
 נושאי ההרצאה

 QPמהן הדרישות לאישור •

מערך האיכות ויחסי הגומלין בין מנהל הבטחת  •
 QP-איכות לרוקח אחראי ו

מסמך הבהרה ליבואנים בנושא מתכונת הייבוא או  •
האם ניתן להוציא את מערכת האיכות בקבלנות  

 משנה

 תפקיד הרוקח האחראי בבית המסחר•

 החזרות למלאי ותשובות לשאלות שנשאלו•

•GDP לחומרי גלם פעילים 
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Qualified Person (Q.P.)  
 :הינו האדם המוגדר בסעיפים הבאים בדירקטיבות הבאות QP-ה

The person defined in Article 48 of Directive 
2001/83/EC and Article 52 of Directive  

2001/82/EC. 
 3-ו 2עומד בתנאים שנקבעו בסעיפים  QP-המדינות יבטיחו כי ה

1. Member States shall ensure that the qualified 
person referred to in Article 48 fulfils the 
conditions of qualification set out in paragraphs 
2 and 3: 
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 QPדרישות 

שנים תאורטיות ולימודים פרקטיים באחד מתחומי   4תהיה תעודה המעידה על הסמכה פורמלית של לפחות  QP-ל
 .ביולוגיה, כימיה פרמצבטית וטכנולוגיה, כימיה, וטרינריה, רפואה, רוקחות: המדעים הבאים

2. A qualified person shall be in possession of a 
diploma, certificate or other evidence of formal 
qualifications awarded on completion of a university 
course of study, or a course recognized as 
equivalent by the Member State concerned, 
extending over a period of at least four years of 
theoretical and practical study in one of the 
following scientific disciplines: pharmacy, 
medicine, veterinary medicine, chemistry, 
pharmaceutical chemistry and technology, biology. 

 rachel.shimonovitz@moh.health.gov.il 3 15אוקטובר  21 



שנים כאשר בתום הלימודים מתקיימת הדרכה פרקטית   3.5התקופה המינימלית של לימודים אקדמאים יכולה להיות 
בבית מרקחת' חצי שנה סטאז, ותאורטית של לפחות שנה ומתוכה  

However, the minimum duration of the 
university course may be three and a half years 
where the course is followed by a period of 
theoretical and practical training of a minimum 
duration of one year and including a training 
period of at least six months in a pharmacy open 
to the public, corroborated by an examination at 
university level. 
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כימיה פרמצבטית  , כימיה אנליטית, כימיה אורגנית ואינאורגנית, פיזיקה ניסויית: הלימודים יכללו לימודים תאורטיים ופרקטיים בנושאים הבאים

,  טוקסיקולוגיה, טכנולוגיה פרמצבטית, פרמקולוגיה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, ביוכימיה כללית ומעשית, כולל בדיקה של תכשירים רפואיים

   ח"מצמחי מרפא וממקור בעתרופות 
The course shall include theoretical and practical  

study bearing upon at least the following basic subjects: 

 • Experimental physics 
• — General and inorganic chemistry 
• — Organic chemistry 
• — Analytical chemistry 
• — Pharmaceutical chemistry, including analysis of medicinal products 
• — General and applied biochemistry (medical) 
• — Physiology 
• — Microbiology 
• — Pharmacology 
• — Pharmaceutical technology 
• — Toxicology 
• — Pharmacognosy (study of the composition and effects of the natural 

active substances of plant and animal origin). 
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 QPדרישות 
על הרשות להבטיח כי האדם יציג הוכחות לידע מתאים בנושאים  , במידה וההכשרה איננה כוללת את הנושאים שהוזכרו•

 המעורבים

• Studies in these subjects should be so balanced as 
to enable the person concerned to fulfil the 
obligations specified in Article 51. 

• In so far as certain diplomas, certificates or other 
evidence of formal qualifications mentioned in the 
first subparagraph do not fulfil the criteria laid 
down in this paragraph, the competent authority 
of the Member State shall ensure that the person 
concerned provides evidence of adequate 
knowledge of the subjects involved. 

 rachel.shimonovitz@moh.health.gov.il 6 15אוקטובר  21 



 QPדרישות 
או בשנה וחצי אם הלימודים ( I+IIתואר )שנים  5ניתן להפחית את תקופת ההכשרה בשנה במידה והלימודים האקדמאים נמשכים •

 .שנים 6נמשכים לפחות 

• The duration of practical experience may be 
reduced by one year where a university course lasts 
for at least five years and by a year and a half where 
the course lasts for at least six years. 
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 QPדרישות 
,  יהיה ניסיון פרקטי של שנתיים לפחות במפעל ליצור תכשירים מוגמרים בפעילויות של בדיקה איכותית של תכשירים  QP-ל

 .בדיקה כמותית של חומרי גלם פעילים ובדיקות הנדרשות להבטחת האיכות של תרופות

3. The qualified person shall have acquired 
practical experience over at least two years, in 
one or more undertakings which are authorized to 
manufacture medicinal products, in the activities of 
qualitative analysis of medicinal products, of 
quantitative analysis of active substances and of 
the testing and checking necessary to ensure the 
quality of medicinal products. 
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 עומד בדרישות שהוזכרו אם באמצעים אדמיניסטרטיביים או באמצעות קוד מקצועי של התנהגות QP-המדינות יבטיחו כי ה•

• Member States shall ensure that the duties of 
qualified persons referred to in Article 48 are 
fulfilled, either by means of appropriate 
administrative measures or by making such 
persons subject to a professional code of conduct. 

• Member States may provide for the temporary 
suspension of such a person upon the 
commencement of administrative or disciplinary 
procedures against him for failure to fulfil his 
obligations. 
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תקנות תנאי ייצור  )  אחראירוקח א  17: ובישראל

 (  נאותים

 
ניסיון מוכח של אחראי יהיה רוקח מורשה בעל רוקח •

בפעילות  , 2בתקנה אישור כאמור בעסק בעל שנתיים 
  ,של בדיקות איכותיות של חומרי גלם ותכשירים

של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים  בבדיקות כמותיות 
 ;  איכות התכשירובבדיקות הנדרשות כדי להבטיח את 

נדרש  לרוקח בעל תואר שני בתחום המדעים ואולם •
 .בלבדשישה חודשים כאמור של ניסיון 
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 (תקופת המעבר)נאותים תנאי ייצור  17תקנה •

רוקח מורשה אשר היה מועסק   17על אף האמור בתקנה •
  2.4.2011-בעסק לייצור או לייבוא של תכשירים לפני ה

יוכל לשמש כרוקח אחראי אם נתקיים לגביו אחד 
 :מאלה

יש לו ניסיון מוכח של שנתיים בפעילויות של בדיקות •
בבדיקות כמותיות  , איכותיות של חומרי גלם ותכשירים

של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים ובבדיקות הנדרשות 
הוא רוקח מורשה . כדי להבטיח את איכות התכשיר

שנתיים לפחות ועמד בדרישות קורס הכשרה לרוקחים  
 אחראיים שאישר המנהל
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 QP -החיים אחרי קבלת אישור כ
יתעדכן וישמר את רמת הידע והניסיון בהתאם להתקדמות הטכנית והמדעית והשינויים בניהול איכות הרלוונטיים למוצרים   QP-ה

עליו להבטיח תחילה שהוא צבר את הידע  , נדרש לשחרר אצוות תכשיר מסוג שאיננו מוכר לו QP-כאשר ה. אותם הוא מאשר
 שלו QP-במקרים מסוימים יהיה עליו להודיע לרשות על מנת לאשר מחדש את אישור ה. הרלוונטי והניסיון הנדרש למלא את חובתו

8.3 A Q.P. should maintain his knowledge and experience up to date 
in the light of technical and scientific progress and changes in 
quality management relevant to the products which he is required 
to certify. 
• 8.4 If a Q.P. is called upon to certify a batch of a product type 

with which he is unfamiliar, for example because the 
manufacturer for whom he works introduces a new product 
range or because he starts to work for a different manufacturer, 
he should first ensure that he has gained the relevant knowledge 
and experience necessary to fulfil this duty. 

• In accordance with national requirements the Q.P. may be 
required to notify the authorities of such a change and may be 
subject to renewed authorisation. 
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 ?האם הדרישות דרקוניות

 •QP  שחרר למעלה משנתיים אצוות מוצר בהן בוצעה

כך   Reference Standard-הסמכה לא מתאימה של ה

 .בתעודת האנליזה היו שגויות Assay-שבפועל תוצאות ה

•QP   שחרר אצוות תכשירים לשוק כאשר חישובי

הולידציה של הניקיון עבור המוצרים היו שגויים  
(Cleaning Validation )כך שנותרו שאריות בכלי הייצור. 

להבין את החריגות המתקבלות עם המוצר   QP-על ה•

ואת הבדיקות המתבצעות על התכשירים על מנת לקבל  

 דחיית האצווה/החלטה נכונה לגבי אישור
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 לא צורפה חקירה OOS-נוזלי לא סטרילי למתן אוראליבמוצר צמיחה מיקרוביאלית 
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 OOSתשובת החברה לבקשת הבהרה בנושא 

•  #2:  As per our SOP CQ-030, when an OOS result is obtain for Enterobacteriaceae 
detection, we have to retest the initial sample 3 times with larger aliquots (25g). If 
the Enterobacteriaceae initially isolated is not detected (or meet the specification) 
in the three retests, the new results are acceptable and the lot PASS. The logic of 
carrying out a retest on the initial sample give us an indication about the 
homogeneity of the sample and to determine if the OOS result obtained should be 
due to a manipulation error. 

•  #4: For manufacturing the product, the raw material Tragacanth is used and that 
testing of this lot of Tragacanth gave the same species of Enterobacteriae  as in the 
product, it is probably due to the homogeneity of the sample. 

•  #6: The three retests on the initial sample were all conform for the detection of 
Enterobacteriaceae, so this OOS is considered as an isolated case. Since all bulks of 
code finished product 750INT must be tested and that historical data of this product 
demonstrated that this product is conforming the specification, no investigation was 
conducted. 
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 המלצה
 העומדים בדרישות החקיקה QPsעל מנת להכשיר •

יש לעניין את בוגרי בית הספר בתואר שני במקצועות •
, מיקרוביולוגיה, ביוכימיה/ כימיה)מדעיים 

במעבדה  ' ובסטאז( פרמקולוגיה וכדומה
 .  מיקרוביולוגית במפעל תרופות/אנליטית
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 יצרן/יבואן–מערך איכות 
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 מסמך הבהרה בנושא שינוי מתכונת הייבוא
מסמך הבהרה בנושא  טיוטת התפרסמה  2015למרץ  -8-בתאריך ה•

(. 2מהדורה )התעשייה שינוי מתכונת היבוא לצורך קבלת הערות 
השינוי המתוכנן בנוהל נגע בכך כי על מערך האיכות ובראשו  עיקר 

חלק מובנה מהחברה בעלת אישור  להיות מנהל הבטחת איכות 
(  EMA)באירופה שאילתה העלאת  . יבואן ולא במיקור חוץ/יצרן

קיימת אפשרות להשתמש  , קטנותהעלתה כי בחברות יבוא בנושא 
(  Outsource-בניגוד ל Insource)בשירותיו של מנהל איכות חיצוני 

בתנאי שהמפקחים  זאת . שלוהקמת מערך איכות ותחזוקה לצורך 
,  תחת בקרהנמצא , שייך ליבואןמשתכנעים כי מערך האיכות 

ל החברה בנושאים השונים של מערך  "קיימת מעורבות של מנכ
האיכות ועולה באופן ברור מחוזה האיכות בין הצדדים כי מערכת  

המסמך עבר (. כולל הנהלים והרשומות)האיכות שייכת ליבואן 
 .והתיקון יופץ בקרוב זהשינויים לאור מידע 
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או יחסי הגומלין בין מנהל הבטחת  -אירגונימבנה 
 איכות לרוקח האחראי

יבואן תהיה מערכת איכות ובראשה יעמוד /ליצרן•
 .מנהל איכות

 לשחרור אצוות   QPיבואן יהיה /ליצרן•

בבתי מסחר יהיה רוקח אחראי ומנהל הבטחת איכות  •
 (.בחברות קטנו יכול להיות אותו אדם)
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 תפקיד ההנהלה הבכירה
להנהלה הבכירה יש אחריות בלעדית לוודא שמתקיימת מערכת איכות יעילה להשגת המטרות של האיכות וכי תפקידים ואחריויות  

 מתוקשרים ומיושמים לאורך הארגון, מוגדרים

Senior management has the ultimate responsibility 
to ensure an effective quality management system 
is in place to achieve the quality objectives, and, 
that roles, responsibilities, and authorities are 
defined, communicated and implemented 
throughout the organisation. 
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ניתן להסמיך עובדים . לאנשים בעמדות מפתח יהיו הגדרות תפקיד ברורות וסמכויות שיאפשרו להם לבצע את תפקידם
נוספים בעלי רמת הסמכה מתאימה לביצוע חובותיהם אך יש לוודא שאין חפיפה לא מוסברת באחריויות של אנשים  

 GMPהאחראים ליישום 

People in responsible positions should have 
specific duties recorded in written job 

descriptions and adequate authority to carry out 
their responsibilities. Their duties may be 

delegated to designated deputies of a 
satisfactory qualification level. There should be 
no gaps or unexplained overlaps in the 
responsibilities of those personnel concerned 
with the application of Good Manufacturing 
Practice 
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 יהיה ברור בהיררכיה הניהולית QP-יבואן יהיה מבנה ארגוני שיפרט את יחסי הגומלין בין אנשי המפתח והמיקום של ה/ליצרן

The manufacturer must have an organisation chart in 
which the relationships between the 

heads of Production, Quality Control and where 
applicable Head of Quality Assurance or 

Quality Unit referred to in point 2.5 and the position 
of the Qualified Person(s) are clearly 

shown in the managerial hierarchy 
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 (יבואן ובית מסחר/יצרן)המודלים המקובלים 

 

 ל"מנכ

 QP/רוקח אחראי מנהל הבטחת איכות
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 ל"מנכ

מנהל הבטחת  
 איכות

רוקח  
 QP/אחראי
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 ל"מנכ

רוקח 
 QP/אחראי
 

מנהל הבטחת 
 איכות
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  130תפקידי הרוקח האחראי על פי נוהל 
(GDP ) (תפקיד הרוקח האחראי)139ונוהל 

 docx.139ו  130רוקח אחראי נוהל •

.  מגדיר היטב את תפקיד הרוקח האחראי 130נוהל 
תיעוד  בעוסקות בעיקר  139התוספות שהוכנסו לנוהל 

שבפועל נופל תחת מערכת האיכות ויכול להתבצע על 
 ידי מנהל הבטחת איכות
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רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx
רוקח אחראי נוהל 130 ו 139.docx


GDP והחזרה למלאי  : 

ניתן להחזיר למלאי לאחר שנבחנו הדברים  130על פי נוהל 
 :הבאים

בוצע ניהול סיכונים שכלל התייחסות לדרישות האחסון של 
באריזה )האריזה לא נפתחה , מהפצתושחלף התכשיר והזמן 
תוקפו של  לא פג , ובמצב תקיןשלמה , ניזוקהלא , (שניונית סגורה

כי נשמר והוכחה  להחזרהסביר זמן ,  recallעבר לא , התכשיר
 בתנאים נאותים

אוחסן וטופל בהתאמה לתנאי האחסון הספציפיים  , המוצר שונע
 שלו
תרופות מוחזרות מלקוח שאינו מחזיק באישור הפצה או אם 
החזרה מותרת רק תוך פרק   GDPח ללא אישור "או בי ק"בימ

 ימים 10לדוגמא עד זמן סביר 
. 
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GDP והחזרה למלאי 

למפיץ יש הוכחה , י הרוקח האחראי"אושר להחזרה ע•
באמצעות העתקים )הגיונית כי התכשיר סופק  ללקוח 

ומספר האצווה ידוע ( של תעודת המשלוח המקורית
 .ואין סיבה להאמין כי התכשיר זויף

החזרה עם הוכחת קירור בלבד לאור כל   -מוצר בקירור
יתבצע , אם התרחשה חריגה . התהליך ובכל זמן נתון

ניהול סיכונים שעל בסיסו ניתן להוכיח את שלמות 
בדיקת  , תעודת משלוח: ההוכחה תכסה. התכשיר
החזרה של התכשיר  , פתיחת אריזת השילוח, התכשיר
החזרה למקרר של  , איסוף והחזרה למפיץ, לאריזה
 .המפיץ
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GDP והחזרה למלאי 

יש להראות כי המוצר נשלח למקור שהחזיר את  •
 ('העתקים של תעודת המשלוח המקורית וכד)הסחורה 

כאמור רק אם אין  : ניהול סיכונים להעברה למלאי סחיר
 סיבה להאמין שזה מוצר מזויף 

סחורה גנובה שנמצאה אין להחזירה למלאי ולמכרה  
 ללקוחות
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 ל יכול לשלוח לארץ תכשיר  "האם יצרן בחו

 עם ניטור בלבד וללא בקרה 
עליו להוכיח שהתכשיר לא נחשף  . אחריות המפיץ להגן על התכשיר ולהבטיח כי הטמפרטורה נשמרת בגבולות מקובלים

 לתנאים העלולים להשליך על איכות התכשיר ושלמותו 

It is the responsibility of the supplying wholesale 
distributor to protect medicinal products against 
breakage, adulteration and theft, and to ensure that 
temperature conditions are maintained within 
acceptable limits during transport.  
Regardless of the mode of transport, it should be 
possible to demonstrate that the medicines have 
not been exposed to conditions that may 
compromise their quality and integrity. A risk-based 
approach should be utilised when planning 
transportation.  
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 ל יכול לשלוח לארץ תכשיר  "האם יצרן בחו

 עם ניטור בלבד וללא בקרה 

יש לבצע ניהול סיכונים לגבי הצורך בבקרות טמפרטורה אך ניטור נדרש לצורך הוכחה שהתנאים שנקבעו לא חרגו ואם כן 

 .מה ההשלכה

Risk assessment of delivery routes should be 
used to determine where temperature controls 
are required. Equipment used for temperature 
monitoring during transport within vehicles 
and/or containers should be maintained and 
calibrated at regular intervals at least once a 
year.  
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 ל יכול לשלוח לארץ "האם יצרן בחו

 ניטור בלבד וללא בקרה תכשיר עם 

מהלך הובלה בגבולות המוגדרים כפי שנקבעו על ידי היצרן או על פי המוגדר  בתנאי האחסון הנדרשים לתכשיר ישמרו  

 על גבי האריזה החיצונית

The required storage conditions for medicinal 
products should be maintained during 
transportation within the defined limits as 
described by the manufacturers or on the outer 
packaging.  
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 נושא הבקרה  , נושא הניטור הוא ברור

 נתון לשיקול דעת על פי ניהול סיכונים

 נושא הניטור חשוב בעקר כאשר ההובלה כוללת העמסה ופריקה או אחסון זמני  

Where the transportation route includes 
unloading and reloading or transit storage at a 
transportation hub, particular attention should 
be paid to temperature monitoring, cleanliness 
and the security of any intermediate storage 
facilities.  
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יצרן יכול להחליט שהוא שולח את התכשירים שלו ללא  •
ובתנאי שהתכשיר  , מארז ולידי על סמך ניהול סיכונים

יעמוד בגבולות שנקבעו על ידו או שנרשמו על גבי האריזה  
 .בחריגות ניתן להסתמך על מבחני היציבות. החיצונית

מפיץ שנדרש להוביל משלוח תוך פרק זמן של שעה וחצי •
ישתמש במארז ולידי אם מדובר בהובלה קרה או רכב  

קירור וברכב ממוזג ומנוטר לתכשירים שאינם דורשים 
יצרן מכיר את המוצר ויכול להתמודד עם . הובלה קרה

מפיץ שאיננו היצרן צריך רציונל על מנת , חריגות בהובלה
 .לחרוג באופן מכוון מהתנאים הרשומים על גבי האריזה

יש לקחת בחשבון כי חיי מדף בטמפרטורות מחוץ לגבולות  •
האחסון נועדו לחריגות המתרחשות לאורך חיי המדף של  

 .התכשיר ולא מומלץ לנצלם מראש בתהליך ההובלה 
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כאשר מובילים משלוח מבוקר טמפרטורה מהו פרק הזמן שהמשלוח  

 ?אריזה נניח בין הרכב לנקודת המסירה/יכול להיות ללא הגנה

בכל רגע נתון , שמדובר בתכשיר בשרשרת הובלה קרה בהנחה•
 יש להוכיח עמידה בתנאים הנדרשים  
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נדרש מארז ולידי להובלת משלוח בפרק זמן של עד  האם 

 .התשובה בגוף השאלה(: 126נוהל )? שעה וחצי

 
בית מרקחת השולח ללקוחותיו תכשירים  3.6.3.2

בביצוע מחויב יהיה שליח לא בהתאם לנוהל בקירור 

 :התנאים הבאיםולידציה של המארז במידה ומקיים את 

  במארז מבודד ולידי מסחריהוא משתמש  3.6.3.2.1

 .בהתאם להנחיות היצרןייעודיים  ובקרחומים

דקות  90משך מסלול ההפצה לא יעלה על  3.6.3.2.2

 .של היצרןבתנאי הולידציה ומכוסה 

ומכוסה   3מספר פתיחות המארז לא יעלה על  3.6.3.2.3

 .של היצרןבתנאי הולידציה 
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 (ואחרים WC ,Fedex)אחריות המובילים 
 .ולאפשר ביקורות של נותני החוזה GDPלאמץ את עקרונות נוהל •

כולל  )לתחזק את הרכבים ואמצעי הניטור והבקרה על טמפרטורה •
 (כיולים

מערכות ניטור , להדריך את הנהגים בחשיבות ההפעלה של מזגנים•
,  ובקרה כגון איתורן להדגיש את החשיבות של הגעה ליעד ללא שהות

 .שלמותו ובטיחות המשלוח, שמירה על ניקיון הרכב

 שמירה על מסלולי הפצה קבועים•

להימנע מאחסון תכשירים  במקומות  , למסור את המשלוח לנמען בלבד•
החזרת . ממחסנים שאינם מבוקרים ועד בתי נהגים וכדומה, שונים

 .התכשירים שלא סופקו ליעדם לבית המסחר בסוף יום עבודה

.  לדווח על כל תקלה או אירוע חריג ולשתף פעולה מול נותן החוזה•
 .לתחזק רשימת אנשי קשר למצבי חירום

לבצע מיפוי טמפרטורה ברכבים ומיפויים חוזרים בעקבות שינויים  •
 העלולים להשליך על תוצאות המיפוי
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GDP  לחומרי גלם פעילים 

 ייבוא והפצה, ייצור
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שראל וייצוא חומרי גלם פעילים ותכשירים  י

 לאירופה
אירופה מתירה לייבא חומרים פעילים אל גבולותיה באם התנאים  •

 :הבאים מתקיימים
החומרים הפעילים יוצרו בהתאם לעקרונות תנאי ייצור נאותים  •

 האקוויוולנטיים לאלו שבאירופה
הפעילים מלווים במסמך בכתב מהרשות של המדינה  החומרים •

 :הכולל הצהרה בדבר כך( written confirmation)המייצאת 
שהסטנדרטים של המפעל המייצר את החומרים הפעילים הינם  •

לפחות אקוויוולנטיים לאלו המתוארים בדירקטיבות  
 .האירופאיות

בקביעות   GMP-המפעל המייצר עובר ביקורות לבדיקת עמידתו ב•
ובשקיפות כולל ביקורות פתע על מנת להבטיח שמירה על בריאות  

 .הציבור
המידע  , במקרה ומתגלים ממצאים הנוגעים להיעדר התאמה•

 .יסופק על ידי המדינה המייצאת ללא שהות
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 הרשימה הלבנה
ההצהרה איננה נדרשת במידה והמדינה המייצאת נמצאת  •

 ".רשימה הלבנה"ב
הרשימה הלבנה הינה רשימה של מדינות לא אירופאיות בעלות  •

מסגרת רגולטורית מתאימה לחומרים פעילים לשימוש הומאני  
המבטיחות רמת הגנה , אכיפהשיש להם פעילויות בקרה ויכולת 

על בריאות הציבור באופן אקוויוולנטי לזה של האיחוד  
 האירופאי

דבר המאפשר  , ישראל נמצאת ברשימה הלבנה, 2015החל מיוני •
ליצרני החומרים הפעילים במדינת ישראל לייצא לאירופה ללא 

 .צורך בהצהרה מאת הרשויות
קדם לכך שינוי תקנות הרוקחים תנאי ייצור נאותים שנכנסו  •

-וכן תכתובת ארוכה מול ה 2014לתוקף באוקטובר 
Commission ה. בנוגע לנהלי המכון לביקורת ותקנים-
Commission  ביקורת יצרן חומרים  בהחלטתו על התבסס

 .2008-ב PIC/s-פעילים שלוותה בתצפית של נציגי ה
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על מנת לעמוד בהתחייבותה של הרשות בישראל לפקח •
הרשות מאמצת את  , על ההפצה של חומרים פעילים

 2015ממרץ  GDP-מדריכי ה

•on principles of 2015 March 19 Guidelines of 
Good Distribution Practice of active substances 

 for medicinal products for human use  

כל המפיצים של חומרי גלם פעילים המיועדים לייצור •
 -תכשירים רפואיים אמורים לעבוד על פי מדריכי ה

GDP  2015לספטמבר  20-לתוקף באירופה בשנכנסו  
שוק מקומי  )בישראל תינתן תקופת הטמעה נוספת 

 (.בלבד
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 ?כיצד יצרני תכשירים צריכים להתמודד מול הנוהל

   GMPיצרני חומרי הגלם הפעילים צריכים אישור •
 GDPיש לוודא כי למפיצים של חומרי הגלם יש אישור •
על פי התנאים  יש לוודא הפצה של חומרי הגלם הפעילים •

 .שנקבעו על ידי היצרן
-יש לבדוק משלוחים לשלמות וכן לכך שקיים•

tampering   
החזרות למלאי מתאפשרות בתנאי שחומר הגלם הפעיל •

יהיה  . נשמר באריזה מקורית ועל פי תנאי האחסון
 .תיעוד לביצוע ההחזרה

המפיצים יהיו מעורבים בתלונות וישמרו  -תלונות•
 .רשומות
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,  הסוחרים. המתווכים, כל הסוכניםעל   Eudralex-ב Part 2-ב 17פי פרק על •
 :האורזים מחדש והמתווים מחדש, המפיצים

 GMP-לעמוד ב•
 .וחומרי הביניים שהם מפיצים APIsלשמור על עקיבות מלאה של •
 :לשמור מסמכים הכוללים•
,  שטר הובלה, הזמנות רכש, כתובת היצרן המקורי, זהות של היצרן המקורי•

מספר אצוות חומר  , או חומר הביניים  API -השם או כינוי של , מסמכי קבלה
תעודות האנליזה האוטנטיות  , רשומות ההובלה וההפצה, הגלם של היצרן

 .או פג תוקף Retestתאריך . כולל אלו של היצרן המקורי
 להקים לתעד וליישם מערכת יעילה של ניהול איכות•
וחומרי ביניים צריכים להתבצע   APIsתווי מחדש ואחסון של , אריזה מחדש•

או   APIמתאימות למניעת ערבובים ואיבוד זהות של  GMPתחת בקרות 
 .חומר ביניים

אריזה מחדש תתבצע תחת תנאים סביבתיים מתאימים למניעת זיהום וזיהום  •
 צולב
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 יציבות

 

במידה וחומר הגלם הפעיל או חומר הביניים נארזים  •
מחדש באריזה השונה מזו המשמשת את היצרן יש 
לבצע בדיקות יציבות להצדקת תאריכי התפוגה או  

 retest -ה
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 העברת מידע

האורזים מחדש , המפיצים, הסוחרים. המתווכים, הסוכנים•
 והמתווים מחדש  

-יעבירו את כל המידע הרגולטורי והאיכותי שהתקבל מיצרן ה•
API או חומר הביניים ללקוח ומהלקוח ליצרן 

חומר  או   API-יספקו את השם של היצרן המקורי של ה•
 .הביניים ומספר האצווה שסופק

או חומר הביניים לרשויות רגולטוריות   API-יספקו את זהות ה•
היצרן המקורי יכול להגיב לרשות הרגולטורית  . על פי בקשה

תלוי ביחסים  , ישירות או דרך הסוכנים המאושרים שלו
החוקיים בין הסוכנים המאושרים ויצרן החומר הפעיל או  

 חומר הביניים
יחזיקו ברשומות של תלונות והחזרות מהשוק של כל התלונות  •

 וההחזרות המובאים לידיעתם
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 יטפלו בתלונות והחזרות מהשוק•
במידה והסיטואציה מאפשרת עליהם לסקור את התלונה יחד עם  –

היצרן המקורי על מנת לקבוע האם נדרשת פעולה נוספת לגבי 
.  לקוחות נוספים שקיבלו את החומר או הרשויות או שניהם

החקירה לגורם התלונה או ההחזרה תתבצע ותתועד על ידי הצד  
 .המתאים

במידה והתלונה מופנית ליצרן המקורי הרשומה תכלול את תגובת  –
 (.כולל תאריך ומידע שסופק)היצרן המקורי 

 :יחזיקו תיעוד של חומרים מוחזרים שיכלול•
 שם וכתובת המקבל–
 מספר אצווה וכמות מוחזרת, שם החומר–
 סיבת ההחזרה–
 שימוש או השמדת החומר שחזר–
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 :על פי המתואר CoA-יעמדו ב•

 או חומר ביניים על פי דרישה APIאוטנטי לכל אצווה של  CoAיש להפיק –

, שלו במידה  ומתאים grade-כולל ה, על גבי התעודה יופיעו שם החומר–
יופיע הן על   Retest-תאריך התפוגה או ה. מספר האצווה ותאריך השחרור

 תעודת האנליזה והן על גבי התוויות

התעודה תציין כל בדיקה שנעשתה בהתאמה לדרישות פרמקופיאליות או –
כולל גבולות הקבלה והתוצאות המספריות שהתקבלו  , דרישות הלקוח

 (.במידה והוצאה נומרית)

התעודות יתוארכו ויחתמו על ידי אנשים מורשים מיחידת האיכות ויראו  –
 .  כתובת ומספר הטלפון של היצרן המקורי, את שם

, כאשר הבדיקות נעשות על ידי האורז מחדש או המעבד מחדש יופיעו שמו–
 כתובתו ומספר הטלפון שלו וכן ייחוס לשם היצרן המקורי

המעבד  , במידה ותעודות חדשות מונפקות על ידי או בשם האורז מחדש–
כתובת ומספר הטלפון  , תעודות אלו יראו את השם, סוכן או מתווך, מחדש

של המעבדה שביצעה את האנליזה וכן ייחוס לשם וכתובת היצרן המקורי 
 .שהעתק ממנה יוצמד, ולתעודת האנליזה המקורית
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הפצה של חומרים פעילים כוללת את כל הפעילויות  •
אספקה או ייצוא  , אחסון, ייבוא, המורכבות מרכש

 :מלבד מתווכים, של חומרים פעילים

 הנוהל איננו מטפל בחומרי ביניים•

חומר פעיל הינו כל חומר או תערובת של חומרים  •
לשימוש בתכשיר רפואי וכאשר משמש בייצורו הופך  

למרכיב הפעיל  של התכשיר המבצע פעולה 
אימונולוגית או מטבולית על מנת  , פרמקולוגית

להחזיר לתקן או לשנות פונקציות פיזיקליות או  
 משמש לדיאגנוזה רפואית
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 מערכת איכות
של חומרים פעילים תהיה מערכת איכות  הקובעת  למפיצים • 

.  .(ICH Q9)תהליכים ועקרונות ניהול סיכונים , אחריויות
למערכת האיכות יהיו  , אחריות ההנהלה תוגדר בבהירות

ציוד  , מתקנים מתאימים ומספיקים, משאבי אנוש מתאימים
,  המערכת תוודא כי חומרים פעילים נרכשים. ומתקנים
משווקים או מיוצאים בהתאם לדרישות  , מאוחסנים, מיובאים

GDP חומרים פעילים נשלחים ליעד הנכון  . לחומרים פעילים
 .תוך זמן סביר ובמקביל מיוצרות רשומות

 חריגות מהוראות מבוססות מתועדות ונחקרות•
מבוצעות פעולות מתקנות ומונעות לתיקון חריגות ולמניעתן על •

 פי עקרונות ניהול סיכונים
מתבצעת הערכה של שינויים העלולים להשליך על האחסון  •

 .  וההפצה
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 משאבי אנוש
ימנה אדם בכל אתר שבו מתבצעות פעולות הפצה  המפיץ • 

שתהיה לו הסמכות המוגדרת והאחריות להבטיח כי מערכת  
אדם זה ימלא את אחריותו  . האיכות מיושמת ומתוחזקת

 .הוא יכול להעביר מטלות אך לא אחריויות. באופן אישי
האחריות של כל האנשים המעורבים בהפצה של חומרים  •

 .פעילים תהיה מוגדרת בכתב
תהיה להם ההכשרה . GDPאנשים יודרכו לגבי הדרישות של •

והניסיון להבטיח כי חומרים פעילים מטופלים כיאות  
 .מאוחסנים ומופצים

אנשים יקבלו הדרכה התחלתית ומתמשכת הרלוונטית  •
בהתבסס על הוראות כתובות ובהתאמה לתכנית  , לתפקידם

 .הדרכה כתובה
יש להחזיק רשומות של כל ההסמכות ולהעריך ולתעד באופן  •

 תקופתי את יעילות ההדרכה  
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 תיעוד -4פרק 
 

יהיה זמין על    GDP-התיעוד הקשור להתאמה לכל •
התיעוד יהיה ברור למדי . פי בקשה של הרשויות

.  ביחס לפעילויות המפיץ ובשפה הברורה לאנשים 
המסמכים ייכתבו בשפה ברורה ובלתי משתמעת לשני 

כל שינוי שיעשה במסמכים  . פנים וחופשיים מטעויות
השינוי יאפשר לקרוא את המידע . ייחתם ויתוארך

כל  . כאשר מתאים הסיבה לשינוי תתועד. הראשוני
עובד יוכל להיכנס לכל המסמכים ההכרחיים לביצוע 

 .משימותיו
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 הוראות
הוראות כתובות יתארו את פעילויות ההפצה המשפיעה  • 

ל יכול לכלול  "הנ. על האיכות של החומרים הפעילים
ניקיון ותחזוקה של , אחסון, קבלה ובדיקת משלוחים

,  תיעוד תנאי האחסון, (כולל בקרת מזיקים)המתקנים 
משיכה  , בטיחות המלאי באתר ושל משלוחים במעבר

.  וכדומה recall, טיפול במוצרים מוחזרים, ממלאי סחיר
יחתמו ויתוארכו על ידי האדם האחראי , הוראות יאושרו

יש לשים לב לשימוש בהוראות תקפות  . למערכת האיכות
מסמכים יסקרו באופן קבוע וישמרו . ומאושרות
יהיו מהדורות ולאחר רביזיה יש לוודא כי . מעודכנים

. המערכת איננה מאפשרת שימוש במהדורה קודמת
 .מהדורות קודמות יגנזו מתחנות העבודה ויאורכבו
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 רשומות
יבוצעו במועד ובאופן שכל הפעילויות המשמעותיות  , ברורותיהיו • 

עקיבות יש לשמור רשומות לפחות לשנה אחרי תאריך התפוגה של 
לחומרים פעילים עם  . אצוות החומר הפעיל אליה הן משויכות

שנים לאחר שהאצווה   3רשומות יישמרו לפחות  Retestתאריכי 
 .הופצה בשלמות

המציגות את תאריך הרכישה  , יישמרו רשומות של כל רכש ומכירה•
מספר אצווה וכמות שהתקבלה או , שם החומר הפעיל, או האספקה

סופקה ושם וכתובת הספק והיצרן המקורי במידה ושונה או של 
רשומות יבטיחו את העקיבות אחר המקור  . או הנמען/סוכן השינוע ו

או המשלחים כך שכל הספקים של או אלו  /והיעד של החומרים ו
 .שקיבלו אספקה של חומרים פעילים יהיו ניתנים לזיהוי

 :רשומות שיש לשמור ולהציג•
,  כתובת הספק, או הנמען/סוכן השינוי ו, יצרן מקורי, זהות הספק•

 , הזמנות רכש, או הנמען/יצרן מקורי סוכן השינוי ו
שם או ; מסמכי קבלה; הובלה והפצה, חשבונות של רשומות מטען•

כולל זו של  , תעודת אנליזה, מספר אצוות יצרן; כינוי של חומר פעיל
  תפוגהתאריך בדיקה מחדש או , היצרן המקורי
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 מבנים וציוד 5פרק 
 

הגנה מזיהום לדוגמא , לאחסון נאותמתאימים 
חומרים בעלי פעילות , חומרים מגרים, נרקוטיקה

פרמקולוגית גבוה או רעילות והפצה של חומרים 
החומרים יהיו מוגנים למניעת כניסה לא . פעילים

מכשירי ניטור הנחוצים להבטיח את מדדי  . מאושרת
האיכות של החומר הפעיל צריכים לעבור כיול על פי  

 תכנית מאושרת כנגד סטנדרטים מאושרים
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 הזמנות: פעילויות  

 

 

יבואן או  , כאשר החומרים הפעילים נרכשים מיצרן•
 מפיץ באירופה הוא צריך להירשם
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 קבלה
.  קבלה לחומרים פעילים יגנו על משלוחים מתנאי מזג האוויר במהלך פריקהאזורי •

 .  אזור הקבלה יהיה נפרד מאזור האחסון
 :בדיקות קבלה למשלוחים•
כל חותמות הביטחון נוכחות ללא סימני  , מכלים אינם פגועים: שלמות המכלים•

אין אריזות פגומות או ארוזות החשודות כמזוהמות ובמידה וכן  , פריצה או שבר
 .תוך חקירה למציאת הגורם אקוויולנטיתיועברו להסגר פיזי או מערכת אלקטרונית 

 (in houseתווי נכון כולל קורלציה בין השם המשמש את הספק והשם המקומי •
החומר הפעיל וכתובת השולח  , מידע חיוני כגון תעודת אנליזה(. במידה ויש הבדל

 .מתאימים להזמנה
במידה והחומר הפעיל דורש בקרת לחות וטמפרטורה הוא יזוהה מידית ויאוחסן  •

 .בהתאם להוראות כתובות
עליו לבודדו פיזית או  , במידה וחומר פעיל שנרכש או יובא על ידי מפיץ חשוד כמזויף•

באמצעות מערכת אלקטרונית אקוויוולנטית ולהודיע לרשות בה החומר רשום וכן  
 .לרשות המקומית

יבוקרו ויוכנסו להסגר למניעת השימוש בהם  בייצור והמשך  , חומרים דחויים יזוהו•
 על רשומות ההשמדה להיות זמינות. הפצתם

 

 rachel.shimonovitz@moh.health.gov.il 58 15אוקטובר  21



 אחסון
 

פעילים יאוחסנו תחת תנאים שהוגדרו על ידי חומרים •
טמפרטורה ולחות מבוקרים במידה ונדרש  : כלומר, היצרן

 או ערבוב/ובאופן שימנע זיהום ו

תנאי האחסון ינוטרו והרשומות יישמרו וייסקרו באופן  •
 .קבוע על ידי אדם האחראי על מערכת האיכות

אזורים ספציפיים לתנאי אחסון יוסמכו ויופעלו בגבולות  •
 .המפרט

.  אבק ומזיקים, אזורי האחסון יהיו נקיים וחפשים מאשפה•
זיהום , יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת שפך או ושבר

 ..מיקרוביאלי וזיהום צולב
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 דוגמא  
מאוחסנים  " משוחרר ליצור"בביקורת נמצא שחומרי מוצא בסטאטוס •

במגרש אוחסנו טונות רבות של חומר  . במגרש פסולת להשבה והשמדה
 ומתנול פרופנולוכמו כן , המוצא 

•MD1 -  במערכת ה)אין תיעוד לאחסון החומרים במגרש הפסולת- 
SAP רשום שהם נמצאים במחסן הנוזלים) 

,  חומרי המוצא הללו אינם מופיעים ברשימת המצאי של מגרש הפסולת•
 .  ואין גם תיעוד של תנועותיהם  ממגרש הפסולת ואליו

ואינו מצוין כמחסן  , החומרים נמצאים באזור שמוגדר כמגרש פסולת•
 .  לא בתרשימי האתר  ולא ברישומי מערכת המלאי –לחומרי מוצא 

 .ונגיש לאנשים לא מורשים, מקום האחסון אינו מאובטח•

 חומרי המוצא במגרש חשופים לפגעי מזג האוויר ולמזיקים  •

 בסמוך לחומרי המוצא נמצא חומר מסוכן נדיף  •
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מערכת המלאי תהיה ולידית ותבטיח רוטציה של •
ותבדק באופן קבוע לתפקוד  FEFOהחומרים על פי 

חומרים פעילים שעברו את תאריך התוקף . תקין
או באמצעות מערכת אלקטרונית )יופרדו פיזית 
 .מהמלאי המאושר ולא יסופקו( אקוויוולנטית

כאשר האחסון או ההובלה נעשים באמצעות קבלני •
המפיץ יבטיח כי מקבל החוזה מכיר ועומד , משנה

בתנאי האחסון וההובלה המתאימים וכי הוא איננו  
מעביר את הטיפול בחומרים לצד שלישי מבלי 

החובות של כל אחד מהצדדים יפורטו בחוזה . אישורו
 .איכות בניהם
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 משלוח ללקוחות
קיימת רשימה של כל המפיצים ורק מי שמופיע  באירופה • 

, ברשימה יכול להפיץ חומרים פעילים למפיצים אחרים
 (dispensing pharmacies)ליצרנים או לבתי מרקחת 

חומרים פעילים יובלו בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי •
במשך כל הזמן . היצרן ובאופן שלא משפיע על איכותם

כל  . הזהות של החומר ומספר האצווה תהיה על גבי האריזה
 .התוויות המקוריות על גבי האריזות יישארו קריאות

המערכת תאפשר עקיבות אחר כל אצווה שהופצה לצורך  •
 . Recallזיהוי במקרה של 
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 העברת מידע
 

על המפיץ לדווח ללקוח על כל מידע או אירוע העלול  •
 .לגרום לשיבושים באספקה

מפיצים יעבירו את כל המידע הרגולטורי והאיכותי  •
שהתקבל מיצרן החומר הפעיל ללקוח ומהלקוח ליצרן  

 .החומר הפעיל

המפיץ המספק חומר פעל ללקוח יספק את שם וכתובת  •
-היצרן המקורי ומספר האצווה שסופק וכן העתק מה

CoA מידע זה יועבר גם לרשויות על פי  . המקורי מהיצרן
היצרן המקורי יכול להגיב לרשות באופן ישיר או . בקשתן

 .דרך הסוכנים המאושרים על ידו
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 החזרות-7פרק 
ניתן להחזיר חומר פעיל  . מוחזרים יזוהו ויושמו בהסגר עד לסיום החקירהחומרים • 

 :למלאי המפיץ רק בתנאים הבאים
החומר הפעיל באריזתו המקורית כולל כל חותמות הבטיחות המקוריים והאריזה  •

 .במצב טוב
הלקוח יספק מידע  . תחת תנאים נאותים( אוחסן וטופל)ניתן להוכיח כי החומר שהה •

 .כתוב למטרה זו
 .חיי המדף שנותרו לחומר מתקבלים על הדעת•
 החומר נבדק והוערך על ידי אדם מיומן ומורשה לביצוע פעילות זו•
 .לא היה איבוד מידע או עקיבות•
דרישות אחסון מיוחדות והזמן שחלף  , ההערכה תיקח בחשבון את אופי החומר•

במידה וקיים ספק לגבי איכות החומר הפעיל המוחזר יש להתייעץ עם  . מאספקתו
 :תהיה רשומה לכל החזרה שתכלול. היצרן

מספר אצווה וכמות  , שם החומר, שם וכתובת הנמען המחזיר את החומר הפעיל•
 .רשומות המתעדות שימוש או השמדה של החומר, סיבת ההחזרה, שהוחזרה

החומר יעבור  . רק אנשים מיומנים ומורשים יכולים לשחרר חומר פעיל להחזרה למלאי•
 .FEFOרוטציה על פי 
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 Recalls-תלונות ו
כל תלונה המתקבלת בעל פה או בכתב תתועד ותחקר על פי  • 

המפיץ  , במידה והתלונה בנושא איכות. הוראות כתובות
יסקור את התלונה יחד עם היצרן המקורי של החומר  
הפעיל על מנת לקבוע האם נדרשת פעולה נוספת לגבי  

לקוחות נוספים שקיבלו את החומר או לגבי הודעה לרשות  
החקירה למציאת הגורם לתלונה תבוצע . או שניהם

 .ותתועד על ידי הצד המתאים
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 :רשומת תלונה תכלול
מהות התלונה כולל שם ומספר אצוות , וכתובת המתלונן ומספר טלפוןשם • 

פעולה ראשונה שננקטה כולל תאריכים , תאריך קבלת התלונה, חומר פעיל
תגובה שניתנה  , פעולות מעקב שבוצעו, וזהות האנשים שביצעו את הפעולה

 .החלטה סופית לגבי החומר, למתלונן כולל תאריך
תדירות תלונות לגבי  ,  רשומות של תלונות יישמרו לצורך הערכת מגמות•

,  חומר ספציפי וחומרה יש לשקול אם נדרשת פעולות תיקון מידיות נוספות
כאשר התלונה נשלחה על  . התלונות יהיו חשופות לביקורות על ידי הרשות

. תגובתו תיכלל בתלונה כולל תאריך תגובה, ידי המפיץ ליצרן החומר
יש להודיע  . במצבים חמורים או מצבים העלולים להשליך על חיי אדם

תהיה הוראה  . לרשות המקומית ולרשויות הרלוונטיות ולקבל את הצעתם
ההוראה  . של חומר פעיל  Recallכתובה המגדירה מקרים בהם יש לבצע 

כיצד יש להתחיל בהחזרה למי  , הערכת המידע, תפרט מי יהיה מעורב
האדם האמון על  . וכיצד החומר המוחזר יטופל Recallלהודיע לגבי 

 .Recall-מערכת האיכות יהיה מעורב ב
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 ביקורת עצמית
את   לנטרהמפיץ יבצע ויתעד ביקורות עצמיות על מנת • 

הביקורות יבוצעו בהתאם  . GDP-הרישום והעמידה ב
 .לתכנית מאושרת
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