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ПР АВИ ЛН ИК
ЗА ДО БРАТА ЛАБОРАТОРИСК А ПРАКС А∗
Член 1
Со овој прав илник се пропишува добрата лабораториска пракса.
Член 2
Добрата лабораториск а пракса претставува систем
за кв алитет кој се однесува на процесот на организација и услов ите з а планирањ е, изведување, следењ е, ев идентирање, архив ирањ е и изв естувањ е за неклиничките
испитувањ а за без бедност на луѓето и животната средина.
Член 3
Начелата на Добрата лабораториск а пракса се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањ ето во „Службен весник на Р епублика М акедонија".
Бр.07-5262/4
2010 година
Скопје

М инистер,
д-р Бујар Османи, с.р.

16 јул и 2010

16 јули 2010

СЛУЖБ ЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ ЛИК А М АКЕДОНИЈ А

Прилог
НАЧЕЛА НА ДОБРАТА ЛАБО РАТО РИСК А
ПРАКС А
1. Опфат
Начелата на добрата лабораториск а пракса се применуваат за не-клиничките испитувања з а без бедноста
на примерокот за испитување, а кој се содржи в о фармацевтск и производи, пестициди, коз метичк и производи, в етеринарни леков и, как о и во прехранбени адитиви, адитив и з а добиточна храна и во индустриски хемикалии. Примероците з а испитување често се синтетичк и хемикалии, но можат да бидат и од природно
или биолошко потекло, а во некои случаи можат да бидат и жив и организ ми. Целта на испитувањето на овие
примероци е да се добијат податоци за нив ните својства и/или з а нив ната без бедност во однос на здравјето
на луѓето и/или на животната средина.
Неклиничките испитувањ а на безбедноста по з дравјето и животната средина на кои се однесуваат начелата на добрата лабораториск а пракса вклучуваат работа
што се врши в о лаборатории, оранжерии и во полињ а.
Начелата на добрата лабораториск а пракса се користат за сите неклиничк и истражувањ а за без бедноста
по з дравјето и жив отната средина што се бараат со
прописите за регистрирањ е или за лиценцирањ е ф армацев тски производи, пестициди, прехр анбени адитиви и
адитив и за добиточна храна, коз метичк и производи,
ветеринарни лекови и слични производи и за регулирање на индустриските хемикалии, доколку поинаку не е
утврдено со закон и пропис донесен врз основ а на з акон.
2. Дефиниции:
Одделни поими употребени во ов ие начела го имаат следново з начење:
2.1. Поими кои се однесуваат на организација на
лабораторијата:
- лабораториј а - опф аќа персонал, простор и опрема потребна за извршувањ е на предклиничк и испитувања без бедни за з дравјето на луѓето и околината. Кај
испитувањ а кои се изведуваат на пов еќ е локации, лабораторијата ја опф аќа локацијата на која се наоѓа водителот на испитувањето и сите останати локации на кои
поединечно и з аедно може да се изв едуваат испитувањата;
- место на испитување - оз начува локација на која
се изведува ф аза/фаз и од испитувањ ето;
- одговорно лице на лабораторијата за испитување - е лице овластено и одговор но з а организ ација на
работата во лабораторијата и за испитувањето во согласност со ов ие начела;
- одговорно лице на местото за испитување - е
лице одгов орно за спроведувањ е на ф азата/ фаз ите на
испитувањ е согласно овие начела;
- нарач ател - е прав но или ф из ичк о лице, кое го
нарачува, поддржува и/или предлага предклиничкото
испитувањ е;
- водител на испитување - е лице одговорно з а целокупното изведувањ е на предклиничкото испитувањ е,
како и за здр авјето на соработниците и безбедноста на
околината. Водителот на испитувањ ето не може да ја
пренесе одговорноста з а целокупното в одење на предклиничкото испитувањ е на глав ниот истражувач, вклу-
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чувајќ и одобрување на планот на испитувањ ето и дополнувањ е на истиот, одобрување на завршниот извештај и осигурување дека се спроведуваат сите начела
на добрата лабораториска пракса;
- главен истражувач - е лице кое има одредена одговорност, во име на водителот на испитувањ ето, за
одредени фаз и од испитувањето доколку испитувањ ето
се спров едува на пов еќ е локации;
- програма за обезбедување на квал итет - претставува систем, вклучувајќ и го и персоналот, што е независен од спроведувањ ето на испитувањ ето, а е наменет на одговорното лице на лабораторијата за испитување да му обезбеди усогласеност со ов ие начела;
- стандардни опе ративни постапки (во натамошниот текст: СОП) - се пишани постапк и кои го опишуваат начинот на спроведувањ е на испитувањ ето, доколку истиот не е доволно детално опишан во планов ите
за испитувањ е или упатствата за испитување;
- главен распоред - претставува збир на инф ормации наменети з а процена на работната оптовареност и
за следењ е на испитувањ ето во лабораторијата з а испитување;
2.2. Поими кои се однесуваат на неклиничките
испитувања на безбедноста по здравјето и животната средина:
- неклиничко испитување за безбедност за здравјето на луѓето и животната средина - означув а испитување или одреден збир на испитувањ а во кои примерокот за испитувањ е се испитува во лабораториск и услови или во околината, со цел да се добијат податоци
за неговите својств а и/или без бедност, а кои се наменети з а поднесувањ е на изв ештај до надлежните органи;
- краткотрајно испитување - оз начува испитување кое се изв едува во краток временск и рок, со употреба на рутинск и техник и;
- план на испитување - е доку мент во кој се деф инирани целите и планов ите на испитувањ ето и ги содржи сите из мени и дополнувања на планот на испитување;
- измени и дополнувањ а на планот на испитување - се целни из мени на планот, по отпочнувањ е на испитувањ ето;
- отстапување од планот на испитување - е непланирано отстапувањ е од планот на испитување, по датумот на отпочнувањ е на испитувањ ето;
- опе ративен систем - претставува секој биолошк и,
хемиск и или ф изичк и систем или комбинација на ов ие
системи што се користат в о испитувањ ето;
- изворни податоци - се сите изворни лабораториски з аписи и документација или нив ни заверени копии
кои се резултат на изворните з абелешк и и на активностите спроведени во тек на испитувањ ето. Изв орните
податоци може да вклучуваат на пр. фотограф ии, микрофилмов и или нив ни копии, податоци од електронски медиуми, диктирани забелешк и, з апишани податоци од ав томатск и апарати или било кој медиу м за чување на податоци кој обезбедува сигурно чување на информациите во пропишаниот временск и период;
- примерок - е секој материјал што настанал в о
оперативниот систем за испитување, за време на анализата или чувањето;
- датум на почеток на експерименталниот дел од
испитувањето - оз начува датум кога се собрани првите податоци од испитувањето;
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- датум на завршување на експерименталниот
дел од испитувањето - оз начува дату м кога се собрани
последните податоци од испитувањ ето;
- датум на почеток на испитувањето – е датум кога водителот на испитувањето го потпишал планот на
испитувањ е;
- датум на завршување на испитувањето – е датум кога водителот на испитувањ ето го потпишал завршниот изв ештај.
2.3. Поими кои се одне суваат на приме рокот за
испитување
- примерок на испитување - е примерок кој е цел
на испитувањето;
- референтен приме рок (контролен приме рок) - е
секој примерок што се користи како основа з а споредба
со испитуваниот примерок;
- серија - оз начува одредена количина или повеќе
примероци за испитувањ е или споредбен примерок ,
произв едени во тек на одреден циклус на производство, кои се со единствени својств а и как о такв и треба
да бидат оз начени;
- носач - е секое средство употребено како носач за
мешањ е, распрснувањ е или раств орање на испитуваниот или споредбениот пр имерок, со што се овоз можува
негова полесна примена в о системот за испитувањ е.
3. Организација на лабораторија и пе рсонал
3.1. Обврски на одговорното лице во л абораторијата за испитување
Одговорното лице на лабораторијата за испитувањ е
за испитувањ е треба да обезбеди почитувањ е на начелата на добрата лабораториска пракса во неговата лабораторија.
Одговорното лице на лабораторијата за испитувањ е
треба најмалку:
1. да обез беди из јав а со која се утврдуваат одгов орните лица во лабораторијата за испитување, в о согласност со ов ие начела;
2. да обезбеди доволен број на обучен персонал,
простор, опрема и материјал за навремено спроведување на испитувањ ата;
3. да обез беди водењ е на ев иденција з а квалифик ациите, усовршувањ ето, искуството и описите на работните места з а секое стручно лице и техничар поединечно;
4. да се осигура дека персоналот ги разбира з адачите кои му се з ададени, а доколку е потребно, одговорното лице треба да обезбеди усовршување з а извршување на дадените з адачи;
5. да обезбеди изработка на соодв етни, техничк и
исправ ни стандардни оператив ни постапк и, нив но следењ е, и да ги одобри сите оригинални и ревидирани
стандардни оперативни постапк и;
6. да обез беди постоењ е на програма за обезбедување на кв алитет со наз начувањ е на персонал, како и
спроведувањ е на мерки з а осигурување на квалитетот
во согласност со ов ие начела;
7. пред почетокот на секое испитување да наз начи
водител на испитувањето. Доколку дојде до промена на
водителот, истото треба да биде спроведено во согласност со утврдените постапки и да се доку ментира;
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8. да назначи главен истражувач за испитувањ а кои
се одвив аат на пов еќ е локации, соодветно обучен, квалиф икуван и со соодв етно искуств о, кој ќе ги надгледу ва ф азите на испитувањ е кои се спров едуваат на тие
локации. Замената на глав ниот истражувач треба да биде спроведена во согласност со утврдените постапк и и
истата да се документир а;
9. да осигура дека водителот на испитувањето го
одобрува планот за испитување и истиот да го став и на
располагањ е на лицата одгов орни за контрола на квалитет;
10. да осигура водењ е на хронолошк и записи за сите СО П;
11. да обезбеди наз начувањ е на лица одговорни за
управување со ар хив а/в и;
12. да обезбеди в одење на главниот распоред;
13. да осигура дека рез ервите на лабораторијата одговараат на услов ите за користење в о испитувањ ето;
14. кај испитувањ ата што се спроведуваат на повеќе
локации да обез беди јасна комуникација помеѓу водителот на испитувањ ето, глав ниот истражувач, лицата
одговорни за обезбедување на кв алитет и лицата кои
учествуваат во испитувањ ето;
15. да обезбеди испитуваниот примерок и референтниот примерок да бидат соодв етно опишани;
16. да воспостав и постапк и кои обезбедуваат дека
компјутерите користени з а наменетата цел се валидирани, работат и се одржуваат во согласност со овие начела;
Кога фаз ата/ф аз ите на испитување се извршуваат
на местото на испитување, одговорното лице на местото на испитување, доколку е назначено, ги врши истите
работи како и одговорното лице на лабораторијата, со
исклучок на работите од точките 7 и 9 и 14.
3.2. Обврски на водителот на испитувањето
Водителот на испитувањето го обез бедува целоку пното спроведувањ е на испитувањ ето, како и завршниот
извештај.
Водителот на испитувањето треба најмалку да:
1. го одобри планот на испитувањето и сите дополнувања на истиот, со потпис и датум;
2. обезбеди навремено доставување на копија од
планот на испитувањ ето и сите дополнувањ а до одговорните з а обез бедување на кв алитет, како и да оств ари еф икасна комуникација со одговорните з а обез бедување на квалитет з а време на испитувањето;
3. обезбеди планов ите на испитувањ ето и дополнувањата, как о и стандардните оперативни постапки, да
им бидат на располагањ е на лицата кои учествуваат во
испитувањ ето;
4. обезбеди дека во планот на испитувањ ето и во з авршниот извештај на испитувањ ето кое се спроведува
на повеќе локации е утврдена и деф инирана улогата на
глав ниот истражувач, како и на секоја лабораторија и
место за испитувањ е кои се вклучени в о испитувањ ето;
5. обезбеди испитувањето да се спроведува согласно постапките наведени во планот на испитувањ ето, да
го оцени и доку ментира влијанието на било каква отстапка од планот з а испитување на кв алитетот и исправноста на испитувањето, а доколку е потребно да
превземе и соодв етни коректив ни мерки, како и да ги
потврди остапките од стандардните оператив ни постапки во текот на испитувањето;
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6. обезбеди во потполност да се документираат и
запишат сите добиени податоци;
7. обезбеди валидираност на компјутерските системи користени во испитувањ ето;
8. да го потврди з авршниот изв ештај со потпис и
дату ми, со што ја приф аќ а
одговорноста за исправноста на податоците и да го наведе степенот на усогласеност на испитувањ ето со овие начела;
9. обез беди соодветно чувањ е на планот на испитувањето, з авршниот изв ештај, изворните податоци и
пропратните материјали, по завршувањ е на испитувањето.
3.3. Обврски на гл авниот истражувач
Глав ниот истражувач треба да обез беди фаз ите на
испитувањ ето да се спров едат во согласност со ов ие
начела.
3.4. Обврски на пе рсоналот вклучен во спроведување на испитувањ а
Целиот персонал кој е вклучен во спроведувањ е на
испитувањ ата треба да биде з апознаен со начелата кои
се однесуваат на неговото учество во испитувањето.
Персоналот треба да има пристап до планот за испитувањ е и соодветните СО П кои се однесуваат на неговото учество в о испитувањето. Негова з адача е да
дејствува во согласност до дадените упатств а во тие
документи. Секое отстапувањ е од дадените упатств а
треба да биде документирано и непосредно пријавено
кај водителот на испитувањ ето или доколку е потребно
кај глав ниот истражувач или кај двајцата.
Целиот персонал обез бедува точно и навремено бележењ е на изворните податоци во согласност со ов ие
начела и за квалитетот на истите.
Потребно е да се превземат сите неопходни мерк и
со цел да се обезбеди исправноста на испитувањ ето и
да се заштити здрав јето на персоналот кој учествува во
испитувањ ето. П ерсоналот чија здрав ств ена состојба
може да влијае на испитувањ ето, треба да се пријав и
кај одговорното лице и да се исклучи од испитувањ ето.
4. Програма за обезбедување квал итет
Лабораторијата за испитувањ е треба да има пишана
програма за обезбедување на кв алитет која ќе обезбеди
спроведувањ е на испитувањ ето во согласност со ов ие
начела.
Програмата за обезбедување на квалитет треба да ја
спроведуваат лица кои се запоз наени со постапките на
испитувањ е, а се наз начени од одговорното лице, на
кое му одгов араат. Овие лица не треба да учествуваат
во спроведување на испитувањето со кое се обезбедува
квалитетот.
4.1. Одговорност на пе рсоналот за обезбедување
на квалитет:
Лицата за осигурување на кв алитет треба да:
1. го обез бедат поседувањ ето и чувањето на одобрените планов и з а испитувањ е и СОП кои се користат
во лабораторијата и да имаат пристап до ажурираните
копии на глав ниот план;
2. потврдат дека планот на испитувањ ето ги содржи
сите податоци согласно овие начела. Потврдата треба
да биде документирана;
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3. го обезбедуваат спроведувањ ето на контролите
со цел да се утврди дали сите испитувањ а се изведени
во согласност со овие начела. Со контролата треба да
се утврди дали плановите на испитувањето и СОП се
ставени на располагањ е на лицата кои учествуваат в о
испитувањ ето и дека се постапува во согласност со
истите. Согласно програмата за обезбедување на квалитет и СОП , контролата може да биде:
а. контрола на испитувањето
б. контрола на лабораторијата
в. контрола на процесот / постапката
Записите за извршените контроли треба да се чуваат;
4. обезбедат проверка на завршниот извештај со цел
да се утврди дали методите, постапките и з абелешките
се точно и потполно опишани, а прикажаните резултати точно и потполно ги изразуваат изв орните податоци
од испитувањ ето;
5. обезбедат навремено поднесувањ е на пишаниот
извештај за резултатите од контролата на водителот на
испитувањето, главниот истражувач и на одговорните
лица;
6. изработат и потпишат из јав а која треба да биде
вклучена в о завршниот извештај за в идот и дату мите
на контролата, вклучувајќ и ги контролираните ф ази од
испитувањ ето и датумот на поднесување на резултатите од контролата до водителот на испитувањето, главниот истражувач и на одговорните лица. Из јавата служи и з а потврдување дека з авршниот извештај одгов ара на изв орните податоци.
5. Лабораториј а
Лабораторијата за испитувањ е треба да се наоѓа на
соодветна локација, да има соодветна големина и конструкција, со цел да ги исполни услов ите на испитувањето како и з аради намалувањ е на можните пречк и кои
може да в лијаат на исправ носта на испитувањ ето.
Просторот на лабораторијата треба да обезбеди одвојување на различните активности, со што би се обезбедило прав илно спроведувањ е на секое испитувањ е.
Лабораториите треба да имаат доволно простории
или површина како би се обез бедила изолација на системот за испитување и изолација на поединечните
проекти во кои се користат примерок или организми за
кои постои сомнев ањ е дека се биолошки опасни.
При испитувањ ето потребно е да има на располагање соодв етни простории или површини за дијагноз а,
лечењ е и контрола на болеста со што би се обезбедила
навремена интервенција при појав а на неочекувани
ефекти кај системите з а испитувањ е.
Лабораторијата з а испитување треба да има и соодветен простор за чувањ е на резерви и опрема. Просторот за складирање треба да биде одвоен од просторот
во кој се наоѓаат системите за испитувањ е и треба да
обез бедат соодветна з аштита од з араза, контаминација
или расипувањ е.
Потребен е посебен простор за прием и чување на
испитуваните и реф ерентните примероци, како и за мешање на испитуваните примероци со носачите, со цел
спречување на контаминација или мешањ е.
Просторот з а чувањ е или површините за испитуваните пр имероците треба да бидат одв оени од просторот з а оперативните системи, соодветни за з ачувување
на идентитетот, концентрацијата, чистотата и стабилноста и да обезбедат безбедно чување на опасни материи.
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Просторот за чување на податоците треба да овоз можи сигурно чување и пристап до плановите за испитување, изворните податоци, з авршните изв ештаи и на испитуваните и контролните примероци. Просторот и условите во него треба да обезбедат заштита на податоците.
Постапувањ ето со отпадот и негов ото отстранувањ е
треба да биде изв едено на начин кој не го з агрозува
испитувањ ето. Тоа вклучува обез бедување на соодветна просторија за негов о собирањ е, чувањ е и отстранување, как о и постапки на транспорт и обработка.
6. Опре ма, мате ријали и реагенси
Опремата, вклучувајќ и ги и в алидираните компјутерски системи, кои се користат з а изработк а, чување и
пронаоѓањ е на податоци, како и за контрола на услов ите на околината кои се в ажни за испитувањ ето, треба
да се со соодв етен капацитет и облик и соодветно да се
поставени.
Опремата која се користи во испитувањата треба редовно да се прегледува, одржува и калибрира во согласност со СОП. За сите постапки треба да се водат записи.
Калибрацијата треба да обезбеди следивост до националните или интернационалните мерни стандарди.
Опремата и материјалите кои се користат во испитувањето не треба неповолно да влијаат врз системите
на испитувањето.
Хемикалиите, реагенсите и растворите треба да бидат оз начени со податоци за својствата (пр. концентрација), рок на употреба и начин на чувањ е. Податоците
за потеклото, датумот на подготовк а и стабилноста
треба да се достапни. Рокот на употреба може да се
продолжи врз основа на документирана проценк а или
анализ а.
7. Системи за испитување
7.1 Физич ко/хемиски испитувања
Опремата која се користи за добив ање на ф из ичк о хемиск и податоци треба да има соодветен капацитет и
облик и соодв етно да биде постав ена.
Потребно е да се обезбеди исправ ност на физ ичкохемискиот систем з а испитувањ е.
7.2. Биолошки испитувањ а
При користењ е на биолошките системи за испитување треба да се обез бедат соодв етни услов и за чување, жив еењ е и нега на истите, заради обезбедување на
квалитетот на податоците.
Новопримените лабораториск и животни или растителни системи з а испитувањ е треба да бидат изолирани
во временск и период кој е потребен за проценк а на
нив ната з дравствена состојба. Во случај на појав а на
нев ообичаена смрт или болест, тие серии не треба да се
користат за испитување и, кога е неопходно, треба хумано да се уништат. На датумот на почеток на испитувањето системите за испитувањ е треба да се без било
какв и болести или состојби кои би можеле да ја попречат целта или изв едувањ ето на испитувањето. Системи
за испитувањ е кои ќе се разболат или ќе се повредат в о
текот на испитувањето треба да се изолираат и лечат,
ако е потребно, з а да се сочува целокупноста на испитувањето. Секоја дијагноза и лечењ е на било која болест пред или за време на испитувањето треба да биде
запишана.
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За изв орот, дату мот на доставувањ е и опис на состојбата в о која е доставен системот з а испитување
треба да се в одат з аписи.
Биолошките системи за испитувањ е треба дов олно
долго да се аклиматиз ираат на околината на испитувањето пред првата употреба на испитуваниот или споредбен примерок.
Сите податоци кои се потребни за прав илно распознав ањ е на системот за испитувањ е треба да се наоѓаат
во нив ните жив еалишта или на местото каде се чуваат.
Системите за испитувањ е кои е потребно да се отстранат од нив ните жив еалишта или од местата каде се чуваат во тек на самото испитувањ е треба да бидат соодветно означени, кога е тоа можно.
Жив еалишта или местата за чување на системите за
испитувањ е потребно е за време на користењ ето да се
чистат и дез инф ицираат во одредени временск и интервали. Ниту еден материјал кој доаѓа во контак т со системот не треба да содржи онечистувањ е во степен кој
би го попречувал испитувањето. На жив отните треба
да им се менува леглото во согласност со добрата пракса на одгледување. Користењето на средства з а контрола на штетници треба да се документира.
Системите за испитувањ е кои се користат во испитувањето на терен треба да бидат така поставени да се
избегне попречување на испитувањето од нанос на
спреј или претходно користењ е на пестициди.
8. Приме роци за испитување и референтни примероци
За својствата на испитуваниот и референтниот примерок, датумот на прием, рокот на употреба, количината која е примена и количината која е искористена во
испитувањ ето треба да се водат з аписи.
Воспостав ените постапк и з а ракување, земањ е на
примероци и чување треба да се утврдени з а да се обезбеди најголем можен степен на хомогеност и стабилност и да се спречи контаминација и/или мешањ е. М естото за чувањ е треба да биде оз начено со основ ни податоци за идентиф икација, рок на употреба и посебни
услови з а чувањ е.
За секој примерок треба да биде поз ната стабилноста во услов и на чување и испитувањ е.
Секој испитуван и споредбен примерок треба да биде соодветно оз начен (на пр. со шифра, регистерски
број, Chemical Abstracts Service (CA S број), име, биолошки параметри).
За секое испитувањ е треба да е поз нат идентитетот
на примерокот вклучувајќ и го и бројот на серијата, чистотата, составот, концентрација или други св ојств а,
потребни з а деф инирање на секоја серија на испитуван
и споредбен примерок.
Кога испитуваниот примерок го набавува нарачателот, треба да постои механиз ам разв иен в о соработка
со лабораторијата, кој го потврдува идентитетот на испитуваниот примерок.
За сите испитувањ а треба да биде позната стабилноста на испитуван и споредбен примерок во услов и на
чување и испитувањ е.
Ако предметот за испитувањ е се дава или користи
во носач, потребно е да се утврди хомогеноста, концентрацијата и стабилноста на испитуваниот примерок в о
тој носач. За испитувани примероци кои се користат во
истражувањ е на терен, тоа се утврдува со посебно лабораториско испитувањ е.
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Од сите испитувањ а, осв ен од краткотрајните, потребно е да се задржи примерок на испитуваниот материјал од секоја серија з а анализа.
9. Стандардни опе ративни постапки
Лабораторијата за испитувањ е треба да поседува
пишани стандардни оператив ни постапк и кои се одобрени од одговорно лице на лабораторијата за испитување за да се обезбеди квалитетот и исправ носта на податоците добиени во таа лабораторија. Р евиз иите на
стандардните оперативни постапк и треба да ги одобр и
одговорно лице на лабораторијата за испитување.
Секоја посебна единица на лабораторијата треба секогаш да има на располагањ е достапни валидни стандардни оператив ни постапк и з а актив ностите кои се изведуваат во лабораторијата. Како додаток на стандардните оператив ни постапк и може да се користи и објав ена стручна литература, аналитичк и методи, трудови и
прирачници.
Отстапувањ ата од стандардните оперативни постапки кои се поврзани со испитувањето треба да се
документираат и потврдат од водителот на испитувањето и глав ниот истражувач, соодв етно.
Стандардните оперативни постапк и треба да се достапни, но не ограничени, за следните в идови на активности во лабораториите:
1. Испитуван и споредбен примерок
Прием, идентиф икација, оз начување, ракување, земањ е на примероци и чувањ е.
2. Опрема, материјали и реагенси
(а) О према:
користењ е, одржувањ е, чистењ е и калибрација.
(б) Компјутерски системи:
исправ ност, употреба, одржувањ е, сигурност, контрола на промените и сигурносни копии.
(в) М атеријали, реагенси и раствори:
припрема и оз начување.
3. Водењ е на записи, известувањ е, чувањ е и пронаоѓањ е.
Шифрирање на испитувањ ата, собирањ е на податоци, подготовк а на извештаи, системи на оз начување,
ракување со податоците, вклучувајќ и го и користењ ето
на компјутерските системи.
4. Систем на испитувањ е
(а) подготовк а на просторот и услов ите на околината во просторот з а системите за испитувањ е.
(б) постапки за прием, транспорт, поставувањ е,
опис на својств а, идентиф икација и снабдување на системот за испитувањ е.
(в) подготовк а на системот за испитувањ е, забелешки и истражувањ е пред, з а време на и на крајот на испитувањ ето.
(г) ракување со системите за испитувањ е кои во тек
на испитувањето се пронајдени како мртв и примероци.
(д) собирањ е, идентиф икација и ракување со примероците, вклучувајќ и ја обдукцијата и хистопатологијата.
(ѓ) локација и поставувањ е на системот за испитување на местата за испитувањ е.
5. Постапк и з а обезбедување на квалитет
Актив ности на лицата одговорни за обезбедување
на квалитет во планирањ е, изработка на распоредот ,
изведување, доку ментирањ е и известувањ е за контролите.
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10. Изведување на испитувањата
10.1 План на испитување
Пред почеток на испитувањето з а секое испитувањ е
треба да биде подготв ен план на испитувањето во пишан облик. Планот на испитувањ ето треба да биде одобрен со потпис на водителот на испитувањ ето со датум
и треба да биде проверен од одгов орните за обезбедување на квалитет, заради усогласеност со овие начела.
Планот на испитувањ ето треба да го одобр и и одговорното лице на лабораторијата за испитувањ е и нарачателот.
Измените и дополнувањ ата на планот на испитувањето треба да ги оправ да и одобри водителот на испитувањето со потпис и дату м. Из мените в о планот на испитувањ ето треба да се чуваат. О тстапувањ ата од планот на испитувањ ето треба навремено да се опишат и
образложат, потврдат со потпис и дату м од страна на
водителот на испитувањето или глав ниот истражувач.
За краткотрајните испитувањ а може е да се користи
општ план на испитувањ е со приложен додаток, специфичен за испитувањ ето.
10.2.С одржина на планот на испитувањето
Планот на испитувањето треба да ги содржи најмалку следните податоци:
1. Идентиф икација на испитувањ ето, испитуваниот
и споредбен примерок
(a) описен наслов ,
(b) изјава која ја опишува природата и целта на испитувањ ето,
(в) идентиф икација на испитуваниот примерок со
шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошк и параметри итн.),
(г) споредбениот примерок кој ќ е се користи.
2. Податоци з а нарачателот и лабораторијата
(a) име и адреса на нарачателот,
(б)име и адреса на сите лаборатории и места за испитувањ е кои се вклучени,
(в) име и адреса на водителот на испитувањ ето,
(г) име и адреса на глав ниот(ите) истражувач(и) и
фазите на испитување, кои водителот на испитувањ ето
ги дов ерил на глав ниот истражувач и кои се во одговорност на глав ниот истражувач.
3. Датуми
(a) датум на одобрување на планот на испитувањ ето со потпис на водителот на испитувањето. Дату м на
одобрување на планот на испитувањ ето со потпис на
одговорното лице на лабораторијата и нарачателот.
(б) Предвидените датуми з а почеток и з авршувањ е
на испитувањето.
4. М етоди на испитувањ е
Потребно е да се користат упатствата з а испитување на ОЕCD или други упатств а или методи за испитување, предвидени з а користење.
5. Други прашања (кога е соодв етно)
(a) оправданост на изборот на системот за испитување,
(b) опис на својств ата на системот за испитување,
како што се в ид, потекло, подпотекло, извор на рез ервите, број, опсег на телесна маса, пол, старост и останати потребни податоци,
(в) начин на давањ е и причина з а изборот на начинот,
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(г) доз ирањ е и/или концентрации, честота и времетраењ е на апликацијата,
(д) детални податоци за нацртот на испитувањ ето,
вклучувајќи и опис на хронолошката постапк а на испитување, сите методи, материјали и услови, в ид и честота на анализите, мерењ а, забелешк и и истражувања кои
е потребно да се спроведат, како и за (можните) статистичк и методи.
6. Записи
Попис на з аписи кои е потребно да се чуваат.
Освен нав едените податоци, планот на испитувањ е
може да содржи и други податоци.
10.3. Спроведување на испитување
На секое испитувањ е треба да се додели посебна ознака со која ќе биде оз начен секој документ, податок и
примероци од тоа испитувањ е. Примероците од испитувањето се означуваат така да се потврди нив ното потекло. Оз начувањето треба да овоз можи следивост на
примерокот и испитувањ ето.
Испитувањето треба да се изв еде во согласност со
планот на испитувањето.
Сите податоци добиени во текот на испитувањ ето
треба да бидат з апишани непосредно, в еднаш, точно и
читко од страна на лицето кое ги в несува податоците.
Внесувањ ето на податоците треба да се потврди со
потпис и датум.
Секоја промена на изворните податоци треба да биде така изведена да не се брише претходното в несување, а причината на из мената треба да биде наведена.
Измените на податоците треба да се потврдат со потпис и дату м од страна на лицето кое ги направ ило.
Непосредно добиените компјутерск и податоци потребно е да се идентиф икуваат со дату м на внесувањ е
од одговор ните лица. Компјутерскиот систем треба да
овоз можи чувањ е на комплетните прегледи при ревизии. Сите промени на податоците треба да се в идлив и,
без да се бришат изв орните податоци со идентиф ик ација на лицата кои ги направиле промените, на пример
со користењ е на (електронски) потписи и време и датум кога се извршени. Треба да се нав еде и причината
за извршените промени.
11. Изве стување за резултатите од испитувањето
11.1. Општо
За секое испитувањ е треба да се состав и з авршен
извештај. Кај краткотрајните испитувања можно е да се
подготв и стандардиз иран завршен извештај со приложен додаток, специф ичен з а испитувањ ето.
Истражувачите и научниците кои учествувале во
испитувањ ето треба да ги потврдат св оите извештаи со
потпис и датум.
Завршниот извештај треба да го потврди со потпис
и дату м водителот на испитувањ ето, со што ја потврдува одговорноста з а исправ носта на податоците. Треба
да се нав еде и степенот на усогласеност со начелата на
добрата произв одна пракса.
Исправките и додатоците на завршниот изв ештај
треба да се подготват во облик на дополненија. Дополненијата треба да бидат потврдени со потпис и датум
од страна на в одителот на испитувањето, а во истите
треба јасно да се нав еде причината за исправката или
додатокот.
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Преобликувањ е на завршниот изв ештај во облик
кој ги з адоволува барањата з а поднесувањ е до надлежните органи не з начат исправк а, додаток или дополнение на з авршниот изв ештај.
11.2. Содржина на извештајот
Завршниот извештај треба да ги содржи најмалку
следните податоци:
a) идентификација на испитувањ ето, испитуваниот
и споредбениот примерок,
b) описен наслов
в) идентиф икација на испитуваниот примерок со
шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошк и параметри, итн.),
г) идентиф икација на споредбениот примерок,
д) опис на својствата на испитуваниот примерок,
вклучувајќи ја чистотата, стабилноста, хомогеноста,
ѓ) име и адреса на нарачателот,
е) име и адреса на сите лаборатории и места з а испитувањ е кои се вклучени,
ж) име и адреса на водителот на испитувањето,
з) име и адреса на глав ниот(те) истражувач(и) и ф азите на испитувањето кои водителот на испитувањ ето
ги доверил на глав ниот истражувач,
ѕ) имињата и адресите на истражувачите кои придонеле з а изработк а на з авршниот извештај,
и) дату мите на почеток и завршувањ е на испитувањето,
ј) изјава з а програмата з а обезбедување на кв алитет,
во која се нав едени видов ите на изв едени контроли и
соодветните датуми, вклучувајќ и ги и прегледаните
фази, како и датумите на известувањ е з а резултатите
од контролата на одговорното лице, водителот на испитувањето и глав ниот истражувач, соодветно. Оваа из јава исто так а служи и како потврда дека завршниот извештај ги одразува изворните податоци,
к) опис на употребените методи и материјали,
л) опис и образложение на одреден начин на примена на испитуваната материја,
љ) референца на насоките за испитување на О ЕCD
или други насок и или методи на испитувањ е,
м) методи и распоред на оценувањ ето, евидентирањето и анализ а на параметрите,
н) опис на употребените статистички методи,
њ) резиме на резултатите,
о) сите инфор мации и податоци кои се бараат за
планот на испитувањ ето,
п) приказ на резултатите вклучувајќ и ги и пресметките и утврдување на статистичката з начајност,
р) оценувањ е и дискусија на резултатите, ако е потребно и на заклучоците ,
с) место на чувањ е на доку ментацијата, податоците
и пр имероците.
12. Складирање и чување на записи и мате ријали
Во пропишан временск и период во архивата треба
да се чуваат:
a) планот на испитување, изв орните податоци, испитуваните и споредбените примероци и завршниот из вештај од секое испитувањ е,
b) записи на сите прегледи на програмата за обезбедување на квалитет и на главната програма,
в) записи з а оспособеноста, усовршувањ ата, искуствата и описот на работните места на персоналот,
г) записи и изв естувањ е за одржување и калибрација на опремата,
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д) документација за исправноста на компјутерските
системи,
ѓ) попис на употребените стандардни оперативни
постапки,
е) записи з а надзор на состојбата на околината.
Документацијата од лабораториското испитување
се чува в о рок определен од страна на лабораторијата
со СОП.
Ако од било која причина планот на испитувањ е,
изворните податоци, испитуваните примероци или документација се отстранат пред истекот на определениот рок на чување, тоа треба да биде оправдано и документирано. И спитуваните и споредбените примероци
треба да се чуваат додека кв алитетот на препаратот допушта негово оценувањ е.
Документацијата кој се чува во ар хива треба да биде уредно оз начена во список, з аради лесно наоѓањ е.
Пристап на ар хивата има само овластен персонал.
Пренесувањ ето на доку ментацијата во и од архив ата
треба да биде доку ментирано.
Ако лабораторијата з а испитување или архивата з а
чување престанат со својата активност, архивата треба
да се пренесе во архивата на нарачателот на испитување.
__________
1787.
Врз основ а на член 92 став 2 и член 121 став 2 од
Законот з а з дравствената з аштита („Службен в есник на
Републик а М акедонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04,
84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за з дравство донесе
Скопје

М инистер,
д-р Бујар Османи, с.р.
_________
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