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Dynamiczny rozwój współczesnej go spodarki świa-
towej , a co zatym idzie agresywna konkurencj a wśród
firrrr o miejsce na rynku, stały się powodem poszuki-
wań nowych rozwiązań w zarządzaniu i organizacji
f,rrmy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat głównym
narzędztem w walce z konkurencją stała się jakość.
Lata 50 to narodziny filozofii zarządzania przez ja-
kość (Total Quality Management - TQM), jej sukcesy
w USA, w Japonii i w wysoko rozwiniętych krajach
Europy.

Jakośó i jei miejsce w przemyśle farmaceutycznym

Jakość jest pojęciem bardzo szerokim i trudnym do
pełnego zdefiniowania. Najwcześniej termin jakości
został wprowadzony przez Platona jako kategoria fi-
lozoftczna mówiąca, ze jakość to pewien stopień do-
skonałości. Encyklopedia Powszechna PWN 89 - de-
finiuje jakość jako: ,,wymaganie określenia pewnych
p aranretrów pro duktu, c ech charak tery zuj ący ch pr zy -
datność wyrobu do spełnienia wymagań odbiorców np.
trwałość, niezawo dn o śc czy funkcj onalność", Obec-
nie naj czę ściej sto sowaną defi nicj ą j e st określenie za-
warte w normach ISO 9000 -,,Jakośc to ogół właści-
wości i charakterysĘk wyrobu lub usługi, nadający mu
zdolnośc do zaspokoj entapotrzeb użytkowników (po-
tr zeb w yr ażonych lub zakładanych) ".

Na jakość końcową produktu wpływ ma jakość
wykonywanych czynności na wszystkich etapach jego
wytw arzania. Dla umozliwienia skoncentrowania się
przęzprzedsiębiorstwo na jakości swoich wyrobów w
całym cyklu ich powstawania i życta. musiał powstac

nowy sposob zarządzanta zarządzania przez jakośc.
Zarządzanl,e przezjakość (TQM - Total Quality Ma-
nagement) to ,,nowy rodzaj wszechstronnego, zbioro-
wego wysiłku, zorientowanego na ustawiczne dosko-
nalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach
i efektach jej działalności" (3). Obecne zasady zarzą-
dzania przezjakość (TQM) są zebrane i uściślone w
notmach międzynarodowych serii ISO 9000, ustano-
wionych w 1987 r. tprzyjętych obecnie w Europie za-
chodniej jako standardowy system wyznaczający spo-
sób działania przedsiębiorstw.

Przemysł farmaceutyczny jest przemysłem specy-
ftcznymzu]Naglna odmienność jego produktów i ich
odbiorców w porównaniu do innych obszarów gospo-
darki. Produktami sąfarmaceutyki, czyli wyroby, któ-
re są wskaznikami, zapobiegalą plzynosząulgę oraz
leczą choroby lub ich syrnptomy. Produkty te muszą
być dobre. Nie lepsze czy gorsze,lecz ściśle odpowia-
dające wymaganiom farmakopealnym. Prawidłowo
wykonana postać leku powinna,. zawierać określoną
dawkę lub stężenie substancj t Ieczniczej, zapewntać
stabilnośó substancj i lecznlczej w przewidywanym
czasie przechowywania, odpowiednią j ej biodostęp-
ność, wykazryac wymaganą czystośó ftzyczną che-
mi czną i mikrob io 1 o giczną ot az ułatw tac p o dawani e

substancji leczniczej pacjentowi. Odstępstwo od usta-
lonej normy oznacza dla wytworcy bezpowrotnądys-
kwalifikację leku, co zwykle pociąga zasobąznaczne
straty materialne.

Klientami przemysfu farmac euty czne go s ą p aństwo,
lękarzę i pacjenci. Ci ostatni sąostatecznymi odbior-
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cami famaceutyków i ich użytkownikami. Pacjent,
czyltnajczęściej osoba chora, nie ma zadnego odnie-
sienia czy wzoTca w ocenianiu leku,l,praktycznie nie
zna mo żItwo ś c i sp rawd zenia j e go e fektu m e dy c zne g o
czy ewentualnych skutków ubocznych, musi więc w
pełni wierzyc że to, co otrzymuje jest bezpieczne i
skuteczne. Wynika stąd stwierd zenie, że podstawo!\rym
pri orytetem w przemyś l e fairnac eutycznym j e st j ako ś c
wytwarzanych produktów. Drobny błąd w produkcji
to nie tylko straĘ materialne - to sprawa życiai śmierci.
Ze w zg\ędu na te sp e cy fl,cznę warunki mus iał p ow stać
zewnętrzny system kontroli lekow, dzięki któremu
wltwórca może zagwarantowac bezpteczeństwo i sku-
teczność leku.

Pojęcie GMP i uregu!Owania prawne

Każdy kraj posiada swoje przepisy prawne, doty-
czące opracowania, rejestracji, produkcji i kontroli le-
ków, mające na celu ochronę klienta-pacjenta. Pojęcie
Dobrej Praktyki Wytwórczej (Good Manufacturing
Practice) po Taz pierwszy pojawiło się w ustawodaw-
stwie farrnaceutycznym w USA w latach 60-tych, w
dokumentach publikowanych przez Food and Drug
Administration (FDA). W 1968 r. Swiatowa Organi-
zacja Zdrowia wydała dokument pn. ,,Projekt wyma-
gań Dobrej Praktyki Wytwarzania i Kontroli Jakości
Leków i Specyfików Fatmaceutycznych" (Draft Re-
quirements for Good Manufacturing Practice and
Quality Control of Drugs and Pharrnacęutical Specia-
lities). Następstwem tego było ogłoszenie w 1969 r,w
Official Records of the World Health Organisation
dokumentu pn. Quality Control of Drugs (znowelizo-
wany w I91 8 r. i przyjęĘ przez 28 Zgr omadzenie WHO
pod tytułem Good Practice in the Manufacture and
Quality Control of Drugs).

Instytucje powołane przezpaństwo do nadzoru nad
rynkiem farrnaceuty cznym, mająróżne nazwy i syste-
my organizacyjne w róznych krajach i opierają się na
narodowych lub ponadnarodowych vryĘ cznych GMP.
W Wielkiej Brytanii oficjalne rządowe wy§cznę zawar-
te są w przewodniku pn. Guide to Good Pharrnaceuti-
cal Manufacfuring Practice, w USA zbioręmzasad jest
Current Good Manufacturing Practices Regulations.

Współpraca gospodarcza i polityczna pomiędzy kra-
j ami rozwiniętymi gospodarczo, stworzyła tendencj ę
do ujednolicania przepisów regulujących kontrolę
wlĄwarzania leków, W krajach Unii Europejskiej obo-
wiązujące wytyczne zawarte są w dyrektywach: 9Il
356|EEC (dotyczącej wytwarzania leków dla ludzi) i
9I|4IZ|EEC (dotyczy wytwarzania leków dla zwtę-
rząt). Szczegółowym uzupełnieniem dla dyrektyw jest
przewodnik GMP - The Rules Governing Medicinal
Products for Human Use in the European Communi-
ty; Volume 4lGuide to Manufacturing Practice for
Medicinal Products, który od 1992 r. jest wiążącym
dla wszystkich państw członkowskich EU. Przewod-
nik zawiera rozdziały dotyczące: systemu sterowania
jakością personelu, warunków lokalowych i wyposa-

żenia, dokumentacji, produkcji, kontroli jakości, wy-
twarzanta i badania na zlecenie, reklamacji i wycofa-
nia wyrobu z rynku, samokontroli, W krajach będą-
cych sygnatariuszami konwencji PIC o wzajemnym
uznawaniu insp ekcj i farmac euĘcznej (Pharmac euti cal
Inspection Convention), zblór obowiązuj ący ch przept-
sów zawarly jest w dokumencie pn. Guide to Good
Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products,
Document PIl5l92, który jest stosowany jako norma
przy sporządzanil raportów kontrolnych z inspekcji.
GMP stanow i zb i ór v"ry ty c zny ch doĘ c zący ch v,ryłąc z-
nie produc entów farmaceuĘków, które maj ą gwaranto -

wać wysok ą p owtar zalną i po dle gaj ącą p ełnej kontro li
jakość leku. Przepisy GMP sąpierwotne w stosunku do
normIS0,opisującychzasadyzarządzaniaprzezlakośc
dla wszystkich pozostaĘch firm i przedsiębiorstw, ale
w dzisiej szych czasach , gdy dązy się do zjednoczenia t
pełnej współpracy wszystkich krajóq powstała tenden-
cja zunifikowania GMP z normami ISO. Wytyczne
GMP zostaĘ przyjęte w firmach wiodących w świato-
wej farmacji, a kraje prowadzące między sobą handel
farmaceuĘkami przyj ęĘ j e j ako obowiązuj ące.

W Polsce obecne zasady dotyczące kwestii kontroli
leków sąregulowaneprzez Rozp. Min. Zdrowia i Op.
Społ. z dnia 8.07.1998 r. wydane do ustawy z dnia
10.10.1991 r. o środkach fatmaceutycznych, mate-
riałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzo-
rze farmaceutycznym. Analogicznie dla producęntów
1 ekó w dla zw ler ząt r o zp or ządz.eni em wykon aw cz ym
jest Rozp. Min. Roln. i Gosp. Zywn. z 4.I0.1994 r.

w sprawie wymagań doty czący ch wytw ar zania środ-
ków farmaceutycznych i materiałów medycznych sto-
sowanych wyłącznie l zwierząt". W myśl Ęchprze-
pisów nikomu nie wolno produkować, handlować,
przewozic i składować leków bez koncesji. Jednostka
produkcyjna jest odpowiedzialna za wszystkie powta-
rzalne warunki produkcji gwarantując, ze rutynowo
wytwarzane serie produkcyjne będą miały taką samą
jakość, jak serie użyte do przeprowadzenia prób kli-
nicznych. Wszystkie przepisy i uregulowania prawne
w zakresie kontroli leków mająna celu ochronę inte-
resów klienta-pacj enta, człowieka chorego, wymaga-
j ącego szczegolnej troski,

GMP ijeimiejsce w systemie jakości

C elem zagw ar antowania właś ciwej j ako śc i swo i ch
wyrobów, przedsiębiorstwo wytw arzające produkty
farmac eutyczne powinno stworzy ó i w dr oży c własny
system jakości. Odpowiedzialność za zarządzanie ja-
kością spoczyvva na dyrekcji przedsiębiorstwa, nato-
miast funkcjonowanie systemu jest możliwe Ęlko dzię-
ki pełnej wspóĘracy wszystkich pracowników firmy.

Zasadniczymi elementami systemu jakości w prze-
myśle farmaceutycznym są:

I. Zapewnienie Jakości - Quality Assurance (QA)
2. Dobra Praktyka Wlwarzania - Good Manufac-

turing Practice (GMP)
3. Kontrola Jakości - Quality Control (QC)



Tetrzy elementy stanowiąściśle powiązane ze sobą
aspekty zarządzania przez jakośc.

Zapewnienie jakości

Jest to pojęcie szerokie, dotyczące wszystkich za-
gadnień mających wpływ na jakośó produktów fatma-
celttycznych. Definicja ogólna wg nonny ISO 8402/
94 mówi, ze sąto,,wszystkie zaplanowane i systema-
ty czne działania ni ezb ędne dla stworzenia o dp owi ed-
niej pewno ści, żeprodukt, proces lub usługa będą speŁ
niać wymogi jakościowe". Zapewnienie jakości obej-
muje struktury organizacyjne, procesy i dokumenta-
cję. System zapewnienia jakości w przemyśle farma-
ceutycznym ma na celu zagwarantować, że:

1) produkt farmaceutyczny jest odpowiedniej jako-
ści (zgodny z r eceptutą powtarzaln% skuteczny tera-
peutycznie i bezpteczny),

2) produkt fatmaceutyczny zostałopracowany i jest
wytwarzany zgodnie zprzepisami GMŁ GLP (Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej) i GCP (Dobrej Praktyki Kli-
nicznej),

3) czynności produkcyjne i kontrolne są dokładnie
określone i zgodne z normami GMĘ

4) okre ś lony j e st zakre s o dpowiedzialno ści na szczę -

blach kierowniczych,
5) podejmowane są wszystkie dostępne środki w

celu wytwarzania, dostawy i zastosowania odpowied-
nich materiałów wyj ściowych i opakowaniowych,

6) przeprow adzane są wszystkie wymagane kontro-
le półproduktów oraz inne kontrole wewnątrzproce-
sowe, kalibracje i walidacje,

7) produkcjanastępuje w zgodzie z obowiązujący-
mi procedurami,

8) produĘ farmaceutyczne sądysĘbuowane i sprze-
dawane po uprzednim zatwierdzeniu przez osobę upraw-
nioną co do zgodności z Wmaganiami wytwarzania l,

kontroli każdej serii oraz dopuszczeniu do obrotu,
9) produkty farmaceutyczne są przechowywane i

transpotlowane tak, aby ich jakość była niezmienna w
caŁym okresie wazno ści,

10) przeprowadzane sąinspekcje wewnętrzne w celu
sprawdzenia skuteczności i doskonalenta zapewnie-
nia jakości.

Dobta plaktyka wytwarzania

Jest częścią zapewnienia jakości ,,gwaranĘ ącą że
produkty sąstale wytwarzane i sprawdzane zgodnie z
normami jakości, ze specyfikacjądanego produkfu oraz
z pr zęp:.sami dotycz ącymi rej e stracj i i konc e sj onowa-
nia" (1).

Główne zasady GMP mówiąże:
1) wszystkie procesy wytwórcze sąjasno zdefinio-

wane i pozwalająna produkcję farmaceutyków o wy-
maganej jakości, zgodnie ze specyfikacjami,

2) istnieje odpowiednio wykwalifikowany I przę-
szkolony personel, wymagane pomieszczenta i prze-
strzenie, sprzęt i fachowa obsługa, właściwe materia-
Ę i warunkimagazynowania oraz transporlu,

3) istnieją zapisane procedury i instrukcje,
4) przebieg wszystkich procesów włącznie z dys-

trybucjąjest krok po kroku rejestrowany, a dokumen-
tacja jest przechowywana, co umozliwia śledzenie se-
111,

5) sposób obchodzenia się z produktami minimali-
zuj e nieb ezp ieczeństwo obniżenia ich j ako ś ci,

6) istnieje system pozwalający na wycofanie z ob-
rotu każdej serii produktów w przypadku nieprawidło-
wości,

7) przyczyny reklamacji są analizowane tak, aby
uniknąć powtarzania się tych samych wad produktów.

Przy wytwarzantu leków stosuje się również prze-
p i sy okre ś 1 aj ąc e zasady p o stęp ow anua pr zy b adaniach
lab oratoryj nych (D obra Praktyka Laboratoryj na (Goo d
Laboratory Practice GLP), orazkltnicznych - Dobra
Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice GLP) -
zbtor przepisów określających zasady badań przedkli-
nicznych na zwierzętachi prób klinicznych na ludziach,
zanim nowo opracowany lek będzie mógł byc użyty
przęz paclenta.

Kontrola jakości

Jest częścią GMŁ która ,,obejmuje pobieranie pró-
bek, wykonywanie testów i badań oraz organizację,
dokumentację i procedury, które malązapewnic, że
pTzeprowadzane są właściwe i konieczne badania i
testy oraz, żemateriały nie sądopuszczone do użytku,
ani produkty nie są zwolnione do obrotu, dopóki ich
jakość nie będzie spełniała wymagań".

Podstawowe wymagania kontroli j akości mówią że :

1) istnieją odpowiednie budynki, pomieszczenta i
sprzęt, przeszkolony personel i zatwierdzone proce-
dllry, p otr zebne do p ob ierani a prób ek i pr zepr ow adza-
nia badań i testów surowcóq materiałów opakowa-
niowych, półproduktów oraz gotowych wyrobow,

2) probki surowców, materiałów opakowaniowych,
półproduktów i wyrobów gotowychoraz ich testowa-
nie, wykonywane sąprzęz personel i wg metod za-
twierdzonychprzezKJ,

3) metody testów ibadań sąwalidowane,
4) wszystkie czynności sąrejestrowane, a nieprawi-

dłowości wykazywane w zapisie, w celu póżniej-
szego ich przeanalizowania,

5) surowce, półprodukty i wyroby gotowe sąprze-
chowywane i oznaczane zgodnie z procedurami,

6) wyniki testów i badań sązapisywane i porówny-
wanę ze specyfikacjami, wszelkie odchylenia sąudo-
kumentowane,

7) żadna seria wyrobu nie jest zwolniona do obrotu
bez zapewnienia pr.zezuprawnioną osobę, ze j est zgod-
na z wymaganlaml re.1 estracy1 nymt.

Zapewnienie jakości i kontrola jakości to elementy
każde go systemu zar ządzanta pr zęz j ako ś ć, opi sywa-
ne przęz nolmy ISO serii 9000, natomiast przepisy
GMP - to element odnoszący się tylko do przemysłu
farmaceuty cznęgo, określaj ący szczegółowo wymaga-
nia dla producentów i sprzedawców leków i materia-



łow medycznychw zakresie organizacjipracy i metod
wytwarzanta.

GMP obejrnuje takie obszary jak: kwalifikacja i
szko1 enie pers onelu, hi giena o sob i sta, sterylizacj a lrzą-
dzeńi pomieszczeń, przystosowanie budynków i wy-
posazenia, dokumentacja, zasady pracy w procesie
wytwarzania, organizacja kontroli jakości i przepro-
wadzanie auditów jakości. Spełnienie wymagań GMP
to p i erw s zy etap w dr ażani a s y s tem u zar ządzania pr ze z
j akośc w przedsiębiorstwach farmaceuty czny ch.

Biowet-Puławy iGMP
Zakłady Biowet, podobnie jak inne polskie firmy

farmaceutyczne,w połowie lat 90-tych stanęĘ w obli-
czu dostosowania swych warunków wytwarzania do
okreś lonych wymagań. Pierwszym etapem w dr ażania
zasad GMP w firmie Biowet-Puławy, było szkolenie
kadry kierowniczej i specjalistycznej w zakresie wy-
mo gów GMŁ przeprowad zonę pr zez wys oko kwal i fi -
kowanych wykładowców z Instytutu Leków w ramach
szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Przemy-
słu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego. Szko-
leniem objęto tez personel średni i operatorów. Oprocz
zasobu merytorycznej wiedzy z zakresl wymagań
GMP, szkolenia pozwoliły uświadomic zaŁodze, rolę
człowieka w tworzeniu właściwej jakości leku na kaz-
dym etapie wlltwarzania, począwszy odzakllpu surow-
ca,przęz wszystkie etapy technologiczne, a skończyw-
szy na właściwej dystrybucji gotowego wyrobu. Ak-
tualnie kadra inżynieryj no -te chni c zn a lcze stniczy w
szeregu specj alistyc zny ch szkoleniach wyj azdowych,
organizowany ch ptzez,,Polfarmed" i Ośrodek Informa-
cji Naukowej ,,Polfa" obejmujących m.in. zagadnienia
walidacji procesów i metod ana|ttycznych, w5,twarza-
nia wody do iniekcji, GLĘ systemów jakości w labora-
toriach kontroli j akości, dokumentacj i produkcyjnej .

Znacznym po stępem było ucze stni ctwo B iowefu w pro -
jekcie dostosowania do standardów GMP w ramach
programu finansowanego zę środków pomocowych
PHARE. WspóĘraca z europejskimi eksperlami pozwo-
liła nakreślić pewne kierunki i etapy działaniaw zakre-
sie dostosowywania firmy do wymogów unijnych,

Konieczność uzyskania przez Biowet koncesji na
wytwarzanie leków, zgodnie z wymaganiami ustawy
o środkach farmaceutycznych, postawiła firmę przed
nieuchronną potrzebą modernizacj i wy działów, celem
przystosowania ich do aktualnych wymagań. W prze-
myśle farmaceutycznym zalęca się pracę w tzw. czy-
stych p omi eszczenjach. D oty czy to z:właszcza proc ę -
sów sterylnych, jak np. rozlew aseptyczny, który jest
wykonywany w strefie laminarnego nawiewu powie-
trza, gdzie zanieczy szczenia pyŁowe i mikrobiologicz-
ne sąmaksymalnie ograniczone. Dostęp do streĄr asep-
tyczne1, zarówno dla osób, jak i materiałów, chronio-
ny jest przęz śluzy o wzrastającym stopniu czystości
(tzn. o zmniejszającym się stęzeniu zanieczyszczeń).
Poziom czystości pomieszczeń ustala się w oparciu o
konieczność ochrony produktu, według ustalonej kla-

syfi kacj i powietrza, określonej w międzynarodowych
wyty czny ch GMP. Pierwszą inwe stycj ą było do stoso-
wanie wydziałtl form suchych (proszki, tabletki), gdzie
utworzono system pom ięszczeń czy sty ch, wykonanych
w standardzie GMĘ z nawiewem filtrowanego powie-
trza a klasie czystości D, ograniczonych śluzami oso-
bową i towarową. Kolejnym etapem było utworzenie
komory pobierania próbek surowców do badań przęz
dział. konttoli jakości, w postaci klimatyzowanęgo
pomieszcze nla z nawiewem filtrowane go pow ietrza,
boksem z nawiewem laminamym powietrza nad sta-
nowiskiem pobierania próbki, systemem śluz towa-
rową i osobową. Utworzenie takiego pomieszczenia
zapewnia mozl iwość właściwego pobierania próbek
surowców do badań przęz dział kontroli jakości, zgod-
nte z zas adami G LĘ zap obl e gaj ąc zante c zy szc z e n i o m
mikrob i o l o gicznym i kr zy żow ym, zarówno surowc a,
jak również pobieranych próbek. Obie inwestycje za-
kończono walidacją pomieszczeń czystych - przeplo-
wadzono kwalifi kacj ę instalacyj ną i operacyj ną. Aktu-
alnie trwają zaawansowane prace projektowe nad na-
stępną inwestycją w zakresie dostosowania kolejnego
wy dzlafu technologic zne go do wymagań europej skich.

Poza działaniami w sferze inwestycji, wiele wysił-
ku i czasu poświęcono na opracowanie systemu doku-
mentacji zakładowej. Efektem prac wielu osób było
stworzenie i wdrożenie szeTegu standardowych pro-
cedur operacyj nych, instrukcj i stanowiskowych, pro-
cedur systemowych, pro gramu hi gieny l zab ezpiecze -
nia przeciw epizo oty czne go. Duzo uwagi p o święcono
opracowaniu i wdrozeniu wzorców raportów serii dla
produkowanych asortymentów leków, dzięki którym
cały proces produkcji serii lekujest precyzyjnie opisa-
ny na każdyrn etapie wytwarzania z rejestracją para-
metrów i udokumentowaniem osób odpowiedzialnych.
Rejestr serii pozwala odtworzyć historię serii leku;jest
również doskonałym źrodłem informacji i wniosków
do ewentualnej poprawy jakości.

Przed Biowetem jeszcze wiele ambitnych zadai i
znacznegozaangażowaniazarownozarządufirmy, jak
i całej załogt, albowiem praca nad systemem jakości
jest procesem nigdy nie zakończonym. Dowodęm na
to jest twierdzenie twórców teorii jakości, że nie ma
takiej jakości, której nie można poprawić.
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