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Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΝΒΑΝ ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκηση, τα Οικονοµικά και 

τις Πολιτικές Υγείας ΑΘΗΝΑ 2-5 ∆εκεµβρίου 2009 

Μαρίνα Παπαλέξη12, Στυλιανός Θεοχαράκης1,Αλέξανδρος Τσίγκας12

1.Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆ιοίκηση της Υγείας
Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ Πειραιώς

2.∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης



Τεχνική kanban

kanban Σήµα / Κάρτα 

Ρύθµιση της ροής των υλικών

σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών

ακριβώς τη 
στιγµή που 
χρειάζονται



Ανάγκη εφαρµογής της τεχνικής 
στο νοσοκοµειακό φαρµακείο

• Μεγάλος όγκος αποθεµάτων που έχει ως 
αποτέλεσµα:
– Την περιοδική έλλειψη επαρκούς αποθηκευτικού χώρου

– Την λήξη φαρµάκων τα οποία είναι αποθηκευµένα για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 

– Σηµαντικές ελλείψεις φαρµάκων

– Άσκοπες και δύσκολες κινήσεις του προσωπικού µε στόχο 
την εύρεση του επιθυµητού υλικού



Ανάγκη εφαρµογής της τεχνικής 
στο νοσοκοµειακό φαρµακείο

• Ελλιπής και κακογραµµένη συνταγογράφηση
– Αυξάνει τις διευκρινιστικές επαφές

– Προκαλεί αναστάτωση στο χώρο του φαρµακείου

• Υπέρογκος αριθµός εγγράφων
– Χρονοβόρα η επεξεργασία τους 

– Καθυστερηµένη κίνηση φαρµάκων

– Καθυστέρηση διεξαγωγής των διεργασιών 



«Σύστηµα των δύο δοχείων»

Χώρος 

κατανάλωσης 

υλικών

Χώρος 

προμήθειας 

υλικών



«Σήµα» kanban

Η εικόνα άδειου δοχείου Κάρτα kanban

Περιγραφή είδους

DEPON

Αριθµός είδους

764

Ποσότητα

50 

Από το σηµείο        

προµήθειας 

Στο σηµείο 

κατανάλωσης 



Υπολογισµός της ποσότητας 
υλικών του δοχείου

• Dc: η ηµερήσια ζήτηση 
• Q: ποσότητα ανά υλικό
• R: χρόνος ανατροφοδότησης
• H: διαθέσιµος χρόνος για ανατροφοδότηση
• P: ποσότητα ανά συσκευασία προµηθευτή 

Ποσότητα kanban = 
H*P

Dc*Q*R



∆ιαδικασία ανεφοδιασµού 

Περιοχή Νοσοκομείου

Κεντρική αποθήκη Εξωτερικός προμηθευτής 

ΚΒ
ΚΒ

Φαρμακείο 

Κλινικές 

ΚΒ



Εφοδιασµός των κλινικών 
απευθείας από τους προµηθευτές 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

• Άµεση παραγγελία
• Εξάλειψη του µεσάζοντος
• Μείωση του κόστους

Εξωτερικός προμηθευτής 

ΚΒ

Κλινικές 



Είδη υλικών που συµµετέχουν στην 
τεχνική kanban

Χ

Χ

Χ Χ

ΧΧΧ
Υ

Προφίλ ζήτησης 

αξία

Α Β C

X

Ζ

Χ0

Κατηγορία Α: 15-25% του 
συνόλου των ειδών αντιστοιχεί σε 
70-75% της συνολικής αξίας των 
αποθεµάτων

Κατηγορία Β: 20-25% του 
συνόλου των ειδών αντιστοιχεί σε 
15-20% της συνολικής αξίας των 
αποθεµάτων

Κατηγορία C: 50-65% του 
συνόλου των ειδών αντιστοιχεί σε 
10-15% της συνολικής αξίας των 
αποθεµάτων



Πλεονεκτήµατα της τεχνικής 
kanban

• Απλή και κατανοητή διαδικασία

• Γρήγορη και ακριβής πληροφόρηση

• Μείωση της πλεονάζουσας δυναµικότητας

• Αποτροπή υπερπαραγωγής 

• Ελαχιστοποίηση σπατάλης 

• Εύκολος έλεγχος υλικών

• Εύκολη οργάνωση της ταχύτητας κίνησης των υλικών

• Εξάλειψη της συνταγογράφησης

• Μείωση των εγγράφων

• Μείωση των άσκοπων κινήσεων των εργαζοµένων

• Εξοικονόµηση χώρου 

• Άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των ασθενών



Περιφερειακό Νοσοκοµείο του 
Pittsburgh

• ∆υσανάγνωστες και 
ελλιπής παραγγελίες 

• Αχρησιµοποίητα υλικά για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα

• Ανεπαρκής ποσότητα 
υλικών

• Χρόνος που δεν προσθέτει 
αξία στις διεργασίες του 
φαρµακείου

• Καθαρές, πλήρεις και τακτικές 
παραγγελίες 

• 1/3 Μείωση αποθεµάτων

• Αξιόπιστος εφοδιασµός 
φαρµάκων

• Μείωση της εργασίας του 
διοικητικού τµήµατος κατά 16 
ώρες εβδοµαδιαίως 

Προβλήµατα
Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής 
της τεχνικής kanban:

Πηγή:Pittsburgh Regional Healthcare Initiative



Grant Medical Center 

• Υψηλή αποθήκευση 
φαρµάκων

• Έλλειψη φαρµάκων

• Λήξη φαρµάκων

• Άσκοπες µετακινήσεις 
των εργαζοµένων

Προβλήµατα

Πηγή:OhioHealth Process Excellence Department



Grant Medical Center

• Συµµετοχή  346 φάρµακων 
στην τεχνική kanban σε 4 
ηµέρες 

• Μείωση αποθέµατος κατά 
$59,571

• Μείωση τακτικού 
αποθέµατος κατά $35,899

• Μείωση πλεονάζοντος 
αποθέµατος  κατά $17,175

• Μείωση ληγµένων υλικών 
$6,497 

• 50% Μείωση των άσκοπων 
κινήσεων

Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής 
της τεχνικής kanban:

• 85% Μείωση της έλλειψης των 
φαρµάκων 

• Εξάλειψη 36 δευτερευόντων  
αποθηκών 

Πηγή:OhioHealth Process Excellence Department



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


