Директивата срещу
фалшифицираните лекарства напредъкът на България
Илиана Паунова
София, 13.10.2017 г.

Сериализацията на картата на света
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Директива 2011/62/ЕС и делегираните актове
регламентират правилата при верификация
Сериализация от производителя на Rx лекарства
Верификация от търговците на едро
Верификация и дезактивиране в аптеките
Пoказатели за безопасност:
Уникален идентификатор (Data matrix код +
четими данни)
Средство срещу подправяне на опаковката

PC:
Batch:
Expiry:
SN:

09876543210982
A1C2E3G4I5
140531
12345AZRQF1234567890

Системата се изгражда от производителите
Консултира се със заинтересованите страни
Мониторира се от компетентните органи
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Концепция: верификация в аптеката

Verification on receiving
Rx and
decommissioning on
dispensing to patients
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Показатели за безопасност:
Сериализация (GTIN, SN) + средство срещу подправяне
• Изискванията за матричния код са според изискванията на GS1
• Kод на продукта във формат GTIN
• Пример: 4 елемента в България
Securpharm

PC: (01) 07046261398572
Парт. №: (10) TEST5632
Годен до: (17) 230219
SN: (21) 19067811811
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Членове на EMVO (асоциациите на
заинтересованите страни)
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Членовете на БОВЛ съответстват на организациите,
членуващи в ЕМVO
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Приложение на Директивата в България – в челната петица
Юли 2011
Публикувана Директива

Дек 2012
Промяна в ЗЛПХМ

2011

Февр. 2016
Делегиран регламент

Юли 2015
Меморандум

2014

Април 2016
БОВЛ

2016

9 февруари 2019
Работеща система в ЕС

16
Mес.

2019

• През 2012 промени в ЗЛПХМ
(чл.168, ал.8, чл.168а и чл.168б)
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• Пет организации: ARPharM, БГФармА, БАТЕЛ, БАРПТЛ, БФС
• Сътрудничество с институциите
• Учредително събрание на 14 март 2016 г. за създаване на Сдружение
с нестопанска цел Българска организация за верификация на
лекарствата /БОВЛ/
• Регистрация в СГС на 20 април 2016 (втори в Европа)
• Председател на Управителния съвет на ротационен принцип в
следната последователност: БФС (2016); БАТЕЛ (2017); БГФармА
(2018); АRPharM (2019); БАРПТЛ (2020)
• НАП има съгласувателно писмо за данъчния режим на
верификационните плащания от ПРУ (ноември 2016)
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План за приложение на Директивата в България
9 Февр. 2016
Делегиран регламент
Април 2017
Избор на ИТ
Април 2016
Регистрация БОВЛ

36
Mес.

9 февруари 2019
Работеща система в ЕС

Февр. 2018
Пилотен проект
Декември 2017
Промени в ЗЛПХМ

Септ. 2018
Системата работи

Юни 2018
Наредба на МЗ

Дек 2018
Информ. кампания

• 180 милиона опаковки годишно;
• 200 ПРУ; 20 ИТ системи;
• 4000 аптеки
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Приоритети на сдружение БОВЛ през 2017/2018
• НСВЛП:
– Избор на Европейски ИТ доставчик Q2/2017
– Колаборация с GS1 България за продуктовия код (GTIN)
– Подкрепа за свързване на БГ производители с Хъба
– Срещи и интерфейси с местните ИТ доставчици
– Пилотна фаза през Q1/2018 и Ramp-up през Q3/2018

• БОВЛ:
– Регистрация на Сдружение БОВЛ
– Организация на офиса, служители
– Признати разходи и ДДС регистрация
– Финансиране: Общи условия и верификационни плащания
– Система за управление на Качеството, СОП на НСВЛ и на офиса

• Комуникация:
–
–
–
–
–

Срещи с ИАЛ за прилагането на показателите за безопасност
Изграждане на интернет сайт
Обучение на фармацевтите и търг. на едро
Позитивна PR кампания към обществеността през Q4/2018
Проект на промени в закона и Наредба заедно с институциите
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Хармонизиране на българското законодателство с
Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС)
2016/161 – промени в ЗЛПХМ в 4 основни насоки
• Задължения на ПРУ/производителите, търговците на едро и на дребно,
паралелните търговци
• Санкции при неизпълнение на задълженията (чл. 118а на Директивата)
• Изграждане и поддържане на система от регистри от юридическо лице с
нестопанска цел съгласно Директивата и Делегирания регламент
• Финансиране на системата от ПРУ
• Наредба на МЗ, в която се уреждат специфични въпроси, като например:
– верификация на входа на аптеките
– дезактивиране в случаите по чл. 23 на Делегирания регламент
– дезактивиране на ваксините по обществени поръчки на МЗ
– дезактивиране на лекарствата за състрадателна употреба
– дезактивиране на разрешени за употреба лекарства при клинични изпитвания
– процедура в случаите, в които има сигнал за неактивен код и др.
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Flat Fee Model (Равни вноски) при пълни
годишни разходи на операция
Hub cost
40 К (80 К)

Share of BG is 1-2 % EU Hub, size 3
< 5 % of total costs of the NMVS

NMVO cost
750 К

Governance and local system costs
< 30 % of total costs

System cost
1 850 К

Costs of NMVS to service providers
> 65 % of BG costs

Total: 2,700 k€

Flat fee model (# MAH = 185)

Annual fee per MAH: 14.5 k €
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Финансиране на националната система
за верификация (НСВЛП)
•
•
•
•
•
•
•
•

Следваме flat fee model, който е препоръчан от EMVO
По бюджет вноската за всеки ПРУ е €14,500 на година без ДДС
5% отстъпка за плащанията през 2017 (€13,775)
Ако има икономии, постигнати при внедряването на системата,
вноската ще бъде намалена през 2019 г.
Компаниите, които не са заплатили вноската през 2017/2018, през 2019
ще трябва да платят 2 вноски (за въвеждане на системата + за 2019)
Основните регистри са: регистър на ПРУ, актуализиране регистрите на
аптеките и ТЕ
Работна среща за българските производители с Европейския хъб;
onboarding на местните производители
Стартиране на пилотния проект: интерфейси с българските аптечни и
ТЕ софтуери – среща на Солидсофт с ИТ доставчиците на 4 юли 2017 г.
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Участие в пилотната фаза на внедряване
на НСВЛ
• Пилотът ще бъде с реални данни в реална среда, като
целта е да се тестват всички Use cases по URS на EMVO
• Ще се сформира пилотна група с участници от цялата
верига на лекарствоснабдяване
• За пилотния проект и участието на ПРУ:
- пилотният проект стартира през февруари 2018
- компанията да има доставени в България сериализирани
опаковки, подходящи за пилотната фаза (напр. по-масови
продукти)
- данните за пилотните опаковки да са качени в
Европейския хъб
- компанията да има екип, който работи по проекта и е
готов да сътрудничи с другите участници в пилотната фаза
- компанията, представляваща ПРУ с пилотен продукт, да
сключи Индивидуално споразумение с БОВЛ и да заплати
верификационна вноска
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Информация за приложение на Директивата в България
на сайта на БОВЛ: www.bgmvo.org
Ако искате да участвате в пилотната фаза, пишете на имейл
office@bgmvo.org
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БЛАГОДАРЯ!

Въпроси и отговори?

Термини
 Обхват на Директивата: лекарствените продукти по лекарско
предписание с изключение на продуктите от Приложение 1 и в
допълнение продуктите от Приложение 2 на Делегираните
регламенти
 Верификация – идентификация и проверка на автентичността на
лекарствените продукти
 Дезактивиране на уникалния идентификатор (decommissioning)
 Сериализация – уникален код на опаковката
 Показатели за безопасност на лекарствените продукти:
 Уникален идентификационен код
 Доказателства срещу подправяне на опаковката (tamper evidence)
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Who will take part in the pilot


A selected number of community pharmacies, hospitals and wholesalers will
take part in the pilot.



Packs with the relevant barcodes will be made available in the Bulgarian
market in collaboration with specific manufacturers (including parallel
distributors).



It is intended that these packs will be flow through the supply chain in the
normal way, eventually appearing in locations taking part in the pilot



Wholesalers: initially 2 to 3 big national coverage wholesalers

► Test cases:
► Aim to test all use

cases defined in the EMVS User Requirements
Specification (URS)
► Note – EMVO has not finalised the change requests required for intermarket verification and recall use cases so these are currently out of scope

►

Manufacturer packs / transactions:
► 3% to 5% of the 180 million packs dispensed per year
► High volume packs
► 2000 transactions / hour
► Products for pilot to be identified to ensure correct pharmacy locations used, e.g. hospital with
oncology services for oncology products.
► Parallel distributor pilot to be looked at separately

►

Pharmacies / hospitals
► 20-30 community pharmacies - mix of chains and independent single owner pharmacies (will
work with BPhU)
► Small number of hospitals pharmacies
► Objective is to have participants representing each of the IT software providers (15-20 IT providers)

►

Start preparing as if you were aiming for full go live in February 2019 … except the target is Feb
2018!
►

EMVO has indicated it will prioritise onboarding of manufacturers taking part in national
pilots

►

Opportunity for manufacturers to test PC and SN

Key dates for the pilot
Event & Milestone

Target
commencement
date

EU Hub version 3 goes live

31th January 2018

IT software provider technical workshop

4st July 2017

Onboarding of manufacturers

ongoing

Testing environment & service desk available to IT software providers

29nd Sept. 2017

Quality environment available

1st December 2017

Production environment available

1st February 2018

Onboard pilot participants (pharmacies & wholesalers)

1st March 2018

End of pilot

31st July 2018

Begin ramp-up

1st August 2018

