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DECYZJA
Na podstawieart. 120ust. 1 pkt2 i ust.2, art.77 ust.1pkt 2, art.85pkt.2oraz art.78
(Dz.U.22008 r. Nr 45,
ust.1pkt4 ustawyz dnia6 wrze6nia2001r.Prawofarmaceutyczne
MinistraZdrowiaz dnia
poz.271, ze zm.)w zwiqzkuz $ 10 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia
(Dz.U. Nr 144po2.1216)
w sprawieprocedurDobrejPraktykiDystrybucyjnej
2G.07.2OO2r.
orazw*tiqzkuzarl.104 g 1 iart. 108S 1 ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodeks
(Dz.U. 22000r.Nr 98, poz.1071zezm.)
postgpowania
administracyjnego

zawartymiw protokolez kontrolidoraZnejpzeprowadzonej
W zwiqzkuz ustaleniami
PARAFARMPiotrKenigzlokalizowanej
w P.H.U.HurtowniFarmaceutycznej
Wojew6dzkiego
przyul. Zdrowotnej1073,43- 385 Jasienicaprzezinspektora
w dniu03.08.2010r.
w Katowicach
Farmaceutycznego
Inspektoratu

NAKAZUJE
PARAFARMPiotr
Dokona6unieruchomieniaP.H.U.HurtowniFarmaceutycznej
Kenig zlokalizowanei przy ul. Zdrowotnei 1073 w Jasienicy do czasu
zatrudnieniaosoby wykwalifikowanej- kierownika hurtowni - odpowiedzialnej
za prowadzenie hurtowni lub do czasu powierzenia zastqpstwa osoby
odpowiedzialneiza prowadzeniehurtowni farmaceutycznei,
wykvrralifikowanej,
kt6rego dokonuje kierownik hurtowniw formie pisemnej,ze wskazaniemczasu
pelnieniazastqpstwaorazzakresuobowiqzk6wi odpowiedzialno5cipelnilcego
zastqpstwo.
ll. Nada6ninieiszeidecyzji rygor natychmiastoweiwykonalno6ci.

UZASADNIENIE
W dniu 03.08.2010r. inspektorWojew6dzkiego
Inspektoratu
Farmaceutycznego
w Katowicachdzialajqcna podstawieupowa2nienia
Nr 626/2010zdnia 29.07.2010r.
wydanego przez SQskiegoWojew6dzkiegoInspektoraFarmaceutycznego
przeprowadzil
kontrolgdora2nqwP.H.U.HurtowniFarmaceutycznej
PARAFARMPiotrKenigmieszcz4cej
sie prry ul. Zdrowotnej1073w Jasienicy.
W dniu 2 wrze6nia2010 r. do kancelariiGl6wnegoInspektoratu
Farmaceutycznego
wplynql protok6fz pov'ry2szejkontroli wraz z dopelniajqcymigo materialamiw postaci
notatek slu2bowychz dnia 3 sierpnia 2010 r. i 18 sierpnia 2010 r. oraz kopie pism
oznaczonychdatami 6 sierpnia 2010 r. i 12 sierpnia 2010 r., kt6re wskazywalyna
wystgpowanieszeregunieprawidfowo5ci,
w zakresieprzestzegaila przez przedmiotowq
hurtownig farmaceutycznqprzepis6w ustawy z dnia 6 wze6nia 2OO1 r. Prawo
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z p62fi. zm.) oraz dopelniajqcych
farmaceutyczne
je
rozporzqdzehwykonawczych:rozpozqdzenieMinistra Zdrowiaz dnia 12 marca 2008 r.
w sprawieokre6leniaszczegolowych
zasad i trybu wstrzymywania
i wycofywaniaz obrotu
produkt6wleczniczychi wyrob6wmedycznych(Dz. U. z 2008 r., nr b7, poz. 347) oraz
rozpozqdzenieMinistraZdrowiaz dnia26 lipca 2002 r, w sprawieprocedurDobrejPraktyki
Dystrybucyjnej
(Dz.U. z2QO2r. Nr 144,poz.1216).
W toku prowadzonegopostgpowaniaustalono,iz z notatki slu2bowejdotyczqcej
przebiegurozmowytelefonicznej,przeprowadzonej
w dniu 03. 08. 2010 r. przez Paniq
- aktualnie
fnspektordr n. farm.LucyngBula6zPaniqmgrfarmHalinqCieSlar
zatrudnionym
kierownikiem
hurtowniw Jasienicy,wynika, iz kierownikhurtownido 14 pafudziernika2Ol0
r.
jest na zwolnieniu
lekarskim.
Z materialowdolqczonychdo protokoluwynikatak2e,i2 Pani mgr farm. Ewa Polok
pelnilafunkcjgosobyzastqpujqcej
kierownikahurtownido 15 ma1aZO10
r.
Ze wzglqduna to, 2e kierownik
hurtownizgodnie
z pzepisemart.85 pkt.2 wykonuje
zadaniaz zakresuwa2negodla bezpieczefistwa
zdrowiai Zycialudzkiegom.in. zwiqzane
z wstrzymaniemi wycofaniemz obrotu i stosowaniaprodukt6wleczniczychw trybie i
zakresie pzewidzianym ustaw4 zachodzq pzeslanki do uznania spowodowania
bezpo6redniego
zagrozenia
dlazycialubzdrowialudzkiego.
SlqskiWojew6dzkilnspektorFarmaceutyczny
w toku postqpowania
wyja5niajqcego
ustalil,iz do SlqskiegoWojew6dzkiego
InspektoraFarmaceutycznego,
ani do Gl6wnego
lnspektoraFarmaceutycznego
nie wplyngNa
2adnainformacjawskazujqcana powierzenie
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zastepstwa osoby wykwalifikowanej,odpowiedzialnej za

prowadzenie hurtowni

farmaceutycznejna okres dlu*szy ni2 14 dni, co stanowi naruszenieS10 ust. 2
rozporzqdzenia
MinistraZdrowiaz dnia26 lipca 2002r. w sprawieprocedurDobrejpraktyki
Dystrybucyjnej
(Dz.U.22002,nr 144,po2.1216
).
Brak powierzenia zastgpstwa osoby wykwalifikowanej,odpowiedzialnejza
prowadzenie
hurtownifarmaceutycznej
mo2estanowi6bezpo5rednie
zagro2enie
dla zdrowia
lub zyciapacjent6w.Jednymz gN6wnych
obowiqzk6wciqzqcychna kierownikuhurtownijest
bowiem realizaqaprocedurywstrzymaniai wycofaniaprodukt6wleczniczychz obrotu.
lstotnymjest zatemw niniejszymzakresie$5 ust.2 rozpozqdzeniaMinistraZdrowiaz dnia
12 marca 2008 r. w sprawie okre6leniaszczeg6lowychzasad i trybu wstrzymywania
i wycofywaniaz obrotu produkt6wleczniczychi wyrob6wmedycznych(Dz. U. z 2O0gr.,
nr 57, poz. 347) w Swietle,kt6rego:,,Kierownikhurtownifarmaceutycznej
po otrzymaniu
decyzji o wstzymaniu lub wycofaniuz obrotu produktu leczniczegoalbo decyzji lub
powiadomienia
o wstrzymaniuwprowadzania
do obrotui do u2ywania,wycofaniuz obrotu
albo wycofaniuz obrotu i z u2ywaniawyrobu medycznego,na podstawieodrgbnych
przepis6w,
jest obowiqzany
do:
1) niezwloczneqo
zabezpieczenia
posiadanegozapasuproduktuleczniczegolub wyrobu
przeddalszymwprowadzaniem
medycznego
do obrotu;
2) niezwloczneqospoz4dzenia protokolu, kt6rego w6r stanowi zalqcznik nr 2
do rozporzqdzenia;
3) niezwloczneqoprzekazaniadecyzji o wstrzyrmaniu
lub wycofaniuz obrotu produktu
leczniczegoalbo decyzji lub powiadomienia
o wstrzymaniuwprowadzaniado obrotu
i do u2ywania,wycofaniuz obrotu albo wycofaniuz obrotu i z u2ywaniawyrobu
medycznego,
w szczeg6lno5ci
za pomocAtelefaksulub pocztyelektronicznej
wszystkim
bezpoSrednim
odbiorcom,bqdZinformacjio treSciwydanejdecyzjiza pomocqtelefonu
bezpo6rednim
odbiorcom,kt6zy nie posiadajqtelefaksu
lub pocztyelektronicznej;
4) pzekazania raport6w o podjgtych dzialaniach zabezpieczajqcychdo podmiotu
odpowiedzialnego
lub wytw6rcy- w przypadkuproduktuleczniczego,
do wytw6rcylub
PrezesaUzgdu, lub autoryzowanego
przedstawiciela,
je2eli dotyczy - w przypadku
wyrobumedycznego;
5) pzyjqcia raportow o podjgtych dziaNaniachzabezpieczajqcych
od bezposrednich
odbiorc6wprodukt6wleczniczych
lubwyrob6wmedycznych;
6) pzyjqcia od bezpo6rednich
odbiorc6wzwrot6wproduktuleczniczego- w przypadku
procedurywycofaniaz obrotu;
7) zwrotuzgromadzonego
zapasuproduktuleczniczego
do podmiotuodpowiedzialnego
lub
wytw6rcy nie p62niej ni2 w ciqgu 90 dni od dnia uzyskania przez hurtownig
farmaceutycznqdecyli
o wycofaniuproduktuteczniczego
z obrotu."
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Nieobecno56kierownikahurtowni,jak te| brak powierzeniajego zastgpstwa
uniemozliwia realizaqqzadafiwymienionychpowy2ej.
Nale2y podkre6lid,i2 brak kierownika hurtowni nie zwalnia przedsigbiorcy
z wykonywania
obowiqzk6w
wynikajqcych
z art.77 i78 ustawyPrawofarmaceutyczne.
W zwiqzkuz tym, iz zapis art. 120 ust. 1 i 2, wobec stwierdzonychnaruszeh
wymagafidotyczqcychobrotuproduktamileczniczymilub wyrobamimedycznymi,
wla$ciwy
organnakazuje,w drodzedecyzji,usunigciew ustalonymterminiestwierdzonych
uchybiefi,
a je2elinaruszenia,mogepowodowa6bezpoSrednio
zagro2eniezycia lub zdrowialudzi,co
ustalonopowy2ej,wlaSciwyorgan nakazujew drodze decyzji unieruchomienie
hurtowni
farmaceutycznq bqd2jej czq6ci.
W sprawiezwa2yenale2yco nastqpuje.
W oparciu o tre56 zgromadzonychw sprawie dokument6
w orazdopelniajqcych
ie zalqcznlk6wstwierdzienale2y,iz przedsiqbiorcanaruszaelementarnezasady zutiqzane
zwykonywaniemopartejo zezwoleniedzialalnoSci
gospodarczej
obrotuhurtowego.W tym
zakresie tre56 pzytoczonych dyspozycji artykul6w ustawy Prawo farmaceutyczne
i dopelniajqcychje rozporzqdzefistatuuje o naruszeniuobowiqzk6wprzedsigbiorcy
prowadz4cego
polegajqcana prowadzeniu
dzialalno66
hurtownifarmaceutycznej.
Najwazniejszymjest to, 2e zgodnie z art. TB ust 1 pkt 4 ustawy prawo
farmaceutyczne
do obowiqzkuprzedsiqbiorcy
prowadzqcego
dzialalnoS6
obrotuhurtowego
produktamileczniczyminale2y przestzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,a co
szczeg6lnieistotne w niniejszymzakresie obowiqzekrealizacjiprocedurywstrzymania
i wycofaniaz obrotuprodukt6wleczniczychposiadajqcych
wadg jakoSciowqlub bgdqcych
pzedmiotemreklamacji($7 pkt 3 i 4 rozpozqdzenia
MinistraZdrowiaz dnia26 lipca2002r.
Dz. U. nr 144po2.1216
ze zm.).
lstotnymjest tak2e, iz postgpowaniepzedsiqbiorcyczyni niemozliwymrealizacjg
procedurypostgpowaniaz wstzymanymii wycofanymiz obrotu produktamileczniczymi
posiadajqcymi
wadgjako6ciowq.Realizacja
jest gwarantemwprowadzenia
za5tej procedury
i bezpiecznegostosowania produkt6w leczniczychptzez jego finalnych odbiorc6w
tj. pacjent6w.
Uchybienia
te powodujqbezpo6rednie
zagrozeniedla 2yciai zdrowiapacjent6w.
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potencjalnewycofaniez obrotuproduktuleczniczegonie jest mo2liwymw okresie
jegozastqpca'
jest na tereniehurtownijejkierowniki niejest zgfoszony
w kt6rymnieobecny
zapewnlenianadzorunad jako6ciqprodukt6wleczniczych
Z uwagi na konieczno56
dla 2yciaizdrowia
orazfakt,i2 naruszenia,o kt6rychmowapowyzejstwarzajqzagro2enie
ozekl jak w sentencji.
pacjent6wGl6wnyInspektorFarmaceutyczny

POUCZENIE
terminie14 dni
administracyjnego
Zgodniez art. 127 S 3 Kodeksupostgpowania
Inspektora
od dnia dorgczenianiniejszejdecyzji,strona moze wystqpi6do Gl6wnego
o z wnioskiemponowner ozpatrzeniasprawy.
Farmaceutyczneg
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Otzvmuia:
Piotr Kenig,ul. Zdrowotna1073,
1 . Strona:P.H.U.HurtowniaFarmaceutyczna

43 - 385 Jasienica
w Katowicach
2 . Wojew6dzkiInspektoratFarmaceutyczny
3 . ala

