
Good Distribution Practice 
(GDP) 

 רנה היימליך

 המכון לביקורת ותקנים 



 ?על מה נדבר היום

 אודות המכון לביקורת ותקנים•

 GDPלמה •

 דרישות ספציפיות משחקנים של שרשרת ההפצה•

•Case Studies 



 :פעילות המכון כוללת שלושה תחומים
,  בתי מסחר ,יבואנים , APIהתרופות מפעלי פיקוח על מפעלי •

   רוקחיותמרכזי הכנות ,  קאנביס

 בדיקות מעבדה לתרופות•

 .הערכת הנתונים לאיכות התרופות המוגשות לרישום בישראל•

 



The European Union (EU) has signed mutual 
recognition agreements (MRAs) with third-country 
authorities concerning the conformity assessment 
of regulated products or the mutual acceptance of 
GMP inspections. Some agreements contain a 
sectoral annex or additional information on the role 
of the Qualified Person or similar functions 

Japan, Israel, Usa, Switzerland  

Australia, Canada, New Zealand,  

Mutual Recognition Agreement / ACAA 
agreement  



 :  הישג דיפלומטי אדיר לישראל

 ACAAקולות את הסכם ברוב האירופי אישר הפרלמנט •
(Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of 

Industrial  

 

הכרה הדדית  מאפשר לתעשיית התרופות  ACAA -ההסכם •

תקן לתהליך   ,Good Manufacturing Practice (GMP)בבדיקות 

שעורכות הרשויות המוסמכות באירופה ובארץ  , ייצור התרופות

 .תרופותבקרב יצרני ( משרד הבריאות)

 

 



משמעותית את ייצוא התרופות  ומוזיל לסחר הסיר מכשולים ההסכם •

את יצואני התרופות הישראלים מביצוע בדיקות  פוטר שכן הוא 

למשרד הבריאות  מאפשר מעבדה נוספות על אדמת אירופה וכן 

הישראלי לבצע את הביקורות התקופתיות על תהליך ייצור  

ישראל נהפכת למדינה , בכך. התרופות ולהעניק את האישורים

הראשונה בעולם שאיננה חברה באיחוד ואיננה מיועדת להיות  

 .שחותמת על הסכם שכזה עם האיחוד, חברה

משמעות ההסכם בחיסכון של מאות מיליונים יורו עבור תעשיית  •

,  כמו כן, תחום הסחר העיקרי בין שני הצדדים, התרופות הישראלית
 .בסקטורים אחרים ACAAתקדים חשוב לחתימת הסכמי 

 



 ?GDPלמה צריך 



 שרשרת ההובלה  

פעולת ההפצה של תכשירים הינה חוליה מרכזית בשרשרת האספקה 
קווים מנחים במטרה רגולטור התווה -ה.  ומעורבים בה גורמים רבים

בשמירה על איכותם ובמניעה של  , לסייע לעוסקים בהפצת תכשירים
משרד הבריאות אימץ את  . חדירת מוצרים מזויפים לשרשרת האספקה

 בקרה ושליטה בשרשרת ההפצה: המטרה. המדריכים האירופאים
 .במדריך באמצעות הענות לקווים המנחים הכלולים 

בסיכון מתמיד לחריגות מגבולות ההסמכה עקב טמפרטורות  מוצר ה
 עיכובים במהלך שינוע  , כשל מכאני, פגיעה פיזית, קיצון

 .וטעויות 

        



יש לפעול בהתאם לעקרונות   GDPעל מנת לעמוד בדרישות •

 -של מדריך ה 9-1המפורטים בפרקים 

"Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice 
of medicinal products for human use (2013/C 343/01)" 

 .האירופישל האיחוד המדריך פורסם באתר האינטרנט •

  5.1, 2.2לא יחולו סעיפים ואולם מדינת ישראל החריגה וציינה כי •
סעיפים אלו מובהרים בנוהל )האירופי   GDPה ממדריך  5.9, 5.6

 (ב"משהשל  130
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CHAPTER 1 — QUALITY MANAGEMENT 

המערכת שמתפקידה להבטיח כי התכשיר שומר על איכותו ושלמותו  "•
 "או הובלה/ונותר בשרשרת האספקה החוקית במהלך אחסון ו

 ניהול סיכונים  
 בקרת שינויים

 סקר הנהלה
 (משאבים)אחריות הנהלה  -Quality Manualמדיניות איכות 

 חריגים
 פעולות מתקנות ומונעות

 ניהול פעילויות במיקור חוץ 
 הערכה והסמכת ספקים  

 חוזי איכות 
 ניטור וסקירה רוטינית של הספק לביצועים וזיהוי נקודות לשיפור

 



CHAPTER 2 — PERSONNEL  
 

 מפתחאנשים בעמדות , מנהל איכות, אחראיהרוקח -תיאורי תפקיד•

 הגדרות תפקיד ברורות

 מבנה ארגוני

 כמות עובדים מספקת לביצוע המטלות

 הדרכות 

 בריאות ולבוש  , היגיינה



 טמפרטורה שלא פעלאוגר שהגיע עם   משלוח 

 העובדים לא הפעילו: חקירה

 

 

 

 
סיבת  

 השורש

פעולה  

 מיידית
CAPA 

ניהול  

 סיכונים



 בביקורת בדקנו כיול של רגשי מקררים  

  

 מעלות   2 -+רגשים הייתה רגישות ה•

 

 תכשירים ביולוגים   –עיקר הבעיה •

 



CHAPTER 3 — PREMISES AND EQUIPMENT 
 

 מאובטח מואר ונקי•
 .מבנה הגיוני ושטח מספק לאחסון וטיפול בתכשירים

 טמפרטורה ולחותבקרת 
תכשירים יאוחסנו באזורים נפרדים המסומנים בבירור והכניסה אליהם  

 .דורשת הרשאת כניסה לאנשים מאושרים
 הפרדת סטטוסים פיזית או באמצעות מערכת ממוחשבת ולידית

פגי , חשודים בזיוף, מוחזרים, מעוכבים: מיקום מוקצה ומאובטח למוצרים
ייעודיים ומאובטחים  , יאוחסנו באזורים מזוהים, ופסולים Recall, תוקף

 הרחק מכל התכשירים האחרים
 .תכשירים שאינם מיועדים לשיווק בארץ יופרדו פיזית משוק מקומי

גזים ) פציצים, דליקים, תכשירים רדיואקטיביים)מיקום למוצרים רגישים 
 (נוזלים דליקים ומוצקים, רפואיים

 



CHAPTER 3 — PREMISES AND EQUIPMENT 

 אזורי קבלה ושילוח נפרדים ומוגנים מפגעי מזג אוויר •
 שילוח ואחסון, הפרדה בין אזורי קבלה

 .  נהלים לבקרה על סחורה נכנסת ויוצאת
 .בה המשלוח נבדק לאחר קבלה יהיה ייעודי ומאובזר כיאות, אזור קבלת סחורה

.  לרוב אזעקה למניעת פריצה ובקרת כניסה)בקרה על כניסת אנשים מורשים 
 .(מבקרים ילוו
ציוד מתאים לניקיון וחומרי ניקוי שלא יהוו  . הוראות ניקיון ורשומות, העדר אבק

 .גורם לזיהום בעצמם
 בקרת מזיקים

 אזורי שירותים נפרדים
 ועישוןשתיה , איסור אכילה

 טמפרטורה ולחות מבוקרים •
 



EQUIPMENT 

 תוחזק כראויהציוד הקשור לאחסון והפצה י•
 מכשירי מדידה לניטור סביבתייתבצע כיול 

 התפקודלווידוא שתעבור איתגורים התראות ולידית תהיה מערכת 
 ,  התראה ופעולה למכשירי הניטור הסביבתי יקבעו ערכי 
מערכת הרשאות  , מערכת הבקרה, כגון מקררים)לציוד יהיו יומנים 

 (ות"יטא, מכשירי ניטור סביבתי, הכניסה

ההיקף  . או תהליכי מפתח עבורם נדרשת ולידציה/זיהוי ציוד מפתח ו•

רשימת ציוד שנדרש  )והעומק יקבעו באמצעות ניהול סיכונים מתועד 
 (לוולידציה וכיול
חריגות במידה והיו ופעולות מתקנות  , כולל תוצאות, דוחות ולידציה

 ומונעות
 



CHAPTER 4 — DOCUMENTATION 
 -רישומים, הוראות חוזים, נהלים כתובים• 

 נהלים ברורים וקריאים
 responsible person-י ה"נהלים חתומים ע

 י אנשים מורשים"מסמכים חתומים ומתוארכים ע
מתוארכים וחתומים כולל  , שינויים במסמכים יהיו בעלי עקיבות למידע הנמחק

 סיבה לשינוי  
 שנים 5-שמירת מסמכים לפחות ל

 גישת עובדים לנהלים רלוונטיים
 מניעת גישה לנהלים שאינם תקפים, סקירת נהלים תקופתית

שמירה מחשובית  . מסמכי שילוח והפצה, מכירות/רכישות: מסמכים שיש לשמור

 (.Hard Copy)או ידנית 
 :מסמכי שילוח והפצה יכללו לפחות את המידע הבא/רכישות/תעודות משלוח

שם וכתובת  , סופקה או הגיעה ממתווך, כמות שהתקבלה, שם התכשיר, תאריך

 .מספר אצווה, המתווך או מקבל, הלקוח, הספק



CHAPTER 4 — DOCUMENTATION 

על כל  הפעולות המבוצעות להבטיח שהזהות של התכשיר נשמרת  •

וכי תנאי  האחסון וההפצה נשמרים בהתאם למידע הנקוב על  
 האריזה החיצונית של התכשיר

העסק   ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי  להפחית את הסיכון של  
 החוקיתחדירת תכשירים מזויפים לשרשרת האספקה 

 ואלידיות–מערכות ממוחשבות •

 

 



CHAPTER 5 — OPERATIONS 

 • 5.2. Qualification of suppliers- 

• 5.3. Qualification of customers 
 

ספקים מאושרים/ רשימת לקוחות    
על הספק לוודא כי לקוחותיו מורשים למכירת תכשירים רפואיים או  

 GDPבעלי אישור 
, בדיקות תקופתיות לבקשת העתקים המאשרים שלקוחותיו מורשים  

,ווידוא הסטאטוס באתר  

 

 

 

 



5.4. Receipt of medicinal products 
שלמות ותקינות  , נכונות, (מרשימה של ספקים)מאושר ספק •

 ,QPווידוא שחרור על ידי , אחסון מיוחד במידה ונדרש-האריזה
 שחרור למלאי סחיר לפי נהלים

 

 

5.5. Storage 
• 

 אותםאחסון תרופות בנפרד מחומרים שאינם רפואיים 
 לחות וגורמים חיצוניים אחרים, טמפרטורה, הגנה מפני אור
 מיוחדים ובטיחות המלאיאחסון בתנאים 

 



 130לפי נוהל  –השמדה 

 נפרדזיהוי מתאים ואחסון במקום •

 .במחסןהרוקח האחראי באחריות  בהשמדהכתובה לטיפול הוראה •

 תיעוד ועקיבות•

 להשמדהפיזית או ליווי פגיעה •

 השמדהמאובטחת לאתר העברה •

 מורשהמוביל •



5.7. Picking 
 

 ?איך מבטיחים שהתכשיר הנכון נאסף -על ליקוט תקיןבקרה -ליקוט   •
 מתאיםתכשיר בעל תאריך תפוגה ליקוט 

 

 

 

5.8. Supply 
שם  : כולל תנאי שילוח, משלוח עם כל הפרטיםתעודת -הפצה •

, שם וכתובת הספק, כמות שנופקה, מספר האצווה, תאריך, התרופה
 שם וכתובת הנמען ותנאי האחסון

 עקיבות למיקומו הנוכחי של המוצר
 

 

 

 

 



CHAPTER 6 — COMPLAINTS, RETURNS, SUSPECTED 
   FALSIFIED MEDICINAL PRODUCTS 
  MEDICINAL PRODUCT AND  RECALLS 

 
 "שמירה על שרשרת אספקה מבוקרת היא הדרך למניעת זיופים"•

Pedigree ,תיעוד של כל ההחזרות  , 

   recalls, תכשירים מזויפים

 .הרשומות יהיו חשופות בפני הרשות
 נהלים כתובים לנושאים אלו

 החזרות מלקוחות למלאי סחיר רק לאחר ביצוע הערכה
 



נמצאו תכשירים של חברה שהיו פסולים בתוך בתי  

 מרקחת  

 הודיעה כי נמצאו תכשירים בשוק   הפארמצבטיתמחלקת הפשע •

 י קבלן חיצוני  "ההשמדה נעשתה ע  •

 



תכשירים מזויפים באדיבות המחלקה לפשע   

 פרמצבטי



CHAPTER 7 — OUTSOURCED ACTIVITIES 

 

 כל פעולה שיוצאת למיקור חוץ תהיה תחת חוזה•
 GDPבחינת יכולת מקבל החוזה לעמוד בדרישות  :נותן החוזה 

 תדירותה מבוססת על ניהול סיכונים, ביצוע ביקורות
 אספקת משאבים

 משאבים מתאימים לביצוע הפעולות: מקבל החוזה
 ללא העברה לקבלני משנה ללא אישור נותן החוזה

 יידוע נותן החוזה לגבי אירועים חריגים



 
CHAPTER 8 — SELF-INSPECTIONS 

 

 ואת כל המחלקות GDP-תוכנית שנתית המכסה את כל נושאי ה•
 י גוף חיצוני"ניתן לבצע ע

 תיעוד
CAPA 



 
CHAPTER 9 — TRANSPORTATION 

 זיוף וגניבות, הגנה מפני נזקי שבירה• 
הוכחה שהתכשיר לא נחשף  , שמירה מוכחת על טמפרטורה 

 לתנאים העלולים לפגום בשלמותו
 ניהול סיכונים לצורך הובלה

חקירה לפי  , ידוע המשלח והלקוח -במקרה של חריגת טמפרטורה
 נהלים

אחריות   -רכבים וציוד המתאימים להובלה ושמירה מפני נזקים
 המפיץ

יהיה נוהל ברור  -ואם לא, רכבים ייעודיים לתרופות במידת האפשר
 .לשמירה על איכות התכשירים

 
 הובלה בזמן הקצר ביותר



 

החזרה מסחרית  )בית מרקחת החזיר לבית מסחר תכשיר

בבית במסחר התברר כי התכשיר נשלח  ( רגילה  

 בסטאטוס הסגר  

 

סיבת  

 השורש

פעולה  

 מיידית

פעולה  

 מיידית
CAPA 

ניהול  

 סיכונים

 אפקטיביות



CHAPTER 10 — SPECIFIC PROVISIONS FOR BROKERS 

 

 (   ברוקר)מתווך •

 :במדריך האירופאי יחולו ההוראות הבאות 10במקום סעיף •

צריכות גם  ( ברוקר)פעולות יצוא ויבוא המבוצעות באמצעות מתווך •
על הרוקח האחראי של   .(GDP)הן להיעשות בתנאי הפצה נאותים 

בית המסחר הרוכש או מוכר  תכשירים  באמצעות מתווך להבטיח  

 כי המתווך עומד בדרישות  



 לסיכום



חומר ביולוגי הדורש הקפאה והקרנה העובר דרך  

 ארוכה מהיצרן לישראל  









 חיסון שאינו צלול



 אלידציה למארזים  ו

הספק עשוי לשנות את האריזה מבלי לעדכן מראש באיזה קונפיגורציה  •
מכאן חשיבות נושא החוזה ובקרות השינוי  . התכשיר ייארז בתחנות השינוע

 וכן ההדרכה

האם יש קרח יבש בכל  ) מהקונפיגורציותיש לוודא כי יש ולידציה לכל אחת •
 (כמה בכל קרטון, קרטון 

 ?  האם בתחנות השונות מחליפים קרח יבש במידה מספקת•

 .  ?האם ניתן לקצר את שרשרת ההובלה•

כמה בקבוקים במארז  ? אוגרי נתוניםכמה . הולידציהלהשלכה על מודעות •
 .  וכדומה

ולא על גבי הקרח   head space-טמפרטורה האם הם ממוקמים כיאות באוגרי •
 .?היבש

 

 

 

 



 אמפולות נוזלות 



 אמפולות נוזלות 



Pedigree- סיפור דרך 



 ממצאים מביקורות  

 נפתחות חריגות על כשל בכיוללא •

הזמן עד לקבלת התראות בפתיחת מקררים בתהליך הכנת משלוחים  פרק •
 ארוךלהפצה 

אין , בקרות שינוי ונהלים נשמרים במערכת לא ולידית,תלונות , חריגות•
 .לחלק מהמסמכים Hard Copy-גיבוי יומי לתוכנה ואין גיבוי ב

 נוהל הרשאות לגישת בעלי תפקיד למערכת הממוחשבת  חסר •

י נציגי שרות "ניתנת לשינוי ע, הלקוחות המאושרים אינה סגורהרשימת •
 הלקוחות

ואין יומן ), בקרות השינוי מנוהל בטבלת אקסל שאינה ולידית יומן  •
 (במסמך קשיח

 

 



 נכשלחורף שנעשה למשאיות תיקוף •

דוחות החריגה מראה חריגות רבות של טמפרטורה במהלך בדיקת •
 הובלה

אך ככל הנראה , הדרכות: הפעולה המתקנת. תיקוף לאריזה עםאין •
 (?גורם שורש)אפקטיביות ההדרכה נמוכה 

 מיקום – קרחומים•

הסמכה לבניית מארזים ולידיים וכן לא מתבצעת תצפית על ידי אין •
 .איכותנציג 

ומוצרים   נרקוטיקהמתבצע מעקב אחר מגמות של רכישת לא •
 רגישים



 אטומותדלתות ויציאות חרום במחסן אינן •

 HTעץ מעושנים עם חומרים נדיפים במקום משטחי •

 לחותניטור של אין •

 תוקףנוהל לטיפול בפגי אין •

 :  הבקרה והתיעוד על ההפצה לוקים בחסרתהליך •

לא נתן אישור יציאה לרכב הפצה בניגוד  , רכבכלי של בדיקה האיכות לא ביצע מבקר 
 .נבדקולא תיעד את תהליך הבדיקה של הרכבים שלטענתו , לנדרש בנוהל

או אירועים שנצפו על ידי מבקר האיכות והמתועדים בטופס דיווח אירוע  חריגות •
 .  לא מגיעים להבטחת איכות ונדרשים לקבל פתרון מול מנהל המחסן

 אצווהמשלוח אינן כוללות מספר תעודות •

 מבוקרתרשימת הנהגים ופרטי מספר הרכב אינה  -רכבים•

 האיתורןקו הפצה לנהג אין תיעוד ברור במערכת בשינוי •

 QA-שבר ברכבים אינן מדווחות לתקלות •
 



 תעודות משלוח אינן כוללות מספר אצווה-•
 רשימת הנהגים ופרטי מספר הרכב אינה מבוקרת -רכבים-
 האיתורןבשינוי קו הפצה לנהג אין תיעוד ברור במערכת -
 QA-תקלות שבר ברכבים אינן מדווחות ל-
 

 .לא קיים נוהל לגבי הודעה לרשות ולבעל הרישום בחשד לזיוף•
על פי נוהל החזרת פריטים למחסן ניתן לבצע החזרות ללא אסמכתא על  

 .  פי הצהרה בלבד

להראות כי תהליך  GDP-הדרישה ב. מבוססתמה ההצהרה ברור על לא •
.  האחסון והטיפול בתכשיר היו בהתאם לתנאי האחסון הנדרשים, השינוע

עבור החזרת תכשירים בקירור נדרש תיעוד הטמפרטורות לאורך כל 
 (. GDP Chapter 6 :6.3)השרשרת 

על פי הנוהל מתאפשרת החזרת סחורה בקירור למלאי ללא עדות מוכחת  
 לשרשרת האספקה

 
 



 כיצד ניתן לזהות תכשירים מזויפים

 וסרטים של( Envirotainers)פלומבה על המכלים /בודקים את החבק•

 ,סרט שלם ולא פרוץ: המקוריתהחברה •
•ArtWork ספציפי הקשה לזיוף ושרשרת אספקה הדוקה. 
קודים על גבי , איכות הנייר, מספר לוגואים ספציפיים הקשים לזיוף•

 צבעים, האריזות
במידה של . קודים שהם חלק ממאסטר, משווים בין האריזה למסמכים•

 .יבואן/ניתן לשלוח שאילתה ליצרן, ספק
  glazing, משקל הנייר, יצרנים יכולים לזהות ברמת הדיו והצבע•
קודים  , ערכי שבודקים שהוא קיים חדעל כל קרטון יש מספר חד •

 בעתיד-.והלוגרמות מימדייםברקודים דו , וגרפיקות
 לתכשירוהן  א"לחובפניה ליצרן הוא מבצע בדיקת מעבדה הן •



 Bayerבאדיבות 

Film Wrapping 

Tamper Evident 
Closure 

Coding 



 Bayerבאדיבות 

 כיתוב בצבעים שונים/צלבים 

 שם התכשיר מוטבע וכתב ברייל   



 זיופים לתוך שרשרת האספקה





 "GMP"ייצור בתנאי 



 תודה על ההקשבה 

?שאלות  



 משלוח ללא אוגר טמפרטורה


