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GS1 Globális Egészségügyi Konferencia
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KÉPZELD EL: Egy világ - egy szabvány - egy cél: a betegbiztonság növelése

A konferencia célkitűzései:
-

-

-

Elérhetővé tenni a legfrissebb információkat az egészségügyi ágazatban megvalósult
megoldásokról, a fejlesztési eredményeket az automatikus termék azonosítás, a termék
nyomon követés és az elektronikus termék katalógusok területén.
Kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése azokkal a partnerekkel, akik az egészségügyi
szektorban világ minden részén résztvevői és alkalmazói a GS1 egyedi, szektor semleges és
globális platformjának.
Bemutatni a gyakorlatban már működő szolgáltatási lánc adat szabványokat.
Gyakorlati megoldások bemutatása, hogyan alkalmazható a GS1 a kórházakban, a
gyógyszeriparban és kereskedelemben valamint a betegbiztonság területén.

Részletes program és regisztráció: www.gs1.org/budapest2015
A konferencia fő programblokkjai, témái:
Október 20.

Október 21.

Október 22.

Megnyitó

Plenáris ülés: nyomon követés

Plenáris ülés: kórházi bevezetések
Ebéd: általános és kórházi előadás
sikeres esettanulmányról
GS1 szabványok a kórházakban,
betegágymenti adatrögzítés,
hatósági előadások (gyógyszer)

Kérdezd a szakértőket:
Ebéd: általános és nyomon követési
IT megoldás (EPCIS) ismertetetése
EPCIS bevezetése, nyomon követés,
egyedi eszköz azonosítás (UDI)
bemutatása, hatósági előadások
(orvostechnikai eszköz)
Ünnepi vacsora

Plenáris ülés: egyedi eszköz
azonosítás (UDI), nyomon
követés kezdeményezések
Bevezetési esettanulmányok
Ebéd

Poszter kiállítás - állófogadás

Biztonságosabb egészségügy
szerte a világon

Zárás

A konferencia főbb előadásai:
Október 20.:
-

Nyitó előadás a GS1 szabványokról
A terméklánc, a felhasználási folyamatok nyomon követése a gyógyszerellátásban
Nemzeti termék nyomon követési rendszer bevezetése, kórházi implementáció a
gyakorlatban, Ausztráliában
Globális termékadat megosztási rendszer (GDSN) a kórházak számára Németországban (SAP
pilot)
Gyakorlati alkalmazási példák bemutatása Hollandiából:

o

-

-

Új irányelvek bevezetése a vonalkódos azonosítás területén a gyógyszerellátás során,
egyedi termék (unit) azonosítás
o Magas kockázatú egyedi gyógyszerek ellátási láncának követése a műtőben
o Kevesebb raktár – több hely: Orvostechnikai eszközök és anyagok nyomon
követésének gyakorlata a műtőben
Globális termékadat megosztási rendszer (GDSN) és elektronikus adatkommunikáció (EDI) a
közbeszerzésben (RESAH) Franciaországban
A kórházi minőségbiztosítás és a GS1 rendszer összefüggései
Alkalmazási esettanulmányok:
o GS1 szabványok bevezetése a kórházakban. Hol és mivel érdemes kezdeni?
o Beteg szintű adatgyűjtés az ellátás helyén és időpontjában
o Hatósági munkacsoport: hatósági előírások a gyógyszerek és hatóanyagok területén
o Egyedi egészségügyi eszköz azonosítás a betegbiztonság érdekében.
Nemzetközi hatósági egészségügyi ellátási lánc dolgai – kizárólag egészségügyi hatósági
résztvevőknek

Október 21.:
-

Hamisított gyógyszerek irányelv (European Comission előadása)
Hamisított gyógyszerek irányelv alkalmazása - gyártók egyedi sorszámozása
Szabályozási menetrend – nyomon követés, sorszámozás (APEC előadása)
A több célpiacú termék azonosítása és vonalkódos jelölése illetve a szemmel olvasható
információk a címkén
Gyógyszerek jelölése GS1 DataMatrix kóddal, gyógyszerek egyedi sorszámozása
Taktikai lépések a kórházi bevezetésben
Elektronikus termékkód információs szolgáltatás (EPCIS) a termékek nyomon
követhetőségére: hol, mikor, és miért az ellátási lánc átláthatóságáért
Alkalmazási esettanulmányok:
o Elektronikus termékkód információs szolgáltatás (EPCIS) által biztosított szektorokon
átnyúló adatcsere a nyomon követés biztosításához
o Gyógyszerek nyomon követése a gyártástól a felhasználásig.
o Orvostechnikai eszközök egyedi eszköz azonosítása (UDI - Unique Device
Identification) – Termék törzsadatok és az adatminőség
o Hatósági előírások az orvostechnikai eszközök területén

Október 22.:
-

-

Orvostechnikai eszközök egyedi eszköz azonosítása (UDI - Unique Device Identification) és a
hatósági előírások a nyomon követés érdekében
UDI és orvostechnikai eszközök irányelv (European Comission előadása)

UDI (Eucomed előadása)
UDI – tapasztalatok és kihívások az USA FDA UDI szabályok bevezetése kapcsán (USA
FDA előadása)

-

Kórházi bevezetések - Orvostechnikai eszközök egyedi eszköz azonosítása:

További információ:
Burányi Zsófia – buranyi@gs1hu.org, 06-30-5752203
Krázli Zoltán – krazli@gs1hu.org, 06-30-740-6526

