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مشروع تطبيق نظام الباركود الثنائي األبعاد على
المستحضرات الصيدالنية
• ملخص عن المشروع
• التقدم المحرز خالل الفترة السابقة
• خطة العمل للمرحلة القادمة ومتطلبات التنفيذ
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اإلطار اإلستراتيجي


بداية المشروع عام  2009بالتعاون مع  OMSARوالجهات المعنية في القطاع
الص ّحي ولقد تمت صياغة عدة قرارات تنظيمية آخرها قرار تمديد الفترة الزمنية
لتطبيق الباركود على األدوية.



يأتي المشروع ضمن خطة إصالح وتطوير القطاع الصيدالني في لبنان من خالل
إعادة النظر بالتشريعات وتنظيم عملية تسجيل األدوية وتسعيرها وصياغة معايير
وبرامج لضمان الجودة بهدف توفير الدواء اآلمن والمضمون الجودة بالسعر
المناسب للمريض.



يقوم بتنفيذ الخطة فريق عمل برنامج الص ّحة اإللكترونية بالتنسيق مع مصلحة
الصيدلة والدوائر التابعة لها وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاع
الصحي.
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أهداف المشروع وأهميته
•
•
•
•
•
•

تأمين وصول الدواء اآلمن للمريض
تتبّع الدواء ضمن سلسلة التوريد Traceability
والمزورة
ضبط األدوية الم ّهربة
ّ
تسريع عملية سحب األدوية من األسواق اللبنانية
معرفة حجم سوق األدوية في لبنان من خالل إنشاء
قاعدة معلومات مركزية لألدوية
تسريع عملية دفع التعويضات للمرضى المنتسبين الى
الجهات الضامنة
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ملخص عن المشروع
• يعتمد الباركود الثنائي األبعاد ) ،(2D Matrix Barcodeوفقا لمعايير منظمة الترميز العالميةة
 ،GS1علةى العبةوة الخارجيةة لجميةع األدويةة المسة ّجلة نو المنةوه تسةجيلها فةي وزارة الصةةحة
العامةةة مةةن قبةةل جميةةع المصسسةةات الصةةيدانية ومصةةانع األدويةةة المسة ّجلة حسةةب األصةةول فةةي
وزارة الصحة العامة والتي تنوه تصنيع او استيراد ندوية.
• يطبع المصنّع على العبوة الخارجية للدواء الباركود الثنائي األبعاد 2D Matrix Barcode
• طة ّةورت وزارة الصة ّحة العامةةة نظةةام معلومةةاتي لتتبّةةع سةةير األدويةةة ) (Track & Traceمةةن
مرحلة التصنيع وصواً الى المريض مرورا بالتخزين والتوزيع من خةالل رقةم مو ّحةد للةدواء
(.)2D Matrix barcode
• يستثنى من ذلك العيّنات المجانية واألمصال والحقن التي لةي لةديها عبةوة خارجيةة واللقاحةات
واألدوية المطلوبة لإلستعمال الشخصي واألدوية المشمولة بالقانون رقةم  274الصةادر بتةاري
 15/4/2014ا سيما الفقرة الثانية منه.
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أصحاب المصلحة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وزارة الصحة العامة
مصانع األدوية
مستوردو األدوية
مستودعات األدوية /الموزعون
الصيدليات
المستشفيات
األطباء
 GS1في لبنان
الجهات الضامنة (الصندوق الوطني للضمان ااجتماعي ،تعاونية
الموظفين ،شركات التأمين الخاصة )...،
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Barcode Structure
GTIN
• We will be using the 14-digit format that is unique for each
product. The 14 digits indicate the packaging level, the GS1
company prefix and the item reference. The GS1 application
identifier (AI) for GTIN is 01.
Expiration Date
• The format of the expiration date will be as follows: YYMMDD.
The GS1 application identifier for expiration date is 17.
Batch/lot number
• The lot number is up to 20 alpha numeric characters. The
application identifier for lot number is 10.
Serialization
• Although this is not a requirement at this time, the 2D barcode
can also hold a serial number that can take traceability to a whole
new level. The serial number is variable and can be up to 20
alphanumeric characters. Its application identifier is 21.
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Barcode Structure
3 of the Application Identifiers (AI) has been
chosen:
AI Description GS1 Index AI (# Digits) # Digits
Total # Digits
GTIN
1
2
14
16
Batch or Lot #

10

2

20

22

Expiry Date

17

2

6

8

Serial Nb.

21

2

20

22

2,335 alphanumeric
or
3,116 numbers
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الرقم التسلسلي
Serialization
• ان الرقم التسلسلي غير مطلوب تطبيقه حاليا ً ضمن تركيبة
باركود األدوية اا ننه سوف يكون ملزما ً في المرحلة القادمة
للمشروع ألنه يسمح بتتبع الدواء حتى مستوى العبوة
الواحدة.
• معظم األدوية التي تدخل الى لبنان حاليا وتطبّق الباركود
لديها رقم تسلسلي.
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متطلبات النظام
على المصسسة الصيدانية نن تكون مج ّهزة بما يلي:
• جهاز كمبيوتر
• جهاز قراءة باركود ثنائي اابعاد Scanners with imaging-based capabilities
• اتصال بشبكة اانترنت
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الفترة التجريبية
•

تم تسمية نعضاء المرحلة التجريبية من قبل النقابات المعنية:
–
–
–
–

6مستوردين /مستودع ندوية
مصنع ندوية محلي
 10صيدليات
صيدليتين داخل مستشفى

•

تم تدريب المصسسات الصيدانية التي تم اختيارها للقيام بالفترة التجريبية على النظام المعلوماتي

•

طورتةةه
بةةدنت الفتةةرة التجريبيةةة ( )Phase Pilotفةةي آذار  2018علةةى النظةةام المعلومةةاتي الةةذه ّ
الوزارة لمتابعة سير األدوية من مرحلة التصنيع مرورا بالتخزين والتوزيع وصةواً الةى المةريض
واستمرت حتى نهاية  2018تنفيذا ً للقرار رقم  2428تاري 14/12/2017

•

تم توفير األجهزة الالزمة بما فةي ذلةك خةوادم استضةافة تطبيةق البةاركود فةي عةام  2018مةن قبةل
منظمة الصحة العالمية

•

تمت إضافة بعةض التعةديالت والوظةائف التشةييلية علةى النظةام بعةد الفتةرة التجريبيةة وحاليةا نقةوم
بنجربته ليتالءم مع متطلبات المرحلة القادمة وليصبح جاهز للتطبيق على المستوى الوطني.
.

•
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الفترة الزمنية
بناء على القرار رقم  2062/1تاري 2018/10/19
 ابتدا ًء من  1/1/2020يمنع إستيراد نه دواء الى األسواق
2D Matrix
اللبنانية ا يحمل الباركود الثنائي األبعاد
Barcode
 تعطةةةةى مصةةةةانع األدويةةةةة المحليّةةةةة مهلةةةةة إضةةةةافية نقصةةةةاها
 31/12/2022لتةةةتمكن مةةةن تطبيةةةق البةةةاركود علةةةى األدويةةةة
المصنعة محليا ً.
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National Drugs Barcode System Workflow

Update product data
Transfer product

Update product data
Transfer product

MoPH
Pharmaceuticals
products DB

Medication Flow

Verify Delivery Products
Transfer Products
Update product data

Information Flow

Verify through
MobileApp. &
Website
7

Verify drugs price
Refund
Update data
Reimbursement (future plan)

Verify Delivery Products
Transfer Products
Update product data
Verify Delivery Products
Dispense to patients
Update product data

Verify Delivery Products
Dispense to patients
Update product data

القرارات التنظيمية
•

قرار وزير رقم  2648تاريخ  24/12/2019يتعلّق بتعديل نماذج اإلستمارات لزوم تطبيق باركود
األدوية  -ملحق رقم  :1جدول بمعلومات األدوية المتعلقة بالباركود.

•

مذكرة رقم  132تاريخ  24/12/2019تتعلّق بتمديد الفترة الزمنية لتطبيق الباركود على بعض

المستحضرات الصيدالنية.
•

مذكرة رقم  133تاريخ  24/12/2019تتعلق بإعفاء بعض المستحضرات الصيدالنية من تطبيق
الباركود.

•

قرار وزير رقم  2291تاريخ  7/11/2019يتعلّق بطباعة تاريخ إنتهاء الصالحية على عبوات
األدوية.

•

قرار وزير رقم  1894تاري  17/9/2019يتعلّق بالتحضيرات الالزمة لتطبيق الباركود على
األدوية.

•

قرار وزير رقم  1893تاري  17/9/2019يتعلق بتعديل نماذج ااستمارات لزوم تطبيق باركود
اادوية.
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القرارات التنظيمية
•

•
•

•
•
•

قرار وزير رقم  2062تاريخ  19/10/2018يتعلق بتعديل الفترة الزمنيةة لتطبيةق
الباركود D Matrix 2على األدوية
قرار وزير رقم  1424تاريخ  27/7/2018يتعلق بااللتزام بتطبيةق البةاركود D 2
Matrixعلى األدوية
قرار وزير رقم  2429تاريخ  14/12/2017يتعلةق بةاإلبالع عةن رقةم الة GTIN
لألدوية
قةةةرار وزيةةةر رقةةةم  2428تةةةاريخ  14/12/2017يتعلةةةق بالخطةةةة الزمنيةةةة لتطبيةةةق
الباركود الثنائي األبعاد على األدوية
قةةرار وزيةةر رقةةم  2405تةةاريخ  11/12/2017يتعلةةق باعتمةةاد البةةاركود الثنةةائي
األبعاد على األدوية
قرار وزير رقةم  1817تةاريخ  02/10/2017يتعلةق بتةللي لجنةة لدراسةة تطبيةق
الباركود والوصفة الطبية الموحدة
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خطة العمل المستقبلية
 إصدار القرارات التنظيمية للمرحلة المقبلة.

 تطبيق النظام في الوحدات اإلدارية في وزارة الصحة العامة :
– مصلحة الصيدلة
– دائرة التفتيش الصيدلي
– دائرة المخدرات
– دائرة إستيراد األدوية
– مركز توزيع األدوية الكرنتينا
– مستودع األدوية الكرنتينا




تطبيةةق النظةةام المعلومةةاتي عنةةد مسةةتورده ومةةوزعي األدويةةة مةةن خةةالل وصةةلهم علةةى النظةةام
وتدريبهم عليه.
الدمج من خالل  APIمع تطبيقات إدارة المخزون  POSالمختلفةة التةي تسةتخدمها الصةيدليات فةي
جميع ننحاء لبنان.
تدريب جميع المصسسات الصيدانية ووصلهم على النظام
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خطة العمل المستقبلية

 تحديث تطبيق الوزارة على الهواتف الخليوية لتمكين المواطن من قةراءة البةاركود
والحصول على معلومات جديدة خاصة بالدواء
 اانتهاء من الدليل الفني ونشره لدعم كافة المعنيين خالل مرحلة التنفيذ.
 إقامة حمالت توعية لزيادة وعي المواطنين حول فوائد المشروع
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Thank You
National E-health Programme
Lebanese Ministry of Public Health
Bir Hassan, Beirut Lebanon
Phone: 961 1 830300 ext.265
https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/6/15089/pharmaceuticals-barcode-project

