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Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeêwo-
Êci oraz organizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utwo-
rzonych lub wskazanych przez jednostk´ samorzàdu
terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 oraz z 2006 r.
Nr 58, poz. 408) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sk∏adanie do depozytu oraz wydawanie z de-
pozytu przedmiotów odebranych osobom do-
prowadzonym w celu wytrzeêwienia do jed-
nostki organizacyjnej Policji odbywa si´ zgod-
nie z przepisami w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadaç pomieszczenia w jed-

nostkach organizacyjnych Policji przeznaczone
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeêwienia, oraz regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Izba posiada ambulatorium sk∏adajàce
si´ z gabinetu lekarskiego oraz pokoju za-
biegowego, zaopatrzone w produkty
lecznicze, sprz´t medyczny i aparatur´
diagnostycznà, w tym atestowane urzà-
dzenie s∏u˝àce do pomiaru zawartoÊci al-
koholu w organizmie z mo˝liwoÊcià wy-
druku wyniku pomiaru. 

2. Wykaz produktów leczniczych oraz list´
sprz´tu medycznego i aparatury diagno-
stycznej, w które wyposa˝a si´ ambula-
torium, okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.”;

3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Zdrowia: E. Kopacz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 wrzeÊnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania 
osób w stanie nietrzeêwoÊci oraz organizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utworzonych lub wskazanych

przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 wrzeÊnia 2008 r. (poz. 1102)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ LISTA SPRZ¢TU MEDYCZNEGO I APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ,
W KTÓRE WYPOSA˚A SI¢ AMBULATORIUM

1. Wykaz produktów leczniczych:

1) Antazolinum roztwór do wstrzykiwaƒ 50 mg/ml
— 5 amp. a 2 ml; 

2) Aqua pro ini. — 5 amp. a 5 ml; 

3) Atropini sulfas 1 mg/ml — 10 amp. a 1 ml; 

4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas — roztwo-
ry 10 % — 10 amp. a 10 ml; 

5) Captoprilum 25 mg tabl.;

6) Carbo medicinalis 300 mg tabl.;

7) Clonazepamum 1 mg/ml — 10 amp. a 1 ml; 

8) Diazepamum amp. — 5 mg/ml;

9) Dopaminum hydrochloricum 4 % — 10 amp.
a 5 ml; 

10) Drotraverini hydrochloridum 40 mg tabl.;

11) Epinephrinum 1 mg/ml — 10 amp. a 1 ml;

12) Etamsylatum 125 mg/ml amp. a 2 ml; 

13) Flumazenilum amp. 100 mcg/ml;

14) Furosemidum 10 mg/ml — 5 amp. a 2 ml; 

15) Glucagonum 1 mg/ml liof. do inj.;

16) Glucosum 40 %, 2—10 amp. a 10 ml; 

17) Glyceroli trinitras aerozol — 1 op.; 

18) Haloperidolum amp. 5 mg/ml;

19) Hydrocortisonum 250 mg — 5 fiol. a 250 mg
+ 5 amp. rozp. a 2 ml lub:

a) Methylprednisolonum 40 mg — 1 fiol. a 40 mg
+ 1 amp. rozp.,

b) Methylprednisolonum 125 mg — 1 fiol.
a 125 mg + 1 amp. rozp.,
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c) Methylprednisolonum 250 mg — 1 fiol.
a 250 mg + 1 amp. rozp.,

d) Methylprednisolonum 500 mg — 1 fiol.
a 500 mg + 1 amp. rozp.,

e) Methylprednisolonum 1000 mg — 1 fiol.
a 1000 mg + 1 amp. rozp.; 

20) Iodi solutio spirituosa — 1 op. a 10 g; 

21) Lidocaini hydrochloridum 2 % — 10 amp. a 2 ml;

22) Loperamidum 2 mg tabl. — 1 op.;

23) Magnesii sulfas — 200 mg/ml — 10 amp. a 10 ml;

24) Metamizolum natricum 0,5 g/ml — 5 amp. a 5 ml; 

25) Metoprololi tartras 1 mg/ml — 5 amp. a 5 ml; 

26) Naloxonum hydrochloricum 400 mcg/1 ml —
10 amp. a 1 ml; 

27) Natrii chloridum 0,9 % — 10 amp. a 10 ml; 

28) Natrii hydrocarbonas 8,4 % roztwór do wstrzy-
kiwaƒ — 5 amp. a 20 ml;

29) Papaverinum hydrochloricum 20 mg/ml amp.
a 2 ml;

30) Paracetamolum 500 mg tabl.;

31) Prednisolonum liofilizat do sporzàdzania roz-
tworu do wstrzykiwaƒ 25 mg fiol. liof.;

32) Salbutamolum aer. 100 mcg/dawk´ — 1 op.; 

33) Salbutamolum roztwór do wstrzykiwaƒ 0,5 mg/ml
— 10 amp. a 1 ml; 

34) Theophyllinum — 1 op.;

35) Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ml — 5 amp.
a 2 ml; 

36) Verapamili hydrochloridum 2,5 mg/ml — 5 amp.
a 2 ml;

37) P∏yny infuzyjne:

a) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii
chloridum (p∏yn Ringera) — 1 op. a 250 ml,

b) Glucosum 5 % — 1 op. a 500 ml,

c) Glucosum 10 % — 1 op. a 500 ml,

d) Mannitolum 20 % — 1 op. a 250 ml,

e) Natrii chloridum 0,9 % — 2 op. a 500 ml. 

2. Lista sprz´tu:

1) aparat do mierzenia ciÊnienia; 

2) aparaty do przetaczania p∏ynów; 

3) butla z tlenem lub koncentrator tlenu; 

4) cewnik do odsysania z jamy ustnej i drzewa
oskrzelowego (jednorazowy, sterylny, w ró˝-
nych rozmiarach); 

5) cewniki Foleya o ró˝nych rozmiarach, worki do
moczu; 

6) defibrylator z zapisem ekg lub defibrylator i apa-
rat EKG z 12 odprowadzeniami;

7) deska ortopedyczna z mo˝liwoÊcià stabilizacji
g∏owy pacjenta;

8) fartuchy jednorazowe; 

9) jednorazowe gaziki do odka˝ania skóry typu
„swab” lub Êrodek dezynfekcyjny i gaziki jedno-
razowe; 

10) kleszczyki Magilla dla doros∏ych; 

11) komplet strzykawek i igie∏, venflony lub inne ka-
niule do˝ylne; 

12) laryngoskop i rurki intubacyjne — ró˝nych roz-
miarów; 

13) latarka lekarska do sprawdzania reakcji êrenic; 

14) maski na twarz ochraniajàce przed wydzielinami; 

15) no˝yczki, pincety; 

16) okulary ochronne;

17) pulsoksymetr;

18) reflektor na statywie; 

19) r´kawiczki jednorazowego u˝ytku; 

20) rurki ustno-gard∏owe; 

21) worek samorozpr´˝alny z rezerwuarem tleno-
wym;

22) s∏uchawka lekarska; 

23) ssak elektryczny z osobnym przed∏u˝aczem; 

24) staza; 

25) szyny do unieruchamiania koƒczyn; 

26) Êrodki opatrunkowe i p∏yny dezynfekcyjne; 

27) tace do zestawów; 

28) uniwersalny ko∏nierz do unieruchamiania od-
cinka szyjnego kr´gos∏upa;

29) worki na wymiociny;

30) wózek do przewo˝enia pacjentów.

3. Lista aparatury diagnostycznej

1) urzàdzenie do pomiaru zawartoÊci alkoholu
w wydychanym powietrzu;

2) paski diagnostyczne poziomu alkoholu w Êlinie
typu ALCO-SCREEN dla pacjentów w Êpiàczce; 

3) paski do jakoÊciowego oznaczania obecnoÊci
Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu:

a) opatów,

b) amfetaminy i jej analogów,

c) kokainy,

d) tetrahydrokanabinoli,

e) benzodiazepin;

4) glukometr pozwalajàcy okreÊliç poziom glukozy
we krwi;

5) pehametr;

6) termometr.


