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9. edycji Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego,

Robert Miller
Redaktor „Świata Przemysłu Farmaceutycznego”

Szanowni Państwo

T

ak jak z nadejściem wiosny wszystko wkoło rozkwita i budzi się do życia, tak i my postanowiliśmy odświeżyć nasz wizerunek.
Przeprowadzone przez nas zmiany to nie tylko nowe logo naszego wydawnictwa, ale także nowoczesna forma okładki „Świata
Przemysłu Farmaceutycznego”, która doskonale podkreśla wysoką jakość treści każdego wydania. Dokonana przez nas metamorfoza
to dowód na to, że zawsze jesteśmy na bieżąco, odpowiadając na zmieniające się oczekiwania rynku.
Już dzisiaj wraz z firmą AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. – Honorowym Gospodarzem, zapraszamy Państwa do udziału
w 9. edycji Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego, który zorganizowany zostanie w listopadzie 2017 r.
Więcej informacji już wkrótce.
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Wielki Brat patrzy

– o bezpieczeństwie informacji w branży Life Science

Dorota Wojtowicz
Research&Business Development Specialist, FORDATA sp. z o.o.

Aleksandra Prusator
Sales&Marketing Director, FORDATA sp. z o.o.

Globalny raport międzynarodowej firmy doradczej Deloitte „Healthcare and Life Sciences Predictions 2020: A bold future?”
(Perspektywy rozwoju dla sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej), jako jedną z 10 najważniejszych globalnych prognoz
kształtowanych wewnątrz branży na rok 2020 wskazuje sieć powiązań, partnerstwo oraz współpracę wielu zainteresowanych
stron (przedstawicieli ochrony zdrowia, firm farmaceutycznych, uczelni wyższych, ośrodków badawczych etc.), gdzie centrum
koordynującym i integrującym będą firmy farmaceutyczne.* Jednocześnie pośród prognoz kształtowanych przez czynniki zewnętrzne
wymienia konieczność zapewnienia zgodności działalności z normami i prawem, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.
Zgodnie z prognozami, regulacje powinny odzwierciedlać zbieżność technologii i nauki.*
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reklama

J

ak wskazują prognozy, podmioty z szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej, czy chcą czy
nie, będą musiały ze sobą współpracować, jednocześnie dbając
o obszar Compliance. Równolegle, eksperci potwierdzają, że zachowanie konkurencyjności na wymagającym rynku farmaceutycznym, w dużej mierze zależy od tego, jak długo i jak dobrze
firma będzie w stanie ochronić swoją własność intelektualną.
Jak to zrobić? Jak współpracować, a jednocześnie chronić
powstający dorobek intelektualny? Szczególnie w procesach,
w których z zewnętrznymi partnerami zobowiązani jesteśmy
wymieniać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?

Analogii można szukać
w procesach fuzji i przejęć
Są to procesy, od których niejednokrotnie zależy układ sił
w danej branży, a nieodpowiednia ochrona informacji udostępnianych podczas negocjacji z potencjalnymi inwestorami może
zachwiać pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa, narazić firmę na straty finansowe, czy PR-owe.
Due Diligence to etap procesu sprzedaży (spółki, udziałów,
zorganizowanej części przedsiębiorstwa), kiedy właściciele zobowiązani są do udostępnienia istotnych informacji firmowych
(finansowych, prawnych, kadrowych, strategicznych itp.) inwestorom, z którymi prowadzą negocjacje. Większość z przekazywanych informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Na
podstawie analizy udostępnionych dokumentów inwestorzy
dokonują oceny ryzyka inwestycyjnego i podejmują decyzję o zakupie. Jak pokazują prowadzone przez nas badania, w
większości procesów negocjacje prowadzone są równolegle z
kilkoma inwestorami (często firmami będącymi konkurentem
sprzedawanego przedsiębiorstwa), a ponad połowa z nich nie
kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej. W obliczu tych
danych, zagwarantowanie odpowiedniej ochrony przekazywanym informacjom, a także zapewnienie, żeby nikt nie zobaczył
więcej niż miał zobaczyć oraz żeby ani branża, ani pracownicy,
nie dowiedzieli się o prowadzonych rozmowach, jest bez wątpienia sprawą najwyższej rangi.
Podobna sytuacja ma miejsce w branży Life Science. Już od
momentu podjęcia decyzji biznesowej o wytwarzaniu nowego
leku, powstaje imponująca ilość dokumentów, w większości
niezwykle wrażliwych. Dokumenty muszą być udostępnianie wielu partnerom, instytucjom zewnętrznym, regulatorom.
Podmioty te dokonują ich analizy (czyli due diligence). Zakres
due dligence jest zdecydowanie węższy niż w przypadku fuzji
i przejęć, ale konsekwencje wycieku informacji mogą być równie dotkliwe. Szczególnie, że konieczność przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do zewnętrznych podmiotów lub regulatorów pojawia się na każdym etapie
wprowadzania wyrobu na rynek.
Weźmy dla przykładu takie procesy, jak znakowanie CE
produktu podczas wprowadzania wyrobu do obrotu lub licencjonowanie produktu.
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Znakowanie CE produktu podczas
wprowadzania wyrobu do obrotu
Odpowiednio skompletowana dokumentacja oceniana
jest pod kątem zgodności z dyrektywami medycznymi (MDD)
i wymogami ISO. Jednocześnie wyrabiana jest procedura oceny zgodności oraz przeprowadzana ocena kliniczna produktu.
Złożoność tych procesów zależy od charakterystyki i rodzaju
danego wyrobu. Im bardziej złożony produkt, tym więcej jednostek zewnętrznych musi przeanalizować dokumenty pod
kątem zgodności ze swoistymi wymogami i tym dłużej cały proces oznakowania produktu trwa. Zwiększa się proporcjonalnie
ryzyko ujawnienia poufnych informacji niepowołanym osobom,
a także ryzyko ujawnienia tych informacji w sposób niedostatecznie chroniony.

Out-licensing
Etap ten jest konieczny, aczkolwiek naraża przedsiębiorstwo na wiele ryzyk (m.in. finansowych, dotyczących pozycji
konkurencyjnej), związanych z ujawnieniem informacji o licencjonowanym produkcie. Niedostateczna ochrona informacji
może okazać się szczególnie dotkliwa, jeśli po analizie dokumentacji może nie dojść do współpracy, np. ze względu na bariery prawne.
Podobne wyzwania pojawiają się przy pozyskiwaniu finansowania od sponsorów, przy audytach ze strony jednostek zewnętrznych, czy przy procesach sprzedaży marki, leku lub praw
do leku.

Virtual Data Room – światowy
standard organizacji Due Diligence
Virtual Data Room (w skrócie VDR) to system informatyczny dostępny przez przeglądarkę internetową, pozwalający
w bezpieczny i kontrolowany sposób udostępniać poufne dokumenty zewnętrznym podmiotom, m.in. doradcom, potencjalnym inwestorom, instytucjom finansowym, regulatorom,
licencjobiorcom. Umożliwia także prowadzenie bezpiecznej
i poufnej komunikacji między stronami procesu. Systemy tej
klasy posiadają wbudowany model różnicowania uprawnień
dostępu, w podziale na katalogi obszarowe – np. dokumentacja
prawna, badań klinicznych, regulacyjna, finansowa, R&D etc.,
dzięki czemu można udostępniać w jednym czasie różny zakres informacji, dotyczący danych wyrobów, do różnych partnerów zewnętrznych. Osoba administrująca systemem może
decydować, czy partnerzy zewnętrzni mają możliwość tylko
przeglądania udostępnionych dokumentów – „read only” - czy
także możliwość ich zapisania na dysku czy wydruku. Standardy bezpieczeństwa zastosowane w VDR są na poziomie tych

stosowanych w bankowości elektronicznej (m.in. szyfrowanie
komunikacji certyfikatem bezpieczeństwa EV SSL, autoryzacja dostępu, także z wykorzystaniem kodów sms, bezpieczne
hasła). Każda strona dokumentu umieszczona w systemie VDR
ma automatycznie nakładany znak wodny, identyfikujący osobę, która w danym momencie otwiera dokument. Wbudowany
system dedykowanych raportów pozwala na bieżąco kontrolować, jak przebiegają prace nad udostępnioną dokumentacją, np.
kto i kiedy się logował w ostatnim czasie, jakie dokładnie dokumenty przeglądał i ile dokładnie czasu spędził, zapoznając się
z danym dokumentem. Pozwala to ocenić intencje i zaangażowanie potencjalnych partnerów biznesowych. Nasze obserwacje pokazują, że firmy farmaceutyczne korzystające z usługi
Virtual Data Room potrafią zamknąć proces rejestracji bądź
udzielania licencji w kilka tygodni, oszczędzając przy tym wiele kosztów oraz minimalizując ryzyko wypływu chronionych
informacji do osób nieuprawnionych. Korzystanie z tego typu
systemów pozwala także dotrzeć do nieograniczonej liczby
partnerów z całego świata i prowadzić równoległe rozmowy.

Compliance na pierwszym miejscu
Virtual Data Room powstał w odpowiedzi na potrzeby
branży fuzji i przejęć (z ang. M&A). Aktualnie wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa z całego świata, nie tylko do
realizacji transakcji M&A, ale zawsze wtedy gdy firma chce
zadbać o poufność dokumentów, czy samego procesu. Jego
zadaniem jest nie tylko ochrona poufnych informacji udostępnianych drugiej stronie transakcji. Profesjonalni dostawcy VDR
dbają także o to, by (jeśli jest to wymagane) nikt postronny nie
dowiedział się o rozmowach prowadzonych między firmami.
Profesjonaliści spełniają także wymogi działów Compliance
i bezpieczeństwa informacji, a także działają w zgodzie z wymogami prawnymi obowiązującymi na danym terenie, w tym
w zakresie ochrony danych osobowych. Dla firm europejskich
jest to szczególnie ważne w obliczu nowego rozporządzenia unijnego w zakresie ochrony danych osobowych (RODO,
z ang. GDPR) i gigantycznych kar grożących za jego naruszenie.
Przedsiębiorcom, którzy naruszą przepisy, grozić będzie kara
finansowa do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego obrotu
przedsiębiorstwa. Nie będzie miało znaczenia czy dane przetwarzane będą wewnątrz organizacji, czy będą powierzane do
przetwarzania (jak ma to miejsce w przypadku korzystania z zewnętrznych systemów informatycznych), odpowiedzialność za
naruszenie wymogów będzie po stronie administratora danych,
czyli przedsiębiorcy.
Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/raport-healthcare.html

*

Prognoza 1: Sieć powiązań; B+R łączy różne instytucje – partnerstwo oraz współpraca wielu zainteresowanych stron (przedstawiciele ochrony
zdrowia, firmy farmaceutyczne, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze etc.), gdzie centrum koordynującym i integrującym są firmy farmaceutyczne.

*

Prognoza 2: Regulacje i obszar compliance w 2020 r. - zapewnienie zgodności działalności z normami i prawem, w tym ochrona danych
osobowych; regulacje powinny odzwierciedlać zbieżność technologii i nauki. Nowe technologie będą pozwalały na ocenę jakości leczenia,
bezpieczeństwa stosowanych środków medycznych oraz efektywność procedur leczenia.

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

12

Wszystko w odpowiednim czasie
czyli o rozwoju firmy farmaceutycznej

Branża farmaceutyczna ciągle się zmienia. Aktualizacja przepisów, nowości technologiczne, zmienne trendy konsumenckie.
Jest wiele czynników kształtujących rynek. Jak poradzić sobie w tym środowisku i osiągnąć sukces? Odpowiedzią jest
zrównoważony i przemyślany rozwój firmy.

W

jaki sposób sprawnie poprowadzić firmę i wzbogacać
ofertę o kolejne elementy? Dobrym przykładem jest
Zakład Farmaceutyczny Amara - spółka o wyłącznie polskim
kapitale, która od 20 lat sprawnie rozwija zakres oferowanych
produktów. Z czego wynika wysoka pozycja firmy na rodzimym
rynku? Przede wszystkim z przemyślanych decyzji biznesowych
Zarządu, opartych o filozofię Kaizen. Krótko mówiąc, kluczem
do sukcesu jest umiarkowany rozwój. Od niewielkiej firmy, której początkową działalnością było konfekcjonowanie nalewek
ziołowych, zakład już po kilku miesiącach istnienia uzyskał
pierwsze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków własnej
produkcji. W ten sposób na rynku pojawiły się nalewki walerianowa oraz miętowa sygnowane logo Amary.
Z czasem portfolio produktów powiększało się o kolejne
pozycje - sprawdzone produkty lecznicze niezbędne w każdej
apteczce oraz wyroby medyczne i kosmetyki. Jednak najważniejszy aspekt działalności firmy niezmiennie stanowi produkcja surowców do receptury aptecznej. Jesteśmy największym
w Polsce producentem surowców oraz jedyną firmą z polskim
kapitałem, która się tym zajmuje – mówi Jarosław Bogucki, Prezes Zarządu firmy.
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Wiemy, jak ważna w biznesie jest inwestycja, zarówno
w ludzi, jak i nowoczesne technologie. Stale powiększające się
portfolio produktów, rozbudowa zaplecza technologicznego
i grono specjalistów pracujących na rzecz Amary to najlepsze
dowody na sukces firmy - dodaje Łukasz Strzemkowski, Kierownik Produkcji. Faktycznie, w ostatnich latach Amara powiększyła nie tylko liczbę oferowanych produktów, ale usprawniła również procesy produkcyjne wyposażając zakład w nowoczesny
sprzęt m.in. kartoniarkę w obudowie balkonowej, homogenizatory oraz liczne mieszalniki, maceratory i dozownice. W Amarze znajduje się także linia automatyczna do płynów i do butelek, która dozuje odpowiednią ilość produktu, zakręca nakrętką
z kroplomierzem, etykietuje i pakuje w kartoniki jednostkowe
z ulotką. Co ważne, firma inwestuje nie tylko w najwyższej
klasy sprzęt, ale również w grono specjalistów, którzy swoim
zaangażowaniem i wiedzą wspierają proces produkcyjny na
każdym jego etapie.
W ostatnich latach firma wzbogaciła się również o kolejne
siedziby. Do zakładu dołączyła spółka zajmująca się produkcją
tabletek i kapsułek w podwarszawskim Pieńkowie. W 2015 roku
Zarząd spółki zdecydował się również na dalsze inwestycje, rozpoczynając w Krakowie budowę hali magazynowej oraz przestrzeni biurowej o łącznej powierzchni ponad 2 tysięcy m2. Budynek, oddany w czerwcu 2016 roku jest aktualnie jednym z najbardziej nowoczesnych magazynów farmaceutycznych w Polsce.
Dodatkowym potwierdzeniem sukcesów firmy jest jej
obecność w tegorocznym zestawieniu Diamentów Forbesa.

13

Krakowski zakład znalazł się na pierwszym miejscu wśród małopolskich spółek. To dla nas duże wyróżnienie. Fakt, że za wysoką pozycją w rankingu przemawiają dane pokazujące wzrost
wartości firmy, dodatkowo motywuje nas do dalszych działań
i rozwoju – mówi Prezes Bogucki. Ta ciągła chęć rozwoju, znajomość rynku, ale także odwaga inwestycyjna, niewątpliwie
przekładają się na osiągnięcia firm w branży farmaceutycznej
i pozwalają z sukcesami trwać na rynku.
reklama
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Ludzkie oblicze
zarządzania ryzykiem
Elżbieta Bętkowska-Ożóg
Elpharma

Zarządzanie ryzykiem stało się elementem profesjonalnej kultury organizacyjnej. Ma zastosowanie do
wyznaczania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Skuteczność zarządzania ryzykiem zależy od jego
właściwej oceny. Ryzyko nie może być ani przeszacowane, ani niedoszacowane1.

A
•
•
•

by właściwie zarządzać ryzykiem pożądane jest posiadanie
wiedzy i umiejętności w zakresie:
metod identyfikowania zagrożeń,
jakościowych i ilościowych metod analizy ryzyka,
sposobu ewaluacji ryzyka czyli decydowania czy ryzyko
jest akceptowalne czy nieakceptowalne.

Jednak to dopiero początek…
Ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem, w zakresie
zarządzania ryzykiem, należy podjąć działania profilaktyczne,
wbrew temu co mówi jedno z praw Murphiego: Jeżeli coś może
się nie udać – nie uda się na pewno.
Kiedy już uporasz się z ryzykami dojdziesz do wniosku,
zgodnego z prawem Murphiego, że jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz. Dlatego w zakresie
zarządzania ryzykiem, trzeba uzmysłowić sobie kiedy powiedzieć DOŚĆ.

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

Wchodząc na nasze podwórko – farmacji przemysłowej,
wraz z wszystkimi obszarami powiązanymi, tzw. GxP –różnorodnymi aspektami farmaceutycznych systemów jakości włączając:
• rozwój
• wytwarzanie
• dystrybucję
• czynności kontrolne
substancji czynnych, produktów leczniczych (oraz innych w
kręgu zainteresowań szeroko pojętego przemysłu farmaceutycznego, jak np. wyrobów medycznych, suplementów diety,
czy kosmetyków, które niejednokrotnie są wytwarzane równolegle z produktami leczniczymi), produktów biologicznych
i biotechnologicznych, wszelkich materiałów wyjściowych,
rozpuszczalników, substancji pomocniczych, materiałów opakowaniowych bezpośrednich i drukowanych zarządzanie ryzykiem powoli staje się nieodłącznym elementem każdej decyzji, planu, działania (prospektywne zarządzanie ryzykiem), czy
też dochodzenia przyczyn zdarzeń przeszłych (retrospektywne

polski przemysł
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

zarządzanie ryzykiem), które ma służyć wyciąganiu wniosków i
ciągłemu doskonaleniu.
Powyższe stwierdzenia są powtarzane w publikacjach,
wytycznych, na szkoleniach, w dokumentach wewnętrznych –
procedurach, instrukcjach.
Na podstawie doświadczeń nabytych w swojej pracy trenera-szkoleniowca, auditora czy doradcy-konsultanta, chciałabym wziąć pod lupę codzienne zmagania z perspektywy
przedsiębiorstwa, zespołów, a także pojedynczego pracownika,
niezależnie od ulokowania w strukturze organizacyjnej.
Chcę podzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami
i wnioskami na temat zarządzania ryzykiem, aby przekonać,
oswoić i zachęcić do stosowania podejścia opartego o ryzyko.
Ponadto chcę zachęcić czytelnika do interakcji i odpowiedzi na
zamieszczony tu artykuł. A mianowicie zaproponuję czytelnikom przećwiczenie zarządzania ryzykiem na własnych wewnętrznych przykładach i przesłanie informacji zwrotnej do
redakcji z opisem podjętej próby i wniosków. Ćwiczenia będą
obejmowały poszczególne etapy zarządzania ryzykiem podzielone na kolejne wydania Świata Przemysłu Farmaceutycznego.
W niniejszym wydaniu zajmiemy się wprowadzeniem do zarządzania ryzykiem i pierwszym etapem jakim jest identyfikacja
zagrożeń.
Chcę podejść do tematu od najprostszej strony, od poziomu
podstawowego.
Interesuję się psychologią zarządzania, a więc motywowaniem pracowników, kierowaniem ludźmi czy doborem kadr.
Jaki to ma związek z zarządzaniem ryzykiem w środowisku GxP?
Dla mnie podstawowy. Żeby właściwie zidentyfikować zagrożenia, ocenić ryzyka, dokonać ewaluacji, a następnie wdrożyć odpowiednie działania zmniejszające potencjalne skutki
musimy mieć odpowiednio świadomych i zmotywowanych,
czyli przekonanych do słuszności działania, pracowników. Jeśli
zbyt wysoko ustawimy wymagania dla początkujących w zarządzaniu ryzykiem, to tylko ich zdemotywujemy. Wprowadzenie
myślenia w organizacji w kontekście zarządzania ryzykiem musi
być ewolucyjne, a nie rewolucyjne.
Dlatego wdrażanie zarządzania ryzykiem w organizacji należy rozpocząć od zbudowania zasobów ludzkich, rozpoczynając od nowicjusza, poprzez początkującego, kompetentnego,
biegłego, aż osiągającego poziom ekspercki .
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Czy osiągniemy cel kładąc na biurko, nawet doświadczonego pracownika, wytyczną ICH Q9 Quality Risk Management ,
normę ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne
i normy związane, normę ISO 14971 Wyroby medyczne. Zasady zarządzania ryzykiem , czy nawet wewnętrzną procedurę?
Wątpię. To tak jakbyśmy budowali dom od dachu.
O ile przywołana wytyczna i normy obejmują cały zakres
zarządzania ryzykiem, o tyle przełożyć opisaną tam teorię na
działania praktyczne wymaga wielu nakładów pracy, czasu,
prób i błędów, ciągłego doskonalenia.
Zatem powstaje pytanie: to od czego zacząć?
Odpowiedź będzie zaskakująca: od pobudzenia wyobraźni i kreatywności. Wciągnięci w rutynę codziennych zadań
i utarte schematy postępowania, zwłaszcza w tak znormalizowanym środowisku, jakim jest GMP i „procedura na wszystko”
zaczynamy wyłączać naszą kreatywność, która w zarządzaniu ryzykiem jest niezbędna.

Ćwiczenie 1. Rozgrzewamy procesy myślowe, pobudzamy naszą wyobraźnię. Zbierz grupę co najmniej 3 osób z różnych działów swojej ﬁrmy.
Zadaj proste pytanie:
Co by było, gdyby na całym świecie na godzinę zabrakło prądu?
Albo
Do czego można użyć spinacza biurowego?
Przez 5 minut próbujcie znaleźć jak najwięcej odpowiedzi.

I się zaczyna zabawa: od najbardziej prozaicznych odpowiedzi, poprzez coraz bardziej zaawansowane, aż do niemal
zagłady ludzkości. Po skończonej rundzie porównajcie działanie swojej wyobraźni sprzed ćwiczenia i po ćwiczeniu. Każdy
kolejny przykład naprowadzał nas na co raz to nowe pomysły,
rozwiązania i odpowiedzi.
O ile pewnie zabawa początkowo wydawała się trywialna, to miała cel – pobudzić procesy i poszerzyć horyzonty myślowe.
reklama
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Techniki te stosują różne gremia biznesowe, na każdym
szczeblu zarządzania, zachęcam więc do sięgnięcia po nie. Oprócz
usprawnienia procesów myślowych, także sprzyja przygotowaniu
do pracy, integruje i wprowadza pozytywną energię w grupie.
I w ten sposób przechodzimy do kolejnego aspektu, jakim
jest praca zespołowa w zarządzaniu ryzykiem.
Spotkałam się niejednokrotnie z dokumentacją zarządzania ryzykiem opracowaną (o zgrozo!) przez jednego pracownika. Podczas gdy wszelkie przewodniki, wytyczne, normy jasno
stawiają wymóg: zarządzanie ryzykiem jest pracą zespołową. Aby wynik zarządzania ryzykiem faktycznie obejmował
całe spektrum problemu, powinien być wypracowany przez
wszystkich interesariuszy, na różnych szczeblach doświadczenia zawodowego (zarówno nowicjusza jak i eksperta). Dlaczego
ekspert? Odpowiedź oczywista. Ale dlaczego nowicjusz? Otóż
nowicjusz może mieć świeże, niczym nie ukierunkowane spojrzenie na problem, tak oczywiste, że osoba na szczeblu „kompetentnego” czy „biegłego” zagłębiając się w problem pominie
aspekty podstawowe.
Jednak oprócz nowicjusza i eksperta członkowie zespołu
zarządzania ryzykiem powinni:
• posiadać wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, czyli znać
zasady zarządzania ryzykiem, kolejne etapy, techniki analizy
ryzyka, terminologię
• znać problem, proces, obiekt zarządzania ryzykiem
• rozumieć cel i kontekst zarządzania ryzykiem
• wykazać zaangażowanie w zarządzanie ryzykiem.

Identyﬁkacja ryzyka:
Identyfikację ryzyka należy rozumieć jako proces, którego
zadaniem jest określenie, co niepożądanego może się wydarzyć, gdzie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób. Do identyfikacji rodzajów ryzyka można wykorzystać diagram Ishikawy (schemat
rybiej ości),
Wykres przyczynowo-skutkowy pozwala na identyfikację
różnych możliwych przyczyn danego problemu (lub efektu)
i przez to ułatwia znalezienie przyczyny źródłowej problemu,
a przez to ogranicza wystąpienie ryzyka w przyszłości.
Identyfikując grupy przyczyn, można wykorzystać rozwiązania sugerujące określoną strukturę. Jedną z takich propozycji
jest podejście 5M+E, zgodnie z którym przyczyny powinny być
poszukiwane w jednym z pięciu głównych obszarów:
• MANPOWER (ludzie),
• METHOD (metoda),
• MACHINE (maszyna),
• MATERIAL (materiał),
• MANAGMENT (zarządzanie)
• ENVIRONMENT (środowisko, otoczenie)

Kiedy mamy już zebrany zespół ds. zarządzania ryzykiem
należy przydzielić funkcje lidera, który przyjmie odpowiedzialność za koordynację zarządzania ryzykiem czyli zapewni trzymanie ram czasowych, prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji, prowadzenie spotkań (facylitacja) oraz motywowanie zespołu.

Inicjacja procesu zarządzania ryzykiem
W codziennej pracy pojawiają się sytuacje kiedy podjęcie
ostatecznej decyzji poprzedzone jest oceną ryzyka, na którą
składają się:
• identyfikacji zagrożeń
• analiza ryzyka
• ewaluacja ryzyka
Ustal, jaki problem będzie analizowany
W tym etapie ustalamy, jaki w zasadzie mamy problem do
rozważenia. Należy upewnić się, że jest on dla nas zrozumiały.
Należy zebrać maksimum informacji o problemie i okolicznościach jego wystąpienia.
Warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Ocena retrospektywna
– dla wydarzeń przeszłych

Ocena prospektywna
– dla wydarzeń przyszłych, potencjalnych

Co poszło źle? Z czym był problem? Jaki wystąpił problem?

Co może pójść źle? Z czym
może być problem?

Jak często dany problem
wystąpił? Jaki stanowi odsetek?

Jakie jest prawdopodobieństwo, że coś pójdzie źle?

Jakie konsekwencje spowodowało wystąpienie problemu?

Jakie są konsekwencje (dotkliwość)
jeżeli dane wydarzenie wystąpi?

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

Ćwiczenie 2:
Wybierz odchylenie, które pojawiło się w ostatnim czasie
w Twojej ﬁrmie.
Pytanie

Odpowiedź

Co poszło źle? Z czym był problem?
Jaki wystąpił problem?
Jak często dany problem wystąpił?
Jaki stanowi odsetek?
Jakie konsekwencje spowodowało wystąpienie problemu?
Za pomocą diagramu Ishikavy zidentyﬁkuj możliwe przyczyny
i podprzyczyny, które spowodowały wystąpienie odchylenia.
Kolejną techniką identyfikacji zagrożeń czy ryzyk jest technika burzy mózgów szeroko stosowana w pracy zespołów.
Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych.
Są to metody twórczego rozwiązywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz praca zespołowa. Metoda ta jest bardzo przydatna
w szukaniu rozwiązań dla problemów powstających np. przy
wdrażaniu systemu jakości.
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Do zalet pracy zespołowej zaliczamy:
większą efektywność grupy niż pojedynczo pracujących
jednostek,
sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie,
występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie,
sprzyjanie większej twórczości,
większy stopień humanizacji pracy w grupie,
nauka współpracy i współdziałania uczestników grupy.

Przygotowanie burzy mózgów
Każda burza mózgów powinna mieć moderatora, który ją
przygotuje i przeprowadzi. Musi to być osoba odpowiednio
przygotowana do tej roli. Moderator w trakcie spotkania nie
może grać głównej roli i nie powinien przedstawiać własnych
pomysłów (ewentualnie zabiera głos w tej sprawie jako ostatni).
Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie grupy przez kolejne punkty spotkania, pilnowanie przestrzegania reguł, dbanie
o dobrą atmosferę i zachęcanie uczestników do aktywności.
Grupa, która będzie dyskutować powinna liczyć od 4 do 8
członków. Dobierając osoby należy mieć na uwadze ich dotychczasowe relacje. Powinno unikać się osób ostro ze sobą konkurujących lub pracowników w zależnościach służbowych, co może
uniemożliwić swobodną dyskusję. Należy zwrócić uwagę na
specjalizacje osób, które są zapraszane do grupy, by uzyskać jak
największą interdyscyplinarność w odniesieniu do omawianego
tematu. Losowy dobór uczestników bardzo rzadko się sprawdza.

Ćwiczenie 3:
Wybierz proponowaną zmianę, która została zgłoszona w ostatnim czasie w Twojej ﬁrmie
Za pomocą techniki burzy mózgów zidentyﬁkuj ryzyka/zagrożenia, które mogą pojawić się w związku z wdrażaniem zmiany.
Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia zarówno techniką rybiej ości (Diagram Ishikavy), jak i burzy mózgów należy spisać w sprawozdaniu z identyfikacji ryzyk, będą one
stanowiły podstawę do dalszej pracy związanej z Zarządzaniem Ryzykiem.
Myślę, że na początek zachęciłam osoby, które są na etapie początkowym w zarządzaniu ryzykiem, do spróbowania
zmierzenia się z tematem.
Proszę nie zrażać się początkową niedoskonałością czy
trudnościami. Tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. Jak wspomniałam wcześniej zachęcam do podzielenia się z redakcją
wynikami swojej pracy oraz przesłania własnych opinii i doświadczeń z identyfikacji zagrożeń.

W kolejnym wydaniu Świata Przemysłu
Farmaceutycznego przybliżę Państwu Analizę Pareto.
c.d.n.

Przed spotkaniem należy przygotować materiały, które będą
wykorzystywane – karteczki samoprzylepne post-it w różnych
kolorach, przybory do pisania (flamastry), tablicę, do której będą
przytwierdzane karteczki oraz krzesła dla uczestników.
Warto również przygotować cztery podstawowe zasady
burzy mózgów, które na początku spotkania moderator przedstawi i rozwiesi w miejscu spotkania. Każdą z zasad można wydrukować na osobnej kartce.
1) Krytyka jest zabroniona. Żadnej propozycji nie wolno
oceniać, dopóki wszystkie nie zostaną przedstawione.
2) Pożądane są szalone pomysły. Powód: łatwiej jest odrzucać pomysły, niż je wymyślać.
3) Wypowiadajcie tak wiele idei, jak tylko możliwe. Liczy się
ilość, nie jakość.
4) Podchwytujcie pomysły innych. Rozwijajcie je i zestawiajcie na nowo8.

Literatura:

Elżbieta Bętkowska-Ożóg
Tel. 691 65 65 96
e-mail: ebetkowska@elpharma.pl

mysłowej w oparciu o najnowsze wytyczne Dobrych Praktyk
(GxP), dla producentów kosmetyków, wyrobów medycznych,
centrów innowacji oraz w zakresie Systemów Zarządzania Jakością w tych branżach. W szkoleniach, które dotyczą bardzo
specjalistycznych dziedzin, stosuje narzędzia pozwalające przekazać wiedzę w sposób przystępny, wypracować umiejętności
potrzebne w codziennej pracy na specjalistycznych stanowiskach w produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach
pokrewnych, a także kształtować postawę pracownika zaangażowanego w realizację codziennych obowiązków, gotowego
na zmiany, podążającego za postępem naukowo-technicznym.
Od 2007 roku Ekspert techniczny podczas audytowania
i certyfikowania systemów zarządzania jakością w międzynarodowej jednostce certyfikującej systemy zarządzania jakością.

Dyplomowany trener Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Czynny auditor, ukończone szkolenie dla auditorów farmaceutycznych akredytowane przez IRCA (czerwiec 2016, Dublin, Irlandia). Konsultant.
Absolwentka studiów podyplomowych Farmacja Przemysłowa Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biznes w Biotechnologii Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dedykowanych
w branży life science, w szczególności dla branży farmacji prze-

1.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – PRZEGLĄD WYBRANYCH METODYK
Praca pod redakcją bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego, NCBiR
2015,

2.

Quality Risk Management ICH Q9. Content, ICH Training material
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/training-programmefor-q8q9q10.html

3.

Dreyfus model of skill acquisition https://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_model_of_skill_acquisition

4.

ICH Q9 Quality Risk Management

5.

ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem -- Zasady i wytyczne

6.

ISO 14971 Wyroby medyczne. Zasady zarządzania ryzykiem.

7.

Identyfikowanie ryzyka Dorota Pieńkowska, Tymon Tkaczuk, Konstancin 12-14.09.2012 r., materiały szkoleniowe

8.

Burza mózgów –zasady: http://www.mytoolkit.pl/design-thinking/
burza-mozgow-zasady/
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Dyrektywa
fałszywkowa:
wyzwania
biznesowe
dla przemysłu
Piotr Merks
Ekspert ds. dyrektywy fałszywkowej

dr Anna Gawrońska-Błaszczyk
Ekspert ds. dyrektywy fałszywkowej

Każdy nas już za pewne słyszał o dyrektywie fałszywkowej. Jedni bagatelizują, mówiąc nawet o wyjściu Polski
Unii Europejskiej, że nie warto się jednak spieszyć, reszta po cichu przygotowuje się na rewolucję. Kto wygra ten
wyścig? Ci którzy politycznie będą spowalniać proces czy olbrzymie tygrysy biznesu , które zaskoczą resztę graczy
rynku farmaceutycznego w roku 2019.

Konieczna serializacja
Słynny akt delegowany (obecnie rozporządzenie delegowane – RD) – ostatni kawałek układanki tzw. dyrektywy fałszywkowej (z angielskiego zwanej FMD, ‘Falsified Medicines
Directive’) – został opublikowany 9 lutego. Zgodnie z rozporządzeniem, przedstawiciele branży farmaceutycznej powinni
nastawić zegary na trzy lata i zacząć odmierzać czas. W przedmiotowej kwestii nie ma dowolności wyboru – nadszedł czas
na konkretne działania, obowiązkowe dla wszystkich ról biznesowych wyspecyfikowanych we wspomnianym akcie prawnym.
Nad większością kluczowych szczegółów w RD pracowano
przez ostatnie dwa lata przed jego opublikowaniem, a główne
zasady techniczne są gotowe od momentu przyjęcia dyrektywy
FMD w 2011 roku.
Dla podmiotów odpowiedzialnych, najnowsze RD oznacza
kodowanie indywidualnych opakowań (serializacja) oraz naklejanie etykiety zabezpieczającej tzw. ‘tamper-evident’. Wielu
z nich poczyniło już duże postępy, jeśli chodzi o dostosowanie
się do wymogów, ale wciąż są firmy, które nie rozpoczęły jeszcze tego procesu. Taka postawa może dziwić z uwagi na fakt,
iż projekty te są zawiłe i zajmują określoną ilość czasu, a niczego nie można przyspieszyć. Projekty wymagają współpracy
z dostawcami sprzętu i oprogramowania, a czas realizacji zamówień wpływa na coraz mniejszą elastyczność w cenach
i umowach. Producenci, którzy w swoich budżetach na 2016
rok nie uwzględnili środków na dyrektywę FMD będą musieli

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

je znaleźć. Przystąpienie do projektu w kolejnym roku budżetowym nie jest bowiem możliwe, ponieważ zakończy się w czasie,
w którym zabraknie gwarancji na realizację przedmiotowych
wymogów prawnych.

Bagatelizowana etykieta ‘tamper-evident’
Gwiazdą historii dyrektywy FMD w ostatnich latach jest
cyfrowa identyfikowalność. W postać Kopciuszka wciela się
etykieta zabezpieczająca ‘tamper-evident’. Upewnienie się, że
opakowania nie można otworzyć, a następnie ponownie zamknąć jest konceptualnie proste i każda technologia zgodna
z ISO zostanie zaakceptowana. Są jednakże jeszcze koszty maszyn, materiały eksploatacyjne (klej, pieczęcie, itd.), nie wspominając o czyszczeniu linii, gospodarce magazynowej, kwestiach dotyczących procesu, itd. Zamknięcie zabezpieczające
‘tamper-evident’ powinno zawierać ukryte zabezpieczenie, aby
sprawdzić, czy podejrzane, lecz najwyraźniej nieotwarte, opakowanie miało wymienianą pieczęć. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że etykiety zabezpieczające ‘tamper-evident’
i sprzęt do serializacji można często zintegrować w jedno nowe
rozwiązanie techniczno-technologiczne.

Zbędna agregacja?
Branża farmaceutyczna bardzo często głosi postulaty, mówiące o tym, że główny wymóg dotyczący kodowania opako-
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wań, lub serializacji, jest bardzo uciążliwy. Partnerzy biznesowi
mogą jednak oczekiwać podjęcia dodatkowych kroków, ukierunkowanych na wprowadzanie specjalnych rozwiązań, umożliwiających tzw. agregowanie danych. Wielu dużych dystrybutorów zamiast wszystkich opakowań znajdujących się w środku
planuje skanowanie pojedynczego kodu na opakowaniu pośrednim zbiorczym lub palecie. Agregacja potrzebnych do tego
danych podczas produkcji wiąże się jednak z większymi kosztami oraz trudnościami i wielu producentów pomija ją, ponieważ
nie jest to wymóg dyrektywy FMD. Z punktu widzenia dystrybutorów agregacja danych jest bardzo korzystna, ponieważ
wyklucza konieczność skanowania pojedynczych opakowań,
skracając tym samym czas trwania wybranych procesów logistycznych. Zorientowane na ryzyko zasady weryfikacji określone w dyrektywie FMD wymagają od nich sprawdzania kodów
na tych opakowaniach. Zdecydowanie woleliby oni zeskanować
zagregowane dane, niż rozpakowywać towar, a następnie pakować go z powrotem. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż z pozoru zbędna albo niechciana, czy wręcz uciążliwa agregacja może
stanowić doskonały punkt wyjścia dla wprowadzania różnorodnych usprawnień, czy rozwiązań techniczno-technologicznych
w ramach łańcucha dostaw.

i producenci. Duże ilości opakowań zwracanych ze względu na
nieprawidłowe działanie systemu będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.
W celu rozwiązania problemu, stworzenia nowej wersji danych i umożliwienia sprzedaży produktu, potrzebne będą dodatkowe osoby oraz systemy. W przypadku zwrotu nawet całej, nienaruszonej i nieotwartej palety lub kartonu, producenci,
którzy nie agregują danych podczas produkcji, będą musieli dotrzeć do opakowania jednostkowego, sprawdzić kody, ponownie spakować towar, itd. Oznacza to, że jeśli producenci powinni
bardzo mocno zaangażować się w proces wyboru NMVO (bezpośrednio lub przez związek zawodowy) w krajach, w których
działają. Warto w takiej sytuacji aktywnie włączyć się w dialog
z potencjalnymi wykonawcami poprzez zadawanie niewygodnych pytań, sprawdzanie projektów systemów i potwierdzaniu
możliwości dostawców. Jedynie praktyczne doświadczenie
i wiedza, a także, że pełna zgodność ich usługi z RD umożliwi
producentom sprawdzenie kodów 2D przed ostatecznym terminem implementacji. Czas poświęcony teraz na przyjęcie odpowiedniej metody to czas dobrze spożytkowany, bo zagwarantuje firmom obecność ich produktów w obrocie towarowym
od lutego 2019 roku.

Niezbędne repozytoria

Podsumowanie

Jak wiadomo z treści RD jądro systemu będą tworzyły krajowe repozytoria danych oraz bazo-danowy system europejski.
System, który będzie funkcjonował w kraju będzie tworzony
na zlecenie tzw. Krajowych Organizacji Weryfikacji Leków –
NMVO. Ich zadaniem będzie zarządzanie systemem weryfikacji. O funkcję wykonawcy bazo-danowego systemu krajowego
ubiegać się będzie trzech zatwierdzonych wcześniej dostawców
technologii. W ciągu kolejnych kilku miesięcy zobaczymy nagły
wzrost rozwoju działalności oraz zawieranych umów, ponieważ
w całej UE rusza kilkadziesiąt dużych projektów z zakresu informatyki medycznej. Nie należy oczekiwać, że w kolejnych trzech
latach wszystko będzie przebiegało gładko i sprawnie.
Jeśli krajowe systemy zostaną wprowadzone nieprawidłowo, z opóźnieniem, będą podatne na błędy, powolne lub trudne w użyciu dla aptekarzy, mocno odczują to dystrybutorzy

Wbrew licznym głosom niezadowolenia, dyrektywę FMD
i jej nowe RD należy powitać z radością. Stanowią one wyzwanie techniczne, ale dają rzeczywiste i długotrwałe korzyści. Fala
inicjatyw związanych z identyfikalnością, podejmowanych na
całym świecie, poprawi bezpieczeństwo pacjentów i dostarczy
technologii wspomagających, które przyniosą też inne korzyści,
takie jak lepszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii,
większe przestrzeganie zaleceń, mobile health, itd. Przygotowanie do spełnienia wymogów dyrektywy FMD zajmie pełne
trzy lata, więc teraz jest czas na planowanie i działanie. Czy Polska zdąży w tym terminie? Na pewno tego życzą sobie pacjenci,
ponieważ bez skanowania i sprawnego systemu potwierdzania
autentyczności produktów leczniczych nie będzie można sprzedać żadnego produktu leczniczego, co do którego istnieje wymóg serializacji po lutym 2019 roku.

Opakowania, które chronią
najbardziej wartościowe produkty
Opakowania, które chronią
najbardziej wartościowe produkty
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Prosimy o kontaktreklama
w sprawie najlepszych
rozwiązań dla opakowań
Prosimy
kontakt
MarzenaoRolska
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rozwiązań dla opakowań
+48 22 458 21 36
Marzena Rolska
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Reaktory przepływowe

– przyszłość produkcji farmaceutycznej?
Zalety systemów przepływowych
W obecnej formie, etap produkcji oparty jest na podnoszeniu skali procesów, które z powodzeniem zostały przeprowadzone
w laboratorium. Takie podejście niesie ze sobą wiele wyzwań, chociażby ze względu na zmianę stosunku powierzchni do objętości,
który niejednokrotnie ma duży wpływ na efektywność wymiany masy i ciepła podczas procesu. Występujące odchylenia wymuszają
ponowną optymalizację parametrów, na każdym etapie podnoszenia skali, często znacznie opóźniając cały proces. W konsekwencji
cały przebieg podnoszenia skali jest długi i drogi.
Szymon Rutkowski
LPP Equipment sp. z o.o.

T

echnologia mikro reaktorów (Micro reactor technology
MRT) jest propozycją ułatwienia i usprawnienia procesu
podnoszenia skali, ponieważ etap optymalizacji wykonywany
jest na jednym reaktorze w skali laboratoryjnej, a przejście do
skali produkcyjnej to równoległa praca kilku reaktorów przepływowych. Schematycznie przedstawia to Rys. 1. Z punktu
widzenia produkcyjnego, podejście typu rozszerzenie skali (scale-out), zamiast podnoszenia skali (scale-up) stanowi niewątpliwą przewagę, ponieważ umożliwia łatwe wprowadzanie zmian
w ilości produkowanej substancji, tylko poprzez zastosowanie
większej lub mniejszej ilości urządzeń. Co więcej, w porównaniu
do typowych instalacji produkcyjnych z reaktorami okresowymi („batchowymi”), które często dostosowane są tylko do jednego procesu, reaktory przepływowe są bardziej elastyczne, co
jest zaletą nie tylko z punktu widzenia możliwości prowadzenia
różnych reakcji, ale również pozwala niejednokrotnie na obniżenie kosztów produkcji.

Rysunek 1.
Schematyczne porównanie podejścia tradycyjnego oraz “przepływowego” do procesu produkcji
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Zalety reaktorów przepływowych
W porównaniu do reaktorów okresowych (“batchowych”),
reaktory przepływowe mają bardzo dużo zalet:
1.		 Zwiększona kontrola prowadzonego procesu poprzez:
		 a)
Efektywniejsze mieszanie
		 b)
Precyzyjną kontrolę czasu reakcji, temperatury
			
i ciśnienia
		 c)
Zwiększoną powtarzalność pomiędzy szarżami
		 d)
Mniejszą ilość odpadów, bardziej „zielony” proces
		 e)
Zwiększoną selektywność, wydajność 			
i czystość produktu
2. Zwiększone bezpieczeństwo poprzez:
a)
Szybkie odprowadzanie ciepła reakcji
b)
Niewielką ilość reagentów w reaktorze
c)
Możliwość analizy „in-situ” prowadzonego procesu

Zwiększone bezpieczeństwo prowadzonej reakcji
Poza zdolnością precyzyjnego utrzymania zadanej temperatury, ogromną zaletą reaktorów przepływowych jest zdolność rozpraszania ciepła wydzielanego w czasie reakcji. Fakt
ten wykorzystało wielu naukowców, badając przebieg niebezpiecznych reakcje egzotermicznych w reaktorze przepływowym.
De Mello i współpracownicy podjęli się tego tematu przeprowadzając syntezę chloroarenów w mikroreaktorze.5 Rys. 2
przedstawia pierwszy etap, na który składa się reakcja aniliny z azotynem izoamylu (2,4 eq) w temperaturze pokojowej,
w wyniku której otrzymywana jest in situ sól diazoniowa, która
następnie podlega halogenowaniu z użyciem chlorku wapnia
(1,3 eq), w temperaturze 65 °C uzyskując chlorobenzen. Przeprowadzając reakcję w mikroreaktorze, z zastosowaniem DMF
jako rozpuszczalnika, autorzy uzyskali wydajność na poziomie
71%, komentując, że proces halogenowania był bardziej wydajny niż w przypadku tradycyjnego reaktora okresowego.2

3.		 Zmniejszenie kosztów, oraz krótszy czas rozwoju nowych
produktów
a)
Zwiększona selektywność reakcji prowadząca 		
		
do zwiększenia wydajności
b)
Zredukowanie ilości stosowanych reagentów 		
		
i katalizatorów
c)
Zmniejszony rozmiar instalacji produkcyjnych
d)
Szybszy proces przechodzenia z laboratorium 		
		
na skalę produkcyjną
e)
Zmniejszone koszty operacyjne
W treści niniejszego artykuły, termin mikro reaktor, definiuje urządzenie, składające się z mikrokanalików, o średnicy setnych części milimetra, w których przebiegają reakcje chemiczne
w sposób ciągły. Reagenty wprowadzane są do reaktora (z wykorzystaniem odpowiednich pomp) gdzie następuje mieszanie
i sama reakcja. Dzisiejsza technologia pozwala na produkcję
szklanych reaktorów o stosunkowo małych rozmiarach, w których szerokość kanalika wynosi 300 μm, a głębokość 60 μm.
W takim reaktorze, niewielkie rozmiary oznaczają efektywne
i szybkie mieszanie i wymianę ciepła, jednakże objętość mieszaniny reakcyjnej jest niewielka, pomimo tego takie reaktory
z powodzeniem stosowane są przy optymalizacji procesu w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Dla procesów produkcyjnych zaleca się jednak stosowanie reaktorów przepływowych
mających większe rozmiary kanalików, pozwalających na uzyskanie większego przepływu.

Rysunek 2.
Reakcja z wykorzystaniem soli diazoniowych w reaktorze
przepływowym.

Stosowanie niebezpiecznych reagentów zostało przedstawione również w pracy Zhang i współp., w której otrzymano N-tert-butoksykarbonyl-5-etoksykarbonyl-4-perhydroazepinon w wyniku reakcji powiększenia pierścienia.6 Rysunek
3 przedstawia reakcję N-boc-4-piperydynonu z diazooctanem
etylu w obecności kompleksu trifluorkuboru i eteru etylowego. Przy zastosowaniu reaktora przepływowego i czasu reakcji
1,8 min autorzy uzyskali 89% wydajność reakcji (91 g hr-1).
Przykład ten jasno przedstawia bezpieczną i wydajną metodę
syntezy, możliwą do przeprowadzenia w skali półtechnicznej
czy produkcyjnej.

Przewaga reaktorów przepływowych
w syntezie organicznej
Powszechnie uważa się, że mikroreaktory mogą być stosowane do wytwarzania produktów z wyższą wydajnością,
czystością i selektywnością niż reaktory okresowe.1-4 Ponadto
doskonały transfer ciepła w reaktorach przepływowych umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie procesów. Poniżej przedstawionych jest kilka przykładów, prezentujących zalety korzystania z mikroreaktorów.

Rysunek 3.
Synteza N-tert-butoksykarbonylo-5-etoksykarbonylo-4-perhydroazepinonu z wykorzystaniem reaktora przepływowego

e - w yd a ni e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

21

separately at: www.merckmil ipore.com

22

produkcja

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

We provide information and advice to our customers on application and regulatory matters to the best

farmaceutycznej. Czynnikiem mającym duży wpływ na to zjawisko jest zwiększone bezpieczeństwo prowadzenia procesów
w reaktorze przepływowym. Przykładem z przemysłu, może
być firma DSM, która posiada instalację produkcyjną stworzoną z reaktorów przepływowych, do produkcji leku Naproxcinod
(nitronaproxen) gdzie reakcja nitrowania i neutralizacji są silnie
egzotermiczne. W dużej skali opanowanie tych reakcji bywa
problematyczne, jednak wykorzystując znakomitą wymianę
ciepła w reaktorach przepływowych (np. wykonanych z węgliku krzemu) można je bezpiecznie prowadzić produkując setki
kilogramów produktu.7
Jedna z większych firm farmaceutycznych na świecie
– Eli Lilly – wykorzystuje reaktory przepływowe do syntezy
preparatu blokującego receptor neurokininy (NK-1). W reaktorach okresowych („batchowych”) ważny etap reakcji (otrzymywanie azdku) nie mógł być podniesiony w skali, ze względu na
ryzyko wybuchu.8
Neurocrine Biosciences Inc. we współpracy z Irix Pharmaceutical Inc. zastosowały reaktory przepływowe w syntezie
antagonisty receptora H1, gdzie etapem limitującym w reaktorach okresowych było bezpieczne przeprowadzenie reakcji ze
związkami litoorganicznymi.9
Innym przykładem z przemysłu opisuje reakcję nitrowania
i bromowania związków heterocyklicznych, gdzie proces jest
prowadzony nie tylko w bezpieczniejszy sposób ale również
przy mniejszej ilości powstających zanieczyszczeń przy zastosowaniu produkcji w przepływie.10
Ponadto opublikowane różnorodne przykłady utleniania
Swern’a potwierdzają zwiększenie selektywności procesu,
w porównaniu do reaktorów okresowych oraz możliwość prowadzenia reakcji w wyższych temperaturach.11,12
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Reakcje niskotemperaturowe
Nie tylko kwestia dostarczenia energii w postaci ciepła do
Kolejny, znaczący przemysłowo przykład, został zaprezen- układów reakcyjnych jest wymagana w prowadzonych procetowany przez firmę Johnson and Johnson. Przedstawiła ona sach, ale również niejednokrotnie, wymagane jest zredukowaThe typical technical data above serve to generally characterize the excipient. These values are not
syntezę leku będącego we wczesnych badaniach klinicznych, nie temperatury. W takiej sytuacji często powstają bardzo niemeant as specifications and they do not have binding character.
The product specification is available
w skali od gramów po kilogramy.6 W szczególności autorzy stabilne związki pośrednie, których kontrola i prawidłowe przeseparately at: www.merckmillipore.com
publikacji ukazali możliwość przeprowadzenia serii reakcji eg- kształcenie w związki końcowe może dostarczać problemów.
zotermicznych, zwracając uwagę na znacznie lepszą kontrolę Poniżej przedstawione zostało kilka przykładów w których
We provide information and advice to our customers on application and regulatory matters to the best
reakcji w porównaniu do reaktora okresowego („batchowego”). grupy badawcze badały zdolność prowadzenia mikro reakcje
of our knowledge and ability, but without obligation or liability. Existing laws and regulations are to
Jednym z przykładów była synteza N-metoksykarbonylo-L- w obniżonych temperaturach.
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Schwalbe i wsp. zademonstrowali generowanie in situ
C2F5-Li, a następnie jego nukleofilową addycję do benzofenonu.(Rysunek 5).13 Dzięki zastosowaniu dwu-stopniowego reaktora, autorzy mogli przeprowadzić pierwszy etap w temperaturze -61 °C a następnie kolejny w -10 °C. W pierwszy etapie reaktor był kondycjonowany w temp. -61 °C, a następnie dodano
do niego roztwór n-BuLi (0.82 M) w heksanie oraz C2F5-I (0.75
M) w DCM. Czas reakcji (przebywania w reaktorze) wynosił
4 min. Następnie roztwór benzofenonu (0.62 M) w DCM został
wpompowany w drugim etapie,. Czas reakcji w tym przypadku
wynosił 17 minut. Przy zastosowaniu wcześniej podanych warunków otrzymano wydajność na poziomie 51%, w porównaniu
do wydajności procesu okresowego wynoszącej 14%. Autorzy
jednakże zaznaczają, powstawanie produktu ubocznego (35%)
związanego z niecałkowitą wymianą halogenkowo – litową
w pierwszym etapie reakcji.

w305117

nufor
metylu
do L-tert-leucyny
suitability of our products
the envisaged
purpose. w obecności wodnego roztworu
Rysunek 4.
NaOH. Przeprowadzając syntezę w przepływie w temperaturze
Otrzymywanie
-40°C, uzyskali N-metoksycarbonylo-L-tert-leucynę z wydajkarbaminianów
Merck KGaA, Darmstadt,
Germany
nością
wynoszącą 91%.
z zastosowaniem
Corporation
with General Partners
W
ciągu ostatnich lat, znacząco wzrosło zainteresowasyntezy Str. 250
Frankfurter
nie
reaktorami
przepływowymi w odniesieniu do produkcji
w
przepływie.
64293 Darmstadt
Germany

w305117

be observed in all cases by our customers. This also applies in respect to any rights of third parties.

Enhance API solubility.
Achieve stable, high drug loads.
Parteck® MXP is a new excipient for hot melt extrusion to
increase solubility and allow for stable and high drug loads
for a broad range of APIs.
PARTECK® MXP

MIX.
MELT.
PERFORM.
Enhance API solubility.
Achieve stable, high drug loads.
Parteck® MXP is a new excipient for hot melt extrusion to
increase solubility and allow for stable and high drug loads
for a broad range of APIs.

The life science business of Merck operates as
Mil iporeSigma in the U.S. and Canada.
The life science business of Merck operates as
MilliporeSigma in the U.S. and Canada.
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Rysunek 5.
Generowanie in-situ
nietrwałego związku
organometalicznego
i jego nukleoﬁlowa
addycja do
benzofenonu.

Rysunek 6.
Synteza kwasu
2-metylo-5-propylo2H-pirazolo-3karboksylowego,
produktu pośredniego
w produkcji
Sildenaﬁlu®

Reakcje z efektem egzotermicznym
Jak wspomniano już wcześniej, ogromną zaletą reaktorów
przepływowych jest zdolność rozpraszania ciepła, co znakomicie sprawdza się w przypadku reakcji gdzie obserwowany jest
efekt egzotermiczny.
Taghavi-Moghadam i wsp. przedstawili zwiększoną kontrolę reakcji w odniesieniu do wrażliwej na temperaturę
syntezy kwasu 2-metylo-4-nitro-5-propylo-2H-pirazolo-3karboksylowego, będącego ważnym produktem pośrednim
w syntezie Sildenafilu® (Rysunek 7).14 Podczas przeprowadzania nitrowania kwasu 2-metylo-5-propylo-2H-pirazolo-3-karboksylowego dla stężenia typowego dla reaktorów „batchowych” wynoszącego 6.0 L kg-1, zaobserwowano wzrost temperatury z 50 °C do 92 °C po dodaniu czynnika nitrującego,
co doprowadziło do dekarboksylacji pirazolu. Natomiast przeprowadzając reakcję nitrowania w mikro reaktorze, gdzie ciepło rozpraszane jest w sposób efektywny, Taghavi-Moghadam
i wsp. utrzymali temperaturę reakcji poniżej 90°C przy dodawaniu czynnika nitrującego w sposób ciągły. Przy czasie przebywania wynoszącym 35 minut autorzy uzyskali of 5.5 g hr-1 przy
całkowitej wydajności 73%. Zastosowanie reaktora przepływowego pozwoliło nie tylko na zredukowanie czasu reakcji oraz
poprawę bezpieczeństwa prowadzonego procesu ale również
autorzy byli w stanie zapewnić chemoselektywność syntezy
2-metylo-5-propylo-2H-pirazolo-3-karboksylowego.

Wnioski
Technologia mikro reaktorów (reaktorów przepływowych)
łączy w sobie cechy, które doceniane są w skali laboratoryjnej,
oraz produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu techniki MRT, proces
optymalizowany jest już na wczesnym etapie w laboratorium
przy zastosowaniu pojedynczego urządzenia, a następnie przenoszony jest do skali produkcyjnej jedynie przez powielenie.
Poza oczywistymi oszczędnościami czasu i pieniędzy, rozszerzenie skali pozwala na zastosowanie parametrów raz określo-
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nych w skali laboratoryjnej, bezpośrednio w produkcji. Łatwość
przenoszenia skali to szczególnie doceniana zaleta reaktorów
przepływowych i ogromna przewaga w stosunku do powszechnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym
reaktorów okresowych.
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Artykuł sponsorowany

Opakowania Blistrowe w Farmacji:
elementy krytyczne, trendy, zwiększenie OEE
z polskiej perspektywy.
„Firmy Farmaceutyczne przechodzą ogromne zmiany w ostatnich latach i kładą nacisk na zwiększenie efektywności pakowania. Widoczne to jest w szczególności w firmach farmaceutycznych mających siedzibę w Polsce, gdyż firmy
te dążą do osiągnięcia lub już osiągnęły standardy światowej klasy” – według
Pana Tomasza Zawadzkiego Area Sales Managera firmy Prodieco z siedzibą
w Dublinie, która szybko staje się światowym liderem w dziedzinie dostaw
części formatowych dla linii blistrowych. Tomasz Zawadzki pochodzi z Płocka
i od 10 lat żyje i pracuje w Irlandii a 2 lata temu rozpoczął pracę w Prodieco.
„To był naturalny wybór dla mnie, ponieważ wiedziałem, że rynek farmaceutyczny prężnie się rozwija i mogłem pomóc Prodieco w poszerzeniu kontaktów z klientami w Polsce, tym bardziej, że około 15% pracowników zatrudnionych w firmie Prodieco to Polacy”.

F

irma Prodieco zatrudnia 185 osób we wszystkich działach.
Przy wsparciu zespołu ekspertów Pan Tomasz Zawadzki spędził ostatnie 2 lata na rozwijaniu polskiego rynku – jako
główny cel postawił sobie zoptymalizowanie pakowania na liniach blistrowych.
Krytycznymi elementami przy pakowaniu w blistry jest
formowanie folii i podawanie produktu. Jak zauważyliśmy w
Prodieco trendy w materiałach opakowaniowych zmieniają się
w kierunku folii wysoko barierowych takich jak Alu / Alu i Aclar
na niekorzyść PCV i PVDC. Właściwości tych folii powodują, że
trzeba mieć głęboką wiedzę i doświadczenie, aby dobrze zaprojektować blister z kieszeniami. Konstrukcja blistra ma zasadnicze
znaczenie dla efektywnego pakowania produktu w folie typu
Alu / Alu lub Aclar. Wiedza na temat jak zachowuje się materiał
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w trakcie rozciągania w różnych warunkach takich jak temperatura, prędkość czy głębokość formowania ma kluczowe znaczenie w przypadku udanego projektu. Z naszych wieloletnich
doświadczeń wiemy, że właściwe zaprojektowanie blistra to
bardzo skomplikowany proces. Ponad 60% naszych projektów
realizowane jest z wykorzystaniem folii Alu / Alu.
Podobnie o sukcesie lub porażce udanego projektu decydować może to jak właściwie i szybko podamy produkt do blistra.
Każdy detal dotyczący kształtu i wykończenia tabletki jest dogłębnie przez nas analizowany na początku projektu w celu dobrania optymalnego podajnika, który zapewni najwyższą prędkość. Podajnik stał się kluczowym elementem w zwiększaniu
OEE linii blistrowych oraz w osiąganiu dziennych celów i każdy
Packaging / Production Manager zdaje sobie z tego sprawę.

produkcja
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

Firmy farmaceutyczne coraz bardziej doceniają wiedzę dostawców oprzyrządowania, którzy potrafią dobrać odpowiedni podajnik do projektu taki jak podajniki pionowe, podajniki dedykowane z regulowanymi kanałami, podajniki bębnowe, podajniki
uniwersalne, SimTap czy SYPRO.
W Prodieco odnotowaliśmy znaczny wzrost nowych
kształtów i wzorów tabletek,w których lubują się pracownicy Działu Marketingu, a co czasem staje się kłopotliwe dla
ich kolegów z produkcji. Coraz więcej można zaobserwować
unikalnych kształtów takich jak na przykład tabletka w kształcie serca na choroby serca. Wraz z wprowadzeniem nowych
kształtów rynek stanął przed wyzwaniem dostarczenia podajników, które zapewnią optymalne podawanie. Na szczęście
nasi klienci mogą wykorzystać globalne doświadczenie jakie
posiada Prodieco we wdrażaniu nowych podajników wykorzystywanych na całym świecie. "Ponieważ projektujemy i testujemy ponad 650 unikalnych podajników rocznie w Prodieco,
mamy doświadczenie we wszystkich kształtach i rozmiarach
tabletki i możemy udostępnić te sprawdzone rozwiązania dla
naszych klientów także w Polsce ".
Wzrost specjalizacji i personalizacji występuje w większości
branż konsumenckich, także w Farmacji. Istnieje wyraźna tendencja do produkcji małoseryjnej leków trafiających do poszczególnych segmentów rynku. Ma to ogromny wpływ na działalność
pakowni w każdej firmie, ponieważ wymaga częstszych przezbrojeń linii pakujących w porównaniu do lat poprzednich. Działy utrzymania ruchu stają codziennie przed wyzwaniem jak osiągnąć jak najkrótszy czas przezbrojeń. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest używanie jak największej ilości wspólnych
elementów formatowych. Jak wynika z naszych doświadczeń :
"Istnieje ogromny nacisk na całym świecie na racjonalizację blistrów. Wiele globalnych firm mających dużą ilość zakładów stara
się wprowadzać jak najwięcej wspólnych elementów formatowych i zmniejsza ilość szerokości stosowanej folii i rozmiarów
kartoników. Poprzez racjonalizację wymiarów blistrów, w które
można spakować wiele dawek produktu można osiągnąć zwiększenie OEE linii blistrowych, a co za tym idzie obniżyć koszty".
Oczywiście nadal istnieją produkty o dużym wolumenie,
z którymi wiążą się inne wyzwania dla osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów. Często firmy farmaceutyczne wprowadzają
produkt pakowany na linii o niskiej wydajności , ale zdarza się,
że wzrost sprzedaży na rynku wymusza transfer na linię o wysokiej wydajności. Dokładne odwzorowanie blistra z jednej linii na
drugą gwarantują tylko firmy z doświadczeniem we wszystkich
typach i modelach linii blistrowych.
Możliwość przetestowania formatów na linii blistrowej
przed instalacją u klienta pomaga również w realizacji projektu.
Kierownicy produkcji zdają sobie sprawę z tego jak kluczowe dla
powodzenia całości projektu jest testowanie nowych formatów.
Firmy mają możliwość przetestowania formatów w specjalnym
ośrodku badawczym Prodieco - TECHLAB. W 2015 roku Prodieco zainwestował w specjalnym ośrodku badawczym o nazwie
TECHLAB Dublin Campus. TECHLAB składa się z 20 linii Blistrowych takich jak Uhlmann, IMA, Marchesini, Bosch, MediSeal,
Noack i CAM dedykowanych do testowania formatów, które
zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez Prodieco. TECHLAB jest również wykorzystywany przez firmy farmaceutyczne, aby przetestować różne rodzaje folii z nowymi formatami. To

wprowadza nowe standardy obsługi klienta i zacieśniania dobre
relacje klient – dostawca.
Cały czas dostrzegamy nacisk na zwiększenie OEE linii pakujących, co przekłada się na efektywność operacyjną. Jednym
z głównych problemów, które pojawiają się wraz ze wzrostem
różnorodności kształtów, rozmiarów i składu tabletek, jest
zwiększona podatność tabletek na pękanie. Wszyscy wiedzą jak
bardzo połamane tabletki, okruchy lub pylące tabletki powodują
przestoje linii pakujących. Połamane części tabletki blokują podajnik i proces pakowania musi być przerwany do czasu wyczyszczenia podajnika. Partie tabletek podatnych na łamanie w znaczący sposób wydłużają proces pakowania i powodują opóźnienia w harmonogramach.
Na szczęście istnieje światowej klasy rozwiązanie, które pozwala usunąć ten problem i w znaczący sposób zwiększyć wydajność linii blistrowych. Elim System Sortujący z Prodieco został
do tej pory zainstalowany w wielu miejscach w Polsce. Elim to
sytem oparty na zestawie sit wibracyjnych odsiewających połamane i poklejone tabletki a także pyły oraz gwarantujący, że
tylko całe tabletki trafiają do podajnika. System ten jest bardzo
elastyczny i może być zamontowany na urządzeniu inline lub
oﬄine to znaczy przesuwany pomiędzy liniami. Urządzenie jest
unikatowej konstrukcji i zapewnia poprawę OEE nawet o 20%, co
udowodniono w wielu przypadkach.
Zespół inżynierów z Prodieco zaprojektował Elim z systemem sit dedykowanym pod konkretny kształt tabletki.Po zainstalowaniu jest w stanie odsortować nawet 5 kg połamanych
tabletek dostarczając tylko całe tabletki do pakowania. Taka
ilość połamanych tabletek to około 6500 kawałków/ połówek,
co daje w przeliczeniu oszczędność na poziomie 108 godzin
pracy maszyny.
Wydziały Pakowania stają codziennie przed nowymi wyzwaniami i muszą dostosowywać się do trendów konsumenckich. To, w jaki sposób sprostają tym wyzwaniom zależy w dużej mierze od relacji z dostawcami, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów. Przewidujemy,
że polski rynek będzie się wciąż dynamicznie rozwijał i dlatego
wierzymy, że możemy wspomóc ten rozwój poprzez nowe technologie i wsparcie techniczne.

Tomasz Zawadzki
Area Sales Manager
tel.
mobile
e-mail

+353 1 4513411
+48 735 101626
tomasz.zawadzki@prodieco.com

Zapraszamy na nasze stoisko na Targach

Interpack Hall

16 stoisko C37
w dniach 4-10 maja 2017 r.
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Jesteś Scottem czy Amundsenem?

Strategiczne planowanie i skuteczna realizacja.
Czego ﬁrmy farmaceutyczne mogą nauczyć się
z wypraw polarnych?
Konieczność przygotowania strategii, tak w biznesie jak w podróży, jest rzeczą naturalną. Prawdopodobnie
wszystkie firmy farmaceutyczne posiadają sprecyzowane kierunki rozwoju. Podobnie wszystkie ich departamenty
otrzymały określone wytyczne, cele i KPI’s. Jednak kluczem do sukcesu jest nie tylko posiadanie strategii
i kaskady celów, ale umiejętność przełożenia jej na działanie. Skoncentrowanie wszystkich zasobów na wizji,
skrupulatne przygotowanie, wykorzystanie doświadczeń zespołu i osiągnięcie wyznaczonych celów, nie są już
tak częste, jak posiadanie strategii. Dlatego nie wszyscy, podobnie jak Scott, osiągną swój cel. Czego uczą nas
polarne doświadczenia Amundsena i jego towarzyszy? W jaki sposób Amundsen osiągnął sukces? Jak pójść jego
drogą? O tym w dalszej części artykułu.

Kaizendo

Emil Osiewicz
Kaizendo

Firma jak wyprawa na biegun
Wyobraź sobie, że Twoja firma to ekspedycja na biegun południowy. Gdzieś na skutej lodem Antarktydzie jest cel. Przed
Wami kolejne etapy, które krok po kroku do niego prowadzą.
Jako doświadczony polarnik wiesz, że po drodze zdarzą się nieprzewidziane przygody a ostateczny sukces zależy od stanu
technicznego sprzętu, wyposażenia, zapasów, dobrego zarządzania oraz determinacji i spójnej współpracy załogi.
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Czy jesteś przekonany, że członkowie ekspedycji i wszystkie zasoby zmierzają w tym samym kierunku?
Czy wiesz, jaki to kierunek i czy Twoi ludzie to wiedzą?
Czy wiesz, w jakiej kondycji są Twoi towarzysze?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak długa jeszcze przed Wami
podróż i czy zdążycie dotrzeć na miejsce zgodnie z planem?
Czy masz przekonanie, że nie podejmujecie działań, które
nadwyrężają zasoby, nie przybliżając do celu?
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Zwycięstwo czeka na tego, kto ma dobry plan

cesu i koherentnych celach, które konfrontowane są z wiedzą
i doświadczeniem pracowników. Jej ważną przewagą nad in-

Jeśli któreś z tych pytań wzbudziło w Tobie zaciekawienie
lub co gorsza niepokój, zobacz, jakie wskazówki w wyprawie na
Twój biegun ma dla Ciebie Amundsen:

nymi metodami, jest możliwość koncentracji wszystkich wysiłków firmy na wizji, którą chce się realizować. Jest też na tyle
uniwersalna, że sprawdza się przy układaniu strategii globalnego koncernu farmaceutycznego, jak i małego poddostawcy
szkła laboratoryjnego.

„Mogę powiedzieć, że to jest najważniejszy czynnik - sposób,
w jaki wyposażona jest wyprawa - sposób, w jaki każda trudność
jest przewidziana, a środki zapobiegawcze podjęte, aby ją poznać lub jej uniknąć. Zwycięstwo czeka na tego, który utrzymuje
wszystko w należytym porządku - ludzie nazywają to szczęściem.
Porażka jest pewna dla tego, kto zaniedbał, we właściwym
czasie, podjęcie środków zapobiegawczych; jest to nazywane [przez ludzi] pechem.”
The South Pole, Roald Amundsen
Powyższy cytat pochodzi z dziennika Roalda Amundsena.
Słowa te napisał po zdobyciu wraz czterema towarzyszami,
14 grudnia 1911 roku bieguna południowego. Dotarł tam pięć
tygodni przed Robertem Falconem Scottem, który prowadził
konkurencyjną wyprawę. Amundsem zasłynął nie tylko dzięki
dotarciu do celu jako pierwszy. Wraz ze swym zespołem udało
mu się bezpiecznie powrócić, w przeciwieństwie do Scotta.
Naukowcy, dziennikarze, polarnicy zastanawiali się, co
było kluczem do sukcesu Amundsena, a co przyczyniło się
do porażki Scotta. Większość wniosków i argumentów sprowadza się do sformułowania: mądra realizacja dobrego planu.
W biznesie, jak w wyprawie na biegun, trzeba mieć plan. I musi
on być naprawdę dobry. Obaj polarni rywale mieli strategię
dotarcia. Brutalna rzeczywistość Arktyki pokazała, wyższość
planu Amundsena, który jako siłę pociągową wykorzystał psy.
Scott sięgnął po kuce, teoretycznie silniejsze i wytrzymalsze.
Jednak kuce potrzebowały więcej jedzenia, były zbyt ciężkie
i nieodporne na arktyczne temperatury. To nie był dobry plan.
Ale to jeszcze nie wszystko, aby odnieść sukces, dobry plan,
musi być realizowany z pełną determinacją i w mądry sposób.
Metodą, która pomaga nie tylko w planowaniu, ale także mądrym wdrożeniu jest hoshin kanri. Wywodzący się z Japonii
sposób na budowanie strategii, opartej na mocnej wizji suk-

Amundsen miał wizję
Wizją Amundsena było dotrzeć na biegun południowy,
w miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie dotarł człowiek. Mimo ich
wielkiego doświadczenia wizja była niezwykle ambitna i dzięki
temu mieli silną motywację, by ją osiągnąć. Wszyscy członkowie ekspedycji wiedzieli, na co się decydują. Mimo, że nigdy nie
dotarli tak daleko, znali kierunek i mogli lepiej przygotować się
na to, co ich spotka. Wizja dyktowała także wiele decyzji począwszy od wyposażenia, poprzez zabrane na pokład zasoby aż
po kluczowe decyzje podjęte podczas wyprawy.
Inspirująca wizja to podstawa planowania strategicznego
z wykorzystaniem metody hoshin kanri. Mimo, że o konieczności posiadania wizji, wie wielu managerów, jednak w praktyce
niewiele firm korzysta z jej siły. Dobra wizja wyznacza kierunek, angażuje i motywuje zespół i pomaga podejmować trafne
decyzje. Hoshin kanri powstaje wokół takiej wizji, która nadaje
tempo i kierunek w drodze do celu.

Jeśli nie znasz realiów, nie określisz celów
Amundsen starał się zebrać możliwie jak najwięcej informacji o warunkach na biegunie. Chciał przewidzieć, wszystkie
możliwe trudności i znaleźć właściwe rozwiązania. Dzięki temu
określił właściwe cele i zaplanował wyprawę w najdrobniejszych szczegółach. Norweg przygotował bardzo wytrzymałe
namioty, stroje ze skór fok, reniferów i wilków, które zapewniały ciepło i wentylację. Opracował specjalne sanie, narty
i buty testowane dwa lata. Gdy stwierdził w drodze powrotnej
z bieguna, że nadmiar żywności może go spowolnić zostawił
ją. A gdy okazało się, że zaczyna brakować mu żywności poświęcił najsłabsze zwierzęta. Dla odmiany jedną z przyczyn
porażki Scotta, był sprzeciw wobec wykorzystania kuców do
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dostarczenia zapasów żywności do magazynów, co wiązałoby
się z ich śmiercią. Scott przypłacił to życiem, zginął kilka kilometrów po przejściu miejsca, gdzie miał być magazyn.
Znając kierunek i cel podróży, musimy zrobić to, co Amundsen: określić jak tam dotrzemy. Planowanie i kaskadowanie
celów to zwyczajowe rytuały w każdej organizacji. Jednak jak
często , po wielotygodniowych dyskusjach ostateczne cele nie
są ze sobą spójne, a stanowią raczej wypadkową siły przebicia
menadżerów, których dotyczą? Jak wiele razy ludzie odpowiedzialni za ich realizację nie widzą w nich nic motywującego?
W ilu przypadkach cele marnują potencjał i zasoby, nie przybliżając do sukcesu? Ile razy planowanie odbywa się w cyklach
rocznych podczas, gdy rzeczywistość zmienia się z tygodnia na
tydzień? Zaplanowanie celów wspierających osiągnięcie sukcesu, to duże wyzwanie. Z pomocą przychodzi nam wizja. Dzięki
niej łatwiej określić, co jest niezbędne w drodze i kiedy powinniśmy to uzyskać. Łatwiej też odrzucić to, co będzie stanowiło
zbędny balast.

Właściwa nawigacja
Amundsen, wiedział jak ważne jest morale zespołu, gdy
ludzie są wycieńczeni, kończą się zapasy, a temperatura sięga -50⁰C. Wiedział, że wtedy każdy metr się liczy. Postawił na
przygotowane wcześniej arkusze nawigacyjne, które znacznie
ułatwiały obliczenia, zabrał ze sobą doświadczonych nawigatorów (czterech na pięciu zdobywców bieguna miało zaawansowane umiejętności nawigacyjne) i lekki prosty w obsłudze
sekstant, w przeciwieństwie do Scotta, który polegał tylko na
sobie i skomplikowanych przyrządach.
Tak, jak wizja pomaga w zorientowaniu kompasu, a cele
określają kolejne punkty nawigacyjne, tak mapa, pozwoli nam
orientować się w sytuacji. Hoshin kanri dostarcza narzędzi,
które dobrze wizualizują naszą strategię. W jednym miejscu
widzimy wizję, cele strategiczne i roczne oraz projekty, które

Kluczem do sukcesu jest nie
tylko posiadanie strategii
i kaskady celów, ale umiejętność
przełożenia jej na działanie.

prowadzą do ich realizacji wraz z harmonogramem. Identyfikujemy powiązania między nimi dzięki czemu możemy precyzyjnie określić oczekiwane efekty i czas dotarcia do nich. Narzędziem, które wspiera ten proces jest matryca X. Doskonale
obrazuje ona plan. Zapewnia większą kontrolę. Ma to szczególne znaczenie, gdy warunki są trudne, a członkowie wyprawy
zmęczeni.

Ucz się od innych, weryfikuj plan
Norweg, miał głęboka samoświadomość. Wiedział na co
go stać, ale też znał swoje ograniczenia. Właśnie dlatego, często pytał, uczył się od innych. W trakcie całego procesu przygotowań i wyprawy, konsultował się z ekspertami, autorytetami, ale też towarzyszami. Wsparł się umiejętnościami ludów
żyjących w warunkach polarnych. Konsultował swoje decyzje
z polarnikiem i kapitanem statku Fridtjofem Nansenem. Weryfikował plany pod wpływem uwag członków wyprawy, jak
wtedy, gdy zrezygnował, za sprawą Johansena, z wymarszu tuż
po zakończeniu nocy polarnej.
Hoshin kanri uwzględnia ten aspekt. Ważnym elementem
metody jest catchball, czyli skonfrontowanie wypracowanej
strategii z doświadczeniem załogi. Z jednej strony pozwala to
zespołowi menedżerskiemu dobrze przygotować strategię.
Z drugiej strony, dzięki czytelnej strukturze i miernikom pra-
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cownicy mogą odnieść do planu, osadzić go w realiach, wnieść
swój cenny know-how a tym samym zapewnić planowi wykonalność. Jednocześnie ze zrozumieniem kierunku, celów i środków
rośnie współodpowiedzialność wszystkich za efekt końcowy.

Dokładna orientacja
Menedżerowie, właściciele, prezesi mają dość dobry
ogląd całości firmy. Jednak często schodzą do poziomu operacyjnych szczegółów. Sprawdzają, co się dzieje z setką psów
zaprzęgowych,, czy zapasy są właściwie przechowywane albo
jak członkowie wyprawy radzą sobie z bieżącymi zadaniami
i w jakiej są kondycji. To dobrze, ponieważ bezpośrednio zyskujemy świadomość sytuacji. Często jednak w firmie dzieje
się zbyt dużo, abyśmy mogli realnie przyjrzeć się wszystkim
sprawom. Tymczasem regularny przegląd postępów i odniesienie do precyzyjnych mierników wypracowanych i zwizualizowanych w toku hoshin kanri pozwala stale mieć dokładną
orientację w biznesowym terenie, bez konieczności nadmiernego zagłębiania się w szczegóły.

Nic nie jest niezmienne, nawet plan
Amundsen nie ustrzegł się błędów, nie zdołał przewidzieć
wszystkiego. Z obawy przed przegraną ze Scottem, popełnił
falstart. Wyruszył po raz pierwszy za wcześnie, już na początku
września, gdy warunki pogodowe nie były jeszcze wystarczające. Po czterech dniach intensywnej wędrówki temperatura
spadła do -58°C. Amundsen zarządził powrót do bazy. Wkrótce było już tak źle, że, kilka psów zdechło, kilka umieszczono na
saniach, a część zapasów zostawiono. Norweg nakazał wracać
jak najszybciej i wraz z dwoma towarzyszami, nie czekając na
resztę, ruszył do bazy. Dotarł do niej pierwszy. Dopiero w trakcie kilku kolejnych godzin przybywali pozostali członkowie wyprawy. Prestrud i Jahansen dotarli do bazy na końcu, już po
północy. Pierwszy odmroził sobie pięty. Drugi zarzucił Amundsenowi porzucenie wyprawy i dbanie bardziej o siebie niż towarzyszy. Obaj zostali wykluczeni z ponownej próby zdobycia
bieguna – ambitne cele wymagają zwartego zespołu.
Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa, nowe przepisy, działania konkurencji nieuchronnie zmodyfikują nasz plan.
Ważniejsze jest jednak nie tyle zrealizowanie planu punkt po
punkcie, co elastyczne prowadzenie firmy w stronę zakładanej wizji. Gdy mamy określony kierunek, zaangażowany zespół
i dobrą mapę znacząco zwiększamy szanse na sukces. Nawet
jeśli w drodze przyjdzie nam podjąć trudne decyzje i będziemy
musieli zmodyfikować plan. Mając przygotowaną hoshin kanri
zrobimy to świadomie, precyzyjnie i skutecznie.
Mimo, że wizja pchała Amundsena naprzód, potrafił wyciągnąć wnioski ze swojej porażki. Ambicja nie odebrała mu
umiejętności dostosowania planu do nowych okoliczności.
Wiedział, kiedy musi się wycofać.
“Musimy wrócić i zaczekać do wiosny. Nie mogę rozważać
dalszego narażania ludzi i zwierząt po tym, gdy już się wycofaliśmy. Jeśli mamy wygrać, wszystko musi być dokładnie przygotowane; jeden fałszywy ruch i przegramy”- zapisał w dzienniku, a kilka miesięcy później, jako pierwszy człowiek, zdobył
biegun południowy.
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Hoshin kanri w farmacji
– case studies

Kaizendo

Emil Osiewicz
Kaizendo

Czy hoshin kanri sprawdza się w firmach farmaceutycznych? Tak, o ile firma, chce się rozwijać i nie przegrać
wyścigu z konkurencją. Prezentujemy, w jaki sposób mądra realizacja dobrego planu przynosi korzyści w biznesie.

Jedyna pewną rzeczą jest zmiana
Firma z branży farmaceutycznej przeszła reorganizację.
Zmianom uległy struktury organizacyjne m.in. liczebność
i składy zespołów, zakresy ich obowiązków. Sformułowano
również nowe kierunki rozwoju i nowe priorytety. CFO, zarządzający zespołem finansów postanowił zbudować zespół
skupiony na dostarczaniu wartości dla swoich wewnętrznych
klientów. Celem było także to, by świadczyć usługi wspierające biznes i być wysoko ocenianym przez wewnętrznych klientów. Założeniem było jak największe zaangażowanie Zespołu
w zmiany, tak by mogła się tworzyć kultura organizacyjna
sprzyjająca doskonaleniu. Wsparliśmy dział w tym procesie
wykorzystując metodę hoshin kanri.

Planowanie jest wszystkim
Na wstępie wykonaliśmy analizę dotychczasowego
działania i wyzwań, które stały przed organizacją. Kolejnym
etapem była runda spotkań z menedżerami i sponsorem projektu. Następnie przeprowadziliśmy cykl warsztatów strategicznych. Podczas nich wypracowaliśmy wizję i misję oraz
cele strategiczne i cele roczne, które stały się fundamentem
nowej strategii. Efektem warsztatów było stworzenie narzędzia znacząco ułatwiającego zarządzanie celami strategicznymi i rocznymi (matryca x). Końcowym etapem było przygotowanie listy projektów i inicjatyw, niezbędnych, by zrealizować
poszczególne cele, a tym samym zbliżyć się do wizji. Dzięki
temu mieliśmy pewność, że wszystkie działania będą wspierały opracowaną i przygotowaną strategię.

Biznesowe efekty mądrego planowania
W ciągu kolejnych miesięcy działania w dziale finansów
przełożyły się na korzyści biznesowe, szacowane na kilka milionów złotych. Zwiększyła się jakość wykonywanych proce-
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Czas na refleksję nad biznesem, jego kierunkiem i celami, uwzględnienie wielu perspektyw, doświadczeń,
ryzyk i możliwości
Sformułowanie ambitnej i motywującej wizji, stanowiącej paliwo dla długodystansowej wyprawy do
celu, zapewniającej energię i motywację Załogi.
Jasne kryteria ustalania spójnych celów, priorytetyzacji projektów i podejmowania decyzji, eliminacji
zbędnych działań.
Spójne, konstruktywne i wykonalne połączenie tego,
co robi Zespół z tym, co chce osiągnąć Zarząd.
Czytelne mierniki: wyprzedzające, pomagające sterować realizacją celów i stanowiące system wczesnego
ostrzegania oraz wynikowe, pozwalające precyzyjnie
określić czy już można otwierać szampana..

sów, średnio do 90%. Poprawie uległa komunikacja między zespołami, jak też zaangażowanie pracowników. W trakcie projektu wyłoniono blisko 20 liderów zmiany, którzy odpowiadali
za wdrożenia poszczególnych projektów optymalizacyjnych.
Co istotne inicjatywa, zyskała tak duże poparcie, że zaczęła
wykraczać poza dział finansów.
W szkoleniach i warsztatach opartych o metodykę lean i filozofię kaizen, wzięło udział niemal 200 uczestników. Zespół
finansów zaczął zgłaszać też własne pomysły na usprawnienia
działu i całej firmy. Niektóre drobne (zakupienie dodatkowych monitorów) inne przekrojowe, obejmujące kilka działów
i współpracę z podwykonawcami.
Łącznie wdrożono niemal 300 sugestii. Co najważniejsze wszystkie projekty i inicjatywy wspierały realizację
strategii określonej w hoshin kanri i pozwalały na jej precyzyjną kontrolę.

Superior excipients
meeting your
formulation challenges

DI- CAFOS®
TRI-CAFOS®
Budenheim offers a comprehensive range
of superior phosphate products ...
covering liquid and solid dosage forms
and a wide range of functionalities
for pharmaceutical companies.
All DI-CAFOS® and TRI-CAFOS® grades
for direct compression offer several
advantages which include excellent flow
properties, high tablet hardness and high
content uniformity which are essential
for high speed tablet manufacturing.

... and extensive global services,
including technical and regulatory support
completes the offer to our customers and
has made Budenheim a leading player in
this segment. Our Tabletting Competence
Center enables us to run trials under
real production conditions, helps us to
understand the requirements of the market
and to develop customized solutions for you.
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FOSFORAN
WAPNIA

idealny prartner
w technologii
tabletkowania bezpośredniego
Daniel Żakowiecki, Ravindra Tiwari, Marek Lachmann, Tobias Heß
Chemische Fabrik Budenheim KG

Fosforany wapnia znajdują zastosowanie w technologii postaci leku już od wielu lat. Posiadają one wiele
właściwości fizykochemicznych, które czynią je idealnymi kandydatami do produkcji stałych doustnych postaci
leku. Stosowane są głównie jako substancje wypełniające, nadające formie leku odpowiednią masę i objętość. [1]
Jednakże funkcja fosforanów wapnia nie musi być tak ograniczona a odpowiednie wykorzystanie ich pełnej
funkcjonalności może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów formulacyjnych.

F

osforany wapnia są substancjami nieorganicznymi pochodzenia mineralnego i dlatego charakteryzują się wyjątkową
stabilnością chemiczną. Z tego samego powodu są one zgodne
z większością znanych substancji leczniczych. Do nielicznych
wyjątków należą indometacyna oraz antybiotyki tetracykliczne,
które z jonami wapniowymi tworzą trudno wchłanialne kompleksy. Ponadto hydroksyfosforan wapnia (hydroksyapatyt)
wykazuje niezgodności z octanem tokoferylu co związane jest
z dużą ilością grup hydroksylowych na powierzchni substancji. [1,2]
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego są nierozpuszczalne w wodzie i dlatego mogą być z powodzeniem stosowane
we wszelkich operacjach technologicznych z udziałem wody
jako całkowicie interny środek zagęszczający. Nie bez znaczenia
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jest też ich biały kolor nadający tabletkom niepowlekanym zawierającym fosforany wapnia bardziej atrakcyjny dla pacjenta
wygląd. Ze względu na bardzo dużą zawartość wapnia i fosforu
– dwóch minerałów niezbędnych do utrzymania prawidłowej
struktury kości i zębów – bardzo często są wykorzystywane
w produkcji suplementów diety. Z uwagi na identyczny
jak w kościach stosunek wapnia i fosforu szczególne chętnie
stosowany jest w tym celu hydroksyapatyt.
Ze względu na dużą twardość i właściwości abrazyjne
przez wiele lat fosforany wapnia były niezbyt chętnie wykorzystywane w technologii postaci leku. Jednakże, wraz
z postępem w dziedzinach krystalochemii i technologii opracowano substancje o strukturze i właściwościach nie tylko
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rzystywane w procesach granulacji. W niniejszym artykule
przedstawiono najważniejsze właściwości różnych rodzajów
fosforanów wapnia (wodorofosforanu wapnia bezwodnego,
wodorofosforanu wapnia dwuwodnego oraz hydroksyfosforanu wapnia) przeznaczonych do bezpośredniego tabletkowania
produkowanych przez niemiecką firmę Budenheim. Porównanie właściwości tabletek otrzymanych z użyciem tych produktów pokazuje w jak różnych celach mogą być one stosowane.

Bezpośrednie tabletkowanie
Mimo opracowania wielu nowoczesnych form leków tabletki wciąż pozostają najczęściej stosowaną postacią leku
doustnego. W większości przypadków są one otrzymywane
na drodze prasowania mieszaniny proszków i/lub granulatów.
Tabletkowanie bezpośrednie już od pewnego czasu cieszy się
rosnącą popularnością w przemyśle farmaceutycznym. Pozwala
nie tylko skrócić czas trwania procesu technologicznego i obniżyć koszty produkcji (oszczędność czasu, mediów i energii),
ale poprzez pominięcie niektórych procesów jednostkowych
takich jak granulacja mokra i suszenie, pozwala wyeliminować
ekspozycję na wilgoć i temperaturę substancji leczniczych, które
w takich warunkach mogą zacząć ulegać rozkładowi. Ponadto
technologia tabletkowania bezpośredniego z pominięciem etapu granulacji redukuje możliwość utraty aktywności biologicznej substancji leczniczych zawartych w suchych wyciągach/
ekstraktach roślinnych. [3]

pozbawionych wspomnianych niekorzystnych własności,
ale posiadających również wiele cech funkcjonalnych czyniących je idealnymi kandydatami do tabletkowania bezpośredniego. Przede wszystkim, dzięki odpowiedniemu kształtowi
i wielkości cząstek fosforany wapnia wykazują doskonałą
zdolność płynięcia. Co więcej, same mogą regulować sypkość słabo płynących substancji leczniczych oraz pomocniczych, co pozwala na szybkie przygotowanie mieszanin
tabletkowych z pominięciem etapu granulacji. Duża gęstość
rzeczywista pozwala na stosowanie większych ilości substancji pomocniczych bez konieczności zwiększania rozmiarów
formy leku bądź też zmniejszenie objętości preparatu przy
zastosowaniu tej samej masy proszku. Sole wapniowe kwasu
ortofosforowego są nieorganicznymi, twardymi substancjami
i podczas kompresowania ulegają głównie kruchemu pękaniu.
Dzięki takim właściwościom wykazują bardzo dobrą podatność na kompresję a uzyskane tabletki po opuszczeniu matrycy nie zwiększają swojej objętości tak, jak może to mieć miejsce w przypadku materiałów ulegających odkształceniom elastycznym bądź sprężysto- plastycznym. Kolejną istotną cechą
fosforanów wapnia jest ich mała wrażliwość na substancje
poślizgowe. Zwiększona ilość takich substancji lub też wydłużenie czasu mieszania nie wpływają znacząco na właściwości
tabletkujące mas tabletkowych zawierających sole wapniowe
kwasu fosforowego.
Na rynku dostępnych jest wiele typów fosforanu wapnia
- gruboziarniste przeznaczone przede wszystkim do tabletkowania bezpośredniego jak również drobnoziarniste wyko-

Procedura jest bardzo prosta i składa się z trzech głównych etapów:
• odważania i ewentualnego przesiewania składników,
• ujednolicenia mieszaniny proszków, które zwykle podzielone jest na dwa etapy: dłuższy - mieszanie zasadnicze i krótszy – dodanie środka poślizgowego,
• prasowanie mas tabletkowych do postaci tabletki.
Coraz więcej obecnych na rynku substancji leczniczych charakteryzuje się bardzo słabą zdolnością płynięcia i niską kompresowalnością. Aby umożliwić zastosowanie ich w procesie
tabletkowania bezpośredniego niezbędne jest użycie specjalistycznych substancji pomocniczych mogących ograniczyć te
niekorzystne właściwości. Kształt i wielkość cząstek takich substancji, a także ich gęstość powinny zapewnić doskonałą sypkość oraz dobre ujednolicenie masy tabletkowej. Ponadto, muszą one cechować się doskonałą podatnością na kompresję. [4]
CF Budenheim KG posiada w swoim portfolio gatunki
fosforanu wapnia o właściwościach użytkowych czyniących
je idealnymi kandydatami do tabletkowania bezpośredniego.
DI-CAFOS® D160 - wapnia wodorofosforan dwuwodny
(CaHPO4·2H2O) o średniej wielkości cząstek około 160 µm
był pierwszym wprowadzonym przez Budenheim na rynek fosforanem wapnia do tabletkowania bezpośredniego i z tego powodu wciąż jest najczęściej stosowany na całym świecie. Poza
korzystnymi właściwości tabletkującymi, dobrą sypkością
oraz niewielką powierzchnią właściwą minimalizującą sorpcję wilgoci, posiada korzystne pH – 7,9 (10%-owa zawiesina
w wodzie). Należy jednak pamiętać, że jest to substancja zawierająca wodę krystaliczną i musi byś odpowiednio
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DI-CAFOS® A150 - wapnia wodorofosforan bezwodny
(CaHPO4) o średniej wielkości cząstek około 150 µm zyskuje coraz większą popularność ze względu na wzsoką zdolność wiązania, umożliwiającą uzyskanie tabletek o dużej twardości nawet
przy wysokiej zawartości substancji leczniczej. Ponadto jest to
materiał bezwodny, który może być procesowany z substancjami leczniczymi wrażliwymi na wodę. Trzeba jednak pamiętać
o stosunkowo niskim pH tego produktu i możliwym wpływie
na mikrośrodowisko formy leku (pH 20% zawiesiny wodnej wynosi około 5,0).
DI-CAFOS® A60 - wapnia wodorofosforan bezwodny
(CaHPO4) o neutralnym pH, średniej wielkości cząstek około 60 µm i wyjątkowo dużej gęstości nasypowej (ponad
1300 g/dm3), który chętnie stosowany jest do zagęszczania
proszków. Minimalny poziom sorpcji wody, nawet w warunkach o dużej wilgotności, czyni go idealnym partnerem dla substancji leczniczych szczególnie wrażliwych na wodę.
TRI-CAFOS® 500 - hydroksyfosforan wapnia, hydroksyapatyt [Ca5(OH)(PO4)3] – o silnie rozwiniętej strukturze porowatej
i powierzchni właściwej około 85 m2/g stosowany jest często
w formach leku w celu zwiększenia ich porowatości. Ponadto, jego
dodatek zwiększa siły wiążące podczas tabletkowania i pozwala
na uzyskanie tabletek o większej twardości. Ze względu na
wysoką zawartość wapnia (niemal 40%) często stosowany
w suplementach diety.

Właściwości tabletkujące fosforanów wapnia
Kryształy bezwodnego i dwuwodnego wodorofosforanu
wapnia podczas prasowania ulegają głównie kruchemu pękaniu i fragmentacji. Dzięki takiemu mechanizmowi w trakcie tabletkowania dochodzi do wzrostu powierzchni właściwej i tym
samym zwiększenia ilości potencjalnych miejsc wiązania pomiędzy ziarnami masy tabletkowej. Zwiększona zdolność wiązania
umożliwia uzyskanie tabletek o bardzo dużej twardości nawet
przy zastosowaniu stosunkowo niskich sił nacisku. [6,7] Dużą
zaletą wodorofosforanów wapnia w porównaniu z organicznymi substancjami pomocniczymi jest ich niska wrażliwość na
środki smarujące, czy też poślizgowe. Zastosowanie dużych
ilości takich substancji lub wydłużony czas mieszania z nimi
nie wpływają znacząco na pogorszenie właściwości tabletkujących fosforanów wapnia. [8,9] Hydroksyfosforan wapnia
(TRI-CAFOS® 500) zachowuje się inaczej i podczas prasowania ulega głównie deformacjom plastycznym, jednak jego
duża zdolność wiązania wynika z niezmiernie rozbudowanej
powierzchni właściwej i w związku z tym dużej ilości potencjalnych miejsc wiązania. [6,10] Na Ryc. 1 - 4 przedstawiono
porównanie wybranych właściwości fizycznych tabletek otrzymanych z użyciem czterech fosforanów wapnia przeznaczonych do tabletkowania bezpośredniego, oferowanych przez
firmę Budenheim – odporności mechanicznej na zgniatanie
(twardości), porowatości, gęstości oraz wielkości wyrażonej

350

Odporność na zgniatanie [N]

przechowywana. W środowisku o dużej wilgotności w połączeniu
z podwyższoną temperaturą może ją z czasem stopniowo
tracić (tzw. Smith-Topley eﬀect). [5]
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Ryc.1 | Odporność mechaniczna na zgniatanie (twardość)
tabletek zawierających fosforany wapnia
Ryc. 1. Odporność mechaniczna na zgniatanie (twardość) tabletek
zawierających fosforany wapnia.
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Ryc.2 | Rozmiar (objętość) tabletek o tej samej masie
zawierających
Ryc.2. Rozmiar
(objętość)fosforany
tabletek owapnia
tej samej masie zawierających
fosforany wapnia.

w jednostkach objętości. Tabletki zawierały 99,5% odpowiedniego fosforanu wapnia i 0,5% środka poślizgowego (stearynianu magnezu). Masy tabletkowe prasowano do postaci tabletek
za pomocą tabletkarki rotacyjnej Fette 102i (Fette Compacting
GmbH, Schwarzenbek, Germany) stosując trzy sił nacisku: 10
kN, 20 kN i 30 kN.
Wyniki przedstawione na Ryc. 1 wskazują, że zarówno wodorofosforan wapnia bezwodny (DI-CAFOS® A150)
jak i dwuwodny (DI-CAFOS® D160) wykazują bardzo dobrą podatność na kompresję. Nawet przy zastosowaniu stosunkowo
niskich sił nacisku można uzyskać tabletki o bardzo dużej odporności mechanicznej na zgniatanie, przy czym w przypadku
pierwszej z wymienionych substancji wpływ siły nacisku na
twardość tabletek jest znacznie bardziej wyraźny.
DI-CAFOS® A60 jest materiałem o wyjątkowo dużej gęstości i bardzo małej porowatości. Aby uzyskać tabletki o odpowiedniej twardości należy użyć wyższych sił nacisku. Należy tutaj zaznaczyć, że DI-CAFOS® A60 jest często stosowany
w celu uzyskania tabletek o niewielkich rozmiarach (Ryc.2) co
ma niewątpliwie wpływ na poprawę komfortu przyjmowania
leku przez pacjenta. Może być też wykorzystane do projektowania leków bardzo dużej masie właściwej (Ryc.3), większej niż
gęstość soku żołądkowego.
TRI-CAFOS® 500 sam w sobie nie wykazuje dobrych właściwości tabletkujących, ale stosowany w ilości 10 – 30%, dzię-
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ki ogromnej powierzchni właściwej, zwiększa siłę wiążącą i pomaga uzyskać tabletki o bardzo dużej twardości a jednocześnie
zwiększonej porowatości. Na Ryc.5 - 6 przedstawiono właściwości tabletek, w składzie których poza fosforanami wapnia
(DI-CAFOS® A150 i TRI-CAFOS® 500) zastosowano 2% dodatek poprzecznie usieciowanej karmelozy sodowej jako środka
rozsadzającego oraz 0,5% substancji poślizgowej (stearynianu
magnezu). Wyniki badań wskazują, że TRI-CAFOS® 500 stosowany nawet w ilości 10% znacząco podnosi twardość tabletek
zawierających DI-CAFOS® A150, substancji, która sama w sobie charakteryzuje się wysoką kompresowalnością. Podobny
efekt można uzyskać stosując w formulacjach zawierających
wodorofosforan wapnia dodatek mikrocelulozy krystalicznej.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż poza zwiększeniem twardości uzyskano również poprawę porowatości tabletek (Ryc.6)
i dzięki temu znacznie skrócony czas rozpadu (Ryc.7).

Inne właściwości użytkowe
fosforanów wapnia
Znaczący wpływ na właściwości użytkowe fosforanów
wapnia przeznaczonych do tabletkowania bezpośredniego ma
struktura ich cząstek. Jak można zauważyć na zdjęciach wykonanych mikroskopem elektronowym (Ryc.8-11) kształt cząstek fosforanów wapnia jest niemal sferyczny, dzięki czemu
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Ryc. 5 | Wpływ stężenia TRI-CAFOS® 500 na twardość tabletek
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Ryc. 6 | Wpływ stężenia TRI-CAFOS® 500 na porowatość tabletek
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Ryc.7 | Wpływ stężenia TRI-CAFOS® 500 na czas rozpadu tabletek

charakteryzują się one bardzo dobrą sypkością. Jednocześnie
ich powierzchnia jest nierówna i rozbudowana. Ziarna wodorofosforanów wapnia (DI-CAFOS® A150, DI-CAFOS® A60
i DI-CAFOS® D160) są agregatami cząstek pierwotnych o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach. Powierzchnia hydroksyfosforanu wapnia (TRI-CAFOS® 500) jest bardzo rozwinięta
i strukturą przypomina gąbkę. Podczas mieszania z innymi
proszkami, ich cząstki mogą z łatwością przylegać do dużych,
nierównych powierzchni hydroksyapatytu zwiększając efektywność procesów mieszania.
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Fosforany wapnia charakteryzują się bardzo dużą masą właściwą co, w połączeniu z korzystnym kształtem cząstek, nadaje im
doskonałe właściwości płynięcia. Ponadto, duża gęstość umożliwia znaczne zmniejszenie rozmiarów tabletek lub kapsułek bez
zmiany ich masy. W innym aspekcie, pozwala na użycie znacznie
większej ilości substancji bez wpływu na wielkość formy leku.
Ma to znaczenie w przypadku pracy z substancjami leczniczymi
charakteryzującymi się słabą sypkością i/lub kompresowalnością
i pozwala na skuteczne zniwelowanie tych niekorzystnych właściwości użytkowych.
W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie typowych wartości
gęstości nasypowej, ubijanej i rzeczywistej fosforanów wapnia przeznaczonych do tabletkowania bezpośredniego, produkowanych przez firmę Budenheim. Należy tutaj podkreślić,
że wartości gęstości rzeczywistej fosforanów (drz) są znacznie
wyższe w porównaniu z popularnymi substancjami pomocniczymi pochodzenia organicznego takimi jak laktoza jednowodna
(drz: 1,55 g/cm3), mannitol (drz: 1,51 g/cm3), czy też celuloza mikrokrystaliczna (drz: 1,51–1,67 g/cm3). [1]
Niezwykle ważnym aspektem, z uwagi na możliwy wpływ
na skuteczność działania leku, jest zachowanie się fosforanów
wapnia w środowisku wodnym. Generalnie fosforany wapnia
są nierozpuszczalne w roztworach wodnych o odczynie neutralnym i zasadowym. Natomiast dobrze rozpuszczają się
w środowisku kwaśnym, np. w 0,1 M roztworze kwasu solnego.
Oznacza to, że w kwaśnym środowisku panującym w żołądku
rozpuszczają się one całkowicie nie powodując niebezpieczeństwa zatrzymywania substancji leczniczej w matrycy tabletki
oraz zaburzenia jej uwalniania i wchłaniania w dalszych częściach przewodu pokarmowego. Ponadto, w kontakcie z wodą
lub roztworami wodnym nie ulegają pęcznieniu oraz nie tworzą
hydrożeli. Same w sobie fosforany wapnia nie rozpadają się ła-

®
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DI-CAFOSD160
D160.

Ryc.9 | DI-CAFOS® A150

Ryc. 9. DI-CAFOS® A150.

Gęstość
nasypowa

Gęstość ubijana

Gęstość
rzeczywista [1]

TRI-CAFOS® 500

500 g/dm3

580 g/dm3

3,14 g/cm3

DI-CAFOS A150

720 g/dm

840 g/dm

3

2,89 g/cm3

DI-CAFOS® D160

820 g/dm3

990 g/dm3

2,39 g/cm3

DI-CAFOS® A60

1330 g/dm3

1500 g/dm3

2,89 g/cm3

®

3

Tabela 1. Przykładowe wartości gęstości nasypowej, ubijanej
i rzeczywistej fosforanów wapnia produkowanych przez Budenheim.

two a tabletki sporządzone na ich bazie ulegają powolnej erozji
i rozpuszczaniu. Niemniej jednak zastosowanie nawet niewielkich ilości powszechnie używanych substancji rozsadzających
(np. poprzecznie usieciowana karmeloza sodowa, czy też poliwinylopirolidon) pozwala na sporządzenie tabletek o bardzo
krótkim czasie rozpadu (por. Ryc.7).

Higroskopijność, stabilność fizyczna
Wodorofosforany wapnia nie są higroskopijne i w warunkach panujących w laboratoriach oraz obszarach produkcyjnych
są stabilne zarówno pod względem chemicznym jak i fizycznym.
[1,7] Prawidłowo przechowywane tabletki sporządzone na ich
bazie nie wykazują tendencji do zmiany twardości. [11]
Dobrze znana jest tendencja bezwodnych substancji pomocniczych pochodzenia organicznego do tworzenia form uwodnionych pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Takich negatywnych zjawisk nie obserwuje się w przypadku fosforanów
wapnia. Należy tutaj podkreślić, że wodorofosforan wapnia bezwodny (DI-CAFOS® A60 i DI-CAFOS® A150) nawet mieszany
z wodą przez dłuższy czas nie tworzy hydratów.

®
®
Ryc.
1010.
| DI-CAFOS
A60
Ryc.
DI-CAFOS
A60.

Ryc. 11 | TRI-CAFOS® 500
®

Ryc. 11. TRI-CAFOS 500.
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Na Ryc.12-13 przedstawiono porównanie dyfraktogramów rentgenowskich bezwodnego i dwuwodnego wodorofosforanu wapnia, które mieszane z wodą przez 60 minut,
a następnie wysuszone w temperaturze 50°C i 60°C pozostały w niezmienionym stanie fizycznym.
Z przedstawionych wyników badań wynika, że fosforany wapnia mogą być z powodzeniem stosowane także w procesach mokrej granulacji z użyciem wody i po wysuszeniu ich stan fizyczny
pozostanie niezmieniony. Co ciekawe, forma dwuwodna w warunkach suszenia zwykle spotykanych w procesach technologicznych
nie traci wody krystalicznej i nie przechodzi w formę bezwodną.

39

sułek. Skrócenie czasu rozpadu może z kolei, w przypadku wielu
substancji leczniczych, poprawić ich dostępność farmaceutyczną,
jak również biologiczną.
W niniejszym artykule przedstawiono właściwości użytkowe
fosforanów wapnia korzystne z punktu widzenia tabletkowania
bezpośredniego. Nie należy jednak zapominać, że gruboziarnisty
materiał może być także z powodzeniem stosowany w procesach granulacji na sucho lub mokro. Przewagą tych materiałów
nad drobnoziarnistymi proszkami jest z pewnością większa łatwość w pracy z nimi. Poza dużą gęstością nasypową, zawierają
mniejszy udział drobnych cząstek i przez to generują mniejszą
ilość pyłów podczas odważania i przesiewania.
Właściwości użytkowe fosforanów wapnia (wodorofosforanu wapnia bezwodnego i dwuwodnego oraz hydroksyfosforanu
wapnia) takie jak doskonała zdolność płynięcia i wysoka kompresowalność sprawiają, iż mogą być one z powodzeniem wykorzystywane w procesach tabletkowania bezpośredniego. Głównym zjawiskiem zachodzącym podczas prasowania jest kruche
pękanie i dlatego materiały te nie są mniej wrażliwe na czynniki

Posumowanie
Do niedawna substancje pomocnicze były uważane
za obojętne składniki stosowane jedynie w celu nadania mieszninie proszków odpowiedniej masy oraz ułatwiające ich dalsze
procesowanie. Obecnie wiadomo, że mogą mieć one także decydujące znaczenie dla stabilności leku, a nawet warunkować
jego działanie terapeutyczne. Na przykład zastosowanie materiałów o wysokiej porowatości, takich jak hydroksyfosforan wapnia (TRI-CAFOS® 500) lub bezwodny wodorofosforan wapnia

takie jak: różnice w oprzyrządowaniu produkcyjnym, szybkość
tabletkowania, a także rodzaj i ilość substancji smarujących, co
z pewnością ułatwia skalowanie procesów lub transfer technologii. Ważnym atrybutem może być biała barwa forsforanów, która
może podnieść estetykę produktu leczniczego. W końcu należy
także podkreślić możliwości wykorzystania fosforanów wapnia
w suplementach diety ze względu na to, iż są cennym źródłem
przyswajalnego wapnia oraz fosforu.

(DI-CAFOS® A150), znacząco zwiększa porowatość formy leku
i dzięki temu może skrócić czasu rozpadu tabletek, czy też kapWodorofosforan wapnia bezwodny
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Co wolno Wojewodzie...
A co Wojewoda musi...
Prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, wiedzą (a przynajmniej powinni wiedzieć) jakie mają obowiązki wynikające z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. Oczywiście, nie zawsze te przepisy są nam przychylne, coraz rzadziej zrozumiałe, ale to
w najmniejszym stopniu nie zwalnia nas z obowiązku ich stosowania. Czasami uchylenie przepisu lub jego zmiana aktywuje całe rzesze
określonych grup zawodowych, np. drwali (ciągle wierzę, że obecny problem z wycinką drzew jaki mamy w Polsce jest chwilowy). Wszyscy
jednak wiemy, że koniec miesiąca lub kwartału to okres wytężonej pracy papierkowej i umysłowej w celu wypełnienia szeregu
obowiązków sprawozdawczych, podatkowych, etc. Próba ich lekceważenia może się natomiast dla nas zakończyć dość boleśnie.

Daniel Gralak
Syngia

T

ak już przywykliśmy, jako obywatele i przedsiębiorcy do
naszych obo iązków względem urzędów, że często zapominamy, iż wbrew temu co myślą niektórzy, ów obowiązek
w opisywanych przeze mnie relacjach wcale nie jest jednostronny.
Moim zamiarem nie jest przekonanie czytelnika, że w tych
relacjach istnieje równowaga, gdyż oczywistym jest, że takowej nie ma. Ale ten oczywisty fakt, nie powinien zaburzać naszych oczekiwań wobec administracji państwowej.
Pozostając w kręgu zagadnień farmaceutycznych, jako dobry przykład przedstawić można bogaty pakiet obowiązków
Głównego Inspektora Farmaceutycznego wobec podmiotów
kontrolowanych, który opisany został w zbiorze procedur do-
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tyczących inspekcji i wymiany informacji, o którym mowa w art.
3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE1. Oczywiście, każda strona
czyta ten dokument tak, aby zinterpretować go jak najkorzystniej dla siebie. Spróbujmy zatem ..
Polscy Inspektorzy zarówno ds. Wytwarzania, jak i ds.
Obrotu Hurtowego jako eksperci Europejskiej Agencji Leków
(EMA) oraz stali członkowie grupy GMP/GDP zobowiązani są na
każdym etapie przygotowania inspekcji, prowadzenia inspekcji
oraz sporządzania raportu z inspekcji stosować zalecenia w/w
Zbioru Procedur. Opublikowanie przez Europejską Agencję
Leków tego dokumentu, który precyzyjnie opisuje nie tylko
przebieg inspekcji, ale także zachowanie inspektorów i wygląd
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dokumentów które powinny być efektem końcowym pracy inspekcyjnej jest ułatwieniem nie tylko dla właściwych Agencji
krajów członkowskich, ale także niezwykle transparentnym
podejściem do podmiotów kontrolowanych. Obowiązkiem
Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) jest stosowanie
w/w dokumentu, a przywilejem przedsiębiorcy oczekiwanie, iż
dokument ten będzie stosowany na każdym etapie czynności
inspekcyjnej. Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Ponieważ
ogranicza on do minimum fantazję urzędniczą, która zwykle
pochodzi z nadinterpretacji swoich uprawnień lub ze zwykłej
ignorancji i niewiedzy. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rozdziałowi
poświęconemu procedurom inspekcji GDP (Procedures Related
to GDP Inspections).
Już na wstępie tego dokumentu czytamy, iż celem procedury jest zapewnienie jednolitego podejścia dotyczącego oceny
przedsiębiorcy i prowadzenia właściwego procesu decyzyjnego. Możemy zatem oczekiwać, iż na podstawie tych samych
faktów (których subiektywna lub obiektywna ocena zostanie
przekształcona w niezgodności) inspekcja podejmie jednakowe
działania. Poprzez działania rozumiemy transparentny i jednakowy dla wszystkich podmiotów w określonej sytuacji proces
decyzyjny. Jest to pierwszy i ogromny przywilej jakim obdarowują nas autorzy tego dokumentu- mamy prawo ale i obowiązek, aby być oceniani sprawiedliwie i wg tych samych kryteriów.
Oczywiście w praktyce, każdy powie, że spostrzeżenia zależą od Inspektora. Oczywiście, że tak. Ale Inspektorzy powinni
być szkoleni wg. tych samych zasad a ich wiedza powinna być
porównywalna. I to już nie jest problem przedsiębiorcy, lecz
Agencji zatrudniającej i szkolącej w sposób ciągły swoich pracowników-Inspektorów. To ta Agencja właśnie ma zapewnić,
że w zespole inspekcyjnym są wyłącznie kompetentni ludzie
o zbliżonym poziomie wiedzy i wystandaryzowanym podejściu
do określonego problemu.
Sama rola Inspektora wydaje się zatem w zasadzie dość
prosta. Ma on za zadanie ocenić czy kontrolowany przedsiębiorca spełnia wymagania stawiane prawem. W tym miejscu
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postawię śmiałą tezę, iż aby Inspektor mógł ocenić czy przedsiębiorca wypełnia przepisy prawa powszechnie obowiązującego musi on te prawa znać, a przynajmniej jako minimum potrafi
sprecyzować na czym może ewentualna niezgodność polegać.
Zgodnie z omawianym dokumentem mało, że Inspektor
w trakcie dokonywanej oceny przebiegającej w trakcie inspekcji ma stworzyć pozytywną atmosferę, to jeszcze swoimi czynami, zachowaniem i wyrażanymi poglądami nie może wpływać
na proces decyzyjny jaki przebiega w kontrolowanym podmiocie. Musi odpowiadać na zadawane pytanie ale tak, by unikać
roli konsultanta.
Czy zatem oczekiwanie określonej treści w procedurach
systemowych nie jest przypadkiem stawianiem się w roli konsultanta, którego jedynie słuszna opinia musi zostać uwzględniona? Oczywiście, że jest. W mojej ocenie rolą inspektora
jest ocena wpływu zapisu w dokumentach systemowych na
szeroko pojęte zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a nie
oczekiwanie takiej lub innej treści, a już w żadnym przypadku
wymuszanie zmiany zapisu. Jedynym i wyłącznym właścicielem i użytkownikiem systemu zapewnienia jakości jest przedsiębiorca i to on ma prawo i obowiązek zarazem stosować
w dokumentacji takie zapisy, które zapewnią wypełnianie przez
niego przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Mam
wrażenie, że każdy wie co to znaczy nie konsultować, ale nie
każdy wie co to znaczy w praktyce..
Przyjrzyjmy się jak powinna przebiegać inspekcja. Otóż
niezwykle istotne jest spotkanie otwierające na którym inspektorzy powinni jasno i precyzyjnie wskazać jaki jest cel inspekcji,
powinni też precyzyjnie omówić plan inspekcji, a zatem, (mam
nadzieję, że moje rozumowanie jest prawidłowe), powinni ten
plan mieć, a my mamy prawo i obowiązek oczekiwać tego planu. W trakcie samej inspekcji prawidłowe podejście polegać
powinno nie na bezkrytycznym sporządzaniu notatek według
utartego schematu (notabene nie zawsze pasującego do celu
i typu inspekcji), ale na dociekaniu i rozmowie z przedstawicielami podmiotu kontrolowanego. A teraz najlepsze i najciekawsze.
reklama
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Zgodnie z tymi wytycznymi wszystkie ustalenia faktyczne
i dowody zbierane w trakcie inspekcji powinny być uzgadniane
w toku inspekcji z podmiotem kontrolowanym. A zatem należy się domyślać, iż w intencji specjalistów Europejskiej Agencji
Leków inspekcja nie jest typem show jednego lub dwóch aktorów, improwizujących w trakcie, konkurujących który z nich
postawi bardziej szaloną tezę, ale wspólną zespołową grą,
w której obie strony mają do siebie szacunek i wysłuchują swoich argumentów. No właśnie. Zatrzymajmy się na chwilkę na
tej części procesu. Wiadomo, że przygotowany merytorycznie
inspektor jest w stanie omówić niezgodności w trakcie procesu inspekcyjnego. Argument, że decyzje na temat niezgodności
podejmie się w biurze, albo jeszcze lepiej, użycie sformułowania
„ja tylko pisze raport, a decyzję podejmuje kto inny” jest w świetle
tego dokumentu czystą kpiną, a nazywając sprawę po imieniu
bez emocji, indolencją merytoryczną. Zapisy raportu powinny
powstawać wyłącznie na podstawie notatek z inspekcji. Notatki natomiast nie są bezmyślnym zapisem oderwanym od stanu
faktycznego (nie daj Boże z góry założoną treścią), a zapisem
faktów, rozmów i ustaleń poczynionych w trakcie inspekcji.
Cały proces inspekcyjny musi zakończyć się w ciągu 90 dni od
dnia zakończenia inspekcji. Po tym czasie mamy prawo oczekiwać zarówno raportu jak i certyfikatu GDP- oczywiście jeżeli na
niego zasługujemy, ale o tym w dalszej części.
Treść raportu, wbrew temu co myślą niektórzy na ten temat, nie jest wypracowaniem inspektora i swobodną interpretacją stanu faktycznego. W raporcie nie ma prawa znaleźć się
nic, co nie było przedmiotem ustaleń w trakcie dyskusji. Wnioski powinny być sformułowane w sposób jasny i przejrzysty,
a niezgodności nie powinny (co do sposobu ich klasyfikacji) wykraczać poza ustalenia ze spotkania zamykającego.
Efektem pracy Inspektora ma być zawsze raport. I tu kolejna miła niespodzianka (miła dla podmiotu kontrolowanego).
Jego obligatoryjna zawartość została określona w rozdziale
„GDP Inspection Report”. W tym miejscu z góry przepraszam jeżeli kogoś urażę, ale ja w Polsce jeszcze nie spotkałem raportu
z inspekcji GDP opartego o wyżej opisany wzór. A szkoda, bo
wzór ten w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego jest
wysoce merytoryczny i mało w nim miejsca na jakże istotny,
a niezwykle wnikliwe opisywany obecnie…system alarmowy.
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Wzór tego raportu nie jest w żadnym stopniu przypadkowy, a jego napisanie wymaga od Inspektora znajomości merytorycznej procesów poddawanych inspekcji. Jest on (podobnie
zresztą jak wzór raportu GMP stosowany przez Inspektorów ds.
Wytwarzania od wielu lat) źródłem obszernej wiedzy dla podmiotu kontrolowanego. Wiedza ta, jest podstawą do wprowadzenia działań naprawczych i ulepszania funkcjonujących procesów. Wierzę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że taki właśnie
powinien być cel inspekcji.
Kończąc mój artykuł, pragnę jeszcze poruszyć dwa ważne tematy. Po pierwsze na uznanie zasługuje fakt, iż Główny
Inspektor Farmaceutyczny zdecydował się odtajnić plany inspekcji wytwórców i hurtowników. Do 2014 roku były jawne
(w zakresie wytwórców i importerów) , później zostały utajnione, a teraz mamy czas odwilży. To dobrze. Główny Inspektor
Farmaceutyczny, który nie ma nic do ukrycia jest po prostu
wiarygodny. Podmioty, które mają czas i szanse prawidłowo
przygotować się do inspekcji, to mniej pracy dla urzędników
w ramach działań po-inspekcyjnych. Moim zdaniem to bardzo
dobry ruch zmierzający do normalności w relacjach rynek-urząd. Mamy prawo jako przedsiębiorcy oczekiwać jawności
pracy urzędników i rozumieć na czym polega ich praca. Ujawnienie planów i ponowne zamieszczenie ich na stronach www
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego to właśnie wypełnienie tych założeń.
Po drugie, aby do tej beczki miodu wrzucić łyżkę dziegciu,
zastanawiam się dlaczego do dnia dzisiejszego polskie hurtownie farmaceutyczne nie mają udzielonych certyfikatów Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej? Docierające do mnie sygnały z naszego rynku, pochodzące od uczestników szkoleń prowadzonych
przez specjalistów od Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nasuwają
w zasadzie dwa wnioski: albo nikt w Polsce na ten certyfikat nie
zasługuje, albo jego udzielenie jest nagrodą dla przedsiębiorcy
za wypełnienie jakiegoś mistycznego zadania. Otóż wyprowadzę z błędu głoszących podobne herezje. Obie tezy są z gruntu
fałszywe. Po pierwsze udzielenie certyfikatu jest obowiązkiem
Głównego Inspektora Farmaceutycznego (o czym wyraźnie
traktuje art.76c ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne), a odmowa jego udzielenia powinna być poparta
bardzo konkretnymi zapisami w raporcie, które wypełnią zapis
art.76c ust.4). Po drugie każdy podmiot posiadający zezwolenie
na prowadzenie obrotu hurtowego z zasady i założenia ustawowego spełnia wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(art. 78 ust.1 pkt 4,cytowanej wyżej ustawy). Gdyby zaś ich nie
spełniał Główny Inspektor Farmaceutyczny zobowiązany jest
cofnąć zezwolenie o czym z kolei bardzo wyraźnie traktuje zapis art. 81 ust.2 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy). Bezpośredni
i jakże brutalny wniosek tej analizy jest taki, że tu nikt nikomu nie
robi łaski. Ja jako przedsiębiorca mam obowiązek spełniać zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, GIF ma obowiązek udzielić
mi certyfikat. Budowanie sztucznego napięcia wokół tego procesu jest mocno szkodliwe zarówno dla podmiotów gospodarczych, jaki i transparentności tego procesu, a w konsekwencji
dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Pytanie czy to
założona strategia czy kompletne niezrozumienie procesu?
O szkodliwości opieszałości w zakresie procesu certyfikacji,
w kontekście prywatnych podmiotów gospodarczych, nie trzeba
nikogo przekonywać. W skrajnych przypadkach może to dopro-
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wadzić do zablokowania swobodnego przepływu towaru pomiędzy polskimi hurtowniami, a rynkiem Wspólnoty Europejskiej.
Trudno mi nie znaleźć analogii między oczekiwaniem na certyfikat, a historią i słowami Premiera Cyrankiewicza. Kiedy Czesław Bobrowski, wiceprzewodniczący Komisji Ekonomicznej przy
Radzie Ministrów, wniósł o podniesienie cen mięsa, Cyrankiewicz
zaprotestował słowami: „Jeśli dłużej będą trwać kolejki po mięso –
stwierdził premier – to ludzie łatwiej pogodzą się z nową ceną”2
Ceną w tym przypadku jest rosnąca niepewność podmiotów gospodarczych, nowe legendy i mity wokół trybu i sposobu prowadzenia inspekcji przez Inspektorów GDP, irracjonalne obawy kierowników hurtowni o „zasłyszane” oczekiwania
inspektorów, a także dużo wyższe zapotrzebowanie na usługi
kancelarii prawnych i prywatnych firm konsultingowych. Oczywiście jako przedsiębiorca działający w branży zarówno ja i jak
i kilku innych moich byłych i obecnych kolegów i koleżanek nie
możemy narzekać, ale czy naprawdę o to chodzi?
Stabilnych i „zdrowych” relacji miedzy inspekcją a podmiotami, nie da się zbudować na lęku przed Inspektorami i niepewnością jutra. Nie da się tez uspokajać rynku jedynie poprzez
prywatne szkolenia i konferencje. Pora na konkretne działania,
wynikające nie z dobrej woli jednego czy drugiego urzędnika, ale z obowiązku wynikającego z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. Przedsiębiorcy w Polsce mają prawo
oczekiwać nie tylko wysokiego standardu samej inspekcji, ale
przede wszystkim przestrzegania przez Organ reguł, w takim

43

samym stopniu, w jakim oczekują ich koledzy przedsiębiorcy na
obszarze unii europejskiej. Inspektor będzie miał zawsze przewagę nad podmiotem kontrolowanym, a obawy przed inspekcją
są czymś normalnym i w Polsce i poza nią. Problem tylko w tym,
aby inspekcji towarzyszył szacunek do wiedzy inspektora i jego
umiejętności, a nie strach wynikający z dezorganizacji i swobodnego podejścia do reguł cywilizowanego świata.
Koniec końców jest taki, że każdy ma swojego szefa i nadzorcę. Jedni z nas mają tylko merytorycznego, inni tylko duchowego, jeszcze inni obu. Powszechnie wiadomo, ze Główny
Inspektor Farmaceutyczny ma w obszarze farmacji niezwykle
rozległe kompetencje i obszerny nadzór. Ale przecież tak, jak
przedsiębiorców farmaceutycznych GIF może zapytać w zasadzie o wszystko, tak GIFa może zapytać Europejska Agencja
Leków. I trzeba będzie coś odpowiedzieć… a któż z nas lubi się
tłumaczyć?

1

zbiór procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/94/WE z dnia 8
października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki
wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u
ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących
się w fazie badań (Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 424).

2

Wpis z książki: Lipiński, Piotr. „Cyrankiewicz.” Wydawnictwo Czarne
reklama
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Umbrella branding
oczami Prezesa URPL
Marzena Pytlarz
PPC Legal

Stosowanie marek parasolowych nie było dotychczas przedmiotem regulacji prawnej. Co za tym idzie, w przepisach ustawowych nie można znaleźć legalnej definicji pojęcia marki parasolowej. W języku marketingu określenie
marka parasolowa używane jest dla praktyki polegającej na oznaczaniu produktów lub usług jednego podmiotu
wspólną, tą samą nazwą (tzw. nazwa/człon parasolowy). Celem użycia „parasola” jest zwiększenie rozpoznawalności „osłoniętych” tą samą nazwą produktów, obniżenie kosztów promocji produktu lub przedsiębiorstwa oraz
ułatwienie wprowadzania nowych produktów na rynek.

S

trategia umbrella brandingu polega zaś na sprzedaży całych linii produktowych, obejmujących swoim zakresem
wszystkie kategorie produktów występujących na rynku leków,
suplementów diety, wyrobów medycznych i rynkach pokrewnych, pod jednym znakiem towarowym tzw. znakiem parasolowym. Pod tym samym znakiem sprzedawane są zarówno
produkty lecznicze, jak też suplementy diety, czy wyroby medyczne. Praktyka umbrella branding nie ogranicza się przy tym
wyłącznie do znaku towarowego – ujednoliceniu ulegają także
pozostałe oznaczenia występujące na opakowaniach, a także
całość wyglądu opakowań pod względem ogólnej kolorystyki
czy layoutu.
Z uwagi na brak definicji ustawowej a występującą na rynku
farmaceutycznym praktykę stosowania marek parasolowych,
dla potrzeb weryfikacji nazewnictwa produktów leczniczych,
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: URPL) w doku-
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mencie pt. „Wytyczne dotyczące stosowania i weryﬁkacji prawidłowości członów parasolowych zawartych w nazwach produktów
leczniczych stosowanych u ludzi” przyjął następującą definicję
nazwy parasolowej:
„Nazwą parasolową produktu leczniczego stosowanego
u ludzi jest to nazwa produktu leczniczego zawierająca, wspólny
człon występujący również w nazwach innych produktów leczniczych, co ma na celu identyfikację przez pacjenta ww. produktów leczniczych jako należących do jednej grupy (marki).”

Problemy wynikające
ze stosowania nazw parasolowych
Strategia umbrella brandingu na rynku farmaceutycznym
budzi wiele wątpliwości prawnych, w szczególności w przedmiocie dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie produktów należących do różnych kategorii (lek czy suplement
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diety). Tym samym wprowadza odbiorców w błąd także co
do faktycznego składu konkretnego produktu. Wszystko to
budzi to poważne obawy w przedmiocie bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, szczególnie w zakresie możliwości pomyłek miedzy produktami leczniczymi a suplementami diety.
Należy podkreślić, że konsument leków odbiega w znacznym
stopniu od konsumenta standardowego, gdyż konsument leków jest często osobą chorą i w związku z tym bardziej podatną na sugestie reklamowe i mniej krytyczną od zwykłego
konsumenta. Stosowanie jednolitego znaku towarowego czy
też analogicznego wzoru graficznego dla produktu leczniczego i suplementu diety wprowadza konsumentów w błąd co do
charakterystyki suplementu diety.
Konsument może pomylić suplement diety z produktem
leczniczym. Z praktycznego punktu widzenia taka pomyłka
konsumenta możliwa jest w trzech wariantach:
1) nabycie przez konsumenta suplementu diety w przekonaniu, że kupuje produkt leczniczy, który chciał nabyć (np. ze
względu na identyczny znak towarowy i kolorystykę opakowania konsument pomyli suplement diety z produktem
leczniczym);
2) nabycie przez konsumenta suplementu diety w przekonaniu, że ponieważ jego znak towarowy i kolorystyka opakowania są podobne do produktu leczniczego, ma on takie
same działanie terapeutyczne jak produkt leczniczy;
3) nabycie przez konsumenta produktu leczniczego w przekonaniu, że kupuje suplement diety, który chciał nabyć (np.
ze względu na oznakowanie produktu leczniczego bardzo
podobne do oznakowania suplementu diety, jest to potencjalnie najbardziej niebezpieczna sytuacja).
Ryzyko błędu konsumenta w sposób znaczący podnosi
wspólna reklama produktu leczniczego i suplementu diety,
szczególnie jeśli oznaczone są one tym samym znakiem towarowym. Konsument może bowiem wyciągnąć z tego wniosek,
że w rzeczywistości takie produkty są wzajemnie wymienne.
W tym miejscu warto przypomnieć interwencję Przewodniczącego Komisji ds. Aptek Szpitalnych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie podjęta na początku 2016 roku u Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa UOKIK w związku z wprowadzeniem do obrotu oraz emisją reklamy suplementu diety
Polocard Magnez. Przedstawiciel samorządu aptekarskiego
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zwracał wówczas uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd dotychczasowych pacjentów stosujących produkt
leczniczy o nazwie Polocard, którzy pojawienie się na rynku
suplementu diety o nazwie Polocard Magnez mogą interpretować jako wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej wersji
stosowanego przez nich leku, ulepszonej o dodatkowy składnik
w postaci magnezu. Do opisanej interwencji doszło, pomimo że
produkt leczniczy Polocard oraz suplement diety Polocard Magnez spełniały wszystkie wymagania prawne warunkujące ich
dopuszczenie do obrotu, wynikające zarówno z ustawodawstwa krajowego jak i przepisów unijnych. W związku z potencjalną możliwością wprowadzenia pacjentów stosujących lek
Polocard w błąd, GIS zwrócił się do właściciela marki Polocard
o weryfikację treści emitowanej reklamy suplementu diety.
W reakcji na to, decyzją podmiotu odpowiedzialnego, emisja
reklamy oraz dystrybucja suplementu diety Polocard Magnez
zostały wstrzymane.

Co na to URPL
Od wielu miesięcy Ministerstwo Zdrowia prowadzi intensywne prace nad zmianami legislacyjnymi w zakresie dystrybucji i reklamy leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych. Na początku września 2016 r. opublikowano Raport Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów
diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych,
powołanego przez Ministra Zdrowia. W Raporcie tym szczególną uwagę poświęcono kwestii uregulowania zagadnienia występowania na rynku produktów posługujących się w nazwie
tzw. członem parasolowym. Konieczność unormowania praktyki umbrella brandingu znalazła również odzwierciedlenie we
wnioskach z Raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego rynku suplementów diety ogłoszonego 9 lutego 2017 r. NIK zwrócił
uwagę na potrzebę uregulowania (w drodze ustawy lub branżowej autoregulacji) zakresu dopuszczalnego upodabniania do
siebie produktów należących do różnych kategorii, a występujących na rynku pod wspólną marką.
Zaproponowane zmiany prawa mają stanowić rozwiązanie głównych problemów związanych z reklamą produktów leczniczych, suplementów diety i „żywności specjalnej”
oraz wyrobów medycznych, które wynikają przede wszystkim
z braku efektywnych środków nadzorczych na marketingiem
reklama

Rewolucja w sterylizacji
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enbiogroup.pl
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tego typu produktów oraz niedostosowania przepisów do
obecnych realiów rynkowych.
Potrzebę tej szczególnej ochrony dostrzegł także Prezes
URPL. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nabywców produktów leczniczych sporządzono Wytyczne dotyczące stosowania
i weryﬁkacji prawidłowości członów parasolowych zawartych w nazwach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dalej Wytyczne). zastępujące dwa dotychczas obowiązujące dokumenty, tj.:
1) Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 27 stycznia
2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz
2) Wyżej wymienione Wytyczne dotyczące stosowania i weryfikacji prawidłowości członów parasolowych z 2014 r.
Wytyczne określają m.in. w jaki sposób należy komponować nazwy parasolowe oraz kryteria weryfikacji ich prawidłowości. Dokument ten należy stosować do nazw leków będących przedmiotem procedury narodowej, wzajemnego uznania
albo zdecentralizowanej, które:
• są stosowane u ludzi,
• są produktami kategorii OTC,
• są przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub już zostały dopuszczone do obrotu,
a obecnie są przedmiotem wniosku o dokonanie zmiany
w pozwoleniu lub w dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia.
W celu uporządkowania sytuacji stosowania nazw parasolowych, URPL wyróżnia kilka sytuacji, w których dopuszczalne
jest stosowanie umbrella brandingu:
1) Dodanie kolejnej mocy lub postaci farmaceutycznej produktu leczniczego, zawierającego tą samą substancję
czynną, np.
• (substancja czynna), 100 mg, tabletki powlekane,
• (substancja czynna), 100mg/1ml, syrop.
2) Dodanie substancji czynnej w ramach tej samej grupy farmakoterapeutycznej ATC
Podmiot odpowiedzialny będzie chciał wprowadzić kolejny
lek, który w stosunku do uprzednio zarejestrowanego zawiera
dodatkową substancję czynną sklasyfikowaną w ramach tej samej grupy farmakoterapeutycznej. Takie leki należy rozróżnić
poprzez dodanie wskaźnika tej dodatkowej substancji. Np.
• (substancja czynna 1), 100 mg, tabletki powlekane
• plus (substancja czynna 1 + substancja czynna 1a), 100 mg
+ 5 mg, tabletki powlekane
3) Dodanie substancji czynnej albo zawężenie składu substancji czynnych w ramach innej grupy farmakoterapeutycznej ATC
Podmiot odpowiedzialny będzie chciał wprowadzić kolejny
lek zawierający dodatkową, w stosunku do uprzednio zarejestrowanego leku, substancję czynną w ramach innej grupy farmakoterapeutycznej, np.
• A (substancja czynna 1), 100 mg, tabletki powlekane
• A plus (substancja czynna 1+substancja czynna 1a), 100mg
+ 5 mg, tabletki powlekane
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•

B (substancja czynna 1+substancja czynna 1a + substancja
czynna 2), 100 mg, 5 mg, 10 mg, tabletki powlekane.

Możliwe jest także wprowadzenie kolejnego leku o zawężonym składzie substancji czynnych w stosunku do innego produktu z tym samym członem parasolowym, np.
• A (substancja czynna 1 + substancja czynna 1a), 100
mg+5 mg, tabletki powlekane
• (substancja czynna 1), 100 mg, tabletki powlekane.
W obu wskazanych powyżej sytuacjach, podmiot odpowiedzialny musi wykazać, że rozszerzenie docelowej grupy terapeutycznej leków objętych nazwą parasolową nie wpływa na
aspekty dotyczące ich bezpiecznego stosowania.
4) Dodanie wspólnego członu w nazwie kolejnego leku
z inną substancją czynną w stosunku do wcześniejszego
leku) w ramach tej samej lub innego grupy farmakoterapeutycznej
W tego typu sytuacjach zastosowanie znajduje wzór:
INN + nazwa podmiotu odpowiedzialnego/znak towarowy,
np. Paracetamolum Pharma™ (paracetamolum) 100 mg, tabletki
powlekane.
Odnośnie weryfikacji nazw parasolowych produktów leczniczych, URPL wskazuje, że znajdują do niech zastosowanie
kryteria określone w Komunikacie Prezesa URPL z dnia 27
stycznia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi. Podczas weryfikacji pod uwagę będzie brana cała linia produktów
z nazwą parasolową celem wykluczenia wprowadzenia w błąd
pacjenta w stosunku do składu i działania terapeutycznego
wnioskowanego leku.
Sprawna weryfikacja umbrella branding wymaga przedłożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu danego leku (lub wnioskiem o dokonanie zmiany w pozwoleniu
na dopuszczenie do obrotu) wzorów opakowań produktów
objętych nazwą parasolową, uwzględniających pełną szatę
graficzną oraz listę wszystkich produktów objętych znakiem
parasolowym z podaniem ich składu i uzasadnieniem użycia
nazwy parasolowej.

Sankcje
Na koniec warto przypomnieć, że stosowanie techniki umbrella brandingu do oznaczenia produktu leczniczego oraz suplementu diety może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji
określony w art. 10 oraz w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto
może stanowić także nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust.
1 stanowią, że nieuczciwą praktyką rynkową jest w szczególności praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd).
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Pozarejestracyjne

stosowanie produktu leczniczego
r. pr. Jan Hasik
Head of Life Science Practice
Góralski&Goss Legal

Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
powinien być stosowany zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.
Dokument taki, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
Prawo farmaceutyczna (t.j.: Dz.U.2016.2142, „p.f.”) jest obligatoryjnym elementem
wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu oraz powinien określać
m.in. dane kliniczne dotyczące danego leku obejmujące wskazania do jego
stosowania, dawkowania i sposób podawania, czy też przeciwskazania. Czy możliwe
jest natomiast pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych (oﬀ-label use)?
W jakich przypadkach działania takie można uznać za dopuszczalne?

O

dpowiedź na powyższe pytania wymaga w pierwszej
kolejności ustalenia, kiedy mamy do czynienia ze stosowaniem produktu leczniczego oﬀ-label. Pojęcie to, w szerokim
tego słowa znaczeniu, oznacza każde zastosowanie leku w sposób sprzeczny z Charakterystyką Produktu Leczniczego, przy
czym odrębność ta może między innymi dotyczyć: innego dawkowania produktu leczniczego, stosowania go inną drogą lub
w innej postaci niż ta określona w Charakterystyce Produktu
Leczniczego, stosowania leku wśród innej grupy chorych, niż ta,
dla której dany produkt leczniczy jest przeznaczony, stosowania produktu leczniczego niezgodnie z zaleceniami wiekowymi,
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stosowanie leku pomimo przeciwskazań do tego, czy też stosowanie go w innej jednostce chorobowej niż ta wskazana w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Stosowanie produktów leczniczych oﬀ-label możliwe jest
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z eksperymentem medycznym. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996
roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.: Dz.U.2017.125,
„u.z.l.”) za eksperyment leczniczy – jako jeden z typów eksperymentu medycznego - uznaje się wprowadzenie przez lekarza
nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia

prawo
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Należy jednak pamiętać, że nie każde stosowanie produktu leczniczego
poza wskazaniami określonymi w Charakterystyce Produktu
Leczniczego będzie eksperymentem leczniczym. Ustawodawca stawia bowiem wymóg, iż eksperyment leczniczy może być
przeprowadzony wyłącznie wówczas, gdy dotychczasowe metody medyczne nie są skuteczne bądź też ich skuteczność nie
jest wystarczająca. Ponadto u.z.l. wprowadza ogólne przesłanki
legalności dla eksperymentu medycznego, za które uznaje się
przeprowadzenie eksperymentu w warunkach, gdy spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma istotne znaczenie,
a przewidywane osiągnięcie tej korzyści oraz celowość i sposób
przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy i zgodne z zasadami etyki lekarskiej.
Możliwość stosowania przez lekarzy produktów leczniczych oﬀ-label poza procedurami eksperymentu leczniczego
budzi wątpliwości. Wynika to z faktu, iż brak jest w polskim
prawie przepisów wprost przewidujących lub zakazujących
stosowanie produktów leczniczych oﬀ-label. Należy jednak zauważyć, iż przepis art. 45 ust. 1 u.z.l. stanowi, iż lekarz może
ordynować produkty lecznicze, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a zatem zgodnie ze wskazaniami, o których
mowa w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Przyjmuje się
jednak, iż możliwość stosowania produktów leczniczych oﬀ-label można wywieść z przepisów regulujących zasady wy-
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konywania zawodu lekarza. Art. 4 u.z.l. nakłada bowiem na
lekarza obowiązek wykonywania przez niego zawodu zgodnie
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą
starannością. Z kolei art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej przewiduję
możliwość wyboru przez lekarza w zakresie metod postępowania, które zostaną uznane przez niego za najskuteczniejsze,
przy czym powinien on ograniczyć czynności medyczne do
rzeczywiści potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy. Możliwość stosowania leków oﬀ-label wyczytać można
także z treści Deklaracji Helsińskiej, w której mowa o tym, iż
podczas leczenia pacjenta, tam, gdzie sprawdzone interwencje
nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz, po zasięgnięciu opinii eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta,
może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeżeli daje ona nadzieję na ratowanie życia, przywrócenie
zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 roku, sygn. akt: V CSK 287/09,
w treści którego wskazano, że „Do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania
(leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenie pacjentów na
pogorszenie stanu zdrowia.”. Ponadto, orzecznictwo sądowe stoi
reklama
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także na stanowisku, iż nie można uznać za bezprawne działanie
lekarza, który działa zgodnie z zasadami medycyny oraz w celu
wyleczenia pacjenta. Za bezprawne można bowiem uznać wyłącznie takie działanie lekarskie, które wykracza poza zasady
wiedzy medycznej, a także etyki lekarskiej.
Wydaje się zatem, iż za okoliczność uzasadniającą zastosowanie produktu leczniczego oﬀ-label można uznać działanie
zmierzające do ratowania życia i zdrowia pacjenta, przy czym
lekarz, rozpoczynający terapię produktem leczniczym w sposób odmienny od wskazanego w Charakterystyce Produktu
Leczniczego, winien podjąć szereg działań, które mają zarówno na celu stworzenie pacjentom maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa terapeutycznego, w tym ograniczenia ryzyka
związanego z taką terapią, jak i zabezpieczenie się przed ewentualnym pociągnięciem go do odpowiedzialności za stosowanie
produktu leczniczego oﬀ-label. Do działań takich zaliczyć można m.in.: dysponowanie dowodem naukowym na potwierdzenie
tego, że dane zastosowanie produktu leczniczego jest zgodne
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (np.: w oparciu o
praktykę kliniczną, dorobek literatury naukowej), w braku takiego dowodu, zwrócenie się do wojewódzkiego lub krajowego
konsultanta z danej dziedziny medycznej o wydanie pozytywnej opinii, upewnienie się, czy nie istnieją inne sposoby leczenia
o udowodnionej efektywności klinicznej, uzyskanie świadomej
zgody pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego na leczenie produktem leczniczym poza wskazaniami rejestracyjnymi, dokładne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, a także
precyzyjne dokumentowanie informacji odnośnie efektywności stosowanego leku.
Należy także wspomnieć, iż stosowanie produktów leczniczych oﬀ-label możliwe jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(t.j.: Dz.U.2016.1536, „u.r.l.”). Przepis art. 40 ust. 1 u.r.l. uprawnia
bowiem Ministra Zdrowia do wydania decyzji administracyjnej
o objęciu refundacją leku, w zakresie wskazań do stosowania
lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, przy czym
warunkiem zgody na pozarejestracyjne zastosowanie leku jest
to, aby było to niezbędne dla ratowania życia i zdrowia świadczeniobiorców, w przypadku braku innych możliwych do zastosowania w danym stanie klinicznym procedur medycznych

finansowanych ze środków publicznych. Decyzja taka wymaga zasięgnięcia opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej
dziedzinie medycyny oraz Rady Przejrzystości, przy czym rada,
o której mowa powyżej, wydaje taką opinię w terminie 14 dni,
biorąc pod uwagę w szczególności istotność stanu klinicznego, w którym ma być stosowany lek . Należy także wskazać, iż
przepis art. 40 u.r.l. precyzuje, w jakim zakresie wskazania refundacyjne mogą różnić się od treści Charakterystyki Produktu
Leczniczego. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę, iż odmienność decyzji Ministra Zdrowia może dotyczyć wyłącznie
takich aspektów, jak wskazania do stosowania, dawkowanie
oraz sposób podania leku.
Istotną kwestią przy pozarejestracyjnym stosowaniu produktów leczniczych są zasady odpowiedzialności. Należy
uznać, iż w takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny – rozumiany
w świetle art. 2 pkt 24 p.f. jako podmiot, który wnioskuje lub
uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – nie ponosi odpowiedzialności albowiem zasadniczo
odpowiada on za następstwa wynikające z normalnego stosowania produktu leczniczego tj. określonego w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Odpowiedzialność natomiast może
ponosić lekarz, który zdecyduje się na zastosowanie produktu
leczniczego oﬀ-label. Może to być zarówno odpowiedzialność
karna, cywilna jak i zawodowa. Warto w tym miejscu także
wspomnieć, iż odpowiedzialność cywilną, w związku z zastosowaniem przez lekarza produktu leczniczego oﬀ-label niezgodnie z zasadami sztuki medycznej, ponosić może także podmiot
leczniczy. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638)
odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy lekarz
prowadzący indywidualną praktykę lekarską wykonuje ją wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, ponoszą solidarnie
lekarz i podmiot leczniczy.
Pozarejestracyjne stosowanie produktu leczniczego budzi
spore kontrowersje oraz liczne problemy praktyczne. Dzieje się
tak w głównej mierze dlatego, iż brak jest stosownych regulacji
w tym zakresie. Wydaje się jednak, iż z uwagi na korzyści, zarówno terapeutyczne jak i naukowe, jakie płyną ze stosowania
leków oﬀ-label, zjawisko to wydaje się być nieuniknione.
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Pomiar pomiarowi nierówny
Jacek Podlewski
StatSoft Polska, www.DaneWiedzaSukces.pl

M

atematyk i ﬁlozof Nassim Nicolas Taleb napisał w jednej ze
swoich książek, że „jeśli nie masz zaufania do dokładności
linijki, którą mierzysz stół, to równie dobrze możesz użyć stołu do
pomiaru linijki”. Trudno o bardziej błyskotliwe podkreślenie, jak ważne jest stosowanie poprawnych, wiarygodnych metod pomiarowych
jak i sprawdzonych narzędzi. Obojętnie czy mówimy o badaniach
innowacyjnych czy już o procesie produkcyjnym na większą skalę, wyniki pomiarów są każdego dnia podstawą dla dziesiątek, jeśli
nie tysięcy ważnych decyzji. Specyﬁka branży farmaceutycznej jest
zarazem taka, że niewielka pomyłka w oznaczeniu składu produktu
może skutkować milionowymi stratami związanymi z wycofywaniem
partii z rynku albo realnym zagrożeniem dla zdrowia kupujących. Jak
zatem zyskać zaufanie do metaforycznej „linijki” i sprawdzić, że nasze urządzenia oraz systemy pomiarowe dobrze oddają rzeczywiste
właściwości wyrobów?
Zgodnie z wymaganiami, laboratorium musi wykazać poprawność każdej stosowanej metody. Do jej oceny mogą służyć procedury
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opisane w normie PN-ISO 5725, które mówią, jak ocenić wiarygodność danego laboratorium za pomocą eksperymentu porównującego wyniki kilku placówek lub wyniki jednej z nich ze znanymi już
wcześniej rezultatami. Badania walidacyjne mogą dotyczyć różnych
aspektów rozważanych metod analitycznych, takich jak dokładność,
liniowość, stabilność w czasie, granice wykrywalności. Ponadto, jeśli
nawet używamy sprawdzonych metod, w wielu badaniach konieczne jest podawanie wyników wraz ze szczegółową analizą ich niepewności, z uwzględnieniem wszelkich możliwych do wskazania źródeł
błędu. Mogą to być dane z certyﬁkatów i świadectw wzorcowania,
rozdzielczość, korekty tła, odzysk, czystość stosowanych roztworów
i wiele innych. Pomocne w opracowaniu pod tym kątem wyników
badań mogą być wytyczne EURACHEM QUAM:2012.P1. Wykonanie
odpowiednich obliczeń – zarówno w zakresie szacowania niepewności konkretnych pomiarów, jak i walidacji metod - znacząco ułatwia profesjonalne narzędzie informatyczne, takie jak np. programy
wchodzące w skład Zestawu Laboratoryjnego StatSoft Polska.
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Rysunek 1.
Okno główne
i deﬁniowanie
badania w
programie
Wyznaczanie
niepewności
pomiaru StatSoft
Polska

Rozwiązanie to zawiera szereg modułów dedykowanych analizie
danych pomiarowych pod różnymi kątami. Program Wyznaczanie
niepewności pomiaru pozwala na obliczanie dokładności oznaczanych wartości zgodne z Przewodnikiem (GUM) Międzynarodowego
Biura Miar i Wag – zarówno dla pojedynczych wielkości mierzonych
bezpośrednio, jak i dla wyników uzyskiwanych na drodze skomplikowanych obliczeń (stosując prawo propagacji błędu). Dla każdego
wyniku otrzymanego na podstawie większej liczby składowych tworzony jest budżet niepewności - opis udziału poszczególnych źródeł
w niepewności złożonej za pomocą odpowiednich tabel i wykresów.
Często nawet w bardzo złożonym procesie pomiarowym jedno bądź
dwa źródła błędu mają dominujący wpływ i ingerencja w pojedynczy
aspekt procesu znacząco polepsza działanie całości. Budżet niepew-

Często nawet w bardzo złożonym procesie pomiarowym jedno
bądź dwa źródła błędu mają dominujący wpływ i ingerencja w
pojedynczy aspekt procesu znacząco polepsza działanie całości.

ności ułatwia rozpoznanie takich sytuacji i świadczy o dobrym zrozumieniu wykonywanych pomiarów.
Za pomocą programu Walidacja metod pomiarowych jesteśmy
w stanie ocenić nie tyle dokładność konkretnej oznaczanej wartości, co ogólną jakość stosowanych metod i aparatury. Wyniki takich
analiz mogą posłużyć do wykazania wiarygodności wykonywanych

Rysunek 2.
Przykładowy
budżet
niepewności
wskazujący
na jej główne
źródła utworzony
w programie
Wyznaczanie
Niepewności
Pomiaru StatSoft
Polska
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Za pomocą programu Walidacja metod
pomiarowych jesteśmy w stanie ocenić
nie tyle dokładność konkretnej oznaczanej
wartości, co ogólną jakość stosowanych
metod i aparatury.

Rysunek 3. Karta kontrolna służąca do oceny stabilności badań w laboratorium
utworzona w programie Walidacja metod pomiarowych StatSoft Polska

Rysunek 4. Wykres statystyk Mandela porównujących osiągnięcia różnych laboratoriów
utworzony w programie Walidacja metod pomiarowych StatSoft Polska

Rysunek 5. Przestrzeń robocza Statistica zawierająca kolejne etapy przykładowej analizy.
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pomiarów a następnie być wykorzystywane w szacowaniu niepewności (np. jako poprawka na dokładność metody). Najważniejsze oceniane cechy metod to:
• Poprawność, czyli jak bardzo różni się faktyczna wartość mierzonego parametru i średni wynik uzyskany z wielu pomiarów.
• Precyzja metody, wyrażana najczęściej za pomocą odchylenia
standardowego powtarzalności, precyzji pośredniej lub odtwarzalności, określa stopień zgodności między kolejnymi pomiarami, które otrzymujemy w danych warunkach.
• Liniowość mówi nam o tym, czy wyniki otrzymywane z danej
metody pomiarowej zmieniają się proporcjonalnie do rzeczywistej oznaczanej wartości. Typowa procedura badania liniowości
obejmuje pomiary wzorcowych próbek o różnych wartościach
nominalnych badanego parametru.
• Stabilność oznacza, że pomiary tej samej próbki/wzorca powtarzane w dłuższych odstępach czasu dają zbliżone wyniki o
podobnej dokładności. Do oceny stabilności metody używamy
zwykle kart kontrolnych tworzonych podobnie jak te stosowane
w produkcji bieżącej.
Walidacja metod pomiarowych umożliwia sprawne przeprowadzenie analiz wszystkich wymienionych rodzajów, gwarantuje też
sposób przeprowadzenia obliczeń zgodny z odpowiednimi normami.
Ocenie statystycznej może podlegać nie tylko dana metoda analityczna, ale także całe laboratorium – program pozwala zarówno na
całościową ocenę wyników w danej placówce, jak i porównanie jej z
innymi instytucjami prowadzącymi podobne badania.
Z analizami statystycznymi jest w przemyśle podobnie jak z
większością innych zadań – nie wystarczy wykonywać je prawidłowo, trzeba jeszcze robić to z bardzo dużą regularnością i w ustandaryzowany sposób. Wyznaczanie niepewności pomiaru często jest elementem rutynowo wykonywanych badań. Również proces walidacji
metod powinien być systematycznie powtarzany w celu wykrywania
nieprawidłowości oraz zapewnienia stałego poziomu jakości. Wobec
tych dodatkowych wymagań również nieocenionym ułatwieniem są
narzędzia z rodziny Statistica, w których każdą raz przeprowadzoną
ścieżkę analizy można zautomatyzować tak, aby jednym kliknięciem
generować kompletne zestawienia wyników dla nowych danych.
Rozwiązania wchodzące w skład Zestawu Laboratoryjnego idą
jeszcze o krok dalej, oferując wbudowane opcje tworzenia gotowych
raportów zgodnych ze standardami. W ten sposób użytkownicy zyskują nie tylko przyspieszenie pracy, ale także ujednolicenie raportowania w obrębie danego laboratorium lub całej organizacji.
Ponadto zestaw programów analitycznych można zintegrować z
ﬁrmowymi bazami danych lub systemem Statistica Enterprise, dzięki
czemu różne grupy osób – m.in. personel laboratoriów, kierownicy,
dział jakości - mają dostęp do interesujących je danych, funkcjonalności i raportów. Jednocześnie wszystkie ważne wyniki pozostają
bezpieczne w centralnej bazie danych.
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Rysunek 6. Fragment przykładowego raportu wygenerowanego automatycznie przez program Walidacja Metod Pomiarowych StatSoft Polska

Jak stwierdziliśmy w tytule, „pomiar pomiarowi nierówny”
– pewna zmienność mierzonych wyników jest nieodłączną częścią badań i procesów produkcyjnych. Jednak nie musi być ona
przyczyną problemów, jeśli poznamy jej przyczyny i skalę błędów pomiarowych, a także wypracujemy działające procedury
oceny wiarygodności wyników. Stosując poprawne podejście
do statystycznego opracowania zbieranych danych, które można poznać np. w ramach dedykowanych szkoleń prowadzonych
przez StatSoft Polska i posiłkując się dedykowanymi narzędziami informatycznymi, możemy osiągnąć ten cel.
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Na co zwrócić uwagę,
wybierając system LIMS?
Waldemar Birk
prezes Solution4Labs

Dobór odpowiedniego systemu klasy LIMS ma niebagatelne znaczenie w późniejszym funkcjonowaniu
laboratorium. Czym są systemy LIMS, co jest istotne przy ich wyborze i od czego zależy ich
skuteczność? Swoją wiedzą oraz rankingiem rozwiązań podzielił się na łamach „Świata Przemysłu
Farmaceutycznego” Waldemar Birk, ekspert od wdrażania systemów LIMS, prezes Solution4Labs.
TenderHut jest grupą kapitałową, w skład której wchodzi spółka Solution4Labs.

Systemy klasy LIMS
Systemy klasy LIMS (Laboratory Information Management
System) to rozbudowane narzędzia, usprawniające zarządzanie
laboratorium, które automatycznie dokumentują pracę organizacji, pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi,
sprzętowymi i materiałowymi, ułatwiają raportowanie i przeszukiwanie wyników oraz zapewniają dostęp do danych archiwalnych.
– Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych systemów
LIMS. Niestety nie ma jednego najlepszego narzędzia, które byłoby
uniwersalne do pracy w każdym laboratorium. Systemy różnią się
znacząco funkcjonalnościami, technologią, modułami, poziomem
bezpieczeństwa, wyglądem i wieloma innymi czynnikami. Pomagamy naszym klientom w wyborze optymalnego dla nich systemu zarządzania laboratorium, w tym systemu LIMS – wyjaśnia Waldemar
Birk, prezes spółki Solution4Labs, wdrażającej systemy LIMS.
– Do wybrania czołówki najlepszych dostawców oprogramowania przeanalizowaliśmy dostępne na rynku systemy, biorąc
pod uwagę ponad 250 różnych funkcjonalności. Poniżej opiszemy
najważniejsze z kryteriów wyboru. Z naszej analizy wyłączyliśmy
dostawców nieoferujących swoich produktów globalnie i dostawców systemów Open Source. Przykładowo jeden z bardzo dobrych
produktów dla ﬁrm farmaceutycznych ze Szwajcarii nie został wzięty pod uwagę, gdyż jest niedostępny poza Szwajcarią – tłumaczy
Waldemar Birk.
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Bezpieczeństwo i standard oprogramowania
System LIMS, jak każde narzędzie, powinien zostać stworzony zgodnie z dobrą praktyką tworzenia oprogramowania.
System musi działać niezależnie od ustawień regionalnych na
stacjach roboczych i serwerach. Aktualizacje systemu nie mogą
usuwać zmian wprowadzonych przez użytkowników. System
powinien posiadać mechanizmy dostosowania do różnej rozdzielczości ekranów.
Niezwykle ważne jest, aby dane przechowywane w systemie były odpowiednio zabezpieczone. System musi uniemożliwiać nieautoryzowany dostęp oraz szyfrować wrażliwe dane
w bazie danych. Oprogramowanie powinno mieć zgodność
z CRF część 11 i zapewniać pełen audyt aktywności użytkowników i zdarzeń w systemie.
Poza bezpieczeństwem oprogramowania, warto też zwrócić uwagę na jego dostawcę. Wdrożony system LIMS powinien
pracować wiele lat i należy mieć to na uwadze podczas wyboru producenta oprogramowania. Bezpieczeństwo ﬁnansowe
i globalna obecność dostawcy są gwarantem ciągłości rozwoju
i utrzymania oprogramowania.

Zarządzanie Danymi
W większości organizacji system LIMS musi zostać zintegrowany z innymi narzędziami czy bazami danych, dlatego
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ważną cechą LIMS-a jest możliwość konfiguracji dwustronnej
komunikacji z innym zewnętrznymi systemami.
System musi zapewniać walidację wprowadzanych danych
oraz ich ochronę przed edycją lub usunięciem. Dobrze, gdy istnieje możliwość importu danych z plików .csv, .txt, .xml, excel
czy innych baz danych oraz analogicznego eksportu. Niezbędną
funkcją każdego LIMS-a jest możliwość dodawania załączników
do obiektów w systemie, np. instrukcji obsługi urządzeń, opisu
procedur, skanów, standardów, norm itp.
Wielu dostawców LIMS w swojej ofercie posiada również
systemy do zarządzania dokumentacją. Takie repozytoria dokumentów ułatwiają przechowywanie i przeszukiwanie dokumentów, automatyzują tworzenie kopii zapasowych, pozwalają odzyskiwać dane i automatycznie przechwytywać surowe
metadane generowane przez każde urządzenie w sieci. Cała
dokumentacja podlega wersjonowaniu i możliwy jest wgląd
w historię zmian. SDMS (Scientific Data Management System)
jest szczególnie przydatny w silnie regulowanych laboratoriach,
które muszą przechowywać duże ilości dokumentacji.

LIMS powinien dawać możliwość konfiguracji powiadomień
i alertów do użytkowników dla wybranych zdarzeń. Standardem jest możliwość konfiguracji serwera mailowego w celu wysyłania powiadomień e-mail, a niektórzy dostawcy dają również
możliwość powiadomień SMS.
Niezwykle ważną funkcjonalnością jest nadzór nad kwalifikacjami użytkowników. System LIMS powinien kontrolować
kompetencje pracowników i alarmować o wygasaniu uprawnień. Niektóre systemy pozwalają na organizację szkoleń.
Uprawniony użytkownik może stworzyć w systemie szkolenie,
a następnie zaprosić uczestników, którzy zostaną o tym powiadomieni. Ich czas zostanie zarezerwowany w systemie, a po
zakończeniu szkolenia zostaną im przydzielone odpowiednie
kompetencje. System musi uniemożliwiać przydzielanie zadań
wymagających odpowiednich certyfikacji nieuprawnionemu
personelowi, chyba, że zrobi to upoważniona osoba, ale z zarejestrowaniem i oflagowaniem takiego zdarzenia w systemie.

Zarządzanie użytkownikami

System LIMS musi przechowywać wszystkie dane dotyczące zasobów sprzętowych laboratorium. Każde urządzenie musi
być zmapowane w organizacji oraz mieć ściśle określone prawa
dostępu i wymagane do jego użycia kwalifikacje. Dla każdego
instrumentu system automatycznie i na bieżąco powinien prowadzić dziennik urządzenia oraz dawać dostęp do specyfikacji,
instrukcji i innych dokumentacji związanych z urządzeniem.
Dostępne na rynku systemy w różnym stopniu wspierają
harmonogramowanie walidacji, kalibracji i serwisowania urządzeń. Najlepsze z nich zapewniają możliwość stworzenia wielu
planów dla jednego urządzenia lub nawet dla jego części (np.
kolumny chromatografu). Potrzeba kalibracji czy serwisu powinna móc zostać uzależniona nie tylko od czasu, ale również
od liczby wykonanych testów czy czasu zużycia instrumentu.
Użycie urządzenia, na którym nie została dokonana wymagana
czynność, musi być blokowane. Odpowiedni użytkownicy powinni być powiadamiani, a niewykonywane na czas prace raportowane do przełożonych.
Jednym z największych źródeł oszczędności płynących
z wdrożenia systemu LIMS jest integracja z urządzeniami. Każdy
dostawca ma inne metody scalenia urządzeń. Najlepsze systemy posiadają wbudowane narzędzia do integracji, dzięki którym

Wszystkie systemy klasy LIMS umożliwiają rejestrację
użytkowników, przydzielanie im ról i edycję ich uprawnień. Dobrze jest, gdy konfiguracja praw dostępu nie ogranicza się do
ról, ale może być dokonywana dla konkretnych użytkowników,
gdyż często nawet w obrębie jednego stanowiska zdarzają się
użytkownicy o różnych prawach i obowiązkach. Bardzo ważna
jest również możliwość edycji polityki haseł dla użytkowników,
gdyż ma ona duże znaczenie dla bezpieczeństwa.
Poza standardową rejestracją użytkowników i konfiguracją
ich praw dostępu, systemy LIMS oferują wiele różnych funkcjonalności ułatwiających zarządzanie personelem. Bardzo ważne
jest, aby system był w stanie odzwierciedlić nieraz wielopoziomową strukturę organizacji. Użytkownicy powinni zostać
zmapowani w systemie do odpowiednich sekcji laboratoriów
czy placówek. System musi dawać możliwość skonstruowania
hierarchii użytkowników i ustalenia, kto przed kim odpowiada. Niektóre systemy umożliwiają też wyznaczenie zastępców.
W przypadku, gdy pracownik jest niedysponowany, jego zadania
przejmie wyznaczony użytkownik (taka informacja może wpłynąć do LIMS-a automatycznie ze zintegrowanego systemu HR).
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przeszkoleni użytkownicy mogą sami dodawać i konfigurować komunikację z urządzeniami. Takie rozwiązanie sprawia, że nie trzeba się kontaktować z dostawcą systemu i dopłacać za jego pracę
za każdym razem, gdy w laboratorium pojawi się nowy sprzęt.
LIMS powinien komunikować się nie tylko z urządzeniami
analitycznymi, ale także np. z czujnikami wilgotności i temperatury
czy lodówkami. Taka komunikacja powinna odbywać się w czasie
rzeczywistym, aby można było historycznie sprawdzić warunki
panujące w laboratorium czy lodówce w dowolnym momencie.

Obsługa klientów
Dla laboratoriów komercyjnych bardzo ważne są funkcjonalności wspomagające obsługę klienta. Poza przechowywaniem danych użytkownika i powiązaniem próbek ze zleceniodawcą, system LIMS może np. wspierać tworzenie cenników,
faktur czy zapewniać automatyczne generowanie okresowych
raportów. Wiele systemów pozwala na automatyczne fakturowanie na podstawie przydzielonych do klienta cenników oraz
wykonanych testów, zużyć materiałów, urządzeń itp.
Niektóre z dostępnych możliwości oferują osobny portal dla
klientów. Jest to uproszczona wersja systemu, w której klient może
przeglądać statusy swoich zamówień, składać nowe zlecenia, prosić o wyceny, przeglądać cenniki, pobierać faktury i raporty.

Obsługa zleceń i projektów
Oczywistym jest, że LIMS musi w maksymalnym stopniu automatyzować zarządzanie zleceniami. Im system jest bardziej elastyczny w tym zakresie, tym lepiej. Każde laboratorium ma swoje
wewnętrzne procedury przyjmowania i przetwarzania zleceń.
System musi rozróżniać rodzaje zamówień, gdyż inaczej przebiega praca ze zleceniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a czasem
są nawet różnice między konkretnymi zleceniodawcami. System
powinien wspierać przygotowywanie szablonów, dzięki którym
rejestracja i zarządzanie zleceniami wymagałoby jak najmniej pracy, np. automatyczne przydzielanie zakresu testów, dystrybucja
zadań między sekcjami laboratorium czy generowanie etykiet.
Coraz częściej laboratoria outsourcują część wykonywanych badań. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie coraz więcej
systemów LIMS oferuje moduły „podwykonawców”, pozwalające na automatyczne zlecanie testów podwykonawcom i automatyczne importowanie od nich wyników badań. Podwykonawcy mogą również dostać dostęp do uproszczonej wersji systemu, w której mogą otrzymywać zlecenia, wprowadzać swoje
cenniki i raportować wyniki badań. Warto pamiętać, że nawet
jeśli laboratorium nie wykorzystuje podwykonawców obecnie,
w przyszłości ten moduł może być niezbędny.

Pobór i rejestracja
Tworzenie harmonogramów poboru jest szczególnie istotne w laboratoriach środowiskowych i jakości produkcji. System
LIMS powinien zawierać szereg funkcjonalności maksymalnie
usprawniających pobór i rejestrację próbek, np. automatyczne
generowanie protokołów poboru, drukowanie kodów kreskowych i etykiet, obsługa różnych trybów wykonania, rejestrowanie powiązań między próbkami itp. Dla wielu laboratoriów
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niezbędne jest, aby LIMS wspierał masową rejestrację próbek,
gdyż badania wykonywane są partiami. Ważne jest, żeby system wykorzystywał szablony, dane słownikowe i powiązane
dane ze zleceń, aby rejestracja próbki odbywała się możliwie
najprościej, a ilość błędów została zredukowana do minimum.
Przydatną funkcjonalnością może być możliwość szczególnego
rejestrowania próbek z odstępstwami, np. brakiem obowiązkowych danych, wymagających dodatkowego zatwierdzenia.

Alokacja pracy i harmonogramowanie
Aby zwiększyć wydajność pracy i zmaksymalizować wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych i ludzkich, system
LIMS musi być wyposażony w moduł alokacji pracy. System
może wspierać synchronizację z kalendarzami zadań z systemów
HR czy Outlooka. Przydzielanie zadań do analityków i urządzeń
musi być proste i wygodne. Osoba rozdzielająca pracę powinna
mieć łatwy dostęp do kalendarzy użytkowników i sprzętu oraz
wgląd w kwalifikacje użytkowników. System nie może dawać
możliwości przydzielania zadań osobom bez wymaganej certyfikacji. Bardzo użyteczna może być opcja do tworzenia cyklicznie powtarzających się poleceń lub jednorazowego blokowania
czasu użytkowników i urządzeń. Powiązanie z modułem szkoleń
oraz harmonogramami kalibracji i walidacji sprawia, że można
odzwierciedlić faktyczną dostępność zasobów.
Zazwyczaj systemy LIMS dają możliwość konfiguracji dystrybucji zadań na wiele sposobów. W niektórych laboratoriach
praca nie jest planowana przez konkretną osobę, ale system
sam przydziela polecenia zgodnie z ustaloną logiką, np. po terminach. Zdarza się też, że analitycy sami wybierają zadania dla
siebie z dostępnej dla nich puli.

Obieg próbki w laboratorium
Każdy system LIMS daje możliwość śledzenia próbek, jednak funkcjonalność ta może być mniej lub bardziej zaawansowana. LIMS musi pozwalać na ich wyszukiwanie po dowolnych parametrach i być w stanie powiązać próbkę macierzystą
z wszystkimi jej alikwotami. Próbki często wędrują z jednego
laboratorium do drugiego, przechodzą różne testy, są dzielone
i rozsyłane w różne miejsca, archiwizowane lub łączone. Niektóre systemy pozwalają na stałe kontrolowanie ich położenia
z dokładnością do studzienki płytki, na której znajduje się próbka. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna w laboratoriach
przechowujących próbki w archiwach lub biobankach i niezbędna w przypadku planowanych integracji z robotami.

Przepływy pracy i procesy laboratoryjne
Bardzo ważne jest, aby system umożliwiał elastyczne budowanie przepływu pracy w laboratorium. Tylko nieliczne LIMS-y
posiadają zaawansowane możliwości konfiguracji logiki procesów biznesowych laboratorium i pozwalają na ich idealne odwzorowanie w systemie.
Bardzo użyteczny może być też moduł wspierający przeprowadzanie procesów laboratoryjnych. Taka funkcjonalność
pozwala na zbudowanie każdego procesu z dowolnej liczby dostępnych „bloczków”, czyli kroków procesu. Podczas wykony-
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wania procesu, którym może być np. konkretne badanie, analityk
przechodzi wszystkie kroki po kolei, dostając instrukcję kolejnych
czynności, które ma wykonać, wprowadzając niezbędne dane lub
komentarze dla każdego etapu. Taka konfiguracja zapewnia szczegółową kontrolę nad wykonywanymi pracami, zmniejsza ryzyko
wystąpienia błędów oraz usprawnia pracę analityków.

Wprowadzanie i zatwierdzanie wyników
Zintegrowany z urządzeniami LIMS powinien automatycznie
pobierać wyniki badań, ale nie wszystkie testy dają proste wyniki.
Rezultatem niektórych analiz mogą być zdjęcia, opisy lub całe pliki.
System powinien wspierać wszystkie formy wyników oraz dawać
możliwość wprowadzania i zatwierdzania wyników częściowych
i pośrednich. Wiele LIMS-ów posiada narzędzia do przeliczania
wyników końcowych i innych parametrów, np. niepewności.
Wyniki powinny być automatycznie walidowane. System musi
wspierać tworzenie kilku różnych specyfikacji dla każdego badania.
W zależności od metody, klienta, rodzaju produktu czy innego parametru, niektóre systemy dają możliwość skonfigurowania różnych
specyfikacji, pozwalających na określenie logiki flagowania wyników
za pomocą przedziałów lub wzorów. Nieliczne systemy LIMS pozwalają na graficzną reprezentację wprowadzanych wyników na wykresach wraz z prezentacją różnych, nieraz zaawansowanych statystyk.
Procedury zatwierdzania wyników potrafią różnić się od siebie nawet w ramach jednego laboratorium. Zlecenia zewnętrzne
mogą być traktowane inaczej niż wewnętrzne, klienci mogą wymagać przestrzegania różnych procedur, a każda sekcja laboratorium działać inaczej. System LIMS musi być w stanie odzwierciedlić
wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane, wielopoziomowe
procedury. Elastyczność w konfiguracji sposobu zatwierdzania
wyników, uprawnień do zlecania ponownych testów czy kalkulacji
jest niezwykle istotna, gdyż procedury te często ulegają zmianom.

Badanie jakości i stabilności
W ściśle regulowanych laboratoriach istotne są funkcjonalności systemu wspierające kontrolę jakości. Bardzo często systemy
LIMS oferują możliwość dodawania do badań prób kontrolnych
i ślepych, rejestrowania materiałów odniesienia i opcje walidacji metod badawczych. Standardem w wielu LIMS-ach staje się
funkcjonalność kart kontrolnych oraz moduły badania stabilności.
Niektóre systemy pozwalają nawet na graficzne reprezentowanie
wyników i statystyk, wyłączanie z obliczeń pojedynczych punktów, podgląd i kontrolę wyników pogrupowaną w zależności od
dowolnych czynników (np. po punktach poboru), badania trendów
i wiele innych zaawansowanych funkcjonalności.

Raportowanie
Każdy LIMS oferuje konkretną formę generowania raportów,
jednak mogą się one bardzo różnić. Część systemów posiada wbudowane raporty, które tworzone są przez dostawcę na życzenie
klienta. Niestety w takim przypadku do dodania nowego lub modyfikacji już istniejącego szablonu wymagana jest często kosztowna
pomoc producenta oprogramowania. Istnieją dwa dużo lepsze rozwiązania: wbudowany w system generator raportów i wykorzystywanie zewnętrznych narzędzi do raportowania (np. crystal reports).
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Wbudowany generator jest prostszy w obsłudze i nie wymaga znajomości struktury bazy danych, jednak zewnętrzne narzędzia często dają większe możliwości, a pracownicy IT zazwyczaj są już zaznajomieni z jakimś z dostępnych na rynku generatorów raportów.
Dodatkowe funkcjonalności raportowania mogą znacząco
usprawnić pracę laboratorium i ułatwić administracji i kierownictwu podejmowanie decyzji. Przykładami mogą być tu: możliwość automatycznego lub ręcznego tworzenia raportów zbiorczych, łączenie i wersjonowanie raportów czy funkcjonalność
podpisu elektronicznego, a także wiele innych.

Zarządzanie magazynem
Moduł zarządzania magazynem wbudowany w system
LIMS może być niezwykle użyteczny dla laboratorium. Dzięki
stałemu kontrolowaniu zużycia odczynników przypisanego do
urządzeń i badań, LIMS automatycznie może kontrolować stany
magazynowe. System wyposażony w te funkcjonalności może
przechowywać informacje dotyczące inwentarza i wysyłać powiadomienia o kończących się zapasach lub terminach ważności (także „po otwarciu”). System powinien zawierać informację o wszystkich zasobach laboratorium: odczynniki, reagenty,
szkło laboratoryjne czy drobne urządzenia. Parametry użytych
do badań odczynników czy wzorców mogą zostać użyte w zaawansowanych przeliczeniach wyników. Niektóre systemy posiadają możliwość kontroli logistyki, dystrybucji zasobów między wieloma placówkami organizacji.

Koszt i warunki licencji
Dostawcy systemów LIMS w swoich ofertach często mają
różne modele licencjonowania swojego oprogramowania. Dla
niewielkich laboratoriów najczęściej wykorzystywane są licencje
imienne lub licencje na jednoczesnych użytkowników. Ponieważ
nigdy nie ma sytuacji, że wszyscy użytkownicy muszą być zalogowani na raz, ilość potrzebnych licencji na jednoczesnych użytkowników jest zawsze mniejsza niż faktyczna liczba pracujących w systemie osób. Dla jednaj zmiany należy przyjąć, że potrzebna liczba
licencji to między 1/3 a 1/2 liczby pracowników. Ten ułamek jest
znacznie mniejszy, gdy laboratoria pracują zmianowo. Dla dużych
organizacji wielu dostawców ma w swojej ofercie licencje korporacyjne zapewniające dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników.
Należy również zwrócić szczególną uwagę na koszt i metodologię wdrożenia. Poza faktyczną ceną implementacji, która
często przekracza cenę licencji, warto zastanowić się nad dodatkowymi kosztami, które organizacja będzie musiała ponieść
w trakcie wdrożenia. Różni pracownicy laboratorium muszą być
dostępni podczas trwania projektu. W trakcie fazy testowania
lub równoległej pracy użytkownicy będą mieli zwiększoną liczbę zadań i obowiązków. Wdrożenie LIMS-a jest obciążeniem dla
laboratorium, dlatego trzeba dopasować metodologię dostawcy do procesów biznesowych laboratorium, w taki sposób, aby
jak najmniej zaburzała jego pracę.
Każdy dostawca oferuje inne warunki wsparcia systemu
po wdrożeniu. Organizacja, w której płynność pracy jest szczególnie ważna (np. ciągła produkcja), powinna wybrać dostawcę oferującego wsparcie 24/7, który zagwarantuje szybki czas
reakcji i rozwiązywania zgłoszeń. Bardzo korzystnym dla laboratorium rozwiązaniem jest też oferowany przez niektórych
dostawców kilkumiesięczny okres wzmożonego wsparcia po
wdrożeniu. Dzięki temu intensywne wsparcie zapewnione jest
tylko w czasie, w którym jest niezbędne.

Podsumowanie

GUI i Dashboard
Istotnym, a niestety często pomijanym, aspektem oprogramowania jest interfejs. Łatwość poruszania się po systemie
i pracy w nim ma ogromny wpływ na zadowolenie użytkowników, co z kolei bezpośrednio przekłada się na ich jakość pracy.
W zależności od roli, użytkownicy wykonują w systemie różne zadania i korzystają z różnych funkcjonalności i modułów
systemu, a dostęp do innych danych jest istotny dla ich pracy.
Z tego powodu najbardziej zaawansowane systemy zapewniają
narzędzia do edycji interfejsu. W wielu LIMS-ach możliwe jest
skonfigurowanie strony startowej z wykresami oraz widoków
na ekranach w zależności od roli. Nieliczne systemy pozwalają
na tworzenie i zapamiętywanie zmian w interfejsie dla każdego
użytkownika z osobna.
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– Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryteria, wybrałem
8 najlepszych dostępnych na rynku produktów. Każdy z tych systemów posiada wszystkie podstawowe funkcjonalności systemu
LIMS i wiele dodatkowych, często unikalnych dla konkretnego narzędzia. Wszyscy wymienieni dostawcy mogą pochwalić się bogatą
listą referencji i mają wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach na
całym świecie. Aby ostatecznie dostosować system dla konkretnego laboratorium, niezbędna jest szczegółowa analiza struktury,
procesów biznesowych, zasobów i planów rozwoju danego laboratorium. Dobrze dobrany LIMS może zwrócić się w mgnieniu oka
– podsumowuje Waldemar Birk, prezes Solution4Labs.
Na podstawie dostępnych materiałów o systemach LIMS wielu światowych dostawców wybraliśmy 8 poniższych systemów
LIMS, naszym zdaniem najlepszych (kolejność jest przypadkowa):
• SampleManager (Thermo Fisher Scientific)
• Starlims (Abbott Informatics)
• LabWare LIMS (LabWare)
• QuaLIS (Agaram Technologies)
• LabVantage 8 (LabVantage)
• WebLIMS (LabLynx)
• WinLIMS.NET (QSI)
• Progeny Clinical (Progeny Soft ware).

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA DO ZASTOSOWAŃ
FARMACEUTYCZNYCH
KOMPONENTY OPAKOWAŃ
Coster ma ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu
systemów wysokowartościowych pojemników.
Ich asortyment do zastosowań farmaceutycznych obejmuje:
• Stosowanie wziewne przez usta: zawory inhalatorów ciśnieniowych
z dozownikiem i opakowania leków w sprayu przeciwko astmie
• Stosowanie wziewne przez nos: opakowania w technologii
Bag-On-Valve i główki rozpylające do roztworów soli kuchennej
oraz główki rozpylające i pompki do opakowań kropli do nosa w sprayu
• Stosowanie miejscowe: zawory, główki rozpylające i opakowania
w technologii Bag-On-Valve do płynów, żeli i gęstych substancji
• Stosowanie doustne: odpowiednio dostosowane zawory i główki
rozpylające

URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA
Obszerny zestaw maszyn do napełniania inhalatorów
ciśnieniowych z dozownikiem, opakowań w technologii
Bag-On-Valve i innych aerozoli:
• W pełni zautomatyzowane linie produkcyjne
(40-250 napełnień na minutę)
• Półautomatyczne linie produkcyjne
(20-35 napełnień na minutę)
• Urządzenia w skali laboratoryjnej do celów B&R i kontroli

USŁUGI FARMACEUTYCZNE
• Produkcja w pomieszczeniu sterylnym: wytwarzanie zaworów,
główek rozpylających i pompek do inhalatorów ciśnieniowych
z dozownikiem w dwóch pomieszczeniach sterylnych
spełniających wymogi normy ISO-8
• Współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi
• Usługi laboratoryjne i receptury
• Certyfikaty i rejestracje:
-

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 15378:2011
DMF typu III dla opakowań systemu Bag-On-Valve
i zaworów 20-mm

Coster Tecnologie Speciali GmbH
sales.de@coster.com
www.coster.com

Siemensstraße 22
76275 Ettlingen, Germany
Phone: +49 (7243) 5483-0

Argentyna - Francja - Niemcy - Włochy (siedziba główna) - Indie - Malezja - Holandia - Singapur - Hiszpania - Wielka Brytania - USA
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Jak wejść na rynek
farmaceutyczny,

pozostać na nim, rozwijać się
i powiększać zyski?
To pytanie i wiele innych tego typu stawia sobie niemal każdy odpowiedzialny manager z branży farmaceutycznej. Jeżeli jesteście
Państwo częścią zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem farmaceutycznym w obszarze sprzedaży czy inwestycji rynkowych
i jednocześnie darzycie pełnym, bezreﬂeksyjnym zaufaniem pracowników, to ten artykuł z pewnością rozczaruje. Natomiast
jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania o jakość pracy, efekty inwestycji i ich rentowność, to może być on okazją do porównania
własnych doświadczeń i rozwiązań biznesowych z punktem widzenia autora tekstu.

Dariusz Supeł
Pharma NaVigator

R

eceptą na sukces może być, lecz nie musi, doskonały
i skutecznie działający produkt promowany przez profesjonalny zespół handlowy czy medyczny. Niejednokrotnie dobrze
skrojona reklama, komunikowana w odpowiednich mediach,
przynosi doskonałe efekty.
Co w sytuacji, gdy większość produktów z portfolio firmy,
ze względu na potencjał segmentu terapeutycznego lub słabe
dotarcie numeryczne do aptek, nie nadaje się do inwestycji
reklamowych, a zwiększanie poziomu sprzedaży firma może
osiągnąć jedynie poprzez aktywne wsparcie profesjonalnego
zespołu handlowego?
Jak budować rynek, w którym około 60% obrotu realizowana jest w sieciach handlowych, pozostałe 20% generują
aktywności promocyjne hurtowni farmaceutycznych, a około
10% to wolumeny uzyskiwane w grupach zakupowych?
W jaki sposób rozwijać sprzedaż, gdy w każdy uzyskany
obrót wynoszący milion złotych musimy zainwestować często
ponad 300 tysięcy złotych w dodatkowe rabaty i opłaty stałe
związane z uczestnictwem w działaniach promocyjnych?

Poszukajmy odpowiedzi na te pytania w dwóch obszarach,
które, choć bardzo ważne, nie wyczerpują w całości problemów, jakimi są:
• profesjonalizm sprzedawcy, kierownika ds. kluczowych
klientów,
• budowanie strategii w oparciu o wiedzę rynkową, wyznaczanie i monitorowanie zadań handlowych.

Profesjonalny zespół sprzedaży
Myśląc o profesjonalizmie w omawianym obszarze, często
koncentrujemy naszą uwagę na umiejętnościach miękkich, takich jak: sprawne przeprowadzenie rozmowy handlowej i budowanie relacji z klientami. Zastanówmy się jednak nad dodatkowym elementem, który jest często pomijany w tym procesie,
czyli posiadanej wiedzy o dotychczasowej współpracy z klientem i jej aktywne wykorzystywanie. Mowa tutaj o:
• potencjale klienta,
• realizacji wolumenów uzgodnionych w negocjacjach handlowych,
• zwrotach towaru po zakończeniu promocji,
• rentowności inwestycji promocyjnych,
• zwrotach kapitału z inwestycji.

Czy nasz Key Accout Manager (KAM) wie, jaki realizuje trend sprzedaży u klientów kluczowych
i jakie ponosi koszty wraz z jego wzrostem?
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Jakie produkty sprzedaje jego klient i jakie związane są z tym koszty?

Jakie uzgodnił warunki promocji podczas negocjacji?

Jak wygląda realizacja wolumenów w porównaniu do uzgodnień?

Czy towar nie został zwrócony po zakończeniu promocji?
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Jeśli posiadamy taką wiedzę o naszym kliencie, możemy
zweryfikować i dostosować naszą ofertę do jego możliwości
i potencjału. Widzimy, gdzie zyskujemy, a gdzie tracimy. Tym
samym monitorujemy postępy wzajemnych relacji handlowych.

Jeśli około 60% obrotu farmaceutycznego jest generowana przez sieci apteczne, 20% przez aktywności hurtowni,
a około 10% uzyskujemy poprzez grupy zakupowe, to – opierając się na poniższym wykresie – co powinienem zmienić w
swojej strategii sprzedaży?
Czy obsługa sieci to wynik aktywności KAM i jego współpracy z koordynatorem, czy raczej praca przedstawiciela farmaceutycznego w aptekach?
Jaka część aptek danej sieci kupuje nasze produkty, a jaka
nie, i które z nich powinniśmy aktywizować?

Czy naprawdę wiesz, jak pracuje Twój zespół sprzedaży?
Do ilu klientów skutecznie docierasz? Co się dzieje z Twoimi
pieniędzmi na rynku?
Proponujemy innowacyjny system zarządzania sprzedażą, oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych, dedykowany branży farmaceutycznej i FMCG.
Uszczelniamy wycieki czasu, energii i pieniędzy. Dajemy
aktualną, profesjonalną bazę oraz możliwość bieżącej kontroli
budżetu promocyjnego. Usuwamy pytania oraz wątpliwości i
udzielamy jasnych odpowiedzi.
Poznałeś paraliżującą presję cyfr z napływających faktur?
Wydawało Ci się, że inwestujesz, a w rzeczywistości po prostu wydałeś pieniądze? Straciłeś dobrego pracownika, a wraz
z nim bezcenną wiedzę? Przyjąłeś zamówienie, ale nie byłeś
przygotowany do zwiększonych zakupów?
Nasz system zarządzania sprzedażą eliminuje Twoje dotychczasowe problemy. Przekazujemy Ci poprzez Pharma NaVigator
przejrzyste informacje i trwały fundament budowy sukcesu.

Zdaję sobie sprawę, że jest to tylko wierzchołek góry
lodowej, umownie nazwanej handlem farmaceutycznym,
a odpowiedź na jedno pytanie tworzy kolejne. Potrzeba budowania trwałej przewagi konkurencyjnej jest, w moim przekonaniu, ściśle powiązana z jakością wiedzy o naszych poczynaniach na rynku.

Pharma NaVigator (produkt firmy MDM Business Direction) to droga, która poprzez wiedzę o jakości pracy zespołu
sprzedaży pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną
na rynku. System integruje dane z trzech źródeł Sales Force
Automation, (SFA), koszty stałe promocji ERP, rozliczenie promocji z hurtu.

Budowanie strategii w oparciu
o znajomość rynku
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Informacje o autorze
Dariusz Supeł
Przez ponad 14 lat tworzył i rozwijał firmę Żywiec Trade Sp. z
o.o. (FMCG), która jest częścią
Grupy Żywiec S.A., początkowo
w charakterze Dyrektora Sprzedaży, a następnie Prezesa Zarządu. Uzdrawiał sytuację biznesową w Makroregionie
Południowy Zachód w firmie Tradis Sp. z o.o. (część
Emperia Holding S.A.) na stanowisku Dyrektora
Generalnego Makroregionu. W latach 2010-2015
umacniał pozycję firmy Oleofarm Sp. z o.o. na rynku farmaceutycznym, piastując stanowisko Prezesa

Zarządu. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w branży
FMCG oraz farmacji z powodzeniem wykorzystuje
jako współwłaściciel firmy MDM Business Direction Sp. z o.o., która jest producentem i dystrybutorem narzędzia analitycznego Pharma NaVigator,
wykorzystywanego w firmach farmaceutycznych do
skutecznego i efektywnego zarządzania zespołem
sprzedaży, nie tylko pod kontem osiąganych wolumenów, ale przede wszystkim rentowności ponoszonych inwestycji i realizacji celów jakościowych.
Osoby zainteresowane wymianą doświadczeń i poznaniem możliwości Pharma NaVigator zapraszam
do kontaktu: dariusz.supel@mdmbd.com.

e - w yd a ni e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

65

66

pakowanie
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

Ach te ulotki…
Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń, Intrograf-Lublin S.A.

Nie da się ukryć, że to właśnie ulotki sprawiają duży kłopot operatorom maszyn pakujących. Presja czasu, presja wydajności,
walące się plany produkcji i oczekiwania, aby ulotki, które „nie idą” teraz „szły”. Nie ważne, że pakujemy inną ulotkę, wykonaną
na innym papierze i dostarczoną z innej drukarni. Nie ważne, że jest w zupełnie innym formacie, a magazynowano ją w całkowicie
innych warunkach klimatycznych. Wiemy tylko jedno: jeszcze godzinę temu ulotki „szły” a teraz „nie idą”.

A

przecież jeszcze nie tak dawno wszystkie ulotki były dobre.
To kartoniki stwarzały problemy w pakowaniu. Nie otwierały się prawidłowo, nie zamykały, miały sklejenia wewnętrzne
i wiele innych wad. Jak to się stało, że produkty, które dotąd nie
stwarzały prawie żadnych problemów w pakowaniu, powodują
teraz znaczne utrudnienia związane z jakością procesu pakowania i jego wydajnością? W skrajnych przypadkach mogą wręcz
uniemożliwić proces pakowania.
Wszystkie przedstawione uwagi, spostrzeżenia są wynikiem wieloletniej współpracy z odbiorcami ulotek z branży
farmaceutycznej i kosmetycznej, włącznie z wprowadzaniem
na rynek nowych papierów do produkcji ulotek, a także badania
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przyczyn powstawania utrudnień związanych z ulotkami podczas pakowania.

Format ulotek
W wyniku zmian regulacji prawnych znacznie wzrosła ilość
informacji umieszczanych na ulotkach. Pojawiły się m.in. ulotki
z łączonymi wersjami językowymi. Zwiększeniu uległa wielkość
czcionki jaką drukowane są informacje na ulotce oraz odległości
między wierszami tekstu. Ulotkę można przeczytać bez używania lupy. Wszystkie te czynniki wymusiły konieczność znacznego zwiększenia formatu produkowanych ulotek. Do niedawna
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ulotka rozłożona w formacie zbliżonym do A4 była bez mała
standardem. Obecnie nie dziwi nas format rozłożonej ulotki sięgający np. 650 x 880 mm. Jest to praktycznie plakat, który następnie należy poskładać w taki sposób, aby można było umieścić go w opakowaniu z farmaceutykiem lub kosmetykiem. Jest
to wyzwanie technologiczne zarówno dla producentów ulotek
jak i dla operatorów maszyn pakujących. Aby sprostać wymaganiom rynku wiele ulotek odbieranych jest z drukarni w formie
złożonej na pół lub na trzy a nawet cztery części. Ulotki następnie składane są do odpowiedniego formatu na GUK-ach maszyn
pakujących. Takie półprodukty są wyzwaniem dla operatorów
maszyn pakujących. Wymagają dużej wiedzy i umiejętności, aby
móc sprawnie wykonywać ich złamywanie i dalsze pakowanie.
Rozmawiając z dostawcami maszyn pakujących prosiliśmy ich
o określenie maksymalnej prędkości pakowania i złamywania
na maszynach ulotek złożonych wcześniej w drukarni na trzy
części. Na to pytanie nigdy nie udało się uzyskać odpowiedzi
- mimo tego, że złamywanie może odbywać się do 450 taktów
na minutę. Takie produkty traktowane są jako niestandardowe,
nieprzewidywalne, które mogą znacznie ograniczyć wydajność
złamywania, a więc i pakowania. W części zgadzam się z taką
opinią, ale tylko w części, gdyż stosując optymalne warunki
technologiczne związane z produkcją tego typu ulotek możemy
ograniczać ilość powstających problemów.

Grubość ulotek
Wzrost formatów ulotek ma bezpośredni wpływ na ich
grubość po złożeniu. Nie pozostaje to obojętne na wzrost siły
potrzebnej do wprowadzenia ulotki do kartonika. Wielokrotne
złożenie kartki papieru - jaką jest przecież wydrukowana ulotka
- potrafi wręcz uniemożliwić wprowadzenie ulotki do kartonika.
Sztywność ulotki jest tak wysoka, że złożenie jej na pół podczas wprowadzania do kartonika sprawia bardzo duże problemy. Dodatkowe utrudnienie stanowi także deformacja kartonika – ulotka, która rozpycha kartonik znacznie komplikuje jego
zamykanie.
Na rynku można spotkać funkcjonujące maszyny pakujące,
w których ulotki wprowadzane są do kartonika poprzez blister
z tabletkami. Duża grubość / sztywność ulotki podczas wprowadzania do kartonika za pomocą blistra może okazać się nie
lada utrudnieniem, w skrajnych przypadkach czynność może
okazać się niewykonalna. Jeżeli dodatkowo mamy do czynienia z aluminiowym blistrem z perforacją, to mamy wyzwanie,
które może przekraczać możliwości technologiczne maszyny.
W takim przypadku wszelkie zmiany gramatury i rodzaju papieru, zmiany sposobu złamywania ulotki, podnoszenie wilgotności
papieru, nie są w stanie przynieść zadawalających rezultatów
i musimy liczyć się z brakiem powtarzalności procesu pakowania, łamiącymi się blistrami, czy też wypadającymi tabletkami.
Na tej maszynie pakującej, taka sama wielkość / grubość ulotki
przy tym rodzaju blistrów nie zostanie zapakowana.

Gramatura papieru
Chcąc zachować dotychczasową wielkość kartonika przy
rosnących formatach ulotek zaszła konieczność znacznego
zmniejszania grubości papieru, a zatem jego gramatury. Obec-

nie za standard można uznać papier o maksymalnej gramaturze
45 g/m². Coraz więcej ulotek wykonywanych jest na papierach
40 g/m². Podejmowane są próby dalszego obniżania gramatury
papieru do 37 g/m². Dawniej operatorzy kartoniarki nie wyobrażali sobie zmiany gramatury papieru z 60 g/m² do 45 g/m².
Wydawało się że, maszyny nie są przystosowane do takich gramatur, nikt nie będzie w stanie ustawić GUK-a na kartoniarce
ani procesu pakowania. Udało się dokonać niemożliwego, natomiast z rozmów z operatorami wynika, iż dostrzegają oni dużo
więcej problemów z ulotkami. Maszyny wymagają znacznie lepszego „dopieszczenia” regulacjami, konieczna jest także znacznie większa dbałość o ich stan techniczny. Papiery o niskiej
gramaturze 40-45 g/m² są bardziej podatne na zmianę swoich
parametrów, głównie stabilności wymiarowej oraz tendencji do
elektryzowania pod wpływem czynników zewnętrznych. Papiery te wymagają również większej dbałości i uwagi od strony
zapewnienia ich optymalnej wilgotności. Zachowując reżimy
technologiczne, możemy jednak znacznie ograniczyć ilość nieprzyjemnych niespodzianek podczas pakowania.

Elektryzowanie papieru
Skutki elektryzowania papieru są znacznie bardziej odczuwalne przy niskich gramaturach papieru. Przy niesprzyjających
warunkach ulotki produkowane na papierze 40g/m² mogą
powodować powstawanie niebezpiecznego zjawiska elektryczności statycznej. Przyczyn jego powstawania jest wiele:
tarcie papieru o metalowe elementy maszyn, gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności papieru, naprężenia powstające
podczas przekrawania arkuszy itp. Części z przyczyn możemy
uniknąć przestrzegając reżimów technologicznych związanych
z produkcją ulotek, warunkami transportu, magazynowaniem
oraz obchodzeniem się z ulotkami podczas konfekcjonowania. Spadek wilgotności względnej papieru poniżej 40% może
uniemożliwić wykonanie procesów introligatorski, a takim jest
złamywanie ulotek na GUK-ach maszyn pakujących. Natomiast
podniesienie wilgotności względnej papieru do 45-55% praktycznie eliminuje zjawisko elektryzowania.
Szczególnie trudnym okresem dla papierów o niskiej gramaturze jest zima i związane z nią wahania temperatury i wilgotności powietrza. Gwałtowne zmiany temperatury ulotek podczas
transportu i magazynowania mogą znacząco utrudnić proces
pakowania leków. Spotykałem się z sytuacjami, w których, aby
umożliwić proces złamywania ulotek i pakowania leków, ulotki wkładano do lodówki. Osiągano w ten sposób, najczęściej
nieświadomie, jeden cel tj. podniesienie wilgotności względnej
papieru, dzięki czemu ograniczono skutki powstania elektryczności statycznej. Nie jestem zwolennikiem tak radykalnego
klimatyzowania papieru, ale jeżeli to pozwalało na wykonanie
operacji pakowania, mogę przyjąć takie działanie za skuteczne.
Problem następuje wtedy, gdy wielkość zamówienia jest na tyle
duża, że do lodówki należało by włożyć kilkuset kilogramową
paletę z ulotkami. Preferowaną metodą jest zatem monitorowanie temperatury i wilgotności względnej ulotek oraz powolna ich klimatyzacja przed pakowaniem. Skuteczną metodą
ograniczania skutków powstawania elektryczności statycznej
w papierze jest „przewożenie optymalnego klimatu papieru”
z drukarni do odbiorcy ulotek poprzez ich pakowanie w folię
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termokurczliwą. Warto rozważyć takie rozwiązanie, szczególnie w okresie zimowym.

Szorstkość papieru
Szorstkość papieru – szorstkość ulotki. Do niedawna praktycznie nikt z odbiorców ulotek nie zwracał na to uwagi. Oczywiście zauważano, że różne papiery miały różną szorstkość –
tzw. różny poślizg, ale za wyjątkiem wykonania niezbędnych
regulacji maszyny złamującej nie przywiązywano do tego parametru większego znaczenia. Nie zwracano uwagi, jaki wpływ
może mieć szorstkość papieru na siłę potrzebną do włożenia
ulotki w kartonik. Nie zwracano uwagi, gdyż nie było takiej potrzeby. Miejsca na wprowadzenie ulotki do kartonika było na
tyle dużo, że zmiany szorstkości papieru, albo wcale nie wpływały na wydajność pakowania, albo wpływały na nią w niewielkim zakresie. Zmiana nastąpiła w momencie, gdy okazało się, że
miejsca w kartoniku na wprowadzenie ulotki mamy tak mało,
że ulotki wprowadzane są na „ścisk”. Natychmiast zauważono,
że ta sama ulotka wykonana na dwóch różnych papierach podczas pakowania zachowuje się zupełnie inaczej. Jedne ulotki
mimo braku miejsca pakowane są płynnie, z dużą powtarzalnością procesu, inne natomiast stwarzają problemy. Nie wchodzą do kartonika lub też nie składają się prawidło uniemożliwiając tym samym poprawne zamknięcie kartonika. Im mniej
jest miejsca w kartoniku na wprowadzenie ulotki, tym zmiany
szorstkości papieru, na którym wyprodukowano ulotki mają
większy wpływ na wydajność procesu pakowania.
Fot. 1
Paleta z
zabezpieczonymi
folią
termokurczliwą
pakietami ulotek

Prześwitywanie papieru
Jaki wpływ na to, czy ulotki podczas pakowania „idą” może
mieć prześwitywanie papieru? Otóż ma bardzo duże. Posłużę
się przykładem jednego z odbiorców, który „odchudził” grama-

turę papieru, na której dotychczas wykonywano ulotki. Obniżył
gramaturę papieru z 45 g/m² do 40 g/m². Różnica tylko 5 g/m².
Jednak współczynnik nieprzezroczystości papieru zmalał z 86%
do 81%. Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości papieru
wynikające z jego budowy, różnice nieprzezroczystości papieru
na pojedynczych ulotkach były znacznie większe, gdyż wszystkie podawane w specyfikacjach technicznych parametry papieru bazują na wartościach uśrednionych. Nie zmieniono formatu
ulotki ani sposobu złamywania. Nie sprawdzono tylko dwóch
elementów tj. wymienionej wcześniej zmiany przezroczystości
papieru oraz wynikającego z tej zmiany stopnia prześwitywania
pharmakodów z jednej strony ulotki na drugą. Podczas pakowania okazało się, że prawidłową pracę czujnika odczytującego pharmakody zakłóca jego prześwitywanie ze spodu ulotki.
Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości sposobu złamywania ulotki na GUK-u kartoniarki (tylko cztery kasety) prześwitującego pharmakodu nie
można było „ukryć” wewnątrz ulotki. W skutek takiego błędu
proces pakowania wydłużył się wielokrotnie.

Co możemy zrobić, aby ulotki „szły”?
Wszystkie wymienione wcześniej czynniki znacznie wpływają na utrudnienia w procesie pakowania. Nie wyczerpują jednak
wszystkich zagadnień z tym związanych. Należy tu wspomnieć
o czynnikach leżących po stronie firmy pakującej, takich jak:
• stan techniczny złamywarki na maszynie pakującej,
• możliwość zapewnienia optymalnego klimatu podczas magazynowania ulotek i na halach maszyn pakujących,
• umiejętności operatorów maszyn pakujących,
• standaryzacji formatów ulotek itp.
Zajmę się natomiast tylko czynnikami związanymi z wykonaniem ulotek leżącymi po stronie drukarni. To właśnie sposób
ich wykonania, bezpieczne konfekcjonowanie oraz warunki,
w jakich są dostarczane do odbiorcy w znacznym stopniu wpływają na proces pakowania. Co można zatem zrobić, aby ułatwić
pracę operatorom kartoniarek i zwiększyć efektywność pakowania?

Rodzaj papieru
Właściwy dobór papieru do produkcji ulotek, dostosowany
do potrzeb odbiorcy, jego przyzwyczajeń i umiejętności obsługi
maszyny pakującej mają niebagatelny wpływ na efektywność
pakowania. Często spotykam się z sytuacjami, że „specyfikacja techniczna” związana z ulotkami dopuszcza stosowanie do
produkcji kilka różnych asortymentów papieru o tej samej gramaturze. Jest to rozwiązanie preferowane zarówno przez drukarnie jak i odbiorców ulotek. Rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo Klienta w przypadku braku danego asortymentu
papieru na rynku. Założenie jak najbardziej słuszne. Jednakże
prowadzi ono do sytuacji, w której od każdego z dostawców
możemy otrzymać ulotki wykonane na innym papierze. Każda
z tych ulotek będzie wymagała wykonania regulacji GUK-a na
kartoniarce oraz regulacji podajnika ulotek do kartonika. Każdy
z zastosowanych papierów będzie miał inne właściwości. Nie
oznacza to, że właściwości papieru będą złe, nieprawidłowe.
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Ochrona
osobista

Detekcja gazów

Rozwiązania Dräger dla przemysłu farmaceutycznego
„Zero wypadków” to „zero skażenia” — osiągnięcie tego celu wymaga ochrony
pracowników i środowiska pracy przed potencjalnymi zagrożeniami. Od środków
ochrony indywidualnej dla pracowników laboratoriów i produkcji, przez stacjonarne
systemy detekcji gazu, po rozwiązania dotyczące czyszczenia pomieszczeń —
Dräger opracowuje produkty, którym możesz ufać. Więcej informacji na naszej
stronie www.draeger.com.
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Fot. 2.
Pomiar
wysokości
pakietu
z ulotkami
od strony
grzbietu
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Nie da się jednak ukryć, że będą po prostu inne. W takiej sytuacji nie ma możliwości płynnego przejścia z jednego asortymentu ulotek na drugi. To wymaga dodatkowych regulacji i związanych z tym strat czasu.
Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wybór
jednego z kilku papierów dopuszczonych do produkcji w „specyfikacji technicznej”. Papieru, który wg. oceny operatorów
maszyn pakujących sprawuje się najlepiej i nie ma problemów
z pakowaniem ulotek wykonanych na takim papierze. Ulotki po
prostu „idą”. Wszyscy dostawcy powinni otrzymać informację,
że Zamawiający oczekuje ulotek wykonanych na wybranym papierze.

Klimat dostarczanych ulotek
Nowoczesne drukarnie dbające o bardzo wysoką jakość
produkcji oraz bezpieczeństwo swoich Klientów, starają się
zapewnić optymalne warunki klimatyczne na swoich halach
produkcyjnych. Dotyczy to również magazynowania i transportu. Starają się, aby optymalny klimat był jak najdłużej
w dostarczanych ulotkach. Wydaje się to niemożliwe? Jak można dostarczyć optymalny klimat ulotek? Jest to jak najbardziej
realne. Skuteczną metodą jest odpowiednie zapakowanie ulotek. Sposobem na „transport klimatu” (Fot. 1 ) jest zabezpieczenie pakietów z ulotkami na czas transportu i magazynowania
folią termokurczliwą.
Potwierdzają to badania nad zachowaniem odpowiedniego klimatu ulotek w obrębie pakietów zabezpieczonych folią
termokurczliwą. Podczas pakowania, wykorzystując termometr i higrometr sztyletowy zbadano temperaturę i wilgotność
względną papieru, z którego zostały wykonane ulotki. Wyniki
pomiarów były następujące: temperatura papieru 22˚C, wilgot-
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ność względna papieru 55%. Następnie po zabezpieczeniu pakietu folią termokurczliwą i zapakowaniu w opakowanie zbiorcze z tektury falistej, ulotki zostały umieszczone na sześć miesięcy w magazynie wyrobów gotowych. Warunki klimatyczne
w magazynie są zbliżone do warunków panujących u naszych
odbiorców tj. wilgotność powierza w przedziale 40 – 60% i temperatura 18-26˚C. Zmienność temperatury i wilgotności wynikała z czasookresu wykonywania testu. Badania wykonywane
było w przedziale styczeń (pakowanie ulotek) – czerwiec (badanie ulotek). Wyniki pomiarów kontrolnych były następujące:
temperatura pakietów z ulotkami 24˚C, wilgotność względna
papieru 48%. Najistotniejszy parametr jakim jest wilgotność
względna papieru, po 6 miesiącach magazynowania zmniejszył się tylko o 7%. Jeżeli papier będzie miał taką wilgotność
względną, nie będzie stwarzał problemów podczas złamywania
oraz pakowania ulotek w kartoniki. W ten sposób praktycznie
eliminujemy występowanie zjawiska elektryczności statycznej
papieru. Takie ulotki podczas pakowania „idą”.

Prasowanie ulotek
Wydajność złamywania ulotek, które wcześniej były
wstępnie złożone na dwie lub trzy części w drukarni, w dużej
mierze zależy od precyzji złamywania, ale również od stopnia
sprasowania.
Im pakiety z ulotkami są lepiej sprasowane, tym lepiej pobierają je podajniki złamywarek GUK na kartoniarkach oraz lepiej prowadzone są w kasetach zespołów złamujących. Część
„specyfikacji technicznych” otrzymywanych przez drukarnie
wyraźnie określa dopuszczalną różnicę wysokości pakietu 500
ulotek złożonych na pół od strony grzbietu i przeciwnej na
15 mm ( Fot. 2, Fot. 3 ) przy gramaturze papieru 50 g/m².

10000 farmaceutycznych
materiałów odniesienia
Wsparcie zapewnienia
jakości
Napisz do nas pl@lgcgroup.com
lub zadzwoń +48 22 7513140

• Wzorce API i zanieczyszczeń
• Wzorce pierwszorzędowe LGC
• Wzorce robocze LGC
• Wzorce farmakopealne
• Badania biegłości
• Szczepy i linie komórkowe ATCC

www.lgcstandards.com • Nauka dla bezpieczniejszego świata
LGC Quality - ISO 9001 • ISO/IEC 17025 • ISO Guide 34 • GMP/GLP • ISO 13485 • ISO/IEC 17043
© LGC Limited, 2017. All rights reserved. LGC Standards is part of the LGC Group. STD/0015/GJ/0317

lgc-standards-pharma

@LGCStdsPharma

72

pakowanie
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

•
•

podajnik ulotek złożonych w harmonijkę,
podajnik ulotek wielopanelowych tzw. zaklejanych.

Jeżeli spojrzymy na utrudnienia związane z ulotkami, największe problemy skupiają się wokół ulotek, które musimy
złamywać na maszynach pakujących. Narażeni jesteśmy na :
• wpływ różnych rodzajów papieru w kolejnych zleceniach,
• skłonność do elektryzowania papierów o niskiej gramaturze,
• konieczność przestrzegania rygorów związanych z klimatem papieru,
• kłopotliwe regulacje przy zmianach formatu ulotek,
• kosztowne wymiany zużywających się podzespołów złamywarki,
• ograniczenie formatu i grubości składanej ulotki.

Fot. 3.
Pomiar
wysokości
pakietu
z ulotkami
po przeciwnej
stronie grzbietu

Jest to wyzwanie dla drukarni. Taki stopień sprasowania
ulotek wymaga dołożenia starań podczas ustawienia złamywarki w drukarni. Zadanie ułatwia zastosowanie specjalnego
podzespołu prasującego ulotki po złamywaniu. Przy rozsądnym, możliwym do uzyskania określeniu stopnia sprasowania
ulotek wstępnie załamywanych w drukarni, możemy skutecznie zwiększyć efektywność pakowania. Odbiorcy otrzymują
ulotki o powtarzającej się jakości. Dzięki czemu redukowane
są problemy podczas pakowania.
Znacznie trudniejsze jest sparametryzowanie stopnia
sprasowania ulotek dostarczanych przez drukarnie w formie
harmonijki lub ulotek wielopanelowych. Wynika to nie z techniki wykonywania samych pomiarów kontrolnych, a narzędzi
potrzebnych do wykonywania takich pomiarów. Zwykłe grubościomierze czy suwmiarki nie pozwalają na wykonywanie
pomiarów kontrolnych z zastosowaniem tej samej stale powtarzalnej siły nacisku. Może to skutkować otrzymywaniem
różnych wyników pomiarów. Konieczne jest korzystanie
z narzędzi pomiarowych wyposażonych w możliwość kontroli
siły nacisku podczas badania. Jesteśmy wtedy w stanie nie
tylko kontrolować stopień sprasowania ulotek, ale również
wymagać od drukarni dostaw ulotek o powtarzalnej jakości.

Rodzaj ulotek
Chcąc zwiększać efektywność pakowania na kartoniarkach powinniśmy zastanowić się, w jaki rodzaj podajnika
mamy wyposażyć naszą kartoniarkę. Jaki rodzaj ulotek stwarza najwięcej problemów i ograniczeń w pakowaniu? Czy ma
maszynę pakującą wyposażyć w:
• złamywarkę GUK i sami złamujemy ulotki,

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, rozsądnym wydaje się „pozbycie” z procesu pakowania czynności
związanych ze złamywaniem ulotek. Rozmawiałem z wieloma
operatorami kartoniarek. Pytałem się o rodzaj ulotek, który
preferują jako najbardziej efektywne w procesie pakowania.
Oczywiście zdania były podzielone w zależności od specyfiki
ulotki, z którą dany operator miał do czynienia. Operatorzy
złamujący na GUK-ach ulotki tylko w formie luźnej kartki na
papierze o gramaturze zbliżonej do 50 g/m² chwalili ten rodzaj ulotek. Natomiast operatorzy, którzy musieli złamywać
ulotki wcześnie złożone w drukarni na dwie lub trzy części
na papierze o gramaturze 40 g/m² nie wyrażali się pochlebnie
o takich ulotkach. Zwracali również uwagę na spadek wydajności pakowania przy tego typu ulotkach. W przypadku
ulotek dostarczanych w formie harmonijki należy pamiętać
o utrudnieniach będących wynikiem wprowadzania do kartonika sztywnych ulotek o dużej grubości. Utrudnienia związane są nie tylko z oporem stawianym przez ulotkę w momencie
wprowadzania do kartonika, ale również z samym zamknięciem kartonika. Przy tego rodzaju ulotkach należy pamiętać
o ograniczeniu związanym ze zwiększaniem formatu ulotki.
W którymś momencie skończy się możliwość zwiększania
formatu ulotki, gdyż nie będziemy w stanie wprowadzić ulotki
do kartonika. Ulotki będą zbyt sztywne. Opór stawiany przez
papier uniemożliwi ich poprawne wprowadzenie do kartonika.
Czy wobec ograniczeń związanych z ulotkami złamywanymi podczas pakowania i ulotkami w formie harmonijki antidotum są ulotki wielopanelowe – zaklejane? Jeżeli zmianie
nie ulegną uwarunkowania prawne i trendem, który od kilku
lat obserwujemy z punktu widzenia drukarni będą nadal rosnące formaty ulotek, najlepszym rozwiązaniem pozostaną
ulotki wielopanelowe. Ten rodzaj ulotek eliminuje z procesu
pakowania wszystkie utrudnienia i ograniczania związane
z ich złamywaniem. Eliminujemy ograniczania ulotek złożonych w harmonijkę. Podajniki ulotek wielopanelowych charakteryzują się dużą niezawodnością i prostotą obsługi. Czy
jest to najlepsze rozwiązanie? W zależności od kryteriów oceny z pewnością nie. Pozwala jednak znacznie zwiększyć efektywność pakowania oraz zmniejszyć ograniczania związane
z rosnącymi formatami ulotek.

Outsourcing walidacji i kwalifikacji
Walidujemy oprogramowanie, procesy mycia, procesy
produkcyjne, metody analityczne
Kwalifikujemy instalacje, media procesowe i laboratoryjne,
pomieszczenia, urządzenia produkcyjne i laboratoryjne
Wykonujemy audyty, mapingi, pomiary i kalibracje, odbiory
FAT i SAT, wdrożenia IT
Utrzymujemy stan zwalidowany

Wejdź na ecvalidation.com i zobacz co robimy

74

pakowanie
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

Pakowanie i serializacja
– czy walidacja to wyzwanie?

Michał Timler
Validation Cloud Manager w ecvalidation
(ecvalidation jest częścią grupy eConsulting)

Wraz z ogłoszeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, zobligowano firmy farmaceutyczne do wdrożenia rozwiązań pozwalających na serializację poszczególnych opakowań. Odpowiednie systemy
powinny być wdrożone do końca 2018 roku.

W
•
•

międzyczasie, w 2015 roku Komisja Europejska wydała
nowe Aneksy:
Aneks 15 - Annex 15: Qualification and Validation
(30.03.2015)
Aneks 16 - Annex 16: Certification by a Qualified Person
and Batch Release (12.10.2015)1

W Aneksie 15 między innymi dodany został nowy rozdział
mówiący o konieczności walidacji pakowania, a przede wszystkim kwalifikacji urządzeń i systemów w to zaangażowanych.
Równocześnie Aneks 16 nakłada nowe obowiązki na Osobę
Wykwalifikowaną: „Osoba Wykwalifikowana jest odpowiedzialna za zapewnienie, że ...cały łańcuch dostaw substancji
czynnej i produktu leczniczego, aż do etapu certyfikacji jest
udokumentowany i dostępny dla Osoby Wykwalifikowanej.2”
Wdrożenie i realizacja wymagania dotyczącego serializacji
opakowań w połączeniu z koniecznością śledzenia serii, wymaga kompleksowego podejścia, ponieważ integruje kilka kom-
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ponentów: urządzenia produkcyjne, systemy drukujące (zintegrowane z urządzeniami lub niezależne), nadrzędny system
do generowania i zarządzania numerami seryjnymi wraz z bazą
danych oraz system do śledzenia serii.
W takim przypadku walidacja pakowania, to nie tylko skwalifikowanie urządzeń, czy zwalidowanie systemów komputerowych. Jest to również zweryfikowanie interakcji między nimi.
Działania walidacyjne i kwalifikacyjne powinny być prowadzone w ramach całego cyklu życia urządzenia i systemu oraz
oczywiście wynikać z Analizy Ryzyka. Jest to szczególnie ważne patrząc na kompleksowość powyższego rozwiązania.
Dokładna Analiza Ryzyka nie tylko będzie niezbędna
w procesie kwalifikacji i walidacji ale również może być bardzo pomocna podczas opracowywania Specyfikacji Wymagań
Użytkowanika (URS – User Requirement Specification). Znając
krytyczne obszary, można już na etapie projektu, wraz z dostawcą urządzania czy systemu, zaplanować w jaki sposób ryzyko to będzie zminimalizowane bądź wyeliminowane. Stosując

reklama

podejście Jakość przez Projekt (QbD – Quality by Design) można zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze na późniejszych
etapach realizacji i walidacji.
Działania walidacyjne muszą być odpowiednio zaplanowane,
a ich zakres wynikać ze wspomnianej wcześniej Analizy Ryzyka.
W tym celu należy oczywiście opracować Plan Walidacji. Jeżeli
zgodnie z wewnętrznymi procedurami osobno powstanie Plan
Kwalifikacji dla urządzeń pakujących i drukarek oraz osobno Plan
Walidacji dla systemu serializacji i śledzenia serii, wówczas zalecam by opracować nadrzędny Plan Walidacji, który odpowiednio
skoordynuje obydwie aktywności oraz pozwoli zaplanować integracyjne testy końcowe dla całego procesu.
Kwalifikacja urządzeń pakujących i drukarek powinna się
odbyć w zgodności z Aneksem 15 do Rozporzędzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia
9.11.2015. Dodatkowo można skorzystać z poradników branżowych takich jak: ISPE Baseline Guide Volume 5: Commissioning and Qualification, ISPE Good Practice Guide: Applied Risk
Management for Commissioning and Qualification czy ISPE
Good Practice Guide: Packaging, Labeling, and Warehousing
Facilities (PACLAW).
Walidacja dla systemu do serializacji oraz śledzenia serii
powinna się odbyć w zgodności z Aneksem 11 do wspomnianego już Rozporządzenia. Również i w tym obszarze zachęcam
do skorzystania z poradników branżowych jak na przykład:
ISPE Good Practice Guide: GAMP® 5: A Risk-Based Approach
to Compliant GxP Computerized Systems.
Odpowiednio przeprowadzone integracyjne testy końcowe mogą zastąpić zarówno fazę Kwalifikacji Procesowej PQ,
w przypadku urządzeń pakujących i drukarek jak i analogiczną
fazę w przypadku systemów komputerowych. Z jednej strony
pozwoli to na skrócenie obydwu procesów, ale co ważniejsze,
dostarczy nam dowodów, że cały Proces Pakowania i Serializacji jest odpowiednio zaprojektowany, wdrożony i zarządzany.
Całość prac na koniec powinna zostać oceniona i podsumowana w Raporcie Końcowym Walidacji i zgodnie z cyklem
życia, rozpoczyna się faza utrzymania stanu zwalidowanego.
Czy w związku z powyższym, walidacja to wyzwanie? To
oczywiście zależy od finalnie przyjętego rozwiązania technicznego oraz jego poziomu złożoności, ale nawet rozwiązanie opisane powyżej, dla doświadczonego zespołu będzie na pewno
interesującym i rozwojowym projektem. W takim przypadku
walidacja pakowania, to nie tylko skwalifikowanie urządzeń,
czy zwalidowanie systemów komputerowych. Jest to również
zweryfikowanie interakcji między nimi. Patrząc na to w tych
kategoriach myślę, że możemy zacząć nieśmiało mówić o Walidacji Procesu Pakowania.

Biografia:
1.

Odpowiedni Projekt rozporządzenia, ze zmianami do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia
9.11.2015 z początkiem roku 2017 został przekazany do opiniowania.
Postęp prac można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293857

2.

Fragment, na podstawie wcześniej wspomnianego Projektu
rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293857
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Lekolepki

– spojrzenie w przyszłość

mgr farm. Piotr Merks
Katedra Technologii Postaci Leku, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr farm. Damian Świeczkowski
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Piotr Merks z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wymyślił Lekolepki. To etykietopiktogramy
umieszczane na opakowaniu produktów leczniczych w aptece przedstawiające najważniejsze zasady efektywnej farmakoterapii
w postaci czytelnej i prostej formy graficznej. Dzięki nim pacjent wie, jak i kiedy przyjmować konkretny lek oraz jak go bezpiecznie
przechowywać.

Z

dolność właściwego zrozumienia informacji medycznej jest
jednym z podstawowych warunków efektywnej farmakoterapii, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów
(ang. adherence) i prowadzi do uzyskania korzystniejszych wyników leczenia jak również poprawia bezpieczeństwo poprzez
ograniczenie ilości działań niepożądanych. Szereg aktualnie
prowadzonych badań naukowych skupia się na poszukiwaniu
rozwiązań, interwencji, które w sposób trwały mogą poprawić
adherencję. Stworzenie takich rozwiązań nastręcza szeregu
trudności, od tych natury metodologicznej – sposobu pomiaru
stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych, po te związane z kosztami ewentualnych interwencji, często niemożliwych
do sfinansowania nawet ze środków publicznych. Idea etykietopiktogramów umieszczanych bezpośrednio na zewnętrznym
opakowaniu produktów leczniczych – Lekolepek - wpisuje się
w ten istotny trend praktyki aptecznej i klinicznej na świecie,

Fot. www.ekolepki.pl
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reklama
Fot. www.to.com.pl

Bezpieczeństwo
i szybkość pracy
Bezpieczeństwo pacjentów i ochrona wizerunku
firmy są dla niej kluczowe. Rozumiemy to
doskonale i dlatego stworzyliśmy system
kontroli zgodności i jakości nadruku na
co więcej jest rozwiązaniem akceptowalnym kosztowo i komfortowym, zarówno dla
pacjentów jak i przedstawicieli zawodów medycznych.

opakowaniach farmaceutycznych.

Od badacza do pacjenta

dla Ciebie ważne różnice, a Ty spokojnie

Wprowadzenie etykietopiktogramu (w tym również Lekolepek) do rzeczywistej
praktyki aptecznej poprzedza walidacja, proces, w którym badacze upewniają się, że
grafika umieszczona na piktogramie jest zrozumiała oraz akceptowalna przez pacjentów, również tych z obniżonymi kompetencjami zdrowotnymi, m.in. po 65 roku życiu
czy osób z wykształceniem podstawowym lub obniżonymi zdolnościami poznawczymi. Dobór populacji pacjentów do badania walidacyjnego może być różnorodny
tak aby w możliwie szerokim zakresie udowodnić wiarygodność i rzetelność etykietopiktogramu. Jednym z najistotniejszych elementów walidacji jest ocena zgadywalności (transparency, guessibility) poprawnego znaczenia piktogramu. Ponadto w toku
walidacji zbiera się opinie pacjentów, które po analizie pozwolą na zaprojektowanie
lepszych z punktu widzenia pacjenta etykietopiktogramów. Tym samym walidacja jest
procesem, w którym dokonujemy stałego doskonalenia narzędzia, jak również wnosimy nowe, cenne uwagi na temat samej metodologii badania.

Lekolepki
– odpowiedź na potrzeby pacjentów
Niewątpliwie, Lekolepki są przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby polskich
pacjentów. To efektywne narzędzie może na trwale wpisać się w praktykę apteczną
w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia. Co więcej, dzięki wprowadzeniu
tego narzędzia, farmaceuci zyskają możliwość prowadzenia opieki farmaceutycznej
zgodnej z międzynarodowymi wytycznymi, w tym z ideą medycyny (i farmacji) spersonalizowanej. Dzięki Lekolepkom każde opakowanie produktu leczniczego „staje się”
indywidualnie dedykowane konkretnemu pacjentowi oraz jego potrzebom.

Soczewki Focusa 2016
Lekolepki – nagradzane wielokrotnie w Polsce oraz zagranicą – mają okazję zdobyć kolejne ważne wyróżnienie naukowe – Soczewki Focusa 2016. Plebiscyt soczewki
Focusa, jak co roku uznawany jest za jedno z najważniejszych naukowych wydarzeń w
Polsce. Nagroda ma promować innowacyjne rozwiązania o charakterze aplikacyjnym
stworzone przez polskich uczonych. Na Lekolepki można głosować za pośrednictwem
strony internetowej (http://www.soczewki.focus.pl/innowacje-medyczne) w kategorii –
innowacje medyczne. Głosowanie trwa do końca marca. Głos oddany na Lekolepki
– to nie tylko uhonorowanie polskich naukowców zaangażowanych w powstanie i rozwój projektu, ale krok w stronę poprawy losu polskich pacjentów i zmianę roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. To nowa perspektywa – innowacyjna, oparta na
badaniach naukowych, a przy tym bliska potrzebom pacjentów i oczekiwaniom jakie
stawia nam współczesna medycyna i farmacja.

Od teraz komfortowo i błyskawicznie sprawdzisz
jakość wszystkich opakowań. System znajdzie
zdecydujesz, czy są krytyczne.
Po prostu. Od teraz EyeC.
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Suplementy diety a opakowanie,
jako najtańsza forma reklamy

Alicja Markowicz

Burgopak Patented System

Pirells Innovative

Na naszym rynku pojawił się prawdziwy wysyp suplementów diety. Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej
świadome i chce się odżywiać zdrowo – stąd coraz więcej preparatów wspomagających zdrowy i aktywy tryb
życia. Są to głównie preparaty bez recepty, która coraz częściej możemy kupić nie tylko w aptece ale również
w drogeriach czy zwykłych sklepach. Przy tak szerokiej gamie dostępnych preparatów wybranie tego jednego
który chcemy kupić jest bardzo trudne. Dla producentów suplementów jest to prawdziwe wyzwanie, bo nie
wystarczy już tylko reklama, a jak wiadomo opakowanie to najtańsza forma reklamy.

P

rzy natłoku reklam w gazetach i telewizji, Klienci coraz częściej podejmują decyzję o zakupie już w sklepie, przy półce
z produktami. To właśnie wtedy opakowanie jest tym elementem, który warunkuje czy Klient zdecyduje się na nasz produkt.
Jest to szczególnie ważne, jeśli nasz produkt jest produktem
premium – wtedy opakowanie musi odzwierciedlać charakter
produktu w środku.

Opakowania Burgopak
– blistry w nowym wydaniu
Idealnym rozwiązaniem w takim wypadku są opakowania
Burgopak, zaprojektowane z myślą o przemyśle farmaceutycznym i suplementach diety. Opakowania Burgopak są oparte
na opatentowanym, przesuwnym mechanizmie który sprawia,
że pociągając za jedną część opakowania, druga wysuwa się
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automatycznie. Seria opakowań Burgopak to propozycje dla
produktów w blistrach oraz produktów w saszetkach. Przy
produktach w blistrach mamy do wyboru opakowanie na jeden
lub dwa blistry. W zależności od wybranej opcji, w opakowaniu mamy jeden blister plus panel z miejscem na informację lub
dwa blistry wysuwające się na prawą i lewą stronę. Opakowanie może być dowolne modyfikowane, tak aby pomieścić wymaganą przez Klienta liczbę tabletek. Wielkość tabletek również jest dowolna. W standardowej ofercie mamy do wyboru
7 produktów – trzy propozycje na produkty w blistrach, dwa
produkty do zapakowania istniejących blistrów Klienta oraz
dwa produkty na saszetki.
System Burgopak oferuje kilka bardzo istotnych zalet
w porównaniu do zwykłych opakowań obecnych na rynku. Po
pierwsze oferuje integracje produktu z opakowaniem – jest to
podstawowy problem przy lekach kupowanych w zwykłych
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opakowaniach typu sleeve – blister zazwyczaj nosimy osobno
a ulotka z ważnymi informacjami i dawkowaniem zazwyczaj nam
się gubi. Przy opakowaniach typu Burgopak wszystkie elementy
są ze sobą związane, co eliminuje nam ten problem. Informacje
w opakowaniu możemy umieścić na zewnątrz, na wysuwanym
panelu, jak również możemy dołączyć do opakowania ulotkę lub
cienki booklet. Dodatkowy plus to zabezpieczenie blistra przed
przypadkowym uszkodzeniem – na przykład w torebce. Blister
po schowaniu jest zasłonięty a więc leki są bezpieczne w środku.
Producenci często pytają, czy mogę użyć w tych opakowaniach swoich blistrów aby uniknąć początkowego kosztu dosyć
drogiego narzędzia do blistrowania (w opakowaniu Burgopak
blister musi posiadać wolną przestrzeń która wspomaga funkcjonowanie opatentowanego mechanizmu). Do niedawna nie
było to możliwe, ale firma wprowadziła nowe opakowania które
to umożliwiają. Dzięki temu możemy zmienić opakowanie produktu nie zmieniając wyglądu samego blistra. Jest to bardzo
pomocne gdy chcemy wprowadzić na przykład gamę premium
danego produktu. Dodatkowo opakowania oraz same blistry
możemy wzbogacić o elementy zabezpieczające czy personalizowane nadruku na blistrze – na przykład z dniami tygodnia.

Uszlachetnienia jako jeden z największych
atutów opakowań kartonowych
Zaletą opakowań Burgopak jest również to, że są to opakowania kartonowe a te możemy dowolnie uszlachetniać, tak
aby nadać im dodatkowo wyjątkowego charakteru. Aby wyróżnić się spośród innych produktów nie wystarczy już użycie
zwykłego nadruku czy hotstampingu – są to już rzeczy bardzo
powszechne które nie gwarantują, że nasz produkt będzie bardziej widoczny. Obecnie obserwujemy na rynku wzrost zainteresowania niestandardowymi uszlachetnieniami. Klienci stają
się coraz bardziej wymagający jeśli chodzi o wykończenie, jakość, ale również surowce. Coraz częściej poszukują kartonów
niestandardowych i niekoniecznie najtańszych. Opakowanie
ma być jednym z narzędzi sprzedaży, a co za tym idzie musi
być atrakcyjne dla oka – bo jak wiemy większość z nas kupuje oczami. W opakowaniach kartonowych, a takimi są właśnie
opakowania Burgopak, mamy możliwość użycia tak naprawdę
wszystkich dostępnych na rynku uszlachetnień. Podstawą jest dobra, ciekawa i innowacyjna grafika dodatkowo podkreślona ciekawym uszlachetnieniem.

Burgopak Patented System

Nowe oblicze badań
System Burgopak oferuje również bardzo ciekawe rozwiązania na zestawy do badań lub instrumenty medyczne. Coraz
popularniejsze na naszym rynku są badania DNA które możemy
wykonać w domu. Wystarczy zarejestrować się przez Internet,
zamówić zestaw, pobrać w domu próbkę i wysłać ją do badania.
Firma Burgopak oferuje dedykowane opakowania na takie zestawy. Opakowania takie oferują możliwość personalizacji – na
przykład dostosowania przegródek w środku do elementów
które będą wysyłane. Możemy do nich dołączyć instrukcję,
informacje o badaniu, jak również kopertę zwrotną. Jest to na
pewno dużo bardziej atrakcyjniejszy sposób wysyłki niż prosta koperta w której wszystkie elementy mieszają się ze sobą
w trakcie transportu. Tutaj każdy z elementów ma swoje miejsce które łatwo opisać na ulotce informacyjnej, tak aby ułatwić
pacjentowi korzystanie z zestawu.
Coraz częściej firmy wybierają opakowania Burgopak jako
opakowanie na instrumenty medyczne – na przykład termometry, narzędzia chirurgiczne. Jest to segment rynku który rozwija
się równie szybko co same suplementy diety dlatego tutaj również ważne jest aby wyróżnić się spośród konkurencji. Opakowanie musi zabezpieczać produkt prezentując go tym samym
w ciekawy sposób. Najczęściej produktowi towarzyszą ulotki
czy instrukcje na które również znajdzie się miejsce w dobrze
zaprojektowanym opakowaniu.

Projektowanie – najważniejszy aspekt
wprowadzania nowego opakowania na rynek
Ze względu na bardzo dużą konkurencję rynkową, Klienci
coraz częściej decydują się na opakowania projektowane specjalnie dla nich – nie chcą bazować na projektach innych czy
utartych standardach. Coraz częściej szukają nowych form,
sposobów otwierania czy kształtów. Z punktu widzenia firm,
które zajmują się projektowaniem i produkcją opakowań,
jest to niezwykle interesujące wyzwanie, szczególnie, że karton daje nieograniczone możliwości w zakresie kreacji. Firmy
te cały czas badają nowości na runku, śledzą trendy krajowe
i zagraniczne tak, aby oferować tylko najciekawsze rozwiązania.
To sprawia, że są w stanie zaoferować opakowania ciekawe w formie i grafice, wyróżniające się na sklepowej półce – a właśnie
o to chodzi producentom suplementów diety.

Burgopak Patented System
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Test przydatności metody w obecności
produktu niesterylnych preparatów leczniczych
– strategia prowadzenia badań oraz kryteria akceptacji. Część 1.
Konrad Mysiakowski, Marta Pałac , Andrzej Kalędkowski
Dział Kontroli Jakości, FSP „Galena”

W

alidacja analiz mikrobiologicznych preparatów leczniczych, obecnie zwana testem przydatności metody
w obecności produktu jest obowiązującym wymogiem. O ile
walidacja metod analitycznych jest zjawiskiem powszechnie
praktykowanym i dobrze poznanym, o tyle kwestie mikrobiologii pozostają do tej pory nie do końca jasne. Dotyczy to przede
wszystkim statystycznej analizy uzyskanych danych oraz ich
oceny. Metody opisane w Farmakopei traktowane są jako zwalidowane, natomiast test przydatności metody w obecności produktu dostarcza dowodu, że jego właściwości i skład umożliwiają wiarygodną ocenę parametrów czystości mikrobiologicznej.
W niniejszej pracy przedstawiono strategię przeprowadzania
podczas przeprowadzania testu przydatności metody w obecności produktu dla parametrów TAMC i TYMC niesterylnych
preparatów na przykładzie trzech leków wytwarzanych w FSP
„Galena” we Wrocławiu. Największy nacisk został położony na
statystyczną analizę danych oraz opracowanie kryteriów akceptacji umożliwiających wiarygodną ocenę uzyskanych wyników.
Badania przeprowadzono testując zalecane przez Farmakopeę
szczepy drobnoustrojów. W każdym przypadku uzyskany odzysk drobnoustrojów okazał się być zgodny z wymaganiami,
na podstawie czego stwierdzono iż analizowane przez nas preparaty nie posiadały właściwości hamujących wzrost drobnoustrojów. Dodatkowo przeprowadzono statystyczną analizę
z zastosowaniem testów istotności różnić między średnimi łącz-
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nie z weryfikacją ich założeń, współczynnikiem zmienności oraz
innymi statystykami charakteryzującymi rozrzut uzyskanych
danych wokół średniej. Zastosowano również estymację przedziałową. Przedstawiono strategię akceptowania / odrzucania
eksperymentów walidacyjnych ze względu na ilość dodanych do
próbki drobnoustrojów (inokulum), interpretując farmakopealne
zalecenie dodawania do próbek „nie więcej niż 100 cfu (colony forming unit, jednostek tworzących kolonię)”. Opracowano
strategię interpretacji powyższych parametrów, a także przedstawiono sposób podejmowania decyzji o odrzuceniu lub akceptacji uzyskanych wyników dla poszczególnego szczepu testowego. Widząc wielkie znaczenie analizy graficznej w ocenie uzyskanych danych, przedstawiono jej przykład z zastosowaniem
wykresów typu ramka-wąsy. Ponadto przedstawiono przykłady
prezentacji danych z badań testu przydatności metody.

1. Wstęp
Przedsiębiorstwa farmaceutyczne zgodnie z obecnymi
wymaganiami, zobowiązane są do wykonania walidacji swych
metod analitycznych zarówno fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych. Zasady, kryteria akceptacji oraz przykłady walidacji metod fizykochemicznych są powszechnie znane i łatwo
dostępne (AOAC, 2003, Caporal-Gautier and Nivet, 1998, ICH,
2005). Dobrze sformułowane i powszechnie akceptowane są
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zasady walidacji metod mikrobiologicznych żywności zawarte
w licznych przewodnikach (Feldsine et al., 2002), aktach normatywnych (PN-EN ISO 16140:2004, PN-EN ISO 1275:2006)
i publikacjach (Augustin and Carlier, 2006). Wytyczne walidacji metod neutralizacji środków dezynfekcyjnych zawarte są
w normach (PN-EN ISO 1040:2006, PN-EN ISO 1275:2006).
W literaturze odnaleźć można liczne publikacje poświęcone
neutralizacji właściwości bójczych środków dezynfekcyjnych
i antyseptycznych (Espigares et al., 2003, Sheikh, 1981, Sutton et
al., 2002, Terleckyj and Axler, 1987), jak też przykłady walidacji
odzysku drobnoustrojów z powierzchni (Brown at al., 2007, Kisschner and Puleo, 1979, Probst at al., 2010). Odmienna sytuacja
panuje w mikrobiologii farmaceutycznej. W Farmakopei Europejskiej zharmonizowanej ostatnimi czasy z Farmakopeą Amerykańską i Japońską (tzw. zharmonizowana Farmakopea) termin „walidacja metod mikrobiologicznych” zastąpił inny zwany
„testem przydatności metody zliczania w obecności produktu”
(Pharm.Eur. 2.6.12). Możliwe jest to, że z terminu „walidacja” zrezygnowano aby podkreślić różnice między zasadami weryfikacji
analitycznych metod mikrobiologicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, a zasadami weryfikacji metod fizykochemicznych, czy też metod mikrobiologicznych w odniesieniu
do żywności. Porównując metody analityczne fizykochemiczne
i mikrobiologiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym
można zauważyć, że metody chemiczne są w większości zautomatyzowane, podczas gdy ocena czystości mikrobiologicznej
leków w metodologii farmakopealnej przede wszystkim oparta
jest na technikach manualnych, a tym samym skazana na mniejszą precyzję czy też powtarzalność. Co prawda Farmakopea
dopuszcza stosowanie metod alternatywnych (nie manualnych)
w kontroli mikrobiologicznej leków (Pharm.Eur.5.1.6), jednak
nie są one stosowane na szerszą skalę, prawdopodobnie przez
znaczny koszt analiz oraz trudność z walidacją. Zdecydowana
większość analiz oceny jakości mikrobiologicznej preparatów
niesterylnych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych prowadzona jest manualnymi metodami. Wytyczne weryfikacji metod
mikrobiologicznych stosowanych w żywności często są bardziej zbliżone do tych fizykochemicznych niż tych stosowanych
w manualnej mikrobiologii farmaceutycznej (Feldsine, 2002,
PN ISO 16140:2004). Z drugiej strony porównując zasady i założenia weryfikacji metod mikrobiologicznych stosowanych w
przemyśle farmaceutycznym z metodami stosowanymi w żywności można zauważyć, że w farmacji przemysłowej weryfikację
metodologiczną należy przeprowadzić dla każdego produktu,
podczas gdy w mikrobiologii żywności raz zweryfikowaną metodę stosuje się do całej gamy podobnych do siebie produktów.
Zharmonizowana farmakopea w swojej treści przedstawia ogólne zasady postępowania oraz nieliczne, często niewystarczające
kryteria akceptacji metod oceny mikrobiologicznej jakości leków
niesterylnych. Skutkuje to trudnością w ocenie otrzymanych
danych analitycznych, różną interpretacją zapisów farmakopealnych oraz nie do końca jasnymi zasadami. Dlatego też laboratoria mikrobiologiczne wytwórców preparatów leczniczych
w swej rutynowej działalności często stykają się z licznymi problemami związanymi z walidacją metod mikrobiologicznych.
Niniejsza publikacja w całości poświęcona jest zagadnieniu
walidacji ilościowych metod mikrobiologicznych kontroli jakości leków niesterylnych, czyli oznaczania ogólnej liczby drob-

noustrojów tlenowych (Total Aerobic Microbial Count - TAMC)
oraz ogólnej liczbie drożdży i pleśni (Total Yeast and Mould
Count - TYMC). W niniejszej pracy walidację metod mikrobiologicznych leków niesterylnych będziemy nazywać testem
przydatności metody zliczania drobnoustrojów w obecności
produktu lub w skrócie testem przydatności, zgodnie nazewnictwem ujętym w aktualnym wydaniu Farmakopei Europejskiej
(Pharm. Eur. 2.6.12).
Ogólnie, celem walidacji metody analitycznej jest przeprowadzenie dowodu naukowego, że analizowana metoda jest
właściwie dobrana i umożliwia poprawne określenie oznaczanych parametrów. Innymi słowy, badania walidacyjne mają wykazać, że skład i właściwości badanej substancji nie wpływają
na wyniki przeprowadzanego testu (Holzinger, 2005). W trakcie
testu przydatności metody zliczania w obecności produktu należy wykazać, że badany produkt leczniczy nie hamuje wzrostu
testowanych szczepów drobnoustrojów. W przypadku stwierdzenia hamowania wzrostu drobnoustrojów przez preparat
leczniczy, należy zmodyfikować procedurę tak, aby znieść efekt
inhibicji wzrostu. Osiąga się to zazwyczaj przez dodatek neutralizatorów, choć nie tylko (Pharm. Eur. 2.6.12)
W niniejszej pracy zawarliśmy wyniki prawie 80 niezależnych eksperymentów walidacyjnych. Wszystkie je przeprowadzono zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (de
Farcy and le Juez, 2002). W opisanych poniżej badaniach zastosowano szczepy testowe, wśród których znalazły się bakterie
Gram-dodatnie, Gram-ujemne a także drożdże i pleśnie (USP
1227). Przygotowanie inokulum organizmów testowych ma
duży wpływ na przeprowadzenie testu przydatności metody.
Zwracano szczególną uwagę aby odbywało się ono we właściwych warunkach, co bezpośrednio determinowało kondycję
fizjologiczną komórek drobnoustrojów. Kondycja fizjologiczna
mikroorganizmów ma bardzo silny wpływ na ich odpowiedź
względem czynników bójczych, co przekłada się na wynik
każdego z przeprowadzonych testów. Szczepy przygotowano
w warunkach standaryzowanych.
Strategię przeprowadzania badań w trakcie testu przydatności metody, przeprowadzono na przykładzie trzech wybranych preparatów leczniczych (Tabela 1). Uznano, że trzy przykłady są wystarczające do przedstawienia większości problemów, z którymi może zetknąć się laboratorium mikrobiologiczne w trakcie swojej pracy. Przedstawione również zostały sytuacje problemowe, które przewidujemy ze mogą mieć miejsce,
a z którymi nie zetknęliśmy w trakcie naszych badań. Oczywiście nie wszystkie przypadki są możliwe do przewidzenia.
Chcąc w jak największym stopniu zaproponować mikrobiologom w wytwórniach farmaceutycznych gotowe rozwiązania,
które mogliby zastosować w swoich protokołach z badań,
przedstawiamy również przykłady prezentacji wyników oraz
przykłady graficznej prezentacji danych, którą to z konieczności
ograniczyliśmy do kilku wykresów.

2. Materiały i metody
2.1 Szczepy wzorcowe i warunki ich hodowli
Weryfikację przydatności metody ilościowej przeprowadzono z zastosowaniem szczepów drobnoustrojów testowych (Becton Dickinson) zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej
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Dawka

300 mg

80 mg

10 mg

Tabela 1.
Produkty gotowe
użyte podczas
przeprowadzania
testu
przydatności
metody
ilościowej.
Wszystkie
produkty
lecznicze zostały
wytworzone w
FSP „Galena”.

Substancja
aktywna
(API)

Materiały wyjściowe

% substancji
aktywnej

Paracetamol

Skrobia kukurydziana (żelowana)
Powidon
Kroskarmeloza sodowa
Kwas stearynowy

90,1

Glazide

Skrobia kukurydziana (żelowana)
Laktoza jednowodna
Talk
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna (bezwodna)

50,0

Loratadyna

Skrobia kukurydziana Talk
Magnezu stearynian
Powidon
Fosforan dwuwapniowy
(2-hydrat)
Krzemionka koloidalna (bezwodna)

4,2

(Pharm. Eur. 2.6.12). Weryfikację TAMC przeprowadzono dla:
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC
10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 zgodnie z zaleceniami farmakopealymi oraz dodatkowo dla Escherichia coli ATCC
8739. Weryfikację TYMC przeprowadzono dla Candida albicans
ATCC 10231 i Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 zgodnie z zaleceniami farmakopealymi.
Szczepy drobnoustrojów testowych były przechowywane
w ultraniskiej temperaturze -80ºC przy użyciu Cyrobanku (Graso) opłaszczone na koralikach w fiolkach zawierających roztwór
glicerolu. Wszystkie szczepy bakteryjne za wyjątkiem B. subtilis ożywiano poprzez wysiew pojedynczego koralika na płytkę
z agarem TSA (Merck), a następnie całonocną inkubację w temperaturze 35 ± 1°C. B. subtilis ożywiano przenosząc koralik
crobanku na bulion TSB (Merck), inkubowany następnie nie
dłużej niż 24 godziny w temperaturze 30 ± 1°C na łaźni wodnej z wytrząsaniem. Szczepy grzybów ożywiano przenosząc
koralik na płytkę Sabouraud (Merck) z dodatkiem 4% glukozy,
a następnie inkubację przez 2 – 3 dni w temperaturze
22 ± 1°C w przypadku C. albicans lub 5 – 7 dni w temperaturze
22 ± 1°C w przypadku A. brasiliensis.
2.2. Przygotowanie inokulum szczepów testowych.
Zawiesiny robocze E. coli, S. aureus i P. aeruginosa przygotowywano pobierając kilka kolonii bakterii jałową ezą i dalej
zawieszając w trzech mililitrach sterylnego roztworu Ringera.
Następnie wykonywano pomiar absorbancji przy długości fali
świetlnej 600 nm z zastosowaniem densytometru (CO 8000,
WPA) i rozcieńczano zawiesinę bakteryjną roztworem Ringera aż do momentu uzyskania gęstości optycznej na poziomie
0,7 – 0,8 A. Bulionową hodowlę B. subtilis rozcieńczano TSB do
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chwili uzyskania OD na poziomie 0,28 – 0,32 A. Z tak przygotowanych zawiesin bakteryjnych szczepów testowych wykonano
szereg rozcieńczeń dziesiętnych: 10-2, 10-3, 10-5. Rozcieńczenie
10-3 wykorzystano do zaszczepienia próbek, natomiast z rozcieńczenia 10-5 wykonano kontrolę inokulum poprzez wysiew
0,1 ml zawiesiny na trzy płytki. Płytki zalano agarem TSA i inkubowano do trzech dni w temperaturze 35 ± 1°C. Kontrolę
inokulum wykonano w celu sprawdzenia liczby drobnoustrojów
w zawiesinie roboczej oraz sposobu przygotowania inokulum.
W przypadku P. aeruginosa i B. subtilis zastosowano przed przystąpieniem do ustalania właściwej gęstości optycznej wytrząsanie ze szklanymi kuleczkami przez 3 – 5 minut, w celu rozbicia
agregatów wielokomórkowych. Zawiesinę roboczą C. albicans
przygotowano pobierając kilka kolonii drożdżaków jałową ezą,
zawieszając w 3 ml roztworu Ringera a następnie rozcieńczając
do chwili uzyskania 0,5-0,6 A. Zawiesinę A. brasiliensis uzyskiwano zmywając zarodniki pleśni roztworem z NaCl i peptonem (rozcieńczalnik, Merck) z dodatkiem 5% polisorbatu 80
(Petrikkou E et al., 2001). Taką pierwotną zawiesinę najpierw
poddano wytrząsaniu ze szklanymi kuleczkami przez 3 – 5 minut, a następnie rozpipetowano do kilku próbówek Eppendorfa
oraz odwirowano w 12000 obrotach / minutę przez 3 minuty.
Supernantant zlano, zarodniki zawieszono w 0,5 ml roztworu
Ringera, a następnie ponownie odwirowano wykonując w ten
sposób płukanie umożliwiające pozbycie się resztek czarnego
barwnika oraz pozostałości strzępek grzyba. Po ponownym zawieszeniu zarodników w 0,5 ml roztworu Ringera przeniesiono
zawiesinę do jednej próbówki. Dzięki zastosowaniu wirowania,
w razie konieczności można dowolnie zagęścić zawiesinę zarodników. Na koniec, rozcieńczono zawiesinę zarodników tak
aby uzyskać OD na poziomie 0,9 – 1,1 A. Przed odczytem absorbancji, zawiesinę wirowano. (Araujo et al., 2004). Zawiesinę
zarodników przechowywano do miesiąca w temperaturze 4ºC
i przez ten czas używano do testów.
Z tak przygotowanych zawiesin wykonano szereg rozcieńczeń dziesiętnych: 10-2, 10-4. Rozcieńczenie 10-2 wykorzystano
do zaszczepienia próbek, natomiast z rozcieńczenia 10 -4 wykonano kontrolę inokulum (Espinel-Ingroﬀ at al., 1995, Petrikkou
E et al., 2001) poprzez wysiew 0,1 ml zawiesiny na trzy płytki.
Płytki zalano podłożem Sabouraud a następnie inkubowano do
5 dni w temperaturze 22 ± 1°C (Araujo et al., 2004).
2.3 Przygotowanie próbek i wykonanie testu.
Przygotowano próbkę zawierającą badany produkt (próbka
testowa) poprzez zawieszenie produktu leczniczego w buforowanym roztworze chlorku sodu i peptonu z dodatkiem 1g/l
środka powierzchniowo czynnego (polisorbat 80), uzyskując
rozcieńczenie 1 do 10 (10g analizowanego produktu w 90 ml
rozcieńczalnika). Próbę kontrolną (dodatnią) przygotowano poprzez zastąpienie badanego produktu w rozcieńczalniku, roztworem Ringera. Pozostałe etapy przygotowania próbek nie
różnią się. Tak przygotowane próbki poddano homogenizacji
w stomacherze przez 30 sekund. Zmierzono pH próbki z testowanym produktem, następnie do próbki testowej (z testowanym produktem) i próbki kontrolnej (nie zawierającej materiału
testowanego) dodano odpowiednią objętość zawiesiny drobnoustrojów aby uzyskać inokulum nie większe niż 100 cfu (Pharm.
Eur. 2.6.12). Zwykle dodawano 50 – 100 μl z rozcieńczenia 10 -3

Odkryj nowe możliwości analizatora TruScan RM
z pakietem chemometrycznym TruTools
Nowy pakiet chemometryczny dedykowany do analizatora
TruScan RM pozwala na tworzenie dedykowanych algorytmów
zarówno jakościowych jak i ilościowych:
ź

Identyﬁkacja surowców: pozwala na jeszcze lepsze rozróżnianie substancji
o bardzo minimalnych różnicach spektralnych (np. etanol vs metylowane
alkohole)

ź

Identyﬁkacja produktu gotowego: rozróżnianie tabletek o niskiej zawartości
API od placebo

ź

Kontrola zakresu stężeń komponentów: oznaczanie ilościowe do 10
składników, a następnie możliwość ustawienia prostych wyników typu
PASS/FAIL dla jeszcze szybszego podejmowania decyzji (np. gliceryna
zanieczyszczona DEG)

ź

Monitoring procesu: określanie punktu zakończenia destylacji, monitorowanie
reakcji, określanie ilościowe składników mieszanin
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ta określa przedział, w którym z określonym prawdopodobieństwem (poziom ufności 1- α = 0,95%, α = 0,05) znajduje się wyliczona wartość średnia (Stanisz, 2006).
Oznaczenie poziomu zgodności materiału badanego (produkt badany + rozcieńczalnik + inokulum) w stosunku do próby
kontrolnej / kontroli dodatniej (roztwór Ringera + rozcieńczalnik + inokulum ) obliczono stosując parametr zwany % odzysku
(procent odzysku, ang. % recovery) [EXCEL]. Parametr ten obliczony został jako iloraz stosunku średniej arytmetycznej liczby
drobnoustrojów zliczonych dla próbki testowej ( xT ) i średniej
arytmetycznej drobnoustrojów zliczonych dla próbki kontrolnej
( x C ), pomnożony razy 100:

(bakterie) lub z rozcieńczenia 10 -2 (grzyby). Po wymieszaniu wysiano z każdej próbki po 1 ml zawiesiny na trzy płytki. Płytki
zalano agarem TSA (TAMC) lub agarem Sabouraud z 4% glukozy
(TYMC). Każdorazowo wykonano dodatkowo kontrolę ujemną
poprzez wysiew 1 ml rozcieńczalnika oraz zalanie odpowiednim podłożem. Płytki z bakteriami inkubowano w cieplarkach
do trzech dni, natomiast z grzybami do pięciu dni (Pharm Eur.
2.6.12.). Płytki poddano codziennej obserwacji w celu monitorowania wzrostu oraz zliczania drobnoustrojów (Espinel-Ingroﬀ
at al., 1995). Po określeniu liczby wyrosłych kolonii, wyniki poddano analizie statystycznej zgodnie z p. 2.4
2.4 Analiza statystyczna
Większość analiz statystycznych przeprowadzono z zastosowaniem pakietu analitycznego STATISTICA 7.1 (Statsoft). Do
obliczenia niektórych prostszych analiz wykorzystano arkusz
kalkulacyjny EXCEL (Microsoft), natomiast do innych analiz
najlepszym narzędziem okazał się być program GRETL (Kufel,
2007). W celu określenia średniego poziomu ilości liczby drobnoustrojów (zmiennej liczbowej) obliczano średnią arytmetyczną ( x ) (EXCEL, STATISTICA) z trzech płytek próbki testowej

zawierającej produkt badany, próbki kontrolnej oraz kontroli inokulum. Średnia arytmetyczna jest miarą położenia charakteryzująca rozkład cechy, stanowiącą najlepszy estymator wartości
oczekiwanej (Stanisz, 2006). W celu określenia granic obszaru
zmienności wartości zmiennej obliczono: a) odchylenie standardowe średniej (s) (EXCEL, STATISTICA). Jest to miara mówiąca jak szeroko wartości liczby drobnoustrojów są rozrzucone
wokół swej wartości średniej. Im mniejsza wartość odchylenia
tym obserwacje są bardziej skupione wokół wartości średniej
(Stanisz, 2006), b) współczynnik zmienności (CV) (EXCEL, STATISTICA) to miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą
względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej, d)
niepewność standardową pomiaru (u) [EXCEL] obliczono jako
odchylenie standardowe pomnożone razy kwantyl rozkładu
testu t-Studenta (Stanisz, 2007). Wyliczono ponadto przedział
ufności (CI) dla średnich arytmetycznych [STATISTICA], będący
podstawowym narzędziem estymacji przedziałowej. Statystyka
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oraz średni procent odzysku [EXCEL], czyli średnia arytmetyczna procentu odzysku ze wszystkich eksperymentów dla
poszczególnego preparatu z zastosowaniem konkretnego drobnoustroju testowego.
Wnioskowanie o obecności lub braku statystycznie istotnych różnic między parami średnich przeprowadzono z zastosowaniem testu t-Studenta (t) dla prób niezależnych [STATISTICA].
Test t-Studenta (t) dla pojedynczej próby należy przeprowadzić
w zastępstwie testu t-Studenta dla prób niezależnych w przypadku gdy wszystkie trzy obserwację jednej z grup mają tą
samą wartość. W takim przypadku średnia pochodząca z jednej
próby jest porównywana z wartością uzyskaną dla drugiej próby, w której uzyskano trzy takie same obserwacje (w niniejszej
pracy nie odnotowano takiego przypadku). Warunkiem możliwości zastosowania testu t-Studenta jest normalność rozkładu
zmiennych oraz brak istotnych różnic między wariancjami (Stanisz, 2006). Normalność rozkładu zmiennych zweryfikowano
z zastosowaniem testu Jarque’a-Bera (JB) [GRETL] oraz testu
(W) Shapiro-Wilka. Przyjęto założenie, że uznajemy brak normalności rozkładu w dwóch testowanych próbkach w przypadku kiedy obydwa testy dają wyniki nieistotne statystycznie
(P < 0,05). W przypadkach wystąpienia dwóch powtórzonych
obserwacji w jednej grupie odstąpiono od wykonania testu
Shapiro-Wilka, a wnioskowanie oparto na teście Jarque’a-Bera.
W niniejszej pracy nie stwierdzono obecności zmiennych pozbawionych cech rozkładu normalnego, natomiast gdyby taka
sytuacja miała miejsce proponujemy zastosowanie w zastępstwie parametrycznego testu t-Studenta jednego z nieparametrycznych testów istotności różnic między średnimi np: test (U)
Manna-Whitneya, test Walda-Wolfowitza, test Kołmogorowa-Smirnowa. Ich interpretacja jest taka sama jak interpretacja
testu t-Studenta, z tym że mają one mniejszą moc.
Aby zweryfikować, czy grupy mają podobne wariancje zastosowano test F [STATISTICA] oraz test Levene’a [STATISTICA]. Przyjęto założenie, że uznajemy heterogenność wariancji
w dwóch testowanych próbkach w przypadku kiedy obydwa
testy dają wyniki istotne statystycznie (P < 0,05). W przypadku
stwierdzenia braku jednorodności wariancji w porównywanych
grupach próbek, zastosowano w zastępstwie testu t-Studenta,
test Cochrana-Coxa [STATISTICA] obliczający statystykę (t) dla
różnych wariancji w oparciu o oddzielne oceny wariancji w obydwu grupach (Stanisz, 2006).
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Kryterium akceptacji

Poziom akceptacji

Poziom zgodności próbki testowej w stosunku do kontroli
% odzysku

(50% - 200%)

Statystyczne kryteria danych analitycznych
Test t-Studenta / Test Cochrana-Coxa /
nieparametryczne testy alternatywne

P ≥ 0,01

Współczynnik zmienności

≤ 50%

Średnia arytmetyczna dla prób kontrolnych ( x C )

10 ≤ cfu/płytkę ≤ 100

Inne
Brak wzrostu mikroorganizmów

Kontrola ujemna

Tabela 2.
Zestawienie
kryteriów akceptacji
dla pojedynczego
eksperymentu

Tabela 3.
Proponowany
schemat decyzyjności
akceptacji wszystkich
wyników badań z
danym szczepem.
Jeżeli uzyskano
wyniki zgodne z
decyzją o akceptacji,
przyjmuje się, że
badany produkt
nie hamuje
wzrostu badanego
mikroorganizmu.
Jeżeli uzyskano
wyniki, które
wskazują na
brak akceptacji,
przyjmuje się, że
badany produkt
hamuje wzrost
analizowanego
szczepu testowego.

Do wnioskowania statystycznego wykorzystano P-value
(P) [STATISTICA, GRETL] czyli wyliczany w pakietach komputerowych najmniejszy poziom istotności, przy którym wyznaczona wartość testującej statystyki doprowadza do odrzucenia
hipotezy zerowej. Jeżeli α > P, to na danym poziomie istotności
α odrzucamy hipotezę zerową, natomiast, gdy α ≤ P, to na danym poziomie istotności α nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Porównanie tych dwóch poziomów istotności jest
bardzo użyteczną metodą przy podejmowaniu decyzji weryfikacyjnych (Stanisz, 2006).
2.5 Kryteria akceptacji
Farmakopea europejska (zharmonizowana) wymaga spełnienia przede wszystkim jednego kryterium w trakcie wykonywania testu przydatności metody ilościowej w obecności analizowanego produktu – odpowiedniej zgodności próby z produktem (próbka testowa)w stosunku do grupy kontrolnej (próba
kontrolna, kontrola dodatnia). W niniejszej pracy parametr ten
nazywamy % odzysku. Umożliwia on stwierdzenie ewentualnych właściwości hamujących wzrost drobnoustrojów przez
produkt. Wynik pojedynczego eksperymentu uważa się za
zgodny z wymaganiami w przypadku gdy % odzysku wynosi nie
mniej niż 50% lub nie więcej niż 200% (Tabela 2). Wynika to
wprost z zapisów farmakopealnych (Pharm. Eur. 2.6.12). W Farmakopei Europejskiej nie można odszukać żadnych informacji
tyczące się statystycznych kryteriów, na których laboratorium
mogłoby oprzeć swoje wnioskowanie odnośne uzyskanych danych analitycznych. W naszej pracy zaproponowaliśmy (między
innymi) statystyczne kryteria oceny danych w trakcie wykony-
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wania testu przydatności metody ilościowej w obecności produktu. Kryteria te są inne niż kryteria stosowane w trakcie walidacji metod mikrobiologii żywności (Feldsine, 2002), czy też
metod fizykochemicznych (AOAC, 2003, ICH, 2005). Są jednak
brakującym uzupełnieniem.
Dane analityczne powinny spełniać parametry statystyczne
dowodzące poprawnej i dającej się zaakceptować jakości uzyskanych wyników. Zatem, wynik pojedynczego eksperymentu
jest akceptowalny w przypadku gdy: a) P-value dla testu t-Sudenta jest większy / równy niż 0,01 (dane zostały porównane
na poziomie istotności statystycznej 0,01). Spełnienie tego kryterium świadczy o braku istotnych statystycznie różnic między
próbą kontrolną a próbą z produktem, tym samym o właściwym
poziomie zgodności między nimi. Taka sama wartość P-value
jest wymagana w dla testów alternatywnych do testu t-Studenta w przypadku niespełnienia jego założeń. W naszej strategii
testu przydatności metody niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem wyników eksperymentu, b) współczynnik
zmienności (CV) jest mniejszy niż 50%. Zgodnie z PN-EN ISO
7218:2008 spełnienie tego kryterium dowodzi akceptowalnej
precyzji analitycznych danych mikrobiologicznych. Niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem (nieuwzględnieniem)
danych dla takiego przypadku w toku testu przydatności metody mikrobiologicznej, c) średnia arytmetyczna ( x C ) liczby
drobnoustrojów dla próby kontrolnej powinna zawierać się
w przedziale; 10 ≤ cfu/płytkę ≤ 100. Farmakopea Europejska
wymaga aby dodawane inokulum nie zawierało więcej niż 100
cfu (Pharm. Eur. 2.6.12). W związku z charakterystyczną dla badań mikrobiologicznych dużą dyspersją ilości zliczanych drobnoustrojów, rozszerzyliśmy to założenie przyjmując, że średnia
powyżej 100 cfu jest również akceptowalna w przypadku gdy
jej przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa 95%
(α = 0,05) zawiera liczbę 100. Jednakże dane mikrobiologiczne dla cfu ≤ 100 są uważane za dane o lepszej jakości. Zgodnie
z PN-EN ISO 7218 średnia arytmetyczna liczby drobnoustrojów
nie może być mniejsza niż 10 cfu. Analizy w których liczba cfu
jest <10 należy odrzucić (Tabela 2). W niniejszej pracy nie stwierdzono takiego przypadku. Należy zwrócić uwagę, że wyniki
z pojedynczego doświadczenia można uznać za wiarygodne tylko w przypadku gdy nie stwierdza się wzrostu drobnoustrojów
na płytkach kontroli ujemnej.
W przypadku gdy otrzymano wszystkie wyniki zgodne
z wymaganiami, przeprowadzono trzy pojedyncze analizy dla
każdego szczepu testowego. W przypadkach gdy otrzymano
wyniki niezgodne (odrzucone) liczbę analiz dla takich szczepów
testowych zwiększono w zależności od uzyskanego stosunku
wyników zgodnych do niezgodnych, zgodnie ze schematem
przedstawionym w Tabeli 3. Należy zwrócić uwagę, że w naszej koncepcji badań wyniki niezgodne dla różnych parametrów
nie sumują się. Oznacza to, że jeśli dla jakiegoś szczepu w jednym teście otrzymamy wynik niezgodny (np. dla % odzysku),
w drugim kolejny wynik niezgodny (np. dla testu t-Studenta) nie
oznacza to że sumarycznie uzyskaliśmy dwa niezgodne wyniki
dla analizowanego szczepu. Dla poszczególnych szczepów kolejne powtórzenia badań walidacyjnych prowadzono testując
różne serie produktów. Od tej zasady odstąpiono w przypadku
preparatu Glazide, w związku z małą dostępnością różnych serii
tego preparatu.
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