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RFID

УНИКАТНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОМАГАЛА
UDI идентификацијата е задолжителна за сите медицински 
уреди, со уникатна идентификација на продуктот преку бар 

код и негова регистрација во UDI базата на податоци. 

UDI

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ 
Уникатна идентификација за документирање на настани 

во електронското здравствено досие на пациентот 

GSRN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОСЛУЖАВНИЦИТЕ 
ЗА ХРАНА 

Се потврдува дека пациентот го добил оброкот кој е 
наменет за него/неа.

SSCC

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
Идентификација на мебел или електронски уреди за 

точен финансиски мониторинг 

GIAI

УНИКАТНА ИДНЕТИФИКАЦИЈА ПРИ 
ДОСТАВА 

За менаџирање на прием и следливост на 
продукти во склоп на една болница.

SSCC
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ 

GTIN се користи за управување на инвентар, 
подготовка на пратки, следење на продукти интерно 
и екстерно, како и како референца за електронското 
досие на пациентите. Batch број и датата на употреба 

го надополнуваат GTIN бројот за обезбедување на 
следливост, а со додавање и на сериски број се 

создава моќна алатка за борба со фалсификаторите.

GTIN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИСПОРАКА 
Преку дополнителни Апликациски идентификатори 

(AI) вклучени во бар кодот.

GLN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ
GSRN е дополнет со SRIN број за идентификација 
на престојот на пациентот или пружената нега. 

GSRN и SRIN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЛОКАЦИЈА
За проверка дали пратката е испорачана на вистинско 

место

GLN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА 
Се користи за регистрација на давателот на услуга во 
електронското досие на пациентот, како на пример 

хирург кој го оперирал. 

GSRN

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СРЕДСТВА ОД МЕДИЦИНКА 
ОПРЕМА 

Уникатната идентификација на медицинската опрема 
овозможува нејзино следење за време на целиот нејзин 

животен век 
Баркодови од GTIN и UDI делот плус RFID од SGTIN

SGTIN или GRAI 

Хируршки инструменти
Уникатна идентификација за обезбедување на 

прецизна следливост за време на животниот циклус 
на инструментот 

SGTIN или GRAI

RFID

GS1 стандарди  
За поголема видливост во синџирот на снабдување 
и за зголемена безбедност на пациентите
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SGTIN
УНИКАТНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОБЛЕКА

За автоматско управување со пералните и 

дистрибуцијата на облека.




