Национална система
за верификация на
лекарствата - гаранция
за Вашата сигурност

Вашите лекарства вече се
проверяват чрез система
за верификация

През 2019 г. в България и целия Европейски съюз (EC) се въвежда система за верификация
на лекарствата. Така се проверява произходът им и се дава гаранция, че лекарствата
не са фалшиви.
Въвеждането на системата няма да повлияе нито на цените, нито на достъпа до лекарства.

Какво представлява системата за верификация?
Целта на системата е да Ви защити като пациенти и потребители, за да сте сигурни, че приемате
лекарства, които не са фалшиви. Затова опаковките на всички лекарства с рецепта ще имат
уникален код, който се поставя от производителя.

При отпускане в аптеките фармацевтите проверяват кода.

Какво е новото?
Новост има само в опаковките на лекарствата. Фармацевтичните производители въвеждат
уникален идентификационен код с четири елемента: код на продукта, партиден номер,
срок на годност и уникален сериен номер.

Нагледен пример как изглежда един такъв код
върху опаковка:
РC: 01234567890
123
Парт. № AB01234
Годен до: ДДММГГ
SN: А012345678

РC: 01234567890123
Парт. № AB01234
Годен до: ДДММГГ
SN: А012345678
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В аптеката фармацевтът проверява целостта на опаковката и с баркод четец сканира кода на
лекарството. Така се проверява, че лекарственият продукт е с доказан произход.
При отпускане на лекарството кодът се дезактивира, за да не може същата опаковка да се
използва отново.
Няма промени в цените, достъпа, снабдяването и качеството на лекарствата.
2019-а ще бъде година на плавен преход. В аптечната мрежа ще се предлагат опаковки със и без
уникален идентификационен код.

Път на лекарствоснабдяване и процес на верификация

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ДИСТРИБУТОР

АПТЕКА И ВЕРИФИКАЦИЯ

Кой изгражда и
координира системата?

ПОТРЕБИТЕЛ

АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ
ФАРМАЦЕВТИЧНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В БЪЛГАРИЯ

В България системата за
верификация се внедрява
от сдружение “Българска
организация за верификация
на лекарствата” (БОВЛ).
Организацията обединява
всички участници във
веригата на производството и
разпространението на лекарства
у нас. Изпълнителната агенция
по лекарствата (ИАЛ) контролира
процеса на верификация.

БЪЛГАРСКИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН
СЪЮЗ

БЪЛГАРСКА ГЕНЕРИЧНА
ФАРМАЦЕВТИЧНА
АСОЦИАЦИЯ
БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА
ЛЕКАРСТВАТА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО
С ЛЕКАРСТВА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПАРАЛЕЛНАТА
ТЪРГОВИЯ С
ЛЕКАРСТВА

Повече информация можете да получите от Вашия фармацевт или на интернет сайта на БОВЛ

www.bgmvo.org

ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР:

www.framar.bg

https://campaigns.framar.bg/verification
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