रुग्णारमे,एवटी आणण रीन प्रणारी
ऩयला स्लायगेटरा झारेरा एवटी अऩशयणाचा प्रकाय न वलवयता मेण्मावायखा आशे . त्मा अनुऴॊगाने योजच एवटीच्मा व्मलस्थेवलऴमी काशी ना काशी
फातम्मा मेत आशे त. शजायो प्रलावी योज प्रलाव कयतात अळा व्मलस्थेत अवरेरा अव्मस्स्थतऩणा वुयषेच्मा दृष्टीने घातक आशे. लततभानऩत्रात
माप्रभाणेच वातत्म ददवते ते रुग्णारमातीर अव्मलस्थेचे ल अवुयक्षषततेचे . केलऱ दर
त मा कायणाने रुग्णारमातीर अव्मलस्था रुग्णाचे
ु ष
भयण ओढलते. शे कऱत अवूनशी त्मा गोष्टीची जाण कभी अवणे शे धोकादामक आशे.
खये तय मा दोन्शी भबन्न व्मलस्था आशे त.एक रोकाॊच्मा लाशतक
ु ीच, तय दव
ु यी आयोग्मावाठीची. दोन्शीचा एकत्र उल्रेख कयण्माचे कायण म्शणजे दोन्शीचा
वॊफॊध रोकाॊच्मा स्जलाळी आशे . आणण दोन्शी अऩघाताॊचे भूऱ कायण अव्मलस्था शे च ददवते. माप्रकायच्मा वाभास्जक व्मलस्थेत काभ कयणाऱ्मा
कभतचाऱ्माफाफत, मोग्म ते व्मलवायमक प्रभळषण, काभाची फाॊधधरकी (Ownership Mentality ), काभाची भरणखत ऩद्धती मा गोष्टी अबालानेच
आढऱतीर. खये तय कोणत्माशी काभातीर वव
ु त्र
ु ते करयता जगबय प्रभवद्ध अवरेरी “रीन प्रणारी” अभरात आणरी अवता, मा प्रकायचे धोके आऩण
खूऩ प्रभाणात कभी करू ळकतो.
रीन प्रणारीची यनभभतती TPS टोमाटो प्रोडकळन भवस्टीभभधन
ू दव
ु ानॊतय झारी. भऱ
ु ाभध्मे त्मा काऱाभध्मे प्रचभरत अवरेरी
ु ऱ्मा जागयतक भशामद्ध
Car Manufacturing ऩद्धती ऩूणऩ
त णे फदररी आणण अधधक ऩरयणाभकायक ,उत्ऩादनळीर अळी प्रणारी प्रचभरत केरी गेरी. जऩानभधीर टोमाटो
कॊऩनीभध्मे भोटाय उत्ऩादनाकयीता जयी दश ऩद्धती अभरात आरी अवरी तयी ऩुढीर काऱात मा ऩद्धतीने एकूणच व्मलवामाची फैठक फदरामरा वुरुलात
केरी. उत्ऩादन प्रक्रिमेभळवॊफॊधीत दश प्रणारी इतय व्मलवामात कळी काम लाऩयणाय? शा प्रश्न वशज कोणाराशी ऩडेर. ऩयॊ तु दश प्रणारी
कायखान्माफाशे य , रुग्णारमे,ळावकीम कामातरमे ,फॉक्रकॊ ग , इन्पोभेळन टे क्नोरॉजी, ट्रे डडॊग मा ल इतयशी षेत्रात अयतळम ऩरयणाभकायक ठरू ऩाशते आशे.
माचे भशत्लाचे कायण म्शणजे रीन दश केलऱ उत्ऩादन प्रणारी नवून वलचायप्रणारी आशे. दश एक वकायात्भक वलचायधाया आशे,एक तत्ल आशे. शी
ऩद्धती अधधकाधधक 'भानली' अवून ती ग्राशक भध्मलती भानून कामत कयते.
व्मलवाम कोणताशी अवरा तयी दे खीर प्रत्मेक व्मलवामारा प्राथभभक गयज अवते ती ' ग्राशक ' आणण 'पामदा' माची. ग्राशकारा केंद्रीबूत ठे लून कभीत
कभी कष्टाभध्मे ,कभीत कभी लेऱेत, बाॊडलरात, अधधकाधधक उत्कृष्ट काभ कयणाऱ्मालय माभध्मे बय आशे. कोणत्माशी व्मलवामारा माशून अधधक
काम शले अवते ?
रीन प्रणारीभध्मे काभाळी वॊफधधत २५ शून अधधक ऩद्धती आशे त. उदा. 5S, SMED, TPM, SPF, JIDOKA, KAIZEN आणण क्रकतीतयी.
मा वलत ऩद्धती कोणतेशी काभ यनटनेटके, वुयक्षषत आणण कभीत कभी Inputs भध्मे कयण्माच्मा दृष्टीने फाॊधरेल्मा आशे त.
रीन प्रणारीभध्मे कोणत्माशी व्मलवामात लाऩयण्माकरयता ऩाच ऩामऱ्मा आशे त. मा रक्ष्मात ठे लामरा वोप्मा अवल्मा तयी लाऩयात आणण्माकरयता
प्राभाणणक इच्छा अवणे गयजेचे अवते.
१) ग्राशकाच्मा नजये तून उत्ऩादन भूल्म ठयवलणे.
२) मा भुल्ल्माच्मा( Value ) यनभभततीतीर वलत टप्ऩे ग्राशकाच्मा नजये तून ऩाशून त्माचा प्रलाश (Flow) यनस्ित कयणे. माभध्मे Value माचा अथत ज्मा
करयता ग्राशक ऩैवे दे ण्माव तमाय आशे. यनभभतती प्रक्रिमेतीर ज्मा टप्प्माकरयता ग्राशक ऩैवे भोजामरा तमाय शोणाय नाशी त्मारा NVA (Non Value
Adding ) अवे म्शणतात. उदा.भॊडईत बाजी वलिेत्माने तम्
ु शारा वाॊधगतरे की त्माच्माकडचे काॊदे ळेजायच्मा वलिेत्माऩेषा २ रुऩमाने भशाग आशे त कायण
तो स्ऩेळर रयषातून काॊदे घेलून आरा आशे तय ग्राशक २ रुऩमे अधधक द्यामरा तमाय नवेर. ऩयॊ तु शे च भावे वलिेत्माने वाॊधगतरे तय कदाधचत ग्राशक
द्यामरा तमाय अवेर कायण रयषातून आणल्माभुऱे फाजायात रलकय ऩोशोचून कदाधचत ताजे भावे भभऱण्माची ळक्मता आशे.
३) NVA स्टे प्व टाऱामचा प्रमत्न कयणे आणण स्टे प्व अधधक Tight Sequence भध्मे भाॊडणे.
४) प्रत्मेक स्टे ऩचे उत्ऩादन लाढवलण्माऩेषा ग्राशकाच्मा भागणीनुवाय त्मारा उत्ऩादन खेचून घेलू दे ण.े
५) प्रोवेव भधीर प्रत्मेक स्टे ऩरा अधधकाधधक ऩरयणाभकायक ,नेटके आणण ऩरयऩूणत कयणे.
तवेच रीन प्रणारीचे चाय प्रभुख यनमभ आशे त.

१) Standardized Work :
कोणत्माशी व्मलवामातीर वलत काभाॊची ल त्मातीर ऩामऱ्माॊची मादी फनलून त्माच्मा वोप्मा ल Standard Operating Procedure फनवलणे.
प्रत्मेकलेऱी एकवायखा ऩरयणाभ वाधेर अळी वोऩी ऩद्धत भरणखत स्लरुऩात तमाय कयणे. रुग्णारमाचे उदाशयण द्यामचे तय ऩेळेंटची Entry To Exit
कयाव्मा रागणाऱ्मा वलत गोष्टीची मादी फनवलणे ,एन्ट्री लेऱी कोणत्मा टे स्ट घ्मामच्मा ,ऑऩये ळनच्मा लेऱची तमायी , ऑऩये ळन नॊतय कयामच्मा गोष्टी मा
वामाांची चेकभरस्ट फनलून त्मा काभाची 'प्रभाण' ऩद्धती ठयवलणे ल त्माप्रभाणे काभ शोईर माची काऱजी घेण.े

२) Standardized Pathway :
प्रत्मेक ग्राशक-वलिेता नातेफॊध वयऱ ,वशज आणण ऩायदळतक अवामरा शला. माभध्मे दोघाॊभधीर वॊलादाच्मा प्रभाण ऩद्धती ठयलून घ्मामरा शव्मात. त्मा
दोघाॊनाशी भान्म आणण लाऩयाव वोप्मा अवामरा शव्मात. ऩयस्ऩय वॊलादात कुठे शी छुऩेऩणा,दोऴायोऩ अवता काभा नमे. ऩुयलठा कयण्माकरयता रागणाया
लेऱ (Lead Time) ठयवलताना काऱजी घेणे आलश्मक अवते. तो दोघाॊनाशी भानलणाया अवामरा शला. एकभेकाॊवलऴमी आदय यनभातण शोणे आणण
दटकणे तवेच ऩुयलठ्माची गुणलत्ता ल वातत्म मातून वाध्म शोईर. ऩुयलठादायाच्मा फाफतीत पक्त कभी क्रकॊ भत (Low Cost) एलढे च धोयण ठे लणे
मोग्म नवते.

३) Standardized Pathway :
आदे ळ दे ण्मातीर एकलाक्मता (Line of command) ठयलून घेणे आणण ती नेशभीच ऩाऱणे. कोणताशी लस्तू अथला वेला (Product or Service) चा
प्रलाश (Flow Route) ठयलून घेणे ल त्माप्रभाणेच लाऩयणे. माभध्मे वभस्मा यनभातण झाल्माव यतचे यनलायण कयण्माकरयता दे खीर आदे ळ-एकलाक्मता
(Standardized Pathway) चा लाऩय कयाला.

४) Scientific Method :
लस्त,ू वेला अथला काभाच्मा ऩद्धतीत कोणतीशी वध
ु ायणा ळास्त्रीम ऩद्धतीने कयाली म्शणजे, मोग्म त्मा नोंदी घेणे आणण ठे लणे, तवेच त्मातीर तस व्मक्तीचे
वशकामत घेणे, वभस्मेची भादशती, त्मा क्रिमेळी वयऱ वॊऩकत अवणाऱ्मा कडून घेणे आणण त्माचा वशबाग अवणे,मा गोष्टी अत्माआलश्मक आशे त. माभध्मे
खारीर ऩामऱ्माॊनी जाता मेईर.
१) वभस्मा नक्की काम आशे ते वभजन
ू घेणे ल स्ऩष्ट ळब्दात भरदशणे.
२) त्मावलऴमी मोग्म आकडेलायी जभा करून त्मातून अथतफोध घेण.े नुवते अॊदाजालय , आकडमाॊलय यनणतम न घेणे .
३) वभस्मा यनलायण झाल्मालय अऩेक्षषत काम अवामरा शले ,ते भाॊडणे ल ते भभऱलण्मावाठीचा स्ऩष्ट कृती प्रारूऩ (Action Plan) फनवलणे.
माभध्मे कृतीकतात तवेच कृती वरु
ु ल ळेलट कयण्माच्मा तायखा अवणे आलश्मक आशे.
४) शले तेच भभऱारे का ते ऩडताऱून ऩाशणे . अन्म काशी यनष्ऩन्न शोत अवल्माव प्रमोग ऩुन्शा कयणे गयजेचे ठयते.
रुग्णारमे क्रकॊ ला एवटी मावायख्मा वॊस्थाॊनी रीन प्रणारी अभरात आणरी अवता अत्मॊत पामदे ळीय ठये र. भध्मॊतयी मावलऴमी एका प्रभवद्ध
रृदमळल्मावलळायादाचे चे बाऴण ये डडओलय ऐकण्मात आरे. त्माॊच्मा म्शणण्माप्रभाणे रुग्णारमात शोणाऱ्मा वलवलध अऩघातानॊतय डॉक्टय ऩेषाशी तेथीर
व्मलस्थाऩनाच्मा चुकाच अधधक जफाफदाय ठयतात. दलाखान्मात फाऱाचा जन्भ झाल्मालय कोणकोणत्मा गोष्टी कयालमाच्मा तवेच कोणत्मा ऩयीषा
(Tests) त्लरयत शोणे आलश्मक आशे , माच्मा SOP (Standard Operating Procedure ) उऩरब्ध नवल्माने उऩस्स्थत स्टापलयच वलत अलरॊफून
अवते. त्मारा कयालमाच्मा गोष्टी पक्त अनुबलातूनच भभऱारेल्मा अवतात. मा दठकाणी एखाद्या Lean Facilator ची गयज अवते, जो त्मा वॊस्थेतीर वलत
गोष्टीची भादशती घेलून, नोंदी करून एक वॊऩूणत प्रणारी तमाय कये र. माप्रकायच्मा Facilator ना लैद्यकीम ळास्त्राची भादशती अवणे गयजेचे नवते तय Lean
व्मलस्थाऩनेची भादशती , जाण ल अनुबल शला अवतो.
वलतच व्मलस्थाॊचे प्रभाणीकयण भरणखत स्लरुऩात उऩरब्ध अवतेच अवे नाशी.मोग्म भागतदळतकाकडून ते कयलून घेणे आलश्मक आशे .
ऩयॊ तु ऩुन्शा त्मावाठी शली ती तीव्र ,प्राभाणणक इच्छा

मिनिष उिराणी .
Lean Black Belt
Soiutions Kaizen Management Systems
(Cell.9822390363)

