מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול מספקת מאז שנת  1986שירותי כיול ,איכות וידע לחברות תעשייה והיי-טק בפריסה ארצית רחבה.
לפני מספר שנים הוקם אגף שירותי איכות ,ולידציה ורגולציה המבוסס על הידע הרב שנצבר לאורך שנים .האגף מלווה חברות
קטנות וגדולות כולל חברות הזנק בתהליכי איכות ורגולציה לצורך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים  GDP, GMPועמידה
בדרישות  FDA, CEומשרד הבריאות הישראלי.
מומחי מ.ב.א מטמיעים ומיישמים תקנים במערכות האיכות של ארגונים וחברות .מהנדסי מ.ב.א מבצעים הערכת סיכונים תיקוף
וולידציה ) (validationלתהליכי פיתוח מוצרים המותאמים למגוון תעשיות כמו פארמה וביוטק ,תוספי תזונה ,קוסמטיקה ,מכשור
רפואי.
מאז הקמתה מ.ב.א מהווה מרכז ידע מקצועי עבור חברות בכל מגוון התעשיות.
לאורך השנים הכשירה מ.ב.א מאות אנשי איכות ,אחזקה ,הנדסה וכיולים .צוות המרצים של מ.ב.א הינו עתיר ידע וניסיון והינו
מהמומחים והמובילים בישראל .במרכז הידע של מ.ב.א מתבצעות מגוון פעילויות הדרכה והכשרות מקצועיות הכוללות – קורסים,
ימי עיון ,סדנאות והכשרות במגוון תחומים.
בנוסף מומחי מ.ב.א מבצעים הכשרות פנים-ארגוניות בהתאמה אישית.

?מהי ולידציה
FDA
הוכחה מתועדת המספקת רמת סמך גבוהה שתהליך (או ציוד) יפיק באופן הדיר מוצר
.(או תוצאה) העומד בגבולות מפרט ותכונות איכות מוגדרים מראש
FDA-guidelines: “Validation is establishing documented evidence which provides a
High degree of assurance that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined
specifications and quality attributes.”

EU-guidelines
 פעילות או מערכת יובילו לתוצאות, חומר, ציוד, תהליך, ששיטהGMP הוכחה בהתאמה לעקרונות
 הדיר ותחת, הולידציה עצמה אינה משפרת תהליך אלא מבטיחה שפותח כנדרש.המצופות
שליטה
EU-guidelines “Action of proving, in accordance with GMP principles that any procedure, process, equipment,
material, activity or system actually leads to the expected results.” But validation itself does not improve
process but assures that the process has been properly developed and is under control.

מדוע לבצע ולידציה?
•

לעמוד בדרישות רגולטוריות.

•

להשיג שליטה בתהליך ,ציוד ומתקנים.

•

לצמצם שגיאות ,תקלות ,חזרה על עבודה ) ,(reworkאיסוף מוצר מהשוק ) (recallותלונות לקוח.

•

להוכיח קבלת מוצר/תוצאה רצויים העומדים בדרישות באופן הדיר.

לוודא התאמה למטרה שלשמה נועדו
דוגמא :שיטה אנליטית לקביעת תכולת חומר פעיל ואי ניקיונות

מתי לבצע ולידציה?
•
•
•
•
•

ציוד/מכשיר/תהליך/שיטת בדיקה חדשים.
פעולת תחזוקה לא מתוכננת/תיקון.
העתקת מקום (אתר ייצור/מעבדה).
לאחר שדרוג או שינוי משמעותי.
על פי דרישה רגולטורית.
אם השינוי מינורי נדרשת רק וריפיקציה או השלמה חלקית של ולידציה
(על בסיס כל מקרה לגופו וניהול סיכונים)

כיצד לבצע ולידציה?
•
•
•

•

ללמוד ולהבין את הציוד/מכשיר/תהליך/שיטת בדיקה.
להצביע על הפרמטרים הקריטיים בעלי השפעה על ביצועים נדרשים.
לקבוע אילו אלמנטים יעברו ולידציה ובאיזה אופן על פי מידת השפעתם על איכות התוצר/התוצאה
הסופיים
).(Critical Quality Attributes
יש לכתוב תכנית ולידציה (כללי) ופרוטוקול ולידציה (ספציפי) ולאשרם ע"י גורמים רלוונטיים
(תפעול ,הבטחת איכות ,טכני).

הסמכה
•

תהליך המהווה אישור לכך שמרכיב בתהליך/ציוד/מכשיר/מערכת מסוגל לפעול בסביבה בה נמצא על פי
דרישות מוגדרות מראש.

•

דרישת  GMPלוודא התאמת ציוד לשימוש אליו נועד.

•

הבטחת תקפות התוצאות.

אז מה בין הסמכה לולידציה?
הסמכה )(Qualification
מיוחסת בדרך כלל לציוד המהווה מרכיב מתוך תהליך (לדוגמא מכונת דחיסה בתהליך ייצור
•
טבליות או מערכת  HPLCהמשמשת לבדיקה אנליטית של תוצר מוגמר)
חלק מתהליך ולידציה כולל .מהווה אימות מתועד לביצועי מערכת טרם התקנה בקו.
•
ולידציה
מיוחסת בדרך כלל לתהליך (ייצור ,שיטה אנליטית ,עיקור ,ניקיון).
•
הוכחה מתועדת לביצוע הדיר וקבלת תוצר/תוצאה צפויים העומדים בדרישות .עוסקת בתהליך
•
כולל.

הסמכה או תיקוף )(Qualification or Validation
ציוד שאינו מוסמך אינו יכול לקחת חלק בהליך ולידציה!
•

הסמכה לאוטוקלאב וולידציה לתהליך עיקור.

•

הסמכה למכונת דחיסת טבליות וולידציה לתהליך ייצור טבליות.

שלבים מקדימים לולידציה

 – VMP – Validation Master Planתכנית אב:
 VMPלא נדרש רגולטורית אך מומלץ ומקובל בתעשיה

 – VMPהגדרות
PIC/S
•
•
•

מידע על תכנית הולידציות הכוללת של החברה.
פרטים ולוחות זמנים לעבודות הולידציה.
הגדרת תחומי אחריות.

WHO guideline
•
•
•

"תכנית מטריה" לפרויקט הולידציה בשלמותו.
הצגת גישה ומדיניות הארגון בנושא.
מידע לגבי תכנית הולידציה.

•

הגדרת פרטים ,לוחות זמנים ותחומי אחריות של מיישמי התכנית.

מטרות הVMP-
•

לסקור את הפעילות ,המבנה הארגוני ,התוכן והתכנון בתחום ולידציה.

•

לסייע להנהלה להבין את סוג והיקף המשאבים שיש להקצות.

•

לסייע לצוות הולידציה להבין את המשימות ותחומי האחריות המוטלים עליהם.

•

לסייע לסוקרי  GMPלהבין את מדיניות הארגון בנושא ולידציות

 – VMPהגדרת תחומי אחריות
צוות המשתתפים בהכנת המסמך – מנהל ולידציה (נציג הבטחת איכות  ,)QAנציג מייצור ,נציג מהנדסה ,נציג ממעבדת
כיול ,נציג ממעבדת בקרת איכות ( ,)QCנציג מאחזקה ,נציג  ,(heating, ventilation and air conditioning) HVACנציג
ממעבדת פיתוח המוצר – דנים ומחליטים מי אחראי על:
•

כתיבת פרוטוקולים ו.SOP-

•

ביצוע הולידציה.

•

בקרת שינויים.

•

הכנת ובקרת מסמכים ודו"חות.

•

אישור פרוטוקולי ודו"חות ולידציה בכל שלבי תהליך הולידציה.

•

מערכת מעקב ביצוע.

•

צרכי הכשרה/הדרכה לצורך תמיכה בולידציה.

 – VMPמתודולוגיה  -על מה מבוסס ?VMP
•
•
•
•

דרישות מקדימות ממקורות:
מסמכי רגולציה ומדריכים.
תקנים לאומיים.
תקני ונהלי הארגון.
דרישות אלה מהוות בסיס לקביעת קריטריוני קבלה בולידציה.
תכנון והפקת מסמכים כגון פרוטוקולים ,דו"חות ,נהלים.
ניהול סיכונים לפיו נקבע מה הולך לעבור ולידציה.

המשאב האנושי
•

 – (CFR 21) FDAכל עובד הבא במגע ואחראי לפיקוח על היצור ,העיבוד והאריזה של מוצר רפואי חייב להיות בעל
השכלה ,הכשרה וניסיון או שילוב שלהם לצורך מילוי תפקידו.

•

 VMPיכלול את העקרונות לדרישות מהעובדים תוך התייחסות להשכלה ,ניסיון ,הסמכות והדרכות מתועדות וכו'.

לוחות זמנים
•
•
•
•

הכנת תכנית ) (Ganttבשלב מוקדם.
הגדרת מאפיינים הכרחיים במהלך ביצוע (סדר פעולות ,תלות בין שלבים).
השגת שליטה בפרויקט הולידציות.
הגדרת יעדים ברורים תוך מעורבות של כל הגורמים הנוטלים חלק בתכנית.

בקרת שינוי Change Control
•
•
•
•
•
•

ניטור מבוקר של שינויים לאורך תהליך הולידציה.
במהלך יישום לאורך זמן שינויים תהליכיים ,הנדסיים ושינויי ציוד כמעט ובלתי נמנעים.
לשינויים תיתכן השפעה על סטטוס ולידציה (השלמות/ולידציה חוזרת).
יש לסקור ולאשר את השינויים ע"י חברי צוות הולידציה.
יש לגזור  CAPAרלוונטיות ).(Corrective and Preventive Actions
יש לתעד.
ניהול נכון משמר בקרה ושליטה לאורך זמן.
האם השינוי גורר ולידציה חוזרת? (על סמך דרישות רגולטוריות וניהול סיכונים)

) User Requirements Specification (URSלציוד ומערכות
•

•
•
•
•
•
•
•

הגדרת דרישות מקדימות למערכת על בסיס דרישות איכות ורגולציה וניתוח סיכונים (מבנה ורכיבים ,יכולות
וביצועים ,מגבלות ,מאפיינים תפעוליים ,בקרה ,תמיכה ותחזוקה .לדוגמא :דרישה רגולטורית למקרר לאחסון
תרופות – טווח פעילות ).2-8°С
הגדרת השימוש המיועד.
הגדרת תנאי הסביבה ומיקום.
התחשבות בסיכונים בעלי השפעה אפשרית של מערכות קיימות.
הגדרת דרישות למשתמש המערכת (התמחות ,שפה).
תדירות שימוש במערכת.
הגדרת קריטריוני קבלה.
תיאור הבדיקות לאימות העמידה בדרישות (ניטור רציף ,התראות).
ההצלחה של הליך ההסמכה תלויה בבהירות ,בתמציתיות ובבדיקות ) (testableשל הדרישות.

התועלת מURS-
.1
.2
.3
.4

הבהרת דרישות טכניות ,דרישות איכות ותיעוד נדרש לספק הציוד.
מאפשר למשתמש להעריך את מידת התאמת הציוד מהיבט טכני/רגולטורי/מסחרי אל מול מפרט רשמי.
בסיס לבדיקות וקריטריוני קבלה ).(acceptance criteria
בסיס לאימות ותיקוף (וריפיקציה וולידציה).
כאשר  URSמתועד ומאושר ניתן להתחיל בשלב ה (design qualification) DQ-קביעת הפרמטרים הנדרשים מהציוד
בהתאם לצרכים.

חמשת שלבי ההסמכה/ולידציה
 .1הסמכת עיצוב – )Design Qualification (DQ
הגדרת דרישות פונקציונליות ותפעוליות לציוד
 .2הסמכת התקנה – )Installation Qualification (IQ
אימות קבלת ציוד תואם לדרישות ה .DQ-התקנה בסביבת העבודה.
 .3הסמכת הפעלה )Operational Qualification (OQ
אימות פעילות הציוד בהתאם למפרט היצרן בסביבת העבודה.
 .4הסמכת ביצועים )Performance Qualification (PQ
אימות פעילות הציוד באופן הדיר בהתאם למפרט המשתמש התואם לשימוש
בשגרה.
 .5הסמכת תחזוקה )Maintenance Qualification (MQ
תיאור ותיעוד כל פעולת תחזוקה שבוצעה לציוד ,הסמכה חוזרת.

)Design Qualification (DQ
מדוע נבחר ציוד מסוים?
•
•
•
•
•

שלב התכנון – הגדרה ברורה של השימוש המיועד וסביבת העבודה!
הגדרת קריטריונים תפקודיים/תפעוליים מבוססי היבטי איכות/בטיחות/סביבה.
קביעת הספציפיקציות הנדרשות מהציוד.
וידוא קיומן של פונקציות ותכונות נחוצות לצורך תפקוד מוצלח ועמידה בדרישות:
יכולות מוגדרות כגון :טווח פעילות ,קיבולת.
דרישות מוגדרות כגון :מימדים ,עמידות לחומרים.
תכונות נוספות כגון :קלות שימוש ,מוניטין יצרן ,ניסיון קודם עם דגם דומה ,אחריות ,שירותי תמיכה.
בחירת ספק.

הסמכת ספק כחלק מDQ-
איך מסמיכים ספק?
האם מספיקה מערכת איכות העונה לדרישות )ISO (9001, 17025
או שחייב לבצע אודיט?
•
•
•

התשובה היא תלוי.
מערכות מורכבות המותאמות למשתמש ספציפי מחייבות ביצוע מבדק (לדוגמא מערכות מחשוב).
אחרת ניתן להסתמך על מוניטין ,ניסיון אישי או המלצות ממשתמשים אחרים בשילוב עם הסמכת .ISO
הסמכת  ISOתנאי הכרחי אך לא תמיד מספיק!

)Installation Qualification (IQ
האם התקבל הפריט הנכון בשלמותו?האם מתאים להגדרות?האם נדלק?
מטרה – להבטיח שהתכונות הסטטיות עומדות בדרישות ה DQ-והציוד מותקן כראוי בסביבת העבודה.
תיעוד תאריך/זמן קבלה ותנאי סביבת העבודה.
•
זיהוי כל מרכיבי הציוד ובדיקתם אל מול רשימת היצרן.
•
ווידוא קיום נהלים רלוונטיים ,חוברות הפעלה Log books ,ותוכנות מהיצרן.
•
בדיקת היעדר פגמים.
•
בדיקת התאמת הציוד למיקום שהוגדר.
•
בדיקת התאמת הציוד (ע"פ המלצת יצרן) לדרישות תשתיות כגון :חשמל (מתח/זרם אספקה,התאמת תקעים),
•
מים וגז.
בדיקת התאמת הציוד לתנאי סביבה כגון לחות ,טמפרטורה ,רעידות ,אבק.
•
ביצוע אתחול ראשוני ובדיקת בטיחות חשמל.
•
בשלב זה בונים לוחות זמנים לתחזוקה ,כיול וניקיון.
•
יש לתעד!

)Operational Qualification (OQ
האם ההתקנה עברה בהצלחה? ”?“If I push that button will it work
מטרה – להבטיח שהתכונות הדינמיות תואמות לדרישות הDQ-
•

בדיקת פעילות המערכת בהתאם להגדרות היצרן.

•

בדיקת פרמטרים תפעוליים (רצוי בכל הטווח המוגדר ע"י היצרן).

-

האם הציוד פועל במהירות ובטמפרטורה המכוונים?

-

האם הטמפרטורה יציבה?

-

האם פעילות הציוד מפסיקה כאשר חורגים מגבולות מוגדרים?

•

כיול ראשוני (לעיתים מתבצע בשלב ה.)IQ-

•

בדיקת אופן רישום התוצאות (ידנית/אוטומטית ,דרגת דיוק).

•

בשלב זה כותבים הוראות הפעלה לציוד.

)Performance Qualification (PQ
האם הציוד יפעל בשגרה כנדרש?
מטרה  -אימות פעילות תקינה ועמידה בדרישות מפרט המשתמש
באופן אמין ,הדיר ולאורך זמן.
•
•
•
•
•

בדיקת פעילות המערכת בהתאם לדרישות המשתמש.
בדיקת ביצועי הציוד בתנאי השימוש הייעודי שלו בשגרה (לדוגמא האם מקפיא מתוכנת מייצר באופן הדיר את
עקומת ההקפאה שתוכנתה?)
בשונה מ PQ OQ-מבוצע גם בהתחלה וגם בשגרה (לדוגמא אימות יומי למאזניים באמצעות משקולות).
תדירות הבדיקה תלויה ביציבות הציוד ובמידת ההשפעה על ניתוח התוצאות.
יש להצדיק את התדירות (יומית ,שבועית ,בכל שימוש) על בסיס ניהול סיכונים ולעגן בנוהל.
הגדר את דרישות הביצוע ואת תהליכי הבדיקה
בחר פרמטרים קריטיים
הגדר את תדירות הבדיקות
לדוגמא מאזניים

הסמכה/ולידציה חוזרת – למה ומתי?
•
•
•
•

על פי דרישה (תקנים/נהלים/רגולציות).
על סמך הצדקה מבוססת ניהול סיכונים ועבודה בפועל.
כדי להוכיח תקפות התוצאות לאורך כל חיי עבודת הציוד (או ביצוע תהליך או שימוש בשיטה אנליטית).
תדירות גבוהה יותר אם ההשלכות קריטיות.

לדוגמא תפקוד לקוי של מכונת עיקור יכול להשפיע על בריאות/חיי אדם

)Maintenance Qualification (MQ
•
•
•
•
•
•

תיאור ותיעוד תחזוקת הציוד הנדרשת.
תחזוקה שוטפת.
תיקונים.
פרטי חוזי תחזוקה עם רשימת מהנדסי שירות מאושרים.
ניקיון שוטף.
השלכה/השמדה.

תיעוד! תיעוד! תיעוד!

הבסיס הרגולטורי
•

.GMP/CFR

•

( EU GDPבהקשר אחסון ,הובלה והפצת תכשירים רפואיים).

•

נוהל  - 130תנאי הפצה נאותים לתכשירים.

•

נוהל  - 126תנאי אחסון והובלה של תכשירים.

נוהל  -130מטרות
•

דרישות לעמידה בתנאי הפצה נאותים (.(GDP

•

כלים לשמירה על איכות תכשירים רפואיים (תרופות ,אביזרים רפואיים ,ציוד ומכשור רפואי) לאורך שרשרת
האספקה.

•

כלים למניעת חדירת מוצרים מזוייפים לשרשרת האספקה.

•

השגת בקרה ושליטה על שרשרת ההפצה.

מי כפוף לנוהל?
•

בתי מסחר לתרופות.

•

מחסני תרופות במוסדות בריאות העוסקים באחסון והפצת תכשירים.

•

גורמים המחזיקים באישור יצרן/יבואן במידה ועוסקים באחסון/הפצה/התאמת אריזה לתכשירים שאינם תחת רישום
שלהם.

•

גופים העוסקים בתרופות בשלבים שונים בשרשרת האספקה (מתווכים ,מחסנים רשויים).

הנחיות  GDPלאיסוף והובלה בהקשר ציוד
•
•
•
•
•
•
•

נתוני מעקב וניטור תנאי סביבה (אוגרי נתונים מכוילים) לאורך כל שלבי ההובלה.
תוכנת פריקת ,ניתוח ואחסון נתוני האוגרים ולידית.
רכבי הובלה ואספקה מורשים וולידיים.
נהגי רכבי השילוח וההפצה מוסמכים ומודרכים.
שמירה על טמפרטורה – בעת חריגה – הודעה למשלח וללקוח וביצוע חקירה.
נהלים לתחזוקת הרכבים והציודים.
ניהול סיכונים לקביעת מיקום רגשי/רשמי טמפרטורה.

הנחיות  GDPלאיסוף והובלה בהקשר ציוד
•

ציוד לניטור טמפרטורה מתוחזק ומכויל לפחות אחת לשנה.

•

מארזים לשמירה על טמפרטורה (אריזות תרמיות).

•

מיפוי טמפרטורה ברכבי קירור.

•

העברת נתוני ניטור ללקוח לפי דרישה.

•

הפרדה בין אריזות קפואות למקוררות.

ולידציות
קביעה אילו מהמכשירים והציודים צריך להיות ולידי ומבוקר
(ניהול סיכונים).

•

•

הפקת דו"חות ולידציה כולל תוצאות ,חריגות ו.CAPA-

•

דרישות ולידציה ע"פ נוהל .126

נוהל  126תנאי אחסון והובלת תכשירים
•

אפיון הציוד ומערכות הניטור והבקרה באחסון והובלת תכשירים.

•

אפיון התיעוד במהלך התקנה ובקרה של ציוד ומערכות קירור.

•

פעולות ותיעוד נדרשים בעת חריגת טמפרטורה.

•

שמירת הטמפרטורה הנדרשת ע"פ היצרן במהלך אחסון והובלה.

•

שמירת איכות ,בטיחות ויעילות תכשירים.

מי כפוף לנוהל?
•
•

בתי מרקחת.
מחסני תרופות במוסדות רפואיים ומרפאות

הגדרות
•
•
•
•
•
•

טמפרטורת החדר – 15-25C
קירור – .2-8C
הקפאה – מתחת ל.-15C-
מיפוי טמפרטורה – תהליך בדיקת הטמפרטורה ופיזורה באיזור האחסון.
מערכת בקרת טמפרטורה – מערכת רגשים המווסתים את פעילות מערכת הקירור (מדחסים ,מאווררים וכד').
מערכת ניטור טמפרטורה – רגשי טמפרטורה המחוברים למערכת רישום נתונים ו/או מערכת אגירת נתונים ממוחשבת
ו/או מערכת אוטומטית להפעלת התראות.

אחסון תכשירים בטמפרטורת החדר
•

שמירה רציפה על תנאים של .15-25C

•

ניטור טמפרטורה באמצעות מד חום מכויל או רשם אלקטרוני רציף הניתן לכיול.

•

בדיקת מינימום ומקסימום בתחילת ,אמצע וסוף יום או פריקה ושמירת נתוני הרשם בתחילת כל יום עבודה.

•

תחקור חריגות עד  30Cמעל  12שעות וכל חריגה מעל 30C/

•

בירור השלכת החריגה על יציבות התכשיר.

אחסון בקירור
אחסון תכשירים בלבד!
בהתאם להגדרת יצרן המאושרת בתיק רישום

מרכיבי הולידציה
משרד הבריאות מתייחס בנהלים  126ו 130-להסמכה ) (Qualificationכולידציה
הסמכת התקנה IQ
•

אימות ותיעוד נתונים טכניים (לדוגמא :נתוני רכב ,מרכב ,,נתוני מערכת קירור).

•

בדיקת התאמת מרכיבי המערכת לתכנון.

•

התקנה בהתאם להוראות היצרן ע"י גורם מוסמך.

•

בדיקת סימון וזיהוי כנדרש של כל המרכיבים.

•

בדיקת כיול הרגשים תחת הסמכת .ISO 17025

•

תיעוד חריגות אם ישנן.

מרכיבי הולידציה
הסמכת פעולה OQ
• בדיקת קיום נהלי הפעלה ,תחזוקה וניקיון.
• תיעוד נתוני ציוד הבדיקה ומיקומו בזמן מיפויים (כיול ,רמת דיוק ,קצב דיגום).
• בדיקת תקינות פעילות כל המרכיבים (כולל בקרות ,ניטור והתראות).
• מיפוי טמפרטורה בחלל ריק.
• בדיקות התאוששות (לאחר פתיחת דלתות ולאחר הפסקת המיזוג/קירור).
• קביעת מיקומי הרגשים בנקודות הקיצון.
• תיעוד חריגות אם ישנן.

מרכיבי הולידציה
הסמכת ביצועים ()PQ
•

בדיקת ביצועי המערכת בזמן אמת במצב עבודה בחלל מועמס (מחסנים ,חדרי קירור ,מקררים
נייחים ומארזים).

•

בדיקות מיפוי טמפרטורה של חללים ,מחסנים או מארזים ניידים בחורף ובקיץ.

•

תיעוד חריגות אם ישנן.

היקף הולידציה
•

כיול רגשים (מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות).

•

מיפוי טמפרטורה חלל מלא/ריק ,קיץ/חורף.

•

קביעת זמן התאוששות המערכת לאחר פתיחת דלתות.

•

קביעת זמן התאוששות המערכת לאחר נפילת מתח והפסקת חשמל.

•

תקינות בקרות והתראות.

•

תקינות אמצעי בטיחות (מנגנון שחרור דלת ,התראת אדם לכוד בחדר קירור וכד').

•

תחזוקה שוטפת.

•

קיום פרוטוקולים וקריטריוני קבלה לכל הבדיקות.

פרוטוקול ולידציה
•
•
•
•
•
•
•

תיאור הציוד הנבדק.
בדיקות של מערכות הבקרה ,הניטור וההתראות.
קריטריוני קבלה.
תחומי אחריות.
תדירויות.
אופן טיפול בחריגות.
חתימת ואישור הפרוטוקול לפני ביצוע.

דו"ח ולידציה
סיכום תוצאות הולידציה בדו"ח הכולל:
• היקף ולידציה (.)PQ ,OQ ,IQ
• ציוד נבדק.
• פרמטרים נבדקים.
• אישור כיול ציוד הבדיקה.
• אישור הסמכת בודקים.
•

תוצאות בדיקות ומדידות ,ניתוח ומסקנות.

