
Kako bomo zagotovili 
sledenje po EU direktivi?

23.05.2019

Mateja Babič, mag. farm.
Lekarna SB Jesenice



PONAREJENA ZDRAVILA

 Imajo lažno predstavljen izvor in/ali 
identiteto

 Varnost, učinkovitost in kakovost niso 
preverjeni

 Pogoji izdelave ne dosegajo standardov
 Predstavljajo veliko grožnjo javnemu 

zdravju
 Do uporabnikov lahko pridejo tudi po 

zakoniti dobavni verigi
 Predstavljajo tveganje za izgubo 

zaupanja v zakonito dobavno verigo 
zdravil

 Njihovo število se je v EU povečalo 
 Evropski svet in Evropski parlament sta 

sprejela Direktivo 2011/62/EU

Vir slik: medmrežje; Ponarejena zdravila lahko vodijo v smrt, tudi če v njih ni nič nevarnega



EVROPSKA UREDBA 2016/161

 Določa sistem za zagotavljanje identifikacije in 
preverjanja avtentičnosti od proizvajalca do končnega 
uporabnika - bolnika

Vir slike: medmrežje



ZAŠČITNI ELEMENTI

ŠIFRA PROIZVODA

SERIJSKA 
ŠTEVILKANACIONALNA 

ŠTEVILKA

ŠTEVILKA SERIJE

ROK UPORABE



ZAVOD ZA PREVERJANJE 
AVTENTIČNOSTI ZDRAVIL RS

 ustanovljen 6. oktobra 2016 

 POSLANSTVO:

1. vzpostaviti informacijski sistem za preverjanje zdravil,

2. nuditi strokovno podporo porabnikom sistema,

3. slediti kakovostnim standardom pri vzdrževanju 
sistema

4. izmenjevanje podatkov s širšo evropsko mrežo 
arhivov oz. sistemov v vozlišču Evropske unije.

9.7.199.5.199.2.19

Vir: ZAZAZ

?



PILOTNI PROJEKT

Vir: ZAZAP

• Lekarna SB Jesenice se je 
priključila v začetku leta 2017

• aprila 2018 smo se uspešno 
povezali s SIMVS in EMVS in 
zaključili pilotno fazo



POTEK DELA V LEKARNI

 RAČUNALNIK
 ČITALEC 2D KOD

Ločljivost boljša od 10mil 
(0.254mm)
Priporočljivo, da podpira 
nemški standard IFA (izredni 
uvoz)
Ostalo je odvisno predvsem od 
načina uporabe (npr. fiksni, 
brezžični, mobilni terminali ipd.)

 APLIKACIJA oz. 
NADGRADNJA PROGRAMA 
ZA IZDAJO ZDRAVIL



APLIKACIJA



SIMVS

 Trije nivoji preverjanja:

 VSI TRIJE MORAJO BITI AKTIVNI, da zdravilo izdamo 
kot AVTENTIČNO

 Odgovori so lahko:
 „information“ – vse v redu
 „warning“ – tehnične težave s sistemom, nepravilni 

podatki pri prijavi
 „alert ID“ – potencialno ponarejeno zdravilo
 Varnost zdravil v distribucijski verigi

PC LOT, EXP SN



ODGOVOR namesto zaključka

PREVERJANJE AVTENTIČNOSTI ŽE 
ZAGOTAVLJAMO in ni težko 

Naše želje za naprej

 izdaja in odjava z „eno potezo“

 poenotenje uporabe 2D kod za vse 
medicinske artikle, ne le za zdravila



28.5.2019

HVALA ZA POZORNOST


