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Uvodnik

Osrednja tema tokratne ‰tevilke je posveãena uporabnosti globalnih
standardov GS1 v zdravstvu. Po svoji naravi je zdravstvo globalni sektor, ki
presega tako meje drÏav kakor meje same panoge. Prepreãevanje
ponaredkov zdravil in zagotavljanje sledljivosti sta danes svetovna izziva v
zdravstvu. Hkrati pa sta za izvajalce v zdravstvu zelo pomembna varnost
pacientov in prizadevanje po zmanj‰evanju napak pri dodeljevanju zdravil
in izbolj‰anju uãinkovitosti delovanja same zdravstvene verige.
Podatki Svetovne zdravstvene organizacije ter tudi nekaterih nacionalnih
raziskav kaÏejo na zelo resne teÏave, saj na primer lahko pride na leto v
bolni‰nici s 735 posteljami do 9500 napak pri razdeljevanju zdravil, ki lahko
ogrozijo pacienta. Podatki tudi kaÏejo, da je v svetu kar 10 odstotkov
ponarejenih zdravil, in tudi, da kar 20 milijonov ljudi v ZDA dobi zdravilo,
ko je bilo to Ïe odpoklicano. Vsi ti podatki bi morali vznemiriti prav vse, saj
se v tem zdravstvenem kolesju znajdemo veãkrat, kot bi to sami Ïeleli.

Zdenka Konda, GS1 Slovenija

Zato mora zdravstveno preskrbovalno verigo podpirati globalen standardiziran sistem, ki bo zagotavljal varnost bolnikov – da pravi pacient dobi
pravo zdravilo ob pravem ãasu v pravem odmerku, zagotavljal sledljivost,
ki bo poveãala uãinkovitost odpoklica zdravil in drugih zdravstvenih
pripomoãkov, izbolj‰al upravljanje zalog zdravil, zmanj‰eval ponarejanja
ter poveãal uãinkovitost in transparentnost zdravstvene preskrbovalne
verige ob stalni kontroli stro‰kov.
Uporaba globalnih standardov GS1 tako v bolni‰nicah pri spremljanju
pacientov, zdravil, zdravstvenega osebja in bolni‰niãnih lokacij kot pri
povezovanju z zavarovalnicami, lekarnami in ‰e posebej v povezovanju z
dobavitelji iz nezdravstvenega sektorja je zagotovo modra odloãitev.
Uporaba globalnega sistema identifikacije in ãrtnega kodiranja sta,
denimo, v bolni‰nici Brigham & Women’s v Bostonu zmanj‰ala napake
pri razdeljevanju zdravil za 55 odstotkov ali v Gerle Ziekenhuizen v
Maastrichtu zmanj‰ala administrativne napake za 75 odstotkov. In ‰e bi
lahko na‰tevali.
Mednarodna organizacija GS1 je Ïe pred ãasom zaãela seznanjati s
sistemom GS1 vse sodelujoãe v preskrbovalni verigi zdravstva na svetovni
ravni, institucije EU, zdruÏenja in Svetovno zdravstveno organizacijo. Tudi v
Sloveniji si v zavodu GS1 Slovenija prizadevamo, da bi prepriãali vse
partnerje v zdravstvu o pomembnosti globalnih standardov za varnost
bolnikov.
Upamo, da bodo lokalne re‰itve, ki smo jim danes priãa v mnogih delih
zdravstvenega sistema v Sloveniji dale prednost globalnim standardom in
re‰itvam. Nekatere interne re‰itve so sicer tehnolo‰ko sodobne in dobre,
vendar niso zazrte v prihodnost in ne omogoãajo integralnosti in
povezljivosti tako v samih institucijah, kjer so nastale, kakor z vsemi
partnerji v zdravstveni preskrbovalni verigi.
GS1
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Standardi GS1 in zdravstvo

Danes si Ïivljenja skoraj ne moremo veã
predstavljati brez uporabe ãrtnih kod tako
v poslovnih transakcijah med gospodarskimi
subjekti v preskrbovalnih verigah kot v
transakcijah, ki se odvijajo med gospodarskimi
subjekti in konãnimi uporabniki (potro‰niki).
Bojan Igor Kovaãiã, GS1 Slovenija

Standardi sistema GS1 v preskrbovalnih
verigah poleg veãje uãinkovitosti in
ekonomiãnosti omogoãajo tudi sledenje
od vhodnih surovin preko izdelka do
konãne porabe izdelka ali uniãenja.
V zdravstveni preskrbovalni verigi, kjer
je najpomembnej‰a varnost pacientov,
lahko z uporabo standardov sistema
GS1 poveãamo varnost pacientov in
izvajalcev ter tudi izbolj‰amo
uãinkovitost in ekonomiãnost.
V zadnjih nekaj letih matiãna
organizacija GS1 in nacionalne
organizacije GS1 v mnogih drÏavah
4

JUNIJ 2008

GS1

veliko pozornost posveãajo uporabi
standardov sistema GS1 v zdravstvu,
tako da je to podroãje trenutno eno
najpomembnej‰e v delovanju
organizacije GS1 na globalni ravni.
Na podroãju zdravstva v matiãni in
nacionalnih organizacijah poteka
veã projektov, katerih cilj je poveãati
varnost pacientov ter uãinkovitost in
ekonomiãnost v zdravstveni
preskrbovalni verigi. Danes so
dejavnosti tako v matiãni organizaciji
GS1 kot v nacionalnih GS1 organizacijah
osredotoãene na:

•

•

•

•

•

prepreãevanje (medicinskih) napak:
s kodiranjem izdelkov – od vseh vrst
pakiranj do enote uporabe (ampula,
tableta, medicinski pripomoãek itd.) –
omogoãimo avtomatsko branje in
verifikacijo, ki naj bi zagotovila pravo
koliãino zdravila za pravega pacienta
ob pravem ãasu oziroma uporabo
prave medicinske naprave ali
pripomoãka za pravega pacienta;
zagotavljanje in preverjanje pristnosti
(ukrepanje proti ponarejanju):
pristnost medicinskih izdelkov lahko
zagotovimo z uporabo podatkovnih
struktur GS1 (z uporabo aplikacijskih
identifikatorjev – AI) pri oznaãevanju
izdelkov, individualnih
(maloprodajnih) pakiranj in
pakiranj za distribucijo do palet;
sledenje in izsledenje ter
transparentnost: z dogovori med
partnerji v preskrbovalni verigi o
uporabi identifikatorjev in podatkovnih
struktur GS1 se zagotavlja moÏnost
sledenja in izsleditve izdelkov in
pakiranj v primerih odpoklicev ali v
primerih ugotavljanja ponaredkov.
Sistem GS1 omogoãa transparentnost
za vse udeleÏence v verigi. Standardi
GS1 omogoãajo zanesljivo
identifikacijo in distribucijo
medicinskih in kirur‰kih proizvodov in
vseh vrst storitev. Z uporabo globalnih
standardov so mogoãa natanãna
predpisovanja, razdeljevanja in
odmerjanja zdravil pacientom;
poveãanje skupne ekonomiãnosti
preskrbovalne verige v zdravstvu: to
doseÏemo z veãjo transparentnostjo,
natanãnostjo in hitrostjo izvajanja
delovnih procesov v preskrbovalni
verigi, saj nam razliãni naãini kodiranja
podatkovnih struktur po standardih
GS1 omogoãajo avtomatsko
identifikacijo in zajem podatkov (AutoIdentification and Data Capture –
AICD) in s tem veãjo uãinkovitost,
ekonomiãnost in zmanj‰anje ‰tevila
napak v delovnem procesu;
globalne in medsektorske standarde:
v okviru izvajanja projektov na
mednarodni in nacionalni ravni so
napori organizacij GS1 usmerjeni
v prizadevanje, da bi bili v sodelovanju
z najpomembnej‰imi udeleÏenci v
preskrbovalni verigi sprejeti globalni
medsektorski standardi za
avtomatsko identifikacijo proizvodov
in storitev v zdravstvu. Pri dogovorih
glede standardov so udeleÏencem
na voljo vse storitve, ki jih nudi GS1
kot globalna in danes prevladujoãa
organizacija na podroãju globalnih
standardov identifikacije,
elektronskega poslovanja in
globalne sinhronizacije podatkov
o izdelkih.

Preskrbovalna veriga v zdravstvu
Z uporabo standardov sistema GS1
v preskrbovalni verigi v zdravstvu se
optimizira izvajanje procesov od
proizvajalcev do pacientov in plaãnikov
(to so v preteÏni meri zavarovalnice)
preko posameznih zdravstvenih
ustanov kot izvajalcev.
UdeleÏenci v preskrbovalni verigi
v zdravstvu so:
proizvajalci/izvajalci logistiãnih
storitev,
veletrgovci/distributerji,
bolni‰nice (zdravstvene ustanove):
– bolni‰niãna lekarna,
– bolni‰niãni nabavni oddelek,
– oddelki v bolni‰nici (za izvajanje
osnovnih dejavnosti),
– oddelki za izvajanje podpornih
dejavnosti,
javne in zasebne lekarne,
prodajalne, ki lahko prodajajo
zdravila brez recepta (OTC) in
medicinske pripomoãke,
zavarovalnice kot preteÏni plaãnik
v zdravstvu (obveznega in
dodatnega zavarovanja),
regulatorji, zdruÏenja in dru‰tva,
ki v verigi neposredno ne sodelujejo,
a imajo velik vpliv na njeno delovanje
z zakonodajo, predpisi in
uveljavljanjem interesov razliãnih
zdruÏenj (ministrstvo za zdravje,
poklicna zdruÏenja in dru‰tva
oziroma zdruÏenja bolnikov).

•
•
•

•
•
•
•

Proizvodnja in distribucija,
oznaãevanje in pakiranje
Proizvajalec preveri prejete surovine in
embalaÏo, kakovostno in koliãinsko
glede na naroãilo. Pri prevzemu poskrbi,

da v bazo vnese tudi podatke o
proizvodni seriji prejetega blaga zaradi
(zakonske) zahteve po sledenju.
Surovine in embalaÏo odloÏi na prosta
lokacijska mesta v skladi‰ãu. Obiãajno
so surovine in embalaÏa oznaãeni z GTIN
(Global Trade Identification Number).
Zaradi sledenja je pomembno, da je
vzpostavljena relacija med GTIN
proizvoda in ‰tevilko proizvodne serije
ter rokom trajanja, ãe je ta za dano
surovino pomemben. Vsi ti podatki
so lahko zapisani Ïe na prejeti po‰iljki v
simbologiji GS1 128, kar bistveno
poveãa uãinkovitost prevzema in zapisa
ustreznih relacij. Skladi‰ãe in prevzemna
mesta v skladi‰ãu so lahko oznaãena
z globalno lokacijsko ‰tevilko GLN
(Global Location Number). V primeru
raãunalni‰ke izmenjave podatkov med
dobaviteljem in kupcem po standardu
GS1XML-BMS ali EANCOM sistema GS1
zadostuje, da je na transportni enoti
vpisana samo zaporedna koda zabojnika
SSCC (Serial Shipping Container Code),
ki po‰iljko enoliãno opredeljuje. ·tevilka
SSCC je kljuã za dostop do baze, kjer so
zapisani vsi podatki o dani po‰iljki.
Za proizvodni proces moramo ustrezne
surovine premakniti iz skladi‰ãa surovin
v proizvodnjo, pri ãemer moramo
kontrolirati in slediti vstopnim
surovinam po proizvodni seriji, koliãini
in seveda roku trajanja. Pri tem
uporabljamo podatkovne strukture
sistema GS1 z uporabo aplikacijskih
identifikatorjev (AI). Zaradi varnosti,
sledenja (ali izsledenja) in kakovosti je
smiselno, da identificiramo in
registriramo mesta proizvodnje ter tudi
zaposlene, ki so v proizvodnem procesu

Distribucija
Proizvodnja
Slika 1: Uporaba razliãnih simbologij in oznaãevanj v procesu proizvodnje, pakiranja in distribucije
izdelkov v preskrbovalni verigi zdravstva
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DataMatrix, DataBar,
EAN13
DataMatrix, DataBar, RFID
EAN13
GS1 128,
RFID
GS1 128,
RFID
GS1 128,
RFID

Slika 2: Oznaãevanje izdelkov z razliãnimi simbologijami glede na pakiranje

sodelovali od priprave surovin do
konãnega pakiranja izdelkov.
V tem primeru uporabimo interne
identifikatorje GS1, po potrebi pa tudi
globalne identifikatorje GS1, ãe v
poslovnem procesu prihajamo v stik z
drugimi udeleÏenci preskrbovalne verige.
Oznaãevanje surovin, proizvodnih lokacij
in oseb v ustrezni simbologiji ãrtnih kod
ali celo z radiofrekvenãnimi oznakami
omogoãa avtomatiãno branje in
zajemanje teh podatkov.
Proizvodnji sledi pakiranje izdelkov,
kjer z izbiro ustrezne simbologije lahko
oznaãimo posamezno enoto uporabe
(na primer tableto, ampulo itd.),
maloprodajno enoto in vsa morebitna
veãja pakiranja. Glede na zahteve
oznaãevanja lahko izberemo razliãne
simbologije od EAN 13, DataBar do
DataMatrix pri (malo)prodajnih
pakiranjih in oznaãitvi posamezne
enote uporabe ter GS1 128 pri veãjih
pakiranjih in logistiãnih enotah.
Podatke lahko zapi‰emo v obliki ãrtne
kode ali v oznaki RFID (radiofrekvenãna
oznaka). Za majhne enote in pakiranja
se vedno bolj uveljavlja, zlasti v
zdravstvu, simbologija DataMatrix
(glej ãlanek DataMatrix ECC 200).
Simbologije, ki jih lahko uporabimo,
so prikazane na sliki 2. V oznake lahko
zapi‰emo podatke o identifikaciji
izdelka, proizvodni seriji, roku trajanja
ter pri biolo‰kih zdravilih, medicinskih
pripomoãkih in implantatih tudi
serijsko ‰tevilko ali kateri koli podatek
iz podatkovne strukture sistema GS1
(veã o tem lahko preberete v
Uporabni‰kem priroãniku – GUM
Global User Manual). Pri medicinskih
pripomoãkih in implantatih kode in
ustrezne podatke zapi‰emo na samo
napravo ali implantat, kar omogoãa
sledenje vse Ïivljenjsko obdobje.
6
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Sprejem in spremljanje pacienta
Ob sprejemu pacient prejme
identifikacijsko zapestnico z globalno
enoliãno identifikacijo sprejema,
‰tevilko zavarovanja in izpisanim
imenom in priimkom ter morebitnimi
drugimi podatki. Sprejem identificiramo
z globalno ‰tevilko storitvenega
razmerja GSRN (Global Service Relation
Number). Za sledenje zadostuje Ïe samo
zapis identifikacije GS1 sprejema, ostali
podatki pa so lahko vpisani v bazi
podatkov in so preko identifikacije
sprejema v njej dosegljivi. Na zapestnici
so podatki lahko zapisani v obliki ãrtne
kode ali v oznaki RFID (v mikro ãipu).
S stali‰ãa varstva podatkov je
primerneje, da so na zapestnici

itd. Vsak postopek, opravljeno storitev,
predpisano, odmerjeno in dano
zdravilo, medicinski pripomoãek itd.
preko njihovih GS1 identifikacij
poveÏemo z GS1 identifikacijo sprejema
pacienta. Vse te relacije nam omogoãajo
sistematiãni pregled vsega, kar je
povezano z oskrbo oziroma obravnavo
pacienta od sprejema do odpusta.
Ker uporaba identifikacijskih zapestnic
in dlanãnikov (ali bralnikov RFID) za
branje podatkov z zapestnic omogoãa
verifikacijo bolnika kjer koli in kadar koli
in s tem tudi preverjanje predpisanih
posegov (bodisi, da gre za zdravila,
diagnosticiranje ali kirur‰ki poseg), je
pomot bistveno manj, zato je varnost
pacienta veãja. Tak sistem omogoãa tudi
posodabljanje podatkov, povezanih s
pacientom, v realnem ãasu na mestu
posega (na primer med pregledom,
ob postelji na oddelku …). Seveda
moramo za to uporabiti ustrezno
opremo (dlanãniki, roãni terminali,
bralniki RFID …).
Zdravniki ali medicinsko osebje lahko
preko globalne GS1 identifikacije
sprejema dostopajo do drugih podatkov
o pacientu, ki se nahajajo v bolni‰niãni
bazi ali v drugih podatkovnih bazah.
Seveda mora biti identifikacija sprejema
v tem primeru povezana na primer z
globalno GS1 ‰tevilko zavarovanja
pacienta ali lokalno bolni‰niãno
identifikacijo pacienta. V slednjem
primeru je teÏko pridobiti podatke iz
drugih baz o pacientu, ki so potrebni za

Slika 3: Identifikacijska zapestnica s podatki pri sprejemu bolnika
(levo zapestnica za odrasle osebe, desno otro‰ka)

zapisani le najnujnej‰i podatki v berljivi
in kodirani obliki. Obvezno morajo biti v
ãloveku berljivi obliki izpisani ime in
priimek pacienta ter podatki, za katere v
zdravstveni ustanovi presodijo, da so
kljuãni za nemoten in varen potek
zdravljenja (krvna skupina, odgovorni
zdravnik, datum sprejema, oddelek …).
Zapestnica se nato uporablja v
postopku obravnave za verifikacijo, da
pravi pacient dobi pravo oskrbo, pravo
zdravilo, da se opravi prava preiskava

uspe‰no zdravljenje. Dostop do tako
povezanih podatkov (elektronski karton
pacienta) mora biti omogoãen le
poobla‰ãenim osebam v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi.
Kadar je bil pacient v isti bolni‰nici
sprejet veãkrat v doloãenem ãasovnem
intervalu, mu je za vsak sprejem
dodeljena druga globalna GS1
identifikacija. Vse sprejeme lahko
poveÏemo v elektronsko evidenco
o pacientu preko globalne GS1

âe so podatki na identifikacijski zapestnici zapisani v ãrtni kodi,
moramo branje opraviti z optiãnimi bralniki (dlanãniki).
Zapestnica mora biti v vidnem polju bralnika. Pri zapisu na oznaki
RFID za branje zapisa na zapestnici ni nujno, da sta zapestnica in
bralnik v vidnem polju. Bralniki RFID samodejno preberejo
podatke, takoj ko je nosilec podatkov v dosegu bralnika.
Identifikacija in verifikacija pacienta med potekom zdravljenja
sta bistveni za varnost pacienta v zdravstvenem sistemu.

zapletenih medicinskih pripomoãkov in
visoko tehnolo‰kih medicinskih
pripomoãkov in implantatov. Zaradi
velike vrednosti nabav v zdravstvenih
ustanovah morajo biti delovni procesi
organizirani tako, da zagotovijo veliko
varnost pacientov ter uãinkovito
vodenje in upravljanje zalog. V
nadaljnjem besedilu bomo veã
pozornosti posvetili zdravilom,
medicinskim pripomoãkom in
instrumentom, ki so posebnost
zdravstvenih preskrbovalnih verig.

Zdravila

Slika 4: Uporaba standardov sistema GS1 zagotavlja veãjo varnost pacienta, saj
lahko sledimo vsem dogodkom, povezanim z njim

identifikacije zavarovanja ali preko
katere druge (globalne) osebne
identifikacije.
Po konãanem zdravljenju iz baze
pridobimo podatke, ki so potrebni za
izdelavo odpustnega lista,
identificiranega z globalno identifikacijo
tipa dokumenta GDTI (Global Document
Type Identifier), in podatke za izdelavo
obraãuna po posameznih postavkah ter
za konãno izstavitev raãuna plaãniku
storitev in pacientu (ãetudi ni plaãnik
raãuna). Iz baze niso razvidni le podatki
o celotni obravnavi pacienta, ampak so
zapisani tudi podatki, kdaj, kje in kdo je
obravnavo izvajal. Vse to je pomembno
za strokovne in poslovne analize ter
izvajanje sledljivosti.
Raãune lahko bolni‰nica po‰lje plaãniku
v standardizirani elektronski obliki v
skladu z globalnim standardom GS1
za elektronsko izmenjavo podatkov
(sporoãil) GS1XML-BMS (Business
message standard) ali EANCOM v okviru
GS1 Ecom – globalnih standardov za
elektronsko poslovanje, kar bistveno
zniÏa poslovne stro‰ke.

Upravljanje z zdravili,
medicinskimi instrumenti in
pripomoãki ter drugim blagom
Zdravstvene ustanove nabavljajo zaradi
svoje specifiãne dejavnosti zelo
raznovrstno blago, od potro‰ni‰kega
blaga, hrane, perila do oblaãil
zdravstvenega osebja, zdravil, manj

Danes so vsa zdravila v Sloveniji v skladu
s Pravilnikom o oznaãevanju zdravil in
navodil za uporabo oznaãena z
identifikacijo GS1 (uporabljena
simbologija je EAN 13) na ravni
maloprodajne enote pakiranja. Zaradi
zahtev po natanãnem sledenju in
varnosti pacientov bodo zdravila v
prihodnje imela poleg identifikacije
na strojno berljiv naãin zapisano tudi
‰tevilko proizvodne serije in datum
uporabnosti. Tak naãin oznaãevanja
bo zagotovil veãjo varnost pacienta ter
omogoãil izvajanje sledljivosti in
optimizacijo vodenja zalog. Avtomatsko
odãitavanje podatkov namreã omogoãa,
da ob dajanju zdravil pacientu ob
postelji lahko preverimo pacientovo
identifikacijo in kodo zdravila. V primeru
katere koli neskladnosti (zdravilo je
namenjeno drugemu pacientu, rok
uporabe zdravila je pretekel, odmerek
zdravila ni pravilen …) raãunalni‰ki
sistem odgovorno osebo opozori,
da naj zdravila ne dodeli pacientu.
Kodiranje zdravil in po‰iljk zdravil v
veliki meri zmanj‰uje tudi stro‰ke
nabave, prevzema in distribucije zdravil
iz bolni‰niãne lekarne do oddelkov in od
tu do pacientov.

Potro‰ni material
Hrana

Perilo

Zdravila

Medicinski instrumenti,
pripomoãki in implantati

Slika 5: Raznovrstnost blaga, ki ga naroãajo in prevzemajo zdravstvene ustanove je zelo velika
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Uporaba ustreznih standardov sistema
GS1 (standardi identifikacije in standardi
zapisov podatkov na strojno berljiv
naãin ) omogoãa:
avtomatizacijo naroãanja zdravil iz
oddelkov v centralno lekarno in od tu
do proizvajalcev ali veletrgovcev z
zdravili;
zniÏanje pogostosti naroãanja zdravil
izven regularnega ãasa naroãanja in
korenito zmanj‰anje neskladja
dejanskih zalog z evidenãnimi
zalogami. Vse to omogoãa uporabo
bolj sofisticiranih algoritmov za
obnavljanje zalog, ki bistveno zniÏajo
administrativne stro‰ke oskrbe in
naroãanja zdravil ter stro‰ke zalog;
uporabo uãinkovitih sistemov za
vodenje zalog in dobavo zdravil iz
centralne lekarne do oddelkov in
delitve pacientom, kar zagotovi
zniÏanje zalog ob ‰e vedno 100odstotni razpoloÏljivosti zdravil;
uãinkovito sledenje zdravilom od
proizvajalca do pacienta in obratno
od pacienta do proizvajalca. S tem je
upravljanje z morebitnimi odpoklici
zdravil hitro, natanãno in za bolnika

•
•

•

•

•

•
•

najvarnej‰e (zaradi sledljivosti
natanãno vemo, katero zdravilo je
prejel prejemnik in v kateri
proizvodnji seriji je bilo to
proizvedeno). Ob umiku zdravila
umaknemo iz uporabe toãno
doloãeno serijo, saj je v bazi natanãno
zapisano, kje so ta zdravila in kdo jih
je morebiti Ïe prejel, da zdravni‰ko
osebje lahko ustrezno ukrepa;
avtomatsko branje podatkov
(zaradi strojno berljivih zapisov),
obvladovanje zaloge zdravil v
centralni bolni‰niãni lekarni vse do
oddelkov v bolnici, kjer jih nato
dajejo pacientom. Vsak premik zdravil
do konãne uporabe je registriran v
realnem ãasu, kar pomeni, da
bolni‰nica popolnoma obvladuje
zdravila ne samo vrednostno, temveã
tudi koliãinsko in po rokih uporabe;
zmanj‰anje koliãine zdravil, ki jih je
treba zavreãi zaradi preteãenega
roka;
bistveno enostavnej‰i, hitrej‰i in
natanãnej‰i prevzem in kontrolo
prejetih po‰iljk zdravil, ki jih sprejema
centralna lekarna, ker so s standardi

Uporaba standardov GS1 za identifikacijo in oznaãevanje
logistiãnih enot (po‰iljk) ter tudi uporaba GS1 eCom – globalnih
standardov za elektronsko poslovanje bistveno poveãujeta varnost
bolnikov ter uãinkovitost naroãanja in vodenja zalog ter oskrbe z
zdravili od centralne bolni‰niãne lekarne do oddelkov in konãno do
pacienta. Vse to se odraÏa v manj‰i porabi Ïivega dela, niÏjih
stro‰kih zalog ob ‰e vedno 100-odstotni razpoloÏljivosti zdravil.
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GS1 za logistiãne enote oznaãene
tudi po‰iljke;
ne nazadnje standardi sistema GS1
omogoãajo tudi robotsko pripravo
zdravil za dostavo iz centralne lekarne
bolni‰nice do oddelkov. Taki sistemi
‰e dodatno zmanj‰ajo ‰tevilo napak
in poveãujejo zadovoljstvo
zaposlenih.

Medicinski instrumenti,
pripomoãki in implantati
Medicinski instrumenti in pripomoãki
obsegajo s stali‰ãa uporabe standardov
GS1 izdelke od enostavnih
pripomoãkov, kot so obliÏi, pa vse
do kirur‰kih instrumentov, visoko
tehnolo‰kih pripomoãkov in
implantatov. Standardi GS1 za
oznaãevanje tako raznovrstnih izdelkov
bodo v okviru globalnih projektnih
skupin v okviru GS1 Healthcare
prilagojeni posameznim vrstam
pripomoãkov.

Tako so na primer oblaãila oznaãena z
identifikacijsko ‰tevilko izdelka na
zunanji strani pakiranja zaradi
uãinkovitega upravljanja z zalogami,
medtem ko so oznake pri instrumentih
tudi na samih izdelkih.

Kirur‰ki instrumenti bodo oziroma so pri
nekaterih proizvajalcih Ïe oznaãeni na
pakiranju in tudi na samem izdelku.
Trenutni razvoj standarda in Ïe obstojeãa
praksa se gibljeta v smeri oznaãevanja
izdelka (identifikacijska ‰tevilka izdelka z
morebitno dodano serijsko ‰tevilko) s
pomoãjo vgravirane DataMatrix ali
vgrajene miniaturne oznake RFID.
Pomembno je, da nanju ne vpliva
postopek sterilizacije. Tak‰na uporaba
standardov sistema GS1 za oznaãevanje
medicinskih pripomoãkov bo omogoãala
oziroma omogoãa:
sledenje posameznemu (kirur‰kemu)
instrumentu skozi ves njegov cikel
uporabe, od operacijske dvorane
preko procesa sterilizacije do ponovne
uporabe pri naslednjem pacientu,
ko se krog ponovi. Seveda lahko v
procesu sterilizacije instrument
poveÏemo z izvajalci le-te preko
identifikacije instrumenta in
identifikacije osebe, ki izvaja
posamezno fazo sterilizacije;
uãinkovitej‰e in natanãnej‰e
sestavljanje vnaprej pripravljenih
steriliziranih kompletov za operacije v
procesu sterilizacije zaradi oznak RFID
ali vgraviranih zapisov DataMatrix,
v katerih sta zapisani identifikacija in
serijska ‰tevilka ali drug identifikator
za enoliãno globalno identifikacijo
toãno doloãenega instrumenta.
Vse to poveãa kakovost in uãinkovitost
dela ter zniÏuje stro‰ke postopkov
sterilizacije;
vzpostavitev povezave med
pacientom in uporabljenimi
instrumenti, kar zagotovi hitro
identifikacijo pacienta, ãe pozneje
nastanejo teÏave, povezane z
instrumenti (na primer pri bolezni,
pri kateri v procesu sterilizacije ni
mogoãe zagotoviti popolne
odstranitve infekcije). Sledenje lahko
vzpostavimo preko zapisov o nabavah
vse do proizvajalca instrumentov,
preko zapisov izvajanja zdravljenja
in vzpostavljenih relacij pa lahko
sledimo, kdaj, kje, za kaj, za koga
in kdo je uporabljal instrument.

•

•

•

Implantati morajo biti oznaãeni z GTIN
in zaradi potreb po zelo natanãnem
sledenju tudi s serijsko ‰tevilko, kar
omogoãa vodenje natanãne evidence,
kaj, kje, kdaj in kdo je izvedel poseg in
kateri pacient je implantat prejel. Poleg
tega so nam lahko preko te identifikacije
dostopni pri proizvajalcu vsi drugi
podatki, ki so pomembni za pacienta ali
zdravstveno ustanovo. Vse te evidence
morajo biti vodene zelo natanãno in
aÏurno, da bi lahko ob morebitnih
dogodkih, ki vplivajo na varnost pacienta,
hitro in uãinkovito ukrepali.

Oprema in drugi pripomoãki (na primer
invalidski voziãki, elektronski izdelki itd.)
bodo oziroma so v mnogih primerih Ïe
oznaãeni po standardih sistema GS1 tako,
da je glavni del oznaãen z glavno
identifikacijsko oznako (GTIN) in serijsko
‰tevilko v obliki ãrtne kode. âe je taka
oprema dana v uporabo pacientu, je
mogoãe s povezavo med ‰tevilko
pacienta (GSRN ‰tevilka zavarovanja na
primer) in oznako opreme
(identifikacijska ‰tevilka izdelka GTIN +
serijska ‰tevilka) vzpostaviti zelo
natanãno evidenco, kje oziroma pri komu
se oprema nahaja.

Standardi sistema GS1
zagotavljajo globalni poslovni
»jezik sporazumevanja« med
posameznimi udeleÏenci
zdravstvene preskrbovalne
verige. S tem poenostavljajo
delovne procese, poveãujejo
uãinkovitost in ekonomiãnost,
in kar je najpomembneje,
poveãujejo varnost pacientov
in zdravstvenega osebja.

S podatki, zapisanimi na opremi oziroma
napravi in prenesenimi v bolni‰niãno
bazo podatkov (identifikacija izdelka
GTIN + serijska ‰tevilka), bodo mogoãi:
pristopi do baze proizvajalca, kjer bo
mogoãe ugotoviti »sestavnico«
danega proizvoda. Vsi glavni sestavni
deli (tisti, ki so dobavljivi) so prav tako
oznaãeni v skladu s standardom GS1;
vse to omogoãa lastniku in
vzdrÏevalcu opreme (zdravstveni
ustanovi, ki je lastnik opreme) mnogo
laÏje in uãinkovitej‰e naroãanje
rezervnih delov, vzdrÏevanje in
obnovo naprav.

Podroãje diagnostike

Trenutno stanje v svetu na splo‰no ‰e ni
tako idealno. Vendar se razvoj standardov
v projektnih skupinah GS1 giblje v to
smer, tako je sedaj pravi ãas, da se
pripravimo na prihodnjo uporabo
standardov.

Poleg enoliãne identifikacije pacienta,
zdravstvenega osebja, lokacij, proizvodov
in naprav je v skladu s standardi GS1 treba
oznaãiti tudi preiskave in laboratorijske
teste, ki jih izvajajo v posamezni
zdravstveni ustanovi. Pomembno je, da se
vzpostavi povezava med naroãeno
preiskavo ali testom in pacientom (preko
‰tevilke sprejema – GSRN), naroãnikom
(preko ‰tevilke naroãnika in lokacijske
‰tevilke ustanove – GLN) in izvajalcem
(preko njegove lokacijske ‰tevilke – GLN).
Ker v takih primerih pogosto nastopajo
subjekti razliãnih pravnih oseb, edino
globalno oznaãevanje po standardu GS1
omogoãa enoliãno, nedvoumno oznako
preiskav in testov ter njihovo sledenje.
Uporaba standardov GS1 tudi v tem
primeru poveãa varnost pacientov in
omogoãa izmenjavo podatkov med
udeleÏenci v procesu zdravljenja brez
odveãnih dodatnih stro‰kov za prevajanje
iz enega lokalnega sistema oznaãevanja v
drugega.

•
•

Slika 6: Uporaba globalnih identifikatorjev in
podatkovnih struktur sistema GS1, ki jih zapi‰emo
v DataMatrix ali oznako RFID, omogoãa zanesljivo
oznaãevanje in identifikacijo naprav v celotni
Ïivljenjski dobi. Zgoraj je oznaãba, izvedena z
DataMatrixom, spodaj z oznako RFID

Na podroãju diagnostike gre
najpogosteje za oznaãevanje vzorcev
laboratorijskih preiskav ter njihovo
povezavo s pacientom, ustanovo,
zdravnikom, ki je preiskavo naroãil, ter
na drugi strani z ustanovo, ki je vzorec
analizirala ali opravila preiskavo. Na tem
podroãju sicer v mnogih ustanovah
uporabljajo lastne identifikatorje in ãrtne
kode, ki pa zato niso ne globalne niti
interoperabilne. To pomeni, da take
identifikacije niso skupni poslovni »jezik
sporazumevanja« med udeleÏenci v
poslovnem (delovnem) procesu.

Z uporabo primernih informacijskih
sistemov in standardov GS1 za
elektronsko izmenjavo podatkov
(GS1XML-BMS, EANCOM) lahko naroãnik
(zdravnik ali drugo osebje) naroãi te
storitve elektronsko in rezultate preiskav
prav tako prejme na elektronski naãin, kar
dodatno prispeva k veãji uãinkovitosti in
kakovosti dela, varnosti pacienta in niÏjim
stro‰kom poslovanja.
GS1
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Obraãun storitev
Uporaba standardov sistema GS1 v
zdravstveni preskrbovalni verigi
omogoãa zelo uãinkovito obraãunavanje
storitev in izstavljanje raãunov. Vse
opravljene storitve in izdelki, porabljeni v
procesu obravnave pacienta, so vpisani v
elektronskem zapisu sprejema in s tem v
elektronskem zapisu pacienta. Ker so vsi
subjekti, objekti in procesi oznaãeni z
globalno standardno identifikacijo GS1,
je pri odpustu mogoãe izdelati odpustni
list in izpisati vse storitve in porabo
zdravil in drugega materiala za pacienta
od sprejema do odpusta.
Kadar je pacient tudi plaãnik, se mu
izstavi ustrezen raãun, kadar pa je pacient
zavarovan, se raãun izstavi plaãniku
raãuna. Uporaba standardov GS1 v
preskrbovalni verigi omogoãa
razmeroma enostavno izstavljanje
zelo podrobnih raãunov po postavkah.
Raãune, ki jih zdravstvene ustanove
(bolni‰nice, lekarne) izstavljajo
zavarovalnicam, le-te specificirajo po
pacientih preko ‰tevilke zavarovanja.
âe zavarovalnice pri oznaãevanju
zavarovalnih razmerij identificirajo
le-to z globalno ‰tevilko GSRN, je
zavarovanec v tem razmerju enoliãno
identificiran na globalni ravni, neodvisno
od drÏave in zavarovalnice, pri kateri je
zavarovan. Zavarovalnicam je mogoãe
poslati raãune v elektronski obliki v
skladu s standardi GS1XML-BMS ali
EANCOM za elektronsko izmenjavo
podatkov. S tem doseÏemo veãjo
produktivnost in bistveno niÏje stro‰ke
izdelave in dostave raãunov na eni strani,
na drugi strani pa so bistveno cenej‰i in
uãinkovitej‰i naãin knjiÏenja, spremljanja
plaãevanja in zapiranja raãunov v
raãunovodstvu tako pri zdravstveni
ustanovi kot pri zavarovalnici.

Taka baza je lahko skupna referenãna
toãka veãine ali vseh udeleÏencev v
preskrbovalni verigi zdravstva.

Prednosti, ki jih doseÏemo z
uporabo globalnih standardov
sistema GS1
Prednosti, ki jih omogoãa uporaba
standardov sistema GS1, so kakovostne
(vplivajo na izbolj‰anje kakovosti
storitev in veãjo varnost pacientov) in
materialne (z veãjo uãinkovitostjo in
produktivnostjo vplivajo na
ekonomiãnost poslovanja).

Kakovostne prednosti

•

•

•
•
•

Uporaba centralnih baz
(za izvajalce, dobavitelje,
regulatorje, zavarovalnice)
Uporaba globalnih standardov GS1 za
identifikacijo omogoãa poleg drugih
koristi tudi vzpostavljanje centralnih
nacionalnih baz izdelkov, lokacij, storitev
in drugih entitet, ki se pojavljajo v
preskrbovalni verigi zdravstvenega
sektorja, ki lahko zaradi uporabe
globalnih identifikatorjev in podatkovnih
struktur ter z ustrezno standardizirano
povezavo postanejo globalne.
Sistem nacionalnih baz omogoãa
nadaljnjo pocenitev delovanja celotnega
sistema, saj lahko pomembne podatke
ãrpamo neposredno iz teh baz in jih ni
treba ponovno roãno vna‰ati v lokalne
baze ali si jih izmenjavati med partnerji,
ki so udeleÏenci v preskrbovalni verigi.
10
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Standardi sistema GS1 zagotavljajo
globalni poslovni »jezik
sporazumevanja« med posameznimi
udeleÏenci zdravstvene
preskrbovalne verige. S tem
poenostavljajo delovne procese,
poveãujejo uãinkovitost in
ekonomiãnost, in kar je
najpomembneje, poveãujejo varnost
pacientov in zdravstvenega osebja.
Zaradi moÏnosti avtomatske
identifikacije pacienta in posega ob
vsakem ãasu in na vsaki lokaciji je
varnost pacientov veãja, saj je pred
posegom mogoãe uãinkovito
preveriti poseg s predpisanim
naãinom zdravljenja za pacienta.
S tem se bistveno zniÏa verjetnost
zmote.
Veãja je uãinkovitost (prehod z
roãnega zajema podatkov na
avtomatsko odãitavanje, moÏnost
raãunalni‰ke izmenjave podatkov …).
Zaloge zdravil je mogoãe kontrolirati
glede na rok uporabnosti od
bolni‰niãne lekarne do zaloge na
oddelkih.
Uporabljajo se lahko sodobnej‰e
metode naroãanja z uporabo GS1
eCom – globalnih standardov za
elektronsko poslovanje (na primer
naroãanje zdravil, medicinskih
pripomoãkov in drugih proizvodov,
kot so hrana, perilo, oprema itd.).
Osebje manj delovnega ãasa porabi
za izvajanje administrativnih nalog in
ima na voljo veã ãasa za delo s
pacienti.

Uporaba standardov sistema
GS1 omogoãa uãinkovitej‰e in
mnogo cenej‰e obraãunavanje
opravljenih storitev, porabe
zdravil in drugega materiala
v procesu zdravljenja in
omogoãa elektronsko
izmenjavo podatkov namesto
izmenjave v obliki izpisanih
dokumentov.

Uporaba standardov sistema GS1 omogoãa uresniãitev vseh teh
prednosti, a jih ne zagotavlja, saj je uspe‰nost poslovanja konec
koncev vedno odvisna od podjetja oziroma ustanove same. Ker pa
so standardi sistema GS1 danes globalno daleã najbolj uveljavljen
poslovni standard, je verjetnost za uresniãitev priãakovanih
prednosti veãja kot pri uporabi drugih standardov, saj zdravstvena
ustanova z uporabo standardov sistema GS1 postane del najveãje
globalne skupine podjetij, ustanov in vladnih institucij, ki govorijo
en skupni »jezik poslovanja«.

•

•

•
•
•
•

•

Slediti je mogoãe zdravilom,
medicinskim pripomoãkom in
implantatom od dobavitelja do izdaje
pacientu (ob postelji, v operacijski
dvorani …) ter zelo uãinkovito in
ciljno usmerjeno upravljati odpoklic
zdravil in medicinskih pripomoãkov,
implantatov, naprav itd. Vse to
posredno vpliva na varnost
pacientov.
Storitvam, uporabljenim napravam,
izvajalcem je mogoãe slediti po
pacientu in obratno po izvajalcih –
medicinskem osebju (opravljenim
storitvam, uporabljenim zdravilom,
pripomoãkom, implantatom in
napravam in paciente, ki jih je
osebje obravnavalo).
Elektronska evidenca poteka
zdravljenja pacienta v okviru enega
sprejema ali veã sprejemov v eni ali
veã zdravstvenih ustanovah je
vodena zelo natanãno.
Avtomatizirati je mogoãe doloãene
(administrativne) delovne procese.
Olaj‰ana je izdelava odpustnih listov.
Natanãne obraãune in izstavitev
raãunov pacientom in
zavarovalnicam je mogoãe izdelati po
postavkah (vrsti storitve in
porabljenih zdravilih, medicinskih
pripomoãkih, implantatih ….) in
uporabiti je mogoãe raãunalni‰ko
izmenjavo dokumentov.
Ni teÏav pri usklajenosti z zakonodajo
in predpisi (izvajanje doloãenih
zakonskih zahtev, zahteve po
sledljivosti, na primer, ni mogoãe
uãinkovito izpeljati brez uporabe
globalnih standardov in raãunalni‰ke
podpore).

Materialne prednosti

•
•

Zagotovljeni sta zniÏanje vrednosti
zalog in poveãanje obrata zalog
(zlasti zdravil), manj zdravil zavrÏemo
zaradi preteãenih rokov uporabe.
Poceni se proces naroãanja in zniÏajo
se stro‰ki za izvajanje naroãil (zaradi
zmanj‰anja pogostosti naroãil), ‰e
posebej ob uvedbi standardov GS1
za elektronsko izmenjavo

•

•
•

•
•
•

•
•

dokumentov z dobavitelji, ki dobavijo
veãji del zdravil in ostalega blaga
(ponavadi 20 % najveãjih dobaviteljev
dobavi okoli 70–80 % pozicij in tudi
vse vrednosti nabav).
Zmanj‰a se ‰tevilo posrednikov od
proizvajalca do konãnega kupca –
porabnika, kar zniÏa stro‰ke
preskrbovalne verige. Uãinek si lahko
razdelita proizvajalec in konãni kupec
– uporabnik.
Optimalnej‰e vodenje zalog prihrani
prostor v centralni lekarni in skladi‰ãu
ostalega blaga (v istem prostoru je
mogoãe hraniti veãje ‰tevilo razliãnih
izdelkov).
Stro‰ki delovnih procesov v
zdravstveni ustanovi se zniÏajo (na
primer pri sterilizacijskih postopkih,
pripravi kompletov instrumentov za
operacije, naroãanju medicinskih
pripomoãkov, zdravil, implantatov,
hrane, oblaãil, perila …).
Zaradi manj‰ega ‰tevila napak v
poslovnem procesu je manj sporov s
partnerji, kar prav tako prispeva k
zniÏanju stro‰kov.
Veãja varnost pacientov pomeni manj
zmot in s tem tudi manj morebitnih
od‰kodninskih sporov.
Poveãana uãinkovitost (prehod z
roãnega zajema podatkov na
avtomatsko odãitavanje, moÏnost
raãunalni‰ke izmenjave dokumentov
in podatkov) se odraÏa tudi v veãji
ekonomiãnosti poslovanja, saj se
bistveno zmanj‰a koliãina Ïivega dela
in drugih stro‰kov za opravljanje
procesov. Te delavce lahko
preusmerimo na delo s pacienti, kar
poveãa kakovost storitve za pacienta.
Avtomatizacija doloãenih
(administrativnih) delovnih procesov
poveãa uãinkovitost dela, kar
poslediãno omogoãa zniÏanje stro‰kov
Odpravljeni so dvojni in roãni vnosi
zlasti identifikacijskih podatkov in
podatkov, ki so nujni za sledenje
(‰tevilka serije, serijska ‰tevilka, datum
preteka uporabnosti, identifikacije
pacientov, lokacij, medicinskega
osebja, storitev itd.) S tem se zniÏajo
GS1
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koliãina in stro‰ki dela za ta opravila.
Uporaba standardov GS1 za
elektronsko izmenjavo dokumentov
in podatkov bistveno zmanj‰a stro‰ke
poslovnih transakcij med bolni‰nico
in njenimi dobavitelji zdravil,
medicinskih pripomoãkov in naprav,
dobavitelji drugih proizvodov (hrana,
storitve …) ter njenimi prejemniki in
plaãniki storitev (pacienti,
zavarovalnice, druga podjetja in
naroãniki).

Vseh potencialnih prednosti ni mogoãe doseãi v kratkem ãasu.
Pomembno je, da pri tekoãih projektih (ki so le del celote) uvajamo
globalne standarde in zagotovimo postopno skladnost na‰ega
sistema s sistemi na‰ih partnerjev, ki uporabljajo globalne
standarde GS1. Tako se delovni in poslovni proces po sistemu
majhnih korakov standardizirata na globalni ravni, kar nam
omogoãi uresniãiti tako kakovostne kot materialne prednosti.

Pregled nekaterih pomembnej‰ih globalnih identifikatorjev in podatkovnih atributov GS1,
ki jih lahko uporabimo v zdravstveni preskrbovalni verigi
Identifikatorji:
AI
00
01
02
253
410
411
412
413
414
8003
8004
8018

Polno ime
Zaporedna koda zabojnika SSCC
Globalna trgovinska identifikacijska ‰tevilka GTIN
GTIN prodajnih enot, vsebovanih v logistiãni enoti
Globalna identifikacija tipa dokumenta (GDTI)
Lokacijska ‰tevilka, kamor se dostavi blago (GLN)
Lokacijska ‰tevilka, kamor se izstavi raãun (GLN)
Lokacijska ‰tevilka, od koder se kupuje blago (GLN)
Lokacijska koda vmesne postaje na poti do konãne lokacije (GLN)
Lokacijska koda fiziãne lokacije (GLN)
Globalni identifikator vraãljivega sredstva (GRAI)
Globalni identifikator individualnega (osnovnega) sredstva (GIAI)
Globalna ‰tevilka storitvenega razmerja

Format
n2+n18
n2+n14
n2+n14
n3+n13+n..17
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n4+n14+an..16
n4+an..30
n4+n18

Oznaka
SSCC
GTIN
CONTENT
GDTI
SHIP TO LOC
BILL TO
PURCHASE FROM
SHIP FOR LOC
LOC No
GRAI
GIAI
GSRN

Podatkovni atributi sistema GS1:
AI
10
20
21
22
30
37
240
241
400
401
420
421
422
11 (1)
12 (1)
13 (1)
15 (1)
17 (1)
250 (2)
310 (n)–
369(n)
90 (2)
91–99 (2)

Polno ime
Format
·tevilka serije
n2+an..20
Razliãica proizvoda
n2+n2
Serijska ‰tevilka
n2+an..20
Sekundarni podatki za specifiãno zdravstvene proizvode
n2+an..29
Spremenljiva koliãina
n2+n..8
·tevilo prodajnih enot v logistiãni enoti (uporablja se v kombinaciji z AI 02) n2+n..8
Dodatna identifikacija proizvoda, ki jo doloãi proizvajalec
n3+an..30
·tevilka (sestavnega) dela od kupca
n3+an..30
·tevilka nabavnega naloga (naroãila) kupca
n3+an..30
·tevilka po‰iljke
n3+an..30
Po‰tna koda, kamor se dostavi po‰iljka
n3+an..20
Po‰tna koda s trimestno predpono ISO drÏave, kamor se dostavi po‰iljka n3+n3+ an..9
DrÏava porekla prodajne enote
n3+n3
Datum proizvodnje (LLMMDD)
n2+n6
Datum zapadlosti (LLMMDD)
n2+n6
Datum pakiranja (LLMMDD)
n2+n6
Najkraj‰i rok trajanja (kakovost)
n2+n6
Najdalj‰i rok trajanja (varnost)
n2+n6
Sekundarna serijska ‰tevilka
n3+an..30
Trgovinske in logistiãne mere
Interna uporaba, dogovorjena med partnerji
Interna informacije podjetja

Opombe:
(n) Oznaãuje poloÏaj decimalne vejice (podrobnosti najdete v Uporabni‰kem priroãniku).
(1) Kadar morata biti oznaãena le leto in mesec. moramo DD izpolniti z “00”.
(2) Naziv podatka doloãi uporabnik, ki je podatek opredelil za interno uporabo.
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n4+n6
n2+an..30
n2+an..30

Oznaka
BATCH/LOT
VARIANT
SERIAL
QTY / DATE / BATCH
VAR. COUNT
COUNT
ADDITIONAL ID
CUST. PART No.
ORDER NUMBER
CONSIGNMENT
SHIP TO POST
SHIP TO POST
ORIGIN
PROD DATE
DUE DATE
PACK DATE
BEST BEFORE or SELL BY
USE BY or EXPIRY
SECONDARY SERIAL
mere
Interno
Interno

Storitve GS1 Slovenija

Slovenija

TeÏave, ki jih imajo partnerji v preskrbovalni verigi zaradi slabo
oblikovanih in neãitljivih ãrtnih kod so zelo pogoste. Problemi zaradi
slabe ãitljivosti kod povzroãajo zamude v poslovnih procesih, zamude
pa pomenijo dodatne stro‰ke. Zato, da bi se izognili nepotrebnim
teÏavam in velikim stro‰kom zaradi neãitljivih ali slabo ãitljivih kod,
vam v GS1 Slovenija ponujamo storitev, s katero za posamezno kodo
ugotavljamo razloge za nastale tehniãne teÏave. Ob tem izdelamo tudi
tehniãno poroãilo, s katerim ocenimo ustreznost ali neustreznost kode
in vam svetujemo, kak‰na je kakovostna koda in kje mora biti
name‰ãena na izdelku.

Storitve:
•
•
•

verifikacija ãrtne kode brez tehniãnega poroãila,
verifikacija ãrtne kode s tehniãnim poroãilom,
verifikacija logistiãne nalepke s tehniãnim poroãilom.

Pokliãite in se dogovorite z na‰im strokovnjakom po telefonu 01 5898 319, 01 5898 320

GS1
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Elektronski recept

Orodje za kakovostnej‰o in
racionalnej‰o obravnavo bolnikov
14
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Martina Zorko, univ. dipl. ekon.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Elektronsko
predpisovanje zdravil
– nujen odgovor na
potrebe in izzive
zdravstva
Na vseh konferencah in strokovnih
posvetih ‰irom Evropske unije so vedno
znova obravnavani izzivi, s katerimi se
evropska druÏba sooãa na podroãju
zdravstva: staranje prebivalstva, veãanje
izdatkov v zdravstvu, celostna
obravnava bolnikov.
In z upravljanjem z zdravili (medication
management), katerega del je tudi
elektronsko predpisovanje zdravil,
nagovarjamo ravno te izzive.
Elektronsko predpisovanje je namreã
orodje za varnost pacientov (izogniti
se je mogoãe zdravni‰kim napakam,
nevarnim interakcijam, neÏelenim
stranskim uãinkom …), orodje za
nadzor stro‰kov (pridobiti je mogoãe
podatke o porabi, vzorcih
predpisovanja, analizah …), orodje za
zamejitev izdatkov (administrativne
poenostavitve), orodje za poveãanje
konkurenãnosti, orodje za poveãanje
mobilnosti pacientov ter orodje za
celovito oskrbo pacientov (v bolni‰nici,
na urgenci, v lekarni, pri osebnem
zdravniku, na domu).

Prednosti, ki jih
prina‰a elektronsko
predpisovanje zdravil
Prednosti za bolnike:
izbolj‰ana kakovost in varnost
uporabe predpisanih zdravil,
zanesljiv proces predpisovanja
zdravil in doloãitev optimalnega
zdravljenja s pomoãjo elektronskih
zdravstvenih kartonov (ki vsebujejo
tudi podatke o zgodovini prejetih
zdravil) in baz podatkov o zdravilih,
fleksibilnej‰i in uãinkovitej‰i proces
pridobitve zdravila.

•
•

•

Prednosti za zdravnike:
pomoã pri predpisovanju zdravil in
strokovnih odloãitvah v zvezi s tem –
zajamãena bolj‰a kakovost storitev,
dodatne informacije o pacientovi
zdravstveni zgodovini in zgodovini
izdanih zdravil,
optimalen prikaz vseh informacij,
pomembnih za predpisovanje
zdravil,
zmanj‰an obseg administrativnega

•
•
•
•

•

dela v zvezi s predpisovanjem zdravil,
izognitev napakam pri predpisovanju.

Pridobitve za farmacevte:
nedvoumen podatek o zdravilu in
doziranju, opustitev na roko
napisanih in neãitljivih receptov,
niã veã nepopolno izpolnjenih
receptov,
dodatne informacije o pacientovi
zdravstveni zgodovini in zgodovini
izdanih zdravil,
izbolj‰ana komunikacija med
farmacevtom in zdravnikom
predpisovalcem,
zmanj‰an obseg vnosa podatkov,
informacijsko podprto svetovanje
pacientom o uporabi in uãinkih zdravil,
izognitev napakam pri izdaji (napaãne
informacije o pacientu, napaãna
identifikacija pacienta, napaãna doza,
alergija, napaãna priprava zdravila),
ni veã potrebno arhiviranje.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pridobitve za zdravstvene zavarovalnice:
izbolj‰ana kakovost predpisovanja in
preglednost porabe zdravil,
zmanj‰anje napak pri predpisovanju
in izdaji zdravil ter poslediãno
zmanj‰anje obravnav zaradi neÏelenih
stranskih uãinkov (adverse drug
events),
posredno zagotovljena veãja varnost
zavarovancev s kakovostnej‰im
delom zdravnikov in farmacevtov,
zmanj‰anje nepravilnosti/zlorab pri
obraãunu,
poveãana uãinkovitost poslovanja.

•
•
•
•
•

Uporaba
elektronskega
predpisovanja v EU
Celovit elektronski recept je sestavljen iz
elektronskega prenosa receptnih
podatkov, informacijsko podprtega
predpisovanja in elektronskega
zdravstvenega kartona. V vsakodnevni
praksi ga (ãetudi v nekoliko okrnjenih
oblikah) Ïe uporabljajo na Danskem,
·vedskem, Finskem, Portugalskem in
v ·paniji, pripravljajo ga v Nemãiji, na
Nizozemskem ter v Franciji in ne
nazadnje ga naãrtujemo tudi v Sloveniji.
Pri pripravi slovenskega sistema se
najbolj zgledujemo po danskem in
‰vedskem sistemu elektronskega
predpisovanja zdravil, ki imata Ïe
najdalj‰o tradicijo na tem podroãju in
tudi najveã rezultatov.
Zaãetki elektronskega recepta na
Danskem segajo v zgodnja devetdeseta
leta prej‰njega stoletja. Danes je v

elektronski obliki izdanih pribliÏno
1,14 milijona receptov vsak mesec,
kar je 87 odstotkov vseh predpisanih
receptov. Prvih nekaj let je bila uporaba
elektronskega recepta prostovoljna, ko
pa je bil doseÏen prag 80 odstotkov, so
se morali vsi primarni zdravniki ustrezno
opremiti za uporabo elektronskih
receptov.
Za uvedbo elektronskega predpisovanja
so se odloãili zaradi naslednjih razlogov:
elektronski recept je berljiv, ni potreben
ponoven vnos podatkov v lekarni, ni
zlorab, zdravila lahko farmacevt pripravi
vnaprej (torej bolnik v lekarni ne ãaka na
pripravo zdravila), podatki o predpisanih
in izdanih zdravilih so dostopni vsem
farmacevtom.
Na Danskem predpisujejo zdravila
predvsem druÏinski oziroma splo‰ni
zdravniki. 98 odstotkov splo‰nih
zdravnikov Ïe ima elektronske
zdravstvene kartone vkljuãno z
modulom za predpis zdravil in
modulom za elektronsko komuniciranje.
V elektronskem zdravstvenem kartonu
so na voljo podatki o pacientovi
anamnezi in tudi zgodovina prejetih
zdravil. Informacije o zdravilih, ki so jih
doloãenemu pacientu predpisali drugi
zdravniki, so na voljo v nacionalni
evidenci izdanih zdravil. Prenos
podatkov poteka prek zdravstvenega
portala, do katerega imajo dostop tudi
pacienti z digitalnim certifikatom in
lahko na primer zahtevajo obnovitev
recepta.
·vedski projekt elektronskega recepta
se je zaãel Ïe v osemdesetih letih, v
zadnjih nekaj letih pa je zares zaÏivel,
saj je Ïe 50 odstotkov vseh receptov
elektronskih, meseãno to pomeni
1,7 milijona elektronskih receptov.
Vsi elektronski recepti se zbirajo na
centralnem streÏniku in so dostopni
vsem farmacevtom oziroma lekarnam.
Pacienti lahko dostopajo do svojih
podatkov na centralnem streÏniku
z digitalnim certifikatom, ki ga lahko
dobijo brezplaãno (10 odstotkov
drÏavljanov ga Ïe ima). Investicijski
stro‰ki uvedbe elektronskega recepta
so relativno nizki, za celotno obdobje
2001–2008 so ocenjeni na 4 milijone
evrov. Samo na obmoãju Stockholma
se od elektronskega recepta priãakuje
95 milijonov evrov pridobitev v letu
2008, od teh jih 80 odstotkov gre k
farmacevtom in izvajalcem zdravstvenih
storitev, predvsem na raãun manj
porabljenega ãasa in izogibanja
napakam, 20 odstotkov pa pridobijo
pacienti z veãjo varnostjo zaradi
pravilno prebranih receptov.
GS1
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Elektronski recept
v Sloveniji
Zapis izdanih zdravil na kartico
Prvi korak v smeri upravljanja z zdravili
v Sloveniji je bila nacionalna uvedba
zapisa izdanih zdravil na kartico
zdravstvenega zavarovanja leta 2006,
s katero smo dosegli veã pomembnih
ciljev:
Veãina (83 odstotkov) zavarovanih
oseb z izdanimi recepti Ïe ima na
svojih karticah zapisane podatke o
izdanih zdravilih.
Po anketi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS)
uporablja podatke o izdanih zdravilih
s kartice pribliÏno polovica
zdravnikov na primarni ravni, manj na
sekundarni, s ãimer je izpolnjen
osnovni namen projekta – omogoãiti
zdravniku, ki predpisuje terapijo,
pomembne podatke.
Po besedah anketiranih zdravnikov
so pridobitve naslednje: Zdravniki
lahko v dvomljivih primerih preverijo
podatke na kartici (ãe bolnik ne zna
imenovati vseh zdravil, ki jih jemlje).

•
•

•

•

Uporabljajo jih tudi za kontrolo
jemanja zdravil, predvsem kadar
bolniku zdravila predpisujejo tudi
drugi zdravniki, da pacient ne
jemlje preveã ali premalo zdravil.
Na psihiatriãnem podroãju so
podatki s kartice pomembni za
prepoznavanje morebitne
odvisnosti od anksiolitikov …
Lekarne, ki so sodelovale pri poskusni
uvedbi, so navedle veã pozitivnih
uãinkov: Prihaja do manj napak pri
izdaji zdravil, ãe je recept neãitljiv ali
ãe ne poznajo pacienta. Zgodi se, da
na receptu ni zapisana jakost
predpisanega zdravila – takrat
preverijo, ali je bilo to zdravilo Ïe
izdano v preteklosti in v kak‰ni
jakosti. Znajo svetovati glede
hkratnega jemanja starih in novih
zdravil. MoÏna je kontrola koliãine –
ali nekdo prepogosto/preredko
jemlje zdravila …

Prenova sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja in
uvedba on-line poslovanja
Drugi korak pa predstavlja uvedba
elektronskega recepta. Prototipna

Slika 1: Postopek predpisa in izdaje elektronskih receptov

16

JUNIJ 2008

GS1

re‰itev bo nared predvidoma marca
2009 in bo uvedena poskusno na
manj‰em obmoãju. Namen gradnje
prototipne re‰itve je pridobiti znanje,
izku‰nje, priporoãila, strokovno
medicinske, farmacevtske in tehniãne
zahteve za planiranje, razvoj in uvedbo
konãne re‰itve elektronskega recepta.
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije namreã intenzivno potekata
dva projekta, katerih cilja sta prenova
oziroma posodobitev sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja in uvedba
on-line poslovanja. Projekt »Nova KZZ«
bo med drugim zamenjal sedanje
profesionalne kartice z novimi, na
katerih bodo shranjeni digitalni
certifikati, ki bodo omogoãali
elektronsko podpisovanje. Projekt
»On-line zdravstveno zavarovanje«
pa bo postavil infrastrukturo za on-line
(neposreden) dostop do podatkov o
zdravstvenem zavarovanju, ki se
nahajajo na razliãnih podatkovnih
streÏnikih. V sklopu tega projekta
se pripravlja prej omenjena prototipna
re‰itev za elektronski recept. Konãni
cilj prenove je prehod s sedanjega

sistema, v katerem se podatki med
udeleÏenci v zdravstvu izmenjujejo
s kartico kot nosilcem podatkov,
v popoln on-line sistem, v katerem
bo kartica zgolj kljuã za dostop
do podatkov na podatkovnih
streÏnikih.
Prenova sistema KZZ in prehod na online poslovanje, ki sta tudi sestavni del
Strategije eZdravje 2010, bosta:
uporabnikom sistema omogoãila na
podlagi sodobnih tehnologij
neposreden dostop do aÏurnej‰ih
podatkov, ki so sedaj zapisani na
kartici, ter sãasoma tudi do drugih
podatkov, pomembnih za delo
izvajalcev,
zavarovancem omogoãila veãjo
samostojnost in poenostavljene
postopke,
posodobila varnostno shemo glede
na zahteve zakonodaje, ki opredeljuje
varno elektronsko poslovanje,
zagotovila tudi moÏnosti nadaljnjega
razvoja in uvajanja novih tehnologij
v celoten zdravstveni sistem.

•

•
•
•

Prva naloga prenove je prenos sedanjih
aplikacij, ki jih podpira KZZ, v on-line
sistem. Elektronski recept pa bo prva
nova aplikacija, ki bo uporabila on-line
infrastrukturo in nove profesionalne
kartice za elektronski podpis.

Zasnova slovenskega sistema
elektronskih receptov
Zapis e-recepta bo potekal na mestu
predpisovanja recepta – pri zdravniku.
Zdravnik bo vnesel podatke o
predpisanem zdravilu, koliãini in
doziranju na streÏnik (izbirati bo
mogoãe iz Centralne baze zdravil).
Podatke o predpisanem zdravilu bo
zdravnik potrdil z elektronskim
podpisom. Zato je pogoj za zapisovanje
recepta na kartico uvedba nove
profesionalne kartice za zdravnika s
certifikatom za elektronsko
podpisovanje. Zdravnik bo elektronski
recept zapisal/shranil na centralni
streÏnik, s streÏnika pa ga bodo lahko
brali farmacevti v lekarnah, ki bodo na
podlagi zapisa izdali zdravila. Podatke o
predpisanih zdravilih bodo lahko brali
tudi drugi zdravniki, da bi se izognili
dvojnemu predpisovanju zdravil ali
predpisovanju zdravil, ki stopajo v
medsebojne interakcije, v ta namen bo
omogoãen tudi on-line dostop do
seznama Ïe izdanih zdravil. Celoten
postopek je prikazan tudi na sliki 1.
Aplikacija bo pripravljena tako, da bo
zahtevala ãim manj roãnega vnosa
podatkov – veãina podatkov bo izbrana
iz ‰ifrantov oziroma se bo samodejno

izpolnila na podlagi podatkov s
streÏnikov oziroma delovne postaje
zdravnika/farmacevta. Pri izdaji zdravila
v lekarni bodo vsi podatki o
predpisanem zdravilu Ïe v elektronski
obliki, farmacevt bo dodal le ‰e podatke
o izdanem zdravilu (‰ifra izdanega
zdravila s ãrtne kode, koliãina, razlog za
izdajo zdravila, ki presega NPV).
Elektronski recept ne bo v celoti
nadomestil papirnega. Izku‰nje iz tujine
namreã kaÏejo, da pacienti Ïelijo imeti
tudi papirno verzijo dokumenta v rokah.
Obstajajo pa tudi posebni primeri, ko
elektronskega recepta sploh ni mogoãe
predpisati:
tujcem (npr. turistom z EU-KZZ) – pri
teh bolnikih sploh ni moã vstopiti v
on-line sistem,
pri receptih za osebno rabo,
zdravila za HIV – bolnik lahko zahteva,
da se tako zdravilo zapi‰e samo na
papir in ne v elektronski obliki,
za recepte z oznako »Nujno« (papirni
recept je predviden le na zaãetku),
predpisovanje receptov na terenu –
npr. pri hi‰nih obiskih zdravnikov,
kadar on-line sistem ne bo deloval.

•
•
•
•
•
•

Sistem elektronskega recepta pa bo
prinesel ‰e nekaj novosti pri poslovanju
z recepti, in sicer:
ukinitev potrjevanja receptov na
zavodu, saj bo upraviãenost do
doloãenega zdravila preverjena
samodejno Ïe ob predpisu
elektronskega recepta (to velja npr.
za zdravila za zdravljenje multiple
skleroze in za posebno prehrano),
sistem bo samodejno opozarjal na
doloãene omejitve pri predpisovanju
(npr. kateri zdravnik sme doloãeno
zdravilo predpisati, kdo sme
doloãeno zdravilo prejeti),
pripravljene bodo tudi tehnolo‰ke
podlage za uvedbo obnovljivega
recepta,
v elektronski obliki se bodo
predpisovali tudi beli recepti –
v sodelovanju z In‰titutom za
varovanje zdravja.

•

•
•
•

Varnost podatkov je zagotovljena
Pri snovanju re‰itve smo velik poudarek
dali tudi varnosti podatkov. Podatki o
predpisanih zdravilih so namreã
obãutljivi osebni podatki, zato mora
re‰itev vsebovati vse potrebne
mehanizme varovanja podatkov
skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP), Zakonom o
elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (ZEPEP),
Zakonom o varstvu dokumentiranega in
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
in mednarodnimi priporoãili.
GS1
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Digitalno podpisan elektronski recept se
zapi‰e v centralni arhiv elektronskih
receptov, ki bo vzpostavljen na ZZZS.
Tam se bo tudi spremljal status
elektronskega recepta in zagotavljale
sledi uporabe. Po zakonu je treba
podatke o predpisanih receptih hraniti
od tri do pet let. Po preteku tega
obdobja se elektronski recepti
prestavijo v trajni arhiv in elektronskih
podpisov ni treba veã obnavljati.
Varnost podatkov je zagotovljena tudi
z omejenim dostopom do seznama
Ïe predpisanih elektronskih receptov, ki
so shranjeni v centralnem arhivu. Tako
imajo dostop do seznama e-receptov:
izbrani osebni zdravniki (splo‰ni,
ginekolog, zobozdravnik),
napotni zdravniki (ambulantni,
zdravili‰ki, bolni‰niãni),
farmacevt.

•
•
•

Medicinske sestre in drugi zdravstveni
delavci ter tudi delavci zavoda nimajo
pristopa do elektronskih receptov.
Bolniki bodo imeli moÏnost odvzeti
vpogled do Ïe predpisanih e-receptov
vsem, razen izbranim osebnim
zdravnikom, zdravniku predpisovalcu in
farmacevtu (podobno, kot imajo Ïe
18
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danes moÏnost odvzeti vpogled do
seznama izdanih zdravil). Pri teh
prepovedih bolniki nase prevzamejo
tveganje za potencialne nevarnosti
zaradi pomanjkanja strokovnih
medicinskih podatkov.
Za tiste zavarovance, ki temu ne
nasprotujejo, se e-recept uporablja tudi
za predpisovanje kompromitirajoãih
zdravil (Komisija RS za medicinsko etiko
je v to skupino uvrstila zdravila za
zdravljenje HIV), tistim pa, ki temu
nasprotujejo, pa se taka zdravila
predpi‰ejo na papirni recept.
Tako omejimo vpogled do takega
recepta le na tiste, ki so vkljuãeni v
predpis in izdajo zdravila.

Kako naprej?
Elektronski recept je nadaljevanje
prizadevanj ZZZS k racionalizaciji
poslovanja ter izbolj‰anju kakovosti in
varnosti na podroãju zdravil po uvedbi
zapisa izdanih zdravil na KZZ.
Z elektronskim receptom bodo
postavljeni tudi temelji za nadaljnji
razvoj podroãja. V zdravstvu se namreã

kaÏe velika potreba po ekspertnem
sistemu, ki bi zdravnike pri
predpisovanju zdravil opozarjal na
morebitne kontraindikacije in
interakcije, v povezavi z diagnozo
predlagal zdravila, opozarjal na
posebna zdravstvena stanja pacienta
(npr. noseãnost).
Odprta so torej ‰e naslednja podroãja:
dopolnitev centralne baze zdravil
(CBZ) s strokovno-medicinskimi
podatki,
uporaba strokovno-medicinskih
podatkov iz CBZ pri predpisovanju
(interakcije …),
uporaba seznama izdanih zdravil
pri predpisovanju (interakcije …),
integracija e-recepta v elektronski
zdravstveni karton (opozorila
glede na kontraindikacije, posebna
stanja – noseãnost, dvojne doze
zdravil …).

•
•
•
•

Zavod pa vsega tega ne zmore
zagotoviti sam (niti ni za to pristojen),
zato pozivamo vse kompetentne
institucije v zdravstvu k skupnim
prizadevanjem za uvedbo celovite
raãunalni‰ke podpore na podroãju
zdravil in ‰ir‰e.

Dramatiãne posledice neãitljivega
rokopisa

Neãitljiv
zdravni‰ki
rokopis ubije
v ZDA veã kot
7000 ljudi
na leto!

Avtor: Jeremy Caplan

Ta statistiãni podatek je ‰okanten,
vendar je po poroãilu Medicinskega
in‰tituta (IOM) ameri‰ke drÏavne
akademije znanosti iz julija 2006 zaradi
napak (ki bi se lahko prepreãile) v
medicinski obravnavi zdravil bilo
prizadetih veã kot milijon in pol
Ameriãanov na leto. Veliko teh napak je
posledica nejasnega kraj‰anja besed in
zapisovanja odmerkov ter neãitljivih
rokopisov na pribliÏno 3,2 milijarde
receptih, napisanih v ZDA vsako leto.

S tehnologijo proti napakam
Da bi se temu vpra‰anju res posvetili in
spodbudili spremljanje bolezni na
elektronski naãin, je koalicija
medicinskih in tehnolo‰kih podjetij
vzpostavila program, ki bo vsem
zdravnikom v ZDA omogoãil pisanje
elektronskih receptov brez dodatnih
stro‰kov. Ameri‰ka drÏavna pobuda
elektronskega predpisovanja zdravil za
varnost pacientov (NEPSI) bo ponudila
zdravnikom pristop k eRx Now, orodju
GS1
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na spletu, ki ga bodo zdravniki lahko
uporabljali za izdajo receptov po
elektronski poti in preverjanje
morebitnih ‰kodljivih iterakcij zdravil.
Zagotovila bo tudi, da bodo lekarne
izdajale pravilna zdravila v pravilnih
odmerkih. »Tisoãe ljudi umira in mi
o tem problemu govorimo Ïe veã let,«
pravi Glen Tullman, generalni direktor
Allscriptsa, podjetja za medicinsko
tehnologijo s sedeÏem v Chicagu, ki je
spodbudilo ta projekt. »To je norost.
Danes imamo tehnologijo, s katero bi
lahko prepreãili take napake. Zakaj
potem tega ne naredimo?«
Eden od razlogov pri tem je, da tako
zdravniki kot zdravstvene ustanove
niso vloÏili dovolj sredstev v potrebno
tehnologijo. Zdaj je to mogoãe
s pomoãjo projekta, ki je vreden
100 milijonov ameri‰kih dolarjev in so
ga podprli razliãni partnerji, tako Dell,
Google, Aetnu in ‰tevilne bolni‰nice.
»Na‰ dolgoroãni cilj je vzeti zdravnikom
iz rok bloke z obrazci za recepte in jih
pridobiti za delo na raãunalniku,« pravi
Scott Wells, podpredsednik marketinga
v Dellu. Google v sodelovanju z NEPSI
oblikuje prilagojen iskalnik, da bi
pomagal zdravnikom pri iskanju
zdravstvenih podatkov.

zdravnike. Tullman pravi, da ãeprav ima
v ZDA 90 odstotkov od 550.000
zdravnikov pristop k internetu, jih je
manj kot 10 odstotkov vloÏilo ãas in
denar, ki je potreben, da zaãnejo
uporabljati elektronsko medicinsko
dokumentacijo in elektronske
zdravni‰ke recepte.

naroãanju zahtevamo Celebrex,
na primer, namesto Celex, in zaradi
neãitljivega rokopisa se zapisanih
150 miligramov lahko zelo hitro prebere
kot 1500 miligramov. V elektronskem
sistemu se kaj takega ne more zgoditi
saj zdravniki izbirajo zdravilo iz Ïe
opredeljenih odmerkov.

S tem ko bodo ponudili zdravnikom
brezplaãno orodje in podporo in morda
tudi s podporo velikih zavarovalnic,
ki plaãujejo raãune, je upanje v hitro
osvajanje elektronskega predpisovanja
zdravil veliko veãje. Ker novi program
temelji na spletnem vmesniku, ni
potrebna nobena druga programska
oprema niti strojna oprema, in kot trdi
NEPSI, je potrebnih samo 15 minut, da
program obvladamo. Sprint naãrtuje,
da bo daroval 1000 pametnih mobitelov
za prenos elektronskih zdravni‰kih
receptov in tako demonstriral
enostavnost uporabe te tehnologije.
V ta novi sistem bo vkljuãen SureScripts,
ki povezuje lekarne po vsej ZDA, prav
tako kot ATM-mreÏa povezuje ameri‰ke
banke, in bo upravljal s prometom
elektronskih zdravni‰kih receptov od
zdravnika do 55.000 lekarn po vsej
drÏavi.

Generalni direktor SureScriptsa Kevin
Hutchinson pravi, da je eden od naãinov
za zmanj‰evanje napak v zdravljenju z
zdravili, da tisti, ki predpisujejo najveã
zdravil, preidejo na elektronsko
obdelavo. »Zelo malo ljudi razume, da le
15 odstotkov zdravnikov v ZDA predpi‰e
50 odstotkov vseh predpisanih zdravil,«
pravi Hutchinson. »Toda 30 odstotkov
od teh v 80 odstotkih primerov pi‰e
recept na roko. To pomeni, da ni treba
pridobiti vseh zdravnikov za sodoben
naãin predpisovanja zdravil.
Pomembnih je tistih kljuãnih 30
odstotkov, ki zdravila predpisujejo
najpogosteje. V tem primeru bi se
proces avtomatiziral.«

Elektronsko predpisovanje zdravil
Podpora za 550.000 zdravnikov
in 55.000 lekarn
âeprav nekateri zdravniki Ïe vrsto let
predpisujejo zdravila po elektronski
poti, jih ‰e vedno veliko uporablja papir
in svinãnik. Sedaj pa poteka prvi poskus,
da se na drÏavni ravni pripravi spletno
orodje, ki bo brezplaãno za vse
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Avtomatizacija bi morala odpraviti
‰tevilne napake, ki se pojavljajo, ker
farmacevti napaãno razumejo slabo in
pomanjkljivo zapisana imena zdravil in
predpisanih odmerkov. âe upo‰tevamo,
da je na voljo 17.000 farmacevtskih
blagovnih znamk in generiãnih zdravil,
se hitro zgodi, da pri osebnem

·ir‰e osvajanje elektronskega
predpisovanja zdravil lahko pripelje
do nadaljnje uãinkovitosti pri vodenju
medicinske dokumentacije, o ãemer
mnogi menijo, da je vitalnega pomena
pri izbolj‰anju nudenja zdravstvenih
storitev in zmanj‰anju stro‰kov.
»Elektronsko predpisovanje zdravil
bi lahko bil tudi naãin, da se zdravniki
pribliÏajo uporabi elektronskega sistema
za vodenje medicinske dokumentacije z
vsemi pripadajoãimi funkcijami,« meni
Hutchinson. »To je sveti gral.«
Vir: Novosti GS1 Croatia

Dan odprtih vrat 2007
GS1 Slovenija
Posebni gost dneva odprtih vrat David Buckley

Tudi v drugo lahko reãemo, da je uspelo. Dogodek je
privabil veliko ‰tevilo udeleÏencev, ki so izvedeli marsikaj
koristnega o standardih GS1 in njihovi vpetosti v poslovne
procese. Govorili smo o simbologiji DataBar, standardu
EPC, elektronskem katalogu GXS in drugem . Na tokratnem
dogodku je sodeloval tudi strokovnjak, tehniãni svetovalec
iz na‰ega sedeÏa v Bruslju g. David Buckley. Dogodek so
popestrili ‰tevilni razstavljavci, ki so na svojih razstavnih
prostorih predstavljali svojo programsko ali strojno
opremo. Posebej bi se Ïeleli zahvaliti pokroviteljem dneva
odprtih vrat GS1 Slovenija 2007 in sicer podjetjem Epilog,
Espro inÏeniring, GfK Slovenija, Metler Toledo in Euro Plus.
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Razstavljalci na dnevu odprtih vrat: Espro inÏeniring, Identicus Slovenija, Leoss, Mettler Toledo,
Oria Computers, Rap, ·pica International.
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Simbologija DataMatrix ECC 200

DataMatrix omogoãa enostavno sledljivost gornjega (podiatriãnega) instrumenta.

Bojan Igor Kovaãiã, GS1 Slovenija

DataMatrix ECC 200 (ECC pomeni
Error checking and Correction) je
dvodimenzionalna matriãna ãrtna
koda (simbologija), ki omogoãa
zelo veliko gostoto zapisa
podatkov z moÏnostjo ne samo
identifikacije napake pri branju,
temveã tudi z moÏnostjo korekcije
napak pri branju.
V DataMatrix lahko teoretiãno zapi‰emo
od nekaj bajtov do 2335 bajtov koristnih
podatkov. Koliãina podatkov, ki jih lahko
zapi‰emo, je odvisna od:
dimenzije matrike, ki se giblje od
10 x 10 do 144 x 144 modulov (polj)
pri kvadratni matriki in od 8 x 18 do
16 x 48 modulov pri pravokotni
matriki (‰tevilo vrstic in stolpcev
matrike mora biti sodo);
tipa podatkov, na primer, ali
kodiramo v DataMatrix samo ‰tevila
ali ‰tevila in znake, ali loãujemo med
velikimi in malimi ãrkami, ali
zapisujemo loãila.
Poudariti velja, da trenutno zna‰a v
praksi uporabna koliãina podatkov,
zapisanih v DataMatrix, okoli 800 do

•

•

najveã 1200 ASCII znakov, kar pa je ‰e
vedno veã kot pri drugih oblikah
kodiranja s pomoãjo ãrtnih kod
(vir: ID Automation).
DataMatrix sestavljajo beli in ãrni
moduli (polja, ki tvorijo matriko), urejeni
v kvadratnem ali pravokotnem vzorcu.
Posamezni modul predstavlja en bit
informacije (belo predstavlja binarno
0 in ãrno binarno 1 ali obratno pri
simbolih z obratno odbojnostjo).
DataMatrix ECC 200 je sestavljena iz treh
delov, in sicer iz referenãnega vzorca
(zunanji robovi matrike), podatkovnega
obmoãja znotraj referenãnega obmoãja,
v katerem so kodirani podatki in iz
svetlega roba.
GS1
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Referenãni vzorec tvorita:

•
•

vzorec za pozicioniranje v obliki
temne ãrke L (levi in spodnji rob) in
vzorec za sinhronizacijo (bela in ãrna
polja na zgornjem in desnem robu).
Namen tega je ugotoviti velikost in
morebitno geometrijsko
nepravilnost. Desni zgornji vogal je
vedno bel (binarna niãelna vrednost),
s ãimer se DataMatrix ECC 200 loãi od
starej‰ih verzij DataMatrixa.
Vse ‰tiri stranice matrike obdaja tako
imenovani svetli rob, ki mora biti ‰irok
vsaj en modul.

Svetli
rob

Zunanji robovi:
vzorec za pozicioniranje
(v obliki L) in sinhronizacijo
(belo-ãrna polja)

Podatki

Slika 1: Struktura DataMatrix ECC 200

Podroãja uporabe
DataMatrix ECC 200
DataMatrix najpogosteje uporabljamo
za oznaãevanje majhnih predmetov, kjer
so povr‰ine za oznaãitev zelo majhne in
moramo v kodo poleg identifikacije
zapisati tudi druge pomembne podatke,
bodisi za sledljivost ali za pravilno
uporabo izdelka. Zato je ta simbologija
izredno primerna v elektronski industriji
za oznaãevanje majhnih komponent, za
oznaãevanje sestavnih delov v industriji
(elektronski, letalski, vesoljski, voja‰ki
itd.), v logistiki za oznaãevanje po‰iljk v
kombinaciji z GS1 128 in tudi v
zdravstvu za oznaãevanje medicinskih
instrumentov in pripomoãkov ter
zdravil, od maloprodajnih pakiranj
preko manj‰ih pakiranjih (blister) do
enote uporabe (tableta, ampula itd.).
Uporaba DataMatrix ECC 200 v
zdravstvu omogoãa, da lahko na majhni
povr‰ini v kodo vpi‰emo poleg
identifikacije zdravila (GTIN) tudi datum,
do katerega je zdravilo uporabno,
‰tevilko proizvodne serije in mnoge
druge podatke, ãe je to potrebno.
Podatki nam omogoãajo optimalno
vodenje zalog, uãinkovito upravljanje in
izvajanje morebitnih odpoklicev zdravil,
in kar je najpomembnej‰e, omogoãajo
veãjo varnost pacientov.
Na podroãju veterinarskih zdravil je
Mednarodna zveza za zdravje Ïivali
(International Federation for Animal
Health – IFAH) Ïe sprejela standard, po
24
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katerem morajo biti veterinarski izdelki
(zdravila) oznaãeni z DataMatrixom, v
katerem so obvezni naslednji podatki:
GTIN (Global Trade Item Number),
‰tevilka proizvodne serije,
datum uporabnosti izdelka.
Tudi na podroãju humane medicine sta
razvoj in dogovarjanje usmerjena v to,
da bo na maloprodajnih pakiranjih
zdravil odtisnjen DataMatrix ECC 200
z gornjimi podatki, ki naj bi zagotovili
uãinkovito sledenje in varno uporabo
zdravil. Mnogi kupci zdravil Ïe danes
od svojih dobaviteljev zahtevajo
oznaãevanje tako maloprodajnih enot
zdravil kot celo enot uporabe.
Ker DataMatrix omogoãa zelo veliko
gostoto zapisa, je mogoãe z njim
oznaãiti tudi vsako tableto na hrbtni
strani osnovnega pakiranja (blister) ali
celo na sami tableti, vsako ampulo, ali
ga vgravirati na posamezen medicinski
instrument ali pripomoãek (mehansko
ali z laserjem). Pripomoãki in instrumenti
so lahko oznaãeni z oznakami
DataMatrix iz razliãnih materialov.
Simbologija DataMatrix bo v
prihodnosti gotovo bistveno izbolj‰ala
sledljivost ter poveãala varnost
pacientov, hkrati pa tudi uãinkovitost in
ekonomiãnost delovnih procesov v
zdravstveni preskrbovalni verigi.

•
•
•

•
•

•

podatkov v en zapis upo‰tevamo
pravila o uporabi aplikacijskih
identifikatorjev GS1 (AI), kot na
primer pri simbologiji GS1 128.
Zelo proÏno kodiranje: zakodiramo
lahko poljubne podatke in poljubni
niz numeriãnih, alfa-numeriãnih in
ASCII znakov.
Prilagodljivost: simbol DataMatrix
zahteva le 20-odstotni kontrast za
natanãno branje podatkov.
Uporabimo (zapi‰emo) ga lahko na
praktiãno vseh materialih, od papirja,
plastike do najobstojnej‰ih
materialov (vse vrste kovin,
kompozitni materiali, steklo, kristali,
keramiãni materiali …).
Robustnost: v verziji ECC 200 je
uporabljen zelo uãinkovit algoritem
za korekcijo napak, razvit na univerzi
MIT v ‰estdesetih letih preteklega
stoletja (Reed-Solomon Error
Correction). Algoritem omogoãa
natanãno branje podatkov tudi, kadar
je velik del kode (do 20 %) deformiran
ali celo prekrit. Ta prednost je zlasti
pomembna, kadar je koda zaradi
uporabe zamazana, saj je kljub temu
berljiva. Pri linearnih simbologijah bi
bili ob omenjenih pogojih podatki v
kodi neberljivi.

Prednosti simbologije DataMatrix
ECC 200 v primerjavi z drugimi
ãrtnimi kodami so:

•

•

Velika gostota zapisa: v primerjavi z
drugimi simbologijami je uporabljena
povr‰ina za zapis kodiranih podatkov
veliko manj‰a. Na zelo majhni
povr‰ini lahko shranimo velike
koliãine podatkov (kot ID izdelka,
datum prenehanja uporabnosti,
datum proizvodnje, ‰tevilko
proizvodne serije, serijsko ‰tevilko
proizvoda in mnoge druge).
V DataMatrix v eno kodo lahko
zapi‰emo vrsto podatkov o izdelku.
Pri povezavi (konkatinaciji) veã

Slika 3: Kljub po‰kodbi so simboli ‰e
vedno pravilno berljivi

Oba zapisa vsebujeta identiãne podatke, in sicer:
GTIN, datum prenehanja uporabnosti in ‰tevilko proizvodne
serije. Podatki v oklepajih so aplikacijski identifikatorji AI.
Oklepaji niso del zapisa v kodi.

Slika 2: Primerjava relativne velikosti zapisa GS1 128 in DataMatrix

•

•

DataMatrix lahko zapi‰emo
neposredno na izdelke, ne samo na
embalaÏo. Tehnike zapisa so od inkjet tehnik preko graviranja,
elektrolitsko kemiãnega jedkanja do
laserskega oznaãevanja. Veãina teh
tehnik zagotavlja oznaãbo predmeta
za celotno obdobje uporabe do
uniãenja ali izloãitve. Mnoge od teh
tehnologij in materiali, na katere je
koda zapisana, zagotavljajo, da koda
prenese ekstremne pogoje
izpostavljenosti vroãini, vlagi, bazam,
kislinam, ma‰ãobam in mehanskim
obremenitvam.
Podatke lahko beremo v vseh smereh
ne glede na lego kode glede na
bralnik.

Slabosti simbologije DataMatrix
ECC 200 v primerjavi z drugimi
ãrtnimi kodami so:

•

Praktiãno edina (zaãasna) slabost je,
da DataMatrixa ne moremo brati s
sedanjimi laserskimi bralniki. Berejo
jih bralniki na osnovi kamere, ki
posname sliko na ãip, le-to pa nato
vgrajeni program analizira in
dekodira. Seveda ti bralniki niso prav
niã poãasnej‰i od laserskih, niso draÏji
(celo cenej‰i postajajo), so
zanesljivej‰i, ker nimajo premikajoãih
delov, ter so univerzalni, ker berejo in
dekodirajo 2D DataMatrix in vse
linearne ãrtne kode. Zato
priporoãamo uporabnikom, da se, ãe
je le mogoãe, pri novih investicijah
odloãijo za nabavo bralnikov na
osnovi kamere.

Primeri uporabe simbologije
DataMatrix ECC 200
v zdravstvu:
Simbologija DataMatrix bolj kot druge
simbologije omogoãa oznaãevanje
majhnih predmetov z veliko koliãino
podatkov, kar na primer omogoãa
pravilno uporabo izdelkov in zdravil
ter izvajanje sledljivosti.

Primeri uporabe simbologije
DataMatrix ECC 200 v industriji:
DataMatrix
neposredno na
embalaÏi

Slika 4: Koda je berljiva ne glede na njeno lego

•

Lastnosti DataMatrix omogoãajo
detekcijo in dekodiranje mnoÏice
posameznih kod z enim samim
branjem. Tak naãin branja omogoãajo
visoko resolucijske kamere s ‰irokim
poljem objektiva in programsko
opremo, ki v nekaj sekundah analizira
sliko in dekodira vse podatke.

Slika 5: S ‰irokokotno in visoko loãljivo kamero
lahko preberemo veã simbolov DataMatrix hkrati.

Naprava za branje

Z DataMatrixom lahko oznaãujemo
posamezne sestavne dele naprav. Ker je
oznaka v normalnih razmerah neuniãljiva,
omogoãa uãinkovito servisiranje in
sledljivost v vsej Ïivljenjski dobi naprave.

Etikete za oznaãevanje na embalaÏi
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Primeri uporabe simbologije DataMatrix ECC 200 v zdravstvu:

Z DataMatrixom lahko oznaãimo maloprodajne enote zdravil (zgoraj je primer veterinarskega zdravila), v nekaterih primerih pa
lahko oznaãimo tudi tableto samo.V levi gornji sliki so zapisani v kodi: ID zdravila, ‰tevilka proizvodne serije in rok trajanja zdravila.
Kodo lahko odtisnemo s primerno tehniko tiskanja ali jo nanesemo z laserskim »graviranjem« (slika skrajno desno)

DataMatrix omogoãa doÏivljenjsko
oznaãevanje tudi zelo majhnih
medicinskih instrumentov.
S tem sta omogoãena sledenje
uporabe in razkuÏevanja instrumentov
po uporabi ter tudi uãinkovito vodenje
zalog, saj so to relativno draga osnovna
sredstva.
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* âe Ïelite veã informacij o
uporabi DataMatrix ECC 200,
pokliãite na GS1 Slovenije,
kjer vam bodo pomagali na‰i
strokovnjaki in ãlanom GS1
Slovenija na Ïeljo posredovali
tudi ustrezno dokumentacijo.

RFID/EPC center in tehnologija

Vizija pobudnikov
Pobudniki za ustanovitev RFID/EPC
centra – GS1 Slovenija, Fakulteta za
elektrotehniko, Laboratorij za
telekomunikacije, skupina RFID in
Fakulteta za organizacijske vede v
Kranju – Ïelimo oblikovati center kot
stiãi‰ãe interesov za vsa zainteresirana
podjetja. Temeljne dejavnosti centra
bodo testiranje programske in strojne
opreme, izobraÏevanje in svetovanje.
Pobudniki za ustanovitev centra s tem
namenom izvajajo vrsto aktivnosti, ki so
potrebne za njegovo vzpostavitev.
Temeljne dejavnosti lahko strnemo v:
raziskovanje moÏnosti uporabe
tehnologije RFID/EPC v poslovnem
okolju,
razvoj prototipnih re‰itev in izvajanje
pilotnih projektov,
meritve v simuliranem in realnem
okolju,
pomoã in svetovanje pri vpeljavi
tehnologije RFID/EPC v organizacije,
izobraÏevanje, osve‰ãanje in
informiranje.

•

Slovenija

MatjaÏ Martini, GS1 Slovenija

Tehnologija RFID/EPC je dosegla stopnjo zrelosti in kot
taka sama po sebi ne predstavlja veã omejitev za zaãetek
uporabe. V slovenskem okolju Ïelimo k pospe‰evanju
uporabe tehnologij RFID/EPC pripomoãi tudi s projektom
RFID/EPC centra.

•
•
•
•

RFID/EPC center bo zasnovan kot stiãna
toãka med pobudniki, partnerji in
uporabniki storitev. Deloval bo
neodvisno in bo odprt tako za
organizacije, ki bodo Ïelele uporabiti
tehnologijo kot konãni uporabniki, kot
tudi za ponudnike opreme in storitev,
katerih namen bo predstaviti svoje
re‰itve. Neodvisnost bo centru
zagotavljala nevtralnost pri izvajanju
dejavnosti, konãnim uporabnikom pa
najbolj‰e moÏne re‰itve. Center bo
odprt tudi ‰tudentom razliãnih fakultet
za ‰tudijske in raziskovalne dejavnosti.
Seveda pa bo center lahko zares zaÏivel
‰ele z vpetostjo v okolje, zato tako
ponudnike tehnologije, bodoãe
partnerje, kot tudi njene uporabnike
vabimo k sodelovanju. Veã informacij
lahko dobite na www.rfid-epc-center.si.
GS1
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Med glavnimi vzroki za velik razmah
uporabe so zagotovo tudi standardi za
radijski vmesnik Gen2 in EPCIS, s ãimer
sta omogoãena povezljivost v odprtem
okolju pa tudi obãutno zniÏanje cene
oznak RFID.
Standard za radijski vmesnik EPC Gen2
je odprt in zagotavlja delovanje preko
regijsko razliãnih frekvenãnih pasov na
UHF-podroãju, s ãimer je doseÏena
povezljivost med razliãnimi subjekti po
vsem svetu. Sistem Gen2 skupaj z
odprto podatkovno strukturo izpolnjuje
zahteve proizvajalcev in trgovcev po
enotnem standardu RFID za uãinkovito
povezovanje in upravljanje v
preskrbovalni verigi.

Tehnologija RFID/EPC
Leta 1999 je bil ustanovljen Auto-Id
Center, zveza laboratorijev ‰estih
univerz po vsem svetu, ki so v
sodelovanju s podjetji razvijali aplikacije
na podlagi radiofrekvenãne
identifikacije (RFID). Tehnologija, ki jo je
razvil Auto-Id Center, je bila podlaga, na
kateri je zaãel delovati EPCglobal, ki
danes razvija tehnologijo RFID za
podporo arhitekturi »interneta stvari«
(Internet of things).

Velik porast uporabe tehnologije RFID v
odprtem okolju kot dopolnitev sistemov
zajema podatkov preko ãrtne kode je bil
v zadnjih letih mogoã le zaradi novih
kvalitet, ki jih ta re‰itev prina‰a.
Prednosti tak‰ne identifikacije so
delovanje v zahtevnem okolju (velika
koliãina enot, umazanija, vlaga, tema,
velik temperaturni obseg …), zajem
podatkov brez vidnega polja, velika
varnost in vgrajene dodatne
funkcionalnosti.

Standard radiofrekvenãne
identifikacije EPCglobal Class 1
Generation 2 ali kratko Gen2
opisuje protokol komunikacije
med bralniki in oznakami. Razvit je
bil posebej za uporabo v
preskrbovalni verigi, zato sta bili
pri izdelavi glavni naãeli, da mora
biti standard skladen z
regulacijami povsod po svetu,
hkrati pa mora vsebovati vse
funkcionalnosti za potrebe
proizvodnje, logistike in prodaje.
Gen2 je potrdil ISO(18000-6C) in
ga Ïe dalj ãasa uporabljajo
nekateri najveãji trgovci na svetu,
kot sta ameri‰ki Wal-Mart in
nem‰ki METRO, prav tako pa tudi
dolga vrsta manj‰ih podjetij, ki so
potrdili uporabnost in zanesljivost.
Standard Gen2 tako ni veã
neznanka, temveã preizku‰en
recept za uãinkovito globalno
preskrbovalno verigo.

Primer re‰itve
V podjetju Selekt, d.o.o., so pri naroãniku Johnson Controls NTU, d.o.o., ki je del evropskega koncerna Johnson
Controls, uspe‰no vpeljali sistem RFID, da bi zagotovili popolno sledljivost proizvodnje, zadovoljili in presegli
logistiãne zahteve svojih kupcev ter prepreãili moÏnost dobave napaãnih izdelkov.
Nadaljnji korak v avtomatizaciji identifikacije je bila nadgradnja obstojeãega sistema na podlagi ãrtne kode. Projekt
je bil razvojno naravnan, prvotne tehniãne teÏave z uporabo sistemov prve generacije pa so bile uspe‰no
preseÏene z uporabo standarda EPC Gen2, ki ga je naroãnik po konãni integraciji nemoteno zaãel uporabljati v
svojem poslovnem procesu. Veã na http://www.rfid-epc-center.si/
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Tehnologija radiofrekvenãne
identifikacije (RFID) je dopolnila
tehnologijo ãrtnih kod, saj prina‰a vrsto
novih moÏnosti. Primerjavo med
avtomatskim zajemom podatkov preko
ãrtne kode in RFID lahko ocenimo na
podlagi vrste kriterijev:

•

•

•

velikost je odvisna od vrste fizikalnih
lastnosti, v splo‰nem pa so osnovne
RFID oznake primerljive z velikostjo
ãrtnih kod, pri zapisu veãjega ‰tevila
podatkov pa je pri razmerju
velikost/‰tevilo podatkov v prednosti
RFID oznaka,
Ïivljenjska doba RFID oznake je
deloma odvisna od vplivov okolja,
vendar ob primerni za‰ãiti v
zahtevnih razmerah traja veã let;
obstojnost ãrtne kode je ob primerni
izbiri tehnologije tiskanja praktiãno
neomejena, vendar se lahko
drastiãno zmanj‰uje ob rokovanju z
oznaãenimi enotami,
z vidika vplivov okolja se RFID oznake

•
•

•

ob ustrezni za‰ãiti lahko uporabljajo
tudi v ekstremnih razmerah, uporaba
ãrtne kode ima veã omejitev,
koliãina podatkov moãno vpliva na
velikost ãrtne kode, na velikost RFID
oznake pa praktiãno ne vpliva,
RFID oznake so pred ponarejanjem
za‰ãitene z neponovljivostjo serijske
‰tevilke, katere zapis je mogoã samo
v proizvodnem procesu, medtem ko
je ãrtno kodo enostavno
reproducirati,
spremembe zapisanih podatkov so
pri nekaterih vrstah RFID oznak

•
•

•
arhitekturna zgradba

Izmenjava

Zajem

Identifikacija
podatkovni
standardi

standardi
umesnika

standardi
v razvoju

mogoãe, medtem ko ãrtna koda tega
ne omogoãa,
zajem podatkov je pri ãrtni kodi
mogoã samo v vidnem polju, pri
tehnologiji RFID pa tak‰nih omejitev
ni, mogoãe pa je zajemati tudi iz veã
RFID oznak hkrati,
gola cena RFID oznak pri upo‰tevanju
velike koliãine naroãila ‰e vedno za
nekaj 10-krat presega ceno ãrtne
kode, vendar je treba upo‰tevati, da
se cena ‰e vedno niÏa, hkrati pa je
treba upo‰tevati tudi prihranke, ki
nastanejo z manj‰im ‰tevilom roãnih
posegov pri identifikaciji,
ponovna uporaba RFID oznak in ãrtne
kode je pogojno mogoãa.

Visoka stopnja neodvisnosti zajema
podatkov od aktivnosti ãloveka
zagotavlja enostaven in cenen naãin
zbiranja velike koliãine podatkov, na
podlagi katerih je mogoãe izbolj‰ati
upravljanje ‰irokega spektra procesov.
Poseben pomen ima omreÏje EPCglobal
Network™, ki s pomoãjo
radiofrekvenãne identifikacije in
spletnih tehnologij omogoãa varno
pridobivanje in sporoãanje podatkov o
gibanju posameznega izdelka v dobavni
verigi v realnem ãasu. Dostop do
podatkov o gibanju izdelka v realnem
ãasu za vse proizvode, oznaãene z EPC,
izbolj‰uje moÏnosti sledenja ter
poveãuje stopnjo avtomatiziranosti
postopkov sledenja. Podatki so za
razliko od kompleksnih sporoãil
raãunalni‰ke izmenjave podatkov
drobne granulacije in ob ustrezni

Primer re‰itve
·pica international, d.o.o., je z uvedbo re‰itve RFID sodelovala v projektu Dom IRIS na In‰titutu za rehabilitacijo RS.
Vsak premik z oznako RFID opremljene osebe v doloãenem delu prostora sistem sam zazna in po‰lje podatek o
zaznani osebi v nadzorno aplikacijo, ki nato izvede potrebne prilagoditve prostora. Nadzorni sistem upravlja z
vi‰ino mize, osvetljenostjo, okni … Konãni rezultat je okolje, ki omogoãa invalidnim in starej‰im osebam precej‰njo
stopnjo samostojnosti.
Tehnologija EPC Gen 2 pa je v tem primeru ena najprimernej‰ih za avtomatsko identifikacijo v situacijah, kjer so
pomembne zanesljivost in razdalja branja, hitrost branja in nedoloãena orientacija oznak RFID. Veã na
http://www.rfid-epc-center.si/
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Elektronska koda izdelka

Oznaka EPC

Podjetje 1

EPC bralnik

EPC bralnik

Informacijski
interni sistem

Posredni‰ka
programska oprema

Posredni‰ka
programska oprema

Informacijski
sistem EPC

avtentikacija
in
avtorizacija

Podjetje 2

Informacijski
interni sistem

Informacijski
sistem EPC

Privatno omreÏje

Privatno omreÏje
Varna
interna
povezava
Storitve poizvedbe

obdelavi uporabnik sistema dobi aÏurne
odgovore na vpra‰anja kaj, kdaj, kje in
zakaj (what, when, where & why).

Specifikacije standardov so dostopne na
http://www.epcglobalinc.org/standards/.

5. Informacijski sistem EPC (EPCIS)
omogoãa uporabnikom izmenjavo
z EPC povezanih podatkov s
poslovnimi partnerji preko omreÏja
EPCglobal.
6. Storitve poizvedbe (Discovery
services) je skupek storitev, ki
omogoãajo poiskati imetnika z EPC
povezanih podatkov in pravice za
dostop do teh podatkov.
OmreÏje EPCglobal Network pomeni
izjemen napredek pri identifikaciji
izdelkov ter koristi trgovini, zdravstvu in
varnosti potro‰nikov. Elektronska
oznaka izdelka (Electronic Product Code
– EPC) je standardizirana ‰tevilka v
omreÏju EPCglobal Network. Ker veliko
podjetij za identifikacijo izdelkov znotraj
panoge Ïe dolgo ãasa uporablja svoje
lastne sisteme za ‰tevilãenje, ponuja
podatkovna struktura EPC fleksibilen
okvir, ki podpira veã naãinov ‰tevilãenja,
kar dodatno spodbuja zdruÏevanje
preskrbovalnih verig.

1. Elektronska koda izdelka (Electronic
Product Code – EPC) je globalno
enoliãen identifikator, ki oznaãuje
posamezno enoto v preskrbovalni
verigi in omogoãa poizvedbo o
lastnostih oznaãene enote.
2. Oznaka EPC (EPC tag) je sestavljena
iz mikroãipa in antene, ki sta pritrjena
na podlagi (ponavadi nalepki) in se
namestita na izdelek ali transportno
enoto.
3. EPC bralnik (EPC reader) je naprava,
ki s pomoãjo radijskih valov prebere
elektronsko kodo izdelka. Bralniki so
name‰ãeni na tiste toãke v verigi,
kjer je mogoãe najlaÏje spremljati
gibanje enot (skladi‰ãna vrata,
pakirna linija …).
4. Posredni‰ka programska oprema
(EPC Middleware) zagotavlja
upravljanje osnovnih informacij za
komunikacijo z EPCIS in obstojeãim
informacijskim sistemom podjetja.

Primer re‰itve
BGN (knjigarne selexyz) je najveãji prodajalec knjig na Nizozemskem z veã kakor 40 prodajalnami in veã kakor
11 milijoni obiskovalcev na leto. Kot prvi na svetu so Ïe pomladi 2006 v BGN v nekaj poslovalnic vpeljali
oznaãevanje vseh maloprodajnih enot z oznakami RFID EPC Gen2. Z novim naãinom identifikacije so obãutno
poveãali koliãino in kakovost poslovnih informacij, s tem pa poenostavili upravljanje enot v zahtevnem okolju
(veã kakor 200.000 razliãnih enot v prodajalni). V sistem pa je vkljuãen tudi distributer knjig, ki jih opremi z RFID
oznakami. Spremenjen pristop k upravljanju knjigarne omogoãa velik prihranek ãasa in denarja ter veliko bolj‰e
storitve za kupce, povezava RFID in spletne tehnologije pa tudi vrsto novih storitev.
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Nove storitve v mobilni telefoniji

MatjaÏ Martini, GS1 Slovenija

V preteklih desetih letih so mobilni telefoni spremenili naãin
komunikacije in izmenjave informacij. Ocenjujejo, da bo do
konca leta na svetu v uporabi veã kot 4 milijarde mobilnih
telefonov, kar je 10-krat veã, kot je osebnih raãunalnikov.
Podatkovni prenos preko mobilnega omreÏja omogoãa
enostaven dostop do aktualnih informacij kadarkoli in kjerkoli.
Mobilni telefon pa je postal tudi nov kanal za interakcijo med
ponudnikom izdelka/storitve in uporabnikom le-teh.
Mobilni telefon je vkljuãen Ïe v celo
vrsto storitev, od plaãevanja razliãnih
izdelkov ali storitev prek mobilnega
banãni‰tva do mobilne pizzerije. S tem,
ko je telefon postal veãfunkcijska
naprava, pa so se moÏnosti uporabe ‰e
toliko poveãale. ·irokopasovni
podatkovni prenos sodobnih mobilnih
omreÏij in inovativnost operaterjev
omogoãata vrsto novih storitev z
dodano vrednostjo, ki se lahko nana‰ajo
na zagotavljanje podatkov o sledljivosti,
lastnostih izdelka (prisotnost alergenov,
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Posnami sliko
2D kode in
zajeto vsebino
poslji po SMS.

2D kode se v podobni vlogi pojavljajo
tudi na plakatih in v revijah. Seveda pa
je mogoãe tudi na podlagi simbolov
EAN-13, kataloga GEPIR in globalnega
omreÏja za sinhronizacijo GDSN
zagotoviti t. i. raz‰irjen zavoj (extended
packaging), ki omogoãa dostop do vrste
potrebnih/zanimivih informacij v
Ïelenem jeziku, za katere na embalaÏi
ni prostora.
Sistem GS1 je danes ‰iroko uporabljen
v preskrbovalni verigi s 30-letnimi
izku‰njami pri povezovanju partnerjev
za izdelavo standardov, ki prina‰ajo
velike prihranke podjetjem in
potro‰nikom. Vizija GS1 na podroãju

recepti ali naãin uporabe, mnenja
drugih uporabnikov …), za‰ãito pred
ponaredki ali marketing.
Vsaka aplikacija vsebuje vrsto
elementov (zajem identifikacijskih
podatkov, vzpostavitev povezave in
prenos podatkov), ki so lahko v razliãnih
konfiguracijah povezani med seboj.
Tokrat bi radi predstavili prednosti
zajema ãrtne kode prek kamere
mobilnega telefona. V ospredju je
predvsem poenostavitev vnosa
podatkov, ki je z vidika uporabniku
prijazne funkcionalnosti kljuãnega
pomena.
Na spletnem naslovu https://storitvemkgp.gov.si/dad/sir_javno/wjavnivpogl
ed.startup deluje aplikacija, ki omogoãa
dostop do podatkov o izvoru govejega
mesa, vendar verjetno ni najbolj
poznana. V aplikacijo vpi‰ete u‰esno
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‰tevilko Ïivali, iz katere je doloãen
izdelek in je navedena na izdelku. A
ãetudi imate mobilni aparat, ki vam
omogoãa internetno povezavo, je roãen
vnos naslova url in u‰esne ‰tevilke
nepraktiãen. Razlogi se seveda skrivajo v
izhodi‰ãih, ki so v danem primeru vezani
na evropsko direktivo o zagotavljanju
sledljivosti govejega mesa, saj pri
vzpostavitvi ni bilo v ospredju
oblikovanje uporabniku prijazne
storitve.
Nasprotno pa norve‰ko podjetje Nortura
za svoje izdelke najbolj‰e kakovosti
zagotavlja zanimivo storitev, prijazno
uporabniku. S pomoãjo mobilnega
telefona s kamero in programom za
dekodiranje 2D kode je preko poslanega
SMS za poizvedbo mogoãe prejeti
informacije, ki se navezujejo na
posamezen izdelek. Seveda je pri tem
nadvse pomembno, da je postopek kar
se da enostaven.

Odziv ponudnika storitev

mobilnega poslovanja je zagotoviti
varen in zanesljiv dostop do podatkov,
ki so povezani z doloãenim izdelkom, za
izbolj‰anje poslovanja in kakovosti
Ïivljenja kjerkoli in kadarkoli.
GS1 je prevzela aktivno vlogo tudi na
podroãju mobilnega poslovanja, saj
lahko preko delovnih skupin zagotovi
vkljuãitev podjetij pri pospe‰evanju
mobilnega poslovanja.
Veã na http://www.gs1.org/
roductssolutions/mobile/

GS1 v praksi

IKEA prevzema na‰e standarde

Avtor: Bo Raattamaa
Na splo‰no se je pokazalo, da izven
posameznega Ikeinega skladi‰ãa ni
mogoãe izslediti blaga na paletah,
temveã samo blago v tovornjakih.
Ker so po‰iljke prispele od dobavitelja,
so bile vpisane na razkladalni rampi.
Paletam so bile v vsakem posameznem
skladi‰ãu dodeljene posebne ‰tevilke.
âe pa je bila paleta poslana iz enega
Ikeinega skladi‰ãa v drugega, jo je bilo
treba ponovno registrirati, kar je zelo
dolgotrajen postopek.
Jeseni bodo vsa skladi‰ãa pohi‰tvenega
giganta Ikea po vsem svetu in njegovih
400 najveãjih dobaviteljev zaãeli
uporabljati sistem ãrtnih kod GS1 in
kode SSCC. Naslednji korak bo izvajanje
sistema v vseh trgovinah Ikea. Ikea
preuãuje tudi moÏnosti in prednosti
izvajanja radiofrekvenãne identifikacije
(RFID).

IKEA je svetovno pohi‰tveno podjetje, ki ga je leta 1943 ustanovil
Ingvar Kamprad. Prva Ikeina trgovina je bila odprta leta 1958 v
Älmhultu. Danes je v skupini skoraj 240 trgovin v 34 drÏavah.
Prihodek v letu 2006 je zna‰al 161 milijard SEK (skoraj 20 milijard
EUR). Podjetje ima v 44 drÏavah pribliÏno 104.000 zaposlenih.
·tevilo dobaviteljev je pribliÏno 1500 v 55 drÏavah.
Veã informacij na www.ikea.com.

Ikea je pred poletjem dokonãala pilotni
projekt, ki je pokazal, da se s sistemom
GS1 hitro izbolj‰ujejo sledljivost,
obravnava izjem in kakovost
proizvodov.

»Zakljuãili smo, da je bila struktura
sledljivosti in identifikacije proizvodov
preveã razdrobljena«, je dejal Jan Ståhl.
»Bilo je oãitno, da moramo uvesti bolj‰o
in standardizirano strukturo.«

»Uvedba sistema v veliki meri zmanj‰uje
stro‰ke. To pomeni niÏje cene in vi‰jo
kakovost proizvodov za Ikeine kupce.
Ta trend se bo nadaljeval tudi, ko
uvedemo RFID«, pravi Jan Ståhl,
razvijalec poslovnih re‰itev iz Oddelka
za razvoj preskrbovalne verige v Ikei na
·vedskem.

Ikea se je odloãila, da bo investirala v
sistem GS1 in njegovo zaporedno kodo
zabojnika (SSCC). Ta je sestavljena iz
18 ‰tevk in je oblikovana v ãrtno kodo
z uporabo GS1-128. Z uporabo tega
kljuãa lahko zabojnik posebej oznaãijo
vsi vpleteni: dobavitelji, prevozniki in v
tem primeru Ikeina skladi‰ãa in trgovine.
Sistem je bil v pilotnem projektu
uporabljen za Ikeina skladi‰ãa v
Älmhultu in Torsviku, skupaj z njihovimi
tremi najveãjimi dobavitelji. Hitro je
pokazal ‰tevilne pozitivne uãinke.

Aprila 2004 je Ikea zaãela izvajati ‰tudijo
o tem, kateri sistemi in metode se
uporabljajo za sledljivost v skupini in
kako bi jih bilo mogoãe izbolj‰ati.

Pred uvedbo sistema so palete, ki jih je
sprejelo skladi‰ãe, stale okrog rampe
in ãakale na vpis in obdelavo, preden
jih je bilo mogoãe odpeljati naprej v
skladi‰ãe. V okviru pilotnega projekta
se je ob razkladanju palete odãitala
ãrtna koda, voznik tovornjaka pa je tako
lahko takoj pri‰el po paleto in jo odpeljal
v trgovino. âas razkladanja tovornjaka
se je skraj‰al za 44 odstotkov. Promet
na obmoãju rampe skladi‰ãa se je
poveãal za 55 odstotkov.

»Izbolj‰an je nadzor zalog, informacije o
zalogah so bolj natanãne, sledljivost
palet pa veliko bolj‰a. To velja tudi za tri
dobavitelje, ki so sistem notranje
sledljivosti zaãeli uporabljati v svojih
skladi‰ãih.«
Pilotni projekt je bil konãan v zaãetku
poletja. Jeseni bodo sistem zaãela
uporabljati vsa Ikeina skladi‰ãa po vsem
svetu. Ta skupaj vsako leto obdelajo veã
kot 20 milijonov kubiãnih metrov blaga.
Skladi‰ãni delavci so bili Ïe vkljuãeni v
usposabljanje o sistemu GS1. Ikea Ïe
uporablja sistem upravljanja skladi‰ã, ki
lahko obdela ‰tevilke palet, kar pomeni,
da je pripravljen za funkcije sledljivosti,
ki so predvidene v sistemu GS1.
Vir: Intouch, GS1
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Vpra‰anja in odgovori
V na‰em podjetju bomo zaãeli
izdelovati lastno trgovsko
blagovno znamko. Izdelke bo za
nas proizvajalo podjetje v tujini.
Zanima nas, ali lahko predpono
podjetja, ki nam jo je dodelil GS1
Slovenija, uporabimo tudi za na‰e
blago, proizvedeno v tujini?

Lili Bahoriã, GS1 Slovenija

Polona Urbanc, GS1 Slovenija

Pri pripravi vpra‰anj in odgovorov je sodelovala tudi Bojana Bevc, GS1 Slovenija

Ali lahko prve cifre oznaãujejo
drÏavo porekla proizvoda?
Ne. Prve cifre oznaãujejo drÏavo
nacionalne organizacije GS1, ki je
podjetje vãlanila in mu dodelila interval
‰tevilk za oznaãevanje artiklov. Sami
proizvodi so lahko proizvedeni kjer koli
na svetu. Na primer, ‰tevilke, ki se
zaãenjajo s 383, je dodelila GS1
Slovenija. Enako velja za ostale
organizacije GS1 in njihove predpone.

Ali sta opis in cena artikla
vkljuãena v ãrtno kodo?
V splo‰nem temu ni tako. ârtna koda
predstavlja le ‰tevilko, prikazano pod
njo, ki pa samo edinstveno oznaãuje
artikel. Vse informacije o proizvodu so v
raãunalnikovi podatkovni bazi. Edina
izjema je ‰tevilka GTIN-13 za artikle s
spremenljivo vsebino in kupone, ki

vsebujejo tudi ceno ali teÏo artikla ali
vrednost kupona.

Kdaj se sme ‰tevilka GTIN
ponovno uporabiti, ãe je podjetje
opustilo proizvodnjo neke
prodajne enote?
·tevilke GTIN, dodeljene prodajnim
enotam, ki so bile nato opu‰ãene, se ne
smejo ponovno uporabiti za druge
prodajne enote najmanj 48 mesecev od
dne, ko je lastnik blagovne znamke
zadnjiã dobavil prvotno prodajno enoto.
Pri oblaãilih je to najkraj‰e obdobje
skraj‰ano na 30 mesecev. Odvisno od
tipa blaga utegne biti potrebno tudi
dalj‰e obdobje (npr. jekleni nosilci, ki se
lahko skladi‰ãijo nekaj let, preden
vstopijo v preskrbovalno verigo). V
vsakem primeru sta potrebna tehten
premislek in morebiten posvet z
organizacijo GS1.

Vse Ëlane GS1 v Sloveniji prosimo, da nam sporoËate morebitne
spremembe poslovnih naslovov vaπih firm, kontaktnih oseb
odgovornih za standarde GS1, telefonov, e-poπte ali drugih
pomembnih naslovnih podatkov, ki so nastali v Ëasu od izpolnitve
pristopne izjave ob vËlanitvi v GS1 ali πe v EAN Slovenija.
Lahko pa te podatke Ëlani sami aæurirate, potem, ko se z vaπim
geslom prijavite na portal GS1 Slovenija – www.gs1si.org.
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Da, za proizvode lastne blagovne znamke
se vedno uporabijo lastne identifikacijske
‰tevilke GTIN. Lastnik blagovne znamke je
pristojen za dodelitev GTIN ne glede na
to, kje in kdo je proizvedel izdelek. Tudi
ãe podjetje proizvaja svoje izdelke v neki
drugi drÏavi in jih prodaja pod lastno
blagovno znamko, je odgovorno za
o‰tevilãevanje izdelkov.

Blago, ki ga uvaÏamo od
dobavitelja iz tujine, je oznaãeno s
trinajstmestno ãrtno kodo EAN na
posamiãnem pakiranju. Kako na
tej podlagi doloãimo kodo za
transportni karton in za celo
paleto? Ali kodo lahko doloãimo
sami ali nam mora proizvajalec
kodo posredovati? Ali lahko na
transportno pakiranje nalepimo
kodo svojega podjetja?
Najenostavneje je, da proizvajalec
o‰tevilãi tudi kartone in palete. To lahko
od njega zahtevate, sami pa ne smete
sestavljati ‰tevilk s proizvajalãevo
predpono!
âe proizvajalec tega ne zagotovi, lahko
transportne enote oznaãite s ‰tevilkami
GTIN iz lastnega intervala ‰tevilk GS1, ki
ste jih pridobili z vãlanitvijo v GS1
Slovenija.
V primeru, da uvoÏen izdelek kakor koli
spremenite (npr. embalaÏa), morate ta
izdelek oznaãiti s ‰tevilko GTIN iz svoje
predpone podjetja, dodeljene pri GS1
Slovenija.
Pri nas lahko opravite verifikacijo kode, ki
pokaÏe, ali je simbol skladen z zahtevami
standarda.

Kako lahko sami natisnemo
ãrtne kode na na‰e izdelke?
âe Ïelite sami tiskati simbole ãrtne kode
(npr. na samolepljive etikete),
potrebujete poseben program in
primeren tiskalnik. Nekateri programi Ïe
vsebujejo module, ki omogoãajo

NOVICE GS1 Slovenija
preslikavo identifikacijske ‰tevilke v ãrtno
kodo. Za maloprodajo je treba vedno
izbrati kodo EAN-13! Za nakup programa
se obrnite na prodajalca programske
opreme. Specifikacije za velikost simbola
so podane v uporabni‰kem priroãniku,
dostopne pa so tudi na na‰ih spletnih
straneh.
Kot uporabnik sistema GS1 ste odgovorni
za pravilno uporabo standardov GS1.
Lahko pa nam natiskane simbole po‰ljete
v pregled oziroma verifikacijo.

Kje lahko dobim veã informacij?
Podrobnej‰e informacije lahko dobite na
spletni strani GS1 Slovenija
www.gs1si.org, na brezplaãnih meseãnih
uvodnih seminarjih o sistemu GS1
(potrebna je predhodna prijava), na tel.
‰t. 01/58-98-320 ali na elektronskem
naslovu: info@gs1si.org

Vabimo vas, da se nam pridruæite z avtorskimi
prispevki o vaπih izkuπnjah pri uporabi
standardov GS1.
Na vsa vpraπanja vam bo odgovorila Lili BahoriË
na telefonski πtevilki

01 58 98 320.
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