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D o ob owi ązków ki erow nika D ziału Kontro li Jako -
ści należy także:

- zatwięrdzanie procedur potrzebnych do pobiera-
nia próbek i przeprowadzantebadań surowców, mate-
riałów opakowaniowych, póĘrodukt ów orazgotowych
wyrobów,

zatw ięr dzani e sp e cyfi kacj i, meto dyki, wyników
badań oraz rapofiów serii.

- zap ew nieni e k ons etw acji ur ządzeń w l ab oratorium
kontrolnym,

- monitorowanie czystości mikrobiologicznej po-
wielrza,
- organtzowanie i przeprowadzanię walidacji me-

tod analitycznych.
Ważnym el ementem pr acy D ziałl Kontro li Jako ś ci

jest również wyposażenie laboratorium w nowocze-
sny sprzęt, odpowiednie lrządzenia, które muszą być
poddawane kwalifi kacj i. Wyposażenie w urządzenta
musi zapewni ó wiarygodne wykonywanie wszystkich
testów. W celu właściwej eksploatacji wykorzystywa-
nych urządzei niezbędne jest posiadanie instrukcji
obsługi zatwięrdzonej przez kierownika. Dział Kon-
troli Jakości posiada nowoczesne i o najwyższejkla-
si e bezpiec zeństw a boksy laminame Telstar Bi o-II-A,
chromatograf gazowy i cieczowy oraz podstawowy
sprzęt laboratoryjny, tj. wagi, pehametry, termometry
spektrofotometry które są okresowo kalibrowane.

P rzy r ozw iązaniu kwe stii wypo s ażenia laboratorium
trzęba zawszę pamiętac, że do podniesienia poziomu
pewności wyników mogąprzyczynic się jedynie nowe
metody badań lub udoskonalanie starych metod sto-
sowanych przy dopus zczęniu produktu,

W laboratorium Kontroli Jakości wprowadza się
obecnie wspólnie z Działęm Technologiczno-Badaw-
c zym te sty immuno enz y maty czne, któ re znac znię lła-
twiaj ą i pr zy spieszają kontro l ę prep aratów. W miej s c e
badania na królikach ciał gorączkotwórczych, wpro-
wadza się test LAL (Limulus amebocyte lysate), słu-
żący do wykrywania obecności endotoksyn bakteryj-
nych przy pomocy lizatu amebocytów s7<rzypłocza.
Równocześnie stosowane dotychczas testy HA i HI
(badanie preparatu Influtet, Canivac Ę Parwoglobuli-
na) sąudoskonalane i unowocześniane, przez co skra-
ca się czas ich wykonania i uwiarygodnia wynik.

Wszystkie wyniki otrzymywane w Dziale Kontroli
Jakości są szczegołowo dokumentowane. Dokumen-
tacja prowadzonaprzez DKJ powinna zawieraó:

- wyniki wszystkich wykonanych badań wraz z ob-
liczeniami oraz stwierdzeniem zgodności z ustalony-
mi wymaganiami,

- podpis osoby przeprowadzającej badanie,
- treść decyzjipotwierdzonąpodpisem kierownika.
Każda decyzja kierownika jest udokumentowana

popIzęz wydanie protokółu kontroli, dotyczącego su-
rowca lub gotowego produkfu . Każde przyjęcie surow-
ca lub gotowego preparafu jest również udokumento-
wane poprzez protokół pobrania prób do badania.
Wszystkie zapisy, które są w dokumentach muszą być

datowane, opatrzone numelem kontrolnym badania
oraz podpisem osoby upowaznioll,, j.

W Dziale Kontroli Jakości przcprowadza się także
badania czystości mikrobiolo gtcznej powietrza, za
pomocą aparatu Micro Bio MB I. Zasada działania
tego urządzenia opiera się na zbieraniu określonych
objętości powietrza w jednostce czasu, a drobnoustro-
je obecne w powietrzu osiadająna zamontowanych w
aparacie płytkach. Wyniki badania ocenia się zgodnie
z przyjętąi obowiązującą klasą czystości, określając
liczbę drobnoustrojów w 1 m3 powietrza (l).

Je dnym z najw ażniej szy ch e l e m e nt ó w zasad D o brej
Praktyki Laboratoryjnej j est prawidłow a placa perso-
nelu. Pracy człowieka powinny zawsze towarzyszyć:
odpowiednie kwal ifi kacj e, wiedz a i zr ozumienie sys-
temu jakości, Konieczne staje się dzisiaj ciągłe pod-
noszenie poziomu wiedzy dotyczące nowych technik
pracy, programu higieny. oraz poplawy procesów kon-
troli.

Temu celowi słuzą szkolenia personelu specjali-
styczne i ogólne, które w znaczny sposób podnoszą
wiedzę fachową osób wykonuj ących poszcze golne
czynności. Zdolno ści personelu, j ego przy gotowanie,
profesj onalizm, motyw acja oraz postępowanie zgod-
ne z GPCL sączynnikami decydującymi o efektywnej
pracy w laboratorium kontrolnym. Dobra praktyka
kontroli laboratoryjnej umożliwia wykonywanie prac
analitycznych w sposób ustalony i zapewnia, że jed-
nostka kontroli jakości pracuje efektywnie uzyskując
wyniki godne zaufania, na podstawie których można
podejmowac decyĄe o dopuszczeniu lub wycofaniu
produktu.
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Kryptosporidioza w}.wołana przez Cryp losporidiuln parvum jest poważną
chorobąnowo narodzonych przeżlwaczy. Masowe zachorowania na kryptospo-
ridlozę wystąpiĘ u kóz w wieku od 2 dni do ponad 1 roku na fermie liczącej
2000-2200 sztuk kóz. Zwierzęta regulamie szczepiono przeciwko zakaźnej pleu-
ropneumonii, pryszczycy j ospie kóz, pomorowi małychprzeżllwaczy, infekcjom
wywołanym przez Closlridia i przeciwko pasterelozie. Nie chorowały owce, kro-
wy i bawoły i inne zwierzęta przebywające na fermie, Zachorowalność kóz w
grupie wiekowej do 6 miesięcy wynosiła 100%. Porlimo interwencji lekarsko-
weterynaryjnej padło 238 kóz w wieku od 2 dni do ponad 1 roku. Kryptospori-
dia występowaĘ w dużych i]ościach w treści jeJit padĘch zwierząt oraz w wy-
mazachz odbytnicy kóz z biegunką Inwazja pasoźyta spowodowała wystą)ie-
nie ostrego nieżytowego zapaleniajelit, głównie odcinka środkowego i tylnego
jelita cienkiego, przybrakuzmian wjelicie grubyrn U częścizwierząt rozwinę-
ło się zapalenie płuc, głównie la t|e zakażęnia przez Escherichia coli.
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