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Agenda 

1. Kilka słów o USP

2. Lean & GMP 

3. Istota GMP

4. Istota Lean

5. Przykłady

6. Podsumowanie

czas: 20 minut



Kilka słów o USP 
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Lean (kontra) GMP



Istota GMP

Stosowany w przemyśle farmaceutycznym 

system procedur oraz działań, który ma 

zagwarantować, że wytworzony produkt

będzie:

� jednorodny, powtarzalny i skuteczny

� o wysokiej jakości dla klienta

� bezpieczny dla klienta



Istota Dążenia Do Doskonałości

W centrum działań 3D znajduje się klient, 

oraz jego satysfakcja. Drogą do utrzymania 

jego lojalności są:

� jakość totalna produktów i procesów

� optymalny czas i elastyczność procesowa 

� optymalny poziom kosztów



Elementy 3D

JAKOŚĆ TOTALNA

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

ELIMINACJA STRAT

LUDZIE I PRACA 
ZESPOŁOWA

CIĄGŁE 
USPRAWNIANIE



Lean & GMP

Pomiędzy Lean oraz GMP tworzy się

naturalny most

� jakość jako fundament obu systemów

�koncentracja na kliencie, jego zadowoleniu

oraz bezpieczeństwie

� naturalny efekt synergii
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Przykłady 



Przykłady - Agenda 

1. GMP jako wymówka 

Dwie przykładowe sytuacje, w których GMP było wymówką 

2. Znalezienie kompromisu

Dwie przykładowe trudności związane z GMP podczas wdrożenia Lean

3. Naturalny pomost  i synergia 

Dwa przykłady synergii pomiędzy Lean i GMP



Zmiana zasad 
higieny w SMED

SMED jest rozwiązaniem Lean 
mającym na celu skrócenie 

przezbrojeń maszyn
Jedną z części przezbrojenia jest 

mycie atrium produkcyjnego.

W trakcie projektu powoływano się 
na GMP jako przyczynę braku 

możliwości zmiany zasad higieny 
pomieszczenia produkcyjnego
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GMP jako wymówka 
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GMP jako wymówka 

Zastosowanie 
„sampli” 

W celu skrócenia czasu regulacji 
maszyny, w trakcie przezbrojenia 
zastosowano próbki kartoników.

Rozwiązanie zostało zablokowane z 
powodu sprzeczności z GMP

Zastosowanie odpowiedniego 
oznaczenia, zasad kontroli ilości na 
wejściu i wyjściu spowodowało, że 

usprawnienie zostało ostatecznie 
uznane za zgodne z GMP.
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Znalezienie kompromisu 

Wprowadzenie 
wizualizacji w dziale 

produkcji

Zarządzenie wizualne jest jednym z 
narzędzi Lean.

Wprowadzenie tablic w strefie czystej 
wiązało się z zastosowaniem 

zmywalnych materiałów, odpowiednich 
tablic oraz ich umiejscowienie 

w „bezpiecznym” miejscu



Próbkowanie u 
dostawcy

Próbkowanie u dostawcy to 
przykład wyłączenia części procesu
i umiejscowienie go w supply chain

po stronie kooperanta.

Konieczna jest współpraca i 
dostosowanie się do procedur i 
regulacji, w tym także GMP ze 

strony dostawcy
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Znalezienie kompromisu 
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Naturalna synergia

Problem Solving
& CAPA

Problem Solving jest podejściem
stosowanym w Lean. Jest to zespół 

metod, które mają na celu identyfikacje 
przyczyn źródłowych problemu 

oraz ich eliminację

Metody PS zostały włączone do systemu 
CAPA w ramach GMP, jako pomoc w 

określaniu przyczyn źródłowych.

Dzięki temu połączeniu nastąpiła 
naturalna synergia między Lean i GMP



Identyfikacja NVA

Identyfikacja części procesu, które nie 
przynoszą wartości (NVA- Not Value

Added) oraz eliminacja tych aktywności 
jest jednym z filarów Lean.

Jednym z celów GMP  jest zapewnienie 
bezpiecznego i powtarzalnego produktu.

Osiągana jest naturalna synergia, a 
przykładem NVA jest % odrzuconych 

blisterów z pustym wgłębieniem.
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Naturalna synergia



Most pomiędzy Lean & GMP

� kontakt

Michał Furgoł    | US Pharmacia

ul. Ziebicka 40 |  50-507 Wrocław
71 7330 365    |  m.furgol@usp.pl
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