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1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Բուժման նպատակով արգելված նյութի օգտագործման թույլտվության Միջազգային
Ստանդարտը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ ), որը ստեղծվել է հասկանալու, որ արգելված նյութի կամ
մեթոդի օգտագործումը պայմանավորված է հիվանդության կամ բժշկական վիճակով և
մարզիկը կարող է այն պահանջել Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության
(ՀՀԳ) Արգելված նյութերի ցուցակում ընգրկված դեղերի օգտագործման համար:
Արգելված նյութի կամ դրա մետաբոլիտների կամ մարկերների ներկայությունը մարզիկի
նմուշում և/կամ դրա օգտագործումը կամ օգտագործման փորձը, արգելված նյութերին
տիրապետումը կամ տիրապետման փորձը չպետք է դիտվի որպես հակադոպինգային
կանոնների խախտում (Անբարենպաստ այդունք), եթե դա համահունչ է ներքոբերված
դրույթներին և Բուժման նպատակով արգելված նյութի օգտագործման թույլտվությունը
(ԲՆԱԴՕԹ) տրված է ըստ ԲՆԱԴՕԹ -ի Միջազգային ստանդարտի (Օրենսգրքի 4.4.1):
ԲՆԱԴՕԹ շնորհվում է մարզիկին սահմանված պայմաններում: ԲՆԱԴՕԹ-ի
առկայությունը հնարավորություն է տալիս մարզիկին օգտագործել անհրաժեշտ դեղորայք
և մասնակցել սպորտային միջոցառումներին, առանց որակազրկման վտանգի:
Մարզիկը պետք է ունենա լավ փաստագրված բժշկական վիճակ, ապահովված հուսալի,
համապատասխան և բավարար բժշկական տվյալներով (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.2), որը
ցույց է տալիս, որ նրան տրված է չափանիշներին համապատասխանող ԲՆԱԴՕԹ: Այս
պարտադիր փաստաթղթերը աջակցում են մարզիկին ստանալ ԲՆԱԴՕԹ իր
համապատասխան հակադոպինգային կազմակերպության (ՀԿ) կողմից:

1.1 Օգտագործման ոլորտ
Այս ԲՆԱԴՕԹ ստանալու ուղեցույցը նախատեսված է
ՀԿ-ի միջոցով ԲՆԱԴՕԹ
ստանալու չափանիշների և գործընթացի պարզաբանմանը:
Ուղեցույցում բերվում է ՀԿ-ի հիմնական պարտականությունները, այդ թվում մարզիկների
կողմից ներկայացված ԲՆԱԴՕԹ հայտի քննությունը, ճանաչումը, և ԲՆԱԴՕԹ վերաբերյալ
որոշումների կայացումը: Այս ուղեցույցը նախատեսում է տալ բացատրություններ և
լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ հիմնվելով Օրենսգրքի 4.4 կետին և Բուժման նպատակով
արգելված նյութի օգտագործման թույլտվության Միջազգային Ստանդարտին, որոնցից
յուրաքանչյուրի պահաջները պահպանելը պարտադիր է:

1.2 Հիշատակում
1.2.1 Սահմանված Պայմաններ
Այս ԲՆԱԴՕԹ-ի ուղեցույցը ներառում է Օրենսգրքով սահմանված պայմանները, ԲՆԱԴՕԹ
միջազգային ստանդարտի (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ), Թեստավորման և հետաքննության
միջազգային ստանդարտի (ԹՀՍ), Լաբորատորիաների համար միջազգային ստանդարտի
և պաշտպանության գաղտնիության և անձնական տեղեկատվության միջազգային
ստանդարտի (ՊԳԱՏ) հասկացողությունները:
1.2.2 Փաստաթղթավորում
Հետևյալ հղումները համարվում են ԲՆԱԴՕԹ միջազգային ստանդարտի հիմնական
հղումներ, որոնք բոլորը հասանելի են ՀՀԳ-ի պաշտոնական կայքում.



2015 թ Համաշխարհային հակադոպինգային Օրենսգիրք
Միջազգային Ստանդարտ բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվություն
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Հարցեր և պատասխաններ բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվության
վերաբերյալ
Բուժական նպատակով արգելված նյութերի օգտագործման համար արդյունքների
Բժշկական Տեղեկատվություն հանձնաժողովների համար։
Կառավարում, լսումներ և որոշումների ուղեցույցներ:

1.2.3 ԲՆԱԴՕԹ ստանալու կարգը
Ուղեցույցի վերջում բերված Գծագիրները ներկայացնում են Օրենսգրքի 4.4 կետում
բերված ԲՆԱԴՕԹ ընթացակարգը և նախատեսված են հետևյալ անձերի համար.
1. Մարզիկների, որոնք չեն հանդիսանում միջազգային կարգի մարզիկներ:
2. Միջազգային մակարդակի մարզիկների։
3. Խոշոր միջազգային մրցումների կազմկոմիտեների (ԽՄՄԿ), իրենց սեփական
պահանջներով:

2.0 ԲՆԱԴՕԹ ստանալու չափանիշներ
Մարզիկին կարող է տրվել ԲՆԱԴՕԹ, եթե (և միայն այն դեպքում) նա կարող է ցույց տալ,
որ վերընշվածից յուրաքանչյուրը բավարարում է հետևյալ պայմաններին՝
ա. Արգելված նյութ կամ Արգելված մեթոդ անհրաժեշտ է օգտագործել սուր կամ
քրոնիկ հիվանդությունը բուժելու համար և բժշկական պայմանը այնպիսին է, որ
մարզիկին բուժելու համար պետք նշանակվի միայն արգելված նյութ, կամ արգելված
մեթոդ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 4.1ա)։
բ. Արգելված նյութի, կամ Արգելված մեթոդի բուժական նպատակով օգտագործումը,
որի օգտագործումը մարզիկի աշխատունակությունը բարձրացնելու համար խիստ
անհավանական է, բայց որը կարող է այդ դեղի միանվագ կամ քրոնիկ օգտագործումից
հետո վերադարձնել մարզիկին նորմալ առողջական վիճակ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍՏ հոդված 4.1,բ):
Չնայած նրան, որ կարող են լինել մի քանի բացառություններ անհատական դեպքերում, և
Արգելված նյութի, կամ Արգելված մեթոդի օգտագործումից հետո մարզիկի
աշխատունակությունը կարող է բարձրանալ, այնուամենայնիվ, նման բուժումից հետո
մարզիկի աշխատունակությունը չպետք է գերազանցի այն մակարդակը, որը գոյություն
ուներ նախքան բուժումը:
գ. Չկա բուժման խելամիտ այլընտրանք արգելված նյութի կամ արգելված մեթոդ
օգտագործմանը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍՏ Հոդված 4.1 (գ):
Ողջամիտ թերապևտիկ այլընտրանքների վերաբերյալ պետք է նշել երեք կետ:
Միայն արտոնագրված և գրանցված դեղեր պետք է կիռարվեն, որպես այլընտրանք դեղեր:
Տարբեր երկրների արտոնագրված և գրանցված դեղերը կարող են տարբերվել միմյանցից:
Այս տարբերությունները պետք է հաշվի առնել:
Կարող են լինել դեպքեր, երբ բժշկական տեսանկյունից նպատակահարմար չի
օգտագործել այլընտրանքային դեղ: Այս դեպքերում, բժիշկը պետք է փաստի, թե ինչու նա
չի փորձել օգտագործել այլընտրանքային դեղ, նախքան արգելված նյութի, կամ արգելված
մեթոդի օգտագործումը:
Ողջամիտ թերապևտիկ այլընտրանքների վերաբերյալ պետք է նշել երեք կետ:
դ. Արգելված նյութի կամ արգելված մեթոդի օգտագործման անհրաժեշտությունը
չի հանդիսանում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, արգելված դեղի նախորդ
օգտագործման /առանց ԲՆԱԴՕԹ/ շարունակությունը:
ՀՀԳ փաստաթղթերը «Բժշկական տեղեկատվություն ԲՆԱԴՕԹ որոշումներ կայացնելու
համար» խորագրով կարող են օգնել
բժիշկներին և ՀԿ-ներին
կիրառելու այդ
չափանիշները որոշակի բժշկական պայմաններում: Այս փաստաթղթերը հասանելի են
ՀՀԳ-ի պաշտոնական կայքում:
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3.0 Դիմելու գործընթացը
ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար պահանջվում է բոլոր բուժական գործողությունները, որոնք
ներառում են արգելված նյութի կամ մեթոդի օգտագործումը:
Մարզիկը պետք է ձեռք բերի ԲՆԱԴՕԹ մինչև արգելված նյութի կամ մեթոդի
օգտագործումը կամ տիրապետումը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 4.2) բացառությունների
ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 4.3-ում սահմանված դեպքերում և նաև ուղեցույցի Բաժին 7.0-ում:

3.1 ԲՆԱԴՕԹ ստանոլու հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ
Մարզիկը, ով կարիք ունի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու, պետք է որքան հնարավոր է շուտ
ներկայացնի ՀԿ.
 Միայն մրցումների ժամանակ արգելված նյութերի օգտագործման դեպքում
մարզիկը պետք է դիմի ՀԿ իր հաջորդ մրցումից առնվազն 30 օր առաջ, եթե այն
արտակարգ կամ բացառիկ իրավիճակ չէ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդվածներ 4.3 և 6.1): Եթե
մարզիկը գիտի, որ նա պետք է օգտագործի արգելված նյութը երկարաժամկետ,
ապա պետք է դիմի համապատասխան ՀԿ որքան հնարավոր է շուտ, նույնիսկ այն
դեպքերում եթե այդ նյութը արգելված է միայն մրցումների ժամանակ:



Մշտապես արգելված նյութերի համար ԲՆԱԴՕԹ դիմումը պետք է ներկայացվի
այնպես արագ, որքան արագ մարզիկի առողջական վիճակի լավացումը
պահանջում է արգելված նյութի, կամ արգելված միջոցների օգտագործումը: Եթե
մարզիկի արգելված նյութի օգտագործման անհրաժեշտությունը ախտորոշվել է
մինչև նրա հակադոպինգային կանոնների կիրառման սուբեկտ դառնալը, ապա նա
պետք է ներկայացնի ԲՆԱԴՕԹ հայտը որքան հնարավոր է շուտ, բայց մինչև որ նա
կդառնա հակադոպինգային կանոնների կիրառման սուբեկտ:

3.1.1 Ձևաչափ
ԲՆԱԴՕԹ հայտի բոլոր ձևերը գոյություն ունեն հայերեն և անգլերեն, առկա են
Հայաստանի ՀԿ-ի կայքում, պատրաստ են ներբեռնման և օգտագործման համար:
Բոլոր հայտերի պատճենները պետք է ուղարկվեն ՀՀԳ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.4):
ԲՆԱԴՕԹ հայտը ներկայացված է Միջազգային Ֆեդերացիայում /ՄՖ/ և բերված է
գծանկարում: Մարզիկը պետք է օգտագործի իր
ՀԿ, որը իր հերթին ՄՖ դիմելու
ժամանակ պետք է օգտագործի և նշի իր լոգոն և կոնտակտային տվյալները՝ ապահովելով
ձևը իրենց պաշտոնական կայքում, մարզիկների տվյալները ներբեռնման համար:
ԲՆԱԴՕԹ հայտերը կարող են ավելացվել լրացուցիչ տեղեկությունով, սակայն ոչ մի
բաժին կամ տարր չեն կարող հանվել (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.1). Կարևոր է, որ բոլոր
դիմումները ու տեղեկատվությունը ուղարկվեն ՀՀԳ:

3.1.2 Բժշկական տեղեկատվություն
Բոլոր համապատասխան բժշկական տեղեկատվությունը ԲՆԱԴՕԹ համար անհրաժեշտ է
ներկայացնել հայերեն և անգլերեն:
Նշենք, որ անհրաժեշտ չէ թարգմանել բոլոր բժշկական փաստաթղթերը: Սակայն,
ամփոփումը, որը բացատրում է ախտորոշումը և կլինիկական քննությունների հիմնական
տարրերը, բժշկական թեստերը և բուժման պլանը թարգմանել պարտադիր է:

Դիմումը Ներկայացնելու կարգը
Մարզիկը պետք է ներկայացնի լրացրած ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը իր ազգային
հակադոպինգային կազմակերպություն (ԱՀԿ), ՄՖ կամ ԽՄՄԿ՝ կիրառելով ԲՆԱԴՕԹ
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ստանալու հայտի ձևը, որը հասանելի է ներբեռնման համար ԱՀԿ կայքում (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ
հոդված 6.1- րդ):
Մարզիկը ներկայացնում է իր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը է ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով ՀՀԳ, կամ
թղթային ֆորմատով՝ օգտագործելով համապատասխան ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտի ձևը:
Վերջին դեպքում, ՀԿ-ը այդ տեղեկատվությունը գրանցում է ԱԴԱՄՍ-ում:

3.3 ԲՆԱԴՕԹ-ի Հաստատում
ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը քննվում է համապատասխան ՀԿ-ի ԲՆԱԴՕԹ հանձնաժողովի
(ԲՆԱԴՕԹՀ) կողմից:
ԲՆԱԴՕԹՀ-ի որոշումները սովորաբար պետք է ձեռնարկվեն 21 օրվա ընթացքում, հայտը և
բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո, ինչի մասին պետք է գրավոր
տեղեկացվի մարզիկին համապատասխան ՀԿ կողմից (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդվածների 6.7 և
6.8):

3.4 Բժշկական օգնության
ԲՆԱԴՕԹ-ը արդյունավետ է համապատասխան ՀԿ-ից թույլտվություն ստանալուց հետո:
Մինչև համապատասխան ՀԿ-ի թույլտվություն ատանալը մարզիկները արգելված նյութ

կարող են օգտագործել միայն իրենց սեփական ռիսկով:
Նման օգտագործումը հանդիսանում է հակադոպինգային կանոնների խախտում:
Սակայն, երբ կա արտակարգ բժշկական իրավիճակ և մարզիկի առողջությանը
վտանգ է սպառնում, ճիշտ կլինի, որ նա՝ չնայաց առկա ռիսկի, երբեք չհրաժարվի
արգելված դեղը օգտագործելուց: Տես՝ ուղեցույցի 7.0 բաժինը:
3.5 Փաստաթղթավորման չափանիշները
ԲՆԱԴՕԹ հայտը համարվում է ընդունված, եթե այն ըստ ԲՆԱԴՕԹՀ-ի
համապատասխանում է ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ
սահմանված
չափանիշներին:
Հետևյալ փաստաթղթերը կցվում են ԲՆԱԴՕԹ ստանալու լրացված հայտին.
-

պատշաճ որակի բժշկական ախտորոշում, որը ապացուցում է, որ մարզիկը պետք
է օգտագործի արգելված նյութ, կամ արգելված մեթոդ.

-

համապարփակ բժշկական պատմությունը, այդ թվում, ախտորոշումը կատարած
բժշկի (ների) կողմից և բոլոր բժշկական և լաբորատոր քննությունների
արդյունքները (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ Հոդված 6.2 (բ):

Մարզիկները պետք է պահպանեն ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտի ամբողջական
պատճենները և բոլոր ներկայացված նյութերի և տեղեկատվության պատճենները:

Թերի լրացված հայտեր
ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը կուղարկվի ՀԿ-ի կողմից ԲՆԱԴՕԹՀ, եթե նա լրացված է
պատշաճ կերպով և առկա են բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը: Թերի լրացված
հայտերը կվերադարձվեն մարզիկին կրկնակի ներկայացման համար (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ
հոդված 6.4- րդ):
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Լրացուցիչ տեղեկատվության համար հարցումներ
ԲՆԱԴՕԹՀ կարող է պահանջել մարզիկից կամ իր բժշկից լրացուցիչ տեղեկություններ,
քննություններ կամ ուսումնասիրություններ, կամ այլ տեղեկատվություն, և/կամ
ներգրավել այլ բժշկական կամ գիտական փորձագետ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.5):
Նմանապես, ՀՀԳ-ի ԲՆԱԴՕԹՀ կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և/կամ,
այդ թվում, հետագա ուսումնասիրությունների, և/կամ ներգրավել այլ բժշկական կամ
գիտական փորձագետներ հայտի վերանայման համար (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ Հոդվածներ 6.5 եւ
8.5): Տես՝ ուղեցույցի բաժինը 12.1:
Սակայն, պետք է նշել, որ ՀՀԳ-ի ԲՆԱԴՕԹՀ կարող է չեղյալ համարել ՀԿ-ի կողմից տրված
ԲՆԱԴՕԹ-ի առանց լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջելու, և մարզիկը պետք է նորից
դիմի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար համապատասխան ՀԿ-ին:

Ծախսեր
Մարզիկը պատասխանատու է վճարել ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հետ կապված բոլոր
ծախսերը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.6):

4.0 Տեղեկությունների գաղտնիությունը
ԲՆԱԴՕԹ գործընթացին
վերաբերվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է հավաքվեն,
պահպանվեն և վերամշակվեն «Անձնական տեղեկատվության պահպանման» ՀՀԳ
ստանդարտի (ISPPPI) չափանիշներին համապատասխան (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 9.1):
Մարզիկը ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար պետք է ստորագրի գրավոր համաձայնություն
հետևյալի մասին, որ՝
ա. ԲՆԱԴՕԹ վերաբերվող հայտին և ամբողջ տեղեկատվությանը լիազորված են
ծանոթանալ ԲՆԱԴՕԹՀ բոլոր անդամները, ինչպես նաև եթե պահանջվում է, այլ անկախ
բժշկական կամ գիտական փորձագետները, ներառյալ ՀՀԳ-ի աշխատակիցները, որոնք
ներգրավված են ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտի վերաբերյալ կառավարման, վերանայման կամ
բողոքարկման գործընթացներում:
բ. ԲՆԱԴՕԹՀ-ի բոլոր անդամները կարող են ստանալ մարզիկի բժշկից (ներին) ԲՆԱԴՕԹՀ
պահանջով, ինչը ԲՆԱԴՕԹՀ համարում է անհրաժեշտ, ցանկացած մարզիկի առողջական
վիճակի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն և մարզիկի դիմումի վերաբերյալ
որոշումը։
գ. Մարզիկը պետք է ապահովի, որ ԲՆԱԴՕԹՀ-ի որոշումը հասանելի լինի բոլոր ՀԿ-երին,
որոնք կապ ունեն մարզիկի թեստավորման
և/կամ թեստավորման արդյունքների
վերլուծության հետ:
դ. ԲՆԱԴՕԹՀ-ի գործընթացներին առնչվող տեղեկատվությունը պետք է պահպանվի և
հասանելի լինի նաև ԱԴԱՄՍ-ում «Անձնական տեղեկատվության պահպաման» ՀՀԳ
ստանդարտի (ISPPPI) չափանիշներին համապատասխան:
Նախքան
մարզիկի
անձնական
տեղեկատվություն
հավաքելը
կամ
նրա
համաձայնությունը ձեռք բերելը ՀԿ-ն պետք է տեղեկացնի մարզիկին Անձնական
տեղեկատվության
պահպաման» ՀՀԳ
ստանդարտի 7.1 հոդվածով սահմանված
տեղեկությանը:
Մարզիկները, որոնք դիմում են ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով, պետք է
ներկայացվեն վերը նշված համաձայնությունները ԱԴԱՄՍ-ում:
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ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտերը կառավարվում են խիստ բժշկական գաղտնիության սկզբունքների
համաձայն: ԲՆԱԴՕԹՀ-ի անդամները, անկախ փորձագետները և համապատասխան ՀԿ
անձնակազմը պետք է անցկացնեն բոլոր գործողությունները խիստ գաղտնի, և
ստորագրեն համապատասխան գաղտնիության համաձայնագրեր:
ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտը չեղյալ համարելու կամ նրա քննարկման գործընթացի մասին
տեղեկատվություն ստանալու համար մարզիկը կամ իր բժիշկը իրավունք ունի իր
անունից գրավոր դիմել ԲՆԱԴՕԹՀ կամ ՀԿ:
Մարզիկի կողմից ներկայացված տեղեկությունը պետք է օգտագործվի միայն ՀԿ-ում
ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտի վերլուծության նպատակով և պոտենցիալ անբարենպաստ արդյունքի
հետաքննությունների համատեքստում:

5.0 ԲՆԱԴՕԹ վավերացման ժամկետ
ԲՆԱԴՕԹՀ նշումը է յուրաքանչյուր ԲՆԱԴՕԹ սկիզբի և ավարտի ամսաթիվը, որից հետո
ԲՆԱԴՕԹ-ի վավերացման ժամկետը ավարտվում է ինքնաբերաբար: Եթե մարզիկը պետք
է շարունակի օգտագործել արգելված նյութ կամ արգելված մեթոդ ԲՆԱԴՕԹ-ի
վավերացման ժամկետի ավարտից հետո, նա պետք է դիմի նոր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու
համար ինչը պետք է անել նախապես, որպեսզի լինի բավարար ժամանակ որոշումը
կայացնելու համար մինչև գործող ԲՆԱԴՕԹ վավերացման ժամկետի ավարտը (ԲՆԱԴՕԹ
ՄՍ հոդված 6.9):
ԲՆԱԴՕԹ վավերացման ժամկետի մասին տևողություն ստանալու համար կարելի է
ուսումնասիրել ՀՀԳ փաստաթուղթը «Բժշկական Տեղեկատվություն ԲՆԱԴՕԹՀ
որոշումների համար» վերնագրված:
ԲՆԱԴՕԹ կհանվի մինչև վավերացման ժամկետի ավարտը եթե մարզիկը չկատարի
համապատասխան ԲՆԱԴՕԹ տրամադրող ՀԿ-ի պահանջները: Այլապես, ԲՆԱԴՕԹ
կարող է չեղյալ համարվել ՀՀԳ կոզմից կամ ՀԿ-ը բողոքարկման (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված
6.10):
ԽՄՄԿ-ի կողմից տրված ԲՆԱԴՕԹ-ը ուժի մեջ է միայն մրցումների ժամանակ: Եթե
մարզիկը պետք է շարունակի օգտագործել արգելված նյութ կամ արգելված մեթոդ
մրցումներից հետո, նա պետք է դիմի իր ՀԿ նոր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար, եթե նա
հանդես է գալիս ցածր ազգային մակարդակով, և ազգային ՀԿ թույլ է տալիս օգտագործել
ուժ կորցրած միջազգային կարգի ԲՆԱԴՕԹ-ներ (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍՏ հոդված 4.3):

5.1 Քրոնիկ բուժման պայմանները
ԲՆԱԴՕԹ ստանուլու համար, անկախ նրանից հանդիսանում է արգելված նյութի կամ
արգելված մեթոդի օգտագործումը միանվագ կամ քրոնիկ, Հայտում պետք է նշվի
արգելված նյութի կամ արգելված մեթոդի կոնկրետ դոզան, օգտագործման
հաճախականությունը, մեթոդը, եղանակը և տևողությունը: Երբ պոտենցիալ քրոնիկ
առողջական վիճակը ախտորոշվել է արաջին անգամ, ցանկալի է ներկայացնել Հայտ
ԲՆԱԴՕԹ ատանալու համար
կարճ ժամանակահատվածում, մինչև բուժման ռեժիմը
կկայունանա: Որոշակի դեպքերում կարելի օգտագործել այդ հիվանդության բուժման
համար օգտագործվող դեղի հստակ սահմանված դեղաչափը և հաճախականությունը:
Որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում, ԲՆԱԴՕԹ կարող է տրամադրվել երկար
ժամանակահատվածի համար: Տես՝ «Բժշկական Տեղեկատվություն ԲՆԱԴՕԹՀ որոշումներ
կայացնելու համար ԲՕՀ» (Բժշկի համար ուղեցույցներ):
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Այնուամենայնիվ, անկախ ԲՆԱԴՕԹ-ի պահանջներին, դեղի օգտագործումը պետք է
պարբերաբար վերահսկվի բժշկի կողմից, ըստ պատշաճ բժշկական պրակտիկայի:

5.2 Փոփոխություններ ԲՆԱԴՕԹ-ում
Համաձայն ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ հոդված 6.12-րդ, եթե մարզիկի
բուժման համար հետագայում պահանջվում է փոխել արգելված նյութի կամ արգելված
մեթոդի դեղաչափը, հաճախականությունը, օգտագործման եղանակը, կամ տևողությունը,
որ նշված է ԲՆԱԴՕԹ-ում, նա պետք է դիմի ՀԿ նոր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար:
Եթե արգելված նյութի կամ արգելված մեթոդի օգտագործումը անհամատեղելի է մարզիկի
շնորհված ԲՆԱԴՕԹ-ի պայմանների հետ, ապա այն փաստը, որ մարզիկը ունի
ԲՆԱԴՕԹ, չի կարող կանխել անբարենպաստ այդունքի փաստը:

6.0 ԲՆԱԴՕԹ –ի թարմացումը
6.1 Նորացման պահանջները
ԲՆԱԴՕԹ-ը չի կարող երկարաձգվել առանց նոր բժշկական քննության և հաստատման:
Մարզիկը պետք է լրացնի իր բժշկի կողմից ստորագրված նոր հայտ, մինչև նախորդ
ԲՆԱԴՕԹ-ի ժամկետի լրանալը:

6.2 Թարմացում ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով
ԱԴԱՄՍ-ը հեշտացնում է ԲՆԱԴՕԹ նորացման կարգը՝ տրամադրելով համակարգչային
ձև, որի մի մասը արդեն լրացված է:
Մարզիկը ներկայացնում է նորացված բժշկական փաստաթղթեր, հետևելով ԲՆԱԴՕԹ –ի
ստանդարտին: Հայտադիմումը պետք է ավարտվի, ստորագրվի բժշկի և մարզիկի կողմից
և պետք է նշվի արդյոք այդ Հայտը հանդիսանում է մարզիկի նոր ԲՆԱԴՕԹ-ի դիմում թե
հայտը ներկայացվում է նախկին ԲՆԱԴՕԹ-ի երկարաձգման համար:

6.3 Ոչ Ավտոմատ թարմացում
ԲՆԱԴՕԹ –ի ավտոմատ երկարացում չի թույլատրվում որև է պարագայում: Բժիշկը պետք
է նորից հետազոտի մարզիկին և որոշի, եթե իր առողջական վիճակը փոխվել է և
անցկացնի խելամիտ և պարտադիր բուժում, որը լիազորված է գործող ԲՆԱԴՕԹ-ով:

7.0 ԲՆԱԴՕԹ –ի հետադարձ ուժը
Կան իրավիճակներ, որոնց համար ԲՆԱԴՕԹ կարող է տրվել հետադարձ ուժով:
Տվյալ իրավիճակների գնահատման գործընթացը նույնն է ինչպես ԲՆԱԴՕԹ միջազգային
ստանդարտում: Համապատասխան ԲՆԱԴՕԹՀ
ուսումնասիրում է հայտը և
իրականացնում իր որոշումը:
ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ-ի հոդված 4.3-ում շարադրված հետևյալ իրավիճակները կարող են
հանգեցնել հետադարձ ԲՆԱԴՕԹ-ի:
ա. Շտապ բուժ․օգնությունը ցուցաբերելուց
վատացման դեպքում, կամ

կամ արողջական վիճակի կտրուկ

բ. բացառիկ հանգամանքներում,երբ մարզիկը չունի բավարար ժամանակ կամ
հնարավորություն չունի հայտ ներկայացնելու համար ինչպես նաև ԲՆԱԴՕԹՀ, որպեսզի
քննարկել հայտը մինչև նմուշառումը, կամ
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գ. կիրառվող
կանոնները պահանջում կամ թույլատրում են
մարզիկին դիմելու
հետադարձ ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար:
Այդ մարզիկներից խորհուրդ է տրվում ունենալ բոլոր բժշկական փաստաղթղթեր, որոնք
պարտադիր պետք է ներկայցվեն նմուշառումից հետո։
դ. ՀՀԳ-ն և ՀԿ-ն, ուր ներկայացվել է հայտը, տվել են համաձայնություն, որ արդարության
սկզբունքը պահանջում է հետադարձ ԲՆԱԴՕԹ տրամադրումը:

7.1 Պարզաբանում ԲՆԱԴՕԹ հետադարձ ուժի վերաբերյալ
ա. Բժշկական շտապ օգնության իրավիճակը տեղի է ունենում այն ժամանակ երբ
մարզիկի առողջական վիճակը արդարացնում է արգելված նյութի կամ մեթոդի
անհետաձգելի կիրառումը և անհապաղ բուժման ձախողումը կարող է զգալիորեն վնասել
մարզիկի առողջությանը: Պետք է հաշվի առնել, որ միշտ նախընտրելի է ստանալ
ԲՆԱԴՕԹ նմուշառումից առաջ, քան հետադարձ ամսաթվով: ՀԿ-ները պետք է մշակեն
ներքին ընթացակարգ, որը հնարավորություն կտա խուսափել մարզիկի առողջությունը
վտանգի տակ դնել:
բ. Բացառիկ հանգամանքները տեղի են ունենում, երբ ԲՆԱԴՕԹ հայտը չի կարող
տրամադրվել ժամանակին ոչ մարզիկի մեղքով: Հետևյալ օրինակները կարելի է համարել
«բացառիկ հանգամանքներ»:
գ. Առողջ մարզիկ, որը հանկարծ հիվանդանում է մրցումներից մեկ-երկու օր առաջ և ի
վիճակի չէ դիմել ՀԿ ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար իսկ/կամ Հանձնաժողովը չունի
ժամանակ հայտը քննարկելու համար:
դ. Մի երիտասարդ մարզիկ, ով ունի քրոնիկ հիվանդություն և ում մարզական մակարդակը
չի պահանջում ունենալ ԲՆԱԴՕԹ և նրա հակադոպինգային կրթությունը սահմանափակ
է, հանկարծ ընդգրկվում է ազգային հավաքական:

8. ԲՆԱԴՕԹ-ի ճանաչում
Այս բաժինը անդրադառնում ՀԿ ԲՆԱԴՕԹ ճանաչելու լիազորությանը, երբ ԲՆԱԴՕԹ
տրանադրված է այլ ՀԿ-ի կողմից , ինչպես պահանջվում է Օրենսգրքի 4.4 հոդվածում: Տես՝
գծանկարները:

8.1 ԲՆԱԴՕԹ տրամադրելու իրավունքը
ԲՆԱԴՕԹ տրամադրելու իրավունքը հիմնված է մարզիկի մրցակցության մակարդակով:

8.1.1 Ազգային ՀԿ-ներ
Մարզիկը, ով չի հանդիսանում միջազգային մակարդակի մարզիկ պետք է դիմի իր ՀԿ-ին
ԲՆԱԴՕԹ ստանակու համար (Օրենսգրքի 4.4.2):
Երբ ՀԿ մարզիկին տրամադրում է ԲՆԱԴՕԹ , ՀԿ պետք է զգուշացնի նրան, որ՝
ա. ԲՆԱԴՕԹ ուժի մեջ է միայն ազգային մակարդակով, և
բ. Եթե մարզիկը դառնում է միջազգային մակարդակի մարզիկ կամ մասնակցում է
միջազգային մրցումներին, տրված ԲՆԱԴՕԹ կլինի անվավեր այդ մրցումներին, եթե այն
չի ճանաչվել համապատասխան ՄՖ կամ ԽՄՄԿ, ըստ ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ 7.1 հոդվածի:
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գ. Այնուհետև ՀԿ պետք է օգնի մարզիկին որոշել, թե երբ նա պետք է ներկայացնի իր
ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտը ՄՖ-ին կամ ԽՄՄԿ ճանաչման համար, և աջակցել դիմելու
գործընթացում:
դ. Եթե ազգային ՀԿ ժխտում է ԲՆԱԴՕԹ հայտը, ապա մարզիկը կարող է դիմել
բացառապես ազգային մակարդակի բողոքարկման մարմնին ինչպես նկարագրված է
Օրենսգրքի 13.2.2 և 13.2.3 (Օրենսգրքի 4.4.2) հոդվածներում:
Եթե ազգային քաղաքականության պահանջները հանգեցնել նրան որ ՀԿ իր
թեստավորման ծրագրում առաջնահերթ է համարում միայն որոշակի մարզաձևեր ապա
ՀԿ կարող չքննարկել թեստավորման ծրագրում չընգրկված մարզիկի Հայտը հաշվի
առնելով, որ այդ մարզիկը երբեք չի ենթարկվի նմուշառման:

8.1.2 ՄՖ և ԽՄՄԿ
Միջազգային կարգի Մարզիկը պետք է ներկայցնի իր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը իր ՄՖին (Օրենսգրքի 4.4.3):
Մարզիկը կարող է դիմել ԽՄՄԿ ԲՆԱԴՕԹ ստանալու պահանջով, եթե նա ցանկանում է
օգտագործել է արգելված նյութ, կամ մեթոդ միջազգային մրցումների ժամանակ
(Օրենսգրքի 4.4.4):




ԽՄՄԿ ապահովում է պայմաններ, որ մարզիկը դիմի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու
համար, եթե նա դեռ չունի ԲՆԱԴՕԹ.
ԽՄՄԿ-ի շնորհված ԲՆԱԴՕԹ գործում է միան մրցումների ժամանակաշրջանում
(օրենսգրքի 4.4.4.1).
Համաձայն ԲՆԱԴՕԹ-ի ՄՍ Հոդված 5.6, յուրաքանչյուր ՄՖ և ԽՄՄԿ պետք է
հրապարակի ծանուցում իր պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև ուղարկի այն
ՀՀԳ-ը, որում պետք է հստակ նշվի հետևյալը.

1. Այն մարզիկները, որոնք գտնվում են դրա իրավասության տակ պետք է դիմեն ԲՆԱԴՕԹ
ստանալու համար։
2․ ԲՆԱԴՕԹ-ի վերաբերյալ ՀԿ-երի այլ որոշումների համար պահանջվում է լրացուցիչ
ճանաչում ըստ ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդվածի 7.1-րդ (բ): ՀՀԳ կարող վերահրատարակել
վերոնշված տեղեկությունը իր պաշտոնական կայքում:
ՄՖ կարող է ներկայացնել ԲՆԱԴՕԹ –ը` օգտագործելով ԱԴԱՄՍ-ը, որը կլինի հասանելի
ՀՀԳ-ին և մարզիկի ազգային ՀԿ-ին:

8.1.3 Մարզիկի մրցակցության մակարդակի փոփոխություն
Եթե մարզիկի մրցակցության մակարդակը փոփոխվում է, օրինակ՝ նա պետք է ստանա
ԲՆԱԴՕԹ –ը իր ՄՖ-ից կամ ԽՄՄԿ-ից , այլ ոչ թե դիմի նոր ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար։
Մարզիկը կարող է խնդրել ՄՖ-ին կամ ԽՄՄԿ է ճանաչել իր իսկ արդեն գոյություն
ունեցող ԲՆԱԴՕԹ-ը
եթե ՄՖ-ին կամ ԽՄՄԿ
հայտարարել է, որ դա կլինի
ինքնաբերաբար առանց լրացուչիչ ճանաչման անհրաժեշտության:
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8.2 ԲՆԱԴՕԹ-ի ճանաչումը
Օրենսգրքի 4.4 հոդվածը պահանջում է ՀԿ ճանաչել այլ ՀԿ-ների կողմից տրված
ԲՆԱԴՕԹ-ները եթե դրանք բավարարում են ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 4.1 պայմաններին:
Այնուամենայնիվ համապատասխան ՀԿ-ը կարող է վերլուծել տրված ԲՆԱԴՕԹ, որպեսզի
համոզվի, որ այն համապատասխանում է ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ-ի պահանջներին.



մարզիկի ազգային ՀԿ-ն կողմից տրված ԲՆԱԴՕԹ պետք է հաստատվի մարզիկի
ՄՖ-ի կողմից (Օրենսգրքի 4.4.3.1հոդված).
մարզիկի ազգային ՀԿ-ի կամ ՄՖ-ի կողմից տրված ԲՆԱԴՕԹ, որը
համապատասխանում է ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ պահանջներին պետք է հաստատվի ԽՄՄԿ
կողմից (Օրենսգրքի 4.4.4.2 հոդված).

ՄՖ-ն կամ ԽՄՄԿ կարող է հրապարակել, որ ԲՆԱԴՕԹ-ի վերաբերյալ որոշումները կարող
է ավտոմատ կերպով ճանաչի համաձայն օրենսգրքի 4.4 (կամ նման որոշումների որոշ
կետերը, որոնք իրականացրել են նշված ՀԿ-երը կամ որոնք վերաբերվում են որոշակի
արգելված նյութերին), այն պայմանով, որ այդպիսի ԲՆԱԴՕԹ որոշումները իրականացվել
են ըստ ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ պահանջներին , համաձայն 5.4 հոդվածի և, հետևաբար, հասանելի
են ՀՀԳ վերանայման: Եթե մարզիկի ԲՆԱԴՕԹ դասվում է այն ԲՆԱԴՕԹ-ների շարքին,
որոնք ավտոմատ կերպով ճանաչվում են, ապա մարզիկը կարիք չունի կատարել որև է այլ
գործողություն:
Եթե ոչ, ապա նա պետք է ներկայացնի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտ, համաձայն ԲՆԱԴՕԹ
ՄՍ հոդվածի 7.1-րդ (բ).
Մարզիկների բեռը մեղմելու նպատակով ՀՀԳ-ն խրախուսում է ԲՆԱԴՕԹ-ի ավտոմատ
ճանաչումը:
Եթե ԽՄՄԿ չի ցանկանում շնորհել բոլոր նման որոշումների ավտոմատ ճանաչմանը,
ապա նա պետք է շնորհի ավտոմատ ճանաչում, ինչքան հնարավոր է, շատ նման
որոշումների, օրինակ՝ հրապարակելով ցուցակը ՀԿ, որի ԲՆԱԴՕԹ որոշումները,
կճանաչվեն ինքնաբերաբար, և/կամ այն արգելված նյութերի ցանկը, որոնց համար տրված
ԲՆԱԴՕԹ-ները կճանաչվեն ավտոմատ կերպով: Հրապարակումը պետք է լինի նույն
ձևով, ինչպես սահմանված է ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդվածով 5.3-ով, այսինքն ծանուցումը պետք
է տեղադրված լինի պաշտոնական կայքում, ուղարկվի ՀՀԳ եւ ՀԿ:
ԲՆԱԴՕԹ որոշումների ավտոմատ ճանաչումը խրախուսելու համար, ՀԿ-ի ԲՆԱԴՕԹ
որոշումների հետ կապված գործընթացները պետք է լինեն թափանցիկ, խիստ և որակյալ:

9.0 ԲՆԱԴՕԹ-ի վերանայման և բողոքարկման գործընթացները
Օրենսգրքի 4.4 հոդվածը ներկայացնում է ԲՆԱԴՕԹ վերանայման և բողոքարկման հետ
կապված պարտականությունները: (Տես՝ ուղեցույցի Հավելված 1 ներկայացված
գործընթացները):
Եթե ՄՖ-ն հրաժարվում է ճանաչել ՀԿ-ի տրված ԲՆԱԴՕԹ-ը, քանի որ համարում է, որ
ԲՆԱԴՕԹ չի համապատասխանում ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ չափանիշներին, ապա Մֆ-ն ԲՆԱԴՕԹ
անհապաղ պետք է ծանուցի մարզիկին և այդ ՀԿ-ին, բացատրելով պատճառները:
Այդպիսի ծանուցում ստանալուց հետո մարզիկը կամ ՀԿ պետք է ունենան 21 օր որպեսզի
ուղարկեն բողոքը ՀՀԳ վերանայման:
ՀԿ-ի շնորհված ԲՆԱԴՕԹ-ը ուժի մեջ է մտնում ազգային մակարդակի մրցումների և
արտամրցումային թեստավորման ժամանակ (բայց անվավեր է համարվում միջազգային
մակարդակի մրցումներում) մինչև ՀՀԳ-ի որոշումը:
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Եթե հայտը չի ուղարկվել ՀՀԳ վերանայման, ապա ԲՆԱԴՕԹ դառնում անվավեր երբ 21օրյա վերանայման վերջնաժամկետը լրանում է:
Եթե մարզիկը չունի ՀԿ-ի կողմից տրամադրված ԲՆԱԴՕԹ, ապա մարզիկը պետք է
անհապաղ դիմի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու համար իր ՄՖ:
Եթե ՄՖ համաձայնվել է քննարկել մարզիկի ԲՆԱԴՕԹ ստանալու հայտը բայց մերժում է
մարզիկին թույլտվություն տալու հարցում, ապա ՄՖ պետք է արագ տեղեկացնի մարզիկին
իր որոշման մասին:
Եթե ՄՖ տալիս է մարզիկին ԲՆԱԴՕԹ, ապա ՄՖ պետք է շտապ տեղեկացնի մարզիկին և
նրա ազգային ՀԿ-ին իր որոշման մասին:
Եթե ազգային ՀԿ-ն համաձայն չէ ՄՖ-ի որոշման հետ, նա ունի 21 օր այդ որոշումը ՀՀԳում բողոքարկելու համար:
Եթե ՀԿ-ը ուղարկում է ՄՖ-ի որոշումը ՀՀԳ բողոքարկելու համար, ՄՖ-ի որոշումը մնում է
ուժի մեջ Միջազգային մրցումների և արտամրցումային թեստավորման ժամանակ մինչև
ՀԿ-ը կստանա ՀՀԳ-ի որոշումը:
Եթե ՀԿ-ը չի ուղարկում ՄՖ-ի որոշումը ՀՀԳ բողոքարկելու համար, ՄՖ-ի որոշումը մնում
է ուժի մեջ նաև ազգային մրցումների ժամանակ միչև 21 օր ժամանակահադվածում:
Ուշադրություն դարձրեք, որ եթե ՄՖ ընտրում է ազգային մակարդակի մարզիկի
թեստավորման համար, ապա ՄՖ պետք է ճանաչի այդ մարզիկի ՀԿ-ի կողմից տրված
ԲՆԱԴՕԹ:
Եթե
ԽՄՄԿ որոշում է, որ ՀԿ-ի կամ ՄՖ-ի կողմից տրված ԲՆԱԴՕԹ չի
համապատասխանում ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ չափանիշներին և հրաժարվում է ճանաչել այդ
ԲՆԱԴՕԹ-ը,ապա ԽՄՄԿ պետք է անհապաղ տեղեկացնի մարզիկին այդ մասին և
բացադրի պատճառները, իսկ մարզիկը կարող է բողոքարկվել անկախ մարմին որը ԽՄՄԿ
պետք է սահմանի կամ նշանակի այդ նպատակի համար:
Եթե մարզիկը չի բողոքարկում ԽՄՄԿ որոշումը նա չի կարող օգտագործել է ԲՆԱԴՕԹ-ի
հայտում նշված նույթը կամ մեթոդը, սակայն եթե մարզիկը ունի Հկ-ի կամ Մֆ-ի է
ԲՆԱԴՕԹ նա կարող է օգտագործել ԲՆԱԴՕԹ-ում նշված նույթը կամ մեթոդը
արտամրցումային ժամանակահադվածում:
Եթե ՄՖ որոշում է մերժել ԲՆԱԴՕԹ-ի հաստատումը, իսկ մարզիկը չի բողոքարկել ՀՀԳ
կամ նրա բողոքը դեռ ուսումնասիրվում է ՀՀԳ-ում, բայց ՄՖ-ի որոշումը չի վերանայվել,
ապա մարզիկը և/կամ մարզիկի ՀԿ կարող է բողոքարկվել ՄՖ-ի որոշումը բացառապես
մարզական արբիտրաժային դատարանում (ՄԱԴ):
Եթե ՀԿ հրաժարվում է ճանաչել այլ ՀԿ կողմից տրամադրված ԲՆԱԴՕԹ միայն այն
պատճառով, որ բժշկական փաստաթղթերը կամ այլ տեղեկատվությունը,
որոնք
անհրաժեշտ
են
որ
ապացուցեն
ԲՆԱԴՕԹ
ՄՍ
չափանիշներին
համապատասխանությունը բացակայում են, ապա այդ ստեղծված իրավիճակի մասին
պետք չէ տեղեկացնել ՀՀԳ-ին: Փոխարենը, ԲՆԱԴՕԹ տրամադրող ՀԿ-ն պետք է լրացնի
պակաս փաստաթղթերը կամ
տեղեկատվությունը
և կրկին ներկայացվի
համապատասխան ՀԿ:

10.0 ՀԿ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի պարտականությունները
ՀԿ պետք է ստեղծի գործընթաց ԲՆԱԴՕԹ վերանայել: ՀԿ-ները կարող են ունենալ
մշտական ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողով կամ արագորեն հիմնել Հանձնաժողով յուրաքանչյուր
առանձին դեպքում, կախված ԲՆԱԴՕԹ-ի փորձաքննության հետ:
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Թեև ԽՄՄԿ կարող է ավտոմատ ճանաչել առկա ԲՆԱԴՕԹ-ը, ՀԿ-ները պետք է ունենան
մեխանիզմ խոշոր միջազգային մրցումներին մասնակցող մարզիկների համար, ինչը թույլ
կտա նրանց ձեռք բերել նոր ԲՆԱԴՕԹ, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում:
Յուրաքանչյուր ԽՄՄԿ կամ սահմանում է իր սեփական ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը, կամ
այդ նպատակի համար տալիս է առաջադրանքը երրորդ կողմին (ինչպես, օրինակ՝
Սպորտ Ակորդ կազմակերպությանը): Յուրաքանչյուր դեպքում նպատակն է ապահովել,
որ խոշար միջազգային մրցումներին մասնակցող մարզիկները կարողանան արագ ձեռք
բերել ԲՆԱԴՕԹ նախքան մրցումները սկսվելը(ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.2- րդ):
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողով անհապաղ գնահատում է ԲՆԱԴՕԹ դիմումը և ընդունում իր
որոշումը, որը համարվում է վերջնական որոշում: ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը կարող է
դիմել բժշկական կամ գիտական փորձաքննության եթե անհրաժեշտ է համարում ավելի
լավ ուսումնասիրել որև է ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտ:
Յուրաքանչյուր ՀԿ, և ԽՄՄԿ ունի ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի հետ կապված հետևյալ
պարտականությունները:
-Սահմանել բժիշկների ցանց, որոնք պատասխանատու են ԲՆԱԴՕԹ-ի Հայտերը
գնահատելու համար: ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը պետք է ներառի առնվազն երեք
բժիշկներ, ովքեր ունեն մարզիկների բուժման փորձ և գիտելիքների կլինիկական և
մարզական դեղաբանության ոլորտում (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.2 -րդ)։ ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողի անդամ բժիշկներից մեկը հանդես է գալիս որպես Նախագահ:
Այն դեպքերում, երբ խոսքը գնում է հաշմանդամ մարզիկների մասին, ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողի առնվազն մեկ անդամը պետք է ունենա հաշմանդամ մարզիկների խնամքի
և բուժման փորձ: (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.2 (ա):


Սահմանել ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովին դիմելու հստակ գործընթաց ԲՆԱԴՕԹ, որը
համապատասխանում է ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ պահանջներին:
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը նաև պետք է հրապարակի իրեն դիմելու գործընթացի



մանրամասները իր պաշտոնական կայքում և ուղարկել այն ՀՀԳ իր պաշտոնական
կայքի միջոցով (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.3- րդ):



Անհապաղ ուղարկել (անգլերեն) այլ ՀԿ ԲՆԱԴՕԹ որոշումների վերաբերյալ իր
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի բոլոր որոշումները ԲՆԱԴՕԹ տալու կամ Հայտը
մերժելու մասին ԱԴԱՄՍ կամ որև է այլ ՀՀԳ կողմից հաստատված համակարգի
միջոցով: Ինչ վերաբերվում է տրված ԲՆԱԴՕԹ, այդ տեղեկատվությունը պետք է
ներառվի հայերեն և անգլերեն:
ա. Ոչ միայն տեղեկություն թույլատրված նյութի կամ մեթոդի մասին, այլ նաև նրանց
դեղաչափը(երը), հաճախականությունը և օգտագործման եղանակը ԲՆԱԴՕԹ-ի
վավերացման ժամկետը և ԲՆԱԴՕԹ-ի հետ կապված ցանկացած այլ տեղեկություն:
(ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.4 (ա), և
բ. ԲՆԱԴՕԹ հայտի ձևը և շարադրանքը համապատասխան կլինիկական
տեղեկությունների (թարգմանված անգլերեն), պետք է բավարարի ԲՆԱԴՕԹ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ Հոդված 4.1 պայմաններին, հասկանալի և հասանելի լինի
ՀՀԳ-ին, մարզիկի ՀԿ-ին և ԽՄՄԿ-ին, եթե մարզիկը մասնակցում է խոշոր միջազգային
մրցումների (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 5.4 (բ):
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի Գործընթացների ճանաչմանը մեծապես նպաստում է ԱԴԱՄՍ
օգտագործումը:
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10.1.1 Շահերի բախում և գաղտնիություն
Որոշումների անկախության որոշակի մակարդակը ապահովելու համար ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողովի
անդամները
չպետք
է
ունենան
որև
է
քաղաքական
պատասխանատվություն իրենց ՀԿ-երում և բոլորը պետք է ստորագրեն շահերի
բախման և գաղտնիության հռչակագիրը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդվածի 5.2 -րդ (բ): ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողովի ցանկացած անդամ, ով կարող է ունենալ շահերի բախում ՀԿ-ի կամ ՄՖ-ի
հետ, պետք է հեռացվի ԲՆԱԴՕԹ հայտի քննարկման գործընթացից:
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի անդամների ստորագրության համար պատրաստ հռչակագրի
ձևը հասանելի է ՀՀԳ-ի պաշտոնական կայքում:

10.2 21-օրվա որոշումների վերջնաժամկետը
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի որոշումը,որով պետք է շնորհել ԲՆԱԴՕԹ, սովորաբար պետք է
ընդունվի որքան հնարավոր է արագ, (այսինքն, եթե բացառիկ հանգամանքներ չկան)
ԲՆԱԴՕԹ Հայտը ստանալուց հետո ոչ ավելի, քան 21 օրվա ընթացքում: Այն դեպքերում,
երբ ԲՆԱԴՕԹ Հայտի ներկայացումը կատարվում է ողջամիտ ժամկետում, նախքան
մրցումների սկիզբը, ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը պետք է օգտագործի իր բոլոր ջանքերը իր
որոշումը ընդունելու համար մինչև մրցումների մեկնարկը (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.7րդ):
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի գրավոր որոշումը պետք է ուղարկվի մարզիկին և հասանելի
լինի ՀՀԳ-ին և այլ ՀԿ-ներին ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով կամ որև է այլ ՀՀԳ-ի կողմից
հաստատված համակարգի համաձայն ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ 5.4 -րդ
հոդվածի (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 6.8- րդ):
ա. ԲՆԱԴՕԹ-ի վերաբերյալ որոշում պետք է նշվի օգտագործվող արգելված նյութի կամ
արգելված մեթոդի դեղաչափը(երը), հաճախականությունը, օգտագործման եղանակը և
տևողությունը, ինչը կապացուցի որ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը տվել է իր թույլտվությունը,
ելնելով կլինիկական հանգամանքներից և իրավիճակից, որոնք կապված են ԲՆԱԴՕԹ-ի
հետ:
բ. Եթե ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը որոշում է մերժել ԲՆԱԴՕԹ հայտը, ապա այդ որոշումը
պետք է ներառի մերժման պատճառը (ները):

10.2.1 Վերջնաժամկետի չպահպանումը
Մարզիկը, ով չի ստացել պատասխան իր ԲՆԱԴՕԹ հայտը ներկայցնելուց հետո, 21-օրյա
ժամկետում, կամ մինչև մրցումների մեկնարկը պետք է դիմի ՀԿ-ին, որպեսզի ՀԿ-ն
հաստատի իր ԲՆԱԴՕԹ հայտի կարգավիճակը:
ՀԿ-ը պարտավոր է ողջամիտ ժամկետում որոշում կայացնել պատշաճ ձևով լրացրած
ԲՆԱԴՕԹ հայտի վերաբերյալ: Եթե այս պարտավորությունը չի կատարվել, ապա մարզիկը
կարող է դիմել ՀՀԳ: ԲՆԱԴՕԹ հայտի վերաբերյալ որոշման բացակայությունը կարելի է
համարել Հայտի մերժում, ինչը տալիս է մարզիկին բողոքարկման իրավունք, ինչպես
նախատեսված է Օրենսգրքի 4.4 հոդվածում:

11.0 ՀՀԳ-ի կողմից ԲՆԱԴՕԹ Մոնիտորինգ
Համաձայն Օրենսգրքի 4.4.6 հոդվածի , ՀՀԳ կարող է վերանայել ՄՖ-ի որոշումը
-եթե ՄՖ չի ճանաչել ՀԿ-ի կողմից տրամադրված ԲՆԱԴՕԹ-ը ՄՖ-ն պետք է տա

բացատրություն, թե ինչու նա չի ճանաչել այդ ԲՆԱԴՕԹ-ը: ՀՀԳ կարող է վերանայել այդ
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որոշումը և ուղարկել հետ ՄՖ-ին, եթե մերժումը պայմանավորված է հայտում բացակայող
տեղեկություններով (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 8.4):
-ՀՀԳ-ն կարող է հաստատել ԲՆԱԴՕԹ մարզիկի ազգային Հկ-ի պահանջով եթե ՀԿ կարող
է բացատրել, որ ՄՖ-ի մերժումը հիմնավորված չի ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ
պահանջներով:
ՀՀԳ կարող է վերանայել ցանկացած ԲՆԱԴՕԹ որոշումները, ցանկացած ժամանակ,
մարզիկի, ՀԿ-ի կամ ՄՖ-ի խնդրանքով ինչպես նաև իր սեփական նախաձեռնությամբ:
Եթե ԲՆԱԴՕԹ որոշումը համապատասխանում է ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ
չափանիշներին, ՀՀԳ չի միջամտի գործըթացին իսկ եթե չի համապատասխանում ապա
ՀՀԳ կվերանայի այն:
ԲՆԱԴՕԹ որոշումների վերանայում իրականացնում է ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը, որը
գործում է ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ հոդվածով 5.2-րդ պահանջներին
համապատասխան:

11.1 ՀՀԳ–ի կողմից ԲՆԱԴՕԹ-ի վերլուծություն
ՀՀԳ-ում ԲՆԱԴՕԹ վերանայման գործընթացը սկսվում է մարզիկի, ՀԿ-ի կամ ՄՖ-ի
խնդրանքով: ԲՆԱԴՕԹ վերանայման գործընթացը ՀՀԳ կողմից նույն է մարզիկի կամ ՀԿների համար:
1. ԲՆԱԴՕԹ-ի վերանայման հարցումները պետք է գրավոր ներկայացվեն ՀՀԳ գրանցված
փոստով վճարման փաստաթղթերի ուղեկցությամբ և ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ
6.2-րդ հոդվածում նշված բոլոր տեղեկությունները պարունակող
փաստաթղթերով կամ նրանց պատճեններով, կամ մերժված ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտերի
դեպքում բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք մարզիկը ներկայացրել է իր առաջին
ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտի հետ միասին (ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ Հոդված 8.2):
2. ՀՀԳ ներկայցվող փաստաթղթերը պետք է պարունակեն բոլոր տեղեկությունները, որոնք
ներկայացվել են առաջին անգամ ՀԿ (ամբողջական փաթեթ), ՀԿ-ի նախնական որոշման և
ՀԿ կողմից, տրամադրված բացատրության հետ միասին (թե ինչու ԲՆԱԴՕԹ չի շնորհվել,
կամ չի ճանաչվել):
3. Հայտը պետք է պատճենահանվի և ուղարկվի այն ՀԿ, որի որոշումը կլինի վերանայման
առարկա և մարզիկին, նույնիսկ եթե նա չի պահանջել վերանայումը:
4. Երբ ՀՀԳ համաձայնվում է վերանայել գործը, պահանջվում է իրականացնել վճարում և
վճարի վկայականը պետք է ներկայացվի ՀՀԳ: Այս վճարը չի վերադարձվում, անկախ
վերանայման արդյունքից:
5. Վերանայման գործընթացը սկսվում է այն պահից երբ ՀՀԳ ստանում է վճարումը և
գործին վերաբերվող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
6. Հայտը ստանալուց հետո, ՀՀԳ սահմանում և համակարգում է ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողովի աշխատանքը, որը պետք է վերանայի գործը և ընդունի իր որոշումը, 21
օրվա ընթացքում: Ապա ՀՀԳ-ը տեղեկացնում է բոլոր շահագրգրված կողմերին իր
որոշման մասին:
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7. Չնայած նրան, որ ՀՀԳ իրավունք ունի պահանջելու լրացուցիչ տեղեկատվություն, ՀՀԳ-ի
ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը ընդհանուր առմամբ վերանայում է ԲՆԱԴՕԹ-ի որոշումները
ներկայացված բնօրինակ փաստաթղթերի և որոշման հիման վրա: Եթե լրացուցիչ
բժշկական տեղեկատվությունը պետք է Հայտը համարլրելու համար, ԲՆԱԴՕԹ դիմումը
պետք է կրկին ներկայացվի ՀԿ կամ ՄՖ:
Այն դեպքերում երբ ՀՀԳ որոշում է, որ նա պարտավոր չէ վերանայել Հայտը, ՀՀԳ-ն պետք
է որքան հնարավոր է շուտ տեղեկացնի այդ մասին մարզիկին:
Եթե ՀՀԳ որոշում է չքննարկել ստացված հայտը, ապա ՀՀԳ-ն պետք է վերադարձնի
մուծված վճարը մարզիկին:
ՀՀԳ-ի ցանկացած որոշում վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ: Սակայն, ՀԿ-ի կամ
Մֆ-ի բնօրինակ որոշումը կարող է բողոքարկվել, ինչպես սահմանված է Օրենսգրքի 4.4.7
(ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 8.3- րդ):
Ներքոնշված դեպքում ՀՀԳ-ն կարող է վերադարձնել բոլոր փաստաթղթերը ՀԿ-ին կամ Մֆին՝
ա. Պարզաբանումների համար, օրինակ՝ եթե ԲՆԱԴՕԹ-ի ստանալու պատճառները
հստակ չեն սահմանված:
բ. Լրացուցիչ վերանայման համար, օրինակ՝ եթե կա ԲՆԱԴՕԹ-ի մերժում, քանի որ
բացակայում է անհրաժեշտ բժշկական տեղեկատվությունը, ինչի մասին ասված է
ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ հոդվածով 4.1-ում:
ՀՀԳ-ի ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը կարող է ստանալ այլ բժշկական կամ գիտական
փորձագետների աջակցություն եթե գտնում է նպատակահարմար (ԲՆԱԴՕԹ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ հոդված 8.5):
ՀՀԳ-ի ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը պարտավոր է չեղյալ համարել ցանկացած հայտի
մերժումը, եթե ԲՆԱԴՕԹ հայտը համապատասխանում է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ
Հոդված 4.1-րդ պայմաններին, այսինքն այն պետք է շնորհի մարզիկին ԲՆԱԴՕԹ
(ԲՆԱԴՕԹ ՄՍ հոդված 8.7): Եթե ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ
փոխում է ՀԿ-ի որոշումը հակադարձին է, կամ ընդունում է նոր որոշում: ՀՀԳ կարող է
պահանջել ՀԿ-ից, որը կատարել է նախնական որոշում, վճարել ՀՀԳ ծախսերը այդ
վերանայման համար (ԲՆԱԴՕԹ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ հոդված 8.9- րդ):

11.2 ԲՆԱԴՕԹ –ի կարգավիճակը ՀՀԳ վերանայման ընթացքում
Եթե ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը չեղյալ է համարում նախնական որոշումը և շնորհում է
ԲՆԱԴՕԹ, ապա մարզիկը կարող է սկսել օգտագործել արգելված նյութը կամ մեթոդը, ըստ
ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ-ի: Այդ ԲՆԱԴՕԹ-ը ուժի մեջ կլինի ինչպես ազգային այնպես էլ միջազգային
մակարդակի մրցումների ժամանակ: Հակառակ, եթե ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը
մերժել է մարզիկի հայտը, ապա ՀՀԳ որոշումը կլինի անվավեր բոլոր մակարդակների
մրցումների ժամանակ (Օրենսգրքի 4.4.3 հոդված):
ՀԿ-ն, որը կայացրել էր նախնական որոշումը, իրավունք ունի բողոքարկելու ՀՀԳ-ի
որոշումը ՄԱԴ-ում: Քանի դեռ ՄԱԴ-ը քննարկում է ՀԿ-ի բողոքը, ՀՀԳ որոշումը մնում է
ուժի մեջ, քանի դեռ ՄԱԴ-ը չի կայացրել վերջնական վճիռը:

11.3 ՀՀԳ որոշումների բողոքարկումը
Եթե ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովը չեղյալ է համարում նախնական որոշումը, միայն
մարզիկ կամ ՀԿ կարող է բողոքարկել այս որոշումը ՄԱԴ-ում:
Եթե նախնական որոշումը ԲՆԱԴՕԹ մերժելու վերաբերյալ
ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ
Հանձնաժողովը անվավեր է ճանաչել, ապա այդ որոշումը կարող է բողոքարկվել.
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միջազգային մակարդակի մարզիկը կարող է բողոքարկել ՄԱԴ-ում
ազգային մակարդակի մարզիկը՝ ազգային բողոքարկման մարմնում: Եթե ազգային
բողոքարկման մարմինը անվավեր է ճանաչում ՀՀԳ ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողովի
որոշումը, ՀՀԳ կարող է բողոքարկել նման որոշումը ՄԱԴ-ում:

12.0 ԲՆԱԴՕԹ –ի ղեկավարումը ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով
ԱԴԱՄՍ-ը համակարգչային համակարգ է, որը մշակված է Օրենսգրքի պահանջներին
խիստ համապատասխան իր շահառուների և ՀՀԳ իրենց հակադոպինգային
գործնեությունը իրականացնելու համար:
Որպես դոպինգ ստուգման արդյունքների կենտրոնական համալիր և դրանց
կառավարման համար ԱԴԱՄՍ-ը թույլ է տալիս տվյալների և հաշվետվությունների
մուտքագրում, փոխանակում և պահպանում անվտանգ միջավայրում:
ԱԴԱՄՍ-ով ԲՆԱԴՕԹ կառավարման մոդուլը մատուցում է ԲՆԱԴՕԹ-ի դիմումների
ներկայացում հետևյալ անձաց կողմից հետևյալ ծառայությունները՝
- Մարզիկների;
- Մարզիկի բժիշկների;
- ՀԿ-ի ԲՆԱԴՕԹ Հանձնաժողով ամդամների.
ԱԴԱՄՍ-ի միջոցով կառավարվում է
 մարզիկներին ծանուցումը ուղարկելը
 ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտը մերժելու մասին ծանուցում ուղարկելը
 մարզիկներին ԲՆԱԴՕԹ Թույլտվություն ուղարկելը
 ԲՆԱԴՕԹ-ի գործող ժամկետի կամ դրանում կատարված փոփոխությունների
մասին տեղեկություններին ծանոթանալը
 ԲՆԱԴՕԹ վերաբերվող տեղեկությունների փոխանակումը
 ՄՖ կորղմից ԲՆԱԴՕԹ-ի ճանաչումը եթե այն շնորհվել է ԱՀԿ-ի կողմից։

12.1 ԱԴԱՄՍ-ը և մարզիկները
ԱԴԱՄՍ-ը հնարավորություն է տալիս մարզիկներին լրացնել ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտերը և
ներկայացնել իրենց ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտեր օնլայն, ստանալ ՀԿ-ից օնլայն ծանուցում և
ստանալ տեղեկություններ իրենց դիմումների կարգավիճակի մասին:

12.2 ԱԴԱՄՍ-ը և բժիշկները
Մարզիկների բժիշկները կարող են լրացնել ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտերը օնլայն:

12.3 ԱԴԱՄՍ-ը և ՀԿ
ԱԴԱՄՍ-ը հնարավորություն է տալիս ՀԿ-ներին կառավարել ԲՆԱԴՕԹ հայտերը օնլայն:
ՀԿ կարող է շնորհել կամ մերժել ԲՆԱԴՕԹ-ի հայտերը օնլայն, ուղարկել մարզիկներին
ծանուցում և հաստատել, թե արդյոք ԲՆԱԴՕԹ վերանայվում է ՀՀԳ-ի կողմից թե ոչ:
ՀԿ կարող է նաև ծանոթանալ և ճանաչել այլ ՀԿ-ի կողմից տրված ԲՆԱԴՕԹ:
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13.0 ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ADAMS (ADAMS - Anti-Doping Administration and Management System): Հակադոպինգային
տվյարների կարավառման համակարգ, որը նախատեսված է համացանցում տեղավորված
հակադոպինգային ոլորթի վերաբերյալ բոլոր տվյալների կարավարման համար՝ ներառյալ
տվյալների ներմուծումը, պահպանումը, տարածումը և հաշվետվություների ձևակերպումը:
Համակարգը մշակված է
ՀՀԳ-ին և այլ շահագրգիր կազմակերպություներին իրենց
հակադոպինգային գործունեյությունում օրենսդրությունը պաշտպանելու և հակադոպինգային
ոլորթին վերաբերվող տվյալները գախտնի պահպանելու նպատակով:

Նշանակում (Administration): Որևէ այլ անձի կողմից արգելված նյութի կամ մեթոդի օգտագործման
կամ օգտագործման փորձի տրամադրում, հսկում, մասնակցություն կամ համագործակցություն
նրա հետ: Նշված հասկացությունը չի վերաբերվում բժշկական անձնակազմի բարեխիղճ
գործողություներին որոնք ներառում են արգելված նյութի կամ մեթոդի օգտագործումը բուժման
նպատակով, ինչը հաստատված է համապատասխան փաստաթղթերով: Նշված հասկացությոնը չի
վերաբերվում նաև միայն մրցումների ժամանակ արգելված նյութի կամ մեթոդի օգտագործման
արտամրցումային ժամանակաշրջանում եթե համգամանքները չեն վկայում այն մասին որ տվյալ
նյութերը չէն օգտագործվել միայն բուժման նպատակով, ինչը հաստատված է համապատասխան
փաստաթղթերով, կամ օգտագործվել են մարզիկի ադրյունքները բարելավելու համար:

Անբարենպաստ այդունք (Adverse Analytical Finding):

ՀՀԳ-ը կողմից արտոնագրված կամ
հաստատտված լաբորատորիայից ստացված եզրակացություն այն մասին, որ ըստ
Լաբորատորիաների Միջազգային ստանդարտւի և ՀՀԳ-ը տեխնիկական փաստաթղթերի
իրակացված փորձաքննության արդյունքների մարզիկի կենսանմուշում հայտնաբերված է
արգելված նյութի կամ նրա մեթաբոլիտների, մարկերների (ներայռյալ ներածին նյութերի մեծ
խտություները) առկայությունը կամ ստացված է արգելված մեթոդի օգտագործման փաստը:
Հակադոպինգային կազմակերպություն (Anti-Doping Organization- ՀԿ): Ստորագրող կողմ, որը
պատասխանատու է հակադոպինգային կանոնների մշակման համար, որոնք ուղղված են դոպինգ
ստուգման գործընթացի ցանկացած մասի իրականացմանը: Այդ կազմակերպություններ են
հանդիսանում օրինակ` Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն, Միջազգային ՊարաՕլիմպիական
Կոմիտեն, Համաշխարային Հակադոպինգային Գործակալությունը, Միջազգային Ֆեդերացիաները,
Ազգային Հակադոպինգային կազմակերպությունները, միջազգային մրցումների կազմկոմիտեներ,
որոնք իրականացնում են դոպինգ ստուգում` իրենց կողմից իրականացվող մրցումների ժամանակ:

Մարզիկ (Athlete) Ցանկացած անձ, ով մասնակցում է միջազգային մրցումներին (ինչպես դա
սահմանված է յուրաքանչյուր միջազգային ֆեդերացիայի կողմից), ազգային մրցումներին (ինչպես
դա սահմանված է յուրաքանչյուր ազգային ֆեդերացիայի կողմից) ընդգրկելով, բայց ոչ
սահմանափակելով այն անձանց, որոնք ընգրկված են նպատակային դոպինգ ստուգման ցուցակում
և այլ մրցումների յուրաքանչյուր մասնակից, որը գտնվում է հակադոպինգային Օրենսգիրքը
ճանաչող կազմակերպության իրավասության դաշտում:
ՀՀԳ-ի Օրենսգրքի բոլոր կանոնները, կիրառելի են ազգային և միջազգային մակարդակի
մրցումներին մասնակից ցանկացած մարզիկի նկատմամբ: Ազգային հակադոպինգային
կազմակերպությունները կարող են անցկացնել տարբեր մակարդակի մարզիկների դոպինգ
ստուգում և կիրառել հակադոպինգային կանոնները, մասսայական սպորտով զբաղվողներից մինչև
բարձր կարգի մարզիկը, որը տվյալ պահին չի մասնակցում մրցումներին:
Ազգային մակարդակի մարզիկների համար
կարող են մշակվել հատուկ ազգային
հակադոպինգային կանոններ, որոնք չեն հակասի Օրենսգիրքն: Այսպիսով, երկրում կարող է
ընդունվել որոշում, իրականացնել մասսայական մրցումների մասնակիցների դոպինգ ստուգում`
միաժամանակ չպահանջելով նրանց գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվություն և բուժման համար
արգելված նյութերի օգտագործման թույլտվություն(ԲՀԱԴՕԹ): Խոշոր մրցաշարերում, որին
մասնակցում են ազգայինից ցածր մակարդակ ունեցող անձինք, մրցումների Կազմկոմիտեն
նույնպես կարող են անցկացնել դոպինգ ստուգում` նախապես չպահանջելով ԲՀԱՆՕ-ի
թույլտվություն: Սակայն եթե մարզիկը, որը գտնվում է Հակադոպինգային կազմակերկերպության
իրավասության տակ և մասնակցում է միջազգային և ազգային մրացուներին որոնց մակարդակը
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ավելի ցածր է նշված մրցումների մակարդակներից խախտում է 2.1, 2.3 կամ 2.5 կետերում նշված
կանոները նրա նկատմամբ կիրառվում են Օրեսգրքով նախատեսված պատժամիջոցներ
(բացառությամբ 14.3.2 կետի): 2.8 և 2.9 կետերում նշվաշ կրթական և տեղեկատվական ծրագրերի
տեսայնկունից Մարզիկ է հանդիսանում ցանկացած անձ որը զբաղվում է սպորտով ցանկացած
Օրենսգիրքը ստորագրած կողմի, կարավառության կամ մարզական կազմակերպության
իրավասության տակ:

Ատիպիկ արդյունք (Atypical Finding):

Հաշվետվություն ՀՀԳ-ի կողմից արտոնագրված կամ
հավատարմագրված լաբորատորիայից, որը համաձայն լաբորատորիաների համար միջազգային
ստանդարտի և այլ տեխնիկական փաստաթղթերի, պահանջում է հետագա լրացուցիչ
հետազոտում, մինչ փորձաքննության արդյունքի անբարենպաստ համարելը:

ՄԱԴ (CAS): Մարզական արբիտրաժային դատարան
Օրենսգիրք (Code): Համաշխարային հակադոպինգային Օրենսգիրք
Մրցում (Competition) Միանվագ վազքահերթ, խաղ, լողահերթ և այլն: Օրինակ բասկետբոլային
հանդիպում, կամ 100 մ վազք: Բազմափուլ (բազմօրյա) մարզական իրադարձություններ, որոնցում
մրցանակները խաղարկվում են ամեն օր կամ որոշակի ժամանակահատվածում: Մրցումների և
մարզական իրադարցությունի մեջ տարբերությունը որոշվում է համապատասխան միջազգային
մարզական ֆեդերացիայի կանոներով:

Հակադոպինգային կանոնների խախտման հետևանքները (Consequences of Anti-Doping Rules
Violations (“Consequences”) Մարզիկի կամ որևէ այլ անձի կողմից Հակադոպինգային կանոնների
խախտումները որոնք կարող են հանգեցնել հետևյալ հետևանքների`
 չեղյալ համարել` տվյալ մրցումներում Մարզիկի արդյունքը, զրկելով նրան զրկվում է իր
վաստակած մեդալներից, մրցանակներից, միավորներից և գրաված տեղից
 որակազրկել տվյալ մարզիկին կամ որևէ այլ անձի որևէ ժամանակով զրկել մրցումներին
մասնակցելու կամ Օրենսգրքի 10.12.1 կետում նշված ուրիշ ակտիվություն դրսևորելու
իրավունքից
 ժամանակավոր հեռացում`
մարզիկին մրցումներին մասնակցելու իրավունքից
ժամանակավոր զրկում, մինչ Օրենսգրքի 8 կետի համաձայն` վերջնական որոշում
կայացնելը:
 ֆինանսական հետևանքները - ֆինանսական պատժամիջոցներ որոնք կիրառվում են
հակադոպինգային կանոների խախտման համար կամ կանոների խախտման հետ կապված
ծախսերի փոխհատուցման նպատակով:

հասարակակն հրապարակում կամ հասարարական հաշվետվություն – լայն
հասարականության համար կամ առանձին անձերի, բացարությամբ այն անձերի որոնք
համաձայն 14 հոդվածի ունեն իրավունք
լինել ավելի վազ տաղեկացված,
տեղեկատվության տարածում կամ հրապարակում: Թիմային մարզաձրերի համար կարող
են նար կիրառվել հետրանքներ որոնք նախատեսված են 11 հոդվածով:
 Ախտոտված ապրանքներ (Contaminated Product): Ապրանքներ որոնք պարունակում են
արգելված նյութեր, որոնք չէն նշված դրանց պուփի վրա կամ ինտերնետում

Որակազրկում (Disqualification): տես Հակադոպինգային կանոնների խախտման հետևանքները
Դոպինգ ստուգում (Doping Control): Դոպինգ ստուգումը ներառում է գտնվելու վայրի մասին
տեղեկություն հավաքելը, նմուշառման պլանավորումը, փորձանմուշների հավաքումը ու
փոխադրումը, լաբորատոր հետազոտության տվյալների ու ԲՆԱԴՕԹ մշակումը, լսումների
անցկացումը և բողոքարկման վերջնական քննարկումը:

Մարզական Իրադարձություն (Event): Մեկ կազմակերպության ներքո անցկացվող առանձին
մրցումների շարք: Օրինակ` Օլիմպիական Խաղեր, Աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններ,
Համահայկական Խաղեր և այլն:
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Խոշոր միջազգային մրցումների կազմկոմիտեներ (Major Event Organizations-ԽՄՄԿ): Մի քանի
մարզաձև միավորող ԱՕԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների աշխարհամասային
Ասոցիացիաներ, որոնք պատասխանու են աշխարհամասային, ռեգիոնալ և այլ միջազգային
մարզական իրադարձությունների անցկացման համար:

Մարզական Իրադարձության ժամանակահատված (Event Venues): Մարզական Իրադարձության
անց կացման վայրը:

Մարզական Իրադարձության ժամանակահատված (Event Period): Մարզական Իրադարձության
սկզբի և վերջի միջև ընկած Ժամանակահատված:

Մրցումային

ժամանակահատված (In-Competition) ժամանակահատված, որը սկսվում է
մրցումներից 12 ժամ առաջ և վերջանում փորձանմուշների հավաքման գործընթացի ավարտով, եթե
Միջազգային ֆեդերացիաների կամ համապատասխան Հակադոպինգային կազմակերպության
կանոններում չկան այլ տարբերակներ:
Միջազգային մակարդակի մարզիկ (International-Level Athlete) Մարզիկ, որը մասնակցում է
միջազգային մրցումների, ընդգրկված է Միջազգային Ֆեդերացիաների դոպինգ ստուգման
ցուցակում ըստ Թեստավորման և Հետաքննության Միջազգային Ստանդարտի:

Միջազգային Ստանդարտ (International Standard): Ստանդարտ, որն ընդունված է ՀՀԳ-ի կողմից:
Համապատասխանեցումը Միջազգային Ստանդարտին բավարար հիմք է որոշելու, թե արդյոք՞ք
այս կամ այն գործընթացը կատարվել է պատշաճ մակարդակով: Միջազգային Ստանդարտները
պետք է ներառեն Տեխնիկական փաստաթղթեր որոնք հանդիսանում են միջազգային ստանդարտի
հավելումներ:

Խոշոր միջազգային մրցումների կազմկոմիտեներ (Major Event Organizations): Մի քանի մարզաձև
միավորող ԱՕԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների աշխարհամասային Ասոցիացիաներ,
որոնք պատասխանու են աշխարհամասային, ռեգիոնալ և այլ միջազգային մարզական
իրադարձությունների անցկացմ ան համար:

Մարկերներ (Marker): Նյութեր, նյութերի խումբ կամ կենսաբանական ցուցանիշներ, որոնք վկայում
են այն մասին, որ մարզիկը օգտագործել է արգելված նյութեր կամ արգելված մեթոդներ:

Մեթաբոլիտ (Metabolite): Նյութեր, որոնք առաջանում են օրգանիզմում նյութափոխանակության
ժամանակ, հանդիսանում են կոնկրետ նյութի քայքայման արգասիք :

Անչափահաս (Minor): Ցանկացած անձ, որը համաձայն իր երկրի օրենքի չի հասել չափահաս
տարիքի:

Ազգային

Հակադոպինգային

Կազմակերպություն

(National

Anti-Doping

Organization):

Կազմակերպություն, որն իր երկրում մշակում է Հակադոպինգային կանոններ և պատասխանատու
է ազգային մակարդակով այդ կանոնների իրականացմանը համար` ներառյալ նմուշառումը, դպինգ
ստուգման արդյունքների կարավառումը,
Լսումների իրականացումը: Եթե Ազգային
Հակադոպինգային Կազմակերպությունը չի ղեկավարվում պետական մարմինների կողմից, ապա
նա կարող է լինել ԱՕԿ-ը կամ նրա կողմից լիազորված կառույց:

Ազգային Մարզական Իրադարձություն (National Event): Մարզական Իրադարձություն, որը
Միջազգային չէ և որին մասնակցում են միջազգային և ազգային մակարդակի մարզիկներ:

Ազգային Ֆեդերացիա (National Sports Federation): Որևէ ազգային, մարզային կամ տարածքային
պետական կամ հասարակական մարզական ներկայացուցիչ որը հանդիսանում է միջազգային
ֆեդերացիայի անդամ:
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Ազգային մակարդակի մարզիկ (International-Level Athlete): Մարզիկ, որը չի հանդիսանում
Միջազգային մակարդակի մարզիկ և ընգրկված է Ազգային Հակադոպինգային Կազմակերպության
թեստավորման ցուցակում: Ազգային մակարդակի մարզիկի համար չափորոշիչները բերված են
սյուն Կանոների 1.4 կետում:

Արտամրցումային դոպինգ ստուգում (Out-of-Competition)

Ցանկացած դոպինգ ստուգում, որը

կատարվում է մրցումային ժամանակահատվածից դուրս:

Մասնակից (Participant): Որևէ մարզիկ կամ մարզիկին աջակցող անձ:
Անձ (Person): Ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ որևէ այլ իրավաբանական անձ:
Տիրապետում (Possession) Ուղղակի ֆիզիկական կամ ապացուցված անուղղակի տիրապետում, երբ
որևէ անձ տիրապետում է արգելված նյութի կամ մեթոդի, կամ ունի այն տարածքի բացառիկ
հսկման իրավունք, որտեղ գտնվում են արգելված նյութերը կամ մեթոդները, կամ եթե այդ անձը
չունի վերընշված բացառիկ հսկման իրավունք, բայց պատրաստվում է իրականացնել հսկումը:
Հակադոպինգային կանոնների խախտում միայն տիրապետման հիման վրա չի կարող համարվել
այն դեպքերը, երբ այն անձը, որը տիրապետում է արգելված նյութերի կամ մեթոդների, կապացուցի,
որ նա երբեք չի պատրաստվել oգտագործել արգելված նյութեր/մեթոդներ, անմիջապես
տեղեկացնելով Հակադոպինգային կազմակերպությունը: Արգելված նյութերի կամ մեթոդների
գնումը էլեկտրոնային կամայլ միջոցներով նույնպես համարվում է գնումը իրանակցրած անձի
կողմից Արգելված նյութերի կամ մեթոդներին տիրապետում:

Արգելված նյութերի ցուցակ (Prohibited Substance List): ՀՀԳ-ի կողմից հաստատված ցուցակ, որը
ներառում է արգելված նյութերը և մեթոդները:

Արգելված մեթոդներ (Prohibited Method): Մեթոդներ, որոնք ներառված են Արգելված նյութերի և
մեթոդների ցուցակում:

Արգելված նյութեր (Prohibited Substance): Նյութեր, որոնք ներառված են Արգելված նյութերի և
մեթոդների ցուցակում:

Նախնական լսումներ (Provisional Hearing): 7.9 կետով նախատեսված Արագացված լսումներ, որոնք
տեղի են ունենում 8-րդ հոդվածով նախատեսված լսումներից առաջ և իրավունք են տալիս
մարզիկին տրամադրել իր գործի մասին տվյալները և ստանալ գրավոր ծանուցում լսւոմները
իրականացնող խմբի կողմից այդ տվյալները ստանալու վերաբերյալ:

Տարացկային հակադոպինգային կազմակերպություն (Regional Anti-Doping Organization):
Տարացկային կազմակերպություն որը լիազորված է մասնակից երկների կողմից համակարգել և
իրականացնել ազգային հակադոպինգային ծրագրերի որոշ գործընթացներ ներառյալ
թեստավորման նախագծումը, նմուշառումը, դոպինգ ստուգման արդյունքների կարավառումը,
ԲՆԱԴՕԹ տրամադրումը, լսումների իրակացնմունը, տարացկային մակարդակով կրթական
ծրագրերի իրականավցումը:

Նպատակային դոպինգ ստուգման ցուցակ (Registered Testing Pool): Բարձրագույն կարգի
մարզիկների դոպինգ ստուգում, որն իրականցվում է Միջազգային Ֆեդերացիաների կամ Ազգային
հակադոպինգային կազմակերպության կողմից և ընգրկված է Միջազգային Ֆեդերացիաների կամ
Ազգային հակադոպինգային կազմակերպության դոպինգ ստուգման նախագծում: Ցուցակում
ընդգրկված մարզիկները պարտավոր են ներկայացնել իրենց գտնվելու վայրի մասին
տեղեկությունները ըստ Օրեսգրքի 5.6 կետի և Թեստավորման և Հետաքննության միջազգային
ստանդարտի պահարջների:

Փորձանմուշ կամ նմուշ (Sample or Specimen): Ցանկացած կեսաբանական նմուշ որը հավաքվում է
դոպինգ ստուգման նպատակով:
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Հատուկ նյութեր (Specified Substance): տես 4.2.2 կետը:
Խիստ պատասխանատվություն (Strict Liability): Կանոն որը նախատեսում է որը
2.1 և 2.2 կետերի համաձայն չկա անհրաժեշտություն որ հակադապինգային կազմակերպությունը
ապացուցի մարզիկի մտադրությունը, մեխքը, անփությունը կամ կանոների գիտակցաբար
խախտումը:

Նպատակային թեստավորում (Target Testing): Դոպինգ ստուգման համար մարզիկների կամ
մարզիկների խմբի ընտրություն, որը կատարվում է ոչ պատահական կերպով, ըստ Թեստավորման
և հեքննության միջազգային ստանդարտի պահանջների:

Թեստավորում (Testing): Դոպինգ ստուգման գործընթացի այն փուլը, որը ընդգրկում է նմուշների
հավաքման նախագծում, նմուշների հավաքում, նմուշների հետ կատարվող գործողություններ և
նրանց տեղափոխում լաբորատորիա:

Տարածում (Trafficking):

Հակադոպինգային կազմակերպության իրավասության տակ գտնվող
մարզիկի կամ նրան աջակցող անձանց կողմից անմիջական, կամ էլեկտրոնային միջոցների
օգնությամբ` որևէ երրորդ անձին արգելված նյութերի և մեթոդների վաճառք, փոխանցում,
տեղափոխում, առաքում և բաժանում: Այս ձևակերպումը չի վերաբերում բարեխիղճ բժշկական
անձնակազմին, որը օգտագործում է արգելված նյութերը բուժման համար կամ մի որևէ ուրիշ
արդար նպատակներով: Այս ձևակերպումը նույնպես չի ընգրկում գործընթացներ
արտամրցումային ժամանակահատվածում թույլատրված նյութերի հետ, եթե հանգամանքները
ապացուցում են, որ բացակայում է մտադրությունը օգտագործել արգելված նյութերը ոչ բժշկական
նպատակներով:

ԲՆԱԴՕԹ (TUE) :Բուժման նպատակով արգելված դեղերի օգտագործում ինչպես նկարագրված է 4.4
կետում:

Օգտագործում (Use ): Ներարկման միջոցով կամ սննդի հետ, ինչպես նաև որևէ ուրիշ կերպով
արգելված նյութերի և մեթոդներին օգտագործում:

ՀՀԳ (WADA ): Համաշխարային Հակադոպինգային Գործակալություն, որը հիմնվել է Լոզանում
1999թ նոյեմբերի 10-ին:
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ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԴԵՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

ՀԱՅՏ
Therapeutic Use Exemptions (TUE) APPLICATION FORM

Խնդրում ենք լրացնել բոլոր բաժիններ մեծատառերով: Մարզիկը պետք է լրացնի 1,5, 6 եւ 7
բաժինները: Բժիշկը պետք է լրացնի 2, 3 եւ 4 բաժիններ: Անավարտ կամ թերի լրացրաց
Հայտերը կվերադարձվեն մարզիկին եւ պետք է կրկին ներկայացվեն ամբողջական
տեսքով:
Please complete all sections in capital letters or typing. Athlete to complete sections 1,5, 6 and 7; physician to complete
sections 2, 3 and 4. Illegible or incomplete applications will be returned and will need to be re-submitted in legible and
complete form

1. Տեղեկություն մարզիկի մասին
Athlete Information

Ազգանուն......................................................
Surname

Անուն............................................................
Given Names

Սեռ...................................................................
Sex

Ծննդյան օր/ ամիս /տարի :……………...............................................................
Date of Birth (d/m/y).

Հասցե (լրիվ )................................................................................................. …
Address

Քաղաք………………………Երկիր ………………………Փոստի կոդ …………..
City

Country

Postcode

Հեռախոս .:………………………….Բջջային .:………………………....................
Tel.

Mobile

Էլ-Փոստ ………………………….

Ֆաքս:………………………..........................

E-mail:

Fax

Մարզաձև ..................................Մասնագիտացում............................................
Sport

Discipline/Position

Միջազգային կամ ազգային մարզական կազմակերպություն ..................................
International or National Sport Organization

Եթե մարզիկը հաշմանդամ է,
նշեք հաշմանդամության պատճառը……………………………………………….
If athlete with disability, indicate disability:

ԲՆԱԴՕԹ Ուղեցույց
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2. Բժշկական տեղեկատվություն
Medical information

Ախտորոշումը և կարևոր բժշկական տեղեկատվություն
Diagnosis with sufficient medical information
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

If a permitted medication can be used to treat the medical condition,
please provide clinical justification for the requested use of the prohibited
medication
Եթե առողջական վիճակի բարելավման համար կարող է նաև օգտագործվել
չարգելված դեղ ապա խնդրում ենք ներկայացնել կլինիկական հիմնավորում
Հայտում բերված արգելված դեղի օգտագործման համար:
Ախտորոշումը ապացուցող բոլոր փաստաթղթերի պատճեները պետք է կցվեն
հայտին՝ այդ թվում հիվանդության պատմությունը և բոլոր լաբորատոր
փորձաքննությունների տվյալները, ողջունվում է նաև անկախ փորձագետների
կարծիքների առկայությունը:

Գրառումներ
Note

Ախտորոշումը
Diagnosis

Ախտորոշումը ապացուցող բոլոր փաստաթղթերի պատճեները պետք է կցվեն
հայտին՝ այդ թվում հիվանդության պատմությունը և բոլոր լաբորատոր
փորձաքննությունների տվյալները, ողջունվում է նաև անկախ փորձագետների
կարծիքների առկայությունը:
Evidence confirming the diagnosis shall be attached and forwarded with this application. The medical evidence
must include a comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory
investigations and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included when possible.
Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances. In the case of non-demonstrable
conditions, independent supporting medical opinion will assist this
application.

3. Բժշկական մանրամասներ
Medication details

Արգելված նյութի միջազգային
անվանում(ներ)ը
Prohibited Substance(s):Generic name

ԲՆԱԴՕԹ Ուղեցույց

Դեղաչափ
Dose

Կիրառման
եղանակ

Հաճախակ
անություն

Route of
Administration

անգամ

Frequency

Տևողություն
Duration of
Treatment

օր
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4. Բժշկի հայտարարությունը
Medical practitioner’s declaration

Ես հաստատում եմ, որ վերը նշված նյութի օգտագործումը բժշկական տեսանկյունից
արդարացված է, քանի որ որևէ այլընտրանք չարգելված նյութ չի բավարարում
հիվանդության պատշաճ բուժմանը:
I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not on
the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.

Անուն,ազգանուն…………………………………………............................................
Name

Բժշկական մասնագիտություն ………………………………………………………
Medical specialty:

Հասցե /լրիվ /........................................................................................................
Address

Հեռախոս.:…………………………. Բջջային.:………………………......................
Tel.

Mobil.

էլ-Փոստ:……………………………………… ֆաքս:……………………….......
Fax:

E-mail:

Բժշկի ստորագրություն …………………… ամսաթիվ.............................. ………
Signature of Medical Practitioner:

Date:

5. Արտակարգ հայտ
Retroactive applications
Հայտը կապվա՞ծ է Խնդրում ենք նշել պատճառը:
արտակարգ վիճակի Please indicate reason:
հետ
Is this a retroactive Անհափազ բուժում կապված արտակարգ վիճակի հետ
application?
Emergency treatment or treatment of an acute medical

□

Այո(Yes): □

Անհրաժեշտ է (condition was necessary)

Ոչ (No): □

Բացառիկ հանգամանքների պատճարով, չկար
բավարար ժամանակ և հնարավորություն ներկայացնել Հայտը
Due to other exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity to
submit an application

Եթե Այո ապա ե՞րբ է
սկսվել բուժումը
If yes, on what date was
treatment started?

մինչև նմուշառումը (prior to sample collection):

□

Համաձայն գործաղ կանոների Նախնական Հայտ չի պահանջվումը
Advance application not required under applicable rules

□

□

Այլ (Օther)
Խնդրում ենք պարզաբանել
Please explain:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ԲՆԱԴՕԹ Ուղեցույց
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6. Նախորդ Հայտեր
Previous applications

Դիմել եք արդյո՞ք նախկինում թույլտվություն ստանալու համար.
Have you submitted any previous TUE application: yes � no �

Այո � Ոչ �
Ինչ նյութի համար
(For which substance?)……………………………………………………………
Որ կազմակերպությանն եք դիմել (To whom?)………………………………………
Երբ (When?)……………………………………………………………………………………
Ինչ որոշում է կայացվել
Decision:

թույլատրել �
Approved

մերժել �
Not approved

7. Մարզիկի հայտարարություն (Athlete’s declaration)
Ես,………………………………………………………......................................,
հաստատում եմ 1 կետում ներկայացված տեղեկատվության ճշտությունը և դիմում եմ արգելված
նյութերի (մեթոդների) ՀՀԿ-ի ցուցակում ընդգրկված նյութի կամ մեթոդի օգտագործման համար
թույլտվություն ստանալու համար: Ես համաձայն եմ, որ տեղեկատվությունը իմ առողջական
վիճակի մասին հայտնի դառնա ՀՀ Հակադոպինգային Կազմակերպությանը և ՀՀԿ-ին, համաձայն
ՀՀԿ-ի Օրենսգրքի դրույթներին:
Ես գիտակցում եմ, որ եթե հրաժարվեմ տրամադրել տեղեկատվություն իմ առողջական վիճակի
մասին, ապա պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել այդ մասին իմ բժշկին, ՀՀ Հակադոպինգային
Կազմակերպությանը և ՀՀԿ-ին:
I I, ________________________________, certify that the information set out at sections 1, 5 and 6 is accurate. I authorize
the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA authorized staff, to
the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO TUECs and authorized staff that may have a
right to this information under the World Anti-Doping Code ("Code") and/or the International Standard for Therapeutic Use
Exemptions. I consent to my physician(s) releasing to the above persons any health information that they deem necessary in
order to consider and determine my application. I understand that my information will only be used for evaluating my TUE
request and in the context of potential anti-doping rule violation investigations and procedures. I understand that if I ever
wish to (1) obtain more information about the use of my health information; (2) exercise my right of access and correction; or
(3) revoke the right of these organizations to obtain my health information, I must notify my medical practitioner and my
ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be necessary for TUE-related information submitted prior to
revoking my consent to be retained for the sole purpose of establishing a possible anti-doping rule violation, where this is
required by the Code.I consent to the decision on this application being made available to all ADOs, or other organizations,
with Testing authority and/or results management authority over me. I understand and accept that the recipients of my
information and of the decision on this application may be located outside the country where I reside. In some of these
countries data protection and privacy laws may not be equivalent to those in my country of residence .I understand that if I
believe that my Personal Information is not used in conformity with this consent and the International Standard for the
Protection of Privacy and Personal Information, I can file a complaint to WADA or CAS in writing of that fact.

Մարզիկի ստորագրությունը (Signature)...........................................Ամսաթիվը (Date):................
Ծնողի ստորագրությունը Parent’s/Guardian’s signature: _______________ Ամսաթիվը Date: _____________

(Եթե մարզիկը է անչափահասի կամ հաշվանդամ ինչը խանգարում է նրան ստորագրեն, ապա
մարզիկ անունից ծնողը կամ խնամակալը պետք է ստորագրեն այս ձեւը)
(If the Athlete is a Minor or has an impairment preventing him/her signing this form, a parent or guardian shall
sign on behalf of the Athlete)

Ոչ ամբողջությամբ լրացված հայտերը կվերադարձվեն՝ լրացման:
Լրացված հայտը պետք է ուղարկել Հակադոպինգային կազմակերպություն, իսկ պատճենը
մարզիկը պահում է իր մոտ:
Please submit the completed form to ARMNADO by the following means (keeping a copy for your records):

ԲՆԱԴՕԹ Ուղեցույց
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