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Зміст теми 5
• Регламентація та документування
процесів ФСЯ.
• Настанова з якості.
• Документовані процедури виконання
процесів ФСЯ.
• Стандартні операційні процедури (СОП).
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Основні документи, що регулюють систему
документації в фармацевтичному виробництві

Кожна настанова має
свій розділ щодо
документації
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Принцип 1
• Належна документація становить
невід'ємну частину системи забезпечення
якості та є ключовим елементом для
роботи відповідно до вимог GXP. У
системі забезпечення якості розробника,
виробника чи дистрибютера. На
підприємстві мають бути чітко
встановлені різні види використовуваної
документації та носіїв інформації.
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Принцип 2
• Головною метою застосовуваної системи
документації має бути встановлення,
управління, контроль та протоколювання
всієї діяльності, що може безпосередньо
або опосередковано впливати на всі
аспекти якості лікарських засобів.
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Принцип 3
•

•

•

Для виконання вимог GXP та протоколювання їх дотримання є два
основні види документації: інструкції (вказівки, вимоги) та
протоколи/звіти. Залежно від типу документа слід застосовувати
відповідну належну практику документування.
Для забезпечення точності, цілості, доступності та чіткості
документів має бути впроваджений відповідний контроль.
Документи мають бути вільними від помилок та бути наявними у
письмовому вигляді.
Термін «письмовий» означає написаний або задокументований
на носіях інформації, з яких може бути отриманий у формі, що
можна прочитати.
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Документація за GMP
• Досьє виробничої дільниці (Site
Master File)
• Інструкції
• Протоколи/звіти

ЗОВНІШНЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ
• ЗАКОНИ, НАКАЗИ, НАКАЗИ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ГАЛУЗЕВІ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
МІЖДЕРЖАВНІ ТА НАЦИОНАЛЬНІ
СТАНДАРТИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ,
ТОЩО.

ВНУТРІШНЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ
1 РІВЕНЬ
2 РІВЕНЬ
3 РІВЕНЬ
4 РІВЕНЬ

ПРИКЛАДИ ВНУТРІШНЬОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• 1 РІВЕНЬ–КЕРІВНИЦТВО З ЯКОСТІ,
• 2 РІВЕНЬ–МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ
ПРОЦЕСІВ,
• 3 РІВЕНЬ–СТАНДАРТНІ РОБОЧІ
МЕТОДИКИ (СТАНДАРТНІ ОПЕРАЦІЙНІ
МЕТОДИКИ), ІНСТРУКЦИІЇ
• 4 РІВЕНЬ–ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ
(ФОРМИ, ПРОТОКОЛИ)

Вимогидо до кументації згідно
GMP (за видами)
Досьє виробничої дільниці: документ, в
якому описано діяльність виробника, що має
відношення до GMP. (Site Master File)
(СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 „Лікарські засоби.
Досьє виробничої дільниці”)
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Досьє виробничої дільниці
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Вимоги до документації згідно GMP
(за видами)
Вид «Інструкції (вказівки або вимоги)»:
• Специфікації докладно описують вимоги, яким
мають відповідати продукція або матеріали, що
використовуються чи одержуються в ході
виробництва. Вони є основою для оцінювання
якості.
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Вимоги до документації згідно
GMP (за видами)
Виробничі рецептури, технологічні інструкції, інструкції
з пакування та інструкції з випробувань:
містять детальну інформацію про використовувані
вихідні матеріали, обладнання та комп’ютеризовані
системи (за наявності); в них мають бути встановлені всі
інструкції щодо ведення процесів, пакування, відбору
проб та проведення випробувань. Слід зазначити всі
точки контролю в процесі виробництва, а також
застосовувані процесно-аналітичні технології разом із
критеріями прийнятності, якщо це доречно.
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Вимоги до документації згідно
GMP (за видами)
• Методики (також можуть називатися
стандартними робочими методиками або СОП
(SOPs)): містять вказівки щодо виконання певних
операцій.
• Правила: містять інструкції щодо виконання та
протоколювання певних окремих операцій.
• Технічні угоди: укладені між замовниками та
виконавцями щодо робіт, виконуваних
сторонніми установами.
15

Вимоги до документації згідно
GMP
(за
видами)
• Вид «Протокол/звіт»:
•

•
•

Протоколи: надають свідоцтво виконання різних дій для доказу
відповідності інструкціям, наприклад, операцій (заходів), подій,
досліджень; у випадку виробничих серій містять історію кожної серії
продукції, включаючи її дистрибуцію. Протоколи містять первинні
данні, що використовують для формування інших протоколів. У разі
електронних протоколів визначати, які дані слід використовувати як
первинні дані, мають регламентовані користувачі. Щонайменше, всі
дані, використовувані при прийнятті рішень щодо якості, мають бути
визначені як первинні дані.
Сертифікати аналізу: містять резюме результатів випробувань
зразків продукції або матеріалів1 разом із оцінкою відповідності
встановленій специфікації.
Звіти: в них документують виконання конкретних завдань, проектів
або досліджень разом із результатами, висновками та
рекомендаціями.
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Створення документації та управління нею
Мають бути визначені всі види документів і цієї
ієрархії слід дотримуватися. Вимоги застосовуються
рівною мірою до усіх форм документів на різних
видах носіїв інформації. Слід мати комплексну
систему, яка повинна бути зрозумілою, належним
чином задокументованою, валідованою та
адекватно контрольованою. Більшість документів
(інструкції та/або протоколи) можуть існувати в
змішаних формах, наприклад, деякі елементи в
електронному вигляді, а інші – на паперовому носії.
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Створення документації та
управління нею
•

•

Як для змішаних, так і для однотипних систем слід установити
взаємозв’язок та заходи контролю щодо первинних документів,
офіційних копій, обробки даних та протоколів. Слід впровадити
відповідні заходи контролю щодо електронних документів, таких як
шаблони, форми та первинні документи. Мають бути відповідні
контрольні заходи для забезпечення цілості протоколів протягом
терміну зберігання.
Документи мають бути ретельно розроблені, підготовлені, переглянуті
та розповсюджені. Залежно від виду вони мають відповідати певним
частинам досьє специфікацій на препарати та реєстраційних досьє, а
також документам для отримання ліцензії на виробництво. Відтворення
робочих документів з первинних документів має не дозволяти
внесення будь-яких помилок через процес копіювання.
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Відтворення робочих документів з первинних
документів має не дозволяти внесення будьяких помилок через процес копіювання.
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•

•

•
•

Створення документації та
управління нею

Документи, що містять інструкції, мають бути затверджені, підписані та
датовані відповідними й уповноваженими на це особами. Зміст
документів має бути однозначним; документи повинні мати унікальну
ідентифікацію. Слід встановити термін дії документів.
Документи, що містять інструкції, слід викладати впорядковано; їх має
бути легко перевіряти. Стиль та мова документів мають відповідати їх
призначенню. Стандартні робочі методики, робочі інструкції та методи
мають бути написані у наказовому зобов’язуючому стилі.
Документи в межах системи управління якістю слід регулярно
переглядати і актуалізувати.
Необхідно, щоб документація не була рукописною; проте якщо в документи необхідно внесення даних, для таких записів має бути
передбачено достатньо місця.
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Належна практика документування

• Рукописні записи мають бути зроблені ясно і чітко так,
щоб запису не можна було стерти.
• Протоколи слід укладати і комплектувати під час кожної
дії, що здій-снюється, і таким чином, щоб можна було
простежити всю значиму діяльність, яка стосується
виробництва лікарських засобів.
• Будь-яка зміна, внесена в документ, має бути
підтверджена підписом і датована; зміна має
дозволяти прочитання початкової інформації. При
необхідності має бути запротокольована причина зміни.
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Зберігання документів
Має бути чітко визначено, який протокол
стосується якої виробничої діяльності, а також
де цей протокол розташовано. Має бути
система контролю безпеки (при необхідності,
валідована) для забезпечення цілості
протоколу протягом терміну зберігання.
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Зберігання документів

Особливі вимоги висуваються до документації серії, яку слід
зберігати протягом одного року після закінчення терміну
придатності серії, якої вона стосується, або, щонайменше, п’ять
років після сертифікації серії Уповноваженою особою (залежно від
того, який термін довше).
Для досліджуваних лікарських засобів документацію серії слід
зберігати, щонайменше, п’ять років після закінчення або
офіційного припинення останніх клінічних випробувань, у яких
використовували цю серію. У законодавчих документах стосовно
специфічних видів препаратів (наприклад, лікарські засоби, що
мають терапевтичну перевагу) можуть бути викладені інші вимоги
до зберігання документації та встановлені більш тривалі періоди
зберігання для певних документів.
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Зберігання документів
• Для інших видів документації період зберігання буде
залежати від ділової активності, яку ця документація
супроводжує.
• Критичну документацію, (наприклад, щодо валідації
або стабільності), яка міститься у реєстраційному досьє,
слід зберігати доки діє реєстраційне посвідчення.
• Може бути прийнятним видаляти певну документацію,
якщо дані було замінено новими даними. Має бути
задокументовано обґрунтування таких дій.
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Специфікації
Необхідно мати в наявності санкціоновані
й датовані специфікації на вихідну
сировину, пакувальні матеріали і готову
продукцію, а також, при необхідності, на
проміжну і нерозфасовану продукцію
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Специфікації на вихідну сировину та
пакувальні матеріали

Специфікації на вихідну сировину і первинні або друковані
пакувальні матеріали мають включати таку інформацію
(або посилання на неї), якщо вона має відношення до
справи:
a) опис матеріалів, що включає:
b) вказівки щодо відбору проб і проведення випробувань;
c) вимоги до якісного і кількісного визначення з
допустимими межами;
d) умови зберігання і застережні заходи;
e) максимальний період зберігання до повторного
контролю.
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Специфікації на проміжну і
нерозфасовану продукцію
Необхідно, щоб були в наявності специфікації на
проміжну і нерозфасовану продукцію для
критичних стадій або якщо їх закуповують або
збувають. Ці специфікації відповідно мають бути
подібні або до специфікацій на вихідну сировину,
або на готову продукцію.
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Специфікації на готову
продукцію

Специфікації на готову продукцію мають включати (або
містити посилання на):
а) присвоєне найменування продукції та код, якщо такий є;
b) склад;
c) опис лікарської форми і докладні відомості про паковання;
d) вказівки щодо відбору проб і проведення випробувань;
e) вимоги до якісного і кількісного визначення з допустимими
межами;
f) умови зберігання і будь-які особливі застережні заходи при
користуванні, коли це необхідно;
g) термін придатності.
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Виробнича рецептура і
технологічні інструкції
На кожний препарат, що виробляється, і кожний об'єм серії необхідно
мати затверджені письмові виробничу рецептуру і технологічні
інструкції.
• Виробнича рецептура має включати:
а) найменування продукції з посиланням на код продукції відповідно
до її специфікації;
b) опис лікарської форми, сили дії препарату (активності, концентрації
або маси лікарської речовини) і об'єм серії;
c) перелік усієї використовуваної вихідної сировини з указівкою
кількості кожної; також має бути наведена будь-яка речовина, що
може зникнути в ході технологічного процесу;
d) дані про очікуваний вихід готової продукції з зазначенням
допустимих меж і виходи відповідної проміжної продукції, де це
можливо.
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Технологічні інструкції мають
включати
а) дані про місце проведення процесу й основне обладнання, що застосовується;
b) методи або посилання на методи, що використовуються для підготовки
критичного обладнання (наприклад, очищення, монтаж, калібрування,
стерилізація);
c) перевірки того, що обладнання та робоче місце вільні від попередньої
продукції, документів або матеріалів, які не потрібні для запланованого процесу, а
також що обладнання чисте та готове до використання;
d) детальні поетапні технологічні інструкції [наприклад, перевірка матеріалів,
попередня обробка, порядок завантаження матеріалів, критичні параметри
процесу (час, температура тощо)];
е) інструкції з будь-якого контролю в процесі виробництва з указівкою граничних
меж;
f) при необхідності, вимоги до зберігання нерозфасованої продукції, включаючи
тару, маркування і спеціальні умови зберігання, де це потрібно;
g) усі обов'язкові особливі застережні заходи.
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Інструкції з пакування
Для кожного препарату, розміру і типу паковання слід мати затверджені інструкції з пакування.
Вони мають включати таку інформацію або містити посилання на неї:
a) найменування препарату, включаючи номер серії нерозфасованої продукції та готового
препарату;
b) опис його лікарської форми і сили дії (активності, концентрації або маси лікарської речовини), де
це прийнятно;
c) кількість препарату в остаточному пакованні, виражену в штуках, масі або об’ємі;
d) повний перелік усіх пакувальних матеріалів, включаючи кількості, розміри і типи з указівкою коду
або номера, що відносяться до специфікацій на кожний пакувальний матеріал;
e) при необхідності, зразок або копію відповідних друкованих пакувальних матеріалів і зразки, на
яких показано, куди ставити номер серії і термін придатності продукції;
f) перевірки того, що обладнання та робоче місце вільні від попередньої продукції, документів або
матеріалів, які не потрібні для запланованих операцій з пакування (чистота лінії), а також що
обладнання чисте та готове до використання;
g) особливі застережні заходи, які підлягають дотриманню, включаючи ретельну перевірку зони й
обладнання для того, щоб засвідчитися в очищенні лінії перед початком роботи;
h) опис процесу пакування з усіма основними допоміжними операціями і обладнанням, що
використовується;
і) докладний опис контролю в процесі виробництва з інструкціями щодо відбору проб і
допустимими межами.
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Протоколи виготовлення
серій
На кожну виготовлену серію слід зберігати протокол виготовлення серії. Він має
бути заснований на відповідних частинах затверджених документів: виробничої
рецептури і технологічних інструкцій. Протокол має містити таку інформацію:
а) найменування та номер серії продукції;
b) дати і час початку і завершення технологічного процесу, а також основних
проміжних стадій (операцій);
c) прізвище(а) (ініціали) оператора(ів) різних важливих етапів процесу і при
необхідності будь-якої особи, яка перевірила кожну з цих операцій;
d) номер серії і/або номер аналітичного контролю, а також фактично відважена
кількість кожної вихідної сировини (включаючи номер серії та кількість всякої
доданої регенерованої або переробленої сировини);
e) інформація про всяку технологічну операцію або подію, що стосується справи, а
також про найважливіше використане обладнання;
f) протокол контролів у процесі виробництва і прізвище особи (осіб),
щовиконала(и) їх, а також отримані результати;
g) вихід продукції на різних стадіях виробництва;
h) докладні відомості про особливі проблеми; підписаний дозвіл на будь-яке
відхилення від виробничої рецептури і технологічних інструкцій;
i) затвердження особою, відповідальною за технологічні операції.
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Протоколи пакування серій
На кожну виготовлену серію або частину серії слід зберігати протокол пакування серії. Він має
ґрунтуватися на відповідних частинах інструкцій з пакування.
Протокол пакування серії має містити таку інформацію:
а) найменування та номер серії продукції;
b) дату (дати) і час операцій з пакування;
c) прізвище (ініціали) оператора (ів), який (і) здійснюють різні важливі етапи процесу, і при
необхідності будь-якої особи, яка перевірила кожну з цих операцій;
d) протоколи перевірок ідентичності та відповідності інструкціям з пакування, включаючи
результати виробничого контролю;
e) докладну інформацію про здійснені операції з пакування, включаючи посилання на використані
обладнання і пакувальні лінії;
f) при можливості, зразки використаного друкованого пакувального матеріалу, включаючи зразки,
що демонструють нумерацію серії, нанесення тер-міну придатності та будь-яких додаткових
друкованих написів;
g) докладну інформацію про особливі проблеми або незвичайні події; підписаний дозвіл на будьяке відхилення від інструкцій з пакування;
h) кількість і посилання на номер або найменування всіх друкованих пакувальних матеріалів і
нерозфасованої продукції, виданих, використаних, знищених або повернутих на склад, а також
кількість отриманої продукції для того, щоб скласти відповідний баланс. Якщо має місце надійний
електронний контроль під час пакування, то може бути обгрунтованою відсутність такої інформації;
i) затвердження особою, відповідальною за операції з пакування.
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Методики і протоколи

Одержання
На одержання кожного постачання кожної вихідної сировини, а також
первинного, вторинного і друкованого пакувального матеріалів мають бути
письмові методики і протоколи.
Протоколи одержання мають містити:
а) найменування матеріалу на накладній і на контейнерах;
b) внутрішнє найменування і/або код матеріалу (якщо воно відрізняється від
найменування за пунктом (а);
c) дату одержання;
d) найменування постачальника та виробника;
e) номер серії виробника або довідковий номер;
f) загальну кількість і число отриманих пакувальних одиниць;
g) номер серії, присвоєний після одержання;
h) будь-які коментарі, що мають відношення до справи.
•

Слід мати письмові методики з внутрішнього маркування, карантину і
зберігання вихідної сировини, пакувальних матеріалів і, якщо необхідно,
інших матеріалів.
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Відбір проб
Слід мати письмові методики щодо відбору
проб, що містять відомості про
використовувані методи відбору проб й
обладнання, що використовується, і будьякі необхідні запобіжні заходи, щоб
уникнути контамінації матеріалу або будьякого погіршення його якості.
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Проведення випробувань
Слід мати письмові методики щодо
випробування матеріалів і продукції на
різних стадіях виробництва, які описують
використовувані методи і обладнання.
Проведені випробування мають бути
запротокольовані.
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Додаткові документи
Уповноважена особа повинна мати у розпорядженні всі
протоколи. Має бути у наявності система для зазначення
особливих спостережень та будь-яких змін, внесених у критичні
дані.
• Необхідно вести і зберігати протоколи дистрибуції кожної серії
продукції з метою полегшення відкликання будь-якої серії в разі
необхідності.
• Необхідно мати письмові настанови, методики, правила, а також
звіти та відповідні протоколи щодо виконаних дій або зроблених
висновків стосовно:
– валідації та кваліфікації процесів, обладнання та систем;
– монтажу і калібрування обладнання;
– переносу технологій;
– технічного обслуговування, очищення і санітарної обробки;
•
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Додаткові документи
– питань персоналу, включаючи перелік підписів, навчання з GMP та
технічних питань, перевдягання і гігієнічних вимог, а також перевірку
ефективності навчання;
– контролю навколишнього середовища;
– боротьби з паразитами, шкідливими комахами і тваринами;
– рекламацій;
– відкликання;
– повернення;
– контролю змін;
– дослідження відхилень та невідповідностей;
– внутрішнього аудиту якості / відповідності GMP;
– зведення протоколів при необхідності (наприклад, огляд якості
продукції);
– аудитів постачальників.
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Додаткові документи
• Для основних одиниць виробничого і контрольного обладнання
мають бути в наявності чіткі методики з експлуатації.
• Для найбільш важливих або критичних аналітичних приладів,
технологічного обладнання та зон обробки продукції необхідно
вести журнали. В них слід протоколювати в хронологічному
порядку, будь-яке використання зон та обладнання/методів,
калібрування, технічне обслуговування, очищення або ремонтні
роботи з указівкою дат й осіб, які виконали ці роботи.
• Слід вести облік документів в межах системи управління якістю.
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