
SAD
t60ZKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
90-607 t6dz, ul. W61czanska 36/2

tal.llax (0-42) 636-75-95
Lodz, 06.11.20 14r.

Sygn. akt LILW026/07/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy lek. wet. Adrianna Muller-Zawistowska
Czlonkowie lek. wet. Miroslaw Kasiura

lek. wet. Ryszard Rawicki
Protokolant Justyna Zyta

w obecnosci Warszawskiego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
lek. wet. Stanislawa Tesiorowskiego
po rozpoznaniu w dniu 06.11.2014r, w Lodzi

sprawy lek. wet. ur.

syna/OOFki

obwinionego 0 to, ze nieprawidlowo leczyl psa Pani

I.Uniewinnia lek. wet. od zarzutu popelnienia przewinienia
2.Koszty postepowania w kwocie 463,86 zl ponosi Warszawska Izba Lekarsko

Weterynaryjna

WlaSciwepodpisy na oryginale:

Przewodniczqcy lek. wet. Adrianna Milller-Zawistowska

Czlonkowie lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. MiroslawKasiura

UZASADNIENIE

W dniu 24 Maja 2010 r.~opoludniowych w
_ w _, przy ul. __ zadzwonila poszkodowana

. z stanu zdrowia jej psa. Z uslug tego zakladu ~i
korzystala wczesniej kilkukrotnie. Telefon odebral Iek-wet _,

ktory poinformowal telefonujaca, ze nie jest w stanie przyjechac na wizyte domowa
(0 co prosila poszkodowana) i poprosil 0 dostarczenie psa do zakladu leczniczego.



Z powodu obaw wlascicielki, czy uda sie ulokowac
niemiecki) w samochodzie, poprosila 0 pomoc sasiada Pana
okazala sie jednak zbyteczna, gdyz wedhig zeznania Pana
pomocy, wszedl do samochodu. Pies zostal
_ gdzie zostal przyjety i zbadany przez lek. wet.
podstawie wywiadu ustalil, ze pies w ciagu dnia wykazywal brak apetytu i jeden raz
zwymiotowal. Badaniem klinicznym zwierzecia ustalil, ze owczarek niemiecki jest bardzo
oslabiony, a jego spoj6wki blade. Zwierze mialo takze nieprzyjemny zapach oddechu
i trudnosci ze wstawaniem.

W czasie wizyty wykonane zostalo badanie hematologiczne krwi, w kt6rym glownie
stwierdzono zmniejszenie ilosci erytrocyt6w i trombocyt6w oraz wykonano badanie
biochemiczne poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy (wyniki badan biochemicznych
krwi byly w granicach normy). Na podstawie przeprowadzonych badan lek. wet. _
_ stwierdzil wystepowanie u psa babeszjozy. Za wystapieniem tej choroby
przemawial takze fakt, ze w maju 2010 r. w okolicach _ choroba ta wystepowala
u ps6w masowo. Ponadto innym czynnikiem przemawiajacym za babeszjoza bylo pojawienie
sie cech hemolizy w czasie wirowania krwi. Po powzieciu przekonania przez lek. wet _
_ , ze rna do czynienia z babeszjoza, rozpoczal leczenie psa podajac mu imidocarb
(preparat Imizol), amoksycyline, furosemid i dexametazon, a takze wykonujac wlewy dozylne
plynow. Zastosowane dawki podawanych lek6w wlasciwe dla doroslego owczarka
niemieckiego. Po podlaczeniu kropl6wki lek. wet pozostawil leczone zwierze
pod opieka wlascicielki, a sam zajal sie drugim pacjentem wykonujac za~
ciecia u suki w zlym stanie, kt6ra miala problemy z porodem. Lek wet. ___
bezskutecznie probowal sprowadzic do pomocy innego lekarza weterynarii pracujacego w tej
przychodni. Fakt podejmowania pr6b wezwania do pomocy drugiego lekarza weterynarii nie
budzi watpliwosci - potwierdza to zar6wno obwiniony lekarz .. .ak
i pokrzywdzona. Podczas podawania drugiej butelki kropl6wki u psa Pani
pojawilo sie nadmierne slinienie, a nastepnie dusznosc. W tej sytuacji lek. wet.
_ przerwal zabieg cesarskiego ciecia i podal psu preparat Digoxin oraz Deksaven
dozylnie. Po podaniu tych lek6w stan zwierzecia ulegl poprawie, wiec lekarz weterynarii
ponownie podlaczyl kropl6w~ do wykonywania operacj~
Po kilkunastu minutach Pani __ poinformowala lek wet. ____
(wciaz zajetego przeprowadzaniem operacji), ze jej pies oddal kal i wystapily u niego objawy
nerwowe. Wkr6tce nastapilo zejscie smiertelne psa poszkodowanej.

Biorac pod uwage zeznania swiadka i obwinionego oraz po przeanalizowaniu
~go, znajduj,!cej siy w aktach sprawy wniosku 0 ukaranie lek. wet.
_ S,!d L6dzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej uznal, ze lek. wet.
post,!pil zgodnie z art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, kt6ry m6wi, ze postypowanie
lekarsko-weterynaryjne powinno bye poprzedzone, w zaleznosci od potrzeb:

• badaniami zwierzqt ( w tym badaniami laboratoryjnymi),
• analizqwarunk6w srodowiska hodowlanego,
• analizq iywienia zwierzqt,
• analizq higieny i technologii produkcji zwierz~cej i srodk6w spoiywczych,
• rozpoznaniem sytuacji epizootycznej.

Lekarz weterynarii wykonal dodatkowe badania laboratoryjne krwi w dniu
24 maja 2010 r. 0 godz. 16:08 stwierdzaj,!c anemiy i trombocytopeniy; erytrocyty: 4,11
mln/mm3, hematokryt: 29,40%, hemoglobina: 9,9 g/dl, leukocyty: 13,00 tys.l mm3,

trombocyty: 122,00 tys.lmm3• W/w . wskazywaly na tocz'!cy siy proces chorobowy
krwi. Lekarz weterynarii dokonal analizy warunk6w srodowiskowych psa,
wiedzial, ze w rejonie w sezonie wiosennym 2010 roku nast,!pil wysyp kleszczy
(nosicieli pierwotniaka Babesia canis . liczne przypadki babeszjozy
u ps6w leczonych w r6wniez zabezpieczonych srodkami
przeciw kleszczowymi (obroze, krople spot-on).



Pelne wykonanie badania krwi psa, to jest morfologii i rozmazu potwierdzajace
obecnosc form rozwojowych Babesia canis sp. w krwinkach jest idealnym potwierdzeniem
choroby. Brak zas tych form rozwojowych w krwinkach w rozmazie nie wyklucza zakazenia
pierwotniakiem Babesia canis, a rozpoznanie wowczas stawia sie na podstawie objawow
~dania morfologicznego krwi. Wobec powyzszego Sad uznal, ze lek. wet.
_ postapil zgodnie ze sztuka lekarsko-weterynaryjna stosujac leczenie
adekwatne do objawow klinicznych potwierdzonych badaniem morfologicznym krwi.
Zastosowanie preparatow Digoxin oraz Deksaven w przypadku wstrzasu anafilaktycznego w
rezultacie reakcji na Imizol, daje podobny efekt jak podanie Atropiny zalecanej przez
producenta leku Imizol.

Po smiertelnym zejsciu psa nie zostala wykonana diagnostyka posmiertna, dajaca
jednoznaczna odpowiedz co do przyczyny smierci.

Zarzut Rzecznika .. . Zawodowej dotyczyl niewlasciwego leczenia
psa nalezacego do Pani co polegalo na prowadzeniu ukierunkowanego
leczenia babeszjozy bez zakonczenia diagnostyki i postawienia ostatecznego rozpoznania
choroby. Wobec powyzszego Sad ustosunkowal sie wylacznie do zarzutu, nie przychylil sie
do wniosku Rzecznika .OdpowiedzialnosciZawo~o~j~ w sentencji:

Jednak w oceme Sadu lekarz weterynarn me wykazal Sly nalezyta
troska 0 pacjenta, przyjmujac psa, ktorego stan okreslil jako zly, oraz przeprowadzajac
jednoczesnie zabieg cesarskiego ciecia u suki. Istniala mozliwosc odeslania rodzacej suki
wymagajacej pomocy lekarskiej do innego zakladu leczniczego dla zwierzat bedacego w
poblizu.
W zaistnialej sytuacji lekarz powinien poswiecic cala uwage i czas psu, ktorego leczenie
rozpoczal.

POUCZENIE

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzenia M.R i G.Z. z dnia 29 lipca 1993r.w sprawie
postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii, od wyroku
SaduL6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sluzy odwolanie do Krajowego Sadu Lekarsko
Weterynaryjnego za posrednictwem Sadu Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie
14 dni od daty doreczenia orzeczenia.

WlaSciwepodpisy na oryginale:

Przewodniczqcy lek. wet. Adrianna Milller-Zawistowska

Czlonkowie lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. MiroslawKasiura



SAD
l60ZKIEJ IZBY l.OORSKO-WETERYNARYJHEJ
90-607 codz. ul. W61czanska 35/2

taUfax (O-42) 636-75-95 Lodz, lO.04.2014r.

Sygn. akt tILW/026/06/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy : dr n. wet. Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie lek. wet. Andrzej Chojecki
lek. wet. Stanislaw Chojecki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 10.04.2014r .. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. w _
syna/corki
obwinionego 0 to, ze prowadzil nieprawidlowo dokumentacje lekarsko
weterynaryjna co jest niezgodne z art.55 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0
Ochronie zwierzat i zwalczania chor6b zakaznych . Oraz art.S5 ust.l punkt 4 B,
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji Lekarsko-Weterynaryjnej i Ewidencji
leczenia zwierzat oraz wzoru tej dokumentacji i ewidencji. Oraz oznakowanie
zakladu leczniczego dla zwierzat niezgodne z Uchwala 5/2005/IVKRLW z 14 lipca
2005r. W sprawie znakowania zaklad6w leczniczych.

1.Uznaj e lek.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kart; upomnienia

2.0bci~a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 399,34z1 zl na rzecz
L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy:
Przewodniczqcy: dr n. wet. Wieslaw Brudnicki

Czlonkowie : lek. wet. Andrzej Chojecki
lek. wet. Stanislaw Chybicki

lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

Sad L6dzkiej Izby lek-wet dnia 10 kwie~kiego Wojew6dzkiego
Lekarza W rozpatrzyl sprawe dr n. wet. . Zastepca Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Kazimierz Gwozdzik przedstawial zarzuty
dotyczace nieprawidlowo prowadzonej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, oraz
wadliwe oznakowanie zakladu leczniczego dla zwierzat, kt6re stwierdzono w trakcie



niezapowiedzianej kontroli w dniu 31 lipca 2013 przeprowadzonej przez Inspektora
do spraw nadzoru farmaceutycznego. Obwiniony przyznal sie do pewnych uchybien
stwierdzonych podczas kontroli a dotyczacych prowadzonej dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej. Jak wynika z protokolu kontroli na 86 kontrolowanych
dokument6w w kilku przypadkach brakowalo zapisu dotyczacego podpisu
wlasciciela, nr. serii i nr. dokumentu. Odnosnie wadliwego nazewnictwa zakladu
Sad zarzut oddalil, Biorac pod uwage powyzsze nieprawidlowosci na podstawie
art.55 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zwierzat i zwalczaniu chor6b
zakaznych, Oraz art.85 ust.l punkt 4B, Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z
dnia 29 wrzesnia 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
Lekarsko-Weterynaryjnej i Ewidencji leczenia zwierzat oraz wzoru tej dokumentacji i
ewidencji. W zwiazku z powyzszym Sad wymierzyl kare upomnienia, biorac rowniez
pod uwage to, ze rekontrola przeprowadzona w 2014r. nie stwierdzila zadnych
uchybien,

Na oryginale wlasciwy podpis:
Wieslaw Brudnicki

POUCZENIE

Zgodniez § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzeniaM.R i G.Z. z dnia29 lipca 1993r. w sprawie
postepowania dotyczacegoodpowiedzialnoscizawodowejlekarzyweterynarii,odwyroku
SaduL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejshay odwolaniedoKrajowegoSaduLekarsko
Weterynaryjnegoza posrednictwemSaduL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw terminie
14 dniod datydoreczeniaorzeczenia.



SAD
lOomEJ IZBYLEKARSKO-WETERYNARYJIiJ
90'007 t6dz, ul. W61czanska 36/2

tel./fax (0-42) 536-75-95
Lodz, lO.04.2014r.

Sygn. akt ULW/026/05/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy : dr n. wet. Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie 1ek.wet. Andrzej Chojecki
lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy] Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Kazimierza Gwozdzika

po rozpoznaniu w dniu 10.04.2014r .. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. w_
syna/corki
obwinionego 0 to, ze prowadzil nieprawidlowo dokumentacje lekarsko
weterynaryjna oraz dokumentacje obrotu detalicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi co jest niezgodne z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011r.
to jest 0 czyn przewidziany wart. 85 ust.1 pktA lit.b ustawy z dnia 11 marca 2004r
o ochronie zdrowia zwierzat i zwalczania chor6b zakaznych zwierzat
(Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.1342 z pozn. zm) oraz art. 132c ustawy z dnia 6
wrzesnia 200 1.r Prawo farmaceu tyczne ( ostatnia zmiana Dz. U. z 20 12r poz.1544)

1.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare nagany

2.0bciqia lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 577z1na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale ioiasciuie podpisy:

Przewodniczqcy: dr n. wet. Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie : lek. wet. Andrzej Chojecki

lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 10 kwietnia z pow6dztwa
Lodzkiego Wojew6dzkiego Lekarza ~ wniosek Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet....._... Zastepca Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej lodzkiej Izby lek wet przedstawil stawiane
obwinionemu zarzuty.



1. Braki w ospie leczonych zwierzat (brak oznakowania, brak wagi, ilosci sztuk)
2. Wpisywane ilosci lek6w ordynowane w ksiazce leczenia sa podane bez

jednostek i ilosci uzytego srodka.
3. W wiekszosci przypadkach leczonych zwierzat bark jest zapisu dotyczacego

karencji stosowanego leku.
4. Brak zapisu dotyczacego rozpoznawanych jednostek chorobowych.

Obwiniony lek. wet. przyznal sie do stawianych zarzut6w, w
wyjasnieniu podal, ze braki stwierdzone w prowadzonej dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej spowodowane byly barakiem umiejetnosci w poslugiwaniu sie
programem Klinika XP. Sad wymierzajac kare nagany, wzial pod uwage
uchybienia zwiazane z zapisami rozporzadzenia Ministra Rolnictwa z dnia 29
wrzesnia 2011r. tj. 0 czym przewidziany w art. 85 ust.L pkt.4 lit.b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczania chor6b zakaznych
zwierzat. (Dz.U.z 2008r. Nr 213 ,poz.1342 z pozn. zm) oraz art. 132c ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne ( ostatnia zmiana Dz.U. z 2012r.
poz.1544.) Biorac powyzszepod uwage Sad orzekl wyrokjak wyzej.

Na oryginale wlasciwy podpis:
Wieslaw Brudnicki

POUCZENIE

Zgodniez § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzenia M.R i G.2. z dnia291ipca1993r.w sprawie
postepowania dotyczacegoodpowiedzialnoscizawodowejlekarzyweterynarii,odwyroku
SaduL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejsluzy odwolaniedoKrajowegoSaduLekarsko
Weterynaryjnegoza posrednictwemSaduL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw terminie
14dniod datydoreczeniaorzeczenia.



SAD
lOOZKlEJ IZBYLEKARSKO-WfTEA'nWlY JI(J
90-607 tooz, ul. W6lczar'lska 35/2

tel.lfax (0-42) 536-75-95
Lodz, lO.04.2014r.

Sygn. akt tILW/026/04/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy dr n. wet. Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie lek. wet. Andrzej Chojecki
lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Piotra Cymerskiego

po rozpoznaniu w dniu 10.04.2014r. w Lodzi
sp~t.
w __ syna/ c6rki
obwinionego 0 to, ze niepoprawnie prowadzil dokumentacje lekarsko-weterynaryjna

1.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare nagany

2.0bciaj;a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 716,20z1 na rzecz
L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale iulasciuie podpisy:
Przewodniczqcy dr n. wet. Wieslaw Brudnicki

Czlonkowie lek. wet. Andrzej Chojecki
lek. wet. Stanislaw Chybicki

lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 10
W ew6dzkiego Lekarza W w Lodzi, rozpatrzyl C!T'\~-aUT'"

zamieszkalego w
Z wniosku Zastepcy Rzecznika Odpowie~

L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. .
Stawiane zarzu ty:
1.Nie wypelnia obowiazku wynikajacego z prawa farmaceutycznego tj. w ramach
prowadzonego zakladu leczniczego. Nie prowadzono dokumentacji odnosnie
dokonanych procedur leczniczych, oraz transakcji z tym zwiazanych.
2. Nie prowadzono w zakladzie leczniczym corocznego spisu produkt6w leczniczych
weterynaryjnych.



3. Brak dokumentacji odnosnie wystawianych recept na produkty lecznicze
przeznaczone dla ludzi.
4. Niewlasciwe przechowywanie produktow leczniczych a w szczegolnosci srodkow
odurzajacych.

Lekarz weterynarii przyznal sie do stawianych mu zarzutow i
potwierdzil braki w prowadzonej dotychczas dokumentacji. W zwiazku z powyzszym
SCI,dLekarsko Weterynaryjny w Lodzi wymierzyl obwinionemu kare nagany oraz
zasadzil zwrot kosztow postepowania dowodowego i Sadowego.
Obwiniony nie wypelnial obowiazkow wynikajacych z zapisow art. 69 ust.1 pkt.1,
la, 1b, pkt 2. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity Oz. U z 2008r. Nr 45, poz. 271, z pozn. zm..) tj. prowadzenia dokumentacji
w odniesieniu do kazdej transakcji dotyczacej produktow leczniczych
weterynaryjnych wydawanych na recepte w postaci dokumentacji obrotu
detalicznego, dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej w sposob okreslony przepisami
ustawy z dnia 11marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob
zakaznych zwierzat (Oz.U.Nr.69, poz. 625 z pozn. Zm.)

2. Nie wypelnia obowiazkow wynikajacych z zapisow art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chorob zakaznych
zwierzat ( Oz. U. z 2008r, Nr 213, poz. 1342 , z pozn. Zm.) tzn. lekarz weterynarii
swiadczac uslugi z zakresu medycyny weterynaryjnej jest zobowiazany do
prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegow
leczniczych i profilaktycznych oraz stosowania produktow leczniczych i pasz
leczniczych. Lekarz weterynarii leczacy zwierzeta dokonuje wpisow w ewidencji
leczenia zwierzat, jest to czyn przewidziany w art. 85 ust. A pkt.4 lit.b) ustawy z
dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczania chorob zakaznych
zwierzat (Oz. U z 2008 r. Nr 213 , poz. 1342 z pozn, Zm) oraz 132c. ustawy z dnia
6wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (ostatnia zmiana Oz.U 2012r. poz.
1544)art.

Obwiniony lekarz weterynarii oswiadczyl, ze po przeprowadzonej kontroli przez
Wojewodzkiego Inspektora do spraw farmacji wszystkie uchybienia stwierdzone
podczas kontroli zostaly uzupelnione i dokumentacja lekarsko weterynaryjna jest
od tej chwili prowadzona w sposob prawidlowy.

Na oryginale wlasciwy podpis:
Wieslaw Brudnicki

POUCZENIE

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzenia M.R i G.Z. z dnia 29lipca 1993r. w sprawie
postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii, od wyroku
Sadu L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej sluzy odwolanie do Krajowego Sadu Lekarsko
Weterynaryjnego za posrednictwern Sadu L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w terminie
14 dni od daty doreczenia orzeczenia.



SAD
t.6ozKJEJ IlBY LEKARSKO-WETER'rlWlYJNtJ
90-607 1:.OOZ,ul. W6lczar'lska 35/2

tal.ffax (0-42) 636-75-95
Lodz, 06.10.20 14r.

Sygn. akt LILW/026/03/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi w skladzie:

Przewodniczacy : 1ek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie 1ek. wet. Andrzej Chojecki
1ek. wet. J erzy Wolski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika [Zastepcy] Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 06.10.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. w
syna/c6rki
~ 0 to, ze umozliwila dostep do swojej pieczatki imiennej Pani _
__ , jak rowniez nie zachowala pelnych standard6w w badaniu kotki.

l.Uznaje lek. wet.
winna zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bciqi:a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 576,73 zl na rzecz
L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale wlasciwe podpisy:

Przewodniczqcy : lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie lek. wet. Andrzej Chojecki

lek. wet. Jerzy Wolski

UZASADNIENIE

Do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
wplynela Pani wlascicielki kota . lekarzowi

prowadzacej w _,
Zarzuca, ze w wyniku kotki, doszlo

do jej smierci, jak rowniez skarzaca uwaza, ze w _
nie spelnia calkowicie wymog6w zaklad6w leczniczych dla zwierzat.
Rzecznik Od~odowej utrzymal stawiane zarzuty wobec
Pani lek. wet. , g~alkowicie obarczyl ja wina za
leczenie kotki. Wlascicielka kota Pani byla odmiennego zdania niz
lekarka, kt6rej przedstawiono z~e cala odpowiedzialnosc za
leczenie kotki ponosi lek. wet. , z czym obwiniona sie nie
zgodzila. Wedlug obwinionej wiekszosc czynnosci leczniczych
zwierzeciu przeprowadzila przez nia zatrudniona lek. wet.
Adwokat obwinionej zwr6cil uwage, iz Pani lek. wet.



bezposrednio odpowiedzialna za przebieg przeprowadzonego leczenia i tylko badala
pacjenta w krytycznym stanie jego zdrowia. Przed Sadem t6dzkiej Izby
~nej wyniknely rozbieznosci w ustaleniu, kt6rego dnia Pani
~ zajmowala sie pacjentem. Wlascicielka zwierzecia rowniez
twierdzila, ze po smierci kota okazala zwloki i ze kotka byla zszyta po
wykonaniu sekcji w innym gabinecie. Pani utrzymywala, ze
widziala martwa kotke JeJ narzady wewnetrzne.
W wyniku przeprowadzonego Lodzkiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej orzekl, iz Pani nie jest odpowiedzialna za
przeprowadzone leczenie kotki
SC\,duznal jednak, ze Pani nie
pieczatki imiennej osobom trzecim - Pani lek. wet.

uznal ze w badaniu klinicznym pacjenta przeprowadzonym przez Pania _
nie zachowala ona pelnych standard6w badan,

Zdaniem Sadu t6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej lek. wet.
~ za umozliwienie dostepu do swojej pieczatki imiennej Pani
___ , jak rowniez nie zachowanie pelnych standard6w w badaniu
kotki.
SC\,dLodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wymierzyl oskarzonej kare upomnienia.
Przewodniczacy Sadu poinformowal strony 0 przyslugujacym im prawie do
odwolania sie, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Na oryginale wlasciwy podpis:
lek. wet. WlodzimierzLachowski

_j



SAD
tOOZKIEJ IZBY L.EKARSl(o.WfTER'flWlYJHtJ
90.607 tOdz, ul. W61czanska 36/2

tel./fax (0·42) 636·75·95
L6dz,03.04.2014r.

Sygn. akt LILW/026/02/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy lek. wet. Adrianna Muller
Czlonkowie lek. wet. Agata Hucal
lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika [Zastepcy] Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi Henryka Wojciechowskiego

po rozpoznaniu w dniu 03.04.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. w _
synaj corki
obwinionej 0 wykonanie zabiegu sterylizacji bez uzyskania zgody wlasciciela

1.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bciaj;a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 529,27z1 na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale iolasciiuepodpisy

Przewodniczqcy: lek. wet. Adrianna Muller
Czlonkowie : lek. wet. Agata Hucal
lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

W dniu 25 wrzesma 2013 r. do Rzecznika Odpowiedzialnosci Za~
Lodzkiej Izbie Lekarsko- W [nej wplynela skarga Pani ,
przeciwko lek. wet. zdarzenia ~ia
2013 r. to do przy ul. w
_ Pani przyniosla swoja kotke rosyjska niebieska lat 8, w celu
wykonania planowego zabiegu chirurgicznego polegajacego na usunieciu tluszczaka
w okolicy . Po sciu na um6wiony zabieg, kotka zostala zbadana przez Pana
lek. wet. wlasciciela przyc~a zostala
znieczulona, oraz pobrano jej krew, po czym Pan wykonal
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i stwierdzil, ze jest zmiana w macicy i ,
ze macica nie jest prawidlowo zbudowana. Zasugerowal, ze taka macice powinno sie



usunac. Sugesti~ez. wlasciciela :r:>rzychodni~ostala. odebrana .pr~.z
Pania lek. wet. , jako poleceme wykonania zabiegu sterylizacji,
kt6ra zostala przeprowadzona. Kiedy kotka byla odbierana przez wlascicielke,
okazalo sie, ze nikt z wlascicielka nie uzgadnial wykonania zabiegu sterylizacji.
Opisane zdarzenie, bylo naruszeniem art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0

Zawodzie Lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko-Weterynaryjnych, oraz art. 4 i 19
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. W trakcie postepowania wyjasniajacego
Zastepca ~edzialnosci Zawodowej potwierdzil zarzuty przeciwko
lek. wet. i skierowal wniosek 0 ukaranie do Sadu Lekarsko-
Weterynaryjnego. Na posiedzeniu Sadu ~aryjnego, w dniu 3
kwietnia 2014 r. obwiniona lek. wet. przyznala sie do
~stawionych zarzut6w. W postepowaniu dowodowym pokrzywdzona, Pani _
_ potwierdzila prawdziwosc zarzut6w oraz przebieg zaistnialego incydentu. Po
zapoznaniu sie z powyzszymi informacjami, Sad potwierdzil wine obwinionej
polegajaca na wykonaniu zabiegu sterylizacji kotki bez zgody wlasciciela,
Wymierzajac kare jak powyzej Sad bral pod uwage stopien winy, naruszenie zasad
etyki i deontologii zawodowej, naruszenie przepis6w 0 wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii, skutki czynu oraz zachowanie sie obwinionej przed popelnieniem
przewinienia zawodowego i po jego popelnieniu. W ocenie Sadu przeprowadzony
zabieg sterylizacji kotki nie byl do konca bledem w sztuce lekarsko-weterynaryjnej,
co potwierdza wynik badania histopatologicznego wskazujacy jednoznacznie na
ropomacicze. Jedynie nie uzyskanie zgody od wlasciciela kota przez lekarza
przeprowadzajacego zabieg sterylizacji, bylo bledem. Nalezy jednak podkreslic, iz
wykonanie zabiegu sterylizacji nie przyczynilo sie do pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta, a w przyszlosci moze wplynac korzystnie na znaczace zmniejszenie ryzyka
wystapienia chor6b nowotworowych i dermatologicznych.

Na oryginalewlasciwy podpis
Adrianna Muller

POUCZENIE

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzeniaM.R i G.Z. z dnia 29 lipca 1993r.w sprawie
postepowania dotyczacego odpowiedzialnoscizawodowej lekarzyweterynarii, od wyroku
SaduL6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sluzy odwolanie do Krajowego SaduLekarsko
Weterynaryjnegoza posrednictwem SaduL6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnejw terminie
14 dni od daty doreczenia orzeczenia.



SAD
UlOZKIEJ IZBY l.£l(ARSKO-WETERYlWfTJNEJ
90-607 t.6dz, ul. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95
t6dz,03.04.2014r.

Sygn. akt tILW/026/01/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy lek. wet. Adrianna Muller
Czlonkowie lek. wet. Agata Hucal
lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Tomasza Burchacinskiego

po rozpoznaniu w dniu 03.04.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur.
syna/corki
obwinionego 0 to, ze w dniu 16 maja 2013 roku przeprowadzil zabieg amputacji
ogonk6w u 4 szczeniat rasy sznaucer miniaturowy w wieku 3 dni ze wzgledow
kosmetycznych,
to jest 0 czyn przewidziany wart. 6 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bci&Za lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 598,09z1 na rzecz
L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczqcy: lek. wet. Adrianna Muller
Czlonkowie : lek. wet. Agata Hucal
lek. wet. Ryszard Rawicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013r. do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej Jaroslawa . wplynelo zawiadomienie od
Powiatowego Lekarza W w ze lek. wet.
~owl& ps6w zamieszkalego w miejscowosci
_____ przeprowadzil w dniu 16 maja 2013 r. zabieg amputacji ogonk6w
u trzydniowych szczeniat rasy sznaucer miniaturowy. Opisany czyn, jest niezgodny
z art. 6 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat. Zastepca
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Tomasz .. po rozpoznaniu
sprawy skierowal wniosek 0 ukaranie lek. wet. do Sadu L6dzkiej



Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na posiedzeniu Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego w
dniu 3 kwietnia 2014 r. po zapoznaniu z dokumentami dowodowymi Sedziowie
potwierdzili wine lekarza weterynarii wymierzajac kare jak
powyzej. Orzekajac 0 karze Sad bra! pod uwage stopien winy, naruszenie zasad
etyki i deontologii zawodowej, naruszenie przepis6w 0 wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii, skutki czynu oraz zachowanie sie obwinionego przed popelnieniem
przewinienia zawodowego i po jego popelnieniu.

Na oryginale wlasciwy podpis
Adrianna Muller

POUCZENIE

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 rozporzadzeniaM.R i G.Z. z dnia 29 lipca 1993r. w sprawie
postepowania dotyczacego odpowiedzialnoscizawodowej lekarzy weterynarii, od wyroku
Sadu L6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejsluzy odwolanie doKrajowegoSaduLekarsko
Weterynaryjnegoza posrednictwemSaduL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw terminie
14 dni od datydoreczeniaorzeczenia.



SAD
t60ZXlEJ IZBY lEKARSKQ.WETERYNARYJNfJ
90-607 1:.001, ut. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95 Lodz, 12.12.2013r

Sygn. akt ULW/026/10/13

ORZECZENIE

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie Jerzy Wolski
Andrzej Chojecki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 12.12.213r. w Lodzi
sp~. wet. ur.
w __ syna/ c6rki
obwinionego 0 to, ze prowadzil bledna numeracje dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej, brak podpis6w posiadacza zwierzecia na poszczeg6lnych
dokumentach, brak podpisu lekarza weterynarii wystawiajacego dokument
wprowadzania zmian we wczesniej wydanej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
bez zadnej adnotacji.

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare nagany

2.0bcia.:ia lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 632,90 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale iolasciuie podpisy

Przewodniczacy: Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie : Andrzej Chojecki

Jerzy Wolski

UZASADNIENIE

RzecznikOdpowiedzialnosciZawodowejL6dzkiej . w dniu
25.09.2013 r. sporzadzil wniosek0 ukaranielek. w oparciu0
przeprowadzonakontroleprzezWojew6dzkiegoInspektoraWeterynaryjnegod.s. nadzoru
farmaceutycznegoz dnia 17Pazdziernika2012 r. ujawnionoblednanumeracjedokumentacji
lekarsko-weterynaryjnej,brakupodpisu lekarzaweterynariiwystawiajacegodokumenta takze
wprowadzaniezmianwe wczesniejwydanejdokumentacjiczy naruszonoart. 53 ust 2 ustawy



z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chor6b zakaznych oraz art.
85 ust 1 pkt. 4 lit b Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia
2011 r.
W dniu 10 czerwca 2013 r.Zastepca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
lek. wet. Leszek Andros po rozpatrzeniu zazalenia z dnia 10 kwietnia 2013 r. wniesionego
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Lekarza Weterynarii na postanowienie z dnia 12 marca
2013 r.wydane przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, w sprawie sygn. Akt Pw 14/2013 0 umorzeniu postepowania
wyjasniajacego wszczetego ze skargi ww. a dot. przewinienia zawodowego polegaj,!c~
. prowadzeniu dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej przez lek. wet._

co jest niezgodne z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oochronie
zdrowia zwierzat i zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat, dzialajac na podstawie § 23 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 291ipca 1993 r.w
sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii IDz.
U. Nr 79, poz. 3711 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych IDz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 z pozn. zm.l
w zw. Z art. 465 § 1 kpk, umorzenie oddalil i przywrocil bieg sprawie.
W wyniku . kontroli w dniu 17 Pazdziernika 2012 r. Zakladu Leczniczego dla

w _ przy ulicy
przez inspektor6w Wojew6dzkiego Zakladu Weterynarii w Lodzi, kt6ra

H"I"7"g. dokumentacii lekarsko-weterynaryjnej wystawi lek. wet.
na fermie . nalezacej do pana w

Kontrola stwierdzila bledna numeracje ww. dokumentacji, brak podpisu posiadacza zwierzat
na poszczeg61nych dokumentach, brak podpisu lekarza weterynarii wystawiajacego dokument
i wprowadzaniu zmian we wczesniej wydanej dokumentacji bez zadnych adnotacji.
Sad L6dzkiej Izby Weterynaryjnej powiadomieniem z dnia 05.11.2013 wyznaczyl termin

na dzien 12.12.2013 0 godzinie 12:00,0 czy powiadomil obwinionego lek. wet.
Przedstawiciela L6dzkiego Wojew6dzkiego Lekarza, lek. wet.

Adrianne Muller, Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej - lek. wet.
Jaroslawa Rzesnego.
Na rozprawe w dniu 12.12.2013 r. stawili sie:
Obwiniony lek. wet.
Swiadkowie: Adrianna Muller i Jaroslaw Rzesny
Sad w skladzie:
Przewodniczacy lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie : lek. wet. 1erzy W . lek. wet.
postawil obwinionemu lek. wet.
Zawodowej.
Sad uznal, ze obwiniony lek. wet.
przywolane przepisy.
Niesystematycznie dokonywal zapis6w w ksiazce leczenia, nie bylo tez zapis6w dotyczacych
rozpoznania choroby i podpis6w wlasciciela zwierzat pod dokumentacja medyczna,
Prowadzil bledna numeracje ww. dokumentacji, nie podpisywal wystawianych przez siebie
dokument6w, oraz wprowadzal zmiany we wczesniej wydanej dokumentacji bez zadnych
adnotacji.
Sad L6dzki Izby Lekarsko- Weterynaryjnej uznal, ze obwiniony dopuscil sie zarzuconych mu
czyn6w na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych i zgodnie z regulaminem
Weterynaryjnej §19 pkt. 2, sad wyrnierzyl obwinionemu lek. wet.
kare nagany.
Sad przy wymierzeniu kary wzial pod uwage przyznanie s~, jednak
uznal, ze szkodliwosc popelnionego czynu przez lek. wet. jest

.ecki wysluchali zarzut6w jakie
Rzecznik Odpowiedzialnosci

w swoim dzialaniu powaznie naruszyl

znaczna.



Sad pouczyl obwinionego 0 przyslugujacym mu prawie odwolania od wydanego orzeczenia
do Krajowego Sadu Lekarsko Weterynaryjnego za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Przewodniczacy lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie: lek. wet. Jerzy Wolski

Lek. wet. Andrzej Chojecki

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy :Wlodzimierz Lachowski



SAD
tOOZKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
90-607 t.ooz. uJ. W61czanska 35/2

............... t?:.!~~~.r.0:~.2).?~.6:?5:~.~ .
Lodz, 12.12.2013r.

Sygn. akt LILW/026/09/13

ORZECZENIE

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie J erzy Wolski
Andrzej Chojecki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (ZastF:pcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 12.12.2013r. w Lodzi
sp~. wet. ur.
w __ syna/ corki
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil prawidlowo dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czynow
i wymierza kare zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 miesiecy

2.0bciaj:a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 457,60 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale tulasciuie podpisy
Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie Jerzy Wolski
Andrzej Chojecki

UZASADNIENIE

Do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lekarsko-Weterynaryjnej
wplynal dnia 25.09.2013 wniosek 0 ukaranie lek. wet. wlasciciela
Przychodni Weterynaryjnej z siedziba Wniosek skierowal
postanowieniem Krajowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej z dnia 10 Czerwca 2013
r.wydanego w sprawie sygn. Akt. N/36/13 na skutek rozpoznania zazalenia z dnia 10.04.2013
r. wniesionego przez Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii w Lodzi na postanowienie
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11
marca 2013 r. 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego w sprawie sygn. Akt Pw/01l2013
wszczetego na podstawie skargi Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii w Lodzi dot.
podejrzenia popelnienia przewinienia zawodowego przez lek. wet. na
mocy ktorego zaskarzone postanowienie zostalo uchylone.



W wyniku kon~ w dniu 28 i 31 Grudnia 20.12 ~jawni?no ni~pro~adzenie
przez lek. wet .......... w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisarm
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w odniesieniu do zwierzat gospodarskich,
niesystematyczne dokonywanie zapis6w w ksiazce leczenia zwierzat gospodarskich, brak
zapis6w dotyczacych rozpoznania choroby w kilku przypadkach oraz brak podpis6w
wlascicieli zwierzat co narusza art. 53 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie
zwierzat i zwalczaniu chorob zakaznych oraz art. 85 ust 1 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 29
wrzesnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzorow tej dokumentacji.
Sad L6dzki Izby Weterynaryjnej postanowieniem z dnia 05.11.2013 wyznaczyl termin

na dzien 12.12.20l3 0 godzinie 11:00,0 czym powiadomil obwinionego lek. wet.
Przedstawiciela L6dzkiego Wojew6dzkiego Lekarza, lek. wet.

Adrianne Muller, Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej - lek. wet.
Jaroslawa Rzesnego.
Na rozprawe w dniu 12.12.20l3 r. stawili sie:
Obwiniony lek. wet.
Adrianna Muller i Jaroslaw Rzesny.
Sad w skladzie:
Przewodniczacy lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie : lek. wet. 1erzy W . lek. wet.
postawil obwinionemu lek. wet.
Zawodowej.
Dowod wyjasnienia obwinionego z dnia 25.09.20l3 zlozone przed Rzecznikiem
Odpowiedzialnosci Zawodowej.
Adrianna Muller potwierdzila wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 28 i 31 Grudnia
2012r.
Dow6d: Protokol kontroli, zazalenie L6dzkiego Lek. Wet. z dnia 10 Kwietnia 2013 r.
wniesione do Zastepcy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej na
postanowienie 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego przez Zastepce Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej sygn. Akt
Pw/l/20l3.
Adrianna Muller potwierdzila, ze obwiniony popel~awodowe polegajace na
nieprawidlowym zaopatrzeniu gospodarstwa pana _ w produkty lecznicze
oraz niezgodnego z obowi~uj~adzenia dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej przez lek. wet. ......... ' co narusza art. 53 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat oraz
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat
oraz wzor6~i i ewidencji.
Obwiniony _ na rozprawie przyznal sie do nieprawidlowosci w prowadzonej
przez niego dokumentacji oraz do tego iz srodki lecznicze byly bezposrednio dostarczane do
gospodarstwa uslugobiorcy co zdaniem sadu jest postepowaniem wysoce nieprawidlowym i
sprzecznym z art. 60, ust 2 i 4a prawa farmaceutycznego. Sad uznal, ze gospodarstwo nie jest
uprawnione do przechowywania lekow i ze nie mogly one bye tam przechowywane w spos6b
wlasciwy i jak rowniez nie mozna wykluczyc aby dostep do nich mialy osoby trzecie a nie
bezposrednio obwiniony lekarz.
~szystkie te dzialania niezgodne z prawem odpowiedzialny jest lek. wet.
_ (art. 68 ust 2a prawa farmaceutycznego).
Uzasadnienie prawne
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 53 ust. 2 0 ochronie zdrowia zwierz'!t i zwalczaniu
chor6b zakainych zwierz'!t (Dz. U. z 2008 r. NR. 2l3, poz. l342, z p6in. Zmianami.)
Rozporz,!dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierz'!t oraz wzor6w tej U. Nr 224, poz. l347).
S,!d uznal, ze obwiniony lek. wet. w swoim dzialaniu powaznie naruszal

. Chojecki wysluchali zarzut6w jakie
Rzecznik Odpowiedzialnosci



przywolane przepisy.
Poza wszelka watpliwoscia jest to, ze obwiniony dostarczal srodki lecznicze bezposrednio do
gospodarstwa uslugobiorcy, nieprawidlowo prowadzil dokumentacje lekarsko-weterynaryjna,
nie pozostawial w gospodarstwie zadnej dokumentacji leczonych zwierzat.
Niesystematycznie dokonywal zapis6w w ksiazce leczenia, nie bylo tez zapisow dotyczacych
rozpoznania choroby i podpisow wlascicieli zwierzat pod dokumentacja medyczna.
Sad Lodzki Izby Lekarsko- Weterynaryjnej uznal, ze obwiniony dopuscil sie zarzuconych mu
czyn6w na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych i zgodnie z . L6dzkiej Izby
Weterynaryjnej §19 pkt. 3, sad wymierzyl obwinionemu kare
zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres trzech miesiecy,
Sad przy wymierzeniu kary wzial pod uwage przyznanie s~o, jednak
uznal, ze szkodliwosc popelnionego czynu przez lek. wet. jest razaca,
Sad pouczyl obwinionego 0 przyslugujacym mu prawie odwolania od wydanego orzeczenia
do Krajowego Sadu Lekarsko Weterynaryjnego za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Przewodniczacy lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie: lek. wet. Jerzy Wolski

Lek. wet. Andrzej Chojecki

Na oryginale uilasciuie podpisy

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski



SAD
t.OOzKIEJ IZBY LEKARSKO-WfTEflYt\4.RYJHEJ
90-607 1:.6Oz,ul. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95
Lodz, 12.12.20 13r.

Sygn. akt tILW /026/08/13

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie Jerzy Wolski

Andrzej Chojecki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 12.12.2013r. w Lodzi
sp~wet.
w ..... syna/ c6rki
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil dokumentacji obrotu detalicznego produkt6w
leczniczych weterynaryjnych oraz bledne prowadzenie ksiazki leczenia zwierzat
gospodarskich.

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare nagany

2.0bciq±a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 163,30z1 na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy
Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie
J erzy Wolski

Andrzej Chojecki

UZASADNIENIE
Do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzki~ - Weterynaryjnej
wplynal dnia 30.10.2013 r. wniosek 0 ukaranie lek. we~ skierowany przez
Zastepce Lodzkiego Wojew6dzkiego Lekarza Weterynarii pania lek. wet. Beaty
Chrzanowska,



W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 121ipca 2013 r. przez Starszego
Weterynaryjnego w Zespole ds. nadzoru . lek. wet.
_ w Gabinecie Weterynaryjnym
gdzie kierownikiem jest pan lek . wet. stwierdzono liczne nieprawidlowosci
dotyczace prowadzenia dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej.
Ujawniono nastepujace nieprawidlowosci :
1 . brak dokumentacji obrotu detalicznego produkt6w leczniczych
2 . bledne prowadzenie ksiazki leczenia zwierzat gospodarskich
Nieprawidlowosc opisana w pkt. 2 jest niezgodna z art. 53 ust . 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r .0 ochronie zwierzat i zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat ( Dz.U . z 2008 r . Nr.
213 , poz . 1342 , z pozn . zm . ) ; kt6ry m6wi : lekarze weterynarii S,! obowiazani do
prowadzenia dokumentacji lekarsko -weterynaryjnej z wykonywanych zabieg6w leczniczych
i profilaktycznych oraz stosowanych produkt6w leczniczych i pasz leczniczych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 r . w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierzat oraz wzor6w tej dokumentacji i ewidencji (Dz .U . Nr . 224 . poz . 1347) .
Sad L6dzkiej Izby Weterynaryjnej postanowieniem z dnia 05.11.2013 wyznaczyl termin
~ na dzien 12.12.2013 r. godz. 10.00,0 czym powiadomil obwinionego _
__ ,Przedstawiciela L6dzkiego Lekarza Weterynarii Adrianne Muller i Okregowego
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Jaroslawa Rzesnego .
Na w dniu 12.12.2013 r. stawili sie:
Obwiniony
Adrianna Muller i Jaroslaw Rzesny,
Sad w skladzie :
Przewodniczacy-lek. wet. Wlodzimierz Lachowski
Czlonkowie : lek. wet. Jerzy W . lek. wet.
postawil obwinionemu lek.
Zawodowej
Dow6d: wyjasnienia obwinionego z dnia 28.10.2013 zlozone przed Rzecznikiem
Odpowiedzialnosci Zawodowej
Adrianna Muller potwierdzila wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 121ipca 2013 r.w
Gabinecie Weterynaryjnym _, kt6rego kierownikiemjest obwiniony lek.wet._-Dow6d: Protokol kontroli z dnia 12.07.2013 r. NR WIWNF.9141.2.1.2013
Obwiniony lek. wet. na rozprawie przyznal sie do nieprawidlowosci w
prowadzonej przez niego dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej : braku dokumentacji obrotu
detalicznego produkt6w leczniczych weterynaryjnych .blednego prowadzenia ksiazki leczenia
zwierzat gospodarskich.
Uzasadnienie prawne.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 53 ust. 2,0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu
chor6b zakaznych zwierzat (Dz. U. z2008 r. NR. 213,poz.1342, z pozn, zmianami.)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesniazot I r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierzat oraz wzor6w tej . ·i (Dz. U. Nr 224, poz. 1347).
Zdaniem sadu obwiniony lek. wet. dopuscil sie w swoim dzialaniu
naruszenia przywolanych przepis6w. Poza wszelka watpliwoscia jest to, ze obwiniony nie
prowadzil lub nieprawidlowo prowadzil dokumentacje lekarsko-weterynaryjna.
Dlatego tez sad uznajac, ze obwiniony dopuscil sie zarzucanych mu czynow na podstawie art.
46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych, i zgodn~ L6dzkiej Izby Weterynaryjnej
§19, sad wymierzyl obwinionemu _ kare nagany.
Sad przy wymierzeniu kary wzial pod uwage niekaralnosc obwinionego i jego przyznanie sie
do winy, jednak uznal, ze szkodliwosc popelnionego czynu przez lekarza weterynarii _
_ jest znaczna.

. Chojecki wysluchali zarzut6w jakie
Rzecznik Odpowiedzialnosci



Sad pouczyl obwinionego 0 przyslugujacym mu prawie odwolania od wydanego orzeczenia
do Krajowego Sadu Lekarsko Weterynaryjnego za posrednictwern Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Przewodniczacy
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie:
lek. wet. Jerzy Wolski

Lek. wet. Andrzej Chojecki

Na oryginale wlasciwepodpisy

Przewodniczacy : Wlodzimierz
Lachowski



SAD
tOOzKIEJ IZBY LEKARSKQ.WETERYNARYJHEJ
90-607 l:.6dz, ul. W61czanska 35/2

taUfax (0-42) 636-75-95

Lodz, 05.12.20 13r.
[miejscowosc, data)

Sygn. akt LILW026/07/13

ORZECZENIE

Sad LodzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy dr n. wet. WieslawBrudnicki
Czlonkowielek.wet. Agata Hucal

Lek.wet.RyszardRawicki
Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastf:pcy)Odpowiedzialnosci Zawodowej lek.wet. Jaroslaw
Rzesny

IzbyLekarsko -Weterynaryjnejw Lodzipo rozpoznaniu w dniu 05.12.2013r.

sprawy lek. wet. M. S. ur. 11.10.1983r.

w L. synaj'corki Z., B.

obwinionego 0 to, ze nieprawidlowo prowadzil dokumentacje obrotu detalicznego
produkt6w weterynaryjnych oraz nieprawidlowe prowadzenie ksiazki leczenia
zwierzat gospodarskich

l.Uniewinnia lek. wet. od zarzutu popelnienia przewinienia
2.Kosztypostepowania ponosi 253,32z1Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy
dr n. wet. WieslawBrudnicki

Czlonkowie
lek.wet. Agata Hucal

lek.wet. Ryszard Rawicki

UZASADNIENIE

Wwyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojew6dzkiegoInspektora d.s. nadzoru
farmaceutycznego w dniu 21 sierpnia 2013r. ujawniono nieprawidlowo prowadzona
dokumentacje obrotu detalicznego produkt6w weterynaryjnych oraz
nieprawidlowosci w prowadzeniu ksiazki leczenia zwierzat gospodarskich, czym
naruszono atr.85 ust 1 pkt 4 lit B ustawy 0 ochronie zwierzat i zwalczaniu chor6b



zakaznych. Na tej podstawie Wojew6dzki Lekarz Weterynarii skierowal sprawe do
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej, kt6ry w postepowaniu dowodowym,
potwierdzil zaistniale uchybienia, rowniez na posiedzeniu Sadu dnia 5 grudnia
2013r. obwiniony przyznal sie do popelnienia pewnych uchybien, mianowicie:
niewpisywania na biezaco rozchodu lek6w, braku pelnego zapisu kolczyk6w
leczonych zwierzat oraz zapis6w odnosnie serii ordynowanych lek6w. Zdaniem Sadu
powyzsze uchybienia nie kolidowaly z Ustawa Prawa Farmaceutycznego oraz
Ustawy 0 zawodzie lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko- Weterynaryjnych i na
podstawie tego SE\,duniewinnil obwinionego lek.wet. M. S. i zwolnil go z koszt6w
postepowania.

Na oryginale wlasciwy podpis
Przewodniczacy dr n.wet. Wieslaw
Brudnicki



SAD
t.60ZKlEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
,}Q-60? 1:.6dz.ul. W61czanska 35/2

t~!.ffa" (0-42) 636-75-95
Lodz, 05.12.20 13r.
(miejscowosc, data)

Sygn.akt026j06j13

ORZECZENIE

Sad LodzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacydr WieslawBrudnieki
Czlonkowie lek.wet. Agata Hucal

lek.wet. Ryszard Rawieki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzeeznika (Zastepey) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi

po rozpoznaniu w dniu OS.12.2013r. w Lodzi
sprawy lek. wet. A. S. ur .
w K. syna/corki M., D.
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil dokumentaeji lekarsko-weterynaryjnej dla
zwierzat innyeh niz gospodarskie, nieprawidlowo prowadzil ewidencje leezenia
zwierzat, dokumentaeja lekarsko-weterynaryjna oraz dokumentaeja obrotu
detalieznego nie zawieralywszystkieh transakeji dotyczacych produktow leezniczyeh
weterynaryjnyeh, co stwierdzono na podstawie roznic pomiedzy stanem
magazynowyma kartoteka,

1.Uznaje lek. wet. A. S.
winnym zarzueanyeh czynow
i wymierza kare nagany

2.0bcia.i;a lek. wet. A. S. kosztami
postepowania w kwocie 192,89z1na rzeez
LodzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacydr n.wet. WieslawBrudnieki
Czlonkowie lek.wet, Agata Hucal

lek.wet. Ryszard Rawieki

UZASADNIENIE

Wzwiazku z przeprowadzona kontrola w dniu 17 lipea 2013r przez Wojewodzkiego
Inspektora ds. nadzoru farmaeeutyeznego w zakladzie leezniezym w ktorym
kierownikiem jest lek. wet. A. S. stwierdzono liezne nieprawidlowosci: brak
dokumentaeji lekarsko-weterynaryjnej dla zwierzat (brak podpisu lekarza
weterynarii, brak podpisu wlasciciela leezonyeh zwierzat, brak wpisow dotyczacych
identyfikaeji leezonyeh zwierzat, brak wpisow dotyczacych numerow serii



preparat6w leczniczych weterynaryjnych). Powyzsze jest niezgodne z art. 53 ust 2 i
art. 85 ust 1 pkt 4 lit B ustawy z dnia 11marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat
i zwalczaniu chor6b zakaznych oraz z rozp. Ministra RolnictwaI RozwojuWsiz dnia
29 wrzesnie 2011r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko-weterynaryjnej i ewidencjileczenia zwierzat oraz wzor6wtej dokumentacji i
ewidencji. Na tej podstawie Wojew6dzkiLekarz Weterynarii w Lodzi skierowal
sprawe do LOdzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rzecznik Odpowiedzialnosci
Zawodowej w swoim postepowaniu po przesluchaniu obwinionego potwierdzil
stawiane mu zarzuty. Na rozprawie w dniu 5 grudnia 2103r. SC\dLekarsko
Weterynaryjny po przesluchaniu obwinionegolek. wet. A. S. potwierdzil stawanie
mu zarzuty i wymierzylkare jak wyzej,

Na oryginale wlasciwy podpis
Przewodniczacydr n.wet. WieslawBrudnicki



SAD
t60ZK1EJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJHiJ
90·607 t6dz, ul. W61czanska 35/2

......... !~l·{f.a.x.'(P;1?l.ey~9;?~:~:; .
Lodz, 05.12.20 13r.

Sygn.akt026j05j13

ORZECZENIE

SC\dt6dzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacydr WieslawBrudnicki
Czlonkowielek. wet. AgataHucal

lek. wet Ryszard Rawicki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zast~pey) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 05,12.2013r. w Lodzi
sprawy lek. wet. E. R. ur .
w L. synajc6rki B.,A.
obwinionej 0 nieprawidlowe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,
brak numer6w serii produkt6w leczniczych weterynaryjnych, brak adnotacji
odnosnie okres6w karencji na produkty i tkanki pochodzace od zwierzat
przeznaczonych do spozyciaprzez ludzi

l.Uznaje lek. wet. E. R.
winnym zarzucanych jej czyn6w
i wymierzakare upomnienia

2.0bcia.Zalek. wet. E. R. kosztami
postepowania w kwocie205,44z1na rzecz
L6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnejw Lodzi

Na oryginale iulasciuie podpisy

Przewodniczacy
dr n.wet.WieslawBrudnicki

Czlonkowie
lek. wet. AgataHucal

lek. wet. Ryszard Rawicki

UZASADNIENIE



W zwiazku z przeprowadzona kontrola dnia 6 wrzesnia 2013 przez Wojew6dzkiego
Inspektora ds. nadzoru farmaceutycznego w Gabinecie Weterynaryjnym gdzie
kierownikiem jest lek. wet. E. R., stwierdzono nieprawidlowosciw prowadzeniu
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnejdla zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z
kt6rych pozyskiwane sa. tkanki i produkty przeznaczone do spozycia przez ludzi.
Powyzszejest niezgodnez art. 53 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. oochronie
zwierzati zwalczaniuchor6b zakaznych oraz z RozporzadzeniemMinistra Rolnictwa
i RozwojuWsi w sprawie zakresu i sposobu leczenia zwierzat oraz wzor6w tej
dokumentacji. Okolicznosci powyzsze potwierdzil Rzecznik Odpowiedzialnosci
Zawodowej wydajac postanowienie, ze lek. wet. E. R. a naruszyla swym
postepowaniernwskazane wyzej przepisy i na ten podstawie skierowal sprawe do
Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego.Wdniu 05.12.2013r, w postepowaniu dowodowym
zar6wno obwiniona jak i przedstawiciel Wojew6dzkiegoLekarza Weterynarii
potwierdzilistawiane zarzuty. Obwinionaprzyznala sie do popelnionychuchybien w
prowadzonej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Na tej podstawie Sad wydal
wyrokjak powyzej.

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy
dr n.wet.WieslawBrudnicki



- _- --------

SAD
t60ZKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJHEJ
90-607 t6dz, ul. W61czanska 35/2

tc!.lfar (0-42) 636-75-95
Lodz, 05.12.20 13r.
(miejscowosc, data)

[pieczec Sadu Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej)

Sygn. akt. tILW 026/04/13

ORZECZENIE

SC\,dLodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy dr Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie lek. wet. Agata Hucal

Lek. wet. Ryszard Rawicki

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepey) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu OS.12.2013r. w Lodzi
sprawy lek. wet. K.R. ur .
w R. syna/corki M., J.
obwinionej 0 to, ze nieprawidlowo prowadzila ewidencje leczenia zwierzat
gospodarskich (brak podpis6w wlascicieli zwierzat, brak pelnego opisu leczonych
zwierzat, brak wpisow dotyczacych dawkowania produkt6w leczniczych
weterynaryjnych), nieprawidlowe prowadzenie obrotu detalicznego ( brak wpis6w
nazw podmiotu odpowiedzialnego, postaci farmaceutycznej, kategorii stosowania,
dostepnosci produktu leczniczego weterynaryjnego)

l.Uznaje lek. wet. K. R.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare u pornnienia

2.0bciC\,i;alek. wet. K. R. kosztami
postepowania w kwocie 192,89z1 na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy
dr n. wet. Wieslaw Brudnicki

Czlonkowie
lek. wet. Agata Hucal

lek. wet. Ryszard Rawicki



UZASADNIENIE

W zwiazku z przeprowadzona kontrola w dniu 20 wrzesnia 2013 r, przez
Wojew6dzkiego Inspektora ds. nadzoru farmaceutycznego w Gabinecie
Weterynaryjnymlek. wet. K. R. stwierdzonoliczne nieprawidlowosciw prowadzeniu
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej: braku podpis6w wlascicieli leczonych
zwierzat gospodarskich na karcie leczenie, braku opisu leczonych zwierzat
utrudniajacy ich identyfikacje,braku wpis6wdotyczacychdawkowania produkt6w
leczniczychweterynaryjnych.Ponadto stwierdzononieprawidlowosciw prowadzeniu
dokumentacji obrotu detalicznego polegajacego na braku wpis6w podmiot6w
odpowiedzialnych, postaci farmaceutycznej, kategorii stosowania i dostepnosci
produktu leczniczegoweterynaryjnego. Powyzszejest niezgodne z art. 53 ust 2 i
art.85 ust 1 pkt4 lit B ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowiazwierzati
zwalczaniu chor6b zakaznych oraz z rozp. Ministra Rolnictwai RozwojuWsiz dnia
29.09.2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej dokumentacji i
ewidencji. Wojew6dzkiLekarz Weterynarii skierowal sprawe do Sadu Lekarsko
Weterynaryjnego,w trakcie postepowania RzecznikOdpowiedzialnosciZawodowej,
potwierdzilzaistniale niedociagnieciai wydalpostepowanie0 skierowaniesprawy do
Sadu. Na posiedzeniuw dniu 05.12.213r. obwinionalek. wet. K. R. przyznala sie do
przedstawionych zarzut6w. W postepowaniu dowodowym rowniez przedstawiciel
Lodzkiego Wojew6dzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Adrianna Muller
potwierdzila stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia,. Po zapoznaniu sie z
powyzszymiinformacjami SG\dna posiedzeniuw dniu 5 grudnia 2013r. potwierdzil
wine obwinionejw popelnieniu przedstawionychuchybien i wymierzyljej kare jak
powyzej.

Na oryginaZeu/iasciioe podpisy

Przewodniczacy

dr n.wet. Wieslaw Brudnicki



SAD
t60ZKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJHEJ
90-607 !:.6dz, ul. W61czanska 35/2

tel.lfax (O-42) 636· 75-95
Lodz dn. 27.06.2013r.

[miejscowosc, data)

Sygn.akt LILW/026/02/13

ORZECZENIE

SG\dL6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie Agata Hucal

Miroslaw Kasiura

w obecnosci Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Lodzi lek. wet. .Jaroslawa Rzesnego

po rozpoznaniu w dniu 27.06.2013 r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur.
obwinionego 0 to, ze:

w Lodzi syna/_

1. popelnil blad w sztuce lekarsko-weterynaryjnej podczas operacji zatoki szczekowej i
usuniecia zeba oraz w leczeniu pooperacyjnym, co doprowadzilo do smierci konia.

2. poprzez brak nalezytej starannosci w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii oraz
popelnienie bledow lekarsko-weterynaryjnych przed, w czasie wykonywania zabiegu oraz w
leczeniu pooperacyjnym, przyczynil sie do smierci psa.

3. przeprowadzil kliniczne oraz rentgenowskie badanie konia w spos6b pobiezny i niestosowny,
czego nastepstwem bylo niewlasciwe rozpoznanie choroby i nieprawidlowe leczenie, a w
konsekwencji eutanazja zwierzecia.

1.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych mu czyn6w
i wymierza kare :
ad.1 - zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 miesiecy
ad.2 - umorzenie postepowania na podstawie art.56 ust.4 ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko-weterynaryjnych

ad.3 - nagany
Kara laczna za zarzucane czyny: zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 miesiecy

2.0bciG\2;alek. wet. kosztami postepowania w kwocie 4968,70 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi.

Na oryginale iulasciuie podpisy
Przewodniczacy

Lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie

Lek. wet. Agata Hucal

Lek. wet. Miroslaw Kasiura



UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2010r. do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko

- Weterynaryjnej wplynal wniosek (wlasciciel konia), kt6ry zawiadomil, iz lek.

wet. przeprowadzil pobieznie ogledziny konia, co doprowadzilo do wydania blednej

diagnozy, a tym samym nie podjal wlasciwego leczenia.

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

postanowieniem z dnia 26 marc a 2010r. sygn. akt Pw/ 12/2010 wszczal postepowanie wyjasniajace

na podstawie, kt6rego zostal sporzadzony w dniu 28 lutego 2013r. wniosek 0 ukaranie lekarza

weterynarii w kt6rym zarzucil obwinionemu przeprowadzenie badan

klinicznych oraz rentgenowskich konia w spos6b pobiezny i niestosowny, co uwlacza godnosci

lekarza wet., co bylo nastepstwem niewlasciwego rozpoznania choroby i podjecie niewlasciwego

leczenia, a w konsekwencji eutanazja zwierzecia.

W dniu 19 listopada 2009r. do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby

Lekarsko - Weterynaryjnej wplynela skarga (wlascicielka konia), kt6ra

zawiadomila, iz lek. wet. nie rozpoznajac prawidlowo choroby konia, zastosowal

niewlasciwe leczenie, co doprowadzilo do smierci konia, a przy tym swoimi twierdzeniami podczas

leczenia wprowadzal w blad wlascicielke konia, co tez spowodowalo, ze nie dokonala zmiany

lekarza, kt6ry zastosowalby prawidlowe leczenie.

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

postanowieniem z dnia 3 lutego 2010r. sygn. akt Pw/28/09 wszczal postepowanie wyjasniajace na

podstawie, kt6rego zostal sporzadzony w dniu 25 lutego 2013r. wniosek 0 ukaranie lekarza

weterynarii w kt6rym zarzucil obwinionemu bledy w operacji zatoki szczekowej

i usunieciu zeba oraz bledy w leczeniu pooperacyjnym, co doprowadzilo do smierci konia,

stanowiacego wlasnosc Pani

Uzasadnienie faktyczne.

Do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

wplynely trzy skargi dotyczace lek. wet. kt6ry w kolejnych przypadkach: w dniu

11 marca 201Or. (wlasciciel konia) zawiadomil, iz lek. wet.

przeprowadzil pobieznie ogledziny konia, co doprowadzilo do wydania blednej diagnozy, a tym

samym nie podjal wlasciwego leczenia, doprowadzajac do przedluzania cierpienia zwierzecia oraz w

dniu 19 listopada 2009r. skarga Pani (wlascicielki konia), kt6ra zawiadomila, iz

lek. wet. nie rozpoznajac prawidlowo choroby konia, zastosowal niewlasciwe

leczenie, co doprowadzilo do smierci konia, a przy tym swoimi twierdzeniami podczas leczenia,

---------------------------------------------- --- - - .



wprowadzal w blad wlascicielke konia, co tez spowodowalo, ze nie dokonala zmiany lekarza, kt6ry

zastosowalby prawidlowe leczenie.

Dowod: pisma: 11 marca 201Or., 19 listopada 2009r.

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej po

przeprowadzeniu postepowan sporzadzil wnioski 0 ukaranie w dniu 28 lute go 2013r. sygn. akt

Pw/12/2010 oraz w dniu 3 lutego 2010r. sygn.. akt Pw/28/09 dotyczace ukarania lekarza

weterynarii w kt6rym zarzucil wskazane powyzej przewinienia.

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zarzadzeniem swoim z dnia 7 czerwca 2013r.

Sygn. akt LILW/026/03/13 wyznaczyl rozprawe w sprawie obwinionego lekarza weterynarii_

na dzien 27 czerwca 2013r. 0 czym zawiadomil obwinionego, swiadkow, bieglego oraz

Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej.

Na rozprawe w dniu 27 czerwca 2013r. stawil sie obwiniony, swiadkowie, z wyjatkiem trzech

swiadkow, biegly prof. Dr hab. oraz Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej.

Obwiniony na rozprawie przyznal sie do zarzut6w stawianych przez Rzecznika

Odpowiedzialnosci Zawodowej

Dowod: przesluchanie obwinionego.

Swiadkowie wezwani na rozprawe potwierdzili zeznania zlozone przed Rzecznikiem. Biegly powolany

na etapie postepowania wyjasniajacego jednoznacznie potwierdzil stawiane obwinionemu zarzuty.

Dowod: przesluchanie swiadkow i bieglego.

Uzasadnienie prawne.

Art. 1, 5, 16 i 23 kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej jednoznacznie przesadzaja 0

obowiazkach lekarza weterynarii oraz postepowaniu lekarzy weterynarii wobec zwierzat i ich

posiadaczy. Zgodnie z przywolanymi wyzej przepisami lekarz weterynarii rna obowiazek dbac 0

zdrowie zwierzat. Wykonywac sw6j zaw6d opierajac sie na wsp6lczesnej wiedzy i zasadach

etycznych, a w przypadku chorego zwierzecia powinno go cechowac dzialanie majace na celu

zlagodzenie cierpien i przywr6cenie zdrowia. Ponadto zgodnie z art. 23 kodeksu etyki lekarz

weterynarii powinien poinformowac posiadacza zwierzecia 0 wszelkich czynnosciach, kt6re rna

zamiar podjac, zwiazanym z tym ryzykiem i kosztami.

Zdaniem Sadu obwiniony dopuscil sie swoim zachowaniem naruszenia przywolanych powyzej

przepis6w. Poza wszelka watpliwoscia jest, ze obwiniony przeprowadzil badanie kliniczne oraz

rentgenowskie konia w spos6b pobiezny i niestosowny, co bylo nastepstwem niewlasciwego

rozpoznania choroby i podjecia niewlasciwego leczenia polaczonego z ogromnym cierpieniem, a w



konsekwencji eutanazja zwierzecia, co potwierdzaja jednoznacznie zeznania swiadkow i bieglego,

Rowniez stawiane obwinionemu zarzuty dotyczace bledow w operacji zatoki szczekowej i usuniecie

zeba oraz w leczeniu pooperacyjnym konia, kt6re doprowadzily do jego smierci jednoznacznie

potwierdza zgromadzony material dowodowy. Potwierdza to takze sam obwiniony podczas skladania

wyjasnien na rozprawie.

Dlatego tez zdaniem Sadu obwiniony dopuscil sie zarzucanych mu czyn6w, za co na

podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzielekarza weterynarii i
izbach lekarsko-weterynaryjnych,w zwiazku z art. 45 cytowanej ustawy wymierzylkare nagany,
natomiast za drugi czyn wymierzyl na podstawie art. 46 ust.1 pkt 3 w zwiazku z § 38
rozporzadzeniaMinistra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowejz dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie
postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii kare zawiesil
obwinionemuprawowykonywaniazawoduna okres trzech miesiecy.

Przy czym nalezy podkreslic, iz przy orzekaniu Sad wzial pod uwage szkodliwosc
popelnionegoczynu oraz karalnosc obwinionegokara upomnienia.

Ponadto orzekl na podstawie § 59 i 61 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993r. w sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci
zawodowejlekarzyweterynariiorzekl0 kosztach wwysokoscilacznej 4968,70 zl.

Obwinionemu przysluguje prawo odwolania od wydanego orzeczenia do KrajowegoSadu
Lekarsko-Weterynaryjnegoza posrednictwem Sadu Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Na oryginale wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy
Lek.wet.WlodzimierzLachowski

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowegow terminie 14 dni za
posrednictwemSadu t6dzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej.
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Lodz dn. 27.06.2013r.
(miejscowosc, data)

Sygn.akt LILW/026/02/13

ORZECZENIE

Sad t6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie Agata Hucal

Miroslaw Kasiura

w obecnosci Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Lodzi lek. wet. Jaroslawa Rzesnego

po rozpoznaniu w dniu 27.06.2013 r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur.
obwinionego 0 to, ze:

w_ synajc6rki

-informowal wlascicieli zwierzat 0 ~nej praktyce
skrzynek pocztowych mieszkarl.c6w __ , ulotek reklamujacych
Uchwale Nr 116/200B/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 12.12.2000Br.

lamiac

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych mu czyn6w
i wymierza kare upomnienia.

2.0bci~a lek. kosztami postepowania w kwocie 513,22 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi.

Na oryginaZe wlaSciwe podpisy
Przewodniczacy

Lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Czlonkowie

Lek. wet. Agata Hucal

Lek. wet. Miroslaw Kasiura

UZASADNIENIE

Do Rzecznika Odpowiedzialnosci
wniosek lekarza weterynarii
polegajacego na tym, ze lekarz weterynarii
praktyce weterynaryjnej poprzez wkladanie ulotek
skrzynek pocztowych mieszkarl.c6w ••••

rnn,nU",., LI'..,ULrkiei Izby Lekarsko - Weterynaryjnej wplynal
przewinienia zawodowego

informowala 0 prowadzonej
o prowadzonej praktyce weterynaryjnej do

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej
postanowieniem z dnia 2 lutego 2013r. sygn. akt Pw/04/2013 wszczal postepowanie wyjasniajace



na podstawie~za,dzony '!' dniu 18 l~te~o 20 13r. ~iosek _o.~k~ani~ lekarza
weterynarii , w ktorym zarzucil informowanie wlascicieli zwierzat 0

~nej praktyce weteryn~adanie do skrzynek pocztowych mieszkancow
__ ulotek reklamujacych ~, czym naruszyla § 5 Uchwaly Nr 116/2008/IV
Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008r.

Uzasadnienie faktyczne.

Dowod: pismo z dnia 11 stycznia 2013r. wraz zalacznikami

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej po
przeprowadzeniu postepowania ~r. sygn .. akt Pw/04/2013 sporzadzil wniosek
o ukaranie lekarza weterynarii w kt6rym zarzucil informowanie wlascicieli
zwierzat 0 prowadzonej praktyce weteryn~danie do skrzynek pocztowych
mieszkancow _ ulotek reklamujacych ~, czym naruszyla § 5 Uchwaly Nr
116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008r.

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zarzadzeniem swoim z dnia 7 czerwca 2013r.
akt LILW/026/02/13 wyznaczyl rozprawe w sprawie obwinionego lekarza weterynarii

na dzien 27 czerwca 2013r. 0 czym zawiadomil obwiniona swiadka
oraz Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej.

~w dniu 27 czerwca 2013r. stawila sie obwiniona
_____ oraz Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej.

lek. Wet.

Obwiniona na rozprawie przyznala sie do wydrukowania ulotek reklamujacych
_, jednakze stwierdzila, ze ich nie roznosila. Robili to wlasciciele zwierzat, kt6rych zwierzeta
leczyla, a ponadto ulotki te Iezaly w poczekalni Przychodni.

Dowod: przesluchanie obwinionej.

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej odczytal wyjasnienia zlozone w postepowaniu
wyjasniajacym, gdzie obwiniona wyjasnila, ze dla ce16w informacyjnych wydrukowala ulotki,
wkladala do ksiazeczki zdrowia, byly tez wkladane do skrzynek pocztowych.

Dowod: wyjasnienia obwinionej z dnia 6 lutego 2013r. zlozone przed Rzecznikiem
Odpowiedzialnosci Zawodowej.

Swiadek na rozprawie potwierdzil zlozone w skardze informacje, a ponadto
poinformowal, ze wiedze 0 roznoszeniu ulotek powzial od swoich klient6w.

Dowod: przesluchanie swiadka.

Uzasadnienie prawne.

Uchwala nr 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008r. w
sprawie szczegolowych zasad podawania do publicznej wiadomosci informacji 0 zakresie i rodzajach
swiadczonych uslug weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakladu leczniczego dla
zwierzat zostaly ustalone zasady okreslajace forme i tresc informacji 0 zakresie i rodzaju
s~adczonych uslug weterynaryjnych, godzinach otwi:cia ory adresie zakladu leczniczego dla
zwierzat.



Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 niedozwolonajest wszelka aktywna forma informacji 0 zakladzie
leczniczymdla zwierzat w formie rozdawania ulotek, wizyt6wek,broszur lub innych material6w
reklamowychpoza siedzibazakladu leczniczegodla zwierzat.

Zdaniem Sadu obwiniona dopuscila sie swoim zachowanie naruszenia przywolanego powyzej
przepisu. Poza wszelkawatpliwoscia jest, ze obwinionawydrukowala ulotki, kt6re byly nastepnie
kolportowane zakladu leczniczego, co potwierdzaja jednoznacznie zeznania
swiadka co takze w postepowaniu wyjasniajaeym twierdzila obwiniona.
Zdaniem Sadu zmiana wyjasnien dokonana na rozprawie byla tylko linia obrony przyjeta przez
obwiniona czemu Sad nie moze dac wiary. Ponadto wyjasnienia obwinionej sa wewnetrznie
sprzeczne, gdyz z jednej strony twierdzi, ze nie rozdawala ulotek, to z drugiej strony pozwalala na
ich roznoszenieprzez swoichklient6w.

Dlategotez Sad uznajac, ze obwinionadopuscila sie zarzucanegojej czynu, na podstawie art.
46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzielekarza weterynarii i izbach lekarsko
weterynaryjnych,w zwiazkuz art. 45 cytowanejustawy oraz § 5 UchwalyNr 116j2008jIV Krajowej
RadyLekarskoWeterynaryjnejz dnia 12grudnia 2008r. wymierzylkare upomnienia.

Przy czym nalezy podkreslic, iz przy orzekaniu Sad wzial pod uwage szkodliwosc
popelnionegoczynu, niekaralnosc obwinionejoraz fakt, iz przed Sadem oswiadczyla,ze wiecejnie
popelnijuz zarzucanegojej czynu.

Ponadto orzekl na podstawie § 59 i 61 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993r. w sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci
zawodowejlekarzyweterynariiorzekl0 kosztach wwysokosci513,22 zl.

Obwinionej przysluguje prawo odwolania od wydanego orzeczenia do Krajowego Sadu
Lekarsko-Weterynaryjnegoza posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
terminie 14dni od daty otrzymania orzeczenia.

Na oryginaZe wlaSciwe podpisy

Przewodniczacy

Lek.wet.WlodzimierzLachowski
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t6dZ dn. 23.01.2013"r.
(miejscowosc, data)
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ORZECZENIE
r.f;~ , .•

S~dt.Od.zkiejlzby Lekarsk~:Weterynaryjn~J;; U;dzi
w sldadzie:

Prsewodniczacy - Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie:

Waldemar Gradecki
Miroslaw Kasiura

Protokolant .Agata Wasiak

._......_,

w obecnosci Rzecznika (Zast~pcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej Mdzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w Lodzi - lek. wet. Beaty Chrzanowskiej

po rozpoznaniu w dniu 23.01.2013 r. w Lodzi

sprawy lek. ww.e~t..:=======~•• _."synar. w1l
•• , urodzony

obwinionego .0 nie wykazanie naleZytej starannoaci ~1W wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii - art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i
izbach Iekarsko- weterynaryjnych It. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze ssa.], jak
rownies 0 to Ze popelniajac blad podczas leczenia psa nie poinformowal 0 tym wlasciciela
i rue pocijeJ dzialan w celu jego naprawienia - art. 27 Kodeksu Etyki i Deontologii
Weterynaryjnej

1.Uznaje lek. wet. winnym
zarzucanych mu czyn6w ••
iwymierza kare upomnienia

2. Obcia_Za'"lekarza weterynarii kos~ami postepowania w kwocie ~<?!.,.~ ..zl
(slownie:.a"~"(Jw.~ ..~~/~ ..t£~dt.) na rzecz Mdzkiej Izby. Lekarsko ,,-
Weterynaryjnej. PRZEWODNICZI\CY SI\DU

t60ZKIEJ IZay LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Przewodniczacy: 4f...~.~.~.~~;~ ..~!~~!!..~~n.:.~.,
Czlonkowie : !>.Aj:~. . fr.'"(1" .~/f,. ..

r-:..- , ~~ H~ .

~. .. '.



wykonujacego zaw6d lekarza weterynarii, wlasciciela Przychodni Weterynaryjnej w
....... ul. .

Wtoku wszczetego postepowania wyjasniaja.cego Rzecznik Odpowiedzialnoeci
Zawodowej t6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek.. wet". Alicja Raczkowsk~
przesruchala w dniu 23.10.2012 r. osoby wnoszace skarge- t.j, Pania 1
Pana oraz lek. wet. . . . W dniu 16.11.2012
r. Rzecznik przesluchal lek. wet. . jako lekarza kontynuuja.ceg~
leczenie psa bedacego przedmiotem skargi w charakterze swiadka. W to~ przesruchan
Rzecznik ustalil, Ze w dniu 27.07 2012 r. do lekarza weterynarn ,
••••• ·... zglosilo sie malzenstwo . z psem rasy Bolonczykw
wieku 7 miesiecy 0 imieniu -.
Jak wynika z zeznan os6b wnoszacych skarge po wykonaniu zdjecia RTG lek. wet.
........... stwierdzil zlamanie obu kosci przedramienia konczyny przedniej
lewej i zalozyl na chora konczyne opatrunek ustalajacy, a w przestrzenie miedzypalcowe
wloZyIwate i owinal bandazem elastycznym. Lekarz leczacy obral taka. metode sugerujac
sie rasom, ciezarem psa i mozliwoscia obciazenia tej konczyny (pies wazyl ok. 3 kg).
Nastepnie lekarz trzykrotnie jezdzil na wizyty domowe stosujac leki przeciwbolowe,gdyz
wlasciciele byli zaniepokojeni brakiem apetytu i objawami bolowymi chorego zwierzecia.
Pojednej z wizyt lekarz zalecil zgloszenie sic;do przychodni na zmiane opaski (jakwynika
ze skargi zlozone] do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej), lekarz obejrzal Iape, nie
zdjaJ opaski i kazal przyjechac ponownie za kilka dni. W trakcie ponownej wizyty w
przychodni w dniu 06;08.2012 r. (potwierdzonekarta informacyjna leczenia] lekarz zdjaJ
opaske, zrobil ponownie zdjecie RTGi stwierdzil, ze szczelina miedzykostna poszerzyla sic;
i ze trzeba ponownie unieruchomic lape i poczekac jeszcze jeden- dwa tygodnie, a jesli
kosc sic;nie zrosnie, to trzeba bedzie psa operowac. Osoby wnoszace skarge nie wyrazily
zgody n:Ji~oyp'~ ~oz~r.lle opaski,. gdyz konczyna byla zimna i brzy~ko pachnial~.
Lekarz w.' I gin \:l.lznal ten stan za norma1n~ zalecaJac masowarue
poduszek palcowych celem poprawienia kra_Zenia,pogarszajacy sie stallliog6ln¢zwierzecia
sklonil wlascicieli do przeslania droga. elektroniczna zdjecia RTG do przychodni
weterynaryjnej dr 7?t . w z prosba 0 konsultacje. W nastepnym dniu
po przeslaniu zdjc;cia wlasciciele udall sic; z psem do przychodni' w iii.' ••• !!'
(08.0R2012 r.), gdzie postawiono diagnozc;martwicy konczyny. PoniewaZwizyta byla w
godzinach pop?ludniowych ustalono z lekarzem termin operacji na nastc;pny dzien w
godzinach porannych )09.08.2012 r.) W trakcie kilkunastu godzin martwica znacznie sic;
posunc;la, tak ze konieczna sic; amputacja ponad stanem lokciowym, blisko stawu
barkowego. Dane odnosnie leczenia psa w potwierdzone zostaly zeznaniami
lek. wet. ..

Zeznania lek. wet _ _, jak r6wniez zala.czona
dokumentacja lekarsko - weterynaryjna pokrywa sic;z zeznaniami wlascicieli zwierzc;cia
w zakresie toku postc;powania lekarsko - weterynaryjnego.

W konsekwencji Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkie Izby Lekarsko -
Wet1~~R:ej lek. wet. ~cja Raczko:wska w dniu O~.12.2012 r .. skierowala do
tuteJszego Sadu Dyscyplmarnego wnlp~ek.-.0.. \lkaran1e. lek. ...wet. . '
..... _._.; zarzucajac nie wykazanie'h.IJeZjrtej';stararm6s'ei;w-~bftywaniu zawodu
lekarza weterynarii - art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych It. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567
ze zm./, jak r6wniez 0 to ze popelniajac blad podczas leczenia psa nie poinformowal 0
tym wlasciciela i nie podjaJ dzialan w celu jego naprawienia - art. 27 Kodeksu Etyki i
DeontologiiWeterynaryjnej

W toku postc;powania przed Sadem I instancji, na rozprawie w dniu 23.01.2013r.
Sa.d przesruchal lek. wet. oraz poszkodowanych- •••

Na rozprawc;wezwany zostal r6wniez w charakterze swiadka lek. wet.
er T' 1 w. Sad uzyskal informacje telefoniczna 0 chorobie swiadka •••utIllU••

. i w zwia.zku z tym brakiem mozliwosci stawienia sic; na rozprawie. Na
Il1()~y:.ar~..392 kpk Sad odczyta protok61 przesluchania sporzadzonego w postc;powaniu
i't-zYgotmtJawczym.•Sa.d odczytal tresc protbkoru przesluchania w toku postepowania
przy~?towawczego lek. wet. .' . . '.' tld'hia 16:~1.2012•.•r-. i dola.czyl
od~~ tre'sc\io materlal6w dowodowychw spEawie. • t'\
~".! •

I 1



Poszkodowani potwierdzili w swoich zeznaniach przebieg
zdarzen maja.cychmiejsce miedzy 27.07.2012 r. a 09.08.2012 r.

Obwiniony lekarz weterynarii zrozumial tresc stawianych
zarzutow i przyznal sie do popelnienia bledu w sztuce ·lekarsko- weterynaryjnej. W
swoich zeznaniach przed Sadem t6dzkiej izby Lekarsko -weterynaryjnej podal, Ze wybor
sposobu unieruchomienia konczyny zastosowany w przypadku psa rasy Bolonczyk
Paiistwa byl podyktowany mala. rasa. psa i obawa, Ze wieksza
masa opatrunku spowodowalaby znacznie wieksze dolegliwosciu chorego psa.

Zgromadzony material dowodowy w postaci przesluchan swiadkow oraz stron
postepowania wykazal, Ze lekarz weterynarii leczac choregopsa
nie popemu razaeych bledow w toku leczenia, jednak wykazal nienaleZyta. starannosc w
wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii i nie podja) dzialaii w celu pelnego wyleczenia
zwierzecia. Metoda zastosowania leczenia przez lekarza weterynarii
••••• , byla metoda. z wyboru, powinna jednak u lekarza weterynarii wywolywac
pewien niepokoj widzac efekty w trakcie kilkudniowego leczenia i nasuwala sie
koniecznosc skonsultowania przypadku z chirurgiem weterynazyjnym, co nie zostalo
podjete, Bardzo szybko postepujaca martwica chorej konczyny moze swiadczyc 0
uszkodzeniu okolicznych nerw6w lub naczyn krwionosnych, co spowodowalo brak
ukrwienia czesci distalnych konczyny. Powyzsze moglo miec decyduja.cy wplyw na
niepowodzenie obranej metody terapii psa, na co obwiniony lekarz weterynarii mogl nie
miec wplywu.

Biorac pod uwage powyzsze fakty, w szczegolnosci brak konsultacji z lekarzem
specjalista. oraz brak niezwlocznie podjetej pr6by zmiany nieskutecznej metody leczeni~
Sad t6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej wymierzyllagodny wymiar kary w postaci
karyupomnienia.

PAmw~~j8'dDU
t60ZKIEJ Izay LEKARSKO·WETERYNARYJNEJ

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu
L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
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Sygn. akt tILW/026/09/12

ORZECZENIE

S~d.t6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Prsewodniczacy _:;.\\heslaw Brudnicki
CzIonkowie:

Bozena Olczyk
Tomasz Trebicki

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika [Zastepcy] Odpowiedzialnosci Zawodowej t.6dzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w Lodzi -lek. wet. Jaroslawa Rzesnego

po rozpoznaniu w dniu 28.11.2012 r. w Lodzi

sprawy lek. wet.• _._.'!!a~I. r. w ••• _R syna _I11III •• __

obwinionego 0

1. dokonanie bezzasadnej eutanazji psa oraz braku postawienia diagnozy
2. celowe wprowadzanie w blad doraznej opiekunki psa- pani ••••••
,,' , .j co do zamiar6w dalszego postepowania leczniczego
3. przeprowadzenie sekcji zwlok niezgodnie z obowiazujaca wiedza z zakresu medycyny
weterynaryjnej iporzucenie niezabezpieczonych zwlokw miejscu publicznym

_~ Swoim postepowaniem lek. wet. ± l naruszyl przepisy ustawy 0 ochronie
zwierzat oraz Kodeksu Etyki i deontologli Lekarza Weterynarii to jest 0 czyny
przewidziane w art. 19 oraz 26 Kodeksu Etyki i Deontologii Lekarza Weterynarii, art. 6
ust. 1 pkt. 3, art. 33 ust. 3, art. 33.ust la ustawy 0 ochronie zwierzat, art. 35, art.4,
art.5 i art.17 oraz art.26 ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -
weterynaryjnych

1.Uznaje lek. wet. winnym
zarzucanych mu czyn6w
iwymierza kare zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesiecy,

2.0bcia.Za,lekarza weterynarii kosztami postepowania w kwocie 574,27 zl (slownie:
piecset siedemdziesiat cztery 27/100) na rzcR:8Z~ejIG y;v ~Q\lko -
Weterynaryjnej. t60ZKIEJ Izey LEKAR 0 ETERYNARYJNEJ

Przewodniczaey: ~~.~'..¥f.~~;.. : ¥f.!!r.~~~!~~.
Czlonkowie : ~:JIf~ .

.....~d: ../~~/1



UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2012 r. do Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
L6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej wplynela skarga od Pana It:'::::=~'zam. ul. na czynnosci podjete przez lek. wet.
• , wezwanego do psa w miejscowosci Pismem z
dnia 07 sierpnia 2012 r. Prezes Fundacji .... Pani zloeyla do
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
doniesienie 0 podejrzeniu popelnienia przestepstwa dotyczacym dzialan lekarza
weterynarii ...

W toku wszczetego postepowania wyjasniajacego Zastepca Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek. wet.
Jaroslaw Rzesny przesluchal bezposrednich swiadkow zdarzenia- pana ••••
••••• " pania zawiadorniona przez swiadkow
o zdarzeniu Pania oraz lekarza weterynarii
Zgromadzony material dowodowy w postaci protokol6w przesluchan swiadkow
oraz stron postepowania jednoznacznie wykazal, iZ lekarz weterynarii bez zgody
opiekun6w dokonal eutanazji psa w spos6b medycznie nieuzasadniony oraz nie
zdiagnozowany wlasciwie, jednoczesnie celowo wprowadzajac w blad opiekun6w
co do zamiar6w oraz sposobu leczenia psa. Niejasnym rowniez byl spos6b
przeprowadzenia przez lekarza weterynarii sekcji zwlok psa.
Powyzsze doprowadzilo do postawienia lekarzowi weterynarii •••••••
zarzut6w w dniu 02 pazdziernika 2012 r. Bezsprzecznym bylo, co podkresla
Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej w uzasadnieniu wniosku 0 ukaranie z
dnia 16 pazdziernika 2012 r., ze lekarz weterynarii powinien upewnic sie, iZ
wykonuje wole opiekuna psa, co przejawia sie otrzymaniem zgody owego
opiekuna na wykonanie powazniejszego zabiegu, w tym eutanazji". Sam lekarz
weterynarii jak wskazuje w swoich zeznaniach zlozonych przed
Zastepca Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko -
Weterynaryjnej (36 strona akt sprawy), ze celowo wprowadzil w blad opiekunke
mowiac jej, iZ podal zwierzeciu lek uspokajajacy, w rzeczywistosci podajac srodek
stosowany do eutanazji.

~.

--.._

Wkonsekwencji Zastepca Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej tOdzkiej
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Jaroslaw Rzesny w dniu 16
pazdziernika zloeyl do tutejszego Sadu Dyscyplinamego wniosek 0 ukaranie
lekarza weterynarii ••••••

Lek. wet. w plsmle skierowanym do Sa.du uznaje racje
poszkodowanych i wnioskuje 0 zastosowanie kary nagany , jednak zdaniem s~du
jest ona nieadekwatna do rangi popelnionych przewinieil.

W toku postepowania przed Sa.dem I instancji, Sa.d ustalil, ze dniu 17 lipca
2012 roku lek. wet. .' zosW wezwany przez pani~ .
•••• w celu udzielenia pomocy psu. Pies od kilku dni bla.kal sie w okolicy.
Zostal przez nia. nakarmiony i zadecydowala, ze pokryje koszty wizyty lek. wet.
celem uzyskania informacji 0 stanie zdrowia zwierzecia, gdyz jeden z sa.siad6wbyl
zainteresowany adopcja. psa. Obwiniony lek. wet.. -··po kr6tkich
ogledzinach zwierzecia, podal psu zastrzyk w okolice karku informuj~c
zainteresowan~, ze podaje psu lek uspokajaja.cy. W rzeczywistosci obwiniony
podal psu srodek, kt6ry spowodowal gwaltowne poraZenie miesni a w



~onsekwencji zgon. Sad w toku prowadzonego postepowania nie ustalil jaki
sro~e~ podal zwierzeciu obwiniony. Po przeprowadzonym zabiegu eutanazji,
ob~nlOny ~a~ral martwe. == z miejsca zdarzenia do miejsca swojego
zamieszkania 1 przeprowadzll sekcje zwlok naprzeciwko swojego domu. Tam tez
ZOs~? ono pozostawione .~ "zabezpieczone" przykryciem z folii. Sekeje psa
obwiniony lekarz weterynaru przeprowadzil z pomoca osoby nieuprawnioneJ
~wodo:wo z zaniechaniem wszelkich zasad aseptyki, antyseptyki i ochrony
srodowiska. Sad ani Rzecznik Odpowiedzialnosel Zawodowej do dnia rozprawy nie
otrzymali od obwinionego lekarza protokolu sekcji jak rowniez innej dokumentacji
lekarsko weterynaryjnej dotyczacej opisywanego przypadku. Sad nie byl w stanie
ustalic, co d.alej stale s.ie z martwym psem. Opisany przebieg zd,%ze.iipotwierdzili
przed Sadem swiadkowie zdarzenia - oraz :II" ; ,3•••• a oraz Osoba zawiadomiona przez swiadkow 0 zdarzeniu- pani_.

Zdaniem Sadu postepowanie obwinionego lek. wet. 7 ' jest niezgodne z
art. 19 Kodeksu Etyl~i>WkarzaWeterynarii, ktory to przepis naklada na lek. wet.
wykonujacego ushige weterynaryjna. obowiazek kazdorazowego informowania
opiekuna zwierzecia 0 rozpoznaniu, rokowaniu oraz co do zamierzonego
postepowania, a nadto 0 mozliwych do wystapienia powiklaniach lub
zagrozeniach,

Prowadzone postepowanie pozwolilo ustalic, ze obwiniony zaniechal
poinformowania opiekuna psa 0 rozpoznaniu oraz 0 zamierzonym postepowaniu
leczniczym, a nadto nie uzyskal zgody zainteresowanej na eutanazje psa.
Dyspozycja art.6 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
zwierzat zabrania zabijania zwierzat z wyjatkiem koniecznosci bezzwlocznego
usmiercenia, podejmowania dzialan niezbednych do usuniecia powaznego
zagrozenia sanitarnego ludzi lub zwierzat, a takze usuwania osobnik6w
bezpoerednio zagrazajacych ludziom lub innym zwierzetom, jezeli nie jest mozliwy
inny sposob usuniecia zagrozenia. Zdaniem Sadu ustalone zachowanie psa w
dacie dokonywania porady przez obwinionego nie uzasadnialo dokonania zabiegu
eutanazji, rowniez nie uprawnial do takiego dzialania stan zdrowia psa okreslony
przez skarzaca. Zastosowanie eutanazji jako ostatecznego nieodwracalnego
srodka powinno zostac poprzedzone wnikliwa analiza. przypadku z polozeniem
szczegolnego nacisku na dostepnosc i mozliwosci zastosowania roznych metod
leczenia. Rozpatruja.c powyzszy przypadek SEl.dstwierdzil, Ze w zachowaniu
obwinionego w dniu 17 lipca 2012 r. podczas udzielania pomocy tej analizy
zabraklo. NaleZyw tym miejscu podniesc, Ze zachowanie obwinionego w dniu 17
lipca 2012 r. wyczerpywalo przeslanki art. 35 wspomnianej wyzej ustawy, ktory
stanowi, ze kto zabija, usmierca zwierze albo dokonuje uboju zwierzecia z
naruszeniem przepisow art. 6 ust. 1. art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze
grzywny, ograniczenia wolnosci alba pozbawienia wolnosci do lat 2. Z uwagi na
tocza.ce sie postepowanie wobec obwinionego prowadzone przez Prokurature
Rejonowa.w .Sa.d zaniechal zlozenia powiadomienia 0 podejrzeniu
popelnienia przestepstwa przez obwinionego.

Co wiecej, za niegodne lekarza weterynarii sa.d uznal dalsze postepowanie
lek. wet. ktore pozostaje w sprzecznosci z art. 5 ust. 1 i 2, art. 17
oraz art. 26 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii w zwiEl,Zkuz art. 4 Ustawy 0
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych. Lekarz po
eutanazji psa zabral martwe zwierze z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania
i przeprowadzil sekcje zwlok naprzeciwko swojego domu. Tam tez zostalo ono



pozostawione i "zabezpieczone" przykryciem z folii. Art. 26 wspomnianego
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii stanowi, ze lekarzowi nie wolno wykonywac
zawodu w warunkach, ktore moga naruszyc jego godnosc, obnizac jakosc
wykonywanych czynnosci a takze stwarzac zagrozenie dla lekarza lub osob
postronnych.

I

Bezsprzecznie w niniejszej sprawie zachowanie obwinionego lekarza wet.•
_ •• naruszalo wskazane wyzej zaJ?isy ustawy oraz Kodeksu Etyki Lekarza
Weterynarii, zas zdaniem Sadu zebrany w sprawie material dowodowy uzasadnia
uznanie ze stopien naruszenia wskazanych norm byl na tyle powazny, ze
uzasadnialo zastosowanie wobec obwinionego szczegolnie wysokiego wymiaru
kary na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy w postaci kary zawieszenia prawa
~konywania zawodu n~ okres 6 miesiecy. . PRZE~QPNI ACYSADU
Biorac pod uwage powyzsze fakty sad orzekl Ja.116MkI~.FWR .WETERYNARYJNEJ

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu
L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
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Sygn. akt tILW/026/08/12

ORZECZENIE

Sad L6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnej w todzi
w skladzie:

Przewodniczacy- Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie:

Maciej Blachiewicz
Nikodem Bluszcz

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnejw todzi - dr n. wet. Zbigniewa Skrzeka

..~

po rozpoznaniu w dniu 12.09.2012 r. w todzi

sprawy lek. wet.•• • ur. r. w •• syna/corki .

obwinionego 0 niewlasciwe postepowanie lekarsko - weterynaryjne w trakcie leczenia psa pani

l.Uznaje lek. wet. niewinnym
. ~zucanych mu -~o\V

Przewodniczacy: ..d1.n...Wd!. . fQw.Brudni,kJ,....
Czlonkowie: 1t-1.Uii;, sd=t : ~

.... 1/. !U... . IY..~.1£&.. fo/ljd.,ft_J,
UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu materiahi dowodowegoSad L6dzkiejIzby Lekarsko - Weterynaryjnejuznal za
niezasadne argumenty uzasadnienia wniosku 0 ukaranie Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
w sprawie lek. wet. z wyjatkiem zarzutu dotyczacego zapisu w ksia.Zce
leczenia zwierzat.

W powyzsze] sprawie wyrokiem Sadu L6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnych z dnia
29.02.2012 r. obaj lekarze- lek. 'w;e~t~..:=::~=:::i lek. wet. leczacy w
gabinecie weterynaryjny przy ul. I w i majacy kontakt z psem pani •••
•• It zostali ukarani kara upomnienia.

W wyniku odwolania lek. wet. • •••••• _ na orzeczenie Sadu Mdzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej do Krajowego Sadu Lekarsko - Weterynaryjnego, na posiedzeniu w dn.
12.09.2012 r. Sad L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej ponownie przeanalizowal material
dowodowyoraz udziallek. wet. w leczeniu psa pani _ .....
Bezspornie udowodnionym w przebiegu rozprawy jest fakt, ze glownym ordynujacym leczenie psa
byl lek. wet. , ktorego Sad ukaral, Uczestnictwo Iek. wet. w
postepowaniu leczniczym byto epizodyczne i wykonywane na polecenie lekarza prowadzacego (
podczas jedynych dw6ch wizyt pani u lek. wet. lekarz kontaktowal sie
1 uzgadnial postepowanie z lekarzem prowadzacym.. Zgodnie z zarzutem Rzecznika



~ Odpowiedeielnosci Zawodowej wizyty te winny bye uwzglednione w dokumentacji lekarsko _
weterynaryjnej, nie mniej nie mialo to wplywu na dalsze postepowanie lecznicze a w efekcie nie
przyczynilo sie do zejscia smiertelnego zwierzecia. Sad pouczyl lek. wet. 0
tym, jak naleZy prowadzic dokumentaeje lekarsko - weterynaryjna. Z przeprowadzonego
postepowania dowodowego jak rowniez z oceny bieglego wynika, ze wplyw na smierc zwierzecia
moglo miec rowniez niewlasciwe poetepowanie wlasciciela. Doceniajac zaangaZowanie wlaScicielkii
troske 0 chore zmierze Sad wziaJ rowniez pod uwage fakt, Ze wlascicielka zglosila sie z chorym
zwierzeciemz objawami wielomoczu dopiero po up):ywieok. 2 tygodni od zaobserwowania objawow.
Moglo to wynikac z niewiedzy i nie swiadczy 0 braku dobrej woli wtascicielld, ale moglo to w
znaczaey sposob przyczynic sie do dalszego przebiegu schorzenia. Nieleczona cukrzyca jest bardzo
niebezpieczna i moze doprowadzic do uszkodzenia narzadow wewnetrznych i efekcie smierci
zwierzecia.Pozostale zarzuty Rzecznika dotyczace postepowania lek. wet. w powyzszej
sprawie Sad uznal za bezzasadne. Zarowno dwukrotnego badania krwi jak i postawienia diagnozy
lek. wet. nie podejmowal gdyz podejmowal dzialanie w trakcie leczenia
prowadzonego przez wspolnika. Dotyczy to rowniez zarzutu nie przeprowadzenia innych badan
diagnostycznych- np. USG i inne. Zarzut dotyczacy braku badania sekcyjnego jest zupelnie
niezasadny, gdyzlek. wet. nie mial na to najmniejszego wplywu.

Wzwiazku z powyzszymSad orzekajak w sentencn?lZEWODNICZ
.. . . .. l0CZKIEJ IZSY lEKARS

V SADU
EAYNARYJNEJ

oc mniejszego orzeczemaprzystuguje odwotarue co Sadu Krajowego w terminie 14 . za posrednictwem Sadu LOdzkiejIzby
Lekarsko- Weterynaryjnej.


