GOOD DISTRIBUTION PRACTICE
FOR MEDICAL DEVICES
GDPMD

BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
A DISPOZITIVELOR MEDICALE
STABILIREA, DOCUMENTAREA, IMPLEMENTAREA SI MENTINEREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII IN
CONFORMITATE CU CERINTELE DE REGLEMENTARE APLICABILE PRESTATORILOR DE SERVICII CONEXE
DISPOZITIVELOR MEDICALE (IMPORTATORI, DISTRIBUITORI, UTILIZATORI, SERVISANTI) – LEGEA 95/2006, OMS
566/2020, OMS 1009/2016, MDR 2017/745, HG 54/2009, HG 55/2009, HG 798/2003, ISO 13485:2016

BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE

CE ?
Suntem într-o “industrie” de bună practică:

• Bună practică clinică (MDR, IVDR)
• Bună practică administrativă (MDR, IVDR)
• Bună practică de producție (MDR, IVDR)
• Bună practică de laborator (ISO 17025, ISO 15189)
• Bună practică de distribuție (ISO 9001, ISO 13485, MDR, IVDR)

DE CE ?
Pentru a asigura:

• siguranța și performanța dispozitivelor medicale furnizate
• calitatea serviciului oferit de importatori / distribuitori
• identitatea dispozitivelor medicale în toate etapele procesului de distribuție,
pentru a proteja lanțul de aprovizionare împotriva intrării produselor
falsificate

DE CE ?
Pentru a contribui la îndeplinirea responsabilităților implicate în diferitele
aspecte ale procesului de depozitare /distribuire a dispozitivelor medicale,
responsabilități prevăzute în cerințele legale.

ISTORIC
• În 2003, ISO 13485 a introdus pentru prima dată cerințe de bună practică
de distribuție a dispozitivelor medicale care se adresează importatorilor,
distribuitorilor, unităților de depozitare și unităților care asamblează
dispozitive medicale - certificare voluntară

• MDR, IVDR – perioadă de tranziție, necesită corelarea cu legislația internă
(nu sunt prevăzute sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea
obligațiilor importatorilor/distribuitorilor)

CINE?
Industria dispozitivelor medicale funcționează la un nivel înalt de asigurare a
calității, atingând obiectivele sale prin crearea și menținerea sistemelor de
management al calității, care sunt în general certificate conform EN ISO 13485
și / sau EN ISO 9001, MDD, IVDD (acum MDR, IVDR) pentru proiectarea și
fabricarea dispozitivelor medicale.
Această practică asigură că produsele lansate pentru distribuție au o calitate
corespunzătoare, potrivită scopului propus și conformă cu cerințele de
reglementare.

Se așteaptă ca toate părțile implicate în lanțul de distribuție să acționeze cu
grija cuvenită în raport cu cerințele aplicabile.

CINE?
• Importul, transportul, depozitarea și distribuția dispozitivelor medicale sunt
efectuate de diverse companii, instituții și persoane fizice. Cu toate acestea,
natura anumitor riscuri ar putea fi similare cu cele din mediul de producție. De
exemplu contaminarea, contaminarea încrucișată și deteriorarea. Prin urmare,
un proces adecvat și eficient de control și măsurile de asigurare a calității ar
trebui să fie aplicate.

CINE ?

UNDE ?

CÂND ?
Titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ART. 927
(1) Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se instalează şi se întreţin, pentru a
fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către persoanele fizice sau juridice pentru
care s-a emis avizul prevăzut la art. 926 alin. (3).
ART. 926
(1) Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul
dispozitivelor medicale se desfăşoară cu respectarea prevederilor prezentului titlu şi ale
normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare.
(3) Avizul prevăzut la alin. (2) se emite de ANMDMR, cu respectarea normelor metodologice
aplicabile, în baza evaluării competenţei şi a capabilităţii persoanelor fizice sau juridice, după
caz, de a realiza activităţile pentru care solicită avizul.

CÂND ?
ORDIN Nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

AVIZ DE FUNCȚIONARE OBȚINUT ANTERIOR DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

CUM ?
• Organizația trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze și să
mențină un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele unei
bune practici de distribuție

• Dacă vreo activitate este externalizată, trebuie să se facă dovada ținerii sub
control a acestei activități (ex: depozitare, transport)

CUM ?
• STABILEȘTE & DOCUMENTEAZĂ = DOCUMENTAȚIE
Ex: proceduri specifice (PS), instrucțiuni de lucru (IL)

• IMPLEMENTEAZĂ & MENȚINE = ÎNREGISTRĂRI
Ex: înregistrări referitoare la distribuție (facturi, contracte, note de ieșiri..),
înregistrări ale instruirilor
ASIGURAREA CONTROLULUI PROCESELOR = stabilirea și împărțirea
responsabilităților, înregistrări ale PS, IL, audituri, verificări

CUM ?

DO WHAT YOU SAY

SAY WHAT YOU DO

CUM ?
1.

Pregătește

- Identifică și interpretează cerințele de reglementare (OMS, MDR, IVDR, Legea
95/2006)

-

Elaborează harta proceselor
Spune ceea ce faci (creează documente: PS, IL)
Fă ceea ce spui (execută și menține ceea ce este documentat)

2. Solicită certificarea ISO sau apelează la un auditor intern/de terță parte pentru
auditul SMC
3. Solicită avizarea

CERINȚE:

LEGE 95/2006

• ART. 927
(1) Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se instalează şi se
întreţin, pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către
persoanele fizice sau juridice pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 926
alin. (3).

• ART. 926
(3) Avizul se emite de ANMDMR, cu respectarea normelor metodologice
aplicabile, în baza evaluării competenţei şi a capabilităţii persoanelor fizice
sau juridice, după caz, de a realiza activităţile pentru care solicită avizul.

CERINȚE:
Cod
indicator

1
2

3
4

5

OMS 566/2020
Indicator

Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înființarea OE,
în copie certificată spre conformitate
Certificat constatator/furnizare de informații extinse emis de oficiul registrului comerțului,
din care să rezulte obiectul de activitate al OE, pentru OE care au obligația să se
înregistreze la oficiul registrului comerțului
Aviz de funcționare emis de ANMDMR împreună cu cea mai recentă anexă care reflectă
situația la zi a OE (sediu social, puncte de lucru, producători), doar în cazul reînnoirii
avizului
Lista cu personalul OE (cel puțin o persoană responsabilă de conformitatea cu
reglementările și șef depozit, după caz)
Decizie de numire a responsabilului de conformitatea cu reglementările și a șefului de
depozit (după caz)

6

Educație inițială - documente de studii pentru personal (ultima școală absolvită)

7

Instruire în legislația aplicabilă dispozitivelor medicale (Se vor prezenta documente
doveditoare efectuării acestor instruiri.)

Numărul, data și
Observații evaluator
emitentul documentului (Se completează de
(Se completează de către către evaluatorul
OE.)
ANMDMR.)

CERINȚE: OMS 566/2020
Cod
indicator

8

9

Indicator

Notificare (împuternicire) de la producătorul pentru care OE este reprezentantul autorizat în
UE, după caz
Tabel cu producătorii de dispozitive medicale pentru care OE se înregistrează la ANMDMR
pentru activitatea de import și/sau distribuție în format fizic si electronic

10

Pentru fiecare producător pentru care OE se înregistrează ca importator și/sau distribuitor,
următoarele documente:
a) copie a declarației de conformitate CE emise de producător pentru dispozitivul medical
distribuit (Se va prezenta câte un exemplu de declarație de conformitate pentru fiecare
producător.);
b) b) copie a certificatului de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical distribuit (Se
va prezenta câte un certificat de marcaj CE pentru fiecare producător, după caz.)

11

La dispozitivele medicale provenite din state non UE, declarația de conformitate face referire
la reprezentantul autorizat? Sau există un document care atestă acest fapt?

12

Proceduri/Instrucțiuni de lucru care să cuprindă modul de desfășurare a activităților (import,
distribuție), identificarea și trasabilitatea dispozitivelor medicale, păstrarea conformității
produselor în timpul transportului, manipulării și depozitării (pe fluxul de aprovizionare, de
depozitare și de distribuție), monitorizarea condițiilor de mediu în timpul depozitării conform
cerințelor impuse de producător și modul de acțiune în cazul raportării unui incident de către
un utilizator

Numărul, data și emitentul
documentului (Se
completează de către OE.)

Observații evaluator
(Se completează de către
evaluatorul ANMDMR.)

CERINTE DE REGLEMENTARE – MDR/IVDR
• Articolul 13 Obligațiile generale ale importatorilor
(1) Importatorii introduc pe piața Uniunii numai dispozitive care sunt în conformitate cu prezentul
regulament.
(2) Pentru a introduce un dispozitiv pe piață, importatorii verifică următoarele:

(a) dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE și dacă declarația de conformitate UE a
dispozitivului a fost întocmită;

(b) dacă este identificat un producător și dacă producătorul a desemnat un reprezentant
autorizat în conformitate cu articolul 11;

(c) dacă dispozitivul este etichetat în conformitate cu prezentul regulament și este însoțit de
instrucțiunile de utilizare necesare;

(d) dacă producătorul a atribuit dispozitivului, dacă este cazul, un UDI, în conformitate cu
articolul 27.

MDR 2017/745
În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un
dispozitiv nu este în conformitate cu cerințele prezentului regulament, nu
introduce dispozitivul pe piață până când acesta nu devine conform cu
prezentul regulament și îl informează pe producător și pe reprezentantul
autorizat al acestuia. În cazul în care importatorul consideră sau are motive să
creadă că un dispozitiv prezintă un risc grav sau este un dispozitiv falsificat,
acesta informează și autoritatea competentă din statul membru în care este
stabilit.

MDR 2017/745
(3) Importatorii indică pe dispozitiv, sau pe ambalajul acestuia, sau într-un document
care însoțește dispozitivul numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca
lor comercială înregistrată, sediul lor social și adresa la care pot fi contactați, astfel
încât să poată fi localizați. Importatorii se asigură că orice etichetă suplimentară
aplicată nu acoperă informațiile de pe eticheta aplicată de către producător.

(4) Importatorii verifică faptul că dispozitivul este înregistrat în sistemul electronic în
conformitate cu articolul 29. Importatorii adaugă la înregistrare propriile lor date, în
conformitate cu articolul 31.
(5) Importatorii se asigură că, atâta timp cât un dispozitiv se află sub
responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează
conformitatea acestuia cu cerințele generale privind siguranța și performanța
prevăzute în anexa I și respectă condițiile stabilite de producător, atunci când acestea
sunt disponibile.

MDR 2017/745
(6) Importatorii păstrează un registru cu reclamații, cu dispozitive neconforme și cu rechemări și
retrageri și oferă producătorului, reprezentantului său autorizat și distribuitorilor orice
informație solicitată de aceștia, pentru a le permite să investigheze reclamațiile.
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un dispozitiv pe care l-au introdus
pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament informează imediat producătorul și
reprezentantul autorizat al acestuia. Importatorii cooperează cu producătorul, cu reprezentantul
autorizat al acestuia și cu autoritățile competente pentru a garanta că se întreprind acțiunile
corective necesare pentru ca dispozitivul să devină conform, să fie retras sau să fie rechemat. În
cazul în care dispozitivul prezintă un risc grav, ei informează de asemenea imediat autoritățile
competente ale statelor membre în care au pus la dispoziție dispozitivul și, după caz,
organismul notificat care a eliberat un certificat în conformitate cu articolul 56 pentru
dispozitivul în cauză, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate și la orice acțiune
corectivă întreprinsă.

MDR 2017/745
(8) Importatorii care au primit reclamații sau rapoarte de la profesioniști din domeniul sănătății,
pacienți sau utilizatori cu privire la incidente suspectate legate de un dispozitiv pe care ei l-au
introdus pe piață transmit imediat această informație producătorului și reprezentantului
autorizat al acestuia.
(9) În perioada menționată la articolul 10 alineatul (8), importatorii păstrează o copie a
declarației de conformitate UE și, dacă este cazul, o copie a oricărui certificat relevant, inclusiv
eventualele modificări și suplimente, eliberate în conformitate cu articolul 56.
(10) Importatorii cooperează cu autoritățile competente, la cererea acestora din urmă, cu
privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru
atenuarea riscurilor prezentate de dispozitivele pe care le-au introdus pe piață. Importatorii, la
cererea unei autorități competente a statului membru în care importatorul își are sediul social,
oferă gratuit eșantioane ale dispozitivului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
acordă acces la dispozitiv.

MDR 2017/745
Articolul 14: Obligațiile generale ale distribuitorilor
(1) În cazul în care pun la dispoziție un dispozitiv pe piață, distribuitorii, în cadrul activităților
lor, acționează cu grija cuvenită în ceea ce privește cerințele aplicabile.
(2)Înainte de a pune la dispoziție pe piață un dispozitiv, distribuitorii verifică dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:
(a) dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE și dacă declarația de conformitate UE a
dispozitivului a fost întocmită;
(b) dacă dispozitivul este însoțit de informațiile care trebuie furnizate de către producător în
conformitate cu articolul 10 alineatul (11);
(c) în cazul dispozitivelor importate, dacă importatorul a îndeplinit cerințele prevăzute la
articolul 13 alineatul (3);
(d) dacă producătorul a atribuit dispozitivului, dacă este cazul, un UDI.

MDR 2017/745
În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un
dispozitiv nu este în conformitate cu cerințele prezentului regulament, el nu pune
dispozitivul la dispoziție pe piață până când acesta nu devine conform cu
prezentul regulament și informează producătorul și, după caz, reprezentantul
autorizat al producătorului și importatorul. În cazul în care distribuitorul
consideră sau are motive să creadă că un dispozitiv prezintă un risc grav sau
este un dispozitiv falsificat, informează și autoritatea competentă din statul
membru în care este stabilit.

MDR 2017/745
(3) Distribuitorii se asigură că, atâta timp cât dispozitivul se află sub responsabilitatea lor,
condițiile de depozitare sau de transport sunt conforme cu condițiile stabilite de producător.
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un dispozitiv pe care l-au pus la
dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament informează imediat
producătorul și, după caz, reprezentantul autorizat al producătorului și importatorul.
Distribuitorii cooperează cu producătorul și, după caz, cu reprezentantul autorizat al
producătorului și cu importatorul, precum și cu autoritățile competente pentru a garanta că se
întreprind acțiunile corective necesare pentru ca dispozitivul să devină conform, să fie retras sau
să fie rechemat, după caz. În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că
dispozitivul prezintă un risc grav, acesta informează imediat și autoritățile competente ale
statelor membre în care a pus la dispoziție dispozitivul, oferind detalii, în special, cu privire la
neconformitate și la orice acțiune corectivă întreprinsă.

MDR 2017/745
(5) Distribuitorii care au primit reclamații sau rapoarte de la profesioniști din domeniul
sănătății, pacienți sau utilizatori cu privire la incidente suspectate că au fost cauzate
de un dispozitiv pe care ei l-au pus la dispoziție pe piață transmit imediat această
informație producătorului și, dacă este cazul, reprezentantului autorizat al
producătorului și importatorului. Aceștia păstrează un registru cu reclamații, cu
dispozitive neconforme și cu rechemări și retrageri și informează producătorul și, dacă
este disponibil, reprezentantul autorizat și importatorul cu privire la această
monitorizare și le furnizează orice informație, la cerere.

(6) La cererea unei autorități competente, distribuitorii pun la dispoziția acesteia toate
informațiile și întreaga documentație de care dispun și care sunt necesare pentru a
demonstra conformitatea unui dispozitiv.

MDR 2017/745
Se consideră că distribuitorii și-au îndeplinit obligația prevăzută la primul
paragraf atunci când fabricantul sau, după caz, reprezentantul autorizat
pentru dispozitivul în cauză furnizează informațiile cerute. Distribuitorii
cooperează cu autoritățile competente, la cererea acestora, cu privire la orice
acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de dispozitivele pe
care ei le-au pus la dispoziție pe piață. La cererea unei autorități competente,
distribuitorii oferă gratuit eșantioane ale dispozitivului sau, în cazul în care
acest lucru nu este posibil, acordă acces la dispozitiv.

MDR 2017/745
Articolul 15 Persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările
(1) Producătorii au la dispoziție în cadrul propriilor organizații cel puțin o persoană responsabilă de
conformitatea cu reglementările, care deține expertiza necesară în domeniul dispozitivelor medicale.
Expertiza necesară se demonstrează prin oricare dintre următoarele calificări:
(a) o diplomă, un certificat sau o altă dovadă de calificare formală, acordată la absolvirea unor
studii universitare, sau a unui ciclu de studii recunoscut ca fiind echivalent de către statele membre în
cauză, în drept, medicină, farmacie, inginerie sau altă disciplină științifică relevantă, precum și cel
puțin un an de experiență profesională în activități de reglementare sau în sisteme de management
al calității în domeniul dispozitivelor medicale;
(b) patru ani de experiență profesională în activități de reglementare sau în sisteme de
management al calității în domeniul dispozitivelor medicale. Fără a aduce atingere dispozițiilor
naționale privind calificările profesionale, producătorii dispozitivelor fabricate la comandă pot
demonstra că posedă expertiza necesară menționată la primul paragraf prin deținerea a cel puțin
doi ani de experiență profesională într-un domeniu de fabricație relevant.

MDR 2017/745
(3) Persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările este responsabilă să se
asigure cel puțin de faptul că:
(a) conformitatea dispozitivelor este verificată în mod corespunzător, în conformitate cu
sistemul de management al calității în temeiul căruia sunt produse dispozitivele, înainte
de lansarea unui dispozitiv;
(b) documentația tehnică și declarația de conformitate UE sunt întocmite și actualizate;
(c) obligațiile de supraveghere ulterioară introducerii pe piață sunt îndeplinite;
(d) obligațiile de raportare menționate la articolele 87-91 sunt îndeplinite;
(e) în cazul dispozitivelor care fac obiectul unei investigații, declarația menționată în
anexa XV capitolul II secțiunea 4.1 este întocmită.

MDR 2017/745
(4) Dacă responsabilitatea de a asigura conformitatea cu reglementările este împărțită între
mai multe persoane, domeniile lor respective de responsabilitate sunt precizate în scris.
(6) Reprezentanții autorizați au la dispoziție, în permanență și în mod neîntrerupt, cel puțin o
persoană responsabilă de conformitatea cu reglementările, care deține expertiza necesară în
ceea ce privește cerințele de reglementare pentru dispozitivele medicale din Uniune. Expertiza
necesară se demonstrează prin oricare dintre următoarele calificări:
(a) o diplomă, un certificat sau o altă dovadă de calificare formală, acordată la absolvirea
unor studii universitare, sau a unui ciclu de studii recunoscut ca fiind echivalent de către statele
membre în cauză, în drept, medicină, farmacie, inginerie sau altă disciplină științifică relevantă,
precum și cel puțin un an de experiență profesională în activități de reglementare sau în
sisteme de management al calității în domeniul dispozitivelor medicale;
(b) patru ani de experiență profesională în activități de reglementare sau în sisteme de
management al calității în domeniul dispozitivelor medicale.

CERINȚE – ISO 13485
• STRUCTURA:
- Sistem de management al calității
- Leadership și angajament
- Managementul resurselor (umane și materiale)
- Realizarea produsului / serviciului (planificare, proiectare, dezvoltare,
aprovizionare, producție, asigurare service)

- Măsurare, analiză și îmbunătățire

ISO 13485
• Sistem de management al calității
Dosar de produs
Control al documentelor
Control al înregistrărilor

• Leadership și angajament
Responsabilitate și autoritate

Reprezentantul managementului
Comunicare internă

ISO 13485
• Managementul resurselor (umane și materiale)
Asigurarea resurselor
Infrastructura
Mediul de lucru și controlul contaminării

• Realizarea produsului / serviciului
Planificare și realizare
Determinarea/evaluarea/comunicarea cerințelor referitoare la produs/serviciu
Verificarea produsului aprovizionat
Identificare
Trasabilitate
Proprietatea clientului
Controlul echipamentelor de monitorizare și măsurare

ISO 13485
• Măsurare, analiză și îmbunătățire
Feedback
Tratarea reclamațiilor
Raportarea către autoritățile de reglementare
Monitorizarea și măsurarea proceselor/produsului/serviciului

Controlul produsului neconform
Acțiuni corective
Acțiuni preventive

DO
TRANSPUNEREA CERINȚELOR
• sistemul de management al calităţii ȋn domeniul DM - totalitatea măsurilor
organizatorice luate în vederea asigurării calității corespunzătoare a DM,
conform scopului pentru care acestea au fost concepute;

• buna practică de distribuţie - acel domeniu al managementului calităţii care
asigură consecvența respectării trasabilității, siguranței și performanței
dispozitivelor medicale și a calității serviciului oferit pe lanțul de distribuție.

HARTA PROCESELOR
care alcatuiesc SMC ofera o imagine sintetica a succesiunii
proceselor si interactiunilor dintre acestea
I - PROCESE MANAGEMENT GENERAL: Planificare strategică

II - PROCESE-CHEIE DE FURNIZARE SERVICII
III - PROCESE DE MANAGEMENT RESURSE
IV - PROCESE DE MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

HARTA PROCESELOR
Elaborare POLITICĂ ŞI
OBIECTIVE MANAGEMENT
CALITATE

Identificare şi
analiză
CERINŢE
(client, legale,
reglementare)

Relaţia cu
clientul

Planificare
calitate

(Proiectaredezvoltare)Planificare realizare
produs

Analiză de
către
Management

Aprovizionare
Păstrare
PRODUS
Productie si
livrare

Asigurare resurse umane, financiare,

Control EMM

de timp, infrastructură, mediu de lucru

REZULTATE

Monitorizare şi măsurare proces/ produs/ SMC/ satisfacţie
clienti

Analiză date

Acţiune
corectivă/
preventivă

Control produs
(rezultat) neconform

Îmbunătăţire continuă

Creştere
satisfacţie
clienţi

ORGANIZARE ȘI MANAGEMENT
Distribuitorul sau organizația din care face parte distribuitorul trebuie să fie o
entitate care este autorizată în mod corespunzător să îndeplinească funcția
prevăzută în ceea ce privește legislația aplicabilă și care poate fi trasă la
răspundere pentru activitățile sale.
Distribuitorul ar trebui să achiziționeze produsele numai de la producătorul
original sau de la alte surse autorizate. Ulterior, producătorii / distribuitorii ar
trebui să-și vândă produsele numai către rețeaua de distribuție autorizată.
Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că în lanțul de aprovizionare vor intra
doar produse originale.

ORGANIZARE ȘI MANAGEMENT
De asemenea, trebuie reținut faptul că un distribuitor ar putea fi considerat
producător și trebuie să se supună obligațiilor producătorului în cazul în care
plasează un produs pentru comercializare sub numele sau marca sa, sau
modifică un produs sau utilizarea acestuia în așa fel încât să se poată respecta
cerințele aplicabile.

PERSONAL
• Un

reprezentant de conducere ar trebui să fie numit în fiecare locație de
distribuție, care ar trebui să aibă autoritatea și responsabilitatea pentru a
asigura un sistem de management al caliății implementat și menținut. El ar
trebui să își îndeplinească personal responsabilitățile, indiferent de posibila
delegare parțială și documentată a altor persoane calificate.

• Personalul

care lucrează în sistem de management al calității necesită un
anumit nivel de competență sau formare (internă sau externă) înainte de a
putea îndeplini sarcinile în mod corespunzător și este necesar să se recalifice
la intervale adecvate.

PERSONAL
• Personalul cheie implicat în depozitarea dispozitivelor medicale ar trebui să
aibă capacitatea și experiența adecvata pentru a se asigura că produsele
sunt stocate si manipulate corespunzător.

• Personalul trebuie să fie instruit în ceea ce privește atribuțiile care îi revin, în
special în ceea ce privește depozitarea, vigilența și înregistrările care trebuie
menținute.

• Persoana responsabilă cu conformarea impusă de MDR, care trebuie să
cunoască prevederile legislative aplicabile (clase de risc, marcaj CE, conținut
etichetă, instrucțiuni de utilizare, cerințe de înregistrare/notificare, cerințe
referitoare la notificare, retragere, rechemare, vigilență, raportare incidente)

PERSONAL
• Organizația trebuie:
- să determine competența necesară pentru personalul cheie,
- să ofere cursuri de formare pentru a satisface aceste nevoi,
- să evalueze eficacitatea formării și să mențină înregistrările referitoare la
formare.

PERSONAL
• Instruirea personalului va fi adaptată la misiunea persoanei.
Formarea și educația ar trebui să acopere:
- natura afacerii,
- reglementările specifice domeniului de activitate al firmei,
- reglementările în materie de sănătate, siguranță și reglementările de mediu,
politicile organizației,
- funcția personalului,
- proceduri și instrucțiuni relevante pentru personal.

RESPONSABILITATE ȘI AUTORITATE
• Organizația se asigură că responsabilitățile și autoritățile sunt definite,
documentate și comunicate în cadrul organizației.

• Organizația stabilește relația dintre întregul personal care gestionează,
efectuează și verifică lucrările care afectează calitatea și asigură
independența și autoritatea de a îndeplini aceste sarcini.

• Organizația poate documenta fișele de post, inclusiv responsabilități

cheie și

autorități.

• Personalul care deține responsabilități și autorități esențiale poate fi de
asemenea documentat ca parte a procedurilor.

RESPONSABILITATE ȘI AUTORITATE
•
•

Reprezentant al managementului:
Organizația numește un membru al conducerii care, indiferent de alte
responsabilități, îi revine responsabilitatea finală de a:

- asigura procesele necesare pentru sistemul de management al calității stabilit,
implementat și menținut,
- raporta la conducerea de vârf a performanței calității sistemul de gestionare și orice
nevoie de îmbunătățire;
- asigura promovarea gradului de conștientizare a autorității de reglementare și a
clientului în întreaga organizație.

DOCUMENTAȚIE
Deși legislația specifică privind dispozitivele medicale (MDD, MDR) nu impune o
cerință specifică pentru distribuitori cu privire la documentația necesară, prin
procedura de avizare se impune necesitatea anumitor proceduri/instrucțiuni de
lucru/înregistrări.

Structura și nivelul de detaliu necesar în proceduri trebuie adaptate nevoilor și
mărimii organizației.
Procedurile sau instrucțiunile pot fi prezentate sub orice formă sau mediu (text,
grafic, fizic sau electronic).

MODEL FORMAT PROCEDURA (1)
Organizatia

Ed/Rev/data

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
PO (S)–0X

Aprobat

Verificat
Elaborat

MODEL FORMAT PROCEDURA (2)
INDICATORUL REVIZIILOR SI APROBARILOR
Nr.
crt.

Editie /
Revizie /
Data

Document / Modificare

Elaborat
RMC

Verificat
Sef.....

Aprobat
DG

Nume si semnatura

LISTA DE DIFUZARE
NUMAR
EXEMPLAR
Original

DETINATOR

RMC

NUME
PRENUME

SEMNATURA

DATA

OBS.

MODEL FORMAT PROCEDURA (3)
1. Scop
Procedura are scopul de a identifica si tine sub control produsul neconform/activitatea neconforma.

2. Indicator de performanţă
Reducerea numarului de neconformitati constatate ca urmare a livrarii de produse / servicii neconforme;
Reducerea numarului de reclamatii ca urmare a furnizarii de produse / servicii neconforme.

3. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica activitatilor neconforme care apar in cadrul organizatiei, precum si produselor neconforme primite de la
furnizori sau livrate de clienti.
Procedura se refera la etapele de identificare, de documentare, de evaluare, de luare a deciziei optime, de marcare sau
de izolare (atunci cand este posibil) si de tratare a produselor care nu sunt conforme cu conditiile specificate.

MODEL FORMAT PROCEDURA (4)
4. Proprietar de proces: RMC

Se asigură că această procedură este respectată şi asigură atingerea indicatorilor
de performanţă stabiliţi.
5. Atribuţii şi responsabilităţi
DIRECTORUL GENERAL
Analizeaza neconformitatile si stabileste impreuna cu seful compartimentului implicat
si cu RMC modul de tratare a acestora.
Urmareste finalizarea raportului de neconformitate, inclusiv a modului de indeplinire
a actiunilor corective si/sau preventive.
Asigura spatii de depozitare destinate produselor neconforme.

MODEL FORMAT PROCEDURA (5)
RMC

Se asigura prin instruiri si audit intern ca procedura este respectata si asigura atingerea indicatorilor de performanta.
Aproba „Raportul de neconformitate” - formular cod PS 0X – F1.
SEFII COMPARTIMENTELOR IMPLICATE IN APARITIA NECONFORMITATILOR
Iau legatura cu furnizorul in cazul neconformitatilor constatate la receptie (seful compartimentului Aprovizionare).

Elaboreaza rapoarte de neconformitate si participa la stabilirea deciziei privind tratarea neconformitatilor.
Pastreaza inregistrarile si evidenta neconformitatilor identificate in „Registrul de evidenta a rapoartelor de neconformitate” formular cod PS 0X – F2
PERSONALUL EXECUTIV
Semnaleaza aparitia produselor neconforme prin marcare cu eticheta „ PRODUS NECONFORM” si izolare si anunta seful
ierarhic.

MODEL FORMAT PROCEDURA (6)
6. Definiţii şi prescurtări
7. Documente de referinţă (ISO 9001/13485, MDR..)
8. Date de intrare
Receptia produselor aprovizionate;

Constatarea unei neconformitati;
Reclamatii;
Raport de audit intern / PV al sedintei de analiza efectuata de management;

MODEL FORMAT PROCEDURA (7)
• 9. Resurse
• timp de lucru afectat de catre personalul implicat;
• cheltuieli cu instruirea;
• cheltuieli cu tratarea neconformitatii;
• cheltuieli pentru asigurarea mediului suport si de depozitare a inregistrarilor.
Toate aceste resurse sunt identificate de responsabilul de proces si aprobate
de Directorul General.

MODEL FORMAT PROCEDURA (8)
10. Acţiuni şi metode
10.1 Planificare
Neconformitatile pot aparea ca urmare a:

Supravegherii si controlului curent efectuat de catre sefii de compartimente;
Auditurilor interne efectuate periodic;
Analizei SMC facute de catre conducere;

Auditurilor externe ale organismelor de certificare sau ale altor organisme mandatate de
clienti;
Analizei reclamatiilor;
Verificarii echipamentelor.

MODEL FORMAT PROCEDURA (9)
10.2 Desfăşurare

Un produs este considerat neconform in momentul in care se constata deficiente in caracteristici, abateri de la
documentatie sau proceduri, documente cu date incomplete ce implica o calitate inacceptabila, nedeterminata
sau neconforma a produsului.
Procesele de intretinere si reparatie executate in cadrul organizatiei si declarate neconforme sunt analizate de
o comisie formata din Seful Departamentului Tehnic si RMC.

Identificarea produselor neconforme
Identificarea si modul de tratare a neconformitatilor depind de locul/activitatea in care acestea apar.
Astfel, in cadrul S.C. XXX S.R.L. pot aparea neconformitati in:
- activitatea de aprovizionare, distributie si vanzare;
- activitatile de instalare, intretinere si reparare a dispozitivelor medicale.

MODEL FORMAT PROCEDURA (10)
Neconformitatile care apar in timpul inspectiei de receptie la sediul organizatiei
Seful depozitului intocmeste „Nota de Intrare-Receptie” (NIR) – formular cod...., dupa
care comisia de receptie elaboreaza un „Raport de neconformitate” – formular cod
....si inscrie in NIR neconformitatile constatate, inclusiv abaterile cantitative.
Dupa constatarea neconformitatii, personalul din depozit ataseaza pe produsele in
cauza o „Eticheta” semnificand respingerea la receptie si muta produsele
neconforme in locuri special amenajate.

Un exemplar al NIR – formular cod ... intocmit si semnat de comisia de receptie este
transmis compartimentului Aprovizionare pentru a putea fi transmis furnizorului
impreuna cu un proces-verbal de constatare a neconformitatii, in vederea rezolvarii
neconformitatii si initierii de actiuni corective.

MODEL FORMAT PROCEDURA (11)
Pentru produsele returnate de pe piaţă, se elaboreaza „Rapoarte de
neconformitate” – formular cod ...., urmând a fi distruse. In cazul in care, in
urma verificarilor, se constata ca nu exista nici un dubiu in ceea ce priveste
calitatea produsului, produsele returnate de pe piata se reeticheteaza sau se
incorporeaza la o serie ulterioara.

• Verificarea se face in mod amanuntit de Departamentul Calitate tinandu-se
seama de natura produsului, conditiile de depozitare, starea sa si istoricul
seriei, cat si timpul trecut de la livrare.

MODEL FORMAT PROCEDURA (12)
Neconformitati identificate in timpul executiei intretinerii si reparatiei :
- nerespectarea unor cerinte prevazute in fisele tehnice ale produselor (dimensiuni, tolerante, abateri de forma si
pozitie, materiale etc.)
- nerealizarea unor parametri functionali prevazuti in fisele tehnologice, standarde etc.
Cauzele pcare au generat neconformitatea pot fi:

•
•
•
•
•
•
•
•

greseli ale operatorilor datorate neatentiei;
lipsa de instruire;
lipsa unor instructiuni de lucru;
documentatia tehnica necorespunzatoare;
mediul de lucru necorespunzator;
DMM-uri neverificate metrologic;

materiale necorespunzatoare;
utilaje necorespunzatoare din punct de vedere al preciziei etc.

MODEL FORMAT PROCEDURA (13)
Deciziile se iau de catre DG impreuna cu seful Departamentului Tehnic, care vor
stabili masurile si actiunile corective ce vor fi luate pentru a preveni reaparitia
acestor neconformitati.
Decizia privind utilizarea unui produs neconform ca atare sau dupa reparare se
aduce la cunostinta clientului pentru acceptare, daca acest lucru s-a prevazut in
contract. Toate produsele remediate sau reparate vor fi obligatoriu reinspectate.
Pentru orice neconformitate constatata in cadrul S.C. XXXXX S.R.L. se intocmeste un
„Raport de neconformitate” – formular cod ....
Dupa analiza neconformitatii constatate se poate decide ca produsul este admis ca
atare (caz in care calitatea produsului nu este afectata si produsul poate fi livrat);
rebut sau returnat la furnizor.

MODEL FORMAT PROCEDURA (14)
Toate rapoartele sunt identificate prin numar si data si inregistrate intr-un
„Registru de evidenta a rapoartelor de neconformitate” – formular cod .....

• RMC indosariaza toate aceste rapoarte.
• Cauzele neconformitatilor sunt analizate in conformitate cu procedura PS-0X
„Actiuni corective” pentru a se evita repetarea neconformitatilor.

MODEL FORMAT PROCEDURA (15)
10.3 Control

Analiza procesului se realizeaza de catre proprietarul de proces prin
evaluarea rezultatelor procesului in baza indicatorului de performanta, iar
rezultatul obtinut este raportat Directorului General.
Controlul procesului se realizeaza cu ocazia auditurilor interne planificate sau
neplanificate.

MODEL FORMAT PROCEDURA (16)
10.4 Acţiuni de îmbunătăţire
Imbunatatirea continua a performantelor procesului se elaboreaza si se implementeaza de RMC
in baza rapoartelor de audit de verificare si a proceselor verbale ale analizelor efectuate de
management.

•
•
•
•
•
•

11. Date de ieşire
Raport de neconformitate
Registru de evidenta a rapoartelor de neconformitate

Toate inregistrarile referitoare al neconformitatile aparute se supun prevederilor procedurii PS0X „Controlul inregistrarilor”.

MODEL FORMAT PROCEDURA (17)
12. Rapoarte şi înregistrări

Anexa nr. 1: „Raport de neconformitate” – formular cod .....
Anexa nr. 2: „Registru de evidenta a rapoartelor de neconformitate” formular cod ......

MODEL FORMAT PROCEDURA (18)
Anexa nr. 1
RAPORT DE NECONFORMITATE

Nr. …. – data…..
Identificare produs neconform/activitate neconforma
Motivul intocmirii (inspectie, audit, sedinta analiza SMC, reclamatie, etc.):

Descrierea neconformităţii :
Descrierea cauzei:
Categoria neconformităţii:

Intocmit:

Nume, prenume

MAJORĂ

MINORĂ

Semnătura

Data

MODEL FORMAT PROCEDURA (19)
Tratare produs/activitate neconforma:
Corectia propusa:
Actiunea corectiva propusa:

Actiunea preventiva propusa:
Termen:

Responsabil:

Sef compartiment implicat

RMC

Verificarea eliminarii neconformitatii si a eficientei actiunii corective / preventive:
RMC
Data

Data

Aprobat Director

MODEL FORMAT PROCEDURA (20)
Anexa nr. 2
REGISTRU DE EVIDENTA A RAPOARTELOR DE NECONFORMITATE

•
•
•
•
•
•
•
•

Nr.crt. Data
Nr. Raport neconf.
Identificarea activitatii neconforme / neconformitatii
Ocazia constatarii
Corectia / Actiunea corectiva/ preventiva propusa
Responsabil
Termen

Eficienta

PROCEDURI
• Sistemul de management al calității distribuitorului - în mod voluntar - ar
trebui să includă proceduri scrise adecvate diferitelor operațiuni efectuate,
inclusiv vigilența, primirea și verificarea livrărilor, depozitarea, curățarea și
întreținerea sediului, furnizarea produselor.
Aceasta presupune înregistrarea condițiilor de depozitare, securitatea
stocurilor la fața locului și a loturilor în tranzit, carantină, retrageri din stocuri
vândute, înregistrări ale comenzilor clienților, produse returnate, tendințe de
rechemări, control al dăunătorilor etc. Aceste proceduri trebuie aprobate,
semnate și datate de persoana responsabilă cu aceste procese.

PROCEDURI
•

Sistemul de management al calității ar trebui să includă prevederi prin care
producătorul și/sau reprezentantul autorizat și/sau importatorul și/sau entitatea
care apare pe etichetă (dacă este diferită de cei de mai sus), organismele de
reglementare naționale și/sau internaționale corespunzătoare, precum și altele
autorități competente ar trebui să fie informate imediat în caz de confirmare sau
suspiciune de falsificare a dispozitivelor medicale, sau în cazul în care există o
suspiciune rezonabilă că un dispozitiv medical nu este în conformitate cu legislația
privind dispozitivele medicale.

•

Astfel de produse ar trebui să fie depozitate într-o zonă separată, sigură și trebuie
să fie clar identificate pentru a împiedica distribuirea sau vânzarea ulterioară.

CONTROLUL DOCUMENTELOR
• Documentele solicitate de GDPMD vor fi controlate.
Se stabilește o procedură documentată pentru controlul documentelor.
Toate documentele sunt pregătite, aprobate, semnate și datate de o
persoana / persoane autorizate și orice modificare a persoanei (persoanelor)
autorizate pentru îndeplinirea acestei sarcini, necesită autorizare.

• Documentele sunt revizuite periodic și actualizate. Când un document a fost
revizuit, se instituie un sistem de control pentru a împiedica utilizarea
neintenționată a versiunii înlocuite.

ÎNREGISTRĂRI
• Se stabilesc și se păstrează înregistrări pentru a furniza dovezi pentru
conformitatea cu cerințele GDPMD. Înregistrările trebuie să fie lizibile, ușor
identificabile și recuperabile.
Se stabilește o procedură documentată pentru a defini controalele necesare
pentru identificare, stocare, protecție, regăsire, timp de reținere și dispunere
a înregistrărilor.

ÎNREGISTRĂRI
• Organizația păstrează înregistrările pentru o perioadă de timp:
- specificată de cerințele de reglementare relevante; sau
- cel puțin echivalent cu durata de viață a dispozitivului medical astfel cum este definită de
proprietarul de produs al dispozitivelor medicale, sau
- nu mai puțin de doi ani de la data livrării dispozitivului medical de la organizație, oricare
dintre acestea este mai lungă.

• MDR: Producătorii/RA păstrează documentația tehnică, declarația de conformitate CE și,
dacă este cazul, o copie a oricărui certificat relevant, la dispoziția autorităților competente
pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimului dispozitiv vizat
de declarația de conformitate CE. În cazul dispozitivelor implantabile, perioada respectivă
este de cel puțin 15 ani de la data introducerii pe piață a ultimului dispozitiv.

CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR
Ar trebui să se țină o evidența a fiecărei achiziții și vânzări, indicând data de
cumpărare și furnizare, denumirea dispozitivului medical, cantitatea primită sau
furnizată și numele și adresa furnizorului sau destinatarului.
Pentru tranzacțiile dintre proprietarii de produse și angrosiști, ar trebui înregistrate
documente care asigura trasabilitatea originii și a destinației produselor. De exemplu,
prin utilizarea numerelor de loturi, toți furnizorii de dispozitive medicale trebuie să
poată fi identificați.
Atunci când se folosește un sistem electronic de înregistrări în locul unei hârtii, sistemul
utilizat ar trebui să aibă încorporat verificări și balanțe si să asigure integritatea
înregistrărilor și să protejeze împotriva intrărilor neautorizate.

SPAȚII ȘI ECHIPAMENTE
• Spațiile și echipamentele trebuie să fie adecvate pentru a asigura conservarea și
manipularea corespunzătoare a dispozitivelor medicale. Locurile trebuie construite și
întreținute astfel încât să protejeze materialele împotriva influențelor dăunătoare sau a
contaminării. Dispozitivele de monitorizare de mediu, după caz, ar trebui calibrate.

• Zona de depozitare trebuie să fie proiectată și echipată pentru a împiedica intrarea
insectelor, rozătoarelor și altor dăunători / animale.

• Ar trebui să existe un program de combatere a factorilor dăunători pentru identificarea și
prevenirea factorilor dăunători infestați. În aceste scopuri trebuie păstrate înregistrări
corespunzătoare.

RECEPȚIE
• Zona de recepție trebuie să protejeze livrările de vreme rea în timpul
descărcării. Ar trebui să fie separată de zona de depozitare și expediere.
Livrările trebuie examinate la primire, pentru a verifica dacă nu există
containere deteriorate și că lotul corespunde comenzii (etichetă, documente
însoțitoare).
Trebuie identificate imediat dispozitive medicale care fac obiectul unor măsuri
specifice de depozitare, pentru a fi depozitate în conformitate cu instrucțiunile
producătorului.
Se păstrează înregistrările verificării.

VERIFICARE ETICHETA PENTRU CONDIȚII DE DEPOZITARE

DEPOZITARE
• Dispozitive medicale care necesită condiții speciale de păstrare (de exemplu
temperatura, umiditate sau substanțe cu regim special care necesită măsuri de
securitate suplimentare) trebuie depozitate în zone separat construite și
echipate pentru a asigura condițiile dorite.

• Trebuie menținută o listă cu astfel de dispozitive medicale și acestea să fie
identificate corect.

DEPOZITARE
• Dispozitivele medicale trebuie păstrate în condițiile specificate de producător
pentru a preveni deteriorarea prin lumină, umiditate, temperatură sau alte
condiții.

• Zonele de depozitare trebuie să aibă o iluminare și o ventilație adecvată.
• Condițiile de depozitare sunt monitorizate și înregistrate periodic, acolo unde
este necesar.

• Trebuie păstrate înregistrările privind condițiile de depozitare.

DEPOZITARE
• Ar trebui să existe zone desemnate pentru stocarea în carantină, stocul
vândut, expirat, respins / deteriorat, retras și returnat. Mijloace alternative
de separare ar trebui să fie luate în considerare dacă este justificat, pentru a
preveni amestecul sau contaminarea.

DEPOZITARE
• CONTAMINARE
Introducerea nedorită a impurităților de natură chimică sau microbiologică
sau de materii străine, în sau pe un material medical inițial, intermediar sau
finit în timpul manipulării, producției, prelevării de probe, ambalării sau
reambalării, depozitării sau transportului.

• CARANTINA
Starea dispozitivelor medicale izolate fizic sau prin alte mijloace eficiente, în
timp ce se așteaptă o decizie privind eliberarea, respingerea sau
reprocesarea acestora.

DEPOZITARE
Spațiile de depozitare trebuie curățate și deșeurile acumulate trebuie îndepărtate la
intervale regulate.
Trebuie înregistrate frecvența și metodele de curățare a spațiilor și a zonelor.
Fumatul, mâncarea și băutul ar trebui să fie permise numai în zonele separate, și nu în
acele zone utilizate pentru depozitarea și manipularea produsului.
Trebuie prevăzute toalete adecvate și facilități pentru schimbare a personalului.
Acestea ar trebui să fie izolate de zona principală de depozitare.

ROTAȚIA STOCURILOR
Ar trebui să existe un sistem care să asigure rotația stocurilor, cu verificări periodice ale funcționării
sistemului.
PRIMUL EXPIRAT/PRIMUL IESIT (FEFO)
O procedură de distribuție care să garanteze că stocul cu cea mai scurtă dată de expirare este
distribuit și/sau utilizat înainte ca un stoc identic cu o dată ulterioară de expirare să fie distribuit
și/sau utilizat.
PRIMUL INTRAT/PRIMUL IESIT (FIFO)
O procedură de distribuție pentru a se asigura că cel mai vechi stoc este distribuit și / sau utilizat
înainte un ca un stoc mai nou și identic să fie distribuit și/sau utilizat.
Produsele cu data de expirare sau termenul de valabilitate depășite trebuie să fie separate de
stocul utilizabil pentru vânzare.

DEPOZITARE
Trebuie luate măsuri de precauție adecvate împotriva scurgerilor sau spargerii,
deteriorării sau contaminării.
Dispozitive medicale cu sigiliu rupt, ambalaj deteriorat sau suspecte de posibilă
contaminare ar trebui să fie retrase din stocul vandabil și, dacă nu imediat
distruse, ele trebuie păstrate în zone clar separate, astfel încât să nu poată fi
vândute din eroare sau să contamineze alte bunuri.

LIVRAREA CĂTRE CLIENȚI
• Înainte de a pune la dispoziție pe piață un dispozitiv medical, distribuitorii
verifică dacă dispozitivul medical poartă marcajul de conformitate, că este
însoțit de documentele necesare și instrucțiunile de utilizare (dacă este cazul)
într-o limbă care este cerută de legislația locală privind dispozitivele
medicale.
Dispozitivul medical poartă un tip, un lot sau un număr de serie sau alte
elemente ale acestuia pentru identificare, precum și numele, denumirea
comercială și adresa producătorului sau importatorului sau reprezentantului
autorizat, după caz.

LIVRAREA CĂTRE CLIENȚI
• Dispozitivele medicale ar trebui vândute și/sau distribuite persoanelor sau
entităților care au dreptul de a achiziționa astfel de produse, astfel cum au
fost stabilite prin normele naționale, regionale și internaționale aplicabile
legislației internaționale. Dovada unei asemenea autorități trebuie obținută
înainte de distribuirea de produse către o astfel de persoană sau entitate.
Furnizorul de dispozitive medicale ar trebui să se asigure, înainte de
distribuirea acestor produse că persoana sau entitatea sunt conștiente de
condițiile de depozitare și de transport/manipulare adecvate.

LIVRAREA CĂTRE CLIENȚI
• Pentru toate livrările către clienți, inclusiv altor părți din lanțul de distribuție,
trebuie să fie scris un document, ceea ce face posibilă stabilirea datei, a
denumirii dispozitivului medical, cantitatea furnizată, lotul și numărul de serie
și numele și adresa furnizorului și al destinatarului.

TRANSPORT
•

Dispozitivele medicale trebuie transportate astfel încât:
• identificarea acestora să nu fie pierdută;
• să se ia măsuri de precauție adecvate împotriva scurgerii/spargerii, contaminării
sau furtului;
• sunt sigure și nu sunt supuse unor grade inacceptabile de căldură, frig, lumină,
umezeală sau altă influență adversă, nici la atacarea microorganismelor sau
dăunătorilor;
Utilizarea echipamentelor pentru monitorizarea temperaturii în timpul livrării este
recomandata. Aceste înregistrări ar trebui revizuite.

TRANSPORT
•

Producătorul trebuie să comunice toate condițiile relevante pentru stocare și transport către cei
responsabili pentru depozitarea și transportul dispozitivelor medicale.
O astfel de entitate ar trebui să asigure respectarea acestor cerințe în timpul transportului și în
orice etapă intermediară de depozitare.
Transportul și depozitarea produselor vrac, care conțin substanțe periculoase sau care prezintă
riscuri speciale de abuz, ar trebui să fie depozitate în zone sigure, dedicate și transportate în
condiții de siguranță, în containere și vehicule dedicate și sigure. În plus, acordurile internaționale
aplicabile și legislația națională ar trebui respectată.

•

Ar trebui să existe proceduri pentru a asigura o livrare sigură a tuturor dispozitivelor medicale de
la punctul lor de colectare până la punctul lor de livrare.

INSTALAREA ȘI INTREȚINEREA
•

În cazul în care instalarea dispozitivului medical este o cerință specificată,
organizația trebuie să stabilească și să mențină o instalare corespunzătoare
instrucțiunilor de inspecție și, acolo unde este cazul, proceduri de testare/verificare
în urma instalării.
Instrucțiunile și procedurile trebuie să includă instrucțiuni de asigurare a instalării
corecte astfel încât dispozitivul medical să funcționeze așa cum a fost intenționat
după instalare. Instalarea, inspecția și orice încercare necesară trebuie să fie
efectuate în conformitate cu instrucțiunile și procedurile.
Înregistrările inspecției și rezultatele testării pentru demonstrarea instalării
corecte, trebuie păstrate.

MENTENANȚA
• Atunci când serviciul de întreținere este o cerință specifică, organizația trebuie să stabilească
și să mențină instrucțiunile și procedurile pentru efectuarea verificării îndeplinirii cerințelor
specificate.

• Trebuie păstrate înregistrările operațiunilor de întreținere.
• Atunci când o organizație precizează că efectuează instalarea și / sau service-ul
dispozitivelor medicale, trebuie să fie stabilite instrucțiuni și proceduri pentru efectuarea
acestor activități.

• Personalul instruit corespunzător trebuie să efectueze instalarea și întreținerea dispozitivelor
medicale conform procedurilor documentate/recomandărilor producătorului.

TRASABILITATEA
Trebuie să fie menținute înregistrări care asigură trasabilitatea dispozitivelor
medicale de la furnizor la clienți.
Identificarea produsului în funcție de lot /număr de serie permite trasabilitatea în
două direcții: către clienți și înapoi la producător.
Trasabilitatea față de clienți este importantă deoarece este necesară urmărirea
dispozitivelor medicale (de exemplu, pacienți sau spitale) în cazul unui unei acțiuni
corectiva de siguranță pe teren (FSCA). Trasabilitatea față de producători permite
investigarea problemelor legate de calitate și feedback, pentru a preveni recurența
produselor neconforme.

TRASABILITATEA
• Înregistrările care asigură trasabilitatea pot include comanda de livrare de la
furnizor, distribuția sau vânzările etc. Înregistrările ar trebui să permită data,
numele dispozitivului medical, cantitatea furnizată, numărul lotului / sau
numărul de serie, numele și adresa furnizorului și destinatarului care urmează
să fie stabilit.

Trebuie de asemenea să se țină evidența tranzacțiilor de livrare.

RECLAMAȚII
• Organizația trebuie să stabilească o procedură documentată pentru
gestionarea reclamațiilor privind dispozitivele medicale.

• Orice raport de evenimente adverse care îndeplinește criteriile de
reglementare de raportare, primit de organizație, este raportat autorității de
reglementare.

•

Criteriile de raportare și termenele specifice pentru raportarea
evenimentelor adverse sunt stipulate în reglementările specifice.

• Rezumatul plângerii, anchetei și acțiunilor ulterioare se păstrează.

RECLAMAȚII
• Ar trebui să fie disponibilă o procedură care descrie acțiunile care trebuie întreprinse în
rezolvarea tuturor plângerilor scrise sau orale privind un dispozitiv medical. Ar trebui să
existe câte o înregistrare pentru fiecare plângere în parte.
Procedura de rezolvare a reclamațiilor trebuie să asigure ca plângerile primite sunt cercetate
și urmărite și că acțiunile corective sunt luate pentru a preveni plângerile repetate și, în cazul
în care se ia o decizie cu privire la dispozitivul medical, sunt furnizate detalii despre
retragere.
În cadrul companiei, trebuie să fie desemnată o persoană care să se ocupe de plângeri.
Această persoană trebuie să aibă autoritatea de a iniția investigații. Toate investigațiile ar
trebui să fie documentate în scris.

RECLAMAȚII
• Dacă un dispozitiv medical este descoperit sau suspectat defect într-un lot, ar trebui să se
dea atenție determinării dacă alte loturi sunt, de asemenea, afectate.

Ancheta ar trebui să ia în considerare condiția și circumstanțele în care a fost distribuit, stocat
și folosit dispozitivul medical.
Reclamațiile referitoare la un dispozitiv medical sau la ambalajul său distinct de acesta care
se referă exclusiv la aspectele aflate sub controlul lanțului de distribuție, trebuie notificate cu
promptitudine la proprietarul produsului.

• Atunci când reclamația este un eveniment advers legat de un dispozitiv medical, autoritatea
de reglementare trebuie notificată cu promptitudine.

RECLAMAȚII
• Trebuie întocmit un raport de investigație cu toate măsurile corective /
preventive si acțiunile întreprinse clar menționate.

Înregistrările privind reclamațiile ar trebui revizuite periodic pentru orice
indicație specifică sau probleme recurente care necesită atenție.

TERMINOLOGIE
• „supraveghere ulterioară introducerii pe piață” înseamnă toate activitățile
efectuate de producători în cooperare cu alți operatori economici pentru a
institui și a actualiza o procedură sistematică de colectare și de evaluare
proactivă a experienței dobândite în legătură cu dispozitivele introduse pe
piață, puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune de aceștia, în scopul
identificării oricărei nevoi de a aplica imediat acțiunile corective sau
preventive care se impun;

TERMINOLOGIE
• „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă orice inadecvare în ceea ce privește
identitatea, calitatea, durabilitatea, fiabilitatea, siguranța sau performanțele
unui dispozitiv care face obiectul unei investigații, incluzând funcționarea
defectuoasă, erorile de utilizare sau caracterul inadecvat al informațiilor
furnizate de producător;

• „performanță” înseamnă capacitatea unui dispozitiv de a-și îndeplini scopul
propus, astfel cum este indicat de către producător;

TERMINOLOGIE
•

„rechemare” înseamnă orice măsură care vizează returnarea unui dispozitiv care a
fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

•

„retragere” înseamnă orice măsură care vizează împiedicarea punerii în continuare
la dispoziție pe piață a unui dispozitiv aflat în lanțul de aprovizionare

•

„incident” înseamnă orice funcționare defectuoasă sau deteriorare a caracteristicilor
sau performanței unui dispozitiv pus la dispoziție pe piață, inclusiv o eroare de
utilizare cauzată de caracteristici ergonomice, precum și orice caz de inadecvare a
informațiilor furnizate de producător și orice efect secundar nedorit;

TERMINOLOGIE
• „incident grav” înseamnă orice incident care, direct sau indirect, a determinat,
ar fi putut determina sau ar putea determina oricare dintre următoarele:
(a) decesul unui pacient, al unui utilizator sau al unei alte persoane;

(b) deteriorarea gravă, temporară sau permanentă, a stării de sănătate a unui
pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane;
(c) o amenințare gravă la adresa sănătății publice;

TERMINOLOGIE
• „amenințare gravă la adresa sănătății publice” înseamnă un eveniment care
ar putea duce la un risc iminent de deces, de deteriorare gravă a stării de
sănătate a unei persoane sau de apariție a unei boli grave care poate
necesita măsuri prompte de remediere și care poate cauza o rată
semnificativă a morbidității sau a mortalității la om sau care este neobișnuită
sau neașteptată pentru respectivul loc și moment;

• „acțiune corectivă” înseamnă acțiunea de eliminare a cauzei unei situații,
potențiale sau reale, de neconformitate sau a unei alte situații nedorite;

TERMINOLOGIE
• „acțiune corectivă în materie de siguranță în teren” înseamnă acțiunea
corectivă întreprinsă de un producător, din motive tehnice sau medicale,
pentru a preveni sau a reduce riscul de producere a unui incident grav în
raport cu un dispozitiv pus la dispoziție pe piață;

• „notificare în materie de siguranță în teren” înseamnă o comunicare trimisă de
producător utilizatorilor sau clienților privind o acțiune corectivă în materie de
siguranță în teren;

FSCA – MEDDEV 2.12.8/REV.8 : VIGILENȚĂ
Autoritatea de reglementare trebuie să fie informată înainte de executarea
oricăror măsuri de siguranță pe teren sau acțiuni corective.
Toate acțiunile întreprinse în legătură cu FSCA trebuie aprobate de
către producători și / sau autorități de reglementare și înregistrate.
La finalizarea fiecărui FSCA, trebuie să se prezinte un raport final
către autoritatea de reglementare. Reconcilierea ar trebui făcută între
cantitatea livrată și cantitatea recuperată de dispozitive medicale.

RAPORT DE ACȚIUNI CORECTIVE PRIVIND SIGURANȚA ÎN
FUNCȚIONARE (FSCA)
• Organizația trebuie să stabilească proceduri documentate pentru
manipularea FSCA. Responsabilitățile pentru planificarea, desfășurarea,
raportarea acțiunilor corective vor fi definite în procedura documentată.
Autoritatea de reglementare este informată înainte de executarea FSCA.
Dacă dispozitivele medicale sunt fabricate în state non UE, reprezentanții
autorizați/importatorii vor fi informați despre FSCA.
Trebuie evidențiate toate acțiunile întreprinse în legătură cu FSCA și
aprobarea acestora de către companie și autoritatea de reglementare.

VIGILENȚĂ
Art. 87 MDR

• (3) Producătorii raportează orice incident grav de îndată ce stabilesc
legătura de cauzalitate dintre incidentul respectiv și dispozitivul lor, sau faptul
că această legătură de cauzalitate este posibilă în mod rezonabil, însă nu
mai târziu de 15 zile de la data la care au luat la cunoștință incidentul.

• (4) În pofida alineatului (3), în caz de amenințare gravă la adresa sănătății
publice, raportul menționat la alineatul (1) este furnizat imediat și în cel mult
2 zile de la momentul în care producătorul ia la cunoștință respectiva
amenințare.

VIGILENȚĂ
• (5) În pofida alineatului (3), în caz de deces sau de deteriorare gravă și
neprevăzută a stării de sănătate a unei persoane, raportul este pus la
dispoziție imediat după ce producătorul a stabilit sau de îndată ce
suspectează o legătură de cauzalitate între dispozitiv și incidentul grav, dar
nu mai târziu de 10 zile de la data la care producătorul ia cunoștință de
incidentul grav.

• Importatorul/distribuitorul anunță imediat producătorul/autoritatea
competentă dacă consideră sau au motive să creadă că un dispozitiv pe care
l-au pus la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu MDR sau dacă
primesc reclamații/sesizări de la utilizatori (art. 14, MDR).

VIGILENȚĂ
(10) Statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum organizarea de
campanii de informare specifice, pentru a încuraja profesioniștii din domeniul
sănătății, utilizatorii și pacienții și a le da posibilitatea să raporteze
autorităților competente cu privire la incidentele grave suspectate menționate
la alineatul (1) litera (a).
Autoritățile competente înregistrează și centralizează la nivel național
rapoartele pe care le primesc de la profesioniștii din domeniul sănătății,
utilizatori și pacienți.
https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/vigilenta/

VIGILENȚĂ
• (11) În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru obține, din
partea profesioniștilor din domeniul sănătății, a utilizatorilor sau a pacienților,
astfel de rapoarte cu privire la incidente grave suspectate, aceasta ia
măsurile necesare pentru a se asigura că producătorul dispozitivului în cauză
este informat fără întârziere cu privire la incidentul grav suspectat.

VIGILENȚĂ
• În cazul în care producătorul dispozitivului în cauză consideră că incidentul
este un incident grav, acesta furnizează autorității competente a statului
membru în care s-a produs incidentul grav un raport privind incidentul grav și
întreprinde acțiunile de monitorizare adecvate.

VIGILENȚĂ
• În cazul în care producătorul dispozitivului în cauză consideră că incidentul nu
este un incident grav sau este un efect nedorit care survine în mod neașteptat,
care va fi inclus în raportarea tendințelor, acesta prezintă o expunere de
motive. În cazul în care autoritatea competentă nu este de acord cu concluzia
expunerii de motive, aceasta poate solicita producătorului să prezinte un
raport și îi poate solicita să se asigure că se întreprind acțiunile de
monitorizare adecvate.

VIGILENȚĂ
•

Toți clienții cărora li s-au distribuit dispozitive medicale afectate de un FSCA , sunt
informați cu gradul corespunzător de urgență.
Comunicarea privind siguranța în teren ar trebui să indice dacă acțiunea trebuie
efectuată la nivelul comerțului cu amănuntul și dacă este nevoie să eliminați
toate dispozitivele medicale imediat de pe rafturi, împiedicând amestecarea lor cu
alte dispozitive medicale stocabile, etc.
În cazul în care FSCA afectează un anumit lot, trebuie să se ia în considerare, de
asemenea pentru a stabili dacă alte loturi / materiale sunt, de asemenea, afectate.

RETURNAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
Organizația trebuie să stabilească proceduri documentate pentru manipularea
returnărilor de dispozitive medicale.

Orice produs returnat organizației trebuie tratat ca produs neconform.
Toate dispozitivele medicale returnate se separă de stocurile vândute pentru a
împiedica redistribuirea până la adoptarea unei decizii cu privire la eliminarea
acestora.
Criteriile de reevaluare a dispozitivelor medicale returnate sunt documentate. Evidența
reevaluării și a oricăror acțiuni ulterioare luate trebuie menținute.

RETURNAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
• Unele criterii pentru reincluderea dispozitivelor medicale in stocurile vandabile sunt:
- dispozitivele medicale să fie în containerele originale nedeschise și în bune condiții.
- sa se știe că dispozitivele medicale au fost depozitate și manipulate sub condiții adecvate;
- perioada de depozitare rămasă este acceptabilă;
- dispozitivele medicale au fost examinate și evaluate de către personal corespunzător.

• Această evaluare ar trebui să țină seama de natura dispozitivul medical, condițiile speciale
de depozitare necesare și perioada de valabilitate rămasă sau termenul de expirare este
acceptabil. Ar trebui acordată o atenție deosebită dispozitivelor medicale termolabile. Ar
trebui să se ceară sfaturi de la proprietarul de produs după caz.

RETURNAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
• ar trebui păstrate înregistrările returnărilor. O persoană desemnată trebuie să
elibereze oficial bunurile care trebuie returnate în stoc. Produsele returnate la
stocul vandabil ar trebui să fie plasate astfel încât FEFO să funcționeze în mod
eficient.
• orice operațiuni de reambalare și reetichetare ar trebui să fie considerate
operațiuni de fabricație și ar trebui să fie limitate pe cât posibil și controlate
adecvat, conexat la sistemul de management al calității al producătorului.

RETURNAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
Dispozitivele medicale sterile care au fost returnate nu ar trebui redistribuite
dacă există orice îndoială cu privire la starea lor adecvată (inclusiv, dar fără a
se limita la, controlul asupra stocării intermediare, umiditate, temperatură sau
altă influență adversă), sau la faptul că punerea lor în funcțiune ar presupune
un risc inadecvat și o răspundere în ceea ce privește pacienții, utilizatorii sau
terții.

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
• Organizația stabilește o procedură documentată pentru eliminarea
dispozitivelor medicale.
Dacă dispozitivele medicale nu au fost trimise imediat pentru eliminare,
acestea se păstrează într-o zonă clar separată și identificată astfel încât să
nu poată fi vândute neintenționat sau să contamineze alte dispozitive
medicale.

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE
• Dispozitive medicale care nu mai îndeplinesc specificațiile (de exemplu, au
expirat, au fost contaminate, deteriorate, sunt defecte etc.) trebuie eliminate
corespunzător.
Ar trebui să se stabilească controlul pentru a se asigura că:
- statutul este clar identificat;
- produsele nu pot reintra în sistemul de distribuție;
- sunt eliminate în siguranță.

•

PLANURI DE URGENȚĂ ȘI RECHEMĂRI (ACȚIUNE DE
REMEDIERE A SIGURANȚEI PE TEREN)
• În ceea ce privește acțiunile de supraveghere a pieței și de vigilență, toate
documentele referitoare la demonstrarea conformității produsului și a
sistemului de calitate stabilit trebuie să fie puse la dispoziție, la cerere, în
consultare cu producătorul.
O procedură de rechemare sau retragere trebuie făcuta în scris. Orice astfel
de operațiune ar trebui inițiată și efectuată numai după o consultare
completă cu producătorul și ar trebui să fie înregistrată în momentul în care
este efectuată.

PLANURI DE URGENȚĂ ȘI RECHEMĂRI (ACȚIUNE DE
REMEDIERE A SIGURANȚEI PE TEREN)
Informațiile de rechemare ar trebui să fie comunicate autorității competente
naționale după consultarea producătorului.
Pentru a asigura eficacitatea procedurii de rechemare, sistemul de înregistrare
a livrărilor ar trebui să permită identificarea tuturor persoanelor implicate în
lanțul de aprovizionare, contactate. În cazul retragerii, distribuitorii pot decide,
în consultare cu producătorul să informeze fie toți clienții lor despre rechemare,
fie numai pe cei care au a primit lotul care a fost rechemat.

PLANURI DE URGENȚĂ ȘI RECHEMĂRI (ACȚIUNE DE
REMEDIERE A SIGURANȚEI PE TEREN)
Toți clienții cărora li s-a distribuit produsul trebuie să fie informați cu un grad
adecvat de urgență. Aceasta include și clienții din alte state membre.
Mesajul de acțiune corectivă privind siguranța pe teren ar trebui să solicite ca
produsele retrase să fie îndepărtate imediat din stocurile care pot fi folosite și
stocate separat într-o zonă sigură până în momentul în care sunt eliminate în
conformitate cu instrucțiunile producătorului.

DISPOZITIVE MEDICALE FALSIFICATE
• „dispozitiv falsificat” înseamnă orice dispozitiv pentru care se prezintă în mod
fals identitatea sa și/sau sursa sa și/sau certificatele privind marcajul CE ori
documentele referitoare la procedurile de marcaj CE. Această definiție nu
include neconformitățile neintenționate și nu aduce atingere încălcărilor
drepturilor de proprietate intelectuală;

DISPOZITIVE MEDICALE FALSIFICATE
Dispozitivele medicale falsificate descoperite în rețeaua de distribuție ar trebui să fie imediat
aduse la cunoștința autorităților competente, precum și a producătorului produsului original.
Orice dispozitiv medical falsificat sau presupus falsificat găsit în lanțul de aprovizionare ar
trebui să fie să fie separat imediat de produsele legitime și înregistrat.

Aceste produse trebuie să fie clar identificate și puse în carantină pentru a preveni distribuția
sau vânzarea în continuare a acestora.
La confirmarea faptului că produsul este falsificat, trebuie luată o decizie pentru eliminarea
acestuia, asigurându-se că nu reintră pe piață și că decizia este înregistrată.

FALSIFICAREA, DETERIORAREA ȘI MODIFICAREA
DISPOZITIVELOR MEDICALE
• Dispozitivele medicale falsificate sunt produse NECONFORME care necesită
raportare către autoritatea de reglementare.

• Trebuie comunicat către toți angrosiștii / distribuitorii / comercianții cu
amănuntul / destinatarii că a fost depistat un dispozitiv medical falsificat.

AUDIT INTERN
• Organizația efectuează audituri interne la intervale planificate pentru
monitorizarea, implementarea și respectarea cerințelor MDGDP.
Organizația definește printr - o procedură documentată responsabilitățile și
cerințele pentru planificarea și efectuarea auditurilor și raportarea
rezultatelor și menținerea înregistrărilor de audit.
Acțiunile de eliminare a neconformităților detectate și cauzele acestora
trebuie să fie luate fără întârzieri nejustificate. Verificarea acțiunilor
întreprinse și raportarea rezultatelor verificării se înregistrează.

AUDIT INTERN
• În mod normal, auditurile interne trebuie efectuate o dată pe an.
Auditurile interne sunt efectuate și înregistrate pentru a monitoriza punerea în aplicare și
conformitatea cu cerințele MDGDP.
Rezultatele auditurilor sunt, de obicei, menționate într - un raport scris care indică
neconformitățile găsite. Ar trebui luate măsuri în timp util pentru a elimina neconformitățile și
cauzele acestora. Rezultatele auditului trebuie comunicate la conducere pentru revizuire.
Organizația ar trebui să identifice și să pună în aplicare orice schimbări necesare pentru
asigurarea și menținerea adecvării și eficacității continue a calității prin utilizarea politicii de
calitate, a obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, analiza datelor, acțiunile corective
și preventive și revizuirea managementului.

ANALIZĂ DE EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
• Conducerea

își revizuiește sistemul de management al calității la intervale
planificate, pentru a se asigura că acestea sunt adecvate și eficiente.
Această analiză include evaluarea oportunităților pentru îmbunătățirea și
necesitatea de a modifica sistemul de management al calității.

• Înregistrările analizelor efectuate de management se păstrează.

ANALIZĂ DE EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
• Intrările in analiza efectuata de management trebuie să includă informații
despre:

- rezultatele auditurilor,
- feedback-ul clientului,
- performanța procesului și conformitatea produsului,
- starea acțiunilor preventive și corective,
- acțiuni de urmărire din revizuirile anterioare ale conducerii,
- modificări care ar putea afecta sistemul de management al calității,
- recomandări pentru îmbunătățire
- cerințe de reglementare noi sau revizuite

ANALIZĂ DE EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
• Rezultatul analizei efectuată de management trebuie să includă orice decizie
și acțiuni legate de:
- îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității și proceselor
sale,
- îmbunătățirea produsului în funcție de cerințele clientului
- nevoile de resurse

ANALIZĂ DE EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
• Conducerea ar trebui să revizuiască sistemul de management al calității in mod regulat. O
revizuire anuală este, în general, acceptabilă pentru o organizație stabilă și un sistem eficient
de management al calității.
Fișele de gestionare pot fi în orice formă care să corespundă organizației. Acestea includ
note de întâlnire și minute formale de întâlnire sau note, care pot fi produse, distribuite și
stocate pe hârtie sau în format electronic.
Înregistrările revizuirii de către conducere ar trebui să includă identitatea persoanelor
care iau parte in revizuire și toate punctele din revizuire, inclusiv descrierea oricărei acțiuni
corective sau preventive care trebuie întreprinsa. Pentru orice acțiune determinată,
responsabilitatea pentru astfel de acțiuni, resursele, datele vizate pentru finalizare etc, ar
trebui identificate.

ACTIVITĂȚI EXTERNALIZATE
• Anumite procese, cum ar fi: depozitarea, curățenia, controlul
factorilor dăunători, transportul etc. pot fi externalizate către furnizorii de
servicii de terță parte.
Organizația este obligată să demonstreze că are control asupra proceselor
externalizate prin menținerea dovezilor că selecția furnizorului e bazată pe
aprecieri adecvate asupra serviciilor achiziționate și că furnizorul are
capacitatea de a permite organizației să îndeplinească cerințele MDGDP și
orice alte cerințe de reglementare.

ACTIVITĂȚI EXTERNALIZATE

Organizația stabilește cerințe pentru a se asigura că activitățile
externalizate sunt conforme cu cerințele specificate.
Tipul și amploarea controlului aplicat furnizorului depinde de impactul asupra
îndeplinirii cerințelor MDGDP.
Furnizorul este auditat ca parte a auditului intern.

ACTIVITĂȚI EXTERNALIZATE
• De exemplu, dacă un furnizor efectuează operațiunile de curățenie,

trebuie
inregistat un contract scris care specifică responsabilitatea organizației și a
furnizorului. Contractul trebuie să includă spațiile de curățat, proceduri de
curățare, formarea necesară pentru personalul de curățenie etc.
Specificațiile pot include orice condiții speciale necesare pentru stocare sau
transportul de dispozitive medicale.

ACTIVITĂȚI EXTERNALIZATE
Atunci când monitorizează performanța furnizorilor, organizația ar trebui să
ia în considerare tendințele de conformitate și istoricul conformității.
Performanța furnizorul ar trebui să fie monitorizata în mod regulat. În funcție
de natura activităților efectuate, furnizorul de servicii poate fi supus unei
inspecții de către autoritatea de reglementare.

CONCLUZII
Reglementările privind GDPMD sunt internaționale, la fel ca celelalte orientări
de bună practică. Actualizările sunt, de obicei, publicate de instituții precum
Organizația Mondială a Sănătății (WHO). Instituțiile locale, naționale trebuie
să implementeze și să interpreteze standardele în legile și reglementările
locale. Acest lucru cauzează, uneori, neînțelegeri dar, în esență, toate
reglementările de bună practică sunt aceleași, doar că sunt modificate în
funcție de cerințele și termenele locale specifice.

CONCLUZII
• GDPMD reprezintă acea parte din managementul calității care asigură
aprovizionarea, stocarea, furnizarea, transportul și manipularea în mod
consecvent a produselor în condiții adecvate, conform cerințelor de
reglementare sau din specificația produsului.
Pentru a oferi o astfel de asigurare, companiile au nevoie de un sistem
cuprinzător care să "dea asigurări". Acesta include proceduri adecvate,
personal bine instruit și calificat, procese / instalații / echipamente
adecvate, precum și înregistrări și documentații clare și accesibile/oferite
în timp util, pentru a demonstra credibilitatea consecvenței asigurării
calității.

CONCLUZII
Companiile care sunt în prezent certificate ISO 9001/ ISO 13485 vor
constata că îndeplinesc parțial cerințele GDPMD.
Un sistem de management al calității bine conceput vă va oferi o calitate
constantă a produselor și serviciilor, a eficienței și a costurilor.
O soluție greșit proiectată va deveni o povară pentru afacerea dvs.

CONCLUZII
• PLECĂM ÎNTOTDEAUNA DE

LA “CINE SUNTEM? ” ȘI “CE FACEM?”, DECIDEM
“UNDE VREM SĂ AJUNGEM ” ȘI “CUM?” ȘI STABILIM DE CE AVEM NEVOIE
PENTRU A NE ATINGE OBIECTIVUL

PRINCIPIILE GENERALE ALE BUNELOR PRACTICI DE DISTRIBUȚIE
Există 9 principii generale referitoare la GDPMD:
1. Legislația națională trebuie să asigure controlul procesului de distribuție a
dispozitivelor medicale în conformitate cu orientările GDPMD.

2. Distribuitorul ar trebui să fie o entitate legal constituită și înregistrată, care
va fi apoi responsabilă pentru livrarea în siguranță a dispozitivelor medicale.
3. Numai persoanele autorizate ar trebui să aibă dreptul să importe sau să
exporte dispozitive medicale.
4. Distribuitorii pot efectua o distribuție a unui dispozitiv medical numai în țările
în care produsul este permis.

PRINCIPIILE GENERALE ALE BUNELOR PRACTICI DE DISTRIBUȚIE
•

5. Distribuitorului i se permite să-și furnizeze serviciile numai companiilor cărora li se
permite să producă sau să utilizeze produsul respectiv.

•

6. Atribuțiile și responsabilitățile pot fi externalizate numai unor terțe părți care
dețin și o licență corespunzătoare.

•

7. Distribuitorii sau agenții acestora ar trebui să furnizeze produse numai
persoanelor sau entităților care, ele însele, sunt autorizate să achiziționeze astfel de
produse.

•

8. Persoana sau entitatea căreia i se atribuie subcontractarea trebuie autorizată
corespunzător.

•

9. Vânzarea on-line a dispozitivelor medicale ar trebui să se limiteze la unități
înregistrate și autorizate.
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