
Готови ли сме за 

дистанционна GMP инспекция?

Българска Асоциация на Квалифицираните Лица 



COVID -19 
Дистанционни инспекции 

Дистанционно сертифициране

Дистанционни одити 



"Assessment of the compliance of a site with the Union GMP/GDP 

principles performed by officials of Union Competent Authorities on the 

basis of documents and interviews and supported by technology for 

communicating, accessing systems, sharing and reviewing documents 

and other information, without the inspectors being physically present at 

the sites where the activities subject to the assessment have taken place 

and where the inspection would ordinarily be hosted".

Guidance related to GMP/GDP and PMF distant 

assessments, October 2020 



❖ За всички лекарствени форми 

❖ За хуманни и ветеринарни лекарствени продукти (ЛП)

❖ За търговски ЛП, ЛП за клинични изпитвания и активни вещества 

❖ За производители, вносители и QC лаборатории  в ЕЕА 

❖ За производители и QC лаборатории в трети страни 

Guidance related to GMP/GDP and PMF distant assessments, 

October 2020 



Guidance related to GMP/GDP and PMF distant 

assessments, October 2020 

“ guidance is not intended for use or to replace on-site 

inspections outside of crisis situations“

"on-site inspections should be conducted when circumstances permit 

following the distant assessment".

Individual National Competent Authorities (NCAs) can determine on a case-

by-case basis whether a distant assessment is required, feasible and 

appropriate for sites on their national inspection programmes.



Какво е направeно - 2020? 

ЕМА

14 дистанционни оценки

11 - трети страни и 3 - ЕЕА

EDQM 

2 manufacturing sites located in India

RTEMIS – проект в пилотна фаза 

(Real Time Remote Inspections) 



Какво е направeно - 2020? 

EU National Authorities 

53 дистанционни оценки

11 - трети страни и 42 - ЕЕА

Bulgarian Drug Agency 

Инициира дистанционни оценки през декември 2020



Как да се подготвим за 

новата реалност?

Българска Асоциация на Квалифицираните Лица 



Преди да кажете ДА на дистанционната инспекция…



Помислете за:

❑ Нужни са ви поне две седмици за подготовка;

❑ Определете едно лице за контакт с агенцията; 

❑ Ще се наложи по-комплексно планиране, изискващо 

повече ресурси;

❑ Включете повече персонал в подготовката 



Помислете за:

❑ Ще ви бъдат изискани за предварителен преглед голям 

брой документи; 

❑ Навреме изпратете всички изискани документи;

❑ Ще се наложи да дигитализирате голям брой хартиени 

документи и записи; 

❑ Site Master File



Помислете за:

❑ По време на инспекцията допълнително ще бъдат 

изискани документи;

❑ Осигурете служител, който да води лист на изисканите 

документи;  

❑ Мислете за обема и типа на файловете, наименовайте 

ги логично и преверете тяхната четимост 



Помислете за:

❑ Предварително изпратете на инспекторите схема на 

помещенията и описание на потоците за всички 

помещения планирани за видео тур; 

❑ Дистанционната инспекция може да продължи по-дълго 

от инспекцията на място; 

❑ Предварително информирайте инспекторите за вашето 

работно време и ограничения



Дистанционна инспекция или ....



Да се подготвим за дистанционна инспекция

Inspection



Преди да потвърдите вашата готовност за 

дистанционна оценка осигурете: 

➢ платформа за видео срещи, през която можете да 

споделяте документи; 

➢ техническа възможност за запис на цялата инспекция; 

➢ сигурна платформа за предоставяне на документи; 

➢ стабилна интернет връзка на всички места, които

ще бъдат посетени 



Преди да потвърдите вашата готовност за 

дистанционна оценка осигурете: 

➢ бърз скенер с висока разделителна способност и 

възможност за споделяне на сканирания файл;

➢ лесен достъп до документи и записи, които ще

бъдат демонстрирани; 

➢ добра web camera за видео обиколката; 

➢ мобилна връзка за помещенията, в които няма интернет;

➢ защитен телефон (за помещения с органични пари)  



Преди да потвърдите вашата готовност за 

дистанционна оценка осигурете: 

➢ непрекъснато на разположение IT специалист; 

➢ възможност за две конферентни линии;  

➢ поне един фасилитатор за всяка видео връзка, за да 

осигурите съгласуваност на исканията ( дублиране или 

пропуск); 

➢ възможност да демонстрирате електронни системи



Спазвайте вашата политика за сигурност, но се 

уверете, че сте осигурили възможност за инспекторите 

да „влязат навсякъде и видят всичко“. 



Вашият Back up plan 

➢ Помислете за алтернативна връзка / алтернативна web 

платформa;

➢ Помислете за резервна батерия на камерата (мин 2,5 ч);

➢ Ако не са разрешени телефони и електронни устройства 

в някой от вашите работни помещения, документирайте 

exception request;

➢ Отговорник и back-up за всяка тема; 

➢ Задължително проведете Mock inspection;





По време на дистанционна инспекция:

➢ Осигурете си поне 15 мин техническо време преди 

началото на инспекцията; 

➢ Убедете се, че всички камери са включени 

и звукът е ясен; 

➢ Избягвайте суетене и размествания в последния момент; 

➢ Осигурете спокойна атмосфера и не забравяйте, че това 

е нов процес и за инспекторите!! 



По време на дистанционна инспекция:

➢ Етапи - open meeting; discussion; site tour; documents 

review; wrap up;  closing meeting 

➢ Предварително уточнете програмата с инспекторите и се 

погрижете всички участници да са запознати с нея; 

➢ Бъдете гъвкави за промени в програмата 



По време на дистанционна инспекция:

➢ Бъдете максимално бързи с предоставяне на

документи;

➢ Уважавайте времето на инспекторите; 

➢ Осигурете си бърз достъп до документите, които ще 

представяте;

➢ Предварително проверете дали документите са четими



По време на дистанционна инспекция:

➢ Говорете ясно и отчетливо. Възможно е забавяне на 

звука; 

➢ Не допускайте едновременно говорене на

повече от един участник; 

➢ Звънящи телефони напрягат обстановката;  

➢ Изключвайте звука на компютъра когато не говорите;

➢ Не допускайте да има 2 РС с включен звук 

в едно помещение – микрофония



По време на дистанционна инспекция:

➢ Не изключвайте камерата;

➢ Когато искате да се включите в дискусия, дайте 

разбираем знак с ръка. Не прекъсвайте;

➢ Добър подход е водещият да работи на два компютъра. 

Така не се губи зрителния контакт при споделяне на 

документи;

➢ Не забравяйте да предложите bio break (почивка за 

физиологични нужди)



По време на видео обиколката:

➢ Предварително изпратена схема на обектите 

ще ви помогне да избегнете допълнителни обяснения;

➢ Изберете подходяща камера, с която да 

предавате на живо. Добри подходи са камера

тип начелник, камера на телефон;

➢ Снимащият трябва много добре да познава 

обекта или да е придружен от друг служител



По време на видео обиколката:

➢ Снимащият трябва  да ви чува инспекторите и те да чуват 

неговите обяснения; 

➢ Батерията на камерата - критичен момент!!

➢ Снимки с телефон на конкретен обект; 

➢ Наличие на интернет/ мобилна връзка 

в обектите 



По време на видео обиколката:

➢ Преди да предоставите файла със записа от инспекцията 

го предоставете на вашия IT специалист, за да маскира 

лица, лична информация и друга чувствителна 

информация; 

➢ Бъдете подготвени, че видео файла е с много голям обем 

(~20 GB)



След дистанционната инспекция:

Етапите на изготвяне на доклад, предоставяне на САРА 

план и САРА план follow up не се различават от добре 

познатите ни от инспекция на място

CAPA



Временно или постоянно 

решение? 

Българска Асоциация на Квалифицираните Лица 



❑ Удължената с една година валидност на GMP 

Certificates е добра, но недостатъчна мярка; 

❑ Новите производители / производства бяха 

дискриминирани (невъзможност да бъдат 

лицензирани); 

❑ Дистанционната инспекция е полезен и 

достатъчно надежден инструмент за проверка на 

съответствието при кризисни ситуации; 



Дистанционната инспекция не заменя инспекцията на 

място и може да бъде използвана еднократно. 

При промяна на здравния риск и отмяна на кризисната 

ситуация, инспекция на място трябва да бъде направена 



GMP Certificate може да бъде издаден на базата на 

дистанционна оценка, но: 

➢ В случай на критични несъответствия, за нови 

производители, процедурата се стопира до възможност 

за инспекция на място;

➢ При вече одобрени производители – последваща 

инспекция на място при първа възможност и писмо за 

несъответствие (ако е приложимо)



Старият модел, хибриден подход или изцяло 

нова концепция за провеждане на инспекции ? 

Централизирани указания или национална 

самостоятелност? 

Бъдещето ...





Проект на БАКЛ 




