Warszawa, 08.01.2019 r.

Dyrektywa antyfałszywkowa już za miesiąc

Aptekom został już tylko miesiąc na przystosowanie się do wymagań tzw. dyrektywy
antyfałszywkowej. Już od 9 lutego 2019 roku pracownicy aptek sprzedając lek na receptę,
będą musieli zeskanować unikalny kod kreskowy, za pomocą którego zweryfikują jego
autentyczność. Dla aptekarzy zmiany w prawie wiążą się z koniecznością wyposażenia
w skanery kodów 2D, które umożliwiają odczyt informacji zapisanych w nowym standardzie.

Głównym celem wprowadzenia unijnej dyrektywy jest uszczelnienie systemu dystrybucji leków
i wyeliminowanie z obiegu tych fałszywych. Podrabiane lekarstwa stanowią duże zagrożenia dla
życia i zdrowia pacjentów, więc ich dokładna weryfikacja zwiększy ich bezpieczeństwo. Zgodnie
z nowymi przepisami, unikalny kod kreskowy na opakowaniu leku po zeskanowaniu zostanie
porównany z niepowtarzalnym identyfikatorem za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Jeśli kody będą zgodne, apteka dostanie potwierdzenie, że lek jest autentyczny i można go
sprzedać.
„W związku z tym, jeśli stanowisko kasowe w aptece nie posiada skanera mogącego odczytać kody
2D, to należy wymienić go na model spełniający ten wymóg. ” - informuje Łukasz Pawlak,
kierownik produktu w dziale Auto ID w firmie Posnet – „Dodatkowo, przy zakupie czytnika kodów
kreskowych, oczywiście oprócz nadrzędnej funkcjonalności odczytu kodów QR i Data Matrix, warto
wziąć pod uwagę wielkość apteki oraz natężenie ruchu.”
Posiadanie nowoczesnego skanera kodów kreskowych jest również istotne w związku
z koniecznością obsługi e-recept. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2019 roku, pacjent
może przyjść do apteki z receptą w postaci pliku PDF zapisanego na telefonie komórkowym lub
tablecie. Warto wiedzieć, że czytniki kodów 2D, także zapewniają możliwość skanowania recept
wyświetlanych na ekranach urządzeń przenośnych.
„W przypadku mniejszej apteki dobrze sprawdzą się ekonomiczne skanery 2D, jak na przykład
Honeywell Voyager 1450g. Spełni on oczekiwania małego punktu o niewielkim lub średnim
natężeniu ruchu, będąc doskonałym kompromisem pomiędzy ceną a parametrami. Jeśli natomiast
wyposażamy duży punkt apteczny, w którym nasilenie ruchu jest większe, to potrzebujemy
urządzenia, które bardzo szybko odczytuje kody. Czas przekazania leku jest w takich miejscach
istotny, więc należy zainwestować w skanery o wyższych parametrach. Duże punkty apteczne
powinny zwrócić uwagę na model Honeywell Xenon 1900g, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnej
technologii, szybko poradzi sobie z odczytem obowiązujących kodów.” - wyjaśnia Łukasz Pawlak.

Do wejścia w życie na terenie Polski unijnej dyrektywy dotyczącej zwalczania fałszowania leków
zostało już niewiele czasu. Punkty apteczne, które jeszcze nie posiadają czytników kodów 2D,
muszą bardzo szybko zaopatrzyć się w urządzenia zgodne z wymaganiami nowych przepisów. Przy
ich wyborze warto skorzystać z eksperckiej wiedzy i dobrać skaner kodów kreskowych najlepiej
spełniający stawiane przed nim zadania.

Link do Dyrektywy 2001/83/WE - https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/
dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_pl.pdf

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze skanerami kodów 2D dla branży farmaceutycznej,
zapraszamy do kontaktu z ekspertem firmy Ponset:

Łukasz Pawlak, kierownik produktu w dziale Auto ID
tel. (22) 868 68 88 wew. 221
kom. 603-608-004
mail: l.pawlak@posnet.com
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