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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/100 - Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu
zwierząt, w tym towarzyszących

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Krystian Kułaga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/1 09/2017
z 12.09.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku, ul. Na Stoku 50,
80-874 Gdańsk (dalej: "Inspektorat")

Beata Lutkiewicz, Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
(dalej: "Wojewódzki Inspektor")1

(dowód: akta kontroli str. 1-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W obowiązujących w Inspektoracie w latach 2015-2017 (I półrocze)2 regulacjach
wewnętrznych i rocznych planach kontroli uwzględniono zagadnienia dotyczące
obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi w zakładach
leczniczych dla zwierząt. Regulacje te i plany kontroli zapewniały możliwość
sprawowania nadzoru nad obrotem tymi produktami w powyższych podmiotach.

Regulacje wewnętrzne oraz plany kontroli Inspektoratu w zakresie nadzoru nad
obrotem detalicznym produktami leczniczymi i nad realizacją recept w aptekach
ogólnodostępnych i punktach aptecznych nie wyszczególniały leków
wykorzystywanych w weterynarii. Plany kontroli sporządzane były bez pozyskiwania
i analizy danych dotyczących rynku leków z obszaru weterynarii.

Inspektorat, w ramach możliwości kadrowych, przeprowadzał w ww. okresie m.in.
w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych kontrole obrotu detalicznego
produktami leczniczymi zawierającymi substancje hormonalne, anaboliczne,
odurzające lub psychotropowe oraz realizacji recept na produkty o takim działaniu.
Z protokołów tych kontroli (739) nie wynikało, czy i ile z nich dotyczyło leków
o działaniu odurzającym lub hormonalnym, wykorzystywanych w obszarze
weterynarii, jak również, czy obejmowały one recepty wystawione na ww. leki przez
lekarzy weterynarii.

W badanym okresie Inspektorat przeprowadził w zakładach leczniczych dla zwierząt
48 kontroli w zakresie obrotu substancjami o działaniu odurzającym
i psychotropowym. W przypadku części kontroli nie ustalano zapasu posiadanych
przez te zakłady substancji psychotropowych i środków odurzających, pomimo
wprowadzenia i stosowania w Inspektoracie formularza "protokołu kontroli gabinetu

1 Do 06.12.2016r. stanowisko Wojewódzkiego Inspektora zajmowała Pani Grażyna Mazurowska. Od 07.12.2016r.
do 07.04.2017r. obowiązki Wojewódzkiego Inspektora wykonywała zastępca Wojewódzkiego Inspektora Pani Beata
Lutkiewicz, która z dniem 08.04.2017r. powołana została na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora.

2 Badaniami objęto również działania Inspektoratu podejmowane przed, jak i po tym okresie, o ile miały one bezpośredni wpływ
lub związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą.

2



Opis stanu
faktycznego

weterynaryjnego", z którego treści wynikał wymóg dokonywania ustaleń również
w tym zakresie. Ponadto w kontrolach, w których sprawdzono zapas posiadanych
przez zakład środków odurzających i psychotropowych i stwierdzono, że ich ilość
przekraczała średnie 14-dniowe zużycie, Inspektorat nie wzywał kontrolowanych
do usunięcia stwierdzonych uchybień.

Inspektorat nie współdziałał w okresie objętym kontrolą z Pomorskim Wojewódzkim
Lekarzem Weterynarii, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, organami
dochodzeniowo-śledczymi lub innymi organami i instytucjami w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi
i stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych i produktów leczniczych
o działaniu odurzającym lub hormonalnym, wykorzystywanych w weterynarii. Do
Inspektoratu nie wpłynęły żadne wnioski w tym zakresie, a wyniki jego działalności -
jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - nie wskazywały na potrzebę nawiązania takiej
współpracy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja pracy Wojewódzkiego Inspektoratu

Farmaceutycznego
1.1. W regulaminie organizacyjnym Inspektoratu3 określono, że do zakresu
obowiązków inspektorów farmaceutycznych ds. nadzoru nad aptekami, działami
farmacji szpitalnej i punktami aptecznymi należy w szczególności kontrolowanie
m.in. gabinetów weterynaryjnych - w zakresie prawidłowości obrotu środkami
odurzającymi i substancjami psychotropowymi, posiadanymi po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Inspektora, o której mowa wart. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii4, na posiadanie i stosowanie przez zakład leczniczy dla zwierząt,
w celach medycznych, preparatów zawierających środki odurzające grup l-N, II-N,
III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P (dalej: "zgoda
Wojewódzkiego Inspektora na posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych") .

(dowód: akta kontroli str. 24-34)

W regulaminie organizacyjnym Inspektoratu oraz w innych aktach wewnętrznych
nie określono zakresu, sposobu, częstotliwości i kryteriów doboru jednostek
do prowadzenia kontroli przez inspektorów farmaceutycznych w zakresie obrotu
produktami leczniczymi, w obszarze weterynarii, o działaniu odurzającym oraz
hormonalnym, a także kontroli realizacji recept wystawianych przez lekarzy
weterynarii na produkty o takim działaniu. Kontrole w zakresie wydanych przez
Wojewódzkiego Inspektora zgód na posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych, uwzględniano w rocznych planach kontroli Inspektoratu.

(dowód: akta kontroli str. 10-36)

Szczegółowy zakres kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt, dotyczący obrotu
substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi objętymi zgodą
Wojewódzkiego Inspektora na posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych, opisano w pkt. 2.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3 Zarządzenie Nr 9/2015 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku.
4 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm.).
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Inspektor farmaceutyczny w Inspektoracie, do obowiązków której należał m.in.
nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczeniem środków odurzających
i substancji psychotropowych, wyjaśniła, że:
- kontrole przeprowadzane były w trybie planowym;
- nie można określić częstotliwości kontroli wszystkich jednostek posiadających

zgodę Wojewódzkiego Inspektora na posiadanie środków odurzających lub
substancji psychotropowych; większość z nich nie była kontrolowana ze względu
na ich znaczną ilość (szacunkowa ilość w województwie pomorskim według
rejestru - 399) oraz zbyt małą obsadę kadrową w Inspektoracie. Kontrole te nie
stanowiły dużego odsetka w stosunku do kontroli przeprowadzanych przez
Inspektorat w jednostkach całkowicie mu podległych z tytułu wydania zezwolenia
lub zgody lub opinii, na podstawie których mogły prowadzić działalność;

- kryterium doboru jednostek było losowe lub ponowna kontrola w wyniku
stwierdzenia poważnych niezgodności;

- do Inspektoratu nie wpływały skargi dotyczące zakładów leczniczych
dla zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 35-36,43-46)

W żadnym akcie wewnętrznym nie uregulowano kwestii nadzoru nad obrotem
lekami hormonalnymi w obszarze weterynarii w zakładach leczniczych dla zwierząt
z uwagi na - jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - brak kompetencji w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 37-40)

1.2. W regulaminie organizacyjnym Inspektoratu określono, że do zakresu
obowiązków inspektorów farmaceutycznych ds. nadzoru nad aptekami, działami
farmacji szpitalnej i punktami aptecznymi należy w szczególności kontrolowanie
działalności m.in. aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w zakresie
m.in. wydawania produktów leczniczych.

Według wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora:
- w ramach kontroli (aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych)

wydawania produktów leczniczych prowadzona była kontrola realizacji recept,
w tym wystawionych przez lekarzy weterynarii na środki odurzające, czy
hormonalne;

- żaden przepis prawa nie uprawnia Inspektoratu do kontrolowania zasadności
wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 24-34, 37-40)

1.3. Przygotowanie planów kontroli placówek obrotu pozaaptecznego (do których
należą gabinety, kliniki, przychodnie i lecznice dla zwierząt), w tym przechowujących
i prowadzących obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
przypisano inspektorom farmaceutycznym w drodze polecenia służbowego. Kontrole
nie obejmowały obrotu produktami zawierającymi substancje hormonalne
wobszarze weterynarii, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, z uwagi na brak
kompetencji w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił również, że realizacja recept, w tym wystawionych
przez lekarzy weterynarii na środki odurzające, odbywa się w ramach planowych
kontroli aptek.

(dowód: akta kontroli str. 37-40)

Przygotowanie rocznych planów kontroli aptek ogólnodostępnych oraz innych
jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi zostało przypisane
w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu stanowisku zastępcy Wojewódzkiego
Inspektora.
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Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora (w okresie od 15.03.2016 r. do
07.04.2017 r. zatrudnionego na stanowisku zastępcy Wojewódzkiego Inspektora)
wynika, że Inspektorat opracowując plan kontroli na dany rok, obejmujący m.in.
apteki ogólnodostępne i punkty apteczne oraz gabinety, kliniki, przychodnie
weterynaryjne, przyjął następujące kryteria: uwzględniał czas, jaki upłynął od
ostatniej kontroli w danym podmiocie kontrolowanym oraz uchybienia stwierdzone
wostatniej kontroli, wraz z realizacją wniosków pokontrolnych w odniesieniu do
aptek ogólnodostępnych. Inspektorat przy opracowaniu tych planów uwzględniał
także realne możliwości i obsadę kadrową Inspektoratu. Inspektorat dąży do
zapewnienia przeprowadzenia kontroli w każdej aptece ogólnodostępnej
z częstotliwością co 3 lata.

Ponadto Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że kryteria dotyczące doboru jednostek
wobszarze weterynarii (w opracowaniu planu na 2017 r.) uwzględniały dobór
losowy podmiotów lub stwierdzenie istotnych niezgodności w trakcie ostatniej
kontroli. Plan kontroli na 2017 L, W zakresie zakładów leczniczych dla zwierząt,
uwzględniał nowe gabinety, przychodnie i lecznice dla zwierząt, które występowały
po raz pierwszy z wnioskiem dotyczącym zgody Wojewódzkiego Inspektora
na posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz
zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz
uwzględniając obszar działania Inspektoratu, określony wart. 108 i art. 109 ustawy -
Prawo farmaceutyczne5 (m.in. kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących
obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi), Inspektorat
główny nacisk kładzie na kontrole podmiotów prowadzących obrót detaliczny
produktami leczniczymi (apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i sklepy zielarsko-
medyczne). Liczba kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt wynika z dużej liczby
aptek nadzorowanych i stanu zatrudnienia inspektorów farmaceutycznych
realizujących takie kontrole.

(dowód: akta kontroli stL 4-5, 24-34, 47-50)

1.4. W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) przeprowadzono w zakładach leczniczych
dla zwierząt 48 kontroli obrotu produktami o działaniu odurzającym
i psychotropowym, wykorzystywanych w obszarze weterynarii, z tego: w 2015 L -
20, w 2016 L - 21, a w I półroczu 2017 r. - siedem kontroli.

Nie planowano i nie przeprowadzano kontroli dotyczących wyłącznie realizacji
recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze o działaniu
odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 43-46, 51, 53, 170-238)

Inspektor farmaceutyczny w Inspektoracie oświadczyła, że w trakcie kontroli
przeprowadzanych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych
kontrolowane były recepty realizowane ze 100% odpłatnością w wybranym
do badania okresie, w tym potencjalne recepty weterynaryjne - o ile realizowane
były w tym okresie. W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości w ich
wystawieniu i realizacji, w protokole kontroli wpisywano "prawidłowe". W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji recept weterynaryjnych (nie stwierdzono
takich przypadków w latach 2015-2017 - do 30 czerwca) zostałyby one opisane
w protokole kontroli.

Jednocześnie inspektor farmaceutyczny poinformowała, że formularze protokołów
kontroli apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego zostały wprowadzone
w Inspektoracie na podstawie procedur Głównego Inspektora Farmaceutycznego:
GIFIWIF/SOP/002/01 (dat. kontroli apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu

5 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.).
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farmacji szpitalnej) i GIFIWIF/SOP/003/01 (dat. kontroli punktów aptecznych,
placówek obrotu pozaaptecznego oraz sklepu zielarsko-medycznego).

(dowód: akta kontroli str. 55-137)

1.5. W analizowanym okresie szesclu inspektorów farmaceutycznych
przeprowadzało kontrole w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych
i innych podmiotach prowadzących obrót produktami leczniczymi. Zdaniem
Wojewódzkiego Inspektora, obsada kadrowa nie była wystarczająca. W piśmie
z 07.12.2016 r. do Wojewody Pomorskiego Wojewódzki Inspektor, jako pierwszy
z najistotniejszych problemów w zakresie działalności Inspektoratu w 2016 r.,
wskazał "znaczną (i wzrastającą m.in. w związku z nowelizacjami prawa) liczbę
wykonywanych zadań przy nieadekwatnej liczbie pracowników. Organ kontroluje
prawie 1.000 funkcjonujących podmiotów, a jednocześnie rozpatruje co roku
kilkadziesiąt wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej. W Inspektoracie zatrudnionych jest sześć osób na stanowiskach
wiążących się z wykonywaniem ustawowych zadań inspektoratu (nie licząc
kierownika i zastępcy). Tak więc liczba zatrudnionych w Inspektoracie osób jest
nieadekwatna do powierzonych organowi zadań".

(dowód: akta kontroli str. 4-9, 37-42, 51-52)

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że pracownicy Inspektoratu nie byli szkoleni
w zakresie dotyczącym stosowania produktów leczniczych w obszarze weterynarii,
z uwagi na fakt, że kontrola zasadności stosowania takich produktów nie leży w jego
kompetencji.

(dowód: akta kontroli str. 37-40)

1.6. W analizowanym okresie Inspektorat nie otrzymał zaleceń, wytycznych, itp.,
przekazanych do stosowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
dotyczących kontroli obrotu produktów leczniczych wykorzystywanych w obszarze
weterynarii oraz realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na
produkty lecznicze, w szczególności o działaniu odurzającym oraz hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 37-40)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

W przyjętych w Inspektoracie regulacjach wewnętrznych i rocznych planach kontroli
uwzględniono zagadnienia dotyczące obrotu substancjami psychotropowymi
i środkami odurzającymi w zakładach leczniczych dla zwierząt. Regulacje te i plany
kontroli zapewniały możliwość sprawowania nadzoru nad obrotem tymi produktami
w powyższych podmiotach. Regulacje wewnętrzne dotyczące nadzoru nad obrotem
detalicznym produktami leczniczymi i nad realizacją recept w aptekach
ogólnodostępnych i punktach aptecznych nie wyszczególniały leków
wykorzystywanych w weterynarii. Również w planach kontroli nie wyodrębniano
zagadnień dotyczących obrotu detalicznego w aptekach i punktach aptecznych
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym,
wykorzystywanych w weterynarii, oraz kontroli recept wystawianych przez lekarzy
weterynarii.
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2. Nadzór Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
nad obrotem produktami zawierającymi substancje
anaboliczne, hormonalne, odurzające lub
psychotropowe, wykorzystywanymi w obszarze
weterynarii oraz nad realizacją recept wystawionych
przez lekarzy weterynarii na takie produkty

2.1. Inspektorat nie gromadził danych dotyczących wielkości obrotu produktami
leczniczymi o działaniu odurzającym oraz hormonalnym wykorzystywanych
w obszarze weterynarii oraz o liczbie wystawionych przez lekarzy weterynarii recept
na środki odurzające i hormonalne, gdyż - jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - nie
posiada kompetencji w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

2.2. Roczne plany kontroli Inspektoratu (na lata 2015, 2016 i 2017) w zakresie
obrotu detalicznego (w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych)
produktami leczniczymi, nie uwzględniały oddzielnie obrotu takimi produktami
z przeznaczeniem do wykorzystania w weterynarii. Inspektorat nie posiadał danych
dotyczących aptek, które realizowały największą liczbę recept wystawianych przez
lekarzy weterynarii. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że nigdy nie było takiego wymogu.

(dowód: akta kontroli str. 43-46,162-167)

2.3. Nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora podlegało, według stanu na:
31.12.2015 r. - 1.406,31.12.2016 r. - 1.604 i 30.06.2017 r. - 1.489 podmiotów,
z tego odpowiednio: aptek ogólnodostępnych: 744, 753 i 778, punktów aptecznych:
50, 51 i 51, aptek ZOZ (szpitalnych): 29, 29 i 30, działów farmacji szpitalnej: 51, 53
i 53, aptek zakładowych: 2, 2 i 2, sklepów zielarsko-medycznych: 57, 65 i 66,
zakładów leczniczych dla zwierząt (według liczby zgód na posiadanie i stosowanie
w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych): 473,
651 i 509.

(dowód: akta kontroli str. 45-46, 168-169)

Inspektorzy farmaceutyczni z Inspektoratu w analizowanym okresie przeprowadzili:
a) 772 kontrole obrotu detalicznego produktami leczniczymi (w 2015 r. - 3406,

w 2016 r. - 2667 iw I półroczu 2017 r. -1668);

b) 48 kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt, dotyczących wyłącznie
produktów o działaniu odurzającym i psychotropowym, wykorzystywanych
w obszarze weterynarii (odpowiednio: 20, 21 i siedem);

c) 630 kontroli realizacji recept (odpowiednio: 261,210 i 159).

W protokołach kontroli aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,
przeprowadzonych w latach 2015-2017 (I półrocze), dotyczących obrotu
detalicznego produktami leczniczymi oraz kontroli realizacji recept,
nie zamieszczono opisów ustaleń w zakresie obrotu produktami leczniczymi i innymi
produktami wykorzystywanymi w leczeniu zwierząt (o działaniu anabolicznym,
hormonalnym, odurzającym i psychotropowym) oraz kontroli realizacji recept
wystawianych przez lekarzy weterynarii.

W trakcie kontroli przeprowadzanych w aptekach ogólnodostępnych i punktach
aptecznych, według wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora, sprawdzane były recepty
realizowane na odpłatność 100%, w wybranym okresie. W zbiorze kontrolowanych

6 W tym 10 kontroli w sklepach zielarsko-medycznych.
7 W tym 20 kontroli w sklepach zielarsko-medycznych.
8 W tym trzy kontrole w sklepach zielarsko-medycznych.
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recept występowały także recepty wystawiane przez lekarzy weterynarii, jeżeli była
realizacja takich recept w kontrolowanym okresie czasu. W przypadku
niestwierdzenia nieprawidłowości w ich wystawianiu i realizacji, w protokole kontroli
wpisywano wyraz "prawidłowo". W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w realizacji recept weterynaryjnych (nie stwierdzono takich przypadków w latach
2015-2017 - do 30 czerwca), wszelkie uchybienia zostałyby opisane w protokole.
Formularze protokołów kontroli aptek i punktów zostały wprowadzone
w Inspektoracie na podstawie procedur Głównego Inspektora Farmaceutycznego:
GIFIWIF/SOP/002/01 i GIFIWIF/SOP/003/01.

(dowód: akta kontroli str. 51-53,138-161)

Na jednego inspektora farmaceutycznego w Inspektoracie9 przypadało w: 2015 r. -
45,2016 r. - 38 i I półroczu 2017 r. - 27 zaplanowanych, a w: 2015 r. - 57,2016 r.-
44 i I półroczu 2017 r. - 28 zrealizowanych kontroli obrotu detalicznego produktami
leczniczymi oraz w: 2015 r. - 43, 2016 r. - 35 i I półroczu 2017 r. - 27
zaplanowanych i zrealizowanych kontroli realizacji recept.

(dowód: akta kontroli str. 51-53)

Z losowo wybranych do badania 12 protokołów kontroli1O (po 4 z każdego roku
objętego kontrolą) przeprowadzonych przez Inspektorat w zakładach leczniczych dla
zwierząt wynikało, że zakresem kontroli objęto:
- prawidłowość przechowywania środków psychotropowych grupy III-P i IV-P,

prekursory IR;
- ewidencję przychodu i rozchodu ww. środków, w tym stan faktyczny

ww. środków i stan odnotowany w ewidencji;
- prawidłowość przestrzegania zasad wydawania ww. środków;
- prawidłowość przechowywania środków psychotropowych grupy II-P;
- obrót ww. środków odnotowany w książce kontroli środków odurzających

i substancji psychotropowych, parafowanej przez WIF;
- ewidencję przychodu i rozchodu środków odurzających i psychotropowych II-P

w ww. książce kontroli, w tym stan faktyczny ww. środków i stan odnotowany
w ww. książce kontroli;

- prawidłowość przestrzegania zasad wydawania ww. środków;
- w przypadku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów farmaceutycznych

w Delegaturze Inspektoratu w Słupsku sprawdzono również zapas posiadanych
środków odurzających i psychotropowych (inspektorzy w Inspektoracie
w Gdańsku w kontrolach nie ustalali na ile dni wystarczał zapas posiadanych
środków odurzających i psychotropowych, pomimo iż ze stosowanego
w Inspektoracie formularza protokołu kontroli gabinetu weterynaryjnego wynikał
wymóg dokonywania takich ustaleń).

Stwierdzone i opisane w protokołach kontroli nieprawidłowości dotyczyły: braku
książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych, prowadzenia
w formie elektronicznej obrotu ww. lekami, zamiast ewidencji w takiej książce, braku
zamka w szafce, w której umieszczono sejf służący do przechowywania środków
odurzających i substancji psychotropowych, braku zaznaczenia dawek posiadanych
preparatów w książce kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,
braku comiesięcznego potwierdzenia podpisem salda w książce kontroli środków
odurzających i substancji psychotropowych przez osobę odpowiedzialną (dwa

9 Jeden z siedmiu zatrudnionych w 2016 r. i 2017 r. (do 5 maja) inspektorów farmaceutycznych (z wyłączeniem
Wojewódzkiego Inspektora i zastępcy Wojewódzkiego Inspektora) nie przeprowadzał powyższych kontroli i wykonywał
w siedzibie Inspektoratu inne zadania - z zakresu monitorowaniabraku dostępności leków dla pacjentów.
10 O numerach: WIF-GO.857.3.2.4.2015, WIF-GO.857.3.2.5.2015, WIF-GO-Sl.857.3.2.1.2015, WIF-GO-Sl.857.3.2.2.2015,
WIF-GO.857.4.3.2016, WIF-GO.857.4.4.2016, WIF-GO-Sl.857.4.7.2016, WIF-GO-Sl.857.4.11.2016,
WIF-GO-Sl.857.4.1.2017, WIF-GO-Sl.857.4.2.2017, WIF-GO-Sl.857.4.3.2017, WIF-GO-Sl.857.4.4.2017.
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protokoły kontroli), braku zamka w szafie z zamocowaną kasetą na posiadane
substancje psychotropowe, braku zamka w drzwiach wejściowych do gabinetu,
braku rejestracji w Inspektoracie książki kontroli środków odurzających i substancji
psychotropowych, braku do wglądu w gabinecie posiadanego wpisu do Kaszubsko-
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku, niezgodności stanu
ewidencyjnego z faktycznym Relanium i Euthasol Vet.

W wyniku przekazania wniosków pokontrolnych, zakłady lecznicze dla zwierząt
poinformowały Inspektorat o usunięciu stwierdzonych w kontrolach powyższych
nieprawidłowości.

W ośmiu protokołach kontrolil1 (wszystkie, z których wynika, że sprawdzano zapas
posiadanych środków odurzających i psychotropowych) odnotowano, iż zapas
takich produktów leczniczych wynosił od 20 do 365 dni, tj. przekraczał średnie 14-
dniowe zużycie ww. środków w zakładzie leczniczym dla zwierząt. W przypadkach
tych Inspektorat nie wzywał zakładów do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 170-238)

2.4. W latach 2015-2017 (I półrocze) do Inspektoratu wpłynęło od zakładów
leczniczych dla zwierząt 611 wniosków12 (w 2015 r. - 171, w 2016 r. - 325
i w I półroczu 2017 r. - 115) o wydanie zgody Wojewódzkiego Inspektora
na posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, z których 603
rozpatrzono pozytywnie (w 2015 r. - 171, w 2016 r. - 322 i w I półroczu 2017 r. -
110). Stanowiło to 99% wniosków złożonych w analizowanym okresie (odpowiednio
w kolejnych latach: 100%,99% i 96%).

Z pozostałych ośmiu spraw, siedem umorzono na wniosek strony (na podstawie
art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego13), a jedno podanie pozostawiono bez rozpoznania, w związku
z nieusunięciem przez stronę w wyznaczonym terminie braków we wniosku (art. 64
§ 2 kpa).

Przy rozpatrzeniu ww. wniosków brano pod uwagę kryteria (formalne, merytoryczne)
wynikające, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, z kpa, ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz rozporządzenia w sprawie preparatów zawierających środki
odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane
w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 14.

Przykładowo, na wniosek z 28.04.2017 r. właściciela przychodni weterynaryjnej,
Wojewódzki Inspektor, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii i art. 104 kpa, wydał 05.05.2017 r. decyzję na posiadanie i stosowanie
w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych,
z okresem ważności zgody wynoszącym 12 miesięcy od dnia jej wydania.

(dowód: akta kontroli str. 54,162-167,258-264)

Szczegółowy zakres merytoryczny prowadzonej standardowo w latach 2015-2017
(do 30 czerwca) kontroli w zakładzie leczniczym dla zwierząt, dotyczącej obrotu
substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi objętymi zgodą

11 o numerach: WIF-GO-SŁ.857.3.2.1.2015, WIF-GO-SŁ.857.3.2.2.2015, WIF-GO-SŁ.857.4.7.2016, WIF-GO-
S1.857.4.11 .2016, WIF-GO-SŁ.857.4.1.2017, WIF-GO-S1.857.4.2.2017, WIF-GO-SŁ.857.4.3.2017, WIF-GO-SŁ.857.4.4.2017.

12 Lekarze weterynarii wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej i inne podmioty nie składały takich wniosków.

13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub
substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych,
po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora fanmaceutycznego (Dz. U. poz. 1819).
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Wojewódzkiego Inspektora na posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych, opisano w pkt. 2.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

W zakresie kontroli aptek ogólnodostępnych sprawdzane były m.in. leki w zakresie
sposobu ich przechowywania i zgodności stanów faktycznych ze stanem
książkowym lub magazynowym (m.in. grupy II-P, III-P i IV-P), realizacja recept
i zapotrzebowań na ww. środki, sposób przechowywania recept na ww. leki, daty
ważności środków odurzających i psychotropowych oraz ewidencja przychodu
i rozchodu ww. produktów.

(dowód: akta kontroli str. 55-102, 138-167)

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że zagadnienia zawarte w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad
obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych15 oraz
kontrole krzyżowe obrotu: hurtownia-apteka, nie stanowią kompetencji Inspektoratu.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

2.5. Przy udzielaniu zakładom leczniczym dla zwierząt w latach 2015-2017 (do 30
czerwca) kolejnej zgody Wojewódzkiego Inspektora na posiadanie środków
odurzających lub substancji psychotropowych, Inspektorat, jak wyjaśnił Wojewódzki
Inspektor, podejmował wszystkie wymagane prawem czynności, jak w przypadku
wydania pierwszej zgody (rozpatrzenie wniosku o udzielenie powyższej zgody,
sprawdzenie dokumentacji zakładu - aktualności uchwały Kaszubsko-Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku). Nie żądał wpisu zakładu do prowadzonej
przez ww. Izbę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt, chyba że nastąpiła zmiana w oznaczeniu tego podmiotu.

Ponadto Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że nie praktykowano sprawdzania
w siedzibie Inspektoratu książki kontroli środków odurzających i psychotropowych.
Analiza zgodności stanów w takiej książce odbywała się w trakcie kontroli zakładu
leczniczego dla zwierząt. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora, była to jedyna
słuszna i rzetelna kontrola zgodności stanów ww. leków.

(dowód: akta kontroli str. 162-167, 173-238)

2.6. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora, na podstawie doświadczeń
z przeprowadzonych przez Inspektorat w latach 2015-2017 kontroli w zakładach
leczniczych dla zwierząt, których przedmiotem była również książka kontroli
środków odurzających i substancji psychotropowych, nie ma potrzeby zmiany jej
wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu
z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi i prekursorami16.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

2.7. Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora wynika, że nie posiada danych
dotyczących:
a) ilości zapotrzebowań na środki odurzające lub hormonalne, złożonych przez

podmioty działające w obszarze weterynarii w hurtowniach produktów
leczniczych lub aptekach;

b) ilości i rodzaju nabytych środków odurzających lub hormonalnych
(wykorzystywanych w obszarze weterynarii) według złożonych przez
poszczególne podmioty zapotrzebowań;

15 Dz. U. Nr 84 poz. 511.
16 Dz. U. Nr 77 poz. 885.
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c) ilości zrealizowanych w aptekach recept na powyższe produkty lecznicze;
w trakcie kontroli przeprowadzanych w aptekach sprawdzana była realizacja
recept, w tym także recept wystawianych przez lekarzy weterynarii;

d) ilości wystawionych i zrealizowanych przez lekarzy weterynarii w aptekach recept
na ww. produkty lecznicze (do tzw. użytku własnego);

ponieważ nie ma obowiązku przekazywania do Inspektoratu powyższych informacji.

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił również, że wystawia zakładom leczniczym dla
zwierząt zgody na posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych. Podmioty te realizują ww. środki poprzez wystawienie
zapotrzebowań składanych w hurtowniach lub aptekach, a sprawdzenie
prawidłowości realizacji tych zapotrzebowań odbywa się w trakcie kontroli aptek
ogólnodostępnych. Inspektorat nie przeprowadza kontroli hurtowni
farmaceutycznych.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

Ponadto z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora wynika, że Główny Inspektor
Farmaceutyczny, który sprawuje nadzór nad warunkami obrotu hurtowego
produktami leczniczymi i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi (art. 115
ust. 1 pkt 5b ustawy - Prawo farmaceutyczne), nie przekazywał Inspektoratowi
w latach 2015-2017 (I półrocze) danych o:
- ilości zapotrzebowań na środki odurzające lub hormonalne, złożonych przez

podmioty działające w obszarze weterynarii, w hurtowniach produktów
leczn iczych;

- ilości i rodzaju nabytych środków odurzających lub hormonalnych według
złożonych przez poszczególne podmioty zapotrzebowań;

- innych danych, które mogłyby być wykorzystane w działalności Inspektoratu
w obszarze weterynarii, w tym przy opracowywaniu planów kontroli.

Inspektorat nie występował do tego organu z prośbą o powyższe dane.
(dowód: akta kontroli str. 241-244)

2.8. W analizowanym okresie inspektorzy farmaceutyczni Inspektoratu, w ramach
kontroli gabinetów weterynaryjnych w zakresie obrotu środkami odurzającymi
i substancjami psychotropowymi objętymi zgodą Wojewódzkiego Inspektora na
posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawdzali
książkę kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych prowadzoną
przez zakład leczniczy w zakresie:
a) prawidłowości i rzetelności zapisów dotyczących przychodów środków

odurzających i psychotropowych;
b) ilości posiadanych środków, stanowiących tzw. zapas;
c) prawidłowości rozchodów wykazanych w ww. książce kontroli i zgodności

ze stanem faktycznym.

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że w związku z faktem, że leki zawierające
substancje psychotropowe wprowadzane są do ww. książki kontroli, nie ma
konieczności sprawdzania tzw. dodatkowych zestawień.

(dowód: akta kontroli str. 162-167, 170-238)

Z wyjaśnień inspektora farmaceutycznego w Inspektoracie wynika, że
w przeprowadzonych w latach objętych kontrolą (także we wcześniejszym okresie)
kontrolach zakładów leczniczych dla zwierząt, w zakresie obrotu substancjami
psychotropowymi i środkami odurzającymi objętymi zgodą Wojewódzkiego
Inspektora na posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
nie weryfikowano zapisów w książce kontroli środków odurzających i substancji
psychotropowych prowadzonej przez gabinet weterynaryjny z zapisami w książce
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Ustalone
nieprawidłowości

leczenia zwierząt, gdyż wgląd w dokumentację leczenia nie leży w kompetencji
Inspektoratu. Nie weryfikowano też wpisów przychodu z dokumentami księgowymi
zakupu, ponieważ nie znajdowały się one w zakładach leczniczych dla zwierząt, lecz
przechowywane były w biurach rachunkowych podmiotów.

(dowód: akta kontroli str. 239-240)

2.9. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że nie ma wiedzy, aby zawarte w dniu 27 maja
2009 L porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
a Głównym Lekarzem Weterynarii o współpracy w ramach sprawowania nadzoru
nad produktami leczniczymi weterynaryjnymi pozostającymi w obrocie (dalej:
"Porozumienie z 2009 L"), miało wpływ na organizację pracy i realizację kontroli
przeprowadzanych w obszarze weterynarii przez inspektorów farmaceutycznych
Inspektoratu.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

2.10. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że Główny Inspektor Farmaceutyczny w latach
2015-2017 (I półrocze) nie zlecał Inspektoratowi kontroli obrotu, w obszarze
weterynarii, produktami leczniczymi o działaniu odurzającym oraz hormonalnym,
a także kontroli realizacji recept wystawionych przez lekarzy weterynarii na produkty
o takim działaniu.

(dowód: akta kontroli str. 162-167)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

1. W wyniku analizy zapisów 12 losowo wybranych do badania protokołów kontroli17

(po cztery z każdego roku objętego kontrolą) przeprowadzonych przez
Inspektorat w zakładach leczniczych dla zwierząt stwierdzono, że w przypadku
części kontroli (przeprowadzanych przez inspektorów z siedziby Inspektoratu
w Gdańsku) nie ustalano ilości znajdujących się w zakładzie środków
odurzających i substancje psychotropowych, tj. czy przekraczały one średnie 14-
dniowe zużycie, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe,
które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań
klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
pomimo wprowadzenia i stosowania w Inspektoracie formularza "protokołu
kontroli gabinetu weterynaryjnego", z którego treści wynikał wymóg dokonywania
ustaleń również w tym zakresie.18

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że:
wzór protokołu kontroli gabinetu weterynaryjnego został opracowany
w Inspektoracie w 2011 L i zatwierdzony przez ówczesnego Wojewódzkiego
Inspektora;

- w protokołach kontroli przeprowadzanych od 14.11.2017 L przez inspektorów
z Gdańska wskazywany jest okres czasu, na który wystarczy zapas leków
zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające. Wcześniej
inspektorzy nie określali w protokołach kontroli okresu czasu, na który
wystarczy zapas leków zawierających substancje psychotropowe i środki
odurzające, ze względu na przyjęcie stanowiska, że wymóg posiadania leków
w ilości nieprzekraczającej "średniego 14-dniowego zużycia", przy literalnym
rozumieniu tego wyrażenia, jest bardzo trudny do spełnienia. Specyfiką
stosowania leków w weterynarii jest dostosowanie ilości podawanego środka

17 o numerach: WIF-GO.857.3.2.4.2D15. WIF-GO.857.3.2.5.2D15. WIF-GO-Sl.857.3.2.1.2D15. WIF-GO-Sl.857.3.2.2.2D15,
WIF-GO.857.4.3.2D16. WIF-GD.857.4.4.2D16, WIF-GO-Sl.857.4.7.2D16, WIF-GO-Sl.857.4.11.2D16. WIF-GO-
Sl.857.4.1.2D17. WIF-GO-Sl.857.4.2.2D17. WIF-GO-Sl.857.4.3.2D17, WIF-GD-Sl.857.4.4.2D17.

18 Inspektorzy z Delegatury w Słupsku ustalali taki zapas.
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do wielkości zwierzęcia. Lekarze weterynarii zazwyczaj nie są w stanie
przewidzieć, kiedy i jakiej wielkości zwierzę będzie wymagało podania
określonego leku, w celu wywołania efektu sedacji (przy zabiegu) lub w celu
dokonania eutanazji. Nierzadko różnica między dawkami adekwatnymi dla
różnych gatunków zwierząt jest zasadnicza. Trudna do przewidzenia jest
również liczba zwierząt, która będzie musiała zostać poddana leczeniu.
Z doświadczenia inspektorów farmaceutycznych wynika, że pozornie duża
ilość substancji była zużywana w czasie krótszym niż 14 dni. W przypadku
małych placówek brak jest możliwości posiadania zapasu 14-dniowego,
ponieważ w obrocie znajdują się tylko duże opakowania (np. 100 mi czy 100
tabletek), przekraczające dopuszczalny prawem zapas. W wyjaśnieniach
ustnych lekarze weterynarii podkreślali, iż ograniczenie zapasu do 14-
dniowego uniemożliwiałoby funkcjonowanie placówki.

(dowód: akta kontroli str. 170-238,241-249)

W przeprowadzonej w trakcie czynności kontrolnych NIK (14.11.2017 r.), przez
inspektorów farmaceutycznych z siedziby Inspektoratu w Gdańsku, kontroli
zakładu leczniczego dla zwierząt, sprawdzono i opisano w protokole kontroli ilość
substancji z grupy II-P (wystarczała na ok. 1 miesiąc) i z grup III-P i IV-P (do
4 miesięcy). W dniu 22.11.2017 r. Wojewódzki Inspektor, na podstawie art. 37at
ust. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne, wezwał kontrolowanego do usunięcia
uchybień.

(dowód: akta kontroli str. 245-249)

2. W ośmiu, z 12 objętych badaniem protokołów kontroli gabinetów
weterynaryjnych, tj. wszystkich analizowanych, z których wynika, że sprawdzono
zapas posiadanych przez zakład leczniczy dla zwierząt środków odurzających
i substancji psychotropowych, odnotowano, iż ich ilość - według protokołów
kontroli:
1) nr WIF-GO-SŁ.857.3.2.1.2015: z grup II-P, III-P i IV-P - wystarczała

na 20 dni;
2) nr WIF-GO-SŁ.857.3.2.2.2015: z grupy II-P - wystarczała na ok. 40 dni, az grup

III-P i IV-P - na ok. 30 dni;
3) nr WIF-GO-SŁ.857.4.7.2016: z grupy II-P - wystarczała na 60 dni, a z grup

III-P i IV-P - na 365 dni;
4) nr WIF-GO-SŁ.857.4.11.2016: z grupy II-P - wystarczała na ok. 180 dni, a z grup

·III-Pi IV-P - na ok. 30 dni;
5) nr WIF-GO-SŁ.857.4.1.2017: z grupy II-P - wystarczała na 90 dni, a z grup

III-P i IV-P - na 100 dni;
6) nr WIF-GO-SŁ.857.4.2.2017: z grup II-P, III-P i IV-P - wystarczała na 180 dni;
7) nr WIF-GO-SŁ.857.4.3.2017: z grup II-P, III-P i IV-P - wystarczała na 365 dni;
8) nr WIF-GO-SŁ.857.4.4.2017: z grupy II-P - wystarczała na 180 dni, a z grup

III-P i IV-P - na 300 dni;
tj. przekraczała średnie 14-dniowe zużycie ww. środków w kontrolowanych
zakładach, co było niezgodne z postanowieniami załącznika nr 3 do
rozporządzenia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub
substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach
medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego. W tym zakresie nie formułowano w protokołach
kontroli wniosków pokontrolnych, a Inspektorat nie wzywał kontrolowanych,
na podstawie art. 37at ust. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne, do usunięcia,
w wyznaczonym terminie, stwierdzonych w toku kontroli uchybień.

Kierownik Oelegatury w Słupsku, która przeprowadziła powyższe kontrole
(siedem w zespole kontrolnym, a jedną samodzielnie) wyjaśniła, że praktyka
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nie formułowania wniosków pokontrolnych odnośnie przekraczania 14-dniowego
zapasu środków odurzających i substancji psychotropowych w protokole kontroli
gabinetów weterynaryjnych oraz nie wzywania kontrolowanych do usunięcia
ww. uchybień wynikała ze specyfiki stosowania tych leków w weterynarii.
Lekarze weterynarii z reguły nie są w stanie przewidzieć, kiedy i jakiej wielkości
zwierzę będzie wymagało podania określonego leku w celu wywołania efektu
sedacji lub w celu przeprowadzenia eutanazji. Różnica wielkości dawki
stosowanej bywa kilkusetprocentowa, np. dla małego psa czy kota i konia lub
byka, czy krowy. Trudno jest przewidzieć ilość zwierząt, u których będzie
występowała konieczność zastosowania tego rodzaju środków. Z doświadczenia
inspektorów farmaceutycznych wynika, że znaczna ilość substancji
ewidencjonowanych bywa zużyta w okresie krótszym niż 14 dni, a bywa też tak,
że mała ilość, np. 1 opakowanie, nie jest zużyta nawet w ciągu roku. Szczególnie
w przypadku małych placówek brak jest możliwości posiadania zapasu
14-dniowego, ponieważ w obrocie znajdują się wyłącznie duże opakowania
(np. 100 mi, czy 100 tabletek), przekraczające omawiany zapas. Lekarze
weterynarii, składając ustne wyjaśnienia, podkreślali fakt, iż ograniczenie
wielkości zapasu 14-dniowego uniemożliwiłoby funkcjonowanie lecznicy
weterynaryjnej.

Wojewódzki Inspektor dodatkowo wyjaśnił m.in., że powyższa praktyka nie jest
już stosowana.

(dowód: akta kontroli str. 170-238,241-244,250-257)

Kierownik Delegatury w Słupsku, w związku ze stwierdzoną w dniu 09.11.2017 r.
w kontroli gabinetu weterynaryjnego ilością substancji psychotropowych z grupy
II-P, która wystarczała na 90 dni i z grup III-P i IV-P - na 30 dni, tj. przekraczającą
średnie 14-dniowe zużycie ww. środków w kontrolowanym zakładzie, w trakcie
kontroli NIK (10.11.2017 r.), z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora,
wezwała kontrolowanego, na podstawie art. 37at ust. 4 ustawy - Prawo
farmaceutyczne, do usunięcia tego uchybienia.

(dowód: akta kontroli str. 253-257)

Inspektorat, w ramach możliwości kadrowych, przeprowadzał m.in. w aptekach
ogólnodostępnych i punktach aptecznych kontrole obrotu detalicznego produktami
leczniczymi zawierającymi substancje hormonalne, anaboliczne, odurzające lub
psychotropowe oraz realizacji recept na produkty o takim działaniu. W żadnym
z protokołów kontroli nie odnotowano jednak ustaleń w zakresie obrotu detalicznego
produktami leczniczymi weterynaryjnymi i innymi produktami leczniczymi
wykorzystywanymi w leczeniu zwierząt oraz kontroli realizacji recept wystawianych
przez lekarzy weterynarii. Inspektorat nie posiadał również danych o wielkości
sprzedaży detalicznej produktów leczniczych dokonywanej na podstawie recept lub
zapotrzebowań weterynaryjnych, przez co zagadnienia te nie były brane pod uwagę
przy opracowywaniu rocznych planów kontroli. W analizowanym okresie Inspektorat
przeprowadził w zakładach leczniczych dla zwierząt 48 kontroli w zakresie obrotu
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym i psychotropowym,
wykorzystywanych w obszarze weterynarii. W przypadku części kontroli nie ustalano
zapasu posiadanych przez te zakłady substancji psychotropowych i środków
odurzających, pomimo wprowadzenia i stosowania w Inspektoracie formularza
"protokołu kontroli gabinetu weterynaryjnego", z którego treści wynikał wymóg
dokonywania ustaleń również w tym zakresie. Ponadto w kontrolach, w których
sprawdzono zapas posiadanych przez zakład środków odurzających
i psychotropowych i stwierdzono, że ich ilość przekraczała średnie 14-dniowe
zużycie ww. środków, Inspektorat nie wzywał kontrolowanych do usunięcia
stwierdzonych uchybień.
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Opis stanu
faktycznego

3. Współdziałanie Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego z innymi organami i instytucjami
w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu
produktów zawierających substancje anaboliczne,
hormonalne, odurzające lub psychotropowe
stosowanych w weterynarii

3.1. W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) Inspektorat nie współdziałał z Pomorskim
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w zakresie nadzoru nad produktami
leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym wykorzystywanymi
wobszarze weterynarii. Powyższe podmioty nie dokonywały wspólnych analiz
dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi o działaniu odurzającym oraz
hormonalnym stosowanych przez lekarzy weterynarii oraz zasadności
i prawidłowości ich stosowania przez tych lekarzy.

Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora wynikało, że w myśl Porozumienia z 2009 r.
Inspektorat wykazywał w latach objętych kontrolą gotowość współpracy
z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku, jeżeli zachodziłaby taka
konieczność.

W opinii Wojewódzkiego Inspektora, rozdzielenie nadzoru nad
- obrotem (wojewódzki inspektor farmaceutyczny) i stosowaniem (wojewódzki

lekarz weterynarii) produktów leczniczych, w tym o działaniu odurzającym
i hormonalnym wykorzystywanych przez lekarzy weterynarii;

- wystawianiem recept na produkty lecznicze przez lekarzy weterynarii
(wojewódzki lekarz weterynarii) oraz ich realizacją (wojewódzki inspektor
farmaceutyczny);

nie stwarza zagrożenia dla skutecznego nadzoru w obszarze ww. produktów
leczniczych. Ponadto zdaniem Wojewódzkiego Inspektora, inne rozwiązania w tym
zakresie nie gwarantowałyby skuteczniejszego nadzoru dotyczącego ww. obszaru.

(dowód: akta kontroli str. 265-301)

3.2. Inspektorat nie współdziałał w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) z poniższymi
organami i podmiotami w zakresie nadzoru nad produktami leczniczymi o działaniu
odurzającym oraz hormonalnym w obszarze weterynarii, a wyniki działalności
Inspektoratu w tym obszarze - jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - nie wskazywały
na potrzebę takiej współpracy z:
a) organami administracji skarbowo-celnej, które nie kierowały do Inspektoratu pism

w celu współpracy w zakresie wykrywania tzw. odwróconego łańcucha
dystrybucji produktów leczniczych o działaniu odurzającym lub hormonalnym
wykorzystywanych w weterynarii. Inspektorat nie występował do tych organów
z wnioskami o przeprowadzenie kontroli w hurtowniach produktów leczniczych
w zakresie ewidencji księgowo-podatkowych, gdyż - jak wyjaśnił Wojewódzki
Inspektor - sprawowany nadzór nie wskazywał takiej potrzeby;

b) organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego - w zakresie obrotu i stosowania
produktów leczniczych o działaniu odurzającym lub hormonalnym
wykorzystywanych w weterynarii. Nie przeprowadzano wspólnych analiz, kontroli
i nie korzystano wzajemnie ze swoich ustaleń. Ww. samorząd nie kierował do
Inspektoratu wniosków o nawiązanie takiej współpracy w powyższym obszarze;

c) Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii - w zakresie kontroli
zasadności stosowania produktów leczniczych w obszarze weterynarii,
tj. sprawdzenia konieczności skorzystania z ww. produktów, z uwagi na brak
odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego oraz wystawiania recept
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Wnioski pokontrolne

przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze o działaniu odurzającym
i hormonalnym, gdyż - jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Inspektorat w zakładach leczniczych dla zwierząt
nie wskazywały na potrzebę współpracy w tym zakresie z ww. Lekarzem
Weterynarii;

d) organami dochodzeniowo-śledczymi lub innymi organami i instytucjami, w celu
zapobiegania i zwalczania wprowadzania do nielegalnego obrotu produktów
leczniczych o działaniu odurzającym lub hormonalnym, ponieważ nie kierowały
one do Inspektoratu pism wskazujących na potrzebę takiej współpracy
w obszarze weterynarii;

e) organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego, które nie zgłaszały
do Inspektoratu chęci nawiązania takiej współpracy.

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że w ww. latach:
- Inspektorat współdziałał z Policją. prokuraturą. urzędem kontroli skarbowej,

urzędem celnym, a współpraca dotyczyła innych obszarów niż nadzór nad
obrotem produktami leczniczymi w obszarze weterynarii;

- do Inspektoratu nie wpływały skargi wskazujące na konieczność podjęcia
współpracy z innymi jednostkami w obszarze weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 265-301)

3.3. Inspektorat nie kierował w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w zakresie dotyczącym
środków odurzających lub hormonalnych wykorzystywanych w weterynarii, gdyż -
jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor - wyniki kontroli zakładów leczniczych dla
zwierząt nie dawały podstaw do kierowania takich zawiadomień.

(dowód: akta kontroli str. 265-268)

3.4. Do Inspektoratu nie wpływały w analizowanym okresie, od organów
dochodzeniowo-śledczych, informacje wskazujące na nieprawidłowości
w działalności podmiotów podlegających jego nadzorowi, w obszarze weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 265-268)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Inspektorat nie współdziałał w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) z innymi organami
i instytucjami, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu produktów
zawierających substancje odurzające i hormonalne, stosowanych w weterynarii. Nie
otrzymywał on żadnych wniosków w tym zakresie, a wyniki jego działalności - jak wyjaśnił
Wojewódzki Inspektor - nie wskazywały na potrzebę nawiązania takiej współpracy.

IV. Wnioski
W związku z usunięciem przez Wojewódzkiego Inspektora, w trakcie czynności
kontrolnych, nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli
i opisanych na str. 12-14 wystąpienia pokontrolnego, odstępuje się
od zamieszczania w tym wystąpieniu wniosków pokontrolnych.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

v. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli19,

kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 29 listopada 2017 r.

Kontroler
Krystian Kułaga

doradca ekonomiczny

............... ~ .

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYL:SZEJ IZBY KONTROLI

w GdańS~

~~~~~;'~Kl'U~"
poapls

19 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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