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ایران از پیشگامان
مبارزه با دوپینگ
در دنیا
دکتر غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی
و دبیــرکل ســتاد ملی مبــارزه با دوپینگ(نــادو) ،ضمن
تشریح تاریخچه شکلگیری و چگونگی فعالیت این ستاد،
جمهوری اســامی ایران را از جمله کشورهای پیشرو در
مبارزه با دوپینگ در سطح قاره آسیا دانست.
دکتر نــوروزی ،همافزایی دســتگاههای مرتبــط با حوزه
ســامت عمومی را نیازی جدی برای مبــارزه با دوپینگ
دانســت و تاکید کرد :خطرات ،عوارض و مضرات دوپینگ
بهخوبی در عرصه ورزش قهرمانی برای ورزشکاران ،مربیان
و دســتاندرکاران ورزش اطالعرسانی شده است و جامعه
ورزش کشور از مبارزه جدی نادوی ایران با پدیده دوپینگ
آگاهی دارد .با این حال ،مبارزه فراگیر با این پدیده شــوم،
نیازمند همافزایی دســتگاههایی همچون وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی است تا از ورود،
توزیع و مصــرف مکملهای غذایــی و رژیمی غیرمجاز و
قاچاق آن به طور جدی جلوگیری شود.
از کمیته بینالمللی المپیک تا وادا
وی درتشریح تاریخچه شکلگیری سازمان جهانی مبارزه
بــا دوپینگ در دنیا گفت :آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
در حالی ســال  1999تاسیس شد که پیش از آن ،مبارزه
بــا دوپینگ در جهان از طریق فدراســیونهای ورزشــی
بینالمللی و زیر نظر کمیتــه بینالمللی المپیک( )IOCو
کمیتههای ملی المپیک به شکل پراکنده انجام میشد؛ اما
در این سال و به دنبال رسوایی دوپینگ در تور بینالمللی
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فرانســه(توردو فرانــس) که طی آن پلیــس ضمن یورش
به محل برگزاری مســابقات مقادیر زیــادی مواد نیروزا از
رکابزنان کشــف و ضبط کرد ،کمیته بینالمللی المپیک
را متقاعد ساخت که به تنهایی نمیتوان مبارزه با دوپینگ
در ســطح جهان را مدیریت کرد و در نتیجه آژانس جهانی
مبارزه با دوپینگ تاسیس و راهاندازی شد.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر وادا یکی از مدرنترین و
قویترین نهادهای ورزشی در دنیاست که تخطی و گذر از
قوانین ســفت و سخت و جدی آن غیر ممکن است ،افزود:
ضمانت اجرایی این قوانیــن ،تایید و امضای نظامنامه این
آژانس( )WADA CODEتوســط دولتها و فدراسیونهای
ورزشی بینالمللی است.
وی با بیان اینکه وادا نســبت به دیگر ســازمانهای غیر
انتفاعی بینالمللی پرقدرتتر اســت ،ادامــه داد :وادا یک
نظامنامــه جهانی مبارزه با دوپینــگ تحت عنوان کد وادا
دارد و تمام اعضای این نهاد باید از این کد ،که مجموعهای
از قوانیــن مبــارزه با دوپینگ اســت ،پیــروی کنند .به
عبارتی تمــام اعضایی که این کد را امضــا کردند ،اعم از
فدراسیونهای بینالمللی ،دولتها ،نهادهای منطقهای وادا
و سازمانهای مبارزه با دوپینگ باید از آن تبعیت کنند.
غیر ممکن بودن تخطی از قوانین وادا
دکتر نــوروزی ادامه داد :در زمان انتشــار کد وادا ،برخی
دولتها و حتی فدراسیونهای جهانی به این بهانه که این
نظامنامه تحت قوانین کشور سوئیس تنظیم و تدوین شده

اســت ،خود را ملزم به پیروی از آن نمیدانستند .واکنش
وادا با هماهنگی کمیته بینالمللی المپیک ،این بود که هر
دولت یا فدراســیون جهانی که ایــن قوانین را امضا نکند،
برای شــرکت در بازیهای المپیــک  2004آتن و 2008
پکن محدودیتهایی خواهد داشــت؛ لــذا همه را ملزم به
تبعیت از نظامنامه وادا کرد.
دبیرکل ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ با اشــاره به فراگیر
بودن نــگاه وادا در مقوله مبارزه بــا دوپینگ تصریح کرد:
کد وادا عالوه بر ورزشــکاران ،تمام کسانی که در کنار تیم
هستند ،اعم از مربی ،کادر فنی ،سرپرست و دیگران را نیز
در بــر میگیرد و برای آنها قوانیــن خاصی دارد .به عنوان
مثال مربیای که مواد دوپینگی تجویز کند ،از چند سال تا
مادام العمر محروم خواهد شد.
دکتر نوروزی بــا بیان اینکه دایره برخــورد ایران نادو با
متخلفان ،ورزشــی اســت نه قضایی ،افزود :در نادو ما رای
خود را منطبق بر قوانین وادا صادر میکنیم.
هزینه باال و موانع بینالمللی راهاندازی آزمایشگاه
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود  31آزمایشگاه
معتبــر در اقصی نقاط دنیا و مــورد تایید وادا وجود دارد،
دربــاره مطالبــه دوســتداران ورزش و ســامت مبنی بر
راهاندازی آزمایشــگاه دوپینگ در ایران گفت :آزمایشــگاه
مورد تایید وادا ،وســایل و امکانــات گرانقیمتی به ارزش
حدود  ۶۰میلیارد تومان نیاز دارد .با این حال ،ما در ســال
 2003تالش خــود را برای راه اندازی آزمایشــگاه آغاز و
حدود نیمی از وسایل مورد نیاز آزمایشگاه را هم خریداری
کردیم .اما به دلیل شــرایط پیش آمده و وضع تحریمهای
ظالمانه ،تکمیل این آزمایشــگاه میسر نشد .در حال حاضر
با توجه به اینکه وجود تعداد  31آزمایشگاه در دنیا از نظر
وادا کفایت میکند ،بعید است به آزمایشگاه جدیدی مجوز
بدهند مگر اینکه از آزمایشــگاههای موجود کاسته شود،
امری که مسبوق به سابقه است.
محیط امنیتی آزمایشگاهها و نادو
وی با اشــاره به محیط امنیتی آزمایشگاههای مورد تایید
وادا گفت :وادا مدام آزمایشگاهها را رصد میکند .به همین
دلیل ورود و خروج به این آزمایشگاهها بهسادگی امکانپذیر
نیست و قوانین بینالمللی بر آنها حاکم است.
وی درتشــریح این محیط امنیتی افــزود :به طور طبیعی
وقتی قرار اســت نمونه ورزشــکاری ،مثال یک فوتبالیست
مشــهور با میلیاردها دالر سرمایه بررســی و احیانا مثبت
اعالم شــود ،الزم اســت همه چیز دقیق و حساب شده و

غیرقابل نفوذ باشد.
دکتر نوروزی با اشــاره به حساســیت رسانهها درخصوص
دوپینگ گفت :نادوی ایران هم محیط بســیار امنی دارد و
اجازه نمیدهیم کســی بدون وقت قبلی به نادو وارد شود.
نگهداری از مدارک و اســناد ،کامال محرمانه انجام میشود
و ایــن کار ،الزمه صیانت از حریم خصوصی ورزشــکاران
است .همزمان سعی کردیم حریم ورزش و دست اندرکاران
ورزش را نیز حفظ کنیم.
سال 1367آغاز مبارزه با دوپینگ در ایران
دبیــرکل نــادو با اشــاره به ایــن نکته کــه فعالیتهای
ضددوپینگ در ایران از سال  1367آغاز شده است ،افزود:
چــون در آن مقطع هنوز کمیته بینالمللی المپیک متولی
دوپینگ در دنیــا بود و در ایران هــم متولی این موضوع
کمیته ملی المپیک بود ،کمیســیون پزشکی کمیته ملی
المپیک ،آییننامه ملی مبارزه با دوپینگ را تدوین کرد.
تاســیس وادا در ســال  1999انجام گرفت و به دنبال آن
در ســال  2003نادوی ایران راه اندازی شــد .ما از سال
 1376با توجه به امکانات دانشــکده داروســازی دانشگاه
تهــران محرکها و مخدرها را مــورد تجزیه و تحلیل قرار
دادیم .مخدرها بهراحتی شناسایی میشدند اما در آن زمان
استانداردهای آنالیز مواد ممنوعه وجود نداشت و ما امکان
تجزیه و تحلیل آنها را هم نداشــتیم .بخش آزمایشــگاهی
فدراسیون پزشکی ورزشــی نیز درسال  1378آغاز به کار
کرد.
دکتــر نوروزی گفت :ما بهترین آزمایشــگاه معتبر را برای
آنالیز نمونهها انتخاب کردهایم :آزمایشــگاه کلن آلمان؛ که
به نوعی آزمایشــگاه مرکزی است .در این آزمایشگاه مانند
دیگر آزمایشــگاههای مورد تایید وادا ،تمام نمونهها دارای
بارکد است و همه نمونهها باید بر اساس این بارکد ردیابی
و کنترل شود .وادا کامال بر این موضوع نظارت دارد.
نادو و استانداردهای بینالمللی
دکتر نوروزی بــا بیان اینکه جمهوری اســامی ایران از
پیشــگامان مبارزه با دوپینگ است ،افزود :نادوی ایران در
سال  1383تاسیس شد و همزمان ایران به عنوان یکی از
چهار کشــور آسیایی هیات موسســان وادا به همراه ژاپن،
چین و کره جنوبی کار خود را آغاز کرد .شــش ســال به
عنوان رئیس ســازمان منطقــهای وادا (رادوکا) در منطقه
آسیایمیانه فعالیت داشــت و مسئول راهاندازی نادوها در
کشورهای منطقه بود.
در ادامه پس از اینکه فعالیتها با موفقیت پیش رفت ،به
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عنوان یک سازمان مستقل پذیرفته شدیم؛ به این معنی که
میتوانیم تســتهای بینالمللی انجام دهیم .مسالهای که
در حال حاضر انجام میشود و فدراسیونهای جهانی تمام
تســتهای کنترل دوپینگ رقابتهــای بینالمللی که در
ایران برگزار میکند را به ما محول میکنند .تستهایی که
در مسابقات رکوردگیری انجام میشود و در تمام اردوهایی
کــه نادوی ایــران اقدام بــه نمونهگیری میکنــد اعتبار
بینالمللی دارند .بیشتر فدراسیونهای بینالمللی افسران
کنترل دوپینگ خود را برای گرفتن تست از ورزشکاران ما
به ایران اعزام نمیکنند و ایــن کار به نادوی ایران محول
شده است .این نکته نشان دهنده کیفیت مطلوب اقدامات
نادوی ایران اســت که منطبق بر استانداردهای جهانی در
حوزه مبارزه با دوپینگ فعالیت میکند.
دکتر نوروزی گفت :نادوی ایران نظامنامهای دارد که مورد
تصویب ســازمان تربیت بدنی وقــت و وزارت ورزش قرار
گرفته اســت .همچنین ارکانی چون شورای عالی ،شورای
مرکزی و دبیــرکل دارد که دبیرکلــی آن برعهده رئیس
فدراسیون پزشکی ورزشی است.
وی با بیان اینکه کد وادا هر شش سال یکبار مورد بازنگری
قرار میگیرد ،گفت :کد وادا ابتدا ســال  2003منتشر شد
و ســال  2009مورد بازنگری قرار گرفت و مجلس شورای
اسالمی آن را تایید و امضا کرد .لذا ما جزو ملحقین به کد
وادا هستیم.
وادا وقتی در ســال  2009نظامنامه خود را منتشــر کرد،
از نادوها خواســت آییننامههای خود را بــا این نظامنامه
منطبق کنند .ما این کار را انجــام دادیم وآییننامه ایران
نادو مورد تایید وادا قرار گرفت .از طرفی در ســال 2015
کد جدید وادا انتشار یافت؛ کدی که تغییرات زیادی در آن
داده شده ،به طوری که محرومیتها را از دو ،به چهار سال
افزایش داده اســت تا متخلفان بهراحتی نتوانند به میدان
ورزش برگردند .این کد نیز توســط ایران نادو ترجمه شده
و در قالب کتاب در اختیار جامعه ورزش قرار گرفته است.
همچنین در سایت رسمی  WADAو ایران نادو در دسترس
عموم قــرار دارد .آییننامه ایران نادو  2015منطبق بر کد
وادا به تایید این آژانس رسیده است.
دوپینگ آگاهانه
دبیرکل ســتاد ملی مبــارزه با دوپینگ ادامــه داد :اکثر
ورزشــکاران حرفهای به موضوع مواد و روشهای ممنوعه
آگاهی دارند و نمیتوان گفت در این زمینه ناآگاهی وجود
دارد .ما این مهم را به عینه در ورزش کشورمان میبینیم.
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او تصریــح کرد :ورزشــکاران حرفــهای تقریبــا عوارض
دوپینــگ را میداننــد و از مضــرات آن آگاهــی دارند.
برخــی اعتقاد دارند این عوارض و مضــرات را میپذیریم،
چــون میخواهیــم قهرمــان المپیــک شــویم .این نوع
تفکــر ورزشــکار را نمیتــوان توجیه کرد و بســیار برای
ورزش و روح المپیــزم که ســامت را مالک قرار میدهد
خطرناک است.
وی با بیــان اینکه فروشــندگان مکملهــای غیرمجاز،
ورزشــکاران را اغفال کرده و به همــراه مکمل غیرمجاز،
مقادیــری قرص و آمپول که حاوی مواد ممنوعه هســتند
بهورزشــکار میدهند ،درباره فعالیتهای آموزشی نادو در
این موارد گفت :ما در نادو سعی کردهایم در حوزه آموزش
فعالیت جدی و گسترده داشته باشیم .در این رابطه عالوه
بر برگزاری دورههای آموزشی در سراسر کشور بهخصوص
برای ورزشکاران ملی ،کارت جیبی و بروشورهای آموزشی
را در تیراژ باال منتشــر کرده و در اختیار ورزشــکاران قرار
میدهیم و آنان را نســبت به فهرســت مواد و روشهای
ممنوعه که همه ســاله از ســوی وادا منتشــر میشود و
عوارض و خطرات مصــرف آنها ،آگاه میکنیم تا حتی اگر
پزشــکی از مواد ممنوعه خبر نداشته باشد ،با مشاهده این
فهرســت از تجویز داروهای محتوی این مواد به ورزشکار
خودداری کند.
نادو و دغدغه سالمت عمومی
دکتر نوروزی با اشــاره به فعالیتهای فدراسیون پزشکی
ورزشــی در بخش نظارت بر ســامت باشــگاهها و اماکن
ورزشــی گفت :فدراسیون پزشــکی ورزشی در این بخش،
بــه همکاری دیگر نهادها نیاز مبرم دارد .چرا که به تنهایی
نمیتواند از توزیع ،فــروش و مصرف مکملها و داروها در
باشگاهها جلوگیری کند .در استان تهران بیش از چهارهزار
باشــگاه داریم .حیطه عملکرد ایــران نادو در حوزه ورزش
قهرمانی بوده و ورزشــکار ســطح ملی خاطــی را محروم
میکنــد ،اما در بخش همگانی ،افراد متخلف را از چه چیز
محروم کند؟ این کار شدنی نیست .لذا در بخش همگانی و
عمومی ورزش ،باید روی فرهنگسازی متمرکز شد.
دکتر نوروزی خاطرنشان کرد :در قانون آمده است باشگاهها
حــق فروش و تجویز مکملها را ندارنــد و ما چنانچه این
مورد را مشاهده کنیم ،باشگاه را پلمپ میکنیم .اما به طور
کلی مبارزه با ورود ،قاچاق ،توزیع و مصرف مکملهای غیر
مجاز و داروهای ممنوعه در کشور به عزم ملی نیاز داشته و
باید در این رابطه تمهیداتی اساسی اندیشیده شود.

راهنماي وادا براي ورزشکاران

راهنماي وادا براي ورزشکاران

وادا چیست؟
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ،وادا ،سازمان مستقل بینالمللی است که در

سال  1999با هدف هماهنگی،کنترل و مبارزه با دوپینگ در تمام شاخههای

ورزشی سازماندهی شد.

وادا وظیفه پیشــرفت و تکامل آییننامه جهانی مبارزه با دوپینگ را به عهده

دارد .وادا در فعالیتهــای کلیدی از جمله علمــی ،علوم اجتماعی ،تحقیقی،
آموزشی ،ایجاد ظرفیت مبارزه علیه دوپینگ ،پیشبرد و کنترل اجرای آییننامه

جهانی درگیراست .وادا یک آژانس نمونهگیری نیست.

See over for an
illustrated guide to

( Theکنترل دوپینگ)
آزمایش
11 Stages of
Testing
Doping Control
اگر شــما در ســطح ملی یا بینالمللی رقابت میکنید ،در هر زمان و مکانی
(Doping
)Control
میتوانید توســط فدراســیون بینالمللی مربوطه خود ،نادو یا کمیته برگزار

If you compete at the international and/or national level, you can
کننده مسابقات ،مورد آزمایش خون یا ادرار قرار گیرید .تمام تستها توسط
have your urine and/or blood tested anytime, anywhere by your IF,
NADO or a Major
Committee.
Specially
trained
Eventیشود.
Organizingانجام م
دیده و مورد تایید،
دوپینگ آموزش
ماموران کنترل
and accredited doping control personnel carry out all tests.

نمونهگيري میتواند حین یا خارج رقابت انجام شود.

Testing can be conducted in-competition and out-of-competition.

اما چرا من؟

But
why
?me
به دليل
براساس رتبه يا
حین مسابقات ممکن اســت به صورت اتفاقی،

• In-competition you can be chosen by random
selection,
شوید.
خاصي انتخاب
finishing position or by being targeted for a particular reason.

خارج از مسابقات ممکن اســت در هر زمان و مکانی و بدون اطالع قبلی

• Out-of-competition you may be tested anytime, anywhere
مورد آزمایش قرار گیرید.
and with no advance notice.

اگر نونهال هســتيد يا معلوليت خاصي داریــد و تغییرات جزئی در روش
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• If you are a minor or an athlete with a specific disability,
نمونهگيري
 modificationsحين
toتوانيد مورد خود را
theمي
sampleاست،
collectionنمونه نیاز
جمعآوری
مامور you
requireبهmay
slight
procedure. You can discuss these modifications
کنترلthe
withاطالع دهید.
دوپینگ
Doping Control Officer at the time of testing.

آییننامه چیست؟

آییننامه ســندی اســت که اطمینان ميدهد
مقررات مبارزه با دوپینگ در تمام ورزشها و

کشورها يکسان اعمال میشود.

فهرست مواد و روشهای ممنوعه

این فهرست برای استفاده ورزشکاران به منظور اطالع از مواد و روشهای
ممنوعه حین رقابت و خارج از رقابت کاربردی اســت .وادا هر ســال این
فهرست را به روزرسانی میکند و آن را در سایت خود قرار میدهد.

استفاده غیر مسئوالنه از هر دارو ،مکمل غذایی یا هر نوع ماده یا روش،

میتواند شما را از انجام بهترین عملکرد باز دارد.

در خصوص مصرف مکمل احتیاط کنید .حتی یک مکمل کامال طبیعی هم
میتواند حاوی ماده ممنوعه باشد.

همیشه پیش از مصرف هر نوع دارو و مکمل باید:
دارو و مکمل را با فهرست ممنوعه چک کنید.

با ســتاد ملی مبارزه ضد دوپینگ یا فدراســیون بینالمللی هماهنگ

باشید.

با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

با کســب معافیــت مصرف درمانی ( )TUEاز ســوی فدراســیون

بینالمللی(برای ورزشکاران سطح بینالمللی) یا نادو (براي ورزشکاران
سطح ملي) ،ممکن است اجازه پيدا کنيد داروهای ممنوعه مشخص شده

را در شرایط خاص استفاده کنید.
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راهنماي وادا براي ورزشکاران

Presence

متابولیتofحاصل از آن در نمونه ورزشکار
substanceماده ممنوعه یا
وجود یک
a prohibited

in an athlete’s sample

22 Use
3 Refusing
34
Failure
4
5
Tampering
6
5
7 Possession
6
8
Trafficking
7
9
Administering
8
10

مصرف یا تالش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه

or attempted use of a prohibited
substance or method
امتناع از شرکت در نمونهگیری دوپینگ

to submit to sample

قصور در ثبت و ارسال فرمهای محل حضور
collection after being notified
یا غیبت در نمونهگیری

toیا تالش برای دستکاری
دستکاری،
file athlete where
گیری
ه
نمون
مراحل
در
abouts information & missed tests
مالکیت هرگونه ماده یا روش ممنوعه
(همراه داشتن ماده ممنوعه)

with any part
of the doping control process

قاچاق یا تالش برای قاچاق هرگونه ماده یا روش ممنوعه

of a prohibited
تالشor
method
substanceماده
برای تجویز هرگونه
تجویز یا
یا روش ممنوعه به ورزشکار

a prohibited
substance
or
method
هر گونه همدستی و مشارکت در تخطی از قوانین مبارزه با دوپینگ

or attempting
to administer a prohibited substance
or method to an athlete
همکاری ممنوعه(همکاری با افراد دارای محرومیت)
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1

10گــانه
دوپینـگ
بر اســاس قوانین آژانس جهانــی مبارزه با
دوپینگ (وادا) ،ارتکاب بــه هر کدام از موارد

ذکر شده دوپینگ محسوب میشود.
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11مرحله
تست دوپينگ
تجهیزات جمع آوری نمونه:

این فرصت را دارید که خودتان یکی از
تجهیزات پلمپ شده جمعآوری نمونه
را انتخاب کنید.

نمونه ورزشکار:

نمونهگیری مراجعه کنيد.

در موارد خــاص امکان
اجــازه دهد بــا تاخير
مراجعه کنيد.

مقدار ادرار:

تقسیم نمونه:

نمونه شــما به دو قســمت
تقسیم و در دو بطری  Aو B
ریخته میشود.
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بایــد به ســرعت برای

دارد مامور کنترل دوپینگ

از شــما خواســته میشود
نمونه خود را در حضور مامور
کنترل دوپینگ یا مامور همراه
جمع آوری کنید .امکان دارد
خواسته شود نمونه خون هم
بدهید.

حداقل  90میلــی لیتر برای
تمام نمونهها الزم است.

مراجعه به ايستگاه
کنترل دوپینگ:

اطالعیه:

مامور کنترل دوپینگ یا فرد

همراه ،شما را از انتخابتان

انتخاب ورزشکار:

بــرای نمونهگیری و حق و

در هر زمان و مکانی میتوانید

مطلع میکند.

شوید.

حقوق و مســئولیتهایتان

برای تست دوپینگ انتخاب

فرآيند آزمایشگاه:

نمونهها به آزمايشــگاههاي

مورد تاييد وادا ارسال خواهد
شد.

تکمیل فر م کنترل
دوپینگ:

مهر و موم نمونه:

طبق دستور مامور کنترل دوپینگ ،درب دو
بطری را باید محکم ببندید و پلمپ کنید.

اندازهگیری وزن
مخصوص نمونه

مامور کن ترل دوپینــگ وزن مخصوص
نمونهرا اندازهگيــري ميکند تا مطمئن
شود خیلی برای آزمایش رقیق نباشد.

شــما این حق را دارید اگر در
مورد فرآيند نمونهگيري نظري
داريد ،بيان کنيد .مطمئن شوید
تمام اطالعــات ،از جمله کد
نمونهتان صحیح هستند .کپی
فرم کنترل دوپینگ را نیز حتما
دریافت کنید .
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مدیریت نتایج
به دلیل نقض قوانین ضد دوپینگ ،محرومیتها از یک توبیخ ســاده ،به محرومیت

مادام العمــر تغییر میکند .دوره محرومیتها و نداشــتن صالحیت برای حضور در

رقابتهای ملی و بینالمللی با توجه به نوع نقض قانون ضد دوپینگ ،شرایط فردی،

ماده و امکان تکرار نقض قانون ضد دوپینگ متفاوت است.

به عنوان یک ورزشکار حق دارید درخواســت کنید نمونه  Bشما هم مورد آزمایش
قرارگیرد .شما حق دادرسی عادالنه یا درخواست تجدید نظر برای تصمیمگیری در

مورد مثبت بودن آزمایش یا محرومیتی کــه به موجب نقض قوانین ضد دوپینگ بر
شما اعمال میشود را دارید.
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فرآیند کنترل دوپـینـگ

16

 11مرحله کنترل دوپینگ
در هر زمان و مکان ممکن است از شما
نمونهگیری شود.

از ســوی مامور کنترل دوپینــگ ،از انتخابتان
برای نمونهگیری مطلع میشوید.

آمادگی خــود را بــرای نمونهگیری ،در

اســرعوقت به ماموران کنتــرل دوپینگ
اعالم کنید.

ظــرف نمونهگیری را خود شــما از بین
ظرفهای موجود انتخاب میکنید .دقت
کنید ظرف سالم و پلمپ باشد.
* حداقل  90میلی لیتر ادرار برای نگهداری در ظرف
مخصوص و ارسال به آزمایشگاه نیاز است.
* هنگام نمونه دادن از میانه شکم تا زانو باید برهنه
باشــد تا مامور کنترل دوپینگ کــه همجنس خود
ورزشکار است ،به راحتی بتواند خروج ادرار از بدن
شما را مشاهده کند.
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فرآیند کنترل دوپـینـگ

یک کیت نمونهگیری پلمپ شــده را
بردارید .پس از اطمینان از پلمپ بودن
و بررســی ســریال کیت با بطریهای
داخــل آن ،ابتدا نمونه را در بطری  Bتا
باالی خط بطری بریزید .سپس بطری
 Aرا پر کنید و مقدار کمی هم در لیوان
جمعآوری باقی بگذارید.
درب بطریهای  Aو  Bرا محکم
ببندید(پلمپ شوند).

مامور کنترل دوپینــگ ،وزن مخصوص نمونه را اندازه میگیرد تا
برای آزمایش رقیق نباشــد؛ اگر نمونه بیش از اندازه رقیق باشد،
الزم است دوباره نمونه بدهید.
در مرحله بعد ،فرم کنترل دوپینگ را به شــرح زیر
تکمیل کنید:
* اطالعات شخصی خود را در فرم وارد کنید.
هر گونه مادهای که احیانــا مصرف کردهاید را درفرم ذکر کنید؛ از جمله داروهای تجویزی ،داروهای
غیر معمول و مکملهای غذایی.
 چنانچه نظری درباره فرآیند نمونهگیری دارید ،آنرا بیان کنید.
تمام اطالعات فرم و شــماره کیت را در صورتصحیح بودن ،تایید و امضــا کنید و کپی آن را نزد
خود نگ ه دارید.

نمونهها به آزمایشــگاههای مورد تایید وادا ارســال خواهند شد .نمونه A
بررســی و آزمایش خواهد شــد و نمونه  Bبرای آزمایشهای درخواستی
بیشــتر در محل امن نگهداری میشود .آزمایشــگاه نتایج را برای سازمان
ضددوپینگ مسئول و وادا ارسال خواهد کرد.
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حقوق و مسئولیت های

ورزشـکـار

شما حق دارید که...

یک نماینــده یا یک مترجم همراه داشــته
باشید.

اطالعــات بیشــتری در خصــوص فرآیند
نمونهگیری دریافت کنید.
در صوت داشتن دالیل معتبر ،درخواست دهید
با تاخیر به محل کنترل دوپینگ مراجعه کنید.
اگر معلول هستید ،درخواست کنید تغییراتی
در فرآیند جمعآوری نمونه برایتان انجام دهند.

شما مسئول هستیدکه...

در تمــام مدت ( از زمان ابــاغ تا پایان
فرآینــد نمونهگیری) تحت نظــر یک مامور
کنترل دوپینگ یا مامور همراه ،قرار گیرید.
اطالعات کامل و دقیق خود را ارائه دهید.
مطابق با روش اســتاندارد فــوق ،نمونه
بدهید (عدم انجام چنین کاری ممکن اســت
نقض قوانین ضد دوپینگ باشد).
بالفاصله بــرای نمونه دادن اعالم آمادگی
کنید (مگر اینکه دالیــل قانع کنندهای برای
تأخیر وجود داشته باشد).
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معافیتهای مصرف درمانی
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چه چیزی؟
به عنوان یک ورزشــکار ،چنانچه به دلیل بیماری
ناگزیر به مصرف داروی خاصی هســتید و آن دارو
در فهرســت ممنوعه وادا باشد ،با داشتن معافیت
مصرف درمانی میتوانید آن را مصرف کنید.

به چه دلیل؟
فرآیند معافیت مصرف درمانی ،باعث از بین رفتن خطر محرومیت ناشــی از مثبت شدن
تست میشود.

چهکسی؟

ورزشــکار پیــش از مصــرف داروی ممنوعه باید
درخواست اســتفاده از معافیت مصرف درمانی ارائه
دهد .تمام اطالعات درخواســت شما کامال محرمانه
باقی میماند.

چهوقت؟
متقاضی باید حداقل  30روز پیش از مســابقات ،درخواســت خــود را ارائه دهد .در موارد
استثنایی یا اورژانســی امکان دارد معافیت مصرف درمانی پس از مصرف دارو ،مورد تایید
قرار گیرد.
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مصرفدرمان
هایمصرف
معافیتهای
معافیت
درمان

فرآیند معافیت

مصرف درمانی()TUE
فرم معافیت مصرف درمانی را میتوانید
از ســایت وادا ،ســایت فدراسیون
پزشکی ورزشــی جمهوری اسالمی
ایران یا ســایت ســتاد ملی مبارزه با
دوپینگ ایران تهیه کنید.
پزشــک فرم را تکمیل میکند و به
ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ تحویل
میدهد.

پس از ارائه فرم ،درخواســت شما مورد بررسی قرار میگیرد و
معافیت مصرف درمانی مورد تایید قرار میگیرد ،اگر...

1
2
3

مصرف نکردن داروی تجویز شده توسط پزشک ،سالمت شما
را به خطر بیندازد،
داروی تجویزی موجب ارتقای عملکردتان نشــده و سالمت
شما را باز گرداند،
غیر از مصرف این دارو ،درمان جایگزین دیگری وجود نداشته باشد.
از طــرف نادوی ایران ،به شــما اعالم میشــود میتوانید
داروی درخواســتی را مصرف کنید یا خیر .اگر درخواســتتان
رد شــد ،حق درخواســت تجدید نظر را خواهید داشــت.
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*

معافیت مصرف درمانی

هنگام کنترل دوپینگ
نام داروی تایید شــده را روی فرم کنترل دوپینگ
ذکر کنید.
مشــخص کنید معافیت مصرف درمانی شما مورد
تایید قرار گرفته است.
کپی(تصویر) تاییدیه معافیت مصرف درمانی را
به مامور کنترل دوپینگ نشان دهید.
نکته :فرآیند درخواست و پذیرش
معافیت مصرف درمانی توسط وادا
منتشر شده است .برای اطالعات
بیشتر میتوانید با نادوی ایران یا در
صورت لزوم با فدراسیون بینالمللی
رشــته ورزشــی خودتان تماس
بگیرید .چرا که تایید معافیت مصرف
درمانی وظیفه وادا نیســت و نادو
( ایران) آن را انجام میدهد.
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اعالم محل حضور به وادا

24

چرا محل حضور؟
فراهم کردن محل حضور به منظور حفظ حق شما در ورزش پاک است .اطالعات
محلهای حضور به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این توانایی و قابلیت را میدهد تا
بدون اعالم قبلی ،ورزشکارانی که دوپینگ میکنند را ردیابی کند.
اطالع از محلی که ورزشکاران را می توان برای انجام تست دوپینگ در آنجا پیدا کرد،
به منظور اطمینان از موثر بودن برنامههای مبارزه با دوپینگ ،الزم و ضروری است.

شامل چه کسانی میشود؟
ورزشکاران کمی جزء  RTPهستند و نیاز به تهیه اطالعات صحیح
و به روز از محل حضور خود دارند.
فدراســیونهای بین المللی و ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ مسئولند که
مشخص کنند آیا شما نیاز به تعیین اطالعات محل حضور دارید یا خیر.

چه اطالعاتی را باید اعالم کنید؟
 آدرس منزل موقعیت و اطالعات محل تمرین برنامه مسابقات محل فعالیتهای شخصی روزانه مانند محل کار یا تحصیل برای آن دســته از ورزشــکارانی که جزو  RTPهستند یک بازه زمانی60دقیقهای در روز که درآن بازه در دسترس باشند ،باید اعالم شود.

به خاطر داشته باشید در هر زمان و مکانی ممکن است ماموران وادا به صورت کامال سرزده برای
گرفتن تست به محلهای اعالمی شما مراجعه کنند .درخصوص ورزشکاران  RTPاگر طی بازه
زمانی 60دقیقهای در محل اعالمی نباشند ،عدم انجام تست در سوابق ورزشکار ثبت میشود.

SAY NO! TO DOPING

اعالم محل حضور به وادا

بهروز رسانی محل های حضور
 میتوانید از طریق ارسال یک پیام به ستادملیمبارزهبا دوپینگ یا اســتفاده از اپلیکیشن تلفن همراه وادا
( ،)WADAجزئیات محل حضور خود را بهســادگی
به روز رسانی کنید.
 اگر نمیتوانید بــرای نمونهگیری در محل حضورحاضر شــوید ،این فرصت را داریــد که دلیل آن را
توضیح دهید .اگردلیل قابل قبولی نداشــته باشید ،با
عواقب آن رو به رو میشوید.
 میتوانید فــردی را انتخاب کنید کــه به عنواننماینده شــما آدرس محل حضور را برایتان ارسال
کند .فراموش نکنید شما مسئول اطالعات مربوط به
محل حضور خود هستید.
 اگر عضو یک تیم ورزشی هستید ،اطالعات محلحضور شــما ممکن است توســط مربي يا نماینده
رسمی تیم ارسالشود.

بهروزرسانی اطالعات محلهای حضور

با آدامز

 سیســتم مدیریت و نظارتی ضد دوپینگ وادا ( )ADAMZیکابزار آنالین است که ورزشکاران میتوانند در هر زمان و هر مکانی
اطالعات محل حضور خود را از طریق پیامک بهروزرسانی کنند.
 استفاده از آدامز بسیار آسان اســت و سیستم کنترل دسترسیچند مرحلهای آن ،حریم خصوصی و امنیت اطالعات شما را تضمین
میکند.
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اعالم محل حضور به وادا

فراموش نکنید!

فلسفه اعالم محل حضور این است که به شما اطمینان میدهد تمام
ورزشکاران در محیط یکسان و پاک رقابت میکنند.
شما و فقط خود شما مسئول اعالم محل حضورتان هستید.
اگر جزو ورزشــکاران  RTPهســتید باید اطالعــات محلهای
حضورتان هر سه ماه یک بار به روزرسانی شود.
در صورت نادرست بودن اطالعات محل حضور ،عواقب آن متوجه
خود شما خواهد بود.
در صورت نیاز ،فدراســیون بینالمللی و نــادوی ایران اطالعات
بیشتری در اختیارتان میگذارند.
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فراخوان عضویت خدمات درمانی
فدراسیون پزشکی ورزشی

وزارت ورزش وجوانان
جمهوری اسالمی ایران

قابل توجه جامعه ورزش کشور

براساس بخشنامه وزارت ورزش و جوانان به شماره /3/24097ص مورخ  1392/11/19به منظور حمایت درمانی از جامعه ورزش  ،انجام هرگونه فعالیت ورزشی شامل شرکت
در مسابقه  ،تمرین و کالس آموزشی بدون عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ممنوع است.

روش های عضویت و دریافت پرینت کارت

سایت فدراسیون پزشکی ورزشی
www.ifsm.ir

اپلیکیشن

خدمات درمانی

تمدید عضویت

با سامانهUSSD

روش های اطالع از عضویت و تاریخ اعتبار آن
سایت فدراسیون
پزشکی ورزشی

اپلیکیشن
خدمات درمانی

ارسال کد ملی

به شماره30004304

در صورت تایید عضویت ،پیامک آن به همراه تاریخ اعتبار برایتان ارسال خواهد شد.

مزایای عضویت :دریافت کمک هزینه درمان ،دریافت غرامت نقص عضو ،دریافت غرامت فوت

برای کسب اطالعات بیشتر ،به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی به نشانی www.ifsm.ir
مراجعه و یا با هیات پزشکی ورزشی استان تماس حاصل فرمایید.
پیش از پایان عضویت ،نسبت به تمدید آن اقدام کنید.

راهنمای عضویت آنالین
خدمات درمانی
فدراسیون پزشکی ورزشی

وزارت ورزش وجوانان
جمهوری اسالمی ایران

نکته :برای عضویت آنالین ،سامانه دریافت پیامهای تبلیغاتی تلفن همراه شما نباید مسدود باشد

فرآیند عضویت آنالین

1ـ ورود به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی ()www.ifsm.ir
2ـ ورود به سامانه خدمات درمانی و وارد کردن کد ملی

در صورت داشتن سوابق قبلی درسایت

در صورت نداشتن سابقه عضویت قبلی

رمز عبور خود را وارد کنید ،در صورت نداشتن رمز عبور
دکمه «رمز عبور خود را فراموش کرده ام »را بزنید

در صفحه اطالعات فردی
اطالعات فردی خود را وارد کنید

شماره موبایل خود را وارد و یا تائید کنید

کد امنیتی برای شما پیامک خواهد شد آن را وارد کنید

کد امنیتی برای شما پیامک خواهد شد آن را وارد کنید

ثبتعضویتجدید

رمز عبور خود را بسازید و مجدد آن را وارد کنید
بسته به اینکه دارای عضویت باشید
یا خیر  5یا  7باکس نمایش داده می شود
بسته به نیاز یکی از باکس ها را
جهت ادامه فرایند انتخاب نمایید
ثبت عضویت جدید

تمدید عضویت

اضافهکردنرشتهجدید

چاپ کارت

تاریخچه عضویت

اطالعات شخصی

تغییررمزعبور

ادامهفرآیند عضویت

اطالعات شخصی

تغییررمزعبور

ادامهفرآیند عضویت

توجه:

 -1روشهای فعال سازی پیامکهای تبلیغاتی در سیم کارت همراه اول

الف :ارسال عدد  2به  8999ب :شماره گیری  *8999#ج :تماس با شماره 9990
 -2افرادی که در یک رشته ورزشی ثبت نام کردهاند اما در دو یا چند رشته
فعالیت میکنند و نیاز به ثبت عضویت در رشته دیگری نیز دارند دکمه اضافه کردن
رشته جدید را انتخاب کرده و بدون نیاز به پرداخت مبلغ حق عضویت جدید رشته
بعدی را انتخاب و پرینت کارت خود را دریافت کنند.
 -3پس از پرداخت اینترنتی و پایان پروسه عضویت میتوانید از طریق دکمه چاپ
کارت پرینت کارت خود را دریافت کنید و در صورت نداشتن پرینتر  ،پرینت کارت
را بدون صرف هزینه از هیات پزشکی ورزشی شهر خود دریافت کنید.
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کلینیک تخصصی فیزیوتراپی ورزشی
(در خدمت قهرمانان ،ورزشکاران و عموم مردم)

ستهای کامل الکتروتراپی( جریانهای
الکتریکی  ،لیزر کم توان و اولترا سوند)

دستگاه کشش چهار سرران

دستگاه شاک ویوتراپی

دستگاه افزایش توان هوازی

دستگاه سنجش ترکیب بدن

دستگاه تقویت عضالت تنه

دستگاه آنالیز راهرفتن
دستگاه سنجش تعادل(ایستا و پویا)
دستگاهتردمیل
دستگاه دوچرخه ثابت

امکانات

دستگاه لیزر پرتوان

دستگاه کشش همسترینگ

دستگاه تقویت اندام تحتانی
دستگاه تقویت عضالت اندام فوقانی
ستکامل تمرین با کش ورزشی
ست کامل تمرینات تعادل و حس عمقی

دستگاه ارگومتر اندام فوقانی

دستگاه کشش گردن

دستگاهسنجشگازهایتنفسی

دستگاه ایزوکنتیک

دستگاهویبریشن

دستگاه کینزیس

برای بهرهمندی از خدمات ویژه فدراسیون پزشکی ورزشی با مراجعه

به سایت www.ifsm.ir

عضو کمیته خدمات درمانی شوید.

تلفن تعیین وقت فیزیوتراپی - 02183826 :داخلی  105و 106

تهران -میدان شهدای هفتم تیر -خیابان شهید مفتح جنوبی -ضلع جنوبی ورزشگاه
شهید شیرودی -خیابان ورزنده -پالک  -17فدراسیون پزشکی ورزشی
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درمانگاه فوق تخصصی فدراسیون
پزشکی ورزشی
(آماده ارائه خدمات به قهرمانان ،ورزشکاران و عموم مردم)

SSEETANLPMISETU
B
REYLF
CED 72

فوق تخصص ستون فقرات
فوق تخصص زانو

فوق تخصص مچ پا
متخصص داخلی

متخصص گوش  ،حلق و بینی
متخصصپزشکیورزشی(آسیبهایورزشی)

مشاوره ضد دوپینگ

رادیولوژی( رادیوگرافی و )OPG
مشاوره روانشناسی

خدمات درمانگاه

فوق تخصص دست

فوق تخصص شانه
فوق تخصص لگن

مشاوره تغذیه

متخصص جراحی مغز و اعصاب

فوق تخصص قلب و عروق

جراح و متخصص چشم پزشکی
متخصص جراحی عمومی

دندانپزشکی

سونوگرافی( احشا و بافت نرم)
پیکر سنجی (آنتوپومتری)

تلفن گویا 02183826 :داخلی 151
تلفن ثابت02188301010:
نوبت دهی آنالینhttp://nobatdehi.ifsm.ir :

عضویت

عضویت

برای عضویت
به سایت فدراسیون
پزشکی ورزشی مراجعه کنید.

تعیین وقت قبلی از طریق
مراجعه به سایت فدراسیون
و یا با تماس با 88828259

درمــــــــان

فدراسیون پزشکی ورزشی
تهــران ،میــدان شــهدای هفتم

02183826

تیر ،خیابان شــهید مفتح جنوبی،

88833498

ضلــع جنوبــی ورزشــگاه شــهید

www.ifsm.ir

شیرودی ،خیابان ورزنده ،پالک17

_ ifsm.ir

کدپستی1571745613:

@i.s.medicine

صندوق پستی15875-9659:

@IranSportsmedicine

ستاد ملی مبارزه
با دوپینگ
آدرس  :مجموعه ورزشی انقالب
02126216336
www.irannado.ir

