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اثر بخشي اجراي چرخه مديريت بهره وري با رويكرد
كايزن عملياتي بر بهبود شاخص هاي عملكردي واحد

آزمايشگاه پلي كلينيك 17 تأمين اجتماعي تهران
پوران رئيسي1، فريبا بگدلي2، منصور دلپسند3، مهرداد كرماني حسكوئي4، حسن آذري پور5

چكيده

مقدمـه: درجامعــه ي صنعتي در حال پيشــرفت و ورود به عصر اطالعات و ارتباطات بايد به دنبــال يافتن راه حل هاي كارآتر و 
سودبخش تر براي توليد محصول و انجام خدمات باشيم. كايزن، زاييده تفكر ژاپني و به معناي بهبود مستمر ؛و مورد توجه تمام 
شركت هاي دنيا است. هدف اين پژوهش معرفي و استقرار الگوي كايزن عملياتي ؛ به منظور بهبود فرآينددر آزمايشگاه پلي كلينيك 

17 تأمين اجتماعي تهران بود.
روش پژوهش: اين پژوهش باتكيه بر تجربه هاي پيشــين و به كارگيري يك مدل اجرايي 9 مرحله اي و با هدف بهبود بهره وري، 
كاهش هزينه ها، تحليل فرايندها، حذف اتالف ها، بهســازي محيط كار و ارايه آموزش هاي الزم به كاركنان واحد آزمايشــگاه پلي 

كلينيك 17؛ اجرا شد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه و فرم هاي زمان سنجي استفاده گرديد.
يافته ها: اجراي كايزن عملياتي دراين واحد آزمايشگاه، موجب بهبود قابل مالحظه در كاهش زمان انتظار بيماران براي پذيرش از 
25 دقيقــه به 12 دقيقه، كاهش مدت انتظار نمونه گيري از 12 دقيقه به 7 دقيقه، افزايش ميزان رضايت مندي مراجعين از 67 درصد 

به 78. 5 درصد، حذف مراجعات غيرمرتبط بيماران وبه دنبال آن كاهش ازدحام در مقابل واحد آزمايشگاه شد.
نتيجه گيـري: اســتقرار الگوي كايزن عملياتي موجب بهبود شــاخص هاي عملكردي فرآيندها، كاهــش هزينه ها، حذف اتالف ها، 

استفاده بهينه از منابع و همچنين اجراي نظام آراستگي در آزمايشگاه مورد مطالعه شده است.
كليد واژه ها: مديريت بهره وري، كايزن عملياتي، شاخص هاي عملكردي، آزمايشگاه پلي كلينيك 17

ــگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران(نويسنده مسئول)،  ــاني پزشكي، دانش ــكده مديريت و اطالع رس ــيار گروه تحليل، تحقيق و اطالعات وآمار، دانش دانش 1 .
Raeissi2009@yahoo.com :پست الكترونيك

كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، پلي كلينيك17. 2 تأمين اجتماعي تهران، ايران
كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، بيمارستان شهيد معيري، تهران، ايران 3 .

. 4 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرائي، بيمارستان شريعت رضوي، تهران، ايران
دكتري عمومي پزشكي، معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي، تهران، ايران 5 .
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مقدمه
ــد و كارا و  ــتفاده مفي ــه اس ــر باز در انديش ــان از دي انس
ــترس  ــش از توانايي ها، امكانات و منابع در دس ثمربخ
ــت. افزايش جمعيت و نيازهاي بشر باعث شده  بوده اس
ــت اندركاران عرصه اقتصاد، سياست و مديريت  كه دس
ــره وري را در اولويت  ــازمان ها، افزايش به جامعه و س

برنامه هاي خود قرار دهند.[1]
دستيابي به بهره وري بيشتر و عرضه محصول يا كااليي 
ــه جزو اهداف اصلي سازمان هاي  با كيفيت باالتر هميش
صنعتي يا خدماتي است، اما براي دستيابي به فرايندهايي 
ــه كنند تنها  ــا كيفيتي باالتر اراي ــه كاال يا خدمات را ب ك
ــن موفقيت آميز نخواهد  ــري تكنولوژي هاي نوي بكارگي
ــود فرايندها تعريف و به  ــتمي براي بهب بود و اگر سيس
ــالف منابع و زمان كار ديگري  ــود، بجز ات كار گرفته نش
صورت نپذيرفته است. سيستم مديريت كايزن كه ريشه 
ــات ژاپني دارد، امروزه  ــازمان ها و مؤسس در فرهنگ س
در بسياري از كشورهاي صنعتي براي افزايش بهره وري 

مورد الگو برداري قرار گرفته است. [2]
كايزن يك اصطالح ژاپني است كه از دو واژه تشكيل 
ــده است KAY به معني تغيير و ZEN به معني بهتر و  ش
بنابراين كايزن را ميتوان اينگونه تعريف كرد: تغيير براي 
بهتر شدن.[3] در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است 
ــازمان ها الزم نيست به دنبال  كه براي ايجاد بهبود در س
ــيم، بلكه هر نوع بهبود  تغييرات انفجاري يا ناگهاني باش
ــته ومداوم باشد، ارتقاي  ــرط آنكه پيوس يا اصالح به ش
بهره وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. روش 
كايزن از تحقيق هاي بنيادين براي بهبود بهره وري و بهينه 

سازي سيستم هاي اداري، توليدي و خدماتي است.[4]
آقاي ايمايي معتقد است كه كايزن حقيقتي است كه 
ــور محركه اقتصاد ژاپن نام  ــوان از آن به عنوان موت مي ت
ــت كه بدون صرف  ــرد.[5] مزيت اصلي كايزن آن اس ب
ــوان به بهبود فعاليت ها و افزايش  هزينه هاي فراوان مي ت
ــت يافت. كايزن يك اقدام اصالحي است  بهره وري دس
ــود. در  ــن محدوديت ها انجام مي ش ــه با در نظر گرفت ك
ــكالت فقط  كايزن بايد براي بهبود فعاليت ها و رفع مش

روي امكانات موجود و انجام تغييرات كوچك و مستمر 
تكيه كرد.[2]

ــركت  كايزن اولين بار در ژاپن در ژوين 1994در ش
ــاي توليد،  ــه از واحده ــك تيم نمون ــاس در ي الپارگات
ــي صنايع و كاركنان فني به كار گرفته شد. هدف  مهندس
ــود از: افزايش توليد و ارتقاءكيفيت  تيم كايزن عبارت ب
ــتانداردي كه شركت براي  ــطح اس كفش هاي نايك به س
ــي تعيين كرده بود. اجراي پروژه  توليد كفش هاي ورزش
كايزن موجب شد ساليانه 24هزار پزوي آرژانتيني صرفه 

جويي شود.[6]
ريموند در مطالعه خود نشان داد كه كايزن در ابعادي 
ــغل مثل تنوع كار، هويت كار، اختيار، پاسخگوئي  از ش
ــد باعث تغييرات مناسبي شده است كه اين  و نياز به رش
تغييرات در زنان و مردان به نسبت مساوي بوده است .[7] 
البو بيان كرده است اگرچه كايزن بيشتر در صنايع توليد 
بكار گرفته شده اما در مراكز خدماتي مانند بيمارستان و 
هتل نيز به خوبي اجرا شده است .[8] تحقيقات گژالدر 
ــان مي دهد كه به دنبال اجراي كايزن در  شركت دانا نش
ــاي طبقات، 97  ــركت 94 درصد كاهش در فض ــن ش اي
ــورد كاركنان و 400  ــش در فعاليت هاي بيم درصد كاه

درصد افزايش در بهره وري داشته است .[9]
ــازمان ملي بهره وري ايران حركت  در سال 1381 س
ــه مديريت  ــراي تحقيق چرخ ــي را با اج ــود كايزن بهب
ــتان كرمان آغاز و  ــتگاه دولتي اس ــره وري در پنج دس به
ــتين بار در كشور، كايزن را به حوزه خدمات  براي نخس
بويژه سازمان هاي دولتي كشاند. اجراي اين تحقيق نتايج 
ــتاوردهاي بسيار مهمي را به همراه داشته است كه  و دس

برخي از آن ها به شرح زير است.[10]
ــؤالن و  ــره وري و كيفيت نزد مس ــگ به ــاعه فرهن • اش

كارشناسان و التزام عملي به آن ها
ــان سازمان ها به  • ارتقاي دانش و مهارت هاي كارشناس
صورت نظري و عملي و به كارگيري همزمان آن ها در 

اصالح فرايندهاي كار سازمان هاي متبوع
ــان و  ــش ،نگرش و خودباوري در كارشناس • تغيير بين
ــور اصلي ايجاد  ــؤالن مبني بر اينكه مي توانند مح مس

اثر بخشي اجراي چرخه مديريت بهره وري با رويكرد ...
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تغيير و تحول در سازمان خود قرار گيرند.
• آشنايي كارشناسان اداره ها با شيوه هاي علمي شناسايي 

مسايل سازمان و حل مسإله به صورت گروهي
ــدي در محل  ــي و فراين ــاي فيزيك ــايي موداه • شناس
ــي در  ــه جوي ــا و از آن راه صرف ــذف آن ه كار و ح

فضا،امكانات،زمان و هزينه
ــتان نسبت به  ــؤالن سازمان ها و اس ــاس شدن مس • حس
موضوع ارتقاي بهره وري و به كارگيري منابع و امكانات 

و برنامه ريزي براي ايجاد تحول ارتقاي بهره وري
دالوري در مطالعه خود در يك شركت توليدي نشان 
ــرد كاركنان و اصالح فرآيندهاي  داد به جز بهبود عملك
ــدي به ميزان 64 درصد كاهش پيدا  كاري ضايعات تولي
ــي در تجربه اي موفق، چرخه  ــريفي و قربان كرد.[11] ش
ــره وري با رويكرد كايزن عملياتي را در پلي  مديريت به
ــتند. در اين  ــت نفت فارس به اجرا گذاش كلينيك صنع
ــول و روش هاي علمي، نمودار  ــتفاده از اص تجربه با اس
ــي بيش از 60  ــي و جدول هاي امتياز ده ــتخوان ماه اس
ــايي و حذف شدند. همچنين ازدحام  مورد اتالف شناس
ــد كاهش يافت كه  ــش پذيرش به ميزان 30درص در بخ
ــان اين واحد و  ــزايي در بهبود عملكرد كاركن ــش بس نق
ــگاه نيز  ــت. در واحد آزمايش نيز رضايت مراجعان داش
ــره وري، بهبودهاي  ــر به ــي و تاكيد ب ــا مديريت علم ب

چشمگيري حاصل شد.[12]
ــان مي دهد كه استقرار كايزن موجب  اگرچه نتايج نش
كاهش هزينه ها و بهبود عملكرد شده است، اما اين سوال 
ــود فرآيندها و  ــتقرار اين مدل بر بهب ــت كه اس مطرح اس
شاخص هاي عملكردي سازمان چه تأثيري دارد؟ با توجه 
ــر بهبود فرآيندهاي  ــاخص هاي عملكردي ب به اهميت ش
سازمان هاي خدماتي بويژه مراكز بهداشتي درماني، اجراي 
ــت.  ــزن يكي از راهكارهاي ضروري اس ــه گام كاي گام ب
برخالف سازمان هاي توليدي، خالء مطالعات موردي در 
ــهود مي باشد. اين مطالعه  اين زمينه، در مراكز درماني مش
ــتقرار الگوي كايزن عملياتي بر بهبود  ــي تأثير اس به بررس
ــاخص هاي عملكردي مانند مدت زمان انتظار بيماران  ش
براي پذيرش و نمونه گيري، حذف اتالف ها و مراجعات 

ــگاه پلي كلينيك 17  ــط بيماران در واحد آزمايش غيرمرتب
تأمين اجتماعي تهران مي پردازد.

روش پژوهش
اين تحقيق با تكيه بر تجربه هاي پيشين و بكارگيري يك 
ــماره 17 تأمين اجتماعي  مدل اجرايي در پلي كلينيك ش
به شرح زير به اجرا درآمده و جامعه آماري اين پژوهش 

را مراجعين آزمايشگاه اين مركز تشكيل داده است.
ــگاه  ــع آوري نظرات مراجعين به آزمايش جهت جم
ــتفاده شد كه روائي پايائي  ــنامه اس پلي كلينيك از پرسش
ــنامه با توزيع 30 فرم از طريق پيش آزمون – پس  پرسش
 spss آزمون بررسي شد. اطالعات پرسشنامه در نرم افزار
13 تحليل گرديدو معنا داري يا عدم معنا داري آن بررسي 

ــتخراج ميانگين زمان سنجي از  ــد، همچنين جهت اس ش
نرم افزار excel استفاده شد.

1. انتخاب محل اجراي تحقيق: از آنجايي كه كايزن 
ــخيص دهيم  ــروكار دارد، بنابراين بايد تش ــود س با بهب
ــاير قسمت ها  ــتر از س ــمت از عمليات بيش كه كدام قس
ــان ژاپني،گمبا به معناي محل  ــه بهبود دارد. در زب نياز ب
ــازمان در آن  ــت كه عمليات اصلي س واقعي و جايي اس
ــكل گيري خطاهاست. گمبا در  انجام مي شود و محل ش
محيط هاي خدماتي به محلي اطالق مي شود كه مشتريان 
ــتقيم با خدمات ارايه شده قرار مي گيرند. در تماس مس
ــيار زياد و ازدحام  ــر به اهميت و تراكم كاري بس [7] نظ
ــي كلينيك 17، اين  ــگاه پل بيش از حد در واحد آزمايش

واحد به عنوان محل اجراي تحقيق انتخاب شد.
ــزن: در مرحله بعد تيم كايزن با  2. تشــكيل تيم كاي
ــت گروه)، مدير پلي  حضور رئيس پلي كلينيك (سرپرس
ــگاه، مسؤول حسابداري،  ــؤول فني آزمايش كلينيك، مس
كارشناس فرابري داده ها (دبير گروه ) و دو نفر از پرسنل 

آزمايشگاه تشكيل شد.
3. بررسي وضع موجود: در اين گام فرآيند پذيرش 
ــگاه شناسايي گرديد. مدت  و نمونه گيري واحد آزمايش
ــرش و نمونه گيري طي  ــاران براي پذي ــان انتظار بيم زم
مدت يك هفته كاري بصورت تصادفي در ساعات پيك 

پوران رئيسي و همكاران
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ــج اين اندازه گيري  ــد. نتاي (10-8 صبح) اندازه گيري ش
ــان داد كه مدت زمان انتظار بيماران براي پذيرش و  نش

نمونه گيري به ترتيب 25 و 15 دقيقه بوده است.
4. تشكيل جلسه هماهنگي جهت آشنايي اعضاي 
ــؤلين  تيم با مفاهيم كايزن و ابزارهاي آن: با حضور مس
پلي كلينيك و اعضاي تيم كايزن، كارگاه آشنايي با مباني 
نظري و عملي كايزن بر گزار شد. در اين كارگاه مباحث 
ــتگي، روش هاي  مربوط به كايزن و بهره وري، نظام آراس

حل مسأله و اصالح فرايند آموزش داده شد.
ــتگي: در اين مرحله پس  5. پياده سازي نظام آراس
ــامل:  ــتگي، گام هاي پنجگانه ش ــام آراس ــوزش نظ از آم
 ،(seiso) ــف ــب (seiton)، تنظي ــخيص (seiri)، ترتي تش
ــم (seikutso) وتكليف (shitsuke) عمليات آن گام  تنظي

به گام در واحد آزمايشگاه اجرا گرديد.
ــايي موداها: مودا (Muda) به معني اتالف  6. شناس
است و به هر فعاليتي اطالق مي شود كه براي سازمان ها 
ــزوده اي توليد نمي كند.  ــاد هزينه كرده، اما ارزش اف ايج

(ماساكي، ايمايي)
ــگاه شناسايي شدند كه  موداهاي مختلفي در آزمايش

شامل:
موداي انبارش در آزمايشگاه:

• نگهداري وسايل و مواد در فضاي محدود آزمايشگاه 
ــه هاي نگهداري اجناس در  ــدن كمد و قفس • اضافه ش

فضاي خونگيري 
• نامرتب شدن ظاهر آزمايشگاه 

• محدود شدن فضاي عملياتي مفيد آزمايشگاه 
ــگاه  ــار داخل آزمايش ــب بودن انب ــك و نامناس • كوچ

(مساحت 2 مترمربع)
موداي انتظار و تأخير در آزمايشگاه:

• ازدحام بيش از حد مراجعين مقابل آزمايشگاه 
انتظار طوالني جهت پذيرش (متوسط 25•  دقيقه براي 

هر نفر با نوسان 45– 5 دقيقه ) 
• انتظار طوالني و ازدحام در محوطه داخلي خونگيري 

(15– 10 دقيقه براي هر نفر ) 
• قطع مكرر برق و نبود برق اضطراري 

ــوارد ارجاعي از  ــه همزمان بيمار درمانگاه و م • مراجع
طب كار و كميسيون پزشكي (8 صبح)

ــاران آزاد و خدمات درماني جهت  • مراجعه مجدد بيم
قيمت گذاري از طرف صندوق

ــاعت  ــذ جواب آزمايش قبل از س ــه جهت اخ • مراجع
تعيين شده (10 صبح)

• محدوديت سايت هاي خونگيري
• يك شيفته بودن آزمايشگاه

• عدم اطالع رساني كافي (ديداري شنيداري)
ــار مقابل  ــان صندلي هاي انتظ ــب بودن چيدم • نامناس

آزمايشگاه
7. تجزيه و تحليل علت ها: دراين مرحله با استفاده 
از نمودار ايشي كاوا علل ايجاد كننده اتالف ها در واحد 
ــورد تجزيه و تحليل قرار  ــگاه پلي كلينيك 17 م آزمايش

گرفت.
8. اقدامات اصالحي: به شرح زير پيشنهاد گرديد:

پيشنهادات جهت اصالح موداي انبارش
• ايجاد قفسه بندي در قسمت هاي باالي نمونه گيري
تقليل زمان در خواست ها از 2 ماهه به 2•  هفته اي 

ــمتي از انبار مركزي درمانگاه به وسايل  • اختصاص قس
ــگاهي و تحويل به آزمايشگاه بصورت  و اقالم آزمايش

استوك 2 هفته اي (مداخله و اقدام شد)
پيشنهادات جهت اصالح موداي انتظار و تأخير:

جوابدهي قبل از ساعت 10• 
• افزايش سايت هاي خونگيري (شبيه سازي شد)

• كنترل جواب ها در روز قبل
• تفكيك بيماران درمانگاه از مراجعين طب كار

• بررسي افزايش شيفت عصر به ظرفيت كاري آزمايشگاه 
(محدوديت پرداخت به پرسنل شركتي)

• پيگيري برق اضطراري
ــكي  ــيون پزش • پذيرش كامل بيماران طب كار و كميس

توسط صندوق
• ايجاد هماهنگي بين واحد خونگيري و پذيرش

ــدار جهت ارتباط واحد خونگيري و  • ايجاد چراغ هش
پذيرش
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• طراحي ضوابط رفتاري بيمار (طراحي مسير يكطرفه)
ــتن با ماژيك بر روي  ــتفاده از برچسب بجاي نوش • اس

لوله هاي آزمايش
ــامل  ــديمان در روز قبل (ش • آماده نمودن لوله هاي س

برچسب زدن و ريختن سيترات)
• قفسه بندي انبار و عالمت گذاري وسايل آزمايشگاهي 

جهت دسترسي سريعتر
( نوشتن برچسب لوله ها توسط يك نفر (2 به 1• 

ــك جواب ها و جابجائي محل  • تعبيه فايل جهت تفكي
و گرفتن آن

ــماره ها  ــورت ش ــالح برنامه نرم افزاري جهت س • اص
بصورت ماهانه

• پرينت در زمان مراجعه
• پاكت جهت جواب آزمايش

• تحويل دفترچه ها بالفاصله بعد از پذيرش بيمار

ــل و نقل  ــوداي حم ــت اصالح م ــنهادات جه پيش
(دسترسي آسان بيمار به آزمايشگاه)

• اطالع رساني توسط اطالعات 
ــل  داخ ــري  بص ــمعي  س ــتم هاي  سيس از  ــتفاده  • اس

پلي كلينيك
• گذاشتن تابلو در محل پذيرش 
• شماتيك كردن تابلوهاي راهنما 

ــقف كه جلو ديد تابلوها  • حذف اضافات موجود در س
را مي گيرد و انتقال تابلوهاي راهنما 

ــر، اعضاي تيم  ــرد: در مرحله آخ ــه كايزن ب 9. تهي
گزارش عملكرد خود را در هر يك از گام هاي ياد شده، 
ــترش فرهنگ  ــك تابلو (كايزن برد) آماده و به گس در ي
ــتمر در معرض ديد ساير اعضاي سازمان قرار  بهبود مس

دادند تا در ساير واحدها نيز تسري يابد.

پوران رئيسي و همكاران
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يافته ها
ــگاه پلي كلينيك 17 با  در اين پژوهش، مراجعين آزمايش
شرايط مندرج در جدول 1 حضور داشتند كه حجم نمونه 
ــنجي و زمان سنجي براساس جدول  جهت انجام نظرس
ــان  ــت. يافته هاي پژوهش نش ــورگان291 نفربوده اس م
ــگاه  مي دهد كه بين ميزان رضايتمندي مراجعين آزمايش
ــتقرار كايزن (78.5) تفاوت  قبل(67 درصد) و بعد از اس
ــاير يافته هاي  ــت (P<0.001). س معناداري وجود داش

پژوهش در بردارنده موارد زير است:
ــار بيماران براي  ــش ميانگين مدت زمان انتظ - كاه
ــدت زمان انتظار 25  ــتقرار كايزن م پذيرش: پيش از اس

دقيقه بوده كه پس از اجرا به 12 دقيقه كاهش يافت.
ــش مدت زمان انتظار براي نمونه گيري: پيش  - كاه
ــتقرار كايزن مدت زمان انتظار 15 دقيقه بوده كه با  از اس

اجراي اين الگو به 7 دقيقه كاهش يافت.
- افزايش ميزان رضايت مندي مراجعين آزمايشگاه: 
ــاس نظرسنجي هاي انجام شده قبل و بعد از اجراي  براس
كايزن ميزان رضايت مندي از 67 درصد به 78.5 درصد 

افزايش يافت.
- كاهش هزينه ها: اين كاهش در زمينه حذف كاغذ 
ــون در واحد صندوق مجموعا 2175000 ريال در  و ريب

ــال، و در خصوص خروج دستگاه هاي مازاد برنياز به  س
ارزش تقريبي 86000000 ريال بوده است.

ــگاه:  ــام مراجعين در واحد آزمايش ــش ازدح - كاه
ــراي پذيرش و  ــاران ب ــان انتظار بيم ــدت زم كاهش م
نمونه گيري و افزايش سايت هاي خونگيري از دو سايت 
ــايت موجب كاهش 45 درصدي ازدحام در  به چهار س

آزمايشگاه گرديده است.
ساير دستاوردهاي حاصل از اجراي الگوي كايزن در 

جدول شماره 2 اورده شده است.

بحث و نتيجه گيري
ــده در اين پژوهش در اين بود كه كايزن چه  ديدگاه عم
ــردي دارد. نتايج  ــاخص هاي عملك ــري در بهبود ش تأثي
ــزن باعث  ــت كه اجراي كاي ــي از آن اس ــش حاك پژوه
ــاخص هاي عملكردي گرديده است. يافته هاي  ارتقاء ش
ــان مي دهد كه اجراي كايزن عملياتي در  اين تحقيق نش
ــائي موداها و  ــگاه پلي كلينيك 17 با شناس واحد آزمايش
مشكالت موجود و اصالح آن ها با استفاده از خرد جمعي 
و تجربيات اعضاي گروه موجب بهبود قابل مالحظه در 
ــرش از 25 دقيقه  ــان انتظار بيماران براي پذي كاهش زم
ــط، افزايش سرعت نمونه گيري  به 12 دقيقه بطور متوس

جدول 1: توزيع فراواني متغيرهاي دموگرافيك پژوهش
درصدفراوانيگروه بندي متغيرمتغير

جنس
16958.1مرد

12241.9زن

سن

5820كمتر از30سال

3013145-45سال

10235بيشتر از 45سال

تحصيالت
25989ديپلم و زيرديپلم

3211فوق ديپلم و باالتر

نوع بيمه
16757.38تأمين اجتماعي

12442.62ساير
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ــيدن دفترچه هاي  ــه 7 دقيقه، به صفر رس ــه ب از 15 دقيق
ــده بيماران، حذف مراجعات غيرمرتبط بيماران  مفقود ش
ــال آن كاهش 45 درصدي  ــگاه و به دنب به واحد آزمايش
ــد. در نهايت اين امر  ــگاه گردي ازدحام در واحد آزمايش
موجب افزايش ميزان رضايتمندي مراجعين از 67 درصد 

به 78.5 درصد شد. 
ــريفي و قرباني [12] كه  نتايج حاصل از پژوهش ش
ــامل كاهش 30 درصدي ازدحام در بخش پذيرش و  ش
بهبود عملكرد كاركنان بوده با نتايج حاصل از اين تحقيق 
مطابقت دارد. اجراي پروژه كايزن در شركت آلپارگاتاس 
موجب صرفه جويي ساليانه 34000پزوي آرژانتيني شد 
ــه جويي و كاهش  ــن الگو نيز باعث صرف ــه اجراي اي ك

هزينه ها در سازمان مورد مطالعه گرديده است. 
بنابراين به دليل توانايي اين الگو در كاهش هزينه ها، 
جلوگيري از اتالف منابع، ارتقاء سطح عملكرد و افزايش 
بهره وري كاربرد و اجراي آن در ديگر سازمان ها به ويژه 

مراكز درماني توصيه مي گردد.

جدول 2: اقدامات و دستاوردهاي استقرار كايزن در آزمايشگاه
دستاوردهااقدامات

خروج 86 ميليون ريال دستگاه هاي مازاد، كاهش آلودگي هاي صوتي، اجراي نظام آراستگي
افزايش نظم محوطه انتظار 

2 برابر شدن سرعت خون گيري، كاهش زمان انتظار مراجعين (از 25 دقيقه افزايش سايت هاي خونگيري از 2 سايت به 4 سايت بدون افزايش نيرو 
به 12 دقيقه بطور متوسط)

برداشتن پنجره شيشه اي پذيرش آزمايشگاه 
حذف مطلق مفقود شدن دفترچه مراجعين ( 15 مورد مفقود شدن دفترچه 

بيمه در روز به صفر رسيد )، بهبود تعامالت و روابط كالمي و ديداري 
پذيرش و مراجعين 

FIFO امكان كنترل دقيقتر موجودي كاال، جلوگيري از ماندن وسايل ومواد اصالح نظام انبارداري آزمايشگاه از حالت نامنظم به نظام
آزمايشگاهي بيشتر از 2 هفته(تعريف حداقل وحداكثربراي اقدام)

كارسنجي و زمان سنجي فعاليت هاي ايستگاه هاي كاري فرايند به منظور 
اصالح منابع گلوگاهي

كاهش حركات اضافي وافزايش سرعت عمل مسئول صندوق، تبديل 2صف 
پذيرش وصندوق به 1صف(نصف شدن زمان انتظار مراجعين پشت گيشه 

صندوق و پذيرش)، آزاد شدن 1 دستگاه پرينتر، ادغام 2مرحله پذيرش 
مراجعين طب كار وكميسيون پزشكي در 1مرحله پذيرش(كاهش معطلي 
مراجعين)، امكان جوابدهي آزمايش ها قبل از ساعت 10صبح و در نتيجه 

كاهش مراجعين ناراضي

حذف مراجعين غير مرتبط و تسهيل در آدرس دهي وحذف رفت اصالح تابلوهاي راهنما و ايجاد خط كشي رنگي در محوطه پلي كلينيك
وآمدهاي غير ضروري
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