σο έλλνηα γηα λα πεξηγξάθεη έλα 

ζχζηεκα, ελλνψληαο απηφ πνπ εθάξκνζε ε Toyota, πνπ θαηάθεξε λα έρεη πνιχ πςειέο 

απνδφζεηο θαη κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ιίγνπο πφξνπο. 

Οπζηαζηηθά, ε Toyota, θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ζην κηζφ ηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν, ηελ 
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εξγαηηθή πξνζπάζεηα πνπ απαηηνχληαλ, ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ, ην απφζεκα θαη ζε 

πνιχ ιηγφηεξν απφ ηα κηζά ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα αζθαιείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Παξφιν πνπ ν φξνο ηνπ Lean 

Management πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα, ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη σο ε πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ. Η εμάπισζε ηνπ Lean Management κέζσ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ ακέζσο νξαηά ηα απνηειέζκαηα, ελψ δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

γηα λα γίλνπλ βειηηψζεηο (Graban, 2009). 

Χο Lean Management, κπνξεί λα νξηζηεί κηα κέζνδνο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

εηαηξεηψλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθή αγνξάο 

κέζα απφ νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο.  Αθφκε, ην Lean Management, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο δεκφζηαο εηθφλαο θάζε επηρείξεζεο πνπ παξάγεη 

έξγν. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε κέζνδνο απηή δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (Dekier, 2012). 

Η ιηηή (lean) ζθέςε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε επηδίσμε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

εμάιεηςεο ησλ απνβιήησλ ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ 

ηάζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα γίλνληαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο  θαη λα 

εκθαλίδνπλ θαηλφκελα ζπαηάιεο. Η ιηηή ζθέςε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο νκάδεο θαη έρεη σο ζηφρν λα εληνπίζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηψζεη ηα 

απφβιεηα εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ε νξγάλσζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ε 

πξνζηαζία απφ ιάζε θαζψο θαη ε νπηηθή δηαρείξηζε. Αθφκε, επηθεληξψλεηαη ζηε 

κείσζε ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη 

ζηελ θαηαγξαθή θαη δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ηερληθήο Just-In-Time. 

Η ιηηή ζθέςε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα δηαηζζεηηθή δηαδηθαζία βειηίσζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ  κέζνδν ησλ 6ζίγκα πνπ απαηηεί εηο βάζνο εθπαίδεπζε. Έηζη, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε κηα επξχηεξε νκάδα εξγαδνκέλσλ (Grizzell & Blazey, 

2006). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Taiitchi Ohno ηεο Toyota, ν νπνίνο καδί κε ηνλ 

Shigeo Shingo, ήηαλ πξσηαξρηθνί δεκηνπξγνί ηεο κεζφδνπ «ην κφλν πνπ έθαλαλ ήηαλ 

λα εμεηάδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πειάηεο δίλεη κηα παξαγγειία 

κέρξη λα ζπιιέμνπλε ηα απαξαίηεηα θαη λα παξαρζεί ην ηειηθφ πξντφλ, θαη παξάιιεια 

λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο θαζψο αθαηξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ δελ πξνζθέξνπλ επηπιένλ 
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αμία». Η κέζνδνο απηή δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε κέζνδνο κείσζεο θφζηνπο πνπ 

γίλεηαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Χο απφβιεηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αθφκε θαη ηα 

νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πνπ παξεκβαίλνπλ ζην έξγν ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο 

εκπνδίδνπλ απφ ην λα είλαη απνηειεζκαηηθνί, ελψ δελ πξνζζέηνπλ θαη θάπνηα αμία πξνο 

φθεινο ηνπ πειάηε. Η ελδερφκελε κείσζε ησλ απνβιήησλ, κεηψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο 

βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα, κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα πιεξψλεηαη γξεγνξφηεξα 

θαη λα θαιχπηεη άκεζα ην θφζηνο αγνξάο ησλ πξψησλ  πιψλ  πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην 

έξγν πνπ εθηειεί (Graban, 2009). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη κεξηθνχο νξηζκνχο γηα ην Lean Management. 

Πίλαθαο 1.1.2 

Οξηζκνί γηα ην Lean Management 

Οξηζκόο ρόιηα 

Οξηζκφο ηεο Toyota Σν Lean Management είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερληθά 

εξγαιεία, πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο θαη θηινζνθία πνπ 

δεκηνπξγεί κηα έκπεηξε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. 

Γπν Ππιψλεο Σν Lean Management αθνξά ηελ πιήξε εμάιεηςε ησλ 

απνβιήησλ θαη δείρλεη ζεβαζκφ γηα ηνπο αλζξψπνπο. 

Καζνξηζκφο ηεο 

Τγεηνλνκηθήο 

Πεξίζαιςεο 

1.Η εξγαζία ζρεδηάδεηαη σο κηα ζεηξά κε ζπλερηδφκελα 

πεηξάκαηα, πνπ ακέζσο απνθαιχπηνπλ πξνβιήκαηα. 

2.Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη άκεζα κέζα απφ 

ηαρείεο δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ. 

3.Οη ιχζεηο δηαδίδνληαη πξνζαξκνζηηθά κέζσ 

ζπλεξγαζίαο θαη πεηξακαηηζκνχ. 

4.Γηδάζθνληαη άλζξσπνη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ 

πεηξακαηηζκψλ. 

Αξρέο Ληηήο θέςεο 1.Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο απφ ηελ άπνςε ηνπ ηειηθνχ 

πειάηε 

2.Πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ βεκάησλ ηεο ξνήο αμίαο, 

εμαιείθνληαο θάζε βήκα πνπ δελ δεκηνπξγεί αμία. 

3.Βήκαηα πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε κηα ζηελά 
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ελζσκαησκέλε δηαδηθαζία, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία λα 

γίλεηαη νκαιά. 

4.Αθήλεηο ηνπο πειάηεο λα αληιήζνπλ αμία. 

5.πλέρηζε ηεο ηειεηφηεηαο κέζσ ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

 

Πηγή: Graban, 2009 

 

1.1.3 Βήκαηα πνπ νδεγνύλ ζηελ αιπζίδα αμίαο  

 

Οη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ απνηεινχλ πιένλ κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε έλλνηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η έλλνηα ηεο ιηηήο ζθέςεο, ε νπνία είλαη ε βάζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ άθακπησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κηα 

ηέηνηα εθνδηαζηηθή δνκή πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεηηθψλ αιπζίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ αμία ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Ο 

ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία ν πειάηεο 

θεξδίδεη. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην πξντφλ παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο, ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα θαη ην ζπληνκφηεξν ρξφλν (Kruczek & Żebrucki, 

2011). Η βειηηζηνπνίεζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη έλα δχζθνιν έξγν ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο πνιιψλ νξγαληζκψλ (πξνκεζεπηψλ, αγνξαζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα 

παξαγσγήο), ζπρλά κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Η ρξήζε ηεο έλλνηαο ‗‘Lean 

Management‘‘ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηηχρεη κηα βέιηηζηε ξνή πιηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε ειάρηζην επίπεδν (Bozarth & 

Handfield, 2007). Η αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο ιηηήο ζθέςεο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ δεζκψλ αιπζίδαο θαη ηεο εζηίαζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

παξνρή αμίαο ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Η δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ζχκθσλα κε ηελ 

έλλνηα ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα (Ciesielski & 

Długosz, 2010; Sołtysik, 2003):  

 Η επηινγή ηεο αιπζίδαο αμίαο, ε νπνία ζα βειηηζηνπνηεζεί, θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη δεηθηψλ ζηε δηαδηθαζία , νξίδνληαο ηνλ πξνκεζεπηή ηεο 

πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο, θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο πξψηεο θαη 

ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο. 
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 Αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο, δεκηνπξγία ηνπ 

ηξέρνληνο ράξηε ξνψλ, αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ, αγνξαζηψλ θαη 

εγεηψλ κέζσ κέηξσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί λσξίηεξα.  

 Γεκηνπξγία ηνπ κειινληηθνχ ράξηε ξνψλ.  

 Γεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηζπκεηήο κειινληηθήο θαηάζηαζεο, νη απνθάζεηο απηέο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζε ζπκθσλία κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιπζίδα αμίαο.  

 Δθαξκνγή αιιαγψλ, ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, επαιήζεπζε ησλ κέηξσλ. 

Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο αμίαο εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε, 

βειηηψλνληαο ηε ξνή ηεο κέζσ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Η 

ρξήζε ηνπ Lean Management δελ αθνξά ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ ζε κεξηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιπζίδα αμίαο, αιιά ηελ αλάπηπμε θαη 

ρξήζε ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

(Kruczek & Żebrucki, 2011). Η ζπλερήο βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο είλαη ε ζπλερήο επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαη αληηπξνζσπεχνπλ αμία γηα ηνλ ηειηθφ πειάηε. Η ρξήζε ηεο 

άθακπηεο δηαρείξηζεο δελ είλαη κφλν ε ρξήζε βειηηψζεσλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, αιιά ζε κηα νιηζηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Η κέζνδνο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζπαηάιεο ζηε 

δηαδηθαζία είλαη ε ραξηνγξάθεζε ξνήο αμίαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ξνέο 

πιηθνχ φζν θαη νη πιεξνθνξίεο κέζσ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληζκψλ. Η 

ραξηνγξάθεζε ξνήο ηηκψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Αξρηθά, επηιέγεηαη 

κηα νηθνγέλεηα πξντφλησλ θαη ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδνληαη 

φια ηα βήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη κηα νηθνγέλεηα πξντφλησλ, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε θάζε ζηάδην. Ο ράξηεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξαηήξεζε 

ηεο αλαιπζείζαο δηαδηθαζίαο. Η επαιήζεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ αιπζίδα νδεγεί ζε βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ είλαη δπλαηφ ράξε ζηηο 

βειηηψζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βειηησκέλε ξνή 

πιηθψλ, ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ηελ αγνξά, θαηαζθεπή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε 

θαη πψιεζε ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έλλνηα ηεο άθακπηεο δηαρείξηζεο ζηελ αιπζίδα αμίαο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ 

ηέηνηνη ζηφρνη φπσο: 
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 Δλνπνίεζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνκεζεπηψλ θαη απνδεθηψλ.  

 Κνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ  

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ‗‘just-in-time‘‘ 

 Η εηζαγσγή θνηλψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα θαη ε κείσζε ηνπ ζπλαθνχο 

θφζηνπο.  

 Δθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ πνπ ζέιεη. 

 

1.2 Αξρέο ηνπ Lean Management   

 

1.2.1 Καζνξηζκόο αμίαο από πιεπξάο ηνπ πειάηε 

 

εκαληηθφηεξν ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ην Lean Management απνηειεί ε αμία, πνπ 

κπνξεί λα νξηζηεί κφλν απφ ηνλ πειάηε. ηηο ππεξεζίεο πγείαο, νη εμσηεξηθνί πειάηεο 

είλαη νη αζζελείο, νη νηθνγέλεηεο ηνπο, νη πιεξσηέο θαζψο θαη νη ξπζκηζηηθνί ζπλήζσο 

αζθαιηζηηθνί θνξείο, ελψ ζηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο ζπγθαηαιέγνληαη νη γηαηξνί, νη 

λνζειεπηέο, νη ππάιιεινη, φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

παξνρήο  πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νη πειάηεο πξνζδίδνπλ αμία 

ζηελ θξνληίδα πγείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή πνηφηεηα, αζθάιεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηαιιειφιεηα (Kim, et al., 2006). 

 

1.2.2 Πξνζδηνξηζκόο ξεύκαηνο αμίαο βγάδνληαο ηα βήκαηα πνπ δελ  δεκηνπξγνύλ 

αμία 

 

Χο ξεχκα αμίαο πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη παξέρνπλ αμία ζηνλ πειάηε ή ζηνλ αζζελή, φηαλ κηιάκε γηα Lean 

Management ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Έλα ξεχκα αμίαο πεξηιακβάλεη κφλν ηα βήκαηα θαη 

ηνπο θαλφλεο ή ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέζνπλ αμία, φπσο απηή κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ πειάηε ή ηνλ αζζελή. Σν ελ ιφγσ ξεχκα αμίαο κπνξεί λα 

πεξηέρεη αλζξψπνπο, εξγαιεία, εμνπιηζκφ, ηερλνινγίεο, θαζψο επίζεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, δίαπινπο επηθνηλσλίαο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Σν ξεχκα αμίαο ζηε 

βηνκεραλία εκπεξηέρεη φια ηα αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ πξντφληνο απφ 

ηελ ηδέα ζηε δεκηνπξγία θαη απφ ην ζηάδην ηεο παξαγγειίαο ζην ζηάδην ηεο παξάδνζεο. 
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Χο ξεχκα αμίαο ζηε θξνληίδα πγείαο κπνξεί λα απνηειεί ε αθνινπζία ησλ  γεγνλφησλ 

ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αζζελή. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

ην ξεχκα αμίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλάηαη ε αηηία γηα ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη (Μαζηξνγηάλλεο, 2016). 

 

1.2.3 Καζνξηζκόο ησλ βεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύλ αμία θαη νκαιή πνξεία πξνο ηνλ 

πειάηε 

 

Θα πξέπεη ηα βήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ αμίαο λα εμειίζζνληαη νκαιά πξνο ηνλ 

πειάηε, ρσξίο δηαθνπή.  Δθφζνλ πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε αμία, απνηππσζεί ην 

ξεχκα αμίαο θαη εμαιεηθζνχλ νη ζπαηάιεο, ηφηε αθνινπζεί ε εμαζθάιηζε φηη ηα 

ππφινηπα βήκαηα παξαγσγήο ηεο αμίαο ζα γίλνληαη θαλνληθά. Θα πξέπεη φια ηα βήκαηα 

ηα νπνία δεκηνπξγνχλ αμία λα εθηεινχληαη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο. ηελ 

ηδαληθή πεξίπησζε ζα πξέπεη θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο λα είλαη θάζε θνξά ζσζηφ, 

θάζε θνξά ζε δηαζεζηκφηεηα θαη θάζε θνξά επέιηθην γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Αλαθνξηθά κε ην λνζνθνκείν σο 

ζηφρνο ηίζεηαη ε επίηεπμε ηεο ζπλερνχο νκαιήο ξνήο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, γηα λα 

κπνξνχλ νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ εληφο ηνπ θαηάιιεινπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν πνηφηεηαο ζηελ θξνληίδα πγείαο (Μαζηξνγηάλλεο, 2016; 

Whelton, 2010). 

 

1.2.4 πλερήο βειηίσζε    

 

Σν Kaizen (πλερήο Βειηίσζε) είλαη κηα ζηξαηεγηθή φπνπ νη εξγαδφκελνη ζε φια ηα 

επίπεδα κηαο εηαηξείαο ζπλεξγάδνληαη πξνιεπηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηαθηηθψλ, 

βαζκηαίσλ βειηηψζεσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Καηά κία έλλνηα, ζπλδπάδεη ηα 

ζπιινγηθά ηαιέληα κέζα ζε κηα εηαηξεία γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζρπξφ θηλεηήξα γηα 

βειηίσζε (Smith, et al., 2012). 

Σν Kaizen είλαη έλα ζρέδην δξάζεο θαη κέξνο ηεο θηινζνθίαο. Χο ζρέδην δξάζεο, ην 

Kaizen είλαη γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε βειηίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ εληφο ηεο εηαηξείαο. Οη εθδειψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή. Χο 
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θηινζνθία, ην Kaizen ζρεδηάδεη λα δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνχξα φπνπ φινη νη 

εξγαδφκελνη αζρνινχληαη ελεξγά κε ηελ πξφηαζε θαη ηελ εθαξκνγή βειηηψζεσλ ζηελ 

εηαηξεία. ε πξαγκαηηθά αδχλακεο εηαηξείεο, γίλεηαη έλαο θπζηθφο ηξφπνο ζθέςεο ηφζν 

γηα ηνπο δηεπζπληέο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξαγσγή (Esain, Williams & 

Massey, 2008). 

Η ζπλερήο βειηίσζε ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηππνπνηεκέλε εξγαζία. Η ηππνπνηεκέλε 

εξγαζία θαηαγξάθεη ηηο ηξέρνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα κηα δηαδηθαζία θαη ην 

Kaizen ζηνρεχεη λα βξεη βειηηψζεηο γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Μάιηζηα, ε 

ηππνπνηεκέλε εξγαζία ζπλερψο εμειίζζεηαη κέζσ ηνπ Kaizen (Vegting, et al., 2012). 

     Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ζπλερήο βειηίσζεο είλαη ην εμήο (Womack & Jones, 2003): 

 Οξηζκφο ζηφρσλ θαη παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ππφβαζξνπ 

 Έιεγρνο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ζρεδίνπ βειηίσζεο 

 Δθαξκνγή βειηηψζεσλ 

 Έιεγρνο θαη δηφξζσζε 

 Αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο 

     Απηφο ν ηχπνο θχθινπ αλαθέξεηαη ζπρλά σο PDCA (Plan, Do, Check θαη Act). Σν 

PDCA θέξλεη κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε (Spear, 2004): 

 ρέδην (αλάπηπμε ππφζεζεο) 

 Πξάμε (εθηέιεζε πεηξάκαηνο) 

 Έιεγρνο (αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ) 

 Γξάζε (βειηίσζε πεηξάκαηνο θαη μεθίλεκα λένπ θχθινπ) 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί, φηη ην Kaizen σο ζρέδην δξάζεο είλαη αθξηβψο απηφ 

πνπ αλαπηχζζεη ε ιηηή ζθέςε σο θηινζνθία. Όηαλ ην Kaizen εθαξκφδεηαη σο ζρέδην 

δξάζεο κέζσ ελφο ζπλεπνχο θαη ζηαζεξνχ πξνγξάκκαηνο επηηπρεκέλσλ εθδειψζεσλ 

ιηηήο ζθέςεο, δηδάζθεη ηνπο ππαιιήινπο λα ζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά γηα ην έξγν ηνπο. 

Με άιια ιφγηα, ε ζπλεπήο εθαξκνγή ηνπ Kaizen σο ζρέδην δξάζεο δεκηνπξγεί 

ηεξάζηηα καθξνπξφζεζκε αμία αλαπηχζζνληαο ηελ θνπιηνχξα πνπ απαηηείηαη γηα κηα 

πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή ζπλερή βειηίσζε (Manos, Sattler & Alukal, 2006). 
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1.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπαηάιεο 

  

Σα πξνβιήκαηα θαη νη ιαλζαζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα  ηεο λνζειείαο θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ νλνκάδνληαη 

«ζπαηάιε». Οη εξγάζηκεο κέξεο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη γεκάηεο πξνβιήκαηα θαη 

«θελά», ειιείςεηο, εζθαικέλεο επηθνηλσλίεο ζε δηάθνξα επίπεδα, ζπαηάιε θηλήζεσλ 

θαη άθαξπεο πξφρεηξεο ιχζεηο. Οη πάξνρνη θξνληίδαο πγείαο θαη νη πξντζηάκελνί ηνπο 

ζπρλά πηζηεχνπλ φηη ε δνπιεηά ηνπο ή ε αμία πνπ πξνζθέξνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη 

θπξίσο ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

ιείπνπλ ηα αλαιψζηκα, πξέπεη λα βξεζνχλ, φηαλ νη ρψξνη εξγαζίαο είλαη θαθψο 

ζρεδηαζκέλνη θαη ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη πςειφο, πξέπεη ην πξνζσπηθφ λα είλαη ζε 

επαγξχπλεζε θαη λα πεξπαηάεη γξεγνξφηεξα, φηαλ νη παξαγγειίεο δελ θηάλνπλ ζην 

γξαθείν ηνπ ηαηξνχ, πξέπεη λα γίλνπλ πνιιέο ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα λα εληνπηζηνχλ. 

Απηέο είλαη ιχζεηο πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν 

δηαηεξείηαη ακείσην(Graban, 2009). 

Ο Ohno νξίδεη επηά ηχπνπο ζπαηάιεο, ελψ νη κεηαγελέζηεξεο δεκνζηεχζεηο 

απαξηζκνχλ νθηψ ηχπνπο. Απηνί νη νξηζκνί έρνπλ πηνζεηεζεί σο έλα ρξήζηκν πιαίζην 

γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ζπαηαιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα λνζνθνκεία. Μεξηθέο θνξέο 

νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ιέμε, ελψ κεξηθέο θνξέο ηξνπνπνηνχληαη. Η πιήξεο 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνπο αθξηβείο φξνπο δελ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ε Toyota δελ 

πξνηίκεζε λα ζπκπεξηιεθζεί απηή ε ιίζηα ζην ζχλνιν ή λα είλαη θάηη πνπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα αιιάμεη. Η νξνινγία, σζηφζν, βνεζά ζηελ επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (Lawal, et al., 2014). 

 

Πίλαθαο 1.3  

Οη 8 ηύπνη ζπαηάιεο 

 

Σύπνο ζπαηάιεο ύληνκε πεξηγξαθή Ννζνθνκεηαθό 

παξάδεηγκα 

Διαηηψκαηα Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη λα 

θάλεη θάηη εζθαικέλα, λα 

ειέγρεη γηα ζθάικαηα ή λα 

Λάζνο θάξκαθν ή 

ιαλζαζκέλε δφζε πνπ 

ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή 
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δηνξζψλεη ζθάικαηα 

Τπεξπαξαγσγή Κάλνληαο πεξηζζφηεξα απφ 

φζα ρξεηάδεηαη ν πειάηεο, ή 

θάλνληαο γξεγνξφηεξα απφ    

φ, ηη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο 

Πεξηηηέο δηαγλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο 

Μεηαθνξά Πεξηηηή κεηαθίλεζε ηνπ 

πξντφληνο ζε έλα ζχζηεκα 

(αζζελείο, δείγκαηα, πιηθά) 

Καθή δηάηαμε ρψξνπ 

Αλακνλή 

 

Αλακνλή ηνπ αζζελή γηα 

θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα/δηαδηθαζία ή 

αλακνλή ηνπ εξγαδφκελνπ γηα 

θάπνηα εξγαζία 

Οη εξγαδφκελνη πεξηκέλνπλ 

επεηδή ν θφξηνο εξγαζίαο 

είλαη πνιχ πςειφο, αζζελείο 

πεξηκέλνπλ  γηα ξαληεβνχ 

Απνζέκαηα/Απνγξαθέο Τπεξβνιηθφ θφζηνο 

απνγξαθήο κέζσ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, 

ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο θαη 

θίλεζεο, ηεο αιινίσζεο, ηεο 

ζπαηάιεο 

Λεγκέλα θάξκαθα  

Κίλεζε Πεξηηηή κεηαθίλεζε απφ ην 

πξνζσπηθφ ζην ζχζηεκα 

Δξγαδφκελνη ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ πνπ 

πεξπαηνχλ πνιχ 

θαζεκεξηλά ιφγσ θαθήο 

δηάηαμεο ηνπ ρψξνπ/θηηξίνπ  

Τπεξιεηηνπξγία Κάλνληαο εξγαζία πνπ δελ 

απνηηκάηαη απφ ηνλ πειάηε ή 

πξνθαιείηαη απφ νξηζκνχο 

πνηφηεηαο πνπ δελ 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ αζζελνχο 

Οη ζθξαγίδεο ψξαο / 

εκεξνκελίαο ηνπνζεηνχληαη 

ζε έληππα, αιιά ηα 

δεδνκέλα δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνηέ 

Με ρξεζηκνπνηνχκελε 

γλψζε 

παηάιεο θαη απψιεηεο ιφγσ 

κε εκπινθήο ππαιιήισλ, 

αθξφαζεο ησλ ηδεψλ ηνπο ή 

ππνζηήξημεο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

Οη εξγαδφκελνη δελ δίλνπλ 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

 

Πηγή: Graban, 2009 
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1.3.1 Διαηηώκαηα 

 

Σα ειαηηψκαηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νπνηαδήπνηε εξγαζία, πνπ δελ γίλεηαη 

ζσζηά, φηαλ απηή ζπκβαίλεη ηελ πξψηε θνξά. Σα πην ζνβαξά ειαηηψκαηα ζε 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηπινθέο ή αθφκα θαη απψιεηα ηνπ 

αζζελνχο. Σν Ιλζηηηνχην Ιαηξηθήο δηαπίζησζε φηη 400.000 επηπινθέο απφ ιάζνο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνιεθζνχλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο επηπινθέο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ειάηησκα, 

κε αηηίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δπζαλάγλσζην ηαηξηθφ ρεηξφγξαθν, εζθαικέλα δεθαδηθά 

ςεθία ηεο ζπληαγνγξαθνχκελεο δφζεο ή ειαηηψκαηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαξκάθσλ 

απφ αζζελή ή αθφκα θαη ιάζνο ηξφπν ρνξήγεζήο απφ ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

(Atkinson, 2014). 

ε κηα πεξίπησζε πνπ έηπρε κεγάιεο πξνζνρήο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηξία 

βξέθε πέζαλαλ αθνχ ηνπο δφζεθαλ δφζεηο επαξίλεο ίζεο κε απηέο ησλ ελειίθσλ ζηε 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.) Νενγέλλεηνπ ζην Ννζνθνκείν ηεο Ιληηάλα. 

Τπήξμαλ πνιπάξηζκεο «αηέιεηεο ηεο δηαδηθαζίαο» πνπ νδήγεζαλ ζε απηνχο ηνπο 

ζαλάηνπο. Οη λνζειεπηέο δελ επαιήζεπζαλ ηελ νξζφηεηα ησλ δφζεσλ πξηλ ηε 

ρνξήγεζή ηνπο, ζεσξψληαο δεδνκέλν φηη δφζεηο ελειίθσλ δελ ζα πθίζηαληαη ζηε 

λενγληθή ΜΔΘ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζάλαηνη πξνθιήζεθαλ απφ έλαλ αξηζκφ 

δηαδηθαζηηθψλ ειαηησκάησλ, εζθαικέλεο επηθνηλσλίεο θαη ζθάικαηα, φκσο θαλέλα 

απφ απηά δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα κφλν άηνκν ή ζε έλα κφλν ζεκείν απνηπρίαο. 

Η εζηίαζε ζηε δηαδηθαζία θαη κφλν δελ είλαη επσθειήο αιιά θάζε εκπιεθφκελν κέξνο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ινγνδνηεί γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ. Σν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε απηή, παξαβίαζε ηηο λνζνθνκεηαθέο πνιηηηθέο κε 

επηβεβαηψλνληαο ηε δφζε. Δίλαη ππεξβνιηθφ απφ κφλν ηνπ σο γεγνλφο, σζηφζν, ε 

ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ δελ ζα νδεγνχζε μαλά ζε απηφ ην ζθάικα (Balle & Régnier, 

2007). 

Σν ίδην αθξηβψο ζχλνιν δηαδηθαζηηθψλ ειαηησκάησλ νδήγεζε ζε κηα άιιε 

πεξίπησζε ππεξβνιηθήο δφζεο, απηή ηε θνξά ζην Ννζνθνκείν Cedar-Sinai ζηελ 

Καιηθφξληα. Σν ειάηησκα δελ πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνλ αζζελή. 

Σα ειαηηψκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ θπινχλ ζσζηά, ηα 

νπνία νδεγνχλ ζε  ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη επαλαιακβάλνληαη.  Γηα παξάδεηγκα, αλ 

έλαο λνζειεπηήο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο αηκνιεςίαο πξνβεί ζε απνηπρεκέλε 
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πξνζπάζεηα ή ιάβεη ιαλζαζκέλν δείγκα ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

λένπ δείγκαηνο ζεσξνχληαη ειαηηψκαηα. Σν ειάηησκα επηβξαδχλεη ην πξντφλ (ην 

δείγκα αζζελνχο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο) θαη απνβάιιεη-ζπαηαιά ην ρξφλν 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο(Graban, 2009). 

 

1.3.2 Τπεξπαξαγσγή 

 

Απηφο ν ηχπνο ζπαηάιεο κπνξεί λα νξηζηεί πην εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ζελάξην θαηαζθεπήο. Η ππεξπαξαγσγή κπνξεί λα νξηζηεί σο παξαγσγή ππεξβνιηθά 

κεγάινπ κέξνπο ελφο πξντφληνο (πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ ν πειάηεο επηζπκεί) ή 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο λσξίηεξα απφ φ, ηη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο.  

Σν θαξκαθείν είλαη έλα λνζνθνκεηαθφ ηκήκα πνπ παξάγεη (κε δηακφξθσζε ή άκεζε 

παξάδνζε) θάξκαθα γηα εζσηεξηθνχο πειάηεο (λνζειεπηέο θαη αζζελείο). Η παξνρή 

θαξκάθσλ πνιχ λσξίο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξπαξαγσγή φηαλ κάιηζηα θάπνηα 

θάξκαθα θαηαιήγνπλ λα επηζηξέθνληαη πίζσ ζην θαξκαθείν. Λφγνη γηα απηφ κπνξεί λα 

είλαη νη αζζελείο πνπ εθθξεκνχλ ή νη παξαγγειίεο λα αιιάμνπλ απφ ην γηαηξφ (Ben-

Tovim, et al., 2007). 

ε έλα λνζνθνκείν, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Lean Management, πεξίπνπ 250 

θάξκαθα επηζηξέθνληαλ ζην θαξκαθείν θάζε κέξα (δειαδή πεξηζζφηεξα απφ έλα αλά 

αζζελή). Η ππεξπαξαγσγή νδήγεζε ζε άιια είδε ζπαηάιεο, θαζψο νη ππάιιεινη ηνπ 

θαξκαθείνπ πέξαζαλ ζπλνιηθά 11 ψξεο ηελ εκέξα επεμεξγαζίαο ησλ επηζηξαθέλησλ 

θαξκάθσλ. Η βειηησκέλε δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θαξκάθσλ πην ζπρλά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξε κεηαθνξά θαη θίλεζε απφ ην 

θαξκαθείν πξνο ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα (De Sousa, 2009). 

Με ηελ νξζή θξνληίδα ησλ αζζελψλ, ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ 

ππεξπαξαγσγή θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ (Gupta, 2008). 

Οξηζκέλα εξγαζηήξηα έρνπλ σο πνιηηηθή ηνπο ζε θάζε θιεβνθέληεζε λα ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξα δείγκαηα αίκαηνο γηα λα θαιχςνπλ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί 

θάπνηα επείγνπζα θαη απξνγξακκάηηζηε εμέηαζε. Σα εξγαζηήξηα ζπρλά βξίζθνπλ φηη νη 

επηπιένλ δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπάληα (ιηγφηεξν απφ ην 10% 
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ην ρξφλν), κε απνηέιεζκα ηελ ζπαηάιε ρξφλνπ, θίλεζεο θαη πιηθψλ (Jimmerson, 

Weber & Sobek, 2005). 

Άιια λνζνθνκεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ιαηξηθνχ Κέληξνπ Virginia Mason 

(ζην Seattle ηεο Washington), έρνπλ θάλεη πξνζπάζεηεο λα κεηψζνπλ ηελ 

ππεξθαηαλάισζε ησλ αθηηλνινγηθψλ θαη άιισλ δηαγλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν 

Virginia Mason μεθίλεζε έλα πξφγξακκα ζην νπνίν νη θιηληθνί ηαηξνί απνθάζηζαλ φηη 

ζα ππέβαιιαλ πξψηα ηνπο αζζελείο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ ζηε 

θπζηθνζεξαπεία πξηλ εγθξίλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αθηηλνγξαθίαο. Απηή ε ιηγφηεξν 

δαπαλεξή ζεξαπεία αλακέλεηαη λα είλαη πην επεξγεηηθή απφ κηα εξγαζηεξηαθή 

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Γπζηπρψο, ην ηαηξηθφ θέληξν ζπζίαζε ηα έζνδα, επεηδή νη 

πιεξσηέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζα είραλ πηζαλψο πξνπιεξψζεη γηα ηε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία ή άιιε δηαδηθαζία αθηηλνινγηθήο δηάγλσζεο. Απηφ παξνπζηάδεη κία απφ 

ηηο δπζιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, φπνπ ηα λνζνθνκεία ζπρλά 

πιεξψλνληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο (εξγαζία ζε θνκκάηηα) αληί γηα ηα 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ. Σν Virginia Mason πξνζπαζνχζε λα είλαη 

ππεχζπλν γηα ην πψο μφδεςε ηα ρξήκαηα ησλ αλζξψπσλ, αιιά ε κείσζε απηήο ηεο 

ππεξπαξαγσγήο βιάπηεη ην λνζνθνκείν βξαρππξφζεζκα. Δλ ηέιεη, ην Ιαηξηθφ Κέληξν, 

απάληεζε πξνηείλνληαο κηα ζπκθσλία θαηαλνκήο ησλ απνηακηεχζεσλ κε ηνπο 

αζθαιηζηέο θαη ηνπο πιεξσηέο, θεξδίδνληαο πςειφηεξεο επηζηξνθέο γηα 

θπζηθνζεξαπεία, ψζηε θαη ηα δχν κέξε λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε κείσζε 

ησλ ζπαηαιψλ(Pham, et al., 2007). 

 

1.3.3 Μεηαθνξέο 

 

Απηή ε κνξθή ζπαηάιεο, αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή θίλεζε ηνπ πξντφληνο κέζα 

ζην ζπζηήκα. Οξηζκέλεο κεηαθνξέο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο δεδνκέλνπ ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο ζεκεξηλήο λνζνθνκεηαθήο δηάηαμεο. Μαθξνπξφζεζκα, ζα κπνξνχζε λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ε δηάηαμε ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ηελ 

απφζηαζε κεηαθνξάο γηα αζζελείο ή ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηνπο δεηγκάησλ. Πηζαλφηαηα, 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαηαλφεζε ησλ ζπαηαιψλ κεηαθνξάο θαηά ηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο ελφο λένπ λνζνθνκείνπ ή λνζνθνκεηαθνχ 

ρψξνπ (Kim, et al., 2007). 
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Οη ζπαηάιεο κεηαθνξάο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αθφκε θαη ζε αζζελείο. Έλα 

λνζνθνκείν ρξεζηκνπνίεζε κεζφδνπο Lean Management γηα ηε βειηίσζε ηεο ξνήο ηνπ 

αζζελνχο κέζσ ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηνπ ρψξσλ θαη παξαθνινχζεζε ηνπο αζζελείο απφ 

ηελ άθημή ηνπο σο ζην ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Ο επαλαζρεδηαζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζθνπεχεη λα βειηηψζεη ηηο απνζηάζεηο βάδηζεο ησλ αζζελψλ γηα λα κεηψζεη απηέο ηηο 

ζπαηάιεο (King,  Tovim &  Bassham, 2006). 

 

1.3.4 Αλακνλή 

 

Ο ρξφλνο αλακνλήο κπνξεί λα νξηζηεί απιά σο ρξφλνο πνπ δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα. 

Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δνπλ ηελ έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο σο είδνο 

ζπαηάιεο. Οη κέζνδνη ιηηφηεηαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ ζπαηαιψλ 

αλακνλήο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελψλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Kollberg, Dahlgaard & Brehmer, 2006). 

Οη αζζελείο ζπρλά πεξηκέλνπλ γηα ξαληεβνχ γηα εηζαγσγή ζηηο λνζειεπηηθέο  

θιηληθέο ή γηα εξγαζηεξηαθέο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ή εηδηθέο ζεξαπείεο φπσο 

ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνβνιία, ιφγσ θαθήο ξνήο ή θαθήο ζχληαμεο. Σα λνζνθνκεία 

κπνξεί λα κελ είραλ επηθεληξσζεί ζην παξειζφλ ζηε κείσζε απηψλ ησλ ζπαηαιψλ, αλ 

δελ είραλ πεξηζζφηεξν ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, φπσο κεραλήκαηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, 

θξεβάηηα ή γηαηξνχο. Ο ρξφλνο αλακνλήο γηα έλα πξντφλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ ψξα πνπ ν αζζελήο πεξηκέλεη ηελ επφκελε θιηληθή ζπλάληεζε. Οη αζζελείο βέβαηα 

δελ είλαη ην κφλν ζεκείν πνπ δεκηνπξγεί αλακνλή ζε κηα λνζνθνκεηαθή δηαδηθαζία. 

Άιια θπζηθά πξντφληα, φπσο ζσιήλεο παξαζθεπαζκάησλ αίκαηνο γηα ην αηκαηνινγηθφ 

εξγαζηήξην, παξαγγειίεο θαξκάθσλ, θαζψο θαη εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα 

απνζηεηξσζνχλ, πεξλνχλ επίζεο έλα πςειφ πνζνζηφ αλακνλήο, αληί λα δνπιεχνπλ θαη 

λα δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία. Απηή ε αλακνλή νθείιεηαη ζπρλά ζηελ απνζηνιή 

εληφο ή κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ζηελ έιιεηςε ξνήο πξψηνπ εηζφδνπ ή ζην πξντφλ πνπ 

πεξηκέλεη ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ήδε πνιιαπιέο επζχλεο θαη θφξην 

εξγαζίαο (Mazzocato, et al., 2010). 

Οη εξγαδφκελνη ζπρλά ηίζεληαη ζε ζέζε λα πεξηκέλνπλ αληί λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπλ εξγαζία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη ζπλήζεηο αηηίεο αλακνλήο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ειαηηψκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζπζηεξήζεηο 

ζηηο δηεξγαζίεο, αλψκαιν θφξην εξγαζίαο θαη ρακειφ φγθν αζζελψλ. Πνιιά ηκήκαηα 

έρνπλ αλνκνηνγελή θφξην εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηηλνβνιίαο, ή ησλ 

ρεηξνπξγείσλ. Παξφιν πνπ ππάξρεη ζέιεζε λα κεησζεί ν θφξηνο εξγαζίαο θαη λα 

απνηξαπνχλ ειαηηψκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγνχλ ζην ρξφλν αλακνλήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ππάξρνπλ κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφξξηςε ηεο αλακνλήο είλαη 

απαξαίηεηε ή ηνπιάρηζηνλ πξνηηκεηέα απφ άιινπο ηχπνπο αλακνλήο. Όηαλ ππάξρεη 

απξφβιεπηε ή απξνγξακκάηηζηε δήηεζε, ε ζπλεηή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη ιάζνο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ππαιιήισλ λα πεξηκέλνπλ, λα είλαη έηνηκνη λα πάλε φηαλ 

ρξεηάδεηαη. Σα λνζνθνκεία πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ αλακνλή ησλ ππαιιήισλ θαηά 

πεξίπησζε, θαηαλνψληαο πνηα αλακνλή έρεη βαζηθή αηηία πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

εμαιεηθζεί θαη πνηα αλακνλή είλαη ρξήζηκν λα απνξξηθζεί γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελνχο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο 

αλακνλήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επίιπζε 

άιισλ πξνβιεκάησλ θαη εξγαζίεο βειηίσζεο (Graban, 2009). 

 

1.3.5 Απνζέκαηα/Απνγξαθέο 

 

Όια ηα απνζέκαηα, φπσο πιηθά, πξνκήζεηεο θαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, δελ είλαη 

εγγελψο άρξεζηα. Σν ππεξβνιηθφ απφζεκα είλαη ζπαηάιε, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα απνζέκαηα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

(Toussaint & Berry, 2013). 

Πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο έβιαςαλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ην λα ζθεθηνχλ φηη ε 

ιηηφηεηα ζήκαηλε ηε δηαηήξεζε ηνπ απνζέκαηνο ρακειά σο θχξην ζηφρν. Μηα 

πξνζέγγηζε ιηηφηεηαο πξψηα θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ αζζελψλ, 

αιιά ην θάλεη κε ηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα απνγξαθήο, δεδνκέλσλ ηνπ ηζρχνληνο 

ζπζηήκαηνο. Γελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα σο δεδνκέλν, αιιά λα 

εξεπλψληαη νη «ξίδεο» πνπ νδεγνχλ ζην λα γίλεη θαηαγξαθή, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εμαιεηθζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα (Weber, 2006). 

Μηα βαζηθή αηηία κπνξεί λα είλαη αλαμηφπηζηνη πσιεηέο ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ απνζέκαηνο πνηθίιιεη (ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ 

κεηαθνξάο ή ειιείςεηο ζε ζπάληα πιηθά). Έρνληαο πάξα πνιιέο ζπαηάιεο ζε ρψξν θαη 



18 

κεηξεηά, ε εμάληιεζε ηνπ απνζέκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηπιένλ ζπαηάιε 

θίλεζεο, θφζηνο θαη επηηάρπλζε. Οη εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πξφζζεηεο κε πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαθηλήζεηο ζε απνζήθεο ή ίζσο 

ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζνπλ αθξηβέο ηαρείεο παξαγγειίεο ζε πσιεηέο πνπ απνζηέιινπλ 

άκεζα ηα δεηνχκελα πξντφληα. ε έλα πεξηβάιινλ ιηηφηεηαο, ε δηαηήξεζε ησλ ζσζηψλ 

πξνκεζεηψλ θαη απνζεκάησλ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ κπνξεί 

λα πξνζθεξζεί, κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο θαη ηηο ζπαηάιεο γηα ην λνζνθνκείν. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε βειηησκέλε δηαρείξηζε απνζεκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε κείσζε άιισλ ηχπσλ ζπαηάιεο (Andersen, Røvik & Ingebrigtsen, 2014). 

Γηα παξάδεηγκα, έλα λνζνθνκείν εξγάζηεθε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηήξεζεο ηεο 

κεζφδνπ εηζαγσγήο θεληξηθψλ θιεβηθψλ γξακκψλ ζηνπο αζζελείο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ησλ ινηκψμεσλ. Γηα λα εθηειέζεη ζσζηά ην έξγν, έλαο εηδηθφο ηαηξφο ή κηα 

λνζειεχηξηα έπξεπε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα θέξεη δέθα μερσξηζηά αιιά απαξαίηεηα 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθείκελα ζην δσκάηην ηνπ αζζελνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνπξηηλψλ, γαληηψλ θαη γαδψλ. Δάλ έλα ζηνηρείν, φπσο ε 

θνπξηίλα, είρε μεραζηεί, ζα ππήξρε πεηξαζκφο λα κελ πξνβεί ζηελ πιήξσζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ έιιεηπε πεγαίλνληαο ζην ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιηθνχ. Απηφ ζα κείσλε ηελ απψιεηα απφ ηελ ζπαηάιε ηεο θίλεζεο αιιά ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ελφο άιινπ ειαηηψκαηνο δειαδή κηαο κφιπλζεο. Με 

ηελ αγνξά ελφο κφλν ζηνηρείνπ απνζέκαηνο δειαδή κηα εξγαιεηνζήθεο πνπ 

πεξηειάκβαλε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεληξηθήο γξακκήο, ν 

θίλδπλνο λα μεραζηεί ή λα κελ βξεζεί έλα ζηνηρείν εμαιείθζεθε. Απηφ εμάιεηςε ηελ 

αλάγθε γηα επηπιένλ θίλεζε πνπ ζα ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θεληξηθήο 

θιεβηθήο γξακκήο θαη ελζάξξπλε ην πξνζσπηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην γλσζηέο 

κεζφδνπο πξνο φθεινο ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ (Graban, 2009). 

 

1.3.6 Κίλεζε 

 

Δλψ ε ζπαηάιε ηεο κεηαθνξάο επηθεληξψζεθε ζην πξντφλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αζζελνχο), ε ζπαηάιε ηεο θίλεζεο αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα λνζνθνκεία 

πξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα θίλεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα λα 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ παξέρεη πνιιά νθέιε, αθφκε θαη ηεο κείσζεο ηεο 
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ζσκαηηθήο θφπσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ 

γηα εξγαζία πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίζαιςεο ησλ 

αζζελψλ (  Matloub & Mohsin, 2016). 

Η ρακέλε θίλεζε ζε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ ζπρλά ζεσξείηαη ην πεξηηηφ 

πεξπάηεκα. Σν πεξπάηεκα ζεσξείηαη ζπρλά κέξνο ηεο εξγαζίαο, αιιά είλαη πνιχ 

ζπάληα δξαζηεξηφηεηα κε πξνζηηζέκελε αμία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ην πεξπάηεκα 

είλαη ζπαηάιε πνπ κπνξεί λα κεησζεί βειηηψλνληαο ηε δηάηαμε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Η αλαδήηεζε γηα ρακέλε θίλεζε δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζην πεξπάηεκα, αιιά ην πεξπάηεκα είλαη ζπλήζσο έλα θαιφ κέξνο γηα λα 

γίλεη ε αξρή. Ο ζηφρνο δελ είλαη λα ππάξρνπλ ζηάζηκνη ππάιιεινη πνπ δελ θηλνχληαη 

πνηέ, αιιά λα κεηψζνπλ ή λα εμαιείςνπλ ηελ πεξηηηή θίλεζε θαη ην πεξπάηεκα 

(Charron, et al., 2014; Toussaint & Berry, 2013). 

Οη παξαηεξήζεηο ησλ λνζειεπηψλ ζε πξν-ιηηφηεηαο δηαδηθαζίεο δείρλνπλ φηη 

ζπλήζσο πεξπαηνχλ πνιχ ηελ εκέξα. Απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο θαη θέληξα ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, κε 

ειεθηξνληθά βεκαηφκεηξα, ζε έλα λνζνθνκείν έδεημαλ φηη λνζειεχηξηα κνλάδαο 

πεξπαηνχζε ζηαζεξά 3,5-4,5 ρηιηφκεηξα ζε 12 ψξεο. ηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε 

θέληξν ζεξαπείαο γηα θαξθίλν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο έδεημαλ φηη νη λνζειεπηέο 

πεξπαηνχζαλ κε ξπζκφ 4,8 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα ηελ εκέξα. Σν πεξπάηεκα ζπρλά είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηάηαμεο ηεο πεξηνρήο. Αλ ν ζηαζκφο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο 

βξίζθεηαη ζην ηέινο ελφο κεγάινπ δηαδξφκνπ, νη λνζειεπηέο ζα πεξπαηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη αλ ν ζηαζκφο ήηαλ ζην θέληξν ελφο ζπγθξνηήκαηνο δσκαηίσλ. Η 

δηαηήξεζε ησλ λνζειεπηψλ πην θνληά ζηνπο αζζελείο φρη κφλν κεηψλεη ην πεξπάηεκα, 

αιιά επηηξέπεη θαη ηαρχηεξε αληαπφθξηζε θαη ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ αζζελψλ (Graban, 2009). 

 

1.3.7 Τπεξιεηηνπξγία  

 

Απηή ε κνξθή ζπαηάιεο πεξηγξάθεηαη κε πνιιά δηαθνξεηηθά νλφκαηα θαη κεξηθέο 

θνξέο νλνκάδεηαη ζπαηάιεο ηεο επεμεξγαζίαο. Η ππεξβνιηθή επεμεξγαζία αλαθέξεηαη 

ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ πξάγκαηνο ην νπνίν είλαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο απφ 

φηη απαηηείηαη απφ ηνλ πειάηε, ή ζε πεξηηηή εξγαζία. Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα βξεζεί 
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ζην εξγαζηήξην. Πνιιά δείγκαηα αίκαηνο πξέπεη λα θπγνθεληξεζνχλ πξνηνχ λα 

αλαιπζνχλ. ε θάπνην ζεκείν ηνπ θχθινπ, ην αίκα έρεη δηαρσξηζηεί ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

(πιάζκα, εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ιεπθά θχηηαξα). Αθνχ νινθιεξσζεί απηφο ν 

δηαρσξηζκφο, ε πξφζζεηε θπγνθέληξεζε δελ παξέρεη επηπιένλ δηαρσξηζκφ ή αμία. Σν 

αίκα δελ κεηακνξθψλεηαη πιένλ. Σα εξγαζηήξηα δηαπηζηψλνπλ κεξηθέο θνξέο φηη 

θπγνθεληξεηέο ξπζκίδνληαη θαηά πεξηφδνπο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

ζπληζηψκελεο ή απαηηνχκελεο, είηε ιφγσ ζθάικαηνο είηε ιφγσ ζπλήζεηαο. Δπηπιένλ, 

πνιιέο θνξέο, ε ππεξβνιηθή επεμεξγαζία νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο επηθνηλσλίεο ζηηο 

παξαδφζεηο κεηαμχ λνζειεπηψλ ή ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ (Mazzocato, et al., 

2010). 

 

1.3.8 Με ρξεζηκνπνηνύκελε γλώζε  

  

Απηή ε κνξθή ζπαηάιεο, ν φγδννο ηχπνο ζπαηάιεο, δελ αλαγλσξίδεηαη πάληνηε ζηε 

βηβιηνγξαθία πεξί ιηηφηεηαο. Οξηζκέλεο πεγέο αλαθέξνπλ κφλν ηα πξψηα επηά θαη 

δηθαηνινγνχλ απηφ ιέγνληαο φηη ε ζπαηάιε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηα άιια είδε ζπαηάιεο (Graban, 2009). 

Σέηνηνπ είδνπο ζπαηάιε ζπκβαίλεη φηαλ νη εξγαδφκελνη κε πςειή εμεηδίθεπζε 

αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ πξνκήζεηεο, δελ εθκεηαιιεχεηαη ην δπλακηθφ ηνπο, νχηε 

θάλνπλ νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ή ηελ θαξηέξα 

ηνπο. Δθείλνη πνπ ην θαηαηάζζνπλ σο μερσξηζηή θαηεγνξία ζπαηάιεο ππνγξακκίδνπλ 

ηε ζεκαζία ησλ αλζξψπσλ ζην ζχζηεκα (Kollberg, Dahlgaard & Brehmer, 2006). 

Σν Lean Management δελ αθνξά κφλν ηε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά πξφθεηηαη γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

έκπλεπζε ησλ αλζξψπσλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε έλα λνζνθνκείν, φηαλ νη άλζξσπνη 

(θαη ε απφδνζή ηνπο) είλαη ην θχξην πξντφλ γηα ηνπο αζζελείο. Οη εξγαδφκελνη 

απνηεινχλ ηνλ πξσηαξρηθφ νδεγφ θφζηνπο (ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

εζφδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ), θαη απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο. Οη ζπαηάιεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ κε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ είλαη εγγελέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ελφο 

λνζνθνκείνπ, βιάπηνπλ ηνπο αζζελείο, ηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο (Kim, et al., 2007). 
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Τπάξρνπλ αλππνιφγηζηεο ζπαηάιεο φηαλ νη ππάιιεινη εκθαλίδνληαη απιά, θάλνπλ 

ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη πάλε ζπίηη ηνπο. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ζπρλά αλεζπρνχλ φηη νη 

πξνζπάζεηεο ιηηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηππνπνηεκέλεο εξγαζίαο, ζα ηνπο 

κεηαηξέςνπλ ζε αλνχζηα ξνκπφη. Μέζσ πξνζεγγίζεσλ δηαρείξηζεο ιηηφηεηαο, νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ λνεκνζχλε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο κε 

παξαγσγηθφ ηξφπν, αθφκα θαη αλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο έρνπλ γίλεη 

ηδηαίηεξα απηνκαηνπνηεκέλεο. Μηα πηπρή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπσλ ζπλεπάγεηαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ κπαιψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ ηελ 

μεπεξαζκέλε θηινζνθία φηη νη πξντζηάκελνη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ην ζχζηεκα θαη νη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη απιά λα εθηειέζνπλ ηε δηαδηθαζία, ρσξίο εξσηήζεηο. Οη 

πξντζηάκελνη ζπρλά θνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ή ηελ εμνπζία κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βειηίσζε (Graban, 2009). 

 

1.4 Μέζνδνη ιηηήο δηαρείξηζεο 

 

1.4.1 Υαξηνγξάθεζε ηνπ ξεύκαηνο αμίαο 

 

ηελ αξρή ηεο ιηηφηεηαο, ν Womack θαη ν Jones φξηζαλ πέληε αξρέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ έλα ιηηφ πεξηβάιινλ, πξνζαξκνζκέλν ειαθξψο γηα ηα λνζνθνκεία. 

Πξψηα απ 'φια, έρεη ζεκαζία ν πειάηεο. ε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, ελδέρεηαη λα 

έρεη πνιινχο πειάηεο γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη. Ο πην 

πξνθαλήο «ηειηθφο» πειάηεο είλαη ν αζζελήο. Οη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη κε θέληξν ηνλ πειάηε-αζζελή. Άιινη πειάηεο 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο, ηνπο γηαηξνχο, ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο πιεξσηέο-αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Κάζε έλαο 

απφ απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο πειάηεο κπνξεί λα νξίζεη αμία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

(Graban, 2009). 

Γηα παξάδεηγκα, έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ελφο αζζελνχο πνπ ππνβιήζεθε ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κπνξεί λα βξεη αμία ζηελ θαηαλφεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε  

ηελ αθξηβή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο αλά πάζα ζηηγκή, κεηψλνληαο ην κέγεζνο ηεο 

αλεζπρίαο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζπλδέεηαη έλαο εζσηεξηθφο πειάηεο ζε κηα δηαδηθαζία ή ην 
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άηνκν πνπ ιακβάλεη ην λνζειεπηηθφ έξγν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο γηαηξφο, πνπ εξγάδεηαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αζζελνχο, είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο ηεο δηαγλσζηηθήο έθζεζεο ελφο 

παζνινγναλαηφκνπ. Όηαλ ε βηνςία ηνπ αζζελνχο απνζηαιεί ζην εξγαζηήξην, ν 

παζνινγναλαηφκνο κπνξεί επίζεο λα ζθεθηεί ηηο αλάγθεο ηνπ εληνιέα ηαηξνχ θαη ηα 

πνηνηηθά θξηηήξηα, πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ γλσζηά θαζψο θαη ηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή. Ο εληνιέαο ηαηξφο κπνξεί λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο θαη δνκήο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ παζνινγναλαηνκηθή αλαθνξά. ε θάζε 

δηαδηθαζία, ν άλζξσπνο πνπ θάλεη ηελ εξγαζία πξέπεη λα ζθεθηεί ηνλ ηειηθφ πειάηε, 

αιιά κπνξεί επίζεο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ 

«απνδέθηε» ηνπ έξγνπ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα 

ζπλνιηθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Η ζπδήηεζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ δελ ζα πξέπεη λα απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ πειάηε, 

θαζψο έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα ζηξαθεί ππεξβνιηθά πξνο 

ηα κέζα (Hasle, Nielsen & Edwards, 2016). 

Η κεζνδνινγία  ιηηφηεηαο δίλεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη πξνζηηζέκελεο αμίαο (Value Added) ή κε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (Non Value Added). Οη ηξεηο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη 

γηα λα ζεσξεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα σο πξνζηηζέκελε αμία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Lawal, et al., 2014). 

 

Πίλαθαο 1.4.1 2 

Οη 3 θαλόλεο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα λα ζεσξεζεί κηα δξαζηεξηόηεηα σο 

πξνζηηζέκελε αμία 

1. Ο πειάηεο πξέπεη λα είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα.  

2. Η δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κε 

θάπνην ηξφπν.  

3. Η δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα γίλεη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά. 

Πηγή: Lawal, et al., 2014 
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Καη νη ηξεηο απηνί θαλφλεο, νη νπνίνη ζα επαλεμεηαζηνχλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη 

αιιηψο ε δξαζηεξηφηεηα δελ δίλεη  πξνζηηζέκελε αμία (Smith, et al., 2012). 

ρεηηθά κε ηνλ πξψην θαλφλα, ν πειάηεο πξέπεη λα είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη γηα 

ηε δξαζηεξηφηεηα. πρλά, νη πάξνρνη κηαο ππεξεζίαο ππνζέηνπλ ηη απνηηκάηαη ή δελ 

απνηηκάηαη απφ ηνπο πειάηεο. Μηα κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο είλαη λα ην  

δεηήζνπλ απφ ηνπο πειάηεο. Οξηζκέλα λνζνθνκεία αξρίδνπλ λα εκπιέθνπλ επηζήκσο 

ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο, κεηαμχ άιισλ 

δεηψληαο απφ ηνπο αζζελείο λα θαζνξίζνπλ αμία γηα ηε θξνληίδα ηνπο θαη ηηο ζπλνιηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην λνζνθνκείν. Με ηνλ πξψην θαλφλα ν πειάηεο μεθηλά σο 

αζζελήο. Μεξηθέο θνξέο νη πειάηεο ή νη αζζελείο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη. Οη 

ππάιιεινη, νη θξνληηζηέο ή νη δηεπζπληέο ηνπ λνζνθνκείνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζέζνπλ 

φηη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ είλαη απηφκαηα 

πξνζηηζέκελε αμία ιφγσ ηνπ ηίηινπ εξγαζίαο ή επεηδή κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα γηλφηαλ πάληα ή έγηλε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ο ρξφλνο πνπ 

αθηεξψλεηαη απεπζείαο ζηνπο θξνληηζηέο, φπσο νη λνζειεπηέο θαη νη ρεηξνπξγνί, ζα 

εθηηκεζεί. Ο αζζελήο πξέπεη λα δψζεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ηαμηλφκεζεο ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, θαη απηφ ζεσξείηαη ζπαηάιε ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε θνξά 

(Campbell, 2009). 

Όζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν θαλφλα, ε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζεη ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κε θάπνην ηξφπν. Ο αξρηθφο νξηζκφο θαηαζθεπήο γηα ηνλ 

δεχηεξν θαλφλα πνπ πεξηγξάθεηαη αιιάδνληαο ηε κνξθή, ηελ εθαξκνγή ή ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξντφληνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξμε κηα θπζηθή αιιαγή πνπ έθεξε ην πξντφλ πην 

θνληά ζηελ ηειηθή ηνπ θαηάζηαζε. Αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία, ην «πξντφλ» ζε έλα 

λνζνθνκείν κπνξεί λα είλαη ν αζζελήο, κηα εηθφλα αθηηλνγξαθίαο, έλα θάξκαθν ή έλα 

εξγαζηεξηαθφ αηκαηνινγηθφ δείγκα. Σν πξντφλ έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Σν 

βήκα ηεο εηζαγσγήο ησλ ηαηξψλ κεηαβάιιεη ην πξντφλ απφ κηα ζθέςε ηνπ γηαηξνχ ζε 

κηα ζεηξά ζθέςεσλ ζην λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηαηξνχ πνπ θάλεη θιεβνθέληεζε γηα ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 

αιιάδεη ην πξντφλ, απφ κηα ζεηξά ζην ζχζηεκα, ζε έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ηνπ 

αίκαηνο ηνπ αζζελνχο. Ο νξηζκφο ηνπ δεχηεξνπ θαλφλα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

ειαθξψο φηαλ γίλεηαη εξγαζία γηα έλαλ αζζελή αληί γηα έλα πξντφλ. Δάλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα κεηαθηλεί ηνλ αζζελή απφ κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, πξνο ηελ 

επηζπκεηή ηειηθή θαηάζηαζε, ηφηε κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν αζζελήο έρεη αιιάμεη κε 



24 

ηξφπν πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η απιή κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνχο απφ ην ζεκείν Α ζην 

ζεκείν Β ζεσξείηαη κε πξνζηηζέκελε αμία. Οη άλζξσπνη κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζνπλ 

απηφ, επηζεκαίλνληαο φηη νη αζζελείο πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην δσκάηηφ ηνπο ζην 

ηκήκα αθηηλνζθφπεζεο, γηα παξάδεηγκα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ απαηηνχκελε 

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Απηφ είλαη αιήζεηα, αιιά ε απηφκαηε ζάξσζε είλαη ην βήκα 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο κεηαθηλεί ηνλ αζζελή απφ ηελ θαηάζηαζε κηαο κε 

δηαγλσζκέλεο θαηάζηαζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ κπνξεί λα γίλεη κηα δηάγλσζε. 

Χζηφζν, ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «απαηηνχκελε απφξξηςε» 

(Fine, et al., 2009). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξίην θαλφλα, κηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ δχν πξψησλ θαλφλσλ, αιιά αλ θάηη έγηλε εζθαικέλα, απαηηψληαο 

επαλάιεςε θαη πξφζζεηε θίλεζε, δελ γίλεηαη πίζησζε γηα λα γίλεη ε ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ ρξφλνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα πνπ δελ γίλνληαη ηα πξάγκαηα γηα πξψηε θνξά 

ζσζηά ζε ηκήκαηα ζε φιν ην λνζνθνκείν. Έλαο γηαηξφο κπνξεί λα γξάςεη κηα ζπληαγή 

γηα έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν ν αζζελήο έρεη κηα γλσζηή αιιεξγία. Απηή ε θίλεζε θαη 

ν ρξφλνο, καδί κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε ν ππάιιεινο κνλάδαο πνπ εηζήιζε ζηελ 

εληνιή, ζεσξνχληαη φια ζπαηάιεο. Χζηφζν, ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζσζηά φζνλ 

αθνξά ηελ ζπληαγή ζεσξείηαη πξνζηηζέκελε αμία (Burgess & Radnor, 2013). 

 

1.4.2 Παξνπζίαζε ηεο πξνεγνύκελεο θαηάζηαζεο 

 

Η ηππνπνηεκέλε εξγαζία μεθηλά κε κηα πνιχ απιή ππφζεζε: ζα πξέπεη λα αλαιπζεί 

ην έξγν θαη λα θαζνξηζηεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηή ηελ εξγαζία. 

Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ζηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε κηα βαζηθή αηηία 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε ηππνπνίεζεο (Graban, 2009). 

Η ηξέρνπζα ηππνπνηεκέλε εξγαζία είλαη απιψο ε θαιχηεξε κέζνδνο πνπ έρεη 

νξηζηεί απηή ηε ζηηγκή. Έλα πξφηππν δελ πξννξίδεηαη λα είλαη κφληκν ή άθακπην, φπσο 

ζπλήζσο ηείλνπλ λα είλαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. Η ηππνπνηεκέλε 

εξγαζία κπνξεί (θαη πξέπεη) λα βειηησζεί θαζψο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηδέεο γηα λέεο 

θαη βειηησκέλεο κεζφδνπο. Η Toyota απνθαιεί ηελ ηππνπνηεκέλε δνπιεηά «ηε βάζε γηα 

ην kaizen» (Smith, et al., 2012). Υσξίο πξφηππν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκε 
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βειηίσζε. Δάλ νη εξγαδφκελνη θάλνπλ πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κηα ηδέα 

βειηίσζεο απφ έλαλ εξγαδφκελν κπνξεί είηε λα πξνζζέζεη ζηελ παξαιιαγή ηνπ 

ηξέρνληνο ζπζηήκαηνο είηε λα ραζεί επεηδή δελ ππάξρεη κηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο γηα 

ηε κεηαθνξά απηήο ηεο λέαο ηδέαο ζε άιινπο εξγαδφκελνπο. Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη ην 

«ηξέρνλ» σο λφεκα φηη πξέπεη απιψο λα ηεθκεξησζεί ν ηξφπνο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη 

ζήκεξα. ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπλ ζπαηάιεο θαη λα πξνβάιινπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε εξγαζία απηή ηε ζηηγκή (Ulhassan, et al., 2013). 

Έλαο νδεγφο ηεο Toyota μεθηλάεη λα εμεγεί ηππνπνηεκέλεο εξγαζίεο μεθηλψληαο απφ 

ηνλ ηειηθφ ζηφρν, ηνλίδνληαο φηη ε ηππνπνηεκέλε εξγαζία είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε πςειά επίπεδα 

(Graban, 2009). Σα λνζνθνκεία δελ πξέπεη λα ηππνπνηνχλ γηα ράξε ηεο ηππνπνίεζεο. 

Τπάξρεη έλαο ακέηξεηνο αξηζκφο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη θάζε κέξα. Η πξνζπάζεηα λα ηππνπνηεζνχλ φιεο νη κέζνδνη καο ζα 

θαηλφηαλ ζαλ κηα εμαηξεηηθή πξφθιεζε. Σα λνζνθνκεία πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην 

ηππνπνηεκέλν έξγν ηνπο σθειεί ηνπο αζζελείο, ηνπο ππαιιήινπο, ηνπο γηαηξνχο θαη ην 

ίδην ην λνζνθνκείν. Πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δξαζηεξηφηεηα βειηίσζεο θαη 

ηππνπνίεζεο, έηζη ψζηε νη αξρηθέο πξνζπάζεηεο λα έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζε 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Η πνηφηεηα ηνλίδεηαη ζπλερψο σο βαζηθή αξρή ηεο 

ιηηφηεηαο θαη ε ηππνπνηεκέλε εξγαζία πξέπεη λα ην αληηθαηνπηξίδεη απηφ. Η 

ηππνπνηεκέλε εξγαζία δελ είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα αιιά 

ζηελ πνηφηεηα. Η ηππνπνηεκέλε ηεθκεξίσζε εξγαζίαο καο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη ε εξγαζία κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ε αθνχζηα πίεζή ηνπο. Απηφ είλαη έλα 

παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξεί λα σθειεζεί ε ηππνπνηεκέλε εξγαζία απφ ηνπο 

ππαιιήινπο θαη λα ελζσκαηψλεη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπσλ. Οη ηππνπνηεκέλεο 

κέζνδνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο γηα λα 

γίλεη ε αξρή. Απηέο είλαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα λνζνθνκεία έρνπλ ήδε θάλεη ζπλήζσο 

κηα πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο, φπσο: πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη πγηεηλή, επηζήκαλζε ησλ 

δεηγκάησλ αζζελψλ, επηζήκαλζε ησλ θαξκάθσλ, κέζνδνη γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(Black & Miller, 2008; De Sousa, 2009). 

Η χπαξμε γξαπηήο δηαδηθαζίαο δελ ζεκαίλεη φηη ζα αθνινπζεζεί πάληα κηα 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο. Αλαθέξεηαη επξέσο φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πνιηηηθή 
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πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ είλαη πνιχ ρακειή ζηα λνζνθνκεία, κε ιίγεο κειέηεο ή 

εθηηκήζεηο πνπ δείρλνπλ ηνπιάρηζηνλ 50% ζπκκφξθσζε. Η ηππνπνίεζε ηεο θαιχηεξεο 

κεζφδνπ θαζαξηζκνχ ελφο ρεηξνπξγείνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηα πνζνζηά 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ππάιιεινη αγλννχλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά αληηθείκελα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ απνζηεηξσζεί (Hummer 

& Daccarett, 2009). 

Η αζθαιήο νινθιήξσζε ππνγξακκίδεη πεξαηηέξσ ηελ εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα 

θαη ηα νθέιε απφ ηελ  ηππνπνηεκέλε εξγαζία. Η ηππνπνηεκέλε εξγαζία δελ ελζαξξχλεη 

ηελ ηαρχηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα έλαληη ηεο αζθάιεηαο. Οη πξαθηηθέο 

αζθάιεηαο, ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο κε δηαπξαγκαηεχζηκεο πηπρέο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηαθψλ 

πξαθηηθψλ. Οη ηππνπνηεκέλεο κέζνδνη εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

πξναηξεηηθέο απφ ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο πξντζηακέλνπο. Άιιεο εξγαζίεο θαη κέζνδνη 

εξγαζίαο ελδέρεηαη λα κελ απαηηνχλ ηέηνηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζηε κέζνδν. Θα ήηαλ 

ζπαηάιε πφξσλ ε πξνζπάζεηα γηα ηππνπνίεζε θάζε πηζαλνχ έξγνπ. Γηα νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππάξρεη πεξηζψξην γηα θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε εξγαζία θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (ηα 

θαζήθνληα ρακειήο ζπνπδαηφηεηαο), φπνπ δελ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

κέζνδνη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ή ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο (Naik, et al., 

2012). 

 

1.4.3 ηξαηεγηθή ησλ 5s   

 

Η ζηξαηεγηθή ησλ 5s κεηψλεη ηηο ζπαηάιεο κέζσ βειηησκέλεο νξγάλσζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη νπηηθήο δηαρείξηζεο. Η εθαξκνγή ησλ 5s δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

άζθεζε κηαο εθάπαμ ή εηήζηαο ‗‘θαζαξηφηεηαο‘‘. Ο φξνο 5s πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξνέιεπζε ηεο κεζφδνπ ζε πέληε ηαπσληθέο ιέμεηο. Σα πέληε ―s‖ είλαη ηα εμήο: 

Σαμηλφκεζε (Sort), Απνζήθεπζε (Store), Λάκςε (Shine), Σππνπνίεζε (Standardize), 

Τπνζηήξημε(Sustain) (Machado & Leitner, 2010). 

Όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε, ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 5s είλαη λα αλαδεηεζνχλ 

αληηθείκελα ή εμνπιηζκφο πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ, αληηθείκελα πνπ αλαιακβάλνπλ 

επηπιένλ ρψξν. ε έλα εξγαζηήξην, γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα πνπ δηεμήγαγε ηελ αξρηθή 
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δξαζηεξηφηεηα δηαινγήο 5s βξήθε πξάγκαηα φπσο: παιαηφ αθίλεην κε ινγφηππν 

λνζνθνκείνπ ηνπ 1970, ζπαζκέλνη θπγνθεληξεηέο αηκαηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο πνπ έιεμαλ εδψ θαη κήλεο ζην θάησ κέξνο ησλ ζπξηαξηψλ 

(Kraebber, 2014). 

Σα κεγαιχηεξα ηκήκαηα θαη νη ρψξνη εξγαζίαο νδεγνχλ ζε ππεξβνιηθφ πεξπάηεκα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ζπαζκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη πξνκήζεηεο πνπ έρνπλ ιήμεη 

θαηαιακβάλνπλ ρψξν πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ή πξνκήζεηεο θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλφηεξα. Δπεηδή δελ κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο φινη νη εξγαδφκελνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηαμηλφκεζεο, ε θαηνρή αληηθεηκέλσλ γηα κηα εβδνκάδα 

επηηξέπεη ζε φινπο λα αλαζεσξήζνπλ ηη ζθνπεχεη λα πεηάμεη ε νκάδα. Απηφ εκπνδίδεη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απφξξηςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έπξεπε λα αγνξαζηνχλ. 

Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα κελ επηηξαπεί ε αλάθηεζε φισλ ησλ αληηθείκελσλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ ιφγσ εκεξνκελίαο ιήμεο, κφλν θαη κφλν επεηδή κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 

θάπνηα κέξα. Δάλ ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε ην ηη ρξεηάδεηαη θάπνηνο, έλαο επφπηεο 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηάζηαζε ή θαη λα παξέκβεη. Σα ζηνηρεία πνπ ελδερνκέλσο 

ζα ρξεηαζηνχλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ ζε θεληξηθφ ζεκείν απνζήθεπζεο ή εθηφο 

ρψξνπ απνζήθεπζεο (Graban, 2009). 

Όζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε, ελψ είλαη επσθειέο λα απνκαθξπλζνχλ ηα πεξηηηά 

αληηθείκελα, ε πην εμνπδεηεξσκέλε εμάιεηςε ησλ ζπαηαιψλ ζα πξνέιζεη απφ ηελ 

ζσζηή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξακέλνπλ. ηε θάζε 

απνζήθεπζεο, νη εξγαδφκελνη εληνπίδνπλ πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θάζε ζηνηρείν. 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πην θνληά ζην 

ζεκείν ρξήζεο. Αλ ηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο αλζξψπνπο ζε κηα 

πεξηνρή, φπσο γάληηα ζε ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο ή εξγαζηήξην αηκαηνινγηθφ θαη 

κηθξνβηνινγηθφ, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε πνιιαπιά ζεκεία απνζήθεπζεο. Τπάξρεη κηα 

ζπξξίθλσζε κεηαμχ ηεο κείσζεο ησλ ζπαηαιψλ θίλεζεο (δηαηεξψληαο ηα απνζέκαηα 

θνληά) θαη ηεο αχμεζεο ηνπ απνζέκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε πξφζζεηα ζεκεία 

απνζήθεπζεο. Δάλ έλα ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, αιιά δελ ρξεηάδεηαη αξθεηφο 

ρψξνο ή εάλ ρξεηάδεηαη επεηγφλησο, πξέπεη λα ηεξείηαη πιεζηέζηεξα πξν+ο ην ζεκείν 

φπνπ είλαη απαξαίηεην. Σα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιέο εξγνλνκηθέο δψλεο, πάλσ απφ ηα πάγθνπο ή ζε ξάθηα πνπ δελ 

είλαη πνιχ πςειά ή ρακειά. Οη εξγαδφκελνη απνξξίπηνπλ ηελ θίλεζε θάλνληαο θάκςε 
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γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλήζσο απφ ρακειά ζπξηάξηα. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ιηηφηεηαο, νη πεξηζζφηεξεο πξνκήζεηεο θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά ζπξηάξηα, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ ζπαηάιεο, θαζψο νη ππάιιεινη αλαδεηνχλ αληηθείκελα θαη δελ κπνξνχλ 

λα βξνπλ πνπ βξίζθνληαη. Με ηε βειηησκέλε νξγάλσζε, νη εξγαδφκελνη δελ ζα ράλνπλ 

πιένλ ρξφλν αλνίγνληαο πνιιά ληνπιάπηα ή ζπξηάξηα, ςάρλνληαο γηα απηφ πνπ 

ρξεηάδνληαη. Καιά νξγαλσκέλα ηκήκαηα δελ θνβνχληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο πξνκήζεηεο 

νξαηέο θαη αλνηρηέο, θαζψο δελ ππάξρνπλ πιένλ νη ζσξνί απνδηνξγαλσκέλσλ 

πξνκεζεηψλ. Η απφθξπςε ηεο ραψδνπο θαηάζηαζεο πίζσ απφ ηηο θιεηζηέο πφξηεο ήηαλ 

ζπρλά κηα ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο κε θχιαμεο ησλ πξαγκάησλ (Womack & Jones, 

2003). 

Όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηηηψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαιχηεξεο ζέζεο απνζήθεπζεο γηα εθείλα πνπ παξακέλνπλ, ε 

εζηίαζε ζηξέθεηαη ζηελ θαζαξηφηεηα. Σα λνζνθνκεηαθά ηκήκαηα ζπρλά βαζίδνληαη 

ζην θεληξηθφ ηκήκα θαζαξηφηεηαο, κηα νκάδα πνπ ζπρλά πξαγκαηνπνηεί κφλν 

ζεκαληηθνχο θαζαξηζκνχο, φπσο ηα παηψκαηα θαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ. Η ζθφλε 

ζπζζσξεχεηαη ζπρλά πάλσ απφ ηα φξγαλα θαη πίζσ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ζην θαξκαθείν 

ή ην εξγαζηήξην. ηελ ζηξαηεγηθή ησλ 5s, νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ζπλνιηθή θαζαξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο. Ο ειαθξχο 

θαζαξηζκφο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία ηππνπνηεκέλε 

εξγαζία κηαο νκάδαο, είηε ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο (γηα παξάδεηγκα, ζην ηέινο ηεο 

βάξδηαο) είηε φπσο επηηξέπεη ν ρξφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (ζε κηα πξνζπάζεηα 

εμνκάιπλζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο). Ο θαζαξηζκφο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα 

επθαηξία γηα ηελ νκάδα λα δείρλεη ππεξεθάλεηα γηα ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο, 

δηαηεξψληαο ηνλ θαζαξφ αλά πάζα ζηηγκή. Έλα πιεπξηθφ φθεινο είλαη φηη απνηειεί  

κηα επθαηξία λα επηζεσξεζεί ν εμνπιηζκφο θαη νη πάγθνη πνπ ζθνππίδνληαη. Δάλ 

παξαηεξεζνχλ πξνβιήκαηα φπσο ηα θζαξκέλα θαιψδηα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

ακέζσο (Graban, 2009). 

Σν ηέηαξην ζηάδην ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 5s (ηππνπνίεζε), είλαη ζπρλά ην πην νξαηφ 

ζε έλα λνζνθνκείν κε ιηηή ζθέςε. Μφιηο πξνζδηνξηζζνχλ νη θαιχηεξεο ζέζεηο γηα ηα 

απαξαίηεηα αληηθείκελα, είλαη θαηξφο λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα αληηθείκελα παξακέλνπλ 

πάληα ζηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Μπνξνχλ λα ηππνπνηεζνχλ ζε έλα ηκήκα ή ζε φια ηα 

ηκήκαηα, πξνζθέξνληαο νθέιε ζε ππαιιήινπο ή γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

πνιιαπιέο κνλάδεο. ε έλα λνζνθνκείν, ηα απηνκαηνπνηεκέλα εξκάξηα δηαλνκήο ζε 
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δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο νξγαλψλνληαλ δηαθνξεηηθά, 

ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο (Zidel, 2006). πρλά γίλεηαη ηππνπνίεζε 

κέζσ νπηηθψλ κεζφδσλ, κε ηε ζήκαλζε ησλ «ηνπνζεζηψλ» κε απηνθφιιεηε ηαηλία ή 

πεξηγξάκκαηα ζθηψλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ ζήκαλζεο θέξλεη πνιιά νθέιε, φπσο 

(Poksinska, 2010): 

 Να είκαζηε ζε ζέζε λα βιέπνπκε ακέζσο πφηε έλα ζηνηρείν ιείπεη ή είλαη εθηφο 

ρψξνπ  

 Ληγφηεξν ρακέλνο ρξφλνο γηα λα ςάρλνπκε αληηθείκελα  

 Οπηηθά θίλεηξα γηα ηνπο ππαιιήινπο λα επηζηξέςνπλ αληηθείκελα ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο  

ε έλα ρψξν εξγαζίαο, ζπρλά φηη έλα ζηνηρείν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ιείπεη κφλν φηαλ 

ρξεηάδεηαη επεηγφλησο. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη γηα εξγαιεία θαη αιιά θαη γηα 

πιεξνθνξίεο (φπσο εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή ησλ 5s 

θαη νπηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επηζήκαλζε ηππηθψλ ζέζεσλ, είλαη πξνθαλέο φηαλ ιείπεη 

θάηη. Έηζη ππάξρεη κηα πην πξννξαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Tsasis  &  Bruce-

Barrett, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαζπζηέξεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ 5s, ρξεηάδεηαη έλα ζρέδην γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Σν ηκήκα ρξεηάδεηαη έλα επίζεκν πξφγξακκα 

ειέγρνπ, φπνπ νη επφπηεο θαη νη πξντζηάκελνη κπνξνχλ λα δνπλ αλ ηεξνχληαη ηα λέα 

πξφηππα. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ειέγρνπο εξγαζίαο, απηφ κπνξεί λα 

γίλεη ζε πξνγξακκαηηζκέλε βάζε. Οη κέζνδνη νπηηθήο δηαρείξηζεο επηηξέπνπλ επίζεο 

ζηνπο δηεπζπληέο λα ζαξψζνπλ νπηηθά ην ηκήκα θαζψο πεξπαηνχλ. Οη εξγαδφκελνη ησλ 

λνζνθνκείσλ κε ιηηή ζθέςε, κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο 

ξχζκηζεο. Αλ έλα ζηνηρείν είλαη εθηφο ρψξνπ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο 

ππάιιεινο έρεη βξεη κηα θαιχηεξε ή πην βνιηθή ηνπνζεζία. Γηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη δηαζέζηκα ηα εξγαιεία ησλ 5s, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ 

λα ελεκεξψζνπλ ηε δηθή ηνπο νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (Graban, 2011). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη κεξηθνί νξγαληζκνί πξνζζέηνπλ έλα έθην "s", ηελ 

αζθάιεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη κηα βαζηθή θηινζνθία ηεο 

νξγάλσζεο, θαη φηη ε πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην επίθεληξν φισλ 

ησλ ζηαδίσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 5s. Γηα παξάδεηγκα, ε αθαίξεζε ηνπ κε απαξαίηεηνπ 
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εμνπιηζκνχ κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο πηψζεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

απφ ηνπο γεκάηνπο ρψξνπο. Η εμαίξεζε ηεο αζθάιεηαο απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 5s δελ 

ζεκαίλεη φηη ε αζθάιεηα δελ είλαη ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ζεκαίλεη φηη ε αζθάιεηα δελ 

είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί κφλν ζε εθείλνπο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ιηηή 

ζθέςε. Μηα θνπιηνχξα αζθάιεηαο αλήθεη ζε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζε φινπο 

ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Hasle, Nielsen & Edwards, 2016). 

Δηθόλα 1.4.3α 

Σν ζπίηη ηεο Toyota 

 

Πηγή: Graban, 2009 

Δηθόλα 1.4.3β   2 

Σα βαζηθά βήκαηα ζην Lean Management 

 

Πηγή: https://www.whatislean.org/what-is-lean-manufacturing/ 

https://www.whatislean.org/what-is-lean-manufacturing/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ιηηή ζθέςε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Ο ηνκέαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βξίζθεηαη ππφ ηελ πίεζε. Οη αλάγθεο θαη νη 

δαπάλεο απμάλνληαη ξαγδαία. Ο ειιηπήο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο βηψλεη πςειή εξγαζηαθή πίεζε θαη δπζάξεζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οη ρξφλνη 

αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο παξακέλνπλ κεγάινη. Μεηά απφ ρξφληα ρξεκαηνδνηήζεσλ 

αλνηθηνχ ηχπνπ, νη θπβεξλήζεηο ζηξέθνληαη πξνο δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ κε 

απφηνκεο πεξηθνπέο ηεο ρξεκαηηθήο απφδνζεο. Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλακέλνπλ επίζεο κηα πην νξζνινγηθή παξάδνζε ζεξαπείαο 

θαη θξνληίδαο. πλεπψο, ν ηνκέαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αληηκεησπίδεη κηα 

κεγάιε πξφθιεζε: λα πξνζθέξεη φιν θαη θαιχηεξε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε ηα ήδε 

ππάξρνληα κέζα (Caldwell, 2005). 

 

2.1 Πιενλεθηήκαηα ζηελ εθαξκνγή  

 

Πνιιά λνζνθνκεία θαζεκεξηλά αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα. Σν θφζηνο παξνρήο θξνληίδαο απμάλεηαη, αιιά νη πιεξσηέο δελ 

επηζπκνχλ πάληνηε λα απμήζνπλ ηηο επηζηξνθέο. Οη ηξαπκαηηζκνί θαη νη ζάλαηνη ησλ 

αζζελψλ πνπ νθείινληαη ζε ζθάικαηα θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ 

εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν, ην 

ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπρλά απνγνεηεχνληαη απφ ηα επαλαιακβαλφκελα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά θαη πνιινί πεγαίλνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

εμαληιεκέλνη ή θαηαιήγνπλ λα απνρσξνχλ απφ ην επάγγεικά ηνπο (Serrano, et al., 

2010). 

Πψο κπνξεί κηα πξνζέγγηζε πνπ νλνκάδεηαη Lean Management λα βνεζήζεη ζηα 

λνζνθνκεία; Η ηδέα ηεο ‗‘πξφιεςεο‘‘ ησλ ζθαικάησλ κπνξεί λα θέξεη ζθεπηηθηζκφ, 

θαζψο νη εξγαδφκελνη θαη νη γηαηξνί πηζηεχνπλ φηη είλαη ήδε φζν ην δπλαηφλ πην 

πξνζεθηηθνί. Σα λνζνθνκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο ιηηήο ζθέςεο δελ 

βειηηψλνπλ απιψο ηελ πνηφηεηα, δεηψληαο απφ ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη πην 

πξνζεθηηθνί, αιιά επηπιένλ βειηηψλνπλ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα (Kim, et al., 2006). 

Η ιηηή ζθέςε είλαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη κηα 

θηινζνθία πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 



32 

λνζνθνκείσλ. Δίλαη κηα κεζνδνινγία πνπ επηηξέπεη ζηα λνζνθνκεία λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ κεηψλνληαο ηα ιάζε θαη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο 

(Roth, et al., 2010). Παξάιιεια, είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο γηαηξνχο, εμαιείθνληαο ηα εκπφδηα θαη επηηξέπνληάο ηνπο λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη είλαη έλα ζχζηεκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε. 

Δπηπξφζζεηα, νη κέζνδνη ιηηήο ζθέςεο ζπκβάιινπλ ζηε δηάιπζε ησλ θξαγκψλ κεηαμχ 

ησλ απνζπλδεδεκέλσλ ηκεκάησλ, επηηξέπνληαο ζε δηαθνξεηηθά λνζειεπηηθά ηκήκαηα 

λα ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ. Η κεζνδνινγία ηεο ιηηήο 

ζθέςεο δείρλεη ζηνπο αλζξψπνπο πψο λα δνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ, λα 

θαζνξηζηνχλ ηα πξάγκαηα απφ ηα άηνκα πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία, αληί λα βαζίδνληαη 

ζε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα ηνπο πνπλ ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπλ. 

Δπίζεο, βνεζά ηνπο εγέηεο λα δνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη ηα άηνκα πνπ είλαη 

‗‘απνζηαζηνπνηεκέλα‘‘, αιιά απνηεινχλ ην ίδην ην ζχζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη κε έλαλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα βειηησζεί 

ιεηηνπξγψληαο ζε κηθξά, επέιηθηα ζπζηήκαηα. Η πξνζέγγηζε ηνπ Lean Management 

απαηηεί επίζεο ηε ζπλέρηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηα ην δηθφ ηνπο θαιφ θαη ηελ νξγάλσζε θαη ην θαιφ νιηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Thompson, Wolf & Spear, 2003). 

 

2.1.1 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη παξνρήο θξνληίδαο 

 

Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο ζε ππεξεζίεο πγείαο νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη θαιχηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε γηα ηνπο 

απαζρνινχκελνπο θαη ην λνζνθνκείν. Μεηά απφ εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο παιηάο 

δηαδηθαζίαο, ην λνζνθνκείν αλαγλσξίδεη ειαηηψκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εμαιεηθζνχλ. Η αιιεινπρία ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ αιιάδεη κε 

ζθνπφ  λα εμαιεηθζεί κηα ζπλεζηζκέλε θαη  ελνριεηηθή θαηάζηαζε (Adamson & 

Kwolek, 2008). 

Η Avera McKennan έδεημε φηη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε άιινπο ηξφπνπο εθηφο 
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ζηνπο ππαιιήινπο φηη δελ ζα απνιχνληαη σο απνηέιεζκα ιηηήο ζθέςεο. Χζηφζν, νη 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη ξφινη ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ, ππάξρεη κεηαηξνπή ζε λένπο 

ξφινπο ή λέεο αλαζέζεηο ξφισλ γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο (Graban, 2009). 

Σν Lean Management ζηνρεχεη ζηε «δεκηνπξγία αμίαο ρσξίο ζπαηάιεο».  Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ πειάηε δηεπξχλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη κε 

ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Η κε πξνζηηζέκελε αμία ή νη πεξηηηέο δξαζηεξηφηεηεο 

εμαιείθνληαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

κε ηζρπξή εζηίαζε ζηνπο πειάηεο. Απηή ε βαζηθή αξρή ηεο δηαρείξηζεο Lean κπνξεί 

επίζεο λα εθαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ελφο λνζνθνκείνπ ή κηαο θιηληθήο θαη 

ζπλεπψο ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ (Ben-Tovim, et al., 2007). 

       Οη πέληε βαζηθέο αξρέο ηεο ιηηήο ζθέςεο είλαη νη εμήο (Bush, 2007): 

 Πξνζδηνξηζκφο πειαηψλ θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ραξηνγξάθεζε ξνψλ αμίαο 

 Γεκηνπξγία ξνήο ρσξίο ζπαηάιεο 

 Οξγάλσζε ζχκθσλα κε ηελ έιμε ηνπ πειάηε  

 πλερείο βειηίσζε-Δπίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηειεηφηεηαο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πνηφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο δχν ππιψλεο ηεο 

ιηηήο ζθέςεο. Απφ φια ηα θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δελ ππάξρεη θαλέλαο πςειφηεξνο ζθνπφο απφ απηφλ ηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

αζζελψλ. Αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ πθίζηαληαη ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πξνβιήκαηα 

πγείαο, θαη κεξηθέο θνξέο πεζαίλνπλ σο απνηέιεζκα απνηξνπήο θαη απνθπγήο 

εμάιεηςεο ησλ ζθαικάησλ (Golden, 2006). 

Βεβαίσο, ηα λνζνθνκεία θαη ε πξφνδνο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζψδνπλ πνιιέο 

δσέο, αιιά ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ λνζνθνκείσλ θάλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

ξνέο αμίαο δχζθνια δηαρεηξίζηκεο. Δλψ είλαη απνδεδεηγκέλν γεγνλφο ιφγσ ησλ 

εμαηξεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά άιια ιάζε, νη εγέηεο ησλ λνζνθνκείσλ πξέπεη λα εξγαζηνχλ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα ελαπνκείλαληα ιάζε θαη νη βιάβεο 

κπνξνχλ λα είλαη εθκεδεληζηνχλ  (Laing & Baumgartner, 2005). 
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Πφζνη αζζελείο ηξαπκαηίδνληαη, ππνθέξνπλ απφ ινηκψμεηο ή πεζαίλνπλ σο 

απνηέιεζκα ησλ ζθαικάησλ ζηα λνζνθνκεία, πνπ ελψ ζα κπνξνχζαλ πξνιεθζνχλ 

παξακέλνπλ; Οη ζηαηηζηηθέο απφ δηάθνξεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

εθηηκήζεηο θαη κεζνδνινγίεο, φιεο πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ αξηζκνχο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηνί κε αθξίβεηα. Οξηζκέλεο κειέηεο βαζίδνληαη ζε ηαηξηθά 

αξρεία, φπνπ ε αιεζηλή θχζε ησλ ζθαικάησλ κπνξεί λα ππνεθηηκάηαη. Δλψ ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη κεραληζκνί γηα ηελ εζεινληηθή αλαθνξά, είλαη δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί φηη 

φια ηα λνζνθνκεία ή ηα άηνκα αλαθέξνπλ φια ηα ιάζε εμίζνπ. Δπίζεο πνιιά ιάζε 

κπνξεί λα κελ απνθαιπθζνχλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πνχκε αλ έλα 

ζθάικα πξνθάιεζε ζάλαην ή απιψο ζπλέβαιε ζε απηφ, νδεγψληαο ζε πεξαηηέξσ 

πξνβιήκαηα κε ηα ήδε ππάξρνληα (Graban, 2011). 

Τπάξρεη, σζηφζν, επξεία ζπκθσλία φηη ε ζρεηηθή θιίκαθα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη απαξάδεθηε - αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ, πάζρνπλ πάξα πνιινί αζζελείο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην πξφβιεκα, πνπ δελ είλαη απνκνλσκέλν ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο ή ζε νξηζκέλεο δνκέο πιεξσηψλ. Χζηφζν, νη κέζνδνη ιηηήο ζθέςεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ησλ 

ινηκψμεσλ θαη ησλ ζαλάησλ ελδνλνζνθνκεηαθά θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Η 

ιηηή ζθέςε δελ είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα εμαιείςεη άκεζα φια ηα ιάζε, αιιά 

πεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία θαη ηηο λννηξνπίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα 

λνζνθνκεία θαη ηνπο ππαιιήινπο λα κεηψζνπλ ηα πξνβιέςηκα  ιάζε (May, 2007). 

      Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Graban (2009), ε ιηηή ζθέςε κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

 Γξεγνξφηεξα θαη θαιχηεξα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα  

 Γξεγνξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απνιχκαλζε θαη απνζηείξσζε 

 Μείσζε κνιχλζεσλ 

 Μείσζε ρξφλνπ αλακνλήο ησλ αζζελψλ 

 Απμεκέλα ρεηξνπξγηθά έζνδα 

 

2.1.2 Βειηίσζε ξνήο 

 

Μαδί κε ηελ πνηφηεηα, ε ξνή είλαη άιινο έλαο βαζηθφο ππιψλαο ηνπ Lean 

Management. Η νκαιή, ζηαζεξή ξνή κέζσ κηαο ξνήο αμίαο πξέπεη λα απνηειεί 
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πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ λνζνθνκείνπ. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ νκαιή ξνή 

πξντφλησλ ππνζηήξημεο (φπσο δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο δεηγκάησλ, θάξκαθα ή 

ρεηξνπξγηθά εξγαιεία) ή κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ νκαιή ξνή ησλ αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Τπάξρνπλ πνιιά αίηηα θαζπζηεξήζεσλ ζηα λνζνθνκεία - νξηζκέλα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κφλν ελψ άιια επηβάιινληαη απφ απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη βειηηψζεηο ξνήο δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηαρχηεξε 

εθηέιεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εξγαζίαο, αιιά απφ ηε κείσζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλακνλήο, ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ απφ ηε ξνή ηεο αμίαο. ε έλα 

πεξηβάιινλ ηέιεηαο ξνήο, ην πξντφλ (ή ν αζζελήο) ζα θηλείηαη ζε ‗‘παξηίδεο ηνπ ελφο‘‘, 

θαζψο απηφ ειαρηζηνπνηεί ηηο θαζπζηεξήζεηο (MacLeod, et al., 2008). 

Πνιιέο θαζπζηεξήζεηο, γηα ηνπο αζζελείο θαη ηα πξντφληα, πξνθαινχληαη απφ άληζε 

θαηαλνκή ζην θφξην εξγαζίαο. Η γλψζε ηεο απαηηνχκελεο δήηεζεο γηα δηαδηθαζίεο 

νδεγεί ζε ρακειφηεξεο απαηηήζεηο ζε πφξνπο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

εμνπιηζκφ. Οξηζκέλεο αλσκαιίεο ζηε δήηεζε ζπκβαίλνπλ θπζηθά, αιιά έλα κεγάιν 

πνζφ νθείιεηαη ζε πνιηηηθέο θαη επηινγέο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Womack & 

Jones, 2005). 

Η ιηηή ζθέςε βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ mura (άληζνο θφξηνο εξγαζίαο) 

ψζηε λα εμηζνξξνπείηαη ην θνξηίν αληί ην άληζν λα ζεσξείηαη σο δεδνκέλν (Graban, 

2009). 

Σα λνζνθνκεία έρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θφξηνπ εξγαζίαο πνπ δελ είλαη 

νκνηφκνξθα. Απηή ε αλνκνηνκνξθία είλαη ζπρλά πέξα απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο φηαλ νη φγθνη ησλ αζζελψλ απμάλνληαη θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο επεηδή ππάξρνπλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ επηθξαηνχλ ιφγσ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπγρξσηηζκνχ πνιιψλ αηφκσλ ζε θιεηζηνχο, κε επαξθψο 

αεξηδφκελνπο ρψξνπο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο επνρηαθψλ αζζελεηψλ νδεγεί ζε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο γηα ην λνζνθνκείν, θαη ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ θαη ηα ηκήκαηα 

ππνζηήξημεο πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πεξηφδνπο πςειήο 

δήηεζεο. Γηαθνξεηηθά, νη αζζελείο ζα ππνζηνχλ κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο. Παξφιν 

πνπ ζπρλά κεηαβάιινληαη ηα αξηζκεηηθά επίπεδα ηνπ πγεηνλνκηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ 

κε ηελ πξφζιεςε επνρηαθψλ ππαιιήισλ, νη θπζηθνί απηνί πφξνη θαηαιήγνπλ σο 

ειαηηψκαηα φηαλ νη φγθνη είλαη ηειηθά ρακειφηεξνη. Σα λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λα 

ειέγμνπλ ηελ επνρηθφηεηα, αιιά κε ηελ ιηηή ζθέςε κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 
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βειηησκέλε πξνιεπηηθή θξνληίδα θαη πξσηνβνπιίεο θνηλνηηθήο αζθάιεηαο (Halsted & 

Froehle, 2008; Kaplan & Norton, 2006). 

 

2.1.3 Βειηίσζε ηεο απόδνζεο  

 

Η κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, νη 

πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο έρνπλ κηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο απνδφζεηο. 

χκθσλα κε κειέηεο, κηα απνηειεζκαηηθή απφδνζε, βνεζά ζηελ θαζνδήγεζε ελφο 

νξγαληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζεηηθήο 

αιιαγήο γηα ηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο. Σν απνηέιεζκα είλαη ρξήζηκν γηα ηε ζέζπηζε 

ζεκείσλ αλαθνξάο απφδνζεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνλ 

θιάδν θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμία ηεο 

ππεξεζίαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Cowing, et al., 2009; Erfan, 2010; Folinas & 

Faruna, 2011). 

χκθσλα κε ηνλ Shazali θαη άιινπο (2013), νη κέζνδνη ιηηήο ζθέςεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηα εμήο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε 

Οη πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο επειημίαο ζηελ πγεία. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε πεξηηηή ιεηηνπξγηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα απμήζεη ην θφζηνο 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο Koning θαη άιινη (2006) δηαπίζησζαλ ζηε κειέηε 

ηνπο φηη ε εθαξκνγή ηεο επθακςίαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξεί λα απμήζεη 

ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 Ιθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ππεξεζίαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ παξέρεη ηελ 

απνδεηθηηθή βάζε γηα ηε κέηξεζε ησλ αζζελψλ, ησλ θιηληθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην απνηέιεζκα ησλ αζζελψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ θιεηδί 
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ηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Δθηφο απηνχ, ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνθαζίδεηαη απφ ην 

ζχζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα κεηξηέηαη 

πεξηνδηθά γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Έηζη, ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

γηα ηνλ αζζελή ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη πην πξνζηηή θξνληίδα κε κεησκέλν ρξφλν 

ζεξαπείαο θαη ρξφλν αλακνλήο 

 Καιχηεξε απφδνζε εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη δίλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηηο ζπαηάιεο θαη ηελ αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη 

έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη αλαπηεξψλεηαη ην εζηθφ ηνπο κε ηελ επειημία ηεο ιηηήο 

ζθέςεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Σαπηφρξνλα, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κία απφ ηηο βειηηψζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία (Plsek, 2013). 

Η δηαρείξηζε ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο ζεσξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Η νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα αλαγλσξίδεηαη σο κηα θξίζηκε πηπρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιηηψλ θαη 

άιισλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Η ζεηηθή θαη ηζρπξή θνπιηνχξα κπνξεί λα θάλεη έλαλ 

κέζν άλζξσπν λα εθηειέζεη θαη λα επηηχρεη εμαηξεηηθά, έηζη κπνξεί λα επεξεάζεη θαη 

ηελ απφδνζε εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Μπνξεί επίζεο, λα βειηηψζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε. Δπίζεο, ε νξγαλσηηθή θαιιηέξγεηα 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο. Έηζη, νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο κε ηηο 

θαιχηεξεο νξγαλσηηθέο θαιιηέξγεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο έρνπλ ηελ πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ηνπ αζζελνχο (Ross-Baker, 2014). 
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2.1.4 Σππνπνίεζε πνπ νδεγεί ζε επηηάρπλζε ηεο δπλακηθήο θαη βειηίσζε   

 

ηα λνζνθνκεία, αθφκε θαη κε φιεο ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ηηο 

ζπλδέζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο, είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα βξεζνχλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

πνπ θάλνπλ ην ίδην έξγν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη κηα 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

γίλνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο, θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ κεζφδσλ. Με 

ηηο ηππνπνηεκέλεο πξαθηηθέο ηεο ιηηήο ζθέςεο κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαιχηεξα ε 

πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ (Locock, 2003). 

Μηα θαηλνηνκία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ιηηήο ζθέςεο ζηελ ηππνπνηεκέλε εξγαζία είλαη 

ε πξφζζεηε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα λα εμεγεζεί γηαηί είλαη απαξαίηεηα 

νξηζκέλα βήκαηα ή γηαηί πξέπεη λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα κε θάπνην ηξφπν (Fillingham, 

2007). 

Τπάξρνπλ ιεπηνκεξή έγγξαθα νδεγηψλ εξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ ζπλήζσο δχν 

ζηήιεο. Η πξψηε ζηήιε ππνγξακκίδεη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ 

αζθάιεηα ή ηελ πνηφηεηα θαη ε δεχηεξε ζηήιε εμεγεί γηαηί πξέπεη λα αθνινπζνχληαη 

απηά ηα βαζηθά ζεκεία. Οη εξγαδφκελνη είλαη πην πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

ηππνπνηεκέλε εξγαζία φηαλ θαηαλνήζνπλ ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ην βαζηθφ ζεκείν. Σα 

ίδηα ηα ηππνπνηεκέλα έγγξαθα εξγαζίαο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο, 

θαζψο είλαη δχζθνιν λα εηπσζεί φηη κηα νξγάλσζε ή ππεξεζία έρεη θάπνην πξφηππν εάλ 

απηφ δελ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ (Theocharakis, et al., 2009). 

Οη εγέηεο πνπ εθαξκφδνπλ κεζφδνπο ιηηήο ζθέςεο πηζηεχνπλ φηη ε ζσζηή 

δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη ζηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Σα ηππνπνηεκέλα έγγξαθα 

δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

θαηάξηηζεο λέσλ ππαιιήισλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ άηππε, πξνθνξηθή θαηάξηηζε 

(Elshaug, et al., 2010). 

Η ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο θαηάξηηζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε 

ζπλεπέζηεξσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε πην ζηαζεξή πνηφηεηα. Η πξνζέγγηζε 

θαηάξηηζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί ηέζζεξα βήκαηα, ηα νπνία είλαη 

ηα εμήο (Katz-Navon, Naveh & Stern, 2007; Womack & Jones, 2003): 
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 Βήκα 1: Πξνεηνηκαζία ππαιιήινπ 

Αξρηθά πξέπεη λα ζπδεηεζεί ε αλάγθε ηππνπνηεκέλεο εξγαζίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξα φηαλ ν ππάιιεινο είλαη εθηφο ππεξεζίαο, θη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη 

θάπνηα δνπιεηά παξάιιεια θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εθκάζεζε ηεο κεζφδνπ. 

Πξέπεη λα ηεζεί ε πξνζδνθία φηη ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ 

ηππνπνηεκέλε εξγαζία θαη λα ηελ βειηηψζεη εάλ βξεη κηα θαιχηεξε κέζνδν.  

 Βήκα 2: Δπίδεημε ηεο εξγαζίαο 

Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηππνπνηεκέλε εξγαζία, επηηξέπνληαο ζηνλ 

ππάιιειν λα παξαθνινπζεί θαη λα αθνινπζεί ζηελ ηεθκεξίσζε. Ο εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα ηνλίζεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ηππνπνηεκέλεο εξγαζίαο θαη λα ηνλίζεη ηα 

δεηήκαηα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο.  

 Βήκα 3: Παξαηήξεζε ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη 

Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηνλ εξγαδφκελν παξέρνληάο ηνπ θαζνδήγεζε 

ή δηεπθξηλήζεηο αλ ρξεηαζηνχλ. Δίλαη δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηή λα επηβεβαηψζεη φηη ν 

ππάιιεινο θαηαλνεί θαη κπνξεί λα εθηειέζεη ην ηππνπνηεκέλν έξγν.  

 Βήκα 4: πλέρεηα 

Ο εθπαηδεπηήο θαη νη επφπηεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ πεξηνδηθά, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη αθνινπζείηαη ε ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Αθνχ ν λένο ππάιιεινο 

έρεη θάπνηα εκπεηξία κε ηε δνπιεηά, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ηδέεο 

ηνπ, γηα λα βειηηψζεη ηελ ηππνπνηεκέλε εξγαζία. 

Έρνληαο κηα επίζεκε πξνζέγγηζε θαηάξηηζεο, απηφ θέξλεη πνιχ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ φηη νη ηπραίεο κέζνδνη. Η ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία είλαη κηα 

κέζνδνο πνπ κπνξεί λα σθειήζεη φινπο ηνπο θνξείο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη ζπλεπείο 

κέζνδνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηησκέλε πνηφηεηα θαη κεησκέλεο θαζπζηεξήζεηο 

γηα ηνπο αζζελείο, ελψ θαη έλα πεξηβάιινλ κε πεξηζζφηεξε δηθαηνζχλε θαη ζεβαζκφ γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (Μαζηξνγηάλλεο, 2016). 
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2.2 Πξνθιήζεηο 

 

Η εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο δηαρείξηζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελλνηψλ απφ ηε 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξεί λα είλαη  ελλνηνινγηθά 

ζε κεγάιε απφζηαζε γηα πνιινχο ζηελ θνηλφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηφζν ηα πνιηηηζηηθά φζν θαη ηα πξαθηηθά εκπφδηα πηζαλφλ λα πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ πξηλ απφ ηελ επξεία ρξήζε ησλ κεζφδσλ ιηηήο ζθέςεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο (Alukal, 2006). 

Όζνλ αθνξά ην πνιηηηζηηθφ κέησπν, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα πηζαλφηεξα 

επηρεηξήκαηα θαηά ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο έληνλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ελλνηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ‗‘νη άλζξσπνη δελ είλαη 

απηνθίλεηα‘‘ θαη ‗‘θάζε αζζελήο είλαη κνλαδηθφο‘‘. Τπάξρνπλ επίζεο νη νξγαλσηηθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ ηε βηνκεραλία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιινπο ηνκείο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ιηηή ζθέςε ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο (Andersson,  Eriksson & Torstensson, 2006). Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, 

σζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα αθνζησκέλνη θαη παξαθηλεκέλνη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

αζζελείο ηνπο ηελ θαιχηεξε πηζαλή θξνληίδα θαη έρνπλ ήδε ζπλεζίζεη ζε ζπλερείο 

πεηξακαηηζκνχο θαη λέα δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή κε ηνλ ηξφπν πνπ 

παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα. Οη έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία ηεο άθακπηεο 

παξαγσγήο δελ πξέπεη λα είλαη μέλα πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ ήδε θαηαλννχλ ηα ζπζηήκαηα ζθέςεο (Åhlström, 2004). 

Ο φξνο ‗‖Lean Management‘‘ ζπρλά παξεξκελεχεηαη. Οξηζκέλα άηνκα 

αλαξσηηνχληαη εάλ ε πινπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ παξαγσγήο ρακειήο θαηαλάισζεο 

ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη νηθεηνζειψο ζα βξεζνχλ εθηφο απαζρφιεζεο. Έλα βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο είλαη ε 

δηαζθάιηζε φηη κε ηε βειηίσζε ησλ ξνψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, νη πεξηγξαθέο ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ηα θαζήθνληα ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, αιιά ε 

απαζρφιεζή ηνπο δελ ζα ραζεί. Σέινο, ηα πνιιαπιά ηκήκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο είλαη ζπρλά θαηαθεξκαηηζκέλα ζε κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκα 

ζπζηήκαηα (Brown & Duthe, 2009; Graban, 2011). 

Η ιηηή ζθέςε δηδάζθεη φηη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο κηαο κεκνλσκέλεο 

πεξηνρήο είλαη αλεπαξθήο γηα νιφθιεξε ηελ ξνή ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία γηα λα 
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νινθιεξσζεί απαηηεί ζπλεξγαζία πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. Πξέπεη σζηφζν 

λα βειηησζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή θαη ζηαζεξή βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ. Απηφο είλαη έλαο λένο ηξφπνο ζθέςεο πνπ απαηηεί αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

γηα πνιινχο πνπ ζπλεζίδνπλ λα ζθέθηνληαη ζηελά γηα ηελ απφδνζε ηεο δηθήο ηνπο 

κνλάδαο. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα εμαιείςεη ηα αληηθίλεηξα γηα ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ππάξρνπζαο λννηξνπίαο ηνπ. Χζηφζν, ζηνπο νξγαληζκνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαη ην πξνζσπηθφ ζε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην ηειηθφ ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θξνληίδα ζηνπο αζζελείο ππφ ην βάξνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(Melanson, et al., 2009). 

Σν Lean Management παξέρεη κηα θηινζνθία δηαρείξηζεο, ηζρπξά εξγαιεία θαη κηα 

δνκή ινγνδνζίαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Η νξγάλσζε, σζηφζν, πξέπεη λα 

δεζκεπζεί απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα γηα λα θάλεη ηνλ ιηηφ κεηαζρεκαηηζκφ. Σειηθά, ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κηκνχκελε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο φπσο ε Toyota ηελ 

πξφθιεζε λα παξάγεη πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο (θιηληθά απνηειέζκαηα) κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ελψ παξάιιεια δηαρεηξίδεηαη κηα πνιχπινθε 

επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πειαηψλ (αζζελψλ) . Καη νη δχν βηνκεραλίεο ρξεηάδνληαη 

ηδηαίηεξα αμηφπηζηα ζπζηήκαηα πνπ ηειηθά ζα νδεγνχλ ζε πςειφηεξε πνηφηεηα θαη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα (Van den Heuvel, 

Does & De Koning, 2006). 

 

2.2.1 Πνιηηηζηηθά εκπόδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

 

Σα λνζνθνκεία έρνπλ θάπνηα καθξνρξφληα πνιηηηζηηθά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ πξηλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ ιηηήο ζθέςεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Αξρηθά, θαηεγνξνχληαη θαη απνζαξξχλνληαη νη 

ππάιιεινη ελψ ζα έπξεπε λα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθηήζεθαλ γηα ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ ζθαικάησλ. Σα λνζνθνκεία πξέπεη λα 

είλαη πην ελεξγά ζηελ πξφιεςε ησλ ζθαικάησλ, αληί λα αληαπνθξίλνληαη κφλν κεηά 

απφ έλαλ ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πνπ έρεη ζπκβεί. Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο φκσο 
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εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εγεζία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε 

(Serrano Lasa, Castro & Laburu, 2009). 

Έλα άιιν εκπφδην είλαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηα ηαηξηθά ιάζε, ζην επξχ 

θνηλφ θαη ζηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. Μηα κειέηε έδεημε φηη νη αζζελείο θαη νη γηαηξνί 

ζθέθηεθαλ φηη νη δεκνζηεπκέλεο εθηηκήζεηο γηα ηνπο αξηζκνχο ζαλάησλ πνπ κπνξνχλ 

λα απνθεπρζνχλ ήηαλ «πάξα πνιχ πςειέο». Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλεο εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά αλαθεξφκελα ζθάικαηα, γεγνλφο πνπ 

θάλεη απηέο ηηο ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, δεδνκέλεο ηεο αλεπαξθνχο αλαθνξάο. Σν 

επξχ θνηλφ ζπρλά θαηεγνξεί ηνπο παξφρνπο πγείαο, αληί ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηα 

ζθάικαηα.  Η ηάζε λα θαηεγνξνχλ άηνκα νδεγεί ζε απαληήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

ηηκσξία ή ηελ απνκάθξπλζε θαθψλ αλζξψπσλ αληί λα νδεγνχλ ζην λα βειηηψλνπλ ην 

ζχζηεκα (Joosten, Bongers & Janssen, 2009). 

 

2.2.2 Αληηζηάζεηο γηα ηελ ηππνπνηεκέλε εξγαζία 

 

Δλψ ε ηππνπνηεκέλε εξγαζία έρεη ζαθή νθέιε γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν νξηζκέλνη ππάιιεινη λα αληηζηαζνχλ ζηελ 

ηδέα. Κάπνηνη ππάιιεινη κπνξεί λα αληηζηαζνχλ, θαζψο αηζζάλζεθαλ πξνζβεβιεκέλνη, 

φηη πξέπεη λα ηνπο πεη πψο λα θάλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Φπζηθά, απηφ δελ είλαη ε 

πξφζεζε. Δηδηθά γηα πνιινχο εξγαδφκελνπο κε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε θξάζε 

«μέξνπκε ήδε πψο λα θάλνπκε ηηο δνπιεηέο καο» είλαη έλα θνηλφ επηρείξεκα. Οη 

εξγαδφκελνη κπνξεί επίζεο λα θνβνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ ηε λέα 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν εξγαζίαο (Kim, et al., 2007). Όκσο ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη 

ζα εθπαηδεπηνχλ ζσζηά θαη ζα έρνπλ ρξφλν λα κάζνπλ ηε λέα κέζνδν, ρσξίο λα 

επηθξηζνχλ. Η πξαγκαηηθή πξφθιεζε έξρεηαη ζπρλά ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο απφθαζεο 

γηα ην πνην πξφηππν ή πνηνη ζπλδπαζκνί ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ είλαη ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο απνδνρήο. Η νηθνδφκεζε ζπλαίλεζεο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, αιιά είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο απνδνρήο. Δάλ ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη πνηνο είλαη 

ν θαιχηεξνο, ζα πξέπεη λα γίλεη εζηίαζε ζε δεδνκέλα θαη φρη ζε γλψκεο. Οη νκάδεο 

κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, κεηξψληαο γηα ηνλ αληίθηππν ζηελ 

αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα, ην ρξφλν ή ην θφζηνο. Οη απνθάζεηο γηα ηελ ηππνπνηεκέλε 

εξγαζία ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ άπνςε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαη φρη ζε φζνπο 
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έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ή πνηνο ππνζηεξίδεη ην πην δπλαηφ. Δάλ ππάξρνπλ δχν εμ 

ίζνπ θαιέο κέζνδνη, έλαο εγέηεο κπνξεί λα βνεζήζεη λα απνθαζίζεη πνηα κέζνδνο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί (Aij, et al., 2013). 

 

2.3 Υξεζηκόηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 5s ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Παξά ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ε ζηξαηεγηθή ησλ 5s έρεη 

ελζσκαησζεί ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ ελφο έξγνπ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αζζελψλ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 

θνηλνηηθψλ γξαθείσλ (Esain, et al., 2008). Σν Ιλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη Βειηίσζεο 

είλαη ην πην ζεκαληηθφ παξάδεηγκα ηνπ Lean ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο (National Health Services-NHS). Η πξσηνβνπιία απηή παξνπζηάδεη έλαλ 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν βειηίσζεο ζε δηάθνξα λνζνθνκεηαθά πεξηβάιινληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ζαιάκσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ, 

θπξίσο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 5s (NHSIII, 2007). Η εθαξκνγή 

αξρψλ ιηηήο ζθέςεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηδίσο ζηα λνζνθνκεία, ζα πξέπεη λα 

αθαηξέζεη δηπιέο δηαδηθαζίεο θαη πεξηηηέο δηαδηθαζίεο φπσο: θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ αζζελνχο ζε πνιιαπιά ζεκεία, ππεξβνιηθή αλακνλή ηνπ πξνζσπηθνχ (NHSIII, 

2007). Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ κεηαζρεκαηηζκψλ 5s ζε 

πνηθίιεο πεξηνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κνλάδα 

ελδνζθφπεζεο ζε έλα θνηλνηηθφ λνζνθνκείν ήηαλ ζε ζέζε θαη ηειηθά κεηέηξεςε έλα 

δσκάηην απνζήθεπζεο ζε δσκάηην πξνζσπηθνχ, θαη θαηάθεξε λα εμνηθνλνκήζεη 7.000 

δνιάξηα απφ ζεληφληα θαη απνζέκαηα (Laing & Baumgartner, 2005). 

Η αζθάιεηα απνηειεί πάληα ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, αιιά νη ππεξεζίεο πγείαο ζπρλά αγσλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πνπ επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο θαη βηψζηκεο βειηηψζεηο ζηελ αζθάιεηα. Η 

ζηξαηεγηθή ησλ 5S ελζαξξχλεη ηελ εμνξζνινγηζκέλε απνγξαθή. Απηφ ην εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα ηε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο, ηε 

δεκηνπξγία ρψξνπ θαη ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο. Χζηφζν, ειάρηζηε πξνζνρή 

έρεη δνζεί ζηηο επηπηψζεηο ηνπ 5s ζηελ αζθάιεηα. Πνιινί έρνπλ πξνηείλεη φηη ε 

αζθάιεηα είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 5S (Graban, 2009).  
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Κάζε ζηάδην κηαο ζηξαηεγηθήο 5s έρεη αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα, απφ ην είδνο φπνπ 

απνκαθξχλνληαη ή εμέξρνληαη αληηθείκελα πνπ έρνπλ αθαηξεζεί, κέρξη ηνπο ζπλερείο 

θαζαξηζκνχο, ηε ζπληήξεζε θαη ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη 

ζπζηεκαηηθά. ην πξψην βήκα, ζηελ ηαμηλφκεζε, γίλεηαη ε αθαίξεζε ζηνηρείσλ-

πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιήμεη, ζπάζεη ή αλαθιεζεί απφ ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο αθαηάιιεισλ 

αληηθεηκέλσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα, βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

εξγνλνκία. Οη δηάδξνκνη ζα είλαη επίπεδνη, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν απφ ηελ 

αλακνλή αιιά θαη ησλ πηψζεσλ. Σέινο, ε γξήγνξε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία κπνξεί λα 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φηαλ νη αζζελείο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη γξήγνξα (έθηαθηα πεξηζηαηηθά). Σν ηξίην βήκα, ε ιάκςε δειαδή ε 

θαζαξηφηεηα, εμαζθαιίδεη φηη φια ηα αληηθείκελα, νη πεξηνρέο θαη ν εμνπιηζκφο είλαη 

θαζαξά θαη ζσζηά ζπληεξεκέλα, γεγνλφο πνπ απνκαθξχλεη ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή 

κφιπλζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ εθηφο ιεηηνπξγίαο. Η ηππνπνίεζε, ην ηέηαξην βήκα, 

βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα, επηηξέπνληαο ζε φινπο ηνπο παξφρνπο λα εθηηκνχλ γξήγνξα 

πφηε ηα αληηθείκελα είλαη αθαηάιιεια γηα ρξήζε, ηνπνζεηεκέλα ή φρη ζηε ζσζηή ηνπο 

ζέζε ή δελ θαζαξίδνληαη ή ζπληεξνχληαη ζσζηά. Σν ηππνπνηεκέλν πξντφλ επηηξέπεη 

επίζεο ζηνπο παξφρνπο λα βξίζθνπλ γξήγνξα ζηνηρεία. Σν ηειεπηαίν βήκα, ε 

δηαηήξεζε, δεκηνπξγεί κεραληζκνχο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ ―s‖ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη θαηάινγνη ειέγρνπ ζπρλά ελζσκαηψλνληαη θαη κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο, φπσο ε δηαζθάιηζε φηη ν εμνπιηζκφο είλαη ζσζηά 

απνζεθεπκέλνο θαη θνξηηζκέλνο θαη φηη φια ηα απνξξίκκαηα έρνπλ απνκαθξπλζεί κε 

ηνλ ζσζηφ ηξφπν  (Ikuma & Nahmens, 2014). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζηξαηεγηθή ησλ 5s κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο θαζαξφηεξνη, 

νξγαλσκέλνη, απνηειεζκαηηθνί ρψξνη εξγαζίαο κε απμεκέλε αζθάιεηα 

παξαγσγηθφηεηα, κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκάησλ θαη εθνδηαζκνχ θαη αλάθηεζε 

πνιχηηκσλ ρψξσλ αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Η ππνζηήξημε 

είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο (Platchek & Kim, 2012). 
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2.4 Η ζηξαηεγηθή ησλ 6s ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Η ζηξαηεγηθή ησλ 6s είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ιφγσ ηεο κεδεληθήο αλνρήο γηα ιάζε θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο γηα κείσζε ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ (Kwak & Anbari, 2004). Σαπηφρξνλα, ηα εξγαιεία ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, 

εθαξκφδνληαη ζε κηα αηέιεησηε πνηθηιία δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, αληηκεησπίδνληαο θξίζηκεο πξνθιήζεηο φπσο ηαηξηθά ιάζε, θιηκάθσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ (Jimmerson et al., 2005). Η ιηηή ζθέςε θαη ε 

ζηξαηεγηθή ησλ 6s έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηε βηνκεραλία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φζν έρνπλ ζπκβάιιεη θαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

(Manos et al., 2006). 

Σα πξνγξάκκαηα ‗‘Lean Six Sigma‘‘ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ άκεζε παξνρή θξνληίδαο, ζηε δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε (Antony et al., 2006). Ο ζηφρνο ήηαλ 

λα βειηησζνχλ νη θιηληθέο δηεξγαζίεο, λα εληνπηζηνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ νη ζπαηάιεο, 

ψζηε ην πξνζσπηθφ λα εμεηάζεη ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν εξγαζίαο θαη λα απμήζεη ηελ 

πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Fillingham, 2007; Silvester et al., 

2004; Radnor & Boaden , 2008). 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ 6s ήηαλ ε Κνηλνπνιηηεία Τγείαο ηεο Κνηλνπνιηηείαο ην 1998 ζην ακεξηθαληθφ 

θξάηνο ηεο Μαζαρνπζέηεο (Thomerson, 2001). Η εθαξκνγή, ηελ νπνία δηεπθφιπλαλ νη 

ζχκβνπινη ηεο General Electric, έδσζε ζεηηθά απνηειέζκαηα κε 33% αχμεζε ηεο ξνήο 

ηεο αθηηλνινγίαο θαη 21,5% κείσζε ηνπ θφζηνπο. Άιιεο νξγαλψζεηο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ησλ Η.Π.Α. αθνινχζεζαλ: ην χζηεκα Τγείαο Mount Carmel ζην Οράην, 

ην Ιαηξηθφ Κέληξν ηεο πεξηνρήο Σζάξιεζηνλ ζηε Γπηηθή Βηξηδίληα θαη ην Πεξηθεξεηαθφ 

Ιαηξηθφ Κέληξν Thibodaux ζηε Λνπηδηάλα (Sehwail & DeYong, 2003; Van den Heuvel 

et al., 2005). Σν Mount Carmel αλέθεξε εμνηθνλφκεζε χςνπο 3,1 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα 6s (Lazarus & Stamps, 2002b), ην 

Ιαηξηθφ Κέληξν ηεο πεξηνρήο Charleston πέηπρε εμνηθνλφκεζε 841.000 δνιαξίσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή 6s (Lazarus & 

Stamps, 2002) αλέθεξε εμνηθνλφκεζε άλσ ησλ 475.000 δνιαξίσλ εηεζίσο ην 2001 θαη 

ην 2002.  
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Δλψ ε εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 6s ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ζπλαληά παξφκνηα εκπφδηα φπσο θαη γηα άιιεο βηνκεραλίεο, είλαη ζεκαληηθέο δχν 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε: ηε κέηξεζε θαη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο, ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε είλαη ζπρλά δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ κε φξνπο ειαηησκάησλ (Lanham & Maxson-Cooper, 2003). Όζνλ αθνξά 

ηελ ςπρνινγία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

επηρεηξεζηαθήο θξαζενινγίαο φηαλ αζρνιείηαη κε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ελψ ππάξρεη ν θίλδπλνο απφξξηςεο ή απνδνρήο κε θπληζκφ. 

Δηθόλα 2.4α   3 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ Lean Management ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Πηγή: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/life-sciences-health-

care/ca-en-life-sciences-health-care-lean-in-health-care.pdf 

Δηθόλα 2.4β 

Ο θύθινο PDCA 

 

Πηγή:http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20O/PDF%20Oper

ationsImprovementMethods.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/life-sciences-health-care/ca-en-life-sciences-health-care-lean-in-health-care.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/life-sciences-health-care/ca-en-life-sciences-health-care-lean-in-health-care.pdf
http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20O/PDF%20OperationsImprovementMethods.pdf
http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20O/PDF%20OperationsImprovementMethods.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Μειέηε πεξίπησζεο- Κεληξηθή Μνλάδα Γηάιπζεο 

Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σα θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα είλαη απηά ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ κε 

επηηπρία εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπηνχλ αζζελείο κε θαθνήζεηεο. Σα 

θάξκαθα απηά έρνπλ κεγάιν βαζκφ ηνμηθφηεηαο θαη είλαη δπλεηηθά θαξθηλνγφλα θαη 

κεηαιιαμηνγφλα θαη απηφ απαηηεί ρξήζε απφ άηνκα εθπαηδεπκέλα θαη νξζψο 

θαηαξηηζκέλα. Δπηπιένλ, απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, παξαζθεπήο 

αιιά θαη ρνξήγεζήο ηνπο.  

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο αλαθνξέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο λα παξαζθεπάδνληαη ζε θαζνξηζκέλν ρψξν εληφο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη εθφζνλ ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. 

Σφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ε δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

θαξκάθσλ γίλεηαη ζην ηκήκα ηνπ θαξκαθείνπ ζε ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν ηηο 

Κεληξηθέο Μνλάδεο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Φαξκάθσλ 

(Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ.) γηα αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηα ηκήκαηα Βξαρείαο Ννζειείαο 

(Β.Ν.), ζε δηαηνκεαθά ηκήκαηα Ηκεξήζηαο Ννζειείαο (Η.Ν.) ή ζε θιηληθέο 

νγθνινγηθέο, αηκαηνινγηθέο, ξεπκαηνινγηθέο ή φπνπ αιινχ λνζειεχνληαη αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία. Σελ επηζηεκνληθή επζχλε ηελ έρεη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ ηκήκαηνο, ελψ ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο ηελ έρεη ν ππεχζπλνο 

θαξκαθνπνηφο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ θαξκαθείνπ ζα νξίζεη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. θαη απηφο ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν θαξκαθνπνηφ. Η 

ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. θαζψο θαη ε παξαζθεπή ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ δηαιπκάησλ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. θαη είλαη εθπαηδεπκέλν. Δλδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη 

εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. είλαη βνεζνί θαξκαθείνπ, 

παξαζθεπαζηέο, ηερλνιφγνη, λνζειεπηέο θαη ηερλνιφγνη θαξκάθσλ. (Απφθαζε ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο ΚΔ..Τ., ππ‘ αξηζκφλ 26/260 «Οινκέιεηα /10-02-
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2017»). Η παξαπάλσ νδεγία επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Αλάπηπμεο Ννζειεπηηθήο (Δ..Α.Ν.) 4
ε 

ζπλεδξίαζε (08-05-2017).   

 

3.2 Γηεζλή Πξόηππα 

 

χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε δηάιπζε ησλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαη βηνινγηθψλ θαξκάθσλ θεληξηθά ζε κηα απηφλνκε κνλάδα πνπ 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε νιφθιεξε ηελ 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα, αλεμαξηήησο ζε πνην λνζειεπηηθφ ηκήκα θηινμελνχληαη, παξά 

θάζε έλα απφ απηά δειαδή ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα λα πξνβαίλεη ζηελ δηάιπζε 

απηφλνκα, μερσξηζηά. Ο ρψξνο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. είλαη απνκνλσκέλνο θαη θηηξηαθψο 

ζεκαζκέλνο σο ―clean room‖.  πλήζσο ηα δσκάηηα απηά είλαη δίρσξα, γηα ιφγνπο 

πξαθηηθνχο, κε ειεγρφκελν ζχζηεκα αλνίγκαηνο ησλ πνξηψλ ―air lock‖. Η 

Κ.Μ.Γ.Κ.Β.Φ. δελ απέρεη απφ ην θεληξηθφ θαξκαθείν θαη ν εμνπιηζκφο ζε φ,ηη αθνξά 

ηα έπηπια θαη ην ινηπφ πιηθφ πεξηνξίδνληαη ζηα απαξαίηεηα (QAPOS 4). 

 

3.3 Η πεξίπησζε ηνπ Γεληθνύ Αληηθαξθηληθνύ Ογθνινγηθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ 

«Ο Άγηνο άββαο» 

 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2013 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο ησλ 

Κπηηαξνζηαηηθψλ Φαξκάθσλ (Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.) κε ηελ κνξθή θαη ζχζηαζε πνπ δηαηεξεί 

κέρξη θαη ζήκεξα. Λεηηνπξγεί σο δηαηνκεαθφ ηκήκα θαη ππεχζπλνη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

είλαη νη δηεπζχλζεηο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Φαξκαθείνπ. 

Σν θαξκαθεπηηθφ ηκήκα, θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ζπκθσλία κε ηνπο ππφινηπνπο 

εκπιεθφκελνπο πξνκεζεχεηαη ην απαξαίηεην εθείλν πιηθφ – αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ, 

θάξκαθα θαη έληππν πιηθφ - πνπ εμαζθαιίδεη πνηφηεηα γηα ηνπο αζζελείο  θαη αζθάιεηα 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.. Η ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πξσηφθνιια πνπ ηεξνχληαη απαξέγθιηηα απφ φινπο. 

Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα «αιπζίδα αμίαο» κε πιήξε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

δειαδή ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο φπνπ ηειηθφο «πειάηεο» είλαη ν αζζελήο. 

Απηφ φιν είλαη ζεκηηφ φηαλ ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία ηαηξψλ, θαξκαθνπνηψλ, θαη 
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πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο ρεκεηνζεξαπείεο είηε κέζσ ηεο δηάιπζεο είηε κέζσ 

ρνξήγεζεο θαη ηεο επαθήο κε ηνλ αζζελή. (QAPOS 4) 

Υσξνηαμηθά, ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. βξίζθεηαη ζην πξψην ππφγεην ηνπ λνζνθνκείνπ δίπια 

απφ ην  Κεληξηθφ Φαξκαθείν θαη ην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ θαξκαθείνπ, θαη έλα 

επίπεδν αθξηβψο θάησ απφ ηελ Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε. Αθφκε βξίζθεηαη ζην ίδην 

επίπεδν κε ηελ Κεληξηθή Απνζήθε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Η 

πξφζβαζε ζηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα γίλεηαη κε αλειθπζηήξα πνπ βξίζθεηαη απέλαληη 

απφ ηελ εμσηεξηθή πφξηα ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. θαη ν νπνίνο νδεγεί ζε φια ηα λνζειεπηηθά 

ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα λνζειεπηηθά ηκήκαηα πνπ εμππεξεηεί ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

είλαη ε Μνλάδα Ηκεξήζηαο Ννζειείαο Παζνινγηθνχ Σνκέα (Μ.Η.Ν./Π.Σ.), Γ-1, Γ-2, 

Κ-4, Κ-5, ΒΑ-4, ΒΑ-5, ΒΓ-2, ΒΓ-3, ΒΓ-4, ΒΓ-5, ΒΓ-6 θαη ηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία (Δ.Ι.), 

ε νλνκαζία ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ πξνήιζε απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο εληφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ.   

Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη εμνπιηζκέλε κε δχν κεραλήκαηα Κάζεηεο Νεκαηηθήο Ρνήο 

―laminar flow‖, κε δχν κεραλήκαηα θηιηξαξίζκαηνο ηνπ αέξα ―sterile air‖, έλα 

κεράλεκα αζθαινχο απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ, έλα 

κεράλεκα αλάδεπζεο ηνπ Abraxane, έλα κεράλεκα δέζεσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

Myocet (πξφθεηηαη γηα δχν ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε 

αζζελείο) θαη έλα ζεξκνθνιιεηηθφ κεράλεκα γηα ηηο αηνκηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ.   

Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. απνηειείηαη απφ ην θεληξηθφ δσκάηην φπνπ γίλνληαη νη κείμεηο ησλ 

ζθεπαζκάησλ θαη παξαζθεπάδνληαη ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα βάζεη ησλ 

ηαηξηθψλ νδεγηψλ. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο κε θπηηαξνζηαηηθά ζθεπάζκαηα 

ε δηάιπζε ησλ νπνίσλ ρξήδεη ηεο ρξήζεο κεραλήκαηνο θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο 

(Παξάξηεκα 1).  Σν δεχηεξν δσκάηην είλαη απηφ φπνπ απνζεθεχεηαη ην θαζεκεξηλφ 

αλαιψζηκν πιηθφ, ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εθεί φπνπ γίλεηαη 

ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ θαξκάθσλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ην θαξκαθείν 

ζπλνδεπφκελα πάληα απφ ηηο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο νδεγίεο θαη εθφζνλ έρνπλ εγθξηζεί 

θαη ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά απφ ηνλ ππεχζπλν θαξκαθνπνηφ. Οη δχν απηνί ρψξνη 

ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ κία πφξηα εηζφδνπ ζην δσκάηην δηαιχζεσλ ε νπνία 

παξακέλεη θιεηζηή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιχζεσλ. Πάλσ ζηελ πφξηα ππάξρεη 

απζηεξή πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην ζάιακν δηαιχζεσλ απφ 
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κε  εηδηθεπκέλα άηνκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιχζεσλ, θαη εθφζνλ ε πφξηα 

παξακέλεη θιεηζηή, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο 

εηδηθνχ ζαιακίζθνπ κε πνξηάθηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Απφ ην ζάιακν απηφ γίλεηαη 

ε κεηαβίβαζε ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ πξνο δηάιπζε, επίζεο απφ θεη εμάγνληαη νη 

ζεξαπείεο πνπ είλαη έηνηκεο θαη ηέινο ε αλαηξνθνδφηεζε κε πιηθφ αλ ρξεηαζηεί αθνχ 

δελ επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο. 

Δλ ζπληνκία, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πθηζηάκελνη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. θαη είλαη νη εμήο: 

 Ο ρψξνο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη εμεηδηθεπκέλνο θαη δηαζέηεη ηνλ αλάινγν 

εμνπιηζκφ. 

 Η πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε άηνκα εθπαηδεπκέλα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 

 Τπάξρεη εηδηθή ζήκαλζε πνπ θάλεη ζαθέο πσο ε πξφζβαζε είλαη ειεγρφκελε 

θαη πεξηνξηζκέλε. 

 Υξήζε ζαιάκνπ αζθαιείαο «θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο ηάμεο Ⅱ κε θίιηξν 

«HEPA» ηθαλφ λα θηιηξάξεη ζσκαηίδηα κεγέζνπο 0,3 κm κε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο 99,7% ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ. Σν θίιηξν απηφ αληηθαζίζηαηαη θάζε 

4.000h ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Οη ζάιακνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη καθξηά 

απφ αλνίγκαηα παξάζπξα θαη πφξηεο. 

 Οη επηθάλεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο απφ πιηθφ πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

δηαζπνξάο ζην ρψξν κηθξνζσκαηηδίσλ πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πηεηηθά θπηηαξνζηαηηθά ζθεπάζκαηα. 

 Οη ηνίρνη έρνπλ ιεία θαη αλζεθηηθή επηθάλεηα θαη ν θσηηζκφο είλαη ζηελ νξνθή 

ηνπ δσκαηίνπ. 

 Πεξηνξηζκέλε είλαη ε ρξήζε πιηθψλ απφ ραξηί, μχιν ή δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 

(felizol) θαη γεληθφηεξα πιηθψλ πνπ κπνξεί λα θνκκαηηαζηνχλ ή λα ζρηζηνχλ 

κέζα ζην ρψξν ησλ δηαιχζεσλ θαζψο απηφ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαζπνξάο 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Δπηπιένλ, νπνηνδήπνηε πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ απνξξίπηεηαη εληφο απηνχ θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εθηφο 

ζαιάκνπ δηαιχζεσλ. 

 Σν δάπεδν είλαη απνξξνθεηηθφ ρσξίο αξκνχο. 

 Τπάξρεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 18-22
ν
C θαη πγξαζία ζην ρψξν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ρεκηθήο θαη κηθξνβηαθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαιπκάησλ φπσο 
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απηά νξίδνληαη απφ ηηο νδεγίεο παξαζθεπήο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ν έιεγρνο 

απηψλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά. 

 ηνλ έμσ ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ππάξρεη εηδηθφ ςπγείν γηα ηελ θχιαμε ησλ 

θηαιηδίσλ πνπ ρξεηάδνληαη ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ησλ έηνηκσλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ κέρξη λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο ζην αληίζηνηρν 

λνζειεπηηθφ ηκήκα. (Παξάξηεκα 2) Δπίζεο θπιάζζνληαη πιηθά θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο θαη ν απαξαίηεηνο αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ 

θάλνπλ ηηο δηαιχζεηο. Ο εμνπιηζκφο απηφο ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα 

έθζεζεο ηνπ αηφκνπ ζηνπο θπηηαξνζηαηηθνχο θαη ελ δπλάκεη βιαβεξνχο γηα ηελ 

πγεία ηνπ παξάγνληεο. Ο ρψξνο απηφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο πνπ πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ζην ζάιακν δηαιχζεσλ νπφηε θαη δελ παξαιείπεηαη πνηέ ε ζσζηή 

πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ είζνδν. 

 Η πφξηα εηζφδνπ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη ξπζκηδφκελε ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη 

ην ηαπηφρξνλν άλνηγκά ηεο κε ηελ πφξηα ηνπ ζαιάκνπ δηαιχζεσλ. 

 Κάζε δηαδηθαζία, πιελ ηεο δηάιπζεο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο 

ηειηθήο ηνπο έγρπζεο ζηνπο θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, ιακβάλεη ρψξα ζην 

δσκάηην πξνεηνηκαζίαο. ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ππάξρνπλ 

θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θάξκαθα φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιίζηα 

ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη θσηνπξνζηαζία, νπφηε 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζάθνη αινπκηλίνπ (Παξάξηεκα 3). 

 Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηεο ηαηξηθήο νδεγίαο, 

παξαζθεπήο ησλ δηαιπκάησλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζην θαηάιιειν 

λνζειεπηηθφ ηκήκα πξέπεη θαη είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ζχκθσλα θαη πάιη κε ηηο νδεγίεο 

παξαζθεπήο ηνπο.   

 Γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο δηαζπνξάο κηθξνζσκαηηδίσλ θαη εηζπλνήο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια πιηθά φπσο είλαη «θιεηζηά ζπζηήκαηα» θαη 

ζπζθεπέο πξνέθηαζεο γηα αζθαιή εκπινπηηζκφ ησλ αζθψλ, δηαθφπηε ξνήο θαη 

βαιβίδα θιεηδψκαηνο θαη αληεπηζηξνθήο (luer lock). 

 ηνπο αζθνχο ηνπνζεηείηαη απηνθφιιεηε εηηθέηα κε δηαθξηηφ θφθθηλν ρξψκα 

γηα λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο πσο πξφθεηηαη γηα αζθφ πνπ πεξηέρεη θπηηαξνζηαηηθφ 

παξάγνληα. ηελ εηηθέηα αλαγξάθνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο είλαη ην 
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νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελνχο, ην λνζειεπηηθφ ηκήκα ζην νπνίν θηινμελείηαη, ε 

εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ θαη ε δνζνινγία ηνπ, ν πεξηέθηεο – 

πνζφηεηα θαη είδνο, ε ψξα πνπ έγηλε ε δηάιπζε θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξαζθεπαζηή ηνπ δηαιχκαηνο. 

 Η ζσζηή επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πξνζηαζίαο απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε ζε φιε ηε δηαδηθαζία. 

(Παξάξηεκα 4)   

 

 

3.4 ηειέρσζε Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ  

 

Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη έλα δηαηνκεαθφ ηκήκα θαη ζηειερψλεηαη απφ άηνκα πνπ 

αλήθνπλ θαη Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε αιιά θαη ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ. Απφ 

ηελ Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε είλαη έλαο λνζειεπηήο/ηξηα Σερλνινγηθήο ή 

Παλεπηζηεκηαθήο θαηεχζπλζεο (ΣΔ ή ΠΔ) φπνπ είλαη θαη ν ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο,   

έλαο λνζειεπηήο/ηξηα Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ), έλαο λνζειεπηήο/ηξηα 

Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) θαη έλα άηνκν σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Απφ ηελ 

Γηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ππάξρνπλ ν ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο 

θαη έλαο βνεζφο θαξκαθνπνηνχ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ). Ο θάζε έλαο απφ 

απηνχο έρεη μέρσξα θαη δηαθξηηά θαζήθνληα, γηα παξάδεηγκα ηελ παξαζθεπή ησλ 

δηαιπκάησλ ηελ εθηεινχλ ν λνζειεπηήο/ηξηα Σερλνινγηθήο ή Παλεπηζηεκηαθήο 

θαηεχζπλζεο (ΣΔ ή ΠΔ), ν  λνζειεπηήο/ηξηα Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη ν 

βνεζφο θαξκαθνπνηνχ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ). Ο λνζειεπηήο/ηξηα ΣΔ ή 

ΠΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ελψ ν θαξκαθνπνηφο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή νξζφηεηα θαη επάξθεηα. 

 

 

3.5 Η ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαηνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 

 

Η δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ηνπ. Οη αζζελείο εμεηάδνληαη απφ ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο, ν νπνίνο είλαη εηδηθφο γηα ην λφζεκά, γλψζηεο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ ηνπο θαη ν νπνίνο απνθαζίδεη ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ ζα 
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αθνινπζεζεί, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο θαη ειέγρεη φια 

φζα είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία (θιηληθή εηθφλα αζζελνχο θαη απνηειέζκαηα πξφζθαησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ) .Δθφζνλ ινηπφλ, θαηαιήμεη ζην ζρήκα πνπ ζα αθνινπζήζεη 

θαηαγξάθεη ηελ νδεγία ζην θάθειν ηνπ αζζελνχο, θαηαρσξεί θαη απνζηέιιεη 

ειεθηξνληθή παξαγγειία  ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ ζην θαξκαθείν. Η ζπληαγή 

θαηφπηλ ειέγρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηηο ρεκεηνζεξαπείεο θαξκαθνπνηφ ν νπνίνο 

έρεη πξφζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο. Ο θαξκαθνπνηφο εγθξίλεη ή φρη 

ηελ ηαηξηθή ζπληαγή κε βάζε ηελ δηάγλσζε, ηελ ζπληζηψκελε δνζνινγία αιιά θαη ηελ 

ελδερφκελε αιιειεπίδξαζε ησλ θαξκάθσλ αλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα. 

Η ηαηξηθή ζπληαγή έρεη θάπνηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελνχο, ην παηξψλπκν, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο αζζελνχο, 

ηνλ Α.Μ.Κ.Α.(Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ηελ ειηθία, ην βάξνο, ηνλ 

Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ηνπ αζζελνχο, δηάθνξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην 

λνζειεπηηθφ ηκήκα ζην νπνίν λνζειεχεηαη. Δπίζεο, αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ φπσο είλαη ε εηδηθφηεηά ηνπ, ν βαζκφο ηνπ θαη ε θιηληθή ζηελ νπνία 

αλήθεη. Σέινο, ε δηάγλσζε θαη ε ππνγξαθή ηνπ ηαηξνχ. ηελ ζπλέρεηα, θαηαγξάθεηαη 

ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ ζα αθνινπζεζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ 

εθείλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ρεκεηνζεξαπεία φπσο είλαη ηα θάξκαθα 

γηα γαζηξνπξνζηαζία, πξνθχιαμε απφ αιιεξγηθή αληίδξαζε, ελπδάησζε. Παξαθάησ, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα θάξκαθα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ ζεξαπεία, ε δνζνινγία 

ηνπο, ην δηάιπκα νξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί -είδνο θαη πνζφηεηα- θαη ν ηξφπνο 

ρνξήγεζήο ηνπ ελδνθιεβίσο (i.v.), ελδνκπτθψο (i.m.), ππνδνξίσο (s.c.) ή απφ ην ζηφκα 

(per-os). Αθφκε αλαθέξεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην θάζε θάξκαθν γηα λα 

εγρπζεί. Σα παξαπάλσ επηθπξψλνληαη θαη ηζρχνπλ κφλν χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ππεχζπλνπ γηα ηηο ρεκεηνζεξαπείεο θαξκαθνπνηνχ.(Παξάξηεκα 5) Σα θάξκαθα ζηελ 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά θπηία κεηαθνξάο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη απφ βνεζφ λνζειεπηή ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ζπλνδεπφκελα απφ ηηο 

ειεγκέλεο ηαηξηθέο νδεγίεο. Σα θάξκαθα ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ειέγρνληαη θαη πάιη γηα 

νξζφηεηά ηνπο θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο (ξσγκέο, ζξαχζε, εκεξνκελία ιήμεο), θαη 

ηαμηλνκνχληαη αλά ηαηξηθή ζπληαγή απφ ην άηνκν, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά γηα ηελ 

επηηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο. ηελ ζπλέρεηα, 

ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηζθία φια εθείλα ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη θάξκαθα αλά 

αζζελή θαη πξνσζνχληαη αλά δπάδεο ζην ζάιακν δηαιχζεσλ κέζσ ηνπ ζαιακίζθνπ ―air 
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lock‖. Οη εηζεξρφκελεο νδεγίεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν λνζειεπηή ζην ρψξν 

πξνεηνηκαζίαο ζε ιίζηα ε νπνία εθηφο απφ ηα νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή θαη ην είδνο 

ηεο ρεκεηνζεξαπείαο πνπ ιακβάλεη πεξηιακβάλεηαη θαη ε ψξα παξαιαβήο ηνπ ζρήκαηνο 

απφ ην θαξκαθείν, ε ζηήιε θαηαγξαθήο ηεο ψξαο αλαρψξεζεο ηνπ ζρήκαηνο γηα ην 

αληίζηνηρν λνζειεπηηθφ ηκήκα απφ ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. θαηαγξάθεηαη ηειεπηαία απφ ηνλ 

βνεζφ λνζειείαο πνπ εθηειεί ηελ κεηαθνξά.(Παξάξηεκα 6)  

 

3.6 Γηαρείξηζε θαξκάθνπ ζην δσκάηην ηνπ ζαιάκνπ λεκαηηθήο ξνήο  

 

Η δηαδηθαζία δηάιπζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ είλαη κηα εμαηξεηηθά ππεχζπλε 

δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ρεηξηζκφ εληφο ηνπ εηδηθνχ ζαιάκνπ, φπνπ ηεξνχληαη 

άζεπηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη πιήξε ελαξκνληζκφ κε ηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην 

θάζε θάξκαθν. Τπεχζπλνο γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο ν 

νπνίνο κε ηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ Θάιακν Νεκαηηθήο Ρνήο 

(ΘΝΡ) θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε θάπνηεο ελδείμεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ. ηελ βάζε ηνπ κεραλήκαηνο ηνπνζεηεί έλα εηδηθφ γηα 

δηαιχζεηο θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ πνιχ απνξξνθεηηθφ πεδίν θαη πάλσ ζε απηφ 

έλαλ θάδν γηα αζθαιή απφξξηςε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαη κία ζαθνχια πνπ θιείλεη 

αεξνζηεγψο γηα απφξξηςε ησλ θελψλ θηαιηδίσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία. 

Δπηπιένλ, εμνπιίδεη ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο απνζηεηξσκέλεο γάδεο, ην 

νηλφπλεπκα, ηηο ζχξηγγεο θαη ηηο βειφλεο φισλ ησλ δηακεηξεκάησλ. Αθνχ παξαιάβεη ηα 

θάξκαθα απφ ην ζάιακν (air lock) ειέγρεη ηελ αληηζηνηρία θαξκάθσλ-ηαηξηθήο 

ζπληαγήο θαη ζπκπιεξψλεη ηηο εηδηθέο αδηάβξνρεο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο. ηελ 

ζπλέρεηα, αθνχ θνξέζεη ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα φπσο πνδηά εηδηθήο 

ζχλζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ, 

κάζθα κε εηδηθφ θίιηξν, γπαιηά θαη πνδνλάξηα εθηειεί ηελ νδεγία θαη εκπινπηίδεη ηνπο 

νξνχο θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζηηο εηδηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο πνπ θιείλνπλ αεξνζηεγψο 

κε ην ζεξκνθνιιεηηθφ κεράλεκα. Η θάζε ζαθνχια είλαη μερσξηζηή γηα θάζε αζζελή 

θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ κεραλνγξαθεκέλε ηαηξηθή ζπληαγή. Σέινο, απνξξίπηνληαη 

νξζψο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα αλαιψζηκα πιηθά θαζψο θαη απνξξνθεηηθφ πεδίν αλ απηφ 

έρεη ιεξσζεί θαη ηα γάληηα κέζα ζε εηδηθά βαξέιηα ζπιινγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Ο θάζε έλαο απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κεραλήκαηνο θαηαγξάθεη ζε κηα ιίζηα ην είδνο ηνπ 
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ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ εθηέιεζε θαη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην δσκάηην 

δηαιχζεσλ (Παξάξηεκα 7). 

 

 

3.7 Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.  

 

ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ησλ 5s, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε πέληε (5) 

ιέμεηο θαη θξάζεηο δηαινγή, επηαμία, δηεπζέηεζε θαη θαζαξηφηεηα, ηππνπνίεζε θαη 

ζπληήξεζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηαπσληθέο ιέμεηο θαη ζηεξίδνληαη ζηελ άπνςε πσο ηα 

πάληα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζην ρψξν απνζήθεπζεο, ζην 

ρψξν πξνεηνηκαζίαο αιιά αθφκα θαη κέζα ζην ζάιακν φπνπ παξαζθεπάδνληαη ηα 

δηαιχκαηα. Όια ηα πιηθά αλαιψζηκα ή κε θαη θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ζέζε 

ηνπο θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα παξαγσγήο. Η επηαμία πξνζθέξεη επειημία ζηνλ ρψξν θαη 

κεηψλεη ηνλ ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αλεχξεζε θάπνηνπ πιηθνχ. 

Η απνζήθεπζε είλαη ζηνρεπκέλε (point of use storage- POUS), πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ρψξν πξνεηνηκαζίαο, ελψ ινηπά πιηθά 

ιηγφηεξν ρξεζηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε απνζεθεχνληαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηεο 

απνζήθεο. Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. έρεη εθαξκφζεη θαη νπηηθά ζπζηήκαηα κε εηδηθέο ηακπέιεο 

πνπ δεηθλχνπλ ηνλ θάζε ρψξν εμαιείθνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζπαηάιε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο απφ άηνκα πνπ είηε εξγάδνληαη ζην 

λνζνθνκείν είηε είλαη απινί επηζθέπηεο. Δηδηθή ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο απφ ηελ 

είζνδν ζην ρψξν απφ άηνκα κε εθπαηδεπκέλα αιιά θαη ηακπέια έμσ απφ ηελ πφξηα ηεο 

απνζήθεο. Δληφο ηεο απνζήθεο ππάξρνπλ απηνθφιιεηα ζηα ξάθηα ζε εκθαλέο ζεκείν 

πνπ πεξηγξάθνπλ ην είδνο κεηψλνληαο ην ρξφλν αλαδήηεζεο. Δπίζεο, απηφ βνεζά ηελ 

νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε αθφκε θαη απφ άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζην 

πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. Παξάιιεια κε ηα απηνθφιιεηα ζηα ξάθηα ππάξρεη θαη έλαο 

θαηάινγνο εληνπηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο γηα φια ηα είδε θαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ν 

νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ πφξηα. Ο φγθνο ηνπ απνζέκαηνο θαζνξίζηεθε κεηά ην 

πέξαο  έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο  ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. κε ζθνπφ λα 

απνκαθξπλζνχλ αληηθείκελα θαη πιηθά παιαηά ή άρξεζηα. Έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ 

θσδηθψλ ηνπ θάζε πξντφληνο ψζηε ε παξαγγειία ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ λα γίλεηαη 

εχθνια θαη θσδηθνπνηεκέλα. Η δηαδηθαζία απηή ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

εληφο ηεο απνζήθεο θαη είλαη γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. Σα νπηηθά 
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ζπζηήκαηα εθαξκφζηεθαλ θαη ζην παξαγφκελν πξντφλ κε ηελ απηνθφιιεηε εηηθέηα 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε φινπο ηνπο νξνχο πνπ εμάγεη ε κνλάδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη κε ηελ ρεκεηνζεξαπεία πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

δηάιπκα πνπ ρξήδεη εηδηθνχ ρεηξηζκνχ θαη πξνζνρήο. Σέινο, ηα νπηηθά ζπζηήκαηα 

εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη 

απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα εηδηθά βαξέιηα φπνπ απνξξίπηνληαη ηα 

άδεηα θηαιίδηα ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη ε νπνία αλαγξάθεη 

ππνρξεσηηθά ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο θάλνληαο έηζη γλσζηφ ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία 

πνπ ηα ζπιιέγεη θαη πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη απνηεθξψζεηο πςειήο 

θαχζεσο απφ πνχ πξνέξρνληαη. Η εηηθέηα γλσζηνπνηεί ην πεξηερφκελν ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. 

Άιιε κία ηερληθή ηεο ιηηήο ζθέςεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (standardized work – SW). Απηφ έρεη επηηεπρζεί απφ 

ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο ηνπ ηξφπνπ πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο 

ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ. Καζεκεξηλά θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ αλά ψξα θαη λνζειεπηηθφ ηκήκα, ηνπ πιηθνχ πνπ 

παξαιακβάλεηαη, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαη έηζη κε ην πέξαο ηεο βάξδηαο 

ππάξρεη ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο. Η ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη θαηαγεγξακκέλε κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν 

κε άζθνπεο δηαδηθαζίεο θαη δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

ε κνλάδα πνηνηηθφηεξν απνηέιεζκα. Όια ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηελ κνλάδα 

είλαη εθπαηδεπκέλα θαη δχζθνια παξεθθιίλνπλ απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη θαηνρπξσκέλεο θαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ. Απηή ε ζπζηεκαηνπνίεζε κεηψλεη ζεκαληηθά 

ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο, θαζψο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ηαηξφο κέζα ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο ζα θαηαρσξήζεη ηελ νδεγία θαη ηελ παξαγγειία ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα ππάξμνπλ πνιιαπινί έιεγρνη κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ λα 

θζάζεη ζηνλ αζζελή. 

Ο ηαηξφο ζηέιλεη ηελ νδεγία ζηνλ θαξκαθείν φπνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

θαξκαθνπνηφ, ζηελ ζπλέρεηα ν θαξκαθνπνηφο  ζηέιλεη ηελ ηαηξηθή νδεγία ζηελ 

Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. φπνπ θαη εθεί γίλεηαη έιεγρνο απφ ηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο ησλ 

θαξκάθσλ αλά αζζελή θαη θαηαγξάθεηαη  ην φλνκα ηνπ αζζελνχο θαη ε ψξα ζηελ 
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θαηάιιειε ιίζηα. Καηφπηλ, ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ζηέιλεη ην έηνηκν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα 

ζην λνζειεπηηθφ ηκήκα πνπ λνζειεχεηαη ν θάζε αζζελήο θαη ην νπνίν παξαιακβάλεηαη 

απφ ηνπο εθάζηνηε ππεχζπλνπο αθνχ ειεγρζεί. 

 

 

ρήκα 3.7α   1 

Ρνή δηαδηθαζηώλ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 

 

 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα ηελ ηερληθή poka-yoke πνπ κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ιάζνπο ζε κία δηαδηθαζία φπνπ εκπιέθεηαη έληνλα ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο. 

Η ξνή ηεο εξγαζίαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απηφ-ειέγρνπ ησλ εκπιεθνκέλσλ, δειαδή 

ηεο επηζεψξεζεο ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο θαη ηελ δηάγλσζε εθείλσλ ησλ «βεκάησλ» 

φπνπ ππήξμε παξέθθιηζε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ε νπνία πξνθάιεζε 

θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, ν βνεζφο λνζειεπηήο ν νπνίνο έρεη σο θαζήθνλ ηελ κεηαθνξά 

ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ ζηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα, παξαθνινπζψληαο ηηο 

ιίζηεο εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ κπνξεί λα νξγαλψζεη ηα 

κεζνδηαζηήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα δηαιείκκαηά ηνπ. 

ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. εθαξκφδεηαη θαη ην ζχζηεκα kanban φπνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ 

αλάγθε αλαπιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε 

απινπζηεπκέλε κνξθή κε ησλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, αθαίξεζήο ηνπο απφ ην ζπλνιηθφ, 

πξνζδηνξίδνληαο θαηά πξνζέγγηζε ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο θάζε παξαγγειίαο. 

(Παξάξηεκα 8)  

Ο ζπγρξνληζκφο (just in time) γίλεηαη εθηθηφο ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. θαηά 99% θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

εμαηξεηηθά δχζθνιε θαζψο εκπιέθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. 

Αδπλακία ζπγρξνληζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο αζπλελλνεζίαο κεηαμχ ηαηξνχ 

θαη θαξκαθνπνηνχ, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ζε θάπνην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζθεχαζκα, 

αζπκβαηφηεηα ζεξαπείαο θαη δηάγλσζεο ή ην πξνηεηλφκελν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα 

είλαη αζχκβαην κε ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν. Αλ σζηφζν κηα νδεγία έρεη 

εθηειεζηεί θαη ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα είλαη ήδε έηνηκν θαη γηα θάπνην ιφγν ν 

αζζελήο δελ κπνξέζεη λα ππνβιεζεί ζε ρεκεηνζεξαπεία, ηφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα, 

αθφκε θαη κε αλαπξνζαξκνγή ηεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα δηνρεηεπζεί ζε άιινλ 

αζζελή θαη λα κελ απνξξηθζεί δεκηνπξγψληαο ζπαηάιε. Απηή ε δηαδηθαζία 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαπηπγκέλε επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

θαη φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ θηινμελνχλ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

ρεκεηνζεξαπεία. Η δηάιπζε ησλ θαξκάθσλ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ πξέπεη θαη εθφζνλ ν 

αζζελήο έρεη ππνβιεζεί ζε φιεο εθείλεο ηηο εμεηάζεηο εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο πνπ 

δείρλνπλ φηη ε θιηληθή εηθφλα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα. Σν 

άηνκν πνπ πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ 

είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο απαζρνιεκέλν ζε απηή. Αζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή κε 

κία ζεξαπεία έρνληαο ηελ επφκελε νδεγία ζε αλακνλή. Γχν ζρήκαηα θάζε θνξά 

εθκεδελίδνληαο έηζη ην ιάζνο θαη κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν αλακνλήο. 

Ο ζπγρξνληζκφο πνπ επηηπγράλεηαη αθνξά ηελ δηεπζέηεζε θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. έρνληαο ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε γλσξίδεη αλ ν αζζελήο ππνβάιιεηαη θαη ζε αθηηλνβνιίεο πνπ γίλνληαη 

ακέζσο κεηά απφ ηελ ρεκεηνζεξαπεία ή αλ ε ζεξαπεία δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα παξάδεηγκα 6-8h νπφηε θαη ε δηάιπζε ησλ ζρεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί. Σν άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, γηα ηελ 

δηεπζέηεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο  ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο αλ δειαδή 

ην άηνκν είλαη απφ επαξρηαθή πφιε, αλ έρεη ή φρη ζπλνδνχο, αλ πξέπεη ν αζζελήο κεηά 

ην πέξαο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο λα γπξίζεη ζηελ εξγαζία ηνπ.  
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ηνλ ζπγρξνληζκφ (Just-In-Time) πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε  ηνπ 

ηκήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ ηελ απνζήθε. Σν άηνκν πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαη θαζεκεξηλά αλαηξνθνδνηεί ην ηκήκα κε φιν ην 

απαξαίηεην πιηθφ γηα λα κελ εμαληιεζεί απηφ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε. Ο ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ζηαζεξφο θαη ζπγθεθξηκέλνο – 

ζχξηγγεο, βειφλεο, γάδεο, νξνί, ζπζθεπέο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο. 

Έηζη επηηπγράλεηαη εμνκάιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, απνθπγή ζπζζψξεπζεο 

ρεκεηνζεξαπεηψλ πξνο δηάιπζε θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο ηνπο θαη έλα 

απνδνηηθφηεξν ζχζηεκα πξνο φθεινο ηνπ αζζελή. 

Η πιήξεο εηνηκφηεηα παξαγσγήο (Total Productive Maintenance – TPM) είλαη θαη 

απηφ έλα ζηνηρείν ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο. Σα δχν 

κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηηο δηαιχζεηο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ, ην 

κεράλεκα εμαεξηζκνχ, ην θιηκαηηζηηθφ, ην κεράλεκα αλαδεχζεσο γηα ην Abraxane θαη 

ην κεράλεκα δέζεσο γηα ην Myocet θαη ην ζεξκνθνιιεηηθφ κεράλεκα είλαη ππφ ηελ 

ηερληθή επνπηεία απφ ην ηκήκα ηεο βτνηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Η 

ππεξεζία απηή γλσξίδεη ην ρξνληθφ ζεκείν ειέγρνπ θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ θίιηξσλ 

ησλ κεραλεκάησλ (4.000 h γηα ηα θίιηξα άλζξαθα θαη 2.000 h γηα ηα θίιηξα ησλ 

ππεξησδψλ αθηηλψλ UV), παξάιιεια ν ππεχζπλνο λνζειεπηήο ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

ελεκεξψλεη ην εκεξνιφγην ηεο κνλάδαο πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θάζε είδνπο 

κεραλήκαηνο, εκεξνκελία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

σθέιηκε γηαηί πξνιακβάλεη ηπρφλ βιάβε πνπ κπνξεί λα αρξεζηεχζεη έλα κεράλεκα θαη 

λα πξνθιεζεί δπζιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. φπσο ε αδπλακία εθηέιεζεο δηαιχζεσλ ή 

θαη θαζπζηεξήζεηο. (Παξάξηεκα 9)  

Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη ε Αιπζίδα Αμίαο (Value Stream Map – VSM) πνπ αθνξά ηελ ζπλερή 

κείσζε ηεο ζπαηάιεο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε ζέζε πνπ επηζπκνχλ θαη πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

απνδίδνληαο έηζη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο πξνο φθεινο ηεο νκάδαο. 

Υαξηνγξαθψληαο ηελ δηαδηθαζία πξηλ θαη κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 
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παξαηεξνχκε πσο εμαιείθζεθαλ νξηζκέλα βήκαηα πνπ αθνινπζνχζε ε ηαηξηθή 

ζπληαγή κέρξη λα θζάζεη ην θάξκαθν ζηνλ αζζελή. 

 

 

 

 

       Σα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ αθνξνχλ: 

 

 

 

 ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ηαηξηθήο νδεγίαο απφ ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

 κείσζε ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ αλεθηέιεζησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ 

 ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο 

 εμάιεηςε ηεο πηζαλφηεηαο θζνξάο ή απψιεηαο ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ησλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα 

 κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ αζζελνχο 

 άκεζνο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηνπ θαξκάθνπ 

 άκεζε επηθνηλσλία ηαηξνχ –θαξκαθνπνηνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη 

αιιαγή ηεο δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ ή αλ ε ζπληζηψκελε ρεκεηνζεξαπεία 

είλαη εθηφο ελδείμεσλ θαη ν ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο αδπλαηεί λα ηελ 

εθηειέζεη.  
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Η ξνή εξγαζίαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 

ρήκα 3.7.β   2 

Η ξνή εξγαζίαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 
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Παξάιιεια, ε ξνή εξγαζίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο είλαη ε εμήο: 

 

ρήκα 3.7.γ 

Η ξνή εξγαζίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: πκπεξάζκαηα - Μειινληηθή έξεπλα θαη νθέιε από 

ηελ ιηηή ζθέςε ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο 

 

 

4.1 Πιενλεθηήκαηα από ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. κε ηε ιηηή ζθέςε 

 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί παγθνζκίσο έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο, σο απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

γεο, ηεο γήξαλζεο, ηδίσο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 

θαζψο θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ. Οη αιιαγέο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ θαξκάθσλ, δεδνκέλνπ φηη ε αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα λα αξξσζηήζνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο ζηα κεηαγελέζηεξα 

ζηάδηα ηνπ βίνπ ηνπο. Ο ρξφλνο έθζεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε ρξφληεο παζήζεηο εθηηκάηαη 

φηη ζα απμεζεί εμαηηίαο ησλ δηαηξνθηθψλ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, ηεο 

θαζηζηηθήο δσήο θαη ηεο απνθπγήο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Δθηηκάηαη ινηπφλ, φηη ηα 

επφκελα 10 ρξφληα ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ρξφληεο παζήζεηο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 17% (Eurostat, 2012). Έηζη, ν ηνκέαο πγείαο έρεη λα αληηκεησπίζεη 

πξνθιήζεηο απφ ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηελ ηερλνινγία αιιά θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Η θαηαλάισζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο απμάλεηαη θαη ε δήηεζε δελ κπνξεί λα θαιπθζεί, παξάιιεια ην 

θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν παξαδνζηαθά ππεξβαίλεη ηνλ ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, απμάλεηαη ιφγσ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο 

απμάλνληαη νη αλάγθεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Δπηπιένλ, θξνληίδεο πγείαο 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ κε απμεκέλεο δαπάλεο, λέεο ηερλνινγίεο έξρνληαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, απμάλνληαη νη ρξφλνη αλακνλήο θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο. 

(Machado & Leitner, 2010) 

Όπσο καο είλαη ήδε γλσζηφ ε ιηηή ζθέςε είλαη κηα κεζνδνινγία αιπζηδσηήο 

παξαγσγήο πνπ ζε αξρηθφ ζηάδην είρε εθαξκνζηεί ζην εξγνζηάζην ηεο Toyota θαη ζε 

άιιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Δίλαη γλσζηή σο Toyota Production System (TPS) ή 

παξαγσγή just in time. Η ιηηή ζθέςε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλερή αλάπηπμε, 
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επηηπγράλεη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κέζα απφ κηθξέο αιιά επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο. Η ζεσξία ηεο 

ιηηήο ζθέςεο ζηελ εθαξκνγή ηεο επηδηψθεη λα απνβάιιεη θάζε απψιεηα ζε ρξφλν, 

πξνζπάζεηα θαη ρξήκα είηε αλαζεσξψληαο είηε απνβάιινληαο ηα «βήκαηα» εθείλα ηεο 

παξαγσγήο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ (Spears & Bowen, 1999; Sobek, et al, 

1998). 

ηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο φπνπ ηα λνζνθνκεηαθά έμνδα θαη ε ειιείςεηο ζε 

πξνζσπηθφ απμάλνληαη ελψ παξάιιεια νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ κεηψλνληαη θάλεη ρξήζηκε ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο 

ζηνλ ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γεληθφηεξα ηεο πγείαο θαη κηιάκε γηα Lean HealthCare 

θαη Lean Hospital  (Womak, et al, 2005; Bahengy, et al., 2005). 

Έρνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο ιηηήο ζθέςεο κε 

ηελ ζχζηαζε ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ηνπ Γεληθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ο 

Άγηνο άββαο» απφ ην 2014, νπφηε θαηαγξάθεθαλ θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νη δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο, θαη κε θχξην ζηφρν:  ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο, ηελ κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

ρεκεηνζεξαπεία, ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο θαη ηνπ  ηειηθνχ νιηθνχ 

ρξεκαηηθνχ θφζηνπο (Jimmerson, et al, 2005). 

Απφ ην 2014 ππάξρεη θαη πιήξεο θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη απηφ καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε πνιχ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

πγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ απφ ην 2014 έσο ην 2016 

παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. 

ρήκα 4.1α 

Αξηζκόο ρεκεηνζεξαπεηώλ από ην 2014 έσο ην 2016 

 

 

(Πηγή: Κ.Δ.Μ.Κ.Φ.) 
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     Δλψ ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ άζηθησλ, αθέξαησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

θηαιηδίσλ πνπ επηζηξέθνληαη ζην θαξκαθείν παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε πνπ θηάλεη 

ην 75% απφ ην 2014 έσο ην 2016.  

 

ρήκα 4.1β     

Υξεκαηηθή αμία επηζηξνθώλ ζην θαξκαθείν από ην 2014 έσο ην 2016 

 

 
(Πηγή: Κ.Δ.Μ.Κ.Φ.) 

 

 

Γηάγξακκα 4.1α 

Υεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ην έηνο 2014 

 

(Πηγή: Κ.Δ.Μ.Κ.Φ.) 
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Γηάγξακκα 4.1.β     2 

Υεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ην έηνο 2015 

 

(Πεγή: Κ.Γ.Μ.Κ.Φ.) 

 

Γηάγξακκα 4.1γ  3 

Υεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ην έηνο 2016 

 

(Πηγή: Κ.Δ.Μ.Κ.Φ.) 
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Πίλαθαο 3.1α 

Καηάζηαζε θίλεζεο κνλάδαο δηαιύζεσλ θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ ην έηνο 

2014  

 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΑΠΟ Μ.Γ.Κ.Φ. ΠΡΟ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ: 

181.884 € 

 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Μ.Θ. ΙΑΝ. ΦΔΒΡ. ΜΑΡΣ. ΑΠΡΙΛ. ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠΣ. ΟΚΣΩΒ. ΝΟΔΜ. ΓΔΚΔΜ. 

Γ-2 1 9 1 2 - 3 - 2 - 2 1 2 

Κ-4 1 - - - - - - - - 3 - - 

Κ-5 68 45 35 29 21 26 35 30 19 18 11 21 

ΒΓ-2 - - - - - - 1 - - - - - 

ΒΓ-3 1 1 - 2 - - 1 - - 1 - 1 

ΒΓ-4 140 119 122 110 150 123 160 96 86 85 59 65 

ΒΓ-5 60 44 61 54 97 56 96 92 28 45 49 50 

ΒΓ-6 40 19 19 20 4 15 26 34 4 19 12 19 

ΒΑ-4 7 6 11 9 14 12 30 24 10 18 7 20 

ΒΑ-5 34 40 12 25 29 24 26 10 14 16 13 15 

ΜΗΝ/ΠΤ 985 924 901 988 1008 959 1040 870 933 970 910 1017 

ΤΝΟΛΟ 
Υ.Μ.Θ. 

 
1337 

 
1207 

 
1162 

 
1239 

 
1323 

 
1218 

 
1415 

 
1158 

 
1094 

 
1177 

 
1062 

 
1210 

ΔΠΙΣΡ. 
(ευρώ) 

 
16.505 

 
9.426 

 
10.418 

 
9.442 

 
18.649 

 
9.990 

 
21.569 

 
13.512 

 
25.149 

 
18.804 

 
20.045 

 
8.375 
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Πίλαθαο 4.1β 

Καηάζηαζε θίλεζεο κνλάδαο δηαιύζεσλ θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ γηα ην έηνο 

2015 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΑΠΟ Μ.Γ.Κ.Φ. ΠΡΟ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ: 

273.770 € 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Μ.Θ. ΙΑΝ. ΦΔΒΡ. ΜΑΡΣ. ΑΠΡΙΛ. ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠΣ. ΟΚΣΩΒ. ΝΟΔΜ. ΓΔΚΔΜ. 

Γ-2 - - 3 - - - 2 4 - - - 1 

Κ-4 2 - - - 1 1 10 14 9 12 9 19 

Κ-5 35 17 45 41 31 33 18 - 10 6 8 11 

ΒΓ-2 - - - - 1 - 4 5 - 2 1 2 

ΒΓ-3 - - - - - - 1 1 - 2 2 - 

ΒΓ-4 111 124 76 128 134 98 144 114 136 120 117 151 

ΒΓ-5 51 64 76 84 119 100 94 75 74 74 89 75 

ΒΓ-6 30 34 27 29 15 19 34 40 41 30 45 44 

ΒΑ-4 26 23 7 24 18 22 28 50 35 17 10 24 

ΒΑ-5 31 42 38 31 51 38 41 24 27 23 31 46 

ΜΗΝ/Π
Τ 

933 931 964 988 938 1057 1148 977 1003 1003 932 1063 

ΤΝΟΛ
Ο 

Υ.Μ.Θ. 

 
1220 

 
1235 

 
1236 

 
1325 

 
1308 

 
1368 

 
1524 

 
1304 

 
1335 

 
1289 

 
1244 

 
1463 

ΔΠΙΣΡ
. 

(ευρώ) 

 
21,065 

 
30,902 

 
25,503 

 
22,144 

 
27,005 

 
27,345 

 
27,352 

 
25,214 

 
16,541 

 
14,303 

 
18,016 

 
18,380 
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Πίλαθαο 4.1γ 

Καηάζηαζε θίλεζεο κνλάδαο δηαιύζεσλ θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ γηα ην έηνο 

2016 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 

Μ.Γ.Κ.Φ. ΠΡΟ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ: 317.104 € 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 

 

 

 

  

Υ.Μ.Θ. ΙΑΝ. ΦΔΒΡ. ΜΑΡΣ. ΑΠΡΙΛ. ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠΣ. ΟΚΣΩΒ. ΝΟΔΜ. ΓΔΚΔΜ. 

Γ-1 - - - - 1 19 19 36 23 13 7 24 

Γ-2 1 2 - 2 3 1 - - - - 1 3 

Κ-4 22 17 29 18 12 - - - - - - - 

Κ-5 3 1 12 7 6 7 2 1 - - 2 3 

ΒΑ-4 12 7 16 23 17 39 22 40 14 16 20 28 

ΒΑ-5 42 24 40 62 40 39 38 28 36 27 28 42 

ΒΓ-2 1 1 - - - - - - - - - 1 

ΒΓ-3 - - - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 

ΒΓ-4 118 114 119 127 126 134 128 107 117 136 129 135 

ΒΓ-5 58 41 65 64 13 60 48 56 67 48 66 39 

ΒΓ-6 26 20 41 14 18 45 33 45 31 33 30 31 

Δ.Ι. - - - - - - - - - 2 12 12 

ΜΗΝ/ΠΤ 895 1.002 1.066 977 1.010 1.204 1.032 1.032 1.080 1.117 1.230 1109 

ΤΝΟΛΟ 
Υ.Μ.Θ. 

 
1.178 

 
1.229 

 
1.388 

 
1.295 

 
1.248 

 
1.548 

 
1.323 

 
1.346 

 
1.368 

 
1.393 

 
1.526 

 
1.427 

ΔΠΙΣΡ. 
(ευρώ) 

 
18.341 

 
20.419 

 
16.125 

 
13.690 

 
24.961 

 
31.012 

 
26.773 

 
26.558 

 
21.192 

 
31.556 

 
45.992 

 
40.485 
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Παξαπάλσ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία φπνπ θαίλνληαη ιεπηνκεξψο ν αξηζκφο 

ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. γηα ηα 

έηε 2014, 2015, 2016. 

Γηαγξακκαηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηάζε αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

αλά έηνο αξηζκνχ ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ παξάιιεια κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ ζπλφινπ απφ ηα άζηθηα θηαιίδηα πνπ επέζηξεςαλ ζην απφζεκα 

ηνπ θαξκαθείνπ. 

 

Γηάγξακκα 4.1δ 

Υεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα αλά έηνο-Δπηζηξνθέο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ην πνζφ δελ επηζηξέθεηαη ζην θαξκαθείν ζε κνξθή 

ρξεκάησλ αιιά απμάλεη ην ρξεκαηηθφ απνζεκαηηθφ, πνπ δηαηίζεηαη ζην ηκήκα ηνπ 

θαξκαθείνπ θαη πνπ κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί γηα λέεο παξαγγειίεο. Δπηζηξέθνληαο 

δειαδή έλα άζηθην θηαιίδην επηζηξέθεηαη ζην ξάθη ηνπ θαξκαθείνπ απμάλεηαη ε 

αξηζκεηηθή ηνπ κνλάδα  θαη κεηψλεηαη ε πνζφηεηα δήηεζήο ηνπ απφ ην θαξκαθείν γηα 

ηελ επφκελε παξαγγειία (Παξάξηεκα 10). 

 

4.2 Οηθνλνκηθά νθέιε από ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.  

 

ην ηέινο θάζε βάξδηαο, θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιε ηαηξηθή νδεγία πξνο δηάιπζε, 

νη ππεχζπλνη ησλ δηαιχζεσλ επηζηξέθνπλ ηα άζηθηα θηαιίδηα. Απηά πξψηα ειέγρνληαη 

θαη θαηαγξάθνληαη ζε κηα ιίζηα ε νπνία ζπλνδεχεη ηα θάξκαθα ζην θαξκαθείν θαη 

αληίγξαθφ ηεο παξακέλεη ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.. ην θαξκαθείν, ηα επηζηξεθφκελα 

θάξκαθα, ηα παξαιακβάλεη ν ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο θαη αθνχ ηα αληηζηνηρήζεη κε 

ην ζπλνδεπφκελν έγγξαθν, ηα επαλαηνπνζεηεί ζην πξνβιεπφκελν ζεκείν ηνπ 

θαξκαθείνπ. Τπνρξέσζε ηνπ θαξκαθνπνηνχ είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο επηζηξνθέο θαη 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην νπνίν απηφκαηα απμάλεη ην δηαζέζηκν αξηζκφ ηνπ θάζε 

θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο θαη ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηηθή ηνπ αμία. Απηφ ην 

κεραλνγξαθεκέλν έγγξαθν αξρεηνζεηείηαη ζην θαξκαθείν  αιιά αληίγξαθφ ηνπ 

ζηέιλεηαη θαη ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.. (Παξάξηεκα 11) 

Όπσο ήδε έγηλε θαηαλνεηφ, γηα ηελ δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ 

πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ ρεηξηζηψλ θαζψο είλαη δπλεηηθά επηβιαβή ζε φινπο φζνπο 

έξρνληαη ζε επαθή ρσξίο λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε πξνθχιαμε ή αλ ε δηάιπζή ηνπο 

γίλεηαη ζε ρψξν κε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν θαη νξγαλσκέλν. Με βάζε ινηπφλ ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο αλ ε δηαδηθαζία δελ εθαξκφδνληαλ 

θεληξηθά ζα έπξεπε θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα πνπ θηινμελεί αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε ρεκεηνζεξαπεία λα έρεη δηακνξθσκέλν αληίζηνηρν ρψξν θαη εηδηθφ κεράλεκα κέζα 

ζην νπνίν δηαιχνληαη ηα θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα, ην αληίζηνηρν εθπαηδεπκέλν θαη 

εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνινχζε γηα απηή ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ εηδηθφ αηνκηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ρξεηάδεηαη λα 

απαζρνινχληαη κφλν δχν άηνκα γηα ηελ δηάιπζε ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ θαη ειάρηζην 

πξνζσπηθφ γηα ππφινηπεο δηαδηθαζίεο θαη  κφλν δχν κεραλήκαηα θάζεηεο λεκαηηθήο 
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ξνήο  θαη φρη ηφζα φζα είλαη ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο 

αγνξάο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ν αηνκηθφο εηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, δειαδή ξφκπα κηαο 

ρξήζεο εηδηθή γηα δηάιπζε ρεκεηνζεξαπηηθψλ ζρεκάησλ, γάληηα, κάζθα κε εηδηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ θίιηξν, πνδνλάξηα, γπαιηά θαη άιια, αθνξά ηελ θάιπςε κφλν ησλ δχν 

αηφκσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ θαη φρη φισλ φζσλ αλά 

λνζειεπηηθφ ηκήκα δηαιχνπλ ηα θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα. Με ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 

κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαζψο 

πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλν θαη ζαθή αξηζκφ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ηκήκα 

δηαιχζεσλ ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαη νη νπνίνη ζα έρνπλ αλαπηχμεη πιήξσο ηελ 

δεμηφηεηα απηή. 

Όθεινο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη εθκεδέληζε ησλ ιαζψλ αθνχ 

ηα άηνκα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα θπηηαξνζηαηηθά  είλαη εθπαηδεπκέλα θαηάιιεια θαη 

νξζά θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη απψιεηα. Δπηπιένλ κεηψλεηαη ην θφζηνο ζε επίπεδν 

πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ  θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θφζηνπο  γηα ην 

λνζνθνκείν. Σν πξνζσπηθφ ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.  ππνβάιιεηαη ζε αηκαηνινγηθφ θαη 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα απνηειέζκαηα αλήθνπλ ζε θάζε άηνκν ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. αληίγξαθν 

φκσο θπιάζζεηαη θαη ζην ηκήκα.(Παξάξηεκα 12) 

Αθφκε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, δηφηη κπνξεί λα ππάξμεη  έλα θαηεζηξακκέλν ή 

ζπαζκέλν θηαιίδην αληηκεησπίδεηαη νξζφηεξα ζε έλα νξγαλσκέλν θαη πεξηνξηζκέλν 

πεξηβάιινλ κε ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ εηδηθνχ θπηίνπ 

άκεζεο αλάγθεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.. Σα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηελ 

κνλάδα αθνινπζνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο ζπιινγήο θαη απφξξηςεο γηα θάζε θζαξκέλν 

θηαιίδην είηε απηφ είλαη ζε ζθφλε είηε ζε πγξή κνξθή θαζψο  ππάξρεη έληνλνο ν 

θίλδπλνο δηαζπνξάο. Αληηζέησο απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο  αλ νη 

ρεκεηνζεξαπείεο παξαζθεπάδνληαη ζε θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα μερσξηζηά. Με ηελ 

Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. κεηψλεηαη ην θφζηνο ζε πεξίπησζε κηαο ζεξαπείαο πνπ αλαβάιιεηαη ή 

ηξνπνπνηείηαη θαζψο κπνξεί έζησ θαη κε πξνζαξκνγή ηεο δφζεο λα δηνρεηεπηεί ζε 

άιινλ αζζελή ν νπνίνο είλαη δπλαηφλ λα λνζειεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε λνζειεπηηθφ 

ηκήκα θαη έηζη ην έηνηκν ρεκεηνζεξαπεχηθφ ζρήκα λα κελ απνξξηθζεί. Δίλαη 

επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε, άιισζηε ε επηθνηλσλία κέζσ ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. παξά 
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κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ. Σν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα ζα δηνρεηεπηεί κε 

ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν.  

Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή ησλ 

άδεησλ θηαιηδίσλ, γίλεηαη κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν. Σα άδεηα θηαιίδηα 

απνξξίπηνληαη ζε εηδηθά βαξέιηα. Η ηδησηηθή εηαηξεία απνηέθξσζεο ησλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ απνβιήησλ ζπιιέγεη θαζεκεξηλά ην κεγαιχηεξν φγθν απφ έλα 

θεληξηθφ ζεκείν ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ., ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπιιέγεη 

θελά βαξέιηα απφ θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα. Δπηπιένλ ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ 

ηεξψληαο εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαζαξίδεη ην ηκήκα ζην ηέινο θάζε βάξδηαο κε εηδηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πνιιαπιάζηνο αλ νη δηαιχζεηο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

θαξκάθσλ ειάκβαλε ρψξα ζε θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα. (Παξάξηεκα 13)  

Σέινο, ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηαηήξεζε αξρείνπ γηα θάζε αζζελή πνπ 

πεξηιακβάλεη ην είδνο ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ έιαβε θαη ηελ 

εκεξνκελία. Η ζπγθέληξσζε απηή  κπνξεί λα καο δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε θφζηνο λνζειείαο γηα ηνλ θάζε αζζελή ή θαη ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ αλά εκέξα, 

κήλα, έηνο. (Παξάξηεκα 14) Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί ν κεληαίνο θιεηζηφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα ζπζηαζεί νξζνινγηθφηεξα, λα 

απνθεπρζνχλ ειιείςεηο ζε θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα ή θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαγγειίεο 

ηνπο. Σα ζπζζσξεπκέλα δεδνκέλα ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. κπνξνχλ λα δψζνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ηαηξνχο γηα ηνπο αζζελείο ηνπο, αιιά θαη λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ σθεινχλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζηελ ζχγρξνλε θαξκαθεπηηθή 

νγθνινγία. 

Με έλαλ γξήγνξν ππνινγηζκφ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πφζν πεξηζζφηεξν 

αλαιψζηκν πιηθφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηάιπζε ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ ζθεπαζκάησλ αλά 

εκέξα, αλ απηά δελ γηλφηαλ ζηελ θεληξηθή κνλάδα δηάιπζεο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

(Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.) θαξκάθσλ αιιά ζε θάζε έλα απφ ηα έληεθα (11) λνζειεπηηθά ηκήκαηα 

ηνπ λνζνθνκείνπ ηα νπνία άιια ζε κηθξφηεξν θαη άιια ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θηινμελνχλ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία. (Παξάξηεκα 15) 
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Πίλαθαο 4.2  4 

εκεία ειέγρνπ ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. θαη λνζειεπηηθά ηκήκαηα 

ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

Μεραλήκαηα θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο  κεραλήκαηα κεραλήκαηα 

Άηνκα πνπ θάλνπλ δηαιχζεηο  άηνκα  άηνκα 

Πνδηέο κηαο ρξήζεο γηα ρεκεηνζεξαπείεο  ηεκάρηα  ηεκάρηα 

Μάζθεο κε θίιηξν γηα ζρεκεηνζεξαπείεο  ηεκάρηα  ηεκάρηα 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά  ηεκάρηα  ηεκάρηα 

Γάληηα γηα δηάιπζε ρεκεηνζεξαπείαο 50 δεχγε  δεχγε 

Πεδίν κηαο ρξήζεο γηα ρεκεηνζεξαπείεο 8 ηεκάρηα 22 ηεκάρηα 

Βαξέιηα απνξξηκκάησλ  ηεκάρην  ηεκάρηα 

Μεράλεκα αλαδεχζεσο γηα ABRAXANE  ηεκάρην  ηεκάρηα 

Μεράλεκα δέζεσο γηα MYOCET  ηεκάρην  ηεκάρηα 

Μεράλεκα θιείζηκνπ ζάθνπ κεηαθνξάο  ηεκάρην  ηεκάρηα 

Κπηίν έθηαθηεο αλάγθεο  ηεκάρην  ηεκάρηα 

Φπγείν θχιαμεο ρεκεηνζεξαπεηψλ  ηεκάρην  ηεκάρηα 

 

(Πηγή: Κ.Μ.Δ.Κ.Φ.) 

 

4.3 Αλάπηπμε ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.  

 

Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. είλαη έλα δηαηνκεαθφ ηκήκα, αθνχ φπσο είδακε δηνηθεηηθά αλήθεη ζε 

δχν δηεπζχλζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ ηελ Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε θαη ηελ Γηεχζπλζε ηνπ 

Φαξκαθείνπ, θαη ε νπνία ζπλερψο αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη. Όπσο θάζε 

νξγαληζκφο έηζη θαη ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. επηδέρεηαη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.   

Δπέθηαζε εθαξκνγήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα 

ζεκεία πνπ επηδέρνληαη βειηηψζεηο νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε. 

πγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηνπ θαξκαθείνπ κε ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. φπνπ ν 

θαξκαθνπνηφο αθνχ εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε κηαο ηαηξηθήο νδεγίαο ζα ηελ απνζηέιιεη 
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ειεθηξνληθά ζην ηκήκα δηαιχζεσλ. Η Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. κφιηο ζα ιακβάλεη ηελ ηαηξηθή 

νδεγία ζα ηελ εθηππψλεη θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάιπζε. Απηφ βέβαηα 

πξνυπνζέηεη ηελ ιεηηνπξγία ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ελφο ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ησλ 

απαξαίηεησλ αλά εκέξα θπηηαξνζηαηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Κάζε θνξά πνπ ζα εγθξίλεηαη 

έλα ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα αθαηξεί απφ ηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θαη είδνο θπηηαξνζηαηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

Όια ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα αλά εκέξα θαη αλά κήλα ζα πξέπεη λα είλαη 

νξγαλσκέλα θαη θαηαγεγξακκέλα ειεθηξνληθά  ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θαη είδνπο ησλ ζθεπαζκάησλ. Με ηελ εθαξκνγή 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο 

παξαζθεπήο κηαο ρεκεηνζεξαπείαο θαζψο εμαιείθεηαη ζην ζηάδην κεηαθνξάο ησλ 

απαξαίηεησλ θπηηαξνζηαηηθψλ απφ ην θαξκαθείν ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. Δπηπιένλ 

θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

ζρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη κεγαιχηεξν φθεινο ζην θαζαξά νηθνλνκηθφ ζθέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηελ νκαδνπνίεζε, δειαδή ηελ δηάιπζε αλά εκέξα ζπγθεθξηκέλσλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ νη απψιεηεο απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

θηαιηδίσλ πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ιηγφηεξεο, νη επηζηξνθέο ζην θαξκαθείν 

πεξηζζφηεξεο θαη ηα απνξξίκκαηα ιηγφηεξα. Η νκαδνπνίεζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

ζρεκάησλ αλά εκέξα επίζεο σθειεί θαη ζηελ ειάηησζε  ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ 

παξαγσγή. Γλσξίδνληαο, εθ ησλ πξνηέξσλ, ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ ε Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. εθνδηάδεηαη κε ην θαηάιιειν πιηθφ θαη 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πεξίπησζε αλάγθεο αλεθνδηαζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νη 

παξαγγειίεο ζε θπηηαξνζηαηηθά ζθεπάζκαηα θαη αλαιψζηκν πιηθφ είλαη ζηνρεπκέλεο 

θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κεληαίεο κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο άζθνπεο 

παξαγγειίεο πνπ κπνξεί λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηνλ δηαζέζηκν κεληαίν θιεηζηφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηεο Κ.Μ.Γ.Κ.Φ..  

Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εθηχπσζε πιένλ 

ηεο ηαηξηθήο νδεγίαο ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ γξακκσηνχ 

θψδηθα (barcodes) ζα επέθεξε ζεκαληηθά νθέιε δηφηη ν θάζε δηαιχηεο δε ζα ζπαηαιά 

ρξφλν ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηηο εηδηθέο θφθθηλνπ ρξψκαηνο 

απηνθφιιεηεο εηηθέηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε θάζε νξφ. Σν ζχζηεκα απηφ 

εμαιείθεη θάζε πεξίπησζε ιάζνπο απφ αλαληηζηνηρία πνπ νδεγεί ζε ζπαηάιε ελψ 
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παξάιιεια ειαηηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν παξαζθεπήο ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ 

ζρήκαηνο. Οη γξακκσηνί θψδηθεο (barcodes) εθηππψλνληαη καδί κε ηελ ηαηξηθή νδεγία 

πνπ ζπλνδεχνπλ θαη δελ ρξεηάδεηαη αγνξά ησλ απηνθφιιεησλ αδηάβξνρσλ εηηθεηψλ 

κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.   

Σέινο, ζε φηη αθνξά ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο έλα άηνκν κφλν ηνπ λα επηθνξηίδεηαη ησλ φγθν ησλ 

δηαιχζεσλ φισλ ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ ιφγσ αδπλακίαο ησλ ππνινίπσλ ή 

αδεηψλ, θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε εθπαίδεπζε επηπιένλ πξνζσπηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί 

σο πξνζσπηθφ αζθαιείαο, ην νπνίν είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλν θαη έηνηκν λα θαιχςεη 

ην θελφ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Έηζη ην πξνζσπηθφ πνπ απαξηίδεη ηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ. ζα 

έλνησζε ειεχζεξν ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ, ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηνλ ρξφλν ηνπ θάλνληαο ηα 

απαξαίηεηα δηαιείκκαηα θαη απηφ ζα νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ηεο  απφδνζήο ηνπ. ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ζπκβάιεη θαη ε ελαιιαγή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ Κ.Μ.Γ.Κ.Φ.  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Σν εξγαζηαθφ 

άγρνο ζα κεησλφηαλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα  απμαλφηαλ. Άιινο 

παξάγνληαο πνπ ζα ζπλέβαιιε ζε απηφ είλαη θαη ε εθαξκνγή ελφο επέιηθηνπ σξαξίνπ 

πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή πίεζε θάλεη ηελ παξαγσγή απνδνηηθφηεξε θαη 

πνηνηηθφηεξε. 

 

4.4 Αληίινγνο 

 

Η εθαξκνγή ηεο ιηηήο δηαρείξηζεο ελέρεη φκσο θαη θάπνηεο αληηξξήζεηο, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ππεξβνιηθφ εμνξζνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ρσξίο 

λα έρεη ηελ επειημία λα αληαπεμέιζεη θαη λα απνξξνθήζεη ηελ πξφθιεζε ηεο ζπλερνχο 

αχμεζεο ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ. 

    Η ηκεκαηνπνίεζε θαη ν ππεξβνιηθφο ηετινξηζκφο κεηψλεη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ 

θαη πξνάγεη ηελ έιιεηςε ζθέςεο. Παξάιιεια, απμάλνληαη νη θίλδπλνη κπνζθειεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο 

θαζεκεξηλά θαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Γίλεη ηελ εληχπσζε πσο ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη 

είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

     πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαπηζηψζεθαλ ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Lean Management  ζηηο κνλάδεο πγείαο. Μέζσ ηεο 

εμέηαζεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ ζην ΑΟΝΑ «Ο 

Άγηνο άββαο» εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ Lean Management 

ζηελ παξαγσγή, ρξήζε θαη θαηαζηξνθή ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ ηα νπνία 

παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη εληφο ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  εκαληηθά νθέιε πξνο ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε είλαη ε ειεθηξνληθή 

ζχλδεζε ηνπ Κ.Γ.Φ.Κ.Μ. κε ην θαξκαθείν. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θξίλεηαη γηα 

ηηο εθαξκνγέο ηνπ Lean Management ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ, θαζψο κέζσ 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, δεκηνπξγείηαη ν θαηάιιεινο αξηζκφο θπηηαξνζηαηηθψλ αθξηβψο 

φηαλ απηά θαζίζηαηαη αλαγθαία.    

     Σν Lean Management (ιηηή ζθέςε) είλαη κηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο 

πνπ έρεη απνδεηρζεί επηηπρήο ζηνπο νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Πξνζθέξεη 

ππφζρεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ ειέγρεη ην 

θφζηνο ζηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο ιηηήο ζθέςεο είλαη έλα δχζθνιν, αηειείσην ηαμίδη 

βειηίσζεο. Δπεηδή ε ιηηή ζθέςε κεηακνξθψλεη ηνλ νξγαλσηηθφ πνιηηηζκφ απφ κέζα 

πξνο ηα έμσ, πξνζθέξεη ηφζν πξνθιήζεηο φζν θαη επθαηξίεο. Απαηηεί ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηνπο ξφινπο: νη δηεπζπληέο θαη νη εγέηεο πξέπεη λα γίλνπλ ππέξκαρνη, κέληνξεο θαη 

εθπαηδεπηηθνί, θαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πξψηεο γξακκήο λα 

βειηησζνχλ. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεη φιν ην πξνζσπηθφ ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε κηα δηαξθή βειηίσζε ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο 

πίζσ απφ ηελ ιηηή εξγαζία (Toussaint & Berry, 2013). 

     πκπεξαζκαηηθά, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο ιηηήο ζθέςεο είλαη λα βειηηψζεη ηελ αμία 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ αζζελή. Η θαηλνηνκία κέζσ ησλ απνδεδεηγκέλσλ κεζφδσλ ηνπ 

Lean Management παξέρεη ειπίδα γηα θαιχηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κε κηθξφηεξν θφζηνο. Απηή ε επηινγή είλαη ζαθήο. 
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Παξαξηήκαηα 
 

Παξάξηεκα 1- Καηάζηαζε Κπηηαξνηνμηθώλ Φαξκάθσλ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  

ABRAXANE 100 MG / BT X 1 VIAL  ENDOXAN S.C. TABL 50MGX50 TAB  

ADCETRIS 50mg/vial  BT X 1 VIAL  EPIRUB INJ.SOL 10mg/bt (1fl)  

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)50MG/25MLBTX1VIAL  EPIRUB INJ.SOL 50mg/bt (1fl)  

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)10MG/5ML BTX1VIAL  EPIRUBICIN /TEVA 50mg  BT X 1 FL  

AFINITOR TABL 10mg/bt (30tabl)  EPIRUBICIN/TEVA 10mg  BT X 1 FL  

ALIMTA PD.C.SO.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL  ETOPOSIDE CHEMIEFARM 100mg/bt (1fl)  

ALKERAN ING 50MG  FASLODEX INJ S 250mg/5ml BTX2 PF SYR+2βεινλεο  

ANASTROZOLE/SPECIFAR FC TB 1mg/bt (28tb)  FEMARA FC TABL 2,5MGX30TB  

ARACYTIN INJ 100MG+SOLV 5ML  FLUDARABIN/SPECIFAR 50mg/ml BT X 5 VIALS  

ARACYTIN LYO INJ 500MG+SOLV 10ML  FLUORACIL  INJ. SOL 1000mg/bt (1fl)  

ARIMIDEX F.C.TAB 1MG/TAB BT X28  FLUOROURACIL TEVA 500mg/fl  

AROMASIN TAB 25 MGX30  FLUOROURACIL-TEVA 250mg/fl  

ARVEKAP PS INJ SUS 1VIAL*3,75MG+1AM+SYR+1B  GEMCITABINE/SPECIFAR 1g/bt (1fl)  

ASTRAZOL TABL 1mg/bt (28 tabl)  GEMCITABINE/SPECIFAR 200mg/bt (1fl)  

ATRIANCE 5mg/ml/bt (6 fl)  GEMNIL INJ. 1000mg/bt (1fl)  

AVASTIN 100 mg/fl  GEMNIL INJ. 200mg/bt (1fl)  

AVASTIN 400 MG/16ML VIAL1  GEMZAR LV.PD.IV 1000MG/VIAL  

AZATHIOPRINE TABL 50mg/bt (100 tabl)  GEMZAR LY. PD. IV.200MG/VIAL  

BICAMIDE 50mg/tab  GLIVEC F.C TABL BT 30x400MG  

BLEOCIN INJ 15MG  GLIVEC F.C TABL BT 60x 100MG  

BUSILVEX BT X 8 AMP X 10ML   6mg/ml  GRANOCYTE 34 DR INJ 33,6 MIU  

CAELYX INJ.SOL 20mg/bt (1fl)  GRANULOKINE 30MIU 300MCG/1ML VIALΥ5  

CARBOPLAN  VIANEX INJ. 150mg/bt (1fl)  GRANULOKINE 48MIU 480MCG/1,6ML VIALΥ5  

CARBOPLAN VIANEX 450mg/bt (1fl)  HERCEPTIN PS CO INF 1 VIALx150MG  

CASODEX F.C TABL 28 X 50MG  HOLOXAN INJ 1G/VIAL  

CELLCEPT SO. INF.500MG X 4VIAL  HOLOXAN INJ 2G/VIAL  

CELLCEPT TABL 500MG ΒΣΥ50  HOLOXAN INJ 500MG/VIAL  

CERTICAN TABL 1mg /bt (60tabl)  HYCAMTIN DR PD INJ 4MG/5ML  X 5VIAL  

CISPLATIN/HOSPIRA 100mg/bt (1fl)  HYDREASYN 500 mg caps BT X 100 caps  
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COSMEGEN LYOVAC 500MCG X 1 VIAL  HYDROXYUREA/MEDAC CAPS 500MG X 100  

DARONDA  INJ 11,25MG  BTX1  INTRONA 18MIU BT1X3ML  

DETICENE INJ 100MG+SOL BTX1FL  INTRONA INJ SOL 10MIU/1ML*1  

DETIMEDAC 100mg/bt (10 fl)  INTRONA INJ SOL 25MIU/2,5ML*1  

DOCETAXEL/TEVA 20mg/bt (1fl)  IRESSA TABL 250mg/bt (30 tabl)  

DOCETAXEL/TEVA 80mg/bt (1fl)  IRINOTECAN GENERICS 100mg/bt (1fl)  

DOXORUBIN INJ.SOL 10mg /bt (1fl)  IRINOTECAN GENERICS 40mg/bt (1fl)  

DOXORUBIN INJ.SOL 50mg/bt (1fl)  IRINOTECAN/TEVA 40mg/bt (fl)  

ELDISINE 1 VIAL x 5MG (pd.sol.inf)  IRITEC /Vianex VIAL 40mg/2ml  

ELOXATINE 100MG VIAL1  IRITEC/ Vianex VIAL 100mg/5ml  

EMTHEXATE INJ SOL 1000MG/40ML  JAVLOR SOL 250mg/bt(fl)  

EMTHEXATE INJ SOL 50MG/2ML  JAVLOR SOL 50mg/bt (1fl)  

EMTHEXATE INJ SOL 5MG/2ML  JEVTANA 60mg/vial   BT X 1 vial  

ENDOXAN DR.PD.INJ.1000MG/VIAL  L-ASPARAGINASE 1000LYPD.INJ 10.000I.U.BTX5VIAL  

ENDOXAN DR.PD.INJ.500MG/VIAL  LENALIDOMIDE CAPS 25mg/bt (21caps)  

LEUKERAN TABL 2MG X 25  TAXOL INJ 30MG/5ML IV  

LEUPROL P.S INJ. 11,5 mg  TAXOTERE 80mg/fl  

MABCAMPATH 30mg/ml/bt (3amp)  TAXOTERE INJ 20MG/0,5ML  

MABTHERA CON SOL INF IV 500MG/50ML VIAL  TEMODAL INJ. 100mg/bt (1fl)  

MABTHERA INJ.100MG/10ML VIAL  TEMOZOLOMIDE CAPS 100mg/bt (5 caps)  

MEGACE TAB 160MG X 30  TEMOZOLOMIDE CAPS 180mg/bt (5 caps)  

MEGAPLATIN INJ SO INF 1VIALx150MG/15ML  TEMOZOLOMIDE CAPS 20mg/bt (5 caps)  

METHOTREXATE TABL 2,5MG BTX100  TEMOZOLOMIDE CAPS 250mg/bt (5 caps)  

MIMOR TABL 2.5mg/bt (30tabl)  TEVAGRASTIM 30miu/0.5ml/bt (5pfs)  

MITOMICIN-C INJ 2MG/VIAL  X 10  TEVAGRASTIM TEVA 48miu/bt (5pfs)  

MYFENAX TABL 500mg/bt (50 tabl)  TEYSUNO caps 15mg+4.35mg+11.8mg  

MYOSET 50mg/BT (2fl)  TEYSUNO caps 20mg+5,8mg+15,8  

NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x20MG  THYMOGLOBULIN 25 MG/FL  

NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x30MG  TIOGUANINA TABL 40mg/bt (25 tabl)  

NEULASTA INJ 10MG/ML 0.6ML X 1 SYR  TOPOTECAN 4mg  BT X5 FL / TEVA  

NEXAVAR TABL 200mg/bt (112 tabl)  TORISEL INJ. 30mg/bt (1fl)  

NITRUMON/CARMUBRIS  100MG/bt (1fl)  TYVERB TABS 250mg/bt (70 tabs)  

NIVESTIM INJ 30mu/bt (5pfs)  VECTIBIX  INJ 400mg/bt (1 fl)  

NIVESTIM INJ 48mu/bt (5pfs)  VECTIBIX 100mg/bt (1fl)  
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NOLVADEX FC.TABL 10MG BTX30  VELCADE PD INJ SOL 3.5MG VIAL1  

NOLVADEX TABL 20MG BTX30  VESANOID CAPS 10mg/bt(100 caps)  

NOVANTRONE INJ FL 20MG/10ML IV  VINBLASTINE SULPHATE 10mg/bt (5fl)  

OXALIPLATIN GENERICS 100mg/bt (1fl)  VINCRISTINE INJ. 1mg/bt (1fl)  

OXALIPLATIN GENERICS 50mg/bt (1fl)  VINCRISTINE INJ. 2mg/bt (1fl)  

OXALIPLATIN/TEVA  INJ. 100mg/bt (1fl)  VOTRIENT TABL 400mg/bt (60tabl)  

OXALIPLATIN/TEVA INJ. 50mg/bt (fl)  XELODA TAB 150MG BTX60  

PAXENE 300 mg  XELODA TAB 500 MG BTX120  

PAXENE SOL 100mg/bt (1fl)  YERVOY SOL 200mg/bt (1fl)  

PAXENE VIAL 30MG/5ML VIAL1  YERVOY SOL 50mg/bt (1fl)  

PEGASYS INJ SOL 180MCG/0,5ML PS BT X 4  YONDELIS INJ. SOL 1mg/bt (1fl)  

PEGINTRONREDIPEN 100MCG BTX1  YONDELIS SOL 0.25mg/bt (1fl)  

PEGINTRONREDIPEN 120MCG BTX1  ZAOLIN INJ.SOL 10mg/bt(1fl)  

PEGINTRONREDIPEN 80MCG BTX1  ZAOLIN INJ.SOL 50mg/bt  

PLATAMINE PRONTO 10mg/bt (1fl)  ZARZIO 30 MU/0.5 ml BT X 5  

PLATAMINE PRONTO INJ. SOL 50mg/bt (1fl)  ZARZIO 48 MU/0.5 ml BT X 5  

PLATOSIN INJ. SOL. 10mg/bt (1fl)  ZAVEDOS INJ. 5mg/fl  

PLATOSIN INJ.SOL 50mg/bt (1fl)  ZOLADEX INJ IMPL 1PF.SYRx10.8MG  

PROCURE TABL 50mg/bt (30tabl)  ZOLADEX INJ IMPL RET PF SYR 3,6MG  

PURINETHOL TABL 50mg/bt(25tabl)  ZYMOPLEX TABL BT 30X20 MG  

RELIGAN TABL 2.5mg/bt (30tabl)  ZYTIGA 250 mg  BT X 120 tabs  

REMICADE PD.C.SO.INF 100MG/20ML VIAL  TARCEVA TABL 100mg/bt (30 tabl)  

SANDIMUN INJ SOL 250mg/bt (10 amp)  TARCEVA TABL 150mg/bt ( 30 tabl)  

SANDIMUN NEORAL CAPS 25mg/bt (50caps)  TAXOL INJ 100MG/17ML  

SANDIMUN NEORAL CAPS 50mg/bt (50caps)  SUTENT 50mg/bt (30 caps)  

SANDIMUN NEORAL CAPS 100mg/bt (50caps)  STEFAPLEX  TABL 2.5mg/bt (30 tabl)  
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Παξάξηεκα 2-Καηάζηαζε Κπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ ςπγείνπ 

  

 

ADCETRIS 50mg/vial  BT X 1 VIAL PEGASYS INJ SOL 180MCG/0,5ML PS BT X 4 

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)50MG/25MLBTX1VIAL PEGINTRONREDIPEN 100MCG BTX1 

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)10MG/5ML BTX1VIAL PEGINTRONREDIPEN 120MCG BTX1 

ATRIANCE 5mg/ml/bt (6 fl) PEGINTRONREDIPEN 80MCG BTX1 

AVASTIN 100 mg/fl REMICADE PD.C.SO.INF 100MG/20ML VIAL 

AVASTIN 400 MG/16ML VIAL1 TEVAGRASTIM 30miu/0.5ml/bt (5pfs) 

BUSILVEX BT X 8 AMP X 10ML   6mg/ml TEVAGRASTIM TEVA 48miu/bt (5pfs) 

CAELYX INJ.SOL 20mg/bt (1fl) THYMOGLOBULIN 25 MG/FL 

DOXORUBIN INJ.SOL 10mg /bt (1fl) TOPOTECAN 4mg  BT X5 FL / TEVA 

DOXORUBIN INJ.SOL 50mg/bt (1fl) TORISEL INJ. 30mg/bt (1fl) 

ELDISINE 1 VIAL x 5MG (pd.sol.inf) VECTIBIX  INJ 400mg/bt (1 fl) 

EPIRUB INJ.SOL 10mg/bt (1fl) VECTIBIX 100mg/bt (1fl) 

EPIRUB INJ.SOL 50mg/bt (1fl) VINBLASTINE SULPHATE 10mg/bt (5fl) 

EPIRUBICIN /TEVA 50mg  BT X 1 FL VINCRISTINE INJ. 1mg/bt (1fl) 

EPIRUBICIN/TEVA 10mg  BT X 1 FL VINCRISTINE INJ. 2mg/bt (1fl) 

FASLODEX INJ S 250mg/5ml BTX2 PF SYR+2βεινλεο YERVOY SOL 200mg/bt (1fl) 

FLUDARABIN/SPECIFAR 50mg/ml BT X 5 VIALS YERVOY SOL 50mg/bt (1fl) 

GRANOCYTE 34 DR INJ 33,6 MIU YONDELIS INJ. SOL 1mg/bt (1fl) 

GRANULOKINE 30MIU 300MCG/1ML VIALΥ5 YONDELIS SOL 0.25mg/bt (1fl) 

GRANULOKINE 48MIU 480MCG/1,6ML VIALΥ5 ZAOLIN INJ.SOL 10mg/bt(1fl) 

HERCEPTIN PS CO INF 1 VIALx150MG ZAOLIN INJ.SOL 50mg/bt 

INTRONA 18MIU BT1X3ML ZARZIO 30 MU/0.5 ml BT X 5 

INTRONA INJ SOL 10MIU/1ML*1 ZARZIO 48 MU/0.5 ml BT X 5 

INTRONA INJ SOL 25MIU/2,5ML*1 KADCYLA 100 ml 

JAVLOR SOL 50mg/bt (1fl) MYOSET 50mg/BT (2fl) 

JAVLOR SOL 250mg/bt(fl) NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x20MG 

MABTHERA CON SOL INF IV 500MG/50ML VIAL NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x30MG 

MABTHERA INJ.100MG/10ML VIAL NEULASTA INJ 10MG/ML 0.6ML X 1 SYR 

NITRUMON/CARMUBRIS  100MG/bt (1fl) L-ASPARAGINASE 1000LYPD.INJ 10.000I.U.BTX5VIAL 

NIVESTIM INJ 30mu/bt (5pfs) LEUKERAN TABL 2MG X 25 

MABCAMPATH 30mg/ml/bt (3amp) 
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Παξάξηεκα 3-Φάξκαθα πνπ ρξήδνπλ θσηνζθίαζε 

 

BiCNU                                                                                                 D/W 5% 

CARBOPLATIN                                                                                 N/S 0.9%  

CISPLATIN                                                                                       N/S 0.9% 

DACARVASINE (DETICENE)                                                           N/S 0.9% 

EMTHEXATE                                                                   D/W 5% ή N/S 0.9% 

FOTEMUSTINE (MUPHORAN)                                                          D/W 5% 

JAVLOR                                                                           D/W 5% ή N/S 0.9% 

TEMSIROLIMUS (TORISEL)                                                            N/S 0.9% 
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Παξάξηεκα 4-Τιηθό–Κσδηθνί Μνλάδαο Γηαιύζεσλ Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  « Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ»Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 Ασηοκόλλεηες εηικέηες  Ε 1659     κωδ.36091 

 Σύριγγες 60cc Luer Lock 

                   κωδ.130520  

 Σύριγγες 30cc Luer Lock 

 Σύριγγες 20cc Luer Lock 

 Σύριγγες 10cc 

 Σύριγγες 5cc 

 Σύριγγες 2,5cc 

 Σακούλες μεηαθοράς Χ.Μ.Θ.κωδ.24277 25k//1 

 Γάδες 10*10 κωδ.24892(3000) 

 Παραθίλμ (5cm) κωδ.26811 

 Ποδιές για Χ.Μ.Θ. μιας τρήζες κωδ.24386(35) 

 Ποδονάρια κωδ.24255(2000) 

 Μάζκες για Χ.Μ.Θ. 1873V+3M κωδ.24544(10) 

 Αποζηειρφμένα τειροσργικά πεδία 

 Κσηία απόρριυες βελόνφν 

 Γάνηια νιηριλίοσ μιας τρήζες 

 Βελόνες μιας τρήζες 18 G και 16G 

 Πώμαηα για ζύριγγες 

 Σσζκεσές εμπλοσηιζμού ορρών 

 άθνη αινπκηλίνπ γηα Υ.Μ.Θ.   500ml θσδ.30386 

 άθνη αινπκηλίνπ γηα Υ.Μ.Θ. 1000ml θσδ.30385 

 πζθεπέο δεπηεξ. έγρπζεο   θσδ.35774 

 πζθεπέο δεπηεξ. έγρπζεο γηα θ/ε θσδ.35768 

 Διαζη. αληιία ζπλερνχο έγρπζεο ρεκεηνζεξαπείαο infusor ηχπνπ LV5- C1009/έγρπζε 

2εκεξψλ/5ml/ψξα/300ml(12 ηεκ)   θσδ.38942 

 Διαζη. αληιία ζπλερνχο έγρπζεο ρεκεηνζεξαπείαο ηαρχηεηα ξνήο έγρπζεο 1 εκέξαο/ 10ml/ 

ψξα/ 300 ml(12 ηεκ)    θσδ.41056 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Παξάξηεκα 5- Υεκεηνζεξαπεπηηθό πξσηόθνιιν θαη παξεκβάζεηο 

 

 



85 

Παξάξηεκα 6- Καηάζηαζε Γηαλνκήο Υεκεηνζεξαπεηώλ 

 

ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ « Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΧΝ  

ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ………..  

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

 

ΥΜΘ 

ΥΗΜΑ 

ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΥΜΘ ΥΗΜΑΣΟ 

ΩΡΑ 

ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΥΜΘ   

ΥΗΜΑΣΟ 

ΣΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       
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Παξάξηεκα 7- Καηάζηαζε Γηαιύζεσλ Υεκεηνζεξαπεπηηθώλ Φαξκάθσλ 

 

                       ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ « Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΛΤΔΩΝ ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Α/Α 
ΥΜΘ 

ΥΗΜΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΓΙΑΛΤΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

ΓΙΑΛΤΔΩΝ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

                                                           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…………………. 
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Παξάξηεκα 8- Τιηθό Μνλάδαο Γηαιύζεσο Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

« Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. 

ΤΛΙΚΟ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΩΝ  ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο  Δ 1659                       100 ηεκ 

 χξηγγεο 60cc Luer Lock                                 40 ηεκ. 

 χξηγγεο 30cc Luer Lock                                 30 ηεκ. 

 χξηγγεο 20cc Luer Lock                                 30 ηεκ. 

 χξηγγεο 10cc 20 ηεκ. 

 χξηγγεο 5cc 10 ηεκ. 

 χξηγγεο 2,5cc    10 ηεκ. 

 αθνχιεο κεηαθνξάο Υ.Μ.Θ.                          80 ηεκ. 

 Γάδεο 10*10                                                     80 ηεκ. 

 Παξαθίικ (5cm)                                              100 θ.ηεκ. 

 Πνδηέο γηα Υ.Μ.Θ. κηαο ρξήζεο                      3 ηεκ. 

 Πνδνλάξηα                                                       20 δεπγ. 

 Μάζθεο γηα Υ.Μ.Θ. 1873V+ 3M     3 ηεκ. 

 Απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγηθά πεδία 6 ηεκ. 

 Κπηία απφξξηςεο βειφλσλ 4 ηεκ. 

 Γάληηα ληηξηιίνπ κηαο ρξήζεο 30 δεπγ. 

 Βειφλεο κηαο ρξήζεο 18 G θαη 16G 80 ηεκ. 

 Πψκαηα γηα ζχξηγγεο                         10 ηεκ. 

 πζθεπέο εκπινπηηζκνχ νξξψλ                       10 ηεκ. 

 άθνη αινπκηλίνπ γηα Υ.Μ.Θ.   500ml       8 ηεκ. 

 άθνη αινπκηλίνπ γηα Υ.Μ.Θ. 1000ml            10 ηεκ. 

 Oξξνί N/S 0,9%      1000ml 12 ηεκ 

 Oξξνί N/S 0,9%        500ml 50 ηεκ. 

 Oξξνί N/S 0,9%        250ml 12 ηεκ. 

 Oξξνί N/S 0,9%        100ml 50 ηεκ. 

 Oξξνί N/S 0,9%          10ml 10 ηεκ. 

 Oξξνί D/W 5%        1000ml 5 ηεκ. 

 Oξξνί D/W 5%          500ml 10 ηεκ. 

 Oξξνί D/W 5%          250ml 10 ηεκ. 

 Oξξνί D/W 5%          100ml 5 ηεκ. 

 

*Δλδεηθηηθά γηα κία κέξα κε 80 Υ.Μ.Θ. ζρήκαηα κε 3 ρεηξηζηέο 
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Παξάξηεκα 9- Πεξηνδηθόο έιεγρνο ζπληήξεζεο ζαιάκσλ θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ  « Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. 

Πεξηνδηθόο έιεγρνο  ζπληήξεζεο ζαιάκσλ θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο  

TELSTAR ΙΠΑΝΙΑ 

 Ηκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ…………….... 

 Ηκεξνκελία ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ……………………..… 

 Αιιαγή θίιηξσλ………………………………………………..…. 

 Αιιαγή θίιηξσλ U.V………………………………..……………. 

 

*  χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ε αιιαγή ησλ θίιηξσλ επηβάιιεηαη λα 

γίλεηαη θάζε 4.000 h ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ή θάζε 4 ρξφληα. 

 *Η αιιαγή θίιηξσλ αθηηλψλ U.V. ζπζηήλεηαη ζηηο 2.000 h ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

 Μνλάδα Γηαιχζεσλ Κπηηαξνζηαηηθψλ Φαξκάθσλ 
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Παξάξηεκα 10-Καηάζηαζε επηζηξνθώλ θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ   

ABRAXANE 100 MG / BT X 1 VIAL   L-ASPARAGINASE 10000 medac   

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)50MG/25MLBTX1VIAL   EPIRUB INJ.SOL 50mg/bt (1fl)   

ADRIBLASTINA(δηαιπκελν)10MG/5ML BTX1VIAL   EPIRUBICIN /TEVA 50mg  BT X 1 FL   

ALIMTA PD.C.SO.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL   EPIRUBICIN /TEVA 10mg  BT X 1 FL   

ARACYTIN LYO INJ 500MG+SOLV 10ML   ETOPOSIDE CHEMIEFARM 100mg/bt (1fl)   

BLEOCIN INJ 15MG   FLUORACIL  INJ. SOL 1000mg/bt (1fl)   

BUSILVEX BT X 8 AMP X 10ML   6mg/ml   FLUORACIL-TEVA 500mg/fl   

CAELYX INJ.SOL 20mg/bt (1fl)   FLUORACIL-TEVA 250mg/fl   

CARBOPLAN  VIANEX INJ. 150mg/bt (1fl)   GEMCITABINE/SPECIFAR 1g/bt (1fl)   

CARBOPLAN VIANEX 450mg/bt (1fl)   GEMCITABINE/SPECIFAR 200 mg/bt (1fl)   

CISPLATIN/HOSPIRA 100mg/bt (1fl)   GEMNIL INJ.1000mg/bt (1fl)   

COSMEGEN LYOVAC 500MCG X 1 VIAL   GEMNIL INJ.200mg/bt (1fl)   

DETICENE INJ 100MG+SOL BTX1FL   HALAVEN 0.88/2ml/FL   

DOCETAXEL/TEVA 20mg/bt (1fl)   HOLOXAN INJ. 1G/VIAL   

DOCETAXEL/TEVA 80mg/bt (1fl)   HOLOXAN INJ. 2 G/VIAL   

DOXORUBIN INJ.SOL 10mg /bt (1fl)   HOLOXAN INJ. 500MG/VIAL   

DOXORUBIN INJ.SOL 50mg/bt (1fl)   HYCAMPTIN DR PD INJ 4MG/5ML *5 VIAL   

ELOXATINE 100MG VIAL1   IRINOTECAN GENERICS 100mg/bt (1fl)   

EMTHEXATE INJ SOL 1000MG/40ML   IRINOTECAN/TEVA 40mg/bt (fl)   

EMTHEXATE INJ SOL 50MG/2ML   IRITEC/ Vianex VIAL 100mg/5ml   

EMTHEXATE INJ SOL 5MG/2ML   JAVLOR SOL 250mg/bt(fl)   

ENDOXAN DR.PD.INJ.500MG/VIAL   JAVLOR SOL 50mg/bt (1fl)   

ENDOXAN DR.PD.INJ.1000MG/VIAL   TAXOL INJ 30MG/5ML IV   

KADCYLA   TAXOL INJ 100MG/17ML   

MEGAPLATIN INJ SO INF 1VIALx150MG/15ML   TAXOTERE 80 mg/fl   

MIZANTRONE 300MG   TAXOTERE 20 mg/fl   

MITOMICIN-C INJ 2MG/VIAL  X 10   TOPOTECAN/TEVA 4mg BT *5FL   

MYOSET 50mg/BT (2fl)   TORISEL INJ. 30 MG/BT   

NITRUMON/CARMUBRIS  100MG/bt (1fl)   VIDAZA 25MG/ML   

NOVANTRONE INJ FL 20MG/10ML IV   VINBLASTINE SULPHATE 10mg/bt (5fl)   

OXALIPLATIN GENERICS 100mg/bt (1fl)   VINCRISTINE INJ. 1mg/bt (1fl)   

OXALIPLATIN GENERICS 50mg/bt (1fl)   VINCRISTINE INJ. 2mg/bt (1fl)   

PAXENE SOL 100mg/bt (1fl)   YERVOY SOL 200mg/bt (1fl)   

PAXENE VIAL 30MG/5ML VIAL1   YERVOY SOL 50mg/bt (1fl)   

PLATAMINE PRONTO 10mg/bt (1fl)   YONDELIS INJ. SOL 1mg/bt (1fl)   

PLATAMINE PRONTO INJ. SOL 50mg/bt (1fl)   YONDELIS SOL 0.25mg/bt (1fl)   

PLATOSIN INJ. SOL. 10mg/bt (1fl)   ZAOLIN INJ.SOL 10mg/bt(1fl)   

PLATOSIN INJ.SOL 50mg/bt (1fl)   ZAOLIN INJ.SOL 50mg/bt   

Leustatin   ZAVEDOS INJ. 5mg/fl   

LIPOPLATIN  VELCADE PD INJ SOL 3.5MG VIAL1  
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Παξάξηεκα 11-Καηάζηαζε 

ειιεηκκάησλ-πιενλαζκάησλ 
 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Εκηύπωζης: 27/09/2017  

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
 1Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  ελίδα: 1 από: 1  
  
 ΓΔΝ. ΑΝΣΙΚ.ΟΓΚΟΛ.ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ <Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ>  
  

  ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΛΕΙΜΑΣΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΩΝ 
 
 ΑΠΟ: 26/09/2017 ΕΩ: 26/09/2017 
 
 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ  
 
 ΗΜ/ΝΑΙ  ΣΤΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ  Τ

Λ

Ι

Κ

Ο 

 ΠΟΟΣΗΣΑ  Μ.Μ.  ΑΞΙΑ 
       

      

 26/09/2017  ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ (ΠΡΟΘΕΣΕΙ)  26678010
1 

 ALIMTA 
PD.C.SO.IN 

500MG/VIAL 

BTX1VIAL 

 1  VIAL  783,53 
       

 VIAL  
 02258836

. 04 
 AVASTIN 100 

mg/fl 
 6   1.360,26 

 BT  
 044631  CARBOPLAN 

VIANEX INJ. 

150mg/bt 

(1fl) 

 5   98,05 

  

  

 28930010

1 
 DOCETAXEL/ACT
AVIS 20mg/ FL 

 6  FL  141,24 
     

  
  

 25907020

1 
 DORMIXAL INJ 

SOL 50mg/10ml 

BT X5amp 

 3  AMP  2,95 
     

  
  

 1150402  ENDOXAN 

DR.PD.INJ.500

MG/VIAL 

 1  FL  5,61 
     
  

  

 07002588

5 284 
 FLUOROURACIL 
TEVA 500mg/fl 

 3  BT  10,80 
     
   
 BT  
 2848902  GEMCITABINE/S

PECIFAR 1g/bt 

(1fl) 

 2   55,24 

  

 BT  
 28029164

0 1012 
 JAVLOR SOL 

50mg/bt (1fl) 
 1   169,94 

   

   

 05204905  LEUCOVORIN/PF
IZER 

200mg/20ml bt 

(1fl) 

 2  FL  23,68 
     
  

  

 31173010

1 
 OPDIVO SOL 

INJ 40mg/4ml 
 2  BT  869,48 

     

  
  

 2726501  OXALIPLATIN/T
EVA INJ. 

50mg/bt (fl) 

 2  BT  67,90 
     
  

 VIAL  
 00000570

. 05 
 PAXENE VIAL 

30MG/5ML 

VIAL1 

 4   114,60 

   

 BT  
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Παξάξηεκα 12- Πεξηνδηθόο εξγαζηεξηαθόο θαη αηκαηνινγηθόο έιεγρνο 

απαζρνινύκελσλ ζην ρώξν ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθώλ 

Φαξκάθσλ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ  «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Πεξηνδηθόο εξγαζηεξηαθόο θαη αηκαηνινγηθόο έιεγρνο απαζρνινύκελσλ ζην ρώξν 

ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 

Ολνκαηεπψλπκν Ηκεξνκελία 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

6.   

 

 

 Ο έιεγρνο απηφο είλαη εμαηνκηθεπκέλνο θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ 

εξγαζίαο. Αληίγξαθα εμεηάζεσλ παξακέλνπλ ζην θάθειν ηνπ θάζε αηφκνπ ζην 

αξρείν ηνπ ηαηξνχ. 

 

 

                                                Μνλάδα Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ Φαξκάθσλ 

 

 

 

 

 2780703  TRONDAMET AMP 

8mg/bt (5 

amp) 

 30   82,26 

  

  

 9041601  VIDAZA 
INJ.100mg/bt 

(1fl) 

 1  BT  283,02 
     
  

  

  ΤΝΟΛΟ ΗΜΔΡΑ 69,00  4.068,56 
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Παξάξηεκα 13- Καζεκεξηλή θαη Γεληθή Καζαξηόηεηα 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΗ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Καζεκεξηλή θαζαξηφηεηα Μ.Γ.Κ.Φ. Απφ …/…/……   Έσο  …/…/…… 

 

 

 

      

                       

 

                

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ           ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

 

 Γ Σ Σ Π Π  

Γάπεδν/νβαηεπί 
    

 

  

Σνίρνη (φπνπ ρξεηάδεηαη) 
    

 

  

Πφξηεο/Υεξνχιηα 
    

 

  

Νηνπιάπηα/Ράθηα/Γξαθείν 
    

 

  

Δμνπιηζκφο (ηειέθσλα θ.α.) 
    

 

  

Καξέθιεο 
    

 

  

Καζξέπηεο 
    

 

  

Νηπηήξεο/Βξχζεο 
    

 

  

Θήθε γηα ρεηξνπεηζέηεο 
    

 

  

Γνρεία απνξξηκάησλ 
    

 

  

Δμση. θαζαξηφηεηα Θ.Ν.Ρ. 
    

 

  

Θάιακνο  Air Lock 
    

 

  

Σδάκηα/Πιαίζηα/Φσηηζκνί        (φπνπ 

ρξεηάδεηαη) 
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ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΗ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Μήλαο……………… 

  

 

Γάπεδν/νβαηεπί  

Σνίρνη/Οξνθέο   

Πφξηεο/Υεξνχιηα  

Νηνπιάπηα/Ράθηα/Γξαθείν  

Δμνπιηζκφο (ηειέθσλα θ.α.)  

Καξέθιεο  

Καζξέπηεο  

Νηπηήξεο/Βξχζεο  

Θήθε γηα ρεηξνπεηζέηεο  

Γνρεία απνξξηκάησλ  

Δμση. θαζαξηφηεηα Θ.Ν.Ρ.  

Θάιακνο  Air Lock  

Σδάκηα/Πιαίζηα/Φσηηζκνί          

 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ                                

 

 

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Μ.Γ.Κ.Φ. 
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Παξάξηεκα 14- Καηάζηαζε δηαιύζεσλ ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ 
ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ « Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

           ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΛΤΔΩΝ ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΤΛΙΟ                     2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ   1015 Μ.Ο.Η.    44 

ΑΤΓΟΤΣΟ              2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ     999 Μ.Ο.Η.    48 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ          2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ   1036 Μ.Ο.Η.    49 

ΟΚΣΧΒΡΙΟ               2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ   1122 Μ.Ο.Η.    51 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ              2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ   1051 Μ.Ο.Η.    50 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ            2013 ζπλ.ζεξαπεηψλ     964 Μ.Ο.Η.    50 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ            2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ     985 Μ.Ο.Η.    47 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ         2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ     924 Μ.Ο.Η.    46 

ΜΑΡΣΙΟ                    2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ     901 Μ.Ο.Η.    47 

ΑΠΡΙΛΙΟ                  2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ     988 Μ.Ο.Η.    49 

ΜΑΙΟ                        2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ    1008 Μ.Ο.Η.    48 

ΙΟΤΝΙΟ                    2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ      959 Μ.Ο.Η.    48 

ΙΟΤΛΙΟ                    2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ    1040 Μ.Ο.Η.    52 

ΑΤΓΟΤΣΟ              2014 ζπλ.ζεξαπεηψλ      870 Μ.Ο.Η.    43 
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Παξάξηεκα 15-Ηκεξήζηα θίλεζε Μ.Γ.Κ.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΚΙΝΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΛΤΔΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ           

 

 

                                                                                               ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ  ΕΠΙΣΡΟΦΕ 
ΚΤΣ/ΚΩΝ  

ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ 

Χ.Μ.Θ. ΑΠΟ  
ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ 

Χ.Μ.Θ. ΑΠΟ 
Β.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 

Μ.Η.Ν. Π.Τ.     

Γ-2     

Κ-4     

Κ-5     

ΒΑ-4     

ΒΑ-5     

ΒΔ-2     

ΒΔ-3     

ΒΔ-4     

ΒΔ-5     

ΒΔ-6     

     

ΤΝΟΛΟ     
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Βηβιηνγξαθία 

 

 

Διιεληθή 
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