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Rozwiązania GS1 dla ochrony zdrowia. Przykłady wdrożeń
ze świata
Mimo znacznego postępu technologicznego i organizacyjnego, jednostki
szpitalnestykająsięw swejdziałalności
z wielomaproblemamizwiązanymiz dostępem do danych na temat materiałowychkosztówleczeniapacjentów,dużą
liczbączynnościmanualnych,a takżeniską efektywnością w zakresie planowaniausługmedycznych,optymalizacjiczasupersonelumedycznegoi optymalizacji
wykorzystaniasprzętumedycznego.Problemem jest także podrabianie leków
i zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta.
Jednym ze sposobów rozwiązania tych
problemów jest reorganizacja szpitalnychprocesówlogistycznychprzywykorzystaniu systemów automatycznego
gromadzeniadanychi elektronicznejich
wymiany,w oparciuo jednolitestandardyidentyfikacyjnei komunikacyjne,niezależneodtechnologii.
Technologie umożliwiające automatyzację procesów znalazły swoich gorących zwolenników już ponad 30 lat temu.Obecniemilionyfirmnacałymświeciekorzystająz dobrodziejstwsystemów
automatycznego gromadzenia danych
– ADC (ang. Automatic Data Capture), na
przykład w oparciu o kody kreskowe
oraz elektronicznej wymiany danych
– EDI (ang. Electronic Data Interchange).
W ostatnichlatachzainteresowanietymi
technikami dotyczy również jednostek
szpitalnych.
Jak pokazują doświadczenia w Europie, poprzez zastosowanie jednolitych
i sprawdzonychw innychbranżachrozwiązańlogistycznychmożnaszybkopoprawić efektywność funkcjonowania
szpitala,zredukowaćkosztyjegodziałalności oraz ograniczyć czynniki ryzyka
wpływającenabezpieczeństwopacjenta
w szpitalu.
Powszechnie znany w wielu branżach
jestfakt,żewykorzystanietechnikinformacyjnych (automatycznego gromadzenia danych, elektronicznej wymiany danych EDI, systemów komunikacyjnych
opartychnaInternecie,systemówzarzą-
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dzania magazynami itp.) opartych na
międzynarodowo akceptowanych standardach GS1, pomaga obniżyć koszty,
zwiększyć efektywność operacji i drastyczniezmniejszyćbłędyw leczeniu.
TechnikiADCi EDIznajdujązastosowaniew wielumiejscach:odweryfikacji
tożsamości pacjenta, poprzez rejestrowanie numerów seryjnych urządzeń
medycznych, aż po śledzenie ruchu
i pochodzeniapojedynczychinstrumentówchirurgicznychw procesiesterylizacji. Systemy automatycznego zbierania
danych mogą być również wykorzystywanew zakresiezarządzaniazasobami
w szpitali.

System GS1 – sprawdzone
rozwiązania, czyli po co odkrywać
odkrywać Amerykę
Wewnętrzne systemy działają dobrze
w granicach jednego przedsiębiorstwa.
Jeżeli jednak przedsiębiorstwa, w tym
przypadku zakłady opieki zdrowotnej,
zaczynają ze sobą współpracować i wymieniać informacje, systemy wewnętrznewprowadzająpotencjalnebarierykomunikacyjne – różne języki, nazewnictwoi indeksywymagajądopasowania,co
stanowiistotnyelementkosztów.Stosowanie międzynarodowych struktur danychGS1,gdzieznaczeniei strukturadanychdlaprocesówhandlowychi admini-

stracyjnych są zdefiniowane w sposób
otwarty, przezwycięża te problemy,
umożliwiając bezkonfliktowe zarządzanie łańcuchami dostaw, niezależnie od
branży. Innymi słowy, elementy niejednoznacznościi zamieszaniazostająusunięte z zarządzania łańcuchem dostaw.
Matotakżeogromneznaczeniew przypadku szpitali, które kupują produkty
i usługiodinnychprzedsiębiorstw,realizująi dokumentujątransakcjehandlowe
itp.
SystemGS1jestzbioremmiędzynarodowych standardów, mających na celu
usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw bez względu na branżę.
PodstawęsystemuGS1stanowiąunikalnew skaliświatanumery,służąceidentyfikacjijednostekhandlowychi logistycznych, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych,a takżedokumentyelektroniczne. Standardy funkcjonujące na świecie
od ponad 30 lat, są najbardziej rozpowszechnionew branżydóbrszybkorotujących.Z uwagijednaknaotwartyi uniwersalny charakter systemu GS1, standardy te znajdują zastosowanie między
innymiw branżyszpitalnej.Wzrastająca
liczba wdrożeń standardów GS1 na całymświeciepokazuje,jakjednolitysposóbgromadzeniai wymianydanychpozwala osiągnąć daleko idące korzyści
w postaci: oszczędności czasu, pieniędzy,redukcjizapasówczywzrostubezpieczeństwapacjenta.

Rozwiązania GS1 w praktyce
●

●

●

●

●

●

Pacjenci i usługi, które są im świadczoneidentyfikujesięzapomocąkodukreskowegoz numeremGS1,skanowanegoi rejestrowanegow bazach
danychnakażdymetapiepobytupacjenta w jednostce ochrony zdrowia
– szpitalulubprzychodni.
Apteka szpitalna składa zamówienia
nalekii materiałymedycznew oparciuo kodykreskoweGS1przesyłane
zapomocąstandardowychdokumentówelektronicznych.
Śledzenieruchui pochodzeniadostaw
jestmożliwedziękipowiązaniupomiędzy kodem kreskowym z numerem
GS1 i zawartością dostawy, odzwierciedlonąw unikalnymnumerzeGS1.
Lekii materiałymedycznesąidentyfikowane za pomocą kodów kreskowychz numeramiGS1oraznumerów
partiiprodukcyjnychlubnumerówseryjnychi sązapisywanew kartachpacjenta,gwarantującw tensposóbbezpieczeństwopacjentai możliwośćdostępudodanychnatematrodzajupodanychleków.
Śledzenie ruchu i pochodzenia wewnętrznych zasobów odbywa się
dziękiskanowaniui rejestrowaniukodówkreskowychz odpowiedniminumeramiGS1,któreidentyfikujązasobyi pozwalajątakżenaichśledzenie
podczas mycia, dezynfekcji i konserwacji,itp.
Kodamikreskowymiz numeramiGS1
oznakowany jest sprzęt i urządzenia
medyczne w szpitalu. Skanowanie
tychkodóworazkodupacjentaw momencieprzeprowadzaniaposzczególnych usług pozwala na śledzenie ruchupacjentai monitorowaniastopnia
wykorzystania poszczególnych urządzeń.

Przykłady wdrożeń ze świata
BELGIA – zarządzanie przepływem materiałów medycznych
i paramedycznych – Szpital
Centralny Grand Hornu – Hornu
Szpital Centralny Grand Hornu jest
szpitalem ogólnym średniej wielkości,
z 300łóżkami,mieszczącymsięw południowo– wschodniejBelgii.Szpitalmiał
bardzomałedoświadczeniew zarządza-

niulogistycznymi standaryzacji.Badania
procesówwewnętrznychujawniłyliczne
problemy,takiejakpowielanieinformacji,licznei niekompatybilneformatydanych,niepowiązanezesobąźródłainformacji, duże zużycie papierów administracyjnychitp.
Wielokrotneręcznewprowadzaniedanychoznaczałowysokiekosztynietylko
pod względem błędów, opóźnień, nadmiernych zapasów i braków, lecz także
skomplikowanych procedur zakupu
i dystrybucji.
Rozwiązanie: za cel postawiono sobie
optymalizację i standaryzację wymiany
danychpomiędzywszystkimipartnerami,
począwszyoddostawców,ażdopacjenta, aby zapewnić właściwy produkt we
właściwym miejscu, we właściwym czasie,wewłaściwejilościi jakości.Pracętę
wykonywanow następującychetapach:
● analiza istniejących procesów logistycznychi zaopatrzenia– przepływu
informacji,funkcjonalnościinformacji
itp.– w celuzracjonalizowaniaprocedur i zainstalowania zintegrowanego
systemuinformacyjnego
● wdrożenie modelu dobrej praktyki
w zrestrukturyzowanych procesach
logistycznychi zaopatrzenia,w oparciuo zasadyJust-in-Time
● wprowadzeniestandardowychnumerów towarowych, co umożliwiło jednoznacznąidentyfikacjękażdegoproduktuw celuichśledzenia(podstawowy element efektywnej gospodarki
elektronicznej)
● wprowadzenieEDI(w oparciuo EANCOM®,dlausprawnieniaefektywności procesów zaopatrzenia i dystrybucji
● promowanie partnerstwa pomiędzy
szpitalem i jego partnerami handlowymi– koncepcja„wygrywający– wygrywający”.
Korzyściilościowe:roczneoszczędnościrzędu 300 000USDosiągniętodzięki
restrukturyzacji procesów logistycznych
oraz wprowadzeniu standardów GS1,
przyzainwestowaniu 10%tejsumy;zredukowanopoziomzapasówdo 15%;zredukowanopotrzebnąpowierzchnięskładowania.
Korzyści jakościowe: uproszczenie
procesów administracyjnych, logistycznychi zaopatrzenia;wyższajakośćopiekinadpacjentem;wzrostmotywacjii zaangażowania pracowników; skrócenie

Opaskaz numerempacjentaw postacikodu
kreskowego.Źródło: strona www.gs1.org

czasureakcjinapotrzebyoddziałów;silniejszezwiązkiz dostawcami.
HOLANDIA – śledzenie pacjentów na Oddziale Wypadków
Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego – Utrecht
Oddziałwypadkównagłych,usytuowanyw SzpitaluUniwersyteckimw Utrechcie (890 łóżek), to unikalna jednostka
dysponującą 300 łóżkami, która jest
przez całą dobę gotowa na przyjęcie
ofiarkatastrof.Jednostkatajestuważana
zajednąz najnowocześniejszychi najlepiej wyposażonych w Europie. Skuteczne działanie oddziału zależy od dostarczenia właściwych informacji do odpowiednich osób we właściwym miejscu
i czasie.Dokładneśledzeniedużejliczby
pacjentóww całymprocesieleczeniajest
decydującymczynnikiemdlawszystkich
zaangażowanychstron.
Rozwiązanie: celem usprawnień było
umożliwienie szybkiego i bezbłędnego
gromadzeniadanychorazminimalizacja
prawdopodobieństwa wystąpienia błę-

Identyfikator pielęgniarza w postaci kodu
kreskowego.Źródło: strona www.gs1.org
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czeniupacjentów;poprawawykorzysta- zwiększenie szybkości obrotu zapasów
w aptece szpitalnej; lepsze wykorzystaniaurządzeńszpitalnychi materiałów.
nie kapitału; więcej czasu pielęgniarki
mogąpoświęcaćpacjentom.
WIELKA BRYTANIA – zarządzanie apteką centralną – Szpital
Podsumowanie
Uniwersytecki St James’s – Leeds

OznaczeniemiejscawydańzapomocąnumeruGS1w postacikodukreskowego.
Źródło: www.gs1.org

dów,poprzez:automatycznąidentyfikacjęi rejestracjępacjentów;identyfikację
lokalizacjipacjentóww obrębieszpitala;
generowanie raportów. W chwili przyjazdudoszpitalakażdypacjentotrzymujenarękęopaskęz kodemkreskowym,
który unikalnie identyfikuje pacjenta
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ten numer jest również odnośnikiemdokartotekipacjenta,którazawierawszystkieniezbędneformularzez informacjami w postaci kodów kreskowychnatematchoroby/obrażeń,nagłości przypadku i terapii. W tej kartotece
znajdujesięrównieżlistawszystkichsal
zabiegowych,oddziałówi lokalizacjiłóżekidentyfikowanychGlobalnymNumerem Lokalizacyjnym GS1. W każdej sali
zabiegowejkodpacjentajestskanowany
nawejściui wyjściuz informacjaminatemat jego przemieszczania, co pozwala
nalepszekierowanieruchempacjentów
i wykorzystanieaparaturymedycznej.
Korzyści: dokładne śledzenie pacjentów; efektywne wykorzystanie czasu
specjalistówi obsługi;zerobłędóww le-

Oznaczenienoszykodemkreskowym,zawierającymnumernoszy. Źródło: www.gs1.org
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Aptekacentralnaw szpitaluSt.James’s
zaopatruje 15 stowarzyszonych szpitali.
Wytwarza również specjalne produkty
farmaceutyczne i jest dystrybutorem 80
rodzajów produktów. W aptece szpitalnejidentyfikacjalekówprzypomocyjednego,międzynarodowegostandardu,ma
podstawoweznaczenie,ponieważzapobiega zamieszaniu spowodowanemu
różnorodnościąnazwhandlowychnadawanychdlategosamegoleku,jednoczesnym stosowaniem nazw chemicznych
i istnieniemróżnychkodówkrajowych.
W tymszpitaluzadaniepolegałonazapewnieniu wysokiej jakości opieki nad
pacjentempoprzezefektywnąi,z zachowaniem rozsądnych kosztów, obsługę
zakupów, przechowywania i dystrybucji
farmaceutyków.W skrócieoznaczałoto
dostarczeniewłaściwegolekuodpowiedniejjakościi wewłaściwejdawceodpowiedniej osobie we właściwym czasie
i przyminimalnychkosztachdlaszpitala.
Rozwiązanie:zacelprzyjętoutrzymaniezapasówfarmaceutykównaminimalnym poziomie, przy zachowaniu pełnej
dostępności leków. Aby to osiągnąć,
w procesieracjonalizacjiwyeliminowano
dokumenty papierowe i zredukowano
liczbę etapów składania zamówień do
dwóch (od oddziału do apteki centralnej).Skanowanieproduktówumożliwiło
automatyczne dostosowanie poziomu
zapasówi wyeliminowaniekonieczności
manualnego porównywania zamówień
z przyjęciami. Dokładna kontrola zapasówspowodowałazmniejszeniedozera
poziomu strat, redukcję powierzchni
składowaniai uwolnieniekapitałuoperacyjnego. Zautomatyzowany proces zamawianiaskróciłrównieżcyklpłatności
dlaproducentów,kwalifikującszpitaldo
upustów za szybkie płatności. Ponadto,
dzięki bliskiej współpracy z dostawcami, 90% dostaw zaczęło przychodzić
w ciągujednegodnia,drastycznieobniżającwielkośćzapasóww szpitalu.
Korzyści: poziom obsługi zbliżony
do 100%,przyoptymalnympoziomiezapasów;zerobłędóww przyjęciachi dystrybucji(liczbyz audytu);zeroprzeterminowanych leków; dwudziestokrotne

Ze względu na globalny charakter
ochrony zdrowia oraz ogólnoświatowe
zagrożenia związane z błędnym podaniem leków oraz fałszowaniem produktów, standardy wspólne dla wszystkich
uczestników łańcucha dostaw w ochroniezdrowiasąkluczemdoidentyfikacji
i potwierdzania autentyczności produktów, i usprawniają funkcjonowanie jednostekszpitalnych.
Globalne standardy identyfikacyjne
i komunikacyjne,w połączeniuz technologiamiADC,gwarantująmożliwośćśledzeniaindywidualnychproduktówz sektora ochrony zdrowia (leków, urządzeń
medycznych,krwi),cowpływanazwiększenie efektywności funkcjonowania
szpitali,a takżebezpieczeństwapacjenta.Dziękiprecyzyjnejidentyfikacjileków
możliwe jest zagwarantowanie, iż właściwyprodukt,wewłaściwejdawcejest
podawany właściwemu pacjentowi i we
właściwymczasie.W przypadkumateriałówi urządzeńmedycznychmamygwarancję, iż pacjent otrzymuje właściwy
materiałmedyczny,wewłaściwejlokalizacji, we właściwym czasie, we właściwychwarunkach,zgodniez właściwymi
procedurami, w odniesieniu do właściwejczęściciałai przezwłaściwąosobę.
Złożony charakter łańcuchów dostaw
sektoraochronyzdrowiaw dzisiejszych
czasach przemawia za popularyzacją
i implementacją standardowych rozwiązań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników tych łańcuchów oraz
zwiększeniakorzyścifinansowych.Dzięki standaryzacji danych, ich struktury
i sposobuprzenoszenia,realnajestszybka i klarowna komunikacja pomiędzy
partneramiw łańcuchudostaw.
Zewzględunaswójcharakter,system
GS1nierekomendujeżadnegokonkretnego rozwiązania informatycznego
– partnerzy handlowi mają wolną rękę
w podjęciudecyzjiw tymzakresiew zależnościodindywidualnychpotrzebbiznesowych. Osiągnięcie interoperacyjności (możliwości współpracy) pomiędzy
różnorodnymisystemamiinformatycznymimusibyćwspomaganeimplementacją
globalnego standardowego języka identyfikacjii komunikacji.

