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Na�si�Czy�tel�ni�cy�uzy�ska�li�już�zna�czą�cą�por�cję�in�for�ma�cji�na
te�mat�wy�ko�rzy�sta�nia�ko�dów�kre�sko�wych�i do�ku�men�tów�elek�-
tro�nicz�nych,�aby�przy�nio�sły�one�moż�li�wie�naj�więk�sze�ko�rzy�-
ści�fir�mie,�któ�ra�je�sto�su�je�dla�wła�snych�po�trzeb�oraz�w ca�łym
łań�cu�chu�do�staw.�W za�kre�sie�wspo�ma�ga�nia�przez�or�ga�ni�za�-
cję�kra�jo�wą�firm�z po�szcze�gól�nych�branż�we�wdra�ża�niu�tych
uspraw�nia�ją�cych�roz�wią�zań,�jest�też�bran�ża�far�ma�ceu�tycz�na.
Dzia�ła�ją�ca�na�przy�kład�w la�tach 2002�– 2004,�w ra�mach�or�ga�-
ni�za�cji�kra�jo�wej�GS1�Pol�ska,�Gru�pa�Ro�bo�cza�Far�ma�cja�Pol�ska
wy�pra�co�wa�ła�za�sa�dy�sto�so�wa�nia�ko�dów�kre�sko�wych�GS1�na
opa�ko�wa�niach�de�ta�licz�nych,�zbior�czych� i lo�gi�stycz�nych,�we�-
dług�do�brych�prak�tyk,�w tym�po�da�jąc:
� wy�ka�zy� da�nych� w ko�dzie� kre�sko�wym� na� opa�ko�wa�niach

zbior�czych
� ko�rzy�ści�sto�so�wa�nia�ety�kiet�lo�gi�stycz�nych�GS1
� moż�li�wo�ści� wdro�że�nio�we� ety�kiet� lo�gi�stycz�nych we�dług

naj�czę�ściej�wy�stę�pu�ją�cych�sy�tu�acji�w prak�ty�ce,�czy�li�we�dług
tak�zwa�ne�go�mo�de�lu�pod�sta�wo�we�go�i uprosz�czo�ne�go.

Dziś�o ko�lej�nych�dzia�ła�niach�na�rzecz�wdra�ża�nia�uspraw�-
nia�ją�cych� roz�wią�zań� w far�ma�cji� oraz� w ca�łym� sek�to�rze
ochro�ny�zdro�wia,�w tym�o za�da�niach�re�ali�zo�wa�nych�w ra�-
mach�pro�jek�tu�Mi�ni�ster�stwa�Zdro�wia:�Stra�te�gia�e�-Zdro�wie
Pol�ska�na�la�ta 2009�– 2015�oraz�o two�rze�niu�cen�tral�nej�ba�-
zy� pro�duk�tów� bran�żo�wych,� we�dług� iden�ty�fi�ka�to�rów� GS1
– nu�me�rów�GTIN.

Stra te gia e -Zdro wie Pol ska na la ta 2009 – 2015

Cen�trum� Sys�te�mów� In�for�ma�cyj�nych� Ochro�ny� Zdro�wia
(CSIOZ)�jest�głów�nym�ini�cja�to�rem�re�ali�za�cji�za�dań,�ja�kie�zo�sta�-
ły�okre�ślo�ne�w Pro�jek�cie�Mi�ni�ster�stwa�Zdro�wia�z mar�ca 2009:
Stra�te�gia�e�-Zdro�wie�Pol�ska�na� la�ta 2009�– 2015.�Za�kła�da�on
w za�kre�sie�mię�dzy�in�ny�mi�po�pra�wie�nie�efek�tyw�no�ści�sys�te�mu
ochro�ny�zdro�wia�od�no�śnie�elek�tro�nicz�ne�go�obie�gu�do�ku�men�-
ta�cji�itp.,�okre�ślo�ne�dzia�ła�nia,�w któ�rych�ce�lo�we�jest,�aby�by�ły
uwzględ�nio�ne� stan�dar�dy� GS1,� w tym�w przy�pad�ku� sys�te�my
ADC�i EDI,�za�sto�so�wa�nie�mię�dzy�in�ny�mi�iden�ty�fi�ka�to�rów�GS1:
GTIN� i GLN.�W ra�mach�ko�or�dy�na�cji�wdro�żeń�oraz� in�te�gra�cji
baz�i re�je�strów,�win�ny�być�one�za�tem�uzu�peł�nio�ne�o nu�mer
GLN,�a ba�za�za�re�je�stro�wa�nych�pro�duk�tów�lecz�ni�czych:�Re�jestr
Wy�ro�bów�Me�dycz�nych�i pod�mio�tów�od�po�wia�da�ją�cych�za�ich
wpro�wa�dze�nie� do� ob�ro�tu� i do� uży�wa�nia� – o nu�me�ry� GTIN
i GLN.�Ba�za�ta�obej�mu�je�istot�ną�część�pro�duk�tów,�sta�no�wią�-
cych� tak� zwa�ną� Kra�jo�wą� Ba�zę� Pro�duk�tów�Ochro�ny� Zdro�wia
(KBPOZ),�któ�rej�ce�lo�wość�stwo�rze�nia�i funk�cjo�no�wa�nia�przed�-
sta�wio�no�w lu�tym 2010�ro�ku�pod�czas�spo�tka�nia�w CSIOZ,�po�-
świę�co�ne�mu�omó�wie�niu�ro�li�stan�dar�dów�glo�bal�nych�sys�te�mu
GS1�w ochro�nie�zdro�wia�oraz�moż�li�wo�ści�ich�uwzględ�nie�nia

w Stra�te�gii� e�-Zdro�wie.�W spo�tka�niu� uczest�ni�czy�li,� obok� go�-
spo�da�rzy�i eks�per�tów�z GS1�Pol�ska,�przed�sta�wi�cie�le�NFZ�oraz
szpi�ta�li.�W mar�cu�br.�od�by�ło�się�ko�lej�ne�spo�tka�nie,�tym�ra�zem
w sie�dzi�bie�NFZ,�bo�wiem�Na�ro�do�wy�Fun�du�szu�Zdro�wia�dzia�-
ła�od�daw�na�na�rzecz�sta�łe�go�ulep�sza�nia�in�fra�struk�tu�ry�in�for�-
ma�cyj�nej�w ochro�nie�zdro�wia,�w tym�w far�ma�cji.�Ce�lem�te�go
spo�tka�nia�by�ło�omó�wie�nie�ce�lo�wo�ści�funk�cjo�no�wa�nia�i moż�-
no�ści�wy�ko�rzy�sta�nia�w prak�ty�ce�KBPOZ.

Kra jo wa Ba za Pro duk tów Ochro ny Zdro wia

W ra�mach�wspo�ma�ga�nia�bran�ży�far�ma�ceu�tycz�nej�we�wdra�-
ża�niu�efek�tyw�nych�na�rzę�dzi�e�-go�spo�dar�ki� ILiM�– GS1�Pol�ska
dzia�ła�na�rzecz�utwo�rze�nia�cen�tral�nej�ba�zy�pro�duk�tów�bran�-
żo�wych�(pro�duk�tów�lecz�ni�czych�i wy�ro�bów�me�dycz�nych�oraz
in�nych�pro�duk�tów,�bę�dą�cych�w ob�ro�cie�ap�tecz�nym�i nie�tyl�ko)
– tak�zwa�nej�KBPOZ.�Z za�ło�że�nia�KBPOZ�to�na�bie�żą�co�ak�tu�-
ali�zo�wa�ny�ka�ta�log�elek�tro�nicz�ny,�funk�cjo�nu�ją�cy�w In�ter�ne�cie,
w któ�rym�pod�sta�wo�wym�iden�ty�fi�ka�to�rem�pro�duk�tów�jest�jed�-
no�znacz�ny�w ska�li�świa�ta�iden�ty�fi�ka�tor,�przy�ję�ty�przez�więk�-

GS1 na rzecz bran ży far ma ceu tycz nej. Kra jo wa Ba za 
Pro duk tów Ochro ny Zdro wia

An�na�Ko�smacz�– Cho�do�row�ska
In�sty�tut�Lo�gi�sty�ki�i Ma�ga�zy�no�wa�nia�– GS1�Pol�ska
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szość�kra�jów,�ja�ko�je�dy�ny�i pod�sta�wo�wy.�Iden�ty�fi�ka�tor�ten�to�nu�mer
GTIN�(zwa�ny�jesz�cze�cią�gle�w pol�skim�pra�wo�daw�stwie�bran�żo�wym�ko�-
dem�EAN).�
Nu�mer�GTIN�jest�uży�tecz�ny�na�co�dzień�dla�wszyst�kich:�pro�du�cen�-

tów,� hur�tow�ni�ków,� im�por�te�rów,� ap�tek� i szpi�ta�li� oraz� ad�mi�ni�stra�cji
pań�stwo�wej,�w tym�dla�NFZ.�
Nu�mer�ten�ma�jesz�cze�tą�waż�ną�za�le�tę�– ja�ko�je�dy�ny�jest�przed�sta�-

wia�ny� obec�nie� na� opa�ko�wa�niach� wszyst�kich� le�ków� re�je�stro�wa�nych
i więk�szo�ści�wy�ro�bów�w opa�ko�wa�niach�de�ta�licz�nych,�w ko�dzie�EAN�-

-13,�a w przy�szło�ści�rów�nież�w ko�dach�GS1�Da�ta�Bar�lub�GS1�Da�ta�Ma�-
trix� oraz� na� opa�ko�wa�niach� zbior�czych� han�dlo�wych� i lo�gi�stycz�nych,
w ko�dzie�GS1�-128.�Ozna�cze�nia�te�gwa�ran�tu�ją�bez�błęd�ność�iden�ty�fi�ka�-
cyj�ną� i au�to�ma�tycz�ne� wpro�wa�dza�nie� wy�ma�ga�nych� da�nych� biz�ne�so�-
wych�do�sys�te�mów�in�for�ma�tycz�nych�firm�– uczest�ni�ków�łań�cu�cha�do�-
staw�oraz�sys�te�mów�in�sty�tu�cji�kon�tro�l�nych.�Ba�za�ta,� re�ali�zo�wa�na�we
współ�pra�cy�z IMS�Po�land,�wła�ści�cie�lem�FBD�BA�ZYL,�opar�ta�jest�na�stan�-
dar�dach�GS1,�aby�mo�gli�z niej�ko�rzy�stać�do�ce�lo�wo�wszy�scy�uczest�ni�cy
łań�cu�cha�do�staw:�
� pro�du�cen�ci�
� ap�te�ki�
� hur�tow�nie�
� oraz�kon�su�men�ci�– po�uru�cho�mie�niu�kom�po�nen�tu�mo�bil�ne�go
� or�ga�ny�ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej,�w tym:�MZ,�UR,�NFZ,�GIF,�CSIOZ

itp.
W I eta�pie�KBPOZ�mię�dzy�in�ny�mi�za�pew�nia�sta�ły�do�stęp�do�da�nych

we�dług� glo�bal�nych� iden�ty�fi�ka�to�rów,� umoż�li�wia�jąc� sto�so�wa�nie� sys�te�-
mów�ADC�i EDI,�roz�li�cze�nia�sta�ty�stycz�ne�oraz�mo�ni�to�ro�wa�nie�po�praw�-
no�ści�sto�so�wa�nia�nu�me�rów�GTIN,�a w II eta�pie bę�dzie�ele�men�tem�GS1
In�fo�Bro�ker�– sie�ci�cer�ty�fi�ko�wa�nych�i wia�ry�god�nych�in�for�ma�cji�na�te�-
mat�pro�duk�tów�oko�do�wa�nych�nu�me�ra�mi�GS1.
Kra�jo�wa�Ba�za�Pro�duk�tów�Ochro�ny�Zdro�wia�oraz�tak�zwa�ne�Mo�je

GS1� to� ele�men�ty� na� plat�for�mie� GS1� Pol�ska:� EPO�KA,� umoż�li�wia�ją�ce
od�dziel�nie:
� prze�glą�da�nie� ka�ta�lo�gu� swo�ich� pro�duk�tów� (we�dług� da�nych� IMS)

oraz�uzu�peł�nie�nie�ba�zy�BA�ZYL�o nu�me�ry�GTIN�i in�ne�da�ne�
� za�rzą�dza�nie� ka�ta�lo�giem�wła�snych�pro�duk�tów�z nu�me�ra�mi�GTIN,

w tym:�ko�rek�tą�opi�sów�i wpro�wa�dza�niem�bra�ku�ją�cych�pro�duk�tów.�
Dal�sze�in�for�ma�cje�na�ten�te�mat�znaj�dą�Czy�tel�ni�cy�rów�nież�w pro�sie

bran�żo�wej�oraz�pod�czas�ko�lej�nych�kon�fe�ren�cji,�or�ga�ni�zo�wa�nych�dla
firm� far�ma�ceu�tycz�nych.�Do� te�go� te�ma�tu�wró�ci�my� tak�że� na� na�szych�
ła�mach. R
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