MEDZINÁRODNÁ NORMA
PRE VÝNIMKY NA TERAPEUTICKÉ POUITIE

PREAMBULA

Medzinárodná norma Svetového antidopingového Kódexu pre výnimky na terapeutické pouitie (Terapeutic Use
Exemptions  TUE) je záväznou medzinárodnou normou 2. stupòa vypracovanou ako súèas svetového antidopingového programu.

Medzinárodná norma pre TUE nadobudla platnos 1. januára 2004.
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PRVÁ ÈAS: ÚVOD, USTANOVENIA KÓDEXU A DEFINÍCIE
1.0 Úvod a ciele
Hlavným cie¾om medzinárodnej normy pre TUE je zabezpeèi, aby proces ude¾ovania výnimiek na terapeutické pouitie bol zosúladený vo vetkých portoch a krajinách.
Kódex dovo¾uje portovcom a ich lekárom poiada o výnimku na terapeutické pouitie, t. j. povolenie uíva na terapeutické úèely látky, ktorých pouitie je inak pod¾a portových pravidiel zakázané.
Medzinárodná norma pre TUE obsahuje zásadné kritériá na udelenie TUE, utajenie informácií, prácu komisie na
ude¾ovanie výnimiek na terapeutické pouitie a postup pri podávaní iadostí o výnimku pre TUE.
Táto norma sa vzahuje na vetkých portovcov, ktorí sú definovaní Kódexom a podliehajú mu, t. j. telesne zdatní
portovci a tie handicapovaní portovci.
Svetový antidopigový program zahàòa vetky prvky potrebné na zabezpeèenie optimánej harmonizácie a realizácie
najlepích postupov v medzinárodných a národných antidopingových programoch. Jeho hlavnými súèasami sú:
Kódex (stupeò 1), medzinárodné normy (stupeò 2) a modely najlepích postupov (stupeò 3).
V úvode ku Kódexu sú zhrnuté ciele a implementácie medzinárodných noriem takto:
Pre rôzne technické a prevádzkové oblasti pôsobnosti v rámci antidopingového programu budú po porade so
signatármi a vládami vypracované medzinárodné normy, potom schválené agentúrou WADA. Cie¾om medzinárodných noriem je harmonizácia v rámci antidopingových organizácií, ktoré sú zodpovedné za pecifické technické a prevádzkové èasti antidopingových programov. Dodriavanie medzinárodných noriem je záväzné na
dodranie Kódexu. Medzinárodné normy môe Výkonný výbor WADA z èasu na èas revidova po príslunej konzultácii so signatármi a s vládami. Ak v Kódexe to nie je stanovené inak, medzinárodné normy a vetky ich revízie
nadobudnú platnos v deò, ktorý je uvedený v medzinárodnej norme alebo jej revízii.
Na dodranie medzinárodnej normy (oproti iným alternatívnym normám, postupom a metódam) postaèí usúdi, e
postupy uvedené v medzinárodnej norme sa riadne vykonali.
Definície pecifikované v Kódexe sú napísané kurzívou. Ostatné definície pecifické pre túto medzinárodnú normu
pre TUE sú podèiarknuté.
2.0 Ustanovenia Kódexu
Tieto èlánky Kódexu sa priamo týkajú medzinárodnej normy pre TUE:
Èlánok 4.4 Kódexu  Terapeutické pouitie:
WADA prijme medzinárodnú normu pre proces ude¾ovania výnimiek na terapeutické uitie.
Kadá medzinárodná federácia zabezpeèí pre portovcov na medzinárodnej úrovni alebo kadého iného portovca,
ktorý sa zúèastòuje medzinárodného podujatia, e bude na to platný vhodný postup, prièom portovci
s preukázaným zdravotným stavom, ktorý si vyaduje uitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy, môu poiada
o výnimku na terapeutické pouitie. Kadá národná antidopingová organizácia zabezpeèí pre vetkých portovcov
v rámci svojej pôsobnosti, ktorí nepôsobia na medzinárodnej úrovni, e bude na to platný vhodný postup, prièom
portovci s preukázaným zdravotným stavom, ktorý si vyaduje pouitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
môu poiada o výnimku na terapeutické pouitie. Takéto iadosti sa budú posudzova v súlade s medzinárodnou
normou o terapeutickom pouití. Medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie budú okamite hlási
WADA udelenie výnimky na terapeutické pouitie niektorému portovcovi na medzinárodnej úrovni alebo portovcovi
na národnej úrovni, ktorý je zahrnutý do programu registrovaného testovania vo svojej národnej antidopingovej organizácii.
WADA môe z vlastnej iniciatívy preskúma udelenie výnimky na terapeutické pouitie niektorému portovcovi/kyni
na medzinárodnej úrovni alebo portovcovi/kyni na národnej úrovni, ktorý/á je zahrnutý/á do programu registrovaného testovania vo svojej národnej antidopingovej organizácii. Okrem toho na poiadanie kadého portovca, ktorému bola zamietnutá výnimka na terapeutické pouitie, WADA môe toto odmietnutie preskúma. Ak WADA rozhodne, e pridelenie alebo zamietnutie výnimky na terapeutické pouitie nie je v súlade s Medzinárodnou normou pre
výnimky na terapeutické pouitie, môe WADA také rozhodnutie zmeni.
Èlánok 13.3 Kódexu  Odvolanie proti rozhodnutiam ude¾ujúcim alebo zamietajúcim výnimku na terapeutické pouitie
Proti rozhodnutiam WADA, ktoré menia udelenie alebo zamietnutie výnimky na terapeutické pouitie, sa portovec
alebo antidopingová organizácia, ktorej rozhodnutie bolo zmenené, môu odvola na CAS. Proti rozhodnutiam antidopingových organizácií zamietajúcim výnimku na terapeutické pouitie, ktoré WADA nezmenila, sa medzinárodný
portovec môe odvola na CAS a ostatní portovci na kontrolné orgány na národnej úrovni, ako je to uvedené v èlánku 13.2.2. Ak kontrolný orgán na národnej úrovni zmení rozhodnutie a zamietne udelenie terapeutickej výnimky,
potom sa proti tomuto rozhodnutiu WADA môe odvola na CAS.

Èlánok 14.5 Kódexu  Informaèný clearinghouse pre dopingovú kontrolu
WADA bude pôsobi ako centrálny clearinghouse pre údaje a výsledky antidopingového testovania pre medzinárodných a národných portovcov, ktorí boli zahrnutí do programu registrovaného testovania svojich národných antidopingových organizácií. Na u¾ahèenie koordinovaného plánovania skúok a predchádzanie zbytoèným duplicitám v testovaní rôznych antidopingových organizácií bude kadá antidopingová organizácia hlási vetky súané
a mimosúané testy týchto portovcov do clearinghouse agentúry WADA èo najskôr po vykonaní testov. WADA sprístupní tieto informácie portovcovi, národnej federácii portovca, národnému olympijskému výboru alebo národnému
paralympijskému výboru, národnej antidopingovej organizácii, medzinárodnej federácii a Medzinárodnému olympijskému výboru alebo Medzinárodnému paralympijskému výboru. Súkromné informácie týkajúce sa portovca bude
WADA udriava prísne utajené. WADA bude aspoò raz roène publikova tatistické správy so súhrnom týchto informácií.
Èlánok 15.4 Kódexu  Vzájomné uznávanie
S oh¾adom na právo odvola sa uvedené v èlánku 13  testovanie, výnimky na terapeutické pouitie a výsledky prejednaní alebo iné koneèné rozhodnutia kadého signatára, ktoré sú v súlade s Kódexom a sú v právomoci prísluného signatára, budú uznáva a repektova vetci ostatní signatári. Signatári môu uzna rovnaké konanie iných orgánov, ktoré neprijali Kódex, ak pravidlá týchto orgánov sú inak v súlade s Kódexom.
3.0 Termíny a definície
3.1 Definované termíny z Kódexu
Antidopingová organizácia: Signatár, ktorý je zodpovedný za prijatie predpisov, za iniciovanie, zavedenie a uplatòovanie nejakej èasti procesu dopingovej kontroly. Patrí sem napríklad Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, iní organizátori väèích podujatí, ktorí vykonávajú testovanie na svojich podujatiach, WADA, medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie.
portovec: Na úèely dopingovej kontroly kadá osoba, ktorá sa zúèastòuje na porte na medzinárodnej úrovni (ako
to definuje kadá medzinárodná federácia) alebo národnej úrovni (ako to definuje kadá národná antidopingová organizácia), a kadá iná osoba, ktorá sa zúèastòuje na porte na niej úrovni, ak je vymenovaná svojou národnou dopingovou organizáciou. Na úèely informovanosti a vzdelávania v antidopingu kadá osoba, ktorá sa zúèastòuje na
porte v kompetencii niektorého signatára, vlády alebo inej portovej organizácie, ktorá prijala Kódex.
Dopingová kontrola: Proces zahàòa plánovanie testovania, odber vzoriek a manipuláciu s nimi, laboratórnu analýzu, spravovanie výsledkov, prejednávania a odvolania.
Súaný test: Na úèely diferenciácie medzi súaným a mimosúaným testovaním, ak nie je stanovené inak v pravidlách medzinárodnej federácie alebo inej príslunej antidopingovej organizácie, súaný test je test, pri ktorom je
portovec vybraný na testovanie v súvislosti s urèitou súaou.
Medzinárodní portovci: portovci urèení jednou medzinárodnou federáciou alebo viacerými medzinárodnými federáciámi do programu registrovaného testovania pre medzinárodnú federáciu.
Medzinárodné normy: Norma prijatá agentúrou WADA na podporu Kódexu. Na vyhovenie medzinárodnej norme
(oproti inej alternatívnej norme, metóde alebo postupu) bude postaèujúce kontatovanie, e postupy uvedené v medzinárodnej norme sa riadne vykonali.
Národná antidopingová organizácia: Entita vymenovaná jednotlivými krajinami majúca primárnu právomoc
a zodpovednos prijíma a zavádza antidopingové pravidlá, riadi odber vzoriek, spravova výsledky skúok a vies
prejednávania, vetko na národnej úrovni. Ak kompetentný tátny orgán takúto organizáciu nevymenoval, stane sa
takouto entitou národný olympijský výbor krajiny alebo intitúcia ním urèená.
Mimosúane testy: Vetky dopingové testy, ktoré nie sú súané.
Zoznam zakázaných látok a metód: Zoznam stanovujúci zakázané látky a zakázané metódy.
Zakázaná metóda: Kadá metóda takto oznaèená v zozname zakázaných látok a metód.
Zakázaná látka: Kadá látka takto oznaèená v zozname zakázaných látok a metód.
Program registrovaného testovania: Skupina vrcholových portovcov stanovená separátne kadou medzinárodnou federáciou a národnou antidopingovou organizáciou, ktorá podlieha súanému aj mimosúanému testovaniu
ako súèas plánu testovania medzinárodnej federácie alebo organizácie.
Signatári: Tie entity, ktoré podpisujú Kódex a súhlasia s tým, e ho budú dodriava, vrátane Medzinárodného
olympijského výboru, medzinárodných federácií, Medzinárodného paralympijského výboru, národných olympijských výborov, národných paralympijských výborov, organizátorov väèích podujatí, národných antidopingových organizácií a agentúry WADA.
Testovanie: Èasti procesu dopingovej kontroly zahàòajúce plánovanie testovania, odber vzoriek, manipuláciu so
vzorkami a transport vzoriek do laboratória.

WADA: Svetová antidopingová agentúra.
3.2 Definované termíny z medzinárodnej normy pre TUE
TUE: Výnimka na terapeutické pouitie.
TUEC: Komisia na ude¾ovanie výnimiek na terapeutické pouitie je skupina odborníkov vymenovaná príslunou antidopingovou organizáciou a zloená najmenej z troch lekárov so skúsenosami s oetrovaním a lieèením portovcov
a hlbokými znalosami z klinického a portového lekárstva. Vo vetkých prípadoch týkajúcich sa portovcov s handicapom jeden z lekárov musí ma skúsenosti s oetrovaním a lieèením portovcov s handicapom.
WADA TUEC: Výbor WADA je skupina odborníkov vymenovaná WADA.

DRUHÁ ÈAS: ZÁSADY NA UDE¼OVANIE VÝNIMIEK NA TERAPEUTICKÉ POUITIE
4.0 Kritériá na udelenie výnimky na terapeutické pouitie
portovcovi môe by udelená výnimka na terapeutické uitie (TUE), ktorá mu dovolí pouitie zakázanej látky alebo
zakázanej metódy, ktorá je definovaná v zozname zakázaných látok a metód. iados o udelenie TUE sa podrobí dôkladnému a systematickému preskúmaniu vhodne ustanovenou komisiou na ude¾ovanie výnimiek na terapeutické
pouitie (TUEC). Komisiu TUEC vymenuje antidopingová organizácia. Výnimka sa udelí iba v striktnom súlade s týmito kritériami:
[Poznámka: Táto norma sa týka vetkých portovcov, ktorí sú definovaní Kódexom a podliehajú mu, t. j. telesne zdatní
portovci a handicapovaní portovci. Èlánok 1 sa bude aplikova pod¾a individuálnych okolností. Napríklad výnimka,
ktorá je vhodná pre portovca s handicapom, môe by nevhodná pre ostatných portovcov.]
4.1 portovec by pocioval výrazné zhorenie zdravotného stavu, keby mu zakázaná látka alebo zakázaná metóda
bola odopretá v priebehu lieèenia akútnych alebo chronických zdravotných akostí.
4.2 Terapeutické pouitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy nespôsobí väèie zvýenie výkonu, ako by sa
oèakávalo po lieèení odôvodnených zdravotných akostí pri návrate zdravotného stavu. Pouitie kadej zakázanej
látky alebo zakázanej metódy na zvýenie nízkej normálnej hladiny niektorého endogénneho hormónu sa nepovauje za prijate¾ný terapeutický zákrok.
4.3

Neexistuje iadna iná terapeutická alternatíva ako pouitie inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

4.4 Nevyhnutnos pouitia inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy nemôe by, celkom alebo èiastoène, následkom predchádzajúceho neterapeutického pouitia substancií zo zoznamu zakázaných látok a metód.
4.5

Kadá výnimka TUE udelená antidopingovou organizáciou prestane plati, keï portovec
a) okamite nevyhovie iadosti antidopingovej organizácie, ktorá výnimku udelila, na zníenie dávky alebo zastavenie pouívania inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
b) odmietne sa podrobi akýmko¾vek monitorovacím testom, ktoré sa poadujú ako podmienka udelenia TUE,
alebo
c) neuíva inak zakázanú látku alebo zakázanú metódu striktne v súlade so stanovenými podmienkami TUE,
d) uplynul èas, na ktorý bola TUE udelená.

Poznámka: Kadá TUE bude ma pecifikované trvanie, ako sa na tom uznesie skupina odborníkov. Komisia WADA
TUEC môe stanovi odporuèenia pre trvanie výnimiek pre pecifické zakázané látky alebo zakázané metódy.
4.6

iados o TUE sa nebude posudzova so spiatoènou platnosou okrem prípadov, keï
a) bolo nevyhnutné naliehavé oetrenie alebo lieèenie akútnych zdravotných akostí alebo
b) bol nedostatok èasu na predloenie iadosti, alebo komisia TUEC nebola spôsobilá na posúdenie iadosti
pred dopingovou kontrolou.

[Poznámka: Naliehavé lekárske prípady alebo akútne lekárske situácie vyadujúce si podanie inak zakázanej látky
alebo pouitie zakázanej metódy skôr, ako sa môe predloi iados o TUE, sú zriedkavé. Podobne, okolnosti vyadujúce si urýchlené posúdenie iadosti o TUE v dôsledku blíiacej sa súae sú zriedkavé. Antidopingové organizácie ude¾ujúce TUE by vak mali ma interné postupy, ktoré dovolia riei takéto situácie.]
5.0 Utajenie informácií
5.1 iadate¾ musí predloi písomný súhlas s odovzdaním vetkých informácií súvisiacich so iadosou èlenom
TUEC, prípadne iným nezávislým lekárskym a vedeckým odborníkom. Ak by bola potrebná pomoc externých, nezávislých odborníkov, potom sa vetky detaily iadosti rozolú bez identifikácie portovca alebo lekára(ov) zainteresovaných na oetrovaní portovca. Nakoniec iadate¾ musí poskytnú súhlas na to, aby sa iados a závery komisie TUEC zaslali iným antidopingovým organizáciám pod¾a ustanovení Kódexu.
5.2

Èlenovia komisií TUEC a vedenie príslunej antidopingovej organizácie budú vykonáva vetky svoje aktivity

v striktnom súlade s princípmi utajenia. Vetci èlenovia komisie TUEC podpíu dohody o utajovaní údajov a konflikte záujmov. Budú utajova najmä tieto informácie:
a) vetky lekárske informácie a údaje poskytnuté portovcom a lekárom týkajúce sa lieèenia portovca,
b) vetky detaily iadosti vrátane mena/mien lekára(ov) zapojených do procesu.
6.0 Komisie na ude¾ovanie výnimiek (TUECs)
Komisie TUECs sa vytvoria a budú kona v súlade s týmito smernicami:
6.1 Komisie TUECs by sa mali sklada najmenej z troch lekárov so skúsenosami v oblasti oetrovania a lieèenia
portovcov a s hlbokými znalosami z klinického a portového lekárstva. Vo vetkých prípadoch týkajúcich sa portovcov s handicapom aspoò jeden z lekárov musí ma skúsenosti s oetrovaním a lieèením portovcov s handicapom.
6.2 Komisie TUECs môu poiada o pomoc akéhoko¾vek iného odborníka z oblasti lekárskej alebo vedeckej expertízy, ak to povaujú za vhodné na posúdenie okolností niektorej iadosti o TUE.
7.0 Predkladanie iadostí o výnimiky na terapeutické pouitie
iados o výnimku TUE sa bude posudzova len po predloení kompletného formulára iadosti. iadosti sa musia vybavova striktne v súlade s princípmi lekárskeho tajomstva. K iadosti musia by priloené vetky tieto dôleité dokumenty:
7.1 V iadosti musí by uvedený druh portu, portová disciplína a (prípadne) pecifické postavenie alebo funkcia
portovca.
7.2 V iadosti musia by uvedené vetky predchádzajúce iadosti o povolenie pouíva inak zakázanú látku alebo
zakázanú metódu, orgán, ktorému sa iados predloila, a rozhodnutie tohto orgánu.
7.3 iados musí obsahova dôleitú a komplexnú lekársku anamnézu a výsledky vetkých dôleitých vyetrení,
laboratórnych vyetrení a snímkov.
7.4 Vetky ïalie dôleité zistenia, vyetrenia a snímky poadované antidopingovou organizáciou sa vykonajú na
náklady iadate¾a/ky alebo jeho/jej nadriadeného národného portového orgánu.
7.5 iados musí obsahova vyjadrenie prísluného odborného lekára potvrdzujúce nevyhnutnos inak zakázanej
látky alebo zakázanej metódy pri lieèení portovca.
7.6 Pod¾a potreby musí iados obsahova vyjadrenie prísluného odborného lekára, preèo sa nemôe alebo nemohlo poui alternatívne, dovolené lieèenie zdravotných akostí portovca.
7.7 Musí by pecifikované dávkovanie, uívanie, spôsob a trvanie podávania príslunej inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy.
7.8 Pod¾a potreby by mala iados obsahova vyjadrenie hlavného lekára nadriadeného národného portového orgánu portovca potvrdzujúce nevyhnutnos inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy pri lieèbe portovca.
7.9 Rozhodnutie skupiny odborníkov sa portovcovi doruèí písomne prostredníctvom príslunej antidopingovej organizácie. Tam, kde sa udelila výnimka TUE, portovec dostane informáciu týkajúcu sa trvania výnimky, vetkých
podmienok spojených s TUE a odporuèenie informova o tom vetky ostatné prísluné antidopingové organizácie.
7.10 Komisia WADA na ude¾ovanie výnimiek na terapeutické pouitie (WADA TUEC) bude môc, ako je to uvedené
v èlánku 4.4 Kódexu, zmeni rozhodnutie komisie pre TUE udelené niektorou antidopingovou organizáciou. Ak WADA
TUEC nepodnikne kroky na zmenu rozhodnutia komisie TUEC do 30 dní, zostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie.
7.11 Ak sa na poiadanie zmení rozhodnutie týkajúce sa udelenia TUE, zmena nebude ma spiatoènú platnos a nediskvalifikuje výsledky portovca poèas platnosti udelenej výnimky TUE.

