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Dział Zaopatrzenia Medycznego

Organizacja zakupów i dostaw wyrobów 
medycznych dla Szpitala poprzez:
• analizy rynkowe,
• opracowywanie przetargów,
• realizację umów,
• wystawianie zamówień do kontrahentów,
• przyjmowanie dostaw, 
• opracowywanie faktur,
• dystrybuowanie wyrobów w szpitalu.
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Wyroby medyczne kupowane przez dział Zaopatrzenia Medycznego 

• Opatrunki, wyroby jednorazowe, 
obłożenia operacyjne, materiały 
szewne, staplery, narzędzia, wyroby 
jednorazowe i wielorazowe, implanty.
• Co roku wzrasta ilość i rodzaje 

procedur medycznych i potrzebnych 
wyrobów, rodzajów, rozmiarów,
• Rosną koszty zakupów i utrzymania 

zapasów, 
• Rosną koszty obsługi administracyjnej 

związanej z zakupami,
• Tworzą się straty w wyrobach 

jednorazowych przeterminowanych.
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Jak więc oszczędzać w szpitalu na wyrobach medycznych tak aby leczyć efektywnie?
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Pierwszy magazyn depozytowy w Klinice Kardiochirurgii

• Wybrano zastawki serca, które 
potrzebne są w wielu 
rodzajach, rozmiarach, typach,
• Ustalano przebieg procesu,
• Przygotowano przetarg,
• Zawarto umowy,
• Wystawiono pierwsze 

zamówienia,
• Rozpoczęto dostawy…
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Pierwsze trudności w depozycie

• Nagle pojawiło się bardzo dużo wyrobów,
• Jak je przyjąć aby szybko identyfikować?
• Jak je przypisywać do danego pacjenta? 
• Jak sprawnie obsługiwać rzeczywiste zużycia?
• Jak szybko uzupełniać braki?
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Etapy wdrożenia kodów kreskowych

• Początkowo mieliśmy pomysł na 
przepisywanie ręczne informacji 
pod kodami kreskowymi do 
systemu informatycznego,

• Następnie zakupiliśmy pierwszy 
czytnik kodów do magazynu 
przyjmującego depozyty.
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Etapy wdrożenia kodów kreskowych

• Połączyliśmy dwa systemy 
informatyczne: magazynowy 
system Impuls z medycznym 
systemem Clininet w celu wymiany 
danych pomiędzy systemami w 
zakresie wyrobów medycznych 
danych z kodów kreskowych, cen z 
dostaw, ilości itp.

• Celem stało się sprawne rozliczenie 
użytych w czasie leczenia wyrobów 
i przypisanie ich do pacjenta w 
magazynie depozytowym.
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Rodzaje kodów - EAN 13

9



Rodzaje kodów – GS1 128 liniowy
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Rodzaje kodów GS1 128 piętrowy
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Rodzaje kodów GS1 DataMatrix
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Brak kodów na produktach
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Dokument dostawy Opakowanie 6 sztuk ładunków do staplera
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Dane na dokumencie dostawy a dane na wyrobie medycznym



Trzeba otworzyć zabezpieczone opakowanie i zeskanować właściwy kod…
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Dane na dokumencie dostawy a dane na wyrobie medycznym



Skanowanie w magazynie medycznym

• Każdy towar zeskanowany oklejamy metką w jaskrawym kolorze (obok kodu kreskowego), 

• W wyodrębnionych grupach towarowych do zeskanowania trafia około 5000 szt/tydzień,

• Dane zeskanowane czytają się jako jeden ciąg znaków bez umiejętności odczytania pól typu GTIN, data ważności, nr serii lub lot.

16



Czy w szpitalu potrzebne jest skanowanie wyrobów medycznych

• Bezbłędnie identyfikuje produkt i przypisuje go do 
pacjenta.

• Sprawna, szybka i bezbłędna obsługa przez personel 
medyczny

• Skanowanie daje nam informację jaki wyrób użyto dla 
jakiego pacjenta i ile kosztował

• Dodatkowo daje możliwość uzyskania danych jaka była 
data ważności i numer serii itp.

• W razie zdarzeń niepożądanych z wyrobem 
medycznym identyfikuje pacjentów u których użyto 
wyrobu.
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Skanowanie w magazynie medycznym

• Skanowanie możliwe jest tylko przy komputerze wyposażonym w czytnik kodów 

• Nie posiadamy mobilnej aplikacji, urządzenia  do skanowania wyrobów z poziomu 
bezpośredniej dostawy (np. z palety),

• Towary w magazynie trzeba rozpakować do poziomu sztuki i zeskanować –
pracochłonność 

• Wydłuża się proces przyjęcia, Nie wszystkie towary można zeskanować (zły format 
kodu, brak kodu) 

Ale dajemy szansę na sprawne zarządzanie wyrobem medycznym na oddziale!
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Skanowanie wyrobów medycznych wg nowych grup i MDR 745/2017 w UCK od 
maja 2021
Numer konta Nazwa konta materiałowego od 2021

401-02-04-01 narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku o wartości do 3500 zł netto za sztukę;

401-02-04-02 staplery jednorazowego użytku i zszywki, ładunki do staplerów, jednorazowe  klipsownice;

401-02-04-03 igły, strzykawki, kaniule dożylne, kaniule dotętnicze (jednorazowe i wielorazowe);

401-02-04-04 materiały szewne, nici chirurgiczne, druty do zespoleń;

401-02-04-05 jednorazowe obłożenia operacyjne, podkłady chłonne, serwety sterylne;

401-02-04-06 jednorazowa pościel, prześcieradła bez warstwy chłonnej, koszule dla pacjentów, odzież jednorazowa 

401-02-04-07 odzież ochronna jednorazowa, 

401-02-04-08 rękawice jednorazowe, diagnostyczne, ochronne, chirurgiczne;

401-02-04-09 środki opatrunkowe

401-02-04-10 wyroby medyczne jednorazowe o wartości powyżej 20 zł netto za sztukę;

401-02-04-11 wyroby medyczne implantowane, pozostające w ciele ludzkim co najmniej 30 dni od zakończenia zabiegu;

401-02-04-12 gazy medyczne;

401-02-04-15 pozostałe materiały do badań diagnostycznych

401-02-04-16 pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne o wartości poniżej 20 zł za sztukę 

401-02-04-17 pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku do wartości netto 499,99 zł za sztukę

400-01-01-08 wyroby medyczne wielorazowego użytku o wartości od 500 zł do 3500 netto za sztukę



Skanowanie w magazynie medycznym

• Każdy towar zeskanowany oklejamy metką w jaskrawym kolorze (obok kodu kreskowego), 

• W wyodrębnionych grupach towarowych do zeskanowania trafia około 5000 szt/tydzień,

• Dane zeskanowane czytają się jako jeden ciąg znaków bez umiejętności odczytania pól 
typu GTIN, data ważności, nr serii lub lot.
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Skanowanie w magazynie medycznym – Impuls 
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Problemy z odczytem kodów w systemie medycznym



Informatyczny system medyczny nie czyta kodów UDI z wyrobów



Informatyczny system medyczny nie czyta kodów UDI z wyrobów



Podsumowanie

Dlaczego trudno jest wykorzystać kody z opakowań do identyfikacji wydania na 
pacjenta:
• Do niedawna brak wymogów prawnych w tym zakresie,
• Szpitale mają nieprzystosowane systemy informatyczne.
Co trzeba zrobić:
• Konieczne są zmiany organizacyjne w szpitalach,
• Należy dostosować systemy informatyczne i poszukiwać nowoczesnych rozwiązań IT,
• Niezbędne są środki finansowe na zakup czytników, komputerów, urządzeń mobilnych,
• Należy popularyzować wiedzę z zakresie kodów na wyrobach medycznych.
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