
O.S.A 1/2013

Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2013 roku

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Gdańsku, w składzie następującym:

Przewodniczący: mgr farm. Janina Wesołowska 

Sędziowie:         1. mgr farm. Jolanta Dębska

                            2. mgr farm. Bartosz Kołomyjski

Protokolant:       Olga Dragańska-Kruk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2013 roku w Gdańsku, 

przy  udziale  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  przy  Gdańskiej  Okręgowej  Izbie 

Aptekarskiej mgr farm. Hanny Kuźniar, 

sprawy przeciwko farmaceutce mgr farm. MM, 

córce J. i G., zamieszkałej w G., przy ul. (...), 

obwinionej o to, że:

wydała pacjentowi przeterminowaną szczepionkę Infanrix HEXA, co stanowi naruszenie art. 66 

i 67 Prawa farmaceutycznego oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki  produktów leczniczych i  wyrobów 

medycznych, co z kolei zagrożone jest na mocy art. 46 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich kara 

upomnienia, kara nagany, karą zawieszenia na okres 3 miesięcy do 3 lat i karą pozbawienia 

prawa do wykonywania zawodu

a także sprawy przeciwko farmaceutce mgr farm. MJ, 



córce M. i J., zamieszkałej w G., przy ul. (...), 

obwinionej o to, że:

nie dopełniła obowiązku nadzoru jako kierownika apteki, polegającego na dopuszczeniu do 

obrotu w aptece lekami przeterminowanymi, co stanowi naruszenie art. 88 ust. 5 pkt 1 Prawa 

farmaceutycznego, co z kolei zagrożone jest na mocy art. 46 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich 

kara upomnienia, kara nagany, karą zawieszenia na okres 3 miesięcy do 3 lat i karą pozbawienia 

prawa do wykonywania zawodu

I Sąd uznaje  obwinioną  MM winną  tego,  że  w  dniu  23  listopada  2013  roku  w G. 

wydała  KG  przeterminowaną  szczepionkę,  co  stanowi  naruszenie  art.  66  i  67  Prawa 

farmaceutycznego oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 

2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

II Sąd uznaje  obwinioną MJ winną tego,  że będą kierownikiem apteki  (...)  w G.  nie 

dopełniła obowiązku nadzoru, co doprowadziło do tego, że w dniu 23 listopada 2013 roku w 

G. mgr farm. MM wydała KG przeterminowaną szczepionkę, co stanowi naruszenie art. 88 

ust. 5 pkt 1 Prawa farmaceutycznego,

III  Na  podstawie  art.  46  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  19  kwietnia  1991  roku  o  izbach 

aptekarskich za popełnienie czynu opisanego w punkcie I wyroku skazuje obwinioną MM 

na karę nagany,

IV  Na  podstawie  art.  46  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  19  kwietnia  1991  roku  o  izbach 

aptekarskich za popełnienie czynu opisanego w punkcie II wyroku skazuje obwinioną MJ na 

karę nagany,

V Kosztami postępowania sądowego na podstawie § 58 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów 

z dnia 31 marca 2003 roku w kwocie 45,60 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt 

groszy) w całości obciąża obwinione, zobowiązując każdą z nich do zapłaty połowy z tej 

kwoty tj. kwoty 22,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy).



Na oryginale właściwe podpisy

Uzasadnienie

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 9 listopada 2012 roku, w aptece (...) zlokalizowanej w G. przy (...) doszło do realizacji 

recepty  wystawionej  przez  lekarza  pediatrę  GW.  Recepta  wystawiona  została  na  rzecz 

małoletniego  RG  –  dwumiesięcznego  wówczas  dziecka.  W  wyniku  realizacji  recepty 

sprzedano w aptece obwinionych między innymi szczepionkę Infanrix HEXA, której termin 

ważności, jak się okazało już po zaszczepieniu RG, minął z końcem lutego 2012 roku, czyli 9 

miesięcy przed datą zakupu. 

W związku z powyższym, PG, ojciec dziecka, udał się do apteki (...)  z opakowaniem po 

szczepionce Infanrix HEXA celem złożenia reklamacji.  Po okazaniu paragonu fiskalnego 

oraz fragmentu opakowania po zakupionej szczepionce z datą ważności: luty 2012 okazało 

się,  iż  z  komputerowej  ewidencji  leków  pozostających  na  stanie  apteki  wynika,  iż 

szczepionka o takim terminie ważności oraz numerze seryjnym nigdy nie znajdowała się na 

stanie  apteki.  Ponieważ  pacjent  został  rozpoznany  przez  pracownika  apteki,  zaś 

opakowanie  po  leku  zawierało  nalepkę  z  ceną  oraz  numerem  leku  zdecydowano  się 

uwzględnić reklamację i dokonać zwrotu pieniędzy.

 (dowód:  1)  pismo  Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  do  Okręgowego  Rzecznika  

Odpowiedzialności  Zawodowej  Gdańskiej  Okręgowej  izby  Aptekarskiej  z  dnia  4  lutego  2013r.  

2) przesłuchanie mgr farm.  MM oraz mgr farm. MJ.

Receptę realizowała mgr farm. MM. Kierownikiem apteki w czasie zaistnienia zdarzenia 

była  pani  mgr  farm.  MJ.  Obie  obwinione  bezspornie   potwierdziły  wskazany  powyżej 

przebieg zdarzeń.

W związku z  zaistniałą  sytuacją,  matka  małoletniego  pacjenta  RG-  pani  KG w dniu 23 

listopada 2012 roku złożyła skargę na działalność apteki (...) do Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego w Gdańsku. Po przeanalizowaniu skargi oraz uznaniu jej za zasadną, 

przeprowadzona została doraźna kontrola apteki, która miała miejsce w dniu 27 listopada 

2012  roku.  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  w  Gdańsku  skierował  również  do 

kierownika apteki pismo z wnioskiem o wyjaśnienia.



(dowód: pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gdańsku do kierownika apteki (...)  

z dnia 29 listopada 2012 roku).

W  odpowiedzi  na  powyższe  pismo,  obwiniona  mgr  farm.  MJ  wskazała,  iż  receptę 

realizowała mgr farm. MM, potwierdziła fakt sprzedaży przeterminowanej szczepionki oraz 

fakt dokonania reklamacji poprzez zwrot ceny zakupu. Obwiniona wyjaśniła również, iż 

ostatni zakup szczepionki Infanrix HEXA dokonany został przez aptekę w maju 2011 roku z 

datą  ważności  przypadającą na 31  grudnia  2012 roku.  Obwiniona wskazała  również,  iż 

każdy  kolejny  zakup  tych  szczepionek  następuje  dopiero  po  wydaniu  opakowania 

znajdującego się w aptece, wobec czego niemożliwe było zamienne wydanie opakowania ze 

starszej dostawy.

(Dowód:  pismo mgr  farm.  MJ  do  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  w  

Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012r.)

W  dniu  27  listopada  2012  roku  miała  również  miejsce  kontrola  w  aptece  obwinionej. 

Kontrolę tą przeprowadzono na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w 

Gdańsku. W wyniku tejże, ustalono, iż w okresie od 2 marca 2010 roku do 12 listopada 2012 

roku  apteka  (...)  zakupiła  łącznie  11  opakowań  szczepionki  Infanrix  HEXA,  z  czego 

dokonała sprzedaży 10, jedno zaś pozostawało w ewidencji komputerowej i znajdowało się 

na stanie apteki. Wszystkie sprzedaże dokonane zostały prawidłowo na podstawie recept. 

Nadto,  wykonano  kserokopię  awersu  i  rewersu  recepty,  na  wydruku  jej  otaksowania 

potwierdzono  nazwę  leku,  datę  wydania,  ilość,  cenę  a  także  nazwisko  wydającego 

farmaceuty  –  mgr  farm.  SŻ,  stwierdzono również  brak  imiennej  pieczątki  farmaceuty  a 

jedynie  pieczęć  apteki  i  nieczytelny  podpis.  Kontrola  dokonała  również  wybiórczego 

sprawdzenia  terminów  ważności  losowo  wybranych  produktów  leczniczych 

przechowywanych  w  ekspresji,  w  tym  także  w  chłodziarce.  Doprowadziło  to  do 

stwierdzenia  dalszych  nieprawidłowości  –  stwierdzono  obecność  siedmiu 

przeterminowanych leków, w tym szczepionki HIBERIX z datą ważności przypadającą na 

luty 2011 roku, jeden surowiec farmaceutyczny i  jeden produkt leczniczy znajdujący się 

poza chłodziarką, z wymogiem przechowywania do 15OC. 

Mając  na  uwadze  ustalenia  kontroli,  jak  również  po  zapoznaniu  się  z  odpowiedzią 

kierownika apteki z dnia 7 grudnia 2012 roku na wezwanie do przedstawienia wyjaśnień, 



Pomorski Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny w Gdańsku zwrócił się do Okręgowego 

Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  Gdańskiej  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  o 

wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej kierownika apteki, mgr 

farm. MJ oraz mgr farm. MM.

(dowód: pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gdańsku do Okręgowego Rzecznika  

Odpowiedzialności Zawodowej Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z dnia 4 lutego 2013 roku).

Pozostałe  okoliczności  faktyczne  podnoszone  w  wyjaśnieniach  obwinionych  oraz  w 

zgromadzonych  dokumentach  Sąd  pominął  jako  nieistotne  dla  rozpoznania  sprawy  w 

granicach przedstawionego zarzutu.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd  w  toku  analizy  stanu  faktycznego  oparł  się  na  zgromadzonej  w  niniejszej  sprawie 

dokumentacji, zeznaniach samych obwinionych jak również pracującej w aptece (...) pani HB 

oraz  pani  KG.  Żadna  ze  stron  nie  kwestionowała  zakresu  zgromadzonego  materiału 

dowodowego  ani  jego  prawdziwości  czy  wiarygodności.  

Co  więcej,  same  obwinione  przyznały  się  do  zarzucanych  im  czynów,  jednoznacznie 

potwierdzając wyłaniający się ze zgromadzonego materiału dowodowego stan faktyczny.

Mgr farm. MM przedstawiono zarzut wydania pacjentowi przeterminowanej  szczepionki 

Infanrix  HEXA,  co  stanowi  bezpośrednie  naruszenie  art.  66  i  adrt.  67  ustawy  –  Prawo 

farmaceutyczne jak również § 2 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych.

Mgr farm. MJ przedstawiono z kolei zarzut braku dopełnienia nadzoru,  jako kierownika 

apteki,  polegającym na dopuszczeniu do obrotu w aptece lekami przeterminowanymi, co 

stanowi naruszenie art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

Oba powyższe czyny zagrożone są na mocy art. 46 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich – 

karą upomnienia, karą nagany, karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 

miesięcy do 3 lat jak również karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu.



Zarówno obwiniona mgr farm. MJ , będąca w dniu popełnienia czynu kierownikiem apteki 

(...)  jak  również  obwiniona  mgr  farm.  MM,  która  dopuściła  się  bezpośrednio  sprzedaży 

przeterminowanego środka leczniczego, przyznały się w całości do zarzucanych im czynów. 

Sąd uznał, iż ustalone w sprawie okoliczności faktyczne, przyznanie się obu obwinionych do 

zarzucanego  im  czynu  a  nadto  wyniki  kontroli  przeprowadzonej  przez  Pomorskiego 

Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  właściwie  bezspornie  potwierdzają 

zasadność zarzucanych obwinionym czynów. 

Odnosząc się do zarzutów postawionych obwinionej mgr farm. MM, Sąd bez najmniejszych 

wątpliwości  stwierdził,  iż  dopuściła  się  ona  naruszenia  art.  66  oraz  67  ustawy  prawo 

farmaceutyczne. Zgodnie z przywołanym art. 66 Prawa farmaceutycznego, produkty lecznicze  

mogą  znajdować  się  w obrocie  w ustalonym dla  nich  terminie  ważności .  W stanie  faktycznym 

niniejszej sprawy za bezsporne uznane zostało, iż sprzedana przez obwinioną szczepionka 

winna  była  być  wycofana  z  obrotu  w  lutym  2012  roku,  co  jednak  nie  miało  miejsca.  

Równocześnie obwiniona dopuściła się naruszenia art.  67 ust.  1 Prawa farmaceutycznego 

poprzez obrót środkiem leczniczym po upływie daty ważności, czego w świetle wskazanego 

przepisu  ustawodawca  wyraźnie  zakazuje.  Zakres  naruszenia  powyższych  unormowań 

przez obwinioną narusza również w sposób bezpośredni przepisy zawarte w Kodeksie Etyki 

Aptekarza RP, konkretnie zaś art. 1 ust. 3 tegoż kodeksu, poprzez podważenie zaufania do 

zawodu  aptekarza.  Jak  ustalił  Sąd,  obwiniona  sprzedając  przeterminowaną  szczepionkę, 

zwłaszcza w kontekście jej przeznaczenia jako leku stosowanego u małych dzieci, sposobu jej 

użycia, czyli bezpośredniej iniekcji oraz faktu, iż odwrócenie skutków jej działania wiąże się 

w  sposób  oczywisty  ze  znacznymi  utrudnieniami  podważyła  ogólne  zaufanie,  którym 

zawód aptekarza winien być darzony przez pacjenta. W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu 

doszło do podważenia takiego zaufania, jako że rodzice pacjenta bezspornie spodziewali się 

zachowania przez obwinioną zasad najwyższej zawodowej staranności. Co więcej, pacjentem 

obwinionej było dwumiesięczne dziecko, co winno było tym bardziej skierować zachowania 

obwinionej na tory jak najdalej posuniętej staranności przy sprzedaży farmaceutyku. Nadto, 

nawet gdyby przyjąć, iż dane w systemie były prawidłowe, to fakt upływu terminu ważności 

szczepionki  w  miesiącu  następującym  po  sprzedaży  sam  przez  się  determinował 



konieczność dodatkowego upewnienia się,  co do terminu ważności poprzez sprawdzenie 

daty ważności właśnie bezpośrednio na opakowaniu. Do zachowania takiej staranności, co 

oczywista,  nie  doszło.  Obwiniona  nie  sprawdziła  terminu  przydatności  leku,  który 

nadrukowany  był  na  opakowaniu  a  jedynie  ograniczyła  się  do  pozyskania  informacji 

wskazanej  przez  elektroniczny  system  ewidencjonowania  leków  pozostających  na  stanie 

apteki. Takie zachowanie magistra farmacji jest tym bardziej nieuzasadnione, że posiadał on 

wiedzę,  że  w  momencie  przyjmowania  na  stan  leków,  na  podstawie  ewidencji 

przygotowanej  przez  hurtownię  farmaceutyczną,  nie  były  podejmowane  żadne  działania 

celem zweryfikowania informacji podawanych przez hurtownię, w tym w szczególności w 

odniesieniu do terminu ważności poszczególnych produktów leczniczych. Ponadto, zgodnie 

z  dyspozycją  art.  8  Kodeksu  etyki  aptekarza,  każda  pomyłka  merytoryczna  popełniona 

podczas  czynności  zawodowych  aptekarza  musi  być  niezwłocznie  naprawiona  dla 

zapobieżenia jej skutkom. W przedmiotowej sprawie, obwiniona ograniczyła się jedynie do 

zwrotu  należności  pobranej  od  pacjenta  za  wydany  przeterminowany  lek.  Nie  podjęła 

żadnych działań umożliwiających pacjentowi oraz jego rodzicom pozyskać wiedzę co do 

możliwych  skutków  podania  przeterminowanej  szczepionki  oraz  ich  ewentualnego 

zapobieżenia.  Mając  na  uwadze  powyższe,  Sąd  nie  dopatrzył  się  u  obwinionej 

wystarczającego  działania,  które  wymagane  jest  od  aptekarza  zgodnie  z  powyżej 

wzmiankowaną dyspozycją Kodeksu etyki. 

Sąd w odniesieniu do zarzutów postawionych obwinionej mgr farm. MJ niezaprzeczalnie 

stwierdził, iż nie dopełniła ona obowiązku nadzoru polegającego na dopuszczeniu do obrotu 

w  aptece  lakami  przeterminowanymi.  Obowiązek  taki  spoczywa  na  obwinionej 

bezpośrednio, jako na kierowniku apteki. Stanowi to bezpośrednie naruszenie art. 88 ust. 5 

pkt.  1  ustawy  Prawo  farmaceutyczne.  Zgodnie  z  dyspozycją  wyżej  wzmiankowanego 

przepisu, (…) do zadań kierownika apteki należy: 1) organizacja pracy w aptece, polegająca między  

innymi  na  przyjmowaniu,  wydawaniu,  przechowywaniu  i  identyfikacji  produktów  leczniczych  i  

wyrobów medycznych,  prawidłowym sporządzeniu  leków recepturowych  i  leków aptecznych  oraz  

udzielaniu  informacji  o  lekach.  Mając  na  uwadze  powyższe,  obwiniona,  zdaniem  Sądu  w 

sposób bezsporny dopuściła się zarzucanego jej czynu wobec oczywistego dopuszczenia do 

obrotu leków przeterminowanych. Ponadto, zgodnie z dyspozycją przywołanego już art. 8 



Kodeksu  etyki  aptekarza,  każda  pomyłka  merytoryczna  popełniona  podczas  czynności 

zawodowych aptekarza musi być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej  skutkom. 

Dopuszczenie do obrotu leku przeterminowanego, a tym samym niedopełnienie obowiązku 

nadzoru,  jaki  bezspornie  spoczywa  na  kierowniku  apteki  również  uznane  zostało  za 

naruszenie wskazanego wyżej zapisu Kodeksu etyki zawodowej. W przedmiotowej sprawie, 

apteka obwinionej  ograniczyła się  jedynie do zwrotu należności  pobranej  od pacjenta za 

wydany  przeterminowany  lek.  Podkreślić  dodatkowo  należy,  iż  zwrotu  ceny  za 

nieprawidłowo  dokonaną  sprzedaż  oczekuje  się  w  każdym  przypadku.  Jednakże  gdy 

sprzedaży  podlega  produkt  tak  specyficzny  jak  lek  tudzież  szczepionka  od  farmaceuty 

będącym wszak kimś znacznie ważniejszym niż zwykły przedsiębiorca czy też sprzedawca 

oczekuje się znacznie więcej – oczekuje się fachowej porady, wsparcia czy też czysto ludzkiej  

pomocy  w  uzyskaniu  niezbędnych  ionformacji.   Mając  na  uwadze  powyższe,  Sąd  nie 

dopatrzył  się u obwinionej  wystarczającego działania,  które wymagane jest  od aptekarza 

zgodnie z powyżej wzmiankowaną dyspozycją Kodeksu etyki.

Sąd, orzekając w niniejszej  sprawie oparł się przede wszystkim na bezspornie ustalonym 

stanie  faktycznym.  Nie  ulega bowiem jakiejkolwiek  wątpliwości,  iż  w niniejszej  sprawie 

doszło do obrotu lekiem przeterminowanym. Przy ocenianiu odpowiedzialności, Sąd wsparł 

się  ponadto  wynikami  kontroli  przeprowadzonej  przez  Pomorskiego  Wojewódzkiego 

Inspektora  Farmaceutycznego.  Z  jej  wyników  bezsprzecznie  wynika,  iż  sprzedana 

pacjentowi szczepionka nie była jedynym lekiem przeterminowanym, który znajdował się na 

terenie apteki (...). W toku przeprowadzonej kontroli wykazano obecność siedmiu dalszych 

specyfików, których terminy przydatności do użycia upłynęły, a mimo to nie zostały one 

prawidłowo zutylizowane.  Wobec powyższego,  Sąd uznał,  iż z takiej  sytuacji  wynika,  że 

przeterminowana  szczepionka  Infanrix  HEXA,  która  została  sprzedana  pacjentowi,  nie 

stanowiła  jednostkowego  przypadku,  kiedy  na  terenie  tejże  apteki  pozostawał  lek 

przeterminowany.  Ujawnienie  dalszych  przeterminowanych  specyfików  zogniskowało 

jedynie obraz skali problemu nadzoru przyjmowanych i przechowywanych specyfików w tej 

aptece.  W wyniku  kontroli  wykazano  obecność  w aptece  (...)  przeterminowanych,  jeden 

surowiec  farmaceutyczny  oraz  jeden  produkt  leczniczy  poza  chłodziarką,  w  wymogiem 

przechowywania w temperaturze do 15 OC. Mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 

67 ust.  2 ustawy prawo farmaceutyczne, należy wprost stwierdzić, iż tego typu specyfiki 



podlegają utylizacji. Jak podkreśliła w swoich zeznaniach mgr farm. HB, leki utylizowane 

były raz w roku. Jednak nie była ona w stanie wyjaśnić, czemu w magazynach aptecznych 

pozostawała  szczepionka  HIBERIX  przeterminowana  o  blisko  1,5  roku jak  również  inne 

wykryte przez kontrolę specyfiki po upływie daty ważności. 

Zdaniem Sądu, w aptece (...) panowała dość duża niedokładność przy ewidencji leków jak 

również  przy  ich  bieżącej  kontroli.  W  ocenie  Sądu,  pracownicy  oraz  kierownik  apteki 

opierali  się  w  sposób  nieuprawniony  bezgranicznie  na  komputerowym  rejestrze  stanu 

magazynowego. Co więcej, był on prowadzony jedynie w oparciu o dostarczane z hurtowni 

faktury i nie podlegał dalszemu sprawdzeniu poprzez zestawienie zapisów fakturowych z 

poszczególnymi  opakowaniami  leków.  O  powierzchownym  podejściu  do  ewidencji 

świadczą ponadto już same zeznania obwinionej mgr farm. MJ, która przyznała, iż nie była 

świadoma  ciążącego  na  niej  obowiązku  prawidłowego  prowadzenia  ewidencji  leków 

pozostających na stanie apteki oraz sprawdzania ich zgodności z fakturami przedkładanymi 

przez hurtownię.  Powyższe,  jak i  fakt,  że obwiniona posiada już doświadczenie w byciu 

kierownikiem  apteki  w  ocenie  Sądu  świadczy  o  dalece  idącym  niczym 

nieusprawiedliwionym  niedbalstwie.  Wypada  przy  tym  podkreślić,  iż  obowiązkiem 

kierownika apteki nie jest samodzielne dokonywanie w aptece wszelkich czynności, a takie 

zorganizowanie pracy w aptece pozostałego personelu, aby móc skutecznie pełnić nadzór 

nad  wszelkimi  ich  czynnościami.  W  przekonaniu  Sądu  do  dnia  dzisiejszego,  mimo 

przeprowadzonego postępowania  wyjaśniającego,  obwiniona  nie  podjęła  wystarczających 

kroków celem zapewnienia należytej organizacji pracy apteki poprzez opracowanie jasnej i 

czytelnej procedury wymagającej systematycznej kontroli leków znajdujących się w aptece.

W ocenie Sądu wina obu obwinionych jest bezsporna. Świadczy o tym również fakt, że obie 

przyznały się do zarzucanych im czynów, nie podnosiły ponadto jakichkolwiek zarzutów w 

stosunku do zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego.

Zgodnie z art.  46 ust.  1 ustawy o izbach aptekarskich sąd aptekarski orzekać może karę 

upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od trzech miesięcy 

do trzech lat oraz karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Sąd wymierzając karę miał na względzie przede wszystkim rodzaj i charakter naruszonego 

dobra,  rozmiary  grożącej  szkody,  sposób  i  okoliczności  popełnienia  czynu,  wagę 



naruszonych  przez  obwinione  obowiązków,  jak  również  postać  zamiaru,  motywację 

obwinionych, a także rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Sąd uznał, że karą odpowiadającej winie obwinionych oraz społecznej szkodliwości czynu 

przez  nie  popełnionego,  biorąc  przy  tym  pod  uwagę  w  szczególności  charakter  dóbr 

zagrożonych czynem, odpowiednim wymiarem kary będzie nagana.

W ocenie Sądu charakter czynów, jakich dopuściły się obwinione, nie pozwalał w niniejszej 

sprawie  na  orzeczenie  jedynie  upomnienia.  Sąd  z  całą  mocą  pragnie  wskazać,  iż  osobą 

poszkodowaną czynami obwinionych był dwumiesięczny pacjent. Zdaniem Sądu, już sam 

powyższy fakt sprawiał, iż winno się było dochować należytej staranności przy wydawaniu 

leku. Obwiniona mgr farm. MM była w pełni świadoma, iż lek przez nią wydawany będzie 

miał zastosowanie u bardzo małego dziecka, gdyż szczepionka Infanrix HEXAN stosowana 

jest tylko i wyłącznie u małych dzieci. Tym samym nawet ju

ż  względy  współżycia  społecznego,  nie  wspominając  o  wzmiankowanych  wyżej 

dyspozycjach  Kodeksu  Etyki  Aptekarza  RP  nakazywałyby  zachowanie  najdalej  idącej 

ostrożności przy wydawaniu tego typu farmaceutyku.

Nadto,  na  najgłębszą  dezaprobatę,  zasługuje  dalsza  postawa  obwinionych  w  niniejszej 

sprawie.  Obwinione  bowiem  nie  wykazały  de  facto jakichkolwiek  oznak  skruchy  czy 

specjalnego  traktowania  tak  poszkodowanego  pacjenta.  W  toku  składanych  wyjaśnień, 

obwiniona mgr farm. MJ wyraziła nawet zdziwienie, iż pielęgniarka nie dokonała dalszego 

sprawdzenia wydanego w jej  aptece leku. Nadto kierownik apteki starała się  umniejszyć 

swoją winę poprzez cedowanie odpowiedzialności na hurtownię dostarczającą farmaceutyki. 

Takie  tłumaczenia  w  żadnej  mierze  nie  umniejszają  ciążącej  na  obwinionej 

odpowiedzialności, której – co wynikło w toku analizy przedmiotowej sprawy – obwiniona 

nie była nawet świadoma, jako że nie do końca zdawała sobie sprawę na ciążących na niej, 

jako kierowniku apteki, obowiązkach.

Podkreślić w tym miejscu wypada, iż tak samo jak obwinione założyły, że dane na fakturach 

zgodne  są  z  danymi  na  opakowaniach,  tak  pielęgniarka  przyjęła,  iż  skoro  szczepionka 

została wydana z apteki, to nie upłynął jeszcze termin ważności tejże. Sąd ma świadomość, 

iż  w  systemie  zdrowotnym  musi  istnieć  zaufanie  na  poziomie  lekarz-pielęgniarka-

farmaceuta, jednakże z uwagi na dalece idące ryzyko związane z procesem leczniczym oraz 

konsekwencji  złego  podania  leku  zaufanie  to  nie  może  być  bezgraniczne.  Tym  bardziej 



zaufaniem  takim  nie  można  darzyć  podmiotu  prawnego  w  postaci  hurtowni  nie 

posiadającego  fachowego personelu  do  obrotu  lekami,  w odróżnieniu  z  kolei  do  apteki. 

Niefachowy personel  hurtowni  farmaceutycznej  może  zatem  popełniać  błędy,  jak  ten  w 

przedmiotowej sprawie, jednakże farmaceucie tego typu błędu popełniać nie wolno – wszak 

to  on  ostatecznie  ponosi  odpowiedzialność,  w  tym  dyscyplinarną,  za  nieprawidłowo 

wydany pacjentowi lek, nie zaś pracownik hurtowni, lekarz lub pielęgniarka. 

Dodatkowo  żadna  z  obwinionych  nie  wykazała  dalszego  zainteresowania  losami 

małoletniego pacjenta. Ograniczono się jedynie do zwrotu pieniędzy za przeterminowaną 

szczepionkę i nie podjęto jakichkolwiek dalszych działań w celu choćby zminimalizowania 

ogromnego przecież niepokoju młodych rodziców o zdrowie i życie dziecka. W przypadku 

popełnienia merytorycznego błędu, aptekarz winien niezwłocznie podjąć działania w celu 

minimalizacji lub niwelacji jego skutków. Z takim zachowaniem w przypadku obwinionych 

nie  mieliśmy jednak do czynienia.  Sąd jedynie na marginesie  pragnie zwrócić  uwagę,  iż 

przeterminowany  lek  miał  charakter  szczepionki.  Podanie  takiego  leku  praktycznie 

uniemożliwia  natychmiastowe  przeciwdziałanie  w  celu  niwelacji  skutków,  które  ten 

wywoła. Nie zwalnia to jednak farmaceuty od podjęcia jakichkolwiek działań mających na 

celu choćby zminimalizowanie błędu, który popełnił. Sąd wskazuje w tym miejscu, iż w jego 

rozeznaniu zarówno kierownik apteki, jak i farmaceuta, który wydał przeterminowany lek 

winien choćby pozostać w stałym kontakcie z rodzicami małoletniego pacjenta, rozeznać się 

w  sytuacji  np.  pozyskując  informacje  o  ewentualnych  działaniach  niepożądanych  u 

producenta  farmaceutyku  oraz  w  czysto  ludzkim  odruchu  uspokoić  zdenerwowanych 

rodziców  dziecka.  W  niniejszej  sprawie  obwinione  nie  wykazały  jakiejkolwiek  dalszej 

inicjatywy w tym zakresie.

Również tytułem wyjaśnienia, Sąd pragnie wskazać, iż obwiniona mgr farm. MJ nawet w 

minimalnym  zakresie  nie  dopełniła  ciążących  na  niej  obowiązków  dotyczących 

ewidencjonowania  leków.  Obwiniona  bowiem  z  wyraźnym  zaskoczeniem  już  w  toku 

samego postępowania przyjęła,  iż  to na niej,  jako na kierowniku apteki  ciąży obowiązek 

szczegółowego nadzorowania pozostających w obrocie jej apteki leków.

Sąd  wziął  również  pod  uwagę  okoliczność,  iż  obwinione  nie  dostrzegały  powagi 

nieprawidłowości  w  swoim  postępowaniu  praktycznie  aż  do  momentu  zakończenia 

niniejszego  postępowania  szukając  za  wszelką  cenę  usprawiedliwienia  niedopełnień, 



których  się  dopuściły,  jak  na  przykład  duży  ruch  w  aptece  czy  czasochłonność 

kontrolowania każdego opakowania leku. Zdaniem Sądu taka postawa winna być uznana za 

wysoce naganną.

Ponadto  sąd  zobowiązał  obwinione  na  podstawie  §  58  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów 

z dnia 31 marca 2003 roku do pokrycia kosztów postępowania, które w niniejszej sprawie w 

wynikają bezpośrednio z poniesionych kosztów korespondencji  w ten sposób, iż nakazał 

każdej z obwinionych zapłatę kwoty 22,80 zł, która stanowi 50% kosztów postępowania.

Z tychże względów orzeczono jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy

    


