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GS1 Идентификационни номера. GS1 Идентификационните номера се използват за нуж-
дите на автоматична обработка на данни за идентифицираните обекти.
 GTIN (Global Trade Item Number) – GS1 Глобален номер за уникална идентификация на 
продукти и услуги. Номерът представлява цифрова комбинация от 8, 12, 13 или 14 числа. 
Когато е формиран по логиката на системата GS1, той идентифицира еднозначно съответна-
та единица и е валиден в цял свят. GTIN се състои от фирмен префикс, референтен номер и 
контролна цифра, а при 14-разрядната структура и индикатор.
Определянето на пълните номера GTIN се извършва от фирмата, притежател на търговската 
марка на база предоставения от съответната GS1 Национална организация фирмен префикс. 
Уедрените опаковки (например кашон с 10 единици или кашон с 50 единици) получават 
собствен GTIN. Пример за GTIN-13:

GS1 Фирмен префикс

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Референтен номер Контролна 
цифра

GS1 България предоставя на фирмите, регистрирани в България, фирмени префикси GS1 за 
формиране на 13- и 14-разрядните номера, както и определя отделни номера GTIN-8 за мар-
киране на малки по размери артикули. Повече детайли: www.gs1bg.org

 GLN (Global Location Number) – Глобалният номер на локация е 13-разряден номер за 
уникална идентификация на фирмата като юридическо лице или отделни нейни физически 
и функционални локации. Пример за такива локации са производителя, мястото за експе-
диране на стоката, мястото на разтоварване на стоката и крайната дестинация (например 
съответното болнично заведение, аптеката и др.)

 SSCC (Serial Shipping Container Code) – Серийният код на контейнер за транспортиране е 
18-разряден номер, който служи за уникална идентификация на логистични единици (кашо-
ни, палети, каси палети, пратки, контейнери и други), формирани за нуждите на транспорта 
и логистиката. Както и при останалите GS1 идентификационни номера стандартизираната 
структура на SSCC гарантира неговата еднозначност. За всяка отделна логистична единица, 
предназначена за складиране, експедиция, транспорт или приемане се определя индиви-
дуален, уникален SSCC, независимо от това дали има друга логистична единица със същото 
съдържание. В комбинация с електронен обмен на данни SSCC позволява свързването на 
физическия с информационния поток. SSCC се използва като ключ към информацията, по-
лучена по електронен път с авизо за доставка DESADV, например номер на партида, срок 
на годност и други. Това улеснява реализирането на проследимост по веригата на доставка. 
За нуждите на автоматичната обработка SSCC и допълнителната информация могат да бъдат 
представени във формата на баркод върху GS1 логистичен етикет.

 GS1 баркод символи. За кодиране на идентификационни номера GTIN-8 и GTIN-13 се 
използват линейните баркод симоволи EAN-8 и ЕAN-13. 
При необходимост от кодиране на допълнителна информация в баркод символ, като тегло, 
партида, срок на годност и др., могат да се използват символи  GS1-128 (в много софтуерни 
приложения той все още фигурира като EAN/UСC-128) и GS1 Data Matrix. За представяне на 
данните с цитираните символи се използва система от GS1 приложни идентификатори (ПИ), 
които указват значението и формата на данните, които следват след тях. Особен интерес в 
здравеопазването представлява символ GS1 Data Matrix поради малките си размери и голе-
мия капацитет от данни, които може да кодира, както и поради това, че може да бъде отпе-
чатван директно върху медицински инструменти. За нуждите на различните приложения се 
използват различните баркод символи за маркиране както на големи транспортни единици, 
така и за много малки артикули като например ампули.
За продукти, при които от особено значение е сериализацията, като средство за борба с 
фалшификатите, освен баркод символи могат да се използват радиочестотни (RFID) тагове.

 Електронен обмен на данни по стандартите GS1. Електронният обмен на данни (EDI) 
позволява на фирмите да свържат материалния поток със съответната за него информация, 
което осигурява безпроблемното придвижване на стоката по веригата на снабдяване. Във 
всеки един етап от жизнения цикъл на продукта се генерира стандартизирано съобщение, 
което безпроблемно може да бъде обработено от информационните системи на всички учас-
тници по веригата. Чрез съобщението за основни данни за продукта, производителят изпра-
ща на своите партньори информация за характеристиките на продукта, както и основни ло-
гистични мерки. След като получи поръчката и я обработи, със съобщение авизо за доставка 
той информира партньорите си за датата на доставка и съдържанието на логистичните едини-
ци. Съобщенията са в стандартизиран формат. Също така при електронния обмен на данни на 
транспортната фирма се изпращат съобщения, касаещи транспорта. След осъществяване на 
доставката превозвачът изпраща уведомление до възложителя за успешното й изпълнение.

 В болничните заведения се използват и други GS1 идентификационни номера за марки-
ране и проследяване на обекти (амбалаж за многократна употреба, резервоари, шкафове 
и др.), особено когато могат да бъдат повторно използване, почиствани и стерилизирани и 
циркулират между различни отделения и здравните заведения. GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier) e глобален идентификатор на амбалаж за многократна употреба. Номерът указва 
вида на амбалажа. В комбинация със сериен номер уникално се идентифицира всяка отделна 
инвентарна единица. Така формирания номер се използва и за управление на инвертара. 
При приемане в болнично заведение с цел еднозначна идентификация на връзката паци-
ент-болнично заведение, на пациента може да бъде присвоен Глобален номер GSRN (Global 
Service Relation Number). По отношение на идентификацията на документи като например 
лекарско предписание, изписване от болничното заведение и др. се използва Глобалният 
идентификатор за вид на документа  GDTI (Global Document Type Identifier). Преди всичко 
GDTI служи като връзка между съответния документ и досието на пациента.

Приложение на стандартите GS1 
по веригата на снабдяване  
в здравеопазването 
За повишаване безопасността  
на пациентите

Blue Tower
Avenue Louise  326,  b10 
B - 1050 Brussels
Belgium
T +32 2 788 7800
F +32 2 788 7899
contactus@gs1.org

www.gs1.org

GS1 - Глобалният език на бизнеса

GS1 е водеща международна организация, която 
разработва и внедрява глобални стандарти и решения, 
с цел повишаване на ефективността и прозрачността 
по веригите за търсене и предлагане в различните 
отрасли. Стандартите на системата GS1 са най-широко 
използваните стандарти за веригата на снабдяване по 
цял свят. За повече иноформация посетете  
www.gs1bg.org

Логистика в здравеопазването

Във всички вериги на снабдяване ефективното управле-
ние на логистичните процеси оптимизира движението на 
материалните потоци и обезпечава връзката между фи-
зическите потоци и потока от информация. В тази връзка 
дейностите на фирмата се разглеждат като цяло, както и 
жизнения цикъл на определен продукт, от създаването 
му до неговото рециклиране. Управлението на логистич-
ните процеси осигурява прехода между различните дей-
ности на фирмата и заобикалящата я среда.

В здравеопазването логистиката се концентрира върху 
управление на потока от материали, продукти и данни 
за пациентите, за да се осигурят качество и сигурност 
на най-високо ниво от производителя до пациента.

Участници във веригата на  
снабдяване в здравеопазването

 Производство
Приемане и управление на запасите от суровини и 
опаковки, производство на готова продукция, упра-
вление на запасите от готови продукти, определяне на 
местата за  производство, комисиониране, експедира-
не и транспорт.

 Логистика
Складиране, дистрибутиране, транспорт
Приемане и управление на запаси от готови продукти, 
консолидиране, рециклиране, определяне на партиди 
и екипировка, комисиониране, контрол, проследяване 
и експедиране.

Доставчик на логистични услуги
Траспорт и доставка на суровини, опаковки и готови 
продукти.

 Болници
Приемане, управление на запаси, комисиониране, 
дистрибутиране, администриране и проследимост на 
продуктите, както и предоставяне на логистични услу-
ги за определени случаи.

GS1 Стандарти и правила  
в здравеопазването

•	 GS1	Обща	спецификация	(General	Specifications)
•	 Правила	за	определяне	на	идентификационни	номе-

ра GTIN в здравеопазването
•	 GS1	Глобален	стандарт	за	проследимост	в	здравео-

пазването
•	 GS1	Насоки	за	приложение	на	стандарта	за	просле-

димост
•	 Приложен	стандарт	за	маркиране	на	малки	хирурги-

чески инструменти
•	 Стандарт	 за	 предаване	 на	 съобщение	 за	 произход	
(EPCglobal	Pedigree	Messaging	Standard)

Предимства при осигуряване на 
проследимост в здравеопазването

Най-важните	предимства	при	осъществяване	на	 про-
следимост на продукти и информация в здравеопазва-
нето са:
•	 осигуряване	на	безопасност	на	пациентите	и	работе-

щите в сектор здравеопазване
•	 контрол	върху	разходите	за	производство	и	снабдяване
•	 контрол	върху	логистичните	разходи
•	 улеснено	калкулиране	на	вложените	продукти
•	 изпълнение	на	законовите	изисквания

За реализиране на цитираните по-горе предимства 
допринася внедряването на Стандартите за автома-
тична идентификация GS1, които са се утвърдили и се 
прилагат в световен мащаб и отговарят на нуждите на 
различните сектори. Използването на стандартите GS1 
спомага за:
•	 По-бързо	 и	 сигурно	 осъществяване	 на	 проследи-

мостта на продукти и материали;
•	 Намаляване	рекламациите	между	търговските	партньо-

ри и оптимизирана координация на поръчки, доставки 
и фактури;

•	 Елиминиране	на	повторното	въвеждане	на	данни	както	
от производителя, така и в болничното заведение;

•	 Съкращаване	на	времето	за	производство,	експедира-
не и приемане; 

•	 Целенасочено	и	ефективно	управление	на	процесите	за	
изтегляне на лекарства и медицински изделия негодни 
за употреба; 

•	 Оптимизиране	на	управлението	на	запасите	и	надежд-
ността на доставките;

•	 Подобряване	качеството	на	услугите	в	здравните	заве-
дения; 

•	 Автоматично	въвеждане	и	обработка	на	данни,	за	да	се	
гарантира добро качество на информацията и ефектив-
на проследимост.

2,	rue	Maurice	Hartmann
92137	Issy-les-Moulineaux	cedex
T	+33	(0)1	40	95	54	10
F	+33	(0)1	40	95	54	49
E	infos@gs1fr.org

www.gs1.fr

Изразяваме	благодарност	към	GS1	Франция,	Colog	H	и	aslog	 
за приноса при разработване на брошурата.

GS1 България
ул. „Искър“ №9
1058 София
Т 02/988 31 39
Ф 02/8117 604
gs1bulgaria@gs1bg.org
www.gs1bg.org

Съвет GS1 България
Българска търговско-промишлена палата

Член на GS1
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Производство   
•	 Получаване	на	съобщение	за	доставка	

на суровини и материали, съдържащо 
информация за проследимост и вида на 
опаковане.

•	 Поверка	на	доставените	количества		 
с	помощта	на	SSCC.

•	Проверка	за	съответствие	на	доставени-
те количества.

•	 Проверка	на	партидните	номера	и	датите.
•	 Приемане	на	суровините	и	материалите.
•	 Запис	на	партидните	номера.

Доставчик на логистични услуги   Болнично заведение Производител 

Складиране и подготовка  
•	 Управление	на	стоки	и	пратки	с	помощта	 
на	SSCC.

•	 Управление	на	партиди.
•	Определяне	на	локации.
•	Отразяване	на	движението	на	стоките.
•	Инвентаризация.
•	 Комисиониране	на	поръчки.
•	 Създаване	на	логистичните	единици,	
определяне	на	SSCC	и	маркиране	с	баркод.

•	 Следене	на	доставките,	свързване	на	SSCC,	
продукта, партидния номер и мястото на 
доставка.

Експедиране	 
•	 Товарене,	сканиране	и	регистриране	на	
SSCC.

•	Изпращане	на	съобщение	за	доставка	
до получателя с подробно описание на 
пратката.

•	 Изпращане	на	заявка	за	транспорт.
•	Отчет	на	превозвача	за	извършения	

транспорт след приключване на 
доставката.

•	 Интегриране	на	информацията	с	цел	
по-добро координиране на поръчките, 
доставките и фактурите.

•	 Сервизните	и	здравни	отделения	се	
иден тифицират с GLN номера. При 
из пращане на вътрешни заявки се 
из ползват глобалните номера GTIN на 
продуктите.

•	 Процесите	на	подготовка,	определяне	
и	регистриране	на	SSCC,	доставка	и	
приемане на стоките се базират на 
същата информация за логистичните 
процеси както и в другите сектори.

•	 В	процеса	на	стерилизация,	дезин-
фекция, почистване и възстановяване 
се използва пълният набор от GS1 
идентификатори:	GTIN,	SSCC,	GRAI.

•	 Проследяването	на	вътрешните	
доставки се осъществява с помощта 
на	GRAI,	който	идентифицира	
амбалажа за многократна употреба 
и позволява също така да се 
осъществи проследимост при пране, 
дезинфекциране, обслужване и т.н.

•	 Проследимост	на	доставката	се	
осъществява чрез свързването на 
GRAI	и	съдържанието	на	доставката,	
указано	с	нейния	със	SSCC.

•	Пациентите	и	услугите,	които	им	
се предоставят, се идентифицират 
еднозначно	чрез	GSRN	(Global	Service	
Relation	Number,	който	се	сканира	
при всяка манипулация, изписване 
и прилагане на медикаменти, и 
придвижване на пациента по време 
на престоя му в болницата, като 
съответните събития се отразяват 
в базата от данни на болничното 
заведение.	По	този	начин	GSRN	
допринася за безопасността и 
проследимостта на пациента.

•	 Продуктите	и	услугите	се	
идентифицират с GTIN и партиден 
номер. Записват се в медицинското 
досие на пациента, за да се гарантира 
пълната безопасност и проследимост 
на всички събития, по време на 
престоя му в болницата.  
Тази информация улеснява и 
изготвянето на фактурите за 
проведеното лечение.

•	 Присвояване	на	GTIN	за	маркиране	на	
базови единици на продукта и определя-
не на партидните им номера.

•	 Свързване	на	партидния	номер	на	гото-
вия продукт с използваните за производ-
ството му суровини.

•	Определяне	на	GTIN	и	SSCC	за	логистич-
ните единици.

•	 Запис	на	връзката	между	SSCC	на	логис-
тичните единици и съдържанието им: 
GTIN + партиден номер + срок на годност.

Получаване на пратка  
Отнася	се	за	всеки	участник,	който	получава	стока:
•	 Планиране	на	приемането	на	стока	на	база	

получените съобщения  за доставка.
•	 Разтоварване	и	сканиране	на	SSCC.
•	 Контрол	при	получаване	на	стоката	чрез	сверяване	

със съобщението за доставка.
•	 Сравняване	на	поръчките	и	доставките,	изпращане	

на потвърждение за получаване на доставката.
•	 Въвеждане	на	данните	за	продуктите	в	

информационната система.
•	 Предаване	на	информацията,	с	цел	по-ефективно	

управление на поръчките и фактурите.

Здравно обслужване 

Описание на основните процеси по веригата на снабдяване


