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Mulțumiri
Textul inițial al acestui curs a fost elaborat cu ajutorul și implicarea doamnei doctor Rodica
Chirculescu, medic primar, formator, căreia îi aduc, pe această cale, cele mai calde
mulțumiri pentru sprijinul de specialitate și încurajări.
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Tema 7
Lecția 8 – Și acum, că știm care sunt cele 7 tipuri Lean de pierderi, ce urmează?
um cuantificăm tipurile de pierderi identificate?

Tema 8

Despre autor

Cuprins
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NOU! Curs la distanță de inițiere în Lean,
pentru persoanele care lucrează în domeniul serviciilor de sănătate!

Scopul cursului
Scopul cursului este cunoașterea și înțelegerea celor șapte tipuri de pierderi cronice posibil de
recunoscut în orice tip de organizație și în orice tip de activitate, precum și conștientizarea necesității
și importanței de a le identifica, pentru a porni astfel la rezolvarea problemelor cronice din cauza
cărora de obicei nu reușim să obținem tot ceea ce ne-am dori ca rezultate ale muncii noastre.
ATENȚIE! PIERDERILE CE FAC SUBIECTUL ACESTUI CURS NU AU LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU
CHELTUIELILE CURENTE SAU CU BILANȚUL CONTABIL, CHIAR DACĂ AU EFECTE ASUPRA
REZULTATELOR CUPRINSE ÎN CONTURILE CONTABILE DE PIERDERI.

Structura cursului
Ca structură, cursul este compus din 9 lecții (teorie + exerciții). La final, în urma unui test de
cunoștințe, participantul primește un document de
participare.
Mod de desfășurare
La distanță și online: participantul la curs primește
suportul de curs și va citi o lecție pe rând, în ordinea
din manual, își notează întrebările, comentariile sau
observațiile, iar apoi efectuează exercițiile propuse la
finalul fiecărei lecții. Apoi participă la întâlnirea
online bisăptămânală, unde discutăm în grup ideile
principale ale lecției, căutăm răspunsuri la întrebări și clarificăm aspectele care pot crea confuzii.
Înainte de începerea cursului, este util ca fiecare participant să se gândească la problemele cronice cu
care se confruntă zilnic la locul său de muncă – acele situații repetitive care îi consumă timp și
energie, fără să-i aducă rezultate utile.
Durata cursului
Durata cursului este de 30 de zile, din care în total vor fi maxim 15 ore de studiu efectiv, respectiv:





Maxim 1 oră pentru fiecare lecție – de citit și de răspuns la exerciții
2 întâlniri online săptămânale, de câte 45 de minute, pentru rezolvarea exercițiilor și discuții,
 Propunere: marți seară și joi seară, între 20:00 și 20:45 (putem decide în grup
mutarea în alte zile sau de la alte ore)
În ultima întâlnire, participanții care doresc să primească un document de participare vor da
un scurt test de cunoștințe.

Participanți potențiali
Cine poate contribui la îmbunătățirea performanțelor unei organizații?
Primul răspuns corect este ORICINE!
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Doar că amatorul este cel care întâi acționează și apoi se confruntă cu consecințele propriilor acțiuni,
în timp ce specialistul este cel care știe ce vrea să facă, își face un plan în care evidențiază acțiunile,
riscurile și efectele posibile, iar apoi aplică și cuantifică rezultatele îmbunătățite obținute.
„DACĂ AȘTEPȚI MOMENTUL POTRIVIT, TE ÎNTREC ALȚII CARE NU STAU SĂ-L AȘTEPTE.”
(WOODY ALLEN)

Acest curs este destinat celor care vor să-și depășească statutul de amator în îmbunătățirea continuă.
Așadar, cursul se adresează tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în sistemul de
sănătate și care vor să-și îmbunătățească performanțele la locul de muncă, cu precădere
managerilor responsabili cu calitatea, directorilor de îngrijiri și celorlalți directori din spitale, medicilor
practicieni și asistentelor/ilor medicale/i, precum și celorlalți angajați cu responsabilități specifice
pentru planificarea, controlul, conducerea și îmbunătățirea proceselor dintr-o organizație.
De asemenea, sunt așteptate persoane cu diverse roluri și activități: studenți sau pensionari, medici
rezidenți, asistenți medicali, kinetoterapeuți, medici specialiști și primari, medici dentiști, farmaciști,
manageri, personal administrativ sau suport din sistemul de sănătate.
Condiții de participare:
Cursul nu se adresează doar persoanelor cu studii superioare – poate participa orice persoană care
lucrează în sistemul de sănătate, indiferent de nivelul de pregătire și de poziția pe care o ocupă în
organizație.
Nu sunt necesare cunoștințe specifice de management sau de studii de specialitate în medicină –
doar pasiunea pentru îmbunătățire și dezvoltare continuă.
Beneficii pentru participanți
Participarea la acest curs nu înseamnă acces instant la rețete universal valabile, indiferent de
problemă și de domeniul de activitate. Scopul este descoperirea diversității perspectivelor și
alegerilor posibile în orice situație, astfel ca deciziile luate, pornind de la principiile Lean, să fie
adecvate pentru ceea ce fiecare va considera că trebuie îmbunătățit în continuare.
Astfel, la finalul acestui curs, participanții vor putea să:




Înțeleagă principiile Lean și utilitatea aplicării lor în managementul activităților desfășurate
într-o organizație
Identifice principalele tipuri de pierderi cronice specifice domeniului propriu de activitate
planifice etapele necesare pentru un proiect de îmbunătățire, prin reducerea sau eliminarea
unei pierderi.

Un alt beneficiu este legătura care apare între persoanele cu aceleași interese – ceilalți participanți și
„profesorul personal” (tutorul). Autorul cursului, trainer și, în același timp, tutorul grupului de
participanți, este alături, pe tot parcursul studiului (și uneori și după!), de fiecare cursant. Tutorul are
rolul de a clarifica materialele de studiu, de a verifica rezultatele exercițiilor și de a răspunde la
întrebări legate de subiectele abordate. Mai mult, tutorul are rolul de a răspunde la întrebări
specifice sau la solicitările de clarificare ale participantului, referitoare la exerciții, pe parcursul
cursului.
În perioada de după finalizarea cursului, pentru maxim 6 luni, pentru a permite fiecărui participant
care dorește aplicarea în practică a celor învățate, tutorul asigură asistență online pe parcursul
derulării primului proiect de îmbunătățire ce are la bază aspectele discutate la cursul Lean 101 LEAN
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101 ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
MUDA – CELE 7 PIERDERI CURENTE CRONICE

ACEST CURS ÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT DOAR TERMINOLOGIE, PRINCIPII, REGULI ȘI
PROCEDURI! ÎȚI TRANSMITE PLĂCEREA DE A RENUNȚA LA STATUS-QUO, DE A

„VEDEA” TOTUL

CA PENTRU PRIMA OARĂ, PENTRU A ÎNȚELEGE CU OBIECTIVITATE SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI A GĂSI
SOLUȚIILE ADECVATE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE.

Disclaimer
Acest curs oferă o prezentare generală a celor 7 tipuri de pierderi, dar nu este suficient și direct
aplicabil indiferent de condițiile specifice dintr-o organizație. Reprezintă doar un punct de plecare în
pregătirea persoanelor care doresc să identifice problemele cronice și să caute soluții de îmbunătățire
a proceselor existente. Din această cauză, autorul cursului nu poate fi și nu va fi în nici un caz și în nici
o împrejurare făcut responsabil pentru eventualele dificultăți specifice apărute în aplicarea metodelor
prezentate sau pentru rezultatele insuficiente obținute în etapa de îmbunătățire a proceselor interne.
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