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GMP
minőségbiztosítás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• vegyész, analitikai kémiai
szakmérnök
• akkreditált minőségügyi
rendszermenedzser
• regisztrált vezető
felülvizsgáló
E-mail: info@wil-zone.hu
berenyi@gmail.com
Mobil: 06-70-327-91-78
www.wil-zone.hu
www.validalas.eu

Minőségügyi ((ISO
ISO 9001)
9001) rendszerek
GMP,
GMP, GLP, GDP, GACP
Validálások,, kvalifikálások, tesztelés
Validálások
Kockázatelemzés
Akkreditált laborok felkészítése, ISO 17025
KIR, IBIR, MEBIR
Vezetési és szervezetfejlesztési tanácsadás
Projektfelügyelet
Statisztika, SPC, minőségtechnikák
Audit, átvilágítás, felülvizsgálat, inspekció

Szabványos környezet

GMP
• GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE helyes (jó) gyártási gyakorlat

• MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek.
Követelmények (ISO 9001:2015)
• MSZ EN ISO 22716:2008 Kozmetikumok. Helyes gyártási
gyakorlat (GMP). Útmutató a helyes gyártási gyakorlathoz
• MSZ EN ISO 15378 Gyógyszerek elsődleges
csomagolóanyagai.
ló
i Az
A ISO 9001:2008
9001 2008 alkalmazásának
lk l
á á k
sajátos követelményei, tekintettel a helyes gyártási
gyakorlatra (GMP)
• EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP)
Guidelines, "The rules governing medicinal products in the
European Union („EU-GMP”)

– anyagátvétel,
– a hatóanyag és a kiszerelt termék előállítása,
– csomagolás - átcsomagolás,
– címkézés - átcímkézés,
– minőségellenőrzés (mintavétel)
– felszabadítás,
– raktározás
• cGMP Current GMP – „pillanatnyi”, „jelenlegi”,
„érvényes”

– 91/356/EEC, 2003/94/EC, 91/412/EEC

• CFR - Code of Federal Regulations Title 21 Part 211 („USGMP”, „FDA-GMP”)
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GXP
• GLP (LABORATORY) vs GcLP (Good Control Laboratory
Practices)
• GCP (CLINICAL)
• GDP (DISTRIBUTION)
• Good Tissue Practices, cGTP
• Good Agricultural Practices, GAP - Good Agriculture and
Collection Practice, GACP
• Good Automated Manufacturing Practice, GAMP
• Good Hygiene Practices, GHPs
• GValidationP, GEngineeringP, GDocumentationP,
GoodPackagingP
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TQM
•
•
•
•
•
•
•
•

Legfelső vezetés elkötelezettsége
A teljes stáb felelőssége, részvétele
Minőségcélok, politika, mérés, folyamatos fejlesztés
Minőségtervezés (PDCA)
Minden erőforrás álljon rendelkezésre
Folyamat,
Vezetőségi átvizsgálást tartsanak
rendszer
Életciklus szemlélet és kockázatok
Deviációk kivizsgálása, CAPA rendszer (helyesbítő,
megelőző intézkedések)
• Változáskezelés (engedélyezés)
6
• Dokumentált információk
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TQM alapelvek

TQM
•
•
•
•
•
•
•

vevőközpontúság;
Folyamat,
vezetői szerepvállalás;
rendszer
a munkatársak elköteleződése;
folyamatszemléletű megközelítés;
fejlesztés;
bizonyítékon alapuló döntéshozatal;
kapcsolatok kezelése
ISO 9001:2015
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EU-GMP 1. fejezet Gyógyszeripari
minőségirányítási rendszer

EU-GMP 1. fejezet Gyógyszeripari
minőség(irányítási) rendszer

• A Gyártási engedély jogosultjára vonatkozik
• A szándéknak megfelelő és a „Törzskönyvben” (Marketing
Authorization, Forgalombahozatali Engedély, FHE) illetve a
specifikációban) előírt gyógyszer/termék gyártása
• A termék ne veszélyeztesse a betegeket azzal, hogy nem
bi t
biztonságos,
á
nem h
hatékony,
ték
vagy nem megfelelő
f l lő
minőségű
• Tartalmazza a GMP-t
• Kockázatelemzésen és életciklus-megközelítésen
alapuljon
• Legyen teljeskörűen dokumentált és ellenőrzött
• Kapcsolat a beszállított termékek és szolgáltatásokkal
9
• Head of Quality Assurance (MB vezető)

Minőségirányítás

•
•
•
•
•
•
•

Legfelső vezetés elkötelezettsége
A teljes stáb felelőssége, részvétele
Minőségcélok, politika, mérés, folyamatos fejlesztés
Minőségtervezés (PDCA)
j rendelkezésre
Minden erőforrás álljon
Vezetőségi átvizsgálást tartsanak
Életciklus: IMP, fejlesztés, validálás, transzferek, éles
gyártás, termelés, termék kivezetés
• Deviációk kivizsgálása, CAPA rendszer (helyesbítő,
megelőző intézkedések)
• Változáskezelés (engedélyezés)
• Termék Minőségi Felülvizsgálat (PQR)
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A vezetés felelőssége

• irányítás (management)
Összehangolt tevékenységek egy szervezet
vezetésére és felügyeletére.
• minőségirányítás (quality management)
I á ítá tekintettel
Irányítás,
t ki t tt l a minőségre.
i ő é
• minőségtervezés (quality planning)
A minőségirányításnak az a része, amely a
minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges
működési folyamatok és a velük kapcsolatos
erőforrások meghatározására összpontosít.

• Vevői auditok
• Szervezeti felépítés és megfelelőség biztosítása
• Minőségileg kritikus döntések meghozatalának joga: QA
• A vezetés értesítése minőségileg kritikus helyzetekben
• Képzések hatékonyságának értékelése
• A GMP fontosságának kommunikálása a szervezet
minden tagja, szintje számára
11
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Minőségbiztosítás (QA)

Pharmaceutical Quality System

• minőségbiztosítás (quality assurance)
A minőségirányításnak az a része, amely a
bizalom megteremtésére összpontosít aziránt,
hogy a minőségkövetelmények teljesülni fognak.

• széles körű fogalmába beletartozik
mindaz, ami önmagában vagy más
tényezőkkel együtt befolyásolhatja a
termék minőségét.
• azon megtervezett és szervezett munkák
összessége, amelyek betartásával
megvalósítható az, hogy a gyógyszerek
minősége megfeleljen a felhasználás

ISO 9000:2015

• Belső és külső bizalom
• Minden tervezett és szisztematikus tevékenység,
ami annak a biztosításához szükséges, hogy a
termék megfeleljen az adott elfogadási
követelményeknek.

céljára.

• magába foglalja a GMP szabályait

ISO 22716

A minőségbiztosítás eszközei
Dokumentáció
feljegyzések,
adatok

Ellenőrzések,
auditok

QA egység

Eltéréskezelés
Elté
é k
lé
(CAPA)
Változáskezelés
(Change Control)

Kockázatkezelés

Személyzet,
Infrastruktúra

Kiszervezett
tevékenységek,
külső kapcsolatok

GMP

Kvalifikálás,
validálás
15

A GMP alapkövei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentáció
Validálás, kvalifikálás
Felszabadítás
Személyzet és személyi higiéné
Ellenőrzések, auditok, minőségbiztosítás
Helyiségek, berendezések
Gyártás, csomagolás
Minőségellenőrzés
Kiszervezett tevékenységek felügyelete

• Kockázatelemzés

A minőségbiztosítási egység
hagyományos feladatai

A minőségbiztosítási egység
hagyományos feladatai -2

• Dokumentációs rendszer gondozása,
dokumentumok jóváhagyása
• Archívum kezelése
• Alapanyagok jóváhagyása
jóváhagyása, gyártásba
engedése, vagy elutasítása
• Végtermékek felszabadítása, vagy
elutasítása, bizonylatolás (QP)
• Deviációs rendszer fenntartása, kivizsgálás
• Változáskövetések jóváhagyása
• Oktatás, képzés

• Reklamációs rendszer fenntartása,
kivizsgálások
• Szerződések jóváhagyása, ellenjegyzése
• Beszállítók,
Beszállítók alvállalkozók,
alvállalkozók szolgáltatók
auditálása
• Beszállítók, alvállalkozók, szolgáltatók
értékelése
• Belső audit, önellenőrzés
• Validálási tervek és jelentések jóváhagyása
• Stabilitásvizsgálatok, PQR, kalibrálások…

BERÉNYI VILMOS
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Bevezetés
• Minőségirányítási rendszer → tanúsítás
• Minőségbiztosítás → eszköztár
– a „bizalom” (vagy annak hiánya) a kulcspont

• „Erős
Erős” minőségbiztosítási rendszer
•
•
•
•
•
•
•

Jogszabályok, szabványok, cGMP/GLP
A Cég lehetőségei, igényei
Érdekelt felek elvárásai (főleg megrendelő)
Kockázatelemzés, „paranoia”
Akkreditáló, auditáló, elfogadó követelményei
Auditok, inspekciók, ellenőrzések tapasztalatai
Jogi felelősségvállalási alakzat, „defenzív alakzat”

A GMP fő félelmei
• Nem megfelelő (felcserélt, azonosíthatatlan,
szennyezett, fertőzött, bomlásnak indult, nem
hatékony, nem homogén, nem engedélyezett) termék
kerül a felhasználó kezébe
– Alkalmatlan hatóanyag
y g kerül a gy
gyártásba

• Anyagokat, vagy termékeket összecserélnek
• Keresztszennyeződés következik be
• A dokumentációból nem derül ki a termék életének
minden történése, elvesznek fontos adatok, nem
igazolnak minden lépést, ellenőrzést megfelelően
• Alapanyagokat, nyersanyagokat, köztitermékeket
jóváhagyás, vagy felszabadítás nélkül használnak fel

A GMP egyéb félelmei…
• Nem tudni, mi hol van, rendetlenség van
• Az üzem, vagy a gépek nem tiszták, a takarítás vagy a tisztítás
nem volt megfelelő
• Az anyagok, vagy termékek tárolása során sérülnek,
tönkremennek
• A munkatársak szennyezik, befertőzik az anyagokat, vagy
termékeket
• Egy berendezés, vagy műszer nincs megfelelő állapotban, így
a folyamatok nem képesek arra, hogy jó terméket gyártsunk
• Nem derül ki időben, hogy egy anyag, vagy termék selejt, nem
megfelelő
• Egy vásárolt anyagról nem tudni, honnan származik,
milyen, és mi történt vele korábban
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A GMP alaplépései
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Írd le, mit kell csinálni!
2. Kövesd az írásos utasításokat!
3. Dokumentáld (jegyezd fel!) a munkádat!
4. Kvalifikálj és validálj!
5. Tervezz és hozz létre megfelelő üzemet és
berendezéseket!
6. Tarts karban mindent!
7. Érts hozzá, amit csinálsz!
8. Tisztán dolgozz!
9. Ellenőrizd a minőséget!
10. Auditálj, hogy biztos legyél mindenben!

A GMP fő félelmei 2
• Szabályozatlan változások történnek (az
előiratokhoz, validálásokhoz képest)
• Nem (megfelelően) vizsgálnak ki egy eltérést, így ez
újra bekövetkezhet
• Nem validált eljárásokat alkalmaznak
• Nem egyértelmű, mit kell csinálni, vagy a
munkatársak nem követik, nem ismerik az
utasításokat
• Nem a megfelelő kronológiai sorrendben végzik,
vagy dokumentálják a tevékenységet
• A helyiségekről, berendezésekről és tartályokról nem
derül ki, hogy mi van bennük (nincs cimkézve)

A GMP félelmeihez…
• Nem félelem tehát:
– Megfelelő anyagot, vagy terméket elutasítanak
– A gyártás késik
– Feleslegesen kell várni a vizsgálatokra

• Szubjektív félelmek:
– Nem tudjuk igazolni, hogy megfelelően
végeztük a munkánkat…
– A főnök, a tulajdonos elégedetlen velünk…

• Megbukunk az auditon…

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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GMP - ISO 22716
• A helyes gyártási gyakorlat tartalmazza a
minőségbiztosítási elvek gyakorlati fejlődését
az üzemi tevékenységek leírásán keresztül,
amelyek alapos tudományos értékelésen és
k ká tb
kockázatbecslésen
lé
alapulnak.
l
l k
• A GMP célja, hogy meghatározza azokat a
tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a
meghatározott jellemzőjű termék előállítását.
• A dokumentáció lényeges része a helyes
gyártási gyakorlatnak
25

Definíciók
Jó gyártási gyakorlat GMP - cGMP fogalma, „GMP like”
• a gyártás során alkalmazott minőségellenőrzés és
minőségbiztosítás, amely előírja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a megfelelő személyzet,
a megfelelő üzemi épületeket és berendezéseket,
minőségirányítási rendszert
a beérkező alapanyagok ellenőrzését,
a gyártást,
a megfelelő dokumentálást,
az üzemi higiéniát,
a végellenőrzést,
a forgalomba hozatallal kapcsolatos feljegyzéseket,
a reklamációk feldolgozását és a
belső auditot. önellenőrzést

26

ISO 15378

GMP…???
Termékmegfelelőség

• Jól szabályozott
• Teljes mértékben dokumentált, nyomonkövethető,
visszakereshető
• A szállítói lánc jól definiált
• Kvalifikált
Validált
K lifikált rendszerek,
d
k V
lidált ffolyamatok,
l
t k eljárások
ljá á k
• Minőségbiztosítási felügyelet, ellenőrzés,
engedélyezés („felszabadítás”), változáskövetés
• Keresztszennyezések csökkentése, „tisztaság”
• Csere kizárása
• Adatok integritására törekszik
27
• Visszahívás, eltérések, panaszok kezelése

Termék…!
•
•
•
•
•
•
•

A hatóanyagok nyersanyaga
Hatóanyag csomagolóanyaga
Segédanyag
Hatóanyag
Köztitermékek
Bulk (ömlesztett) végtermék
Csomagolt végtermék
– primer (közvetlen) csomagolóanyagok (közvetlenül érintkeznek a
termékkel),
– szekunder (külső) csomagolóanyagok (nem érintkeznek
közvetlenül a gyógyszerrel).
– nyomtatott csomagolóanyagok
– betegtájékoztató
29
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GMP…??? QA…???
• A ‘Best Practices” (‘legjobb gyakorlatok’)
alkalmazása szinte elvárás a legtöbb területen
• Követelmény, ajánlás, hibajegyzék…
• „Ártatlanság vélelme” vs „hazugnak születtél”
• Ki felelős
f l lő a megfelelőségért…?
f l lő é é t ?
• Hogyan lehet döntéseket igazolni,
dokumentálni?
• GLP rendszer stratégia (study)
• QA – teljes biztonságot jelent, vagy a
kockázatok ismeretét jelenti?
28
• Lépésről-lépésre növekvő követelmények

Definíciók
• gyártási tétel
• A kiindulási anyagoknak, a
csomagolóanyagoknak vagy a
gyógyszerkészítményeknek az az előre
megadott mennyisége,
mennyisége amely ugyanazon
gyártási folyamatban, vagy egy gyártási
sorozatban készült és így azonosnak tekinthető;
• Egy folyamatból vagy folyamatsorozatból
származó meghatározott mennyiségű
nyersanyag, csomagoló anyag vagy termék,
amely várhatóan homogén.
30
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Definíciók

Definíciók

• gyártási tételszám (batch number)
Számok, betűk és/vagy szimbólumok
megkülönböztető kombinációja, ami
egyértelműen azonosítja a gyártási tételt.
• ömlesztett termék (bulk product)
Az összes gyártási szakaszon túljutott termék,
ami még nem kapta meg a végső csomagolást
• késztermék (finished product)
Az a termék, amely a gyártás minden szakaszán
átment, beleértve a szállításra szolgáló végső
csomagolást is.
31

• változáskövetés (change control)
• A GMP által lefedett tevékenység vagy tevékenységek
bármilyen tervezett változásával kapcsolatos belső
szervezet és felelősség, ami biztosítja, hogy minden
gyártott, csomagolt vagy tárolt termék megfelel a
meghatározott elfogadási követelményeknek
követelményeknek.
• eltérés (deviation)
• A GMP által lefedett egy vagy több tevékenység
vonatkozó, tervezett, nem tervezett, vagy bizonyos
esetben ideiglenes állapotból származó, a
meghatározott követelménytől való eltérés, amelyet
belső szervezet és meghatalmazott felelősök állapítanak
meg.

Definíciók

Definíciók

Változáskövetés
• a változások dokumentált módon történő kezelése
• érinthet például nyersanyagokat, specifikációkat,
épületeket és berendezéseket, felszereléseket, gyártási
eljárásokat és vizsgálati módszereket.
Eltérés
• Eltérés az engedélyezett eljárási utasítástól (SOP), vagy
meghatározott szabványtól

32

• folyamatközi ellenőrzés (in-process control)
• A termék-előállítás során végzett ellenőrzés,
annak érdekében, hogy a meghatározott
elfogadás követelmények elérését biztosítsák
nyomonkövetéssel és ha szükséges,
nyomonkövetéssel,
szükséges
folyamatbeállítással.
• követelménytől való eltérés (out-ofspecification)
Vizsgálat, mérés vagy teszt eredménye, amely
nem felel meg a meghatározott elfogadási
követelményeknek.
34

Definíciók

Definíciók

Visszakövethetőség
• az előzmények, a felhasználás vagy a megfigyelés
helyszínének nyomkövetésére való alkalmasság
• a termék visszakövethetősége az alábbiakra
vonatkozhat:
– a nyersanyagok és a darabok származása,
– a feldolgozás folyamata,
– a termék elosztása és pozíciója a kiszállítás után.

Sarzs, batch, lot
• A termékek azon meghatározott mennyisége, amely
egyazon gyártási menetben vagy gyártási sorozatban
kerül előállításra azzal a céllal, hogy az adott
mennyiség tulajdonságai egyezőek, minősége
konzisztens és homogén legyen
• a sarzs bizonyos számú altételre osztható fel, amelyek
később egyetlen konzisztens sarzzsá vonhatók össze.
• folyamatos gyártás esetén a sarzs a gyártási folyamat
egy részét jelenti, amely vagy adott mennyiségként,
vagy adott idő alatt előállított mennyiségként kerül
meghatározásra.
35
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Definíciók

Definíciók

Sarzsdokumentáció, sarzs jegyzőkönyv
• A sarzs történetét tartalmazó dokumentumok és
jegyzőkönyvek, ide értve a gyártásukra és
ellenőrzésükre vonatkozó információkat valamint azon
információkat is, amelyek megkönnyítik a
visszakövethetőséget
Sarzsszám, Lot-szám
• A sarzs vagy lot jelölésére szolgáló egyedi azonosító
• Lehet számok, betűk és/vagy szimbólumok olyan
kombinációja, amely egy adott sarzsot (vagy lot-ot) jelöl
és amely segítségével visszakövethető a gyártás és
értékesítés folyamata.

Gyártás
• anyagok és termékkel érintkező csomagolóanyagok
beszerzésének folyamatai, gyártás, minőségirányítás, a
termék felszabadítása, raktározása és forgalomba
hozatala és azzal összefüggő ellenőrzések
O tso rcing
Outsourcing
• a gyártási folyamat vagy a folyamat egy részének
beszervezése vállalaton kívüli szervezeten keresztül
• „alvállalkozói megbízás” fogalomként is használják.
Alvállalkozó
• a kihelyezett munkákba és szolgáltatásokba bevont, a
részleges vagy teljes gyártásban résztvevő harmadik fél

37
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A sarzs felszabadítása
• a sarzsdokumentáció formai vizsgálata és a sarzs
értékesítés, vagy szállítás céljára történő
felszabadítására vonatkozó dokumentált döntés,
amelyet a minőségellenőrzési részleg, vagy egy
meghatalmazott személy végez.
Specifikáció
• A követelményeket tartalmazó dokumentum
Out of Specification OOS
• A specifikációnak meg nem felelő vizsgálati eredmények
39

Definíciók

Karantén
• karanténban lévő anyag, ami az engedélyezésre vagy
visszautasításra vonatkozó döntéshozatalig jellemzően
elkülönítve tárolandó (térben, vagy egyéb megfelelő
intézkedéssel elkülönítetten kell tárolni)
Zárolva
• olyan nyersanyagok, segédanyagok, köztes termékek,
vagy végtermékek státusza, melynek a specifikáció egy
vagy több követelményére vonatkozó vizsgálati
eredményei nem megfelelőek, és a minőségjelentés(ek)
alkalmazáshoz nem megfelelőnek minősíti(k).
Zárolás
• olyan eljárás, mellyel valamit a minőségjelentés(ek)
jellemzően felhasználásra nem megfelelőnek minősítenek.

Definíciók
Alapanyag
• termékkel érintkező csomagolóanyag gyártásához
felhasznált nyersanyagok, alkotórészek és egyéb
anyagok
Referenciaminta
• jövőbeli visszakereshetőség érdekében tárolt
anyagok és végtermékek
Visszaküldés
• a termékkel érintkező csomagolóanyagok
szervezethez történő visszaküldésének eljárásmódja
Steril
• fertőző mikroorganizmusoktól mentes

Átdolgozás
• A termék megmunkálása, vagy ismételt
megmunkálása a specifikáció követelményeinek
történő megfelelés teljesítése céljából
Ismételt megmunkálás
• a gyártási folyamat egy meghatározott részének
ismétlése (IPC-t követő folytatás nem az!)
Utómunka
• minőséghibás terméken, a követelmények
teljesítésének érdekében foganatosított intézkedés
• pl. válogatás
41
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Mérlegkészítés
• elméletben létező és a ténylegesen gyártott vagy
felhasznált végtermékek mennyiségének összehasonlítása
átlagos ingadozások figyelembe vételével
• a selejtet, mintákat vagy egyéb eljárás okozta
veszteségeket figyelembe kell venni.
Double-Check
• tevékenység, eredmény. vagy feljegyzés dokumentált
ellenőrzése második személyen, vagy második rendszeren
keresztül (aláírója jellemzően a második személy).
• a gyártásközi ellenőrzés második személy általi aláírása,
• második személy által aláírt, sarzsra vonatkozó gyártási és
minőségirányítási feljegyzés, vagy elektronikus formában
végrehajtott felülvizsgálat.

Kontamináció
• bármely felesleges anyag felhordása
• fizikai (partikuláris), vegyi vagy biológiai (bakteriális és
endotoxin szennyeződés) hatások következtében a
végtermék szennyeződésnek van kitéve.
• kontamináció következhet be a termék előállítása,
csomagolása, tárolása és forgalomba hozatala közben
és/vagy szennyezett levegő rendszerek, alkalmazottak,
mintavételi felszerelések, anyagok, helyiségek és
tartályok közvetítésével.

44
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Definíciók

Tisztaszoba, tiszta tér
• melyben a levegőrészecskék koncentrációja
szabályozva van,
• melyet úgy terveznek és használnak, hogy a szobába
bevitt, ill. a szobában keletkező és lerakódott részecskék
száma a lehető legkisebb legyen,
• melyben a tisztaságot befolyásoló egyéb paraméterek,
pl. hőmérséklet, páratartalom és nyomás szükség
szerinti szabályozása megvalósítható legyen.

Lejárati idő
• az alkalmas felhasználás várható végső
határideje
• jellemzően azt az időtartamot jelenti, mely alatt
az anyag vagy termék
ék az előírt
lőí tárolási
á lá i
feltételek mellett várhatóan felhasználásra
alkalmas állapotban marad és melynek letelte
után már nem alkalmas további felhasználásra.

45
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Line Clearance
• a korábbi gyártási folyamattal összefüggő felesleg
eltávolítása (sortisztítás)
• jellemzően termékváltás előtt zajlik az esetleges hibák
és kereszt-kontamináció megelőzésének érdekében.
• a gyártóberendezést (sort) és a hozzátartozó
munkaterületet a következő gyártási folyamathoz
szükséges anyagok, termékminták, dokumentumok, stb.
bevitele előtt alaposan meg kell tisztítani az előző
gyártási folyamatban jelenlévő minden felesleges
anyagtól, hulladéktól, terméktől, mintától,
dokumentumtól, stb.
47
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Dokumentált eljárás
• Kidolgozott, megfelelő módon dokumentált,
engedélyezett, végrehajtott és érvényben lévő eljárás
Eljárási utasítás SOP , Standard Operating Procedure,
SZME
• a gyártásra és ellenőrzésre vonatkozó engedélyezett és
dokumentált eljárások, munkautasítások és ellenőrzési
utasítások

48
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50

Gyógyszerhamisítás

A gyógyszergyártás környezete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termék törzskönyvezés (10-15 év, 1 Mrd USD)
Gyártás-engedélyezés
Hatóanyag-regisztráció (CEP, DMF-ASMF)
Gyógyszerkönyvek
Nemzeti ((területi)) GMP-k
Humán- és állatgyógyászat
Vizsgálati készítmények és hatóanyagaik
3. országból érkező import termékek - felszabadító helyek
Gyógyszer-mellékhatás figyelés
Gyógyszerhamisítás
Gyógyszerfinanszírozás, OEP Ki a vevő?

• Minden olyan gyógyszer hamisnak minősül,
melynek eredetét, vagy összetételét
szándékosan és tisztességtelenül,
haszonszerzés céljából úgy tüntetik fel, amely
g a valóságnak
g
nem felel meg
• Hamisított, illegálisan forgalmazott
• 10 %, 80 Mrd USD/év ~ kábítószerpiac,
fegyverpiac!!!

51

52

International Council for Harmonisation of Technical

ICH Q-TÉMAKÖRÖK

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)

• Q "Quality" Topics, (Stability Testing, Impurity
Testing, etc.)
• S "Safety" Topics, relating to in vitro and in vivo
pre-clinical studies (Carcinogenicity Testing,
Genotoxicity Testing,
Testing etc.)
etc )
• E "Efficacy" Topics, relating to clinical studies in
human subject (Dose Response Studies, Good
Clinical Practices, etc.)
• M "Multidisciplinary" Topics, i.e., cross-cutting
Topics which do not fit uniquely into one of the
above categories (MedDRA, ESTRI, M3, CTD, M5)

BERÉNYI VILMOS

•
•
•
•
•
•
•

Q1
Q2
Q3
Q4
Q
Q5
Q6
Q7

• M4

Stability
Analytical Method Validation
Impurities
[[Pharmacopeias]
p
]
Biotechnological/Biological products
Specifications
GMPs
Common Technical Document

53

54
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ÚJ ICH TÉMAKÖRÖK

EUDRALEX

• Q8

Pharmaceutical Development

• Volume 1 - EU pharmaceutical legislation for medicinal products for
human use
• Volume 2 - Notice to applicants and regulatory guidelines for medicinal
products for human use
• Volume 3 - Scientific guidelines for medicinal products for human use

• Q9

Risk Management

• Volume 4 - Guidelines for good manufacturing practices for
medicinal products for human and veterinary use

• Q10

Pharmaceutical Quality System

• Q11

Development and Manufacture of
Drug Substances

• Volume 5 - EU pharmaceutical legislation for medicinal products for
veterinary use
• Volume 6 - Notice to applicants and regulatory guidelines for medicinal
products for veterinary use
• Volume 5 - EU pharmaceutical legislation for medicinal products for
veterinary use
• Volume 7 - Scientific guidelines for medicinal products for veterinary use
• Volume 8 - Maximum residue limits
• Volume 9 - Guidelines for pharmacovigilance for medicinal products for
human and veterinary use
• Volume 10 - Guidelines for clinical trial

Az EU-GMP (Eudralex Volume 4)
szerkezete
• Part I - Basic Requirements for Medicinal
Products
• Part 2 Basic requirements for active substances
used as starting materials (August 2014)
• Part III - GMP related documents
–
–
–
–
–

Site Master File
Q9 Quality Risk Management
MRA Batch Certificate
Templates, guidelines
Guidelines of 19 March 2015 on the formalised risk
assessment for ascertaining the appropriate good
manufacturing practice for excipients of medicinal
products for human use

EU GMP - mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2018.03.27-28.
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Steril gyógyszerkészítmények gyártása
Biológiai eredetű gyógyszerek gyártása
Radioaktív gyógyszerek gyártása
Állatgyógyászati gyógyszerek gyártása
Állatgyógyászati immunológiai gyógyszerek
gyártása
á tá
Orvosi gázok gyártása
Növényi eredetű gyógyszerek gyártása
Kiindulási anyagok és csomagolóanyagok
mintavételezése
Folyadékok, krémek és kenőcsök gyártása
Inhalálásra szánt, szabályozott adagolású
nagynyomású aeroszolok gyártása

BERÉNYI VILMOS

Az EU-GMP felépítése
1. fejezet

Gyógyszeripari minőségirányítási
rendszer
2. fejezet Személyzet
3. fejezet Helyiségek és berendezések
4 fejezet
4.
f j
t Dokumentáció
D k
tá ió
5. fejezet Gyártás
6. fejezet Minőségellenőrzés
7. Fejezet Kiszervezett tevékenységek
8. fejezet Panaszok, minőséghibák és
forgalomból való kivonás
9. fejezet Önellenőrzés

EU GMP - mellékletek
11. Számítógépes rendszerek
12. Ionizáló sugárzás alkalmazása a gyógyszergyártásban
13. Vizsgálati készítmények gyártása
14. Emberi vérből vagy emberi plazmából származó
gyógyszerek gyártása
15. Kvalifikálás és validálás
16. QP által kiadott bizonylat és gyártási tétel felszabadítás
17. Parametrikus felszabadítás
19. Referencia minták, ellenminták

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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EU-GMP jogi aktualitások

A GMP alapelvei

• Chapter 2 Personnel (16 February 2014)
• Part 2 Basic requirements for active substances used as
starting materials (August 2014)
• Chapter 6 Quality Control (1 October 2014)
• Chapter
p 3 Premise and Equipment
q p
((1 March 2015))
• Chapter 5 Production (1 March 2015)
• Chapter 8 Complaints and Product Recall (1 March 2015)
• Annex 15 Qualification and validation (1 October 2015)
• Annex 16 Certification by a Qualified person and Batch
Release 15 April 2016
• Annex-13, 2017
• Annex-1…???

• (iv) Világos és félreérthetetlen nyelvezettel kell
leírni az előírásokat és az utasításokat.
• (v) Úgy kell kiképezni a munkában résztvevőket,
hogy a feladatukat hibátlanul végezzék;
• (vi)
( i) Rögzíteni
Rö í i (igazolni)
(i
l i) kkell,
ll h
hogy minden
i d lé
lépést
é
az előírásokat betartva végeztek el, valamint,
hogy a termékek mennyisége és minősége eleget
tett a kívánalmaknak;
• (vii) Minden eltérést fel kell jegyezni, ki kell
vizsgálni, a gyökér okot meg kell határozni,
helyesbítő és megelőző intézkedéseket kell
kezdeményezni;

Dokumentáció
– A dokumentum (szabályozás, utasítás) meghatározott
szabályok szerint módosítható
– A feljegyzés („record”, „report”, „data”) egy adott állapotot rögzít,
megváltoztatása hamisításnak minősül
– A GMP „dokumentáció” kifejezés alatt kezeli mindkettőt, ami
lehet elektronikus, nyomtatott, kézzel vezetett

• Ki hagyja jóvá? – MB egység, QA
• Tervek, formanyomtatványok
• Külső dokumentumok

BERÉNYI VILMOS

• (viii) A vonatkozó feljegyzéseket, egybegyűjtve és
hozzáférhetően meg kell őrizni, hogy a
gyártástételek sorsát visszamenőlegesen is
nyomon lehessen követni;
• (ix) A termékek minőségi romlásának a veszélye
kiszállításkor és a nagykereskedelmi forgalomban
minimális legyen (GDP);
• (x) Visszahívási rendszert kell kialakítani;
• (xi) A panaszokat ki kell vizsgálni, az okokat meg
kell határozni, megfelelő intézkedéseket kell
kezdeményezni az újra előfordulás
megakadályozására;.

SOP for SOP

• Dokumentum, feljegyzés

gyógyszerkönyv
törzskönyv
szerződések, specifikációk
jogszabályok

• (i) Minden gyártási folyamatot megfelelően meg kell
határozni, le kell írni, felül kell vizsgálni;
• (ii) A gyártás kritikus lépéseit és a bekövetkező
komolyabb változásokat validálni kell;
• (iii) A GMP-ben szükség van:
– a) megfelelően képzett
kép ett és elegendő g
gyakorlattal
akorlattal
rendelkező személyzetre,
– b) alkalmas helyiségekre és elegendő helyre,
– c) célszerű berendezésekre és ellátórendszerekre,
– d) hibátlan anyagokra, tartályokra és címkékre,
– e) jóváhagyott előírásokra és utasításokra,
– f) helyes raktározásra és szállításra

A GMP alapelvei - 3

A GMP alapelvei - 2

–
–
–
–

2018.03.27-28.

GMP MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TANFOLYAM

65

• „a dokumentumkezelés bibliája”
• belső és külső, írott és digitális
dokumentumok
• dokumentum-jóváhagyás és kibocsátás
• érvényes dokumentumok azonosítása
(törzslista)
• rendelkezésre állás, átvizsgálás, azonosítás,
elavult dokumentumok
• változtatott/módosított dokumentumok,
változáskövetés
• archiválás
66
• számítógépes dokumentumok kezelése
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Dokumentum életciklus

Dokumentum életciklus

• Készítés, ellenőrzés, jóváhagyás
– Formátum, fejléc, lábléc, lapszámozás, nyelv
– Azonosító kód, verzió
– Érvényesség, alkalmazási terület

• K
Korábbi
ábbi d
dokumentum(ok)
k
t ( k) visszavonása
i
á
• Dátumok – kronológia!

Oktatás, tudomásulvétel >>> életbelépés
Tárolás
Hozzáférés
Adatbiztonság, szabályozatlan másolatok
Változáskövetés

• Felülvizsgálat – publikálás, azonosítás…
• Visszavonás, érvénytelenítés
• Megsemmisítés

• Kiosztás, publikálás
• másolati példányok, osztólista, pdf vs doc

•
•
•
•
•

• oldalcsere, utólagos javítások…

• készítés – jóváhagyás - publikálás
• életbelépés
• visszavonás
67

– Eredeti, másolatok

Kötelező dokumentumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site Master File
Minőségi előiratok
Gyártási előirat és gyártási lap
Csomagolási előirat és csomagolási lap
Műveleti előírások
Jóváhagyott dokumentumok / jegyzék
Munkaköri leírások
Technical/Quality Agreement-ek
Validálási alapterv
SZME-k (SOP-k)

Állapotjelölés, nyomonkövetés, azonosítás
Kvalifikálás és Validálás,
Oktatás,
Rovarirtás (kártevők elleni védekezés)
védekezés),
Panaszok, reklamációk,
Visszahívás (kivonás: hatóság végzi),
Visszaküldések,
Dokumentumkezelés és archiválás
Nem megfelelő termék (át/visszadolgozás)

BERÉNYI VILMOS

68

Kötelező dokumentumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mintavételi utasítás
Alapanyagok / termékek felszabadítása
Tisztítási – takarítási, fertőtlenítési utasítás
Öltözködési utasítás,
utasítás ruhaváltás
Kezelés – karbantartás
Műszerek kalibrálása
Higiénés terv (környezeti ellenőrzés)
Raktározás, anyagkezelés
Deviációk, változások, OOS-ek kezelése

Kötelező dokumentumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018.03.27-28.
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Kötelező SOP-k, protokollok
•
•
•
•
•

Változáskövetés
Beszállítói auditok
Termék minőségi felülvizsgálat
Önellenőrzés
Technológia-átadás (Technology
transfer)
• Kockázatelemzés
• MIR: „vezetőségi átvizsgálás”
• Beszállítók értékelése

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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Dokumentált eljárások, ISO 15378
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT, recovery plan
Dokumentumok kezelése
Feljegyzések kezelése
Rágcsáló- és kártevőirtás
y
Képzési követelmények
Követelmények az infrastruktúrára és környezetre
Takarítási eljárások
A személyzetre vonatkozó egészségügyi, tisztasági,
öltözködési és hozzáférési követelmények
Karbantartás
Termékre vonatkozó követelmények
Vevői gyorsriasztási rendszer
Maradékok megsemmisítése

Dokumentált eljárások, ISO 15378
•
•
•
•

73

•
•
•
•
•
•
•
•

Terméktervezés
Beszerzésre vonatkozó követelmények
Folyamat-eltérések kezelése
Tisztaságra és a kontamináció megelőzésére vonatkozó
követelmények
Berendezések tisztítására vonatkozó eljárások
Változáskövetés
Sterilizálás
Mintavételi eljárások
Visszaküldött anyagok, termékek
Újrafelhasznált csomagolóanyagok ellenőrzése
Auditok
Kritikus minőséghibák kivizsgálása

DOKUMENTÁCIÓ - elvek

Dokumentált eljárások, ISO 15378
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018.03.27-28.
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Termék ellenőrzés
OOS kezelés
Nem megfelelő termékek kezelése
Átdolgozás, visszadolgozás
g problémák kezelése
Minőségi
Nemmegfelelőségek és reklamációk kezelése
Nem megfelelő termék megsemmisítése
Potenciális nemmegfelelőségek kezelése
Validálás, kockázatelemzés
Berendezések, rendszerek kvalifikálása, ellenőrzése

Az elvégzett munka
dokumentálása tegye
lehetővé minden
egyes tételnél a
történetük nyomon
követését,
kivizsgálások!
g

Rögzítsék, hogy
minden lépést az
előírásokat betartva
végeznek el

Mindent, ami a szokásostól
eltér, fel kell jegyezni, és
ki kell vizsgálni.
Kereszthivatkozások!

Data Integrity, ALCOA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attributable
Legible
Contemporaneous
Original
Accurate
Complete
Consistent
Enduring
Available

BERÉNYI VILMOS

akkor dokumentálunk, amikor a
műveleteket végezzük!
Kronológia!

elszámoltathatóság,
visszavonhatatlanság,
visszavonhatatlanság
törölhetetlenség
Bizonyítási kényszer a
gyártón van!
„nem hiszem”

Aláírás, dátum!!!

76

Hibajavítás
• Ha az adatokat kézzel kell beírni, akkor azokat tiszta,
olvasható és kitörölhetetlen betűkkel írják be, és legyen
ehhez elegendő hely.
• Ha egy feljegyzésben az adatokat megváltoztatják,
minden esetben írják alá és dátumozzák, de a
változtatással ne tegyék olvashatatlanná az eredeti
adatot. Ahol lehet, a változtatás okát is jelezzék.

RAW DATA

77
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Mit dokumentálunk?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyagátvétel
Mintavétel
Vizsgálatok
Működtetés - karbantartás (gépnapló)
Felszabadítás és elutasítás
Gyártás
Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés
Kiszállítás
Minősítés és validálás

Rögzített adatok ISO 15378

79

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rögzített adatok 2 - ISO 15378
• A szerződések és a termék-jellemzők átvizsgálása
• A terméktervezési alapadatok, a tervezés felülvizsgálata,
verifikálása, a tervezés kimenetének validálása
• Beszállítói értékelések, közreműködő laborok
• Beszerzések
• A beszerzett áruk megfelelősége
• Kritikus minőségügyi eltérések
• Kritikus berendezések tisztítása
• Line clearance
• Sterilizálás és sterilizálás-validálás
• Azonosítás, nyomonkövetés
• Bekerülő alapanyagok
• Gyártás

Rögzített adatok 4 - ISO 15378
• Nem megfelelő anyagok, termékek és a javításuk
kockázatelemzése
• Nem megfelelő termék kiszállítására vonatkozó vevői
nyilatkozat
• Helyesbítő intézkedések,
• Vevői reklamációk kivizsgálása (helyesbítő
intézkedéssel vagy nélküle)
• Megelőző intézkedések
• A kritikus berendezésekre műszaki dokumentáció

BERÉNYI VILMOS
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Kockázatelemzés
Aláírások jegyzéke
Minőségügyi vezetői átvizsgálások
Képzettségek, képzések, tapasztalat
Tanácsadó kompetenciák
Szennyezett csomagolóanyagok eltávolítása
Kisegítő részrendszerek
Kisegítő rendszerekre vonatkozó kockázatelemzés
Berendezések, rendszerek karbantartása
Karbantartást követő tisztaságellenőrzés
Tisztítás, takarítás
Gyártás
Gyártási kockázatok

Rögzített adatok 3 - ISO 15378
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vevő tulajdona
Validálások, változáskövetés, kockázatelemzés
Validálási ellenőrzések eredményei
Elektronikus adatok kinyomtatva, ha nem védhetők
Berendezések használata és ellenőrzése
Tárolási körülmények
Kiszállítások
Kalibrálások
Automata ellenőrző rendszerek worst case ellenőrzése
Belső auditok
Ellenőrzések és felszabadítás
Kritikus minőséghibák kivizsgálása
OOS-ek kivizsgálása

A feljegyzések kezelése
• a minőségirányítási rendszer működéséből és a
termelés/folyamat jellegéből adódó feljegyzések
• nyilvántartás, naplózás, törzslista, naplónyilvántartás
• törölhetetlenség (elszámoltathatóság), olvashatóság,
elérhetőség, tárolás, megóvás, előkeresés, besorolás
• azonosíthatóság (oldalanként
(oldalanként, fejléc
fejléc, lábléc)
• összegyűjtés és szétosztás – archivum/irattár
• (elektronikus adatok! biztonsági másolat!)
• biztonság és bizalmasság, adatkezelési irányelvek
• megőrzés módja és megőrzési idő, selejtezés
• előre számozott oldalak, kiadás igazolása, spirál füzet…
• személyhez, munkához, géphez kötött naplók
• hibajavítás

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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Keresztellenőrzés

Keresztellenőrzés

minden munkavégzést egy másik munkatárs aláírásával igazolva - ellenőrzi, hogy megfelelő
–e

„Four eyes”
„Doble check”

• Reprodukálható a tevékenység és az előírások szerint
lett elvégezve/dokumentálva? Kivétel: tisztaságellenőrzés
• mindenkit, minden tevékenységre, folyamatosan
• Nem a felelősség megállapítására szolgál!!!
• Kérdések:
–
–
–
–
–

Ki végzi el az ellenőrzést? Hogyan dokumentálható?
Gyártási eltérés/tévedés kivédhető…?
(súlyos) gondatlanság, szándékosság kivédése?
Áthárítás, átháríthatóság az ellenőrzést végzők felé?
Mindenre kiterjed?

EU-GMP Önellenőrzés

Keresztellenőrzés
• Függetlenség, redundancia,
kikényszerítettség,
• Visszatartási pontok (IPC),
„Felszabadítás”
• Tevékenység felfüggesztése, újraindítás –
CAPA

• Bejárások,
• Auditok, esemény-auditok (reklamáció, deviáció)
(belső audit, vevői audit, „betegaudit”, hatósági
inspekció), követő és be nem jelentett auditok

Kötelező területek:
– személyzeti ügyek,
– helyiségek, berendezések,
– dokumentumok
dokumentumok,
– gyártás,
– minőség-ellenőrzés,
– kiszállítás, forgalmazás,
– panaszok és visszahívások,
– maga az önellenőrzés.

Önellenőrzés önellenőrzése

88

Az önellenőrzés típusai, mélysége

– eljárás, érvényességi terület
– terv, rendelkezésre álló auditorok (Milyen
képesség szükséges?), gyakoriság, teljeskörűség
– javító és helyesbítő intézkedések
– függetlenség
fü
tl
é
– külső szakemberek bevonása (szerződés)
– írásos feljegyzések, formátumok
– eltérések és helyesbítő intézkedések is
dokumentálva
– visszaellenőrzések
89

BERÉNYI VILMOS

2018.03.27-28.

GMP MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TANFOLYAM

• Keresztellenőrzések
(dokumentum és helyszín ellenőrzések)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentum kiadás előtti ellenőrzések
Időszakos dokumentum felülvizsgálatok
Bejárások
OOS és deviációs kivizsgálások
Felszabadítási átvizsgálások
GAP-elemzések
Audit trail review
Trendelemzés, PQR - Termék minőségi
felülvizsgálat

90
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Eltéréskezelés (CAPA)

Keresztellenőrzés
• Kellően dokumentált? Minden követelmény
teljesül és igazolható? Kielégítő és egyértelmű?
• Minden ellenőrzés el lett végezve igazolhatóan?
cellák, javítások
javítások, aláírások
• Üres cellák
• Megfelel-e a „szabványnak” és nem mond -e
ellent más követelményeknek, szabályozásoknak?
• Belső ellentmondások, egységesség,
kereszthivatkozások, mellékletek
• Terjedelmi, formai megfelelőség vizsgálata

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önmagában minőségbiztosítási eszköz
Hibák, eltérések (deviációk) forrásai
Követelmény nem teljesülése, javítása
Tervezett és nem tervezett eltérések
Vé l
Végleges,
idő
időszakos
k eltérések
lté é k
Kivizsgálás lépései, dokumentumai
Gyökér ok és kritikusság meghatározása
Határidők, átfutások
Helyesbítő intézkedés - ok megszüntetése,
megismétlődés lehetőségének csökkentése
• Megelőző intézkedés…???

– Nyilvántartás
– „Túl kevés” deviáció a reklamációkhoz képest?
– Típusok és nomenklatúra
• mennyiségi, minőségi, határidős, tervtől való eltérés,
OOS, nem megfelelő anyag/termék, stb)

93

Panaszok, minőséghibák és
forgalomból való kivonás
• Dolgozzanak ki visszahívási rendszert, amellyel a
termék visszakérhető a felhasználótól.
• gyökér ok, CAPA, egyéb tételek érintettségének
bevonása
• Az erre meghatalmazott személynek kell központilag
kezelnie az összes reklamációt.
• A termék-visszahívási folyamatokat azonnal el kell
kezdeni, és az előírt ütemben le kell folytatni.
• A megfelelő hatóságokat értesíteni kell azokról a
visszahívásokról, amelyek befolyásolhatják a fogyasztók
biztonságát.
• A visszahívási rendszer időszakos értékelése szükséges

BERÉNYI VILMOS
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Változáskezelés

Eltéréskezelés (CAPA)

– Véletlen – hogyan derül ki?
– Tervezett – engedély?
– Trend?
– Okok keresése, hatékony CAPA
– QA bevonása
– Egyéb tételek bevonása
– Tevékenységek beszüntetése, lezárás

2018.03.27-28.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önmagában minőségbiztosítási eszköz
A változtatás előtt!!!!
Hatáselemzés, prerekvizitek kijelölése
Határidők felelősök,
Határidők,
felelősök intézkedések
Kipróbálás, „validálás” (protokollok)
Külső protokollok bevezetése, átvétele
Végső jóváhagyás, „engedélyezés”
Utókövetés
Az egész folyamat dokumentálása
94

EU-GMP jogi aktualitások
• Chapter 8 Complaints (Quality defects) and Product
Recall (1 March 2015)
– Cooperation with Competent authority (need for recall prior to
information of authority), references to chapter 1 & chapter 7
– Independence of Marketing and sales
– Early phases of investigation and Decision making process including
Root Cause Analysis and CAPA
– Risk reducing actions & Quality Risk Management
– Focus on adverse event and trending
– Recalls prior to a root cause analysis
– Scope of recall regarding the distribution network (how far…)
– Missing recall due to short shelf-life products
– Details regarding Rework
– Special attention to falsification (vs counterfeit)
– Mock recall

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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Felszabadítás 2

Felszabadítás
• Felszabadítás, jóváhagyás, engedélyezés, „Minőségi
bizonylat kiadása” („certification”), release
• Elutasítás
• Nem használhatók fel gyártásban (még „sürgős
termelési indokkal
anyagok, melyeket
indokkal” sem!) azok az anyagok
a minőségügy dokumentáltan nem szabadít fel.
• Nem engedhető meg, hogy kiszállítsák a termékeket
azelőtt, mielőtt egy független meghatalmazott
személy (Q.P.), vagy kijelölt minőségügyi funkció
igazolta volna, hogy minden gyártástételt a rögzített
követelmények és a többi szabály betartásával
gyártottak, ellenőriztek és tároltak.

Kiszervezett tevékenységek
• A megvásárolt alap- és csomagolóanyagoknak
és szolgáltatásoknak meg kell felelniük a
késztermék minőségére vonatkozó,
meghatározott elfogadási követelményeknek.
• Gyártók,
G á tók llaborok,
b k szolgáltatók,
l ált tók b
beszállítók
állítók
• Kiválasztás, értékelés, auditálás, engedélyezés
• Bejövő áruk, szolgáltatások ellenőrzése,
felügyelete
• Szerződés, megállapodás, TA
• Átadás-átvétel, dokumentálás, ellenőrzés

7. fejezet Kiszervezett tevékenységek
• Bármilyen intézkedés, változtatás, csak a termék
FHE-nek megfelelően
• A megbízott képességének és kapacitásának
előzetes értékelése
• Megbízó jelzi az anyagok biztonságos
használatát
• Ki felel a beszállított anyagok minőségéért?
• „Szerződéses munka végzésére csak az
vállalkozhat, akinek van gyógyszergyártási
engedélye” - Harmadik fél bevonása
• Az auditálás jogosultsága
• A változások bejelentési kötelezettsége

BERÉNYI VILMOS
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•
•
•
•
•
•
•

Gyártási dokumentumok
Vizsgálati eredmények
Mintavételi tapasztalatok
Más (független) szakemberek nyilatkozatai
Auditok
Validált állapothoz képest kivizsgált eltérések
Validált állapothoz képest engedélyezett
változtatások
• A felszabadítás dokumentálása
• A felszabadított/elutasított készletek jelölése
98

7. fejezet Kiszervezett tevékenységek
• A kiszervezett tevékenységeket pontosan meg
kell határozni
• A szerződő feleknek a megkötött szerződés
feltételeit illetően egyet kell érteniük
• A feltételek
f lé l kb
betartását
á á ellenőrizni
ll ő i i kkellll
• A megkötött szerződést a megbízó és a
megbízott írásban fektesse le
• Világosan írják le a résztvevők kötelességét
• Tisztázzák, hogy a meghatalmazott
személynek miképpen kell felszabadítania
• Auditálási lehetőséget biztosítani kell

Személyzet
A tevékenységet végző személyeknek megfelelő
képzésre van szükségük
A személyzet minden tagja:
a) ismerje a szervezeti struktúrában elfoglalt helyét;
b) ismerje a meghatározott felelőségi körét és
tevékenységét;
c) legyen hozzáférése a saját feladatköréhez tartozó
dokumentációhoz és ennek megfelelően járjon el;
d) tartsa be a személyi higiéniai előírásokat;
e) jelentse a szabálytalanságokat és
rendellenességeket;
f) legyen megfelelő végzettségű, képzettségű,
jártasságú.

© MINDEN JOG FENNTARTVA!
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2. fejezet Személyzet

Személyzet

• Felelősségek, kulcsemberek (kritikus folyamatok
elvégzése, ellenőrzése)
• Szervezeti felépítés
• Aláírásjegyzék
• Létszám
• Függetlenség, QA szervezet helye, szerepe
• Munkaköri leírások, helyettesítés és kompetenciák
• Belépők oktatása, betanítás, próbaidős jogosultságok
• Látogatók, tanácsadók
• Személyi lapok, nyilvántartás,

• Oktatási program, képzési terv,
minőségtudatossági oktatások, mátrix
• GMP-oktatások, hiányzók pótoktatása,
jegyzőkönyv(ek), hatékonyság-értékelés, tesztek,
külsős mts-ak és diákmunkások
diákmunkások, tanácsadók
tanácsadók,
vendégek, dokumentumok oktatása, mintavevők,
oktatók oktatása
• Személyi higiéné, élelmiszer, dohányzás,
kézmosás
• Orvosi vizsgálatok, fertőző betegség, nyílt seb

103

104

5. fejezet Gyártás

5. fejezet Gyártás

• A gyártási és a csomagolási művelet minden
szakaszában olyan intézkedéseket kell tenni, hogy az
elkészült késztermék kielégítse a meghatározott
követelményeket
• A gyártási műveleteket a gyártási dokumentáció alapján
kell elvégezni
• A gyártás indításakor végzett ellenőrzések
• Gyártási szám hozzárendelése (bulk-csomagolt)
• A fő berendezésnek, az alapanyagok és az ömlesztett
termékek tartályainak mindig azonosíthatónak kell
lenniük
• gyártásközi ellenőrzések és a hozzájuk tartozó
elfogadási követelmények
105
• tárolási idők

• Raktármozgások, kivétel és visszaadás, anyagmérlegelszámolás
• A hulladékok kezelése
• Keresztszennyeződés és termék/anyagcsere kizárása
• A gyártás felügyelete, bejárás korlátozása
• Utasítások
• Bejövő anyagok ellenőrzése, cimkézése
• Bulk (lóze) és köztitermékek gyártása
• Kihozatal-számítás és elszámolás (anyagmérleg) a végén
• Dedikáció, szegregáció: Egyszerre egy anyag legyen jelen!
• Feliratozások
• Validálás
106
• Csomagolás, line clearance

Mi az a keresztszennyeződés?
A keresztszennyeződés egy olyan
összetevő jelenléte egy termékben,
amely nem része a készítmény
receptúrájának.
receptúrájának
- fizikai szennyeződés
- kémiai szennyeződés
- mikrobiológiai szennyeződés

BERÉNYI VILMOS

Helyiségek és berendezések
A helyszínt úgy kell kiválasztani, megtervezni és
kivitelezni, illetve közművesíteni, hogy:
a) biztosítsa a termék védelmét;
b) tegye lehetővé a hatékony takarítást, ha szükséges a
fertőtlenítést és a karbantartást;
c) a lehető legkisebbre csökkentse annak a lehetőségét,
hogy összekeveredjenek a termékek, az alapanyagok
és a csomagolóanyagok.
A berendezéseknek célszerűeknek, tisztíthatóaknak,
vagy ha szükséges, fertőtleníthetőeknek és
karbantarthatóknak kell lenniük.

© MINDEN JOG FENNTARTVA!

18

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

GMP MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TANFOLYAM

Keresztszennyeződés
•

3. fejezet Helyiségek és berendezések

elkülönített helyen, megfelelő tisztítás után,
kampányszerűen kell gyártani,
légtechnika alkalmazása,
speciális védőruha,
csak ismert hatású tisztító és fertőtlenítő eljárásokat
alkalmaznak mivel a keresztszennyeződéseket
alkalmaznak,
gyakran a berendezések nem kellő hatékonyságú
tisztítása okozza,
zárt rendszerű gyártást alkalmaznak,
vizsgálatokat végezzenek a maradékanyagok
kimutatására, és jelöljék táblával a berendezés
tisztasági állapotát.
rendszeres időnként meghatározott módon
109
ellenőrizzék, hogy a keresztszennyeződések
megelőzésére tett intézkedések elég hatékonyak-e.

•
•
•

•
•
•

• Keveredés és keresztszennyeződés kizárása
• Alaprajzok, személy- és anyagforgalom
• Jelölés, azonosítás, státusz - helyiségek,
berendezések, folyamatok, tartályok
• Dedikáció, dedikált vagy kijelölt területek
• Öltözők, zsilipek
• Folyamatirányítási és szabályozási pontok, helyek
(beérkezés, tárolás, manipulációs terek, hulladék, stb)
• Világítás, hőmérséklet, páratartalom
• Takarítás és tisztítás (utasítás, igazolás)
• Mérőeszközök, kalibrálás
• Gépnaplók, berendezésnaplók
110
• Kézikönyvek, utasítások

Légtechnika (HVAC)

3. fejezet Helyiségek és berendezések
• Kvakifikálás, tesztelés, működőképesség
igazolás
• Kritikus rendszerek és karbantartás: terv,
g
, felelősségek,
g , dokumentálás
megvalósulás,
• Vízrendszer, vízminőségek
• Rágcsálóirtási és rovarcsapda-módszerek,
ellenőrzés, alvállalkozó
• Higiéné, tisztaság és fertőtlenítés
• Higiénés terv, riasztások, OOS-ek,
kivizsgálások, visszacsatolás, oktatások

2018.03.27-28.

•
•
•
•

111

•
•
•

Amelyen belül a levegőben lévő részecskék
száma szabályozott (0,1 µm - 5 µm, /m3)
Amelyen belül a mikrobiológiai szennyeződés
mértéke szabályozható
Szabályozott a részecskék bejutása
bejutása,
képződése, lerakódása
Személyzet, emberi tényezők (a lehető
legkevesebb ember legyen jelen!)
Beöltözés (személy) validálás
„nyugalmi állapot” és „munkavégzés”
háttérfokozatok kritikus munkavégzéshez 112

Légtechnika (HVAC) 2
•
•

szabályozott hőmérséklet, páratartalom
műveletek tiszta téren belül, elkülönítve (fizikai
elkülönítés
nyomáskülönbség („kaszkád”)

•
–

•
–

•

levegő tisztasági osztályok

légcsere
–

•
•
•

„„depressziós”
p
folyosók,
y
, túlnyomás
y

szűrt levegő

Δp kicsi, AC nagy vs kis AC, nagy Δp

zsilipelés (PAL, MAL) - anyagok és személyek
levegő áramlási irányok
levegő visszaforgatás

BERÉNYI VILMOS
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Kontaminációs indexek
Aktivitás
Maximálisan megengedett részecskeszám/m3 az
adott, illetve a feletti méretben

Fokozat

„Nyugalmi” állapot

Munkavégzés alatti
állapot

0,5 μm

5 μm

0,5 μm

A

3 520

20

3520

5 μm
20

B

3 520

29

352 000

2 900

C

352 000

2 900

3 520 000

29 000

D

3 520 000

29 000

Nem
meghatározott

Nem
meghatározott
115

Tisztítás

állás, ülés
ülés-alkar mozgatása
ülés-általános mozgás
felállás-leülés
lassú séta
átlagos séta
gyors séta
karok lóbálása
torna

0,3 µm
100.000
500.000
1.000.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
10.000.000
>15.000.000

Gyártó területek elkülönítése

• Alkalmazzunk jóváhagyott tisztítási és fertőtlenítési
eljárásokat!

• El kell különíteni a gyártó területet olyan
termékek gyártása esetén, mint a:

• Használjunk a tisztítási állapotot jelző címkéket az
eszközökön!
• Biztosítani kell a munkaterület és az eszközök
tisztaságát és el kell tenni az aktuális tevékenységhez
nem szükséges kiindulási anyagokat, termékeket,
termékmaradékokat, címkéket és dokumentumokat!
• Kampányszerűen végezzük a gyártást. Az egyes
kampányszerűen végzett tevékenységet követően
megfelelő tisztítást kell végezni a jóváhagyott tisztítási
eljárásnak megfelelően!

– Penicillinek
– Cephalosporinok
– Citotoxikus anyagok
– Nemi hormonok
– Élő vakcinák
– Élő baktérium készítmények

117

Levegő

118

Gépek és berendezések
• A helyiségeket úgy kell megtervezni és
berendezni, hogy a rovarok és más állatok
bejutását a lehető legjobban
megakadályozzák
• a gyártás, a raktározás és a minőségellenőrzés helyiségeibe illetéktelen
személyek nem juthatnak be, és olyanok,
akik nem ott dolgoznak, nem mehetnek át
rajtuk.

• Megfelelő légzsilipeket, légnyomáskülönbségeket, valamint légellátó és
elszívó rendszereket kell tervezni és
építeni!
• Zsilipek
• El kell kerülni a levegő közvetlen
keringetését!
119
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Gépek és berendezések

Takarítás, tisztítás

• a helyiségek belső fala, padozata és
mennyezete legyen sima, repedésmentes,
jól illeszkedő és ne váljanak le róla
részecskék,
• jól és hatékonyan lehessen tisztítani, vagy
ha szükséges fertőtleníteni mindezeket.

121

• Típusai
– Termékváltásos
– Sarzsváltásos
– Időkorlátos – leállást követő

•
•
•
•
•
•
•

Takarítás, tisztítás 2

• Tisztítási állapotot jelző címkék
• „Amíg tiszta nem lesz” - nem megfelelő
• Időkorlátok, időhatárok

– termékkel nem érintkező felületek,
– termékkel potenciálisan érintkező
érintke ő felületek

• Tisztítóeszközök tárolása ((a víz tiszta???))

– a magasabb tisztasági osztály felől haladjon az
alacsonyabb tisztasági osztály felé
– fentről lefelé
– bentről kifelé, hogy a tisztított felületre már ne kelljen
rálépni
123

• Biztosítani kell a munkaterület és az eszközök tisztaságát: el
kell tenni az aktuális tevékenységhez nem szükséges kiindulási
anyagokat, termékeket, termékmaradékokat, címkéket és
dokumentumokat!
• Kampányszerűen végezzük a gyártást. Az egyes
kampányszerűen végzett tevékenységet követően megfelelő
termékváltó tisztítást kell végezni a jóváhagyott tisztítási
124
eljárásnak megfelelően!

Anyagkezelés, raktározás és
logisztika

infrastruktúra

BERÉNYI VILMOS
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Takarítás, tisztítás 2

– tisztító takarítás („fekete”), mechanikus, majd nedves
– fertőtlenítő takarítás („fehér”)

tisztasági osztályok, kaszkádok
higiénés program
üzemeltetés, BMS
rágcsálóirtás rovarirtás
rágcsálóirtás,
karbantartás
WFI és egyéb vízrendszerek
rend és rendetlenség…
zárt nyílászárók
hulladékgyűjtés

Anyagai – váltás,
váltás CIP,
CIP SIP
A tisztítás dokumentálása
A tisztítás ellenőrzése
A tisztított állapot megfelelősége
A tisztított állapot stabilitása
Tisztításvalidálás
Higiénés program, környezetellenőrzés

• Jóváhagyott (és validált) tisztítási és fertőtlenítési eljárások

• A takarítás/tisztítás sorrendje

-

2018.03.27-28.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

beérkezés, átvevő terület, bejövő tételek (vak ellenőrzés)
karantén és felszabadított készletek, virtuális/fizikai
alapanyag mintavétel részletei
címkézés, raktárkészlet, készletmozgások
tárolási hőmérsékletek, hőtérkép és monitorozás (műszer)
lejáratok figyelése, FIFO-FEFO (újravizsgálat)
speciális területek (hűtő, méreg, címke, csomagolóanyag)
végtermék raktár, rend, a tárolás körülményei
raktárak telítettsége, kapacitás
visszautasított és visszaküldött készletek tárolása
expediálási terület
készletvédelem, hozzáférés-korlátozás

125
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Raktárak minőségbiztosítása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raktárak minőségbiztosítása

Raktári SOP
Gyógyszercsere, termékcsere, azonosíthatóság
Készletnyilvántartás, készletmozgások
Szabályozott hőmérséklet és páratartalom
Tárolási utasítás
A tárolási feltételekről nyilvántartás;
mérőeszközök – regisztrálás
Logikai, fizikai, kombinált karantén
Anyagok státuszjelölése: zöld-piros-sárga-fehér
fehér
Információ a címkén;
Kvalifikálás
Hidegpont, melegpont meghatározása

Raktárak minőségbiztosítása
– biztonsági szempontok (kábítószer, méreg,
izotópok, stb.)
– érzékenység (hő, fagy, nedvesség, fény)
– törékeny kiszerelés
– termékek együttes tárolásának szabályai
– csomagolóanyagok és címkék tárolása
– figyelmeztetési limitek
– doboz-jelölések
– korlátozott élettartam, lejárati veszélyt mutató
készlet
– termékbiztonság, lopás, stb.

A minőségellenőrzés alapelvei
• Megfelelő felszerelés, képzett személyzet és jóváhagyott
eljárások;
• Csak a minőség-ellenőrzés által jóváhagyott személy
veheti -előírt módon- a kiindulási és csomagolóanyagok,
továbbá a közti-, az ömlesztett és a késztermékek mintáit
• A vizsgálati
i sgálati módszereket
móds ereket validálni
alidálni kell
• Feljegyzések útján igazolni kell, hogy az összes előírt
mintavételt, ellenőrzést és vizsgálatot kétséget kizáróan
elvégezték. Bármely eltérést pontosan föl kell jegyezni, és
ki kell vizsgálni.
• A késztermékek egyezzenek meg a forgalomba hozatali
engedélyben megadott adatokkal, feleljenek meg a
tisztasági követelményeknek, legyenek az előírt tartályban,
és tévedésmentes legyen a címkéjük

BERÉNYI VILMOS
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– Zárolt, felszabadított, visszautasított és
visszaszállított, lejárati időn túli és hamisított
termékek rendezett, elkülönített tárolása
– Átvevő előterek
– Hulladék-kezelés
– Por, rovarok és rágcsálók, madár, macska, eb
– Kapunyitás, személymozgás
– Épületfelügyeleti rendszer
– Kvalifikált tárolási paraméterek, stress-test,
worst case
– Kapacitás-management

Logisztika minőségbiztosítása
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

minősített (auditált) szállítók
dedikált, jelzett gépjárművek, bizonylatok
validált szállítás
kvalifikált szállítóeszközök, karbantartás
kalibrált monitor-loggerek, vészjelző-figyelmeztető
ti títá (bulk,
tisztítás
(b lk késztermék),
ké t
ék) ffertőtlenítés,
tőtl íté bizonylatok
bi
l t k
DRP (disaster recovery plan), emergency plan
berakodás, ajtónyitás szabályozása, egyéb SOP-k
lopásbiztonság, adatbiztonság
belső szállítás, anyagmozgatás eszközei
takarítási és tisztítási igazolás,
takarító, tisztító és szárító eszközök
tiszta, üres, száraz, és szagtalan szállítórekesz és kiöntő
berendezés

A minőségellenőrzés alapelvei
• Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményét
jegyezzék föl, és miután értékelték, pontról pontra
vessék össze a minőségi követelményekkel.
• Amíg a meghatalmazott személy (QP) nem
igazolta, hogy a termék gyártástétele megfelel a
forgalomba hozatali engedély előírásainak, addig
se forgalomba hozatalra, se kiszállításra ne
szabadítsák föl azt.
• Tartsanak meg elegendő ellenmintát a kiindulási
anyagokból, a termékekből
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Minőségellenőrzési QA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mintavétel, mintavételi jegyzőkönyvek
a minta útja, minta beérkeztetés, azonosítás, LIMS
minőségi előiratok, analitikai módszerek
alapadatok, számolások, keresztellenőrzések
g
, deviáció,, ismételt
OOS-ek,, analitikai kivizsgálás,
vizsgálatok, visszacsatolás
GcLP (térfogatmérés, tömegmérés, pH, reagensek,
eluensek, oszlopok, alapvető felszerelések)
nagyműszerek, elektronikus adatok, kromatogramok
standardok kezelése, munkastandardok kimérése
CoA kiadása
ellenminták, referencia minták, stabilitási minták
módszerek transzferálása, validálása

Minőségellenőrzési QA 2

133

• minőségi előiratok,
• mintavételi eljárások,
• vizsgálati módszerek, és az elvégzett vizsgálatok
dokumentumai (beleértve a vizsgálati lapokat és/vagy
a laboratóriumi jegyzőkönyveket),
• az analitikai összefoglaló jelentések és/vagy a
bizonylatok,
• ahol szükség van rá, ott a környezet-ellenőrzés
adatai,
• ahol kell, ott a vizsgálati módszerek validálását
igazoló dokumentumok,
• az eszközök kalibrálásához és a berendezések
karbantartásához szükséges eljárások leírása és az
azok elvégzését igazoló dokumentumok.

EU-GMP jogi aktualitások

A laboratóriumi feljegyzések tartalma…
• az anyag vagy a termék nevét, és ha jellemző, a gyógyszer
formáját,
• a gyártási számot, és ahol lehet, a gyártót és/vagy a szállítót,
• utalást a főbb minőségi jellemzőkre és a vizsgálati módszerekre,
• a vizsgálat eredményét, mellékelve a megfigyeléseket és a
számításokat is
is, és utalást arra
arra, ha a vizsgálatról bizonylat
készült,
• a vizsgálat időpontját,
• a vizsgálatot végző személy kézjegyét,
• annak a személynek a kézjegyét, aki a vizsgálatok és a
számítások helyességét igazolta,
• a felszabadítás vagy a visszautasítás tényét, esetleg az anyag
sorsára vonatkozó más döntést, és a döntéssel megbízott
személy dátummal ellátott aláírását.
• hivatkozást a használt készülékre.

• Chapter 6 Quality Control (1 October 2014)
– Laboratory equipment should not be routinely moved between
high risk areas to avoid accidental cross-contamination. In
particular, the microbiological laboratory should be arranged so
as to minimize risk of cross-contamination.
– A procedure for the investigation of Out of Specification and
Out Of Trend results - Any out of trend or out of specification
data should be addressed and subject to investigation
– The sampling plan used should be appropriately justified and
based on a risk management approach
– A laboratory that is using a testing method and which did not
perform the original validation, should verify the
appropriateness of the testing method
– Results of parameters identified as quality attribute or as
critical should be trended

EU-GMP jogi aktualitások
• Chapter 6 Quality Control (1 October 2014) folyt.
– Reference standards - Their qualification and certification
as such should be clearly stated and documented
– Technical transfer of testing methods
• original validation of the method(s) should be reviewed
• a gap analysis should be performed and documented
• the transfer of testing methods from one laboratory
(transferring laboratory) to another laboratory (receiving
laboratory) should be described in a detailed protocol
• deviations from the protocol should be investigated
• the technical transfer report should document the
comparative outcome of the process and should identify
areas requiring further test method revalidation

BERÉNYI VILMOS
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Mérőeszközök
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mérőeszköz nyilvántartás (csak mérőeszköz!!!!)
etalonok és referencia-anyagok
egyedi azonosítás
mérőszközök működési feltételei
p ellenőrzések: előírás,, naplók
p
napi
hitelesítés, belső és külső kalibrálás
kalibrálási utasítások, eljárások, feljegyzések
alvállalkozók, szolgáltatók minősítése
kalibrálási jegyzőkönyvek és bizonyítványok
elvárt pontosság meghatározása, minősítés, lejárati idő
műszerek címkézése
nem megfelelő kalibrálási eredmények kezelése 138
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Kockázatkezelés (risk treatment)

139

• A kockázat hatásának módosítására irányuló folyamat
– a kockázat elkerülése, (úgy döntünk, hogy nem kezdjük el
vagy nem folytatjuk azt a tevékenységet, ami kockázathoz
vezethet);
– a kockázat vállalása, illetve hatásának növelése pozitív
kockázatok esetében;
– a kockázati forrás megszüntetése;
– a bekövetkezés valószínűségének csökkentése;
– a következmény hatásának csökkentése;
– a kockázatok megosztása külső partnerrel
– a kockázat megtartása tudatos döntés alapján.
• „kockázatcsillapítás”, „kockázatkiküszöbölés”,
„kockázatmegelőzés”, „kockázatcsökkentés”

Alapvető kockázatkezelési
kérdések

Alapvető kockázatkezelési
kérdések
• Milyen veszélyek fenyegetik az eljárást,
módszert, folyamatot, anyagot, terméket, vagy
rendszert abban a képességében, hogy a tőle
elvárt eredményt szolgáltassa?
• Ezekhez a veszélyekhez tartozó kockázatok
elfogadhatók –e, és ha nem, mit lehet tenni
csökkentésük érdekében?
• Mi biztosítja a teljes körű elemzést, a folyamatos
figyelést és a visszacsatolásokat?
141

• A kockázat meghalad-e egy elfogadható
szintet?
• Mit lehet tenni a kockázat csökkentésére
vagy megszüntetésére?
• Mi a megfelelő egyensúly a haszon, a
kockázatok és a források között?
• Keletkeznek-e újabb kockázatok a
felismert kockázatok kezelése
következtében?

142

Mit validálunk?

Kockázatkezelési célok
• Termék, vagy folyamat potenciális
hibalehetőségeinek meghatározása
• A hibák és a kockázatok hatásának,
gyakoriságának és rejtettségének
felismerése és értékelése
• A kockázati szint csökkenésére vonatkozó
intézkedések megtervezése
• A folyamat dokumentálása

•
•
•
•
•

Gyártási folyamatot 
•azt bizonyítjuk, hogy a gyártási
folyamat, a tisztítási eljárás és
Tisztítási eljárást
az analitikai módszer alkalmas
Analitikai módszert
arra a célra, amire szánjuk.
Számítógépes rendszert
Készüléket, részrendszert  (minősítjük, kvalifikáljuk)

•
•
•
•

Műszert???
Beszállítót ???
Terméket ???
Személyt ???

minősítjük,
akkreditál(tat)juk,
tanúsít(tat)juk,
jellemezzük
értékeljük…

143
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Annex 15 Qualification and validation
• A létesítmények, berendezések, folyamatok
jelentős változtatásait, melyek a termék minőségére
hatást gyakorolhatnak validálni kell.
• Ahhoz, hogy a validálás alkalmazási területét és
mértékét meghatározzák,
meghatározzák kockázatbecslést kell
alkalmazni.
• Írott tervet (protokollt) kell készíteni, mely
tartalmazza a kvalifikálás és validálás folyamatát.
– A terveket felül kell vizsgálni és jóvá kell hagyni.
– A validálási tervnek tartalmaznia kell a kritikus lépéseket és
az elfogadhatósági határértékeket.
145

Annex 15 Qualification and validation
• Tervezési kvalifikálás (Design Qualification, DQ)
• Dokumentált igazolása annak, hogy a létesítmények,
berendezések, vagy rendszerek előterjesztett műszaki
tervei alkalmasak a tervezett célokra
• Az új létesítmények,
létesítmények rendszerek,
rendszerek vagy berendezések
validálásának első lépése a tervezés kvalifikálás kell
legyen.
• A tervezés GMP megfelelőségét bizonyítani és
dokumentálni kell.
• URS meghatározása (specifikáció, ajánlat,
megrendelés, tender)
147
• Tervek (basic design, kiviteli, megvalósulási)

Annex 15 Qualification and validation
• Működési kvalifikálás (Operational Qualification)
• Dokumentált igazolása annak, hogy a felszerelt, vagy
módosított berendezések, vagy rendszerek az előírtaknak
megfelelően működnek az előrelátható működési
tartományokban
• Az
A IQ után
tá kell
k ll kö
következnie.
tk
i Mi
Minimum
i
ttartalmaznia
t l
i kkell:
ll
a) olyan vizsgálatokat, amelyeket folyamatok, rendszerek és a
berendezések ismeretében fejlesztettek ki,
b) olyan vizsgálatokat, melyek az alsó és felső határértéket
felölelő körülményt vagy körülményeket is tartalmazzák,
amelyeket olykor „legrosszabb eset”-nek (worst case) is
neveznek.
149
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Annex 15 Qualification and validation
• Jelentést kell készíteni, melyben az eredményeket
összegzik, utalva a kvalifikálás és/vagy validálási
tervekre.
• Minden eltérést, a következtetések levonásával
együtt fel kell jegyezni,
jegyezni beleértve a hiányosságok
pótlására irányuló javaslatokat is.
• Egy megfelelő kvalifikálás végrehajtását követően a
kvalifikálásban vagy validálásban következő lépéshez
szükséges hivatalos felszabadítás formája írásos
jóváhagyás legyen.
146

Annex 15 Qualification and validation
• Telepítési kvalifikálás (Installation Qualification)
• Dokumentált igazolása annak, hogy a rendszerek
megfelelnek a jóváhagyott műszaki terveknek, a gyártói
ajánlásoknak és/vagy a felhasználói követelményeknek
• A telepítési kvalifikálást új, vagy átalakított létesítményeken,
rendszereken és berendezéseken kell elvégezni. Minimum:
a) a berendezések, csővezetékek, kiszolgáló rendszerek,
műszerek telepítését, amit az érvényes minőségi
követelmények szerint ellenőriztek;
b) a gyártói ajánlások, felhasználói és karbantartási
követelmények gyűjteményét és összevetését;
c) a kalibrációs követelményeket;
148
d) a szerkezeti anyagok tanúsítását.

Annex 15 Qualification and validation
• Működési kvalifikálás (Operational
Qualification, OQ)
• Sikeres végrehajtása nyomán véglegesítendők a
kalibrálási, kezelési és a tisztítási eljárásokra, a
dolgozók betanítására és a megelőző
karbantartásra vonatkozó követelmények. Ez
lehetővé teszi a létesítmények, a rendszerek és a
berendezések hivatalos „felszabadítását”.
• Moduláris mérések, tesztek
• Stressz tesztek
150
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Annex 15 Qualification and validation
• Üzemelési/Teljesítmény kvalifikálás (Performance
Qualification, PQ)
• Dokumentált igazolása annak, hogy az egymással
összekapcsolt berendezések és segédrendszerek képesek a
jóváhagyott gyártási módszer és specifikációk alapján hatékony
és reprodukálható teljesítmény nyújtására
• Az elvégzett és megfelelő OQ után következzen. Minimum:
a) olyan vizsgálatokat, amelyekben a gyártás során használt anyagokat,
azok minősített helyettesítő anyagait, vagy szimulált terméket
alkalmaznak, amelyeket folyamatok, létesítmények, rendszerek, vagy
berendezések ismeretében fejlesztettek ki;
b) olyan vizsgálatokat, melyek az alsó és felső működési határértéket
felölelő körülményt vagy körülményeket is tartalmazzák.

• „Bár a PQ különálló tevékenységként van leírva, esetenként
151
érdemes a működési kvalifikálással együtt elvégezni.”

A legfrissebb előírások - EU
• 2015. október 1 - Annex 15 Qualification and
validation (16 vs 11 oldal)
• "justified and documented" risk analysis több helyen is!
• "Validation planning" >>> "Organisation and Planning for
y )
Qualification and Validation” ((Life cycle)
• "ongoing validation strategy” (Retrospektív validálás nem
elfogadható többé…!)
• "good documentation practices”, "knowledge management”,
„validation life cycle”
• URS (szükséges a DQ-ban igazolni)
• FAT + SAT tesztek (nem kötelező az ismétlés!), IOQ
• Requalification fejezet az in-use equipment qualification
152
helyett

Számítógépes rendszerek

A legfrissebb előírások - EU
•
•
•
•

site transfers and ongoing process verification
verification of transportation
validation of packaging (primer és szekunder is!)
validation of utilities
• szezonális megfontolások!

• EMA guide:
•
•
•
•
•

Traditional process validation
Continuous process verification
Hybrid approach
Design space verification
Standard/non-standard processes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tiszta téri viselkedés szabályai
• Minden személyes tárgyat, mint táska, kulcs, óra,
ékszer (gyűrű, fülbevaló,nyaklánc, karkötő, egyéb
testékszerek), mobil telefon stb. a külső öltözőben
kell hagyni.
• Karóra helyett az adott helyiségbe felszerelt fali
ó ák t kell
órákat
k ll használni.
h
ál i
• Haját, körmét, bőrfelületét mindenki köteles tisztán
tartani.
• A körmök ápoltak és rövidek legyenek, körömlakk
és műköröm használata nem megengedett.
• A sminket és körömlakkot a belépés előtt a külső
öltözőben el kell távolítani.
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GMP MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TANFOLYAM

Jelszó és azonosító
Audit trail
Fizikai védelem
Jelszóváltoztatás
Kinyomtathatóság
Ellenőrzés
Hibagyűjtés
Rendszerleírás
SZME-k

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztonsági mentés
Adatbiztonság
Jogtalan behatolások
Változáskövetés
Alternatív rendszerek
Katasztrófa terv
Külső cégek
Adatváltoztatás
Adattörlés
Kockázatértékelés

Tiszta téri viselkedés szabályai (2)
•
•
•
•

Csak jóváhagyott öltözékben.
Tilos a tisztatéri ruházatot a tiszta téren kívül viselni.
Szakadt, szennyezett ruházat nem viselhető
Nem léphetnek be a tiszta térbe:
- légúti megbetegedésben szenvedők
- fogászati megbetegedésben szenvedők
- enterális
t áli megbetegedésben
b t
dé b szenvedők
dők
- allergiás megbetegedésben szenvedők
- bőrükön nyílt sebet hordozók
- gyulladásos bőrbetegségben szenvedők
- gombás bőrbetegségben szenvedők
- gyulladásos szembetegségben szenvedők

• Belépés előtt kezet kell mosni majd a tisztasági
fokozatnak megfelelően kézfertőtlenítést kell végezni.
• Kézmosásra folyékony szappant kell használni.
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Tiszta téri viselkedés szabályai (3)
• Tiszta térben csak jóváhagyott, púdermentes kesztyűket
lehet használni.
• Csak jóváhagyott eszközöket, berendezéseket szabad
használni a tisztatérben.
• A tiszta térben csak a munkavégzéshez szükséges
mennyiségű tárgyak legyenek. Kerülni kell a zsúfoltságot
és fokozott figyelmet kell fordítani az általános rendre.
rendre
• A szükséges eszközöket SOP-ban szabályozott zsilipelési
eljárással lehet alacsonyabb tisztasági fokozatból
magasabb fokozatba juttatni.
• Minden felületet, eszközt, berendezést a tisztasági
fokozatnak megfelelően, rögzített eljárásokkal kell
tisztítani, fertőtleníteni, sterilezni.
• Takarításhoz csak jóváhagyott, az adott területre dedikált
eszközöket lehet használni.

Tiszta téri viselkedés szabályai (4)
• A takarításhoz csak műanyag vagy fém eszközöket és
tisztatéri
kendőket
lehet
használni,
amelyeket
megfelelően kell tisztítani, fertőtleníteni, sterilezni.
• A tisztatéri kendők olyan anyagból legyenek, amelyek
nem adnak le szálszennyeződéseket.
• Csak engedélyezett dokumentumok és íróeszközök
• Sehol sem lehet enni,
enni inni,
inni cukorkát szopogatni,
szopogatni
rágógumizni stb. a tisztatérben.
• Nem szabad a tiszta térben dohányozni.
• A tiszta térbe lépéskor a kilincseket könyökkel nyitni (?)
• A kilincseket gyakran kell fertőtleníteni.
• Egyidejűleg csak egy ajtó lehet nyitva, a nyitvatartási idő
a lehető legrövidebb legyen
• A zsilipek, átadóablakok kényszerzárakkal működjenek.
• A tiszta térben csak a szükséges időt töltsünk,
fölöslegesen ne tartózkodjunk ott

Személyzet és személyi higiéné
• A kéz mindig legyen tiszta, gondozott, a körmök
rövidre vágva és lakkozatlanok.
• Munkakezdés előtt mindig kezet kell mosni.
• Munka közben, ha kéz szennyeződött, illetve „nem
hi ié ik tevékenységek
higiénikus
ék
é k után”
á ” (WC h
használata,
ál
étkezések, orrfúvás) mindig kezet kell mosni.
• A kézmosáshoz fertőtlenítőszert is kell alkalmazni.
• A fertőtlenítőszereket cserélni kell, és a cserét
dokumentálni kell.
• A kézmosást oktatni és ellenőrizni kell

Személyzet és személyi higiéné 2
• A kezeken nyílt sebek, gennyesedő folyamatok nem
lehetnek, amennyiben ez előfordul, azt a dolgozó
köteles a felettesének jelenteni.
• A készítményekhez és az anyagokhoz
(alapanyagokhoz) illetve az azokkal közvetlenül
(alapanyagokhoz),
érintkező csomagolóanyagokhoz, eszközökhöz
puszta kézzel nyúlni tilos. A munka jellegétől függően
cérna, vagy gumikesztyűt kell viselni, amit kellő
gyakorisággal kell fertőtleníteni, illetve cserélni.
• Látogatók és a képzetlen személyzet: tájékoztatás,
ellenőrzés

Speciális GMP-rendszerelemek

Személyzet és személyi higiéné 3
• A nyitott termékekkel dolgozóknak hajvédőt, szakállés/vagy bajuszvédőt, valamint szájmaszkot kell viselnie.
• A védőruházat annak a tisztatéri fokozatnak feleljen meg,
amelyben a munkát végzik.
• A tiszta terekben tilos:
– karórát, ékszert, dekorkozmetikumokat viselni,
– személyes holmikat, gyógyszert, dohányt a munkahelyiségbe
bevinni,
– védőöltözetet levenni a munkahelyiségekben,
– kerülendő a gyors, kapkodó mozgás.

• Tilos fertőző beteg, ittas, kábítószeres, és nem
beszámítható egyének belépése a technológiai területekre.
– „Ésszerű intézkedéseket kell tenni”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termék törzskönyvezés, regulatory affairs
Gyógyszer-mellékhatás figyelés
Gyógyszerhamisítás
Marketing, kereskedelem
B
Beszerzés,
é b
beszállítók,
állítók alvállalkozók
l áll lk ók
Gyógyszerfinanszírozás, OEP Ki a vevő?
Kockázatelemzés
Klinikai tesztek, GCP
Gyógynövény-termesztés
Informatikai rendszerek
Stabilitás vizsgálatok, lejárati idő mgmt
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