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Robot w aptece – dlaczego
warto inwestować
w automatyzację
Tomasz Janiak

Typowa apteka zajmuje, a w zasadzie – ma do dyspozycji – najczęściej niewielką
przestrzeń. To właśnie adaptacja przestrzeni wydaje się największym wyzwaniem
zarówno dla farmaceutów, jak i producentów urządzeń robotycznych. W przeciwieństwie np. do sklepów spożywczych, pracownik musi często udać się na zaplecze, aby pobrać właściwy lek, co powoduje spowolnienie procesu sprzedaży. Z drugiej strony to właśnie na zapleczu sklepu – przynajmniej niektórych aptek – dzieją
się ciekawe rzeczy, a to za sprawą Inteligentnych Magazynów Farmaceutycznych,
automatów lekowych. To właśnie one przychodzą z pomocą personelowi aptek,
wyręczają go z prac niedodających wartości, zwiększają komfort pracy, bo redukują
błędy. Jednym słowem – wszystko pod kontrolą.
Przedmiotem niezliczonych debat
w branży logistycznej są najczęściej
duże, naszpikowane automatyką magazyny w dużych lokalizacjach, których miarą efektywności jest ich przepustowość. Szersza dyskusja w gronie
ekspertów o automatycznych mikromagazynach, wspierających pracę
farmaceutów, jeszcze się nie rozpoczęła, a polski ekwiwalent angielskiego terminu digital farmacy – jak do tej
pory – nie znalazł swojego miejsca
w słownikach specjalistycznych.
Warto pamiętać, że wizyta w aptece i obsługa klienta nie sprowadzają się do samej transakcji, zwykłego
zakupu. Czas poświęcany klientom,
w szczególności osobom starszym,
może być niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na jakość obsługi,
na którą w tym specyficznym przypadku składają się – pozornie nielogistyczne – mierniki, jak konsultacja,
krótka rozmowa z farmaceutą. Jak za-
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Często inspiracją do stworzenia jakiegoś
przydatnego rozwiązania są osobiste doświadczenia przyszłych wynalazców, twórców czy projektantów. Z taką sytuacją mamy
do czynienia w przypadku robotów aptecznych. Cofnijmy się w czasie o (zaledwie) trzy
dekady. Kiedy Randall Lipps, założyciel i CEO
firmy Omnicell, w 1992 roku podczas pobytu w szpitalu jego nowo narodzonej córki
obserwował pracę pielęgniarek tracących
wiele czasu i energii na czynności związane z wydawaniem leków z apteki szpitalnej,
dążenie do zautomatyzowania tego procesu stało się dla niego idée fixe. Od tego czasu upłynęło ponad 30 lat, a Omnicell stał się
potentatem na rynku robotów aptecznych.
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tem zapewnić komfort zakupów, znaleźć czas na
ewentualną poradę, a jednocześnie maksymalnie
skrócić czas oczekiwania na wydanie leku? Jak –
mówiąc językiem handlowców – zintegrować back
office i front office?
Polskie know how w aptekach
Na świecie istnieje coraz więcej rozwiązań w obszarze automatyzacji aptek. Do grona liderów globalnego rynku należą takie firmy jak: Rxbotics Solution, Gollmann czy Omnicell.
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Polskie apteki do niedawna była „białą plamą” na
mapie digital farmacy. Rozwój e-handlu przyspieszył działania związane z automatyzacją procesów sprzedażowych. Wiele może się zmienić dzięki działaniom firmy Fablox, która stworzyła robota
Fablox 2.0 i ma na swoim koncie pierwsze instalacje w różnych miastach. Warto zaznaczyć, że przed
wprowadzeniem na rynek firma przeprowadziła
wiele konsultacji z farmaceutami. Po raz kolejny potwierdza się prawidłowość, iż w przypadku
wdrażania innowacji, kluczowymi czynnikami sukcesu są kreatywność twórców i ich właściwa odpowiedź na specyficzne potrzeby aptekarzy.
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Wśród usprawnień swojej pracy, jakie aptekarze
uzyskują dzięki instalacji robota, warto zwrócić
uwagę na następujące:
• obsługa e-recepty,
• obsługa zamówień on-line,
• automatyczny załadunek opakowań,
• krótki czas wyładunku (wydania) opakowania:
od 3 do 8 sekund,
• stałe monitorowanie stanu magazynowego,
• pełna synchronizacja z systemem wspomagania zarządzania apteką KAMSOFT,
• system zdalnego monitoringu i diagnostyki,
• zaawansowane systemy bezpieczeństwa,
• możliwość rozbudowy o zewnętrzne taśmociągi,
• modułowa rozbudowa urządzenia i możliwość jego personalizacji.
Ostatnie dwie z wymienionych cech wpisują się
najbardziej w oczekiwania i potrzeby aptekarzy, dla

których właśnie modułowość i optymalizacja pod
kątem zagospodarowania miejsca są najważniejsze. Możliwość skonfigurowania robota aptecznego FABLOX dla danej apteki jest zapewniona dzięki
funkcji konfiguratora dostępnego na stronie producenta. Klient zaznacza wysokość apteki (do 250
cm, do 300 cm, do 320 cm i powyżej 350 cm), ilość
elementów robota, jego szerokość. Ilość modułów:
3, 4, 5, 6, głębokość: 75 cm, 85 cm.
Z punktu widzenia optymalizacji miejsca największą zaletą jest to, że system Fablox 2.0 pozwala
na zastąpienie tradycyjnych regałów modułami
magazynowymi. Moduły magazynowe można
ze sobą zestawiać, dostawiać do ściany, wydłużać, dokładać - możliwości adaptacji przestrzeni
w aptece są praktycznie nieograniczone. Łatwość
obsługi systemów IMF Fablox pozwala na zwiększenie wydajności pracy w aptece bez dodatkowego obciążenia dla personelu. Pełna integracja
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z systemami sprzedażowymi pozwala
nie tylko na szybkie wydanie leków, ale
również weryfikację serii leku i audyt
stanu magazynowego. Wyeliminowanie ryzyka pomyłki dzięki przypisaniu
każdej szuflady robota do konkretnego
stanowiska, do którego są bezpośrednio wydawane leki, to również niezwykle istotny element z punktu widzenia
bezpieczeństwa transakcji i przede
wszystkim bezpieczeństwa pacjenta.
Konfiguracja i serwis, czyli wszystko
pod kontrolą

Zalety rozwiązania
• 30% więcej obsłużonych klientów dziennie,
• 60% czasu więcej na rozmowę
z klientem - szybsza oraz bardziej
profesjonalna obsługa,
• 65% więcej miejsca na
magazynowanie leków,
• 80% czasu mniej spędzonego
w magazynie,
• 100% eliminowania błędu
w wydawaniu leków,
• montaż w 24 h.

Możliwość skonfigurowania robota
aptecznego FABLOX dla danej apteki,
korzystając z funkcji konfiguratora dostępnego na stronie producenta. Klient
zaznacza wysokość apteki, ilość elementów robota, jego szerokość. Wysokość apteki: do 250 cm, do
300 cm, do 320 cm i powyżej 350 cm. Ilość modułów: 3, 4, 5, 6. Głębokość: 75 cm, 85 cm.
W momencie instalacji robot zostaje automatycznie podłączony do serwera serwisowego. Usługa
ta umożliwia zdalne diagnozowanie prac robota,

Sergiusz Mocek
Koordynator projektu
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jak również pozwala na zdalną naprawę. Jeżeli
zajdzie konieczność wymiany podzespołów, centrum serwisowe posiada pełną paletę części zamiennych. Opieka serwisowa obejmuje również
aktualizację systemów sterujących. W przypadku
robota Fablox podzespoły produkowane są w zakładach na terenie Polski, co gwarantuje dostępność wszystkich części zamiennych.
•

Jedną z największych zalet FABLOXA
jest czas trwania jego montażu.
Jest to niezwykle ważny aspekt,
gdyż wielu farmaceutów ma obawy
dotyczące procesu instalacji robota.
Nie chcą narażać swoich pacjentów na
dyskomfort związany z zamykaniem
aptek, chcą minimalizować
potrzebę przerw w swojej pracy.
FABLOX 2.0 wychodzi naprzeciw
tym oczekiwaniom – dzięki pracy
najbardziej wykwalifikowanych
specjalistów, starannie zaplanowana
instalacja zajmuje maksymalnie 24 h.
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