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EPC w sektorze s∏u˝by zdrowia
Rozwiàzania opierajàce si´ na technologii EPC znajdujà zastosowania
w wi´kszoÊci sieci dostaw ró˝norodnych bran˝. WÊród bezpoÊrednich
odbiorców tych rozwiàzaƒ du˝e zainteresowanie ostatnimi czasy wykazuje sektor s∏u˝by zdrowia i farmacji.
21 czerwca 2005 roku odby∏a si´
w Brukseli konferencja pt. „RFID in
the Healthcare Supply Chain of Europe. EPC setting the standard”.
Konferencja mia∏a charakter nie tylko naukowy, ale równie˝ praktyczny.
Oprócz wystàpieƒ przedstawicieli
EPCglobal i GS1 swoje rozwiàzania
oparte o standardy technologii EPC
zaprezentowali równie˝ specjaliÊci
z firm informatycznych i sprz´towych. G∏ównym celem konferencji
by∏o zach´canie firm sektora s∏u˝by
zdrowia do korzystania z globalnych
rozwiàzaƒ w dziedzinie technologii
EPC. Poza tym równie wa˝nym celem konferencji by∏a wymiana doÊwiadczeƒ w tym zakresie pomi´dzy
organizacjami zarzàdzajàcymi standardami, firmami informatycznymi
a firmami z bran˝y, z sektora s∏u˝by
zdrowia i farmacji. Przedstawiciele
EPCglobal i GS1 zwracali uwag´ na
nast´pujàce osiàgni´cia zwiàzane ze
standardami EPCglobal:
• stosowanie standardów GS1 przez
coraz wi´kszà liczb´ uczestników
sektora s∏u˝by zdrowia (m.in. producenci leków)
• ustanowienie standardu interfejsu komunikacyjnego UHF 2 generacji (standard ISO)
• wzrost liczby uczestników EPCglobal
• wdro˝enia pilotowe u du˝ych producentów (np. firma Johnson&
Johnson).
PodkreÊlano równie˝ czemu ma
s∏u˝yç wdra˝anie standardów EPC
w sektorze s∏u˝by zdrowia, czyli
spe∏nieniu 4 podstawowych kwestii:
• identyfikacja w∏aÊciwego pacjenta

• identyfikacja w∏aÊciwego lekarstwa
• identyfikacja w∏aÊciwej dawki
• identyfikacja w∏aÊciwego czasu zastosowania (okreÊlonego lekarstwa).
Firmy informatyczne zaprezentowa∏y swoje produkty i us∏ugi w zakresie technologii RFID/EPC, jak
równie˝ przedstawi∏y w zarysie, jak
zaimplementowa∏y te rozwiàzania
w okreÊlonych firmach g∏ównie
bran˝y farmaceutycznej. Przedstawiciele nast´pujàcych firm wystàpi∏y podczas konferencji:
• Intel
• VeriSign
• Domino
• IBM
• Unisys
• Accenture.
Bardzo ciekawy przypadek biznesowy zastosowania technologii EPC zaprezentowa∏a firma Novartis, która
jest korporacjà farmaceutycznà. W jej
sk∏ad wchodzi 360 przedsi´biorstw
ze 140 krajów. Produkujà g∏ównie: leki wydawane na recept´, leki wydawane bez recepty, leki odtwórcze, leki weterynaryjne, soczewki kontaktowe i produkty do ich piel´gnacji, ˝ywnoÊç dla dzieci i niemowlàt oraz ˝ywnoÊç funkcjonalnà. Firma Novartis
rozpocz´∏a pilotowe wdro˝enie systemu opartego o identyfikacj´ za pomocà tagów EPC. Wdra˝any projekt
nosi nazw´ „Secure track & trace”,
rozpocz´to go realizowaç z koƒcem
2004 roku. Firmy sprz´towe i softwarowe zaanga˝owane w projekt to m.
in.: Rafsec i Accenture. Projekt zak∏ada 4 poziomy oznaczania lekarstw
w zale˝noÊci od hierarchii pakowania:
• 1 poziom – oznaczanie pojedynczych ampu∏ek i blisterów tabletek – kody Data Matrix
• 2 poziom – oznaczanie pude∏ek
zawierajàcych kilka blisterów lub
kilka ampu∏ek – kod liniowy
(UCC/EAN-128) + tag EPC
• 3 poziom – opakowanie zbiorcze
zawierajàce kilka (kilkadziesiàt)
opakowaƒ z poziomu 2 – kod
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liniowy (UCC/EAN-128) + tag EPC
• 4 poziom – palety zawierajàce
okreÊlonà liczb´ opakowaƒ zbiorczych – kod liniowy (UCC/EAN128) + tag EPC.
W ramach funkcjonowania systemu w zak∏adzie produkcyjnym sczytanie danych i ich porównanie z informacjami w bazie danych nast´puje w fazie pakowania pojedynczych sztuk do opakowaƒ zbiorczych, a póêniej w fazie kompletacji
do wysy∏ki i po sformatowaniu palety. W centrum dystrybucji dane sà
sczytywane na wejÊciu i wyjÊciu
z magazynu i gromadzone w bazie
danych. Podobnie jest w przypadku
sklepów, aptek i szpitali, które gromadzà dane o jednostkach przyj´tych i zapisujà, to co sprzeda∏y.
KorzyÊci, jakie osiàgni´to poprzez
pilotowe wdro˝enie systemu „secure track&trace” sà nast´pujàce:
• serializacja opakowaƒ z lekami ju˝
na poziomie opakowaƒ poÊrednich
• poprzez stosowanie tagów w standardzie EPC i technologii radiowej
przyspieszenie fizycznego przep∏ywu leków przez ∏aƒcuch dostaw
(przejazd ca∏ej palety przez bramk´ na wejÊciu i wyjÊciu magazynu)
• dodatkowa autentyfikacja produktów (numer seryjny zapisany w kodzie liniowym za pomocà IZ 21 odzwierciedlony równie˝ w tagu EPC)
• Êledzenie produktów w ca∏ym
∏aƒcuchu dostaw.
Wydaje si´, ˝e dla zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa pacjentów i zmniejszenia iloÊci fa∏szowanych leków dost´pnych na rynku, coraz wi´kszego
znaczenia nabieraç b´dzie w∏aÊnie
technologia EPC. Wi´cej szczegó∏ów na temat EPCglobal i standardów z nià zwiàzanych znaleêç mo˝na na stronach GS1 Polska pod adresem: www.gs1pl.org, wybierajàc
z menu has∏o EPC.
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