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שלי טיפים

אחד למקום ניירת הרבה כך כל מסדרים איך



מתכננים איך

ר ד וסופר יועץ מרצה פרופסור
בשורת לאבי נחשב דמינג אדוארדס

העולם ברחבי רבים שארגונים האיכות
החל הצלחתם את לזכותה זוקפים

בכירים מנהלים לימד הוא משנת
את ולתכנן לעצב לייעל לשפר כיצד

להשיא מנת על עבודתם מקום
פריון את ולהגדיל מוצריהם איכות את

העבודה

יעילות הוא כמובן הכוונה
מחזור מעגל

תאמץ התאם בדוק עשה תכנן



1.
2.

3.

4.
5.
6.

בעולם✔ רגולטוריות דרישות יישור
האיכות✔ ניהול מערכת בכל סיכון מבוססי וסיכונים סיכונים ניהול הכללת
התכנון✔ ולעיצוב לאימות לוולידציה ביחס ובהירות נוספות דרישות
הספק✔ בקרת תהליכי חיזוק
לקוח✔ משוב מנגנוני לגבי מוגבר מיקוד
שונים✔ ליישומים תוכנה לוולידציה יותר מפורשות דרישות



1.

2.

על✔ החלות הרגולטוריות והדרישות הלקוח בדרישות עמידה ב מתמקדת
הביצוע ופעולות בטיחות

הביצוע✔ ופעולות בטיחות הקשורות אלה הן החשובות המוצר דרישות כי דגש



של✔ הביצועים פעולות או הבטיחות לדרישות הסיכון יישום הגבלת
החלות הרגולטוריות בדרישות עמידה או הרפואי המכשיר

ליישם✔ להקים הצורך את כולל מתועד המונח כי מבהיר
ולתחזק



תיעוד

את ולתחזק לתעד לשמור הדרך את בוחרת חברה כל
שלה המסמכים

חשובים מפתח נקודות
וקריא✔ ברור מסמך
חתימה✔ שם שעה תאריך מסמך לאותו רלוונטיים גורמים י ע חתום
ורביזיה✔ מספר מנוהל
דקות✔ מ בפחות שמור הוא במקום המסמך את למצוא קל

המענה את לי נותנת אורקנוס כי מוצאת אני בשבילי
המושלם



התחשבות✔ תוך התהליכים את ולקבוע הארגון תפקידי את לתעד חדשה דרישה
בארגון שמבצעים בתפקידים

התהליכים✔ על לשלוט כדי סיכונים מבוססת גישה ליישם ב חדשה דרישה
אלה תהליכים של סיכון לסקר מידתית ו האיכות ניהול למערכת הדרושים המתאימים

בתהליכים✔ לשינויים הקשורות חדשות דרישות
את✔ המשמשות מחשב תוכנות של והיישום לוולידציה הקשורות חדשות דרישות

האיכות ניהול מערכת



1.

2.

רשומות✔ מסמכים למשל ותוכן רפואי מכשיר קובץ עבור חדשה דרישה
מסמכים✔ ולאבטח סודי בריאותי מידע על להגן כדי חדשה דרישה

ואובדן הידרדרות למנוע כדי ורשומות



1.

2.

יקבעו✔ ישימות רגולטוריות ודרישות הלקוח דרישות כי להבטיח כעת אחראית הבכירה ההנהלה
ההנהלה מנציג הלקוח דרישת את הסר התקן לפי ויעמדו

לעמוד✔ כדי הנדרשים אלה כולל איכות יעדי כי תבטיח הבכירה ההנהלה איכות ליעדי נוספו
בארגון רלוונטיות ורמות בפונקציות נקבעים למוצר ובדרישות הנדרשות הרגולטוריות בדרישות

ורוחבו לאורכו



•
•
2.
•

o
o
o
o
o

•
o

ההנהלה סקירת
ההנהלה סקירת נוהל עבור חדשה דרישה

ניהול מערכת של הארגון איכות לבדיקת מתוכננים אינטרוולים תיעוד
ו ותפוקות תשומות של מורחבות רשימות

תשומות
הייצור ואחרי לפני כלומר משוב

בתלונות טיפול
רגולטוריות לרשויות דיווחים
תהליכים של ומדידה ניטור
מוצרים של ומדידה ניטור

תפוקות
הרלוונטיות המתוקנות או החדשות הרגולטוריות הדרישות על לענות כדי נדרשים שינויים



•
•
•
•
•

עבור מתועדים תהליכים אנוש משאבי
כישורים▪ יכולת קביעת
כשירות▪ על לשמור כדי אחרות פעולות או נדרשת הכשרה מתן
צוות▪ לאנשי מודעות ודא
עבודה▪ של לסיכון יחסי הוא אחרות פעולות או הדרכה של יעילות לבדיקת מתודולוגיה

קשורה



•

•
•
•
•

תשתית
המוצר של מסודר טיפול ולוודא לערבב למנוע המוצר דרישות את להשיג כדי הצורך בעת מסמך דרישות

המשמש הציוד תחזוקת לתיעוד מוגדרת דרישה
בייצור▪
העבודה▪ סביבת על לשליטה
ומדידה▪ ניטור



•

•
•
•

זיהום ובקרת עבודה סביבת
עבודה• וסביבת נקי חדר החלקים כל ל התייחסות האדם כוח של והלבשה ניקיון בריאות

ביולוגי זיהום בקרת נלוות מבוקרת עבודה וסביבת נקי חדר החלקים כל ו נלוות מבוקרות
זיהום בקרת עבור חדש משנה סעיף

צולב• זיהום למניעת הסדרים לספק
במהלך• מיקרואורגניזמים כולל ניקיון על ולשמור זיהום למנוע כדי המסמך דרישות סטריליים התקנים עבור

ואריזה הרכבה
ועוד חיידקים זיהוי כללית ספירה עובשים כמו



1.

2.

מוצרים ומימוש תכנון
ופיתוח✔ בתכנון רק לא המוצר מימוש תהליך לאורך סיכונים ניהול יישום
ופעילויות✔ אחסון הפצה טיפול כגון נוספות דרישות לקבוע הצורך נוסף

המוצר לקבלת הקריטריונים עם יחד למוצר ספציפיות עקיבות



ללקוח הקשורים תהליכים
המכשיר של ובטיחות ביצועים להבטיח צריך המשתמש הדרכה עבור החדשה הדרישה

המכשיר של סופי סילוק או מחזור תחזוקה אחריות הוראות גם כוללות פעילויות משלוח לאחר כי הבהרה
שיווק לאחר פעילות רישום ייבוא למשל הלקוח מהזמנת כחלק בהן לעמוד שיש רגולטוריות הדרישות כל כי הבהרה

להתממש חייבים
של הרגולטורי במעמד שינוי כל המתוכננים להסדרים בהתאם רגולטוריות רשויות עם לתקשורת חדשה דרישה

הרלוונטיים הרגולציה לגורמי להודעה מנגנון בעל להיות חייב הייצור שלאחר פעילות או האיכות במערכת שינויים המוצר



1.

2.

3.

ופיתוח תכנון
ארגונים של והפיתוח התכנון בתכנון לתמוך כדי והבהיר התחזק ופיתוח תכנון

תשומות
תשומות רגולטוריות דרישות על חזק דגש

רפואיים מכשירים ב לשימוש התייחסות נוספה
ותהליכים מכני שימוש מוצר בטיחות שימוש אופן

רפואיים למכשירים שימושיות הנדסת של יישום חלק
ולידציה לבצע או לאמת שניתן להיות שאמורה הדרישות נוסף

ה של הדרישות כל עם



1.
2.

1.

2.
תפוקות

ופיתוח עיצוב תשומות כנגד לאימות מתאימה בצורה יהיה
המוצר שחרור לפני אישר

ופיתוח תכנון סקירת
עצמאי סוקר יש אחרות רגולטוריות ודרישות ה עם יישור

התכנון סקירת ברשומות הנדרש המידע על נוספים פרטים



1.
2.

אימות
ממשק ושיקולי אימות תוכניות לתיעוד חדשה דרישה

אימות של לרשומות חדשה דרישה
הציוד לכול מפורטת תוכנית

וולידציה
ממשק שיקולי לאימות שישמש מוצר אימות תוכניות לתיעוד חדשה דרישה

אימות לרישומי חדשה דרישה
להשגה וקל ומהיר נקוב בזמן המסמכים כל מציאת

חדש סעיף ופיתוח פיתוח מחלקת
הייצור ויכולת הייצור הסופי המפרט בסיס על כראוי מיושם הייצור כי להבטיח כדי חדש סעיף נוסף



שינוי בקרת
ואחרי לפני מתרחשים בפיתוח שינויים כאשר המתעדכנות הרשומות ואת התכנון שינויי את לזהות יש כיצד מציין

הייצור העברת
מתועד תהליך חדש

רגולטוריות ודרישות בטיחות שימושיות ביצועים לתפקוד השינוי משמעות קביעת
המושלם הפתרון הוא אורקנוס עם ביחד שבניתי אלקטרוני

חדש סעיף ופיתוח עבודות תיק
רפואי מכשיר או רפואי מכשיר לכל ופיתוח עיצוב קובץ על לשמור כדי ה עם יישור



1.

2.

1.

1.

הרכישה תהליך
המפגש ועל הרפואי למכשיר הקשור הסיכון על הרפואי המכשיר איכות על הספק ביצועי השפעת על הספק לבחירת בקריטריונים מתמקדת

החוקים בין התקני
נפגשו לא דרישות רכישת בעת לנקוט שיש פעולה ספקים של מחדש והערכה ניטור הקשורים שנוספו חדשות דרישות

מידע רכישת
בכתב הסכם שנרכש במוצר שינויים על הודעה הכוללת חדשה דרישה

שנרכש המוצר אימות
הנרכש במוצר שינוי לכל מודע הארגון כאשר לנקוט שיש ופעולות האימות פעילות היקף על נוספו חדשות דרישות

בהמשך פירוט תקבלו אתם



והשרות הייצור על בקרה
מיושמות להיות צריכות הדרישות איך של הכוונה את להבהיר כדי מחדש ניסוח עברו כבר חלקים הרבה
קודמות בשנים שנצפה כפי בארגונים שחסרים התחומים על דגש עם יותר טובה לזרימה מחדש ארגון

שירות פעילויות
לקוח לתלונת נחשב האירוע אם לקבוע כדי שירות רשומות לנתח כדי הבהרה נוספה



•
✔
✔

והפרשה השירות הייצור לתהליכי וולידציה
קודמת בגרסה סדר לקבוע במקום נהלים לתעד חדשה דרישה

לרשימה נוספות דרישות
המדגם✔ לגודל רציונליות עם סטטיסטיות טכניקות
אלקטרוני✔ ציינתי שכבר כפי בתהליכים שינויים אישור







סטרילית ומערכת לעיקור תהליכים של וולידציה
רפואי מכשיר הכלולים המרכיבים החלקים כל אלא סיים המכשיר את רק לא מיוחדים תנאים כל לשקול צריך הארגון

סטרילי
סופי באופן מעוקרים רפואיים למכשירים אריזה ל הפניה
האריזות ומערכת והסטרילית החומרית המכשול מערכת עבור דרישות חלק

סופי באופן מעוקרים רפואיים מכשירים עבור אריזה ו
והרכבה איטום תהליכי עבור אימות דרישות חלק



זיהוי
רק ולא ייחודי התקן זיהוי עבור חדשה דרישה

סטטוס ואת המוצר זיהוי עבור מתועד תהליך עבור חדשה דרישה
הייצור במהלך המוצרים



-

-
-

המוצר שימור
שימור לבצע ניתן כיצד פרטים מוסיף

הם כאשר נזק או זיהום שינוי מפני המוצר על להגן מנת על רפואי מכשיר של המרכיב החלק על גם חל השימור
ידי על וההפצה הטיפול האחסון העיבוד במהלך הצפויים ולסיכונים למצב נחשפים

מתאימות ומשלוח אריזה מכולות של ובנייה תכנון
שימור לספק יכול לא לבד האריזות אם צריך מיוחדים לתנאים הדרישות תיעוד



•

•
•

•
ציוד ומדידה ניטור בקרה

הציוד ומדידת מדידה לתהליכי דורש לציוד מדידת מערכת התקן
מחודשות התאמות או לציוד ההתאמות כל את תעד

מתועדים ונהלים מתוכננים להסדרים בהתאם בוצע הכיול
לסיכון ביחס תוכנה של וולידציה



a.
b.

משוב
הייצור לאחר וגם מהייצור נתונים לאסוף חדשה דרישה

סטטיסטית מתודולוגיה של יישום עם יחד סיכונים לניהול המשוב נתוני הכנס
קודמות שנים מול וסטטיסטיקה בנפרד צורים משפחת לכול ציונים עם

בתלונות טיפול
אחרות רגולטוריות ורשויות ה עם יישור בתלונות טיפול בנושא חדש סעיף

תלונה נחקרה לא אם מתועדת להצדקה חדשה דרישה
התלונה מתהליך הנובעים מתקנת פעולה או תיקון כל לתעד הדרישה

רגולטוריות לרשויות דיווח
רגולטוריות לרשויות דיווח חדש סעיף



התאמה באי מוצר על בקרה
יטופל הללו מהמקרים אחד שכל להבטיח כדי המסירה ואחרי לפני תואם שאינו במוצר לטיפול מורחב סעיף

כראוי
עבודה הוראות או מסמכים נהלי פי על מבוצעת חוזרת תיקון פעילות להבטיח כדי חדש סעיף
מפרטים להבטיח כדי המקורי המוצר כמו אופן באותו נבדקים אלה כי לוודא צריך המבוצע חוזר עיבוד כל

מתקיימים ישימות רגולטוריות דרישות דרישות
באורקנוס בשימוש כבר אלקטרונית בצורה ו בין חיבור



נתונים ניתוח
בהן השימוש אופן של סטטיסטיות טכניקות הכוללות מתאימות שיטות קביעת לכלול דרישה הוספת

כן גם יכנסו שירות ודוחות מבדקים נוספו

מונעת מתקנת פעולה
שלילית השפעה לה שאין ומונעת מתקנת פעולה לאימות דרישה הוספת

מופרז עיכוב ללא לנקוט שיש מתקנת לפעולה דרישה נוסף
למייל התראות הנותנת מערכת ובנוסף אפקטיביות בדיקת עם אלקטרוני יש ציינתי שכבר כפי



במערכת אלקטרונים טפסים

אלקטרוני✔ מתועדות חריגות
אפקטיביות✔ ובדיקות מונעת מתקנת פעולה
כולל✔ שינוי אישור ועד לשינוי מבקשה שינויים

בתהליך פעולה לכול אחריות בעלי חתימות



מוסמכים הגבלה אישורי

באתר• האירופי האיחוד ברשימת יפורסם ההתעדה גוף

שנים• בחמש פעם במינימום מבדק יערך חודש ב פעם
בשוק ומוצרים ספקים אצל כולל פתע מבדק נערך

שנים• כל יוחלף בכיר מבדקים עורך
למבדק החברה את להכין היום כבר מומלץ



ל בין העיקריים השינויים

האיחוד• ברמת מומחים מעורבות חדשה שוקית קדם בדיקה גבוהים סיכון סיכוני של בחינה
האירופי

המודיע• הגוף של ופיקוח לייעוד הקריטריונים חיזוק
פתע• ומבדקי מבדקים עורך מבדק תאריך מוסמכים הגבלה אישורי
רפואיים• למכשירים זהה סיכון פרופיל בעל הסקופ תחת מסוים אסתטי ציוד הכללת
אותנו• המבקר הגוף מול מומלץ סיווג סוגי במדריך מופיע סיווג למערכת חדש סיכון
על• מבוסס עקיבות מערכת האירופי האיחוד של הנתונים מסד באמצעות משופרת שקיפות
המטופל• עבור מושתלים מכשירים על מידע המכיל השתל כרטיס של מבוא
המכשירים• כל עבור קליניות ראיות חיזוק
ומפיצים• ליבואנים חדשות חוק דרישות
רגולטורים• נציגי ליצרנים לתקנות תאימות על מורשה נציג
ויבואנים• רגולטורים נציגי ליצרנים השוק אחרי למעקב הדרישות חיזוק
השוק• אחר ובמעקב בדריכות האירופי האיחוד מדינות בין משופר תיאום



ההקשבה על רבה תודה
אירית


