Používanie liekov a terapeutických
výnimiek
SADA pre Vás pripravila brožúru o zakázaných látkach, v ktorej nájdete praktický prehľad
jednotlivých skupín zakázaných látok, ako aj príklady povolených liečiv a liekov, ktoré sú
rozčlenené podľa jednotlivých skupín ochorení. Táto brožúra Vám pomôže zorientovať sa v
zložitom systéme zakázaných látok, a hlavne, vyčleňuje lieky, ktoré športovec môže užívať.
Link na brožúru: https://www.antidoping.sk/data/files/449_ada_skladacka_web.pdf

TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA
Počas kariéry športovca môže vzniknúť situácia, keď má legitímnu lekársku potrebu použiť
zakázanú látku alebo metódu. Webová stránka www.zakazanelatky.sk umožňuje športovcom
online vyhľadávať štatút zakázania odporúčaného lieku a je prispôsobená pre mobilné
zariadenia.
Ak je odporúčaný liek zakázaný, športovci v Národnom registri pre testovanie a Základnom
registri pre testovanie by mali pred podaním lieku podať žiadosť o Terapeutickú výnimku
(TUE), ktorá umožňuje športovcom uspokojiť ich zdravotné potreby, pričom dodržia
antidopingové pravidlá. Všetci ostatní športovci, vrátane rekreačných športovcov, by mali
predložiť SADA formulár na predbežnú kontrolu TUE (tue@antidoping.sk), aby zistili či sa TUE
vyžaduje.
Po udelení je TUE platná iba na národnej úrovni. Ak sa športovec stane medzinárodným
športovcom alebo súťaží na medzinárodnej úrovni, TUE nebude platná, pokiaľ nebude uznaná
príslušnou medzinárodnou športovou federáciou. Ak medzinárodná športová federácia
odmietne uznať TUE športovca, potom je prítomnosť, použitie, držanie alebo podávanie
zakázanej látky alebo zakázanej metódy zakázané. Ak si nie ste istí, na akej úrovni športovca
ste, môžete kontaktovať SADA.
Konzultácie
SADA tiež poskytuje rýchlu telefonickú konzultáciu ohľadom zakázaných látok pre kontrolu
liečiv s odborníkom, ktorý je k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek ďalších otázok, ktoré
môže športovec mať na telefónnom čísle +421 918 803 668 alebo e-mailom na adresu
office@antidoping.sk. Ak potrebujete TUE, odovzdajte príslušnú žiadosť spolu so všetkou
požadovanou lekárskou dokumentáciou najmenej 30 dní pred plánovanou súťažou
prostredníctvom systému ADAMS.
Dokumentácia
Popri žiadosti musí SADA dostať celú zdravotnú dokumentáciu relevantnú pre danú diagnózu,
pretože nezávislá komisia pre udeľovanie TUE musí byť schopná dosiahnuť rovnakú diagnózu
a dospieť k rovnakému liečebnému plánu ako lekár športovca. Najbežnejším dôvodom

oneskorených alebo zamietnutých TUE je nedostatok lekárskej dokumentácie alebo nejasná
diagnóza. Predpis lekára nie je dostatočným dôvodom na získanie TUE.
Ak chcete získať viac informácií o TUE a procese podávania žiadosti, navštívte stránku
www.antidoping.sk/tue. Všetky TUE sa hodnotia v súlade s Medzinárodnou normou WADA
pre TUE (ISTUE).

Ako požiadať o TUE?
1. Vytlačte a s ošetrujúcim lekárom vyplňte formulár žiadosti o TUE, ktorú Vám
vygeneruje systém ADAMS.
2. Poskytnite lekársku dokumentáciu na podporu používania zakázanej látky alebo
metódy (úplná a komplexná anamnéza diagnózy, symptómov, stratégií manažmentu,
laboratórne výsledky a jasné vyhlásenie lekára, ktoré naznačuje, prečo použitie
povolených alternatív nie je účinné pri liečbe príznakov).
3. Vyplnenú žiadosť o TUE a lekársku dokumentáciu vložte priamo do systému ADAMS.
4. SADA bude kontaktovať športovca po prijatí žiadosti o TUE, a môže trvať až 21
kalendárnych dní od prijatia úplnej žiadosti, kým komisia pre TUE vydá rozhodnutie.

Ak je TUE schválená, športovec dostane certifikát s uvedením dĺžky schválenia pre zakázanú
látku, resp. metódu. Doba platnosti TUE sa v jednotlivých prípadoch líši. Všetky lekárske
informácie predložené agentúre SADA zostávajú dôverné.
POZNÁMKA: V zriedkavých prípadoch, keď je pre urgentné ošetrenie potrebné použiť
zakázanú látku alebo metódu, musí športovec podať žiadosť o TUE s úplnou lekárskou
dokumentáciou z urgentného príjmu čo najskôr po liečbe. Núdzové ošetrenie by sa nemalo
odopierať, pretože zdravie športovca zostáva najvyššou prioritou. V takýchto prípadoch bude
núdzová žiadosť o TUE posúdená Komisiou pre udeľovanie TUE po ukončení liečby v súlade
s WADA ISTUE.

