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Nə?

Niyə?

Kim?

Nə zaman?

Tİİ üzrə praktiki 
məsləhətlər üçün 
arxa tərəfə bax
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İdmançı kimi sizin hər hansı dərman qəbul 
etməyinizi tələb edən xəstəliyiniz  yaxud səhhət 
pozuntunuz ola bilər. Əgər həmin dərman 
Qadağan edilmiş maddələr siyahısında varsa, sizə 
onun qəbulunu  icazə verən Terapevtik İstifadə 
üçün İstisna (Tİİ) verilməlidir.

Müvafiq Antidopinq Təşkilatınızdan 
(AMADA) yaxud ADAMS vasitəsilə
Tİİ forması üçün müraciət edin.*

Həkiminiz Tİİ formasını doldurur və 
siz onu Antidopinq Təşkilatınıza 
(AMADA) göndərirsiniz.

Tİİ-nın müraciətindən  sonra təyin edilmiş ekspertlər qrupu 
sizin müraciətinizə baxır və aşağıdakı hallarda onu təmin edir: 

Antidopinq Təşkilatınız (AMADA) sizə dərmanı qəbul edib-edə 
bilməyəcəyiniz barədə ekspertlər qrupunun rəyini bildirir. 
Müraciət rədd olunduqda, sizə səbəblər barədə məlumat 
veriləcək. Siz qərarla razılaşmadığınız halda apellyasiya 
şikayəti vermək hüququna maliksiniz.

Milli səviyyəli idmançılar: 
Milli Antidopinq Təşkilatı (AMADA) 
Beynəlxalq səviyyəli idmançılar: 
Beynəlxalq Federasiya (BF)

Kiminlə əlaqə 
saxlamalıyam/
formanı hara 
qaytarmalıyam?

Əgər siz qadağan olunmuş maddəni qəbul etməsəniz, sizin 
səhhətiniz əhəmiyyətli dərəcədə korlanacaq.

Maddə sizi normal sağlam vəziyyətə qaytarmaqdan savayı 
idman məhsuldarlığınızı artırmır.

Heç bir alternativ müalicə mövcud deyil.

Tİİ sizin həqiqi səhhət pozuntunuz üçün müalicə əldə edə bilmənizi təmin 
edir-hətta həmin müalicə qadağan edilmiş maddə yaxud üsul olursa belə.

Tİİ prosesi pozitiv nəticə halında sanksiyalar təhlükəsini aradan qaldırır.

Dopinq nəzarətindən keçə bilən hər bir 
idmançı qadağan edilmiş dərmanı qəbul 
etməzdən əvvəl Tİİ-nın verilməsi üçün 
müraciət etməlidir. Bu müraciətlə əlaqədar 
bütün məlumat qəti məxfi qalır. 

Müraciət tədbirdə iştirakdan ən azı 30 gün 
əvvəl edilməlidir. İstisna yaxud təcili yardım 
hallarında Tİİ restrospektiv qaydada təsdiq 
edilə bilər. 

Tədbirinizdən 
30 gün əvvəl

Tİİ
Prosesi
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İcazəli dərmanı Dopinq Nəzarət 
Formanızda təsdiq edin.

Tİİ verilməsini xüsusi qeyd edin.

Tİİ təsdiqinin surətini dopinq 
nəzarət inspektoruna göstərin.

Tİİ üçün müraciət və verilməsi 
üzrə prosedurlar ÜADA tərəfindən 
nəşr edilmiş Tİİ üzrə Beynəlxalq 
Standartlarda qısa verilmişdir. 

Qeyd: ÜADA Tİİ təmin etmir. 

Tİİ üzrə
məsləhətlər
Dopinq nəzarət zamanı 
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Bu məlumat və Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi arasında hər hansı fərq halında, Məcəllə üstünlük 
təşkil edir. Bu məlumat istənilən zaman dəyişdirilə bilər. Ən yeni antidopinq qaydalarını əldə etmək 
üçün Beynəlxalq Federasiyanız, Milli Antidopinq Təşkilatınız yaxud Milli Federasiyanıza müraciət edin. 


