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 )٢٠١٤أغسطس /آب ٢٦( جورجيا
   السلطة الوطنية املختصة

 (اليت ُيتصل هبا للحصول على املزيد من التفاصيل)
   القيود

 )(أي القيود النوعية و/أو الكمية
يت يصدرها/يعتمدها طبيب ممارس (أي ال الوثائق املطلوبة
  مأذون هلا) سلطة صحية أو

  جتماعية االسم: وزارة العمل والصحة والشؤون اال
 يف جورجيا

Ministry of Labour, Health and 
Social Affairs of Georgia 
LEPL “State Regulation Agency 
for Medical Activities” 

  العنوان:
144, AK. Tsereteli Avenue 
0159 Tbilisi, Georgia  

  
  ) ٩٩٥ ٣٢( ٢٧٢ ٥٠ ٨١اهلاتف: 

  - الفاكس: 
  drugcontrol@gol.ge الربيد اإللكتروين:

 وصفة طبية صحيحة  (أ) الكميات/اجلرعات          /             عدد األيام  
 ليزية ة من وصفة طبية ُمترمجة إىل اإلنكنسخ  

  قة من سلطة خمتصة يف بلد املغادرة. وُمصدَّ
  طبيب معتمدة من السلطات الصحية من شهادة   (ب)

  بلد اإلقامةل
  

 شهادة صادرة من السلطات الصحية يف بلد   (ج)
  املقصد

  
  إبراز الوصفة الطبية األصلية يف مجارك بلد املقصد  (د)
  
  نوع آخر من املستندات، ويف هذه احلالة   ) ه(

  الرجاء بيانه
    

 من السلطات املختصة يف بلد املغادرة صادر  مستند  
اسم  بيِّنيو لطبيةؤكد صحة شهادة الطبيب والوصفة اي

واسم مسؤول االتصال عنواهنا الرمسي السلطة املختصة و
  املقصد. وبلد ورقم اهلاتف 

أيضاً: اسم الشخص الطبيعي  املستندتضمن جيب أن يو  
ص، واألمساء التجارية والدولية ي؛ والتشخوسنه وجنسه

للمواد اخلاضعة للمراقبة، وشكل اجلرعات، وعدد الوحدات 
التناول ومدة  ةريها؛ وطريقمبوالت أو غاألأو قراص، من األ
  يف الوصفة الطبية. واردة تلك املعلومات  تكن، مامل العالج

  
  راتاملخدِّ

 ؛والترامادول، والنالبوفني، البوتورفانولأيضاً: 
أسيتيل ثنائي واملستحضرات اليت حتتوى على: 

، والكودين، يدروكوديناهلثنائي ، واهليدروكوديني
، ركوديني، والنونيكوكودين، والكوديننيكوديوال
  ؛ ورفنياملإيثيل ، وفولكودينوال
        

  املؤثرات العقلية
؛ فينازيبامالابالني، غربيالكيتامني، وال، وتيانبتنيالأيضا: 
؛ السودوإيفيدرين، والنورإيفيدرينيفيدرين، وواإل
احملتوية  السودوإيفيدرين/لنورإيفيدرين/ااإليفيدرينو

  .مستحضرات على
       

  قائمة باملواد احملظورة
  يف هذه احلالة، الرجاء بياهنا

املواد املدرجة يف اجلدول الرابع من اتفاقية سنة   
  ١٩٧١جلدول األول من اتفاقية سنة ، وا١٩٦١
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× 
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  يوماً ٣١

  يوماً ٣١



 

2

  معلومات أخرى 
ُيشترط وجود مستندات طبية مالئمة بالنسبة  

للمواد التالية: الكلوفيلني (قطرات عني 
هيدروكلوريد ، وربرومازينكلوأمبوالت)، ال

، ثيوريدازين، الربوبانيديد، الالترايهكسيفينيديل
، زاليبلون، الزوبيكلون، الغابابنتني، الباكلوفنيال
احملتوي على  الدكستروميتورفان، تروبيكاميدال

مستحضرات، وأيضا عقاقري خمدرة حتتوى على 
مستحضرات خبالف املواد املدرجة يف اجلدول 

ون العقاقري املخدرة واملؤثرات الثاين من "قان
 العقلية والسالئف واملواد املساعدة على التخدير".

 

 


