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GEROS LABORATORIN S PRAKTIKOS ATITIKTIES PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žem s

kio ministro 2001 m. lapkri io 23 d.

sakymu Nr. 612/564/411 „D l geros laboratorin s praktikos princip laikymosi kontrol s ir
vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 102-3643) Nacionaliniam akreditacijos biurui
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavesta vykdyti Geros laboratorin s
praktikos princip (GLP) laikymosi kontrol s institucijos funkcijas.
2. Vykdydamas pavestas funkcijas Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – biuras)
pareng

GLP atitikties program

(toliau – Programa), aprašan i

sistem , skirt

vertinti

tyrimo laboratorijas GLP atitik iai. Programoje apibr žta jos taikymo sritis bei apimtis,
nurodytas administravimas, tyrim laboratorij
audito tvarka, nustatyti inspektori

(toliau - laboratorija) kontrol s ir tyrin jimo

galiojimai bei apeliacij sprendimo tvarka.

3. Laboratorijos, kurios teikia sveikatos ar aplinkos saugos duomenis valdymo
institucijoms reguliavimo tikslais, turi laikytis GLP princip , tod l toki

laboratorij

dalyvavimas programoje yra privalomas.
4. Laboratorijos gali dalyvauti programoje savanoriškai, jeigu to pageidauja j
klientai.
5. Reikalavimai ir tvarka, kuri

turi laikytis laboratorijos, ketinan ios dalyvauti

Programoje, aprašyta akreditacijos dokumente AD 5.13 „Tyrimo laboratorij atitikties geros
laboratorin s praktikos principams kontrol . Bendrieji reikalavimai“.
6. Valdymo institucijos, kurios vykdo vaistini produkt ir vaist , pesticid , maisto ir
pašar pried , kosmetikos produkt , veterinarini vaist ir panaši produkt registravim ir
patentavim bei pramonini chemini medžiag valdym , turi registruoti bei patentuoti tik
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tas medžiagas, kuri neklinikiniai sveikatos ir aplinkos saugos tyrin jimai atlikti pagal GLP
principus.
7. Šioje Programoje vartojamos s vokos:
- tyrimo laboratorijos veiklos tikrinimas vietoje,

Tyrimo laboratorijos kontrol

siekiant vertinti, kaip laikomasi GLP princip . Tikrinama tyrimo laboratorijos valdymo
strukt ra ir jos veikla, apklausiamas pagrindinis techninis personalas, vertinama tos
laboratorijos gaut duomen kokyb ir patikimumas bei pateikiama ataskaita.
Tyrin jimo auditas - pirmini

duomen

ir su jais susijusi

raš

palyginimas su

pirmine arba galutine ataskaita, siekiant nustatyti, ar ataskaitoje pateikti tiksl s pirminiai
duomenys, ar tyrimai buvo atliekami pagal tyrin jimo plan

ir standartines veiklos

proced ras, taip pat siekiant gauti papildomos informacijos, kuri nebuvo pateikta
ataskaitoje, bei nustatyti, ar renkant duomenis nebuvo pažeidžiama tvarka, d l ko gali
sumaž ti min t duomen patikimumas.
II. TAIKYMO SRITIS IR APIMTIS
8. Ši Programa taikoma vaistiniams produktams ir vaistams, pesticidams,
kosmetikos produktams, veterinariniams vaistams, taip pat maisto ir pašar priedams bei
pramonin ms chemin ms medžiagoms.
Tyriamieji

objektai

–sintetin s

chemin s,

gamtin s

ar

biologin s

kilm s

medžiagos, gyvi organizmai. Tyrim tikslas - surinkti duomenis apie j savybes ir/arba j
saug žmoni sveikatai ir/arba aplinkai.
9. Neklinikiniai sveikatos ir aplinkos saugos tyrin jimai pagal GLP principus apima
laboratorijose, šiltnamiuose ir laukuose atliekamus atitinkamus darbus.
III. ADMINISTRAVIMAS
10. Biuras, kaip GLP laikymosi kontrol s institucija, administruoja Program

ir

privalo:
10.1. rengti kiekvienais metais ataskait apie GLP princip

gyvendinim Lietuvos

Respublikos teritorijoje, pateikiant joje patikrint laboratorij s raš , nurodant datas, kada
buvo atlikti patikrinimai, bei trump patikrinimo išvad apibendrinim ;
10.2. pateikti ne v liau kaip iki kiekvien
ataskait , suderint

met

kovo 31 d. Europos Komisijai

su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos žem s kio ministerija;
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10.3. užtikrinti, kad konfidenciali informacija vykdant GLP princip patikrinim b t
viešai neskelbiama ir pateikiama tik Europos Komisijai, valstyb s institucijoms, laboratorijai
arba tyrimo r m jui, tiesiogiai susijusiems su konkre iu patikrinimu ar tyrin jimo auditu;
10.4. jeigu laboratorijos laikosi GLP princip

nuostat

ir laikymosi kontrol s bei

tyrin jim audito rezultatai yra patenkinami, patvirtinti, kad laboratorija ir jos vykdomi tyrimai
atitinka GLP principus; patvirtinama formuluote „Atitinka Geros laboratorin s praktikos
principus pagal Direktyv 2004/9/EB d l geros laboratorin s praktikos tikrinimo ir patikros“ ir
nurodoma data;
10.5. nusta ius, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti laboratorija teigia, jog
laikosi GLP princip , bet faktiškai j

nesilaiko ir tai gali pakenkti jos atliekam

tyrim

vientisumui ir autentiškumui, pranešti Europos Komisijai;
10.6.

užtikrinti,

kad

inspektoriai

b t

kompetentingi

ir

tur t

reikiamos

technin s/mokslin s patirties. Inspektoriais gali b ti biuro nuolatiniai darbuotojai ir kiti
asmenys, su kuriais biuras sudaro sutartis d l laboratorijos kontrol s ar tyrin jimo audito;
10.7. skelbti internete dokumentus, susijusius su GLP princip taikymu ir kuriuose
pateikti Programos elementai;
10.8. tvarkyti rašus, susijusius su laboratorij kontrole bei tyrin jimo auditu, kurie
atlikti nacionaliniu arba tarptautiniu lygiu.
IV. KONFIDENCIALUMAS
11. Biuras turi garantuoti, kad:
11.1. inspektoriai ir visi kiti asmenys, kuriems, atliekant GLP princip

laikymosi

kontrol , yra prieinama konfidenciali informacija, saugos jos konfidencialum ;
11.2. kol visa komerciškai pažeidžiama ir konfidenciali informacija n ra atskleista,
ataskaitos apie laboratorijos kontrol

ir tyrin jimo audit

b t

prieinamos tik valdymo

institucijai ir tam tikrais atvejais su kontrole arba su tyrin jimo auditu susijusioms
laboratorijoms ir/arba tyrin jimo r m jams.
V. PERSONALAS IR MOKYMAS
12. Biuras turi:
12.1. garantuoti reikiam kvalifikuot ir tinkamai apmokyt inspektori skai i .
J kvalifikacija ir praktin patirtis turi b ti tos srities mokslini disciplin , kurios yra susijusios
su chemini medžiag tyrimu;
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12.2. garantuoti, kad inspektoriai, skaitant pagal sutart dirban ius ekspertus,
netur t joki finansini ar kit interes kontroliuojamose laboratorijose bei tyrin jimuose,
kuri auditas atliekamas, ar su toki tyrin jim r m jais;
12.3. mokyti inspektorius pagal biuro direktoriaus patvirtint program , atsižvelgiant
kiekvieno inspektoriaus kvalifikacij

ir patirt , ir siekiant vieningo supratimo d l GLP

princip taikymo ir j laikymosi kontrol s.
VI. KONTROL S TVARKA
13. Kontrol s tikslas – nustatyti kaip laboratorijos vadovaujasi GLP principais
atliekant tyrin jimus. Laboratorijos turi b ti tikrinamos reguliariai, kad b t galima nustatyti ir
kaupti duomenis apie t laboratorij atitikt GLP.
14. Kontrol apima bendr laboratorijos kontrol ir vieno ar keli atliekam ar baigt
tyrin jim audit . Valdymo institucijai paprašius, kai kyla abejoni d l jai pateikt duomen ,
gali b ti atlikta speciali laboratorijos kontrol ar tyrin jimo auditas.
15. Biuro inspektoriai turi teis

eiti laboratorijas, atlikti kontrol ir tyrin jimo audit

bei gauti vis reikiam informacij savo funkcijoms atlikti.
16. Laboratorijos kontrol ir tyrin jimo auditas atliekamas tokiu eiliškumu:
16.1. pirminis patikrinimas:
16.1.1. šio patikrinimo metu inspektoriai susipaž sta su laboratorijos, kurioje bus
atliekama kontrol , vadybos strukt ra, pastat išplanavimu ir tyrin jim sritimi. Perži rima
turima informacija apie laboratorij : ankstesni patikrinim ataskaitos, tyrin jimo ataskaitos,
protokolai ir kt. Jei laboratorija anks iau nebuvo tikrinta, gali b ti organizuotas pirminis
apsilankymas laboratorijoje;
16.1.2. laboratorijai pranešama apie inspektoriaus apsilankymo dat
apsilankymo tiksl

ir laik ,

ir laikotarp , kur jis gali praleisti laboratorijoje. Inspektoriams turi b ti

prieinamas reikiamas personalas ir dokumentai. Tais atvejais, kai reikia patikrinti konkre ius
dokumentus arba

rašus, juos laboratorijai b tina nurodyti prieš apsilankym , kad

inspektoriai juos gaut nedelsiant, laboratorijos kontrol s metu.
16.2. žanginis susitikimas. Šiame susitikime turi b ti aptartos administracin s ir
praktin s laboratorijos kontrol s ar tyrin jimo audito detal s, išvardinti dokumentai, kurie
tur s b ti pateikti kontrol s metu, skaitant atliekam ir baigt tyrin jim s rašus, tyrin jim
planus, standartines veiklos proced ras, tyrin jim ataskaitas, nustatytos tos laboratorijos
vietos, kuriose bus vykdoma kontrol bei aptari kiti b tini klausimai.
16.3. Atliekant laboratorijos kontrol ir tyrin jimo audit , tikrinama šie klausimai:
16.3.1. strukt ra ir personalas. Nustatoma, ar tyrimo laboratorija turi pakankamai
kvalifikuot darbuotoj , l š , galimybi teikti papildomas paslaugas, atsižvelgiant vykdom
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tyrin jim

vairov ir skai i , ar jos organizacin strukt ra yra tinkama, ar vadovyb laikosi

personalo mokymo ir jo sveikatos prieži ros politikos;
16.3.2. kokyb s užtikrinimo programa. Tikrinama, ar yra sukurtas mechanizmas,
kuriuo vadovaujantis garantuojama, kad tyrin jimai atliekami pagal GLP principus. Kokyb s
užtikrinimo padalinio vadovas turi pademonstruoti tyrin jim kokyb s užtikrinimo kontrol s ir
steb jimo sistemas ir metodus bei kokyb s užtikrinimo metu nustatyt

pasteb jim

registravimo sistem ;
16.3.3. laboratorij patalpos. Nustatoma, ar laboratorija, esanti pastate ar lauke, yra
reikiamo dydžio, tinkamai išd styta tyrin jim poreikiams patenkinti;
16.3.4. biologini tyrimo sistem prieži ra, patalpinimas ir izoliavimas. Nustatoma,
ar laboratorija, jei ji atlieka tyrin jimus su gyv nais ar kitomis biologin mis tyrimo
sistemomis, turi reikiam papildom
kad b t

rengim ir s lygas jais r pintis, patalpinti ir izoliuoti,

išvengta veiksni , kurie gali tur ti takos tyrimo sistemai bei duomen

Naudojam

tyrimo sistem

tipas lemia su sistem

kokybei.

prieži ra, patalpinimu ir izoliavimu

susijusius aspektus, kuriuos turi steb ti inspektoriai;
16.3.5. renginiai, medžiagos, reagentai ir pavyzdžiai. Nustatoma, ar laboratorija turi
reikiamo paj gumo tinkamai išd styt ir veikian i

rengini tyrin jimui pagal reikalavimus

atlikti, ar medžiagos, reagentai ir pavyzdžiai yra tinkamai paženklinti, naudojami ir laikomi;
16.3.6. tyrimo sistemos. Nustatoma, ar tinkama vairi

tyrin jimams reikaling

tyrimo sistem , pvz., fizini ir chemini , l stelini ir mikrobini , augal ar gyv n , naudojimo
ir kontrol s tvarka;
16.3.7. tiriamieji ir pamatiniai objektai. Nustatoma, ar laboratorijoje taikomos
proced ros, garantuojan ios, kad tiriam j

ir pamatini

objekt

tapatumas, veiklumas,

kiekis ir sud tis atitinka j specifikacijas; ar taikomos proced ros, garantuojan ios tiriam j
ir pamatini objekt tinkam gavim ir laikym ;
16.3.8. standartin s veiklos proced ros. Nustatoma, ar laboratorija turi raštiškas
standartines veiklos proced ras, susijusias su visais svarbiausiais jos veiklos aspektais;
16.3.9. tyrin jimas. Atliekamas patikrinimas, siekiant nustatyti, ar buvo sudaryti
raštiški tyrin jimo planai ir ar tie planai atitinka GLP principus, ar tyrin jimas atliekamas
pagal GLP principus;
16.3.10. tyrin jimo rezultat

ataskaitos. Nustatoma, ar galutin s ataskaitos

parengtos vadovaujantis GLP principais;
16.3.11.

raš

laikymas ir išsaugojimas. Nustatoma, ar laboratorija surinko

reikiamus rašus ir ataskaitas, ar buvo imtasi tinkam

priemoni

rašams ir medžiagoms

saugiai laikyti ir joms išsaugoti;
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16.3.12. tyrin jimo auditas. Atliekant laboratorijos kontrol , atliekamas ir vykdomo
ar baigto tyrin jimo auditas. Jei valdymo institucijos paprašo atlikti specialius tyrin jimo
auditus, jie gali b ti vykdomi nepriklausomai nuo laboratorijos kontrol s. Audito metu reikia
atkurti tyrin jimo eig , palyginant plan , atitinkamas veiklos standartines proced ras,
pirminius duomenis ir kit archyve saugom medžiag su galutine ataskaita.
16.4. Laboratorijos kontrol s ir tyrin jimo audito baigimas. Baigus laboratorijos
kontrol

ar tyrin jimo audit , baigiamajame susitikime aptariami gauti rezultatai su

laboratorijos atstovais ir parengiama kontrol s ataskaita.
16.5. Koregavimo veiksm

patikrinimas. Siekiant patikrinti, ar buvo imtasi b tin

veiksm , galima dar kart aplankyti min t laboratorij .
16.6. Sprendimo pri mimas. Išanalizavus kontrol s ataskait ir kitus su kontrole ar
tyrin jimo auditu susijusius dokumentus priimamas sprendimas d l laboratorijos atitikties
GLP principams akreditacijos dokumento AD 5.13 „Tyrimo laboratorij

atitikties geros

laboratorin s praktikos principams kontrol . Bendrieji reikalavimai“ nustatyta tvarka.
VII. APELIACIJ PROCED RA
17. Jeigu laboratorijos kontrol s ar tyrin jimo audito metu kil

nesutarimai

neišsprendžiami tarp laboratorijos ir inspektori , laboratorija gali kreiptis

biur , kuris

nesutarimus sprendžia akreditacijos dokumento AD 5.13 „Tyrimo laboratorij atitikties geros
laboratorin s praktikos principams kontrol . Bendrieji reikalavimai“ nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Informacija apie biur , dokumentus, susijusius su GLP principais, laboratorijas,
dalyvaujan ias Programoje, skelbiama biuro interneto tinklalapyje (www.nab.lt).
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