ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα έκθεση υποστηρίζει την υιοθέτηση των προτύπων GS1 και την
εφαρμογή barcode για την επίτευξη ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην
διαδικασία εμβολιασμών για Covid-19.
Η έκθεση της Deloitte αναδεικνύει γιατί η χρήση κοινών προτύπων σε ολόκληρη την
εφοδιαστική αλυσίδα της Υγείας είναι σημαντική, καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται για τη
μαζικότερη ανάπτυξη εμβολίων στην ιστορία.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021 – Καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
αντιμετωπίζουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην ιστορία – μια άνευ προηγουμένου ταχεία
και μαζική ανάπτυξη, διανομή και χορήγηση εμβολίων Covid-19 – μια νέα έκθεση της Deloitte
προτρέπει την καθολική υιοθέτηση παγκόσμιων προτύπων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της
υγείας, για να καταστεί δυνατή η ταχεία, αποτελεσματική και ασφαλής διανομή τους. Υψηλόβαθμα
στελέχη στην δημόσια υγεία παγκοσμίως υποστηρίζουν αυτές τις δηλώσεις, με τον Tom Woods,
πρόεδρο της παγκόσμιας συντονιστικής επιτροπής για τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων υγείας
για την Παγκόσμια Τράπεζα (Global Steering Committee for Quality Assurance of Health Products for
the World Bank), να ζητάει την υιοθέτηση κοινών προτύπων συμπεριλαμβανομένου του barcode, «το
σημαντικότερο και πλέον υποτιμημένο στοιχείο στην πρόληψη των αποτυχιών διανομής εμβολίων και
τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας των ασθενών στην εκστρατεία εμβολιασμού
COVID-19.»
Η έκθεση της Deloitte, «Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain», υποστηρίζει ότι, εκτός
από τη συνεργασία της βιομηχανίας και τη διαφανή επικοινωνία, "η υιοθέτηση των προτύπων GS1
προσθέτει εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας - μια εμπιστοσύνη που τελικά
επεκτείνεται στους ίδιους τους ασθενείς". Τα παγκόσμια πρότυπα GS1 επιτρέπουν στους
κατασκευαστές φαρμάκων, στις εταιρείες διανομής και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να
ακολουθούν πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης
του κοινού, τόσο στο ίδιο το εμβόλιο όσο και στην ικανότητα να υλοποιήσουν εκστρατείες
εμβολιασμών με ασφάλεια.
Τα barcode που δημιουργούνται με βάση τα πρότυπα GS1 προσδιορίζουν μοναδικά και με ασφάλεια
τα ιατρικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, από τα εργαστήρια και τις κλινικές
δοκιμές μέχρι το σημείο χορήγησης. Τα πρότυπα GS1 διασφαλίζουν διαφάνεια και συμβάλλουν στη
βελτίωση του συντονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ή λήξης
εμβολίων και διακίνησης πλαστών εμβολίων.
Ενώ η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συνεχίζει να επεκτείνεται στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης, αυτά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί παγκοσμίως. Η μελέτη της Deloitte χαρακτηρίζει τις
πληροφορίες ταυτοποίησης εμβολίων (όπως το αναγνωριστικό προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και
την ημερομηνία λήξης) «ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να
χορηγούν εμβόλια με εμπιστοσύνη», σημειώνοντας ότι, «ο Π.Ο.Υ. συνιστά να ταυτοποιούνται όλα τα
εμβόλια με αυτά τα δεδομένα σε τυποποιημένα barcode». Η GAVI και η UNICEF επίσης απαιτούν τη
χρήση προτύπων GS1 στις δευτερεύουσες συσκευασίες εμβολίων.
Όπως ανέφερε και ο Miguel Lopera, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GS1, «ένα άνευ
προηγουμένου επίπεδο έρευνας, συνεργασίας και επενδύσεων φέρνει ελπίδα με τη μορφή εμβολίων
Covid-19. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα, ωστόσο, μια τεράστια πρόκληση διανομής και διαχείρισης,
όπου τα παγκόσμια πρότυπα αναγνώρισης έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο. Χώρες σε όλο τον
1

κόσμο εφαρμόζουν μαζικές εκστρατείες εμβολιασμού υπό τεράστια χρονική πίεση, ενώ ο ιός συνεχίζει
να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Τα Παγκόσμια Πρότυπα μπορούν να συμβάλλουν στον
σωστό εντοπισμό και στην παρακολούθηση εμβολίων στον παγκόσμιο κλάδο υγειονομικής
περίθαλψης και να μειώσουν τις πιθανότητες σφάλματος. Ο GS1 είναι έτοιμος να βοηθήσει όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να επιτύχουν σε αυτή την κρίσιμη επιχείρηση."
Ο Greg Reh, Global Life Sciences & Health Care Industry Leader, Deloitte πρόσθεσε, "Για τους
επιστήμονες που αναπτύσσουν τα εμβόλια, τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης αλλά και την
κοινωνία γενικότερα, το επίπεδο της παρεχόμενης διαφάνειας και ασφάλειας θα καθορίσει την ευρεία
αποδοχή και εμπιστοσύνη στο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Η συνεχής υιοθέτηση παγκόσμιων,
ανοιχτών προτύπων, όπως τα πρότυπα GS1, συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της εμπιστοσύνης στα
εμβόλια Covid-19.»
Σήμερα, περισσότερες από 70 χώρες έχουν κανονισμούς υγειονομικής περίθαλψης ή απαιτούν από
τους εμπορικούς συνεργάτες τους την χρήση προτύπων GS1. Οι χώρες αυτές βασίζονται σε
δισδιάστατα barcode GS1 DataMatrix που μπορούν να κωδικοποιήσουν πληροφορίες ταυτοποίησης
για να μειώσουν τα σφάλματα και να επιτρέψουν την ιχνηλασιμότητα των εμβολίων.
Καθώς ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες παρακολούθησης και σύνδεσης των εμβολίων με
τους ασθενείς στο σημείο χορήγησης, η έκθεση της Deloitte σημειώνει ότι «είναι σημαντικό να
προσδιοριστούν και να επισημανθούν τα εμβόλια και να καταγραφεί με ακρίβεια ποιος ασθενής έλαβε
ποιο εμβόλιο και πότε». H παγκόσμια μοναδική αναγνώριση μέσω της κωδικοποίησης με GS1
barcodes μπορεί να υποστηρίξει αυτό το κρίσιμο έργο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.gs1.org/industries/healthcare/trust
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Σχετικά με την GS1 Healthcare
Η GS1 Healthcare είναι μια ουδέτερη και ανοικτή κοινότητα που συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς υγειονομικής περίθαλψης για να ηγηθεί της επιτυχούς ανάπτυξης και
εφαρμογής των παγκόσμιων προτύπων GS1, ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών και την
αποδοτικότητα της λειτουργικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των προτύπων GS1 καθοδηγείται από τους ειδικούς που τα
χρησιμοποιούν: κατασκευαστές φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών, χονδρέμποροι, διακινητές,
νοσοκομεία, φαρμακεία, πάροχοι logistics, πάροχοι λύσεων, κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς και
εμπορικές ενώσεις/φορείς. Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή των προτύπων στην
βιομηχανία δείχνουν ότι τα πρότυπα GS1 για ταυτοποίηση, συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποφέρουν απτά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Στα μέλη
της GS1 Healthcare περιλαμβάνονται περισσότεροι από 100 κορυφαίοι οργανισμοί υγειονομικής
περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Μάθετε περισσότερα στο www.gs1.org/healthcare.
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