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1. Въведение и обхват
Уникалната идентификация позволява да се разграничат и идентифицират различни единици, като данните за тях са представени в
машинно четим вид. Все по-често уникалната идентификация на
продукта посредством Глобален номер на търговска единица (ГНТЕ)
се оказва необходимо условие за осъществяване на проследимост
на лекарства и медицински изделия, особено когато има връзка с
партидния номер (или уникалния сериен номер) на даден продукт и
срока на годност, като се проследява цялостния процес от производството до реалното приемане на медикамента от пациентите (point of
care). Това ръководство е разработено от Глобалната потребителска
група GS1 в здравеопазването (GS1 Healthcare User Group) с цел да
осигури хармонизиран подход за уникална идентификация на продуктите в здравеопазването в световен мащаб, когато това е необходимо.
Ръководството разглежда и специфичните изисквания при продажба
на каса, които са от съществено значение за лекарствените продукти,
отпускани с и без рецепта.
GS1 Healthcare User Group разработва, популяризира и внедрява
глобални стандарти в секторa здравеопазване за осъществяване на
решения, които да предотвратяват медицински грешки, да се борят
с фалшификацията на лекарства и да подобрят ефективността по
веригата на снабдяване в здравеопазването.
Първоначално, акцентът е поставен върху фармацевтичните продукти
и медицинските изделия, и в този смисъл съдържанието на документа
отразява тази област на приложение на стандартите. Представените
примери могат да бъдат приложени в целия сектор здравеопазване,
като е възможно да бъдат добавени и актуални примери от ветеринарния сектор, стоматологични продукти и др. В случай, че даден сектор
счита за необходимо да предостави информация или допълнения към
този документ, трябва да се свърже с Глобалната потребителска група
GS1 в здравеопазването.
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Забележка: Специфичните термини в този документ са обяснени в Речник
на термините (Приложение A). Дефиниции на други термини можете да
намерите в Общите спецификации на GS1 (GS1 General Specifications).
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2. Глобалeн номер на търговска единица
(ГНТЕ/GTIN™) в здравеопазването
2.1. Определение за ГНТЕ (GTIN™)
Глобалният номер на търговска единица (The Global Trade Item
Number™ - GTIN™) се използва за уникалната идентификация на
търговски единици в световен мащаб. ГНТЕ могат да бъдат 8, 12, 13 или
14-цифрени. Структурата им изисква поле, което да кодира до 14 знака,
като всички софтуерни продукти за обработка на идентификационните
номера GTIN трябва да позволяват обработка на 14 знака.
Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), за която има
нужда да се извлече предварително дефинирана информация, на която
може да се постави цена, да се поръча или фактурира при търговия
между участниците на всеки етап по веригата на снабдяване. Това
включва отделни артикули, както и различните им нива на опаковане
и конфигуриране.

2.1.1. Глобални номера на търговски единици в сектор
здравеопазване
ГНТЕ уникално идентифицират единиците, които се търгуват по
веригата на снабдяване в здравеопазването (лекарствени продукти,
медицински изделия и други). Всеки номер съществува в своята цялост,
докато съществува продукта, който идентифицира, с което се гарантира
„пожизнената“ му уникалност за производители, търговци на едро и
дистрибутори, болници, регулаторни органи и други участници по
веригата за снабдяване в здравеопазването. Всяка промяна в състава и
формата на даден продукт, може да наложи определяне на нов ГНТЕ.
Притежателят на търговската марка или на разрешението за употреба
на даден медицински продукт отговарят за правилното определяне
и поддържане на идентификационния номер, за да могат търговските им партньори да разграничават продуктите ефективно, с оглед
на покриване на регулаторни изисквания, разрешаване на възникнали
проблеми по веригата на снабдяване, както и за постигане по-голяма
безопасност на пациентите.
Това издание е базирано на GS1 Правилата за определяне на Глобален
номер на търговска единица www.gs1.org/gtinrules, като съдържанието
е адаптирано, за да покрие специфичните нужди на сектор здравеопазване. Стандартите GS1 са доброволни, като настоящите правила
целят единствено предоставяне на хармонизиран подход за внедряването им от Световната здравна общност.
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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Забележка: Националните, федералните или местни правила и наредби
се прилагат с предимство пред настоящото доброволно ръководство.
Възможно е отделни здравни регулаторни органи да въведат изисквания
или да поставят ограничения за използването на ГНТЕ на територии,
попадащи под тяхната юрисдикция.

2.1.2. Структура на ГНТЕ
След като се регистрират в дадена Национална организация GS1,
фирмите получават фирмен префикс и пълен набор от документи и
ръководства за определяне на Глобаните номера на търговски единици
на техните продукти. Четирите подхода за конструиране на ГНТЕ са
описани на адрес: http://www.gs1.org/productssolutions/idkeys .
Въпреки, че структурата ГНТЕ гарантира тяхната уникалност, те не
трябва да се възприемат като номера с определено значение. Това
означава, че винаги трябва да се записват и обработват в своята цялост,
т.е. отделните цифри в номера не са свързани с някаква класификация
и не съдържат определена информация, напр. за цена или тегло. Те
представляват цифрови комбинации, чиято цел е уникално да идентифицират дадена търговска единица и да послужат като ключ към
информацията за нея в информационната система.
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Забележка: ГНТЕ (GTIN™) се използват в бизнес транзакциите, особено при
електронен обмен на данни по стандартите GS1 – eCom (например при
електронни поръчки, фактури, ценови каталози и др.)
Фигура 2-1: Структура на GTIN-13
GS1 фирмен префикс

референтен номер

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

контролна
цифра
N13

Фирмен префикс GS1

•
•

6

Фирменият префикс GS1 се формира от GS1 префикс на страната
и номер на фирмата. В общия случай той е от 6 до 10 цифри в
зависимост от нуждите на фирмата.
Първите две или три цифри N1, N2, N3 образуват GS1 префикса
на страната, определен от централата на GS1 в Брюксел на всяка
от Националните организации GS1. Присъствието му в идентификационния номер не означава, че стоката е произведена или
се дистрибутира в страната, на която принадлежи префикса. GS1
префиксът на страната препраща само към Националната организация определила номера на фирмата. Номерът на фирмата,
който следва след префикса на страната GS1, се определя от
Националната организация GS1.
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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Референтен номер

•

Референтният номер е част от ГНТЕ и се определя от фирмата
към съответния фирмен префикс за създаване на уникален
ГНТЕ. Той не носи допълнителна информация и не е свързан с
конкретна класификация. Най-лесният и препоръчителен начин
за определяне на референтните номера е последователният, т.е.
000, 001, 002, 003 и т.н.

Контролна цифра

•

Контролната цифра е последната цифра (отдясно) на ГНТЕ. Тя
се изчислява по определен алгоритъм и гарантира, правилното
конструиране на номера.
Фигура 2-2: Структура на GTIN-14

Структура
GTIN-14

Индикатор

GTIN на съдържащата се търговска единица
(без контролната цифра)

контролна
цифра

N1

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

N14

Индикатор

•

Индикаторът присъства само в структурата GTIN-14 и приема
стойности от 1 до 8 (виж Забележка 1 по-долу). Той се използва
за уникална идентификация на хомогенно, трайно групирани
търговски единици (кашони или палети) с фиксирана мярка
(Раздел 4.4 Идентификация на различните нива на опаковане).
Най-лесният начин за определянето му е като се спазва последователния принцип, т.е. 1, 2, 3, ... за всяко различно ниво на
групиране на търговска единица.

Групираните търговски единици са стандартно и трайно групирани
опаковки (кутии, кашони или палети), съдържащи еднакви търговски
единици. За идентификация на групирана търговска единица производителят или доставчикът може да определи нов номер GTIN-13/
GTIN-12 или номер GTIN-14. 14-цифреният номер се формира като пред
съществуващ ГНТЕ на търговската единица (GTIN-13 или GTIN-8 без
контролната цифра) се добави индикатор и се преизчисли контролната
цифра.
На индикатора не е определено конкретно значение и няма задължително изискване да се определя последователно. Възможно е също
цифри от цитирания по-горе диапазон изобщо да не се използват.
Структурата GTIN-14 осигурява допълнителен капацитет от номера за
идентификация на стандартно групирани търговски единици (кашони
или палети). Индикаторите могат да се използват многократно.
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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Забележка 1: Индикатор 9 се използва само при търговски единици с
променлива мярка и подсказва, че пълната идентификация е обвързана
с информация за тегло или друга променлива мярка. Такива продукти се
срещат рядко в сектор здравеопазване, но типичен пример могат да бъдат
газовете, които се използват при операциите. Количеството газ, използван
по време на операция е променливо, но може да му се постави цена, да
бъде поръчано или фактурирано в предварително договорени количества
(напр. кубични метри) при доставка в болницата.

Индикаторът със стойност от 1 до 8 осигурява до 8 различни идентификационни номера GTIN-14 за идентификация на стандартни групови
опаковки. Той се определя от фирмата, която формира идентификационния номер.
8- 12- или 13-разрядните ГНТЕ на съдържащите се в една групова
опаковка единици винаги трябва да са тези, които идентифицират
най-ниското ниво, това на единичната бройка. В структура GTIN-14
не могат да се използват вътрешни идентификационни номера на
фирмите. (локално кодиране)

2.2. Лекарствени продукти и медицински изделия
(дефиниции)
Официално приетите дефиниции за лекарствени продукти и медицински
изделия се различават в различните държави. (виж Раздел 3, Регулаторни органи). В действителност някои дефиниции за лекарства са
доста опростени, като например: “Всяко вещество, което е определено
като лекарствен продукт от съответния официален регулаторен орган.”
Настоящият раздел се стреми да представи един глобален поглед
върху терминологията в здравеопазването.

2.2.1. Лекарствени продукти
2.2.1.1. Лекарствени продукти, отпускани без лекарско
предписание (OTC)
Това са лекарства или други екстемпорални лекарствени форми, които
се отпускат без рецепта. Обикновено те се взимат от пациентите по
тяхна преценка и на тяхна отговорност с цел профилактика, облекчаване или лекуване на симптоми или лека форма на някои заболявания. Употребата им при посочените условия, форма и дозировка са
безопасни за пациентите.
Тук са включени всички продукти, за които не е необходимо лекарско
предписание. Типични примери са вода за уста , слаби аналгетици и
др.

8
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2.2.1.2. Лекарствени продукти по лекарско предписание (Rx)
Лекарствени продукти по лекарско предписание (Rx) са лекарства или
други екстемпорални лекарствени форми, за приемането на които
е необходимо предписание от лекар или пряка медицинска интервенция. Типични примери са лечебни превръзки, болкоуспокояващи,
инжекционни разтвори и други, и обикновено могат да бъдат получени
само срещу рецепта, изписана от медицински специалист.

2.2.1.3 Лекарствени продукти, приготвени в болнична аптека
Това са лекарствени продукти, които се приготвят в болничната аптека
за употреба в самата болница или от няколко болнични заведения. Тези
продукти не се предлагат на пазара от фармацевтичната компания,
която е осигурила суровините за производството им и могат да бъдат
отпускани както по лекарско предписание, така и без такова.

2.2.2. Медицински изделия
Медицинско изделие е всеки инструмент, апарат, устройство, машина,
уред, имплант, ин витро реагент или калибратор, софтуер, материал
или друго изделие, предназначено да бъде използвано при хора,
самостоятелно или в комбинация с други за нуждите на:

•
•
•
•
•
•
•

диагностициране, профилактика, наблюдение, лечение или
облекчаване на дадено заболяване;
диагностициране, наблюдение, лечение, облекчаване или
компенсиране на нараняване или недъг;
изследване, заместване, модифициране или поддържане на
анатомията или на физиологичен процес;
поддържане на жизнени функции;
контрол върху раждаемостта;
дезинфекция на медицински изделия;
осигуряване на информация с медицински цели, чрез инвитро
изследване на проби от човешкото тяло, като при изпълнение
на своето главно предназначение медицинското изделие може
да бъде подпомогнато от фармакологични, имунологични или
метаболични средства.

2.3. Изисквания за данните в здравеопазването
2.3.1. Глобален номер на търговска единица (ГНТЕ/GTIN)
С присъединяване към съответната Национална организация GS1
фирмата получава GS1 фирмен префикс, който й дава възможност да
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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генерира Глобални номера на търговските единици (ГНТЕ), както и да
използва стандартите GS1. Системата от стандарти GS1 е създадена,
така че да бъде приложима във всички отрасли и във всички области
на публичния сектор. Всяка фирма може да определя глобални номера
на търговски единици, използвайки GS1 фирмен префикс, получен от
Националната организация GS1, независимо в коя част на света се
намира. В рамките на своята юрисдикция има регулаторни органи,
които налагат изисквания за задължително използване на ГНТЕ на
местно ниво. (виж т.3, Регулаторни органи).
Атрибути като партиден номер, срок на годност, сериен номер и
други носят допълнителна информация за продукта, когато се комбинират с ГНТЕ и се кодират в един GS1 баркод символ чрез използване
на GS1 приложни идентификатори (ПИ). Тяхната употреба позволява
реализирането на системи за проследимост и може да допринесе за
повишаване безопасността на пациентите. За повече информация,
разгледайте основните насоки на адрес: http://www.gs1.org/healthcare.
В системата GS1 представените по-долу атрибути могат да се използват
само в комбинация с ГНТЕ.

2.3.1.1. Партиден номер
Партидният номер (ПИ (10)) обикновено се определя в рамките на производствения процес, като се взема под внимание, например, номер на
партида, номер на работната смяна, номер на машината, времето или
вътрешен производствен код. Данните в партидния номер се записват
с цифри и букви, а дължината може да бъде променлива - до 20 знака.

2.3.1.2. Срок на годност
Срокът на годност (ПИ (17)) указва датата, в която изтича годността
или максималната трайност на продукта, с което продуктът става
негоден за консумация или употреба след тази дата (при фармацевтичните продукти, срокът на годност е индикатор за възможността от
възникване на косвен риск за здравето, поради неефективността на
продукта след посочената дата).
Срокът на годност се кодира с фиксирана дължина от 6 цифри с последователност ГГММДД, където:

•
•
•

10

ГГ са последните две цифри от годината (напр. 2003 = 03).
ММ означава месеца (напр., януари = 01).
ДД е денят от съответния месец (напр., втори = 02).
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Чрез Приложен идентификатор (7003) наред със срока на годност
може да бъде посочен и часа, в който изтича този срок. Тази структура
се използва тогава, когато точният час е от съществено значение за
безопасността на пациентите.

2.3.2. Сериен номер
Серийният номер (Приложен идентификатор (21)) обикновено се
използва при медицински изделия, които трябва да се проследяват
индивидуално (например инвалидни колички, пейсмейкъри, ядреномагнитни скенери и други).

3. Регулаторни органи
Секторът на здравеопазването е строго регулиран и фирмите са длъжни
да спазват национални, федерални или местни регулации. Настоящото
ръководство е разработено като глобален стандарт, който да помогне
на фирмите да покрият ключовото изискване за идентификация на
продуктите (като същевременно предоставя и възможност за кодиране
на партиден номер и срок на годност). На страницата на Потребителската група GS1 в здравеопазването (GS1 Global Healthcare User Group)
в интернет има раздел, който се отнася до регулаторните изисквания.
Потребителската група GS1 в здравеопазването препоръчва използването на глобални стандарти, за да се подпомогне спазването на
законовите изисквания на различните държави. Въпреки това, трябва да
се отбележи, че е възможно националните, федералните или местните
правила и наредби да имат предимство пред стандартите GS1.

4. Определяне на идентификационните номера
4.1. Основно правило
Глобалният номер на търговска единица (The Global Trade Item
Number™ - GTIN™) се използва за уникалната идентификация на
търговски единици, за които има нужда да се извлече предварително
дефинирана информация, на които може да се постави цена, да се
поръчат или фактурират при търговия между участниците, на всеки етап
по веригата на снабдяване. Обикновено това включва както най-ниското ниво на опаковане, така и най-високото ниво на опаковане на
търговската единица. Изисква се нов уникален ГНТЕ, когато се промени
някоя от предварително дефинираните характеристики на продукта,
имаща отношение към търговския процес. Този принцип е демонстриран във фигурата по-долу, където два продукта имат идентичен
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1

11

Правила за определяне на GTIN в здравеопазването

състав и търговско име, но се изисква определянето на различни ГНТЕ
на всеки един от тях, тъй като единият продукт може да бъде продаван
свободно, докато другият е необходимо да се отпуска под контрола на
фармацевт (поради съответно назначения прием на медикамента).
Фигура 4-1 Пример за промяна в продукта, изискваща определянето
на нов ГНТЕ.

Основно правило е, че при всяка съществена промяна в даден продукт,
при която се налага да се разграничи стария от новия продукт и
съответно да се направи избор за приема му, на новия продукт трябва
да се определи нов ГНТЕ. С помощта на примери от практиката, настоящият документ има за цел да даде глобална дефиниция на понятието
„съществена промяна“ при продуктите в здравеопазването.

4.1.1. Разграничаване на първична опаковка и вторичната
опаковка, които са в съотношение 1:1.
Някои процеси в сектор здравеопазване изискват ясно разграничение между първична и вторична опаковка на търговската единица,
независимо че се касае за съотношение 1:1. Пример за това могат да
бъдат тубичка с крем или флакон, опаковани всеки в отделна кутия,
един блистер с таблетки в самостоятелна кутийка или спринцовка
в индивидуална картонена опаковка. В тези случаи, когато това се
изисква от регулаторните органи или е предмет на договорка между
търговските партньори, първичната и вторичната опаковки могат да
имат различни ГНТЕ. Определянето на ГНТЕ и маркирането с баркод
на продукта се извършва по преценка на притежателя на търговската
марка.

4.2. Отговорност
4.2.1. Продукти с търговска марка
Отговорността за определяне на ГНТЕ e на притежателя на търговската марка, тоест организацията, която притежава спецификациите на
търговската единица, независимо къде и от кого се произвежда тя. При
присъединяване към съответната Национална организация GS1 всяка
12
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фирма получава GS1 фирмен префикс, с който може да определя ГНТЕ
на своите продукти. GS1 фирменият префикс не може да се продава,
отдава под наем/на лизинг или предоставя, изцяло или части от него,
за ползване от друга компания.
За определяне на ГНТЕ отговорност носи също фирмата, която
притежава правата върху даден продукт и е получила разрешение за
употреба, след като надлежно е представила необходимите документи
пред съответните регулаторни органи. При лекарствените продукти се
изисква фирмите, които ще търгуват на територията на даден национален регулаторен орган да му предоставят набор от документи,
съдържащи спецификациите на продуктите. Подобни изисквания
нямат пряк ефект върху определянето на ГНТЕ, но e необходимо да се
спазят стандартните процедури, за получаване на съответните разрешителни (напр. лицензиран дистрибутор, филиал, прекупвач и др.).
Притежателят на търговската марка е отговорен за определянето на
ГНТЕ до момента, в който търговската единица премине извън неговия
контрол. Например, сложно медицинско изделие може да бъде пренастроено (промяна на езика, обновен софтуер и т.н.). Индивидуалната
настройка на устройството според нуждите на потребителя не влияе
върху определяния ГНТЕ.

4.3. Правила за определяне на Глобални номера на
търговски единици (ГНТЕ/GTINs)
4.3.1. Предварително дефинирани характеристики
Въпреки че този списък не е изчерпателен, основните предварително
дефинирани характеристики на една търговска единица са:

•
•
•
•
•
•
•
•

Име на продукта, търговска марка и описание на продукта
Състав (активни съставки)
Количество на активното вещество за единица доза
Дозировка (употреба)
Нетно количество (тегло, обем, или други мерки, които са от
значение за търговията)
Конфигурация на опаковката
(Лекарствена) форма, предписание, функция
При групови опаковки, брой съдържащите се единични продукти
и тяхното разделение по опаковки в груповите опаковки, вид на
груповата опаковка (кашон, палет, бокс-палет, плосък палет…)
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Модификацията, на който и да е от основните елементи, характеризиращи дадена търговска единица, води до определяне на нов ГНТЕ.

4.3.2. Приблизителен период за последващо използване
на един и същ ГНТЕ
Фирмите трябва да гарантират, че Глобалните номера на търговските
единици (ГНТЕ), които са определени на регулирани лекарствени
продукти и медицински изделия никога няма да бъдат използвани
повторно.

**

Изключение: Регулирани лекарствени продукти и медицински изделия, на
които са били определени ГНТЕ и които са изтеглени от пазара, но впоследствие отново сe пускат за продажба, могат да използват първоначално
определения ГНТЕ, само ако при повторното им пускане на пазара не са
били модифицирани или съществено променяни, което да изисква определянето на нов ГНТЕ по Правилата за определяне на ГНТЕ. Например:

“Продукт A”, първа генерация антибиотик за инжектиране, е изтеглен от
пазара от неговия производител поради ниския размер на продажбите.
След 10 години отсъствие от пазара, производителят решава да пусне
същия “Продукт A” в оригиналните му опаковка и форма, за да лекува
инфекции, които са станали устойчиви на по-новите антибиотици. В
този случай може да бъде използван първоначално определеният
ГНТЕ.

4.3.3. Единици с предварително определени цени
Предварителното определяне на цени не се толерира като търговска
практика, тъй като усложнява поддръжката на файловете с данни за
търговските единици по веригата за снабдяване. Въпреки това то може
да бъде задължително изисквано от регулаторните органи, поради
което, ако цената се маркира върху стоката и бъде променена, то ГНТЕ
(GTIN) също трябва да се промени.

4.3.4. Промени в търговската единица
Промени на търговската единица са всяка промяна или подобрение
на единицата по време на нейното съществуване. „Новата” търговска
единица заема мястото на старата. В случай, че притежателят на търговската марка реши да пусне вариант (например търговска единица с нови
активни съставки) паралелно със стандартната търговска единица, в
този случай трябва да се определи нов уникален ГНТЕ.
Малки модификации или подобрения не налагат определянето на
нов ГНТЕ. Примери: нови цветове в дизайна, промяна в материала на
външната опаковка и други.
14
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Съществени модификации или подобрения на търговската единица
водят до определянето на нов ГНТЕ. Примери: Ако количеството или
мерките на търговската единица се променят или ако някоя от предварително дефинираните характеристики е променена, следва да се
определи нов уникален ГНТЕ.

4.4. Идентификация на различните нива на опаковане
Важно правило е за всяко различно ниво на опаковане на търговската
единица (например потребителска единица, пакет или кашон, палет
и други) да се определи различен ГНТЕ. Притежателят на търговската
марка или страната, която носи отговорност за продукта, дефинира
нивата на опаковане, за които е необходим различен ГНТЕ. В общия
случай всяко ниво на опаковане на дадена търговска единица, на което
може да се постави цена, да се поръча или фактурира при търговия
между участниците, в различните етапи по веригата на снабдяване,
получава нов уникален ГНТЕ. В приложения, разработени за сектор
здравеопазване, тази информация може да бъде добавена в досието
на пациента.
На адрес http://www.gs1.org/productssolutions/idkeys могат да бъдат
намерени още подробни примери. Стандартен пример за различни
нива на опаковане е изобразен на фигура 4-2.
Фигура 4-2 Пример за различните нива на опаковане на
фармацевтичен продукт

Ед. доза

Продуктова единица

Кашон или
пратка

Палет

ГНТЕ 1

ГНТЕ 2

ГНТЕ 3

ГНТЕ4
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Фигура 4-3 Пример за различните нива на опаковане на медицинско изделие

Ед. бройка

Кашон или пратка

Палет

ГНТЕ 1

ГНТЕ 3

ГНТЕ4

Единична
опаковка

Опаковка,
съдържаща
няколко единични
бройки

Кашон
или
пратка

Палет

ГНТЕ 1

ГНТЕ 2

ГНТЕ 3

ГНТЕ4

55
55
55

Забележка: Както се вижда от фигури 4-2 и 4-3, за всяко следващо ниво
на опаковане на една търговска единица е необходим нов ГНТЕ. ГНТЕ на
единичната бройка не се влияе от нивото на опаковане.
Забележка: ГНТЕ се определят основно на опаковани единици. Случаите
за определяне на ГНТЕ на неопаковани търговски единици са разгледани
в раздели 5.2.2 и 5.3.7.
Забележка: Възможно е палетът или логистичната единица да бъдат
идентифицирани с ГНТЕ за търговски цели (например поръчка и фактуриране),
но при транспорта и експедицията (логистични операции) те следва да се
идентифицират със Сериен код на контейнер за транспортиране (SSCC).

4.5. Промяна в собствеността на търговската марка
4.5.1. Вливане или сливане
В случай на преобразуване на дадена фирма, наличните складови
количества от продукти, на които са били определени номера ГНТЕ
преди вливането респ. сливането, запазват същите номера. Продукти,
16
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които продължават да се произвеждат след вливането респ. сливането,
могат да запазят първоначално определените им ГНТЕ, ако приемащото
дружество запази членството в GS1.
При сливане новоучредената фирма поема правата върху фирмените
префикси GS1, активите и локациите на преобразуващите дружества.
Продуктите, които са произвеждали преобразуващите дружества, могат
да продължават да бъдат маркирани с номера към същите фирмени
префикси GS1 след сливането. По желание на новоучредената фирма,
продуктите могат да бъдат маркирани само с единия от придобитите
при преобразуването фирмени префикси GS1.
Изключително важно е всички търговски партньори своевременно да
бъдат уведомени за направените промени. Когато е взето решение,
идентификационните номера на всички продукти на фирмата да се
формират само въз основа на един от фирмените префикси GS1, трябва
да се внимава, защото така ще се променят ГНТЕ на част от съществуващите вече продукти, които иначе не биха били променяни.
Определянето на всички номера на базата само на единия фирмен
префикс GS1, трябва да е по-скоро изключение, тъй като това води до
допълнителна работа по обновяване на информацията за клиентите.
За да може своевремено да се обновят данните за фирмата, е
необходимо в рамките на една година фирмите да уведомят Националната организация GS1, в която членуват, за всички настъпили
промени в юридическия статут на фирмата.

4.5.2. Частична покупка
Когато фирма купува част от друга фирма и фирменият префикс GS1 се
използва от подразделение на фирмата, което не е част от покупката,
фирмата, която закупува трябва да промени ГНТЕ на всички продукти в
закупеното подразделение в рамките на една година.
Правилата, отнасящи се за използването на Глобалните номера на
търговските единици и други GS1 идентификационни ключове на
фирмата продавач, трябва да се вземат предвид при изготвянето на
договора за покупка.
При първа възможност фирмата купувач трябва да премине към
определяне на собствени номера за търговските единици, чийто
търговски марки е придобила. Това може да стане при направата на
нов дизайн на опаковката или при отпечатване на нови количества
опаковки или етикети.
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Добра практика в здравеопазването е, фирмата-продавач да не
използва повторно номер, определен първоначално за идентификация
на артикул, който е станал собственост на друга фирма.

4.5.3. Разделяне или отделяне
При разделяне на фирма на две или повече отделни фирми, е
необходимо фирменият префикс GS1 да бъде прехвърлен само на
една от новоучредените фирми. Останалите фирми, които остават без
фирмен префикс GS1, трябва да кандидатстват в Националната организация GS1 за получаване на фирмен префикс GS1. Решението, коя от
фирмите да придобие първоначалния фирмен префикс GS1 трябва да
се ръководи от това, да се сведе до минимум броят на необходимите
допълнителни ГНТЕ. Решението трябва да стане част от договорните
споразумения при учредяване на новите фирми.
Не е необходимо определянето на нови идентификационни номера за
наличните складови количества. Въпреки това, ако някоя от фирмите,
които са се отделили има артикули, които са идентифицирани с номера,
определени на базата на фирмения префикс GS1, който тя вече не
притежава, фирмата трябва да прекодира тези артикули, като използва
собствен фирмен префикс GS1 при изготвянето на нови етикети или
опаковки. Клиентите трябва предварително да бъдат уведомени за
тези промени.
Фирми, които са се отделили и са запазили фирмения префикс GS1,
трябва да поддържат списък на ГНТЕ, създадени на база на техния
префикс, но определени на артикули, които те вече не притежават.
Добра практика в здравеопазването е, фирмата-продавач да не
използва повторно номера, определени първоначално за идентификация на артикули, които са станали собственост на друга фирма.

4.6. Синхронизация на данните
При определяне на нов ГНТЕ на търговска единица е необходимо
притежателят на търговската марка да предостави на търговските си
партньори изчерпателна информация относно нейните характеристики
(виж раздел 4.3.1 Предварително дефинирани характеристики).
Особено важно е тази информация да се предостави възможно
най-точно и бързо.

4.6.1. Добри практики за синхронизация на данните
Съществуват няколко важни действия, които трябва да се предприемат
за успешно предаване на данни за ГНТЕ по веригата за доставки. Те
18
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гарантират, че при сканиране на всеки един баркод може да се направи
връзка с точните и актуални данни в базата.
Това е особено важно за единици, които се сканират в различни точки
по веригата на снабдяване в здравеопазването. Липсата на достоверни данни , може да доведе до негативни последствия, свързани с
безопасността на пациентите, спазването на регулаторните изисквания
и наличието на даден медикамент в търговската мрежа.
Глобалният номер на търговската единица ГНТЕ предоставя стандартно
решение за идентификация на различните търговски единици по
веригата на снабдяване.
Чрез прилагането на единни глобални стандарти и правила за
определяне на идентификационните номера, като описаните в това
ръководство, се намаляват общите разходи за всички участници по
веригата.

5. Правила за определяне на ГНТЕ
5.1. Основни правила
Въпреки че регулациите в сектор здравеопазване са особено важни
(Раздел 3, Регулаторни органи), за повечето лекарствени продукти,
отпускани без лекарско предписание важат същите правила за
определяне на ГНТЕ, както в търговията на дребно (www.gs1.org/
gtinrules). Примерите по-долу акцентират върху основни специфични
сценарии за сектор здравеопазване, които не се срещат в търговията
на дребно.
Наблюдава се ясно припокриване на правилата за определяне на
ГНТЕ за лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание
и медицинските изделия и лекарствата с рецепта (Rx). Основните
правила в този раздел се отнасят за всеки вид лекарствени продукти и
медицински изделия.

5.1.1. Различни езици или целеви пазари
На фигура 5-1 са показани два идентични продукта. Единият е предназначен за англоезична страна, а другият за испаноезична страна. Така
както двете търговски единици съществуват паралелно на пазара, но
не могат да бъдат заместени (поради особености на пазара и местните
закони за етикетирането), за всяка езикова версия на продукта е
необходимо да се определи различен уникален ГНТЕ, за да се продава
в съответната държава/пазар.
Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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Фигура 5-1 Нов ГНТЕ

5.1.2. Добавяне на допълнителен език на опаковката на
продукта, продаван на няколко пазара
За разлика от опаковки с една езикова версия (вж.раздел 5.1.2, Различни
езици или целеви пазар), много продукти се опаковат за продажба в
различни държави и на различни пазари. Когато се добавя допълнителен език на опаковката на продукта, ГНТЕ остава същият.
Фигура 5-2 Добавяне на допълнителен език на опаковката на продукта
(етикет на няколко езика) - Същият ГНТЕ

5.1.3. Промяна на опаковъчния материал или малка
промяна в дизайна
Малки промени на опаковъчния материал или в дизайна не изискват
определянето на нов ГНТЕ. В общия случай, брутните размери на дадена
търговска единица, указани в документацията/спецификациите за
продукта, които не оказват влияние на нетното количество или мярка
на продукта, не изискват определянето на нов ГНТЕ. Ако размерите на
опаковката имат значение някъде по веригата на снабдяване, основното
правило е, че при брутни размери (напр. дължина, дълбочина, тегло
и др.), променени с повече от 20%, трябва да се определи нов ГНТЕ.
При промяна в размерите на опаковката с по-малко от 20% може да се
изисква нов ГНТЕ, по преценка на притежателя на търговската марка.

20
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Фигура 5-3 Малка промяна на дизайна – Същият ГНТЕ

55

Забележка: Малки промени – такива, които нямат значение за търговските
партньори, защото не оказват влияние върху информацията за продуктите
при техния обмен - не изискват присъждане на нов ГНТЕ.

5.1.4. Промоции
Промоциите са (обикновено) краткосрочни модификации на начина,
по който търговската единица се представя пред клиента. Промоции,
свързани с цената не изискват определянето на нов ГНТЕ.
Фигура 5-4 Промоция, свързана с цената - същия ГНТЕ

55

Забележка: Всяка промоция, която влияе върху съдържанието на продукта,
или за която е необходимо да се подаде ново досие със спецификациите
за продукта към регулаторните органи, се възприема като съществена
промяна на продукта и изисква определянето на нов ГНТЕ.
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5.1.5. Обявена промяна в нетното съдържание
Всяка модификация, която води до промяна в нетното съдържание на
лекарствения продукт или медицинското изделие, изисква определянето на нов ГНТЕ.
Примерите включват: брой таблетки в една опаковка; брой стерилни
кърпички в една опаковка; нетното количество от 400 грама в 4
таблетки/капсули от по 100 грама (за възрастни) се променя на 400
грама в 8 таблетки/капсули от по 50 грама (за деца) и др.
Фигура 5-5 Обявена промяна в нетното съдържание – Нов ГНТЕ

Информационните системи трябва да правят разлика между стар и нов
медицински продукт, когато има обявена промяна в нетното съдържание/количество. Невъзможността да се направи такава разлика може
да доведе до медицински грешки и неправилно ценообразуване.

55

Забележка: Подобренията в технологичния процес, които по никакъв начин
не влияят върху декларираните данни за продукта, не изискват поставянето
на нов ГНТЕ, тъй като те засягат само производителя.

5.1.6. Опаковки, съдържащи различни количества от един
продукт или изделие
Много е важно на всяко различно ниво на опаковане (напр., потребителска единица, пакет, кашон, и др.) да се определи различен ГНТЕ. Примерът по-долу показва един вид спринцовка в опаковки от 1, 3 и 5 броя:

•
•

22

ГНТЕ на индивидуалната единица остава същият, независимо от
включването й в други опаковки или медицински комплект - виж
раздел 5.3.5, Комплекти (комбинации от различни търговски
единици, всяка от които има собствен ГНТЕ).
Всяка различна групова опаковка (комплект от 1, 3 и 5 броя
спринцовки, изобразени по-долу) изисква определянето на
отделен ГНТЕ за всяка.
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Фигура 5-6 Опаковки от един и същи продукт, но с различно количество

5.1.7. Нов различен палет като стандартна групова
опаковка паралелно с оригиналната конфигурация
Различната конфигурация на палет не влияе върху ГНТЕ на продуктите
в палета (раздел 5.1.6. Опаковки, съдържащи различни количества от
един продукт или изделие) и обикновено на ниво палет не е необходимо
да се определя ГНТЕ.
Въпреки това, ако пазарът налага различните конфигурации на палета
да бъдат идентифицирани с цел поръчване, тогава за всяка различна
конфигурация и вид на палет е необходимо да бъде определен
различен ГНТЕ.
фигура 5-7 Допълнителна конфигурация на палетите за целите
на поръчване – Нов ГНТЕ

Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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5.2. Регулирани фармацевтични продукти
(по лекарско предписание и „без рецепта“)
5.2.1. Основни правила
Както при основните правила, които важат за всички продукти в
здравеопазването (вж раздел 4.1, Основни правила), спазването на
нормативните изисквания винаги е приоритет (раздел 3, Регулаторни
органи). Допълнителни основни правила, които се отнасят конкретно
за Регулирани фармацевтични продукти (по лекарско предписание и
отпускани без рецепта) са:

•
•
•

Всяка промяна в спецификацията на даден продукт (например
промяна в състава, приема, концентрацията и др.) изисква поставянето на нов уникален ГНТЕ.
В допълнение към идентификацията на продукта (с ГНТЕ),
понякога се изисква в баркод символ да бъдат кодирани
партидния номер, срока на годност и/или серийния номер.
Стандартните правила за определяне на ГНТЕ може да не са
приложими в случаите, когато дадено лекарство е приготвено
за точно определен пациент (например в болничната аптека).
При този вид еднократно приготвени медикаменти, е препоръчително идентификацията и маркирането с баркод на продукта,
да се направи така, че да има връзка със съответния пациент,
за когото е приготвен.

5.2.2. Правила за отделните единици
В повечето сектори се идентифицира всяко различно ниво на опаковане
на продукта (раздел 4.4 Идентификация на различните нива на
опаковане). Най-ниското ниво в йерархията на опаковане в системата
от стандарти GS1 е нивото на отделната продуктова единица. Идентификацията и маркиране с баркод на отделната продуктова единица
в здравеопазването е разгледана в раздел “Вторично опаковане на
лекарствени продукти и медицински изделия от сектор здравеопазване” (Регулирани потребителски единици от сектор здравеопазване, предназначени за търговия на дребно) от Общите спецификации на GS1. В здравеопазването съществуват и по-ниски нива, които
често се наричат “Ниво под “отделната продуктова единица ”” или
“отделна единица” или “единична доза”. За целите на този документ
ще наричаме това ниво “единична доза”.
Примери за единична доза са неопакованата таблетка, една клетка от
перфориран блистер, ампула, шишенце или сонда.

24
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Изискванията за идентификация и маркиране с баркод на тези търговски
единици са разгледани в раздел “Първично опаковане в здравеопазването (търговски единици, които не са предназначени за търговия
на дребно)” от Общите спецификации на GS1.
Допълнителни правила, които се прилагат по-специално за идентификация на това ниво на опаковани или неопаковани единични дози,
които не са разгледани в други раздели на Общите спецификации на
GS1, са обяснени по-долу.

5.2.3. Единични неопаковани хапчета, таблетки, капсули и
такива, които са опаковани в блистери
На единичните дози трябва да се определят ГНТЕ. Определянето на
ГНТЕ е задължение на страната, която носи юридическа отговорност за
единичната доза/притежава разрешението за употреба за единичната
неопакована доза.
Страната, която отговаря за определянето на ГНТЕ в здравеопазването
може да е различна от притежателя на търговската марка на продукта,
взависимост от това, кой носи отговорност за продукта или притежава
разрешението за употреба. Не се предвижда ГНТЕ, определени на
единични бройки, да бъдат кодирани с баркод и отпечатани директно
върху продукта. Единичният отрязък от перфориран блистер се
разглежда като първичната опаковка на продукта и следва да бъде
идентифицирана и маркирана като такава.

5.2.3.1. Неопаковани разтвори, течности, кремове, гелове,
прахове, аерозоли
Не се предвижда определянето на ГНТЕ за единична доза, която е част
от продукт с променливо количество, независимо дали е опакован или
не, освен когато това се изисква по закон или е обект на споразумение
между търговските партньори. Независимо от всичко, определянето
на ГНТЕ е по преценка на притежателя на търговската марка. При
определяне на ГНТЕ на неопаковани единици, същите не се кодират и
маркират с баркод върху продукта.

5.3. Медицински изделия
5.3.1. Основни правила при медицинските изделия
Основните правила (раздел 4.1, Основни правила) и регулаторните
изисквания (раздел 3, Регулаторни органи) важат за всички продукти
от сектор здравеопазване. Освен това трябва да се отчете сложността
на пазара на медицински изделия. Примерът по-долу показва вентиАвгуст 2013, версия 8 All contents copyright © GS1
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латор, направен от 3 основни компоненти: глобален потребителски
интерфейс (GUI), основна част (Primary Unit) и батерия. Всяка от тези
съставни части може да бъде поръчвана поотделно и може да се
настрои според местните изисквания и потребности, като напр. език,
контакти, софтуер и т.н.
Фигура 5-8 Пример, показващ сложността на едно
медицинско изделие, по отношение на определянето на ГНТЕ

Ключов момент при определянето на ГНТЕ е търговският аспект на
медицинското изделие (напр., дали се приема като различно и има
различна цена, различно е за поръчване и фактуриране). Ако продуктът
е “различен”, той има нужда и от “различен” ГНТЕ.
Диаграмата показва колко е трудно да се определи, кога е необходимо
да се присъди нов уникален ГНТЕ при сложни медицински изделия,
взависимост от това как се приема изделието, т.е. от търговска и
функционална гледна точка. Обикновено търговските аспекти на даден
бързооборотен продукт определят дали има нужда от нов ГНТЕ, но
трябва да се отбележи, че и други важни фактори оказват влияние
върху определянето на ГНТЕ в здравеопазването и те не винаги са
свързани с търговските аспекти на изделието. Правилното управление
на конфигурацията на всяко сложно медицинско изделие, както и
определяне на съответните идентификационни номера е отговорност
на притежателя на търговската марка. Примерът показва основни
хардуерни компоненти, които се управляват с различни комбинации
от ГНТЕ и сериен номер, като се приема, че това сложно медицинско
26
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изделие има и други потенциални параметри, чиято промяна в конфигурацията трябва да се идентифицира и управлява. Възможно е да се
наложи промяна на ГНТЕ, на базата на направените промени по конфигурацията от производителя.
При много медицински изделия, особено при скъпоструващо
електронно оборудване, се използва комбинацията от ГНТЕ и сериен
номер за целите на проследимостта (отколкото ГНТЕ, партиден номер
и срок на годност, които обикновено се изискват в други области от
здравеопазването). Притежателят на търговската марка решава, какъв
подход за идентификация ще използва.

5.3.2. Малка промяна в конфигурацията на софтуера
Малка промяна в конфигурацията на софтуера, която не е на комерсиална основа (която не засяга търговските аспекти на уреда) и не влияе
на работата/функционирането на устройството, не предполага определянето на нов ГНТЕ. Примерите включват поправяне на бъгове, избор
на език (безплатно), незначителни обновления на версията и други.

5.3.3. Голяма промяна в конфигурацията на софтуера
Голяма промяна в конфигурацията на софтуера, която допълва
или променя функционалността, изисква поставяне на нов ГНТЕ,
за да могат да се различават двете версии. Подобни промени
обикновено възникват на комерсиална основа и търговските
партньори трябва да могат да различават двете конфигурации при
формиране на цената и за целите на поръчване и фактуриране.
Други примери са обновления на софтуера, които предоставят
допълнителни функции или значителни обновления на версията.
Фигура 5-9 Голяма промяна в конфигурацията на софтуера – нов ГНТЕ
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5.3.4. Добавяне на Сертификатна марка
В сектор здравеопазване има много примери за сертификатни марки.
Сертификатната марка е символ, лого или словосъчетание върху даден
продукт, която указва спазването на набор от регулаторни изисквания
и критерии за качество (напр. Европейската сертификатна марка CE).
Когато върху даден продукт се добави сертификатна марка (която
преди това не е била видима на опаковката или на самия продукт),
трябва да се определи нов ГНТЕ, най-вече що се отнася до пазарите, за
които наличието на сертификатна марка е особено важно. Основна цел
при определянето на ГНТЕ е уникалната идентификация на продукта и
опаковката му.
Фигура 5-10 Добавяне на Сертификатна марка – Нов ГНТЕ

55

Забележка: Притежателите на търговските марки за продуктите носят
отговорност за вътрешния контрол на стоковите си запаси, както и на
върнатите продукти. Много е важно да се прави разлика между “стария”
и “новия” продукт. Когато това е постигнато, например с използване на
партидния номер или продуктовия вариант, няма нужда да се определя нов
ГНТЕ в по-горния сценарий. Трябва да се отбележи също, че когато се добави
сертификатна марка с цел продажба на продукта в нова държава или на нов
пазар, това не влияе върху пазарите, където продуктът е продаван преди
това – в този случай не е необходим нов ГНТЕ в по-горния сценарий.

5.3.5. Комплекти (набор от единици, всяка от които има
собствен ГНТЕ)
Комплектът може да се определи като набор от медицински продукти,
които образуват стандартна групова опаковка, на която може да се
постави цена, да се поръча или фактурира. Притежателят на търговската
марка е отговорен за определянето на ГНТЕ. Когато даден комплект
съдържа продукти от различни производители, определянето на ГНТЕ
(както и документацията за комплекта) е отговорност на организацията, която създава комплекта.

55
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Забележка: Комплектите могат да съдържат лекарства, отпускани по
лекарско предписание (Rx) (раздел 5.2, Лекарствени продукти по лекарско
предписание (Rx)).

Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1

Правила за определяне на GTIN в здравеопазването

Типичен пример за комплект е наборът от продукти, необходими за
извършването на определена медицинска интервенция. Трите примера
по-долу показват как се отразяват големи и малки промени в комплекта
на определянето на ГНТЕ. Основен принцип е търговският аспект на
продукта (напр., дали се възприема като различен и съответно има
различна цена, различен е за поръчване и фактуриране) и функцията
(напр. промени в дозировката/приема):
Фигура 5-11 Голяма промяна в медицински комплект– добавянето на допълнителен
артикул променя вида на комплекта, както от търговска,
така и от функционална гледна точка.

Фигура 5-12 Промяна на ГНТЕ на даден артикул от коплекта, стерилната вода
в комплекта е сменена (шишенцето със сменената стерилна вода има различен ГНТЕ),
определя се нов ГНТЕ на целия комплект

55

Забележка: Продуктите, съдържащи се в комплекта могат да имат собствени
ГНТЕ. Всяка промяна на някой ГНТЕ в комплекта, изисква промяна на ГНТЕ
на целия комплект.
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Фигура 5-13 Притежателят на търговската марка прави малка промяна
в медицински комплект – пакетът с памук в комплекта е сменен,
без това да променя вида на комплекта както от търговска, така и
от количествена и функционална гледна точка

55

Забележка: Ако притежателят на търговската марка смени някой от продуктите в комплекта, и този продукт няма собствен ГНТЕ, то ГНТЕ на комплекта
не трябва да се променя.

5.3.6. Стерилни опаковки
Както бе описано в раздел 4.4 идентификация на различните нива на
опаковане, основно правило е, че всяко различно ниво на опаковане
изисква определянето на нов ГНТЕ. Въпреки това, за определени
артикули, особено стерилни продукти, пакетирането им в различни
опаковки за целите на стерилността, не се възприема като различно
ниво на опаковане, изискващо нов ГНТЕ.
Примерът по-долу показва продукт, при който стерилността изисква
няколко нива на опаковане (двойно стерилни опаковки). При използването на медицинския конец, отварянето на някоя от опаковките
може да се извърши само в стерилна среда, но се използва един и същ
ГНТЕ за идентификация както на конеца, така и на различните нива на
опаковането му. Според основните правила за определяне на ГНТЕ от
значение за поставяне на нов ГНТЕ са промени в продукта от търговска
(напр., разлики в цената, поръчването и фактурирането) и функционална гледна точка (напр., промени в приема и дозите). Стерилните
нива на опаковане не оказват влияние върху търговските и функционалните характеристики на артикула.

30
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Фигура 5-14 Стерилни опаковки

5.3.7. Правила за отделните единици
В повечето сектори продуктите се идентифицират при всяко различно
ниво на опаковане (раздел 4.4 Идентификация на различните нива на
опаковане). Най-ниското ниво на опаковане в системата от стандарти
GS1 е нивото на отделната единица продукт. Идентификацията и
маркирането с баркод на всяка отделна единица в здравеопазването е
разгледана в раздел “Вторично опаковане на лекарствени продукти
и медицински изделия” (Регулирани потребителски единици от
сектор здравеопазване, предназначени за търговия на дребно) от
Общите спецификации на GS1. В здравеопазването по-ниските нива на
опаковане се наричат “Ниво, по-ниско от “продуктовата единица ” или
“отделна единица” или “единична доза”. За целите на този раздел ще
наричаме най-ниското ниво “отделна единицa”.
Примери за отделни единици са неопаковани спринцовка, ръкавица,
тампон, скалпел или маншон за измерване на кръвното налягане.
Изискванията за идентификация и маркиране с баркод на тези
търговски единици са разгледани в раздел “Първично опаковане в
здравеопазването (търговски единици, които не са предназначени
за търговия на дребно)” от Общите спецификации на GS1.

Август 2013, версия 8 All contents copyright © GS1

31

Правила за определяне на GTIN в здравеопазването

Допълнителни правила, които се прилагат по-специално за идентификация на това ниво на опаковани или неопаковани единични
медицински изделия и не са включени в други раздели на Общите
спецификации на GS1, са разгледани по-долу.

5.3.7.1. Медицински изделия, които не се продават поотделно/
нестерилни медицински изделия за еднократна употреба
Опаковки от нестерилни медицински изделия за еднократна употреба
(напр. памучни тампони) или медицински изделия, които се търгуват
само в първична или вторична опаковка (напр. кутия с ръкавици), може
да изискват определяне на нов ГНТЕ. Определянето на ГНТЕ е задължение на страната, която носи юридическа отговорност за отделната
неопакована единица. Страната, която отговаря за определянето на
ГНТЕ на търговската единица в здравеопазването може да е различна
от притежателя на търговската марка, в зависимост от това, кой носи
отговорност или притежава разрешението за употреба за търговската
единица.
Не е задължително ГНТЕ, определени на отделните единици да бъдат
кодирани и маркирани с баркод върху самото изделие. Маркирането с
баркод се налага тогава, когато това се изисква от закона или е предварително договорено с търговските партньори.
Пример за изделия, които не се продават поотделно могат да бъдат
висококачествени медицински пирони, игли, ръкавици, престилки,
тампони, лепенки и други. Пример за нестерилни изделия за еднократна
употреба са тампони, марли, лигнин и други.

5.3.7.2. Нестерилни изделия за многократна употреба
Отделните единици трябва да имат определен ГНТЕ. Определянето на
ГНТЕ е задължение на страната, която носи юридическа отговорност
за отделната единица (опакована или неопакована) според законовите
изисквания или изискванията на потребителите.
Пример за нестерилно изделие за многократна употреба е апарата за
измерване на кръвното налягане.
По преценка на притежателя на търговската марка ГНТЕ, определени
на отделната единица, могат да бъдат маркирани върху продукта чрез
баркод.
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A. Речник на термините
Термини

Дефиниция

Приложен
идентификатор

Два или повече знака в началото на елементарен низ, които
определят еднозначно формата и значението на данните,
които следват.

Притежател
на търговската
марка

Страната, която отговаря за определянето на номерата GS1
и маркирането с баркод на определена търговска единица.
Администраторът на фирмения префикс GS1.

Фирмен
префикс GS1

Част от идентификационен номер GS1, който се състои от
GS1 префикс на страната и номер на фирмата. Определя се
от Националната организация GS1.

Електронен
код на
продукта (EPC)

Идентификационна схема за универсално идентифициране
и маркиране на физически обекти чрез тагове за радиочестотна идентификация и други средства. http://www.gs1.
org/epcglobal .

Общи
спецификации
на GS1

Определят данните и приложенията на системата от
стандарти GS1, свързани с автоматичната идентификация
и маркиране на търговски единици, локации, амбалаж за
многократна употреба и други чрез използване на баркод,
радиочестотни тагове и Идентификационни ключове GS1.

Централата
на GS1

Базирана в Брюксел, Белгия и Принстън, САЩ. Това е организация на Националните организации GS1, която управлява системата GS1.

Национална
организация GS1

Организация, член на GS1, отговаряща за системата GS1
в своята страна (или определен географски район). Това
включва осигуряване на коректно използване на тази система от фирмите членки на организацията, както и достъп
до обучения, семинари, подпомагане на фирмите при
внедряване на системата GS1 и възможност да се включат
активно в Процеса по разработване и управление на глобални стандарти (GSMP).

Система от
стандарти GS1

Спецификациите, стандартите и препоръките, управлявани
от GS1.
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34

ГНТЕ (GTIN)

Глобалният номер на търговската единица GS1 служи
за уникалната идентификация на търговската единица
(продукт или услуга), за която има нужда да се извлече
предварително дефинирана информация, на която може да
се постави цена, да се поръча или фактурира при търговия
между участниците, на всеки етап по веригата на снабдяване.

Референтен
номер на
продукта

Част от структурата на ГНТЕ, която се определя от потребителя на системата GS1 и идентифицира търговската единица за даден фирмен префикс.

Медицинско
изделие

Медицинско изделие е всеки инструмент, апарат, устройство, машина, уред, имплант, ин витро реагент или калибратор, софтуер, материал или други подобни продукти, с
предназначение да бъдат използвани при хора, самостоятелно или в комбинация за медицински цели.

Опаковка,
съдържаща
няколко
единични дози
(Multiple unit
blister/package)

Директната опаковка на лекарство, съдържаща повече
от една единична доза продукт. Опаковка, която обвива
изцяло таблетката или капсулата. Всяка лекарствена форма
може да бъде опакована индивидуално. Индивидуално
опакованите дози са обединени в един блистер.

Страната,
която носи
(юридическа)
отговорност за
медицински
продукт/притежава разрешението за употреба

Страната, която отговаря за безопасността и ефективността на даден медицински продукт в определен момент от
неговия жизнен цикъл, в съответствие с одобреното досие
със спецификациите на продукта (вкл. етикетирането), както
и във връзка с всички регулаторни и професионални задължения, свързани с този медицински продукт. (например
Притежателят на търговската марка, фирмата - преопаковчик, болничната аптека и др.).

Лекарствени
продукти по
лекарско
предписание

Лекарствени продукти по лекарско предписание или т.нар.
фармацевтични продукти са лекарствени продукти или
други, за приемането на които е необходимо предписание
от лекар или пряка медицинска интервенция. Типични примери са медицински бинтове, болкоуспокояващи, инжекционни разтвори и др. Обикновено могат да бъдат получени
само срещу рецепта от съответния медицински специалист.

Единична доза

Неопакована единица медицински продукт или изделие,
например една таблетка, съдържаща се в блистер или
шишенце, или една спринцовка
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Опаковка на
единична доза/
блистер

Първична опаковка на продукт от здравеопазването, която
съдържа една отделна лекарствена форма (единична доза),
т.е. една таблетка, определено количество течност и т.н.
Това може да е и директната опаковка на медицинско изделие, като например опаковката на спринцовка. Възможно
е няколко единични дози да бъдат прикрепени една към
друга, като лесно могат да се разделят чрез перфорация на
първичната опаковка.

Предписана
доза
(Unit of Use)

Отнася се до индивидуалната опаковка, която формира
рецептата, предписана на точно определен пациент със
съответно назначения прием на медикамента
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