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Materia∏ biologiczny – towar bardzo szybko rotujàcy
Zniesienie barier celnych 1 maja 2004
roku i wi´ksza dost´pnoÊç polskiego
rynku dla firm zlecajàcych badania kliniczne wp∏yn´∏y na zwi´kszenie zainteresowania transportem materia∏u biologicznego. Ju˝ w rok po integracji naszego kraju z Unià Europejskà liczba tego
typu przesy∏ek, przetransportowanych
na przyk∏ad przez polski oddzia∏ TNT
Express, wzros∏a o 100% i iloÊci te rosnà
z roku na rok. Ogromne zainteresowanie rynku sk∏oni∏o t´ firm´ do stworzenia standardowej us∏ugi przewozów materia∏u biologicznego i ciàg∏ego jej doskonalenia (Clinical Express).

Rynek przesy∏ek biomedycznych
SpecjaliÊci szacujà wartoÊç globalnego
rynku przesy∏ek zawierajàcych materia∏
biologiczny na 300 - 500 mln USD i obserwowalny jest jego coroczny wzrost
o oko∏o 10 – 15%. Obiecujàce prognozy
dotyczà równie˝ Polski. Sam TNT
Express transportuje rocznie blisko 1
mln przesy∏ek dla sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego i medycznego. WartoÊç nadrz´dnà dla tych instytucji stanowi jakoÊç us∏ugi – cz´sto bowiem przewo˝ony materia∏ biologiczny
ma charakter unikatowy i w zwiàzku
z tym trudnà do oszacowania wartoÊç.

Wi´kszoÊç materia∏u biologicznego pobranego w Polsce (oko∏o 70%) i transportowanego przez TNT jest przewo˝ona
do laboratoriów w Wielkiej Brytanii,
Szwajcarii, Niemczech, Francji. Firma codziennie przyjmuje oko∏o 120-150 zleceƒ. Oko∏o 60% z nich to przewozy wymagajàce zapewnienia specjalistycznego opakowania. JeÊli zaÊ chodzi o uwarunkowanie prawne tego typu przewozów w Polsce, to de facto brak jest odr´bnych zapisów (zastosowanie majà tu
tak˝e przepisy o transporcie ADR i DGR).
Istniejàce uregulowania komisji bioetycznych obligujà badaczy, nie zaÊ
przewoêników.

„Bioprzesy∏ka” w standardzie
Wprowadzona w 2005 roku us∏uga
Clinical Express umo˝liwia ekspresowy
transport tak ró˝norodnych substancji,
jak mi´dzy innymi innymi próbki laboratoryjne, p∏yny ustrojowe, nasienie,
surowica, tkanki, ga∏ki oczne, kody
DNA, p∏yn mózgowo - rdzeniowy, krew
p´powinowa, szpik kostny. Opcja standardowa gwarantuje realizacj´ us∏ugi
za poÊrednictwem zintegrowanej sieci
lotniczej i drogowej TNT Express przed
up∏ywem 48 h. Natomiast opcja specjalistyczna obejmuje ka˝dorazowe dosto-

Lokalizacja Medical Coordination Centres TNT. èród∏o: TNT Express.
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sowanie us∏ugi do indywidualnych potrzeb klienta, przez ca∏à dob´ i w ka˝dym miejscu na Êwiecie; jest przeznaczona dla niezwykle pilnych przesy∏ek,
które muszà dotrzeç do odbiorcy przed
up∏ywem 24 godzin.
Przesy∏ki sà odbierane bezpoÊrednio
od nadawców w dniu i miejscu wskazanym przez klienta. Dane przesy∏ki zostajà natychmiast wprowadzone do systemu komputerowego, dzi´ki czemu
przesy∏ka jest monitorowana ju˝ od momentu odbioru przez kuriera, a˝ do dor´czenia. Koszt realizacji standardowej
us∏ugi w Polsce przy wykorzystaniu specjalistycznego opakowania, niezale˝nie
od odleg∏oÊci pomi´dzy lokalizacjami,
to niewiele ponad 350 z∏. W serwisie
mi´dzynarodowym do kosztu dolicza
si´ stawk´ za transport zgodnie z cennikiem lub wynegocjowanymi przez klienta stawkami (na przyk∏ad szacunkowy
koszt przesy∏ki z Polski do paƒstwa europejskiego to oko∏o 700 z∏.).

Przyk∏ady zastosowaƒ
W okresie pilota˝owym, z Clinical
Express skorzysta∏o ponad 300 rodzimych placówek medycznych, w tym Instytut Kardiologii w Warszawie. Zak∏ad
Epidemiologii, Prewencji Chorób Uk∏a-
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du Krà˝enia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii wspó∏pracowa∏ z TNT
Express w ramach badania „WielooÊrodkowe ogólnopolskie badanie stanu
zdrowia ludnoÊci, obejmujàce organizacj´ sieci oÊrodków badawczych oraz
prowadzenie ogólnopolskiego badania
– Projekt WOBASZ’’. W 2003 roku TNT
Express przewioz∏o na rzecz Instytutu
Kardiologii oko∏o 30 000 próbek krwi
zamro˝onych w suchym lodzie. Oprócz
próbek, TNT odpowiedzialne by∏o
za transport dokumentacji – zarówno
na terenie kraju, jak i za granic´.
Codzienny rytm wspó∏pracy rozpoczyna∏ telefon pracownika Instytutu do TNT
z informacjà o czasie, w którym gotowa
b´dzie próbka. W wyznaczonym miejscu
i czasie pojawia∏ si´ kurier TNT (pracownicy obs∏ugujàcy sektor medyczny zostali specjalistycznie przeszkoleni, zaÊ ich
pojazdy wyposa˝ono w specjalne „zestawy bezpieczeƒstwa” – mi´dzy innymi
substancje neutralizujàce, maski ochronne). Praca kurierów jest nadzorowana
przez specjalistów ze specjalnie w tym
celu utworzonego Medical Coordination
Centre: wydzielonej struktury TNT odpowiedzialnej za obs∏ug´ przesy∏ek zawierajàcych materia∏ biologiczny. Przeszkolony personel koordynuje transport
przesy∏ek i przez ca∏à dob´ doradza
w zakresie wyboru w∏aÊciwego opakowania czy opcji serwisowej.
Próbki dla Instytutu wymaga∏y przewozu w kontrolowanej temperaturze, dlatego transportowane by∏y w opakowaniach
Medpak THERMO. Wewn´trznà warstw´
opakowania wykonano ze styropianu.
W Êrodku, w zale˝noÊci od specyfiki
transportowanej substancji, mo˝e znajdowaç si´ pojemnik z tworzywa sztucznego, zaopatrzony w foli´ bàbelkowà,
materia∏ wch∏aniajàcy wilgoç, a tak˝e
„suchy lód” (dwutlenek w´gla w postaci
sta∏ej), gwarantujàcy utrzymanie w∏aÊciwej temperatury w trakcie transportu.
Standardowe opakowanie Medpak
THERMO (wielokrotnego u˝ytku) zawiera 8 kg suchego lodu i pozwala utrzymaç
temperatur´ –20°C do 120 h. Ca∏oÊç
umieszczona jest w tekturowym opakowaniu (w barwach TNT), z w∏aÊciwymi
oznakowaniami. Opakowanie spe∏nia
wymogi IATA oraz posiada certyfikaty
przyznane przez niezale˝ne instytucje
badawcze, zajmujàce si´ ocenà opakowaƒ: DGP (UK) LTD oraz Topa Instituut.
Innym przyk∏adem mo˝e byç jeden
z mi´dzynarodowych koncernów far-

Opakowanie Medpak THERMO (fot. TNT Express).

maceutycznych, który przeprowadzi∏
badania leku na osteoporoz´. TNT obs∏ugiwa∏o program testów klinicznych,
realizowany w 21 paƒstwach czterech
kontynentów, którego istotà by∏o dostarczenie próbek do analizy do laboratoriów centralnych, zlokalizowanych
we Francji i USA. Cz´Êç przesy∏anych
substancji wymaga∏a transportu w kontrolowanych temperaturach – mi´dzy
2°C a 8°C. Oczekiwania koncernu w zakresie logistyki obejmowa∏y nawiàzanie wspó∏pracy z partnerem zdolnym
realizowaç ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych z projektem (zapewnienie: w∏aÊciwych opakowaƒ i warunków transportu, globalnej dystrybucji, zarzàdzania
logistycznego, lokalnych punktów kontaktowych dla badaczy). Firma oczekiwa∏a zarazem centralnego zarzàdzania
projektem, zapewnienia w∏aÊciwej obs∏ugi ca∏ego zaanga˝owanego w proces
badawczy zespo∏u, pe∏nej przejrzystoÊci przep∏ywu dostaw, wzorowej realizacji us∏ug – szczególnie w przypadku
substancji wymagajàcych transportu
w rygorystycznie zdefiniowanych terminach.

Projekt by∏ centralnie zarzàdzany
przez jedno z firmowych centrów obs∏ugi klientów bran˝y farmaceutycznej
i wspomagany przez Health Care Co-ordination Centre w Holandii. W pierwszym etapie specjaliÊci TNT skontaktowali si´ z ka˝dym z desygnowanych badaczy bioràcych udzia∏ w projekcie, by
ustaliç optymalne czasy dostarczenia
przesy∏ek oraz procedur´ ich ekspedycji. Nast´pnie, wspólnie z dostawcà
specjalistycznych opakowaƒ, TNT opracowa∏o rozwiàzanie do transportowania sch∏odzonych próbek (izolowane
opakowanie wzbogacone o wk∏adk´ ˝elowà). Przechowanie, przygotowanie,
labelling oraz ekspedycja przesy∏ek klinicznych by∏y zarzàdzane centralnie
przez specjalistów TNT z Pharmaceutical Warehouse w Holandii.
Ka˝de zagro˝enie opóênienia w realizacji dostawy spotyka∏o si´ z natychmiastowà reakcjà TNT Health Care Co-ordination Centre. W mi´dzyczasie (w cyklu
tygodniowym) klient, wspólnie z firmà
kurierskà, kontrolowa∏ status, przebieg
i koszty projektu, by ewentualnie móc
na bie˝àco modyfikowaç procesy.
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