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 به ورزشکارانمبارزه با دوپینگ  جهانی سازمان امیپ

 ، زیعز ورزشکاران

 ایجاد کرده یو اجتماع یبهداشت از نظر یاضطرار یتیوضع SARS-CoV-2 (COVID-19) نا ویروسروکو یری، همه گدیاند یکه م همانطور

به  کنونی شرایطاست. بر جامعه آن  ریبه حداقل رساندن احتمال انتقال و تأث یهمه ما در سراسر جهان برا یاقدام مؤثر و فور نیازمنداست که 

ایزوله کردن /  نهیمرزها ، قرنط بستنشامل  یا رانهیاکثر کشورها اقدامات سختگ از این روورزش است انجام نگ و یوضوح فراتر از مبارزه با دوپ

 .در دستور کار خود قرار داده اندرا  رهیو غ یحرکات اجتماع یها تی، محدود، لغو پروازهاافراد

در  نگیدوپ بارزه بام همکار ما در ی( و جامعه جهانWADA) نگیمبارزه با دوپ ی، آژانس جهاننگیدوپ بارزه بام ینظارت یجهانعنوان نهاد  به

 قیروزانه خود از طر یعملکردها نگیدوپضد  یجامعه جهان. را در اولویت قرار داده است یاجتماع تیو مسئول یمنی، ایبهداشت عمومکنار هم 

بر اعتماد به اقدامات  نیکه ا میکن یم دییتأ. اند تعدیل کرده( گرید یها تیو فعال شی)از جمله آزما نگیپکنترل دو یکاهش برنامه ها ای قیتعل

 به خواهد شدانجام  آنپس از  فاصله کمیبه  ای پاندمی در طول ی کهمسابقات آیا که و موجب سوال می شود گذارد یم ریتأث اننفس ورزشکار

 خواهد بود. عاری از دوپینگکافی  حد

تا شما به عنوان ورزشکار  یبرا طیشرا نیکند که ا یاذعان م WADA  شود یکه در سراسر جهان اعمال م یا رانهیاقدامات سختگ با توجه به

 پیش رو دارید ندهیمسابقات آ در مورد آنچه در نانیعدم اطم باعثو  شده شما تمرینی یبرنامه ها اختالل درباعث  و استچه اندازه دشوار 

 . دشو یم

WADA فعالیت عنوان ورزشکار در مورد به  شما سؤاالت خاص یبه برخ ییر پاسخگوبه منظورا  پرسش و پاسخیورزشکاران  تهیبا مشورت کم

  .کرده است تهیهو به سرعت در حال تکامل  شرایط دشوار نیا در نگیضد دوپهای 

 نی( در مواجهه با اNADO) نگیمبارزه با دوپ یآژانس مل ای( IFورزش ) یالملل نیب های ونیدر مورد اقدامات خاص فدراس دیخواه یم اگر

 نگیضد دوپ یبه سازمان ها WADAی توصیه  دیخواه یاگر م . در ضمندیریبا آنها تماس بگ میمستق بصورت، مطلع شوید سابقه یچالش ب

(ADOارائه داده است ) ارجاع  2020 مارس  20مورخ  سازمان های مبارزه با دوپینگ وادا برای یراهنمامطالعه شما را به ، نیدرا مطالعه ک

 .میده یم

  عاری از دوپینگ را اولویت خود می داند.در ورزش  ریو همه افراد درگشما  یهمچنان سالمت نگیو جامعه ضد دوپ WADAکه  یاداوری می کنم

 بمانیدسالم ، احترام با

 نگیمبارزه با دوپ یجهان آژانس
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 پرسش و پاسخ

این احتمال هست ، ردوجود دا یاجتماع یو انزوا یاجتماع ی، به خصوص در رابطه با دورشرایط نیکه در ا یادیز یتهایبا توجه به محدود ایآ -1

 رم؟یقرار بگ شیمورد آزما COVID-19 ریهمه گ یماریدر طول ب که

 کنترل دوپینگ شیآزما ممکن استهنوز  ،اعمال نشده باشد یتوسط مقامات محل یتماس جسم ای رفت و آمد های تیمحدودکه  شرایطی. در بله

 شود. گرفته یدر هر زمان و هر مکان

 خواهد شد؟انجام  اقداماتی به حداقل رساندن احتمال ابتال به عفونت چه ی، براقرار گیرم شیآزماقرار باشد مورد اگر  -2

 گیری شما و پرسنل مجموعه نمونه یسالمت حفظرا برای  یاقدامات ها سازمان های مبارزه با دوپینگ، کنترل دوپینگبرنامه ادامه  در صورت

سازمان برای  WADA یراهنما به دیتوان یم شتریکسب اطالعات ب ی. برادهندمی انجام  یبهداشت یمقامات مراقبت ها یها هیمطابق با توص

 .دیکن مراجعه 2020مارس  20 خیدر تار های مبارزه با دوپینگ

 ؟ دهند یانجام م یا ژهیچه اقدامات و عفونت به حداقل رساندن شانس انتقال یبراها  سازمان های مبارزه با دوپینگ. 3

 نیرا انجام دهند. هنگام انجام ا نگیدوپکنترل موارد  نیشده است که فقط مهمتر هیتوص سازمان های مبارزه با دوپینگ، به مرحله اول در

دستکش  ایکرده  یضد عفونشسته و  کامل، دستان خود را به طور شیبه محض ورود به محل آزما دیبا گیری نمونه، پرسنل مجموعه شاتیآزما

 کنند. رعایت)دو متر( را  یشده اجتماع هیتوص گذاری فاصلهتا حد امکان  دیبا زی. ورزشکاران و پرسنل مجموعه نمونه نبپوشند دیجد یها

 انجام دهم؟ دیبا یداشته باشم چه کاررا  COVID-19 دهندهنشان  یعالئمی که در صورت -4

ازی جداسدر  تی، اولومبتال شده باشید روسیو ممکن است بهکه  دی. اگر نگران هستدیقرار ده تیرا در اولو تانانیاطرافخود و  یسالمت دیبا

 دیبا نیهمچناست.  یالملل نیبهداشت ب یسازمان ها هی( طبق توصرهی)شستن دست و غ گرید یاطینکات احت سایر تیرعا و تان از دیگرانخود

در  ،نگیدوپ رابطه با کنترل. در دیکن یم را رعایتاقدامات مناسب در منطقه خود که  یابید نانیتا اطم دیریتماس بگ یبا مقامات بهداشت محل

که برای نمونه گیری  نگیدوپپرسنل کنترل  و یا Whereaboutsمسئول  مبارزه با دوپینگسازمان به را  خود تیوضع دیبا صورت بیماری

 کنند. میبا آن تنظ قخود را مطاب مراقبتی یبتوانند برنامه هاد تا یاطالع دهمراجعه کرده اند 

هست تا برای دریافت  ازین هم هنوز دارد روش ممنوعه ایماده  کی مصرفبه  ازینکه  بیماری(به ابتال ) یپزشک طیدر صورت داشتن شرا -5

 ؟اقدام کنم( TUE) یاستفاده درمان تیمعاف

ولی خود مت مبارزه با دوپینگسازمان از  معتبر TUE اخذ تی، همچنان مسئولدباش وجود داشته از شمااحتمال انجام نمونه گیری که  یزمانهر  تا

 دی، بادیمشکل دار TUE اخذاز  یبانیبه اسناد الزم جهت پشت یابیدستو  همه گیری کورونامراجعه به پزشک در طول  برای. اگر دیرا بر عهده دار

 خواهد شد.  یبررس یبه صورت مورد، در این شرایط پرونده ها دیکن یمستندساز را الزامات مربوطه تیرعا یبرااقدامات و موانع  هیکل

هنگام  عاری از دوپینگاز رقابت  نانیاطم یبرا، رندیگ یمقرار  شیکمتر از حد معمول مورد آزما ومرتب بصورت نا ورزشکاران  در شرایطی که. 6

 دهد؟ یانجام م یچه کار WADA، یبازگشت اوضاع به حالت عاد

WADA یهدفمند اضافهای  شیآزما انجامو نمونه گیری  با شکافها نیادارد و دقیق نظارت لغو شده  ای افتهیدر کل کاهش  یی کهتست ها بر، 

 شود.می برطرف  برگردد یبه حالت عاد یورزش شرایطکه  یهنگام
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 ؟اقدام کنمبه ارائه اطالعات مربوط به محل سکونت خود  هست تا نسبت ازیهنوز ن ای. آ7

را  و تمرینات خود اطالعات محل سکونت ملزم هستید تاهمچنان ، دیبگوشما  را به یگریروش د مبارزه با دوپینگسازمان  صورتی کهدر  تنها

، ازی خودجداس، یدر مورد سالمت یاطالعات دیخواه ی. اگر مدیهست گیری هو نمون شیهمچنان در معرض آزما رایز دیارائه دهدر سایت آدامز 

سازمان  اطالعات را با نی، لطفاً ا دیذاربه اشتراک بگ را گذار است ریتأث نگیدوپ یکه ممکن است بر کنترل ها رهیو غ رفت و آمد یها تیمحدود

 .دیخود به اشتراک بگذار آدرس های سکونت و تمرینی متول مبارزه با دوپینگ

 ،دهندی نمانجام  را  یکاف یاطیاقدامات احت نمونه یپرسنل جمع آور که کنماحساس  اگر ای بودن نهیدر قرنطجداسازی و  به دلیل ایآ -8

 ؟کنم  یخودداره نمون دادنتوانم از  یم

شما  مبارزه با دوپینگسازمان که توسط  یا رانهیشگیاقدامات پبا رعایت که شود  یم هی، به شما توصیاجبار نهیقرنطیا  یانزوا. در صورت ریخ

نمونه را  ی، روند جمع آوریپس از اطالع رسان ای ،دیامتناع ورز دادننمونه از به این بهانه . اگر انجام دهید را نمونه گیری مراحل می شود اجرا

 تیریمد عادیروند نمونه گیری مطابق امتناع شما از  نباشید،نمونه  هیبه ته لیما ایقادر  یمحافظت قداماتعدم وجود ا لیبه دل ای، دیننک لیتکم

. با در نظر گرفته خواهد شدعمل خود  هیتوج یبرا یفرصت وامکان  نیا ولی ،شدخواهد  باعث مجازات و محرومیت هایی ،شده پیگیری جینتا

انجام مراحل  یبراد. اگر یکن همکاری شاتیانجام آزما روند درکه  شود یم توصیه، در حال انجام است یکم یها نمونه گیریتعداد  نکهیتوجه به ا

به  لیو داشته باشید ندهینمایک به کمک نیاز  نقص اختالل هستند( یکه دارا یورزشکاران ایافراد خردسال  یبرا ژهی)به و نگیروند کنترل دوپو 

 .ه شودگرفتدر نظر  جینتا تیریمد ندیفرا در دیبا موضوع نی، انباشددر دسترس کسی   COVID-19 ریتأث لیدل

 کنم؟ یرقابت م نگیبدون دوپ طیمح کیدر  ندهیآ داشته باشم که در نانیاطمتوانم  یچگونه م ارد نمونه گیریمو دادعتبا کاهش  -9

در ورزش خواهد  نگیدر مبارزه با دوپ یراتیتأث باعث نگیدوپ مبارزه با ستمیس یازهاین نسبت به یبهداشت عمومدر اولویت قرار گرفتن نیازهای 

باشند که نمونه  اشتهد توجهورزشکاران مهم است  نیشود. همچن یبرگزار م یکمتر یو مسابقات به طور قابل توجهتمرینات  ر این شرایطدبود. 

 پورتپاسبررسی  درشوند و  یم رهیذخ ندهیدر آ بیشتر لیو تحل هیتجز یهمچنان برا جمع آوری شده قبل از این همه گیری نگیکنترل دوپ یها

را که در طول  ینگیاز دوپ شواهدی می تواند مقایسه می شوند که از پاندمی کورونا قبل و بعد شده یجمع آور ینه هانمو انورزشکار یکیولوژیب

 کم شده است در سطح جهاننمونه گیری های دوپینگ که  سوریط پاندمی کورونا ویشرادر نشان دهد.  پاندمی انجام شده باشد رادوره 

ادامه  رسانی دانش خودروز ه ب ،اطالعات نیآخر از یافتن اطالعآموزشی و های فعالیت را بصورت  نگیضد دوپد فعالیت های می توانن ورزشکاران

ضد  نالینآ اموزش سایتبا مراجعه به  دتوان یم بعالوه .کنید و ترغیبکمک  کار نیانجام هم بهخود را  یها یمیهمساالن و هم ت و د دهن

 .شویدآشنا  WADA نگیبا منابع آموزش ضد دوپ ،ADeL،  وادا آژانس نگیدوپ
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