
GS1 Здравство 
Подигнување на вниманието за безбедност 
на пациентите и  ефикасноста на
дистрибутивниот синџир 



Трансформирање на здравствениот
дистрибутивен синџир 
 Здравствените системи низ целиот свет се соочуваат со предизвиците
кои влијаат на целокупниот дистрибутивен синџир, од производители до
продавачи, дистрибутери, групи на организации и здравствени провајдери.
Сите се загрижени за две главни области: зголемување на ефикасноста 
на дистрибутивниот синџир и, поважно, обезбедување на сигурност 
на пациентот. 
 
Регулативите продолжуваат да се развиваат; новите регулативи ќе имаат
директно влијание врз здравствениот дистрибутивен синџир, со што ќе ги принуди
здравствените организации да имплементираат технологии за автоматска 
идентификација, електронски каталози со производи, серијализација 
(уникатен сериски број на секое пакување или производ, 
каде што тоа е возможно) и/или
системи за следливост.
 
Стандардите за дистрибутивните синџири можат да понудат 
глобална рамка за поедноставно усогласување со 
регулативите и барањата за тендери и соочување 
со предизвиците на денешниот комплексен 
здравствен дистрибутивен синџир.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Healthcare systems around the globe are facing challenges that aff ect 

the entire supply chain, from manufacturers through to wholesalers, 

distributors, group purchasing organisations and healthcare providers. 

Everyone is concerned primarily with two main issues: 

.

The regulatory landscape continues to evolve; new regulations will have 

a direct impact on the Healthcare supply chain, requiring stakeholders 

to implement automatic identifi cation technologies, electronic product 

catalogues, serialisation (a unique serial number on each package or 

product, where appropriate) and/or traceability systems.

Supply chain data standards can provide a global framework 

for all stakeholders to comply with regulatory and tender 

requirements and to meet the challenges of today’s complex

Healthcare supply chain.  

 The GS1 System of 
Standards provides a 

global harmonised and 
integrated framework 

to manage supply chain 
information.
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Соочување со предизвиците
на денешниот здравствен
дистрибутивен систем 
Грижата за безбедноста на пациентите и рапидно растеч-
ките здравствени трошоци предизвикаа одговорните 
лица да се обидат да ги решат важните предизвици:
•    Намалување на медицинските грешки
•    Овозможување на ефективно отповикување на производите, 
     извештаи за негативни настани и анализа на пазарот. 
•    Зголемување на сигурноста на дистрибутивниот синџир и
      борбата против фалсификувањето
•    Заверувањето на документацијата за лекување во електронските
     здравствени или медицински записи (EHR/EMR)
•    Оптимизирање на производството и процесите за пакување во 
     глобалната околина
•    Оптимизирање на менаџирањето на дистрибутивниот синџир,   
      вклучувајќи ја логистиката, набавувањето, складирањето и
      процесите за менаџирање на средствата. 
 
Позначајните примери за развој на регулативи во светот
вклучуваат: 
•    Уникатна идентификација на уредите (UDI) и следливост: 
     US FDA, Global Harmonization Taskforce (GHTF), Европска 
     комисија, кинеската SFDA…
•    Серијализиран идентификатор на фармацевтските производи и
     следливост: US FDA, Турција, Бразил, Калифорнија…
•    GS1 DataMatrix: Франција, Кореја, Турција…
•    Електронски каталози на производи: Австралија, NHS(UK),Турција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reducing medical errors

• Enabling eff ective product recalls, adverse event reporting and 

post market surveillance

• Increasing supply chain security and fi ghting counterfeiting

• Facilitating treatment documentation in Electronic Health Records/

Electronic Medical Records  (EHR/EMR) 

• Optimising production and packaging processes in a global 

environment

• Optimising supply chain management, including logistics, 

procurement, stock and asset management processes 

• Unique Device Identifi cation (UDI) & traceability: US FDA, Global 

Harmonization Taskforce (GHTF), European Commission, China 

SFDA…

• Serialised pharmaceutical product identifi er & traceability: US FDA, 

Turkey, Brazil, California…

• GS1 DataMatrix: France, Korea, Turkey…

• Electronic product catalogues: Australia, NHS (UK), Turkey…   

Managing supply chain data – Increase visibility and security in 

the Healthcare supply chain

• Automatic Identifi cation & Data Capture (AIDC) systems, including 

bar codes and RFID 

• eProcurement, enabled by Electronic Data Interchange (EDI)

• Electronic product catalogues

• Traceability Systems

Pushing the boundaries 
of the Healthcare supply chain

Did you know?

• 1.3 million patients are injured 

annually because of medication 

errors in the USA (Source: The 

Prescription, Vol. 1, No. 1, July 2005, 

Medication Error Statistics)

• A batch of 70,000 fake life-saving 

drugs entered the National Health 

Service (NHS) in the UK in June 2007 

(Source: Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency, UK)

• Of approximately 66,000 adverse 

event reports received by the FDA in 

the United States, 60% lacked the lot 

number or other meaningful identifi er 

(Source: FDA)

• Three diff erent (country specifi c) 

bar code requirements could cost 

some manufacturers an additional 

€38 million per year in Europe alone 

(Source: EFPIA – assuming production 

of 500 million packs in Europe per 

year and three diff erent product ID 

requirements)

• The average Healthcare provider 

is spending over 30% of its annual 

operating budget to support the 

supply chain (Source: University of 

Arkansas)
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•   1,3 милиони пациенти се повредуваат     годишно поради грешки во лекување-     то во САД (Извор:The Prescription,      Vol. 1, No. 1, јули 2005, Medication      Error Statistics)•    Количина од 70,000 лажни лекови за     смртоносни болести биле регистри-     рани во National Health Service (NHS)     во Велика Британија во јуни 2007     (Извор: Source: Medicines and      Healthcare Products Regulatory      Agency, UK)•    Просечно 66,000 негативни настани     биле регистрирани од FDA во САД,      нa 60% од нив им недостигал сери-     скиот број или друг значаен иденти-     фикатор (Извор: FDA)•    Три различни (за секоја држава спе-     цифични) барања за баркодови би ги     чинело производителите дополнител-     ни €38 милиони годишно само во     Европа (Извор: EFPIA – предвидено е     производство од 500 милиони пакува-     ња во Европа годишно и три различни     барања за ID на производот)•    Просечно здравствениот провајдер     троши 30% од годинешниот буџет за     поддршка на дистрибутивниот синџир.     (Извор: Универзитетот на Арканзас)
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Зошто да се избере 

GS1 системот на стандарди
Намалени трошоци и комплексност

Некои организации развиваат нивен сопствен идентификациски 
систем, електронски каталози на производите и системи за след-
ливост, кои се функционални само во нивната организација. 
Други користат локално развиени системи кои се единствено 
функционални во границите на еден сектор или една земја.    
 
GS1 системот на стандарди овозможува ефикасно и ефективно 
исполнување на различни локални и глобални барања со цел 
да се осигура интероперабилноста и компатибилноста во рамките 
на организацијата, помеѓу организациите и меѓу државите.

 
1. Глобален - GS1 стандардите овозможуваат уникатна идентифика-

ција и овозможуваат меѓудржавна компатибилност на решенијата во 
дистрибутивниот синџир.
2.  Постојан - Денес, во различни сектори, се случуваат преку 6 
милијарди трансакции дневно со користење на GS1 стандардите, со 
што се демонстрира постојаноста.
3. Повеќе-секторски - Користејќи ги истите стандарди за идентифика-
ција и следлење на здравствените и нездравствените производи, со
што се овозможува компатибилност на податоците за широк опсег на 
производи.
4. Кориснички - генериран - GS1 стандардите се изградени и се 
одржуваат колаборативно од волонтери низ целиот свет и го 
претставуваат секој дел од дистрибутивниот синџир.
5. Скалабилен - GS1 стандардите ги задоволуваат барањата како на 
малите рурални болници, така и на интернационалните здравствени 
установи.

Многу водечки организации низ светот ги поддржуваат GS1 стан-
дардите за да се овозможат поефикасни и поефективни реше-
нија во дистрибутивниот синџир за здравствениот сектор. 

 
 

 
 

 
 

 Some organisations develop their own proprietary identifi cation 

systems, electronic product catalogues or traceability systems, which 

are only functional within their own organisation. Others use locally 

developed systems that are only functional within the confi nes of a 

single sector or a single country. 

The GS1 System of Standards enables all stakeholders to effi  ciently 

and eff ectively comply with various local and global requirements by 

ensuring interoperability and compatibility within an organisation, 

between organisations and across borders. 

Many leading organisations worldwide have endorsed GS1 Standards 

to enable eff ective and effi  cient supply chain solutions for the 

Healthcare sector. 
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We need a global vision: Healthcare 

is a global business where supply 

chain partners exchange goods 

and information. Global standards 

are key success factors for process 

improvements for suppliers.”

Dr. Meinrad Lugan, Member of the 

Management Board of B.Braun Melsungen 

AG, Germany 

“Using multiple standards to 

catalogue, order, invoice, inventory 

and ship supplies and devices, 

increases costs and safety risks and 

makes the Healthcare supply chain so 

complex that effi  ciencies are diffi  cult 

achieve.”

Mike Duke, Senior Director, Supply Chain 

Services, VHA, Inc., USA

(VHA serves 1,400 not-for-profi t hospitals and 

more than 24,000 non-acute care Healthcare 

organisations nationwide.) 

“We are taking this leadership 

position now because it is time to 

implement GS1 Global Supply Chain 

Standards in Healthcare if we hope to; 

reduce the overall cost of Healthcare, 

signifi cantly increase supply chain 

effi  ciency and improve patient 

safety. GPOs stand ready to help their 

hospitals and supplier partners make 

Healthcare better today!”

Curtis Rooney, President of the Health 

Industry Group Purchasing Association 

(HIGPA), USA (representing 16 Group 

Purchasing Organisations)

“When developing a bar code 

strategy, reviewing a company’s 

existing bar code strategy 

or changing packaging and 

labelling confi gurations, Eucomed 

recommends that its members 

consider the adoption, or increased 

use of GS1 Standards.”

Eucomed Guidance Document, September 

2007 (Eucomed represents 4,500 designers, 

manufacturers and suppliers of medical 

technology.)

“CPSI and ISMP Canada jointly 

endorsed the adoption of the GS1 

Global Standards for automatic 

identifi cation of pharmaceutical 

products in Canada. Through the 

Canadian Pharmaceutical Bar 

Coding Project, the Healthcare 

system is working to proactively and 

cooperatively reach agreement on 

implementation of the standards, 

moving towards use of bar coding 

to enhance safety checks at multiple 

points…”

Canadian Patient Safety Institute (CPSI) and 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP) 

Canada, Press Release, November 2009

“Adopting GS1 Standards will 

allow us to improve and integrate 

processes with our suppliers, 

distributors and customers. This 

system also off ers improvement 

in security, cost savings and 

effi  ciencies.” 

Mario Jerez, Director, Cenabast, Chile (Supply 

Center for the Ministry of Health in Chile)

“We are building an electronically 

interconnected health environment 

based on GS1 Standards. This will 

provide a vital opportunity to make 

signifi cant effi  ciency gains and cost 

savings in the public health sector at 

a time when there are considerable 

pressures on limited resources to 

meet current and future service 

demands.” 

Ken Nobbs, Program Manager – Medical 

Products, National E-Health Transition 

Authority (NETHA), Australia

“We have recommended that 

the GS1 System should be used 

for coding in Healthcare, both by 

manufacturers of medicines and 

devices, and by NHS organisations. 

This recommendation will be 

supported by co-ordinated action 

from a number of agencies.”

Lord Hunt of Kings Heath, Former Minister of 

State for Quality at the Department of Health 

(2007), UK

“The AHRMM Board and its 

membership are dedicated to 

the GS1 Standards movement in 

Healthcare because we understand 

the positive impact data standards 

will have on improving patient safety 

and supply chain effi  ciency. I urge 

every supply chain professional to 

become educated about the GS1 

Standards…”

Jay Kirkpatrick, President, Association 

for Healthcare Resource & Materials 

Management, American Hospital Association
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Како функционира GS1 системот 
за стандарди
GS1 стандарди - Интероперабилни градежни блокови за 
интегриран систем, кој овозможува следливост и видливост
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS1 Standards – Interoperable building blocks for an 

integrated system enabling traceability and visibility

Standards-based solutions for 
the Healthcare supply chain

• GS1 eCom enables Electronic Data Interchange, 

providing clear guidelines for creating electronic 

versions of all sorts of business documents in the 

Order to Invoice cycle, such as Purchase Order (PO) 

and Despatch Advice (DESADV), based on GS1 

Identifi cation Keys.

• GS1 Global Data Synchronisation Network 

(GDSN) allows users to obtain, maintain, validate 

and exchange master data in a secure and reliable 

environment via a network of GDSN-certifi ed data 

pools. The synchronised information (including 

GTIN, GLN and a defi ned set of product attributes 

[elements]) empowers electronic product catalogues.  

• GS1 EPC Information Services (EPCIS) provides 

the ability to track and trace products as they move 

through the supply chain, and includes a set of 

interfaces (capture and query) for obtaining and 

sharing data about unique items both within and 

across organisations.   

The GS1 System of Standards is a fl exible architecture that 

ensures maximum effi  ciency. It is built around and upon 

several elements:

• GS1 Identifi cation Keys are the foundation of 

the GS1 System and ensure the globally unique 

identifi cation of products, locations, assets, etc. 

Identifi cation Keys include for example GTIN (Global 

Trade Item Number) and GLN (Global Location 

Number).

• GS1 Application Identifi ers present a standardised 

way to encode additional information, such as expiry 

date, lot number and serial number.

• GS1 BarCodes provide a portfolio of data carriers 

including GS1-128 Linear bar codes, GS1 DataMatrix 

(two dimensional bar codes) and others. For 

manufacturers, these meet the various needs 

including; diff ering pack sizes, amount of data and 

packaging/production rates. For users, these carriers 

can include all the required data.

• GS1 EPCglobal uses Radio Frequency Identifi cation 

(RFID) technology to electronically carry GS1 

Identifi cation Keys in the Electronic Product Code (EPC)
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GS1 системот на стандарди е флексибилна архитектура која обезбедува максимална ефикасност. Тој е изграден врз основа на неколку елементи:•                                                                        се основата на GS1 системот и тие овозможуваат глобална уникатна идентификација на производите, локациите, средствата, итн. Идентификациските клучеви вклучуваат, на пример, GTIN (Global Trade Item Number) и GLN (Global Location Number).•                                                                                      претставуваат стандарден начин на кодирање на дополнителни информации, како што се датум на употреба, сериски/лот број, итн...•                                        нудат портфолио на податочни носители вклучувајќи ги GS1-128 линеарните баркодови, GS1 DataMatrix (дводимензионален баркод) и други. За производителите, овие баркодови ги задоволуваат барањата како што се: различни големини на пакувања, количество на податоци и рати на производство/пакување. За купувачите, овие носители можат да ги вклучуваат сите потребни податоци.•                                  користи радио-фреквентна идентификациска технологија (RFID) за електронски пренос на GS1 идентификациските клучеви во електронскиот код на производот (EPC).
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•                           овозможува електронска размена на податоци, обезбедувајќи јасни упатства за креирање на електронски верзии од сите видови бизнис доументи во циклусот од нарачка до фактура, како што е нарачката за купување (PO) и испратница (DESADV), базирани на GS1 идентификациските клучеви.•    му дозволува на корисниците да добијат, одржуваат, валидираат и разменуваат основни податоци во сигурносна и надежна околина преку мрежа на GDSN - сертифицирани податочни базени. Синхронизираната информација (вклучува GTIN, GLN и дефинирана низа на атрибути на производот [елементи]) e основа за развивање на електронски каталози на производи.•                                                                                нуди можност за следење на производите додека тие се движат низ дистрибутивниот синџир и вклучува интерфејси (примање и пребарување) за добивање и споделување на податоците за уникатните елементи и во рамките на 
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Поврзување на точките на производство,
        нега на пациентот и  давање лекови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecting the dots from point-of-production 
to point-of-care or point-of-dispensing

Во врска со GS1
и GS1 Здравство 

 GS1 е неутрална, непрофитна 
 организација посветена на
 дизајн и имплементација на
 глобалните стандарди и ре-
 шенија за подобрување на
 ефикасноста и видливоста во
 дистрибутивниот синџир. GS1
 има поддршка од повеќе од 1
 милион компании, кои извршу-

ваат 6 билиони трансакции.
GS1 е навистина глобална орга-
низација со локални организа-
ции во 108 земји, со глобална
канцеларија во Брисел, Белгија.  

GS1 Здравство е глобална,
доброволна корисничка група, 
која го предводи здравствениот
сектор до успешно  развивање
и имплементација на глобални
стандарди за подобрување на 

сигурноста на пациентот и ефи-
касноста на дистрибутивниот
синџир. GS1 Здравство се состои 
од учесници од сите области на 
здравствениот дистрибутивен 
синџир: производители, дистри-
бутери, болници и аптеки.
GS1 Здравство исто така одржу-
ва контакти со регулаторни аген-
ции и трговски организации низ
низ целиот свет. За повеќе ин-
формации посетете ја: www.gs1mk.
org.mk/ S_Zdravstvo_Intro.aspx
 

.

           GS1  Идентификациски клучеви и атрибути
 
 
 
 
 
 
 
 

Производ

   Global Trade Item 

    Number (GTIN)

Опционални GTIN атрибути 
како што е лот број, сериски

 број, датум на употреба

     Локација/Легален ентитет

               Global Location 

               Number (GLN)

EAN/UPC ITF-14 GS1 DataBar GS1 DataMatrix

Основни податоци

Global Data Synchronisation Network

(GDSN)

Трансакциски податоци

Eлектронски бизнис пораки преку
      GS1 XML or EANCOM

Податоци за физички настани

               EPC Information Service 

               (EPCIS)

GS1-128
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  Global Returnable Asset Identifier (GRAI)   Global Individual Asset Identifier (GIAI)
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