V SEMINÁRIO SAÚDE GS1 PORTUGAL
TEMA CENTRAL: Segurança na utilização de medicamentos e dispositivos médicos
A identificação de medicamentos, de dispositivos médicos e de processos de prestação de cuidados
de saúde com base em processos que utilizam Standards GS1 é mais do que um caminho para a
eficiência. É uma garantia da segurança do paciente, sendo essencial na prevenção da contrafação e
de erros médicos.
O setor da Saúde merece a atenção da GS1 desde sempre. Já em 2014, o Estudo da Consultora
Augusto Mateus concluiu que a utilização de Standards GS1 poderia representar poupanças globais
para a economia entre 561 e 791 milhões €. Desde então, tivemos oportunidade de estreitar relação
junto de reguladores, laboratórios, hospitais e farmácias, e promover a adoção dos Standards GS1
nas cadeias de valor.
Em 2015 realizámos um projeto-piloto com o Hospital de Cascais que corroborou os benefícios da
implementação do Sistema GS1. Com a utilização de Standards GS1 no circuito do medicamento,
foram evitados erros humanos e poupados cerca de 22 minutos de trabalho por enfermeiro por cada
turno de oito horas.
Ao longo dos anos, e sempre enquanto agente neutro e facilitador da unidade de ação, temos
promovido o pensamento conjunto e o debate em seminários, grupos de trabalho, estudo de níveis
de serviço, etc. Desde 2016, impulsionado pela Diretiva Europeia dos Medicamentos Falsificados, o
tema central dos nossos encontros é o combate à contrafação e a luta pela segurança do paciente.
Este ano entramos na discussão do novo regulamento a implementar: o Regulamento dos
Dispositivos Médicos.
O Seminário de Saúde é o evento anual da GS1 Portugal que tem como principal propósito ser o
ponto de encontro e convergência que reúne os principais operadores da cadeia de valor da Saúde,
reforçando o posicionamento da GS1 Portugal enquanto plataforma neutra.
Já na sua quinta edição, o objetivo mantém-se: sensibilizar o setor para os benefícios da
implementação de Standards que asseguram a segurança da cadeia de valor da saúde e, como tal, a
segurança do Paciente.

