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ARVUTISÜSTEEMID

Põhinõue

Arvutisüsteem (edaspidi süsteem) hõlmab andmete sisestamist, nende elektroonilist töötlemist ja informatsiooni väljastamist. Süsteemi kasutamise
eesmärgiks on üldjuhul aruannete saamine või automaatne kontroll.

Süsteemide rakendamine tootmises, sealhulgas säilitamises, väljastamises ja kvaliteedi kontrollimises ei muuda vajadust järgida teisi käesolevas
eeskirjas toodud asjakohaseid nõudeid. Süsteemi rakendamisel ei tohi väheneda ravimite kvaliteet ega nõrgeneda kvaliteedi tagamine. Arvestada tuleks
manuaalse töökorralduse aspektide kadumise võimalikku ohtlikkust.

Personal

1. Peamiste vastutavate isikute ja süsteemidega tegelevate töötajate vahelisel koostööl on määrav tähtsus. Vastutavatel töötajatel peab olema sobiv
koolitus süsteemide juhtimiseks ja kasutamiseks arvutitega seonduvas vastutusalas. Üheks kohustuseks on tagada kättesaadav ekspertiis ning selle
kasutamine, mille käigus saadakse teadmisi süsteemide kavandamisest, valideerimisest, installeerimisest ja tööst.

Valideerimine

2. Valideerimise ulatus sõltub mitmetest asjaoludest, sealhulgas süsteemi kasutamise eesmärgist, valideerimise tüübist (eelnev või retrospektiivne),
uudsete elementide kaasamisest. Valideerimist tuleb lugeda osaks süsteemi kasutamistsüklist. Tsükkel hõlmab järgmisi etappe: planeerimine,
tooteeristuste koostamine, programmeerimine, testimine, kasutamisse lubamine, dokumentatsiooni koostamine, töötamine, seire, muutmine.

Süsteem

3. Tähelepanu tuleb pöörata seadmete asukohale, kus oleksid sobivad tingimused ning välised faktorid ei segaks süsteemi tööd.

4. Koostada tuleb kirjalik ja üksikasjalik kirjeldus süsteemist (milles asjakohastel juhtudel oleksid skeemid); kirjeldust tuleb ajakohastada. Kirjeldada tuleb
süsteemi põhimõtet, eesmärki, turvameetmeid ja tööulatust, arvuti kasutamise peamisi viise ning toimet teistesse protseduuridesse.

5. Süsteemi kriitiliseks osaks on tarkvara. Tarkvara kasutaja peab kindlaks tegema, et tarkvara on toodetud kvaliteedi tagamise nõudeid järgides.

6. Asjakohastel juhtudel peab süsteem tagama võimaluse andmete sisestamise ja töötlemise õigsuse kontrollimiseks.

7. Enne süsteemi kasutuselevõtmist tuleb seda põhjalikult testida ning veenduda, et süsteemi rakendamisel saavutatakse soovitud eesmärgid. Kui
asendatakse manuaalsed toimingud, tuleb mõlema tootmissüsteemiga mõnda aega paralleelselt töötada. Nimetatud tegevus moodustab osa testimisest
ja valideerimisest.

8. Andmeid võivad sisestada ja parandada ainult selleks määratud töötajad. Andmete lubamatu sisestamise takistamiseks sobivate meetodite hulka
kuuluvad võtmete, kaartide ja personaalsete koodide kasutamine ning arvutitele juurdepääsu piiramine. Andmete sisestamise ja parandamise õiguste
kehtestamiseks, tühistamiseks ja muutmiseks, sealhulgas personaalsete koodide muutmiseks peavad olema kindlaksmääratud protseduurireeglid.
Kaaluda tuleb selliste abinõude kasutamist, mis võimaldavad registreerida püüdeid lubamatuks juurdepääsuks.

9. Kui olulisi andmeid sisestatakse käsitsi (nt koostisainete kaalutised ja partii numbrid väljajagamise käigus), tuleb registreeritud andmete täpsust
täiendavalt kontrollida. Lisakontrolli teeb teine töötaja või kasutatakse selleks valideeritud elektroonilisi vahendeid.

10. Süsteem peab salvestama andmed olulisi sissekandeid teinud või neid kinnitanud töötaja kohta. Sisestatud andmete parandamise õigus võib olla
ainult selleks määratud töötajatel. Oluliste sisestatud andmete parandamiseks peab olema luba ning paranduse tegemine ja selle põhjus tuleb
registreerida. Tuleb kaaluda vajadust ehitada süsteemi nn auditirada, mis registreerib kõik sisestused ja parandused.

11. Süsteemi või arvutiprogrammi võib muuta järgides kindlaksmääratud protseduurireegleid, mis kehtestavad korra muudatuse valideerimiseks,
kontrollimiseks, heakskiitmiseks ja rakendamiseks. Muudatuse tegemine peab olema kooskõlastatud süsteemi asjaomase osa eest vastutava töötajaga,
muudatus tuleb registreerida. Iga oluline muudatus peab olema valideeritud.

12. Kvaliteediauditi tegemiseks peab olema võimalik saada elektrooniliselt säilitatavatest andmetest selgeid trükitud koopiaid.

13. Andmeid tuleb füüsiliste või elektrooniliste vahenditega kaitsta tahtlike ja tahtmatute kahjustuste eest ravimite tootmise eeskirja § 19 lõigete 11–14
kohaselt. Andmete säilivust, kättesaadavust ja täpsust tuleb kontrollida. Kui arvutiseadmetes või -programmides kavatsetakse teha muudatusi, peab
nimetatud kontrollide sagedus vastama kasutatavale säilitamisvahendile.

14. Andmetest tuleb regulaarselt teha varukoopiaid. Varukoopiad tuleb säilitada vajaliku aja jooksul eraldi, turvalises kohas.

15. Selliste süsteemide jaoks, mis peavad töötama ka rikete ajal, peab olema sobiv alternatiivne töökorraldus. Selle toimimiseks vajalik ajavahemik peab
vastama kasutamisvajaduse kiirusele. Näiteks peab olema kiiresti kättesaadav informatsioon tagasivõtmise korraldamiseks.

16. Süsteemi tõrgete või rikete korral tuleb järgida kindlaksmääratud ja valideeritud protseduurireegleid. Kõik tõrked ja korrigeerivad tegevused tuleb
protokollida.

17. Vigade registreerimiseks ja analüüsimiseks ning korrigeerivaks tegevuseks peavad olema kehtestatud protseduurireeglid.

18. Kui arvutiteenuse tagab ettevõtteväline firma, peab olema sõlmitud leping, mis määrab selgelt kindlaks firma vastutused. Tellimustöö ja leping
peavad vastama ravimite tootmise eeskirja 7. jao nõuetele.

19. Kui partii vabastamine müügiks või tarnimiseks toimub arvutisüsteemi abil, peab süsteem lubama partiid vabastada ainult kvalifitseeritud isikul ning
selgelt identifitseerima ja registreerima partii vabastaja.
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