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        Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia … 2021 r. (poz. …) 

  
Załącznik nr 1 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA APTECZEK OKRĘTOWYCH W PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE, 

WEDŁUG GRUP WSKAZAŃ TERAPEUTYCZNYCH W ODNIESIENIU DO OKREŚLONYCH RODZAJÓW STATKÓW 
 
 

Grupy wskazań terapeutycznych lub 

zastosowania 

Apteczka okrętowa 

typu A – dla statków 

pełnomorskich bez 

ograniczenia 

długości rejsu. 

Apteczka okrętowa typu B – dla statków 

pełnomorskich odbywających rejs w 

odległości mniejszej niż 150 mil morskich 

od najbliższego portu z odpowiednim 

sprzętem medycznym oraz statków 

pełnomorskich, które odbywają rejs w 

odległości mniejszej niż 175 mil morskich 

od najbliższego portu z odpowiednim 

sprzętem medycznym i pozostają stale w 

zasięgu helikopterowej służby 

ratownictwa. 

Apteczka okrętowa 

typu C* – dla statków 

portowych, łodzi  

i statków pozostających 

bardzo blisko brzegu lub 

nieposiadających kabiny 

mieszkalnej innej niż 

sterówka. 

Lp. PRODUKTY LECZNICZE 

1. Sercowo-naczyniowe 

1) analeptyki sercowo-

krążeniowe — 

sympatykomimetyki  

tak tak nie 
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2) preparaty przeciw dusznicy 

bolesnej  
tak tak tak 

3) leki moczopędne  tak tak nie 

4) leki przeciwkrwotoczne, 

włączając także leki 

pobudzające czynność 

skurczową macicy, jeżeli na 

pokładzie znajdują się 

kobiety 

tak  tak nie 

5) leki hipotensyjne  tak tak nie 

2. Układ trawienny 

1) leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy: 

a) leki stosowane przy 

wrzodach żołądka 

i zapaleniu żołądka  

tak tak nie 

b) leki zobojętniające  tak tak nie 

2) leki przeciwwymiotne  tak tak nie 

3) środki przeczyszczające  tak nie nie 

4) leki przeciwbiegunkowe tak tak tak 

5) preparaty przeciw 

hemoroidom  
tak tak nie 

3. Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe 

1) preparaty przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe 
tak tak tak 
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i przeciwzapalne  

2) silne środki przeciwbólowe  tak tak nie 

3) spazmolityki  tak tak nie 

4. Układ nerwowy 

1) anksjolityki  tak tak nie 

2) neuroleptyki  tak tak nie 

3) środki przeciw chorobie 

morskiej  
tak tak tak 

4) leki przeciwpadaczkowe  tak tak nie 

5. Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe 

1) leki przeciwhistaminowe  tak tak nie 

2) glikokortykoidy  tak tak nie 

6. Układ oddechowy 

1) preparaty 

bronchospasmolityczne  
tak tak nie 

2) leki przeciwkaszlowe  tak tak nie 

3) leki stosowane 

w przeziębieniach 

i zapaleniu zatok  

tak tak nie 

7. Przeciwzakaźne 

1) antybiotyki (co najmniej 

dwie grupy)  
tak tak nie 

2) leki przeciwpasożytnicze  tak tak nie 

3) szczepionki przeciwtężcowe tak tak nie 



 4 

i immunoglobuliny  

4) leki przeciwmalaryczne – 

w zależności od obszaru 

operacyjnego 

tak tak nie  

8. Preparaty nawadniające, 

odżywcze i osoczowe  
tak tak nie 

9. Leki do użytku zewnętrznego 

1) leki dermatologiczne: 

a) roztwory antyseptyczne  tak tak tak 

b) maści z antybiotykami  tak tak nie 

c) maści przeciwzapalne 

i przeciwbólowe  
tak tak nie 

d) kremy przeciwgrzybicze  tak nie nie 

e) preparaty stosowane przy 

oparzeniach  
tak tak tak 

2) leki okulistyczne: 

a) krople z antybiotykami 

i środkami przeciwzaplanymi  
tak tak nie 

b) krople o działaniu 

znieczulającym  
tak tak nie 

c) płyn fizjologiczny do 

płukania oczu  
tak tak tak 

d) krople zwężające źrenicę 

i obniżające ciśnienie 
tak tak nie 
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śródgałkowe  

3) leki stosowane do ucha: 

roztwory znieczulające 

i przeciwzapalne  
tak tak nie 

4) leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła: 

antyseptyczne płukanki do 

ust 
tak tak nie  

 5) miejscowe środki znieczulające: 

a) miejscowe środki 

znieczulające działające 

przez zamrożenie  

tak nie nie 

b) miejscowe środki 

znieczulające do iniekcji 

podskórnej  

tak tak nie 

 WYROBY MEDYCZNE 

10. Sprzęt resuscytacyjny 

1) worek samorozprężalny 

(resuscytator) lub 

równoważnik wraz 

z maseczkami o rozmiarach 

dużym, średnim i małym  

tak tak nie 

2) urządzenie do podawania 

tlenu z zaworem 

redukcyjnym, aby mógł być 

tak tak nie 
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używany tlen przemysłowy 

ze statku lub pojemnik 

z tlenem  

3) mechaniczny aspirator do 

oczyszczania górnych dróg 

oddechowych 

tak tak nie 

11. Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów 

1) opaski uciskowe  tak tak tak 

2) jednorazowe narzędzie do 

automatycznego zszywania 

brzegów lub zestaw do 

szycia z igłami  

tak tak nie 

3) adhezyjny bandaż elastyczny  tak tak tak 

4) paski z gazy  tak tak nie 

5) opatrunki do bandażowania 

palców  
tak nie nie 

6) jałowe kompresy gazowe  tak tak tak 

7) jałowe prześcieradła dla 

poparzonych  
tak tak nie 

8) chusta trójkątna  tak tak nie 

9) jednorazowe rękawiczki  tak tak tak 

10) opatrunki przylepne  tak tak tak 

11) jałowe bandaże uciskowe  tak tak tak 

12) adhezyjny materiał do szycia tak tak tak 
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lub bandaże z tlenkiem 

cynku  

13) niewchłanialne nici z igłami  tak nie nie 

14) gaza nasycona wazeliną  tak tak nie 

12. Narzędzia 

1) jednorazowe skalpele  tak nie nie 

2) pojemnik na narzędzia 

i przyrządy, z odpowiedniego 

materiału 

tak tak nie 

3) nożyczki  tak tak nie 

4) pincety chirurgiczne  tak tak nie 

5) kleszczyki hemostatyczne  tak tak nie 

6) imadło do igieł  tak nie nie 

7) jednorazowe żyletki  tak nie nie 

13. Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy 

1) jednorazowa szpatułka do 

uciskania języka  
tak tak nie 

2) papierki wskaźnikowe do 

analizy moczu  
tak nie nie 

3) karty gorączkowe  tak nie nie 

4) prześcieradła ewakuacyjne  tak tak nie 

5) stetoskop  tak tak nie 

6) ciśnieniomierz  tak tak nie 

7) termometr lekarski  tak tak nie 
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8) termometr hypotermiczny  tak tak nie 

9) szybki test do diagnostyki 

malarii – w zależności od 

obszaru operacyjnego 

tak tak nie 

14. Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania 

1) zestaw do cewnikowania 

pęcherza moczowego (dla 

kobiet i mężczyzn)  

tak nie nie 

2) zestaw do wlewu dożylnego  tak tak nie 

3) jednorazowe strzykawki i igły tak tak nie 

15. Ogólny sprzęt medyczny 

1) środki ochrony indywidualnej 

dla lekarzy i pielęgniarek 
tak  tak nie  

2) basen dla chorego  tak nie nie 

3) termofor  tak nie nie 

4) butla na mocz  tak nie nie 

5) worek na lód  tak nie nie 

16. Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości 

1) komplet szyn w różnych 

rozmiarach, do kończyn 
tak tak nie 

2) kołnierz do unieruchomienia 

szyi  
tak tak nie 

17. Dezynfekcja, dezynsekcja i zapobieganie 

1) środek odkażający wodę  tak nie nie 
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2) płynny insektycyd  tak nie nie 

3) sproszkowany insektycyd  tak nie nie 

 

 

* W skład apteczki nie mogą wchodzić produkty wrażliwe na wysoką temperaturę wymagające przechowywania w specjalnych  
warunkach.  

 



 10 

Załącznik nr 2 
 

RODZAJE ODTRUTEK, W JAKIE WYPOSAŻA SIĘ APTECZKI OKRĘTOWE 

 

1. Leki: 

1) ogólne;  

2) sercowo-naczyniowe;   

3) układ trawienny;  

4) układ nerwowy;   

5) układ oddechowy;   

6) przeciwzakaźne;   

7) do użytku zewnętrznego.  

2. Sprzęt medyczny niezbędny do podawania tlenu (włączając konieczną konserwację).   
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Załącznik nr 3 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA APTECZEK MEDYCZNYCH, STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE ŚRODKÓW 
RATUNKOWYCH, W PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE, WEDŁUG GRUP WSKAZAŃ TERAPEUTYCZNYCH LUB 

ZASTOSOWANIA 
 

Lp. PRODUKTY LECZNICZE 

1. Sercowo-naczyniowe: 

1) preparaty przeciw dusznicy bolesnej  

2) leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające czynność skurczową macicy, jeżeli na pokładzie znajdują się 

kobiety 

2. Układ trawienny: 

1) leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy 

2) leki przeciwwymiotne  

3) leki przeciwbiegunkowe 

3. Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe:  

preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne 

4. Układ nerwowy: 

środki przeciw chorobie morskiej 

5. Leki do użytku zewnętrznego - leki dermatologiczne: 

1) roztwory antyseptyczne 

2) preparaty stosowane przy oparzeniach 

 WYROBY MEDYCZNE 

6. Sprzęt resuscytacyjny: 

maska do prowadzenia restytucji metodą usta-usta  

7. Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów: 
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1) adhezyjny bandaż elastyczny  

2) jednorazowe rękawiczki z polietylenu  

3) opatrunek adhezyjny  

4) jałowe bandaże uciskowe  

5) adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku  
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Załącznik nr 4 
 

 

Wzór  

Ewidencja przychodów i rozchodów w odniesieniu do każdego produktu leczniczego, wyrobu medycznego i odtrutek stanowiących 

wyposażenie apteczki okrętowej lub apteczki medycznej 

 

SEKCJA A  

KATEGORIA STATKÓW A  

I. Szczegóły dotyczące statku  

Nazwa:................................................................................................................... 

Bandera:..................................................................................................................  

Port macierzysty:.........................................................................................................  

II. Wyposażenie medyczne  

 

 Wymagane  

ilości  

Ilości 

faktyczne 

znajdujące 

się na 

pokładzie  

Uwagi ogólne 

(szczególnie 

daty 

ważności)  

 

1. 

PRODUKTY LECZNICZE 

Sercowo-naczyniowe 

1) analeptyki sercowo-krążeniowe — sympatykomimetyki     

2) preparaty przeciw dusznicy bolesnej     
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3) leki moczopędne     

4) leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające 

czynność skurczową macicy, jeżeli na pokładzie znajdują się 

kobiety  

   

5) leki hipotensyjne     

2. Układ trawienny 

1) leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy: 

a) leki stosowane przy wrzodach żołądka i zapaleniu żołądka     

b) leki zobojętniające     

2) leki przeciwwymiotne     

3) środki przeczyszczające     

4) leki przeciwbiegunkowe    

5) preparaty przeciw hemoroidom     

3. Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe 

1) preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe 

i przeciwzapalne  
   

2) silne środki przeciwbólowe     

3) spazmolityki     

4. Układ nerwowy 

1) anksjolityki     

2) neuroleptyki     

3) środki przeciw chorobie morskiej     

4) leki przeciwpadaczkowe     

5. Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe 
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1) leki przeciwhistaminowe     

2) glikokortykoidy     

6. Układ oddechowy 

1) preparaty bronchospasmolityczne     

2) leki przeciwkaszlowe     

3) leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok     

7. Przeciwzakaźne 

1) antybiotyki (co najmniej dwie grupy)     

2) leki przeciwpasożytnicze     

3) szczepionki przeciwtężcowe i immunoglobuliny     

4) leki przeciwmalaryczne – w zależności od obszaru 

operacyjnego 
   

8. Preparaty nawadniające, odżywcze i osoczowe     

9. Leki do użytku zewnętrznego 

1) leki dermatologiczne: 

a) roztwory antyseptyczne     

b) maści z antybiotykami     

c) maści przeciwzapalne i przeciwbólowe     

d) kremy przeciwgrzybicze     

e) preparaty stosowane przy oparzeniach     

2) leki okulistyczne: 

a) krople z antybiotykami i środkami przeciwzaplanymi     

b) krople o działaniu znieczulającym     

c) płyn fizjologiczny do płukania oczu     
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d) krople zwężające źrenicę i obniżające ciśnienie śródgałkowe     

3) leki stosowane do ucha: 

roztwory znieczulające i przeciwzapalne     

4) leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła: 

antyseptyczne płukanki do ust     

 5) miejscowe środki znieczulające: 

a) miejscowe środki znieczulające działające przez zamrożenie     

b) miejscowe środki znieczulające do iniekcji podskórnej     

 WYROBY MEDYCZNE 

10. Sprzęt resuscytacyjny 

1) worek samorozprężalny (resuscytator) lub równoważnik wraz 

z maseczkami o rozmiarach dużym, średnim i małym  
   

2) urządzenie do podawania tlenu z zaworem redukcyjnym, aby 

mógł być używany tlen przemysłowy ze statku lub pojemnik 

z tlenem 

   

3) mechaniczny aspirator do oczyszczania górnych dróg 

oddechowych 
   

11. Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów 

1) opaski uciskowe     

2) jednorazowe narzędzie do automatycznego zszywania 

brzegów lub zestaw do szycia z igłami  
   

3) adhezyjny bandaż elastyczny     

4) paski z gazy     

5) opatrunki do bandażowania palców     
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6) jałowe kompresy gazowe     

7) jałowe prześcieradła dla poparzonych     

8) chusta trójkątna     

9) jednorazowe rękawiczki     

10) opatrunki przylepne     

11) jałowe bandaże uciskowe     

12) adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku     

13) niewchłanialne nici z igłami     

14) gaza nasycona wazeliną     

12. Narzędzia 

1) jednorazowe skalpele     

2) pojemnik na narzędzia i przyrządy, z odpowiedniego 

materiału 
   

3) nożyczki     

4) pincety chirurgiczne     

5) kleszczyki hemostatyczne     

6) imadło do igieł     

7) jednorazowe żyletki     

13. Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy 

1) jednorazowa szpatułka do uciskania języka     

2) papierki wskaźnikowe do analizy moczu     

3) karty gorączkowe     

4) prześcieradła ewakuacyjne     

5) stetoskop     
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6) ciśnieniomierz     

7) termometr lekarski     

8) termometr hypotermiczny     

 9) szybki test do diagnostyki malarii – w zależności od obszaru 

operacyjnego 
   

14. Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania 

1) zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego (dla kobiet 

i mężczyzn)  
   

2) zestaw do wlewu dożylnego     

3) jednorazowe strzykawki i igły    

15. Ogólny sprzęt medyczny 

1) środki ochrony indywidualnej dla lekarzy i pielęgniarek    

2) basen dla chorego     

3) termofor     

4) butla na mocz     

5) worek na lód     

16. Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości 

1) komplet szyn w różnych rozmiarach, do kończyn     

2) kołnierz do unieruchomienia szyi     

17. Dezynfekcja, dezynsekcja i zapobieganie 

1) środek odkażający wodę     

2) płynny insektycyd     

3) sproszkowany insektycyd     

  RODZAJE ODTRUTEK  
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1) ogólne     

2) sercowo-naczyniowe    

3) układ trawienny    

4) układ nerwowy    

5) układ oddechowy    

6) przeciwzakaźne    

7) do użytku zewnętrznego    

8) inne    

9) niezbędny do podawania tlenu (włączając konieczną 

konserwację) 
   

 
Miejscowość i data: .......................................................................................................  

Podpis kapitana: ..........................................................................................................  

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub właściwy organ: ................................................ 
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SEKCJA B  

KATEGORIA STATKÓW B  

I. Szczegóły dotyczące statku  

Nazwa:................................................................................................................... 

Bandera:..................................................................................................................  

Port macierzysty:.........................................................................................................  

II. Wyposażenie medyczne  

 

 Wymagane  

ilości  

Ilości 

faktyczne 

znajdujące 

się na 

pokładzie  

Uwagi ogólne 

(szczególnie 

daty 

ważności)  

 

1. 

PRODUKTY LECZNICZE 

Sercowo-naczyniowe 

1) analeptyki sercowo-krążeniowe — sympatykomimetyki     

2) preparaty przeciw dusznicy bolesnej     

3) leki moczopędne     

4) leki przeciwkrwotoczne, włączając także leki pobudzające 

czynność skurczową macicy, jeżeli na pokładzie znajdują się 

kobiety  

   

5) leki hipotensyjne     

2. Układ trawienny 
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1) leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy: 

a) leki stosowane przy wrzodach żołądka i zapaleniu żołądka     

b) leki zobojętniające     

2) leki przeciwwymiotne     

3) leki przeciwbiegunkowe    

4) preparaty przeciw hemoroidom     

3. Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe 

1) preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i 

przeciwzapalne  
   

2) silne środki przeciwbólowe     

3) spazmolityki     

4. Układ nerwowy 

1) anksjolityki     

2) neuroleptyki     

3) środki przeciw chorobie morskiej     

4) leki przeciwpadaczkowe     

5. Leki przeciwuczuleniowe i przeciwwstrząsowe 

1) leki przeciwhistaminowe     

2) glikokortykoidy     

6. Układ oddechowy 

1) preparaty bronchospasmolityczne     

2) leki przeciwkaszlowe     

3) leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok     

7. Przeciwzakaźne 
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1) antybiotyki (co najmniej dwie grupy)     

2) leki przeciwpasożytnicze     

3) szczepionki przeciwtężcowe i immunoglobuliny     

4) leki przeciwmalaryczne – w zależności od obszaru 

operacyjnego 
   

8. Preparaty nawadniające, odżywcze i osoczowe     

9. Leki do użytku zewnętrznego 

1) leki dermatologiczne: 

a) roztwory antyseptyczne     

b) maści z antybiotykami     

c) maści przeciwzapalne i przeciwbólowe     

d) preparaty stosowane przy oparzeniach     

2) leki okulistyczne: 

a) krople z antybiotykami i środkami przeciwzaplanymi     

b) krople o działaniu znieczulającym     

c) płyn fizjologiczny do płukania oczu     

d) krople zwężające źrenicę i obniżające ciśnienie śródgałkowe     

3) leki stosowane do ucha: 

roztwory znieczulające i przeciwzapalne     

4) leki stosowane przy zakażeniach jamy ustnej i gardła: 

antyseptyczne płukanki do ust     

5) miejscowe środki znieczulające: 

miejscowe środki znieczulające do iniekcji podskórnej     

 WYROBY MEDYCZNE 
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10. Sprzęt resuscytacyjny 

1) worek samorozprężalny (resuscytator) lub równoważnik wraz 

z maseczkami o rozmiarach dużym, średnim i małym  
   

2) urządzenie do podawania tlenu z zaworem redukcyjnym, aby 

mógł być używany tlen przemysłowy ze statku lub pojemnik z 

tlenem  

   

3) mechaniczny aspirator do oczyszczania górnych dróg 

oddechowych 
   

11. Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów 

1) opaski uciskowe     

2) jednorazowe narzędzie do automatycznego zszywania 

brzegów lub zestaw do szycia z igłami  
   

3) adhezyjny bandaż elastyczny     

4) paski z gazy     

5) jałowe kompresy gazowe     

6) jałowe prześcieradła dla poparzonych     

7) chusta trójkątna     

8) jednorazowe rękawiczki     

9) opatrunki przylepne     

10) jałowe bandaże uciskowe     

11) adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku     

12) gaza nasycona wazeliną     

12. Narzędzia 

1) pojemnik na narzędzia i przyrządy, z odpowiedniego    
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materiału 

2) nożyczki     

3) pincety chirurgiczne     

4) kleszczyki hemostatyczne     

13. Sprzęt diagnostyczny i monitoringowy 

1) jednorazowa szpatułka do uciskania języka     

2) prześcieradła ewakuacyjne     

3) stetoskop     

4) ciśnieniomierz     

5) termometr lekarski     

6) termometr hypotermiczny     

7) szybki test do diagnostyki malarii – w zależności od obszaru 

operacyjnego 
   

14. Sprzęt do iniekcji, perfuzji, punkcji i cewnikowania 

1) zestaw do wlewu dożylnego     

2) jednorazowe strzykawki i igły    

15. Ogólny sprzęt medyczny 

środki ochrony indywidualnej dla lekarzy i pielęgniarek    

16. Sprzęt unieruchamiający i do nastawiania kości 

1) komplet szyn w różnych rozmiarach, do kończyn     

2) kołnierz do unieruchomienia szyi     

 RODZAJE ODTRUTEK  

1) ogólne     

2) sercowo-naczyniowe    
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3) układ trawienny    

4) układ nerwowy    

5) układ oddechowy    

6) przeciwzakaźne    

7) do użytku zewnętrznego    

8) inne    

9) niezbędny do podawania tlenu (włączając konieczną 

konserwację) 
   

 

Miejscowość i data: .......................................................................................................  

Podpis kapitana: ..........................................................................................................  

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub właściwy organ: ................................................ 
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SEKCJA C 

KATEGORIA STATKÓW C  

I. Szczegóły dotyczące statku  

Nazwa:................................................................................................................... 

Bandera:..................................................................................................................  

Port macierzysty:.........................................................................................................  

II. Wyposażenie medyczne  

 

 Wymagane  

ilości  

Ilości 

faktyczne 

znajdujące 

się na 

pokładzie  

Uwagi ogólne 

(szczególnie 

daty 

ważności)  

 

1. 

PRODUKTY LECZNICZE 

Sercowo-naczyniowe: 

preparaty przeciw dusznicy bolesnej     

2. Układ trawienny: 

leki przeciwbiegunkowe    

3. Leki przeciwbólowe i przeciwskurczowe: 

preparaty przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne     

4. Układ nerwowy: 

środki przeciw chorobie morskiej     

5. Leki do użytku zewnętrznego: 

1) leki dermatologiczne: 
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a) roztwory antyseptyczne     

b) preparaty stosowane przy oparzeniach     

2) leki okulistyczne: 

płyn fizjologiczny do płukania oczu     

 WYROBY MEDYCZNE 

6. Sprzęt opatrunkowy i do zakładania szwów: 

1) opaski uciskowe     

2) adhezyjny bandaż elastyczny     

3) jałowe kompresy gazowe     

4) jednorazowe rękawiczki     

5) opatrunki przylepne     

6) jałowe bandaże uciskowe     

7) adhezyjny materiał do szycia lub bandaże z tlenkiem cynku     

 RODZAJE ODTRUTEK 

1) ogólne     

2) sercowo-naczyniowe    

3) układ trawienny    

4) układ nerwowy    

5) układ oddechowy    

6) przeciwzakaźne    

7) do użytku zewnętrznego    

8) inne    

9) niezbędny do podawania tlenu (włączając konieczną 

konserwację) 
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Miejscowość i data: .......................................................................................................  

Podpis kapitana: ..........................................................................................................  

Zatwierdzenie przez właściwą osobę lub właściwy organ: ................................................”.  
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Załącznik nr 5 
 

WYKAZ SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ NA STATKU** 

 

1. Substancje i przedmioty wybuchowe 

2. Gazy: sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem 

3. Łatwopalne ciecze 

4. Łatwopalne ciała stałe 

5. Substancje zdolne do spontanicznego wybuchu 

6. Substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają łatwopalne gazy 

7. Substancje palne, nadtlenki organiczne 

8. Substancje toksyczne 

9. Substancje radioaktywne 

10. Substancje korozyjne 

11. Materiały zakaźne 

12. Substancje żrące 

13. Inne substancje, które okazały się lub mogą okazać się na tyle niebezpieczne, że może zaistnieć potrzeba 

stosowania odtrutek 
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** Substancje mogą być niebezpieczne bez względu na formę, w jakiej występują na pokładzie, również jako odpady lub pozostałości 
ładunku. 
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Załącznik nr 6 
 

WZÓR 

KARTA ZDROWIA DLA MARYNARZA NA STATKU 

 

Nazwa statku: Imię i nazwisko kapitana statku: 

Imię i nazwisko marynarza na statku: 

Data Opis dolegliwości 
Zastosowane produkty 

lecznicze/wyroby medyczne 
Ilość 

Podpis 
kapitana 
statku 

Uwagi 

      

 


