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 ،نگیدوپ سازمان های مبارزه با  یها تیفعال یوادا برا یراهنما
 2۲2۲مارس  2۲

 نمونه گیری 

 هیمطابق با توص ستیبا یها م ADO، داردادامه  هایتان نمونه گیریاگر  الف.

پرسنل  یمنیتا از سالمت و ا عمل کنند یبهداشت یمسئوالن مراقبت ها یها

 نمونه گیری ندیکه در فرآ یگریورزشکاران و هر کس د گیری، مجموعه نمونه

 شود:میرا شامل  ریموارد ز که شوداست محافظت  لیدخ

خاص پرسنل مجموعه نمونه  یاتیمراحل عمل برای یآموزش ی. دستورالعمل ها۱

 .دیانجام دهو آنها را کرده  هیته گیری

و  باشندنمونه سالم  یجمع آوراعزامی برای که پرسنل  دیحاصل کن نانیاطم .۲

را  فیهر چند خف از جمله گلودرد ، سرفه، تب  COVID-19مربوط به  یعالئم

 یماریبهر نمونه در صورت ابتال به  یپرسنل جمع آوردر کل . نداشته باشند

 شوند.اعزام  تیمأمور به دینبا  COVID-19با  هرچند غیر مرتبط

نمونه  یکه در شروع جلسه جمع آور گیری آموزش دهیدپرسنل نمونه  به .۳

 ایورزشکاران، در  COVID-19عالئم وجود یا بودن  ماریب به ماقدااولین  بعنوان

"در معرض خطر"  تیاز جمع ای، نمونه گیری حضور داردکه در محل  یهر کس

 .هست توجه نمایند مسن( مانند افراد)

۴. ADO  به  رهیو غ یالکل پدکننده دست،  یدستکش، ضدعفون ،ماسک بایدها

خود  به پرسنل مجموعه آنها راو دفع  حیهمراه دستورالعمل نحوه استفاده صح

 .هندد ارایه ایشان بهآنها  ندگانیدر صورت درخواست ورزشکاران و نما زینو 

خود را  یتا به طور مرتب دست ها دیده تذکر گیری به پرسنل مجموعه نمونه .۵

 یدستکش ها ه یاکرد یخود را ضد عفون یدست هانمونه گیری محل  درو  ندیبشو

 .بپوشند یدیجد

شده )دو متر(  هیتوص یبودن فاصله اجتماع یعمل در صورت تا حد امکان و.6

گیری نمونه  یدر طول جلسه جمع آور نمونه و ورزشکار یپرسنل جمع آور نیب

 .رعایت کنندو حفظ را  دچار مشکل نشود( گیرینمونه اصلی  روندحالی که در )

 یجمع آور انیو در پاهر نمونه گیری  نی، در بگیری قبل از شروع نمونه .7

از  گیری نمونه. در صورت دنکن یضد عفونرا  لوازم هینمونه، سطوح کار و کل

خود را تعویض های دستکش  دیپرسنل با ،جلسه یکورزشکار در  کیاز  شیب

 .نمایند

نمونه، دستان خود را با  یقبل از شروع جمع آور دیاز ورزشکاران بخواه .8

نمونه،  یآماده ساز برای. دینکننده دست بشو یضدعفون ایصابون و آب 

سپس مطابق الزامات  هخود را فقط با آب شست یدست ها دیورزشکار با

 ریختنپس از  دیباکند. ورزشکار  ارایهنمونه را  (ISTI) یالملل نیاستاندارد ب

با صابون و  دستان خود را کامل، آن بستن ادرار و یجمع آور ظرف در نمونه

 کیتخود در نمونه  یبند بسته مراحلو ه کننده دست شست یضدعفون ایآب 

 .را ادامه دهد ارسالی برای آزمایشگاه
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وجود نمونه  یجمع آورامکان  ولی ستین داریکامالً پا یاوضاع در کشوراگر  .ب

هدفمند از رشته های  به نمونه گیریتمرکز خود را  دیها با ADO، باشد داشته

را  ها تیو مأمور دادهقرار خود  RTP پر خطر از جمله موارد یورزش یها

 .بندی نمایند تیاولو

 یرا برا COVID-19 نمونه گیری در شرایط ژهیو ماموریت حکم دیها با ADO ج

محافظت  با هدف یبهداشت ریتداب تا ضمن حفظ صادر کنندپرسنل مجموعه خود 

عواقب  ضمنا باید ،دنکن دکیتأ دادن نمونه یبرا اوالزام به ورزشکار 

 .از نمونه دادن به ورزشکار تذکر داده شودامتناع  یاحتمال

برنامه  دیها با ADO، نداشته باشدگیری وجود نمونه امکان در کشوری اگر  د.

را  تیبه طور مداوم وضع، هدرک میتنظ عدم نمونه گیری براساس اخود ر یها

 ژهی، همه هم پیمانان )به ویپس از بازگشت اوضاع به حالت عاد. کنترل کنند

NADOs  ،IF  ، هاMEO  وWADA  )پیش  یها افشک یکدیگر یتوانند با همکار یم

را  ویتوک کیو پارالمپ کیالمپ یها یمربوط به بازموارد  ژهیبه وآمده 

 .ندیبرطرف نما

به  دی، با COVID-19 گیری به  پرسنل نمونه ابتالی هر یک از در صورت .ه

 گیرینمونه پرسنل بیمار آن دسته از سه هفته گذشته توسط  یكه ط یورزشکاران

 دیبا می شوندگیری  که نمونه یورزشکاران متقابال . اطالع داده شودشده اند 

مسئول ستاد خود را به  بیمار شدنکورونا به ابتال در صورت شوند تا  قیتشو

از فقط ) شگاهیو پرسنل آزماگیری پرسنل نمونه به تا اطالع دهند  گیری نمونه

 .اطالع داده شوداقدامات الزم جهت انجام ( شماره نمونه هیته قیطر

  و تمرین  محل سکونتمالحظات مربوط به آدرسهای  

و  یاطالعات محل زندگ یجمع آوربه کورونا  یریدر طول همه گ دیبا ADO. آ

در فرد که  نیاشامل  یدیمف ادامه دهد، تا اطالعات خود RTPورزشکاران تمرین 

تواند توسط  ی)ورزشکار م دکن یم تمرینخارج از کشور  در ایو است مسافرت 

NADO در دسترس باشد شود( شیخارج از کشور آزما در. 

محل مربوط  ثبت شده فرصت استفاده کنند تا اطالعات نیاز ا دیها با ADO .ب

حاصل  نانیتا از صحت آن اطم هدرک یرا بررس RTPورزشکاران و تمرین  یزندگ

 را پوشش دهند. ISTI یکنند و الزامات اجبار

خانگی  قرنطینه دردر صورت بیمار و یا باید تشویق شوند تا ورزشكاران  .ج

 یریتاز طریق سیستم مدیریت و مدیا بطور مستقیم را (دلیل آن)و خودبودن 

و مستندات  می تواند ADO اطالع دهند. ADOبه   (ADAMSمبارزه با دوپینگ )

 .تقاضا کند فرد مدارکی را برای اثبات بیماری

 آموزش 

در شود  یدر نظر گرفته م ه گیرینمون یکه برا یو مالحظات خطر یابی. ارزالف

 شود. اجرا دیبا زیآموزش نزمان  طول

در  دیبادر صورت امکان )و در صورت لزوم(  یو مجاز نیآنال بصورت آموزش .ب

 یبرا (ADeL) وادا   Anti-Doping یکینظر گرفته شود. پلتفرم آموزش الکترون

که عالقه مند به کسب  ی، پزشکان، سرپرستان و هر کسانیورزشکاران، مرب
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، به باشد پاک ورزش یو محافظت از ارزش ها نگیدر مورد ضد دوپ شتریاطالعات ب

 . پردازد یم نگیمربوط به مبارزه با دوپ همه موضوعات

 یاستفاده درمان تیمعاف (TUEs) 

، دباش احتمال انجام نمونه گیری از شما وجود داشتهکه  یزمانهر  تاالف. 

را متولی خود  از سازمان مبارزه با دوپینگ معتبر TUE اخذ تیهمچنان مسئول

 . دیبر عهده دار

به اسناد  یابیدستو  همه گیری کورونامراجعه به پزشک در طول  برایاگر ب. 

 یاقدامات و موانع برا هیکل دی، بادیمشکل دار TUE اخذاز  یبانیالزم جهت پشت

به ، در این شرایط پرونده ها دیکن یمستندساز را الزامات مربوطه تیرعا

 TUEدرخواست  امکان ،ییاستثنا طیشرااین در  خواهد شد. یبررس یصورت مورد

 .داریدرا )پس از استفاده از داروی ممنوعه(  رترواکتیو

 یارتباطات خارج 

ADO ریتأث دیها با COVID-19 هم پیمانان خود  را به اطالع بر عملکرد خود

 در حدی که شفافیت واین تاثیر را  اتیجزئ دربارهتوضیحاتی و رسانده 

. ارائه دهند کند حفظرا  نمونه گیری یها تیبودن فعال ینیب شیپ رقابلیغ

ADO هیدهند که کل نانیها ممکن است بخواهند به هم پیمانان خود اطم 

 در شرایطمگر  کهامر نیو ا را اجرا می کنند یمنیو ا یاقدامات بهداشت

 ،دولت به دستور( و قرنطینه اجباریانزوا  یعنی) یاجبار یها تیمحدود

ها  ADOهمه  که مهم است نیهستند. همچن نمونه گیریورزشکاران هنوز در معرض 

ها  تیاطالعات در مورد موقع یخوب و به اشتراک گذار یهمکار در این شرایط به

 .ادامه دهند کشور هردر ( فعالیت خود طیرا)و ش

 امتناع ورزشكار از آزمایش 

ممکن هم  در شرایط اپیدمی کوروناشود که  یادآوریبه ورزشکاران  دی. باآ

 یعنی) یاجبار یها تیمحدود در شرایطمگر ی در هر مکان و در هر زمان است

. قرار گیرند نمونه گیریمورد  ،دولت به دستور( و قرنطینه اجباریانزوا 

 اجرا می شود ADOکه توسط  یا رانهیشگیاقدامات پ با رعایت دیبا نمونه گیری

 .شودانجام 

ابالغ الزام نمونه بعد از  ایکند  یخوددارنمونه  دادنورزشکار از  کیاگر  ب

 ای) ییدر صورت عدم توانا اینمونه را انجام ندهد،  یجمع آورمراحل  گیری

، پرسنل دهدن، نمونه تیاقدامات محافظرعایت  عدم بهانه( به لیماعدم ت

عدم  ایامتناع  یلعواقب احتمااز ورزشکار کردن  از آگاه دیبا کنترل دوپینگ

 یبراساس آن مستند سازو سپس حاصل کنند نانینمونه اطم ارایه تمکین به

 .نمایند

ارسال  ADOبه  ای نمونه یدر جمع آور تیعدم موفق ایامتناع  گزارش اگر ج

 نیورزشکار ا ،شوددنبال  نمونه گیری جینتا تیریروند معمول مدباید شود، 

عدم  ایامتناع  باعثکه  یلیاز جمله دال، خود یهکه دفاع خواهد داشتفرصت را 

 احتماالمشخص کند که است که  ADO نیرا ارائه دهد. ا نمونه شده است ارایه

 ئتیه توسط پروندهنیاز است که اینکه  ایشده است نقض  نگیقانون ضد دوپ

 .شودبررسی  یانضباط
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 گذارد یبسته شدن مرزها که بر حمل و نقل نمونه اثر م 

ADO خود  ارسال کننده همکار یشرکت ها ازنمونه ها  یقبل از جمع آور دیبا

 را به خارج از کشور ارسال کنندنمونه ها توانند  یم ایمشخص کند آ و بپرسد

خارج از  بهرا  هانتواند نمونه  ADOمرز  بودنبسته  لی. اگر به دلیا خیر

 هشد یکند که در آن هر نمونه جمع آور جادیرا ا یستمیس دیکشور حمل کند، با

نمونه ها را فریز )شود  یمناسب نگهدار رهیزنج در اش یکپارچگیحفظ  ضمن

 نکهیا نییتع ی. برادارسال کن اولین فرصت ممکننمونه ها را در  و ،(کند

 BSS  خون یداریپا ازیامت یا خیر بایدشود  یخون جمع آورهای  نمونه ایآ

الزم  طیزمان و شرااز  نظر  TD یسند فن، هورمون رشد در موردو  ISTI مطابق

 .ردیمورد استفاده قرار  گ شگاهیبه آزما قلحمل و ن یبرا

 

 

 ورزشكاران 

با ورزشکاران و  ارتباط یبرا دیبا COVID-19 یریهمه گ ها در طول ADO. آ

کنند. مهم است که  هیته ای برنامهورزشکاران در حد امکان  یبانیپرسنل پشت

حقوق و  نید و همچنده می انجام ADOکه  یریورزشکاران را نسبت به تداب

. استفاده از میبه روز نگه دار یریآنها در طول همه گ یها تیمسئول

 نیا یبرا یموثر یروش ها یاجتماع ی( و رسانه هانارهای)وب یمجاز یابزارها

 کار است.

جهت  ADOحاصل کنند که ورزشکاران نحوه تماس با  نانیاطم دیها با ADO .ب

در طول جلسه گیری پرسنل مجموعه نمونه  و را می دانندهر گونه سؤال  پرسش

ورزشکار را برای امکان برقراری ارتباط  یشماره تلفن دیبا نمونه یجمع آور

 ارائه دهند. یهرگونه نگران رفع جهت گیرینمونه مسئول  با سازمان

 آگاه هستند: موارد زیرکه ورزشکاران از  دنمطمئن باش دیها با ADO ج

در هر مکان و در هر زمان  ممکن استهنوز هم ورزشکاران که  تیواقع نی. ا۱

 .مورد نمونه گیری قرار بگیرند

 آدرس یبه روزرسان باشند ملزم هستند تا نسبت به  RTPجزء که  یدر صورت. ۲

 نهیشامل درج هرگونه اطالعات مربوط به در قرنطکه  خود اقامت و تمریناتمحل 

 .اقدام کنند شود یمنیز بودن آنها 

در  ریافراد درگ هیکل یمنیو ا یسالمتحفظ از  نانیاطم یبرا ADOکه این .۳

 اعمال کرده است.خاصی را  یاقدامات حفاظت ،نمونه یجمع آور ندیفرآ

 نگیدر فرم کنترل دوپ ثبت شدهاطالعات تماس صحت کنترل از  نانیاطم تیاهم .۴

 کند. ی فرد را پیداریگیپ نیاز بهدر صورت  بتواند ADO تا ADAMSو در 

و  COVID-19 ابتال بهدر صورت . فردی که مورد نمونه گیری قرار گرفته است ۵

 اطالع دهد. بیمار شدن خود را  ADO به حتما بایدعالمت دار شدن 
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داشته ه روش ممنوع ایماده به استفاده از یک  ازینورزشکار  ی کهدر صورت. ۶

 .اقدام کند TUEملزم است تا نسبه به اخذ باشد 

تکمیل عدم  ااز دادن نمونه ی امتناع یعواقب احتمالاز باید ورزشکار  .7

 یمستند ساز را زیهمه چ شرایطی صورت بروز چنینو در مطلع باشد  نمونه گیری

 .کند

 شده  دییمعتبر و تأ یها شگاهیآزماWADA 

را به  یشانتهایفعالموقتًا  شگاهیآزما نیچند یجار وقوع بحران لی. به دلآ

، یشتریب یها شگاهیکند که آزما یم ینیب شیپ WADAند. ه ادرآورد قیحالت تعل

 کنند. یرویروند پ نیدر اروپا از ا ژهیبه و

 یرا برا یکاملی ، راهنما WADA یشگاهیآزما خبرهکارشناسان گروه  .۱

درآورده اند  قیرا به حالت تعل یشانها تیکه فعال ییها شگاهیآزما

 که شامل موارد زیر است: ارائه داده است
و  داطالع ده انیمشتربه  فورا خود را  قیبه تعل میتصمباید  شگاهیآزما .۲

 ،از نمونه ها حیصح داریامکان نگهدر صورت عدم  دده اطالعبه آنها 

 انجام ندهند. را یشتریب یهاگیری نمونه 

که از  ییکه به موجب آن نمونه ها دنکن خاذاترا  یروشها  شگاهیآزما .۳

و کرده  افتیدر نانیبا اطم هستند را  شگاهیآزما در راه رسیدن بهقبل 

زمان از سرگیری تا  ای کنند تیهدا یگریمعتبر د شگاهیبه آزما ای

 را در فریزر نگه داری کنند. نمونه ها شگاهیآزماخود  یلیتحل تیفعال
 روسیو یذوب شده ممکن است حاو یاز نمونه ها یبرخ نکهیبا توجه به ا .4

 یبرا یاستراتژ شگاهیآزما، عادی یها تیفعال یریباشند پس از از سرگ

 .دکن هینمونه ها ته منیا لیو تحل هیتجز

بسته شدن  لیبه دل کند یاز آن استفاده م ADOکه ی معتبر شگاهیاگر آزما -ج

 WADAمعتبر  یها شگاهیآزما ریبا سا دیبا ADOکند ن افتینمونه در شگاهیآزما

برقرار  ارتباط رندیپذ یرا م ییهستند و نمونه ها یاتیکه هنوز کاماًل عمل

 .نماید

معتبر و  یها شگاهیآزما ستیل جدیدترین اطالع از یبرامی توانند ها  ADO -د

 کنند. مراجعه WADA تیوب سا هبآنها  یاتیعمل تیو وضع WADAشده  دییتأ

 گریمالحظات د 

 تیری، مدقاتیشامل تحقشان یها تیفعال ریکنند که سامی  نییها تع ADO. آ

ها ممکن است راه  ADOقرار خواهد گرفت.  ریتأثتحت چگونه  رهی، و غجینتا

خاص را جستجو کنند. به عنوان مثال ممکن  یها تیادامه فعال یبرا یگرید یها

 انجام شود. رهیو غ ییویدیکنفرانس و قیطراز  یاست جلسات دادرس

ها است تا با  ADO یبرا ی، فرصت مناسبسازمان تیمدت کاهش فعال نیا .ب

را  ورزشکاران مناسبکنند تا  یزیبرنامه ر ندهیآ برای،  RTP بیترک یبررس

و از  کنند یزیبرنامه ر ADAMSهدفمند در  نمونه گیری برای، انتخاب کنند

پس از تا  کنندحاصل  نانیاطم نمونه گیری امانج یبرا یکاف زاتیوجود تجه
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 نمونه گیریو کارآمدتر  عتریهرچه سربتوانند ، یبازگشت اوضاع به حالت عاد

 .ندشروع کنرا 

 یفرمها ثبت، از جمله ی مهمادار یتهایتوانند فعال یها م ADO نیهمچن .ج

 دهند. انجامرا  رهیو غ ADAMSدر  TUE ماتیو برنامه ها / تصم نگیکنترل دوپ

 information and intelligenceهرگونه  یابیو ارز یتوانند به جمع آور یها م ADO .د
 ادامه دهند. دشو ندمهدف نمونه گیری ای قیکه منجر به تحق یافتیدر

کنترل  یدر نظارت بر برنامه ها ADOبه (ABP) پاسپورت بیولژیک ورزشکار  .ه

 یمصرف مواد دارا ای نگیدوپ یها اقداماز  یخود کمک خواهد کرد. برخ دوپینگ

هستند  صیدر بدن قابل تشخ یطوالن یبه اندازه کاف ومدت هستند  یاثرات طوالن

از  یانواع خاص ای ABPکارآمد  یها نامهتوان با استفاده از بر یم .و

جمع  دیها با ADO یعاد تی. به محض بازگشت وضعکشف نمودآنها را  هازیآنال

 هستند ABPبرنامه  کیاز  یکه بخش ییرا در ورزشهاخون  ABP ینمونه ها یآور

 کنند. یزیبرنامه ر

ADO یریگ که بالفاصله قبل از همه ییشوند که نمونه ها یم قیها تشو COVID-19 

 یینمونه ها کنند و یبررسی تری نگهداری و مدت طوالنرا اند  کرده یجمع آور

 .کنند یاز ورزشکاران جمع آور یورزش به حالت عاد بازگشتاز  را پس

ADO را مطابق  سایر پروسیجرهاو  نگیضد دوپ نیقوان سینو شیتوانند پ یها م

ها را  سینو شیو پکرده  یینها ۲2۲۱ یجهان نگیضد دوپ یارهایو مع نیبا قوان

 ارائه دهند. WADAبه  یبررس یبرا

 دیبا گیری نمونه آژانس های: 

از باید را انجام دهند گیری  نمونه یها تیکه قصد دارند مأمور یی. کشورهاآ

 کنند. یرویپ یدولت و مقامات بهداشت مل یها هیالزامات و توص

در  و دنریکشور مربوطه تماس بگ ی NADOبا باید  گیری نمونه آژانس های .ب

 NADO نکهیدولت، صرف نظر از ا اجبارهای هر/  هیتوصی، عمل اقداماتمورد 

 نی. ادنشرکت کنند صحبت کنگیری  نمونه تیقصد دارند در مأمور خود آن کشور

مورد توجه  گیری نمونه تیمأمور شبردیپ یبرا یریگ میهنگام تصم دیاطالعات با

 .ردیقرار گ

  نادو با استاندارد های وادا انطباقبررسی 

مبارزه با  یالزامات موجود تحت برنامه جهان در رییتغبرای ای برنامه  چیه

کند  یم دییسابقه را تأ یب تیوضع نیا یها یدگیچیپ WADAوجود ندارد،  نگیدوپ

و تفاهم  یریانعطاف پذ با که برنامه نظارت بر انطباق می دهد نانیو اطم

 ای یجار یازهاین نیگزارش، تأمارسال . مهلت شود یم اجرا طیبراساس شرا

ها  ADO. مهم است که ردیقرار گ ریممکن است تحت تأث یانجام اقدامات اصالح

در جریان را  WADA ، خود نگیکنترل دوپ یبرنامه ها تیوضع در رییدر صورت تغ

، لطفًا با مخاطب مربوط به دیدار موردی ایل اگر سؤا طیشرا نیدر ا بگذارند.

WADA دیریآژانس تماس بگ یاز دفاتر منطقه ا یکی ای ونترالدر م. 
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