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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

• Jeden z największych szpitali w 
Polsce, powstał w 1945 roku;

• 33 kliniki, laboratoria, zakłady;

• 60 poradni specjalistycznych;

• Ponad 1100 łóżek szpitalnych;

• Ponad 120 000 pacjentów/rok.
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• w 2012 roku oddano do użytku 
Centrum Medycyny Inwazyjnej o 
powierzchni 32 000 m²

• w 2018 do 2020 roku będzie oddane 
do użytku Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej o powierzchni 75 000 
m²

• w planach budowa Centrum 
Medycyny Pediatrycznej
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Dział Zaopatrzenia Medycznego

Organizacja zakupów i dostaw wyrobów 
medycznych dla Szpitala poprzez:

• robienie analiz rynku,

• przygotowywanie przetargów,

• realizację umów,

• wystawianie zamówień do kontrahentów,

• przyjmowanie dostaw, 

• opracowywanie faktur,

• dystrybuowanie wyrobów w szpitalu.
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Wyroby medyczne w Szpitalu

• Bardzo duży zakres wyrobów, od prostych produktów, 
poprzez elementy drobnego wyposażenia, różnych 
jednorazowych i wielorazowych produktów, aż do 
wyrobów implantowanych.

• Co roku wzrasta ilość i rodzaje procedur medycznych i 
potrzebnych wyrobów, rodzajów, rozmiarów,

• Rosną koszty zakupów i utrzymania zapasów, 

• Rosną koszty obsługi administracyjnej związanej z 
zakupami,

• Tworzą się straty w wyrobach jednorazowych 
przeterminowanych.
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Jak więc oszczędzać w szpitalu na wyrobach medycznych tak aby leczyć efektywnie?

6



Pierwszy magazyn depozytowy magazyn w Klinice Kardiochirurgii

• Wybrano zastawki serca, które 
potrzebne są w wielu 
rodzajach, rozmiarach, typach,

• Ustalano przebieg procesu,

• Przygotowano przetarg,

• Zawarto umowy,

• Wystawiono pierwsze 
zamówienia,

• Rozpoczęto dostawy…
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Pierwsze trudności w depozycie

• Nagle pojawiło się bardzo dużo wyrobów,
• Jak je przyjąć aby szybko identyfikować?
• Jak je przypisywać do danego pacjenta? 
• Jak sprawnie obsługiwać rzeczywiste zużycia?
• Jak szybko uzupełniać braki?
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Etapy wdrożenia kodów kreskowych

• Początkowo mieliśmy pomysł na 
przepisywanie ręczne informacji 
pod kodami kreskowymi do 
systemu informatycznego,

• Następnie zakupiliśmy pierwszy 
czytnik kodów do magazynu 
przyjmującego depozyty.

9



Rodzaje kodów - EAN 13
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Rodzaje kodów – GS1 128 liniowy
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Rodzaje kodów GS1 128 piętrowy
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Rodzaje kodów GS1 DataMatrix
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Rodzaje kodów – różne rozwiązania 
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Brak kodów na produktach
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Nasz wybór – Standard GS1 

• GTIN (EAN 13) – globalny numer jednostki handlowej, określa każdy 
rodzaj produktu indywidualnie, ale sam w sobie nie wystarcza do 
pełniej identyfikacji wyrobów medycznych,

• Identyfikatory zastosowania (IZ) znakomicie definiują ważne 
informacje jak np. (17) – datę ważności, (10) nr serii lub partii 
produkcyjnej, (21) numer seryjny.

• Standard GS1  okazał się być najbardziej uniwersalny i najczęściej 
występujący na wyrobach.

16



Korzyści dla Szpitala 

• Aktualnie mamy 16 różnych 
magazynów depozytowych na terenie 
szpitala;

• Koszty utrzymania zapasów uległy 
obniżeniu, obecnie 1/3 zapasów to 
towar kupiony, a 2/3 zapasów to towar 
depozytowy;

• Dzięki kodom na wyrobach informacja 
co zostało użyte w procesie leczenia 
jest zapisana w systemie 
informatycznym historii leczenia 
pacjenta.
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Skanowanie wyrobów przykład z Radiologii Zabiegowej 

Wyroby zdeponowane w magazynie
W czasie zabiegu lub krótko po tworzy się 
protokoły obsługiwane przez techników 
radiologii 
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Przykład z Pracowni Kardiologii Stymulacyjnej

Pielęgniarki zajmują się wyrobami z 
depozytu

Wyroby znajdują się na sali zabiegowej
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Przetargi na wyroby medyczne

Oglądanie każdego produktu pokazało, że nie wszystkie wyroby są 
znakowane w standardzie GS1.

Postanowiliśmy więc zachęcimy Dostawców do zamieszczania standardu 
GS1 na opakowaniach jednostkowych wyrobów poprzez wprowadzenie 
dodatkowej punktacji w przetargach dla wyrobów, które mają takie 
oznakowanie.
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Jaki jest efekt skanowania wyrobów medycznych w systemie informatycznym?

• Identyfikowalność wyrobów na każdym etapie „pobytu w szpitalu”,

• Identyfikowalność wyrobów po implantacji – wiemy co i komu zostało 
podane (właściwy pacjent – właściwy wyrób),

• Minimalizacja błędów przy wprowadzaniu danych do systemu,

• Wiedza o kosztach leczenia pacjenta (identyfikacja produktu na 
poziomie 1 sztuki).
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I co dalej?...

• Zakupienie i wdrożenie nowoczesnego systemu 
WMS (mobilna obsługa magazynu) aby 
wszystkie wyroby skanować przy przyjęciu.

• Skanowanie kodów przez personel medyczny 
przy użyciu czytników, a może mobilnych 
urządzeń.

• Wdrożenie elektronicznej dokumentacji opartej 
o zamówienia, awizo dostawy i faktury.
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Dziękuję za uwagę


