
ليست مواد و داروهای ممنوعه

ورزشكار توق)  پا مكا�( اطالعات 

خون آزمايش 

تخلف از قوان� مبارزه با دوپينگ

IPC Anti-Doping advice
اين بروشور كميته بين المللي پارالمپيك (IPC) حاوي اطالعات اصلی و كاربردي درباره مبارزه با دوپينگ مي 

باشد. جهت دستيابي به اطالعات تكميلي، به سايت www.paralympic.org مراجعه فرماييد.

دوپينگ  با  مبارزه  جها¬  آژانس  در  ممنوعه  داروهای  و  مواد  ليست 

(WADA) دربرگ�نده ليست مواد و روش هاي مرصيف ممنوعه در طي 

مسابقات و �امی مدت زمان هاي خارج از مسابقات است. اين ليست 

طبق نص رصيح اصل مسئوليت پذيري، شخص ش� به عنوان يك 

ورزشكار، در همه حال مسئول ماده اي هستيد كه در بدنتان یافت می 

شود. عالوه بر لزوم  اطالع از ليست مواد ممنوعه، ش� بايد درباره كليه 

ترکیبات دارو و مكمل تجويز شده اطالع داشته باشيد. 

هميشه داروهاي خود را با يك دكرت و/يا سازمان مبارزه با  ■

دوپينگ كشور خود چك كنيد.

در استفاده از مكمل ها دقت الزم را داشته باشيد. ■

مراحل خون گ�ي به قرار ذيل مي باشد:

قبل از اخذ �ونه بايد حداقل 10 دقيقه در محل �ونه گیری  ■

بنشینید (چنانچه در حال �رين و فعاليت ورزيش بوده ايد،  تا 

حداكÚ دو ساعت بنشینید و منتظر �ونه گیری باشید). 

�ونه هاي ذيل تخلف از قوانÈ  مبارزه با دوپينگ محسوب مي شود:

وجود يك ماده ممنوعه، يا مواد حاصل از سوخت و ساز يا  ■

نشانگر هاي مربوط به آن (در �ونه آزمايش)

مرصف و يا تالش براي مرصف يك مادة ممنوعه يا انجام يك روش  ■

ممنوعه 

امتناع يا قصور در ارائه �ونه  ■

تخلف از مقررات الزم االجراء مربوط به در دسرتس بودن ورزشکار  ■

جهت آزمایشات یا �ونه گ�ي  هاي خارج از مسابقات 

دستكاري يا تالش در جهت دستكاري در هر يك از بخش های  ■

فرآیند (مراحل) كنرتل دوپينگ

در اختيار داشÞ مواد ممنوعه و روش هاي ممنوعه ■

قاچاق يا تالش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه يا روش  ■

ممنوعه

تجويز يا تالش برای تجويز هر گونه ماده ممنوعه يا روش  ■

ممنوعه و يا هر گونه تشويق ، كمك رسا¬  يا مخفي �ودن به 

منظور مشاركت در تخلف از قوانÈ مبارزه با دوپينگ 

هر سال به روز شده و از اول ماه ژانويه ه�ن سال (11 دي ماه) الزم 

آخرين  از  هميشه  كه  است  ورزشكار  عهده  بر  اين  باشد.  مي  االجراء 

ليست منترشه بر روي سايت www.wada-ama.org اطالع داشته باشد.

هرگونه همكاري ، تشويق ، كمك رسا¬ ، ح�يت ، معاونت ،  ■

همدستي، توطئه چيني ، مخفي �ودن و هر گونه از انواع ديگر 

مشاركت مربوط به تخلف از قوانÈ مبارزه با دوپينگ

هرگونه همكاري و ترشيك مساعي ورزشكاران در موارد ممنوعه  ■

با مربيان، آموزش دهندگان، پزشكان يا ديگر مسئولÈ ورزشكار 

كه به دليل تخلفات دوپينگ در حال گذراندن دوران محكوميت 

يا جرáه خود هستند.

رویی دا معافیت  ز  ا استفاده 

ش� با داشÞ مجوز  „ استفاده از معافیت دارویی  (TUE) „، كه بر 

اساس مدارك واقعي و متقن پزش¿ صادر شده، مي توانيد از يك دارو 

يا روش ممنوعه استفاده �اييد. 

كليه ورزشكارا¬ كه نياز به مرصف دارو يا رويش ممنوعه دارند، بايد 

يك (TUE) با تاريخ معترب داشته باشند.

براي صدور يك (TUE) معترب، بايد مراحل ذيل طي گردد:

مرحله اول: ابتدا از سطح فعاليت ورزيش خود مطلع شويد. به اين 

منظور، بر روي سايت رسمي IPC وارد صفحه رشته ورزيش خود شده 

و نام خود را در ليست ورزشكاران بÈ املليل (ILA) بيابيد.  

مرحله دوم: چنانچه نام ش� در ليست (ILA) درج گرديده، بايد 

درخواست خود را مستقي� به IPC ارسال �اييد. يعني بايد مدارك 

پزش¿ خود را به همراه فرم درخواست صدور (TUE) به نشا¬ اáيل 

tue@paralympic.org بفرستيد. كليه مدارك و درخواست ها بايد به 

زبان انگلييس باشد.

اگر نام ش� در ليست (ILA) وجود ندارد، درخواست خود را به 

سازمان مبارزه با دوپينگ كشور خود (NADO) ارسال �اييد.

مرحله سوم: اگر قبال يك مجوز (TUE) با تاريخ معترب براي ش� 

صادر شده و مي خواهيد از تاييد شدن آن توسط IPC اطمينان 

يابيد، با مراجعه به سايت رسمي IPC از قوانÈ جاري اخذ تاييديه 

مطلع گرديد.

http:// و اطالعات بيشرت، به سايت (TUE) جهت اخذ فرم درخواست

www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue مراجعه فرماييد.

در بسياري از كشورها، كارخانه هاي سازنده مكمل ها و اطالعات  ■

برچسب هاي روي آن ها، از قوانÈ سختگ�انه درج كامل 

محتويات مكمل كه ممكن است کاربرد آن ممنوع باشد، پ�وي 

�ي كنند. 

كميته بÈ املليل پاراملپيك به ورزشكاران توصيه مي �ايد براي  ■

دوري از تخلفات قوانÈ مبارزه با دوپينگ، از مرصف هر گونه 

مكمل بپرهيزند.  

كميته بÈ املليل پاراملپيك مجموعه اي از اطالعات ورزشكاران ثبت نام 

شده براي تست دوپينگ(RTP)  را در اختيار دارد. چنانچه ش� ي¿ 

از ورزشكاران اين ليست هستيد، بايد در هر فصل سال (هر سه ماه 

یکبار) اطالعات مكا¬ خود را براي IPC ارسال �اييد.

ليست (RTP) اول ژانويه هر سال (11 دي ماه) مشخص مي گردد، اما 

به طور مستمر در حال بازبيني و به روز رسا¬ است و ممكن است 

در هر زمان، يك ورزشكار به آن اضافه گردد. انتخاب افراد در ليست 

(RTP) بر اساس منابع جاري IPC، ارزياé هر رشته ورزيش و موقعيت 

يك ورزشكار در ليست رده بندي صورت مي پذيرد. جهت آگاهي از 

درج نام خود در اين ليست، به كميته ميل پاراملپيك كشور متبوع خود 

مسئولÈ خون گ�ي بعد از نشان دادن كارت شناسايي خود به  ■

ش�، بهرتين رگ براي خون گ�ي از بدن ش� را پيدا خواهند كرد.

مقدار خون مورد نياز از بدن ش� گرفته مي شود كه بيشرت از  ■

25 مييل ليرت نخواهد بود.

 سپس مسئول خون گ�ي سوزن رسنگ را از بدن ش� در آورده و  ■

محل خون گیری را با چسب مخصوص خواهد پوشاند (پانس�ن 

خواهد کرد). 

مقدار كمي خون از بدن ش� گرفته مي شود، بنابراين نگران  ■

هيچ گونه اثر سوء از اين �ونه گ�ي نباشيد.

مراجعه فرماييد. ارسال فرم تكميل شده „موقعيت مكا¬ ورزشكار” از 

طريق سايت آنالين ADAMS امكان پذير مي باشد.

يا جرáه خود هستند. كليه ورزشكارا¬ كه نياز به مرصف دارو يا رويش ممنوعه دارند، بايد 

يك (TUE) با تاريخ معترب داشته باشند.

براي صدور يك (TUE) معترب، بايد مراحل ذيل طي گردد:

مرحله اول: ابتدا از سطح فعاليت ورزيش خود مطلع شويد. به اين 

منظور، بر روي سايت رسمي IPC وارد صفحه رشته ورزيش خود شده 

و نام خود را در ليست ورزشكاران بÈ املليل (ILA) بيابيد.  

مرحله دوم: چنانچه نام ش� در ليست (ILA) درج گرديده، بايد 

درخواست خود را مستقي� به IPC ارسال �اييد. يعني بايد مدارك 

پزش¿ خود را به همراه فرم درخواست صدور (TUE) به نشا¬ اáيل 

tue@paralympic.org بفرستيد. كليه مدارك و درخواست ها بايد به 

زبان انگلييس باشد.

اگر نام ش� در ليست (ILA) وجود ندارد، درخواست خود را به 

سازمان مبارزه با دوپينگ كشور خود (NADO) ارسال �اييد.

مطلع گرديد.

http:// و اطالعات بيشرت، به سايت (TUE) جهت اخذ فرم درخواست

www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue مراجعه فرماييد.

آيا مي دانيد؟

دليل بسياري از پاسخ هاي مثبت تست 

دوپينگ مربوط به استفاده نادرست از 

مكمل ها است. مرصف یک مکمل غذایی فاقد 

برچسب حاوی اطالعات کافی از ترکیبات آن، 

�ی تواند دلیل قابل قبولی در دادگاه 

استیناف دوپینگ به حساب آید.

ها مكمل  و  داروها 

www.paralympic.org/the-ipc/anti-
doping/tue

www.wada-ama.org

www.paralympic.org هر گونه دوپينگ مي داند. در صورت مشاهده هر گونه 
موارد مظنون يا اقدامات مربوط به دوپينگ، با اطمينان 

كامل با ما از طريق ذيل »اس حاصل فرماييد

antidoping@paralympic.org 
+49 228 2097-130
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مراحل ابالغ به ورزشكار تا تهيه گزارش  1

ابتدا يك مسئول اسكورت يا مسئول كنرتل دوپينگ كارت شناسايي 

خود را به ش� نشان داده و سپس اعالم مي دارد براي انجام آزمايش 

دوپينگ انتخاب شده ايد. ش� بايد كارت شناسايي عكس دار خود 

را نشان داده و در حايل كه �ام مدت در معرض ديد مسئول كنرتل 

دوپينگ يا اسكورت هستيد، مستقي� خود را به بخش كنرتل 

دوپينگ معريف مي كنيد. 

مي توانيد با يك همراه وارد بخش دوپينگ شويد.

جمع آوري �ونه ادرار  2

وقتي كه براي �ونه گ�ي آماده شديد، بايد يك ظرف �ونه  ■

گ�ي انتخاب �اييد. اطمينان يابيد ظرف مهروموم شده و 

�يز باشد.

ورزشكاران كم بينا/نابينا و يا كم توان ذهني مي توانند در  ■

�امي مراحل، حتي داخل توالت، يك همراه با خود داشته 

باشند، اگرچه فرد همراه نبايد شاهد لحظه �ونه گ�ي باشد. 

بايد به اندازه اي لباس هاي خود را كنار بزنيد كه مسئول  ■

كنرتل دوپينگ بتواند مستقي� شاهد لحظه �ونه گ�ي 

ش� باشد. ورزشكارا¬ كه از كيسه ادرار يا سوند كاندومي 

استفاده مي كنند، بايد كيسه ادرار خود را جدا كرده سپس 

اقدام به جمع آوري ادرار �ايند تا �ونه ادرار ايشان تازه باشد. 

ورزشكارا¬ كه وسيله سونداژ شخيص دارند، مي توانند از آن 

استفاده كنند به رشطي كه از وسيله سونداژ جديد و دست اول 

استفاده �ايند. 

حجم ادرار جمع آوري شده حداقل بايد 90 مييل ليرت باشد. اگر  ■

حجم �ونه ادرار كمرت از اين باشد، اين حجم موقتا پلمپ شده 

و نگهداري مي شود تا ش� بقيه ادرار خود را جمع آوري �وده 

و به اين �ونه قبيل اضافه شود.

وقتي مرحله جمع آوري �ونه ادرار به ا�ام رسيد، درب ظرف  ■

را ببنديد و به مسئول كنرتل دوپينگ بدهيد. ش� مسئول 

اصيل كليه اقدامات مربوط به �ونه خود هستيد و هيچ فرد 

ديگري نبايد به آن دست بزند، مگر آن كه نياز به كمك داشته 

باشيد.     

در زمان حمل وسايل و ظروف، دو قسمت كردن �ونه ادرار  ■

يا تكميل فرم ها، چنانچه نياز به كمك داشتيد مي توانيد از 

همراه خود يا مسئول كنرتل دوپينگ كمك بخواهيد. 

سپس بايد يك كيت �ونه مهروموم شده انتخاب �اييد.  ■

اطمينان يابيد بطري هاي �ونه A و B پلمپ شده، �يز و بدون 

شكستگي بوده و ش�ره هاي شناسايي آن يكسان باشد. 

در ادامه، با راهن�يي مسئول كنرتل دوپينگ، 60 مييل ليرت  ■

 B و 30 مييل ليرت از �ونه را در بطري A از �ونه را در بطري

ريخته، درب هر دو بطري را پلمپ كرده، در كيسه پالستي¿ 

مخصوص گذاشته و سپس در جعبه نگهداري �ونه قرار دهيد. 

در اين مرحله اغلب مسئول كنرتل دوپينگ به ياري ورزشكار 

مي آيد تا اطمينان يابد درب بطري ها به درستي پلمپ شده 

اند.

سپس مسئول كنرتل دوپينگ وزن مخصوص �ونه را مي گ�د  ■

(يعني نسبت چگايل/تراكم �ونه به چگايل مرجع). اگر �ونه 

ادرار خييل رقيق باشد، جزئيات آن در بخش مربوطه ثبت شده 

و امكان دارد دوباره از ش� درخواست شود �ونه بيشرتي ارائه 

دهيد. 

3 تكميل فرم كنرتل دوپينگ  

مسئول كنرتل دوپينگ �امي اطالعات �ونه ش� را در فرم  ■

كنرتل دوپينگ وارد كرده و از ش� خواهد خواست پس از مرور 

كامل، آن را تاييد �اييد.

سپس از ش� مي خواهند نام داروها و مكمل هايي را كه  ■

 Èطي هفت روز گذشته مرصف كرده ايد، اعالم �اييد. همچن

مي توانيد هرگونه پيشنهاد يا انتقادي را كه به مراحل تست 

دوپينگ يا ديگر موارد مربوطه داريد، بنويسيد.

 در انتها، يك بار ديگر �امي اطالعات فرم كنرتل دوپينگ را  ■

كنرتل �اييد. زما¬ كه از صحت اطالعات مندرج كامال مطمنئ 

شديد، فرم را امضاء �اييد. 

سپس مسئول كنرتل دوپينگ فرم را امضاء كرده و يك كپي از  ■

فرم تكميل شده را به ش� ارائه مي دهد.

ادرار از  گي  �ونه 

اطمينان يابيد بطري هاي �ونه A پلمپ شده، �يز و بدون 
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