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    General Glance of Quality Systemحملة عامة عن نظام اجلودة 
  :ضمان اجلودةQuality Assurance  

 يعد ضمان اجلودة مفهومًا واسع النطاق يغطي مجيع العوامل اليت تؤثر بشكل فردي أو مجاعي على 
جودة املنتج. ويعرف أبنه جمموع اإلجراءات اليت تتم هبدف ضمان أن تكون املنتجات الصيدالنية ابجلودة 

 والنوعية املطلوبة. 
  :املمارسات التصنيعية اجليدةGood Manufacturing Practices 

املمارسات التصنيعية اجليدة هي ذلك اجلزء من ضمان اجلودة الذي يضمن أن املنتجات يتم إنتاجها  
والتحكم فيها وفًقا ملعايري اجلودة املناسبة من خالل إجراءات صارمة للتقليل من احتمالية حدوث 

 أخطاء خالل تصنيع املنتج.
 :رقابة اجلودة  Quality Control  

املسؤول عن أخذ عينات من املنتجات  GMPودة هي ذلك اجلزء من قواعد التصنيع اجليد رقابة اجل
الصيدالنية وإجراء الفحوص الالزمة عليها للتحقق من جودة املنتجات الصيدالنية قبل املوافقة على 

 تسويقها واستخدامها من خالل إخضاعها للفحوص الالزمة. 
ن سيتم اختاذه من أجل جودة املنتج الصيدالين، إضافة للتحقق م وميتد دور رقابة اجلودة ليشمل أي قرار

 صالحية الطرائق املطبقة يف فحوص رقابة اجلودة. 

 : تتضمن ممارسة التصنيع اجليد املتطلبات األساسية التالية

 أتهيل و تدريب العمال  -1-
تشريعات، )جيب على العمال أن ميلكوا معرفة كافية يف مستلزمات عملية اإلنتاج  -

 .اً وأن يفهموا املسؤوليات املكلفة إليهم فهماً واضح GMPومتطلبات (تقنيات،نظافة
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  املباين -2-
  جيب أن تتوافر مباين و مساحات واسعة تؤمن العمل بشكل مريح و بيئة مالئمة للعمل -

تفريغ  األخبرة و  جيب أن تكون املباين سهلة التنظيف فالنظافة و العقامة والرطوبة النسبية املالئمة -
 .تساهم يف ضمان جودة املستحضر

  اآلالت -3-
ما جيب مطابقة للمواصفات املطلوبة ك مجيع اآلالت اليت تدخل يف عملية اإلنتاج تكون جيب أن  -
 بشكل دوري.توضع خطة لصيانتها أن 

  النظافة والتطهري -4-
مصادر  لىعه البشرية واإلنتاجية والقضاء جيب أتمني نظافة مطلقة ملعمل األدوية ومجيع عناصر  -

 .التلوث وفق برامج مكتوبة
 validation التحقق من الصالحية -5-

 جيرى بشكل دوري التحقق من صالحية طرق التصنيع وأجهزته وطرق املراقبة والتنظيف -

 :يليعند إجراء التحقق من الصالحية جيب مراعاة ما  -

   لك متاستعمال طرق حمددة يف البحث والتطوير مع معرفة جيدة للمواصفات احلرجة اليت
 على جودة املنتج أتثري

     تطبيق التقنيات ومراحل التصنيع املختلفة من قبل أشخاص مؤهلني تؤدي للحصول على
 .منتجات متماثلة املواصفات
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 mix up واخللط cross contamination التلوث املتصالبمنع حدوث  - -6

 سن سريحيعتمد ضبط أتثري التلوث املتصالب على فعالية عمليات التصنيع و التنظيف و على  -
 .املعملعملية املنتج و العمال ضمن 

جيب أال جند أي أثر من املواد املصنعة سابقاً ضمن آلة التصنيع حىت ال تسبب تلوث   -
 .املستحضرات التالية

 مهمات قسم مراقبة اجلودة  
o   العيناتبرجمة أخذ العينات بواسطة طرق عمل معتمدة ومكتوبة بوضوح ألخذ. 
o   حتديد املواصفات املطلوبة للمواد األولية واملستحضرات النهائية مثل نقاوة املواد األولية

  والعبوات املتضمنة للمواد األولية والعنونة و تركيز و نقاوة املادة الفعالة
o    إجراء الفحوص على املواد األولية واملستحضرات الوسيطة و النهائية لبيان مطابقتها

 للمواصفات
o  توثيق طرق املعايرة والنتائج 
o  وضع طريقة عمل مكتوبة لتحرير التحضريات 
o  ختزين مناذج من املواد املعيارية واملواد الفعالة واألولية واملستحضرات اجلاهزة 
o   و تسهيل احلصول على النتائج املطلوبةتنظيم املخرب 
o  املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابجلودة  
o  يتضمن قسم رقابة اجلودة مجيع األجهزة الالزمة إلجراء التحاليل  
o   ال يتم حترير أي مستحضر للبيع إال بعد صدور شهادة موقعة من املدير تفيد أبنه مطابق

  للمواصفات
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o  واد األولية و املستحضرات اجلاهزة أثناء احلف مراقبة ثبات امل. 
 تتطلب رقابة اجلودة أن يتصف كل مستحضر صيدالين ابلصفات التالية : 
  حاو على مقدار من املادة الفعالةActive Ingredient  يتطابق مع املقدار املسجل على :

 علبة الدواء واليت ستؤدي التأثري العالجي املطلوب.
  خال من الشوائبImpurities .مما يضمن سالمة استعماله 
 .اثبت فيزايئياً وكيميائياً حىت هناية اتريخ الصالحية احملدد 

 العوامل املؤثرة على نوعية املستحضر الصيدالين املنتج
 املواد اخلام ومطابقتها للمواصفات  .1
 التقيد بطريقة التحضري املتبعة  .2
  األجهزة املستخدمة والتحقق من فعاليتها  .3
  البيئة احمليطة ابملنتج أثناء اإلنتاج  .4
 .األشخاص وخربهتم ومؤهالهتم و تدريبهم املستمر  .5
  :خمابر الرقابة الدوائيةLaboratories Quality Control   
 خمرب البحث والتطوير -1
 املخرب الفيزايئي: يتعامل مع املواصفات الفيزايئية للمادة املراد دراستها   -2
 املخرب الكيميائي: يقوم بتحديد ذاتيات املواد ومعايرهتا كيميائياً، وحيدد الذاتيات الدستورية   -3
املخرب احليوي امليكروبيولوجي: مسؤول عن فحوص النقاوة امليكروبيولوجية لألشكال الصيدالنية  -4

ض املواد اليت ة لبعوذلك حسب الدرجات والرتب املوضوعة هلذه النقاوة، كما يتم إجراء املعايرات احليوي
 ال تنفع فيها املعايرات الكيميائية.

 تتم عملية مراقبة اجلودة على كل مما يلي :  
 .Raw materialsاملواد األولية  -1
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 In – Process Itemsاملواد أثناء التصنيع   -2
 .Packaging Materialsمواد التغليف أو التعبئة  -3
 : الفحوص املطبقة على األشكال الصيدالنية 
 تقسم الفحوص املطبقة على األشكال الصيدالنية حسب املرحلة املطبقة إىل : 
 :الفحوص املطبقة على املواد اخلام Raw material control  

تتم الفحوص على املواد اخلام يف املعمل الدوائي وذلك للتاكد من أن املادة األولية متلك مواصفات 
 ام يف الصناعة ومنها:متوافقة مع شهادة املنشأ ومناسبة لالستخد

  املظهر العامMorphology 
  الفحص اجملهريMicroscopical examination  يستخدم اجملهر الضوئي لتحديد البنية :

 البلورية للمسحوق وأبعاد البلورات.
  :الفحوص املطبقة أثناء التصنيعIn Process Control  

ستمرة حىت عمليات اإلنتاج املختلفة وتبقى متطبق الفحوص أثناء التصنيع على املستحضرات أثناء 
انتهاء التعبئة والتغليف والوصول للمستحضر اجلاهز. وتكون الغاية منها التأكد من سري عملية التصنيع 

 وتاليف أي خطأ قد يطرأ يف أثناء العمل ومنها :
  جتانس املزيج الصيدالينHomogeneity of pharmaceutical mixture  
  فحص الرطوبةMoisture test 
  :الفحوص املطبقة على املستحضر اجلاهزFinished Product Control 

غالبًا ما تكون الفحوص على املستحضر اجلاهز يف املعمل وخمابر الرقابة احلكومية والغاية منها التاكد 
 ص:و من سالمة املستحضر املطروح يف األسواق واحلصول على إذن الطرح يف األسواق. وتكون هذه الفح

  فحوصاً عامة : تطبق على كافة األشكال الصيدالنية 
 .)فحوصاً خاصة : حسب الشكل الصيدالين املدروس ) شراابت، معلقات، مضغوطات،....اخل 


