
GS1 Healthcare  
Smernice uvajanja standardov GS1 
za izvajalce zdravstvenih storitev 



V današnjih razmerah, ki se 

hitro spreminjajo, je zdravstvo 

pod velikim pritiskom, da 

zagotovi kakovostno oskrbo 

pacientov, pri čemer  se sooča 

z vse večjimi časovnimi in 

finančnimi omejitvami. Črtne 

kode in standardi GS1 

pomagajo pri reševanju 

osnovnih težav zdravstva in 

prispevajo k večji varnosti 

pacientov ter večji stroškovni 

učinkovitosti  procesov.

Dr. Erik van Ark, izvršni direktor za

medicinsko osebje, vodja operacijskega 

bloka, Bolnišnica Bernhoven, 

Nizozemska.

Zavedanje, da lahko 
naše bolnišnice 
izboljšamo in 
povečamo varnost, 
je dovolj velik razlog, 
da so standardi 
vključeni v delo 
vsakega od nas.

“

”

Rosemary Kennedy, izvršna 

direktorica - za poslovanje in 

infrastrukturo, Australian Capital 

Territory Healt.

Potrebovali smo 
standarde GS1,
sicer bi tvegali, da bi 
uvedli procese 
in sisteme, ki ne bi 
zajemali istih 
podatkov in nam 
omogočili njihovo 
učinkovito uporabo.

“

”

“Kot pacient bi želel informacije o svoji 

bolezni, svojem zdravniku, zdravljenju in 

stroških zdravljenja.”

“Kot medicinska sestra želim preveriti 

identiteto pacienta in njegovo kartoteko, 

želim preveriti zdravila, način zdravljenja 

in načrt zdravljenja; želim imeti tudi 

podatke o razpoložljivih medicinskih 

pripomočkih in zdravilih.”

“Kot zdravnik želim preveriti: identiteto 

pacienta in njegovo kartoteko, rezultate 

diagnostičnih testov, podatke o 

zdravljenju in planiranem zdravljenju, 

razpoložljivost medicinskih pripomočkov 

in zdravil.”

“Kot farmacevt potrebujem ažurne 

podatke o: pacientih in njihovih ID, 

vsadkih, zdravljenju, zdravilih, plačnikih, 

zalogah v bolnišnični lekarni, statusu in 

stanju odpoklicev ter povratnih 

informacijah bolnikov in zdravnikov.”

“Kot vodja skladišča potrebujem ažurne 

evidence inventarja in stanja ravni zalog, 

stroškov in (po-)naročil.”
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Koraki uvedbe 

Za bolj podroben opis procesa poglejte vodnik z desetimi koraki v angleščini: 

‘The 10-step guide for healthcare providers to implement GS1 standards’
https://www.gs1.org/sites/default/files/images/10-step-guide-gs1-healthcare-standards.pdf | https://www.gs1.org
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Kaj
Kaj potrebuje bolnišnica?

S kakšnimi problemi se srečujete?

Opredelite problem, ki ga želite 

rešiti. Kaj so naredile druge 

bolnišnice?

Določite, kje in kako želite uvesti 

sistem sledljivosti.

Zagotovite orodja in računalniški 

dostop do gradiv.

Svetujte ekipi za potrjevanje 

odločitev.

Izvedite pilotno študijo, da preizkusite 

(del) vaših rešitev. Začnite z ožjim 

področjem, na primer le z  eno 

posebnostjo ali procesom.

Zbirajte povratne informacije.

Zagotovite, da bodo rezultati študije 

posredovani vodstvu bolnišnice.

Testirajte ključne kazalnike (KPI) za nadzor.

Vzpostavite delujoč 

»produkcijski« sistem.

Merite in vrednotite delovanje.

Zagotovite službo za pomoč 

uporabnikom.

Skrbno pripravite naslednjo fazo.

Katere so možne rešitve? 

Izmenjujte svoje ideje z drugimi.

Preglejte primere drugih bolnišnic.

Spoznajte standarde.

Ugotovite razpoložljivosti virov – 

človeških in finančnih.

Ustanovite strokovno skupino.

Izmenjujete uspešne zgodbe (rešitve).

Kako

Kaj je

Kako

Kaj 

Kako

Kaj

Kako

Kaj 

Kako

“Kot vodja centralnega oddelka za 
sterilizacijo potrebujem evidenco vseh 

razpoložljivih in uporabljenih medicinskih 

pripomočkov, popoln pregled izvajanja 

procedur in načrtovanih operacij.”

“Kot član uprave želim pregled: posledic 

v primerih odpoklica, stanja stroškov in 

prihodkov, kakovosti in  rezultatov 

raziskav zadovoljstva.”

“Kot vodja nabave želim vedeti, ali so 

vsa zahtevana zdravila in naprave 

evidentirana in locirana.  In uspešno 

želim upravljati dobavitelje.”

“Kot upravitelj objektov potrebujem 

ažurne evidence planiranih del, čakalnih 

seznamov, zmogljivosti, sledljivosti 

pacientov, zdravil in medicinskih pripo-

močkov. Želim vedeti, ali so pacienti 

zadovoljni z našim delom.”

“Kot IT vodja želim interoperabilnost 

med sistemi identifikacije oseb, lokacij, 

razpoložljivih in uporabljenih 

proizvodov. Želim varnost  podatkov in 

upravljati s ponudniki rešitev,”

Koristi 
standardov GS1

Globalni 
jezik 
poslovanja

Zagotovljena sledljivost 
izdelkov do pacientov

Zmanjšanje količine odpadkov
in povečanje natančnosti 
v procesu naročanja

Izboljšana preglednost 
inventarja in nadzor nad 
zalogami

Učinkoviti, natančni 
in ciljno usmerjeni odpoklici

Več časa za delo s pacienti

Zmanjšanje števila napak 
v procesu zdravljenja  

Kdo so deležniki in 
kakšne so njihove 
potrebe v oskrbni 
zdravstveni verigi?

Nekateri zunanji deležniki 
dostavljajo izdelke v bolnišnico, 
drugi zagotavljajo storitve. Oboje 
je nujno za kakovostno in varno 
oskrbo. Standardi GS1 pri tem 
olajšujejo administrativne 
postopke, kot je na primer javno 
naročanje. Tudi po odpustu 
pacienta iz bolnišnice so lahko 
drugi deležniki, poleg bolnišnice, 
pomembni pri zagotavljanju 
nadaljnje oskrbe.

Zakonodaja in drugi predpisi 
podpirajo pravilno kodiranje 
izdelkov, tako da lahko bolnišnica 
na varen in učinkovit način 
procesira vse izdelke, ki vstopijo v 
njen sistem. To doprinese k 
optimizaciji dobavne verige in 
omogoča popolno sledljivost.
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• ID pacientke
• ID osebja
• (ID postopka/posega) 
• ID izdelka (GTIN)
• ID bolnišnice
• Sistem baz podatkov

• GTIN olajša deležnikom  
 posredovanje podatkov za 
  odpoklic regulatorju.
• GS1 pomaga pri kreiranju 
  postopka odpoklica: 
  Standardni koraki. 
• UDI 
• ID bolnišnice

• Izmenjava podatkov o 
  izdelku preko GDSN 

GTIN GDSN GSRNGTIN GDSN GSRN

• Izmenjava podatkov o 
  izdelku preko GDSN 

• Standardizirani sistemi
• UDI

GTIN GDSN GSRN

• Inveturni sistemi in sistemi
   porabe za komunikacijo z
    dobavitelji.
• Sistemi kakovosti pospešu-
    jejo prevzemanje odgovor-
   nosti. Zaznane probleme 
  kakovosti odpravimo in 
  zmanjšamo tveganja.
• Upravljanje zalog
• Upravljanje nabave

• ID osebja
• ID pacientke
• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

• ID pacientke
• ID izdelka/implantata
• Certificirani IT sistemi/
  sistemi baz podatkov
• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

Pot pacientke pri odpoklicu prsnih vsadkov
St

an
je

Prvotna operacija pacientke. Zdravnik specialist pri pregledu 
pacientke ugotovi, da je treba 
prsni vsadek odstraniti.

Operacija odstranitve vsadka 
je načrtovana v okviru plana 
posegov po operacijskih 
dvoranah. Pacientka prejme 
datum in čas operacije.

Pacientka pri sprejemu v  
bolnišnico dobi zapestnico z 
pacientkino ID. Medicinska 
sestra ji pomaga pri pripravi 
za operacijo.  

Pacientka je operirana. Pacientka se vrne domov. Pri 
odpustu dobi recepte oziroma 
zdravila za uporabo doma. 

Pacientka pride v bolnišnico 
na kontrolni pregled.

Pacientka ima težave. Pacientka obišče osebnega 
zdravnika, ker ima vse večje 
težave.
Osebni zdravnik jo napoti 
na pregled k zdravniku 
specialistu.
 

Nadzorni organ 
odpokliče izdelek 

(vsadek)

Zdravstvene  težave Posvetovanje z 
osebnim zdravnikom 

Consult with
physician

Prvotni kirurški poseg Pregled in 
diagnosticiranje

Določitev 
operacije

Sprejem 
v bolnišnico Operacija Odpust iz bolnišnice Kontrolni pregledi

Pacientka X

Nadzorni organ regulatorja 
prejme informacije in se odloči 
za odpoklic izdelka (prsnega 
vsadka).

Pot pacienta pri kirurškem zdravljenju 

Stanje

Zdravstvene težave Obisk osebnega zdravnika
Diagnosticiranje 

v bolnišnici
Priprave na operacijo 

doma
Hospitalizacija 

in kirurški poseg
Odpust iz bolnišnice Okrevanje Kontrolni pregledi

Zdravnik specialist postavi diagnozo 
pacientu.

Ko se težave stopnjujejo, pacient 
obišče osebnega zdravnika.

Pacient se pripravi za operacijo. Pacient je operiran. Pacient je odpuščen iz bolnišnice. Po operaciji pacient okreva doma. Pacient hodi v bolnišnico na 
kontrolne preglede.

Pacient zazna prve težave. 

Pacient Y
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• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

• V nekaterih državah: nacionalni 
 identifikator za zbiranje in ponovno 
 uporabo podatkov o pacientu, kot so:
 pretekle operacije in zdravljenja, 
 predpisana zdravila, zavarovanje, 
 alergije, vsadki (odpoklici) itd.

GSRNGSRN GLN GDTI GTIN

GLN GDSN

GSRN GSRNGLN GDTI GTIN GSRNGLN GDSN GTINGLN GDSN GTIN

• ID pacienta in ID osebja
• FMD

• Zapestnica pacienta z njegovo
 številko ID
• ID pacienta in ID osebja

• Komunikacija preko RIP • ID pacienta na zapestnici 
• Skeniranje ob postelji (na mestu
  oskrbe)
• Pomožna skeniranja
• ID osebja

• ID pacienta 
• ID izdelka/implantata
• Sistemi kakovosti
   pospešujejo prevzemanje
  odgovornosti. Zaznane 
   probleme kakovosti 
   odpravimo in zmanjšamo
   tveganja.

GSRNGDSN GTIN GSRNGDSN GTIN GSRNGDSN GTIN

GSRN GLN GTIN GSRN

Slovar kratic

FMD
Falsified Medicine Directive 

GDSN
Globalno omrežje za sinhronizacijo 
podatkov (Global Data Synchronization 
Network)

GDTI
Globalni identifikator tipa dokumenta 
(Global Document Type Identifier)

GLN
Globalna lokacijska številka 
(Global Location Number)

GSRN
Globalna številka storitvenega razmerja 
(Global Service Relationship Number)

GTIN
Globalna trgovinska številka izdelka
(Global Trade Item Number)

ID
Identifikator oseb, predmetov, lokacij 
itd.

IT
Informacijske tehnologije

KPI
Ključni kazalniki delovanja
(Key Performance Indicators)

MP
Medicinskim pripomočki in naprave

RIP
Računalniška izmenjava podatkov

UDI
Edinstveni identifikator pripomočka
(Unique Device Identification)
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GS1 Healthcare je globalna, prostovoljna 
skupnost, ki na enem mestu združuje vse 
deležnike oskrbne verige zdravstva vključno s 
proizvajalci, distributerji, izvajalci zdravstvenih 
storitev, ponudniki rešitev, regulatornimi organi in 
industrijskimi združenji. Poslanstvo GS1 
Healthcare je, da skupaj s strokovnjaki iz   
zdravstva omogoči uspešen razvoj in uvedbo 
globalnih standardov z namenom povečanja 
varnosti pacientov in učinkovitosti celotne 
oskrbne verige zdravstva. 

www.gs1.org/healthcare
www.gs1si.org


