
Zabezpieczenia produktów 

leczniczych

– przegląd propozycji zamian

Anna Ryszczuk

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

wrzesień 2013r.

1



Delgated act on the detailed rules for unique identifier

for medicinal products for human use, and its

verification

Concept paper submitted

for public consultation

Publiczne konsultacje

do 27 kwietnia 2012 r. !!!!

2



Propozycja!!!!

Zabezpieczenia (safety features) 

będą pozwalać na:

• sprawdzenie, że produkt leczniczy jest autentyczny i 

zidentyfikowanie każdego indywidualnego 

opakowania produktu leczniczego („unique

identifier”)

• sprawdzenie czy zewnętrzne opakowanie było 

naruszone („tamper-evidence”)
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Propozycja!!!!

• Jedynym sposobem na wprowadzenie unikalnej identyfikacji 
jest nadanie numeru  („serialisation number.)

• Nośnik zawierający informację o numerze  powinien 
znajdować się na opakowaniu zewnętrznym.

• Numer ma zawierać:

– kod produktu wytwórcy (zawierający prefiks dla danego kraju) 

– numer opakowania

rozważane jest również dodanie

– numeru serii produktu leczniczego (ułatwienie  identyfikacji serii w 
przypadku np. wycofania)

– daty ważności (użyteczne w hurtowni i aptece)
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Propozycja!!!!

• Dla  krajów, które stosują już numerowanie  zaproponowano 

dwie opcje:

Opcja nr  1 - numer narodowy zostanie zastąpiony nowym 

numerem 

Opcja nr 2 - wprowadzony nowy numer będzie obejmował 

dotychczas stosowany numer narodowy
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Propozycje dotyczące  

charakterystyki nośnika 

kod kreskowy 

jednowymiarowy

kod kreskowy 

dwuwymiarowy

RFID

( Radio-frequency

identification) 

Propozycja!!!!
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Propozycja!!!!

Propozycje dotyczące  dotyczące 
charakterystyki nośnika 

kod kreskowy - jednowymiarowy

- używany powszechnie w przemyśle,

- obecnie używany do oznaczenia 
produktów leczniczych w Belgii, Grecji i 
we Włoszech, 

- czytniki powszechnie stosowane w 
aptekach w Europie

- problem stanowi mała ilość informacji, 
która może być zapisana oraz trudności 
dotyczące umieszczenia kodu  w 
przypadku małych opakowań produktów 
leczniczych
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Propozycja!!!!

Propozycje dotyczące charakterystyki 

nośnika  

kod kreskowy - dwuwymiarowy 2D

• można w nim przechowywać dużą liczbę 

danych 

• ma mały rozmiar (nie będzie problemu z 

umieszczeniem go na małym 

opakowaniu)

• większość aptek w Europie nie jest 

zaopatrzona w czytniki
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Propozycja!!!!

Propozycje dotyczące charakterystyki 

nośnika 

RFID ( Radio-frequency identification) –

technologia, która wykorzystuje fale 

radiowe do przesyłania danych

• relatywnie drogi

• brak jest informacji o wpływie tej 

technologii na jakość produktu 

leczniczego
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Propozycja!!!!

Przepakowywanie produktu leczniczego

Podczas przepakowywania istnieją dwie możliwości:

– stare „safty features” mogą być  usuwane i 

nanoszone nowe „safty features” 

– mogą być nanoszone nowe „safty  features” bez 

usuwania starych
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Propozycja!!!!

Weryfikacja produktów leczniczych 

Opcja 1 - na końcu łańcucha dostaw (detalista, apteka w tym 

apteka szpitalna) przed przekazaniem do pacjenta

Opcja 2 - na końcu łańcucha dostaw (detalista, apteka w tym 

apteka szpitalna) przed przekazaniem do pacjenta oraz 

dodatkowo losowo w hurtowni

Opcja 3 – u każdego uczestnika łańcucha dostaw  (weryfikacja 

każdego indywidualnego opakowania).
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Propozycja!!!!

Wprowadzenie znakowania produktów leczniczych



Propozycja!!!!

Produkty na receptę

Zgodnie z Dyrektywą 2011/62/EU produkty lecznicze na 
receptę powinny posiadać „safety features” z wyjątkiem 
tych, które będą znajdować się na „białej liście”.

Produkty bez recepty

Produkty lecznicze wydawane bez recepty nie będą musiały 
posiadać „safety features” z wyjątkiem tych produktów, 
które umieszczone będą na „czarnej liście”.

„biała lista” i „czarna lista” 

będą obowiązywały na całym obszarze EU
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Propozycja!!!!

Opracowanie i zatwierdzanie aktów delegowanych 

zawierających „białą listę” i „czarną listę” będzie trwało 

około 2 lat. 

Przepisy dotyczące oznakowania nie będą opcjonalne!!!!!

Np. jeżeli produkt, który nie jest na receptę  nie będzie się na 

czarnej liście wytwórca nie będzie mógł podjąć decyzji 

oznakowaniu go „satety features” 
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Propozycja!!!!

Obowiązek wprowadzenia znakowania produktów 

leczniczych będzie dotyczył wszystkich produktów 

znajdujących się na rynku UE, włączając w to 

produkty lecznicze z importu.
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Propozycja!!!!

Kryteria przy sporządzaniu list:

• cena produktu

• poziom sprzedaży

• poprzednie przypadki sfałszowania produktu na terenie EU lub 

w krajach trzecich

• charakterystyka produktu

• przeznaczenie produktu 

• inne potencjalne ryzyko dla zdrowia publicznego
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Propozycja!!!!

Kryteria do klasyfikacji 

wraz z proponowaną punktacją 

Nr kryterium punktacja

1 cena Wysoka cena - 5 punktów

Niska cena - 1 punkt

ilość Duża ilość - 5 punktów

Mała ilość - 1 punkt

2 incydenty sfałszowania Kilka incydentów - 5 punktów

Brak incydentów - 1 punkt

3 charakterystyka produktu Wskazująca na ryzyko sfałszowania - 5 

punktów

Wskazująca na brak ryzyka sfałszowania - 1 

punkt
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Propozycja!!!!

Kryteria do klasyfikacji 

wraz z proponowaną punktacją 

nr kryterium punktacja

4. przeznaczenie produktu Duże zagrożenie 5 punktów

Brak zagrożenia 1 punkt

5. pozostałe ryzyko Maksymalnie 5 punktów
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Propozycja!!!!

Interpretacja wyników:

• produkty przepisywane na receptę, które uzyskały 6 

lub mniej punktów  - wpisanie na „białą listę”

• produkty wydawane bez recepty, które uzyskały 

więcej niż 10 punktów – wpisanie na „czarną listę” 
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Dziękuję za uwagę 
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