
`

10 min. 5 min. 15 min. 5 min. 30 min.

2 min. 5 min. 3 min. 10 min. 2 min.

8757

30,7833

1

2

3

4

5

6

7

8 przychodnia nie działa w systemie e-zwolnienia; gdyby stosowała system nie było by konieczności oczekiwać na L4 papierowe
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MAPA RZECZYWISTEGO STRUMIENIA WARTOŚCI

C/T = 43 min.

L/T = 133 min.

VA= 25 min./19%

NVA = 81%

20 min. 5 min.

15 min.

przejście z budynku gdzie przyjmuje lekarz ortopeda do przychodni rtg; wjeżdżając do szpitala mijałem przychodnie, w przypadku posiadania wcześniejszego skierowania mogłem to załatwić "po drodze"

rejestracja elektroniczna; wspólny kalendarz pomiędzy przychodnią ortopedyczną a rtg, automatyczne nadanie nr/czasu wejścia

pokwitowanie odbioru bezpośrednio po odbiorze zdjęcia/płyty ze zdjęciem rtg bez konieczności przechodzenia między stanowiskami

lekarz ortopeda na kartce wpisałe datę kolenej wizyty ale dokładna godzina przyjęcia/numer pacjenta - konieczność uzgodnienia w przychodni ortopedycznej; kaizen - system elektronicznej rejestracji u lekarza;

5 min. 1 min.

we wcześniejszej wizycie ustalona była szacowana godzina wejścia; proponowana zmiana: nr/q-matic i tablica wyświetlająca nr aktualnie obsługiwany
na drzwiach gabinetu informacja, że wejście na wezwanie lekarza; w dniu wizyty mimo, że pacjent wcześniej opuścił gabinet lekarz nie wezwał; w przypadku konieczności "przezbrojenia" lekarza pomiędzy 

wizytami proponowany wyświetlacz wskazujacy czas i informacje o możliwości wejścia do gabinetu

podczas wizyty lekarz wypisał skierowanie na rtg; mógł to zrobić podczas poprzedniej wizyty; standardowy sposób postępowania w przypadku skomplikowanych złamań
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