
 

Sprawozdanie ze spotkania Szpitalnej Grupy Roboczej GS1 Polska w dniu 14 listopada 2019 

W drugim spotkanie grupy udział wzięli przedstawiciele szpitali, środowiska IT 
i dostawców urządzeń, GS1 Polska, Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków 
oraz Polskiego Stowarzyszenia HL7. 

Podczas spotkania przedstawiono następujące zagadnienia: 

 Idea działania grupy roboczej – Anna Gawrońska 

 Wyzwania w obszarze integracji systemów IT – Roman Radomski 

 Obraz sytuacji w aptekach szpitalnych po wejściu w życie dyrektywy fałszywkowej – 
Michał Kaczmarski 

 Doświadczenia Pracowników UCK w Gdańsku w zakresie praktycznego wykorzystania 
skanowania kodów kreskowych – Joanna Nowak 

Ostatnia prezentacja stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat wdrażania rozmaitych 
rozwiązań teleinformatycznych w obszarze szpitalnym. Wśród głosów w dyskusji pojawiły się 
istotne wątki i sformułowano następujące postulaty: 

 Istnieje konieczność identyfikacji produktów ochrony zdrowia w sposób umożliwiający 
skanowanie kodu kreskowego pojedynczej dawki za pomocą kodu 2D, co z punktu 
widzenia wymogów tzw. dyrektywy fałszywkowej wydaje się możliwe biorąc pod 
uwagę uwarunkowania techniczno-technologiczne, 

 Istnieje potrzeba edukowania dostawców w zakresie jednoznacznej identyfikacji 
produktów ochrony zdrowia za pomocą standardów GS1 i wyeliminowanie wielu 
oznaczeń kodowych, tam gdzie nie jest to konieczne, 

 Zasadna jest pogłębiona komunikacja z dostawcami systemów klasy HIS w celu 
doprowadzenia do wdrożenia idei tzw. pojedynczego skanowania kodu kreskowego,; 
obserwacje zmian w obszarze IT z punktu widzenia realizacji wymogów związanych 
z dyrektywą fałszywkową pokazują, że np. personel farmaceutyczny jest zmuszony do 
wykonywania dodatkowych czynności na poziomie apteki szpitalnej, ponieważ 
systemy IT nie dają możliwości zeskanowania kodu kreskowego w celu wycofania 
niepowtarzalnego identyfikatora z bazy KOWAL i jednoczesnej np. automatycznej 
rejestracji kompletacji leku na oddział, 

 Należy dążyć do implementacji takich rozwiązań, które pozwolą na zarządzanie 
przepływem produktów z wykorzystywaniem skanowania oryginalnych kodów 
kreskowych producentów produktów ochrony zdrowia, przy jednoczesnej 
minimalizacji konieczności ponownego etykietowania (metkowania) produktów 
w aptece, czy magazynie wyrobów medycznych. 

W trakcie rozmów zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania oczekiwań szpitali 
w stosunku do firm teleinformatycznych. Uzgodniono, że w kolejnym kroku opracowane 
zostaną modele referencyjne wybranych procesów związanych z zarządzaniem przepływu 
produktów ochrony zdrowia.  Materiał do dyskusji zostanie przygotowany przez GS1 Polska 
i Polskie Stowarzyszenie HL7 i przedstawiony podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 
w UCK WUM w Warszawie w pierwszym kwartale 2020 roku. 


