
Informacja dla hodowców zwierząt

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że chore zwierzęta 

mogą być leczone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

To  lekarz  stawia  diagnozę,  wykonuje  badania  i  co  najważniejsze,  przepisuje 

i ordynuje leki. 

Przy każdej wizycie wydaje kartę książki leczenia zwierząt, która opisuje szczegółowo 

przebieg leczenia. 

Hodowca podpisuje kartę książki leczenia oświadczając jednocześnie, że nabyte leki 

lub pasza lecznicza zostaną zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. 

Pasze leczniczych u zwierząt stosuje się wyłącznie na zlecenie lekarz weterynarii .

Taką dokumentację przechowuje się przez 5 lat. 

Powyższe  zasady  wynikają  z  art.  68  ust.  2  oraz  art.  69  ust  3  ustawy  Prawo 

farmaceutyczne (t.j.  Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz z art. 22 ust. 1 ustawy 

o paszach (Dz. U. 2006 r. Nr 144, poz. 104)

Zabronione   jest   podawanie zwierzętom preparatów, które nie są zarejestrowane w 

Polsce,  niewiadomego pochodzenia oraz nieprzetworzonych surowców farmaceu-

tycznych. 

Substancjami zakazanymi w leczeniu zwierząt – zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czyn-

nych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środ-

kach spożywczych pochodzenia zwierzęcego – są m. in. Metronidazol, Chloramfen  i  -  

kol, Nitrofurany. 

Zgodnie z art. 124a. ustawy prawo Farmaceutyczne ( t.j. Dz.U. 2008 Nr 45, poz. 271 ze 

zm.):

1.  Kto  wprowadza  do  obrotu  lub  stosuje  niewpisane  do  Rejestru  Produktów 

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o 

którym mowa w art. 28, produkty lecznicze weterynaryjne,  podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

2. Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna za zwierzęta, która dopuszcza do 

stosowania u zwierząt produkty lecznicze weterynaryjne niedopuszczone do obrotu. 

Zgodnie z art. 132a. ustawy prawo Farmaceutyczne ( t.j. Dz.U. 2008 Nr 45, poz. 271 ze 

zm.):  

Kto wprowadza do obrotu lub stosuje w praktyce weterynaryjnej  nieprzetworzone 

surowce farmaceutyczne, podlega grzywnie albo karze pozbawieni  a wolności do lat   

3 albo obu tym karom łącznie.


