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Sjöfartsstyrelsen har  den 12  december  1994  utfärdat ett nytt beslut om fartygsapotek. Genom 
detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut om skeppsapotek av  den 23  september  1985  jämte 
senare ändringar. 

Beslutet träder i kraft  den I  januari  1995.  Fartygsapoteken skall utrustas i överensstämmelse med 
det nya beslutet senast i samband med påfölj ande översyn av fartygsapoteket. 

Beslutet om fartygsapotek publiceras bifogat utan bilagor. Beslutet med tillhörande bilagor kan 
rekvireras hos sjöfartsstyrelsen  till  ett pris av  50  mk:  

skriftliga beställningar 

beställning  per  telefon 
beställning  per  telefax  

Sjöfartsstyrelsen 
Publikationsförsälj ningen 
PB  158 
00141  Helsingfors  

(90) 180 82 14 
(90) 180 83 55.  

Mauri  T. Feliman 
 Sjöfartsinspektör 

Närmare upplysningar: 

Detta informationsblad 
ersätter informationsbladen: 

Sjöfartsinspektionsbyrån  

13/23.9.1985 
13/1. 12. 1986  

Dnr  33/033/94 
ISSN 0430-5345  

Försäljning: 	Sjöfartsstyrelsen 
Stat ist ikbyrån 

Adress 
Bergmansgatan  I 
He Is  ingfors  

Postadress 
PB  158 
00141  Helsingfors 

Telefon 	 Telefax  
(90) 18 081 	(90) 1808 355  
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Dnr:  33/033/94  

Innehåll: 	 Fartygsapotek samt medicinsk utrustning  på  livbåtar och 
räddningsflottar 

Normgivnings- 	Förordningen angående handelsfartyg  (103/24) 55  §  
bemyndigande: 

Målgrupper: 	 Rederier, fartygsägare, apotek 

Giltighetstid: 	1.1.1995  - tills  vidare 

Upphäver: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om skeppsapotek 
Dnr  1743/80/317, 23.9.1985  
ändrad Dnr  2369/86/101, 3.11.1986  

SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM  FARTYGSAPOTEK 

Utfärdat i Helsingfors  den 12  december  1994  

Sjöfartsstyrelsen har med stöd av  55  §  förordningen  den 17  april  1924  angående handels-
fartyg  (103/24)  beslutat: 

Tillämpning 

Detta beslut tillämpas  på  varje finskt fartyg som används  till  sjöfart. 

Detta beslut tillämpas emellertid inte  på 

1. försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, såvitt dessa inte används i allmän 
trafik för befordran av passagerare eller  last, 

2. fritidsbåtar, såvitt dessa inte används i förtjänstsyfte och förutsätts  ha en  av sjöfartsstyrel-
sen fastställd bemanning, eller  

3. bogserbåtar som enbart opererar inom ett begränsat område, såsom inre hamnar och slutna 
fabriksområden. 

Gemensamma EES-kommitténs beslut  21.3.1994  Nr  7/94  bilaga  16 
 Bilaga XVIII  till  EES-avtalet: rådets direktiv 92/29/EEG 
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Definitioner  

2 

I  detta beslut avses med  

1. ombordanställda  personer som utför  en  yrkesuppgift ombord  på  ett fartyg eller för detta 
fartygs räkning samt praktikanter och lärlingar, med undantag av 

- hamniotsar  och 
-  personal  som endast utför arbete ombord  på  fartyg vid kaj,  

2. förråd av läkemedel och behandlingsutrustning mediciner, behandlingsutrustning och 
motgifter, samt  

3. motgifter  ämnen som används för att förebygga eller behandla skadlig påverkan, direkt 
eller indirekt, av ett eller flera ämnen som ingår i listan över farliga ämnen i gällande upplaga 
av Internationella sjöfartsorganisationens  (IMO) IMDG-kod. 

Fartygskiasser  

3 

I  detta beslut indelas fartygen i tre klasser i överensstämmelse med förordningen om 
besiktning av fartyg  (748/83),  enligt följande:  

I)  fartygsklass  A:  fartyg som används i fjärrtrafik  

2) fartygsklass  B:  fartyg som används i närtrafik och Östersjöfart, med undantag av 
fiskefartyg i Ostersjöfart, samt  

3) fartygsklass  C:  fiskefartyg i Östersjöfart och fartyg i inrikes  fart.  

Fartygsapotekets innehåll  

4  

Fartygsapotekets innehåll bestäms med hänsyn  till fartygskiassen (A, B  eller  C)  och antalet 
ombordanställda enligt bilaga  I.  

Förrådet av läkemedel och behandlingsutrustning i fartygsapoteket  är  avsett för högst  25 
ombordanställda. Overstiger  antalet ombordanställda  25,  skall läkemedlen och behandlingsutrust-
ningen utökas  på  det sätt som anges i bilaga  I  för varje enskild grupp av läkemedel resp. 
behandlingsutrustning. 

Fartyg av klass  A  skall utöver fartygsapoteket  ha en  första hjälpen-förpackning enligt 
bilaga  II. 
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Utöver läkemedel och behandl ingsutrustning skall fartygsapoteket innehålla 

 I. en  för ändamålet lämplig handbok i sjukvård,  

2. ombord  på  fartyg som transporterar farliga ämnen, senaste upplaga av handboken i första 
hjälp vid olyckor i samband med hantering av farliga ämnen (MFAG), som ingår såsom bilaga 

 till IMDG-koden, samt  

3. ombord  på  fartyg av klass  A  eller  B,  dessutom: 
-  en  läkemedelsjournal 
-  senaste upplaga av Pharmaca  Fennica  el.  dyl. 
-  senaste upplaga av IMO:s Internationella signalbok  (International Code of Signals)  för 

läkarkonsultation  per radio  eller satellit 
-  detta beslut. 

Motgfter  

6  

Fartyg som transporterar sådana farliga ämnen som förtecknas i IMDG-koden, skall medföra 
 de motgifter  som förtecknas i  den  i  5  § I mom. 2  punkten nämnda förstahjälpshandboken. 

Utrustning för livbåtar och  räddningsflottar  

7  

Varje livbåt och räddningsflotte  på  fartyg av kategori  A  eller  B  skall vara utrustad med 
läkemedel och behandlingsutrustning enligt bilaga  III  och  en  handbok för olycksfall. Mängderna 
läkemedel och behandlingsutrustning i bilaga  III är  avsedda för högst  50  personer. Ar livbåten 
eller räddningsflotten avsedd för mer  än 50  personer, skall förrådet av läkemedel och 
behandlingsutrustning utökas i motsvarande mån. 

Läkemedlen och behandlingsutrustningen  på  livbåtarna och räddningsflottarna skall förvaras i 
vattentäta, förseglade förpackningar med tydlig påskrift LAAKKEITA/MEDICINER/MEDICINES. 

Ansvaret för  fartvgsapoteket  

8 

Befälhvaren  är  skyldig att tillse att fartyget har ett fartygsapotek i överensstämmelse med 
detta beslut och att apoteket handhas i enlighet med dessa bestämmelser.  

Befälhavaren har  till  uppgift att  

1)  avgöra huruvida större mängder läkemedel och behandlingsutrustning skall medföras  än 
 vad som anges i detta beslut. Läkemedel som klassificeras såsom narkotiska medel får likväl inte 

medföras i större mängder  än  vad som anges i detta beslut, 
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2) vid behov och efter inhämtande av medicinsk rådgivning låta anskaffa även andra 
läkemedel och annan behandlingsutrustning  än  vad som nämns i detta beslut,  

3) vid behov lämna ut läkemedel och behandlingsutrustning  till  dem som behöver dem,  

4) se till  att läkemedlen och behandlingsutrustningen fylls  på  och kompletteras efter behov, 
samt  

5) se till  att läkemedlen och behandlingsutrustningen i fartygsapoteket, livbåtarna och 
räddningsflottarna genomgår översyn i överensstämmelse med  13  och  14  §.  

Befälhavaren kan utse någon ombordanställd som har tillräcklig medicinsk utbildning att 
sköta fartygsapoteket. 

Användningen av farlygsapoteket  

S 	 9  

Läkemedlen och behandlingsutrustningen i fartygsapoteket  är  i första  hand  avsedda för  de 
 ombordanställda.  I  trängande  fall  kan läkemedel och behandlingsutrustning även lämnas ut  till 

 passagerare eller andra som  vistas  ombord. 

Vid utlämning av läkemedel skall stor återhållsamhet iakttas och anvisningarna  på 
 förpackningen noga följas. 

Utlämnas större mängd läkemedel  än  vad som omedelbart förbrukas, skall läkemedlet 
utlämnas i lämplig förpackning  på  vilken mottagarens namn, läkemedlets namn och doseringen 
anges. 

Vid utlämning och förbrukning av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet skall 
särskilt stor återhållsamhet iakttas. 

Råder osäkerhet om lämplig behandling, bör läkare rådfrågas. Läkare bör om möjligt 
 • 	konsulteras även i sådana  fall då  avsikten  är  att överlämna läkemedel med påskriften "endast 

enligt läkares föreskrift?!.  

Läkemedeisjournalen  

10  §  

Anskaffningarna  till  fartygsapoteket skall antecknas i  en  läkemedelsjournal, antingen  så  att  de 
 inköpta varorna och mängderna listas eller hänvisning görs  till en  lista uppgjord vid leveransen.  

I  journalen skall anteckning göras om alla läkemedel och  motgifter  som lämnats ut. Det 
skall framgå  till  vem läkemedlet eller motgiftet överlämnats, läkemedlets  art  och mängd, varför 
det utlämnats,  datum  samt givarens namn. 

Läkemedelsjournalen skall förvaras ombord minst två  år  efter att  den  sista uppgiften fördes 
 in  i journalen. 

För uppgifterna i läkemedelsjournalen gäller vad som föreskrivs i  stadgandena  om sekretess 
i fråga om patientjournaler.  
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 Förvaring av fartygsapoteket  

11 §  

Fartygsapoteket skall förvaras i ett låst utrymme, där innehållet i  sin  helhet  är  lätt 
överskådligt. 

Fartygsapoteket skall skyddas väl  mot  fukt, köld och  stark  värme. 

Fartyg av klass  A  eller  B  skall  ha  ett låsbart kylutrymme (kylskåp) för läkemedel som skall 
förvaras svalt. 

Första hjälpen-förpackningen skall förvaras i anslutning  till  det övriga fartygsapoteket. 
Behållaren skall förses med lämplig påskrift. 

Förpackningar med läkemedel och behandlingsutrustning 
och deras förvaring  

12 §  

Läkemedel och behandlingsutrustning skall förvaras i lämpliga förpackningar. Varje 
läkemedelsförpackning skall förses med  en  etikett som med tydlig skrift  anger  läkemedlets finsk- 
och svenskspråkiga namn i överensstämmelse med fartygsapotekslistan. Av förpackningen skall 
också framgå vilket apotek som levererat läkemedlet, leveransdatum samt bruksanvisning. 

Läkemedlen och behandlingsutrustningen skall förvaras i  god  ordning. Varje läkemedel skall 
förvaras åtskilt från andra läkemedel i egen förpackning. Läkemedel för utvärtes bruk skall 
förvaras åtskilt från andra läkemedel. Desinfektionsmedel skall förvaras för sig. 

Översyn av fartygsapoteket  

13 §  

Läkemedlen och behandlingsutrustningen i fartygsapoteket, livbåtama och räddningsflottarna S  
skall genomgå översyn minst  en  gång om året. 

Översynen av läkemedlen och behandlingsutrustningen i räddningsflottarna förrättas i 
samband med flottarnas årliga servicetillfällen.  

14 § 

I Finland  förrättas översynen av  en  legitimerad provisor,  dock så  att fartygsapoteket  på 
 fartyg av klass  C  kan kontrolleras av fartygets befälhavare. 

Befinner sig fartyget inte i  Finland  när fartygsapoteket bör genomgå översyn, skall översynen 
förrättas av fartygets befälhavare, och  en  legitimerad provisor skall kontrollera fartygsapoteket 
omedelbart efter fartygets ankomst  till Finland.  

Vid översynen av fartygsapoteket skall visshet erhållas om att fartyget har ett fartygsapotek i 
överensstämmelse med detta beslut och att det sköts enligt bestämmelserna i detta beslut. 

Anteckning om översynen skall göras såväl i skeppsdagboken som i läkemedelsjournalen.  
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För räddningsflottarnas vidkommande undertecknas checklistan av  den  som utfört  den  årliga 
servicen  på  flotten. 

Utbildning  

15  § 

Fartygets befälhavare och  den person  som denne enligt  8 § 3 mom.  utsett att sköta 
fartygsapoteket, skall för att upprätthålla sina sjukvårdskunskaper genomgå utbildning minst vart 
femte  år.  

Utbildningen skall vara godkänd av  den  myndighet som ansvarar för utbildning. 

Undantag  

16 §  

Sjöfartsstyrelsen kan i enskilda  fall på  ansökan medge undantag från bestämmelserna i detta 
beslut efter att  ha  hört läkemedeisverket och institutet för arbetshygien. 

Tillsyn  

17 §  

Tillsyn över efterlevnaden av detta beslut utövas av sjöfartsmyndigheten. 

1kraftträdande  

18 §  

Detta beslut träder i kraft  den I  januari  1995.  

Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut  den 23  maj  1985  om skeppsapotek 
jämte ändringar. 

Efter att detta beslut trätt i kraft skall fartygsapoteken utrustas i överensstämmelse med det 
senast i samband med påföljande översyn av fartygsapoteket. 

Helsingfors  den 12  december  1994  

Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  

Heikki  Valkonen  
Chef  för sjöfartsavdelningen, 
sjöfartsråd  



S  

MERENKULKUHALLITUKSEN  KARTTAPAINO 
 HELSINKI 1994  
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