
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Національного Стандарту України

„Лікарські засоби. Належна практика виробництва лікарських засобів для
людини”

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
МОЗ України повідомляє про оприлюднення проекту Національного Стандарту
України „Лікарські засоби. Належна практика виробництва лікарських засобів
для людини”.

Належна практика виробництва лікарських засобів для людини (далі
належна практика виробництва, НПВ) є невід’ємною, складовою частиною
загальної системи якості підприємства. ЇЇ розробка та впровадження на
фармацевтичному підприємстві дозволить виробнику лікарських засобів
гарантувати, що продукція постійно виробляється та контролюється за
встановленими стандартами якості, зокрема за цим стандартом.

Цей стандарт розповсюджується на всі види лікарських засобів для
людини та встановлює загальні вимоги до їх виробництва та контролю якості, а
також спеціальні вимоги до організації виробництва окремих видів лікарських
засобів.

Цей стандарт також може бути взятий за основу для використання
виробниками лікарських засобів при розробці ними специфічних правил
виробництва, пристосованих до їх індивідуальних потреб.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту
Національного Стандарту України надсилаються за адресою:

03115, Київ, просп. Перемоги, 120,
Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення,

тел.: (044) 424-12-30, e-mail: web@dslz.gov.ua, Gudz_Natalya@ukr.net
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3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях

інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту
України.
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ВСТУП
Належна практика виробництва лікарських засобів для людини (далі

належна практика виробництва, НПВ) є невід’ємною, складовою частиною
загальної системи якості підприємства. ЇЇ розробка та впровадження на
фармацевтичному підприємстві дозволить виробнику лікарських засобів
гарантувати, що продукція постійно виробляється та контролюється за
встановленими стандартами якості, зокрема за цим стандартом.

НПВ включає в себе вимоги: - до якості всього процесу виробництва та
контролю якості готової продукції, зокрема; - системи документації, яку
повинен розробити виробник для забезпечення якості здійснення усіх
керованих етапів виробництва лікарських засобів; - до ресурсів, наявність яких
необхідна виробнику для успішного впровадження НПВ лікарських засобів,
постійного підтримання та підвищення досягнутого рівня якості, до таких
відносяться: персонал, приміщення, обладнання, вихідна сировина та
матеріали; - безпосередньо до технологічного процесу, випуску продукції,
виробництва за контрактом, особливостей організації виробництва стерильних
та біологічних (імунологічних) лікарських засобів, газів медичних, лікарських
засобів із лікарської рослинної сировини, досліджуваних лікарських засобів; -
до внутрішнього аудиту (само інспекції) для оцінки відповідності діючої
системи якості вимогам НПВ; - системи управління невідповідною продукцією,
зокрема до роботи з рекламаціями, вилученням з обігу невідповідної продукції,
виконуванням коригувальних та запобіжних дій для усунення причин та
запобігання повторення невідповідностей продукції у майбутньому.

Цей стандарт розповсюджується на всі види лікарських засобів для
людини та встановлює загальні вимоги до їх виробництва та контролю якості, а
також спеціальні вимоги до організації виробництва окремих видів лікарських
засобів.

Цей стандарт також може бути взятий за основу для використання
виробниками лікарських засобів при розробці ними специфічних правил
виробництва, пристосованих до їх індивідуальних потреб.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
НАЛЕЖНА ПРАКТИКА ВИРОБНИЦТВА
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

MEDICINAL PRODUCTS
GOOD MANUFACTURING PRACTICE

FOR MEDICINAL PRODUCS FOR HUMAN USE
________________________________________________________

Чинний від _____________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює загальні правила виробництва лікарських засобів

для людини для забезпечення випуску якісної, безпечної та ефективної
продукції.

Стандарт призначено для застосування суб’єктами господарювання усіх
форм власності, які отримали в установленому чинним законодавством України
порядку дозвіл на здійснення господарської діяльність з виробництва
лікарських засобів (виробники, фармацевтичні підприємства).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
Закон України Про лікарські засоби
Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Цивільний Кодекс України
Господарський Кодекс України
ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення
ДСТУ 1.1:2003 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні

види діяльності. Терміни та визначення основних понять
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ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення
національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови,
викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними
контрольовані середовища

Good manufacturing practices for pharmaceutical products. WHO Technical
Report Series, N 823 (Належна практика виробництва фармацевтичних
продуктів, серія технічних доповідей ВООЗ, № 823)

Guide to good manufacturing practice for medicinal products. The rules
governing medicinal products in the European Union, vol.4 (Керівництво з
належної практики виробництва лікарських засобів. Правила управління
лікарськими засобами в Європейському Союзі, том 4)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті, та визначення

позначених ними понять:
аналітично - нормативна документація на лікарський засіб (далі –

АНД)
Нормативні документи, що визначають якісні та кількісні характеристики

лікарського засобу, їх допустимі межі та методики проведення випробувань,
установлюють вимоги до упаковки, маркування, умов зберігання,
транспортування, терміну придатності лікарського засобу тощо, затверджені
під час реєстрації лікарського засобу в Україні

асептичні умови (асептика)
Визначені умови роботи, комплекс організаційних заходів, які дозволяють

максимально захистити лікарські засоби від попадання в них мікроорганізмів
валідація
Дії, які доводять у відповідності із основними принципами НПВ, що будь-

яка методика, процес, обладнання, сировина, діяльність або система дійсно
призводять до очікуваних результатів

випробування
Технічна операція, дія, що полягає у визначенні однієї чи кількох

характеристик продукції, процесу чи послуги за встановленою методикою
виробник
Юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності,

відповідальна за фармацевтичну розробку, виготовлення, пакування та
маркування лікарських засобів незалежно від того, виконуються зазначені
операції самою цією особою чи від її імені
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виробництво (виготовлення)
Діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає всі стадії

технологічного процесу, контроль якості, випуск, зберігання, а також
реалізацію (дистрибуцію) продукції власного виробництва

готовий продукт
Продукт, що пройшов усі стадії виробництва, включаючи фасування в

контейнери та маркування
діюча речовина лікарського засобу (активний фармацевтичний

інгредієнт)
Основний компонент лікарського засобу, який надає властиву йому

специфічну терапевтичну, профілактичну чи діагностичну дію
дистриб’ютор
Суб’єкт господарювання, який отримав в установленому законодавством

України порядку дозвіл (ліцензію) на здійснення оптової торгівлі лікарськими
засобами

допоміжна речовина
Складова частина лікарського засобу, яка є відносно індиферентною щодо

своєї фармакологічної та хімічної дії і яку дозволено у встановленому порядку
використовувати у виробництві лікарських засобів

затвердження
Задокументований акт схвалення того, що будь-які процедури, процеси,

обладнання, матеріали, діяльність, система тощо призведуть до очікуваних
результатів

зона
Частина приміщення, площа, яка використовується для окремої стадії

технологічного процесу та має чіткі візуальні межі
ізольоване приміщення
Частина будівлі або її відсік, які мають окремий вхід, власне освітлення,

вентиляцію (природну або механічну), а також інженерне забезпечення, та
відокремлене від іншого об’єму споруди (будівлі) стінами та перекриттями

інспектування
Оцінювання відповідності оглядом, супроводжуваним відповідним

вимірюванням, випробуванням чи вивірянням
карантин
Статус вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, не

розфасованої або готової продукції, ізольованої фізично чи у інший спосіб на
час прийняття рішення про видачу дозволу на їх використання чи реалізацію
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кваліфікація
Дії, які підтверджують, що будь-яке обладнання працює правильно і

насправді призводить до очікуваних результатів (термін «валідація», як більш
широкий, включає в себе кваліфікацію)

контамінація
Забруднення, зараження
контамінанти
Забрудники (наприклад, частки, мікроорганізми, речовини тощо)
перехресна контамінація
Контамінація (забруднення) вихідної сировини, проміжного чи готового

продукту іншою сировиною або продуктом у процесі виробництва
контроль лікарського засобу
Державна система заходів, спрямована на забезпечення ефективності,

безпеки використання і належної якості лікарських засобів
контроль у процесі виробництва
Випробування, що здійснюються під час виробництва, для того щоб

прослідкувати та, за необхідності, скорегувати процес для забезпечення
відповідності продукту його специфікації. Частиною контролю в процесі
виробництва можна вважати контроль навколишнього середовища чи
обладнання

лікарські засоби
Речовина природного чи синтетичного походження чи суміш речовин, які

використовують для лікування, профілактики та діагностики хвороб людини
лікарська рослинна сировина
Свіжа чи висушена рослина або окрема її частина, що використовуються у

виробництві лікарських засобів
метод
Установлений спосіб здійснення діяльності
методика
Установлена технічна процедура проведення випробувань
належна практика виробництва лікарських засобів для людини (далі -

НПВ)
Вимоги до системи якості виробництва лікарських засобів, у тому числі

вимоги до приміщень, обладнання, персоналу, документації, контролю якості,
роботи з рекламаціями, проведення внутрішнього аудиту (само інспекцій),
робіт за контрактом тощо, дотримання яких гарантує, що лікарські засоби
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постійно виробляються та контролюються відповідно до НПВ та вимог
нормативно-технічної документації на них

настанова
Нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи методи

проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації або утилізації обладнання,
конструкцій чи виробів

не розфасована продукція (продукція «in bulk”)
Будь-яка продукція, що пройшла усі стадії виробництва, окрім фасування
номер серії продукції
Ідентифікація кожної серії продукту за допомогою певної комбінації цифр

та/або букв, що зазначається на етикетці, в протоколах серій, сертифікатах
аналізів тощо

нормативний документ
Документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики

різного виду діяльності або її результатів
парентеральні лікарські засоби
Стерильні лікарські засоби, призначені для введення шляхом ін’єкцій,

інфузій або імплантацій в організм людини
переробка
Перероблення всієї серії продукції або певної її частини невідповідної

якості із застосуванням однієї чи більше додаткових технологічних операції до
досягнення необхідної якості продукції

підприємство
Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом

державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої
господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом
та іншими законами

повернена продукція
Готова продукція повернена з будь-яких причин виробнику
повітряний шлюз
Замкнутий простір з двома чи більше дверима, що розміщується між двома

чи більше приміщеннями, наприклад різного класу чистоти, для контролю
потоку повітря між цими приміщеннями, коли в них необхідно увійти.
Повітряний шлюз використовується для проходу людей та внесення сировини
та матеріалів
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постачальник
Юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка

вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь
проміжний продукт
Частково оброблена сировина, яку передбачається задіяти на інших етапах

обробки перш ніж вона стане готовим не розфасованим продуктом
протокол
Документ, що надає об’єктивне підтвердження про виконану роботу чи

досягнуті результати
процес
Сукупність взаємопов’язаних ресурсів і діяльності, яка перетворює вхідні

елементи у вихідні
рандомізація – randomization
Метод, який використовується для формування послідовності віднесення

учасників клінічних випробувань до груп, наприклад, за допомогою таблиць
випадкових чисел або послідовності випадкових чисел, яку генерує комп’ютер.

реєстраційне посвідчення (торгова ліцензія, офіційний дозвіл на
реалізацію)

Офіційний документ, виданий відповідним регуляторним органом
сертифікації лікарських засобів, який встановлює докладний склад і технологію
виготовлення лікарського засобу, фармакопейні статті, аналітично-нормативну
документацію або інші визнані специфікації складових інгредієнтів продукту, а
також безпосередньо готового лікарського засобу та включає в себе докладний
опис фасування, маркування та терміну придатності.

серія лікарського засобу
Визначена у технологічній документації кількість однорідної продукції

(лікарського засобу), виготовленої в єдиному технологічному процесі від
одного завантаження в одиниці ємнісного обладнання

система якості виробництва лікарських засобів
Сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів організаційної

структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур
фармацевтичного підприємства, а також процесів та ресурсів, які забезпечують
здійснення загального керівництва якістю та гарантують відповідність якості
лікарських засобів їх призначенню

специфікація
Документ, який містить докладні, вичерпні вимоги, яким повинен

відповідати продукт, матеріал чи сировина
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стандарт на процес
Стандарт, що встановлює вимоги, які повинен задовольняти процес, щоб

забезпечити свою відповідність призначенню
стандартна робоча (операційна) процедура (методика) (СРП, СОП,

СРМ)
Затверджена у письмовому вигляді методика, яка містить інструкції для

здійснення певних дій, операцій, видів робіт тощо
стандартизація лікарського засобу
Регламентація вимог, які ставлять до показників якості лікарського засобу
стандартні зразки
Речовини певного ступеня чистоти, які використовують для порівняльної

оцінки показників якості лікарських засобів
суб’єкт господарювання
Зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа

незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка
провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької
діяльності

термін придатності лікарського препарату
Тривалість зберігання препарату протягом якого його фізико-хімічні

властивості, фармакологічний та терапевтичний ефекти не зазнають змін або
зміни відбуваються у встановлених для нього границях (за умови дотримання
умов зберігання)

технічний регламент
Нормативний документ, що містить технічні вимоги або безпосередньо,

або через посилання на стандарт, технічні умови, настанову чи їх зміст
технічні умови
Нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні

відповідати виріб, процес чи послуга
уповноважена особа
Працівник фармацевтичного підприємства з відповідною вищою освітою

(у галузях – фармація, хімія, біологія) та стажем роботи не менше двох років, на
якого керівництвом підприємства покладено відповідальність за
функціонування системи якості лікарських засобів на підприємстві та надання
дозволів на подальшу реалізацію лікарських засобів

фальсифікація, фальсифіковані (підроблені) лікарські засоби
лікарські засоби, які вироблені іншим виробником, ніж заявлений в

реєстраційному посвідченні, навмисно неправильно промарковані щодо
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ідентичності та/або назви виробника. Фальсифікованими можуть бути як
оригінальні, так і відтворені препарати; вони можуть містити інгредієнти у
відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих речовин, з
недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці

фармакопейна стаття
Нормативний документ, який установлює вимоги до якості лікарського

засобу
чисте приміщення (зона)
Приміщення (зона) з визначеним рівнем концентрації часток та

мікроорганізмів у повітрі навколишнього середовища, яке побудоване та
використовується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження,
утворення і втримання цих контамінантів усередині приміщення (зони), та
дозволяє, за необхідності, контролювати інші параметри, наприклад,
температуру, вологість та тиск

якість
Сукупність характеристик об’єкту, що відносяться до його можливостей

задовольнити установлені та передбачені вимоги до нього

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Виробництво лікарських засобів здійснюється виробниками

(фармацевтичними підприємствами) - суб’єктами господарювання на підставі
дозволу (ліцензії) на цей вид діяльності за умови виконання кваліфікаційних,
організаційних, інших спеціальних вимог, установлених чинним
законодавством України.

4.2 Виробництво лікарських засобів здійснюється у відповідності до
технічного та технологічного регламентів або прирівняних до них інших
документів: досьє виробничої дільниці, виробнича рецептура із відповідними
технологічними інструкціями тощо; з додержанням вимог Державної
Фармакопеї України та інших нормативних документів, що встановлюють
вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та
методів контролю якості лікарського засобу, та цього стандарту.

5. НАЛЕЖНА ПРАКТИКА ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ЛЮДИНИ

5.1. Управління якістю
5.1.1 Фармацевтичне підприємство повинно виробляти лікарські засоби

так, щоб забезпечити їх відповідність своєму призначенню, вимогам
аналітично-нормативних документів та виключити ризик для пацієнтів,
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пов'язаний з недостатньою безпекою, якістю чи ефективністю лікарських
засобів.

5.1.2 На підприємстві повинна бути розроблена та правильно
функціонувати система якості процесу виробництва лікарських засобів (далі –
система якості). Забезпечення та подальше управління якістю є головним
завданням керівництва підприємства та вимагає участі і відповідальності усього
персоналу підприємства-виробника, постачальників та дистриб’юторів.

5.1.3 Система якості повинна бути повністю задокументована, а її
ефективність – проконтрольована.

5.1.4 Усі складові частини системи якості повинні бути належним чином
забезпечені: кваліфікованим компетентним персоналом, достатньою кількістю
відповідних приміщень, одиниць обладнання та устаткування тощо.

5.1.5 На підприємстві наказом його вищого керівництва має бути
призначена Уповноважена особа.

5.1.6 Усі окремі дії, операції та види робіт повинні бути викладені у
вигляді СРП (СОП, СРМ). Персонал, що виконує ці дії, повинен бути навчений
правильному проведенню процесів.

5.1.7 Повинні бути здійснені попереджуючі (запобіжні) заходи для
забезпечення виробництва якісними: вихідною сировиною та пакувальними
матеріалами.

5.1.8 Усі процеси виробництва лікарських засобів повинні чітко
визначатися, підлягати систематичному перегляду, з точки зору накопиченого
досвіду, та забезпечувати послідовне виготовлення лікарських засобів потрібної
якості у відповідності з АНД, фармакопейною статтею чи специфікацією.

5.1.9 Повинні бути визначені та затверджені усі критичні стадії процесу
виготовлення та суттєві зміни, які можуть з’явитися у процесі виробництва.

5.1.10 Під час виробничого процесу потрібно реєструвати його робочі
параметри для підтвердження виконання усіх необхідних окремих етапів
виробництва.

5.1.11 Будь-які виявлені відхилення у виробничому процесі мають бути
зареєстровані та згодом досліджені.

5.1.12 На кожну вироблену серію продукції повинні комплектуватися
протоколи серії, що охоплюють усю історію даного продукту від надання
дозволу на використання вихідної сировини та матеріалів, виготовлення до
розподілу готового продукту (додаток А).

5.1.13 Повинна бути розроблена система відкликання будь-якої серії
продукції із обігу.

5.1.14 Кожен випадок рекламацій на якість продукції має бути належним
чином розслідуваним та запротокольованим, повинні бути виявлені причини
відхилень якості конкретного продукту та визначені заходи по відношенню до
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неякісної продукції та для запобігання повторення таких випадків у
майбутньому.

5.1.15 Контроль якості
На фармацевтичному підприємстві повинен здійснюватися постійний

контроль якості усього процесу виробництва лікарського засобу: окремих його
етапів, контроль у процесі виробництва, випробування вихідної сировини та
матеріалів, проміжної, не розфасованої та готової продукції, надання дозволів
на використання у виробництві, на реалізацію готової продукції тощо:

5.1.15.1 для чого у підприємства мають бути у наявності належні засоби,
навчений персонал, затверджені методики відбору проб, контролю та
випробування вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, не
розфасованої та готової продукції, а також, за необхідності, для контролю
оточуючого середовища;

5.1.15.2 методики випробувань повинні пройти валідацію;
5.1.15.3 повинні бути складені протоколи, які документально

підтверджують, що всі необхідні заходи по відбору проб, контролю та
методикам випробувань дійсно виконані;

5.1.15.4 готова продукція повинна містити ті інгредієнти, які в кількісному
та якісному складі затверджені у реєстраційному посвідченні;

5.1.15.5 повинні бути зареєстровані результати інспектування та
випробування вихідних матеріалів і сировини, проміжної, не розфасованої та
готової продукції у порівнянні з специфікаціями на них. Інспектування кожного
продукту повинно включати в себе огляд та оцінку відповідної виробничої
документації та оцінку відхилень від встановлених методик;

5.1.15.6 жодна серія готової продукції не може бути реалізована доки
Уповноважена особа не підтвердить її відповідність реєстраційним
документам;

5.1.15.7 для реалізації можливості проведення у майбутньому, за
необхідності, повторних випробувань продукції повинні зберігатися зразки
вихідних матеріалів, сировини та готової продукції кожної серії у кількостях
достатніх для проведення трьох повних аналізів. Продукція повинна
зберігатися у кінцевій упаковці, за виключенням надзвичайно великих
упаковок;

5.1.15.8 для забезпечення контролю якості на підприємстві повинен бути
відповідний підрозділ контролю якості, укомплектований необхідною
кількістю окремих лабораторій, персоналу та обладнання. За відсутності
власного підрозділу контролю якості контроль якості може здійснюватися на
договірних засадах лабораторією, акредитованою чи атестованою в
установленому порядку Міністерством охорони здоров’я України [1];
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5.1.15.9 увесь контроль якості у процесі виробництва, включаючи той, що
виконується безпосередньо у виробничій зоні, слід виконувати відповідно до
затверджених СРП (СОП, СРМ), а його результати протоколювати. Повинні
зберігатися та бути легко доступними первинні дані, зафіксовані у протоколах
та/або лабораторних журналах;

5.1.15.10 контроль якості готової продукції повинен охоплювати усі
чинники, включаючи умови виробництва, результати випробувань у процесі
виробництва, огляд виробничої документації, включаючи протоколи пакування,
відповідність АНД, специфікаціям на готову продукцію та перевірку
остаточного пакування готової продукції.

5.2 Вимоги до документації
5.2.1 Загальні положення
Документація належної практики виробництва лікарських засобів повинна

містити:
а) технічні та технологічні регламенти або досьє виробничої дільниці,

виробничу рецептуру із відповідними технологічними інструкціями (зокрема,
інструкції по пакуванню);

б) Державну Фармакопею України [2] ;
в) АНД, фармакопейні статті та специфікації на вихідні сировину,

матеріали та проміжну, не розфасовану і готову продукцію;
г) нормативні документи, що встановлюють вимоги до лікарського засобу,

його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості
лікарського засобу;

д)  задокументовані методики –  СОП,  СРП,  СРМ на кожну окрему дію,
операцію чи вид роботи, зокрема на отримання та контроль кожної поставки
вхідної сировини та матеріалів, відбір проб;

е) методики випробувань;
ж) протоколи виготовлення серій продукту;
к) протоколи або робочі журнали результатів контролю;
л) протоколи валідації робочих методик;
м) протоколи кваліфікації обладнання;
н) методики експлуатації особливо важливих одиниць виробничого та

контрольного обладнання;
п) журнали роботи та обслуговування технологічного обладнання з

інформацією про всі роботи по кваліфікації, калібруванню, технічному
обслуговуванню, очистці та ремонту (обов’язково - для кожної одиниці
критичного для виробничого процесу обладнання);
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р) задокументована процедура відкликання продукції із обігу;
с) задокументована процедура поводження із поверненою із обігу

продукцією та знищення неякісних вхідної сировини, матеріалів та готової
продукції;

т) задокументована система розслідування рекламацій на якість продукції;
у) протоколи роботи з персоналом, у тому числі кваліфікаційні вимоги,

навчання персоналу, санітарно-гігієнічні вимоги;
ф) протоколи щоденного моніторингу навколишнього середовища та

боротьби з гризунами і комахами.
Вищезазначені документи можуть зберігатися та використовуватися

виробником окремо чи разом, на його розсуд.

5.2.2 Управління документацією
Необхідно здійснювати управління документацією системи якості –

належної практики виробництва лікарських засобів (далі – НПВ). Чітко
складена документація запобігає помилок у виробництві лікарських засобів.

5.2.2.1 Усі документи повинні бути спроектовані, підготовлені, розглянуті
та розподілені з особливою увагою.

5.2.2.2 Повинна бути розроблена задокументована методика для
визначення управлінських дій з документами: затвердження; аналізування;
актуалізація, у разі потреби; забезпечення ідентифікації змін та статусу чинної
версії документів; забезпечення наявності актуальних версій документів у
місцях застосування; запобігання ненавмисному застосуванню застарілих
документів.

5.2.2.3 Документи повинні бути датовані, затверджені, підписані
уповноваженими на це спеціалістами. Ні в один документ не повинні вноситись
зміни без дозволу на це відповідальної особи. Будь-які зміни, внесені вручну,
повинні бути підписані та датовані.

5.2.2.4 Зміст кожного документу повинен бути однозначним: назва
(заголовок), характер та призначення документа чітко сформульовані.
Документи повинні розташовуватися у відповідному порядку та забезпечувати
легкість перевірки.

5.2.2.5 Виготовлені робочі копії чинних документів повинні бути
розбірливими та чіткими.

5.2.2.6 Специфікації на вихідну сировину, пакувальні матеріали, проміжну,
не розфасовану та готову продукцію, воду, розчинники та реактиви, що
використовуються у виробництві, повинні бути належним чином розроблені,
затверджені та дозволені до використання відповідно до діючого порядку чи
СРП виробника.



Національний стандарт України. ДСТУ. Лікарські засоби. Належна практика
виробництва лікарських засобів для людини (ПРОЕКТ) 16

5.2.2.7 Документи можуть вестися також і в електронному вигляді, у
такому випадку обов’язково призначається уповноважений на ці дії спеціаліст
чи спеціалісти.

5.2.2.8 Будь-які документи, що стосуються виробництва конкретної серії,
повинні зберігатися не менше одного року після закінчення терміну
придатності лікарського засобу.

5.2.3 Управління протоколами серій
Для надання найбільш повних доказів відповідності процесу виробництва

лікарських засобів вимогам НПВ слід комплектувати протокол серії.
Рекомендації щодо змісту протоколу виробництва серії лікарського засобу
викладено у додатку А.

5.3 Управління ресурсами
Виробник повинен визначити та забезпечити наявність усіх необхідних

ресурсів для впровадження НПВ лікарських засобів, постійного підтримання та
підвищення досягнутого рівня якості.

5.3.1 Персонал
Створення та підтримання НПВ, задовільне функціонування системи

гарантування якості, належного виробництва та контролю якості лікарських
засобів ґрунтується на людських ресурсах.

5.3.1.1 У виробника повинна бути адекватна кількість персоналу
необхідної кваліфікації та практичного досвіду. Відповідальність, що
покладається на кожного окремого спеціаліста, не повинна бути надмірною,
щоб представляти будь-який ризик для якості їхньої роботи.

5.3.1.2 У виробника повинна бути схема організаційної структури, він
повинен визначити необхідний рівень компетентності для персоналу,
залученого до робіт, що впливають на якість продукції.

5.3.1.3 У кожного відповідального співробітника повинні бути свої
специфічні обов’язки, закріплені відповідною посадовою інструкцією, та
відповідний ступінь влади для їх здійснення.

5.3.1.4 Увесь персонал повинен бути ознайомленим із вимогами НПВ, які
його безпосередньо стосуються.

5.3.1.5 Виробник повинен забезпечити первинне та періодичне подальше
навчання персоналу, діяльність якого може вплинути на якість продукції.
Навчання проводиться відповідно визначених виробником навчальних програм.
Практичну ефективність навчання необхідно періодично оцінювати, протоколи
навчань слід зберігати.
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5.3.1.5 Персонал, задіяний на виробничих дільницях, де забруднення
становлять реальну небезпеку, наприклад, чисті приміщення або дільниці, на
яких обробляються високоактивні, токсичні, інфекційні або сенсибілізуючі
матеріали, повинен проходити спеціальне навчання.

5.3.1.6 Право на контрольований доступ у виробничі приміщення та зони
контролю якості повинен мати тільки уповноважений на це персонал
відповідно до процедур виробника. Відвідувачі та персонал, який не пройшов
спеціального навчання, як правило, не повинні допускатися на виробничі
дільниці та зони контролю якості. Якщо ж в цьому виникла нагальна потреба,
допуск до цих приміщень та зон можливий у супроводі відповідальної особи та
за умови обов’язкового інструктажу щодо правил особистої гігієни та
використання захисного спецодягу.

5.3.1.7 Увесь персонал, зайнятий у виробництві, повинен підтримувати та
виконувати заходи особистої гігієни і правила внутрішнього розпорядку:

5.3.1.7.1 перед прийомом на роботу та у подальшому із визначеною
виробником періодичністю проходити обов’язкові медичні огляди;

5.3.1.7.2 носити захисний технологічний одяг, що відповідає виконуваним
операціям. Комплектність, терміни заміни та правила підготовки
технологічного одягу повинні бути визначені виробником;

5.3.1.7.3 мити руки перед входом на територію виробничої дільниці;
5.3.1.7.4 у випадку появи явних ознак захворювання чи відкритих ран

персонал не повинен допускатися до роботи та самостійно повідомляти про
стан свого здоров’я безпосередньому керівнику;

5.3.1.7.5 у виробничих дільницях, зонах контролю якості та складських
приміщення забороняється зберігати та вживати напої і їжу, палити, зберігати
рослини, особисті лікарські засоби.

5.3.2 Приміщення
Приміщення необхідно проектувати, розміщувати, будувати,

пристосовувати та експлуатувати таким чином, щоб це відповідало процесам,
що в них здійснюються. Їх планування та дизайн повинні зводити до мінімуму
ризик помилок та дозволяти підтримувати необхідний рівень чистоти та
експлуатації для запобігання перехресній контамінації, накопичення пилу або
бруду чи інших небажаних впливів на якість продукції.

5.3.2.1 Виробничі будівлі повинні бути розміщені у такому оточенні, яке у
сумарній оцінці заходів захисту процесу виробництва, складає мінімальний
ризик будь-якої контамінації матеріалів чи продуктів.

5.3.2.2 Приміщення, призначені для виготовлення лікарських засобів,
повинні бути спроектовані, побудовані та пристосовані таким чином, щоб
спростити та полегшити санітарні заходи в них.
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5.3.2.3 Приміщення повинні експлуатуватися акуратно, слід наглядати за
тим, щоб роботи, пов’язані з ремонтом та експлуатацією будівель, не складали
небезпеки для якості продукції. Приміщення повинні митися та
дезінфектуватися, де це необхідно, згідно із відповідними СРП (СОП,СРМ).

5.3.2.4 Електрозабезпечення, освітлення, температура, вологість повітря та
вентиляція повинні бути належними та такими, що не впливають несприятливо
чи опосередковано на точність функціонування обладнання та лікарські засоби
під час їх виготовлення і зберігання.

5.3.2.5 Приміщення повинні бути спроектовані та обладнанні таким чином,
щоб забезпечити максимальний захист від проникнення в них комах або
тварин.

5.3.2.6 Вимоги до виробничих приміщень:
5.3.2.6.1 повинні бути вжиті заходи, що запобігають входу у виробничі

приміщення сторонніх осіб, вони не повинні використовуватися як прохідні для
персоналу, що в них не працює;

5.3.2.6.2 приміщення слід розміщувати таким чином, щоб забезпечити
виробництво на дільницях, логічно пов’язаних між собою, відповідною
послідовністю виробничих операцій і визначеним рівнем чистоти;

5.3.2.6.3 для того, щоб звести до мінімуму ризик небезпечних наслідків
перехресної контамінації для виробництва окремих лікарських засобів, таких як
речовини, що сильно сенсибілізують (зокрема, пеніциліни) або біологічні
лікарські засоби (наприклад, живі мікроорганізми), повинні використовуватися
спеціально для них призначені ізольовані приміщення. Виробництво іншої
продукції, такої як певні антибіотики, гормони, цитотоксини, високоактивні
лікарські засоби, зазвичай, не слід здійснювати у одних і тих же виробничих
приміщеннях, що і інші лікарські засоби. Виробництво такої продукції, у
виключних випадках, дозволяється здійснювати у тих же приміщеннях з
використанням робочого обладнання за умови проведення технологічного
процесу кампаніями (з дотриманням особливих заходів організації виробництва
із розділенням у часі, спеціальних заходів попередження та виконанням
відповідних вимог);

5.3.2.6.4 адекватність площ робочих та складських зон (у процесі
виробництва) повинна дозволяти розмістити обладнання та матеріали у такому
логічному порядку, щоб звести до мінімуму ризик пропуску або неправильного
застосування будь-якого етапу процесу виготовлення або контролю, плутанини
різних лікарських засобів або їх компонентів та запобігти перехресній
контамінації;

5.3.2.6.5 опорядження приміщень повинно відповідати визначеним рівням
чистоти. Внутрішні поверхні (стіна, підлога і стеля) повинні легко й ефективно
очищатися та дезінфектуватися;

5.3.2.6.6 водостоки повинні бути адекватної пропускної здібності та
належно обладнанні для запобігання зворотньому потоку рідин;
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5.3.2.6.7 виробничі дільниці слід ефективно вентилювати, вони повинні
бути забезпечені засобами для контролю потоків повітря (у тому числі
моніторингу температури, вологості та фільтрації, за необхідності) у
відповідності до продукції, що виготовляється, здійснюваних операцій та
навколишнього середовища;

5.3.2.6.8 приміщення для фасування та пакування лікарських засобів
повинні бути належним чином спроектовані та розміщені, щоб запобігти
переплутанню та перехресній контамінації;

5.3.2.6.9 для зважування вихідної сировини повинні бути спроектовані
зони (приміщення) для зважування, відповідно пристосовані для цієї операції.

5.3.2.7 Вимоги до складських приміщень
5.3.2.7.1 приміщення (зони) для зберігання повинні забезпечити

упорядковане зберігання різних категорій матеріалів та продукції: вихідної
сировини та пакувальних матеріалів, проміжних, не розфасованих продуктів,
готових лікарських засобів; продуктів, що знаходяться у карантині до
прийняття рішення про поводження з ними, дозволених до реалізації,
відбракованих, повернутих та вилучених із обігу лікарських засобів;

5.3.2.7.2 складські приміщення (зони) повинні бути спроектовані чи
пристосовані таким чином, щоб забезпечити належні умови зберігання,
зокрема, вони повинні бути чистими, сухими, експлуатуватися у допустимому
інтервалі температур. У тих випадках, коли вимагаються спеціальні умови
зберігання, такі умови повинні бути передбачені, перевірені та прослідковані;

5.3.2.7.3 приміщення для прийому та відпуску продукції повинні бути
захищеними від погодних впливів, слід передбачити у них можливість очистки
та миття контейнерів перед направленням на зберігання;

5.3.2.7.4 карантинний статус продукції, вихідної сировини та матеріалів
повинен підтримуватись їх зберіганням у окремому приміщенні або на
спеціально виділеній площі із відповідним чітким маркуванням та обмеженими
доступом до них тільки визначеного персоналу;

5.3.2.7.5 як правило, повинно бути виділене окреме приміщення для
відбору проб вихідних матеріалів, якщо це фізично неможливо, то у
приміщенні зберігання повинна бути організована зона для відбору проб
відповідним чином обладнана для запобігання забруднення чи перехресної
контамінації;

5.3.2.7.6 повинно бути передбачене роздільне зберігання відбракованих,
вилучених із обігу та повернутих матеріалів і продуктів;

5.3.2.7.7 сильнодіючі речовини, наркотичні засоби, психотропні речовини
та прекурсори, отруйні, імунобіологічні, термолабільні, вогненебезпечні,
легкозаймисті, вибухонебезпечні лікарські засоби, лікарська рослинна сировина
повинні зберігатися у визначених чинним законодавством України умовах у
відповідно обладнаних зонах(приміщеннях);
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5.3.2.7.8 друковані пакувальні матеріали відносяться до критичних у
виробничому процесі, тому повинна бути забезпечена висока надійність та
безпечність їх зберігання.

5.3.2.8 Лабораторії контролю якості:
5.3.2.8.1 приміщення лабораторій повинні відповідати вимогам до

випробувань, які в них виконуються;
5.3.2.8.2 як правило, лабораторії контролю якості повинні бути

відокремлені від виробничих дільниць;
5.3.2.8.3 лабораторії, у яких використовують методи біологічних,

мікробіологічних або радіоізотопних випробувань, повинні бути відокремлені
одна від одної і забезпечені автономними системами кондиціювання повітря та
іншими системами технічного обслуговування;

5.3.2.8.4 у лабораторії повинно бути передбачене приміщення чи виділена
та відповідно обладнана зона для зберігання стандартних зразків (еталонних
стандартів), зразків лікарських засобів та робочих проколів чи журналів;

5.3.2.8.5 для точних та чуттєвих приладів, для правильної роботи яких
необхідний захист від електричних поміх, вібрації, вологості тощо, повинні
використовуватися окремі приміщення.

5.3.2.9 Допоміжні приміщення (дільниці)
5.3.2.9.1 допоміжні приміщення: кімнати відпочинку персоналу, їдальні,

туалети, душові повинні бути відокремлені від інших приміщень: виробничих,
складських та контролю якості;

5.3.2.9.2 приміщення для переодягання та зберігання власного одягу, а
також миття та туалету персоналу повинні бути легкодоступними та
відповідати числу користувачів;

5.3.2.9.3 експлуатаційні майстерні повинні бути, по можливості,
відокремлені від виробничих дільниць. Якщо, за необхідності, запасні деталі та
інструменти зберігаються на виробничій дільниці, то вони повинні зберігатися
в відокремлених приміщеннях або у спеціально призначених для цих цілей
шафах, що замикаються;

5.3.2.9.4 віварії повинні бути надійно ізольовані від інших приміщень,
мати окремий вхід (доступ тварин)та автономну вентиляцію.

5.3.3 Обладнання
Обладнання повинно бути розміщене, спроектоване, створене,

пристосоване та експлуатуватися таким чином, щоб відповідати операціям, що
на ньому виконуються. Розміщення та дизайн обладнання повинні відповідати
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цілям: зведення до мінімуму ризику помилок та іншої будь-якої дії на якість
продукції, забезпечення ефективного миття, очищення і експлуатації для
запобігання перехресної контамінації, утворення пилу чи накопичення бруду.

5.3.3.1 Обладнання повинно бути змонтовано у такий спосіб, щоб звести
до мінімуму будь-який ризик помилок чи контамінації.

5.3.3.2 Усі зафіксовані трубопроводи повинні бути чітко промарковані з
вказівкою їх вмісту та напрямку потоку рідини чи газу.

5.3.3.3 Всі службові системи труб чи устаткування повинні бути адекватно
промарковані, особлива увага приділяється на забезпечення невзаємозамінності
сполучень чи адаптерів для небезпечних газів та рідин.

5.3.3.4 Ваги та інше вимірювальне обладнання відповідного масштабу та
класу точності повинно бути доступним для операцій, виробничих та
контрольних, і калібруватися у відповідності до розробленого виробником
графіку.

5.3.3.5 Виробниче обладнання повинно бути спроектоване, розміщене та
експлуатуватися відповідно до його призначення та технічного і технологічного
регламентів.

5.3.3.6 Дизайн виробничого обладнання повинен забезпечити можливість
його миття та очищення відповідно до затвердженого виробником
календарного плану.

5.3.3.7 Виробниче обладнання не повинно створювати загрозу для якості
продукції: частини обладнання, що безпосередньо контактують з продукцією,
повинні бути інертними до неї, не виділяти чи адсорбувати додаткових
речовин.

5.3.3.8 Обладнання та інструментарій лабораторій контролю якості
повинні відповідати процедурам випробувань, що на них виконуються.

5.3.3.9 Засоби вимірювань через визначені проміжки часу підлягають
державній повірці відповідно до чинного законодавства.

5.3.3.10 Установки для підготовки води і систем її розподілу слід
проектувати і експлуатувати так, щоб забезпечити надійне постачання води
відповідної якості. Трубопроводи для води дистильованої, деіонізованої тощо
повинні з встановленою періодичністю проходити санітарну обробку згідно до
відповідної СОП(СРП, СРМ).

5.3.3.11 Дефектне та несправне обладнання, за можливості, терміново
видаляють із виробничої чи контрольної дільниці, у крайньому випадку – його
чітко та зрозуміло маркують щодо його дефектності.

5.3.3.12 Роботи по ремонту та технічному обслуговуванню обладнання не
повинні становити небезпеки для якості продукції.

5.3.3.13 Введення попередньо відвалідованих комп’ютеризованих систем в
процес виробництва лікарських засобів, включаючи зберігання, дистрибуцію та
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контроль якості, не повинно відміняти необхідність виконання основних
принципів НПВ. Особлива увага повинна бути приділена розміщенню
комп’ютерного обладнання у придатних умовах без впливу екстремальних
факторів на роботу системи та вибору програмного забезпечення для
комп’ютерів, яке є критичним компонентом системи. Основні принципи
функціонування та обслуговування комп’ютерної системи повинні бути
викладені у відповідній письмовій методиці.

5.3.4 Матеріали
Головна мета роботи фармацевтичного підприємства виробництво готових

лікарських засобів для їх наступного використання пацієнтами. Для отримання
готової продукції використовуються вихідна сировина: діючі та допоміжні
речовини, пакувальні матеріали, друкована продукція; проміжні та не
розфасовані продукти; реактиви, поживні середовища, стандартні зразки. У
даному підрозділі усі вищезазначені об’єкти об’єднані під назвою «Матеріали»
та викладені основні вимоги до них.

5.3.4.1 Всі вихідні матеріали і готова продукція повинні пройти карантин
після отримання чи виготовлення до видачі відповідного дозволу на їх
використання чи реалізацію.

5.3.4.2 Всі матеріали повинні зберігатися у відповідних умовах,
визначених виробником, упорядкованим способом, що забезпечує оборотність
запасів за принципом: «першим прийшов – першим пішов», проміжні та не
розфасовані продукти зберігаються окремо.

5.3.4.3 Вихідні матеріали повинні закуповуватися тільки у постачальників,
зазначених у відповідних специфікаціях, і, якщо це можливо, безпосередньо у
виробників.

5.3.4.4 Контейнери при надходженні матеріалів перевіряються на
цілісність упаковки та наявність пломб, а також на відповідність замовленню,
транспортній накладній та етикеткам постачальника.

5.3.4.5 Усі вхідні матеріали повинні бути відповідно промарковані при їх
надходженні на склад; етикетки повинні містити наступну інформацію:
установлена назва матеріалу, номер серії (партії), присвоєний йому
постачальником та при отриманні виробником; статус контейнера: «карантин»,
«на випробуванні», «дозволений до використання», «відбракований»,
«повернення», «вилучення» тощо, термін придатності і дата повторного
контролю якості.

5.3.4.6 Усі вхідні матеріали повинні пройти обов’язковий вхідний контроль
та отримати дозвіл підрозділу контролю якості підприємства на їх
використання та подальше зберігання. Повинна бути у наявності письмова
стандартна методика щодо відбору проб матеріалів та готової продукції
(додаток Б).
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5.3.4.7 Вихідні матеріали дозволяється розподіляти тільки спеціально
призначеним спеціалістам згідно із відповідною СОП (СРП, СРМ).

5.3.4.8 Кожне найменування виданого матеріалу, його маса чи об’єм
повинні бути незалежно перевірені, ці дії - відповідно задокументовані.

5.3.4.9 Усі вихідні матеріали, видані для виготовлення однієї серії
лікарського засобу, повинні бути чітко промарковані, як такі, та зберігатися
разом.

5.3.4.10 Особлива увага повинна приділятися друкованих пакувальним
матеріалам, їх слід зберігати у гарантовано безпечних умовах, для виключення
несанкціонованого доступу до них. Розрізані етикетки і інші незакріплені
друковані матеріали повинні зберігатися та транспортуватися у різних закритих
контейнерах для запобігання переплутанню.

5.3.4.11 Усі реактиви(реагенти) та поживні середовища повинні бути
одразу зареєстровані та відповідно промарковані після їх отримання чи
виготовлення. На етикетці зазначають: концентрацію, показники
стандартизації, термін придатності, дату рестандартизації, умови зберігання;
етикетку складає та підписує спеціаліст, що виготовив реактив.

5.3.4.12 Зразки еталонних стандартів (стандартних речовин та реактивів)
можуть бути представлені: офіційними стандартами, фармакопейними
стандартами та виготовлені виробником. Всі вони зберігаються та
використовуються під відповідальність спеціально призначеної особи у
спеціально організованому для них місці.

5.3.4.13 Відбраковані, повернуті за причиною неякісності, вилучені
матеріали та, ті термін придатності яких минув, повинні бути повернуті
постачальнику (виробнику), утилізовані чи знищені згідно з відповідною СОП
(СРП, СРМ) виробника, із обов’язковим документуванням процедури.

5.3.4.14 Зразки готової продукції та, за необхідності, вихідної сировини і
матеріалів для визначення термінів придатності та моніторингу показників
якості у процесі зберігання повинні витримувати випробування із стабільності
за відповідними програмами, які розробляє та виконує підрозділ контролю
якості виробника (додаток В).

5.4. Виробництво лікарських засобів
5.4.1 Технологічний процес
Усі технологічні операції повинні здійснюватися за допомогою чітко

визначених процедур у відповідності із дозволами на виробництво та наступну
реалізацію з метою отримання продукції належної якості.

5.4.1.1 Усі маніпуляції із вихідною сировиною та матеріалами, готовою
продукцією, а саме: отримання та карантин, відбір проб, зберігання,
маркування, відпуск, обробка, фасування та розподіл готової продукції, повинні
виконуватись у повній відповідності з СРП (СОП,СРМ) та реєструватися у
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протоколі серії. Якщо все ж таки відхилення від письмових методик мають
місце при виробництві, то вони повинні бути санкціоновані письмово офіційно
призначеною особою із залученням підрозділу контролю якості.

5.4.1.2 Потрібно проводити перевірки фактичного виходу продуктів і
погоджувати необхідну кількість продуктів та матеріалів для отримання
відхилень у виході продуктів у допустимих межах.

5.4.1.3 Протягом усього виробничого циклу всі матеріали, контейнери для
вихідної сировини, не розфасованої продукції, основні одиниці обладнання,
виробничі приміщення повинні бути промарковані інформацією про назву,
лікарську форму, силу дії та номер серії продукту, що виготовляється, із
зазначенням, по можливості, етапу технологічного процесу.

5.4.1.4 Доступ у виробничі приміщення під час виробництва є обмеженим
та дозволеним тільки персоналу, затвердженому на ці операції.

5.4.1.5 Контроль у процесі виробництва здійснюють, як правило, у межах
виробничих дільниць із використанням спеціального контрольного обладнання.

5.4.1.6 Будь-який новий технологічний процес (нове виробництво) чи
важлива модифікація виробничого процесу повинні пройти валідацію.
Критичні стадії технологічного процесу слід регулярно ревалідувати.

5.4.1.6 Запобігання перехресній контамінації
Виробник повинен передбачити та здійснювати наступні технічні та

організаційні заходи для запобігання перехресній контамінації:
5.4.1.6.1 забезпечення виробничих приміщень відповідними повітряними

шлюзами, різницею тисків та відсмоктуванням (екстракцією) повітря;
5.4.1.6.2 зведення до мінімуму ризику контамінації внаслідок рециркуляції

чи зворотнього введення попередньо необробленого чи недостатньо
обробленого повітря;

5.4.1.6.3 використання на виробничих дільницях захисного одягу;
5.4.1.6.4 використання процедур прибирання, очищення та деконтамінації

відомої ефективності;
5.4.1.6.5 використання закритих систем виробництва;
5.4.1.6.6 валідація процедури очищення обладнання та приміщень;
5.4.1.6.7 застосування етикеток із статусом чистоти для обладнання та

приміщень.
5.4.1.7 Виробничі дільниці, на яких виготовляють продукти чуттєві до

контамінації, повинні із встановленою виробником періодичністю підлягати
мікробіологічному моніторингу.

5.4.1.8 Перед початком будь-якої виробничої операції слід переконатися,
що виробнича дільниця та обладнання очищенні і готові до використання.
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5.4.1.9 Усі контрольні випробування під час виробничого процесу повинні
бути зареєстровані та згодом внесені до протоколу серії.

5.4.1.10 Будь-які відхилення у виробничому процесі повинні бути
зареєстровані та згодом дослідженні.

5.4.1.11 Для переконання у правильності роботи обладнання, під’єднання
трубопроводів для транспортування проміжних продуктів повинні
виконуватись періодичні перевірки.

5.4.1.12 Операції з пакування
При виконанні операцій пакування особливу увагу слід приділяти

зведенню до мінімуму ризику перехресної контамінації, плутанини та підміни
продуктів:

5.4.1.12.1 різні продукти не слід розфасовувати в один і той же час;
5.4.1.12.2 на кожній лінії фасування повинні бути вказані назва та номер

серії продукту, що фасується;
5.4.1.12.3 як правило, упаковки продуктів повинні маркуватися зразу після

їх заповнення та опломбування. Якщо операція маркування з певних причин є
відкладеною (відстроченою), то у виробника на цей випадок повинна бути
затверджена спеціальна СРП для запобігання плутанини чи неправильного
маркування продукції;

5.4.1.12.4 повинна бути перевірена та зареєстрована у протоколі пакування
правильність нанесення будь-яких наддруковок (кодового номеру, терміну
придатності, номеру серії тощо), зроблених окремо чи нанесених в ході
фасування;

5.4.1.12.5 особлива увага приділяється використанню нарізаних етикеток
та операціям ручної фасовки;

5.4.1.12.6 під час пакування повинен здійснюватися контроль продукції,
що включає в себе перевірку: загального зовнішнього вигляду упаковки, її
комплектності, правильного використання упаковок та продукції, правильності
усіх наддруковок, функціонування моніторів лінії фасування;

5.4.1.12.7 по закінченню операції пакування серії продукту будь-який
пакувальний матеріал із кодом даної серії повинен бути знищений відповідно
до визначених виробником процедур.

5.4.1.13 Перероблена продукція
5.4.1.13.1 переробка відбракованої продукції повинна здійснюватися тільки

у виключних випадках. Вона дозволяється тільки тоді, коли ця операція не
вплине на якість готового продукту, є у наявності відповідна СРП (СОП, СРМ)
чи специфікація та ця технологічна операція виконується у повній
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відповідності до затвердженої методики після оцінки всіх ризиків, пов’язаних із
нею;

5.4.1.13.2 кожна здійснена переробка повинна бути відповідно
запротокольована, переробленій продукції присвоюється новий номер серії;

5.4.1.13.3 можливість включення переробленої продукції: цілої серії чи
певної її частини у нову серію тієї ж самої продукції на певній стадії
технологічного процесу виготовлення повинна бути попередньо затвердженою
виробником;

5.4.1.13.4 для забезпечення якості готового продукту необхідно
передбачити додаткові випробування переробленої продукції.

5.4.2 Випуск продукції
5.4.2.1 Виробником повинні бути здійснені усі необхідні заходи для

підтвердження відповідності готової продукції затвердженим специфікаціям,
кількісному та якісному складу окремих складових компонентів (інгредієнтів),
упаковки та маркування.

5.4.2.2 Повинні бути розроблені та затверджені процедури випуску та
відбракування готової продукції, зокрема надання дозволу на реалізацію
Уповноваженою особою.

5.4.2.3 До випуску кожної серії готової продукції повинно бути виконане
лабораторне дослідження відповідності її якості специфікації на готову
продукцію та оформлене у вигляді сертифікату якості за додатком А1.

5.4.2.3 В реалізацію не повинна бути випущена жодна серія готової
продукції до її сертифікації Уповноваженою особою за результатами розгляду
та оцінки протоколу серії.

5.4.2.4 Продукція, що не відповідає затвердженим специфікаціям повинна
бути відбракованою. У залежності від підстав бракування, така продукція
підлягає знищенню чи переробці у відповідності до визначених виробником
процедур.

5.4.3 Виробництво за контрактом
Виробник може здійснювати відповідно до чинного законодавства України

виробництво лікарських засобів на замовлення інших суб’єктів господарювання
за контрактом, у якому визначають права та обов’язки сторін і зазначають
технологічні операції, які передбачається здійснити.

5.4.3.1 У контракті повинно бути:

·визначена Уповноважена особа, яка видаватиме дозвіл на випуск серії для
реалізації, та спосіб, у який Уповноважена особа забезпечує виготовлення та
перевірку кожної серії готової продукції у відповідності із затвердженими АНД
або специфікаціями;
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·описана відповідальність за закупівлю сировини та матеріалів, за
проведення випробувань та видачу дозволів на використання сировини і
матеріалів, за ведення технологічного процесу і контроль якості, включаючи
контроль у процесі виробництва, із зазначенням відповідальних осіб за кожну
вищезазначену операцію, а також за відбір проб і їх аналіз;

·передбачене право замовника на інспектування технічних засобів та
систем якості виробника;

·визначена система дій із рекламаціями та відбракованою продукцією.
5.4.3.2 Як правило, протоколи виробництва серії, лабораторних

випробувань і дистрибуції (розповсюдження) продукції, а також архівні
(контрольні) зразки лікарських засобів повинні зберігатися у замовника, якщо
інше не зазначено у контракті.

5.4.4 Особливі вимоги до організації виробництва стерильних
лікарських засобів

Стерильну продукцію необхідно виготовляти в чистих приміщеннях чи
зонах, доступ у які персоналу, надходження обладнання, сировини і матеріалів
має здійснюватися через відповідним чином облаштовані повітряні та
матеріальні шлюзи. Класифікація приміщень за класами чистоти повинна
здійснюватися згідно ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004, при цьому для позначень
застосовують звичні для фармацевтичного виробництва категорії приміщень:
А,В,С та D, які відповідають:

категорія А – класи 4-5 ИСО; В – клас 5 ИСО; С – клас 7 ИСО та категорія
D – клас 8 ИСО.

Категорія А – локальна зона для виробничих операцій, при яких
контамінація представляє собою високий ризик, наприклад: зони наповнення,
закупорювання контейнерів (ємностей), операції змішування в асептичних
умовах виробництва. Як правило, такі умови забезпечуються ламінарним
потоком повітря на робочому місці. Системи подачі ламінарного потоку
повітря повинні забезпечувати швидкість повітря 0, 45 м/с ± 20%.

Категорія В – навколишнє середовище для зони А у випадку процесу
виготовлення та наповнення в асептичних умовах.

Категорії С і D – чисті зони для здійснення менш критичних стадій
виробництва стерильної чи іншої продукції.

5.4.4.1 Чисті приміщення/зони слід обслуговувати таким чином, щоб вони
відповідали встановленим нормам чистоти за вмістом часток та мікроорганізмів
(додаток Г); в них необхідно постачати повітря, що пройшло попередню
очистку через фільтри відповідної ефективності.

5.4.4.2 Окремі технологічні операції: з підготовки компонентів первинного
пакування, виготовлення продукції, дозування повинні здійснюватися у
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відокремлених чистих приміщеннях/зонах згідно з регламентами та
урахуванням категорії продукції: продукція, що остаточно стерилізується в
первинному пакуванні; продукція, що стерилізується фільтрацією; чи
продукція, що вироблена в асептичних умовах.

5.4.4.3 В чистих приміщеннях повинен проводитися щоденний моніторинг
навколишнього середовища відповідно до визначених виробником процедур.

5.4.4.4 При організації виробничого процесу у чистих приміщеннях/зонах
до технологічних операції повинна залучатися необхідна мінімальна кількість
персоналу відповідної кваліфікації, пересування якого в межах зони повинно
бути методичним і контрольованим Увесь працюючий в таких зонах персонал,
включаючи співробітників, які займаються прибиранням і технічним
обслуговуванням обладнання, повинен регулярно проходити навчання з питань
виробництва стерильної продукції, включаючи особисту гігієну та основи
мікробіології, та мати спеціальний для цих виробничих зон одяг та взуття
(додаток Д).

5.4.4.5 У чистих приміщеннях/зонах усі відкриті поверхні мають бути
такими, щоб звести до мінімуму утворення і накопичення часток або
мікроорганізмів, а також дозволити багаторазово застосовувати миючі та
дезінфікуючі засоби.

5.4.4.6 Підвісні стелі мають бути загерметизовані з метою запобігання
можливого забруднення із простору над ними.

5.4.4.7 Для зменшення накопичення пилу та полегшення прибирання у
приміщеннях не повинно бути недоступних заглиблень на поверхнях, а
кількість виступаючих планок, поличок, шаф та обладнання зведена до
мінімуму. Особлива увага повинна приділятися проектуванню дверей з тим,
щоб не допустити на них недоступних заглиблень, використання розсувних
дверей є небажаним.

5.4.4.8 Труби та трубопроводи (канали) повинні бути змонтовані таким
чином, щоб не було заглиблень і відкритих отворів.

5.4.4.9 Заборонено розташовувати раковини та дренажні отвори в
приміщеннях/зонах класів чистоти А/В, де здійснюється виробництво
лікарських засобів в асептичних умовах. У тих же зонах, де вони можуть
встановлюватися, вони повинні бути спроектовані, розміщені та
експлуатуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик мікробіологічної
контамінації; вони повинні забезпечуватися ефективними сифонами із
повітряними пробками, що попереджують зворотній потік рідини. Будь-які
канали у підлозі повинні бути відкритими, легко митися та приєднаними до
дренажної системи поза асептичних приміщень таким чином, щоб запобігти
проникненню в ці приміщення мікробіологічних контамінантів.

5.4.4.10 Кімнати для переодягання (гардероби) повинні бути спроектовані
по типу повітряних шлюзів та використовуватися для забезпечення розділення
різних етапів переодягання, зводячи таким чином до мінімуму мікробну та
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пилову контамінацію захисного одягу. Ці кімнати мають ефективно
забезпечуватися фільтрованим повітрям. Бажаним є використання окремих
кімнат для переодягання: для доступу у чисті приміщення/зони і для виходу із
них. Остання частина кімнати для переодягання в оснащеному стані повинна
мати той же клас чистоти, що й зона, в яку вона веде. Як правило, пристрої для
миття рук можуть бути встановлені тільки на початку кімнат для переодягання.

5.4.4.11 Двері повітряних шлюзів не повинні бути відкритими одночасно,
для чого можуть застосовуватися системи блокування дверей та візуального чи
звукового попередження про відкриття.

5.4.4.12 Подача відфільтрованого повітря повинна підтримувати
надлишковий тиск по відношенню до навколишніх приміщень/зон із нижчим
класом чистоти при всіх умовах роботи та ефективно омивати зону. Суміжні
приміщення з різними класами чистоти повинні мати різницю в тиску 10-15 Па.
Між цими зонами повинен бути встановлений індикатор різниці тиску,
показання якого повинні регулярно реєструватися.

5.4.4.13 Якщо технічне обслуговування обладнання здійснюють в межах
чистої зони, то необхідно використовувати чисті інструменти та прилади, та
для поновлення виробництва, зона повинна бути очищена, та продезінфікована
відповідним чином у випадку, якщо у процесі технічного обслуговування були
порушені стандарти чистоти та/чи асептичні умови.

5.4.4.14 Усе обладнання, включаючи стерилізатори, системи фільтрації
повітря та водопідготовки (включаючи дистилятори), повинно бути суб’єктом
планового технічного обслуговування, затвердження та моніторингу.

5.4.4.15 Воду для ін’єкцій необхідно виробляти, зберігати і розподіляти
таким чином, щоб запобігти росту мікроорганізмів, її якість необхідно
регулярно контролювати.

5.4.4.16 Чисті приміщення/зони необхідно прибирати та мити згідно з
письмовими методиками. У разі проведення дезінфекції, як правило,
застосовують декілька типів дезінфікуючих засобів, періодично замінюючи
один одним.

5.4.4.17 Миючі та дезінфікуючі засоби, що використовуються в
приміщеннях/зонах класів чистоти A і B, перед використанням підлягають
стерилізації.

5.4.4.18 Повинно бути зведено до мінімуму, а в асептичних умовах
виключено взагалі, знаходження у чистих приміщеннях/зонах контейнерів,
ємностей та матеріалів, які здатні виробляти волокна.

5.4.4.19 На всіх стадіях технологічного процесу, включаючи стадії, що
передують стерилізації, необхідно вживати заходи, що зводять до мінімуму
можливість контамінації.

5.4.4.19.1 Технологічний процес виготовлення стерильних лікарських
засобів розділяється на три окремих види в залежності від способу одержання
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стерильних лікарських засобів: - кінцева стерилізація у контейнері; -
стерилізація фільтрацією; - виготовленням із стерильних матеріалів в
асептичних умовах. Клас чистоти зон/приміщень повинен визначатися
виробником.

5.4.4.19.2 Лікарські засоби, які стерилізуються у контейнерах (кінцева
стерилізація), зазвичай, готують у зоні категорії класу С та зразу ж фільтрують і
стерилізують. Дозволяється здійснювати виготовлення розчинів і у
приміщеннях/зонах класу D, якщо застосовуються додаткові заходи для
зведення до мінімуму контамінації (наприклад, використання закритих
ємностей). При виготовленні парентеральних лікарських засобів наповнення
контейнерів повинно здійснюватися на робочому місці з ламінарним потоком
повітря (клас А) при категорії навколишнього середовища класу С.
Виготовлення інших стерильних продуктів, наприклад, мазей, кремів, суспензій
та емульсій, та заповнення контейнерів ними зазвичай, перед кінцевою
стерилізацією, здійснюють у зоні класу С. Метод стерилізації затверджується
виробником з урахуванням затверджених фармакопейних стандартів для
процесу стерилізації (ДФУ), у більшості випадків методом вибору може бути
термічна стерилізація. Мають бути розроблені чіткі способи диференціації
непростерилізованої продукції та продукції, яка пройшла стерилізацію. Кожний
цикл стерилізації повинен бути задокументований.

5.4.4.19.3 Лікарські засоби, які стерилізуються фільтрацією,
виготовляються у приміщеннях/зонах класу С. Їх виробництво дозволяється
здійснювати і у приміщеннях класу D, якщо застосовуються додаткові заходи
для зведення до мінімуму контамінації (наприклад, використання закритих
ємностей). Перед стерильною фільтрацією з продуктом слід поводитися та
наповнювати ним контейнер в асептичних умовах, які забезпечуються
організацією зон класу А/В в умовах навколишнього середовища (приміщень)
класу В/С відповідно. Фільтрація розчинів та рідин здійснюється через
стерильні фільтри із розміром пор 0, 22 мкм або менше у попередньо
стерилізовані контейнери(ємкості), бажано використовувати подвійний фільтр
чи другу стадію фільтрації ще через один стерилізуючий, затримуючий
мікроорганізми фільтр, безпосередньо перед заповненням контейнерів. Як
правило, кінцева стерильна фільтрація повинна здійснюватися якомога ближче
до місця фасування (наповнення контейнерів).

5.4.4.19.4 У випадку виготовлення стерильних продуктів із стерильних
матеріалів у асептичних умовах, усі технологічні операції із вихідними
стерильними матеріалами здійснюються зонах класу А/В в умовах
навколишнього середовища (приміщень) класу В/С відповідно. Контейнери,
ємності, обладнання тощо, які необхідні при веденні технологічного процесу в
асептичних умовах, мають бути попередньо простерилізовані. Валідація
технологічного процесу, що здійснюється в асептичних умовах, повинна
включати моделювання процесу із використанням поживних середовищ. Форма
поживних середовищ, як правило, повинна відповідати лікарській формі
продукції, що виготовляється.
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5.4.4.19.5 Контейнери із стерильними продуктами повинні бути укупорені
відповідним затвердженим виробником методом. Зразки продукції повинні
пройти випробування на цілісність пакування.

5.4.4.19.6 Зразки парентеральних лікарських засобів підлягають
індивідуальній візуальній інспекції чи випробуванням за фармакопейним
методом на наявність механічних включень.

5.4.5 Особливі вимоги до організації виробництва біологічних (у тому
числі імунобіологічних) лікарських засобів

Технологічний процес виробництва біологічних лікарських засобів, як
правило, включає в себе наступні методи одержання цієї продукції: -
вирощування штамів мікроорганізмів та еукаріот них клітин; - екстракцію
речовин із біологічних тканин (людських, тварин та рослин (алергени)); -
методи генної інженерії; - метод гібрідома; - посів мікроорганізмів в ембріон
людини чи в організм тварини. В склад біологічних лікарських засобів,
отриманих такими методами, входять алергени, антигени, вакцини, гормони,
ферменти, кров та плазма людини та їхні похідні, цитокіни, імунні сироватки,
імуноглобуліни (включаючи моноклональні антитіла), продукти ферментації
(включаючи продукти переробки р ДНК) та діагностичні лікарські засоби для
застосування in vitro.

5.4.5.1 Увесь персонал, який працює у виробничих зонах, де
виготовляються біологічні лікарські засоби, повинен пройти додаткове
навчання, що враховує специфіку продукції та роботи з нею. Для гарантування
безпеки продукції повинен бути забезпечений належний імунологічний статус
персоналу. Всі співробітники, зайняті в технологічному процесі,
обслуговуванні, проведенні випробувань і догляді за тваринами (включаючи
інспекторів), повинні, за необхідності, вакцинуватися відповідними
специфічними вакцинами та проходити регулярні медичні огляди.
Співробітники з будь-якими змінами в імунологічному статусі, які можуть
несприятливо вплинути на якість продукції, повинні припинити роботу у
виробничій зоні. У виробництві БЦЖ-вакцини і туберкуліну можуть бути
задіяні тільки ті співробітники, яких ретельно контролюють шляхом
регулярних перевірок імунологічного статусу або рентгенографії грудної
клітини. Персонал, що працює з похідними крові людини, повинен пройти
вакцинацію проти гепатиту В. Протягом робочого дня персонал із виробничих
зон, де на нього можливий вплив живих організмів або тварин, не повинен
заходити в зони, де працюють з іншою продукцією або іншими організмами.

5.4.5.2 Ступінь контролю навколишнього середовища на контамінацію
частками і мікроорганізмами у виробничих приміщеннях повинен бути
відповідним до виду продукції та етапу технологічного процесу з урахуванням
рівня контамінації вихідної сировини і ризику для готової продукції. В разі
наявності ризику перехресної контамінації між різними біологічними
лікарськими засобами, особливо на тих стадіях, коли використовуються живі
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організми, повинні бути проведені всі додаткові застережні заходи для
технічних засобів і обладнання.

5.4.5.3 При роботі з живими мікроорганізмами повинні використовувати
спеціально призначені для цього технічні засоби.

5.4.5.4 Серії посівів та запаси клітин повинні зберігатися окремо від інших
вихідних матеріалів, повинен бути передбачений обмежений доступ до них
тільки відповідно уповноваженого персоналу.

5.4.5.5 Спороутворюючі організми повинні оброблятися у спеціально
пристосованих для них лабораторіях до закінчення процесу інактивації.

5.4.5.6 Для виробництва лікарських засобів із крові та плазми людини
повинні бути виділені окремі приміщення та обладнання.

5.4.5.7 Одночасне виробництво різних лікарських засобів в одній
виробничій зоні із використанням закритих систем біологічних реакторів
дозволяється тільки для моноклональних антитіл і препаратів, що
виробляються за технологією р ДНК.

5.4.5.8 Будь-які організми, що є патогенними, повинні оброблятися в
спеціально спроектованих зонах при від’ємному тиску у відповідності до
правил захисту від поширення даних продуктів. В цих зонах повинні бути
власне відокремлене обладнання для підготовки та очистки повітря, не
допускається рециркуляція повітря з зон, де працюють із живими патогенними
організмами. Стоки, що можуть містити патогенні мікроорганізми, необхідно
ефективно знезаражувати за спеціальними методиками.

5.4.5.9 Приміщення для тварин, яких використовують при виготовленні та
контролі біологічних препаратів, мають бути відокремлені від зон виробництва
і контролю та знаходитися у відокремлених будівлях із власною системою
вентиляції. Стан здоров’я тварин, з яких одержують вихідну сировину, і тих,
яких використовують для контролю якості й безпеки продукції, повинен
постійно контролюватися та реєструватися. Персонал, який працює в таких
зонах, повинен бути забезпечений спеціальним одягом і засобами для
переодягання.

5.4.5.10 Забори крові та/чи плазми крові, призначені для виробництва
препаратів, необхідно розглядати як частину технологічного процесу та
здійснювати у відповідності до НПВ:

- забезпечення якості повинно охоплювати усі аспекти виробництва,
починаючи від вибору донорів, ємкостей для крові, розчинів антикоагулянтів,
включаючи забір крові, зберігання, транспортування, обробку, контроль якості
та поставку готової продукції;

- обробці повинна підлягати лише кров та плазма, які зібрані у центрах, що
підлягають постійному інспектуванню та затверджені компетентним
уповноваженим органом;
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- результати контролю донорів повинні складати частину документації про
якість в центрі по забору крові та бути доступними для виробника;

- забір крові може здійснюватися за принципом кампаній або за
допомогою спеціально призначених технічних засобів;

- особлива увага повинна приділятися правильному маркуванню та
ідентифікації (кодуванню) донорських зразків;

- повинна бути розроблена система, яка дозволяє прослідкувати шлях
кожної порції крові, починаючи від донора і ємкості для крові до готової
продукції, включаючи ідентифікацію її споживача (лікарню чи медичний
персонал);

- повинна бути розроблена та затверджена СОП (СРП,СРМ), яка визначає
всі заходи, що здійснюються після забору крові, між центром забору крові та
виробником лікарських засобів у критичних ситуаціях, коли після забору крові
виявлено, - що здоров’я донора не відповідає встановленим вимогам; - що
випробування на наявність вірусів було виконано із порушенням затвердженої
методики;

- повинен здійснюватися постійний моніторинг та валідація встановлених
температурних режимів для зберігання крові, плазми та проміжної продукції
під час транспортування від центру збору крові до виробника та поставки
готової продукції;

- кожна нова порція крові чи плазми або готовий препарат, виготовлений з
них, можуть бути дозволені до застосування чи фракціонування на підставі
негативних результатів їх випробувань на присутність наступних маркерів,
специфічних для інфікуючих агентів: - HbsAg з використанням провалідованих
та чутливих ELISA  чи RIA  методів;  -  антитіл до HIV  1  і HIV  2;  -  антитіл до
HCV; - антитіл до сифілісу;

- у ході збору вихідного матеріалу, зберігання та виробництва необхідно
регулярно контролювати та валідувати ефективність методик очистки та
стерилізації;

- для зведення до мінімуму мікробіологічної контамінації плазми або
забруднення її іншими речовинами об’єднання та розмороження плазми слід
виконувати в чистій зоні, у крайньому разі, класу D, з обов’язким
використанням масок та резинових рукавичок задіяним персоналом та
регулярним контролем методів, що використовуються для відкриття ємностей,
об’єднання та розмороження.

5.4.6 Особливі вимоги до організації виробництва газів медичних
Оскільки виробництво лікарських засобів – газів медичних є специфічним

промисловим процесом та, як правило, їх підприємства-виробники не належать
до фармацевтичної галузі, слід наголосити, що на них теж поширюються усі
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викладені в даному стандарті правила НПВ, та сформулювати деякі особливі
вимоги до організації виробництва газів-медичних.

5.4.6.1 Уповноважена особа на такому підприємстві повинна мати
вичерпні знання та практичний досвід у галузі виробництва та контролю якості
газів медичних.

5.4.6.2 Увесь персонал повинен бути проінформованим про критично
важливі аспекти виробництва газів медичних та потенційну небезпеку для
пацієнтів з боку лікарських засобів у формі газів.

5.4.6.3 При виконанні технологічного процесу виробництва газів медичних
слід запобігати перехресній контамінації іншими газоподібними продуктами.

5.4.6.4 Приміщення повинні мати достатню площу для усіх технологічних
операцій: виготовлення, наповнення, проведення випробування для запобігання
ризику переплутання.

5.4.6.5 Зони наповнення повинні бути достатнього розміру та мати
правильне планування, щоб забезпечити: - створення відповідно
промаркованих зон для різних газів та балонів різних розмірів, - чітку
ідентифікацію пустих та заповнених балонів, - чіткий статус усього обладнання
для балонів, наприклад етикетуванням: «карантин», «очікують наповнення»,
«наповнені», «дозволені до реалізації» тощо.

5.4.6.6 Потрібно розробити та затвердити письмову методику СОП (СРП,
СРМ) наповнення балонів, для гарантування наповнення потрібним газом
відповідного контейнеру (балону). Трубопровід для газу медичного повинен
бути спеціально призначеним тільки для цього газу. Балони для газів медичних
повинні мати відповідні характеристики, вихідні отвори таких балонів повинні
бути забезпечені пломбою.

5.4.6.7 Наповнення балонів медичними та немедичними газами повинно
здійснюватися в фізично відокремлених зонах/приміщеннях.

5.4.6.8 У ході технологічного процесу газ слід постійно випробувати на
якість та вміст домішок.

5.4.6.9 Кожний наповнений балон повинен пройти випробування на
витікання з використанням спеціальних методів, бути відповідно
промаркованим та мати кольоровий код.

5.4.7 Особливі вимоги до організації виробництва лікарських засобів із
лікарської рослинної сировини

При виробництві лікарських засобів із лікарської рослинної сировини
набувають особливого значення такі аспекти НПВ, як: контроль вихідної
сировини, зберігання та обробка вихідної сировини.

5.4.7.1 Лікарська рослинна сировина повинна зберігатися у відокремлених
відповідно обладнаних зонах. Зона зберігання повинна бути добре
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вентильованою та відповідно обладнаною для забезпечення захисту від
проникнення комах чи тварин, особливо гризунів. Ємкості (тара) із сировиною
повинні розміщуватися так, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря в них
та навколо них.

5.4.7.2 Для полегшення очистки та запобігання перехресної контамінації
під час відбору проб, зважування, змішування та операцій по обробці лікарської
рослинної сировини, під час яких може утворюватися пил, повинні бути
застосовані спеціальні заходи безпеки, такі, як: вентиляція, використання
спеціально призначених приміщень тощо.

5.4.7.3 Специфікації на лікарську рослинну сировину повинні, за
можливості, містити: ботанічну назву; - вичерпні дані про походження рослини
(країна, регіон зростання, час збору, методи збору сировини, за можливості,
пестициди, що використалися); - відомості про те, яка частина рослини
використовується; - інформація про спосіб сушки, якщо закуплена попередньо
висушена сировина; - опис рослини та її макро- і мікроскопічна експертиза; -
відомості про необхідні випробування на ідентичність, включаючи, за
необхідності, і дослідження на тотожність для відомих активних інгредієнтів чи
маркерів; - за необхідності, методики кількісного визначення компонентів із
відомою терапевтичною активністю чи маркерів; - опис методів для визначення
можливої контамінації пестицидами та допустимі межі; - методики
випробувань для визначення грибкової і/чи мікробної контамінації, включаючи
афлатоксини і інвазію паразитами, а також допустимі межі; - методики
випробувань на наявність важких металів та прогнозовані контамінанти і
домішки; - методики випробувань на наявність сторонніх предметів.

5.4.7.4 Повинні бути затверджені технологічні інструкції на окремі
виробничі операції з лікарською рослинною сировиною, такі, як: сушка,
подрібнення та просіювання із вказівкою часу та температури сушки, методів,
що використовуються для контролю розмірів частинок чи кусків сировини, з
описом заходів для гарантування видалення сторонніх предметів.

5.4.7.5 Технологічні інструкції виготовлення лікарських засобів із
лікарської рослинної сировини повинні включати опис основи чи розчинника,
часу та температурного режиму екстрагування, будь-яких стадій
концентрування та інших використаних способів обробки сировини.

5.4.7.6 Відбір проб лікарської рослинної сировини повинен здійснюватися
із особливою ретельністю відповідно навченим цим операціям персоналом, із
попередньою ідентифікацією кожної серії чи ємкості сировини за її
супроводжувальними документами.

5.4.8 Затвердження процесів виробництва
Підприємство-виробник повинно затверджувати всі процеси виробництва

лікарських засобів, виходи яких неможливо перевірити шляхом подальшого
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контролю чи вимірювань, сюди відносять і ті процеси, недоліки яких виявлені у
ході використання/застосування лікарських засобів.

Затвердження керівництвом підприємства таких процесів повинне
доводити здатність цих процесів досягати запланованих результатів.

Виробник повинен встановити, залежно від конкретного випадку, заходи
щодо цих процесів, які охоплюють:

- визначення критеріїв аналізування та схвалення процесів;
- визначення та затвердження критичних процесів або стадій окремих

процесів;
- визначення та затвердження суттєвих змін;
- схвалення обладнання і атестація персоналу;
- застосування конкретних методів та методик;
- вимоги щодо документації (протоколів серій, пакування,

розповсюдження продукції зокрема);
- повторне затвердження.

5.4.9. Виробництво досліджуваних лікарських засобів
Виготовлення лікарських засобів для клінічних досліджень за участі

людини повинно здійснюватися, як і готових лікарських засобів, у
відповідності до основних принципів НПВ, щоб гарантувати, що:

- зразки лікарських засобів для клінічних досліджень не становлять
додаткового ризику для пацієнтів у порівнянні з випробуваннями
готових лікарських засобів;

- негативні результати клінічних досліджень з реєстрацією
невідповідних безпеки, якості та ефективності лікарських засобів є
наслідком їх невідповідного виробництва;

- існує постійність між різними серіями одного і того досліджуваного
лікарського засобу, що використовується в одних чи різних
клінічних дослідженнях;

- усі зміни під час виробництва досліджуваних лікарських засобів
будуть адекватно задокументовані та затверджені.

Особливості виробництва досліджуваних лікарських засобів пов’язані з -
відсутністю фіксованого порядку виробництва; - варіаціями дизайну клінічних
досліджень, і, як результат, дизайну упаковок, необхідних для рандомізації та
блокування небажаних даних для пацієнта; - збільшенням ризику перехресної
контамінації та плутанини. Усі ці виклики вимагають від персоналу
досконалого розуміння та відповідного навчання для активного застосування
НПВ для досліджуваних лікарських засобів.
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5.5 Вимірюння, аналізування та поліпшення
Підприємство повинно планувати та впроваджувати процеси моніторингу,

вимірювань, аналізування та поліпшення, необхідні для: - доведення
відповідності продукції затвердженим АНД та специфікаціям; - забезпечення
відповідності функціонуючої на підприємстві системи (управління) якістю
вимогам НПВ; - постійного поліпшення результативності цієї системи якості.
Ця діяльність повинна містити визначення усіх застосованих методів, у тому
числі статистичних методів, а також сфери їхнього застосування.

5.5.1 Внутрішній аудит (самоінспекція)
Виробник повинен проводити у заплановані ним інтервали часу

внутрішній аудит для оцінки його відповідності вимогам НПВ, викладеним у
цьому стандарті, у всіх аспектах діяльності з виробництва лікарських засобів. В
окремих випадках, наприклад у випадках відбракування та/чи вилучення
продукції із обігу, приписів державних регуляторних органів тощо, само
інспекція здійснюється терміново та позапланово.

5.5.1.1 До початку аудиту повинна бути розроблена та затверджена
програма аудиту із зазначенням: об’єктів аудиту, результатів попередніх
аудитів; за необхідності, причин проведення позапланового аудиту. Виробник
повинен визначити критерії, сферу охоплення, періодичність та методи
проведення аудиту.

5.5.1.2 Вибір аудиторів та умови проведення аудитів повинні
забезпечувати об’єктивність та неупередженість процесу аудиту, до участі в
аудиті можуть залучатися як власні спеціалісти – визнані експерти у своїй
власній сфері діяльності, так і залучені зовнішні спеціалісти. Аудитори не
повинні здійснювати аудит власної роботи.

5.5.1.3 По закінченню аудиту повинен бути складеним звіт із оцінкою
результатів аудиту та рекомендаціями щодо шляхів усунення всіх встановлених
невідповідностей.

5.5.1.4 У разі необхідності, може бути проведена подальша перевірка
запроваджених дій за результатами аудиту.

5.5.2 Управління невідповідною продукцією
Виробник лікарських засобів повинен забезпечити ідентифікацію

продукції, що не відповідає установленим вимогам, та методи управління нею з
метою запобігання її непередбаченому використанню або постачанню.
Управлінські дії, а також пов’язані з ними відповідальність та повноваження
щодо поводження з невідповідною продукцією, повинні бути визначені в
окремій СОП (СРП, СРМ). Щодо невідповідної продукції повинні бути
застосовані одна або декілька із нижчезазначених дій:

- вжиття заходів для усунення виявленої невідповідності;
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- надання дозволу на її переробку та подальше використання при
виробництві нової серії продукції;

- вжиття заходів по недопущенню її попередньо передбаченого
застосування чи використання.

Характер невідповідностей, а також будь-які виконані в подальшому дії,
зокрема отримані дозволи, слід реєструвати. Якщо невідповідну продукцію
було перероблено (виправлено), вона обов’язково повинна пройти повторну
перевірку на доведення її відповідності специфікаціям чи АНД.

Якщо невідповідну продукцію було виявлено під час її постачання або
після початку її використання, виробник повинен вжити відповідних заходів
щодо виявлених чи потенційно можливих наслідків невідповідності (зокрема,
щодо вилучення її із обігу).

5.5.3 Рекламації
Усі рекламації на якість лікарських засобів та інші інформація, що

стосується потенційно дефектних продуктів, повинні бути уважно розглянуті у
відповідності із письмовою методикою.

5.5.3.1 Виробник повинен призначити відповідального спеціаліста за
обробку рекламацій та прийняття рішень відносно заходів, що можуть бути
застосованими по кожній конкретній рекламації. У підпорядкуванні цього
спеціаліста повинна бути достатня кількість відповідно навченого персоналу.
Така відповідальна особа повинна повідомляти Уповноважену особу про всі
випадки рекламацій, досліджень чи вилучення із обігу лікарських засобів.

5.5.3.2 Будь-яка рекламація, що стосується дефектів продукції, повинна
бути зареєстрована з усіма подробицями та уважно вивчена. Зазвичай, до
розв’язання таких проблем залучається підрозділ контролю якості виробника.

5.5.3.3 Відповідно до затвердженої виробником процедури розгляду
рекламацій може бути необхідно прийняти рішення про інспектування інших
серій лікарського засобу для перевірки якості за виявленим дефектом.

5.5.3.4 Особлива увага повинна приділятися встановленню того чи не була
рекламація наслідком фальсифікації продукції.

5.5.3.5 Усі рішення та заходи, здійснені за результатами розгляду
рекламацій, мають бути відповідно запротокольовані, а копії цих документів –
залучені до протоколу серії.

5.5.3.6 Відповідальна особа повинна систематизувати інформацію про
рекламації для розробки заходів по запобіганню їх повторення у майбутньому.

5.5.3.7 Державні регуляторні органи повинні бути проінформовані про всі
дії заплановані та здійснені виробником щодо розгляду рекламацій на
продукцію, що можуть бути пов’язані із порушенням НПВ, зміною якості
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продукції, виявленням ознак фальсифікації чи інших будь-який серйозних
проблем, що негативно впливають на якість процесу виробництва і продукції.

5.5.4 Вилучення з обігу невідповідної продукції
Виробником повинна бути розроблена та затверджена система відкликання

будь-якої серії продукції із обігу.
5.5.4.1 Повинен бути призначений спеціаліст, відповідальний за виконання

та координацію вилучень, у підпорядкуванні якого має бути достатня кількість
відповідно навченого персоналу для термінового виконання заходів по відклику
та вилученню продукції.

5.5.4.2 Про всі випадки вилучень продукції із обігу повинна доводитися до
відома Уповноважена особа.

5.5.4.3 Повинні бути установлені, регулярно перевірятися та обновлятися
письмові методики на кожну дію по відкликанню продукції. Процедури
вилучення повинні бути організовані таким чином, щоб терміново забезпечити
початок вилучення на рівні кінцевого споживача продукції (аптеки чи лікарні)
за протоколом (накладною чи іншим документом) розподілу готової продукції.

5.5.4.4 Виробник повинен терміново поінформувати державні регуляторні
органи про прийняте ним рішення про вилучення продукту із обігу із
зазначенням причин.

5.5.4.5 Увесь процес вилучення продукції має бути відповідним чином
запротокольованим, по його завершенню відповідальний спеціаліст повинен
підготувати звіт із зазначенням кількості поставленої та вилученої продукції.

5.5.4.6 Вилучена із обігу продукція повинна зберігатися у карантині,
ізольовано від іншої продукції та матеріалів, до прийняття виробником рішення
про заходи поводження із нею.

5.5.5 Поліпшення
Підприємство повинно постійно поліпшувати результативність НПВ,

застосовуючи для цього власні цілі у сфері якості процесів та продукції,
використовуючи результати аудитів (само інспекції), аналіз даних, проводячи
коригувальні та запобіжні дії, а також аналізування з боку керівництва
підприємством.

5.5.5.1 Коригувальні дії
Виробник повинен виконувати дії для усунення причин невідповідностей з

метою запобігання їхньому повторенню. Коригувальні дії слід визначати
відповідно до наслідків виявлених невідповідностей.
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Повинна бути розроблена відповідна письмова методика з метою
встановлення вимог до:

- аналізування невідповідностей ( у тому числі скарг споживачів);
- визначення причин невідповідностей;
- оцінювання потреби в діях для забезпечення впевненості в тому, що

невідповідності не виникатимуть повторно;
- визначення та виконання необхідних дій;
- реєстрування результатів виконаних дій;
- аналізування виконаних коригувальних дій.

5.5.5.2 Запобіжні дії
Виробник повинен визначати дії, що дають змогу усувати причини

потенційних невідповідностей з метою запобігання їх виникнення. Запобіжні
дії слід визначати відповідно до можливих наслідків потенційних проблем.

Повинна бути розроблена письмова методика з метою встановлення вимог
до:

- визначення потенційних невідповідностей та їхніх причин;
- оцінювання потреби в діях для запобігання виникненню

невідповідностей;
- визначення та виконання необхідних дій;
- реєстрування результатів виконаних дій;
- аналізування виконаних запобіжних дій.
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ДОДАТОК А
(довідковий)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ
ПРОТОКОЛУ ВИРОБНИЦТВА СЕРІЇ

ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Цей додаток містить додаткові відомості щодо рекомендованого змісту
протоколу виробництва серії лікарського засобу. Кожний протокол повинен
бути відповідно ідентифікованим: містити назву лікарського засобу та номер
серії.

Протокол серії повинен бути укомплектований наступними документами:
А.1 Виробничою рецептурою.
А.2 Технологічними інструкціями.
А.3 Етикетками, які позначають контейнери із вихідною сировиною,

проміжною, не розфасованою, готовою продукцією, обладнання чи
приміщення, у яких виконувались окремі виробничі операції.

А.3.1 Формат таких етикеток розробляється виробником.
А.3.2 Рекомендується використовувати етикетки різного кольору для

позначення різного статусу об’єкту, що маркується ними. Наприклад, жовтий –
карантинний статус; зелений - дозволено до використання; червоний -

А.4 Документальне підтвердження очистки та готовності обладнання та
робочої зони до експлуатації (форма такого підтвердження визначається
виробником).

А.5. У протоколі обов’язково повинна бути зазначена наступна
інформація:

А.5.1. дата та час початку і завершення технологічного процесу, а також
основних проміжних стадій (операцій);

А.5.2 прізвище особи, відповідальної за кожну стадію (операцію)
технологічного процесу;

А.5.3 прізвища операторів усіх важливих стадій (операцій) технологічного
процесу і, за необхідності, особи, що перевіряє кожну із таких операцій
(наприклад, зважування тощо);

А.5.4 усі компоненти лікарського засобу: їх назва, номер серії і/або номер
листка аналітичного контролю, а також фактично зважена кількість кожного
компоненту вихідної сировини (включаючи: номер серії і кількість кожного



Національний стандарт України. ДСТУ. Лікарські засоби. Належна практика
виробництва лікарських засобів для людини (ПРОЕКТ) 42

додатково введеного компонента, попередньо регенерованого чи
переробленого);

А.5.5 про будь-які операції переробки та регенерації сировини та продуктів
із зазначенням обладнання, яке використовується для цих цілей;

А.5.6 протокол контролю в процесі виробництва із зазначенням прізвища
спеціаліста (спеціалістів), які виконували їх, та результатами контролю;

А.5.7 вихід продукції на різних стадіях технологічного процесу разом із
коментарями чи поясненнями суттєвих відхилень від очікуваних виходів;

А.5.8 докладні відомості про всі проблеми, які виникли при виробництві
серії разом із підписаними дозволами на будь-яке відхилення від виробничої
рецептури та технологічних інструкцій.

А.6. Протокол серії включає в себе, як окремий компонент, і протокол
пакування серії. Такий протокол будується згідно з технологічною інструкцією
з пакування і містить наступну інформацію:

А.6.1 найменування продукції, номер серії, кількість не розфасованої
продукції, яка повинна бути упакованою, а також номер серії і заплановану
кількість готової продукції;

А.6.2 дату (дати) та часовий період для операції пакування;
А.6.3 прізвище відповідальної за операцію пакування особи;
А.6.4 прізвища операторів окремих етапів операції пакування;
А.6.5 протоколи перевірок ідентичності пакувальних матеріалів:

контейнерів, друкованої продукції (етикеток, інструкцій для медичного
застосування, листків-вкладишів) та відповідності операції пакування
технологічній інструкції з пакування, включаючи результати контролю у
процесі виробництва;

А.6.6 зразками етикеток, якими маркується готова продукція, інструкцій та
листків-вкладишів для медичного застосування із зазначенням номерів серії,
терміну придатності та інших друкованих, додатково нанесених при пакуванні
написів;

А.6.7 докладні відомості про здійсненні операції з пакування, включаючи
посилки на використане обладнання та пакувальні лінії;

А.6.8 відомості про будь-які проблеми та відхилення від технологічної
інструкції пакування; підписані дозволи на такі відхилення;

А.6.9 кількості та посилання на номер чи найменування усіх друкованих
матеріалів та не розфасованої продукції, виданих, використаних, знищених чи
повернутих на склад, а також кількість отриманої готової продукції, разом із
розрахованим балансом.

А.7 Сертифікат якості лікарського засобу (за формою Додатку А1).
А.8 Дозвіл Уповноваженої особи на реалізацію серії лікарського засобу.
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А.9 Накладна чи інший документ (форма розробляється та затверджується
виробником), який дозволяє прослідкувати надходження готової продукції на
склад та наступну реалізацію його постачальникам та дистриб’юторам.

А.10 Накладні, акти чи інші документи, що підтверджують процеси
повернення чи відозви продукції даної серії, її регенерації, утилізації чи
знищення у встановленому чинним законодавством України порядку у випадку
її неякісності (за наявності).

А.11 Усі випадки рекламацій на продукції даної серії із переліком заходів
по недопущенню повторів у майбутньому.
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ДОДАТОК А1
(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА
СЕРТИФІКАТУ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Сертифікат № ______________________

1. Найменування та лікарська форма лікарського засобу ________________
2. Діюча речовина (діючі речовини) і кількість в одиниці дози ___________

3. Номер реєстраційного посвідчення (торгової ліцензії) лікарського засобу

4. Дата видачі та термін дії _________________________________________
5. Ким видане ____________________________________________________
6. Номер серії ____________________________________________________
7. Дата виробництва _______________________________________________
8. Термін зберігання лікарського засобу (у роках) ______________________
9. Склад упаковки із зазначенням виду первинної та вторинної упаковок

10. Умови зберігання _______________________________________________
11. Спеціальні умови зберігання (за необхідності) _______________________
12. Аналіз якості
12.1. Посилка на АНД (специфікацію) виробника, фармакопею, фармакопейну

статтю ________________________________________________________
12.2. Сертифікат аналізу із зазначенням висновків по кожному окремому

показнику специфікації
(відповідає/не відповідає із обов’язковим зазначенням конкретних величин).

13. Загальний висновок щодо якості серії лікарського засобу датований та
підписаний керівником підрозділу контролю якості виробника.

14. Дозвіл до реалізації, складений Уповноваженою особою ______________

14.1 Прізвище та адреса Уповноваженої особи __________________________

14.2. Контакти Уповноваженої особи (телефон, факс, електронна адреса):

14.3 Підпис Уповноваженої особи _____________________________________
14.4. Дата та місце для печаті __________________________________________
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ДОДАТОК Б
(довідковий)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ
СТАНДАРТНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ПРОБ

ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Цей додаток містить додаткові відомості щодо рекомендованого змісту
СОП (СРП, СРМ), що стосується відбору проб вихідних матеріалів та готової
продукції, а також особливостей виконання цієї процедури.

Б.1 Відповідна процедура повинна містити:
· Назву методу відбору проб та схему періодичності відбору проб;
· Перелік обладнання, що використовується;
· Будь-які заходи безпеки для запобігання контамінації чи зміни

якості матеріалів та продукції;
· Кількість матеріалів та продукції, яку слід відібрати;
· Інструкції щодо розділення, за необхідності, відібраних проб на

окремі частини;
· Тип тари(контейнера) для відбору проб та, за необхідності,

інформація про тип тари для відбору проб в асептичних умовах;
· Будь-які специфічні заходи безпеки при відборі проб стерильних

чи небезпечних матеріалів та готової продукції.
Б.2 Проби слід відбирати таким чином, щоб запобігти контамінації чи

будь-якої несприятливої дії на якість. Тара, у яку здійснюється відбір проб,
повинна бути відповідно промаркована та повторно ретельно опломбована
після відбору проб.

Б.3. При відборі проб слід дотримуватися обережності, щоб захистити від
контамінації чи плутанини матеріали, що відбираються.

Б.4 Деякі особливо небезпечні чи сильнодіючі речовини можуть
потребувати спеціальних умови перестороги при роботі з ними.

Б.5 Обладнання для відбору проб потрібно чистити та мити, а, за
необхідності, і стерилізувати, перед та після кожного використання та зберігати
окремо від іншого лабораторного обладнання.

Б.6 На кожному контейнері для відібраних проб повинна бути закріплена
етикетка із наступною інформацією:

· назва відібраного матеріалу (продукту);
· номер серії;
· номер контейнеру, із якого була відібрана проба;
· підпис особи, яка здійснювала відбір проб;
· дата відбору проб.
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ДОДАТОК В
(довідковий)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСНОВНОГО ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ДІЙ ЗА НЕЮ

Після надходження у продаж стабільність готового лікарського засобу
повинна бути перевірена відповідно до безперервної програми вивчення
стабільності, яка дозволить виявити будь-яку проблему щодо змін якості
продукції під час зберігання, наприклад, зміну у рівнях домішок або профілях
розчинення. Метою програми вивчення стабільності є контроль якості
продукції впродовж усього терміну придатності та встановлення і
підтвердження того, що якість продукція залишається в межах границь,
визначених у специфікації, АНД чи фармакопейній статі, при її зберіганні в
умовах вказаних у маркуванні.

В.1 Програма вивчення стабільності повинна бути викладена у письмовій
методиці, оформлена протоколом, форму якого затверджує виробник.

В.2 Усе обладнання, що використовується для програми вивчення
стабільності (зокрема, кліматичні камери) повинно пройти кваліфікацію та
обслуговуватись спеціально навченим персоналом.

В.3 Протокол для програми вивчення стабільності повинен охоплювати
період до закінчення терміну придатності та повинен включати в себе, але не
обмежуватися ними, наступні параметри:

- номери серій всіх дозувань та розміри серій, якщо це дозволено
відповідними нормативними документами виробника;

- відповідні фізичні, хімічні, мікробіологічні та біологічні методи
випробувань;

- критерії прийнятності;
- посилання на методи випробувань;
- опис упаковки;
- інтервали для випробувань (періоди часу);
- опис умов зберігання (повинні використовуватися стандартизовані умови

для тривалого зберігання);
- інші специфічні параметри для конкретного лікарського засобу.
В.4 Кількість серій та частота випробувань повинні забезпечити достатню

кількість даних для можливого аналізу тенденцій. Якщо інше не визначене
виробником, то хоча б одна серія виготовленого лікарського засобу в рік
повинна бути включена в програму вивчення стабільності: у кожному
дозуванні та кожному типі первинної упаковки. У деяких випадках до програми
стабільності можуть включатися додаткові серії, наприклад, після будь-яких
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суттєвих змін чи відхилень у процесі виробництва чи упаковки; після повторної
обробки чи переробки продукції.

В.5 Результати вивчення стабільності оформлюються у вигляді звіту та
затверджуються виробником.

В.6 Результати вивчення стабільності повинні бути доступні
Уповноваженій особі та іншому керівному персоналу виробника, для інспекції
державними регуляторними органами.

В.7 Повинні бути проаналізовані усі виходи за межі специфікацій чи
суттєві нетипові тенденції виявлені при вивченні стабільності та визначені
заходи по усуненню виявлених невідповідностей.
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ДОДАТОК Г
(обов’язковий )

ВСТАНОВЛЕНІ НОРМАТИВИ ЧИСТОТИ ДЛЯ ЧИСТИХ
ЗОН/ПРИМІЩЕНЬ

За вмістом часток та мікроорганізмів у оснащеному та функціональному
стані (коли система чистого приміщення та обладнання функціонують в установленому
режимі (оснащений стан) із задіянням визначеного числа персоналу (функціональний стан))
чисті зони/приміщення розділяються на наступні класи

Категорія
класу
чистого
приміщення

Максимально допустима кількість часток у 1 м3 повітря при розмірі
часток більше чи рівному* :

в оснащеному стані** у функціональному стані**

0,5 мкм *** 5 мкм 0, 5 мкм *** 5 мкм
А 3500 1 **** 3500 1 ****

В1 3500 1 **** 350 000 2000
С1 350 000 2000 3 500 000 20 000
D1 3 500 000 20 000 не нормується 2

*) Визначення концентрації часток здійснюють за допомогою дискретного лічильника аерозольних
часток. У зонах класу А, а також навколишнього середовища класу В потрібно передбачити
безперервне вимірювання концентрації часток. Для поточного контролю часток загальний об’єм
проби повітря повинен бути не менше 1 м3 для зон А/В та бажано і для зон класу С.

**) Рівень концентрації часток для оснащеного стану повинен досягатися після завершення процесу
та короткочасного прибирання протягом 15-20 хвилин. Для функціонального стану – рівень часток
для класу А повинен досягатися у зоні безпосередньо оточуючій продукт, завжди, коли відкритий
продукт чи контейнер підлягають впливу навколишнього середовища. Допускається, що у процесі
наповнення контейнерів не завжди можливо довести відповідність зазначеним вимогам щодо
часток, оскільки сам продукт може виділяти частки чи каплі.

***) Значення максимально допустимої кількості аерозольних часток розміром 0, 5 мкм у оснащеному
і функціональному стані приблизно відповідає ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004.

****) Передбачається, що ці зони повинні бути повністю вільними від часток розмірами більше чи
дорівнює 5 мкм. Оскільки статистично неможливо довести повню відсутність часток, встановлено
граничну межу – 1 частка у 1 м3 .

1) У зонах класів В, С, D кратність обміну повітря визначається із врахуванням розмірів приміщення,
персоналу та обладнання,  що в ньому знаходяться.  Для зон класів А,  В та С система підготовки
повітря повинна включати відповідні фільтри, такі як НЕРА фільтри.

2) Вимоги до цієї зони та відповідно допустимі межі концентрації часток залежать від характеру
операцій, що в них здійснюються.
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ДОДАТОК Д
(обов’язковий)

ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОДЯГУ ТА ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ В

ЧИСТИХ ЗОНАХ

Заходи, що здійснюються виробником стерильної продукції по
відношенню до персоналу, який може стати джерелом мікробіологічної
контамінації, повинні визначатися відповідними письмовими методиками.

Г.1 Переодягатися та митися задіяному персоналу необхідно у
відповідності до СРП (СОП, СРМ), розробленими з урахуванням необхідності
зведення до мінімуму ризику контамінації спеціального одягу для роботи у
чистих зонах та попередження забруднення чистих зон.

Г.2 У чистих зонах заборонено носити годинник, ювелірні прикраси, а
також використовувати косметику.

Г.3 Необхідно, щоб робочий одяг та його якість відповідали процесу та
класу робочої зони:

·Клас D – волосся (борода, за наявності) повинні бути закриті. Потрібно
носити звичайний захисний костюм та відповідне взуття чи бахали. Повинні
бути застосовані відповідні заходи для запобігання будь-якої контамінації
чистої зони ззовні.

·Клас С – волосся (борода, вуса – за наявності) повинні бути закриті.
Необхідно носити комбінезон чи брючний костюм, що щільно прилягає на
зап’ястках та має високий комір, а також відповідне взуття чи бахали. Від одягу
та взуття практично не повинні відділятися волокна чи частки.

·Клас А/В – головний убір повинен повністю закривати волосся, а також
бороду та вуса, за наявності; він повинен бути вставлений у комір костюма. На
обличчі повинна бути маска для запобігання поширення крапель. Слід носити
відповідним чином простерилізовані та не опудрені резинові чи пластикові
рукавички і простерилізовані чи продезінфіковані бахали. Нижні краї штанів
повинні бути вставлені у бахали, а рукава одягу – у рукавички. Захисний одяг
практично не повинен виділяти волокна чи частки та повинен утримувати
частки, що виділяються із тіла людини.

Г.4 Особистий одяг забороняється вносити у кімнати для переодягання, що
ведуть в приміщення класів В та С.

Г.5 Кожен працюючий в зоні А/В повинен бути забезпечений чистим
стерильним (простерилізованим чи таким, що пройшов відповідну санітарну
обробку) захисним одягом на кожну робочу зміну. Рукавички під час роботи
слід регулярно обробляти дезінфектантами. Маски та рукавиці підлягають
заміні, хоча б для кожної нової зміни.
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Г.6 Одяг для чистих приміщень слід очищати та поводитися з ним таким
чином, щоб він не підпадав під додаткове забруднення, що може стати
причиною контамінації. Роботи по підготовці такого одягу слід проводити у
повній відповідності до письмових методик, затверджених виробником. Для
підготовки захисного одягу для чистих зон виробнику бажано організувати
окремі пральні приміщення.
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