Семинар „GS1 стандарди во функција на следливост (Traceability –
Track and Trace) ”
МУЛТИСЕКТОРСКАТА ПРИМЕНА НА GS1 СТАНДАРДИТЕ - АЛАТКА
ВО БОРБАТА ПРОТИВ ФАЛСИФИКАТИТЕ И ЗАШТИТАТА НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ
„ GS1 стандарди во функција на следливост (Traceability – Track and
Trace) ” беше темата на семинарот што Асоцијацијата за GS1 стандарди GS1 Македонија во соработка со GS1 Србија, на 10 јуни 2010 година, го
одржа во Стопанската комора на Македонија. Тоа е прв едукативен семинар
на оваа тема во Република Македонија.
Според присуството на околу 100 учесника на семинарот, се оценува
дека во Македонија постои огромен интерес за едукативни семинари од
областа на примената на GS1 стандардите. Меѓу учесниците
беа
еминентни претставници на: Министерството за здравство, Фондот за
здравство, Бирото за лекови, Дирекцијата за храна, Државен здравствен и
санитарен инспекторат, Организација за заштита на потрошувачите,
експерти од ИТ секторот, веледрогериите, аптеките, производителите на
фармацевтски производи и медицинска опрема, претставници на бизнис
заедница од: менаџментот, контролата на квалитетот, HASSAP лидери,
логистиката, производството, развојот, дистрибуцијата.

Целта на семинарот беше развој и оптимизација на употребата на GS1
глобалните стандарди и решенија, како и зголемување на општата свест за
неопходноста од примената на новите технологии и методи, т.е електронско
работење во сите области на македонската економија. Учесниците на
семинарот се здобија со нови сознанија дека со имплементација на GS1
стандардите во процесот на следливост се овозможува ефикасна заштита
од фалсификати на лекови, храна, трговски брендови, се обезбедува
максимална заштита на пациентите и потрошувачите, а производителите и
трговците реализираат огромни заштеди.
- Во здравството, исто како и во останатите области се повеќе доаѓа до
израз потребата од примена на автоматско прибирање и обработка на
податоците, како и нивна електронска размена, базирана врз
меѓународните стандарди, што е еден од клучните фактори од кои зависи
успешноста на реформските зафати и имплементацијата на Проектот за
интегриран информатички систем во здравствениот сектор – порача Прим.
М-р Илчо Захариев, директор на Бирото за лекови при Министерството за
здравство на Република Македонија.

Тој истакна дека Министерството за здравство забрзано работи на
воспоставување на информатички здравствен систем во Републиката. Со
него ќе се изврши интегрирање на податоците во една централна база на
податоци на сите учесници од примарното, секундарното и терцијалното

здравство, како и на сите учесници во синџирот на здравствената заштита
(од производители, преку веледрогерии, аптеки, болници и тн.).
Министерството за здравство веќе започнува со воведување на
електронски упати, електронски рецепти и електронски здравствени книшки.
Со оглед на универзалната примена на GS1 стандардите, Прим. М-р
Захариев упати повик до сите присутни за максимално користење на истите
во сите сегменти од работење и нивните трансформациони и развојни
процеси при
обезбедување на неопходната
компатибилност и
синхронизацијата со европската легислатива и меѓународните стандарди.

Слаѓана Милутиновиќ, директор на GS1 Македонија ги запозна
присутните со основите, организацијата и бенефитите од членувањето во
Меѓународната и Македонската GS1 организација. Таа посочи дека
единствениот пат кој ќе го олесни приклучувањето на Македонија кон
европските и светските пазари и евроатлантските интеграции е заедничкото
делување на сите релевантни институции и субјекти од производниот и
непроизводниот сектор во насока на примената на информатичката
технологија, која подразбира апликација на меѓународните GS1 стандарди.
Бранислава Митиќ, раководител на тимот за идентификација во GS1
Србија, низ ефектни видео презентации и филмска проекција, ја образложи
теоретската и практичната примена на GS1 стандардите во процесот на
следливост. Со нивната примена се овозможува сите партнери во процесот
на следливост (Traceability) да бидат во можност да ги идентификуваат
примените единици од самиот првичен извор, ткн. еден чекор назад, и да
може да го идентификуваат следниот примател на единицита до крајниот
корисник, ткн. чекор напред ( Track and Trace).

Мирослав Илиќ, директор на GS1 Србија ги презентираше позитивните
резултати постигнати со апликативната примена на GS1 стандардите за
следливост во Република Србија. Тој ги опфати и новите области на
примената на GS1 стандардите на меѓународно ниво, нпр. во мобилната
комерција, означување на повратната амбалажа - палети, во евиденција на
железничкиот транспорт, во армијата, обезбедување идентификација и
следливост уште при влезот на суровините за производство.
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