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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι οργανισμοί υγείας στη σύγχρονη εποχή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη 

πρόκληση: την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας σε ένα περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για διαρκή έλεγχο του κόστους. Η ανταπόκριση τους 

στην επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την βελτιστοποίηση των διαδικασιών του 

οργανισμού και την αύξηση της αποδοτικότητας υλικού και ανθρώπινου δυναμικού. 

Η φιλοσοφία του lean thinking ξεκίνησε από την βιομηχανία παραγωγής και οδήγησε 

τους οργανισμούς που την υιοθέτησαν σε μια σταθερά ανοδική πορεία. Πολύ σύντομα 

πέρασε από την βιομηχανία παραγωγής στον τομέα των υπηρεσιών δίνοντας ώθηση 

στους οργανισμούς που ενσωμάτωσαν την κουλτούρα για δημιουργία αξίας σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Η εφαρμογή του Lean thinking σε 

οργανισμούς υγείας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ξεκινώντας από απλές διαδικασίες 

και στην καθολική εφαρμογή του οδήγησε σε υψηλές επιδόσεις, δέσμευση προσωπικού 

και οικονομική άνοδο. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται σε θεωρητικό επίπεδο η προσέγγιση των βασικών 

αρχών που διέπουν την λιτή σκέψη (lean thinking), των εργαλείων και τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της και γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά σε 

οργανισμούς υγείας που την εφάρμοσαν με επιτυχία. Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση 

της εφαρμογής του lean thinking στο 424 ΓΣΝΕ αξιολογώντας την παράμετρο του 

χρόνου σε δύο βασικές διαδικασίες όπως η ροή των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) και η διενέργεια Προεγχειρητικού ελέγχου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η λιτή σκέψη (lean thinking) είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά, κατά τον προηγούμενο αιώνα, 

και το οποίο στηρίζεται στη λιτή φιλοσοφία της Toyota. Ο στόχος της επιχειρηματικής 

τελειότητας προσανατολισμένος στην εξάλειψη της σπατάλης και στην δημιουργία 

αξίας αποτέλεσε εχέγγυο για μια σταθερά ανοδική πορεία. Οι οργανισμοί που 

υιοθέτησαν την λιτή φιλοσοφία, εστίασαν σε αυτό που αποτελεί αξία για τον πελάτη 

περιορίζοντας ολοένα και περισσότερο προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσθέτουν αξία, 

έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και όχι απλά την αύξηση της 

παραγωγικότητας.  

Μία από τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λιτή φιλοσοφία είναι ο σεβασμός 

για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η φιλοσοφία της λιτής διοίκησης δεν σχετίζεται με 

περικοπές προσωπικού. Σχετίζεται με την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. 

Πολλές φορές σημαίνει ότι οι ίδιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας 

λιγότερο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό μπορεί να ανακατανεμηθεί ώστε 

να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τον οργανισμό. Ο σκοπός του lean δεν είναι να 

οδηγήσει σε περικοπές προσωπικού. Είναι να οδηγήσει σε υψηλότερη παροχή 

υπηρεσιών με χαμηλότερα κόστη ( Jones & Mitchell, 2006). 

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της λιτής φιλοσοφίας είναι η καθολικότητα της και η 

δυνατότητα να εφαρμοστεί, πέρα από την βιομηχανία παραγωγής που βρήκε αρχικά 

εφαρμογή, στον τομέα των υπηρεσιών και μάλιστα σε κάθε τύπο υπηρεσιών. Η 

αναφορά του lean thinking στον χώρο της υγείας έγινε για πρώτη φορά το 2001 από το 

NHS Modernisation Agency και από εκεί κι έπειτα υπάρχει μια εκτενής αναφορά σε 

οργανισμούς υγείας που αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής του lean thinking. Μετά 

το 2000 αρχίζει μια νέα εποχή για τα νοσοκομεία που εστιάζουν πλέον στην ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχουν. Η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα, η ποιότητα των 

υπηρεσιών αποτελούν πλέον διαστάσεις που μετρούνται και που στοχεύουν στην 

ικανοποίηση του πελάτη.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της λιτής 

σκέψης και ειδικότερα στον χώρο της υγείας μέσα από  την βιβλιογραφική επισκόπηση 



-2- 
 

και σε πρακτικό επίπεδο η διερεύνηση της εφαρμογής του lean thinking σε έναν 

οργανισμό υγείας και συγκεκριμένα στο 424 ΓΣΝΕ. 

Το 1
ο
 Κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγική ενότητα της παρούσας εργασίας και αναφέρεται 

στην βασική δομή της και επιγραμματικά στο περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου. 

Το 2
ο
 Κεφάλαιο περιλαμβάνει την βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την λιτή 

σκέψη στους οργανισμούς και ειδικότερα στον τομέα της υγείας συμπεριλαμβάνοντας 

παραδείγματα από οργανισμούς υγείας που εφάρμοσαν το μοντέλο της λιτής 

φιλοσοφίας με θεαματικά αποτελέσματα. 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής του lean thinking σε έναν 

οργανισμό υγείας και συγκεκριμένα στο 424 ΓΣΝΕ που αποτελεί το 2
ο
 μεγαλύτερο 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο της χώρας. 

Στο 4
ο
 Κεφάλαιο παρατίθενται τα ευρήματα της έρευνας ακολουθώντας τις τεχνικές και 

μεθόδους του lean thinking και στο 5
ο
  Κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα, οι 

περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για το μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

2.1 ΛΙΤΗ ΣΚΕΨΗ: ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 

Η λιτή σκέψη, ευρέως γνωστή ως lean thinking, έχει τις ρίζες της στην Toyota Motor 

Corporation της Ιαπωνίας. Η στροφή προς μια εναλλακτική μέθοδο παραγωγής 

επινοήθηκε, όταν οι περιορισμένες πηγές και η οικονομική κρίση στην Ιαπωνία 

επέβαλλαν νέες πρακτικές μαζικής παραγωγής όπου τα προϊόντα μπορούσαν να 

παράγονται πιο φθηνά, σε μεγάλες ποσότητες και να πωλούνται μετέπειτα στην αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν συστήματα μαζικής παραγωγής 

που εφαρμόζονταν ήδη στην αγορά των ΗΠΑ από εταιρείες όπως η Ford και η General 

Motors (Holweg, 2006; Oliver, 2008; Seddon et al.,2009). 

 

Οι συνθήκες όμως, ήταν πολύ διαφορετικές για την Toyota της μεταπολεμικής 

δεκαετίας. Η προσπάθεια να υιοθετηθούν οι πρακτικές της αμερικανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας είχε να αντιμετωπίσει στην πράξη, φαινομενικά ανυπέρβλητες 

δυσκολίες. Ο Henry Ford είχε στη διάθεση του οικονομικό κεφάλαιο και μια 

διευρυμένη αγορά που εκτείνονταν ευρύτερα από τα σύνορα των ΗΠΑ. Η αυξημένη 

ζήτηση και οι οικονομίες κλίμακας δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για γραμμές 

μαζικής παραγωγής, δημιουργία αποθεμάτων και μετέπειτα διάθεση στην αγορά. Αυτό 

το σενάριο δεν είχε καμία τύχη στην ηττημένη Ιαπωνία του 1950 με την εντοπισμένη 

αγορά και τους περιορισμένους πόρους. Οι πιεστικές συνθήκες οδήγησαν την Toyota 

να εστιάσει στην απομάκρυνση των περιττών διαδικασιών, των περιττών υλικών και 

του χαμένου χρόνου σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα: 

ευέλικτες διαδικασίες που προσφέρουν στον πελάτη αυτό που θέλει, τη στιγμή που το 

θέλει, στην καλύτερη ποιότητα και σε προσιτή τιμή (Liker, 2004). 

 

Η ορολογία lean thinking αναφέρεται για πρώτη φορά στο best seller του 1990, ‘’Η 

Μηχανή που άλλαξε τον κόσμο: Η ιστορία της λιτής παραγωγής’’. Εκεί αναλύεται η 

μετάβαση από την βιοτεχνική στην μαζική παραγωγή, η οποία οδήγησε σε μια έκρηξη 

έμμεσης εργασίας: του σχεδιασμού παραγωγής, της μηχανικής και του μάνατζμεντ 

(Womack et al.,1990). 
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Το κρίσιμο σημείο έναρξης της λιτής σκέψης είναι η αξία. Η Αξία είναι μια έννοια που 

μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια μόνο από τον τελικό πελάτη. Κι έχει νόημα μόνο 

όταν μπορεί να εκφραστεί με όρους ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας η 

οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του καταναλωτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

και με συγκεκριμένο κόστος. Υπό αυτή την έννοια η λιτή φιλοσοφία είναι η απάντηση 

στην ιαπωνική λέξη Muda που σημαίνει σπατάλη. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία καταναλώνει πόρους και δεν 

δημιουργεί αξία: Λάθη τα οποία απαιτούν διόρθωση, περιττές διαδικασίες στην 

παραγωγή, μετακινήσεις εργαζομένων και αντικειμένων χωρίς κανένα σκοπό, 

καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία και δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών 

που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή (Womack & Jones, 2003).  

 

Ο επικεφαλής μηχανικός της Toyota, Taiichi Ohno, συνέταξε αυτό που ο ίδιος 

αποκαλούσε “seven deadly wastes” και συνοψίζονται στα παρακάτω. Νεότερες μελέτες 

έχουν οδηγήσει στην προσθήκη μιας επιπλέον σπατάλης, η οποία παρατίθεται μαζί με 

τους άλλους επτά τύπους (Graban, 2011). 

 

1. Υπερπαραγωγή (Overproduction): Το να παράγεις περισσότερα, γρηγορότερα ή 

νωρίτερα απ’ ότι απαιτείται για το επόμενο στάδιο της παραγωγής. 

2. Καταγραφή εμπορευμάτων (Inventory): Πλεονάζοντα υλικά ή πληροφορίες από 

αυτά που είναι απαραίτητα. 

3. Ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες (Defective product/service): Προϊόντα που 

χρειάζονται επιθεώρηση, διαλογή, επισκευή ή αντικατάσταση. Αντίστοιχα πληροφορίες 

οι οποίες είναι ελλιπείς και ανακριβείς. 

4. Υπερλειτουργία (Overprocessing): Δραστηριότητες οι οποίες δεν προσφέρουν αξία 

στο προϊόν ή την υπηρεσία από την οπτική του πελάτη. 

5. Αναμονή (Waiting): Άεργος χρόνος για το προσωπικό και τα μηχανήματα. 

6. Ανθρώπινο δυναμικό (People): Η σπατάλη του να μην χρησιμοποιείς τις 

δυνατότητες του προσωπικού (πνευματικές και δημιουργικές ικανότητες, ιδιαίτερες 

δεξιότητες και εμπειρία). 

7. Μετακινήσεις (Motion): Οποιαδήποτε μετακίνηση προσωπικού ή εξοπλισμού που 

δεν προσθέτει αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία  

8. Αναμονή (Delay): Αναμονή για το επόμενο στάδιο ή την εργασιακή δραστηριότητα 

(Alukal & Manos, 2006). 
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Η Προοδευτική φιλοσοφία της Toyota, όπως ήταν φυσικό, οδήγησε πολλούς 

οργανισμούς στην υιοθέτηση του συστήματος της lean παραγωγής. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αντίστοιχα με αυτά της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota. Κι αυτό γιατί υπήρξε η ψευδαίσθηση ότι το lean 

thinking ήταν απλά ένα εργαλείο παραγωγής. Η εφαρμογή του lean thinking στην 

παραγωγή δεν αποτελεί παρά ένα μέρος της lean φιλοσοφίας. Για να οδηγηθεί μια 

επιχείρηση σε βελτιούμενα αποτελέσματα χρειάζεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Η 

απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας κοινής κουλτούρας μεταξύ των στελεχών 

(stakeholders) για τη δημιουργία αξίας (value) σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 

του  οργανισμού. Η δημιουργία αξίας σε ανθρώπους, διαδικασίες, προϊόντα και 

υπηρεσίες είναι το κέντρο της φιλοσοφίας (Womack & Jones, 2003). 

 

 

2.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

Οι θεμελιώδεις αρχές του lean thinking όπως διατυπώθηκαν από τους Womack & Jones 

συνοψίζονται σε πέντε βασικά σημεία, τα οποία θα αναπτυχθούν στη συνέχεια: 

 

1. Προσδιορισμός της Αξίας (Value): Προσδιορίζεται από τον τελικό πελάτη και 

προσφέρει σ’ αυτόν το τελικό προϊόν / υπηρεσία που επιθυμεί, στη σωστή τιμή και στο 

σωστό χρόνο. Ο προσδιορισμός της Αξίας αποτελεί ουσιαστικά το πρωταρχικό βήμα 

για την έναρξη της Λιτής Παραγωγής και δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για την 

επιχείρηση , καθώς πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους 

εξωτερικούς πελάτες. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει την επανεξέταση όλων των 

τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών και είναι πολλές φορές η κίνηση που 

αποτελεί το κλειδί στην προσέλκυση νέων πελατών  (Wagner-Tsukamoto, 2008).  

 

2. Προσδιορισμός της Διαδοχής των Διεργασιών (Value Stream): Είναι το σύνολο 

όλων των δράσεων που απαιτούνται ώστε ένα προϊόν / υπηρεσία να ολοκληρωθεί μέσα 

από ένα σύστημα διαδικασιών μάνατζμεντ: α) το problem solving task από την 

διαδικασία της σύλληψης μέχρι την έναρξη της παραγωγής β) το information 

management task από τη διαδικασία της παραγγελίας μέχρι τον λεπτομερή σχεδιασμό 

της παράδοσης και γ) το finish material task από τα ακατέργαστα υλικά μέχρι το 

ολοκληρωμένο προϊόν. Ταυτοποιώντας την ροή της αξίας μέσα από το σύνολο των 



-6- 
 

διαδικασιών που προαναφέρθηκαν έρχεται στην επιφάνεια ένα πλήθος δράσεων οι 

οποίες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Διαδικασίες που προσθέτουν Αξία (Value Adding): Κάθε ενέργεια που φέρει το 

προϊόν/υπηρεσία στην τελική επιθυμητή μορφή για τον πελάτη 

 Διαδικασίες απαραίτητες αλλά μη προστιθέμενης Αξίας (Necessary but not 

Value Adding): Ενέργειες που δεν προσθέτουν Αξία, δεν γίνεται όμως να 

περιοριστούν. 

 Διαδικασίες που δεν προσθέτουν Αξία (Not Value Adding): Ενέργειες που 

καταναλώνουν πόρους χωρίς να προσθέτουν αξία και άρα πρέπει να 

περιοριστούν. 

 

3. Ροή Πληροφορίας και Υλικών (Flow): Αναφέρεται στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών μέσα από τα διάφορα στάδια, χωρίς αναμονές ή καθυστερήσεις (Nelson- 

Peterson & Leppa, 2007). Αφού προσδιοριστούν με ακρίβεια όλα τα βήματα που 

δημιουργούν αξία θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπάρχει ροή, εξαλείφοντας τα εμπόδια. Ιδανικά, κάθε στάδιο σε κάθε 

διαδικασία θα πρέπει να είναι πάντοτε σωστό και σε διαθεσιμότητα αλλά και ευέλικτο 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή , που δεν είναι πάντοτε σταθερές 

(Aherne & Whelton, 2010). 

 

4. Παραγωγή με βάση την Ζήτηση (Pull): Η παραγωγή των προϊόντων /υπηρεσιών 

που γίνεται για τον πελάτη, θα πρέπει να ακολουθεί τη ζήτηση, να μην είναι ούτε 

λιγότερη ούτε περισσότερη. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα/προϊόν κάθε διαδικασίας 

θα πρέπει να έλκεται από την επόμενη ακολουθώντας μια ομαλή ροή χωρίς να 

στοιβάζονται προιόντα/υπηρεσίες ανάμεσα στα διάφορα στάδια (waste) (Womack & 

Jones, 2003). 

 

5. Τελειότητα (Perfection): Καθώς οι οργανισμοί οργανώνουν τις διαδικασίες 

παραγωγής μέσα από τα στάδια που προαναφέρθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

βελτιώνοντας κάθε μεμονωμένο βήμα προκύπτει ένας καινούριος δρόμος όλο και πιο 

κοντά στις προσδοκίες του πελάτη. Οι αφοσιωμένες ομάδες παραγωγής που διατηρούν 

άμεση επικοινωνία με τον τελικό πελάτη/καταναλωτή βρίσκουν πάντοτε νέους τρόπους 

να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την αξία για τον πελάτη και πολύ συχνά 

ανακαλύπτουν νέες μεθόδους που να επιταχύνουν την ροή (flow) και την ζήτηση/έλξη 
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(pull) της παραγωγής. Τα άτομα που εργάζονται σε έναν οργανισμό καταφέρνουν με 

τον τρόπο αυτό να οδηγηθούν σε καινοτόμες ιδέες και να τις διαδώσουν σε όλο τον 

οργανισμό προωθώντας την εξέλιξη του (Houchens, 2013). Η πορεία προς την 

τελειότητα μπορεί να έρθει με δύο τρόπους, είτε μέσω της σταδιακής βελτίωσης είτε 

μέσω της ριζικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να εφαρμόσει τα στάδια 

που προαναφέρθηκαν (Καλλιώρας, 2011). Με τον τρόπο αυτό το ταξίδι προς την 

τελειότητα, δεν είναι «μια τρελή, ανέφικτη ιδέα» (Womack & Jones, 2003) 

 

 

2.3 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ KAIZEN 

 
Ο τρόπος σκέψης που ονομάζεται kaizen αντιπροσωπεύει “το Ιαπωνικό στυλ στην 

διοίκηση ποιότητας” και αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και την 

Αμερική μετά την άνθηση της Ιαπωνικής οικονομίας  κατά την δεκαετία του ’80. Η 

έννοια της λέξη kaizen είναι η προοδευτική και συνεχής βελτίωση, η αύξηση της αξία, 

η επίταση και η βελτίωση. Ετυμολογικά, προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις kai που 

σημαίνει κάνω και zen που σημαίνει καλά και αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία που στην 

Ιαπωνία, δεν αφορά μόνο το μάνατζμεντ αλλά και την καθημερινή ζωή (Asada et al, 

2000; Imai, 2008; Kraszewski, 2005; Pieczonka, 2003). Η εφαρμογή κάθε είδους 

πρότζεκτ βελτίωσης στο πλαίσια της φιλοσοφίας kaizen περνάει από τρεις φάσεις: 

 

Η πρώτη φάση αφορά στην ταυτοποίηση των προβλημάτων κατά την εργασία και η 

παραδοσιακή και πιο απλή μέθοδος είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων στο τελικό 

αποτέλεσμα και στη συνέχεια η αναζήτηση της πηγής προέλευσης τους. 

 

Η δεύτερη φάση αφορά στην πραγματοποίηση της ιδέας, στην παρουσίαση στους 

άλλους εναλλακτικών μεθόδων και λύσεων και στην εφαρμογή της νέας ιδέας. Κάθε 

υπάλληλος μπορεί να προτείνει τρόπους βελτίωσης του δικού του αντικειμένου και να 

υιοθετήσει και προτάσεις-διορθώσεις των υπολοίπων.   

Δείκτες για κάθε υπάλληλο στην πορεία εφαρμογής της kaizen φιλοσοφίας είναι: 

 

 Να εγκαταλείπει τις καθιερωμένες συμβατικές ιδέες. 

 Να εγκαταλείπει την τακτική της δικαιολογίας 

 Να εξετάζει πώς να εφαρμόσει μια νέα μέθοδο κι όχι γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα 

 Να διορθώνει άμεσα τα λάθη που συνέβησαν 
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 Να εκμεταλλεύεται την εμπειρία του και να μην ξοδεύει άσκοπα πόρους 

 Να αναζητά συνεχώς απάντηση στα ‘’γιατί’’ που προκύπτουν 

 

Η τρίτη φάση έχει να κάνει με την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων βελτίωσης. Η 

διαδικασία καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων πρέπει να είναι σαφώς 

καθορισμένη. Σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μπορούν να υπάρχουν ομάδες 

αξιολόγησης που θα εξετάζουν τις υποβληθείσες προτάσεις.  

Τα αποτελέσματα των υποβληθέντων προτάσεων αποτελούν και το βασικό κριτήριο 

στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δεν είναι απόρρητα αλλά δημοσιοποιούνται, ώστε 

και οι ίδιοι οι υπάλληλοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Μια τέτοια προσέγγιση 

προάγει τη δημιουργικότητα των υπαλλήλων και καλλιεργεί την κουλτούρα της 

συνεχούς βελτίωσης. 

 

 

2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ LEAN ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

Η εφαρμογή της λιτής φιλοσοφίας σε έναν οργανισμό είναι μια συνεχής διαδικασία κι 

όχι μια ενέργεια που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα. Απαιτείται μάλιστα ιδιαίτερη προσήλωση του προσωπικού στην αναζήτηση 

νέων ευκαιριών, στον εντοπισμό των περιορισμών και στην διαρκή προσπάθεια για 

μείωση της σπατάλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εμπνευστής της 

φιλοσοφίας, η Toyota Motor Company, η οποία ξεκίνησε την εφαρμογή του lean 

thinking το 1950 και συνεχίζει μέχρι σήμερα την μείωση της σπατάλης (Peterson et 

al.,2010). Οι αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου βιομηχανικού κόσμου έχουν 

οδηγήσει ολοένα και περισσότερους οργανισμούς στην αναζήτηση της ποιότητας, στην 

μείωση του κόστους και του χρόνου αναμονής, στην άμεση εξυπηρέτηση και την 

αυξημένη ευελιξία. Για να επιτύχουν τους στόχους που προαναφέρθηκαν, 

προσανατολίζονται στην υιοθέτηση της λιτής φιλοσοφίας. Η εφαρμογή του lean όμως 

απαιτεί μια ουσιαστική δέσμευση της διοίκησης. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η 

αναζήτηση εξωτερικής υποστήριξης προκειμένου να κατακτηθεί σε βάθος η γνώση της 

νέας φιλοσοφίας και να διερευνηθούν οι τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί (Peterson et 

al.,2010). 
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2.5 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LEAN 

THINKING 

 

Εκτός από τις τεχνικές και τα εργαλεία του lean thinking είναι πολύ σημαντικό να 

κατανοήσουμε μέσα από τη μελέτη διαφόρων οργανισμών, τους παράγοντες οι οποίοι 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του. 

 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που αναγνωρίζεται ως καθοριστικός για 

την lean προσέγγιση σε έναν οργανισμό είναι η δέσμευση και υποστήριξη του μάνατζερ 

του οργανισμού. Οι μάνατζερ θα έπρεπε όχι μόνο να δεσμευτούν οι ίδιοι στην 

εφαρμογή της lean φιλοσοφίας αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσουν τη νέα φιλοσοφία 

στο προσωπικό και να επιδεικνύουν προσωπικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή της. 

Σύμφωνα με τους Worley & Doolen (2006): 

α) Η λιτή σκέψη απαιτεί ξεκάθαρη επικοινωνία όχι μόνο ανάμεσα στις βάρδιες αλλά 

και μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών που προσθέτουν αξία. 

β) Όλες οι κατηγορίες πελατών του οργανισμού θα πρέπει να έχουν άμεση επικοινωνία 

και θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδικασία που να επιτρέπει την επικοινωνία 

και την άμεση προσέγγιση όταν δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα. 

γ) Οι lean οργανισμοί πρέπει να έχουν κανάλια επικοινωνίας που να είναι ευρέα και 

αποτελεσματικά. 

 

Επιπλέον η εφαρμογή μιας νέας εξατομικευμένης στρατηγικής για τον οργανισμό 

αποτελεί μια πιο ουσιαστική προσέγγιση καθώς η στείρα αντιγραφή άλλων 

στρατηγικών εμπεριέχει αυξημένο ρίσκο αποτυχίας (Bhasin, 2012). Μεταξύ των 

υποτιθέμενων ιδιοτήτων μιας νέας στρατηγικής θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

α) Επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Henderson & Larco, 

2003). 

β) Ενδυνάμωση των εργαζομένων ως απαραίτητη προϋπόθεση (Lee, 2007). 

γ) Απόλυτη δέσμευση των εργαζομένων στο πρόγραμμα (Hines, Found, Griffiths, & 

Harrison, 2008). 

δ) Εισαγωγή ενός προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων (Bhasin, 2012). 

Τον προσανατολισμό στην στρατηγική υποστηρίζουν και οι Appiotti & Bertels (2010) 

τονίζοντας την σημασία της κατανόησης του συστήματος πριν από την εφαρμογή των 

αλλαγών. 
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Αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες παρατηρούνται στον τομέα της υγείας στην ταυτοποίηση 

των κρίσιμων παραγόντων. Ο Polinska (2010) επεσήμανε πρώτον τη σπουδαιότητα της 

κατανόησης από την πλευρά του προσωπικού της συμμετοχής στην διαδικασία και 

δεύτερον τη χρησιμότητα της εμπειρίας ειδικών συμβούλων οι οποίοι μπορούν να 

υποστηρίξουν αντίστοιχα προγράμματα δίνοντας πολύτιμα παραδείγματα από το χώρο 

της υγείας. Οι ιδιαιτερότητες των οργανισμών υγείας είναι ποικίλες. Πολλές φορές 

προσλαμβάνονται λόγω έλλειψης, σύμβουλοι από το χώρο της βιομηχανίας παραγωγής. 

Επιπλέον, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο στον χώρο της υγείας ποιος είναι ο πελάτης. Τέλος 

η φύση της ιεραρχίας στους οργανισμούς υγείας είναι τέτοια που δεν συνάδει με το 

ομαδικό πνεύμα και την αμεσότητα στην επικοινωνία καθώς οι γιατροί θεωρείται τόσο 

από τους ίδιους όσο και από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας ότι ανήκουν σε 

υψηλότερο κλιμάκιο. Αυτή η θεώρηση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα της 

lean φιλοσοφίας που έχει ως βασική προϋπόθεση την ανοιχτή επικοινωνία σε όλες τις 

διαδικασίες αξίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημανθούν οι παράγοντες που 

ενισχύουν το ρίσκο στην εφαρμογή του lean thinking όπως τυποποιήθηκαν από τους 

Marodin & Aurin (2015): 

 

 Οι άνθρωποι φαίνεται να χάνουν το κίνητρο τους μετά από κάποια χρόνια. 

 Έλλειψη τεχνικών γνώσεων του lean μάνατζμεντ. 

 Έλλειψη οικονομικών ή/και ανθρώπινων πόρων. 

 Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων κλιμακίων του οργανισμού 

 Δυσκολία στο να προσδιοριστούν εξ’ αρχής τα οικονομικά οφέλη 

 Μετριοπαθής υποστήριξη από την πλευρά του μάνατζμεντ 

 Μετριοπαθής υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης 

 Ανασφάλεια στην εφαρμογή δεικτών απόδοσης 

 Φόβος απολύσεων λόγω εφαρμογής νέων τακτικών 

 Οι κατώτεροι χειριστές τις περισσότερες φορές δεν νιώθουν υπεύθυνοι για την 

επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή νέων πρακτικών 

 Εγκατάλειψη του πρότζεκτ μακροπρόθεσμα 

 Δυσκολία στην διατήρηση του ρυθμού των τρεχουσών lean εφαρμογών  

 

 

 

 

 



-11- 
 

2.6 Η  LEAN ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η ιδέα της μεταφοράς της lean φιλοσοφίας από το χώρο της παραγωγής στον τομέα των 

υπηρεσιών δεν άργησε να εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ο Levitt (1972) ήταν από τους 

πρώτους συγγραφείς που μελέτησε τον τρόπο που οι αρχές του lean thinking θα 

έβρισκαν εφαρμογή στον τομέα των υπηρεσιών. Βασισμένοι στις μελέτες του Levitt 

(1972, 1976) οι ερευνητές Bowen & Youngdahl (1998) εκπόνησαν μελέτες που 

αφορούσαν τον τρόπο που οι τεχνικές του lean thinking εφαρμόζονταν σε βιομηχανίες 

του τομέα υπηρεσιών. Αντίστοιχα με τους εμπνευστές της lean παραγωγής οι Bowen & 

Youngdahl θεωρούνται οι “πατέρες” των lean υπηρεσιών καθώς στο εμβληματικό τους 

άρθρο “Lean service: in defense of a production-line approach”, δημιουργήθηκε ο όρος 

λιτή υπηρεσία και κέρδισε τις εντυπώσεις ως η πρώτη προσέγγιση της lean θεωρίας 

προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (Reis Leite & Ernani Vieira, 2015). 

 

Για τους Bowen & Youngdahl (1998) η σπουδαία ομοιότητα με το μοντέλο των 

Womack & Jones είναι η εφαρμογή της διαδικασίας ροής στις υπηρεσίες καθώς και η 

χρήση των pull systems από τον πελάτη. Μια ακόμη σημαντική συνεισφορά των 

συγγραφέων είναι η αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα και στον τρόπο που 

εμπλέκεται στις υπηρεσίες, εισάγοντας την έννοια της “ενδυνάμωσης” για τους 

εργαζόμενους και τις ομάδες. Ο τομέας των υπηρεσιών σε αντίθεση με την βιομηχανία 

παραγωγής, χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, είτε 

στην απ’ ευθείας εξυπηρέτηση πελατών, είτε έμμεσα προετοιμάζοντας μια υπηρεσία 

που απευθύνεται στον πελάτη. Αυτό τεκμηριώθηκε μάλιστα από τους Chase & Apte 

(2006) σύμφωνα με τους οποίους το 2006, ο τομέας των υπηρεσιών στην Αμερική 

απασχολούσε το 83% του εργατικού δυναμικού ενώ η βιομηχανία παραγωγής μόλις το 

10% (US Department of Labor, 2006). 

 

Πολλοί μελετητές που ασχολήθηκαν με τις αρχές του lean thinking στις υπηρεσίες, 

επικεντρώθηκαν στους εργαζόμενους, εξετάζοντας είτε την εκπαίδευση τους είτε την 

αύξηση της αυτονομίας τους (ενδυνάμωση) (Bowen & Youngdahl 1998; Swank 

2003; Sarkar 2007; Bicheno 2008). Εκτός όμως από τους ανθρώπους που συμμετέχουν 

στις διαδικασίες κατά την παραγωγή υπηρεσιών το lean thinking εστιάζει και στον 

πελάτη. Σε αντίθεση με την παραγωγή, η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες πωλήσεων 

είναι με τον πελάτη. Σύμφωνα με τους Silvestro et al. (1992) υπάρχουν τρεις 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132015005079012&script=sci_arttext#B11
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132015005079012&script=sci_arttext#B49
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132015005079012&script=sci_arttext#B49
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132015005079012&script=sci_arttext#B40
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132015005079012&script=sci_arttext#B9
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κατηγορίες στον τομέα των υπηρεσιών: α) οι επαγγελματικές υπηρεσίες με αυξημένη 

εστίαση στους ανθρώπους, τον χρόνο επαφής και τις διαδικασίες όπως είναι για 

παράδειγμα οι τράπεζες β) τα καταστήματα υπηρεσιών όπως είναι τα ξενοδοχεία ή οι 

υπηρεσίες ενοικίασης όπου τα επίπεδα εστίασης στον πελάτη κινούνται μεταξύ 

εξατομικευμένης και μαζικής εξυπηρέτησης και γ) ο τομέας της μαζικής εξυπηρέτησης 

όπως είναι οι μεταφορικές υπηρεσίες . 

 

Παρά τις ομοιότητες στις αρχές των lean υπηρεσιών και στη lean παραγωγή, ο τομέας 

των υπηρεσιών δεν έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο αναφοράς για κάθε περίπτωση ή 

συγκεκριμένα βήματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε είδος υπηρεσίας. 

Αντιθέτως υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον τύπο των υπηρεσιών κι αυτό δικαιολογείται από την 

μεγάλη ποικιλία στα είδη των υπηρεσιών: νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μεταφορές, 

υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες εστίασης είναι μερικά από τα είδη των υπηρεσιών 

(Reis Leite & Ernani Vieira, 2015). Στον πίνακα φαίνονται συγκεντρωμένα τα 

χαρακτηριστικά διαφόρων υπηρεσιών όπως έχουν μελετηθεί από τους αντίστοιχους 

ερευνητές:    
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Πίνακας 1:Χαρακτηριστικά υπηρεσιών που έχουν μελετηθεί από τους ερευνητές 

(Selau et al. 2009, cited in Reis Leite & Ernani Vieira, 2015). 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ LEAN ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Bowen & 

Youngdahl 

(1998) 

Μείωση των αντισταθμίσεων απόδοσης – Ροή στις διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία – Πελατοκεντρικό σύστημα – Μείωση απώλειας 

κέρδους στις διαδικασίες εφοδιασμού − Ενδυνάμωση ανθρώπινου 

δυναμικού και ομάδων  

Swank (2003) 

 

Μείωση των αντισταθμίσεων απόδοσης – Ροή στις διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία – Πελατοκεντρικό σύστημα – Μείωση απώλειας 

κέρδους στις διαδικασίες εφοδιασμού − Ενδυνάμωση ανθρώπινου 

δυναμικού και ομάδων – Διαχωρισμός δραστηριοτήτων ανάλογα με 

την πολυπλοκότητα – Κοινοποίηση δεικτών απόδοσης 

Sánchez & Pérez 

(2004) 

Περιορισμός των ζημιών – Συνεχής βελτίωση – Πολυδιάστατες 

ομάδες – Just in time – Διαπραγμάτευση με τους εφοδιαστές – 

Ευέλικτα πληροφοριακά συστήματα 

Ahlstrom (2004) 

Περιορισμός των ζημιών – Μηδενισμός ελαττωμάτων − Συστήματα 

pull – Πολυδιάστατες ομάδες – Αποκέντρωση ευθυνών – 

Κατακόρυφα πληροφοριακά συστήματα – Συνεχής βελτίωση 

Womack & 

Jones (2005) 

 

Εξ’ ολοκλήρου επίλυση των ζητημάτων του πελάτη − Σεβασμός 

στον χρόνο του πελάτη – Παροχή στον πελάτη της υπηρεσίας που 

θέλει, όπου την θέλει και όταν τη θέλει 

Jones (2006) 

Προσδιορισμός διαδικασιών που δημιουργούν αξία από την οπτική 

του πελάτη – Σχεδιασμός βημάτων που προσθέτουν αξία –

Σχεδιασμός διαδικασιών χωρίς διακοπές – Συνεχής αναζήτηση της 

τελειότητας, της συνεχούς βελτίωσης και των ροών που 

δημιουργούν αξία 

Sarkar (2007) 

Εφαρμογή του μοντέλου DEB-LOREX − διαδικασίες και 

εξασφάλιση βιωσιμότητας για τους οργανισμούς − Χρήση πέντε 

στοιχείων: άνθρωποι, διαδικασίες, συνεργάτες, αντιμετώπιση 

προβλημάτων, προαγωγές 

Bicheno (2008) 

Οι νέες σπατάλες: ακατάλληλο προϊόν, ανθρώπινο κεφάλαιο, 

υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, καθυστερήσεις, άσκοπες 

μετακινήσεις, ασάφειες στην επικοινωνία, λάθη στην καταγραφή 

εμπορευμάτων 
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2.7 LEAN THINKINK ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η φιλοσοφία της λιτής σκέψης έχει βρει εφαρμογή στον χώρο της υγείας μόλις την 

προηγούμενη δεκαετία, σαν μια μέθοδος βελτίωσης ποιότητας (Joosten, Bongers & 

Janssen, 2009). Το νοσοκομειακό περιβάλλον μάλιστα είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση 

καθώς οι παρεμβάσεις του lean έχουν ως στόχο την μείωση της σπατάλης και την 

διευκόλυνση της ροής στις διαδικασίες φροντίδας των ασθενών (Shortell, 1998; 

Shojania & Grimshaw 2005; Rycroft-Malone et al., 2002). 

 

Η μεταφορά του lean στον τομέα υγείας δεν είναι μια παλιά ιστορία. Σύμφωνα με τον 

Brandao de Souza (2009) η πρώτη αναφορά του lean στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας 

προσδιορίζεται το 2001 από το NHS Modernisation Agency. Από τότε πολυάριθμες 

εκδόσεις σε δέκα διαφορετικές χώρες αναφέρονται στην εφαρμογή του lean στο χώρο 

της υγείας. Οι Balle & Regnier (2007) αποδίδουν την δημοτικότητα του lean στο χώρο 

της υγείας στην ‘’διπλή εστίαση του lean τόσο στην ικανοποίηση του ασθενή όσο και 

στην ικανοποίηση των εργαζομένων, κάτι που ταιριάζει στη φιλοσοφία των 

περισσότερων οργανισμών υγείας’’. Αντίστοιχα ο Gary Kaplan, CEO του Virginia 

Mason Medical Center επισημαίνει τις ομοιότητες του lean με τις φιλοσοφίες του 

χώρου υγείας “πρώτα ο πελάτης, εστίαση στην ποιότητα και ασφάλεια, δέσμευση στους 

υπαλλήλους” ( Bohmer & Ferlins, 2006). Σήμερα, υπάρχουν οργανισμοί υγείας που 

αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής του lean thinking: το Virginia Mason Medical 

Center στο Σηάτλ των ΗΠΑ, το Flinders στην Αυστραλία και το Royal Bolton NHS 

Foundation Trust, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Bohmer and Ferlins, 2006; Ben-Tovim et al., 

2007; and Fillingham, 2008). Ο Gubb (2009) επισημαίνοντας τα επιτεύγματα στο 

Flinders αναφέρει ότι μετά από 2,5 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, το 

νοσοκομείο έκανε 15−20% περισσότερη δουλειά, με λιγότερα περιστατικά ασφαλείας, 

με το ίδιο κεφάλαιο, τις ίδιες δομές, την ίδια τεχνολογία και το ίδιο προσωπικό. 

 

Στις δυτικές κοινωνίες, ο τομέας της υγείας αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά 

προβλήματα. Τα επιστημονικά επιτεύγματα του ιατρικού τομέα οδήγησαν στη θεραπεία 

ανίατων ασθενειών και στην ανάγκη νοσηλείας ολοένα και περισσότερου αλλά και 

γηραιότερου πληθυσμού, φέρνοντας τους οργανισμούς υγείας αντιμέτωπους με 

υπέρμετρα κόστη (Tragardh & Lindberg, 2004). Από τη στιγμή που τα κόστη συνεχώς 

αυξάνονται ενώ οι πηγές χρηματοδότησης (κρατικός προϋπολογισμός ή ασφαλιστικές 
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εισφορές) παραμένουν σταθερές ή βαίνουν μειούμενες, οι διαθέσιμοι πόροι 

αποτυγχάνουν να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις (Fillingham, 2007). Συνεπώς η 

ποιότητα καθώς και η ικανοποίηση τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών 

μειώνεται όσο οι καθυστερήσεις και οι ουρές αναμονής αυξάνονται. Έτσι οι οργανισμοί 

υγείας δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών (Heuvel et al., 2006). 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους: Είτε δίνοντας μεγαλύτερο 

κεφάλαιο στην υγεία, αντιμετωπίζοντας όμως συμπτωματικά ένα προβληματικό 

σύστημα και λύνοντας τα προβλήματα βραχυπρόθεσμα, είτε διορθώνοντας το σύστημα 

από την βάση του θεραπεύοντας τις ρίζες του προβλήματος. Η δεύτερη προσέγγιση 

είναι σαφώς προτιμώμενη (Machado & Leither, 2010). 

 

Κι ενώ κάποιες από τις αιτίες της αύξησης του κόστους στην υγεία, όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσμού, δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν, φαίνεται ιδιαίτερα 

ελπιδοφόρα η στρατηγική του επανασχεδιασμού των διαδικασιών στον οργανισμό 

υγείας (Tragardh & Lindberg, 2004). Σε πολλές περιπτώσεις ο τομέας της υγείας 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξειδικευμένου μάνατζμεντ, περιττές επαναλήψεις στις 

διαδικασίες, καθυστερήσεις και αυξημένους χρόνους αναμονής (Heuvel et al., 2006). Η 

ιδανική λύση για την εξυγίανση της λειτουργίας του συστήματος υγείας δεν είναι παρά 

η διαχείριση του συστήματος με ένα νέο τρόπο που θα αυξήσει την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητά του. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να ανακαλυφθεί ένα νέο 

σύστημα μάνατζμεντ. Υπάρχει ήδη, έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες μας και να 

βελτιώσει ταυτόχρονα την ποιότητα, το ηθικό και την παραγωγικότητα. Το όνομα του 

είναι “lean” (Fillingham, 2007). 

 

Η δύναμη του lean έγκειται στην καθολικότητα του καθώς ενδείκνυται να εφαρμοστεί 

σε κάθε τύπο υπηρεσιών (Fillingham, 2007). Προερχόμενο από την 

αυτοκινητοβιομηχανία, πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε και σε άλλους τομείς της 

βιομηχανίας επιτυγχάνοντας αξιομνημόνευτα αποτελέσματα. Έτσι η μεταφορά του lean 

thinking στο νοσοκομειακό περιβάλλον δεν ήταν παρά θέμα χρόνου καθώς οι αρχές του 

μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα της υγείας με τον ίδιο περίπου τρόπο που 

εφαρμόζονται και στις άλλες υπηρεσίες (Miller, 2005) . Το νόημα του εστιάζεται στην 

βελτίωση των διαδικασιών περιορίζοντας τη σπατάλη. Όλοι οι οργανισμοί έχουν τις 

δικές τους διαδικασίες που στοχεύουν στην δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Κάθε 

διαδικασία αποτελείται από ένα σύνολο βημάτων κάποια από τα οποία προσθέτουν 

αξία και κάποια όχι. Το βασικό στοιχείο του lean είναι η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς 
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τους τύπους βημάτων ενώ η διαχωριστική γραμμή καθορίζεται από τον πελάτη: 

Προστιθέμενης αξίας είναι αυτό που ο πελάτης θέλει από το προϊόν ή την υπηρεσία και 

αυτό για το οποίο είναι πρόθυμος να πληρώσει (Heuvel et al., 2006). Αφού γίνει αυτή η 

διάκριση, το επόμενο στάδιο είναι να περιοριστούν οι δραστηριότητες που δεν 

προσθέτουν αξία έτσι ώστε κάθε βήμα που θα απομείνει να προσθέτει στην αξία κάθε 

διαδικασίας. Εστίαση στην εσωτερική ποιότητα, λιγότερες καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πελάτη είναι ο συνδυασμός που 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και παράλληλα στη 

μείωση του κόστους (Machado & Leither, 2010).  

 

Οι παρεμβάσεις του lean μανατζμεντ διαφοροποιούνται σημαντικά από τις κλινικές 

παρεμβάσεις που επηρεάζουν το βιολογικό σύστημα και στις οποίες φαίνεται να 

υπάρχει μια γραμμική σχέση αιτιατού αποτελέσματος (Kaplan et al.,2010; Ovretveit & 

Gustafson, 2011). Ένα γενικό πλαίσιο είναι εύκολο να καθοριστεί στις κλινικές 

παρεμβάσεις και να προσδιοριστούν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν 

αποτελούν μέρος της παρέμβασης (Davidoff, 2011; Pawson et al, 2005). Σε ότι αφορά 

τις lean παρεμβάσεις, τα όρια μεταξύ παρεμβάσεων και περιβαλλοντικών παραγόντων 

είναι σχετικά ασαφή καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν κοινωνικό και 

περίπλοκο χαρακτήρα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποτελούνται από 

πολλαπλά και αμοιβαία διαδραστικά στοιχεία. Εξελίσσονται διαρκώς με την πάροδο 

του χρόνου ως απάντηση στη συνεχή ανατροφοδότηση, εξαρτώμενες από την 

κατάσταση συσσωρευτικών διαδικασιών και συνεπώς εγγενώς ασταθείς και δύσκολο 

να τυποποιηθούν (Young & McClean 2008; Walshe, 2009; Radnor, Holweg & Waring, 

2012). Το lean καθώς και οι άλλες παρεμβάσεις βελτίωσης ποιότητας πολύ συχνά 

αναπροσαρμόζονται, αναμιγνύονται και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και αυτό και 

μόνο το γεγονός αμφισβητεί την αυστηρή διάκριση μεταξύ τους (Andersen, Rovik & I 

ngebrigtsen, 2013).   
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2.8 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ LEAN THINKING 

 
 
Από την μέχρι τώρα ανάλυση η lean φιλοσοφία μοιάζει απλή και λογική. Αποκαλύπτει 

αρχές που δημιουργούν ένα νέο τρόπο σκέψης και διαχείρισης. Η μετάβαση όμως από 

την θεωρία στην πράξη δεν είναι τόσο απλή (Jimmerson et al., 2005). Σε μια βαθύτερη 

ανάλυση των περιγραφών του lean μάνατζμεντ οι περισσότερες περιγραφές γρήγορα 

περνάνε από τη φιλοσοφική ανάλυση σε ένα σύνολο εργαλείων που είναι γνωστά ως 

“lean εργαλεία”. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύνολο μεθόδων 

που δίνουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να εφαρμόσει την λιτή 

φιλοσοφία και συνεπώς να διευκολύνει την εφαρμογή του lean μάνατζμεντ στην πράξη. 

Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 100 εργαλεία, κάθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί 

διαφορετικό σκοπό (Machado & Leither, 2010). Παρακάτω γίνεται ανάλυση των 

σημαντικότερων εργαλείων όπως αυτά απαντώνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. 

 

 

2.8.1 Value Stream Map (VSM) 

 

Ο χάρτης ροής αξίας είναι το εργαλείο που απαντάται συχνότερα στη βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τους Koning et al. (2006) πρόκειται για το “πρωταρχικό αναλυτικό 

εργαλείο” στην πορεία της λιτής μεταμόρφωσης. Ο χάρτης ροής αξίας είναι ένας 

“εκτεταμένος χάρτης ροής με πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, τη συνέχεια της 

ροής και της εργασίας σε εξέλιξη που επισημαίνει τα βήματα χωρίς προστιθέμενη αξία 

και τα σημεία συμφόρησης”. Στον οργανισμό υγείας ο πρωταρχικός πελάτης είναι ο 

ασθενής. Η αξία δημιουργείται για τον ασθενή μέσω μιας διαδικασίας. Η διαδικασία 

είναι ένα σύνολο πράξεων ή βημάτων καθένα από τα οποία πρέπει να ολοκληρώνεται 

σωστά, στην κατάλληλη στιγμή ώστε να δημιουργεί αξία για τον ασθενή. Ο ασθενής 

είναι το σημαντικότερο πρόσωπο και κάθε πράξη γίνεται γύρω από αυτόν προκειμένου 

να αυξήσει το επίπεδο ικανοποίησης του (Miller, 2005). Ο πελάτης μπορεί να είναι 

επίσης ένας εργαζόμενος που μπορεί για παράδειγμα να περιμένει τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών του εξετάσεων ή την ακτινογραφία του από το ακτινολογικό. Ο 

εργαζόμενος όμως είναι ο δευτερεύον πελάτης. Είναι κρίσιμης σημασίας, η αξία να 

προσδιορίζεται από τον πρωταρχικό πελάτη: τον ασθενή (Miller, 2005). Επιπλέον ο 

χάρτης ροής αξίας μπορεί να αναπαριστά γραφικά τη ροή υλικού και πληροφορίας 

παράλληλα με τη ροή των ασθενών (Zidel, 2006). 
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Η δημιουργία ενός χάρτη ροής αξίας δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται αρχικά. 

Αρκεί να επιλέξει κανείς ένα συγκεκριμένο ασθενή και να ακολουθήσει την πορεία του  

μέσα στο σύστημα. Είναι μια άμεση παρατήρηση με σκοπό να καταλάβουμε την 

εμπειρία του ασθενή μέσα στο νοσοκομείο και να χαρτογραφήσουμε την διαδρομή του 

μέσα σ’ αυτό (Fillingham, 2007). Μπορεί να προσδιορίσει κανείς τα διαφορετικά 

βήματα στη διαδικασία και να προσδιορίσει την αλληλουχία τους. Σύντομα θα μπορεί 

να διαπιστώσει τα βήματα προστιθέμενης αξίας και μη. Ο χάρτης ροής αξίας, 

επισημαίνει τη διαταραχή της ροής αξίας κι εμφανίζει τα σημεία συμφόρησης που 

πρέπει να εξαλειφθούν. Εκτός από την περιγραφή της παρούσας κατάστασης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την περιγραφή μιας μελλοντικής κατάστασης. Ο χάρτης 

επισημαίνει “πως μια διαδικασία μπορεί να αλλάξει στον δρόμο προς την τελειότητα” 

(Miller, 2005) που σημαίνει ότι κάποια βήματα που δεν προσθέτουν αξία πρέπει να 

εξαλείφονται κι αν δεν μπορούν να εξαλειφθούν μπορούν έστω να περιοριστούν. Τα 

βήματα που προσθέτουν αξία στη διαδικασία μπορούν επίσης να συγχωνευθούν σε ένα 

μεγαλύτερο συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ο χάρτης της 

μελλοντικής αξίας περιλαμβάνει επίσης τη διάρκεια των βημάτων μεμονωμένα 

(Machado & Leither, 2010). 

 

Επιπλέον, ο χάρτης εμφανίζει εκτός από τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον 

πραγματικά απαιτούμενο χρόνο εργασίας. Κι ενώ ο συνολικός χρόνος (όλα τα βήματα) 

πρέπει να μειωθεί, ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος εργασίας (βήματα με αξία) 

παραμένει ο ίδιος καθώς στα βήματα που προσθέτουν αξία δεν υπάρχει σπατάλη η 

οποία θα μπορούσε να μειωθεί. Πολύ σημαντικό είναι επίσης, ο χάρτης να γίνεται από 

ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις διαδικασίες εκ των έσω όπως ένας γιατρός ή μια 

νοσηλεύτρια ή ένας μάνατζερ. Είναι πολύ πιο απλό για κάποιον που γνωρίζει τη 

διαδικασία και την καταγράψει ο ίδιος, να την καταλάβει και στη συνέχεια να τη 

βελτιώσει. Μια διεπιστημονική ομάδα που έχει την γνώση της λιτής φιλοσοφίας, είναι 

απαραίτητη (Kim et al., 2007; Fillingham, 2007). Ακόμα και ο ασθενής μπορεί να είναι 

μέλος μιας τέτοιας ομάδας καθώς η παρατήρηση της διαδικασίας από διαφορετική 

οπτική μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση αλλά και κάθε μέλος να 

επωφεληθεί από την παρατήρηση. 

 

Η εικόνα που ακολουθεί αναπαριστά ένα χάρτη ροής αξίας για τους γύρους νοσηλείας 

που εκτελούνται με τη συσσώρευση εργαστηριακών εξετάσεων, ζωτικών σημείων, 
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εγγραφή παραγγελιών και σημειώσεων. Τα μπλε κουτάκια υποδηλώνουν παραδείγματα 

σπατάλης στις διαδικασίες (Virginia Mason Medical Center, 2010). 

 

 
 
 

Εικ. 1: Value Stream Map (Gebre et al., 2012)  
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2.8.2 Process Map  

 

Παρόμοια χρήση με τον VSM έχει ο process map. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

χαρτογράφηση της διαδικασίας από το πρώτο βήμα μέχρι το τελευταίο (end to end flow 

diagram). Ο process map δείχνει την πλήρη εικόνα της διαδικασίας ροής από την αρχή 

ως το τέλος και η απλούστερη μορφή ενός process map είναι ο ‘’road map’’. Παρέχει 

πληροφορίες για τα βασικά βήματα της διαδικασίας αλλά βοηθά να εντοπιστούν και τα 

σημεία συμφόρησης (Anjard, 1998).  

 

 

2.8.3 Αναφορά Α3 

 

Με τον όρο Α3 αναφερόμαστε στην διεθνή ορολογία για το φύλλο χαρτιού διαστάσεων 

11΄΄x17΄΄΄. Όπως και ολόκληρη η φιλοσοφία του lean thinking έτσι και αυτό το 

εργαλείο προέρχεται από την Toyota όπου χρησιμοποιούνταν προκειμένου να υπάρχει 

καταγραφή πλήρους αναφοράς σε ένα μόνο χαρτί. Έτσι καθιερώθηκε το όνομα Α3 για 

την πλήρη αναφορά η οποία περιγράφει την διαδικασία της σκέψης στο πλαίσιο του 

problem solving (Flinchbaugh, 2017). Ο τρόπος συμπλήρωσης της αναφοράς Α3 

αναπτύσσεται εκτενέστερα στο ερευνητικό μέρος της παρούσης εργασίας.   

 

 

2.8.4  5S 

 
Ένα άλλο εργαλείο που απαντάται συχνά στην βιβλιογραφία είναι τα 5S. Το εργαλείο 

αυτό περιγράφεται με ακρίβεια σαν “ένα μέρος για όλα και όλα στο μέρος τους”. Είναι 

ουσιαστικά μια μέθοδος για την οργάνωση του χώρου εργασίας. Σκοπός του 5S είναι να 

οργανώσει τον χώρο εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε τα απαιτούμενα εργαλεία να 

βρίσκονται εύκολα και γρήγορα κι έτσι η εργασία να γίνεται πιο αποτελεσματικά, 

ακολουθώντας μια ομαλή ροή (Machado & Leither, 2010). Η βάση της kaizen 

φιλοσοφίας συμπυκνώνεται σε μια ομάδα πέντε χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν 

καθοριστεί από τους Ιάπωνες ειδικούς ως ένα σύνολο καλών πρακτικών η προέλευση 

των οποίων είναι οι παραδοσιακοί τρόποι συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο. Ο 

καθορισμός των 5s προκύπτει από τις Ιαπωνικές λέξεις: 
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Εικ. 2: 5s structure 

 

 

 Seiri (selection): Κατάλληλη προετοιμασία του εργασιακού χώρου και του 

τρόπου εργασίας, περιορίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο. 

 Seito-order (systemic): Ευταξία στο χώρο εργασίας και προετοιμασία κάθε 

απαιτούμενου εργαλείου ώστε να διευκολύνεται η άμεση χρήση του. 

 Seiso-clearness (cleaning): υψηλό αίσθημα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 

έλεγχος του εξοπλισμού και των μέσων παραγωγής. 

 Seiketsu-consolidation (standardization): υπενθύμιση στο προσωπικό ώστε να 

φροντίζει τα εργαλεία και τον εξοπλισμό και να διατηρεί την τάξη στο χώρο 

εργασίας. 

 Shitsuke-discipline (self-discipline): υιοθέτηση από τους υπαλλήλους των 

αρχών του οργανισμού, περιορισμός αρνητικών συνηθειών. 

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε ότι στο δεύτερο στάδιο βρίσκει εφαρμογή το 

Just in Time (JIT) ορολογία που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι τα απαιτούμενα 

εργαλεία καταφτάνουν ακριβώς πριν τελειώσουν τα προηγούμενα ή οι υπηρεσίες 

Shitsuke 

discipline 

Seiri 

organisation 

Seiketsu 

consolidation 

Seiso 

cleanness 

Seito 

order 
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παρέχονται όταν είναι απαραίτητο. Η βασική αρχή του Just In Time είναι η μείωση των 

buffers (αποθηκευτικοί χώροι, χρόνοι αναμονής) μεταξύ των βημάτων. Η εφαρμογή του 

στον οργανισμό υγείας μπορεί να διασφαλίσει ότι οι απαιτούμενες υπηρεσίες είναι 

άμεσα διαθέσιμες στην περίπτωση του επείγοντος. Είναι επίσης μια εξαιρετική λύση 

για τις περιπτώσεις όπου κατασκευαστικά υπάρχει έλλειψη χώρου. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις οι εβδομαδιαίες αναπληρώσεις υλικών υπερκαλύπτουν τους 

χώρους αποθήκευσης, πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εάν εφαρμοστεί η 

λύση της ημερήσιας αναπλήρωσης. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο προκύπτει το ρίσκο 

των ελάχιστων αποθεμάτων καθώς η ζήτηση υπηρεσιών υγείας είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ο Weber (2006) προτείνει την 

χρήση του “heijunka”. Πρόκειται για μια διαδικασία που υποδηλώνει πώς να 

ισοσταθμίσουμε την άνιση πελατειακή ζήτηση ώστε να δημιουργηθεί μια προβλέψιμη 

κι επίπεδη ροή διαδικασιών. Την διαδικασία αυτή υιοθέτησαν και οι Ballé & Régnier 

(2007) κατά την εφαρμογή των 5S σε αποθηκευτικούς χώρους. Κατέστη δυνατή η 

άμεση αντίδραση σε μια αναδυόμενη έλλειψη αποθεμάτων και κατόρθωσαν να 

κατανοήσουν την καθημερινή κατανάλωση κάθε προϊόντος, έτσι ώστε τα επίπεδα των 

αποθεμάτων να μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα. Επιπλέον, εφαρμόστηκε μια ακόμη 

αρχή του lean thinking το “jidoka” που σημαίνει “αντίδραση στο πρώτο ελάττωμα”, 

διασφαλίζοντας ότι ένα σύνολο διορθωτικών κινήσεων έμπαινε σε εφαρμογή σε 

περίπτωση ελλείψεων (Ballé & Régnier,2007). 

 

Ο σκοπός της τεχνικής 5s είναι να συνεισφέρει στις διαδικασίες προσφέροντας ένα 

καθαρότερο και πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας που θα ενισχύσει την 

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία, οι 

ίδιοι οι υπάλληλοι θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και 

της ασφάλειας (Gapp et al, 2008; Bicheno, 2004). Στον τομέα της υγείας οι Manos, 

Sattler & Alukal (2006) επισημαίνουν την περίπτωση εφαρμογής των 5s σε παθολογική 

κλινική η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την εξαιρετική μείωση στην χρήση του 

πατώματος κατά 40% και στην αύξηση του αποθηκευτικού χώρου κατά 17% με 

συνακόλουθη αύξηση στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στη συνέχεια των 

ασθενών. Αντίστοιχα σε νοσοκομείο της Βοστώνης, με το εργαλείο των 5s έγιναν μέσα 

σε μία εβδομάδα εβδομήντα μία βελτιώσεις στην αίθουσα ανάνηψης γεγονός που 

οδήγησε σε μείωση των κλινικών συμβάντων και λαθών και σε αύξηση του ηθικού των 

εργαζομένων (Fillingham, 2007).  
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2.8.5 Διεξαγωγή Μετρήσεων Χρόνου 

 

Οι χρονικές μετρήσεις αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην εφαρμογή του lean thinking 

και είναι άμεσα συνδεδεμένες με την χρήση του  Value Stream Map (VSM) όπου 

υπολογίζεται η διάρκεια κάθε βήματος αλλά και της διαδικασίας συνολικά (Kim et al., 

2007). Οι VSM μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και χρονικές μελέτες οι οποίες 

βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας και της επιρροής των μεμονωμένων βημάτων 

στην όλη διαδικασία (Workman-Germann & Haag, 2007) . Η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών μπορεί να υπολογιστεί αξιολογώντας τη σχέση των βημάτων που 

προσθέτουν αξία και αυτών που δεν προσθέτουν αξία. Επιπλέον η αξιολόγηση της 

εφαρμογής του lean thinking μπορεί να πραγματοποιηθεί συγκρίνοντας τους χρόνους, 

πριν και μετά την εφαρμογή (Persoon et al., 2006). Στην συνέχεια παρατίθενται οι όροι 

που απαντώνται συνηθέστερα στη σχετική βιβλιογραφία: 

 

Ο όρος Lead time χρησιμοποιείται για να εκφράσει πόσο χρόνο χρειάζεται οποιαδήποτε 

διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να διέλθει ένας 

ασθενής μέσα από ολόκληρη τη ροή αξίας (Zidel, 2006). Για την μείωση του είναι 

απαραίτητη η εξάλειψη της σπατάλης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας στις 

ενδιάμεσες διαδικασίες (Heuvel et al.,2006). 

 

Με τον όρο Cycle time αναφέρεται ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένας 

κύκλος μιας διαδικασίας ή ενός βήματος, είτε αυτό προσφέρει αξία είτε όχι 

(Zidel,2006). Έτσι χρησιμοποιείται ο όρος process cycle time για ολόκληρη τη 

διαδικασία και ο όρος operation cycle time για κάθε βήμα της διαδικασίας. Από τους 

ορισμούς προκύπτει ότι οι όροι Cycle time και Lead time έχουν ταυτόσημη έννοια κάτι 

που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Ο υπολογισμός του Lead time γίνεται από δύο 

διαφορετικές μεταβλητές (ποσό της εργασίας σε εξέλιξη, μέσο ποσοστό ολοκλήρωσης) 

ενώ ο υπολογισμός του Cycle time μετράται απ’ ευθείας παρακολουθώντας όλα τα 

μεμονωμένα βήματα μιας διαδικασίας (Machado & Leither, 2010). 

 

Ο όρος Takt time υπολογίζεται διαιρώντας τον διαθέσιμο χρόνο με τον αριθμό των 

ασθενών που περιγράφει τον ρυθμό με τον οποίο θα πρέπει να παρέχεται η ιατρική 

φροντίδα για να καλύψει την ζήτηση (Zidel, 2006). Με άλλα λόγια ο χρόνος που είναι 

διαθέσιμος για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 
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Cycle time θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον Takt time καθώς σε αντίθετη 

περίπτωση θα οδηγούμασταν σε καθυστερήσεις . Με την χρήση του Changeover time 

(Zidel, 2006) περιγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για την μετάβαση από τον ένα 

ασθενή στον επόμενο. Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος μιας διαδικασίας 

μέχρι την έναρξη της επόμενης. Επιπλέον αναφέρονται δύο μεταβλητές μέτρησης 

απόδοσης. Οι Kim et al. (2007) καθορίζουν το process cycle efficiency ως το process 

time διαιρεμένο από το total lead time, δίνοντας ένα μέτρο του ποσοστού του χρόνου 

που αντιστοιχεί σε βήματα που προσθέτουν αξία. Ο Zidel (2006) περιγράφει το process 

efficiency percentage (PEP) ως την αναλογία του value added time προς το lead time. 

 

 

2.8.6 Διάγραμμα Ishikawa (Fishbone) 
 

Με την χρήση του διαγράμματος Ishikawa είναι εύκολο να προσδιοριστεί σε κάθε 

περίπτωση η ρίζα του προβλήματος. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο 

όταν προκύπτουν προβλήματα στους οργανισμούς, να εφαρμόζονται λύσεις χωρίς 

προηγουμένως να αναζητείται η ρίζα του εκάστοτε προβλήματος. Το αποτέλεσμα είναι 

ότι τα ίδια προβλήματα επανεμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Με την χρήση του 

ψαροκόκαλου όμως είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστεί η ρίζα του κάθε προβλήματος 

(Morrow & Main, 2008). 

 

 

2.8.7 Visual Management 

 

Η οπτική διαχείριση (visual management) συνδέεται στενά με την μέθοδο των 5S και 

βοηθά στην οργάνωση του εργασιακού χώρου σε μια σωστή διάταξη. Οι ετικέτες, οι 

γραμμές, οι λίστες και η χρωματική κωδικοποίηση εξαλείφουν την παρατεταμένη 

αναζήτηση για πληροφορίες και υλικό (Machado & Leither, 2010). Το visual 

management μπορεί να προωθήσει την ροή οργανώνοντας τον εργασιακό χώρο κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν οι ίδιοι να εντοπίζουν τυχόν πρόβλημα 

στην διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν το υπόλοιπο προσωπικό. 

Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει να επισημανθεί αν η διαδικασία λειτούργησε σωστά ή όχι 

και τι είδους προβλήματα ή λάθη συνέβησαν (Fillingham, 2007). Η απλή 

αναπαράσταση γραφικών εικόνων μπορεί να υπενθυμίσει στο προσωπικό τις 

καθημερινές εργασίες (Ballé & Régnier, 2007) ή να επικοινωνήσει στο προσωπικό 
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σημαντικές πληροφορίες όπως στον Miller (2005) όπου όλη η αλλαγή κουλτούρας  

απεικονίζονταν με εικόνες σε όλο τον οργανισμό. 

 

Το πιο γνωστό οπτικό εργαλείο λέγεται kanban που σημαίνει φωτεινή πινακίδα. 

Παρουσιάζει οπτικά αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσει μια διαδικασία να 

εξελίσσεται ενημερώνοντας παράλληλα πότε χρειάζεται να γίνουν κινήσεις, 

μετακινήσεις ή αναπληρώσεις υλικών (Zidel, 2006). Μια συσκευή kanban μπορεί να 

έχει οποιαδήποτε μορφή: μια κάρτα, ένας φωτεινός συναγερμός, ένας αποθηκευτικός 

χώρος με περιοδική σήμανση όταν αδειάζει. Το εργαλείο kanban είναι το πλέον 

εύχρηστο για την εφαρμογή της μεθόδου των 5s, την εφαρμογή του jidoka (αντίδραση 

στο πρώτο ελάττωμα) και την παροχή Just in Time. Στο νοσοκομείο το εργαλείο 

kanban μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ειδοποιώντας για την ολοκλήρωση μιας 

διαδικασίας ώστε να δοθεί σειρά στον επόμενο ασθενή ή στα αποθέματα υλικών 

ενημερώνοντας για τις ελλείψεις (Poole, Hinton & Kraebber, 2010).  

 

 

2.8.8 Stopping the line 

 

Τα συστήματα που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών είναι θεμελιώδη για το 

lean μάνατζμεντ. Η αρχή τους stopping the line προέρχεται από το gemba (γραμμή 

παραγωγής) της Toyota. Εκεί, κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα αλλά και την 

υποχρέωση να διακόψει την γραμμή παραγωγής όταν εντοπίσει ένα λάθος ή ένα 

ελάττωμα, ακόμα κι αν απλώς το υποπτευθεί (Miller, 2005). Έτσι το λάθος θα 

σταματήσει εκεί και δεν θα μεταφερθεί στο επόμενο στάδιο. Οι επιβλέποντες έχουν τη 

νοοτροπία όχι μόνο να μην επιπλήττουν τους υπαλλήλους για την διακοπή της 

παραγωγής αλλά να φροντίζουν ώστε να επιδιορθώνεται το πρόβλημα δουλεύοντας 

μαζί (Kaplan & Patterson, 2008). Η εφαρμογή του συστήματος stop the line  στην 

ασφάλεια των ασθενών βασίζεται στην παραδοχή ότι τα λάθη στον χώρο της υγείας 

είναι αναπόφευκτα όχι όμως και μη αναστρέψιμα. Κάθε εργαζόμενος που έρχεται σε 

επαφή με τον ασθενή κατά την πορεία του μέσα στο σύστημα πρέπει να έχει την 

κουλτούρα του επιθεωρητή. Ο Furman (2005) περιγράφει την εφαρμογή ενός 

συστήματος συναγερμού για την ασφάλεια του ασθενή σε ένα νοσοκομείο και θέτει τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 
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 Κάθε μέλος του προσωπικού είναι επιθεωρητής 

 Επιθεώρηση, διακοπή και επιδιόρθωση του λάθους στην πηγή του 

 Κάθε ένας και όλο το προσωπικό μπορεί να σταματήσει την διαδικασία 

 Όταν δεν μπορείς να διορθώσεις επί τόπου – STOP 

 

Ένα σημαντικό μήνυμα αυτής της μεθόδου επισημαίνουν οι Kaplan & Patterson (2008): 

Το σύστημα stopping the line αποπνέει το ισχυρό μήνυμα στο προσωπικό ότι η ηγεσία 

του οργανισμού ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ασθενών. Το γεγονός επίσης ότι οι 

προϊστάμενοι εργάζονται μαζί με τους υφισταμένους για την επίλυση κάθε 

προβλήματος που προκύπτει ενισχύει γενικότερα την κουλτούρα της ασφάλειας στον 

οργανισμό. Έτσι για παράδειγμα οι νοσηλευτές μπορούν να εκφράσουν την ανησυχία 

τους για μια κατάσταση προκειμένου να επανεξεταστεί, κάτι που παλαιότερα δεν θα 

συνέβαινε. Για τους παραπάνω λόγους η μέθοδος stop the line θεωρείται από τις πιο 

ουσιαστικές του lean μάνατζμεντ. Εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό της 

τελειότητας και της απουσίας ελαττωμάτων, αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας των 

ασθενών και το επίπεδο ικανοποίησης και αποδοτικότητας του προσωπικού. 
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2.9 LEAN ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Οι υποστηρικτές του lean thinking ισχυρίζονται ότι τα οφέλη της εφαρμογής του είναι 

ορατά στην βελτίωση της ποιότητας της εργασία. Στα συστήματα που έχουν υποστεί 

την lean αναμόρφωση μπορεί να προκύψει βελτιωμένη αυτονομία για τους 

εργαζόμενους ενώ η δέσμευση για διαβούλευση και σύμπλευση με το προσωπικό κατά 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή, αποτελούν βασικό στοιχείο της ορθής πρακτικής του 

lean (McKinsey, Center for Government, 2012). Όπως επισημαίνουν οι Radnor & 

Boaden (2008) στους οργανισμούς που υπάρχουν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, το  

lean έχει την ικανότητα να προωθήσει την αίσθηση της από κοινού ιδιοκτησίας, την 

ασφάλεια και την δέσμευση του προσωπικού πρώτης γραμμής. 

 

 Ωστόσο τα ευρήματα στην ευρύτερη βιβλιογραφία του Human Resources Management 

αναφορικά με την ποιότητα της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις είναι συγκεχυμένα 

(Lindsay et al.,2014). “Ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται και 

αναβαθμίζονται οι δεξιότητες τους, άλλοι υποστηρίζουν ότι η εργασία γίνεται πιο 

σρεσογόνα, με περιορισμένη αυτονομία και αναδιανομή ευθυνών” (Curie & Procter, 

2003). Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία σχετικά με την θετική επίδραση του lean στις 

υπηρεσίες είναι σποραδικά (Carlborg et al., 2013) κι ακόμα περισσότερο στις δημόσιες 

υπηρεσίες (Carter et al.,2013). Η έρευνα των Jones & Mitchell (2006) υποστηρίζει ότι 

οι αρχές του lean στο NHS ενισχύουν τον ενθουσιασμό στο προσωπικό πρώτης 

γραμμής σε αντίθεση με εμπειρικές μελέτες σε δημοσίους υπαλλήλους που κατέληγαν 

στο συμπέρασμα ότι θεωρούσαν πως οι αρχές του lean ήταν επιβαλλόμενες από την 

ιεραρχία προς το κατώτερο προσωπικό (Carter et al, 2012). Στην έρευνα του Radnor 

(2010) σε υπαλλήλους του HRMC (Her Majesty’s Revenue and Customs) τα ευρήματα 

είχαν ως εξής: “το προσωπικό ένιωθε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη των 

διαδικασιών, η πλειοψηφία είχε το αίσθημα ότι οι αλλαγές επιβλήθηκαν από τη 

διεύθυνση και το προσωπικό πρώτης γραμμής δεν μπορούσε καν να εξηγήσει τον τρόπο 

με τον οποίο επιβλήθηκαν οι αλλαγές”. Περαιτέρω έρευνα στον ίδιο οργανισμό έδειξε 

ότι η διεύθυνση αντιλαμβανόταν ως αρνητική οποιαδήποτε κριτική απέναντι στις νέες 

αρχές (Carter et al., 2011a, 2011b).   

 

Σε ότι αφορά την κινητοποίηση (motivation) και το ηθικό του προσωπικού, η εφαρμογή 

της lean φιλοσοφίας στους οργανισμούς φαίνεται ότι συμβάλλει στην ανύψωση τους, 
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μέσα από διαδικασίες όπως η συνεργασία μεταξύ των ομάδων (Radnor & Boaden, 

2008). Ωστόσο, επειδή τα οφέλη αυτά δεν είναι άμεσα ορατά πολλές φορές είναι 

ανύπαρκτα στα μάτια των υπαλλήλων. Οι Radnor & Boaden (2008) συλλέγοντας 

στοιχεία από πέντε μελέτες σχετικά με την εφαρμογή του lean στο δημόσιο τομέα 

συμπεραίνουν ότι για κάποιους εργαζόμενους “τα lean συστήματα είναι πιεστικά κι 

εκμεταλλεύονται το προσωπικό”. Η εκτεταμένη έρευνα  των Carter et al. (2011a, 

2011b, 2012) σχετικά με την lean προσέγγιση στο HRMC περιελάμβανε ποσοτική 

ανάλυση απαντήσεων από 840 εργαζόμενους μαζί με 36 εις βάθος συνεντεύξεις με 

μάνατζερ, εργαζόμενους και συνδικαλιστές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε 

κατακερματισμός στους ρόλους εργασίας, ιεράρχηση στενά καθορισμένων στόχων (εις 

βάρος της συνολικής ποιότητας εργασίας.), εντατικοποίηση της εργασίας (που 

αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα στην μείωση των διαλειμμάτων) και ως αποτέλεσμα 

αρνητική επίδραση στο κίνητρο, την ευημερία και την ικανοποίηση του προσωπικού. 

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργαζόμενοι είχαν την αίσθηση της 

τελμάτωσης των δεξιοτήτων τους λόγω του κατακερματισμού και της τυποποίησης του 

εργασιακού τους ρόλου και ότι οι ευκαιρίες για εξέλιξη είχαν περιοριστεί (Carter et 

al.,2011b). 

 

Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επικριτικοί στην 

εφαρμογή μεθόδων του lean, όταν θεωρήσουν ότι οι αλλαγές στις διαδικασίες 

αποτελούν μέρος μιας ατζέντας που εστιάζει στην μείωση του κόστους και κατ’ 

επέκταση στην μείωση του προσωπικού (Radnor et al., 2012). Για το NHS η επίσημη 

γραμμή είναι ότι “η εφαρμογή του Lean δεν αφορά σε μειώσεις προσωπικού” αλλά και 

ότι “αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής του Lean είναι ότι λιγότεροι 

άνθρωποι είναι απαραίτητοι για να επιτύχουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα” (Jones 

& Mitchell, 2006). Οι πρωτεργάτες στην εφαρμογή του Lean αναγνωρίζουν ότι το 

πρόβλημα είναι “να πείσουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ένα ταξίδι, όπου η 

τελευταία στάση μπορεί να είναι η δική τους απομάκρυνση” (Radnor & Boaden, 2008). 

Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα Lean προσεγγίσεων τα οποία συμπίπτουν με 

περικοπές προσωπικού (Carter et al., 2012) αλλά και περιπτώσεις όπου το προσωπικό 

παρέμεινε σταθερό. 
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2.10 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ VIRGINIA MASON 

 

Η εφαρμογή των Lean project στον τομέα της υγείας διαδόθηκε ευρύτατα κατά την 

προηγούμενη δεκαετία. Σύμφωνα με τον Brandao de Souza (2009) πρωτοπόροι ήταν οι 

οργανισμοί υγείας στην Αμερική (57%), ακολούθως στην Μεγάλη Βρετανία  (29%) και 

στην Αυστραλία (4%). Παραδείγματα όπως το Virginia Mason στο Σηάτλ, το Flinders 

στην Αυστραλία και το Royal Bolton NHS Foundation Trust στο Ηνωμένο Βασίλειο 

αποτελούν εξαίρετα παραδείγματα εφαρμογής της lean φιλοσοφίας. Σε αυτές αλλά και 

σε άλλες περιπτώσεις  υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση των lean project στην 

ποιότητα, το κόστος, το χρόνο και στην ικανοποίηση τόσο του προσωπικού όσο και των 

ασθενών. Πολλά από τα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί έχουν απτό χαρακτήρα, 

όπως η μείωση των χρόνων αναμονής, η μείωση των λαθών, η μείωση του κόστους ενώ 

έχουν αναφερθεί και παράμετροι που έχουν άυλο χαρακτήρα όπως αύξηση των 

κινήτρων στους εργαζόμενους και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (Radnor et 

al., 2012) 

 

Για πολλές δεκαετίες το σύστημα υγείας της Αμερικής χαρακτηριζόταν από 

κλιμακούμενα κόστη και ανεπαρκή επίπεδα ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν 

αισθητά από  τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας που διέθεταν σημαντικά ποσά από τα 

έσοδα τους στο σύστημα υγείας. Το Virginia Mason Medical Center είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός υγείας και το 1998 για πρώτη φορά στην ιστορία του 

εμφάνισε αρνητικό ισολογισμό, γεγονός που συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά. Οι 

ιθύνοντες προκειμένου να εξυγιάνουν τον οργανισμό εστίασαν στην βελτίωση της 

παροχής φροντίδας υγείας και τον περιορισμό της σπατάλης υιοθετώντας τις αρχές της 

Toyota Production System. Η συνεργασία μεταξύ παρόχων, πληρωτών κι εργοδοτών 

οδήγησε στην βελτίωση μέσα από ένα κοινό ορισμό της ποιότητας. Μέσω αυτής της 

συνεργατικής διαδικασίας ανέπτυξαν και εφάρμοσαν διαδικασίες περίθαλψης 

βασισμένες σε τεκμήρια με επακόλουθο την μείωση της περιττής φροντίδας, την 

μείωση του κόστους, την υψηλή ικανοποίηση των ασθενών και την γρήγορη πρόσβαση 

(Blackmore et al.,2011).   

 

Η εφαρμογή των αρχών της Toyota Production System στο Virginia Mason Medical 

Center είχε θεαματικά αποτελέσματα. Η επίδραση των αλλαγών είναι εμφανής σε όλες 

τις διαστάσεις της balanced scorecard από την οποία παραδοσιακά αξιολογείται η 
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επιτυχία του οργανισμού: κλινικά αποτελέσματα, ασφάλεια, ικανοποίηση ασθενών, 

δείκτες διεργασιών, δέσμευση προσωπικού και οικονομία. Σε όρους κλινικών 

αποτελεσμάτων το Virginia Mason επιτυγχάνει κορυφαίες επιδόσεις σε πολλαπλές 

εξετάσεις προληπτικής φροντίδας όπως μαστογραφίες κάθε δύο χρόνια, ορθοκολικό 

έλεγχο καρκίνου, αντιγριπικό και πνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό. Η επίπτωση των 

ενδονοσοκομειακών κατακλίσεων μειώθηκε από 5% σε 1.7% κατά τη χρονική περίοδο 

από το 2007 μέχρι το 2012. Από το 2009 μέχρι το 2012 μια σειρά από lean παρεμβάσεις 

οδήγησαν στην μείωση του μέσου όρου παραμονής των ορθοπεδικών ασθενών στην 

κλινική (από 3.7 σε 3.2 ημέρες) με καλά κλινικά αποτελέσματα και επιστροφή των 

ασθενών σε λειτουργική κατάσταση (Plsek, 2013).    

 

Ο Dr. Gary S. Kaplan, CEO του Virginia Mason βραβεύτηκε με το 2009 John M. 

Eisenberg Patient Safety and Quality Award για τα ατομικά του επιτεύγματα από το 

National Quality Forum και το Joint Commission. Το βραβείο αναγνωρίζει άτομα τα 

οποία έχουν συνεισφέρει με σημαντική και μεγάλης διάρκειας προσφορά στην 

ασφάλεια των ασθενών και στην ποιότητα στον χώρο υγείας. Παρά το γεγονός ότι το 

βραβείο ήταν ατομικό, εν τούτοις αντιπροσώπευε την ευρύτερη αναγνώριση της 

ατελείωτης δουλειάς που επέδειξαν οι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και όλο το 

προσωπικό του Virginia Mason από το 2001 ( Kenney, 2012).  
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2.11 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ FLINDERS MEDICAL HOSPITAL 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Flinders Medical Hospital στην 

Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας. Το νοσοκομείο δεχόταν περίπου 50.000 επισκέψεις 

ασθενών ετησίως, το 40% των οποίων έκανε εισαγωγή και το περίπλοκο σύστημα 

triage του νοσοκομείου δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί. Οι ασθενείς χωρίζονταν 

σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τη συμπτωματολογία και περίμεναν να εξυπηρετηθούν 

σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία ευνοούσε την ανάπτυξη 

αυξημένων χρόνων αναμονής και μεγάλου όγκου εργασίας που επαναλαμβάνονταν. 

Τον Σεπτέμβριο του 2003 περίπου 1000 ασθενείς περίμεναν στο τμήμα επειγόντων για 

8 ώρες πριν έρθει η σειρά τους για εξέταση. Τα προσωπικό του Flinders διαπίστωσε ότι 

στο τμήμα επειγόντων εντοπίζονταν δύο ροές αξίας: 

 

 

 Ασθενείς που εξετάζονταν κι έφευγαν απ’ το νοσοκομείο 

 Ασθενείς που έκαναν εισαγωγή για περαιτέρω θεραπεία    

   

Αποφάσισαν να τοποθετούν τους ασθενείς των δύο κατηγοριών σε διαφορετικούς 

χώρους παρέχοντας διαφορετικού τύπου εξειδικευμένη φροντίδα. Τα αποτελέσματα 

αυτής της απλής παρέμβασης ήταν άμεσα. Ο μέσος χρόνος αναμονής στο τμήμα 

επειγόντων περιστατικών μειώθηκε κατά 25% (με το 70% των ασθενών να επιστρέφουν 

στο σπίτι τους εντός τεσσάρων ωρών) το ποσοστό των ασθενών που έφευγε από το 

νοσοκομείο χωρίς να δει κάποιον γιατρό μειώθηκε κατά  41%. Η ανακούφιση για το 

προσωπικό ήταν αισθητή (Jones & Mitchell, 2006). 

 

Τα παραδείγματα των μεγάλων οργανισμών υγείας που εφάρμοσαν το Lean Thinking 

έχουν να δώσουν ένα μήνυμα απόλυτα θετικό. Βελτίωση της ποιότητας και της 

ασφάλειας, ανύψωση του ηθικού του προσωπικού και μείωση του κόστους ταυτόχρονα 

(Jones & Mitchell, 2006). Σε έναν οργανισμό χρειάζονται μόνο οι κατάλληλοι 

άνθρωποι, γνώστες της διαδικασίας, να ηγηθούν της αλλαγής κι όχι να επιλύσουν 

συγκεκριμένα προβλήματα αλλά να διδάξουν το προσωπικό με ποιο τρόπο θα μπορεί 

να επιλύει κάθε πρόβλημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των 

βιβλιογραφικών ευρημάτων και του τρόπου που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε 

έναν οργανισμό υγείας είναι η μελέτη περίπτωσης. Στην περίπτωση της παρούσας 

εργασίας το ενδιαφέρον στρέφεται σε μια συγκεκριμένη, σύνθετη και λειτουργική 

κατάσταση όπως ένας οργανισμός υγείας γι αυτό και η έννοια της μελέτης περίπτωσης 

είναι η ιδανική προσέγγιση (Μαγγόπουλος, 2014). Η επιλογή της συγκεκριμένης 

μεθόδου ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ερευνητική προσοχή εστιάζεται σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο, αποσκοπώντας στην κατανόηση των δομών που το 

χαρακτηρίζουν και στην περιγραφή της λειτουργίας και των δράσεων του (Stake, 1995; 

Yin, 2009; Anisimova & Thomson, 2012). 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, σχετικά με την εφαρμογή της «λιτής 

σκέψης» (lean thinking) στο 424 ΓΣΝΕ της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε η μελέτη δύο 

βασικών διεργασιών του νοσοκομείου και συγκεκριμένα η ροή ασθενών και οι 

απαιτούμενοι χρόνοι  

A. κατά την επίσκεψη ενός ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

και  

B. κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου 

Συνολικά καταγράφηκαν 215 περιπτώσεις ασθενών που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ και 106 

περιπτώσεις ασθενών που προσήλθαν στο Νοσοκομείο για προγραμματισμένη 

χειρουργική επέμβαση. Τα δεδομένα που συλέχθησαν υποβλήθηκαν σε στατιστική 

επεξεργασία και συγκεκριμένα προσδιορίσθηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων και η 

τυπική απόκλιση από το μέσο όρο των μετρήσεων.  

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις υπο εξέταση διαδικασίες έγινε από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου στο πλαίσιο ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την λειτουργία του ΤΕΠ ερωτήθηκαν 

πέντε αξιωματικοί νοσηλευτές και τέσσερις ιατροί με εμπειρία άνω των έξι μηνών στο 

ΤΕΠ και σχετικά με την διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου, πέντε αξιωματικοί 

νοσηλευτές και τέσσερις ιατροί με εμπειρία άνω των έξι μηνών σε κλινικές 

χειρουργικής ειδικότητας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο προσωπικό αφορούσαν: α) τις 
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πρακτικές και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΤΕΠ ή αντίστοιχα στην κλινική 

τους σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και β) τους τρόπους με τους οποίους θεωρεί 

το προσωπικό ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις για την λειτουργία του 

τμήματος τους και κατ’ επέκταση του Νοσοκομείου. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

έλαβε χώρα μέσω της φυσικής παρουσίας του ερευνητή στο χώρο εργασίας του 

ερωτώμενου με σκοπό την άμεση παρατήρηση της λειτουργίας του τμήματος του και 

την διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας γι’ αυτήν. 

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό της έρευνας ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που προτείνει ο 

Yin (2009) και αναπτύσσεται όπως παρακάτω: 

 Σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης 

 Συλλογή δεδομένων 

 Ανάλυση Δεδομένων 

 Αναφορά 

 

 

3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η μελέτη περίπτωσης έχει το δικό της ερευνητικό σχεδιασμό (Robson, 2007; Mertens, 

2009; Yin, 2009). Παρά τις διαφορές των ερευνητών, κοινό σημείο αποτελεί το γεγονός 

ότι στη φάση του σχεδιασμού λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν στο τι θα 

διερευνηθεί, για ποιο σκοπό και με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί η επιτυχία της 

διερεύνησης. Στην παρούσα εργασία o σχεδιασμός της έρευνας αναπτύσσεται ως εξής: 

Αρχικά γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να διερευνηθούν τα εργαλεία 

εφαρμογής του lean thinking στους οργανισμούς υγείας και ο τρόπος με τον οποίο αυτά 

εφαρμόζονται καθώς επίσης και οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή 

εφαρμογή τους. Στη συνέχεια γίνεται η ερευνητική διαδικασία προκειμένου να γίνουν 

κατανοητές οι πρακτικές και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον συγκεκριμένο 

οργανισμό υγείας. Όπως προαναφέρθηκε, για την διερεύνηση της εφαρμογής του lean 

thinking στο 424 ΓΣΝΕ επιλέχθηκε η μελέτη δύο βασικών διεργασιών και 

συγκεκριμένα η ροή ασθενών και οι απαιτούμενοι χρόνοι  

A. κατά την επίσκεψη ενός ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

και  
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B. κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου 

Ο κύριος όγκος των δεδομένων προέκυψε από την μελέτη των περιστατικών που 

επισκέφθηκαν το ΤΕΠ και αυτών που προσήλθαν για προεγχειρητικό έλεγχο στο υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα. Παράλληλα με την καταγραφή των ασθενών έγινε λήψη μη 

τυποποιημένων συνεντεύξεων από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

που απασχολείται στα αντίστοιχα τμήματα του Νοσοκομείου. Τα στοιχεία των 

συνεντευξιαζόμενων δεν παρατίθενται με λεπτομέρεια στην ανάλυση της μελέτης 

περίπτωσης. Ο λόγος είναι η διασφάλιση της ανωνυμίας των ερωτηθέντων ώστε οι 

απαντήσεις τους να εκφράζουν την πραγματική τους άποψη και να ενθαρρύνεται ο 

ελεύθερος σχολιασμός χωρίς δισταγμούς που θα προέκυπταν από την δημοσιοποίηση 

των απόψεων τους. Στην κατάρτιση του σχεδιασμού έρευνας, το ερώτημα που καλείται 

να απαντηθεί μέσα από την πιλοτική έρευνα στο 424 ΓΣΝΕ διαμορφώθηκε ως εξής: 

«Πώς εφαρμόζονται τα εργαλεία του Lean thinking στις διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα στο 424 ΓΣΝΕ και τι όφελος θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή τους;» 

 

Έχοντας ως βασικό άξονα το ερευνητικό ερώτημα δομήθηκε ένα πλαίσιο διερεύνησης 

των διαδικασιών που προαναφέρθηκαν προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στάδια που 

ενδεχομένως επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης 

των ασθενών. Το προσωπικό του νοσοκομείου επιλέχθηκε για συνέντευξη με κριτήριο 

την κλινική εμπειρία σε τμήματα που σχετίζονται με τις υπό εξέταση διαδικασίες. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του lean thinking (process map, αναφορά A3, 

value stream map) προκειμένου να αναλυθούν εις βάθος οι σχετικές διαδικασίες. 

 

 

3.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της καταγραφής ασθενών, των 

συνεντεύξεων του προσωπικού και της χρήσης έγγραφου υλικού του νοσοκομείου. 

Προκειμένου να γίνει λεπτομερής ανάλυση και εντοπισμός τυχόν σταδίων που 

ενδεχομένως επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης 

των ασθενών (γεγονός που συνεπάγεται μείωση των χρόνων αναμονής) έγινε 

κατακερματισμός των προαναφερθέντων διεργασιών σε επιμέρους στάδια και 

συγκεκριμένα: 
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Α. Επίσκεψη ασθενούς στα ΤΕΠ 

  1. Διαλογή 

  2. Κλινική εκτίμηση 

  3. Εργαστηριακές αναλύσεις 

  4. Απεικονιστικός έλεγχος 

  5. Τελική διάγνωση 

 Β. Προεγχειρητικός έλεγχος ασθενούς 

  1. Παραμονή στο γραφείο του ιατρού 

  2. Εισαγωγή στο ΓΡΑΠΕΤ (Γραφείο Περίθαλψης Τρίτων) 

  3. Εργαστηριακός έλεγχος 

  4. Απεικονιστικός έλεγχος 

  5. Καρδιολογική εκτίμηση 

  6. Εισαγωγή στην κλινική 

  7. Αναισθησιολογική εκτίμηση 

 

Ως χρονικό διάστημα της μελέτης των περιστατικών ορίσθηκε το διάστημα των δύο 

εβδομάδων σε τυχαία περίοδο και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από 20/11/2017 

(ημέρα Δευτέρα) έως και 10/12/2017 (ημέρα Κυριακή). Κατά τη διάρκεια του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος έγινε καταγραφή των ασθενών που 

επισκέφθηκαν τα ΤΕΠ και που επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο για προεγχειρητικό 

έλεγχο και των χρόνων που απαιτήθηκαν στα επιμέρους στάδια που περιγράφηκαν 

παραπάνω. Επισημαίνεται ότι καταγραφή ασθενών έγινε και κατά τη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης 

κατάστασης. Συνολικά καταγράφηκαν 215 περιπτώσεις ασθενών που επισκέφθηκαν τα 

ΤΕΠ και 106 περιπτώσεις ασθενών που προσήλθαν στο Νοσοκομείο για 

προεγχειρητικό έλεγχο. 

 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων έλαβε χώρα στο χώρο του νοσοκομείου κατά τη 

διάρκεια του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. Οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν 

σημαντική πηγή πληροφοριακού υλικού για την ανάλυση των διαδικασιών γι αυτό και 

η διεξαγωγή τους απαιτούσε τον κατάλληλο χρόνο  ο οποίος κυμάνθηκε περίπου στα 30 

λεπτά. Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα 

αποτελέσματα της στατιστικής μελέτης στα επιμέρους στάδια των διεργασιών που 

μελετήθηκαν και στην άντληση τυχόν προτάσεων βελτίωσης και επιτάχυνσης των 
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συγκεκριμένων διεργασιών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε εκτός των άλλων από τους 

συμμετέχοντες στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις να κάνουν μια εκτίμηση του βέλτιστου 

χρόνου που απαιτείται σε καθένα από τα επιμέρους στάδια των υπό μελέτη διεργασιών. 

Επιπρόσθετα, τους ζητήθηκε να κάνουν και μια εκτίμηση πιθανών σημείων που 

επιδέχονται βελτίωση καθώς επίσης και να καταθέσουν τυχόν ιδέες – προτάσεις για 

εξοικονόμηση χρόνου και συνακόλουθα επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών. Προς 

αποφυγήν διακοπής της ροής της συζήτησης οι συνεντεύξεις διεξάγονταν σε χώρο 

γραφείου και παρόντες ήταν ο ερευνητής και ο συνεντευξιαζόμενος. Απαραίτητη ήταν 

η χρήση σημειωματάριου για την καταγραφή των βασικών σημείων της συζήτησης. 

Για την καταγραφή των περιστατικών, την εκπόνηση των συνεντεύξεων καθώς και για 

την χρήση στατιστικών στοιχείων του νοσοκομείου ήταν απαραίτητη η έκδοση ειδικής 

άδειας από το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου μετά από αίτημα πρόσβασης 

στο προσωπικό και σε στοιχεία του νοσοκομείου, που κατέθεσε γραπτώς ο ερευνητής 

τον Νοέμβριο του 2017. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τον Δεκέμβριο του 

2017 ενώ η καταγραφή στατιστικών στοιχείων από τα μέσα Νοεμβρίου 2017 έως το 

τέλος Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα με την καταγραφή έγινε και η επεξεργασία των 

δεδομένων ώστε να συσχετιστούν με το ερευνητικό ερώτημα και να προκύψουν τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. 

 

 

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα ποσοτικά δεδομένα που συλέχθησαν (ΤΕΠ: 215 περιστατικά, προεγχειρητικός 

έλεγχος: 106 περιστατικά) υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία και συγκεκριμένα 

προσδιορίσθηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων και η τυπική απόκλιση από το μέσο όρο 

των μετρήσεων. Ωστόσο στο σύνολο των μετρήσεων παρατηρήθηκαν τιμές οι οποίες 

παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις (statistical outliers). Οι τιμές αυτές εντοπίσθηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Dixon (Dixon’s outliers test) σύμφωνα με την οποία 

υποθέτουμε ότι έχουμε κανονική κατανομή των μετρήσεων γύρω από κάποια τιμή (το 

μέσο όρο των μετρήσεων). Στη συνέχεια υπολογίζονται δύο συντελεστές: (α) η 

απόκλιση της ακραίας τιμής από την τιμή που απέχει λιγότερο από αυτή και (β) το 

εύρος τιμών του δείγματος (δηλαδή η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη τιμή). Ο 
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λόγος των δύο αυτών τιμών (Q) συγκρίνεται με το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης 

για 95% βεβαιότητα (95% confidence interval, Q95). Εάν Q > Q95 τότε η ακραία αυτή 

τιμή χαρακτηρίζεται ως αποκλίνουσα (outlier). Οι αποκλίνουσες τιμές που προκύπτουν 

από την μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στη στατιστική 

επεξεργασία των μετρήσεων, δηλαδή στον προσδιορισμό του μέσου όρου των 

μετρήσεων, της τυπικής απόκλισης από το μέσο όρο, της μέγιστης και ελάχιστης τιμής 

και της διακύμανσης (range) των μετρήσεων. 

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά δεδομένα σύμφωνα με τους Saunders et al. (2009) αμέσως 

μετά την συλλογή τους, θα πρέπει να ταξινομηθούν σε μια σειρά με σκοπό να 

αξιολογηθούν. Αρχικά χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Στη συνέχεια 

ακολουθεί μια διαδικασία επιλογής όπου τα δεδομένα μειώνονται και διευθετούνται εκ 

νέου προκειμένου να συσχετιστούν με τον ερευνητικό στόχο. Σε ένα τρίτο στάδιο τα 

δεδομένα μπορεί και πάλι να μπουν σε νέα διάταξη αφού μελετηθούν και διαπιστωθεί 

κάποια μεταξύ τους σύνδεση. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται  η τελική αξιολόγηση ώστε 

να οδηγηθεί ο ερευνητής σε ένα συμπέρασμα. 

Αντίστοιχα στην παρούσα εργασία, αφού έγινε η συλλογή των δεδομένων ακολούθησε 

η ταξινόμηση τους σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της διαδικασίας υπο εξέταση. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα προκειμένου να σχεδιαστούν 

διαγραμματικά οι διαδικασίες με χρήση των εργαλείων του lean thinking (Value Stream 

Map, αναφορά A3, Process Map). Ακολούθησε η ανάλυση προκειμένου να συνδεθούν 

με τα ερευνητικά ερωτήματα και να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

ύπαρξη λιτής φιλοσοφίας στις διαδικασίες του 424 ΓΣΝΕ. 

 

 

3.5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Ο ρόλος της τελικής αναφοράς είναι αναπτυχθούν τα αποτελέσματα της μελέτης 

περίπτωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή η υπο εξέταση περίπτωση. 

Σύμφωνα με τον Yin (2000) μέσω της αναφοράς ο ερευνητής επικοινωνεί με τα 

ακροατήρια της μελέτης βελτιώνοντας τις αναπαραστάσεις τους σε σχέση με την 

υποκείμενη περίπτωση και συμβάλλοντας είτε σε βελτίωση των τρεχουσών  πρακτικών 

είτε σε επέκταση της σχετικής θεωρίας (Μαγγόπουλος, 2014).  
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Επίσης κατά την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, 

τυποποιημένη μορφή αλλά προτείνονται διάφορες μορφές δόμησης. Κατά τους Stake 

(1995) και Bassey (1999) η αναφορά μπορεί να είναι χρονολογική, μυθιστορηματική ή 

βιογραφική. Μπορεί να περιγράφει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την περίπτωση ή 

να εκφράζει την οπτική του ερευνητή για την περίπτωση. Κατά την συγγραφή της 

παρούσας εργασίας τα ευρήματα παρατίθενται κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής 

της έρευνας και συμπληρωματικά γίνεται χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και 

στατιστικών στοιχείων τα οποία συμβάλλουν στην ανάλυση των διαδικασιών, στην 

κατανόηση τους και την επαναδιατύπωση τους με τη χρήση των εργαλείων του lean 

thinking. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναπτύσσονται τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από την 

παρατήρηση των διαδικασιών, την καταγραφή στατιστικών στοιχείων και τις 

συνεντεύξεις με το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή 

εικόνα για πλαίσιο λειτουργίας ενός λιτού νοσοκομείου από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του 1
ου

 Κεφαλαίου, στο σημείο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης 

των διαδικασιών σε πρακτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η διερεύνηση δύο 

βασικών διαδικασιών του νοσοκομείου, οι οποίες είναι οι εξής: 

Α) Διαχείριση Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

Β) Διαχείριση Ασθενών κατά την διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου 

Πριν από την παράθεση των ευρημάτων δίνονται κάποιες πληροφορίες για το 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπως αυτές αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου. 

 

 

4.1 ΤΟ 424 ΓΣΝΕ 

 

Το Νοσοκομείο συγκροτήθηκε το 1912, ως Γ΄ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

Εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο ΚΩΤΤΑ, όπου λειτούργησε μέχρι την 25 Αυγ. 2007 

συνεχώς, εκτός μιας διακοπής στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής. Στις 25 Ιουλίου 

1948 μετονομάσθηκε σε 424 Γ.Σ.Ν.Ε.. Στις 25 Αυγ. 2007 μεταστάθμευσε στις νέες 

εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί έως σήμερα. Έχει λειτουργική επιφάνεια 100.000 τ.μ. 

με 2 ελικοδρόμια και 1200 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων. Επίσης διαθέτει, 

αυτοδύναμο υπόγειο Νοσοκομείο σχεδιασμένο να ανταποκριθεί σε συνθήκες 

Συμβατικού, Πυρηνικού και Βιοχημικού Πολέμου. 

Βασικός στόχος του 424 ΓΣΝΕ είναι η παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών υψηλού 

επιστημονικού επιπέδου και η όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση του προσωπικού. 

Παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη στο προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων, στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και σε κατηγορίες ιδιωτών που 

καθορίζουν αποφάσεις του ΥΕΘΑ. 
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Στο 424 ΓΣΝΕ λειτουργούν οι παρακάτω νοσηλευτικές μονάδες, τμήματα και 

εργαστήρια: 

Μικτές Χειρουργικές: (ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργικό, Θωρακοχειρουργικό, Πλαστικής 

Χειρουργικής, Γυναικολογικό, Οφθαλμολογικό) 

Μικτές Παθολογικές: (Νευρολογική, Πνευμονολογική Μονάδα Βρογχικού 

Άσθματος), Καρδιολογική, Οφθαλμολογική, Δερματολογική, Λοιμωδών Νοσημάτων, 

Νεφρολογικό, Ενδοκρινολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ρευματολογικό Παιδιατρικό) 

- Ορθοπεδική 

- Ουρολογική 

- Νευροχειρουργική 

- Ψυχιατρική 

- Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 

- Ογκολογικό / Αιματολογικό Τμήμα 

- Στεφανιαία μονάδα 

- Μονάδα εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

- Μονάδα Τεχνητού νεφρού 

- Τμήματα Εισερχομένων – Εξερχομένων − ΚΑΒΣ 

- Χειρουργεία 

- Αναισθησιολογικό τμήμα 

- Τμήμα Ανανήψεως − Αιμοδοσίας 

- Γναθοπροσωπικό − χειρουργικό τμήμα  

- Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

- Ακτινολογικό εργαστήριο 

- Ακτινολογικό Κέντρο Έρευνας Νοσηρότητας από Φυματίωση (ΑΚΕΝΕΦ) 

- Μικροβιολογικό εργαστήριο 

- Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

- Οδοντιατρείο 

- Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσσαλονίκης 

- Φαρμακείο 

- Φαρμακείο Φρουράς Θεσσαλονίκης 
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4.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Το Τμήμα επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου αποτελείται από μία κύρια 

αίθουσα εξυπηρέτησης ασθενών η οποία διαθέτει επτά κλίνες προς χρήση. Πλησίον της 

κύριας αίθουσας λειτουργεί η αίθουσα ανάνηψης, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος 

όπου γίνεται η άμεση αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Στον χώρο 

του ΤΕΠ περιλαμβάνεται επίσης η αίθουσα βραχείας νοσηλείας για την εξυπηρέτηση 

περιστατικών στα οποία απαιτείται ολιγόωρη παραμονή αλλά όχι νοσηλεία, η αίθουσα 

σηπτικού για την διεξαγωγή μικροεπεμβάσεων όπως διενέργεια ραμμάτων σε 

μικροτραυματισμούς και η αίθουσα γύψου για την εξυπηρέτηση ορθοπεδικών 

περιστατικών. 

Στον χώρο του ΤΕΠ απασχολούνται καθημερινά για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ο 

γενικός εφημερεύων (ΓΕΦ) ένας ειδικευόμενος ιατρός που εκτελεί 24ωρη εφημερία, 

ένας ειδικευόμενος παθολόγος και ένας ειδικευόμενος χειρουργός. Υπεύθυνος για την 

διευθέτηση των περιστατικών στο ΤΕΠ είναι επίσης και ο ειδικός παθολόγος που 

εφημερεύει σε 24ωρη βάση, ο οποίος όμως δεν είναι σταθερά παρών στον χώρο του 

ΤΕΠ. Για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών και την υποστήριξη της ιατρικής 

φροντίδας το νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει καθημερινά το ΤΕΠ αντιστοιχεί 

σε τρεις νοσηλευτές στην κύρια αίθουσα κατά την πρωινή βάρδια κι ένας νοσηλευτής 

διαθέσιμος για τις υπόλοιπες αίθουσες. Κατά την απογευματινή βάρδια το τμήμα 

υποστηρίζεται από δύο νοσηλευτές ενώ κατά την νυχτερινή βάρδια είναι διαθέσιμος 

ένας νοσηλευτής και επί αυξημένης κίνησης ενισχύεται από τις υπηρεσίες του 

αξιωματικού νοσηλευτή που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των κλινικών του 

Νοσοκομείου. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την έλευση ενός ασθενούς στο ΤΕΠ 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 

Άφιξη στο ΤΕΠ   Διαλογή  Κλινική Εκτίμηση  Εργαστηριακός και 

Απεικονιστικός έλεγχος  Τελική Διάγνωση – Θεραπεία  Εισαγωγή ή Εξιτήριο 

 



-42- 
 

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του lean 

thinking (process map, αναφορά Α3, value stream map). 

1. Μελετήθηκε η πορεία 215 ασθενών από την είσοδο τους στο τμήμα επειγόντων μέχρι 

την ολοκλήρωση της εξέτασης τους και την έξοδο τους ή την εισαγωγή στο 

νοσοκομείο. 

2. Για την δημιουργία του Process Map έγινε καταγραφή των βημάτων της διαδικασίας 

σε process boxes  

3. Έγινε καταγραφή των χρόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε βήματος 

της διαδικασίας σε ειδικό έντυπο (Time Observation Sheets)  το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα A. 

4. Από το σύνολο των παρατηρήσεων, υπολογίστηκαν οι συνηθέστερα παρατηρούμενοι 

χρόνοι διεκπεραίωσης για κάθε βήμα της διαδικασίας, καταγράφηκε ο μέγιστος , ο 

ελάχιστος καθώς και ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κάθε βήματος. 
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PROCESS MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΤΕΠ 

ΔΙΑΛΟΓΗ 

(ΖΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΗΛ/ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

(ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΛΗΨΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΥΓΡΩΝ ΚΛΠ.) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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Προκειμένου να γίνει λεπτομερής ανάλυση και εντοπισμός τυχόν σταδίων που 

ενδεχομένως επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης 

των ασθενών (γεγονός που συνεπάγεται μείωση των χρόνων αναμονής) έγινε 

κατακερματισμός των προαναφερθέντων διεργασιών σε επιμέρους στάδια και 

συγκεκριμένα: 

 

 Επίσκεψη ασθενούς στα ΤΕΠ 

1) Παραμονή στη διαλογή 

2) Παραμονή στο εξεταστήριο για κλινική εκτίμηση 

3) Εργαστηριακός έλεγχος 

4) Απεικονιστικός έλεγχος 

5) Παραμονή στο εξεταστήριο για τελική διάγνωση 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3 τα δεδομένα που συλλέχθησαν 

υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία και συγκεκριμένα προσδιορίσθηκε ο μέσος 

όρος των μετρήσεων και η τυπική απόκλιση από το μέσο όρο των μετρήσεων. Ωστόσο 

στο σύνολο των μετρήσεων παρατηρήθηκαν τιμές οι οποίες παρουσίαζαν σημαντικές 

αποκλίσεις (statistical outliers). Οι τιμές αυτές εντοπίσθηκαν χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο Dixon (Dixon’s outliers test) σύμφωνα με την οποία υποθέτουμε ότι έχουμε 

κανονική κατανομή των μετρήσεων γύρω από κάποια τιμή (το μέσο όρο των 

μετρήσεων). Στη συνέχεια υπολογίζονται δύο συντελεστές: (α) η απόκλιση της ακραίας 

τιμής από την τιμή που απέχει λιγότερο από αυτή και (β) το εύρος τιμών του δείγματος 

(δηλαδή η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη τιμή). Ο λόγος των δύο αυτών τιμών 

(Q) συγκρίνεται με το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης για 95% βεβαιότητα (95% 

confidence interval, Q95). Εάν Q > Q95 τότε η ακραία αυτή τιμή χαρακτηρίζεται ως 

αποκλίνουσα (outlier). Οι αποκλίνουσες τιμές που προκύπτουν από την μεθοδολογία 

που περιγράφηκε παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στη στατιστική επεξεργασία των 

μετρήσεων, δηλαδή στον προσδιορισμό του μέσου όρου των μετρήσεων, της τυπικής 

απόκλισης από το μέσο όρο, της μέγιστης και ελάχιστης τιμής και της διακύμανσης 

(range) των μετρήσεων. 

 

Οι αποκλίνουσες τιμές που προέκυψαν ανά στάδιο διεργασίας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2. 

 

 



-45- 
 

 
 Πίνακας 2: Πλήθος αποκλίνουσων τιμών (statistical outliers) και ποσοστό τους επί του 

συνόλου των μετρήσεων ανά εξεταζόμενη διεργασία και επιμέρους στάδια αυτής. 

 

Διεργασία Επιμέρους 

Στάδιο 

Πλήθος 

Αποκλίνουσων Τιμών 

Ποσοστό επί του 

συνόλου των 

Μετρήσεων 

Επίσκεψη στα 

ΤΕΠ 

Παραμονή στη 

διαλογή 
5 2,3 % 

Κλινική 

Εκτίμηση 
0 0% 

Αναμονή 

εργαστηριακών 

αναλύσεων 

7 3,2 % 

Αναμονή για 

απεικονιστικό 

έλεγχο 

11 5,1 % 

Παραμονή στο 

εξεταστήριο για 

τελική διάγνωση 

7 3,2 % 

 

 

 

Από τις τιμές του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι γενικά δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντικό πλήθος αποκλίνουσων τιμών ανά στάδιο της διεργασίας. Αυτό συνεπάγεται 

ότι οι χρόνοι αναμονής των ασθενών στα επιμέρους στάδια της υπό μελέτη διεργασίας 

είναι στατιστικά συγκρίσιμοι γεγονός που επιτρέπει τη χρήση των μέσων χρόνων που 

προκύπτουν ως ενδεικτικών χρόνων ανά στάδιο της διεργασίας. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας (μέσος χρόνος διεργασίας, τυπική 

απόκλιση από το μέσο χρόνο της διεργασίας, ελάχιστος, μέγιστος χρόνος και διακύμανση 

τιμών) των επιμέρους σταδίων της υπό μελέτης διεργασίας που αφορά την επίσκεψη 

ασθενών στα ΤΕΠ. (Οι τιμές χρόνων του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε λεπτά, 

minutes). 

 

 

 Επιμέρους Διεργασίες κατά την  Επίσκεψη στα ΤΕΠ 

Διαλογή Κλινική 

Εκτίμηση 

Εργαστηριακές 

Αναλύσεις 

Απεικονιστικός 

Έλεγχος 

Τελική 

Διάγνωση 

Μέσος 

Χρόνος 
5,67 12,37 36,68 7,32 99,38 

Τυπική 

Απόκλιση 
1,76 3,13 11,32 2,87 32,18 

Ελάχιστη 

Τιμή 
3 5 10 5 30 

Μέγιστη 

Τιμή 
10 20 60 15 180 

Διακύμανση 7 15 50 10 150 
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Στο παρακάτω Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσματα της 

στατιστικής επεξεργασίας που παρατίθενται στον Πίνακα 2.      

 

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή του χρόνου που απαιτείται κατά την επίσκεψη ενός 

ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 424 ΓΣΝΕ.  

 

 

 

Για την δημιουργία του  Value Stream Map έγινε καταγραφή των βημάτων της 

διαδικασίας σε process boxes. 

a. Κάτω από τα process boxes τέθηκαν time boxes όπου καταγράφεται ο μέγιστος, 

ο ελάχιστος και ο μέσος χρόνος σε κάθε βήμα. 

b.  Στη συνέχεια τέθηκε χρονοδιάγραμμα όπου αναγράφονται τα βήματα με αξία 

και τα βήματα χωρίς αξία. 

c. Τέλος αναγράφεται το data box που περιλαμβάνει τις εξής καταγραφές: Value 

Added Time (min), Non Value Added Time (min), Value Added Time (%), Non 

Value Added Time (%), και Lead Time (min). 

Παραμονή στη 
Διαλογή 

3% 

Κλινική Εκτίμηση 
8% 

Εργαστηριακός 
Έλεγχος 

23% 

Απεικονιστικός 
Έλεγχος 

4% 

Τελική Διάγνωση 
62% 

Επείγοντα Περιστατικά 
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VALUE STREAM MAP (CURRENT CONDITION) 

 

ΆΦΙΞΗ ΣΤΟ                 ΔΙΑΛΟΓΗ                    ΚΛΙΝΙΚΗ                  ΕΡΓΑΣΤΗ-                     ΑΠΕΙΚΟΝΙ-                  ΤΕΛΙΚΗ                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    ΤΕΠ                                                                ΕΚΤΙΜΗΣΗ                  ΡΙΑΚΟΣ                         ΣΤΙΚΟΣ                       ΔΙΑΓΝΩΣΗ                          Η΄ 

                                                                                                                 ΕΛΕΓΧΟΣ                      ΕΛΕΓΧΟΣ                                                             ΕΞΙΤΗΡΙΟ 

 

 

                      MIN: 1΄                           MIN: 1΄                        MIN: 3΄                         MIN: 15΄                       MIN: 2΄                         MIN: 30΄ 

                     MAX: 1΄                         MAX: 3΄                        MAX: 7΄                       MAX: 27΄                      MAX: 6΄                       MAX: 74΄ 

 

                                    MIN: 3.5΄                         MIN: 5΄                            MIN: 15΄                   MIN: 3΄                             MIN: 30΄ 

                                   MAX: 4, 5΄                       MAX: 11΄                        MAX: 17΄                 MAX: 5΄                            MAX: 66΄               

 

 

 

 Value                                                                                                                                                                                       

 Added Time                       4΄                                   8΄                                 16΄                                    4΄                                   48΄          

Nonvalue         1΄                                   3΄                                 5΄                                     21΄                                   4΄                                  52΄       

Added Time 

 

 

 

Value Added Time: 80΄   VAT % : 48,2% 

Nonvalue Added Time: 86΄  NVAT % : 51,8% 

Lead Time: 166΄ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ Α3: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Ο εντοπισμός των προβληματικών σημείων στην πορεία της παραπάνω διαδικασίας και 

η διαδικασία εξεύρεσης δυνητικών εναλλακτικών μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί με τη 

χρήση της αναφοράς Α3. Όπως προαναφέρθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

πρόκειται για μια προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που έχει αναπτυχθεί με βάση 

την φιλοσοφία Plan  Do  Check  Act.  

  

Εικ. 3: PDCA Cycle  Πηγή: http://www.systems2win.com 

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αναφοράς Α3 έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Τι αλλαγές ή βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Σε μία ή δύο προτάσεις ανάπτυξη του 

προβλήματος. Ποιος επηρεάζεται και τι συμβαίνει. 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Για ποιο λόγο γίνεται επιλογή του συγκεκριμένου 

προβλήματος; Πόσο συχνά συμβαίνει; Μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά; 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ: Αξιολόγηση κάθε πιθανής εναλλακτικής με βάση 

το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τον χρόνο εφαρμογής. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Καταγραφή των βασικών δράσεων της εναλλακτικής διαδικασίας. 

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις αλλαγές και τι πόροι θα χρειαστούν. 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ: Μετρήσεις και δοκιμές για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΕΠ  424 Γ.Σ.Ν.Ε.    ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2017 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΠ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 

 ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΦ/ΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ: 

1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ    ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                     
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ                      ΕΡΓΑΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                              
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                                                                                    ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ                                                            
                                                                                          ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
                Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦ/ΩΝ ΕΙΝΑΙ 
                   ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΣ  
                          ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ                     
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ: 

 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΠ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ) 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: 

 ΑΥΞΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 ΑΝΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΦΝΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΩΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΟΗΣ 

 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΠ                           ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2017 
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4.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η παρατήρηση της ροής των ασθενών (καταγραφή του χρόνου) στο Τμήμα Επειγόντων 

σε συνδυασμό με την χρήση των εργαλείων του lean thinking (process map, value 

stream map, αναφορά A3) και τις πληροφορίες που συλλέχθησαν από το προσωπικό 

του νοσοκομείου οδήγησε στην δημιουργία προτάσεων βελτίωσης και επιτάχυνσης 

συγκεκριμένων διαδικασιών. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στις 

συνεντεύξεις να κάνουν μια εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου που απαιτείται σε καθένα 

από τα επιμέρους στάδια των υπό μελέτη διεργασιών. Επιπρόσθετα, τους ζητήθηκε να 

κάνουν και μια εκτίμηση πιθανών σημείων που επιδέχονται βελτίωση καθώς επίσης και 

να καταθέσουν τυχόν ιδέες – προτάσεις για εξοικονόμηση χρόνου και συνακόλουθα 

επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών.   

Οι βέλτιστοι χρόνοι των επιμέρους σταδίων ανά εξεταζόμενη διεργασία όπως 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις που λήφθησαν και από ιδία εκτίμηση παρατίθενται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Βέλτιστοι χρόνοι που απαιτούνται ανά στάδιο υπό μελέτης διεργασίας 

 

Διεργασία Επιμέρους Στάδιο 
Βέλτιστοι Χρόνοι        

(σε λεπτά) 

Επίσκεψη στα 

ΤΕΠ 

Παραμονή στη διαλογή 5 

Κλινική Εκτίμηση 10 

Εργαστηριακός Έλεγχος 20 

Απεικονιστικός Έλεγχος 5 

Τελική Διάγνωση 60 

Συνολικός Χρόνος 100 

 

 

Τα στάδια που επιδέχονται βελτιστοποίηση με απώτερο σκοπό τη μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου προκύπτουν συγκρίνοντας τα δεδομένα που προέκυψαν από την 

καταγραφή του χρόνου αναμονής των ασθενών σε καθένα από τα στάδια των υπό 

εξέταση διεργασιών με τους αντίστοιχους βέλτιστους χρόνους όπως προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις του προσωπικού που συμμετέχει στις υπό μελέτη διεργασίες. Το 

περιθώριο βελτίωσης ανά στάδιο διεργασίας κατά απόλυτη τιμή και ως ποσοστό επί του 

συνολικού βέλτιστου χρόνου ανά διεργασία παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5: Περιθώριο βελτιστοποίησης χρόνου αναμονής ανά στάδιο των υπό μελέτη 

διεργασιών και ποσοστιαία δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου ανά στάδιο διεργασίας επί 

του συνολικού περιθωρίου βελτιστοποίησης. (Οι τιμές χρόνων του παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται σε λεπτά, minutes). 

 

 

Διεργασία Επιμέρους Στάδιο 
Περιθώριο 

Βελτίωσης 

Εξοικονόμηση 

Χρόνου % 

Επίσκεψη στα 

ΤΕΠ 

Παραμονή στη διαλογή 0,67 1,1 % 

Κλινική Εκτίμηση 2,37 3,9 % 

Εργαστηριακός Έλεγχος 16,68 27,2 % 

Απεικονιστικός έλεγχος 2,32 3,8 % 

Τελική Διάγνωση 39,38 64,1 % 

Συνολική Εξοικονόμηση Χρόνου 61,42 100 % 

 

 

Τα ευρήματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται με σαφήνεια 

στο παρακάτω Διάγραμμα 2. 

 

Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου ανά στάδιο διεργασίας κατά 

την επίσκεψη ενός ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 424 ΓΣΝΕ.  

 

 

 

 

 

Παραμονή στη 
διαλογή 

1% 

Κλινική Εκτίμηση 
4% 

Εργαστηριακός 
Έλεγχος 

27% 

Απεικονιστικός 
Έλεγχος 

4% 

Τελική Διάγνωση 
64% 

Επείγοντα Περιστατικά 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάσθηκε 

λεπτομερώς παραπάνω και τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις του εξειδικευμένου 

προσωπικού που υπηρετεί σε τμήματα που εμπλέκονται στις υπό εξέταση διεργασίες 

και τα επιμέρους στάδιά τους προκύπτει ότι θα μπορούσαν να προταθούν τεχνικές και 

δράσεις βελτίωσης στα παρακάτω στάδια ανά διεργασία που μελετήθηκε: 

 

(α) Επίσκεψη ασθενούς στα ΤΕΠ 

  (α3) Εργαστηριακός Έλεγχος 

  (α5) Τελική Διάγνωση 

 

Σημαντικό ρόλο στην παράταση της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδραματίζει επίσης η έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το 

μικροβιολογικό εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής και της βραδινής 

βάρδιας υπεύθυνο για την ανάλυση των δειγμάτων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, 

είναι ένα άτομο. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις 

κλινικές του νοσοκομείου, που αφορούν τους ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς. Όπως 

είναι φυσικό, παρατηρούνται καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν 

υπήρχε ένα άτομο που θα ήταν σε θέση να ασχολείται μόνο με τα δείγματα που 

προέρχονται από το ΤΕΠ. Η εφαρμογή μιας τέτοιας λύσης δεν απαιτεί την κατανάλωση 

επιπλέον οικονομικών πόρων του νοσοκομείου, ωστόσο απαιτείται η διεύρυνση  του 

ωραρίου εργασίας του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Προς αποφυγήν επιβάρυνσης του 

προσωπικού του εργαστηρίου το τμήμα θα μπορούσε να ενισχυθεί από φοιτητές που 

διατελούν την κλινική τους άσκηση. Η ενίσχυση επίσης του μικροβιολογικού 

εργαστηρίου με επιπλέον προσωπικό θα έπρεπε να εξεταστεί. 

Κατά την διενέργεια της τελικής διάγνωσης η οποία γίνεται από τον ειδικευόμενο 

χειρουργό ή παθολόγο ανάλογα με την παθοφυσιολογία του περιστατικού ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθυστερήσει την ροή της διαδικασίας είναι η 

απουσία του ειδικού ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος δεν είναι παρών 

24ώρες/24ωρο στον χώρο του ΤΕΠ αλλά βρίσκεται στον χώρο της κλινικής που 

εφημερεύει. Ο εφημερεύων ειδικός ιατρός καλείται τηλεφωνικά από τον ειδικευόμενο, 

όταν ο δεύτερος κρίνει πως υπάρχει ανάγκη για περεταίρω εκτίμηση. Η ανταπόκριση 

του ειδικού στο κάλεσμα του τμήματος επειγόντων γίνεται κατά προτεραιότητα, 

ωστόσο ο χρόνος άφιξης ποικίλει: εξαρτάται από την βαρύτητα του υπό εξέταση 

ασθενούς αλλά και από τον φόρτο εργασίας του στην κλινική καθώς είναι 
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επιφορτισμένος και με την επίβλεψη των ήδη νοσηλευόμενων περιστατικών της 

κλινικής. Η συνεχής παρουσία στο χώρο των ΤΕΠ ειδικού ιατρού παθολογικής και 

χειρουργικής ειδικότητας είναι μια παρέμβαση που θα μείωνε αισθητά τον χρόνο 

εξυπηρέτησης των περιστατικών ρουτίνας ενώ θα μπορούσε να περιορίσει την σπατάλη 

σε ότι αφορά την παραγγελία κλινικών εξετάσεων. Όπως είναι αναμενόμενο ένας 

ειδικός ιατρός λόγω αυξημένης κλινικής εμπειρίας μπορεί να προχωρήσει στην τελική 

διάγνωση και θεραπεία, χωρίς όλες τις εξετάσεις ρουτίνας που θα χρειαζόταν ο 

ειδικευόμενος ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας. 

Η επιλογή αυτής της παρέμβασης προκύπτει τόσο από την παρατήρηση της ροής των 

ασθενών που επισκέπτονται το ΤΕΠ όσο και από τις συνεντεύξεις μελών του 

προσωπικού, ειδικευόμενων ιατρών και νοσηλευτών που παρέχουν υπηρεσίες στο ΤΕΠ. 

Ωστόσο σε ότι αφορά την υλοποίηση της, το σοβαρότερο κώλυμα που δεν έχει 

επιτρέψει μέχρι σήμερα την εφαρμογή της είναι περιορισμένος αριθμός των ειδικών 

ιατρών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με πολυάριθμα καθήκοντα: επίβλεψη των 

περιστατικών της κλινικής, εξυπηρέτηση ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, διενέργεια 

χειρουργικών επεμβάσεων. Η φύση του επαγγέλματος του στρατιωτικού ιατρού 

δημιουργεί πολλές φορές σημαντικές ελλείψεις, καθώς το Νοσοκομείο στερείται των 

υπηρεσιών των ειδικών ιατρών οι οποίοι υποχρεούνται να διατελέσουν χρόνο διοίκησης 

σε στρατιωτικές Μονάδες και Σχηματισμούς πλην του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. 

Επίσης το γεγονός ότι οι τυχόν καθυστερήσεις προκύπτουν σε περιστατικά ρουτίνας και 

όχι σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις  δεν δημιουργεί επιτακτική ανάγκη για την 

υλοποίηση μιας τέτοιας παρέμβασης. Όταν υπάρχει ειδοποίηση από το ΕΚΑΒ για την 

αντιμετώπιση κυριολεκτικά επειγόντων περιστατικών, η παρουσία όλων των 

απαιτούμενων ειδικοτήτων είναι άμεση στην αίθουσα αναζωογόνησης − μια ειδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα στον χώρο του ΤΕΠ – αποκλειστικά προορισμένη για την 

αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. 

Η συνολική βελτίωση που αναμένεται να επιτευχθεί εάν βελτιστοποιηθούν οι 

διαδικασίες στα παραπάνω στάδια θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου μίας ώρας 

(~56 λεπτά) κατά την επίσκεψη ενός ασθενούς στα ΤΕΠ του 424 ΓΣΝΕ, μειώνοντας το 

συνολικό χρόνο αναμονής του περίπου 34,7% επί του συνολικού χρόνου που απαιτείται 

σήμερα κατά την επίσκεψη ενός ασθενούς στο ΤΕΠ. Ακολουθεί η αναπαράσταση της 

ροής των ασθενών στο ΤΕΠ σε Value Stream Map μετά την βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών.
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VALUE STREAM MAP (FUTURE CONDITION) 

 

ΆΦΙΞΗ ΣΤΟ                  ΔΙΑΛΟΓΗ                    ΚΛΙΝΙΚΗ                  ΕΡΓΑΣΤΗ-                    ΑΠΕΙΚΟΝΙ-                   ΤΕΛΙΚΗ                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΤΕΠ                                                                     ΕΚΤΙΜΗΣΗ               ΡΙΑΚΟΣ                         ΣΤΙΚΟΣ                        ΔΙΑΓΝΩΣΗ                            Ή  

                                                                                                                 ΕΛΕΓΧΟΣ                     ΕΛΕΓΧΟΣ                                                              ΕΞΙΤΗΡΙΟ                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

 

                      MIN: 1΄                           MIN: 1΄                        MIN: 3΄                         MIN: 2΄                       MIN: 2΄                         MIN: 8΄ 

                     MAX: 1΄                         MAX: 3΄                        MAX: 7΄                       MAX: 6΄                      MAX: 6΄                       MAX: 15΄ 

 

                                    MIN: 3.5΄                         MIN: 5΄                            MIN: 15΄                   MIN: 3΄                             MIN: 30΄ 

                                   MAX: 4, 5΄                       MAX: 11΄                        MAX: 17΄                 MAX: 5΄                            MAX: 66΄               

 

 

 

 Value                                                                                                                                                                                       

 Added Time                       4΄                                   8΄                                 16΄                                    4΄                                   48΄          

Nonvalue         1΄                                   3΄                                 5΄                                     4΄                                    4΄                                  12΄       

Added Time

Value Added Time: 80΄   VAT % : 73,4% 

Nonvalue Added Time: 29΄  NVAT % : 26,6% 

Lead Time: 109΄ 
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4.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το χειρουργείο του 424 ΓΣΝΕ αποτελείται από πέντε αίθουσες γενικής χειρουργικής, 

μία αίθουσα σηπτικών χειρουργείων και μία αίθουσα οφθαλμολογικών χειρουργείων. 

Οι αίθουσες λειτουργούν τακτικά πέντε ημέρες την εβδομάδα για προγραμματισμένες 

χειρουργικές επεμβάσεις και επτά ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες / 24ωρο για 

έκτακτες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αντίθεση με τα εξωτερικά ιατρεία και το ΤΕΠ 

που μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλους ασφαλιζόμενους, δικαιούχοι νοσηλείας και 

των υπηρεσιών του χειρουργείου είναι μόνο το Στρατιωτικό προσωπικό και το 

προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, οι απόστρατοι καθώς και τα μέλη των 

οικογενειών αυτών. 

Για την διεξαγωγή προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου του ασθενούς. Ο 

προεγχειρητικός έλεγχος λαμβάνει χώρα την προηγούμενη μέρα της επέμβασης κατά 

την οποία γίνεται και η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των 

προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ποικίλει ανάλογα με την κλινική και 

την φύση των περιστατικών ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι για λόγους που 

εξυπηρετούν την παρούσα ερευνητική εργασία τα περιστατικά που μελετήθηκαν δεν 

επιλέχθηκαν από συγκεκριμένη χειρουργική κλινική αλλά από το σύνολο των 

χειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου. 

Η διαδικασία που προηγείται της χειρουργικής επέμβασης είναι η εξής και δεν 

παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των χειρουργικών τμημάτων του 

νοσοκομείου. Ο ασθενής προσέρχεται στην κλινική και απευθύνεται στο γραφείο των 

ιατρών. Ο ειδικευόμενος ιατρός του παραδίδει το έντυπο της αναγγελίας εισαγωγής με 

το οποίο θα κάνει την εισαγωγή του στο ΓΡΑΠΕΤ (Γραφείο Περίθαλψης Τρίτων). 

Εκτός από αυτό, ο ασθενής παραλαμβάνει από τον ιατρό και ένα παραπεμπτικό με το 

οποίο θα κάνει στο μικροβιολογικό όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις του 

προεγχειρητικού ελέγχου. Φεύγοντας από το γραφείο του ιατρού (2
ος

 όροφος) ο 

ασθενής κατευθύνεται στο ισόγειο όπου κάνει την εισαγωγή του στο ΓΡΑΠΕΤ και 

παραλαμβάνει το φύλλο νοσηλείας του. Στη συνέχεια κατευθύνεται στο μικροβιολογικό 

όπου και περιμένει μαζί με τους υπόλοιπους ασθενείς για την διενέργεια των 

εργαστηριακών εξετάσεων. Έπειτα, παραμένοντας στον ίδιο όροφο, κατευθύνεται προς 
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το ακτινολογικό εργαστήριο για την διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων. Μόλις 

ολοκληρώσει τον αιματολογικό έλεγχο κατευθύνεται στον 2
ο
 όροφο, όπου με το φύλλο 

νοσηλείας απευθύνεται στα εξωτερικά ιατρεία της καρδιολογικής για την απαιτούμενη 

καρδιολογική εκτίμηση. Ολοκληρώνοντας και τον καρδιολογικό έλεγχο, επιστρέφει 

στην κλινική του όπου το νοσηλευτικό προσωπικό καταχωρεί τα στοιχεία του στα 

βιβλία της κλινικής και τον οδηγεί στο θάλαμο που θα παραμείνει κατά τη νοσηλεία 

του. Το τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προεγχειρητικού 

ελέγχου περιλαμβάνει την εκτίμηση από αναισθησιολόγο και πρόκειται για μια 

διαδικασία που γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα για όλα τα προγραμματισμένα 

χειρουργεία της επόμενης μέρας. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του 

αναισθησιολόγου με τις χειρουργικές κλινικές, όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να 

υποβληθούν την επόμενη μέρα σε χειρουργική επέμβαση κατευθύνονται στο γραφείο 

του αναισθησιολόγου προκειμένου να γίνει η σχετική εκτίμηση. 

Επιγραμματικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής¨ 

Άφιξη στο γραφείο του Ιατρού  Εισαγωγή στο Νοσοκομείο μέσω ΓΡΑΠΕΤ  

Εργαστηριακός έλεγχος  Απεικονιστικός έλεγχος  Καρδιολογική Εκτίμηση  

Εισαγωγή στην  κλινική  Αναισθησιολογική Εκτίμηση. 

Αντίστοιχα με την διαχείριση των ασθενών στο ΤΕΠ ακολουθεί η αναπαράσταση της 

διαδικασίας με process map. 
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PROCESS MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΩ 

ΓΡΑΠΕΤ 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
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Ομοίως στην παρατήρηση της ροής των ασθενών κατά τη διενέργεια προεγχειρητικού 

ελέγχου έγινε καταγραφή 106 περιπτώσεων ασθενών που προσήλθαν στο νοσοκομείο 

για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια έγινε στατιστική 

επεξεργασία του δείγματος προκειμένου να υπολογιστούν ο μέσος όρος και η τυπική 

απόκλιση του δείγματος. Από τους υπολογισμούς εξαιρέθηκαν οι τιμές που εμφάνιζαν 

σημαντικές αποκλίσεις (statistical outliers), οι οποίες εντοπίσθηκαν με τη μέθοδο Dixon 

και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6: Πλήθος αποκλίνουσων τιμών (statistical outliers) και ποσοστό τους επί του 

συνόλου των μετρήσεων ανά εξεταζόμενη διεργασία και επιμέρους στάδια αυτής. 

 

Διεργασία Επιμέρους 

Στάδιο 

Πλήθος 

Αποκλίνουσων 

Τιμών 

Ποσοστό επί του 

συνόλου των 

Μετρήσεων 

Προεγχειρητικός 

έλεγχος 

Παραμονή στο 

γραφείο ιατρού 
10 9,4 % 

Εισαγωγή στο 

ΓΡΑΠΕΤ 
10 9,4 % 

Εργαστηριακός 

έλεγχος 
1 0,9 % 

Απεικονιστικός 

έλεγχος 
0 0 % 

Καρδιολογική 

εκτίμηση 
4 3,8 % 

Εισαγωγή στην 

κλινική 
0 0 % 

Αναισθησιολογική 

εκτίμηση 
2 1,8 % 

 

 

Από τις τιμές του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι γενικά δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντικό πλήθος αποκλίνουσων τιμών ανά διεργασία. Αυτό συνεπάγεται ότι οι χρόνοι 

αναμονής των ασθενών στα επιμέρους στάδια των υπό μελέτη διεργασιών είναι 

στατιστικά συγκρίσιμοι γεγονός που επιτρέπει τη χρήση των μέσων χρόνων που 

προκύπτουν ως ενδεικτικών χρόνων ανά στάδιο κάθε διεργασίας. 

 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των απαιτούμενων χρόνων ανά στάδιο 

διεργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας (μέσος χρόνος διεργασίας, τυπική 

απόκλιση από το μέσο χρόνο της διεργασίας, ελάχιστος, μέγιστος χρόνος και διακύμανση 

τιμών) των επιμέρους σταδίων της υπό μελέτης διεργασίας που αφορά τον προεγχειρητικό 

έλεγχο ασθενούς. (Οι τιμές χρόνων του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε λεπτά, minutes). 

 

 

 Επιμέρους Διεργασίες κατά την Προεγχειρητικό Έλεγχο Ασθενούς 

Γρ. 

Ιατρού 
ΓΡΑΠΕΤ 

Εργαστ. 

Έλεγχος 

Απεικον. 

Έλεγχος 

Καρδιολ. 

Εκτίμηση 

Εισαγ. 

Κλινική 

Αναισθησ. 

Εκτίμηση 

Μέσος 

Χρόνος 
6,15 8,23 12,76 10,19 18,09 5,80 11,68 

Τυπική 

Απόκλιση 
2,11 3,24 3,32 3,96 6,49 1,84 3,53 

Ελάχιστη 

Τιμή 
5 5 5 5 10 5 5 

Μέγιστη 

Τιμή 
10 15 20 20 35 10 20 

Διακύμανση 5 10 15 15 25 5 15 

 

 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσματα της στατιστικής 

επεξεργασίας του Πίνακα 7. 

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία κατανομή του χρόνου που απαιτείται κατά την επίσκεψη ενός 

ασθενούς για προεγχειρητικό έλεγχο στο 424 ΓΣΝΕ 

 

Γραφείο Ιατρού 
8% 

Εισαγωγή στο 
ΓΡΑΠΕΤ 

11% 

Εργαστηριακός 
Έλεγχος 

18% 

Απεικονιστικός 
Έλεγχος 

14% 

Καρδιολογική 
Εκτίμηση 

25% 

Εισαγωγή στην 
Κλινική 

8% 

Αναισθησιολογική 
Εκτίμηση 

16% 

Προεγχειρητικός Έλεγχος 
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Στη συνέχεια γίνεται αναπαράσταση της διαδικασίας με την χρήση του εργαλείου  

Value Stream Map. Για την δημιουργία του Value Stream Map έγινε καταγραφή των 

βημάτων της διαδικασίας σε process boxes. 

a. Κάτω από τα process boxes τέθηκαν time boxes όπου καταγράφεται ο μέγιστος, 

ο ελάχιστος και ο μέσος χρόνος σε κάθε βήμα. 

b.  Στη συνέχεια τέθηκε χρονοδιάγραμμα όπου αναγράφονται τα βήματα με αξία 

και τα βήματα χωρίς αξία. 

c. Τέλος αναγράφεται το data box που περιλαμβάνει τις εξής καταγραφές: Value 

Added Time (min), Non Value Added Time (min), Value Added Time (%), Non 

Value Added Time (%), και Lead Time (min).  
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VALUE STREAM MAP (CURRENT CONDITION) 

 

                               

                 ΓΡΑΦΕΙΟ                     ΓΡΑΠΕΤ                     ΕΡΓΑΣΤΗΡ.                ΑΠΕΙΚΟΝ.                     ΚΑΡΔΙΟΛ.                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ                   ΑΝΑΙΣΘΗΣ. 

                 ΙΑΤΡΟΥ                                                            ΕΛΕΓΧΟΣ                   ΕΛΕΓΧΟΣ                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ                       ΣΤΗΝ                        ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                                                                                                                                                               ΚΛΙΝΙΚΗ 

                                                                            

 

                            MIN: 1΄                            MIN: 2΄                        MIN: 2΄                            MIN: 2΄                       MIN: 5΄                            MIN: 2΄ 

                           MAX: 3΄                          MAX: 4΄                       MAX: 4΄                          MAX: 4΄                      MAX: 9΄                          MAX: 4΄ 

 

           MIN:  4΄                    MIN: 4΄                             MIN: 7΄                        MIN: 5΄                     MIN: 8΄                               MIN: 3΄                        ΜΙΝ: 10΄ 

           MAX: 7΄                   MAX: 6΄                          MAX: 12΄                     MAX: 9΄                    MAX: 14΄                            MAX: 5΄                      ΜΑΧ: 14΄ 

 

 Value                                                                                                                                                                                       

Added Time     5΄                               5΄                                 10΄                                 7΄                                    8΄                                      4΄                                12΄ 

Nonvalue                         2΄                                  3΄                                  3΄                                     3΄                                     11΄                                     2΄                    

Added Time 

 

 

Value Added Time: 51΄   VAT % : 68,0% 

Nonvalue Added Time: 24΄  NVAT % : 32,0% 

Lead Time: 75΄ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ Α3: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Ο εντοπισμός των προβληματικών σημείων στην πορεία της παραπάνω διαδικασίας και 

η διαδικασία εξεύρεσης δυνητικών εναλλακτικών μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί με τη 

χρήση της αναφοράς Α3. Όπως προαναφέρθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

πρόκειται για μια προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που έχει αναπτυχθεί με βάση 

την φιλοσοφία Plan  Do  Check  Act.  

  

Εικόνα 4: PDCA Cycle Πηγή: http://www.systems2win.com 

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αναφοράς Α3 έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Τι αλλαγές ή βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Σε μία ή δύο προτάσεις ανάπτυξη του 

προβλήματος. Ποιος επηρεάζεται και τι συμβαίνει. 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Για πιο λόγο γίνεται επιλογή του συγκεκριμένου 

προβλήματος; Πόσο συχνά συμβαίνει; Μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά; 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ: Αξιολόγηση κάθε πιθανής εναλλακτικής με βάση 

το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τον χρόνο εφαρμογής. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Καταγραφή των βασικών δράσεων της εναλλακτικής διαδικασίας. 

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις αλλαγές και τι πόροι θα χρειαστούν. 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ: Μετρήσεις και δοκιμές για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗ: Ε.Ι. 424 Γ.Σ.Ν.Ε.      ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2017 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:   ΠΝΗ Ε.Ι.       

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 

 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: 18.09΄ 

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 10΄ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔ/ΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ: 

 
                    ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                        
                  ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ                                              ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ                                                            
                                                                                          ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
                  ΑΡΙΘΜΟΣ 
              ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ: 

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: 

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΤΙΣ 13.30 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:   Η ΠΝΗ ΤΩΝ Ε.Ι.                               ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2017 
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4.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η παρακολούθηση της ροής των ασθενών (καταγραφή του χρόνου) κατά την διενέργεια 

του προγραμματισμένου προεγχειρητικού ελέγχου σε συνδυασμό με την χρήση των 

εργαλείων του lean thinking ( process map, value stream map, αναφορά Α3) οδήγησε 

στην διεξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με την συγκεκριμένη διαδικασία 

αλλά και στην διατύπωση προτάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εμπειρία 

του ασθενή κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. Αντίστοιχα με την μελέτη της 

ροής των ασθενών στο ΤΕΠ που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα, ζητήθηκε κι 

εδώ από τα μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις 

να κάνουν μια εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου που απαιτείται σε καθένα από τα 

επιμέρους στάδια των υπο μελέτη διεργασιών. Επιπρόσθετα, έγινε εκτίμηση των 

πιθανών σημείων που επιδέχονται βελτίωση καθώς και αξιολόγηση ιδεών – προτάσεων 

για εξοικονόμηση χρόνου και συνακόλουθα επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών.  

 

Οι βέλτιστοι χρόνοι των επιμέρους σταδίων ανά εξεταζόμενη διεργασία όπως 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις που λήφθησαν και από ιδία εκτίμηση παρατίθενται 

αναλυτικά στον Πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Βέλτιστοι χρόνοι που απαιτούνται ανά στάδιο υπό μελέτης διεργασίας 

Διεργασία Επιμέρους Στάδιο 
Βέλτιστοι Χρόνοι 

(σε λεπτά) 

Προεγχειρητικός 

έλεγχος 

Παραμονή στο γραφείο ιατρού 5 

Εισαγωγή στο ΓΡΑΠΕΤ 5 

Εργαστηριακός έλεγχος 10 

Απεικονιστικός έλεγχος 8 

Καρδιολογική εκτίμηση 10 

Εισαγωγή στην κλινική 5 

Αναισθησιολογική εκτίμηση 10 

Συνολικός Χρόνος 53 

 

Τα στάδια που επιδέχονται βελτιστοποίηση με απώτερο σκοπό τη μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου προκύπτουν συγκρίνοντας τα δεδομένα που προέκυψαν από την 

καταγραφή του χρόνου αναμονής των ασθενών σε καθένα από τα στάδια των υπό 

εξέταση διεργασιών με τους αντίστοιχους βέλτιστους χρόνους όπως προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις του προσωπικού που συμμετέχει στις υπό μελέτη διεργασίες. Το 
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περιθώριο βελτίωσης ανά στάδιο διεργασίας κατά απόλυτη τιμή και ως ποσοστό επί του 

συνολικού βέλτιστου χρόνου ανά διεργασία παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Περιθώριο βελτιστοποίησης χρόνου αναμονής ανά στάδιο των υπό μελέτη 

διεργασιών και ποσοστιαία δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου ανά στάδιο διεργασίας επί 

του συνολικού περιθωρίου βελτιστοποίησης. (Οι τιμές χρόνων του παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται σε λεπτά, minutes). 

  

Διεργασία Επιμέρους Στάδιο 
Περιθώριο 

Βελτίωσης 

Εξοικονόμηση 

Χρόνου % 

Προεγχειρητικός 

έλεγχος 

Παραμονή στο γραφείο ιατρού 1,15 5,8 % 

Εισαγωγή στο ΓΡΑΠΕΤ 3,23 16,2 % 

Εργαστηριακός έλεγχος 2,76 13,9 % 

Απεικονιστικός έλεγχος 2,19 11,0 % 

Καρδιολογική εκτίμηση 8,09 40,7 % 

Εισαγωγή στην κλινική 0,80 4,0 % 

Αναισθησιολογική εκτίμηση 1,68 8,4 % 

Συνολική Εξοικονόμηση 

Χρόνου 

19,9 100 % 

 

Τα ευρήματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται με σαφήνεια 

στο παρακάτω Διάγραμμα 4. 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου ανά στάδιο διεργασίας κατά 

την επίσκεψη ενός ασθενούς για προεγχειρητικό έλεγχο στο 424 ΓΣΝ 

 

 

 

Παραμονή στο 
γραφείο ιατρού 

6% 

Εισαγωγή στο 
ΓΡΑΠΕΤ 

16% 

Εργαστηριακός 
έλεγχος 

14% 

Απεικονιστικός 
έλεγχος 

11% 

Καρδιολογική 
εκτίμηση 

41% 

Εισαγωγή στην 
κλινική 

4% 

Αναισθησιολογική 
εκτίμηση 

8% 

Προεγχειρητικός Έλεγχος 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάσθηκε 

λεπτομερώς παραπάνω και τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις του εξειδικευμένου 

προσωπικού που υπηρετεί σε τμήματα που εμπλέκονται στις υπό εξέταση διεργασίες 

και τα επιμέρους στάδιά τους προκύπτει ότι θα μπορούσαν να προταθούν τεχνικές και 

δράσεις βελτίωσης στα παρακάτω στάδια ανά διεργασία που μελετήθηκε: 

 

                     (β) Προεγχειρητικός έλεγχος ασθενούς 

(β5) Καρδιολογική εκτίμηση 

 

Η διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου, αν και απλή, αποτελεί μια ιδιαίτερα 

χρονοβόρα διαδικασία για τον εξεταζόμενο. Παρακολουθώντας την πορεία του 

ασθενούς μέσα στο σύστημα βλέπουμε ότι στην υπο εξέταση διαδικασία δεν 

παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Η καθυστέρηση που εμφανίζεται στην 

διεργασία του καρδιολογικού ελέγχου θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν η 

εξυπηρέτηση των περιστατικών γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα μετά το πέρας 

εξυπηρέτησης των ασθενών των Εξωτερικών Ιατρείων. Σε αντιστοιχία με την διεργασία 

της αναισθησιολογικής εκτίμησης ο καθορισμός συγκεκριμένου ωραρίου, ανεξάρτητα 

από την εξυπηρέτηση των υπολοίπων ασθενών θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο 

διεκπεραίωσης της διαδικασίας από 18,09΄ σε 10΄ μειώνοντας τον χρόνο του 

Προεγχειρητικού ελέγχου κατά 11,1% επί του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του με τον τρόπο που γίνεται σήμερα η διαδικασία. 

 

Παρά το γεγονός ότι το δείγμα ασθενών που μελετήθηκε έδειξε πως ο κύριος όγκος των 

περιστατικών εξυπηρετείται σε ικανοποιητικούς χρόνους χωρίς παρατεταμένες 

αναμονές εν τούτοις σε πολύ μικρότερη κλίμακα, ένας αριθμός περιστατικών που 

προαναφέρθηκαν ως statistical outliers είναι πιθανόν να υποστεί σημαντικές 

καθυστερήσεις για ποικίλους λόγους. Από την επικοινωνία με το προσωπικό του 

νοσοκομείου προέκυψαν ιδέες − προτάσεις που θα μπορούσαν να προσθέσουν αξία 

στην διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου. 

 

Μια πρόταση που θα βελτίωνε σημαντικά την εμπειρία του ασθενούς είναι η διενέργεια 

του ΠΡΧ ελέγχου να μην διεξάγεται την προηγούμενη ημέρα της επέμβασης, αλλά δύο 

ημέρες νωρίτερα. Σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία του ΠΡΧ ελέγχου δεν θα 

περιελάμβανε την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο η οποία θα 
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πραγματοποιούνταν κατά την ημέρα του χειρουργείου. Επίσης θα αποφόρτιζε τον 

ασθενή από την υποχρέωση της  παραμονής στο νοσοκομείο κατά την προηγούμενη 

ημέρα της επέμβασης. Επιπλέον θα συνέβαλλε στην αποφυγή ανακατατάξεων της 

τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του χειρουργείου. Νοσηλεύτρια της χειρουργικής 

κλινικής περιγράφει περιστατικό όπου «ο ασθενής μεταφέρθηκε στο χειρουργείο καθότι 

ήταν πρώτος στο πρόγραμμα, μόλις όμως οι ιατροί παρέλαβαν τα αποτελέσματα του 

ιολογικού ελέγχου με τα οποία πληροφορήθηκαν για ένα μολυσματικό νόσημα από το 

οποίο έπασχε, ο ασθενής επέστρεψε στην κλινική και μετατέθηκε ως τελευταίος στο 

πρόγραμμα της ημέρας». Τέτοιου είδους αλλαγές οι οποίες αποτελούν ταλαιπωρία τόσο 

για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς και οφείλονται στην ενημέρωση των 

ιατρών την τελευταία στιγμή, θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι ιατροί είχαν στη 

διάθεση τους όλα τα αποτελέσματα από την προηγούμενη της επέμβασης.  

Τέλος μια σημαντική παράμετρος που παρακωλύει σημαντικά το κλινικό έργο των 

ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής είναι η αυξημένη γραφειοκρατία την οποία πρέπει 

να διαχειριστούν και η οποία σχετίζεται με τις διαδικασίες εισαγωγής των ασθενών. 

«Υπάρχουν ημέρες που αισθάνομαι περισσότερο γραμματέας και λιγότερο ιατρός» 

δηλώνει ειδικευόμενος της χειρουργικής κλινικής. Η αναγγελία εισαγωγής για 

κοστολόγηση της δαπάνης νοσηλείας καθώς και η έκδοση των παραπεμπτικών για τις 

εξετάσεις των εισαγωγών αποτελούν γραφειοκρατικές διαδικασίες  που καταναλώνουν 

τον πολύτιμο χρόνο των ιατρών και που θα μπορούσαν να διευθετηθούν από τρίτο 

άτομο που θα εκτελούσε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κλινικής. 

Δυστυχώς γραμματειακή υποστήριξη δεν υφίσταται σε καμία κλινική του νοσοκομείου 

μέχρι και σήμερα. 

Ακολουθεί η αναπαράσταση της ροής των ασθενών κατά την διενέργεια 

προεγχειρητικού ελέγχου μετά την βελτιστοποίηση του επιμέρους σταδίου του 

καρδιολογικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση για τον πιθανό βέλτιστο 

χρόνο. 
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VALUE STREAM MAP (FUTURE CONDITION) 

 

                               

                 ΓΡΑΦΕΙΟ                     ΓΡΑΠΕΤ                     ΕΡΓΑΣΤΗΡ.                ΑΠΕΙΚΟΝ.                     ΚΑΡΔΙΟΛ.                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ                   ΑΝΑΙΣΘΗΣ. 

                 ΙΑΤΡΟΥ                                                            ΕΛΕΓΧΟΣ                   ΕΛΕΓΧΟΣ                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ                       ΣΤΗΝ                        ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                                                                                                                                                               ΚΛΙΝΙΚΗ 

                                                                            

 

                            MIN: 1΄                            MIN: 2΄                        MIN: 2΄                            MIN: 2΄                       MIN: 2΄                                MIN: 2΄ 

                            MAX: 3΄                          MAX: 4΄                       MAX: 4΄                          MAX: 4΄                      MAX: 3΄                              MAX: 4΄ 

 

           MIN:  4΄                    MIN: 4΄                             MIN: 7΄                        MIN: 5΄                            MIN: 6΄                               MIN: 3΄                        ΜΙΝ: 10΄ 

           MAX: 7΄                   MAX: 6΄                          MAX: 12΄                     MAX: 9΄                           MAX: 10΄                            MAX: 5΄                      ΜΑΧ: 14΄ 

 

 Value                                                                                                                                                                                       

Added Time     5΄                               5΄                                 10΄                                 7΄                                    8΄                                      4΄                                12΄ 

Nonvalue                         2΄                                  3΄                                  3΄                                     3΄                                     2΄                                   2΄                    

Added Time 

 

  
Value Added Time: 51΄   VAT %: 77,3% 

Nonvalue Added Time: 15΄  NVAT % : 22,7% 

Lead Time: 66΄ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι οργανισμοί υγείας αποτελούν δομές με πολυδιάστατη δραστηριότητα γι αυτό και τα 

διευθυντικά τους στελέχη έχουν ένα ευρύ πεδίο δράσης με σημαντικές προοπτικές για 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Από το 2000 και μετά παρατηρείται μια σημαντική 

στροφή των μεγάλων οργανισμών υγείας προς την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από 

την παροχή υπηρεσιών με υψηλά στάνταρ ποιότητας τόσο σε ότι αφορά την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσο και στην ευρύτερη εμπειρία από την χρήση των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου. Η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της 

τεχνολογίας μετέτρεψε τα νοσοκομεία σε οργανισμούς που εξυπηρετούν έναν τεράστιο 

όγκο πελατών, στις μέρες μας πολύ καλά πληροφορημένο λόγω του διαδικτύου, 

ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία, την επιστήμη και την ξενοδοχειακή 

υποστήριξη. 

Οι υπέρογκες δαπάνες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας οργανισμός υγείας 

δημιούργησαν την ανάγκη της υψηλής αποδοτικότητας κατά τη λειτουργία του 

οργανισμού. Όπως φάνηκε μέσα από τα παραδείγματα κολοσσιαίων αντιπροσώπων του 

κλάδου (Virginia Mason, Flinders, Royal Bolton NHS) η λύση μπορεί να βρίσκεται 

στην επιστροφή στην αφετηρία. Εστίαση σε αυτό που ο πελάτης αντιλαμβάνεται ως 

ποιοτική υπηρεσία, περιορισμός της σπατάλης και εξάλειψη των διαδικασιών που 

προσθέτουν κόστος και δεν προσθέτουν αξία. 

Στην παρούσα εργασία αφού έγινε η θεωρητική προσέγγιση των αρχών και μεθόδων 

της Λιτής Σκέψης μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, επιχειρήθηκε μία 

ρεαλιστική προσέγγιση των διαδικασιών ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου, του 424 

ΓΣΝΕ, μέσα από το πρίσμα του Lean Thinking. Το ερώτημα που διαμορφώθηκε μετά 

την θεωρητική προσέγγιση και έγινε προσπάθεια να απαντηθεί μέσα από μια πιλοτική 

έρευνα στο 424 ΓΣΝΕ είναι το εξής: «Πως εφαρμόζονται τα εργαλεία του Lean 

Thinking στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 424 ΓΣΝΕ και τι όφελος θα 

μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή τους; » 

Για την διερεύνηση της εφαρμογής του Lean thinking  επιλέχθηκαν δύο σημαντικές 

διαδικασίες του νοσοκομείου α) η ροή των ασθενών στο ΤΕΠ και β) η ροή των 

ασθενών κατά την διενέργεια Προεγχειρητικού Ελέγχου. 
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Σε ότι αφορά την ροή των ασθενών στο ΤΕΠ η μελέτη του παράγοντα χρόνου στα 

επιμέρους στάδια της διαδικασίας κατέδειξε ως “προβληματικά” τα στάδια του 

εργαστηριακού ελέγχου και της τελικής διάγνωσης-παρέμβασης, αποτέλεσμα που  

ερωτήθηκε σχετικά με την εξυπηρέτηση των ασθενών στο ΤΕΠ. Στόχος του 

προσωπικού είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών και 

αυτό μαρτυρούν παρεμβάσεις που γίνονται στο τμήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μέσα στο 2017 δύο σημαντικές παρεμβάσεις έλαβαν χώρα σχετικά με την διαχείριση 

των ασθενών στο ΤΕΠ. Η πρώτη αφορά στην λειτουργία της “Διαλογής”, μιας 

σημαντικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε έναν προθάλαμο εκτός της κύριας 

αίθουσας και συμβάλλει καθοριστικά στο ξεκαθάρισμα των περιστατικών που χρήζουν 

ιατρικής γνωμάτευσης και θεραπείας από το ΤΕΠ. Επίσης η πρόσφατη μηχανογράφηση 

του τμήματος που έδωσε τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το 

μικροβιολογικό τμήμα διευκόλυνε σημαντικά, επιταχύνοντας την διαδικασία του 

εργαστηριακού ελέγχου που διενεργείται σχεδόν σε όλα τα περιστατικά που 

εξυπηρετούνται από το τμήμα. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν στα πλαίσια ενός 

οργανωμένου Lean management project ωστόσο η φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές 

ταυτίζεται με την φιλοσοφία του Lean Thinking, στοχεύοντας στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποδοτικότερη εργασία του προσωπικού. 

Μελετώντας την ροή των περιστατικών στο ΤΕΠ στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας 

δεν εντοπίστηκε κάποιο στάδιο που δεν προσθέτει αξία στην διαδικασία. Εντοπίστηκαν 

όμως δύο στάδια που εμφάνιζαν παράταση του χρόνου διεκπεραίωσης και σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης. Οι προτάσεις – παρεμβάσεις που προτάθηκαν για την 

βελτιστοποίηση των σταδίων αυτών σχετίζονται με ανακατανομή του υπάρχοντος 

προσωπικού και εκμετάλλευση ανθρώπινων πόρων που είναι διαθέσιμοι για το 

νοσοκομείο και πιθανόν με επιπλέον ενίσχυση του προσωπικού.  

Σε ότι αφορά την ροή των περιστατικών κατά την διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου 

από την μελέτη των περιστατικών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στα 

επιμέρους στάδια της διαδικασίας. Παρατεταμένοι χρόνοι παρατηρήθηκαν σε ένα μόνο 

στάδιο, που αφορά τον καρδιολογικό έλεγχο και το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί με  

μια απλή παρέμβαση που δεν θα διατάρασσε την λειτουργία των Καρδιολογικών 

Ιατρείων. Ωστόσο σε αυτή την διαδικασία προτείνεται κι ένα εναλλακτικό μοντέλο για 

την διενέργεια του προεγχειρητικού ελέγχου που περιλαμβάνει την διενέργεια των 

εξετάσεων κατά μία ημέρα νωρίτερα και μεταθέτει την εισαγωγή του ασθενούς για την 
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ημέρα του χειρουργείου. Στην νέα ροή που προκύπτει, δεν χρειάζεται ο ασθενής να 

παραμείνει το βράδυ της παραμονής του χειρουργείου στο νοσοκομείο κι έτσι 

μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο κατά μία νύχτα. Η απλοποίηση της 

διαδικασίας κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεπάγεται όφελος τόσο για το νοσοκομείο διότι 

δεσμεύονται λιγότερες κλίνες όσο και για τον ασθενή σε ψυχολογικό και οικονομικό 

επίπεδο. 

 

5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

Η ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας 

αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την διερεύνηση διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο 

νοσοκομείο και επιδέχονται βελτιώσεις διευκολύνοντας τόσο το προσωπικό όσο και 

τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο λόγω του χρονικού 

περιορισμού και του γεγονότος ότι η έρευνα διεξήχθη από ένα άτομο, η ερευνητική 

διαδικασία και τα συμπεράσματα υπόκεινται σαφώς σε κάποιους περιορισμούς. 

Πρωτίστως, η ιδιαιτερότητα της φύσεως του Στρατιωτικού Νοσοκομείου το οποίο 

λειτουργεί ως προς τις εφημερίες και τους δικαιούχους που εξυπηρετεί, κατά τρόπο 

διαφορετικό από τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η ιδιαιτερότητα αυτή 

συνεπάγεται ότι τα όποια συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προς 

όφελος του συγκεκριμένου νοσοκομείου και δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιούνται ως 

γενικότερα συμπεράσματα ή στο πλαίσιο συγκριτικής ανάλυσης με κάποιο πολιτικό 

νοσοκομείο. 

Επίσης για την διερεύνηση της εφαρμογής του Lean Thinking στην παρούσα εργασία 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν δύο διαδικασίες μελετώντας την παράμετρο του χρόνου. Το 

ζήτημα της εφαρμογής της Λιτής Σκέψης σαφώς δεν εξαντλείται εδώ και θα μπορούσε 

με την συμμετοχή περισσότερων ατόμων στον ρόλο του ερευνητή, να διερευνηθεί σε 

περισσότερες διαδικασίες. Εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την άμεση 

εξυπηρέτηση των ασθενών, θα μπορούσαν επίσης να διερευνηθούν και άλλοι τομείς 

όπως για παράδειγμα η διαχείριση αποθεμάτων. Η διερεύνηση επίσης μέσα από 

ερωτηματολόγια όλων εκείνων των παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την 

εμπειρία που λαμβάνει ο ασθενής ως εξωτερικός πελάτης στο νοσοκομείο θα 
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αποτελούσε πολύτιμο υλικό για τον προσανατολισμό του οργανισμού στην παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. 

Κατά την μελέτη των περιστατικών πολύτιμος αρωγός στην κατανόηση και 

αναπαράσταση των διαδικασιών με την χρήση ερευνητικών εργαλείων ήταν μέλη του 

προσωπικού που κατέθεσαν τις εμπειρίες του σχετικά με την καθημερινή επαφή τους με 

ασθενείς που εμπλέκονται στις εν λόγω διαδικασίες. Τα μέλη του προσωπικού 

προέρχονταν από κλινικές χειρουργικής ειδικότητας και από το ΤΕΠ. Δεν κατέστη 

δυνατό λόγω χρονικού περιορισμού να αξιολογηθούν απόψεις από μέλη του 

προσωπικού που εργάζονται σε άλλα τμήματα όπως το μικροβιολογικό εργαστήριο ή τα 

εξωτερικά ιατρεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε σε μελλοντική ερευνητική 

διαδικασία, η συμμετοχή και διοικητικών στελεχών του νοσοκομείου που θα κάλυπταν 

το υπο εξέταση ζήτημα από διαφορετική οπτική. 

Η εφαρμογή της Λιτής Σκέψης όπως περιγράφηκε στην παρούσα εργασία θα μπορούσε 

να αποτελέσει την αφετηρία για την εφαρμογή της σε όλες τις δομές του οργανισμού. Η 

υιοθέτηση της γενικότερης φιλοσοφίας του Lean Thinking θα μπορούσε να οδηγήσει 

τον οργανισμό ένα βήμα πιο κοντά και στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας 

ανεβάζοντας πιο ψηλά τον πήχη στην παροχή φροντίδας υγείας. Έχοντας ως βασικό 

άξονα την συνεχή ροή, την χαμηλή πολυπλοκότητα στις διαδικασίες και τον περιορισμό 

κάθε μορφής σπατάλης το Στρατιωτικό Νοσοκομείο θα αντιμετώπιζε ακόμα πιο 

δυναμικά την νέα εποχή που επιβάλλει την διατήρηση και προαγωγή της υγείας με 

ταυτόχρονη προσαρμογή στην διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση. Η αναζήτηση μέσα 

από ερευνητικές διαδικασίες των στοιχείων εκείνων που αποτελούν «αξία» για τον 

ασθενή και η αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού κατά το δυνατόν αποδοτικότερα 

είναι ο κύριος μοχλός προς αυτή την κατεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

1.Έντυπο που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή του χρόνου (min) στο ΤΕΠ 

 

Α/Α ΔΙΑΛΟΓΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
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2. Έντυπο που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή του χρόνου (min) κατά τον Προεγχειρητικό έλεγχο 

 

Α/Α ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΓΡΑΠΕΤ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛ. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
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