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GMP – Gyógyszeripari gyártó
berendezések/rendszerek

Miért validálunk?

GDP – Logisztikai,
készletkezelési rendszerek

GLP – Analitikai
eszközök/rendszerek

Mi történik manapság?

Hatósági (OGYÉI, FDA) célok/elvárások:
• A betegek egészségének védelme
• Annak biztosítása, hogy a betegek biztonságos, hatékony és hatásos
gyógyszerekhez juthassanak

Adatintegritási indicensek:
• Megváltoztatott adat (Falsified data)
• Hiányos adat (Incomplete data)
• Érthetetlen adat (Unclear data)

Hogyan érik ezt el?
• Szabályozások
• Útmutatók, irányelvek (Guidance)
• Inspekciók
• Kötelező tevékenységek

Következmények:
• Tiltott sarzsok (banned batches)
• Üzleti veszteség
• 483/ Warning letter
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OGYÉI, FDA inspekciók
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Kiemelt figyelem a hatóságoknál
Adatintegritással kapcsolatos hivatkozások az FDA warning letterekben

Hogyan alakultak a hatósági szabályozások a
kezdetektől?

OGYÉI inspekció gyakori hibák
• Mentés hiánya
• Jogosultság szabályozás hiánya
• Törlés lehetősége
• Kontrollálatlan adatbevitel lehetősége

GDP funkcionális követelmények
• Forgalmazott gyógyszerek bevételezésének listája, amely tartalmazza (adott időszakra
vonatkozóan is) a beszállítás dátumát,
dát mát a gyógyszer
g óg szer nevét,
nevét hatáserősségét,
hatáserősségét mennyiségét,
menn iségét
gyártási számát, lejárati idejét, valamint az eladó és beszállító partner megnevezését is.
• Gyógyszer kiszállítások listája (adott időszakra vonatkozóan), amely tartalmazza a
kiszállítás dátumát, a gyógyszer nevét, hatáserősségét, mennyiségét, gyártási számát,
lejárati idejét, a vevő megnevezését és a tényleges kiszállítás címét.
• Minőségi hibával kapcsolatos lekérdezések esetén a keresés lehetősége gyógyszer neve,
gyártási száma, vevő, eladó alapján, amely a gyógyszer kivonáshoz, felfüggesztéshez
szükséges.
Törzsadatok változásai:
• Cikkek definíciója – Gyógyszer nevének megváltozása (Generikus/Brand)
• Partnerek változása – hatása a hisztorikus adatokra

1963 – First US GMP issued.
1978 – First regulations on computers in US GMP.
1983 – FDA Guide to Inspection of Computerized Systems in Drug Processing.
1982 to 1987 – Five FDA official compliance policy guides.
1987 – FDA Guideline on General Principles
p of Process Validation.
1991 – Good Automated Manufacturing Practice (GAMP).
1992 – New EU GMP Annex 11, Computerized Systems.
1996 – APV Guideline Computerized Systems.
1995-1996 – First and second editions of the GAMP Supplier Guide.
1997 – US CFR Title 21, Part 11, Electronic Records: Electronic Signatures.
2002 – FDA General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff.
2003 – FDA Guidance for Industry: Part 11, Electronic Records Electronic Signatures-Scope and Application.
2003 – PIC/S Good Practices for Computerized System in Regulated „GxP” Environments.
2011 – Annex 11 Update.
2015 – MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry March 2015.
2015 – FDA Data Integrity and Compliance with CGMP-Draft Guidance.

Számítógépes rendszerekre vonatkozó, érvényes
hatósági szabályozások (predicate rules)

Guidelines

FDA 21 CFR part 11 – Elektronikus rekordok és elektronikus aláírások
EUDRALEX Vol. IV (GMP) Annex 11 – Számítógépes rendszerek
EUDRALEX Vol.
V l IV (GMP) Annex
A
15 – Validálás,
V lidálá kvalifikálás
k lifikálá
GDP – Iránymutatások (2013.november5.) az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek helyes forgalmazási gyakorlatáról (2013/C343/01)
53/2004. (VI.2.) ESZCSM rendelet
GLP
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21 CFR part 11

21 CFR part 11

Zárt rendszerek:
Subpart A. Sec 11.30 (4) Closed system means an environment in which
system access is controlled by persons who are responsible for the
content of electronic records that are on the system.

Nyitott rendszerek:
Subpart A. Sec 11.30 (9) Open system means an environment in which
system access is not controlled by persons who are responsible for the
content of electronic records that are on the system.

a) Validation of systems to ensure accuracy, reliability, consistent intended
performance, and the ability to discern invalid or altered records.
b) The ability to generate accurate and complete copies of records in both
human readable and electronic form suitable for inspection, review, and
copying by the agency. Persons should contact the agency if there are any
questions regarding the ability of the agency to perform such review and
copying
i off the
h electronic
l
i records.
d
c) Protection of records to enable their accurate and ready retrieval throughout
the records retention period.
d) Limiting system access to authorized individuals.
e) Use of secure, computer-generated, time-stamped audit trails to
independently record the date and time of operator entries and actions that
create, modify, or delete electronic records. Record changes shall not obscure
previously recorded information. Such audit trail documentation shall be
retained for a period at least as long as that required for the subject
electronic records and shall be available for agency review and copying.

21 CFR part 11

EU GMP Annex 11

f) Use of operational system checks to enforce permitted sequencing of steps and events, as
appropriate.
g) Use of authority checks to ensure that only authorized individuals can use the system,
electronically sign a record, access the operation or computer system input or output device,
alter a record, or perform the operation at hand.
h) Use of device (e.g., terminal) checks to determine, as appropriate, the validity of the source of
data input or operational instruction.
instruction
i) Determination that persons who develop, maintain, or use electronic record/electronic
signature systems have the education, training, and experience to perform their assigned tasks.
j) The establishment of, and adherence to, written policies that hold individuals accountable and
responsible for actions initiated under their electronic signatures, in order to deter record and
signature falsification.
k) Use of appropriate controls over systems documentation including:
1) Adequate controls over the distribution of, access to, and use of documentation for system
operation and maintenance.
2) Revision and change control procedures to maintain an audit trail that documents timesequenced development and modification of systems documentation.

Risk Management
Risk management should be applied throughout the lifecycle of the computerised system
taking into account patient safety, data integrity and product quality. As part of a risk
management system, decisions on the extent of validation and data integrity controls should
be based on a justified and documented risk assessment of the computerised system.

Personnel
There should be close cooperation between all relevant personnel such as Process Owner,
System Owner, Qualified Persons and IT. All personnel should have appropriate
qualifications, level of access and defined responsibilities to carry out their assigned duties.

EU GMP Annex 11

EU GMP Annex 11

Validation

Accuracy Checks

An up to date listing of all relevant systems and their GMP functionality (inventory)
should be available.
User Requirements Specifications should describe the required functions of the
computerised system and be based on documented risk assessment and GMP impact.
User requirements should be traceable throughout the life-cycle.
Evidence of appropriate test methods and test scenarios should be demonstrated.
Particularly, system (process) parameter limits, data limits and error handling should be
considered. Automated testing tools and test environments should have documented
assessments for their adequacy.

For critical data entered manually, there should be an additional check on the accuracy of
the data. This check may be done by a second operator or by validated electronic means.
The criticality and the potential consequences of erroneous or incorrectly entered data to
a system should be covered by risk management.

Data
Computerised systems exchanging data electronically with other systems should include
appropriate built-in checks for the correct and secure entry and processing of data, in order
to minimize the risks.
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Data Storage
Data should be secured by both physical and electronic means against damage. Stored
data should be checked for accessibility, readability and accuracy. Access to data should be
ensured throughout the retention period.
Regular back-ups of all relevant data should be done. Integrity and accuracy of backup
data and the ability to restore the data should be checked during validation and monitored
periodically.
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EU GMP Annex 11

Printouts
It should be possible to obtain clear printed copies of electronically stored
data.
For records supporting batch release it should be possible to generate
printouts indicating if any of the data has been changed since the original
entry.

Audit Trails
Consideration should be given, based on a risk assessment, to building
into the system the creation of a record of all GMP-relevant changes and
deletions (a system generated "audit trail"). For change or deletion of
GMP-relevant data the reason should be documented. Audit trails need
to be available and convertible to a generally intelligible form and
regularly reviewed.

Security
Physical and/or logical controls should be in place to restrict access to
computerised system to authorised persons. Suitable methods of
preventing unauthorised entry to the system may include the use of
keys,
k
pass cards,
d personall codes
d with
ith passwords,
d
biometrics, restricted access to computer equipment and data storage
areas.
Creation, change, and cancellation of access authorisations should be
recorded.
Management systems for data and for documents should be designed to
record the identity of operators entering, changing, confirming or
deleting data including date and time.

EU GMP Annex 11
Batch release
When a computerised system is used for recording certification and
batch release, the system should allow only Qualified Persons to certify
the release of the batches and it should clearly identify and record the
person releasing or certifying the batches. This should be performed
using an electronic signature.

Minden rendszernek meg kell
felelnie ezeknek a
követelményeknek?

Archiving
Data may be archived. This data should be checked for accessibility,
readability and integrity.

Az ADAT

+36703279178

Az ADAT
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GxP kritikus adatok

GxP kritikus adatok

GMP: Rekordok/adatok melyek hatással vannak a betegbiztonságra vagy termék
minőségre, pl:
• Batch felszabadítás
• Analitikai eredmények
• Stabilitási adatok
• Trend analízisek
• Mester adatok (Törzsadatok)
• Irányítási rekordok (gyártási receptek, BOM listák, mérési módszerek)
• Nyomon követés (visszahívás, audit trail)
Indirekt hatásúak:
• Deviációk, eltérések
• OOS eredmények
• OOT eredmények
• Panaszok, reklamációk
• Környezeti adatok
• Riasztások (folyamat irányítás)

GxP kritikus adatok

GDP adat
Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat / ESzCsM rendelet:
A forgalmazott termékekről olyan elektronikus nyilvántartást kell
vezetni, amelynek alapján a forgalmazás bármely fázisában
azonosítható a termék. A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat
kell tartalmaznia:
a) a termék neve, gyógyszeranyag esetén minősége;
b) a termék hatáserőssége;
c) kiszerelési egység;
d) gyártási tételszám;
e) lejárati idő;

GDP adat

Adat… Nyers adat

f) a gyártó megnevezése;
g) ha nem közvetlenül a gyártótól érkezett, a szállító megnevezése is;
h) a beérkezett, a szállított vagy a közvetített mennyiség, az érkezés
vagy szállítás dátuma;
i) a vevő (megrendelő) neve, címe;
j) a vevőnek (megrendelőnek) szállított mennyiség és a kiszállítás
dátuma;
k) az egységes termékazonosító (EAN) kód, ha az a terméken szerepel;
l) forgalomba hozatali engedélyezési szám;
m) a termék státusa (eladható készletbe helyezett vagy nem megfelelő);
n) a termék minőségbiztosítási száma;
o) a termék raktári helykódja;
p) a visszáruként visszavett termékek a vevő megnevezésével együtt.

+36703279178
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Adat… Nyers adat

Adat… Nyers adat
Good Documentation Practices
4.7 Handwritten entries should be made in clear, legible,
indelible way.
4.8 Records should be made or completed at the time each
g
v
wayy that all significant
activities
action is taken and in such a w
concerning the manufacture of me dicinal products are
traceable.
4.9 Any alteration made to the entry on a document should
be signed and dated; the
alteration should permit the reading of the original
information. Where appropriate, the reason for the alteration
should be recorded.

Adatintegritás

GxP Adatintegritás

ISO 27001:2014 alapelvei:
Bizalmasság, annak biztosítása, hogy az
információ csak az arra felhatalmazottak
számára legyen elérhető.
Sértetlenség (integritás), az információk és
a feldolgozási módszerek teljességének és
pontosságának megőrzése.
Rendelkezésre állás, annak biztosítása, hogy
a felhatalmazott felhasználók mindig
hozzáférjenek az információkhoz és a
kapcsolódó értékekhez, amikor szükséges.

GAMP irányelvek

GAMP irányelvek

A GxP hatálya alá eső rendszereknek meg kell felelniük az örökösen szigorodó
szabályozási környezetnek, beleértve az Európai Gyógyszerügynökséget (European
Medicine Agency, EMA) és az az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti
Hivatalát (Food & Drug Administration, FDA). Ezért került megalkotásra a GAMP
család, mely ugyan nem szabályozás vagy szabvány, de egy fontos irányelv a szabályozott
szervezeteknek az automatizált rendszerek használatához.

GAMP 5 Guide: Compliant GxP
Computerized Systems

Egyéb irányelvek:

GAMP Good Practice Guide: GxP Compliant Laboratory Computerized Systems
GAMP Good
G d Practice
P ti Guide:
G id GxP
G P Process
P
C t l Systems
Control
S t
GAMP Good Practice Guide: IT Infrastructure Control and Compliance
GAMP Good Practice Guide: Operation of GxP Computerized Systems
GAMP Good Practice Guide: Regulated Mobile Applications
GAMP Good Practice Guide: Testing GxP Systems

GAMP Guide: Records & Data Integrity

(2017)

(2008)
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GAMP5

GAMP5 felépítése

A GxP
GxP-nak
nak megfelelő számítógépes
rendszerek kockázat-alapú megközelítése

GAMP5 – Menedzsment mellékletek
Melléklet száma

Törzsszöveg:
- Bevezetés
- Kulcs koncepciók (Key concepts)
- Életciklus megközelítés
- Életciklus fázisok
- Minőség-kockázat kezelése
- Szabályozott cégek (regulated company)
tevékenységei
- Szolgáltatói tevékenységek
- Hatékonyságjavító tényezők

GAMP5 – Fejlesztési mellékletek
Melléklet száma

Megnevezés

Megnevezés

M1

Validálás tervezés

D1

M2

Szolgáltató (beszállító) értékelés

D2

Felhasználói követelmény specifikációk (URS)

M3

Szakmai alapú minőség‐kockázat kezelés

Funkcionális specifikációk (FS)

D3

Konfigurálás és tervezés

M4

Szoftver‐ és hardver‐kategóriák

D4

Szoftver‐kezelés, ‐fejlesztés és ‐felülvizsgálat

M5

Terv‐felülvizsgálat és követhetőség

M6

Szolgáltatói minőség‐ és projekt‐tervezés

D5

Számítógépes rendszerek tesztelése

A validálás jegyzőkönyvezése

D6

Rendszer‐leírások

M8

Projekt‐változtatás és konfiguráció‐kezelés

D7

Adat‐áttelepítés

M9

Dokumentum‐kezelés

M10

A rendszer visszavonása

M7

GAMP5 – Működtetési mellékletek
Melléklet száma

GAMP5 – Speciális mellékletek

Megnevezés

O1

Átadás‐átvétel

O2

Támogató tevékenységek bevezetése és kezelése

O3

Teljesítmény‐monitorozás

O4

Váratlan események kezelése

O5

Helyesbítő és megelőző tevékenységek (CAPA)

O6

Működtetési változtatás‐ és konfiguráció‐kezelés

O7

Javítási tevékenység

Melléklet száma

Megnevezés

S1

Összhang az ASTM E2500 szabvánnyal

S2

Elektronikus gyártási rekordok (EPR)

S3

Táblázatkezelőket is felölelő vég‐felhasználói
alkalmazások

S4

Patch‐ és korszerűsítés‐kezelés
Minőség‐irányítás kiszervezett IS/IT környezetben

O8

Időszakos átvizsgálás

S5

O9

Biztonsági mentés és visszatöltés

S6

Szervezeti változtatás

O10

A folyamatos üzletmenet kezelése

G1

GAMP® jó gyakorlat irányelv összefoglaló

O11

Biztonság menedzsment

G2

Szójegyzék és betűszavak

O12

Rendszer‐adminisztráció

G3

Hivatkozások

O13

Archiválás és visszakeresés

+36703279178
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GAMP5 alapjai

GAMP5 alapjai

A GAMP® útmutató célja az, hogy a jelenleg is meglévő, jó ipari
gyakorlatra hatékony és gazdaságos módon építve, az aktuális
szabályozási követelményeket kielégítő, jól használható
számítógépes rendszerek jöjjenek létre.

A GAMP gyakorlati útmutatást nyújt, ami:
• megkönnyíti a szabályozási követelmények interpretálását,
• megalapozza a közös nyelvet és terminológiát,
• elősegíti a jó gyakorlaton alapuló élet-ciklus megközelítésmód
kialakulását,
• tisztázza a szerepeket és felelősségeket.

A GAMP-nak ezt a verzióját jelentősen korszerűsítették azért, hogy összhangban legyen a
szabályozás és az iparág legutóbbi fejlődési fázisának a koncepcióival és terminológiájával, ideértve:
• az ICH Q8, Q9 és rövidesen megjelenő Q10 útmutatóját, amik felsorolják a gyógyszeripari
minőség-rendszerekkel támogatott gyógyszerfejlesztés és gyártás szakmai és kockázat-alapú
megközelítésére vonatkozó elvárásokat,
• a termék-minőségi élet-ciklus alkalmazását (Product Quality Lifecycle Implementation, PQLI),
p g segítő
g ISPE-kezdeményezés
y
g
g
,
ami az iparágat
az ICH-útmutatóban foglaltak
megvalósítására,
• a 21st Century Initiative-hez és a kapcsolódó útmutatóhoz felhasznált US Food and Drug
Administration (FDA) jelenlegi jó gyártási gyakorlatok (current Good Manufacturing Practices,
cGMP) elveit, amik elősegítik a szakmai alapú kockázat-kezelést,
• a gyógyszeripari inspekciós együttműködési rendszer (Pharmaceutical Inspection Cooperation
Scheme, PIC/S) szabályozott GxP-környezetben működő számítógépes rendszerek jó
működtetésével kapcsolatos útmutatóját (Guidance on Good Practices for Computerised
Systems), ami tisztázza a szabályozási elvárásokat,
• az újabb iparági szabványokat, pl. amiket az ASTM E55 bizottsága a folyamat-megértés, irányítás, valamint a gyógyszer-fejlesztési és -gyártási képesség előmozdítására készített (pl. az
ASTM E2500 szabványt).

Célkitűzés

Adatintegritás

• Az irányelv célja megadni a számítógépes rendszerek
szándékolt használatra való alkalmasságát és az
alkalmazható szabályozásoknak való megfelelését
biztosító, jó gyakorlat költség-hatékony kereteit.
• Ezzel a beteg-biztonságot, a termék-minőség és az
adat-integritás biztosítását célozza, és üzleti hasznot is
hoz. Az irányelv a jó gyakorlatot követve ad útmutatót
az életvédelmi iparágak szolgáltatói számára a
rendszerek kifejlesztéséhez és fenntartásához.

A beteg-biztonságra kihat a kritikus rekordok,
adatok és döntések integritása éppúgy, mint a
termék fizikai tulajdonságait befolyásoló
aspektusok. A „beteg-biztonság, a termék-minőség
és az adat-integritás” fogalmakat a dokumentum
mindenütt szinte frázisszerűen használja, hogy
aláhúzza a fontosságukat.

Kikre vonatkozik?
Az irányelv a szabályozás hatálya alá eső (a továbbiakban
szabályozott) cégek, a szolgáltatók és a szabályozók
számára készült. A szolgáltatók a szoftvert, hardvert,
berendezéseket, rendszer-integrálási szolgáltatásokat és
IT-rendszert támogató szolgáltatásokat nyújtók, akár a
szabályozott céghez, akár külső céghez tartoznak.

+36703279178

A GAMP-dokumentumok irányelvek és nem szabványok.
A szabályozott cégek felelőssége az alkalmazható
y
y
g célkitűzések és
követelményeket
kielégítő
szabályozási
eljárásmódok kidolgozása. Ezért nem helyes
szolgáltatóknál vagy termékeknél arra hivatkozni, hogy
azok GAMP-tanúsítvánnyal vagy GAMP-jóváhagyással
rendelkeznek, illetve a GAMP-nak megfelelőek.
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Számítógépes rendszer validálás
Az alkalmazható GxP-szabályoknak való megfelelés és a
szándékolt használatra való alkalmasság elérése és
fenntartása az alábbiak révén:
• a validálási tervek és jegyzőkönyvek keretein belül az
elvek, a megközelítésmódok és az élet-ciklus
tevékenységek alkalmazásával, és
• a rendszer teljes élet-ciklusa alatt megfelelő
ellenőrzésekkel

GxP-megfelelés

Számítógépes rendszer validálás
Kvalifikálás: Az adott rendszer (a követelményeknek) megfelelően
működik.
Verification answers the question: „Was the product built right?”
Validálás: A megfelelő rendszer megfelelően működik.
működik
Validation answers the question: „Was the right product built
right?”
GMP környezetben:
Qualification + Data Integrity = Validation

+36703279178

GxP-megfelelés
• A gyógyszeriparra és kapcsolódó életvédelmi iparágakra
vonatkozó összes, alkalmazható hatósági
követelménynek való megfelelés.
GxP által szabályozott számítógépes rendszer
• Azok a számítógépes rendszerek, amik a GxP-szabályozások
tárgyai. A szabályozott cégeknek biztosítaniuk kell azt, hogy
az ilyen rendszerek összhangban legyenek az alkalmas
szabályokkal.

Minden jog fenntartva!
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Specifikálás és Verifikálás
Általános megközelítésmód, amivel a számítógépes rendszer
megfelelése és szándékolt használatra való alkalmassága a rendszer
élet-ciklusában elérhető.

Számítógépes rendszer életciklus

Számítógépes rendszer életciklus

Az irányelvben definiált, jó gyakorlatot követve elérhető
a szabályozási követelményeknek való megfelelés és a
szándékolt használatra való alkalmasság.
Az élet-ciklus megközelítés azt jelenti, hogy a
tevékenységeket a koncepciótól kezdve, a követelmények
megértésén, a fejlesztésen, a felszabadításon és a
működtetési alkalmazáson keresztül a rendszer
termelésből történő kivonásáig szisztematikusan
határozzák meg és hajtják végre.

Tervezés

Validálás tervezése – M1 melléklet

A tervezés ki kell terjedjen az összes szükséges
tevékenységre, a felelősségekre, az eljárásmódokra és az
ütemezésekre.
A tevékenységeket az alábbi szempontok szerint kell
felmérni:
• a rendszer hatása a beteg-biztonságra, a termékminőségre és az adat-integritásra (kockázat-kezelés),
• a rendszer komplexitása és újszerűsége (a rendszerkomponensek felépítése és kategorizálása),
• a beszállító/szolgáltató értékelés eredményei
(szolgáltatói képességek).

+36703279178

Minden jog fenntartva!
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Validálás tervezése

Validálás tervezése
Számítógépes rendszer validálási terve:
• Bevezetés és hatáskör
• Rendszer áttekintés
• Szervezeti struktúra
• Kockázatértékelés
K ká té ték lé
• Validálási stratégia
• Eredménytermékek (Deliverables)
• Elfogadási követelmények
• Változás kezelés
• SOP-k
• Támogató folyamatok (képzés, konfigurálás, üzemeltetés)
• Szószedet

VMP (Validation Master Plan) tartalma:
• Hatáskör
• Hivatkozás a politikára és magasabb szintű validálási
tervekre
• Szervezeti felépítés
• Összegzése a rendszerhez kapcsolódó területeknek,
rendszereknek, berendezéseknek és folyamatoknak
• A használt dokumentálási gyakorlat
• Tervezés és üzemezés
• Változás kezelés
• Hivatkozás egyéb kapcsolódó dokumentumokra

GAMP5 besorolás
Kategória

Leírás

1. Infrastruktúra 
szoftver



GAMP5 besorolás

Jellemző példák

Rétegzett
szoftver (azaz
amire az
alkalmazások
épülnek)
A működtetési
környezet
kezelésére
használt szoftver



Operációs
rendszerek



Adatbázis modulok



Köztes rétegg



Programozási
nyelvek



Statisztikai csomagok



Táblázatkezelők



Hálózat-monitorozó
eszközök



Ütemezési eszközök



Verzió-ellenőrzési
eszközök

Tipikus
megközelítésmód
 Rögzíteni a
verziószámot,
jóváhagyott telepítési
eljárásmódot
követően igazolni a
korrekt telepítést


Kategória
3. Nemkonfigurált

Leírás
Gyakran nagyon
összetett szoftver,
amit a felhasználó
konfigurálhat arra,
hogy a felhasználó
vállalati folyamatának
az igényeit kielégítse

Jellemző példák
 LIMS

+36703279178

Jellemző példák
 Firmware-alapú
alkalmazások

Tipikus megközelítésmód
 Rövidített élet-ciklus
megközelítésmód



COTS szoftver





Berendezések

(további
információk a

GAMP „Good
Practice
P ti Guide:
G id

Validation of
Laboratory
Computerized Systems”
című kiadványában)

URS
A szolgáltató kockázat-alapú
értékelése
Rögzíteni a verziószámot,
verifikálni a korrekt telepítést
Kockázat-alapú tesztelés a
használat által diktált
követelményekre
(Egyszerűbb rendszereknél
rendszeres kalibrálás
helyettesítheti a tesztelést)



Eljárásmódok helyben a
megfelelés és a szándékolt
használatra való alkalmasság
fenntartására

GAMP5 besorolás

Tipikus megközelítésmód
 Élet-ciklus megközelítésmód



Adatgyűjtő rendszerek 



SCADA



ERP





Klinikai kísérlet
monitorozás

Demonstrálni a szolgáltató adekvát
QMS-ét





CDS



Épületkezelő
rendszerek

Néhány, csak a szolgáltatónál
megőrzött dokumentáció (pl.
(pl
tervezési specifikációk)





Rögzíteni a verziószámot, verifikálni
a korrekt telepítést

CRM





Táblázatkezelők



Egyszerű ember-gép
interfészek (HMI)

Kockázat-alapú tesztelés, ami
demonstrálja, hogy az alkalmazás a
tervezet módon működik a vállalati
folyamatban

Megjegyzés: a fenti
rendszer-típusok speciális
példái tartalmazhatnak
méretre szabott elemeket

Leírás
A futás-idő
paraméterek
bevihetők, de a
szoftver nem
konfigurálható a
vállalati folyamathoz

Lásd a GAMP „Good
Practice Guide: IT
Infra-structure Control
and Compliance” című
kiadványt

GAMP5 besorolás
Kategória
4. Konfigurált
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A szolgáltató felbecslésének
kockázat-alapú megközelítésmódja



Eljárásmódok helyben a megfelelés
és a szándékolt használatra való
alkalmasság fenntartására



Eljárásmódok helyben az
adatkezelésre

Kategória
5. méretre
szabott

Minden jog fenntartva!

Leírás
Vállalati folyamathoz
méretre tervezett és
kódolt szoftver

Jellemző példák
Tipikus megközelítésmód
Változatos, de magában Ugyanaz, mint a
foglalja:
konfigurálhatónál, plusz:


a házon belül vagy 
kívül kifejlesztett ITalkalmazásokat



a házon belül vagy
kívül kifejlesztett
folyamatirányító
alkalmazásokat



a méretre szabott

ladder logikát (PLC)



a méretre szabott
firmware-t



a táblázatkezelőket
(makró)



szigorúbb szolgáltató
értékelés, esetleg
szolgáltatói audittal
a teljes élet-ciklus
dokumentáció birtoklása
(FS, DS, strukturális
tesztelés stb.)
terv- és forráskód
felülvizsgálat
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Validálás tervezése

Kockázat elemzés

• A hatékony tervezéshez világosan és teljes mértékben
meg kell érteni a felhasználói követelményeket. A kezdeti
követelményeket gyakran a koncepciós szakaszban
dolgozzák ki, a felhasználói követelmények összegyűjtése
j ll
jellemzően
ő a tervezési
t
é i szakaszban
k b fejeződik
f j ődik be.
b
• A felhasználói követelmények a felhasználó közösség
felelősségi körébe tartoznak, karbantartásukról és
ellenőrzésükről gondoskodni kell.
• A felhasználói követelmény-specifikációkról a D 1
melléklet tartalmaz további részleteket.

A minőség-kockázat kezelése olyan, szisztematikus eljárás a
beteg-biztonsági, termék-minőségi és adat-integritási
kockázatok elemzésére, ellenőrzésére, kommunikálására és
felülvizsgálatára, ami az ICH Q9-cel (G 3 melléklet, 10.
g
lévő logikai
g
kereteken alapul.
p Ezt
hivatkozás)) összhangban
az eljárást használják:
• a kockázatok azonosítására és kiküszöbölésére vagy
elfogadható szintre történő lecsökkentésére,
• egy mérhető megközelítés részeként annak a lehetővé
tételére, hogy a szabályozott cégek adott rendszerhez
alkalmas élet-ciklus tevékenységeket válasszanak.

Kockázat elemzés

Mik a kockázatok?

Egy számítógépes rendszernél fel kell ismerni azokat a
kockázatokat, amik kiértékelést kívánnak, és a folyamatról
és az automatizálásáról szerzett ismeretek és tapasztalatok
alapján annak a megértését igénylik, hogy mi történne, ha
a rendszerben tönkremenne valami. A megfontolások a
rendszer-kudarcokra és az emberi mulasztásokra egyaránt
ki kell terjedjenek.

Mi a hatás?

A beteg-biztonságra, a termék-minőségre és az
adat-integritásra gyakorolt potenciális hatás
megértéséhez fel kell becsülni a kockázat
lehetséges következményeit.

+36703279178

Adatintegritási kockázatok hatásai
Információbiztonság alapelveinek megsértése
- Az adat nem áll rendelkezésre
- Az adat rendelkezésre áll, de nem teljes
- Az adat rendelkezésre áll, teljes, de nem
megbízható
- Az adathoz illetéktelenek is hozzáférhetnek

Minden jog fenntartva!
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Mekkora a kudarc valószínűsége?

Detektálható-e a meghibásodás?

A számítógépes rendszernél előforduló kudarc
valószínűségének az ismerete segít kiválasztani az
azonosított kockázatok kezelésére alkalmas
ellenőrzéseket. Bizonyos meghibásodás-típusoknál, pl.
szoftver-meghibásodásnál, azonban esetleg nagyon
nehéz valószínűségi értéket megállapítani, így a
valószínűség eleve ki van zárva a kvantitatív kockázatfelbecslésekből.

Hogy kezelik a kockázatot?

A meghibásodás detektálhatóságának az ismerete
szintén segít kiválasztani az azonosított kockázatok
kezelésére alkalmas ellenőrzéseket. A meghibásodások
automatikusan,
auto
at usa , azaz
a a a rendszer
e ds e által
á ta vagy manuális
a uá s
módszerekkel detektálhatók. A detektálásnak csak
akkor van értelme, ha azelőtt megtörténik, mielőtt a
meghibásodás károsítja a betegek biztonságát, a termék
minőségét vagy az adatok integritását.

Kezdeti kockázat elemzés

A kockázat kezelhető kiküszöböléssel vagy
(megfelelő ellenőrzéseket alkalmazva) elfogadható
szintre csökkentéssel,, az előfordulás
valószínűségének a csökkentésével, illetve a
detektálhatóság fokozásával. Az ellenőrzések
automatikusak, manuálisak, vagy kombináltak
lehetnek.

Kezdeti kockázat elemzés

• Initial Risk Assessment / Preliminary Assessment / GAP
analysis
Felderíti a rendszer képességét az elvárható követelmények
teljesítésére.
A projekt-fázis elején (vagy előtte) kezdeti kockázat-elemzést kell
végezni. A értékelés után vagy közben dolgozzák ki a felhasználói
igény-specifikációt (URS).
A értékelés a vállalati folyamatok megértésén és az üzleti
kockázat felmérésén, a felhasználói és a szabályozási
követelményeken, továbbá az ismert funkcionális területeken kell
alapuljon.

Kezdeti kockázat elemzés

GxP-meghatározás:
A kezdeti kockázatelemzésnek tartalmaznia kell egy
döntést arról, hogy a rendszer GxP által szabályozott-e
szabályozott e
(azaz egy GxP-értékelést). Ha így áll a helyzet, akkor fel
kell sorolni a specifikus előírásokat, és azt, hogy a
rendszer melyik részére vonatkoztathatók.

+36703279178
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A kezdeti kockázatelemzés kell megállapítsa azt az
átfogó hatást, amit a vállalati folyamatban játszott
p
g p rendszer a
köszönhetően a számítógépes
szerepének
beteg-biztonságra, a termék-minőségre és az adatintegritásra gyakorol. A kategorizálás segít felbecsülni a
rendszer komplexitását és újszerűségét.

Minden jog fenntartva!
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Kockázat-alapú döntések a tervezés során

Kezdeti kockázat elemzés
A nagyhatású rendszerek általában az alábbiakkal jellemezhetők:
• olyan adatokat generálnak, kezelnek és kontrollálnak, amik
alátámasztják a szabályozó hatóságoknak küldött biztonsági és
hatásossági beadványokat,
• az egyes fázisoknál alkalmazott kritikus paramétereket vagy
adatokat kontrollálják,
kontrollálják ideértve
ideért e a preklinikai,
preklinikai a klinikai,
klinikai a
fejlesztési és a gyártási fázisokat,
• adatokat ellenőriznek, vagy szolgáltatnak a termékfelszabadításhoz,
• termék-visszahívás esetén szükséges adatokat ellenőriznek,
• ellenőrzik a kedvezőtlen esemény vagy panasz rögzítését és
jegyző-könyvezését,
• támogatják a gyógyszer-felügyeletet.

A kezdeti kockázatelemzés végeredménye hozzá kell járuljon a
tervezési folyamathoz. A tervezés során meghozott, kulcsfontosságú,
kockázat-alapú döntések az alábbiak:
• a szolgáltató értékelésének a szükségessége és szigorúsága,
• a szolgáltató-értékelés eredményeinek a felhasználása, ami segíti a
megfelelés
f l lé éés a szándékolt
á dék lt h
használatra
ál t való
ló alkalmasság
lk l
á elérésének
lé é é k a
megtervezését, ideértve a szolgáltatói részvétel meghatározását is,
• a megfelelés és a szándékolt használatra való alkalmasság eléréséhez
szükséges tevékenységek, szolgáltatandók és felelősségek
meghatározása, beleértve a specifikálás és a verifikálás terjedelmét is,
• további kockázatelemzések szükségessége, ha ezekre van igény az
élet-ciklusban, valamint az alkalmazandó módszer kiválasztása

Funkcionális kockázat értékelés

URS

A megfontolás tárgyát képező funkció meghibásodásából
fakadóan felmerülő, beteg-biztonsággal, termék-minőséggel
és adat-integritással kapcsolatos kockázatok
meghatározására és kezelésére funkcionális kockázatfelbecsléseket kell végezni mindenütt, ahol ez szükséges.
A számítógépesítés olyan, sajátos kockázatokkal járhat (pl.
elektronikus rekordok integritása, a rendszer
hozzáférhetősége, biztonság, infrastruktúra), amik manuális
vállalati folyamatoknál egyébként nincsenek. A számítógépes
rendszerek kontrollálhatják az azonosított kockázatokat, de
más, szintén kontrollt igénylő kockázatokkal járhatnak.

• „SMART” követelmények:

–Specific
–Measurable
–Achievable
–Realistic
–Testable

URS

URS

A URS világosan és egyértelműen definiálja azt, hogy a
szabályozott cég amit vár el a rendszertől. Ezt a
y
g y motiválják.
j Bizonyos
y
igényei
vállalati folyamat
rendszereknél előfordulhat, hogy korlátozott számú
vagy egyetlen preferált szolgáltató van, ilyen esetekben
a követelmények a hozzáférhető megoldáson
alapulhatnak. Ez különösen fontos sok 3 kategóriájú
rendszernél.

+36703279178

Az URS jellemzően az alábbiakat tartalmazza, de nem csak ezekre korlátozódik:
• működtetési követelmények,
• funkcionális követelmények,
• adat-követelmények,
• műszaki követelmények,
• interfész-követelmények,
• környezeti követelmények,
• teljesítmény-követelmények,
• hozzáférhetőségi követelmények,
• biztonsági követelmények,
• karbantartási követelmények,
• szabályozási követelmények,
• elektronikus adatok áttelepítése,
• figyelembe veendő kötöttségek,
• élet-ciklus követelmények.

Minden jog fenntartva!
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URS - Bevezetés

URS - Áttekintés

A bevezetés információkat kell adjon az alábbiakról:
• ki készítette a dokumentumot, milyen felhatalmazással és
milyen célra,
• a dokumentum
d k
szerződési
ődé i státusza
á
(h
(ha alkalmazható),
lk l
h ó) pl.l
– méretre szabott fejlesztés,
– kiszervezés,
• kapcsolat egyéb dokumentumokkal (pl. vállalati folyamat
meghatározása, ajánlatkérés).

Le kell írni a rendszer áttekintését, amiben meg kell magyarázni,
hogy miért szükséges a rendszer, és mit várnak tőle. Meg kell
fontolni az alábbiakat:
• háttér: ez a jelenlegi és a kívánatos helyzet kontextusában írja
le a rendszer átfogó célját,
• hatókör:
hatókör
– a hosszútávú elképzelések melyik részét kezeli majd a szóban forgó
rendszer,
– rendszer-korlátok -határok: melyik vállalati folyamat vagy részfolyamat lesz automatizálva,
– kulcsfontosságú célok és előnyök,
– alkalmazható GxP-szabályozások,
– egyéb, alkalmazható szabályozások.

URS - Funkciók

URS - Adatok

Dokumentálni kell azokat a funkcionális követelményeket, amik képessé
teszik a rendszert az automatizált vállalati folyamat elvégzésére. Az
alábbiakkal kell szükség szerint foglalkozni:
• számítások, ideértve minden kritikus algoritmust (pl. azokat, amik a
szabályozásoknak vagy a belső folyamat-követelményeknek való
megfeleléshez szükségesek); a kritikus algoritmusokat szakmai forrásanyagaikra hivatkozva kell dokumentálni; a méretre
méretre-szabás
szabás során
kifejlesztett algoritmusokat szakmai alapon kell levezetni,
• veszélytelenség,
• biztonság, beleértve a hozzáférés ellenőrzését is,
• auditok nyomonkövetései,
• elektronikus aláírások használata,
• output (pl. jegyzőkönyvek, jelentések, fájlok),
• egyértelmű hibaüzenetek.

Dokumentálni kell az adat-kezelési követelményeket. Figyelmet kell
fordítani a beteg-biztonságra, a termék-minőségre és az adat-integritásra
gyakorolt hatás megértésére. Az alábbiakkal kell alkalmasint foglalkozni:
• az elektronikus rekordok definíciója,
• adatok meghatározása, ideértve a jellemzők, a formázás, a kritikus
paraméterek, az érvényes adat-tartományok, a határértékek és a
pontosság, valamint a karakter-készletek stb. meghatározását,
• szükséges adat-mezők,
• adat-áttelepítés,
• adat-bevitel és ezt követő szerkesztés,
• archiválási követelmények
• adat-biztonság és -integritás.

URS – műszaki követelmények

URS - környezet

Meg kell határozni a rendszer műszaki követelményeit. Az alábbiakkal kell
szükség szerint foglalkozni:
• a rendszer működés változtatásai (pl. indítás, leállítás, tesztelés, failover),
• katasztrófa utáni helyreállítás,
• teljesítmény- és időzítés-követelmények, amik számszerűek és
egyértelműek kell legyenek,
• meghibásodás esetén szükséges akciók,
• kapacitás-követelmények,
• hardver-követelmények,
• hordozhatóság,
• hatékonyság (töltési, képernyő-frissítési és jelentés-generálási
sebességek),
• konfigurálhatóság.

+36703279178

Meg kell határozni azt a környezetet, amiben a rendszernek működnie
kell. Az alábbiakkal kell alkalmasint foglalkozni:
• elrendezés: az üzem vagy más munkahely fizikai elrendezése hatással
lehet a rendszerre (pl. nagytávolságú kapcsolatok vagy korlátozott
hely),
• fizikai feltételek (pl. hőmérséklet, páratartalom, külső interferencia,
rádiófrekvencia elleni védelem, elektromágneses és/vagy UVinterferencia, piszkos, poros, steril vagy erős vibrációjú környezet),
• fizikai biztonság,
• áramellátási követelmények (pl. feszültség, áramerősség, szűrés, töltés,
földelés-védelem, szünetmentes tápegység, rövidítve: UPS),
• minden más fizikai vagy logikai követelmény.

Minden jog fenntartva!
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Specifikálás

URS

•
•
•
•
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• A specifikációk szerepe abban áll, hogy lehetőséget
teremtenek a kifejlesztendő, verifikálandó és fenntartandó
rendszer létrehozására. A specifikációk száma és
részletezettsége a rendszer-típustól és a szándékolt
gg
változik.
alkalmazástól függően
• Gondoskodni kell a specifikációk karbantartásáról és
ellenőrzéséről. A specifikálással, a konfigurálással és a
tervezéssel kapcsolatosan a D 2 és D 3 mellékletek
tartalmaznak további részleteket. A D 4 mellékletben
további részletek találhatók a szoftver-kezelésről, a
szoftver-fejlesztésről és a szoftver-felülvizsgálatról.

Kötöttségek
y
Élet-ciklus követelmények
Szójegyzék
Jóváhagyások

Verifikálás

Verifikálás – 3. kategória

A verifikálás erősíti meg azt, hogy a specifikációk
teljesültek. A verifikálás a rendszer típusától, az
alkalmazott fejlesztési módszertől és a rendszer
használatától függően felülvizsgálatok és
tesztelések több fázisát jelentheti.
A verifikálás a rendszer kategóriájától
(komplexitásától) függően lehet egyre átfogóbb.

Sok számítógépes rendszer standard hardverkomponenseken futó, kereskedelemben kapható
szoftver-termékeket tartalmaz.
A kész programokként használt szoftver-termékek
szoftver termékek
(azaz amik nem konfigurálhatók egy adott vállalati
folyamatra, vagy ahol alapértelmezett konfigurációt
használnak) jellemzően a GAMP szerinti 3. kategóriába
vannak sorolva.

Verifikálás – 3. kategória

Verifikálás – 3. kategória

Ilyen esetekben, ha a szolgáltató és a kockázat értékelés is
alapján, jellemző módon alkalmazható az egyszintű
specifikálás és verifikálás.
A tesztelés tipikusan
p
az alábbiakra terjed
j ki:
• a korrekt telepítésre,
• azokra a tesztekre, amik demonstrálják a szándékolt
használatra vonatkozó alkalmasságot, és lehetővé teszik
a rendszer elfogadását a követelmények tekintetében,
• a kockázat és a szolgáltató értékelésből adódó minden
további tesztre.

+36703279178
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Verifikálás – 4. kategória

Verifikálás – 4. kategória

A számítógépes rendszerek egyik szokásos típusánál
standard hardver-komponenseken kereskedelemben
kapható szoftver-termékek
szoftver termékek konfigurációja fut.
Azok a szoftver-termékek, amiket specifikus
vállalati folyamatokhoz konfigurálnak, jellemzően a
GAMP szerinti 4. kategóriába vannak sorolva.

Verifikálás – 4. kategória

2017.12.11.
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Az ilyen eseteket, a szolgáltató és kockázat értékelésen
alapulva, a specifikálás és verifikálás három szintje
jellemzi. A három szint lefedéséhez szükséges
dokumentumok száma a rendszer komplexitásától és
hatásától függően változik.
változik
A 3. kategórián túl a tesztelés tipikusan az alábbiakra
terjedhet ki:
• a rendszer konfigurálására,
• azokra a funkciókra, amik a kockázat és a szolgáltató
felbecslése alapján a specifikus vállalati folyamatot
támogatják

Verifikálás – 5. kategória

Bizonyos számítógépes rendszereket egyedi
felhasználói követelmények kielégítésére fejlesztenek
ki, ha nincs kereskedelemben kapható, megfelelő
megoldás.
Az ilyen rendszerek egyre kevésbé szokásosak, mivel a
cégek inkább standard termékeket használnak. Az
ilyen rendszerekhez kifejlesztett szoftver a GAMP
szerinti 5. kategóriába van sorolva.

Verifikálás – 5. kategória

+36703279178

Verifikálás – Mit teszteljünk?

Minden jog fenntartva!
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IQ/OQ/PQ

IQ/OQ/PQ

GAMP5: A számítógépes rendszereknél, különösen
az OQ és a PQ közötti viszony tekintetében
cégenként változó a kvalifikálási terminológia
használata.
EU GMP Annex 15: Qualification documents may
be combined together, where appropriate, e.g.
installation qualification (IQ) and operational
qualification (OQ).

A GAMP verifikálási tevékenységeket sorol fel, amik egy-az-egyben nem felelnek
meg a tesztelési szinteknek, például:
• egy tipikus 3. kategóriájú rendszernél az installációs és a konfigurációs tesztelést
egyaránt lefedi a követelmények tesztelése,
• egy tipikus 3. kategóriájú rendszernél a teszteket a szándékolt használatra való
alkalmasság és a rendszer felhasználói követelményeknek való megfelelés
demonstrálására
szükség
amii
d
álá á végzik
é ik el.l Jellemzően
J ll
ő nincs
i
ük é további
ábbi tesztelésre,
lé
demonstrálná a termék standard funkcióinak a korrekt működését,
• egy tipikus 4. kategóriájú rendszernél, bár a konfiguráció tesztelését lefedi a
konfigurációs tesztelés, a telepítés tesztelése a projekttől függően bármelyik
tesztelési szinten megtörténhet,
• egy tipikus 5. kategóriájú rendszernél a specifikus vállalati folyamatot támogató
funkciók korrekt működésének a tesztelését lefedheti a modul-tesztelés, az
integrálási tesztelés és a funkcionális tesztelés, és kiegészítheti a leszállítás
előtti tesztelés.

Hogyan teszteljünk?

Teszt-stratégia
A teszt-stratégia (teszt-terv vagy teszt protokol) kell
meghatározza az adott rendszer tesztelésének az alkalmas
megközelítésmódját. A legjobb teszt-stratégia az
alábbiakon kell alapuljon:
• a kockázatelemzések eredményein,
• a rendszer komponenseinek (a GAMP-kategóriáknak),
komplexitásának és újszerűségének a megértésén,
• a szolgáltató értékelésnek az eredményein, ha ez
releváns.

Míg a felhasználói követelményeket a szabályozott
cégnek installációs és elfogadási tesztekkel kell
verifikálnia, addig más teszteket a kockázat, a
komplexitás és az újszerűség alapján kell
meghatározni.
A meglévő tesztek és teszt-eredmények felülvizsgálata aztán eldöntheti, hogy a szabályozott
cégnek egyáltalán kell-e további tesztelést végeznie.

Teszt-stratégia

Milyen egy jó teszt?

A teszt-stratégia az alábbiakat kell meghatározza:
• a szükséges tesztelés típusa,
• a teszt-specifikációk száma és célja,
• a szolgáltató értékelésének az eredményeivel összhangban
a meglévő,
meglévő szolgáltatói dokumentáció használata,
használata
• teszt-fázisok
• a teszt-bizonyítékokat támogató megközelítésmód (pl.
kiprintelések),
• eljárások a teszt-kudarcok kezelésére,
• a teszt-dokumentáció formátuma,
• a teszt-mérőszámok használata.

+36703279178
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Tartalmazza:
- Azonosítót
- A vonatkozó funkciót vagy részegységet
- Elvárt eredmény / elfogadási kritériumok
- Tapasztalt eredmény / rögzítendő adatok
- Teszt eredménye – következtetés
(PASSED/FAILED)

Minden jog fenntartva!
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Tesztek végrehajtása

Tesztek végrehajtása

• a teszteket előre meghatározott és jóváhagyott specifikációkkal
összhangban kell elvégezni,
• minden egyes tesztet a teszt-forgatókönyv szerint kell
lefuttatni, a teszt-eredményeket rögzíteni kell; a szükséges
adatokat össze kell gyűjteni és csatolni kell a tesztforgatókönyvhöz; minden teszt
teszt-lap
lap vagy képernyő
képernyő-másolat
másolat
tartalmazzon utalást a megfelelő teszt-lépésre, legyen
oldalszámozva, dátumozva, és legyen visszavezethető a
tesztelőre,
• minden tesztet megfelelően gyakorlott tesztelő végezzen el,
• a teszt-eredményeket közvetlenül a teszt megtörténtekor kell
rögzíteni, és meg kell őrizni,

• minden teszt-eredményt azonnal és pontosan kell rögzíteni,
• rögzíteni kell a tesztelést végző azonosítását (pl. a tesztelő
aláírásával vagy nevének a kezdőbetűivel és dátummal),
• a kézzel írt teszt-rekordok olvashatók legyenek; gyorsírásos
megjegyzések,
gj gy
, pl.
p kipipálás,
p p , általában kerülendők,, lehetőlegg
mindenütt az aktuális értékek rögzítendők; ha bizonyos
teszteknél kipipálást alkalmaznak, akkor le kell írni, hogy ez
mit jelent; a rekordok teljesek legyenek, és jelzések, pl.
ismétlőjelek vagy nyilak, nem elégségesek; ha a teszt-rekordon
kitöltetlen mezők vannak, akkor ezeket egyértelműen nem
alkalmazhatókként kell megjelölni, és demonstrálni kell azt,
hogy a teszt végrehajtása teljes körű volt,

Tesztek végrehajtása

Tesztek végrehajtása

• a kijavítandókat egyetlen vonallal kell áthúzni (ami az eredeti
tartalmat olvashatóan hagyja meg), a javítást végző személy
nevének a kezdőbetűivel, dátummal és rövid magyarázattal kell
ellátni; az eredeti beírást elfedő javítófesték vagy más technika
nem használható,
• a tesztelő
t t lő ell kell
k ll döntse,
dö t hogy
h
a teszt
t t kritériumai
k ité i
i teljesültek-e,
t lj ült k
és a teszt átmehet-e; a teszt-forgatókönyv egyértelműen kell
deklarálja, hogy a teszt átment (PASSED) vagy kudarcot
vallott (FAILED),
• kudarcot vallott teszt esetén a tesztelést végző kell döntsön a
tesztelés folytatásáról vagy azonnali leállításáról, illetve arról,
hogy a jóváhagyott teszt-eljárásokkal összhangban tesztfelülvizsgálatra hivatkozik-e; minden kudarcot vallott tesztet
rögzíteni kell,

• a teszt-eljárások elég rugalmasak kell legyenek ahhoz, hogy a
tesztelő dönthessen a folytatásról, pl. ha a rendszer korrekt
módon teljesített, de a teszt-forgatókönyv pontatlan volt,
• minden kudarcot vallott teszt nyomonkövethető kell legyen a
korrekció és az újra-tesztelés során egészen a végső lezárásig;
az ilyen tesztek korrekciója regressziós tesztelést követelhet
meg, ami igazolja, hogy a korrekciók más területeken nem
okoztak problémákat.

Teszt bizonyítékok

Automatizált tesztelés

A szabályozott cégeknek a hatás, az újszerűség és a
komplexitás alapján el kell dönteniük azt, hogy mennyi papíralapú teszt-bizonyítékot kell megőrizniük, mivel ez jelentős
költségekkel járhat.
A rendszereknek lehetnek auditálási eseménynaplói
eseménynaplói, amik sok
olyan információt rögzítenek, amiket hagyományosan a
képernyő-képek kiprintelései tartalmaznak. Ha vannak ilyen,
biztonságban lévő, és téma-szakértői felülvizsgálatra
hozzáférhető auditálási eseménynaplók, akkor esetleg nincs
szükség további bizonyítékokra.
A teszt-eredmények elégségesek kell legyenek az objektív,
téma-szakértői felülvizsgálat számára.

+36703279178
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Az automatizált teszt-forgatókönyveket dokumentált eljárásmód
szerint kell ellenőrizni.
Az automatizált teszt-forgatókönyv végrehajtásából származó,
számítógép által készített esemény-naplók általában
automatikusan készülnek a forgatókönyvek végrehajtása során.
A napló fejléce az alábbi információkat kell tartalmazza:
• a napló azonosítóját,
• a végrehajtás dátumát és időpontját,
• a teszt-forgatókönyv megnevezését és verzióját,
• a tesztelő azonosítását és a teszt-környezet megnevezését.

Minden jog fenntartva!
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Automatizált tesztelés

Traceability Matrix

A naplók nem szerkeszthetők és nem törölhetők. Ezek
alapértelmezés szerint csak olvasható (read-only) fájlok kell
legyenek, amiket meg kell őrizni, és amiknek jövőbeli
felülvizsgálatoknál és inspekcióknál hozzáférhetőknek kell
lenniük.
lenniük
Az automatizált teszt-dokumentációt legalább a papír-alapú
tesztelésre vonatkozó standard szerint kell megőrizni.
Az automatizált teszt-dokumentálás alkalmazását és kezelését a
teszt-stratégia kidolgozásának a részeként előre egyeztetni kell
a minőségi egységgel.

A nyomon követhetőségi eljárás biztosítja azt, hogy:
• foglalkozzanak követelményekkel, és hogy azok a
specifikációkban szereplő, megfelelő funkciókig és
tervezési elemekig legyenek követhetőek,
y az alkalmas verifikálásigg legyenek
gy
• a követelmények
követhetőek.
A nyomon követhetőség a tervezés és a verifikálás minden
teljességének demonstrálása mellett nagyon segítheti a
változtatások kezelését is.
A nyomon követhetőség a beteg-biztonság, a termékminőség és az adat-integritás szempontjából kritikus
területekre kell fókuszáljon.

Validálási Jelentés

•
•
•
•
•

Általános információk
Értékelések összegzése
Elvégzett tevékenységek összegzése
Dokumentumok összegzése
Deviációk és CAPA-k

Gyakorlati példák,
példák megoldások

Komplex, 5. kategóriájú rendszer validálása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation Master Plan / Validation Protocol (SOP)
Preliminary Assessment
Supplier Assessment
Validation Plan
Functional Risk Assessment
User Requirements Specification
Functional Specification
IQ – Protocol / Test (VPS, ATT) / Report
OQ – Protocol / Test (VPS, ATT) / Report
PQ – Protocol / Test (VPS, ATT) / Report
Deviation – Incompliant Test Cases
Traceability Matrix
Validation Summary Report

+36703279178

Validation Protocol
Tartalmazza:
• Validálás alapvető célját,
• Validálással kapcsolatos személyi feltételeket,
feltételeket
feladatokat, felelősségeket,
• Keretet ad a Validálási dokumentációnak,
leírja a további tevékenységeket

Minden jog fenntartva!
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Preliminary Assessment
•
•
•
•

Folyamatértékelés (Kritikusság)
Elektronikus Rekord (ER) vizsgálat
(Ad i
(Adatintegritási)
i á i) GAP analízis
lí i
Rendszerértékelés (Komplexitás)

GxP kritikusság

2017.12.11.

info@wil-zone.hu

Folyamatértékelés (Kritikusság)
Értékelni kell minden folyamatlépést GxP
érintettség (különösen a beteg biztonság és a termék
minőség szempontjából) és automatizáltsági szint
(komplexitás) szerint.
szerint A GxP érintettség és
komplexitás együttesen határozza meg a
folyamatelem kockázati szintjét, ami megmutatja,
hogy az adott rendszert milyen „mélységben”
szükséges validálni.

Elektronikus rekord vizsgálat
A folyamat során GxP rekordnak számít minden olyan rögzített
adat, amely valamely tevékenység elvégzését, eredményességét
igazolja, vagy amelyet alapadatként használnak fel valamely
későbbi ellenőrzés során.
Minden,
Minden a számítógépes rendszerben felhasznált és kezelt /
létrehozott adatot vizsgálni kell kritikusság szempontjából az
alábbiak szerint:
• GxP hatású változtatások, törlések,
• mentési osztályozás,
• kritikus adatbeviteli pontok,
• 21CFRpart11 érintettség.

Elektronikus rekord vizsgálat

Elektronikus rekord vizsgálat

Annak meghatározására, hogy egy Elektronikus
Rekordot szabályozottnak kell-e tekinteni
(Regulated Electronic Record – RER),
RER) egy
Inclusion/Exclusion analízist kell végrehajtani.
Ennek segítségével azonosítható, hogy a rekordok
a vonatkozó szabályozások hatálya alá esnek, vagy
sem.

+36703279178
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Elektronikus
rekord vizsgálat

Szabályozott elektronikus rekord

GAP analízis

GAP analízis

A GAP analízis megmutatja, hogy a
rendszer képes-e
képes e az elvárható
követelményeket teljesíteni a betegbiztonság, termék-minőség és
adatintegritás szempontjából.

GAMP5 Kategória – Komplexitás vizsgálat

GAMP5 Kategória – Komplexitás vizsgálat

A standard szoftvertől és hardvertől a méretre szabott
szoftver és hardver felé haladva általában nő a
meghibásodások és zavarok kockázata. A
eg öve edett kockázat
oc á at a bonyolultabb
bo yo u tabb
megnövekedett
összeállításokból és a felhasználók kevesebb
tapasztalatából adódik. A kockázat felbecslésének és a
szolgáltató felbecslésének az összekapcsolásával a
kategorizálás a hatékony kockázat-kezelési
megközelítésmód része.

+36703279178
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Validation Plan
•
•
•
•
•
•

Supplier Assessment

Validálási stratégia
Validálási munkacsoport
Funkcionális kockázatértékelés módszertan
Eltérés és változáskezelési módszertan
Dokumentáció
Ütemterv

• A szabályozott cégeknek nagyon biztosaknak kell lenniük abban, hogy
számítógépes rendszereik kielégítik a rájuk vonatkozó műszaki,
kereskedelmi és szabályozási követelményeket. A cégek arra is
törekszenek, hogy felhasználják a szolgáltató tudását, tapasztalatait és
dokumentációját.
• A kulcsfontosságú
k l f t á ú szolgáltatók
l ált tók pénzügyi
é ü i és
é kereskedelmi
k
k d l i auditálása
ditálá egy
ideje rendszeres gyakorlat, ahogy a nyersanyag-beszállítóké és a
szerződéses cégeké is.
• A szabályozott cégeknek értékelniük kell számítógépes rendszereik
szolgáltatóinak és a szervizt nyújtóknak a minőségét és megbízhatóságát.
A szabályozott cégek dokumentált bizonyítékokat követelnek arra
vonatkozóan, hogy a számítógépes rendszerek következetesen a
szándékolt módon működnek, és arra vonatkozóan is, hogy a szoftver
strukturális és funkcionális integritása nincs veszélyeztetve.

Mit lehet elvárni egy számítógépes rendszer
beszállítótól?

Szabályozott cég - Szolgáltató

• Specifikálás, kézikönyvek
– User Manual
– Administrator Manual

• Funkcionális tesztelés, dokumentálás
– Támogatás

• Fejlesztés, követelmények beépítése a rendszerekbe
–
–
–
–

Jogosultság kezelés
Mentés/Visszaállítás
Rekordvédelem (Törlés!)
Audit Trail (szűrők, review)

Helyes Szolgáltatói Gyakorlat
Lépés Gyakorlat
1.
QMS kidolgozása

2.
3.
4.
5.
6.

Követelmények
kidolgozása
Minőség-tervezés

Helyes Szolgáltatói Gyakorlat

Leírás
A szolgáltatói QMS:
1. dokumentált eljárásmódok és standardok sorozatát kell tartalmazza,
2. kell biztosítsa azt, hogy a tevékenységeket megfelelően kompetens és
kiképzett személyzet végezze el,
3. kell bizonyítsa a dokumentált eljárásmódoknak és standardoknak való
megfelelést,
4. kell lehetővé tegye és elősegítse a folytonos tökéletesítést.

A szolgáltató kell biztosítsa azt, hogy világos követelmények legyenek
meghatározva, vagy a szabályozott cég által szolgáltatva.
A szolgáltató kell meghatározza azt, hogy a QMS-e hogyan valósul meg
az adott terméknél, alkalmazásnál vagy szolgáltatásnál.
Beszállító értékelés
A szolgáltatónak a kiválasztási és minőség-tervezési eljárás részeként
hivatalosan értékelnie kell az alvállalkozóit.
Specifikációk készítése A szolgáltató úgy specifikálja a rendszert, hogy az megfeleljen a definiált
követelményeknek.
Terv-felülvizsgálat
A rendszer-tervet a követelmények, a standardok és az azonosított
kockázatok tekintetében felül kell vizsgálni, hogy biztosított legyen a
rendszer szándékolt célra való alkalmassága, és hogy adekvát
ellenőrzések legyenek bevezetve a kockázatok kezelésére.

+36703279178

Lépés Gyakorlat
7.
Szoftverkészítés/konfigurálás
8.

Tesztelés

9.

A rendszer
kereskedelmi
felszabadítása
Szolgáltatói
dokumentáció és
kiképzés biztosítása
A működésben lévő
rendszer támogatása és
karbantartása
A rendszer lecserélése
és kivonása a
termelésből

10.
11.
12.

Minden jog fenntartva!

Leírás
A szoftvert a definiált standardokkal összhangban kell kifejleszteni,
ideértve a kód-felülvizsgálati eljárásokat is.
A szolgáltató a jóváhagyott teszt-terveknek és teszt-specifikációknak
megfelelően kell tesztelje a rendszert.
A rendszer felszabadítását a vevők számára hivatalos eljárás szerint kell
elvégezni. (Megjegyzés: ez nem a működtetési környezet számára történő
felszabadítás, ami a szabályozott cég feladata.)
A szolgáltató a szerződések értelmében megfelelő rendszer-kezelési,
üzemeltetési és dokumentációt kell adjon, és gondoskodnia kell a
kiképzésről is.
A szolgáltató a szerződéseknek megfelelően kell támogassa és
karbantartsa a rendszert. A rendszer-változtatások kezelését és
dokumentálását teljeskörűen le kell írni.
A szolgáltatónak dokumentált eljárásmód és terv szerint kell
menedzselnie a termékek cseréjét vagy kivonását a termelésből. A
szolgáltató a szabályozott cég eljárásmódjaival összhangban támogathatja
a szabályozott céget a számítógépes rendszer termelésből történő
kivonásánál.
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Funkcionális kockázatelemzés

GxP hatás elemzés

Módszertan: Két szintű kockázat elemzés
1. Értékleltár
2. GxP hatás elemzés
–
–

Kritikusság
Ellenőrzés

3. Funkció kockázat elemzés (FMEA)

GxP hatás elemzés

FMEA
Az FMEA (Failure Mode and Effect Analysis – Hibamód- és
hatáselemzés) egy tervező, fejlesztő és dokumentációs módszer,
amellyel a termékek vagy folyamatok minőségének és
megbízhatóságának folyamatos fejlesztése hatékonyan támogatható.

FMEA

URS
A URS világosan és egyértelműen definiálja azt, hogy a szabályozott cég amit vár
el a rendszertől.
Bemenetei:
• Folyamat követelmények
• Kockázatelemzés követelményei
Követelmények csoportosítása:
• Általános követelmények
• Szabályozási követelmények
• Biztonsági követelmények
• Rekord védelmi követelmények
• Elektronikus aláírás követelményei
• Konfigurációs követelmények
• Folyamat követelmények

+36703279178
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URS

Tesztelés (IQ)
A telepítés minősítése (IQ) során ellenőrizzük, hogy a
telepített rendszer megfelel a gyártói specifikációknak, a
szállítói terveknek, a szállítók (tervezők) ajánlásainak és a
felhasználói követelményeknek (URS) telepítés
szempontjából.
jából
Jellemző IQ tesztek:
- Környezeti tesztek
- Azonosítási tesztek
- Erőforrás tesztek
- Szabályozási tesztek

Tesztelés (IQ)

Tesztelés (OQ)

Szerver kliens rendszer esetén, ahol több egyenrangú
kliens kapcsolódik a szerverhez, a telepítés igazolást
g elvégezni,
g
azonban a
az összes kliensre szükséges
funkcionalitási teszteket csak egy kiválasztott
kliensre, amennyiben minden kliens funkcionalitása
teljesen megegyezik.

A működés minősítése (OQ) dokumentált bizonyítása annak, hogy a rendszer az
elfogadott gyártói specifikációnak és felhasználói követelmények szerint (URS)
megfelelően működik.
Jellemző OQ tesztek:
- Konfigurációs tesztek
- Felhasználó kezelési tesztek
- Biztonsági és hozzáférési tesztek
- Rekordvédelmi tesztek
- Audit Trail tesztek
- Mentés/Visszaállítás tesztek
- Ergonómiai tesztek
- Adatbeviteli tesztek
- Törzsadat kezelési tesztek
- Elektronikus aláírás tesztek
- Funkcionális tesztek

Tesztelés (PQ)

Tesztelés

A teljesítmény minősítés (PQ) során dokumentált
bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy a rendszer valós
működési környezetben a specifikáltaknak megfelelően
teljesít a működési tartományon belül és a felhasználói
követelményekben meghatározott igényeket (URS)
kielégíti a kijelölt tesztidőszakban.
Jellemző PQ tesztek:
- Üzemeltetési tesztek
- Teljesítmény tesztek
- Nyomon követhetőségi tesztek

+36703279178
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Tesztelés

Validation Summary Report

Traceability Matrix

COTS, 3. kategóriájú rendszer validálása
• Validation Master Plan / Validation Protocol (SOP)
• Preliminary Assessment
– Data Integrity Risk Assessment
– Validation Plan
– User Requirements
q
Specification
p
((Data Integrity)
g y)

•
•
•
•
•
•

Adatintegritási kockázatelemzés
Számítógépes rendszerek értékelése során az alábbi
értékelési kategóriákat és szinteket alkalmazzuk
(egyszerűsített FMEA):
z
((Occurance):)
Valószínűség
1

Védett rendszer

2

Megbízható rendszer

3

+36703279178

(System) Validation Protocol
IQ – Test (VPS, ATT)
OQ – Test (VPS, ATT)
PQ – Test (VPS, ATT)
Deviation – Incompliant Test Cases
Validation Summary Report (TM)

Adatintegritási kockázatelemzés
Súlyosság (Severity):
1

Üzleti hatás – folyamat (belső nem‐megfelelőség)

2

Üzleti hatás – termék (vevői reklamáció)

3

Termék minőségi/beteg biztonsági hatás (szabályozási nem‐
megfelelőség)

Felderíthetőség (Detection):

Kiszolgáltatott/nyitott rendszer

Minden jog fenntartva!

1

Automatikus ellenőrzés/hibajelenség

2

Időszakos emberi ellenőrzés

3

Ellenőrizetlen
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URS – Adatintegritási követelmények

Adatintegritási kockázatelemzés

Validation Plan

Validation
Plan

Rekordok és Adatintegritás

Kedvcsináló!

g y
GAMP GUIDE: Records and Data Integrity
(2017)

+36703279178

• Szabályozói álláspont (Regulatory Focus)
• Adat irányítási keretrendszer (Data Governance
Framework))
• Adat életciklus (Data Life Cycle)
• Minőség-kockázat kezelés (Quality Risk
Management)

Minden jog fenntartva!
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Fejlesztési mellékletek

Megnevezés

Melléklet száma

Megnevezés

M1

Szervezeti adatintegritási program (Corporate Data
Integrity Program)

D1

Felhasználói követelmények (User Requirements)

M2

Adatintegritási érettségi modell (Data Integrity Maturity
Model)

D2

Folyamat térkép és kapcsolatok (Process Mapping and
Interfaces)

M3

Emberi tényezők (Human Factors)

D3

M4

Adat audit trail, audit trail átvizsgálás (Data Audit Trail,
Audit Trail Review)

Kockázat
K ká t kezelési
k lé i mérések
é é k a rekordokhoz,
k d kh adatokhoz
d t kh éés
elektronikus aláírásokhoz (Risk Control Measures for
Records, Data and Electronic Signatures)

M5

Adat audit és időszakos átvizsgálás (Data Audit and Periodic
Review)

D4

M6

Inspekciós felkészültség (Inspection Readiness)

Rendszer architektúrához kapcsolódó adatintegritási
megfontolások (Data Integrity Concerns Related to
System Architecture)

M7

Az adatintegritás beépítése a meglévő adatkezelési
folyamatokba (Integrating Data Integrity into Existing
Record Management Processes)

D5

Végfelhasználói alkalmazások adatintegritása (Data
Integrity to End‐User Applications)

Működtetési mellékletek

Melléklet száma

Megnevezés

O1

Megőrzés, archiválás, migrálás (Retention,
g
)
Archivingg and Migration)

O2

Folyamat térkép és kapcsolatok (Paper records
and Hybrid Situations)
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