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 )٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١(التاريخ:       البلد:  النمسا
   السلطة الوطنية المختصة

(التي يُتصل بها للحصول على المزيد من 
 التفاصيل)

   القيود
 )(أي القيود النوعية و/أو الكمية

  (أي التي يصدرها/يعتمدها طبيب ممارس  الوثائق المطلوبة
  مأذون لها) أو سلطة صحية

 االحتادية  االسم: وزارة الصحة
Federal Ministry of Health   

 العنوان:
Department II/A/5 
Radetzkystr. 2 
A-1030 Vienna 
Austria   

    +٤٣ ١ ٧١١٠٠ ٤٧٨٧اهلاتف: 
    +٤٣ ١ ٧١٣ ٤٤ ٠٤ ١٦١٣الفاكس: 

  helmut.schroller@bmg.gv.at الربيد اإللكرتوين:

  
  

 

  وصفة طبية صحيحة  (أ)  /        الكميات/اجلرعات      عدد األيام  
  يوماً  ٣٠إىل  ٥ مننعم، للفرتات اليت ترتاوح   
  (غري ضرورية للفرتات أقل من مخسة أيام)  

  
  

  شهادة طبيب معتمدة من السلطات الصحية لبلد اإلقامة  (ب)
  
  

  صدشهادة صادرة من السلطات الصحية يف بلد املق  (ج)
  
  

  إبراز الوصفة الطبية األصلية يف مجارك بلد املقصد  (د)
  
  

  نوع آخر من املستندات، ويف هذه احلالة الرجاء بيانه  (هـ)
  
  

(انظر  املبينةيات اليت تزيد عن احلدود فيما يتعلق بالكم  
العمود التايل) جيب أن يكون حبوزة املسافر شهادة صادرة من 

  .قامةالسلطة املختصة يف بلد اإل
  
  
  
  
  
 

 

 راتاملخد  
  غ ١ أوكسيكودون  
  غ ١٢ بيثيدين  
  غ ١٢ ثنائي اهليدروكوديني  
  غ ٦ دكسرتوبروبوكسيفني  
  (أشكال أخرى  فنتانيل  

  غ ٠,٠٢غري الرقع)   

  غ ٠,١فنتانيل (رقع) 
  غ ١٢ كوديني
   غ ٣ مورفني

   غ ٢ ميثادون
   غ ٠,٤٥ هيدروكودون
   غ ٠,٣ هيدرومورفون

 رات العقليةاملؤث  
  غ ١,٥ أوكسازيبام  
  غ ١٥ باربيتال  
  غ ١ برازيبام  
  غ ٦ بنتازوسني  
  غ ٣ بنتوباربيتال  
  غ ٠,٣ بوبرينورفني  
   غ ١ بوتالبيتال  
   غ ٣ تيرتازيبام  
   غ ٠,٦ تيمازيبام  
  غ ١ درونابينول  

   غ ٠,٣ ديازيبام
   غ ٠,٠٣ فلونرتازيبام
   غ ٦ فينوباربيتال
   غ ٠,٦ كلورازيبات

  غ ١ ورديازيبوكسيدكل
   غ ٠,٠٧٥ لورازيبام

   غ ٤٠ ميربوبامات
   غ ٢ ثيلفينيداتمي

   غ ٠,٦ ميدازيبام

  قائمة باملواد احملظورة يف هذه احلالة، الرجاء بياا
  تيوفنتانيلميثيل -٣  
  فنتانيلميثيل -٣  
  أسيتورفني  
  فنتانيلميثيل -ألفا- أسيتيل  
  تيوفنتانيلميثيل -ألفا  
  انيلفنتميثيل -ألفا  
  )MPPP( ام يب يب يب  
  يتورفنيإ  
  فليوروفنتانيل- بارا  

  )PEPAP( بيباب
  هيدروكسي فنتانيل- بيتا
  فنتانيلميثيل - ٣-هيدروكسي- بيتا

  تيوفنتانيل
  ديسومورفني

  قّنب
  كيتوبيميدون

  هريوين

  معلومات أخرى
   ينطبق اتفاق شينغن.
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  يوماً  ٣٠

  يوماً  ٣٠


