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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο GS1 προσφέρει διεθνείς λύσεις για τη «θεραπεία»  

του τοµέα Υγείας 

 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Βέλγιο, 26 Οκτωβρίου 2012 – 250 ηγετικά στελέχη από τον τοµέα της Υγείας, 
κατασκευαστές, διανοµείς, νοσοκοµεία, οργανισµοί, πανεπιστήµια και ρυθµιστικές αρχές, 
συγκεντρώθηκαν στην Πορτογαλία από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο 22ο ∆ιεθνές Συνέδριο του GS1 
για τον τοµέα Υγείας, προκειµένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά µε τη βελτιστοποίηση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και την 
αποτελεσµατικότητα του τοµέα γενικότερα. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον GS1
®

, τον µη-κερδοσκοπικό οργανισµό που σχεδιάζει και 

διαχειρίζεται το διεθνές σύστηµα προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 
διαφάνειας των εφοδιαστικών αλυσίδων σε πολλούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν πολλά από τα βασικά θέµατα του κλάδου, όπως ο 
κανονισµός που προτάθηκε πρόσφατα από την US FDA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά µε ένα 
Σύστηµα Μοναδικής Αναγνώρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού (UDI), οι δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων σχετικά µε την Οδηγία για τα Πλαστά 
Φάρµακα κλπ. Παρουσιάστηκαν επίσης αξιοσηµείωτες περιπτώσεις εφαρµογής των προτύπων GS1 από 
κατασκευαστές, διανοµείς και νοσοκοµεία. 

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Παρόχων Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης (HPAC) – αποτελούµενη από 
ηγετικά στελέχη του χώρου – ξεκίνησε µια πρωτοβουλία δράσης απευθυνόµενη προς τους παρόχους 
λύσεων, µε σκοπό την αντιµετώπιση ζητηµάτων διαλειτουργικότητας µεταξύ των νοσοκοµείων. Η 
συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποτελεί µια από τίς µείζονες και επαναλαµβανόµενες προκλήσεις για τους 
παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης, που καλούνται να υιοθετήσουν τα πρότυπα GS1 έτσι ώστε η 
εφοδιαστική αλυσίδα του τοµέα Υγείας να επωφεληθεί άµεσα από την µείωση των ιατρικών σφαλµάτων 
και να λειτουργεί αποτελεσµατικότερα.  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η εταιρεία McKinsey & Company κυκλοφόρησε έκθεση που τονίζει τα 
οφέλη από την υιοθέτηση ενός ενιαίου προτύπου για την εφοδιαστική αλυσίδα του τοµέα Υγείας 
όσον αφορά στην εξοικονόµηση κόστους και την ασφάλεια των ασθενών. Η McKinsey ήρθε σ’ επαφή µε 
περισσότερους από 80 ηγετικούς φορείς του τοµέα Υγείας σε ολόκληρο τον κόσµο και εξέτασε 
περισσότερες από 25 περιπτώσεις εφαρµογών όπου παρατηρήθηκε βελτίωση λόγω της 
προτυποποίησης. 

Η έκθεση, που ονοµάζεται: «Ισχύς εν τη ενώσει: Η υπόσχεση των διεθνών προτύπων στον τοµέα Υγείας» 
είναι η πρώτη του είδους της που ποσοτικοποιεί τα οφέλη ενός ενιαίου διεθνούς προτύπου για τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες του συγκεκριµένου τοµέα. 

Συµπεράσµατα της έκθεσης: 

• Η έρευνα αποκάλυψε ότι «η εφαρµογή διεθνών προτύπων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του 

τοµέα Υγείας, θα µπορούσε να σώσει 22-43 χιλ. ζωές και να αποτρέψει 0,7-1,4 εκ. αναπηρίες 

ασθενών». 

• Αναφορικά µε το ζήτηµα των παραποιηµένων/πλαστών φαρµάκων, ένα µεγάλο και συνεχώς 
αυξανόµενο πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία και τη βιοµηχανία, η έκθεση συµπεραίνει ότι «η χρήση 

συστηµάτων βασισµένων σε πρότυπα, θα µπορούσε να εµποδίσει την είσοδο 

παραποιηµένων/πλαστών φαρµάκων, αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων, στην εφοδιαστική 

αλυσίδα». 

• Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι «τα διεθνή πρότυπα θα µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικά οφέλη 

στην ασφάλεια και να µειώσουν το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης κατά 40-100 δισ. 

δολάρια». Μόλις τα πρότυπα αυτά υιοθετηθούν, τα οφέλη θα επεκταθούν σε όλους τους 
εµπλεκόµενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, από τους κατασκευαστές µέχρι τους ασθενείς. 
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•  «Ο τοµέας Υγείας αντιµετωπίζει πολλές και διαφορετικές, δυνητικά δαπανηρές απαιτήσεις, που 
µακροπρόθεσµα, µπορεί να καταλήξουν µη διαχειρίσιµες. Η υιοθέτηση ενός ενιαίου συνόλου 

διεθνών προτύπων θα κοστίσει σηµαντικά λιγότερο από την υιοθέτηση δύο προτύπων και 
απείρως λιγότερο από την υιοθέτηση τριών ή περισσότερων». 

• Η έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση διεθνών προτύπων στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες της Υγείας «θα µπορούσαν να είναι σηµαντικά µεγαλύτερα από το 
αναµενόµενο, όπως αποδεικνύεται από την εµπειρία της ευρείας εφαρµογής των προτύπων GS1 στον 
κλάδο του λιανικού εµπορίου και των καταναλωτικών αγαθών.». Η διαφάνεια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στο σύνολό της, θα µπορούσε να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για το mobile health, 
συµµόρφωση στις θεραπευτικές αγωγές , αποφυγή φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων και άλλα πολλά. 

Με ενεργές περισσότερες από 30 τοπικές GS1 Οµάδες Χρηστών από τον τοµέα Υγείας, ο GS1 έχει 
προχωρήσει σηµαντικά στην αποστολή του να βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών σε όλο τον κόσµο. Ο 
∆ρ Ajit Shetty, πρώην αντιπρόεδρος, Enterprise Supply Chain της Johnson & Johnson, ανέφερε: «Όλοι οι 
ασθενείς οφείλουν στον GS1 ένα ευχαριστώ για µια πραγµατικά ολοκληρωµένη, τυποποιηµένη και διεθνή 

προσέγγιση προς την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων υγείας». 

Ο Kenneth C. Frazier, Πρόεδρος ∆.Σ., Πρόεδρος και CEO της Merck & Co., Inc., επίσης δήλωσε: 
«Πιστεύουµε ότι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων θα µεταµορφώσει την ικανότητά µας να παρέχουµε αξία 

και ποιότητα µε καινοτόµους τρόπους για βελτιωµένη υγειονοµική περίθαλψη σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αξιοποιώντας τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ της τεχνολογίας, των πληροφοριών, των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, την εκπαίδευση σε θέµατα υγείας και των ατόµων. Μόνο τότε θα εξασφαλίσουµε ότι ο κάθε 
ασθενής θα εµπιστεύεται τα φάρµακά µας και θα του παρέχεται η περίθαλψη που του αξίζει. Τώρα είναι η 

στιγµή να αρχίσει αυτή η µεταµόρφωση». 

Το επόµενο ∆ιεθνές Συνέδριο του GS1 για τον τοµέα Υγείας θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες της 
Αργεντινής στις 23-25 Απριλίου 2013. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Για την Ελλάδα 
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Τεχνικός Σύµβουλος, GS1 Association-Greece 
Email: g.dimitrakopoulos@gs1greece.org 
 
 
 

 
 

 

Σχετικά µε τον GS1 

Ο GS1 είναι ένας ουδέτερος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ασχολείται µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή διεθνών προτύπων 
και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Καθοδηγείται από περίπου 2 
εκατοµµύρια επιχειρήσεις που χρησιµοποιώντας το Σύστηµα Προτύπων GS1, διεξάγουν περισσότερα από 6 δισεκατοµµύρια 
συναλλαγές καθηµερινά σε 150 χώρες. Ο GS1, µέσω των τοπικών οργανισµών-µελών του, έχει παρουσία σε πάνω από 110 χώρες. 
Η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες: www.gs1.org 

Στην Ελλάδα, νόµιµος και µοναδικός εξουσιοδοτηµένος φορέας του ∆ιεθνούς Οργανισµού GS1 είναι το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο 
µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον 
διακριτικό τίτλο «GS1 ASSOCIATION-GREECE». Ο GS1 Association Greece δηµιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις που 
είναι οι ίδιες χρήστες του συστήµατος GS1. Περισσότερα στο www.gs1greece.org. 

GS1 Healthcare: ∆ιεθνής και εθελοντική οµάδα χρηστών, που λειτουργεί ως βήµα των εµπλεκοµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα του 
τοµέα Υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών, των διανοµέων, φορέων παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, παρόχων 
λύσεων, ρυθµιστικών αρχών και βιοµηχανικών οργανώσεων. Η αποστολή της GS1 Healthcare είναι να ηγηθεί του τοµέα Υγείας στην 
επιτυχή ανάπτυξη και εφαρµογή διεθνών προτύπων συγκεντρώνοντας εµπειρογνώµονες από τον τοµέα, προκειµένου να 
βελτιωθούν τόσο η ασφάλεια των ασθενών όσο και η αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεταξύ των µελών της GS1 
Healthcare περιλαµβάνονται περισσότεροι από 60 ηγετικοί διεθνείς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την GS1 
Healthcare, και για να διαβάσετε την έκθεση της McKinsey & Company, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.gs1.org/healthcare 


