Poznań, 10 marca 2021 roku

Deloitte przypomina: „śledźcie każdą dawkę szczepionki!”

Nowy raport Deloitte podkreśla „pilną potrzebę” szybkiego przyjęcia globalnego
standardu opartego na kodach kreskowych, zanim rozpocznie się największa
w historii akcja dystrybucji szczepionek.

Nowy raport Deloitte podkreśla przyjęcie globalnych standardów w służbie zdrowia jako
pilnie wymagane rozwiązanie, by szczepionki na COVID-19 dystrybuować szybko, wydajnie
i

bezpiecznie.

Tom

Woods,

Przewodniczący

Globalnego

Komitetu

Kierowniczego

ds. Zapewnienia Jakości Produktów Zdrowotnych z ramienia Banku Światowego, nawołuje
do przyjęcia wspólnych standardów, w tym skanowania z użyciem kodów kreskowych, jako
„najistotniejszego i niewystarczająco poruszanego elementu ochrony przed błędami
w dystrybucji szczepionek, umożliwiającego ich śledzenie i zabezpieczenie pacjentów
w ramach kampanii szczepień przeciwko COVID-19”.

Jak wskazują autorzy przeprowadzonego przez Deloitte badania Securing Trust in the
Global COVID-19 Supply Chain oprócz współpracy i sprawnej komunikacji przedstawicieli
branży pharma „przyjęcie standardów GS1 to kolejny element zwiększający zaufanie na
każdym etapie łańcucha dostaw”, a „zaufanie to ostatecznie ma wpływ na samych
pacjentów”.

Fałszywka się nie przeciśnie

Kody kreskowe zgodne z GS1 w sposób niepowtarzalny identyfikują produkty medyczne,
w tym szczepionki, od laboratorium przez badania kliniczne aż po etap podania. Stosując

standardy GS1, producenci farmaceutyków, dystrybutorzy oraz dostawcy usług na rynku
ochrony

zdrowia

postępują

zgodnie

z

protokołami

i

środkami

bezpieczeństwa,

usprawniającymi koordynację łańcucha dostaw i zwiększającymi jego przejrzystość.
Zmniejsza to ryzyko działań dywersyjnych, wygaśnięcia terminów przydatności szczepionek
i rozpowszechniania podrobionych egzemplarzy. Dzięki temu opinia publiczna może mieć
pewność, że zarówno sama szczepionka, jak i proces jej wprowadzania na rynek jest
bezpieczny.

Choć stopień przyjęcia standardów GS1 w służbie zdrowia nieustannie się zwiększa, nie jest
to jeszcze zjawisko powszechne. Raport Deloitte określa informacje identyfikujące
szczepionki (np. identyfikator produktu, numer partii i datę przydatności) jako „zasadnicze”
z punktu widzenia podmiotów prowadzących szczepienia. Autorzy wskazują zalecenia WHO
„by wszystkie szczepionki oznaczać za pomocą standardowych kodów kreskowych”. GAVI
i UNICEF również wymagają stosowania standardów GS1 na wtórnych opakowaniach
szczepionek.

Globalna identyfikacja wzbudza zaufanie

Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska, zauważa, że „świat stoi przed olbrzymim
wyzwaniem związanym z dystrybucją i podaniem szczepionek. Standardy GS1 mogą
stanowić

klucz

do

ich

identyfikacji.

Ponadto

mogą

pomóc

zmniejszyć

obciążenie

pracowników służby zdrowia i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów. Kody kreskowe w
ochronie zdrowia już od lat ratują zdrowie i życie pacjentów. Dziś GS1 jest gotowe pomóc
wszystkim stronom w pomyślnym przeprowadzeniu tej krytycznej operacji”.

Z kolei Greg Reh, lider globalnego działu nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia w Deloitte,
dodaje: „Poziom przejrzystości i zaufania publicznego będzie kluczowy dla akceptacji
i zaufania wobec szczepionek na COVID-19, a przyjmowanie globalnych standardów
organizacji takich jak GS1 pomaga wzbudzić zaufanie do tych szczepionek”.

Aktualnie

ponad

70

krajów

stosuje

przepisy

ochrony

zdrowia

i

wymagania

dla

kontrahentów zgodne ze standardami GS1. Kraje te korzystają z dwuwymiarowych (2D)

2

kodów kreskowych GS1 DataMatrix umożliwiających kodowanie informacji identyfikujących
szczepionkę w celu ograniczenia ryzyka błędów i zapewnienia możliwości ich śledzenia.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.gs1.org/industries/healthcare/trust
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GS1 Polska – zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona organizacja
przyjmuje firmy i instytucje z Polski i UE do Systemu GS1 oraz nadaje im uprawnienia
do stosowania kodów kreskowych GS1. Wspiera Uczestników Systemu w efektywnym
wdrażaniu standardów GS1, stanowiących zbiór wielobranżowych rozwiązań i narzędzi
identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze
aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań.
Więcej informacji www.gs1pl.org
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