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1. WSTĘP 
 
 Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska, bo to właśnie wojsko 
potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Prawdopodobnie pierwszym 
twórcą systemu logistycznego był Aleksander Wielki, którego wojsko składało się z 
kawalerzystów [1]. Natomiast Fonzi w 1808r. ogłosił swoją metodę produkcji protez 
pojedynczych zębów wyposażonych w platynowe haczyki. Wynalezienie Dents terro- 
metalliques było znaczącym krokiem w kierunku nowoczesnej protetyki.  
 Do dnia dzisiejszego korzystamy z wiedzy tamtejszych pionierów. W obecnych czasach, 
odmienność postępowania klinicznego jest zależna głównie od rodzaju zasięgu prac.  
 We współczesnych czasach pojęcia takie  jak koncepcja, optymalizacja, odpowiedni dobór 
materiałów łączą się tworząc podstawę do określenia niezbędnej strategii w wielu 
przedsiębiorstwach. Nie należy zapominać, że na cały proces wytworzenia nowych 
biomateriałów, implantów, systemów składa się szereg czynności przygotowawczych 
mających na celu usprawnienie przebiegu produkcji.  
 Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych - surowców, materiałów, 
półfabrykatów, wyrobów gotowych - w przedsiębiorstwie, a także między 
przedsiębiorstwami, oraz przepływy strumieni informacyjnych. Jest to również pewna 
koncepcja, filozofia zarządzania procesami realnymi (przepływem dóbr), oparta na 
zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów.  To dziedzina wiedzy 
ekonomicznej, badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce, 
a także w poszczególnych jej ogniwach [2].  
 Wykorzystanie złożonych procesów strategicznych zostanie przedstawione na podstawie 
działalności dużej pracowni protetycznej na przykładzie produkcji korony złożonej [3].  Jest 
to najbardziej podstawowy, a zarazem powszechny element działalności wielu pracowni.  
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Pozwala na dokonanie porównania pomiędzy jakością działających systemów w 
poszczególnych działalnościach protetycznych. 
 
2. PROCES WYTWÓRCZY W UJĘCIU TECHNOLOGICZNYM  
 
2.1. Cel i zakres pracy  
 
 Celem pracy jest ukazanie procesu wytwórczego w ujęciu technologicznym. 
Przedstawienie konieczności integracji wielu dziedzin nauki. Określenie rangi strategii na 
podstawie prognozowania popytu w aspekcie wyznaczania programu produkcyjnego.  
 Zakres pracy obejmuje przygotowanie procesu wytwórczego, optymalizację działań, 
dokonanie niezbędnych obserwacji oraz zgromadzenia danych statystycznych. 
Przeprowadzenie za pomocą działań prognostycznych (ekonometrycznych) symulacji popytu 
oraz ocenę stopnia ekonomiczności procesu produkcji korony protetycznej.  
 
2.2. Podsumowanie i wnioski 
   
 Na podstawie przeprowadzonej analizy pracowni protetycznej można wnosić, iż konieczne 
jest systematyczne udoskonalanie systemów produkcyjnych. Ma to na celu poprawę 
wydajności przemysłu stomatologicznego, która wpływa na skrócenie czasu realizacji 
zamówień przy zwiększonych kryteriach jakościowych. W dobie ciągłego wzrostu 
technologicznego oraz świadomości konsumenckiej konieczne jest ciągłe doskonalenie 
obecnych technik logistycznych i wdrażanie nowych. Biorąc pod uwagę potrzeby pacjentów, 
jak również  ich współpracę z lekarzami i technikami dentystycznymi, sprawność współpracy 
w branży można określić za pomocą parametrów takich jak: czas i jakość. Czynniki te w 
zależności od stopnia rozwinięcia wpływają pozytywnie na odbiór pacjenta i stają się 
wyznacznikiem sukcesu.  
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