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Gestionarea Alertelor din Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM)
OSMR depune efortul necesar pentru minimizarea numărului mare de alerte de
nivel 5 care sunt generate de SNVM.
Acest lucru presupune o comunicare activă cu părțile interesate, subliniindu-se
importanța configurării corecte a scanner-ului și a software-ului de conectare
utilizat, precum și corectitudinea și calitatea datelor urcate in Hub-ul European.
Rezultatul final al analizei alertei este comunicat de
către OSMR furnizorului de soluții software și/sau
Utilizatorului Final (UF).
Sunt analizate și evaluate informațiile din SNVM despre
produsul în cauză, comparativ cu datele primite de la
UF/DAPP/OBP la momentul efectuării tranzacției.
Adresele de e-mail la care UF/DAPP/OBP pot solicita verificarea
cauzei alertelor generate de SNVM precum și detalii despre
investigațiile interne sunt: alerte.dapp@osmr.ro (pentru
DAPP/OBP) și alerte.eu@osmr.ro (pentru UF) .
OSMR supervizează Arvato în menținerea funcționalității
SNVM din punct de vedere tehnic.
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Majoritatea Alertelor declanșate de:
▪ Probleme de configurare a
scanerului;
▪ Defecte software;
▪ Datele nu sunt încărcate în Hub-ul
European.

ALERTE
3% 2% 1%

Pack is already
inactive

Problema cauzată de tranzacțiile intermarket (majoritar) - nu sunt
transparente către OSMR, în investigații la nivel de HUB; Eroare de
protocol, în principal în spitale - scanări multiple (minoritar)

Failed to find a batch
for the given data.

Probleme de scanner / software (majoritar); Probleme la încarcarea
datelor în HUB (minoritar)

Unknown product
code

Probleme la incărcarea datelor în hub și pachete pre 9 feb, cu
indicatori de serializare tipăriți
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number

Probleme scanner/software (majoritar); Probleme la încărcarea
datelor în HUB (minoritar)
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Probleme scanner/software (majoritar); Probleme privind calitatea
datelor (încărcare în hub vs data matrix)
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Probleme privind calitatea datelor (încărcare în EU-HUB)
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Problemă cauzată de transacțiile intermarket - nu sunt transparente
către OSMR, în investigații la nivel de HUB;
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Actual pack status
doesn't match the
undo transaction
(set and undo status
must be equivalent).

Erori de protocol (se aplică o tranzacție de tip UNDO nepotrivită

8

Defined timeframe
between setting this
property and the
undo was exceeded

Erori de protocol (se depășește fereastra de timp în care o tranzacție
de tip UNDO este permisă - 10 zile
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De ce testare în mediul IQE?
• Testarea în mediul IQE a devenit obligatorie pentru Utilizatorii Finali, atât în procesul de conectare la SNVM cât și la
fiecare lansare de versiune majoră a acestuia.
• Scopul testelor:
a) Testele în aplicația software locală
a) Au ca scop verificarea periodică a implementărilor software
b) Pot fi executate o singură dată, pentru toți clienții, cu mențiunea că acest lucru trebuie specificat explicit
în raport (scopul testelor este să valideze soluția software, însă responsabilitatea rămâne la nivel de
Utilizator Final)
b) Testele în interfața web
- Trebuie să fie executate de Utilizatorul Final sau alături de acesta (din farmacie / alături de farmacist)
- Au ca scop documentarea faptului că Utilizatorul Final cunoaște întotdeauna varianta de backup și își
poate îndeplini obligațiile legale aduse de Directiva pentru serializarea medicamentelor
Mențiuni importante:
- Conform ultimelor decizii la nivel European, vor exista maxim 2 lansări de versiuni majore în decurs de un an
- Documentele tip raport rezultate în urma procesului de testare în mediul IQE sunt documente auditabile la
nivel de Utilizator Final

Derularea testelor
• Fiecare Utilizator Final trebuie să transmită către OSMR (în SIMI, conform indicațiilor) raportul rezultat în urma
iterației de testare

• Completarea raportului se poate găsi exemplificată pe site-ul OSMR, în secțiunea: https://osmr.ro/testare-iqe/
• Informații despre datele de test se pot găsi, de asemenea, pe site-ul OSMR, în secțiunea dedicată testării IQE (mai
sus menționată)
• Rugăm insistent să se execute UNDO după fiecare tranzacție de decomisionare
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