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„Kody kreskowe, a bezpieczeństwo 

pacjenta – aspekty organizacyjno-

prawne”
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Czy pacjenci są bezpieczni?
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Błędy związane 
z podaniem leków

*The Philadelphia Inquirer, 9/13/99, A Harvard Study in
the New England Journal of Medicine, analysis of patients

in New York.
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Błędy związane 
z podaniem leków

8 milionów 
przyjęć

850 000 
incydentów

2 miliardy 
funtów 

dodatkowych 
kosztów 

Department of Health, Coding for Success: Simple technology for Safier Patient Care, London, 2007
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Błędy medyczne na świecie

• 850 000 przyjęć wiąże się z incydentami zagrażającymi 

bezpieczeństwu pacjenta (UK) [Raport „Right patient – right care”, 
National Patient Safety Agency, 2004]

• 13% wszystkich przyjęć w szpitalach wiązało się 

z niepożądanymi incydentami, zagrażającymi bezpieczeństwu 
pacjenta (Nowa Zelandia) [Jones 2009; Metzger et al. 2010]

• Od 44 000 do 98 000 osób umiera w wyniku błędów 

medycznych, co stanowi około 260 osób dziennie (USA) [Dobska 

2015]

W Polsce szacunki wynosiłyby ok. 6 osób 
dzienne.
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Scenariusze błędów związanych 
z podaniem leków

leczenie pacjenta odbywa się w niewłaściwy sposób na 

skutek błędnego powiązania wyników badań 

z pacjentem

pacjent jest leczony w niewłaściwy sposób w wyniku 

błędnej komunikacji pomiędzy personelem medycznym 

lub w wyniku niesprawdzenia zaleceń lekarskich

pacjent otrzymuje niewłaściwe leki na skutek błędnej 
identyfikacji pacjentów

Raport „Right patient – right care”, National Patient Safety Agency, 2004
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Inne wyzwania z punktu widzenia obsługi 
pacjenta

Duża liczba 
czynności 
administra-
cyjnych

Mało czasu 
na obsługę 
pacjenta

Duża liczba 
czynności 
manualnych

Mało 
poprawnych 
danych

Nadmierne 
zapasy

Niska rotacja 
zapasów

Duży zapas 
przetermino-
wany lub brak 
zapasu

Niski poziom 
bezpieczeń-
stwa pacjenta
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Kody kreskowe w kontekście prawnym

W Europie i na świecie:

• Dyrektywa fałszywkowa 

i potwierdzanie autentyczności 

produktów

• Niepowtarzalna identyfikacja 

wyrobów medycznych (UDI, ang. 

Unique Device Identifier)

W Polsce:

• Znakowanie leków 

w kontekście Ustawy prawo 

farmaceutyczne

• Kodowanie danych 

o pacjentach w kontekście Ustawy 

o działalności leczniczej

• Raportowanie do ZSMOPL

• E-recepta
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej

Art. 36 ust. 5 ww. ustawy „Znak identyfikacyjny (…) zawiera 
informacje 

pozwalające na ustalenie:

1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta 
2) (…)

zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta 
przez osoby nieuprawnione”



© GS1 2019

Efekty implementacji ustawy… 
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Kody kreskowe na opakowaniach 
produktów ochrony zdrowia
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Potencjał kodów kreskowych

W przypadku ręcznego wprowadzania danych poprzez 

klawiaturę pojawia się 1 błąd na 100 znaków…

A w przypadku przy skanowaniu kodów kreskowych pojawia 

się 1 błąd na 10 mln znaków [Puckett 1995]
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Czy kod kreskowy wystarczy?
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Elektroniczne zlecenie lekarskie
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Potencjał kodów kreskowych…

15

W przypadku przy skanowaniu kodów kreskowych:

• można wyeliminować 43 000 błędów medycznych 
związanych z niewłaściwym podaniem leku, skutkujących śmiercią

• można wyeliminować 1,4 miliona błędów skutkujących 

kalectwem

• można ograniczyć o 50% liczbę zdarzeń 
niepożądanych związanych z lekami [McKinsey&Company 2012]
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Dziękuję za uwagę!
Tel. 887 870 262


