
SAD
l60ZKIEJ IZBY LEKARSKQ.WETERYNARYJNt,i
90·607' t,6dz, ul. W61czanska 35/(:'

tel./fax (0·42) 636·75·95 L6dZ, dn. 20.06.2012 r.

Sygn. akt LILW 1026/07112

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi w skladzie:

Przewodniczacy: Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie: Waldemar Gradecki

Nikodem Bluszcz
Protokolant Agata Wasiak

r"., w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Alicja Raczkowska

po rozpoznaniu w dniu 20.06.2012 r. w Lodzi sprawy lek. wet. •••••• ,---
obwinionego 0 to, ze:

1. pozostawial u wlascicieli zwierzat wizyt6wki informujace 0 swiadczeniu uslug w
nieistniejacym gabinecie weterynaryjnym, tj. 0 czym przewidziany art. 147 Kodeksu
Wykroczeit oraz

2. 0 naruszenie uchwaly 82/20071 IV z dnia 6 wrzesnia 2007 r. § 5 pkt. 2
3. art. 16 ust. 1,2,3,4,5 ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. uznaje lekarza weterynarii •••••••••• ., winnym zarzucanych mu
czyn6w i wymierza kare nagany

2. obciaza lek. wet ••••••••••• kosztami postepowania w wysokosci
840 zl.(osiemset czterdziesci zl) PRZEWOONIC ,CY S ,\OU

t60ZKIEJ IlBY LEKAAS W~1ERY;'"Aqy JNEJ

Przewodniczacy: dr 71: 'W~t:·

Czlonkowie: f} .I/:~ ~~' .
.....!.;.(4.~ .



UZASADNIENIE

Po rozpoznaniu w dniu 20.06.2012 r. w Biurze L6dzkiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej sprawy lek. wet. •••• ___ •• Sl:l_dL6dzkiej Izby Lekarsko

Weterynaryjnym w oparciu 0 zgromadzony material dowodowy oraz zeznania obwinionego

lek wet. ustalil, ze lek. wet. ptz;ed rozpoczeciem

dzialalnosci w swoim gabinecie w miejscowosci ••••• swiadczyl uslugi lekarsko -

weterynaryjne w okolicznym terenie pracujac na zasadzie umowy 0 wsp6lpracy z lek. wet.

•••••••• , reprezentujac tym samym gabinet--.. .._ mieszczacy siew_
prey u1 w trakcie wykonywania czynnosci lekarsko - weterynaryjnych

jak rowniez zabieg6w inseminacji na w.w terenie obwiniony rozpowszechnial wsrod

rolnik6w wizyt6wki informuiace 0 nieistniejacym gabinecie weterynaryjnym. Gabinet

weterynaryjny zostal zarejestrowany w LILW dopiero 30.03.2012 r.

Naganne jest rowniez postepowanie obwinionego, kt6ry pracujac na terenie gminy

_ •• _ nie podjal zadnych krok6w, celem nawiazania wsp6lpracy z lekarzami

weterynarii dotychczas pracujacymi w --_._

W zwiazku z powyzszym, Sad L6dzkiej Izby eekm:~w()'gf(Jf&'laryjnej orzeka jak
.. t60ZKIEJ Izay LevA" ACY SAOU

w sentencp. _ _ L.I\IV1S • ETERYNARYJNEJ

........ ·d········ .
r n. welt Wie,Jla
IPrzewodriic~

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwe Sadu L6dzkiej

lzby Lekarsko-Weterynaryjnej.

~~~ .._._-_. ". __ ..__ .. _ -------._ .



SAD
tooZKIEJ IZBY lEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
90-607 1:.6dz,ut. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636.75.95

Sygn. akt LILW/026/06/12

L6dZ, dn. 20.06.2012 r.

ORZECZENIE

SadL6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi w sldadzie:

Przewodniczaey: Wieslaw Brudnicki

Czlonkowie: Waldemar Gradecki

Nikodem Bluszcz
Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
, Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi lek. wet. Alicja Raczkowska

po rozpoznaniu w dniu 20.06.2012 r. w Lodzi sprawy lek. wet. ••••• a
ur.wdn.~.w syna •••

obwinionego 0 to, ze:

1. nie wykazal nalezytej starannosci w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, czym
naruszyl przepisy art. 4 ustawy 0 zawodzie Iekarza weterynarii i izbach lekarsko -
weterynaryjnych,

2. popelnil blad podczas leczenia kota, polegajacy na nie poinformowaniu wlasciciela
o zastosowaniu leku nie zarejestrowanego do leczenia tego gatunku zwierzat i nie
podj¥ prawidlowych dzialan w celu jego naprawienia, naruszaiac tym samym art. 29
pkt 4 oraz art.33 Kodeksu Etyki Lekarsko - Weterynaryjnej

1. Nie uznaje lekarza weterynarii winnym zarzucanych mu czyn6w i me
wymierza kary.

2. Kosztami postepowania obciaza Lodzka Izbe Lekarsko - Weterynaryjn .
PRZEWODNI ACY SADU
t60ZKIEJ Izay L WETERYNARYJNEJ

Czlonkowie:

Przewodniczacy: ..... sr.,. ..weti.Wi I W.B1ud"ieu.:"
UVlwv ~~.............................................

.....~?u.(?~. Y.:........



UZASADNIENIE

Po rozpoznaniu w dniu 25.01.2012 r. w Biurze L6dzkiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej sprawy lek. wet. •••• I'ur .• __ w ••••••••

-,

syna obwinionego 0 to, ze nie wykazal nalezytej starannosci

w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, czym naruszyl przepisy art. 4 Ustawy

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz art. 29 pkt 4

i art. 33 Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej.

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej uznal lek. wet. _ ••••

winnym zarzucanych mu czyn6w i wymierzyl kare nagany.

W dniu 22.02.2012 r. lek. wet. zloZyI odwolanie od wyroku Sadu I

instancji. Odwolanie zostalo zlozone w terminie. Rozprawa odwolawcza odbyla sie w dniu 24

kwietnia 2012 r. W orzeczeniu Sad II instancji uchylil orzeczenie Sadu I instancji i przekazal

sprawedo ponownego rozpatrzenia. W dniu 20.06.2012 r. odbyla si~ rozprawa Sadu L6dzkiej

Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Biorac pod uwage uzasadnienie Sadu Krajowej Izby

Lekarsko- Weterynaryjnej Sad L6dzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej zwr6cil szczegolna

uwage na tok postepowania z chorym zwierzeciem, Z zeznari obwinionego i posiadanej

dokumentacji wynika, ze kot zachorowal 4 pazdziernika 2010 r., w kt6rym to dniu

zastosowane zostalo leczenie przez lekarza Stan kota po podjetym leczeniu

ulegl naglemu pogorszeniu. Z dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej wynika, iz podano

kotu preparat zawierajacy inwermektyne. Z dostepnej dokumentacji jak rowniez wyjasnieri

zlozonychprzez obwinionego nie mozna jednoznacznie ustalic, ze poszkodowana nie zostala

poinformowana 0 zagrozeniach' zwiazanych z podaniem tego typu preparatu. Sad

jednoznacznie nie m6g1 ustalic, ze przyczyna pogorszenia stanu zdrowia bylo zastosowanie

inwermektyny-nie podjeto dodatkowych badan w celu ustalenia zaistnialego stanu zdrowia.

Nastepnego dnia- 5.10.2010 r. poszkodowana zglosila sie ponownie do gabinetu_

••• Z akt sprawy ( zlozonej skargi, przeshichari poszkodowanej przed ROZ, przeshichari

obwinionego przed ROZ oraz kart leczenia) wynika jednoznacznie, ze lek. wet. ..

.... podjal w dniu 5.10 w godzinach porannych (przed rozpoczeciem pracy w

przychodni) leczenie objawowe. Z zeznan obwinionego wynika, ze sugerowal kolejna wizyte

w tym samym dniu jezeli stan kota nie ulegnie poprawie. Jednoczesnie _

•••• _ mimo wczesniejszych zeznan potwierdzajacych wizyte w dniu 5.10 u dr

_z kotem nie potwierdzila na rozprawie w dniu 20.06.2012 r. tego faktu, mimo

odczytania przez S¥l wczesniejszych zeznan poszkodowanej oraz tresci skargi ( wszystkie

dok. z wlasnor~cznym podpisem poszkodowanej). Przyst~uj~c do przesluchania w



charakterze swiadka poszkodowana Sad LILW zapytal czy poszkodowana podtrzymuje

wczeSniejsze zeznania, tym, zeznania corki wystepujaeej w imieniu poszkodowanej podczas

rozprawy Sadu I instancji. (c6rka posiadala stosowne pelnomocnictwo ).Poszkodowana

odpowiedziala twierdzaco. Z dostepnych dokumentow wynika, iz mimo zlego stanu kota, w

dniu 5.10.2010 poszkodowana- mimo zalecen lek. wet , oraz Oak podala

poszkodowana w trakcie przesluchania) sugestii innego lekarza podczas wizyty w dniu 5.10 z

innym kotem, ze kot .w takim stanie "do rana nie przeZyje"- nie zglosila sie w tym dniu

z chorym zwierzeciem ani do lekarza ani do innego lekarza weterynarii. Na fakt ten

zwr6cil uwage Sad Krajowy, ze poszkodowana w tym dniu nie podjela pr6by ratowania kota,

ale sporzadzila skarge. Z akt sprawy oraz zeznan swiadka- lek. wet. •••••• wynika,
ze poszkodowana pojawila sie z chorym kotem dopiero w dniu 6.10.2010 r. Leczenie jakie

podj~ lek. wet. bylo leczeniem jedynie objawowym, a nie leczeniem

zwiazanym z zatruciem inwermektyna, Nie mozna zatem jednoznacznie stwierdzic, ze

przyczyna zaistnialego stanu zdrowia kota bylo podanie inwermektyny. Sad pragnie zwrocic

uwage na fakt, ze w dniu 5.10 lek. wet. podj~ probe leczenia objawowego

natomiast poszkodowana uniemozliwila kontynuowanie dalszego leczenia i pr6by ratowania

zycia zwierzecia,

Biorac pod uwage powyzsze fakty, Sad Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

oddala wniosek 0 ukaranie Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w punkcie 1 i 3.

odnosnie punktu 2 - t.j. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji Sad uznaje

udostepniona dokumentacje za zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa.

W zwiazku z powyzszym, Sad Lodzkiej Izby Lekarsko Wetel)'!!
PRZEWODNiC

w sentencji. t60ZKIEJ IZBY lEKAR

.nei orzeka jak
,CY SADU
ETERYNARYJNEJ

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w tenninie 14 dni za posred .ctwem Sadu L6dzldej
Izby Lekarsko- Weterynaryjne],

I



I S)\ 0
l60ZKIEJ IlBY !..EJW!SI(O-WETERYNARYJNEJ
90-607 t6dz, uf. W6fczanska 35/2

teUfax (0-42) 636-75-95
U>dZ dn. 21.03.2012 r.

[miejscowosc, data)...............................................

Sygn. akt tILW/026/05/12

ORZECZENIE

Sad todzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy - Tomasz Trebicki
Czlonkowie:

Wieslaw Brudnicki
Zygmunt Zalecki

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w Lodzi=Iek. wet .:Jaroslawa Rzesnego--.
po rozpoznaniu w dniu 21.03.2012 r. w t..odzi

sprawy lek. wet. 7 5 • J J I!I!II!I!I!!tlfl'. ..... Sf r. w . syna/ c6rki 75 - 75 b
obwim.ionych 0 to, Ze ~"'.""'_ l...w.e..@.'l..,x:(}!J!JrM .. t-Il'2:iJa.oe.l;u:I9.$o"""'O:I'1n(:rd.tmelcotoctz ~()~ , .. , J

. I
1. Uznaje lek. wet. . . .

winnym zarzucanych mu czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2. Obciaza lek. wet. kosztami postepowania w kwocie ~~.2.C:zl
( 1 . e»e"jY!seI- (.(.?!jl'4voA "'-/A '1'"S' ' L _J,/, ')~~rn.A . ";:'dzki' b k k W ..s owme.~......';"......._...Vfr.V~~ .. lf.r ..\-t?J.~ ... vr~/na rzecz 1JV eJ Iz y Le ars 0- eterynaryjnej

~~
w Lodzi.

Przewodniczacy: ..~/-Y7b.:.L~/a--~ t?
Czlonkowie : . ...................i;;;f.~~

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej.



e v.

UZASADNIENIE

Wdniu 21 marca 2012 roku Sad t6elzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnejuznal
winnym lek wet. zarzucanych mu czynow i wymierzyl kare
upomnienia. W ocenie Sadu lek. wet. , mimo podnoszonych w toku
sprawy argumentow, powinien zastosowac inna metode leczenia, nie ograniczajacsie do
proby ratowania zycia i zdrowia psa, stanowiacego wlasnosc pani
...... ajedynie do preparatu relanium.

Lek. wet. w dniu 21.03.2012 r. podal, ze w okresie kiedy mialo
miejscezdarzenie (atak padaczkowypsa na rynku medycynyweterynaryjnejnie
byl dostepny lek 0 nazwie Vetbutal, shrzacy do wprowadzania w narkoze pacjenta w
status epilepticus. -Jednakze zdaniem Sadu, posiadajac w swojej lecznicy lek propofolw
ilosci 5 ampulek Uak zeznal dnia 21.032012 r. oskarzony) lek. wet. w
konsekwencji braku reakcji psa na leczenie przy pomocy diazepamu, mog! podjac
probe leczenia psa w stanie status epilepticus propofolem. Podajac preparat propofol
oskarzony mogl zaindukowac i utrzymac znieczulenie do momentu przyjscia do pracy
personelu Uak pedal oskarzony- na goelz.8:00 rano), z pomoca ktorego mozna bylo
kontynuowac narkoze podaiac sewofluran przy uzyciu aparatu do znieczulenia
wziewnego, w ktorego posiadaniu byl lek. wet. W opinii Sadu
niewtasciwymbylo zalozenie lek. wet. Ze zastosowanie propofolu"nic
by nie dalo" (cyt. z zeznarl.lek.wet. z dnia 21.03.2012 r.).
iII•••• IIIIIIiIIIIi·.IIi. jako wlaScicielka psa powinna zdaniem Sadu zostac
poinformowana w spos6b szczeg610wy 0 mozliusosciach.leczenia pacjenta w status
epilepticusjakie znane sq. w medycynie weterynaryjnej oraz 0 mozliwosciachjakimi
dysponowal oskarZony lekarz weterynarii, majq.ctym samym pelen obraz sytuacji w
momencie podejmowania decyzji 0 eutanazji, sugerowanej przez lek: wet.
••• Ijako jedynego sposobuprzerwaniaatakupadaczkowego psa III' _.

Lek. wet nie poinformowal wlascicielki psa 0 innych metodach
leczenia oraz nie wprowadzil tych metod do procesu leczenia, czym naruszyl art. 4
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko
weterynaryjnychJLj.Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm./ .

W zwia.zku'z powyzszymSa.dt6elzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnejorzeka jak
w sentencji.

,,
,---=-- -. // '

/ // rzewodnicz4cyl
//



S)\O
t602kJEJ IZSY lEKARSKO-WETERYNARY JNEJ
90-607 t6dz, ul. W61czanska 35/2

......•.. W;~f~f.f9:1?l.q~9;'S;~S .
todi dn. 21.03.2012 r.

(miejscowosc,data)

Sygn. akt tILW/026/04/12

ORZECZENIE

Sad todzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczqcy- Wieslaw Brudnicki
Czlonkowie:

Maciej Blachiewicz
Zygmunt Zalecki

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnoser Zawodowej todzkiej Izby Lekarsko
WeterynaT,Y.jnejw Lodzi- dr n. wet. Zbigniewa Skrzeka

~
po rozpoznaniu w dniu,21.03.2012 r. w Lodzi

sprawy lek. wet. ur.. w syna/ c6rki ••••••
obwinionych 0 to, Ze nie prowadzil w spos6b prawidlowy dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej z
przeprowadzonych zabieg6w i eutanazji zwierzecia oraz ewidencji leczonych zwierzat,

1. Uznaje lek. wet.•••••••
winnym zarzucanych mu czyn6w
i wymierzakare upomnienia

2. Obciaza lek. wet. ~ kosztami postepowania w kwocie ~t€,.7.2..z1
( t • fI;4~f1r~Q. ';)e:1eAlYl .h,,(:-y' . .j- ~-"sc( 5'41) ~~dzki 0 I b Lek k W t on .slowme.~ ~'? : %..;..f...; ~ na rzecz LtV eJ Z y ars 0- e erynaryj eJ
w Lodzi.

~,
!

PrzeWOdnicZqCY~'0 , 0 0 0 .

, / f I'

Czlonkowie : " ~: ;~ ~

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnejo



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia
zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat It. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz.
13421 lekarze weterynarii sa obowiazaniu do prowadzenia dokumentacji lekarsko _
weterynaryjnej z wykonywanych zabiegow leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych
produktow leczniczych i pasz leczniczych, natomiast lekarz weterynarii leczacy zwierzeta
dokonuje wpisoww ewidencji leczenia zwierzat.

Na posiedzeniu Sadu Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w dniu 21.03.2012 r.
lek. wet. przyznal sie do zarzucanych mu czynow, t. j. do tego, iZ nie
prowadzil w sposob prawidlowy dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej z przypadku
pomocy porodowej, reanimacji oraz eutanazji zrebaka 30.04.2011 r. w gospodarstwie
rolnym pana .. zam. w , _ •••••

Wymierzaj~c kare Sad wzial pod uwage dotychczasowa niekaralnosc lek. wet.

W zwiazku z powyzszym Sad Lodzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej orzeka jak w
sentencji.

'. ACY SADU
'"''''' ,... , .....WETERYNARYJHEI



SAD
t60J;IEJ IZSY lEKARSKQ.WETERYNARYJNEJ
~O·6D7t6dz, ul. W6lczar.ska :lff

t(lut'.lX (0·42) 636. 7;:;.r-r. L6dZdn. 30.01.2012 r.
(miejscowosc, data)

...............................................

Syp. akt ~aW/026/03/12

ORZECZENIE

Sad t6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w todzi
w sldadzie:

Prsewodniczacy -Bozena Olczyk
Czlonkowie:

MiroslawKasiura
Tomasz Tn;bicki

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zast~pcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej t6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w todzi lek. wet. -Jaroslawa Rzesnego

po rozpoznaniu w dniu 25.01.2012 r. w Lodzi

sprawylek.wet ..

obwinionych 0 to, ze
niestarannie przeprowadzili zabieg chirurgiczny a prowadzony okres
rekonwalescencji kotki odbiegal od zasad dobrej praktyki weterynaryjnej

l.Uznaje lek. wet.••••••••••••••••••••• _
winnym zarzucanych im czyn6w

--., i wymierza kare upomnienia dla kazdego z lekarzy obwinionych

2.0bcia.Za,lek. wet. kosztami postepowania w kwocie :

Lek.wet. 295,47 zl (dwiesciedziewiecdzieaiat piec 47/100)
Lek.wet - 295,47 zl (dwiesciedziewiecdziesiat piec 47/100)
Lek.wet. - 295,47 zl (dwiesciedziewiecdziesiat piec 47/100)

na rzecz LQdzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi.

Pr dni .~. ~, ,,9Ulb\'Czewo ~cza.cy...... . J.. i,. .
Czlonkowie : . utf:1{!;;;; .

, 0F..... ...: ~...-Y7



UZASADNIENIE

Po rozpoznaniu w dniu 25.01.2012 w Biurze Lodzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej sprawy ze skargi pani Sad LodzkiejIzby
Lekarsko Weterynaryjnej uznal ww. lekarzy winnych i wymierzyl kare
upomnienia. Lekarze weterynarii •••••••••

........ w spos6b niestaranny przeprowadzili okres rekonwalescencji
kotki po zabiegu sterylizacji, czym naruszyli art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia

1990 r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych
/Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767/ . W analizie postepowania Sad przychylil
sie do opinii bieglego, w kt6rej to biegly podaje, iz ,,(...) oddawanie
wlascicielowi niewybudzonego po narkozie zwierzecia jest niedopuszczalne
(...)" W opinii Sadu lekarze weterynarii winni zastosowac antybiotyki

codziennie by nie dopuscic do powiklan pooperacyjnych - powstania ropnia.
W trakcie kontynuacji leczenia kotki podano Pyralgine i Vecort, co w ocenie
Sadu nie mialo uzasadnienia medycznego a dodatkowo moglo sprzyjac
rozwinieciu sie powiklan pooperacyjnych, co moglo spowodowac zagrozenie
zycia pacjenta. Lekarze weterynarii ..

....... nie dolozyli nalezytej starannosci w opiece pooperacyjnej, co
doprowadzilo do powstania ropnia zdiagnozowanego dopiero przez lekarzy
Lecznicy 11 dni po zabiegu, a 12h po ostatniej wizycie w
zakladzie leczniczym lek. wet.••••••••

W opinii Sadu lekarze weterynarii po wykonanym zabiegu powinni
zaj~c sie pacjentem, w tym przede wszystkim kontrolowac jego stan w trakcie
i bezposrednio po wykonanym zabiegu. Opieke taka nalezy sprawowac z

nalezyta starannoscia, Uwage Sadu zwr6cil rowniez fakt, ze lekarze
weterynarii bagatelizowali informacje wlasciciela zwierzecia 0 pogarszajacym

sie samopoczuciu zwierzecia nie zlecajac dodatkowych obserwacji i nie
dostrzegli (mimo wskazania przez wlascicielke miejsca nowopowstalej rany
na brzuchu) budujacego sie ropnia.

Zdaniem Sadu lekarze weterynarii powinni reagowac i sprawdzac

kazda informacje 0 pogarseaiacym sie stanie zdrowia zwierzecia, szczeg6lnie
dotyczy to zwierzat bezposrednio po zabiegach chirurgicznych. Wopinii Sadu



lekarze weterynarii kaZelorazowootrzymujae niepokojace wlasciciela sygnaly
powinni zaproponowac wizyte wlasciciela ze zwierzc;ciem i kontrole stanu

zd.rowia, a nie, jak mialo to miejsce w omawianej sprawie sugerowac
czekanie do kolejnej wizyty za kilka dni. Lekarze weterynarii powinni rowniez

zbadac powstala rane i dociec jej przyczyny, tym bardziej ze na jej pojawienie
sie wyraznie wskazywala wlascicielka zwierzc;cia.

Nadto Sad pragnie zaznaczyc, iZ lekarze weterynarii w swej pracy nigdy
nie powinni kierowac sie rutyna, Nalezy doglebnie analizowac sprawdzac, a
przede wszystkim podchodzic indywiduaInie do kazdego przypadku

W zwiazku z powyzszym Sad LOdzkiejIzby Lekarsko Weterynaryjnej orzeka
jak w sentencji

........~Q.; ~91J~ .
/Przewodniczaey/

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14dni za posrednictwemSadu
L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.



SAD
lOOJ(iEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARY JNEJ
eD-60l t6dz, ul, W61czanska 3"512

latlfax (0-42) 636-75-95 L6dZ, dn. 30.01.2012 r.

Sygn. akt LIL W/026/02/12

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi w sldadzie:

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

dr n. wet. Bozena Olczyk

Protokolant:

lek. wet. Miroslaw Kasiura
lek. wet. Tomasz Trebicki
Agata Wasiak

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

po rozpoznaniu w dniu 25.01.2012 r. w Lodzi sprawy lek. wet. •••••
ur. w dn. r. w syna

obwinionego 0 to, ze:

I1. nie wykazal nalezytej starannosci w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, czym
naruszyl przepisy art. 4 ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -
weterynaryjnych,

2. popelnil blad podczas leczenia kota, polegajacy na nie poinformowaniu wlasciciela
o zastosowaniu leku niezarejestrowanego do leczenia tego gatunku zwierzat i nie
podj~ prawidlowych dzialan w celu jego naprawienia, naruszajac tym samym art. 29
pkt 4 oraz art.33 Kodeksu Etyki Lekarsko - Weterynaryjnej

,--... 1. Uznaje lekarza weterynarii ••••• Iwinnym zarzucanych mu czyn6w iwymierza
kare nagany.

2. Obciaza lekarza weterynarii kosztami postepowania w kwocie 644,43 zl
(szescset czterdziesci cztery 43/100) na rzecz L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Lodzi.

P dni . (ir""r-.>tl. i~ \.9u.~~,rzewo cZllCy ::~~,~ ~.'lo ..

·Czlonkowie: ~.!.fL.... ..

.....~~: .............•~~



UZASADNIENIE

Po rozpoznaniu w dniu 25.01.2012 r. w Biurze L6dzkiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej sprawy lek. wet. ...... Uf .• __ w ••••••• 11
syna obwinionego 0 to, ze me wykazal nalezytej starannosci

w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, czym naruszyl przepisy art. 4 Ustawy

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz art. 29 pkt 4
iart. 33 Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, SsAwymierza kare nagany.

Sad zauwazyl co nastepuje:

Z zeznan pokrzywdzonej Pani zam. ul.•••••• ,

• .,wynika, ze w dniu 04.10.2010 r. 0 godzinie 11.40 zglosila sie
z kotkiem poltoramiesiecznym do Przychodni Weterynaryjnej _._ ••••••

w w celu wyleczenia ucha, poniewaz kot trzepal uchem i drapalje.

WlaScicielka chciala takze odrobaczyc kota. Lekarz zakroplil uszy, przeciw robakom pedal

zastrzyk. Nastepnego dnia kot nie mogl siC(podniesc, nie stawal na lapach, mial drgawki, nie
mogl ruszac jezykiem, Pokrzywdzona udala siC(z kotem powt6rnie do p. . kt6ry nie

podjal skutecznego leczenia oraz nie chcial podac nazwy lek6w, kt6re zastosowal u kota.

Poniewaz kot by! nadal w bardzo zlym stanie, wlascicielka zdecydowala siC(na podjecie

leczenia w innej lecznicy. Z skargi pokrzywdzonej z dnia 05.10.2010 r. wynika, ze lekarz nie

chcial powiedziec jakie zastosowalleki, natomiast w ksiazeczce zdrowia kota zapisano, ze kot

zostal odrobaczony oraz ze stwierdzono swierzb.

Z protokolu przesluchania swiadka, lekarza weterynarii Gabinet

Weterynaryjny ul. wynika, ze w dniu 06.10.2010 r.

zglosila siC(do niego pokrzywdzona z kotem w wieku 6-7 tygodni w stanie krytycmym, bez

odruch6w zrenicowych, czucia powierzchownego i glC(bokiego.Z braku mozliwosci ustalenia
t-

zastosowanych lek6w w innej lecznicy, podjeto leczenie objawowe.

Z protokolu przesluchania lekarza weterynarii Pana z dnia 24.02.2011

r. wynika, ze po dokonaniu ogledzin kota stwierdzil swierzb uszny i zapchlenie, ponadto kot

by! zaniedbany i wychudzony, wiek kota okreslil na okolo 1,5 miesiaca, Zastosowal

nast~uj~e leczenie: 0,02 ml ivermektyny, z tego podano po kropelce do kazdego ucha,

reszte leku podano w iniekcji podsk6mej w okolicy ledzwiowe], przeciwko pchlom Fiprex

w aerozolu (karta wizyty nr 16736 - data 04.10.2010 r.) Nastepnego dnia pokrzywdzona

zglosila siC(z kotem infonnuj~, ze kot niedomaga, podano wit. B12 w dawce 0,5 ml, wit. Bl

w dawce 0,5 mI, Catosal w dawce 0,5 ml.(karta wizytynr 16736 z dn. 05.10.2010). U kotanie

obserwowano wymiot6w, biegunki, poraien.



Decydujac si~ na podanie preparatu leczniczego nie zarejestrowanego w Polsce jako

leku stosowanego w leczeniu ps6w i kot6w, zawierajacego substancje czynna - iwermektyne
w leczeniu kota w wieku 7 tygodni, lek. wet. nie poinformowal wlasciciela
zwierzecia 0 mozliwych konsekwencjach stosowania iwermektyny u tego gatunku zwierzat.
Jest to niezgodne z art. 29 pkt 4, kt6ry m6wi, ze: wprzypadku zamiaru zastosowania nowych
metod, niedostatecznie sprawdzonych w praktyce lekarskiej, lekarz weterynarii powinien
poinformowae 0 tym posiadacza zwierzecia i uzyskae jego zgode. Lek jest zarejestrowany

jako preparat 0 wlasciwosciach p-pasozytniczych u bydla, owiec, swm i koni, bywa

stosowany przez lekarzy weterynarii w leczeniu ps6w i kot6w, jednakze 0 jego ewentualnych

skutkach ubocznych nalezy bezwzglednie poinformowac wlasciciela zwierzecia, Lekarz

weterynarii •••••• powinien zdaniem Sadu poinformowac wlascicielke zwierzecia
.~

przed rozpoczeciem leczenia 0 fakcie, ze proponowany lek nie jest zarejestrowany w Polsce

jako lek stosowany w leczeniu ps6w i kotow oraz jakie konsekwencje moze niesc za soba

jego podanie. Blednym w opinii S~u bylo zastosowanie leku u zwierzecia przygarnietego,
w og6lnie slabej kondycji. Ponadto preparatu Fiprex nie nalezy stosowac u kociat ponizej

8 tygodnia zycia, 0masie ciala ponizej 1 kg oraz u kot6w chorych (choroby ukladowe, stany
goraczkowe) lub w okresie rekonwalescencji.

Obwiniony lekarz weterynarii me informujac pokrzywdzonej
o zastosowanych preparatach leczniczych, naruszyl rowniez art. 27 pkt 2 Kodeksu Etyki

i Deontologii Weterynaryjnej: lekarz weterynarii uprzednio leczqcy zwierze powinien na

zyczenie swego nastepcy przekazac mu wszystkie niezbedne informacje 0 przebiegu
dotychczasowego leczenia.--~

'-. ~ Lekarz weterynarii w dniu 12.03.2010 r. zostal uznanym winnym tego,

---ze niedokladnie poinformowal wlasciciela 0 skomplikowanym zlamaniu i rokowaniach oraz

niewtasciwie prowadzil dokumentacje i wymierzono mu kare upomnienia. Jest to wiec drugie

naruszenie przepisow 0 dobrej praktyce weterynaryjnej, stwierdzone w przypadku
p.

w zwiazku z powyzszym, Sad t6dzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej orzeka jak
w sentencJi.

..........~ ~~~ .
lPrzewodnicz~y/

Od niniejszego orzcczenia przysluguje odwolanie do Sq,duKrajowego w terminie 14 dni za po§rednictwem Sq,duL6dzkiej
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.



SAD
t~ IZBY'LEKARSKQ.WETERYNAAYJA&1
~-6~Z. t6dz, ul W61czanska 3512

tlI'.1.fax (0-4.2)o~"r75-SS
todi dn. 11.05.2011

(miejscowosc,datal............................................... - - ~- ------_-_ - ~-- ------ --~- ---- ~

Sygn. akt ULW/026/03/2011
(ROZ: Pw 16/2010)

ORZECZENIE

Sad t6dzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej w todzi
w sldadzie:

Przewodniczacy -Bozena Olczyk
Czlonkowie:

Miroslaw Kasiura
Tomasz Trebicki

Protokolant Agata Wasiak

~ obe,cno~ci . Rzeczn~a [Zastepcy] Odpowiedzialnosci Zawod6wej tddzkiej Izby~karsko-
• 'terynaryine] w l:.odzi !
po rozpoznaniu w dniu 11.05.2011 r. w todzi
sprawy lek. wet. r.. w syna/ c6rki •••• .,
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil dokumentacji lekarsko weterynaryjnej w Gabinecie
Weterynaryjnym w .....

I.Uznaje lek. wet ,
winnym zarzucanych mu czyn6w
i odstepuje.od wymierzenia kary

2.0bcia.Za lek. wet. ••••• kosztami postepowania w wysokosci 114,54 zl.

Przewodn~cZl\CY:~'". ",'; ,., .
Czlonkowie : . ..~~~ ..

.../.f:;fi ....~.: .....~~

UZASADNIENIE
Obwiniony Iekarz weterynarii nie prowadzil prawidlowo dokumentacji lekaisko
weterynaryjnej w Gabinecie Weterynaryjnym w oswiadczyl , ze od kontroIi
dokumentacja prowadzona jest w spos6b prawidlowy. Zaniedbania w postaci braku dokumentacji
obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi powoduje naruszenie przepisu art. 53 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chor6b zakaznych
zwierzat, jak tez przepisy Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004
r Z ;t;!'I.iqes.q i epotlQbu prowadzenia ewidencji leczenia zwierzat i dokumentacji lekarsko
,; ;'.t~ryr.t;c!l"'yjneJ(Dz.U.nr 100, poz, 1022) oraz art. 69 ust. 1 ustavvy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo
rarmaeeutyczne. Obwiniony nie przestrzegal rowniez zasad Kodeksu Etyki i Deontologi art. 29 z
dnia 24 marca 2008 r. Jednak Sad wzial pod uwage postawe obwinionego, oraz fakt, ze uchybienia

,',~lyusuniete, stosuj ac art. 61. § 2 KodeksuKarnegoodstepuje od wymierzeniakary.

.. ~.;.!;).~ .
/Przewodniczacy/

~··~jszego.fWZ.eCzeniaprzysruguje odwolanie do Sadu Krajowego w terrninie 14 dni za posrednictwem Sl\.duL6dzkiej Izby
. 'W~}':1ar;-1nej. .



S.I\D
t6r.J IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJR&1
~-607 t6dz, ul. W61czanska3512
" ..• ~Iax (0-42) 6~!Z:;·75-9S

t6dz dn. 08.04.2011

Od 11J~;t:;<.~~:!..•~:::~;:.:'..~~:~~~:':~-~~•••.•••••••••••••••••••••••••

LekarS-ygrf:' aktPw 11j 2010
lILt-! (0iG (0£ IrR_oj)

ORZECZENIE

Sad todzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
wskladzie: .

. Przewodniczacy -Bozena Olczyk
Czlonkowie:

Maciej Blachiewicz
Waldemar Gradecki

Protok6lant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej todzkiej Izby Lekarsko
~eterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 08.04.2011 r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. . w synaj c6rki •••au .s
obwinionego 0 to, ze- nie prowadzil dokumentacji lekarsko weterynaryjnej w Gabinecie
Weterynaryjnymw. .

.1.Uznaje lek. wet.•••••••
.winnym zarzucanych mu czyn6w
i wymierzakart; upomnienia

2.0bcia.Za,lek. wet. kosztami postepowania w kwocie 243,02 zl na rzecz
todzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi.

• ~"'\;~AI'" Nv.t.,\I\,
Przewodniczacy: ~~'G. ~ ..~.~.\. .
Czlonkowie: ~~~. ~" ~t~~ .J.p~1/_,'()'F........... 'tt(I1tfit;u c: ..

UZASADNIENIE
Obwinionylekarz weterynarii .nie prowadzil dokumentacji lekarsko weterynaryjnejw
Gabinecie Weterynaryjnym w oswiadczyl, ze od kontroli dokumentacja
prowadzona jest w spos6b prawidlowy. Zaniedbania w postaci braku dokumentacji obrotu
produktami leczniczymiweterynaryjnymi powoduje naruszenie przepisu art. 53 pkt. 2 i 3 ustawy z
dnia 11marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierzat, jak
tez przepisy Rozporzadzenia Ministra RolnictwaI rozwojuWsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. z zakresu i
sposobu prowadzenia ewidencji leczenia Z\Vi.erz~ti dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej (Dz.U. nr
100, poz. 1022) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo farmaceutyczne.
Obwinionynie przestrzegal rowniez zasad Kodeksu Etyki i Deontologi art. 29 z dnia 24 marca 2008
r. Z uwagi, iZ nie byla to pierwsza kontrola ze strony Nadzoru Farmaceutycznego, wykazujaca
uchybienia Sad todzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanawia wystapic z wnioskiem do Rady
I6dzkiejizbyLekarsko-Weterynaryjnej 0 przeprowadzeniekontroli doraznej przez Czlonk6wRady.

..........~ ~~~l .
/Przewodniczacy/

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej.



::;I\Dto.e.r IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJRSl
1iIt~607t6d~, ul. W61czariska3512

• .l:ax (0.421 o~h·75-9S.......................... 'J ••••••••••••••••••••••

tOd£dn. 08.04.2011

Sygn. akt Pw 04/2010

-61tt--f /O}!_r;/o ,(IIYJI 1 ORZECZENIE

SC\dL6dzkiejIzbyLekarsko-Weterynaryjnej w todzi
w sldadzie:

Przewodniczaey-Bozena Olczyk
Czlonkowie:

Maciej Blachiewicz
Waldemar Gradecki

Protokolant Agata Wasiak

w obecnosci Rzecznika [Zaatepcy] Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w todzi
~

po rozpoznaniu w dniu08.04.20 11 r. w todzi
sprawylek. wet. ur r. w synaj'corki ••••••••
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil dokumentacji lekarsko weterynaryjnej w Gabinecie
Weterynaryjnymw _ ••••••••

1.Uznaje lek. wet .•••••••
winnym zarzucanych mu czynow
i .wymierza kare upomnienia

2.0bci~ __ lek. wet. kosztami
...... ~ .2...4.~ -t. if?z. 21 na rzecz

Lodzkiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej w todzi.

postepowania w kwocie

Przewodniczacy: J:lJ£~ ~~\.:. .
C I nk . . tJ~ C,vd,,~Z 0 owie r ; .. vi···,t: .

..............igdf~4··~··········

UZASADNIENIE
Obwiniony lekarz weterynarii ~ 1IIrowadzil dokumentacji lekarsko weterynaryjnej w
Gabinecie Weterynaryjnym w 5 : [ Jak sam oswiadczylposiadal
z kilku ostatnich lat jedynie szczatkowa dokumentacje, Oswiadczyl jednoczesnie, ze od kontroli
dokumentacja prowadzona jest w sposob prawidlowy. Zaniedbania w postaci braku dokumentacji
obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi powoduje naruszenie przepisu art. 53 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych
zwierzat, jak tez przepisy Rozporzadzenia Ministra RoInictwaI rozwoju Wsi z.dnia 28 kwietnia 2004
r. z zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji Ieczenia zwierzat i dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej (Dz.U.nr 100, poz. 1022) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo
farmaceutyczne. Obwiniony nie przestrzegal rowniez zasad Kodeksu Etyki i Deontologi art. 29 z
dnia 24 marca 2008 r.

.. ~ ~~ .
!Przevvodrric~cy/

Od niniejszego orzeczenia przysluguje odwolanie do Sadu Krajowego w terminie 14 dni za posrednictwem Sadu L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej.


