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Sveikiname pasirinkus leidimų vartoti gydymui 

tarptautinio standarto gaires 
 

 
 

Įvadas 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinis standartas (LVGTS) buvo sukurtas, siekiant suteikti sportininkams, 
antidopingo organizacijoms (ADO), gydytojams ir sportininko pagalbiniam personalui (SPP) išsamų, 
sąžiningą ir suprantamą procesą, kurio reikia laikytis, susidarius situacijoms, kai dėl ligos ar sveikatos 
būklės sportininkui gali prireikti vartoti medžiagas ar metodus, kurie konkrečiai įtraukti į Pasaulinės 
antidopingo agentūros (WADA – angl. World Anti-Doping Agency) draudžiamųjų medžiagų ir metodų 
sąrašą (Sąrašą).  

 
 

Paraiškos dėl leidimų vartoti gydymui (LVG) pateikimo procesas suteikia sportininkams galimybę kreiptis 
dėl LVG, kai yra reikalingas medicininis gydymas, susijęs su draudžiamos medžiagos ar draudžiamo 
metodo naudojimu. Šis procesas, apsaugantis visus sąžiningus sportininkus, skatina konkurenciją 
vienodomis sąlygomis.  

 
 

Jei LVG suteikiamas, sportininkas gali tęsti arba pradėti naudoti kitaip draudžiamą medžiagą ar metodą 
varžybų metu, nepadarant antidopingo taisyklių pažeidimo (ADTP) ir, jei taikoma, neužsitraukiant 
sankcijų.  

 
 

Tam, kad būtų suteiktas LVG, sportininkui, besikreipiančiam dėl LVG, turi būti diagnozuota sveikatos 
būklė, patvirtinta atitinkamais medicininiais duomenimis, atitinkančiais LVGTS kriterijus. Šie privalomi 
dokumentai, kuriuos pateikia sportininko gydytojas, turi būti pridedami prie paraiškos dėl LVG, 
siunčiamos ADO. Ši informacija turėtų būti pateikta pagal atitinkamas Gaires gydytojui dėl LVG ir 
Kontrolinį sąrašą. Šios gairės ir kontroliniai sąrašai apima įprastas arba sudėtingas sveikatos būkles, 
dėl kurių reikia teikti paraiškas dėl LVG.  

 

 
Taikymo sritis 

Šiame LVGTS gairių (Gairių) dokumente sportininkams, ADO, gydytojams ir SPP paaiškinamas LVG 
procesas, pradedant nuo aiškaus supratimo, kad tik į Sąrašą įtrauktų medžiagų ir metodų atveju yra 
reikalingas LVG.  

 
 

Gairėse plačiau aptariami Pasauliniame antidopingo kodekse (Kodekse) ir LVGTS numatyti su LVG 
susiję klausimai. Skaitytojai gali žinoti, kad kai kurios Kodekse aptariamos LVG temos nėra įtrauktos į 
LVGTS ir atvirkščiai. Kodekso 4.4 straipsnyje aprašomi sportininkų, nacionalinių antidopingo 
organizacijų (NADO), tarptautinių federacijų (TF) ir didžiųjų renginių organizatorių (DRO) LVG proceso 
pagrindai, įskaitant tokias temas kaip jurisdikcija, apeliacijos ir WADA peržiūros. LVGTS apima 
platesnius LVG proceso elementus.  
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Šiose Gairėse apibrėžiamos pagrindinės ADO pareigos, įskaitant paramą sportininkams, kuriems reikia 
pateikti paraiškas dėl LVG, leidimų vartoti gydymui komiteto (LVGK) sprendimų priėmimo gaires, LVG 
pripažinimą ir informavimą apie sprendimus dėl LVG. Taip pat aptariamos konfidencialumo nuostatos ir 
WADA vaidmuo, peržiūrint LVG sprendimus.  

 
 

Gairėmis siekiama aiškiau supažindinti su Kodeksu ir LVGTS bei pateikti papildomų rekomendacijų. 
Kitaip nei Kodeksas ir LVGTS, Gairės nėra privalomas dokumentas. Jei Kodeksas ir / arba LVGTS 
prieštarauja Gairėms, galioja Kodeksas ir / arba LVGTS (jei taikoma).  

 

 
Kaip naudotis Gairėmis 

Kaip galite maksimaliai pasinaudoti Gairėmis? Gairės yra pagalbinė priemonė, skirta ADO, 

sportininkams, SPP ir gydytojams. Suprantame, kad skirtingų organizacijų ar žmonių poreikiai gali 

skirtis, todėl Gaires suskirstėme į dalis ir skyrius, taip siekdami tinkamai palengvinti Jums paiešką.  

 
 

Jei esate naujokas LVG ar antidopingo srityje arba Jūsų organizacija pirmą kartą kuria LVG programą, 

gali būti naudinga perskaityti Gaires nuo pradžios iki pabaigos bei savo darbui panaudoti pavyzdžius, 

paveikslėlius ir šablonus. Tai padarę, atliksite logišką LVG programos kūrimo procesą.  

 
 

Vis dėlto, jei Jums yra reikalinga pagalba dėl tam tikro LVGTS elemento ar straipsnio, pasirinkite Jūsų 

poreikius atitinkantį skyrių ir pereikite tiesiai prie jo. Jei reikia daugiau konteksto, pagalbos ieškokite 

kituose skyriuose.  

 
 

Jei norite trumpos Gairių turinio apžvalgos arba reikia greitai pasitikslinti informaciją ar informacinio 

vadovo, peržiūrėkite santrauką, kuri padės nustatyti, kurie skyriai bus naudingiausi Jūsų darbui. 

Kurdami, atnaujindami ar tobulindami savo LVG programą, atminkite, kad be šių Gairių, ADEL galite 

rasti LVGTS išteklių rinkinį, kuris padės Jums pasiekti savo tikslus.  
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Ištekliai ir dokumentacija 

WADA interneto svetainėje rasite šiuos išteklius:  
 

 
❖ 2021 m. Pasaulinį antidopingo kodeksą 

❖ Leidimų vartoti gydymui tarptautinį standartą 

❖ Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašą 

❖ Klausimus ir atsakymus dėl leidimų vartoti gydymui 

❖ Gaires gydytojams dėl LVG įvairių sveikatos būklių atveju 

❖ Kontrolinius sąrašus dėl LVG įvairių sveikatos būklių atveju 

❖ Švietimo ir mokymosi apie antidopingą medžiagą (ADEL) sveikatos priežiūros specialistams 

❖ ADEL sportininkams („Alpha“ programa) 

❖ Rezultatų valdymo, posėdžių ir sprendimų gaires 
 
 
 
 

LVG procedūrų struktūrinės schemos  

Šiose gairėse galite rasti šias struktūrines schemas:  

❖ LVG galiojimo ciklas  

❖ Kur turėtų kreiptis nacionalinio lykgio sportininkai (NLS) (arba žemesnio lygio sportininkai)?  

❖ LVG suteikimo atgaline data pagal LVGTS 4.3 straipsnį struktūrinė schema 

❖ NADO LVG struktūrinė schema  

❖ TF LVG struktūrinė schema  

❖ DRO LVG struktūrinė schema  
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1 DALIS: 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų 
sąrašas 
Šioje dalyje bus pateikta informacija apie WADA draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašą, kuri 

padės suprasti, kodėl medžiagos ir metodai yra įtraukti į Sąrašą, ir patvirtinama, kad LVG yra 

išimtys, leidžiančios naudoti į sąrašą įtrauktus elementus gydymui.  
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1 SKYRIUS: 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas 
 

9 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 

2 DALIS 

DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS 

1 DALIS 

3 DALIS 

4 DALIS 

5 DALIS 

6 DALIS 

7 DALIS 

8 DALIS 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS DĖL LVG 

Paraiškų teikimo 
procesas 

Kas vyskta, sportininkui 
pateikus paraišką dėl LVG 

Kas vyksta, 
suteikus LVG 

Kas vyksta, atsisakius 
suteikti LVG 

Kur teikti apeliaciją dėl 
sprendimo dėl LVG 

Sportininkų asmeninė 
informacija 

LVG GAVIMAS 

Kriterijai paraiškai 
atgaline data 

Kriterijai LVG 
suteikimui 

Kada LVG nesuteikimas 
atgaline data yra neteisingas 

ADO PAREIGOS 

Kaip ADO derėtų nagrinėti 
paraiškas dėl LVG 

LVG procese 
dalyvaujančios ADO 

Kaip ADO derėtų 
patarti sportininkams 

Kaip ADO derėtų tvarkyti 
konfidencialią informaciją 

LVG KOMITETAI (LVGK) 

LVGK 
formavimas 

Kaip LVGK 
veikia 

LVG PRIPAŽINIMO PROCESAS 

Bendrieji LVG 
pripažinimo principai 

Pripažinimo 
tipai 

WADA LVG PERŽIŪROS 

Kas yra WADA 
peržiūra 

Prašymas dėl WADA 
LVG peržiūros 

LVG statusas, vykstant 
WADA peržiūrai 

LVG IR ADAMS 

Kas yra ADAMS 

Kada kreiptis 
dėl LVG 

Kur kreiptis dėl 
LVG 

Pareigos teikiant 
paraišką dėl LVG 
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Turėtų būti visiškai aišku, kad LVG suteikia sportininkams išimtis naudoti ir turėti Sąraše nurodytas 

medžiagas ar metodus. Dėl to sportininkai, SPP ir ADO vadovai pirmiausia turėtų pasitikrinti, ar iš viso 

yra LVG poreikis. Tiksliau, jei medžiaga ar metodas nėra uždrausti, LVG nėra reikalingas. Sportininkai 

gali pasitikrinti, ar medžiaga yra uždrausta, WADA  interneto svetainėje (Draudžiamųjų medžiagų ir 

metodų sąrašas ir ADEL) arba nacionalinėse vaistų duomenų bazėse (jei yra) per savo NADO. Vienas 

iš pavyzdžių yra „Global DRO“, kuri buvo sukurta daugeliui šalių. Kitos šalys turi savo, pavyzdžiui, 

eirpharm.com Airijoje.  

 
 

Po išsamių konsultacijų su ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimis, Sąrašas kasmet atnaujinamas ir 
paskelbiamas WADA interneto svetainėje iki spalio 1 d. Tada atnaujintas Sąrašas įsigalios sausio 1 d. 
Nors teoriškai Sąrašas gali būti atnaujintas bet kuriuo metu, praktiškai tai beveik niekada neįvyksta. 
Nepaisant to, sportininkams ir jų SPP būtų pravartu pasitikrinti Sąrašą kaskart, kai jiems yra išrašoma 
priemonė ir prieš pradedant gydymą ar medikamento vartojimą.  

 
 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Sąrašas yra suderintas visose sporto šakose, o tai reiškia, kad 
kiekvienas sportininkas turėtų žinoti, kad net jei medžiaga ar metodas neturės rezultatus gerinančio 
(RG) poveikio jo sporto šakoje, jis vis tiek yra draudžiamas. Iš tiesų, norint įtraukti medžiagas ar 
metodus į Sąrašą, jiems turi būti būdingi du iš šių trijų kriterijų: gali pagerinti arba pagerina sportinius 
rezultatus; kelia realų ar galimą pavojų sportininko sveikatai; pažeidžia Kodekso įžangoje aprašytą 
sporto dvasią. Vienintelė suderinto Sąrašo išimtis yra beta blokatoriai, kurie draudžiami tik tam tikrose 
sporto šakose ir disciplinose.  

 
 

Kai kurios medžiagos ir metodai yra draudžiami visą laiką, o kitos medžiagos draudžiamos tik varžybų 
metu. Tais atvejais, kai medžiaga yra draudžiama tik varžybų metu ir gydymui vartojama ne varžybų 
metu, sportininkams vis tiek gali būti reikalingas LVG, nes varžybų metu medžiaga gali būti išlikusi jų 
organizme. Tokiais atvejais gali būti reikalingas LVG. Žr. 11 skyrių apie atgaline data galiojančius LVG, 
kuriame aprašoma galimybė tokiais atvejais teikti paraiškas atgaline data (LVGTS 4.1(e)) straipsnis). 
Sportininkams primygtinai patariama visada parengti medicininę bylą, jei draudžiama medžiaga ar 
metodas yra taikomi gydymui netrukus iki varžybų laikotarpio, net jei išankstinis LVG nėra būtinas.  

 
 

 

Paraiškų teikimo dėl LVG procesas ir LVG suteikimo kriterijai pateikti šio dokumento 2 ir 3 dalyse.  
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https://adel.wada-ama.org/
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2 DALIS: 

Paraiškų teikimas dėl LVG 
Šioje dalyje aprašomas sportininko kelias per LVG procesą, ypač LVGTS 6.0 – 9.0 straipsniai. Tai 

padės lengviau suprasti sportininkų teises ir pareigas paraiškų teikimo dėl LVG proceso metu.  
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2 SKYRIUS: 

Paraiškų teikimo procesas 
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Jei sportininkui nustatyta sveikatos būklė, kurios gydymui reikalinga į Sąrašą įtraukta draudžiamoji 
medžiaga arba draudžiamas metodas, jis turi kuo greičiau pradėti paraiškos dėl LVG suteikimo procesą. 
LVG proceso galiojimo ciklas pavaizduotas toliau.  

 
1 paveikslėlis: 
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Paraiškos dėl LVG proceso galiojimo ciklas 

GYDYTOJAS 

SPORTININKAS 

LVGK 

ADO LVG 
vadovas / 

administratorius 

ADO LVG 
vadovas / 

administratorius 

Sportininkas apsilanko pas savo gydytoją ir jam 
diagnozuojama sveikatos būklė, kurios gydymui 
reikalingas draudžiamos medžiagos / metodo naudojimas 

Informuoti sportininką apie 
LVGK sprendimą ir 
užregistruoti ADAMS  

Pateikti paraišką dėl LVG  

Sprendimas priimamas 
per 21 dieną Pateikti užpildytą paraišką 

ADO LVGK 

*ADO prisiima pagalbininko vaidmenį tarp sportininko ir LVGK. LVG reikalus tvarkantis ADO personalas neturėtų vykdyti 
veiklos kitose srityse, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, pvz., tyrimai ar informacijos rinkimas. 
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3 SKYRIUS: 

Kada kreiptis dėl LVG? 
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Paprastai sportininkai turėtų kuo greičiau arba iškilus būtinybei kreiptis dėl LVG. Vis dėlto kai kurie 
sportininkai gali pateikti paraišką atgaline data, pateikę mėginį ir tik tuo atveju, jei taikoma viena iš 
LVGTS 4.1 arba 4.3 straipsniuose išvardytų išimčių.  

 
 

1.0 Tik varžybų metu draudžiamų medžiagų atveju 

❖ Sportininkai turėtų kreiptis dėl LVG, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kitų varžybų, nebent 

tai būtų kritinė ar išskirtinė situacija.  

❖ Jei sportininkai žino, kad draudžiamą medžiagą vartos ilgą laiką, net jei tai draudžiama tik 

varžybų metu, jie vis tiek turėtų kuo greičiau kreiptis į atitinkamą ADO.  

 

 
2.0 Visada draudžiamų medžiagų atveju 

❖ Paraiška dėl LVG turi būti pateikta iš karto, kai tik diagnozuojama sveikatos būklė, dėl 

kurios reikia vartoti draudžiamą medžiagą ar draudžiamą metodą, arba kai tik sportininkas 

pasiekia varžybų lygmenį, dėl kurio reikia iš anksto pateikti paraišką dėl LVG suteikimo.  

 
 

❖ Kai kuriems sportininkams, kurie varžosi tik nacionaliniu ar žemesniu lygmeniu, jų NADO 

gali nereikalauti arba net neleisti jiems iš anksto pateikti paraiškos. Tai priklausys nuo 

NADO sporto prioritetų nustatymo programos ir antidopingo taisyklių. Šiems sportininkams 

bus leista pateikti paraišką atgaline data po to, kai jie pateiks mėginį, kai jiems bus taikoma 

dopingo kontrolė. Visada svarbu, kad sportininkai pirmiausia pasikonsultuotų su savo 

NADO (pavyzdžiui, per jos interneto svetainę) ir įsitikintų, ar jie patenka į šią kategoriją.  
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Kur kreiptis dėl LVG? 
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Sportininkas turėtų pateikti savo paraišką dėl LVG atitinkamai ADO per WADA Antidopingo 
administravimo ir valdymo sistemą (ADAMS) arba popierine forma, naudodamas atitinkamą paraiškos 
dėl LVG formą. Pastaruoju atveju ADO įveda informaciją į ADAMS.  

 
 

Vienu metu sportininkai gali kreiptis tik į vieną ADO dėl LVG dėl tos pačios sveikatos būklės. Be to, tuo 
pačiu metu sportininkams negali būti suteiktas daugiau nei vienas LVG dėl tos pačios sveikatos būklės.  

 
 

1.0 Nacionalinio lygmens sportininkai (NLS) 

❖ NLS turi kreiptis į savo NADO dėl LVG. NADO nusprendžia, kurie sportininkai laikomi NLS. 

Vis dėlto, kadangi kriterijai skirtingose NADO gali skirtis, sportininkams patariama kreiptis į 

savo NADO, jei prireiktų paaiškinimų ar patvirtinimo. Žr. struktūrinę schemą „Kur turėtų 

kreiptis NLS (arba žemesnio lygio sportininkai)?“ (2 paveikslėlis).  

 
 

❖ Atkreipkite dėmesį, kad pagal konkretaus NADO vertinimą kai kurie sportininkai gali būti 

nelaikomi NLS ir / arba jie gali būti laikomi žemo prioriteto sportininkais. Gali būti, kad 

jiems nereikės iš anksto pateikti paraiškos dėl LVG (LVGTS 4.1(c) straipsnis). 

Sportininkams derėtų susipažinti su NADO taisyklėmis arba kreiptis į NADO dėl 

paaiškinimų.  
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Kur turėtų kreiptis NLS (arba žemesnio lygio sportininkai)?  

Derėtų atkreipti dėmesį, kad Kodekse ir LVGTS kiekvienai NADO suteikiama teisė nuspręsti, kurie sportininkai 
patenka į jos jurisdikciją.  

 

 
2 paveikslėlis:  
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Kreipkitės į sporto organizacijos, už kurią dalyvaujate varžybose (arba kurios 
nariu(-e) esate arba kurios išduotą licenciją turite), šalies NADO, jei norite 

įsitikinti, ar patenkate į jos jurisdikciją dėl LVG. 

Jei nepatenkate į NADO jurisdikciją 

Kreipkitės į gyvenamosios šalies (jei skiriasi nuo nurodytos aukščiau) NADO. 

Jei nepatenkate į NADO jurisdikciją 

Jei nepatenkate į NADO jurisdikciją 

Jei dalyvaujate varžybose arba gyvenate šalyje, kuri skiriasi nuo Jūsų pilietybės šalies 
(t. y., Jūsų pasą išdavusios šalies), Jums derėtų kreiptis į savo pilietybės šalies NADO. 

Tuo atveju, jei nepatenkate į nė vienos iš minėtųjų NADO jurisdikciją dėl LVG pagal jos 
antidopingo taisykles, Jums turėtų būti leista teikti paraišką dėl LVG atgaline data, ją 
pateikiant tai ADO, kuriai yra suteikti rezultatų valdymo institucijos įgaliojimai (iš Jūsų 

mėginį paėmusiai organizacijai). 
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2.0 Tarptautinio lygmens sportininkai (TLS) 

 
TLS turi kreiptis dėl LVG tiesiogiai į savo TF. TF nusprendžia, kurie sportininkai yra laikomi tarptautinio 

lygio jų sporto šakoje, ir privalo paskelbti šią informaciją savo interneto svetainėje kaip:  

 
❖ jos jurisdikcijai priklausančių sportininkų sąrašą; arba  

❖ pranešimą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kuriuos sportininkus ji priskiria tarptautiniam 

lygiui ir kurie turi pateikti paraišką dėl naujo LVG arba prašyti pripažinti esamą NADO LVG.  

 
Jei sportininkas vis dar nežino, kur kreiptis, jis turėtų tiesiogiai susisiekti su savo TF.  

 
Jei sportininkas pereina iš nacionalinio į tarptautinį lygį, jis turi įspėti arba pranešti TF, jei jau turi NADO 

LVG. Tada TF turėtų prašyti NADO prieigos prie medicininės informacijos, siekiant įvertinti ir pripažinti 

(arba ne) LVG. Šis veiksmas gali būti nereikalingas, jei TF automatiškai pripažįsta LVG. TF savo 

interneto svetainėje turi paskelbti pranešimą, kuriame nurodoma, kokiose situacijose LVG bus 

pripažintas automatiškai. Informacijos apie automatinį atpažinimą rasite 21 skyriuje. Sportininko NADO 

gali padėti jiems atlikti šį procesą.  

 
Sportininkams, kurie pagal savo TF taisykles nėra TLS, bet kuriems NADO yra suteikusi LVG ir kurie 

vėliau dalyvauja tam tikrose tarptautinėse varžybose, reikės, kad jų LVG pripažintų atitinkama TF tam, 

kad būtų galima apsvarstyti, ar jis galioja tarptautiniu lygiu. Rekomenduojama TF savo interneto 

svetainėse skelbti varžybų, kurioms sportininkas turi siekti pripažinimo dėl jų NADO suteikto LVG, 

sąrašą.  

 
Gali būti atvejų, kai ne TLS neprivalo iš anksto kreiptis į savo NADO dėl LVG (pagal NADO taisykles). Jei 

šis sportininkas nusprendžia dalyvauti tarptautinėse varžybose, kurioms yra reikalingas išankstinis LVG 

patvirtinimas, jis turėtų kreiptis tiesiogiai į varžybas organizuojančią TF, nebent susitartų su atitinkama 

NADO dėl LVG įforminimo. TF turi pateikti aiškias ir glaustas gaires sportininkui, kur ir kada jis turėtų 

kreiptis. Gali būti situacijų, ypač daug dalyvių pritraukiančiose varžybose, kai bus taikomos taisyklės, 

pagal kurias žemesnio lygio sportininkai galės teikti paraiškas tik atgaline data.  
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3.0 Sportininkai mėgėjai (SM)  

 
Tai yra nauja 2021 m. Kodekse apibrėžta sportininkų kategorija, skirta sportininkams, kurie nedalyvauja 

aukšto lygio varžybose. SM nustato atitinkama NADO, tačiau jai negali būti priskiriamas sportininkas, 

kuris per penkerius metus iki bet kokio ADTP:  

 
❖ buvo TLS arba NLS;  

❖ atstovavo bet kuriai šaliai tarptautinėse varžybose atviroje kategorijoje;  

❖ buvo įtrauktas į bet kurį registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą (RTP) ar kitą 

informacijos apie buvimo vietą sąrašą.  

 
Norint sužinoti, ar privalo iš anksto pateikti paraišką dėl LVG, sportininkams derėtų peržiūrėti galiojančias 

NADO taisykles arba susisiekti su savo NADO. Priklausomai nuo taikomų taisyklių ir pagal LVGTS, 

sportininkas mėgėjas galės atgaline data kreiptis dėl LVG, atsižvelgdamas į LVGTS 4.1 (c) ir 4.1 (d) 

straipsnius.  
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Commented [GM6]: Registruotąjį testuotinų 

sportininkų sąrašą 
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5 SKYRIUS: 

Kokios yra sportininko pareigos, teikiant 

paraišką dėl LVG? 
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MEDICININĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO PAVYZDYS  

 
17-metis plaukikas, kuriam įtariamas diabetas. Idealiu atveju, prieš konsultuodamasis su 

gydytoju, jis apsilankys savo ADO interneto svetainėje, kur ras:  

 

Prašymo dėl LVG formą. Ją bus galima lengvai atsisiųsti iš atitinkamos ADO interneto 
svetainės arba bus galima įvesti tiesiai į ADAMS.  

 

 
LVG kontrolinio sąrašo sergant diabetu kopiją (žr. toliau pateiktame 3 paveikslėlyje). 
Atkreipkite dėmesį, kad dažniausiai pasitaikančių sveikatos būklių LVG kontroliniai 
sąrašai yra pateikiami daugeliu kalbų.  

9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kiekvieno apsilankymo metu sportininkas turi informuoti / priminti savo gydytojui, kad jis yra sportininkas, 
pagal jo ADO taikomą apibrėžimą, ir todėl jam yra taikomos antidopingo taisyklės.  

 
 

1.0 Tinkamos medicininės informacijos teikimas ADO  

 
Sportininkas privalo ADO ir ADO LVGK pateikti užpildytą paraišką dėl LVG su tinkama medicinine 

informacija diagnozės patvirtinimui. Sportininkui primygtinai rekomenduojama su savimi turėti ir pateikti 

gydytojui paraiškos dėl LVG formą ir atitinkamus LVG kontrolinius sąrašus arba turėti lengvai 

naudojamą elektroninę versiją.  
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https://www.wada-ama.org/en/resources/search?k=tue%2Bchecklist&search-category=resources&op=Search
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?k=tue%2Bchecklist&search-category=resources&op=Search
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3 paveikslėlis: LVG kontrolinis sąrašas, sergant diabetu (insulinas)  
 
 

 
 

Sportininkas turėtų bendradarbiauti su savo gydytoju, pildant paraiškos dėl LVG formą ir renkant 
patvirtinančius dokumentus, išvardytus LVG kontroliniame sąraše. Svarbu užtikrinti, kad gydytojas 
paraiškoje dėl LVG teisingai užpildytų visą medicininės informacijos, diagnozės ir išsamios vaistų 
informacijos skyrelius. Taip pat svarbu, kad jis pasirašytų ir nurodytų datą gydytojo deklaracijoje. 
Sportininkas gali savo nuožiūra visą informaciją faksu, paštu arba saugiu el. paštu išsiųsti ADO, kuri įves 
informaciją į ADAMS. Sportininkas arba gydytojas formą gali užpildyti tiesiogiai per ADAMS, jei turi 
paskyrą.  
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LEIDIMO VARTOTI GYDYMUI (LVG) KONTROLINIS SĄRAŠAS 
PARAIŠKA: DIABETAS 

DRAUDŽIAMA MEDŽIAGA: INSULINAS 

Šio kontrolinio sąrašo paskirtis yra padėti sportininkui ir jo gydytojui susipažinti su reikalavimais, taikomais paraiškai dė l LVG, 
padėsiančiais LVGK įvertinti, ar yra tenkinami atitinkami LVGTS kriterijai. Prašome atkreipti dėmesį, jog vien tik užpildytos  
paraiškos dėl LVG formos nepakanka; BŪTINA pateikti patvirtinančius dokumentus. Užpildyta paraiška ir kontrolinis sąrašas 
NEGARANTUOJA LVG suteikimo. Atvirkščiai, kai kuriose situacijose teisėtoje paraiškoje gali nebūti kiekvieno kontrolinio 
sąrašo elemento. 
 

Čia įterpkite savo logotipą ir pašalinkite ši teksto laukelį  

LEIDIMO VARTOTI GYDYMUI (LVG) KONTROLINIS SĄRAŠAS 
PARAIŠKA: DIABETAS | DRAUDŽIAMA MEDŽIAGA: INSULINAS 

PARAIŠKOS DĖL LVG FORMOJE TURI BŪTI: 
 

Visos dalys užpildytos įskaitoma rašysena 
 

MEDICININĖJE IŠVADOJE TURĖTŲ BŪTI PATEIKTA TOKIA IŠSAMI INFORMACIJA: 
 

Visa informacija pateikta [kalba] 
 

Paraišką teikiančio gydytojo parašas 
 

Sportininko parašas 
 

Ligos istorija: simptomai, amžius susirgus, ligos eiga, gydymo pradžia, hipoglikemija, diabetinė ketoacidozė, su 
diabetu susijusios komplikacijos (kai taikoma) 
 

Gydytojo atliktas simptomų, požymių ir tyrimų rezultatų vertinimas 
 
Diagnozė pagal tarptautinius kriterijus (gliukozės kiekio kraujyje nevalgius tyrimai / A1C arba atsitiktinis gliukozės 
kiekis kraujyje) 
 

Išrašyto insulino tipas, įskaitant dozę, vartojimo dažnumą ir būdą 
 

Laboratoriniai tyrimai (pvz., A1C profilis, gliukozės kiekis kraujyje) 
 

Per burną vartojamos gliukozės toleravimo testas (jei atlikta) 
 

Pagal ADO specifikaciją 
 

PATEIKTA PAPILDOMA INFORMACIJA: 
 

KARTU SU DIAGNOSTINIŲ TYRIMŲ REZULTATAIS TURĖTŲ BŪTI PATEIKIAMOS ŠIOS KOPIJOS: 
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Svarbu, kad sportininkas ir jo gydytojas žinotų, kad paraiška dėl LVG laikoma užbaigta tik tada, jei ji 
sudaro galimybę LVGK nustatyti, ar yra tenkinami LVGTS (4.2 straipsnyje) nustatyti kriterijai, ar ne.  

 
 

Paraiškos dėl LVG formoje turi būti įtraukta / pateikta ši informacija:  

 
 

❖ atitinkama diagnozė ir informacija apie vaistus (draudžiamos medžiagos / metodo 

pavadinimas, dozė, vartojimo būdas ir dažnis, galiojimo laikas / gydymo trukmė);  

❖ gydytojo pareiškimas (įskaitant vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir specialybę); ir  

❖ pagalbinė medicininė informacija (įskaitant išsamią ligos istoriją, pirminę diagnozę 

nustačiusio(-ių) gydytojo(-ų) dokumentus (jei įmanoma), atitinkamų tyrimų, laboratorinių 

tyrimų ir magnetinio rezonanso tyrimų rezultatus, jei taikoma, taip pat originalias 

medicinines ataskaitas ar pažymas).  

 
 

Prireikus išsamesnių paaiškinimų, sportininkams ir gydantiems gydytojams derėtų peržiūrėti LVG 
kontrolinius sąrašus, o Gairėse gydytojui dėl LVG pateikiami išsamesni reikalavimų paaiškinimai.  

 

 
Sportininkai turėtų pasilikti visos paraiškos dėl LVG formos ir visos medžiagos bei informacijos, pateiktos 
kartu su prašymu, kopijas. Visa atitinkama medicininė informacija, reikalinga LVGK sprendimo priėmimui, 
turi būti įvesta į ADAMS anglų arba prancūzų kalba. Galiausiai už šiuos vertimus yra atsakingas 
sportininkas, tačiau WADA rekomenduoja ADO padėti savo sportininkams.  

 
 

LVG informacija turi būti įvesta į ADAMS anglų arba prancūzų kalba. Priimtina pateikti išverstą 
santrauką, paaiškinančią diagnozę, pagrindinius klinikinių tyrimų elementus, medicininius tyrimus ir 
gydymo planą. Dviejų gydytojo eilučių, kuriose nurodoma diagnozė ir gydymas, vertimas nebūtų 
priimtinas. Santrauką turėtų parengti gydantis gydytojas arba ADO gydytojas / personalo narys, 
suprantantis atvejį / būklę. (Pavyzdžius rasite Priede). Vis dėlto, prireikus WADA gali paprašyti 
papildomų ligos istorijos vertimų.  

 
 

2.0 Neišsamių paraiškų tvarkymas  

 
ADO LVGK paraišką dėl LVG nagrinės tik po to, kai gaus tinkamai užpildytą paraiškos formą kartu su 

visa svarbia medicinine informacija. Neišsamias paraiškas ADO grąžins sportininkui jų užpildymui ir 

pakartotiniam pateikimui. ADO turėtų aiškiai paaiškinti sportininkams, kodėl jų paraiškos buvo laikomos 

neišsamiomis.  

 
3.0 Išsamesnės informacijos gavimas  

 
ADO LVGK gali paprašyti sportininko ar jo gydytojo papildomos informacijos, tyrimų ar magnetinio 

rezonanso tyrimų arba kitos informacijos ir / arba pasitelkti kitus medicinos ar mokslo ekspertus.  

 

24 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?k=tue%2Bchecklist&search-category=resources&op=Search
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?k=tue%2Bchecklist&search-category=resources&op=Search
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A158


9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Panašiai, WADA LVGK peržiūrint atvejį, jie gali prašyti ADO ir / arba sportininko papildomos informacijos, 

įskaitant tolesnius tyrimus, ir / arba pasitelkti kitus medicinos ar mokslo ekspertus. Vis dėlto WADA LVGK 

gali panaikinti suteiktą LVG, neprašydamas papildomos informacijos, o tada sportininkas turės iš naujo 

kreiptis į atitinkamą ADO dėl LVG. Jei ADO išvertė sportininko bylą, sportininkui bus suteikta galimybė 

peržiūrėti vertimą. Daugiau informacijos apie WADA LVG apžvalgas rasite 7 dalyje.  

 
4.0 Gydymo pradžia, prieš suteikiant LVG  

 
LVG galioja (nuo įsigaliojimo datos), ADO pranešus sportininkui, kad LVG buvo suteiktas.  

 
Sportininkai, kurie turi arba naudoja draudžiamą(-as) medžiagą(-as) arba draudžiamą(-us) metodą(-us) 

iki šio pranešimo gavimo, patys už tai prisiima riziką. Toks ankstesnis naudojimas ar turėjimas būtų 

laikomas ADTP, jei LVGK atsisakytų suteikti LVG. Vis dėlto, esant ekstremaliai medicininei situacijai arba 

prireikus skubaus gydymo, sportininkas neturėtų kelti pavojaus savo sveikatai ir turėtų žinoti, kad, esant 

tokioms aplinkybėms, jis galės atgaline data pateikti paraišką dėl LVG. Tokiai paraiškai dėl LVG vis tiek 

bus taikomi LVGTS 4.2 straipsnyje išvardyti kriterijai (nebent būtų taikomas LVGTS 4.3 straipsnis).  

 
Sportininkai turėtų įsitikinti, ar jų turima ar naudojama medžiaga ar metodas yra teisėti konkrečioje 

jurisdikcijoje (pvz., šalyje, valstijoje ar provincijoje), kurioje jie varžosi arba planuoja varžytis. LVG 

suteikia tik leidimą naudoti ir / arba turėti draudžiamą medžiagą ar metodą sporto varžybų metu. 

Pavyzdžiui, kanapės ar opioidai yra neteisėti įvairiose valstijose ir šalyse, o tų taisyklių pažeidimas gali 

turėti rimtų teisinių pasekmių, nepaisant to, ar buvo suteiktas LVG.  

 
5.0 Išlaidos, susijusios su paraiška dėl LVG  

 
Sportininkas yra atsakingas už visas su paraiška dėl LVG susijusias išlaidas ir už bet kokią papildomą 

LVGK reikalaujamą informaciją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 SKYRIUS: 

Kas vyksta, sportininkui pateikus paraišką dėl 

LVG?  
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1.0 Paraiškos dėl LVG įforminimas  

 
Paraiškas dėl LVG nagrinėja atitinkamos ADO LVGK. Pagal LVGTS 6.9 straipsnį LVGK kuo greičiau ir 

paprastai (t. y., nebent yra išskirtinių aplinkybių) ne vėliau kaip per 21 dieną nuo išsamios paraiškos 

gavimo nusprendžia, ar patenkinti paraišką. Be to, ADO per 21 dieną nuo sprendimo priėmimo turi įvesti 

visą reikiamą informaciją į ADAMS.  

 
Įvertinus paraišką dėl LVG, sportininkui bus išduodamas LVG pažymėjimas arba dokumentas, kuriame 

bus paaiškinta, kodėl buvo atsisakyta suteikti LVG (patvirtinantis visas svarbias sprendimo dėl atmetimo 

priežastis arba sąlygas, susijusias su suteiktu LVG).  

 
2.0 LVG galiojimas 

❖ LVGK kiekvienam LVG priskiria pradžios ir pabaigos datą, po kurios LVG galiojimas 

automatiškai baigsis. Nustatant galiojimo laikotarpio trukmę, LVGK turėtų vadovautis 

WADA Gairėmis gydytojui dėl LVG. Sportininkai turi žinoti savo LVG galiojimo laikotarpio 

trukmę ir būti pasiruošę pakartotinai pateikti paraišką iš anksto, jam dar nesibaigus.  

❖ LVG gali būti panaikintas, nepasibaigus jo galiojimo laikotarpiui, jei sportininkas nesilaiko 

kurio nors iš LVGK suteikiant LVG nustatytų reikalavimų ar sąlygų. Pavyzdžiui, LVGK gali 

leisti naudoti testosteroną, taikant griežtas sąlygas, galimai įskaitant atnaujintų klinikinių 

tyrimų rezultatų pateikimą ADO.  

❖ DRO LVG gali būti suteiktas tik DRO varžybų metui. Jei sportininkui reikia toliau naudoti 

draudžiamą medžiagą ar metodą ir dalyvauti sporto varžybose, jis turės kreiptis į 

atitinkamą ADO (t. y., savo NADO arba TF, jei taikoma) dėl naujo LVG.  
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7 SKYRIUS: 

Kas vyksta, suteikus LVG? 
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1.0 Gydymo pakeitimai  

 
LVG suteikiamas tam tikrai dozei, dažnumui, vartojimo būdui ir trukmei. Dėl to, reikšmingai pasikeitus 

LVG nurodytoms sąlygoms, sportininkas turi susisiekti su savo ADO, siekiant nustatyti, ar jis gali tiesiog 

pateikti naują informaciją, ar turi pateikti paraišką dėl naujo LVG. Pripažįstama, kad esant tam tikroms 

sveikatos būklėms, dozės gali svyruoti, ypač ankstyvosiose gydymo stadijose, pvz., esant tokiai būklei 

kaip nuo insulino priklausomas diabetas. ADO gali leisti tam tikrą lankstumą dėl dozių, tačiau tai turėtų 

būti pažymėta suteikto LVG sąlygose. Reikėtų žinoti, kad tuo atveju, jei sportininkui nustatomas 

teigiamas testo rezultatas (AAF), kuris yra nesuderinamas su LVG, sportininkas gali būti apkaltintas 

ADTP. Pavyzdžiui, sportininkui suteiktas LVG 10 mg medžiagos X kasdien; tačiau apskaičiuota 

draudžiamos medžiagos koncentracija, nustatyta jo pateiktame mėginyje, parodė, kad jis vartojo daug 

daugiau nei patvirtinta dozė.  

 
2.0 LVG atnaujinimas  

 
Nors ne visus tyrimus ar vertinimus būtinai reikia pakartoti, LVG negalima atnaujinti be naujos gydytojo 

konsultacijos ir patvirtinimo. Sportininkas turi užpildyti naują paraišką, kurią turi pasirašyti jo gydytojas. 

Sportininkas turėtų iš naujo pateikti paraišką dėl naujo LVG iš anksto tam, kad liktų pakankamai laiko 

sprendimui dėl paraiškos priimti, prieš pasibaigiant esamo LVG galiojimui. Jokiomis aplinkybėmis 

neleidžiama automatiškai pratęsti LVG.  

 
Gali būti, kad nereikės atlikti išsamaus pakartotinio įvertinimo, ypač esant ilgalaikėms sveikatos būklėms. 

Vis dėlto tai yra daroma kiekvienu konkrečiu atveju ir sportininkui patariama pateikti atnaujintą 

informaciją, o ne trumpą gydytojo pastabą, kad sportininkas turėtų tęsti gydymą. Nors sportininkas gali 

gauti pranešimą apie bebaigiantį galioti LVG, jam tenka atsakomybė ir jis turi tai žinoti ir prireikus prašyti 

pratęsti savo LVG.  

 
Jei sportininkas kreipiasi dėl savo LVG atnaujinimo, ADO automatiškai perkels atitinkamą medicininę 

informaciją iš ankstesnio(-ų) LVG į naują paraišką.  
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8 SKYRIUS:  

Kas vyksta, atsisakius suteikti LVG? 
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1.0 Atsisakymo priežasčių paaiškinimas  

 

Jei paraiška dėl LVG atmetama, LVGK turi pateikti sportininkui paaiškinimą, kodėl buvo atsisakyta 

suteikti LVG pagal kiekvieną iš atitinkamų LVGTS 4.2 straipsnio kriterijų. Nepakanka nurodyti, kad 

„LVGTS 4.2(c) straipsnis (nėra pagrįstos alternatyvos) nebuvo įvykdytas“. LVGK turėtų paaiškinti, kaip 

priėmė savo sprendimą.  

 
2.0 Trūkstama medicininė informacija  

 
Jei atsisakoma suteikti LVG dėl medicininių tyrimų ir / arba kitos informacijos, reikalingos LVGTS 4.2 

straipsnio kriterijų tenkinimui įrodyti, trūkumo, atvejis neturėtų būti perduotas atitinkamai nacionalinio 

lygmens apeliacinei institucijai, Sporto arbitražo teismui (CAS) arba WADA. Vietoj to, byla turėtų būti 

užpildyta ir vėl pateikta ADO. Dėl pagalbos ir patarimų sportininkai turėtų kreiptis į savo ADO.  
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9 SKYRIUS: 

Kur galima pateikti apeliaciją dėl sprendimo dėl LVG? 
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1.0 Nacionalinio lygmens sportininkas  

 
Jei NLS norėtų teikti apeliaciją dėl NADO LVGK sprendimo, jis tai turėtų padaryti atitinkamoje savo šalies 

nacionalinėje apeliacinėje institucijoje. NADO turėtų konsultuoti sportininką šio proceso metu.  

 
NLS negali pateikti apeliacijos CAS, nebent tai yra numatyta jo NADO taisyklėse. Nacionalinės 

apeliacinės institucijos sprendimas yra galutinis. Vis dėlto WADA ir sportininko TF (ir Tarptautinis 

olimpinis komitetas arba Tarptautinis paralimpinis komitetas, jei taikoma) turi teisę apskųsti nacionalinio 

lygmens apeliacinės institucijos sprendimą CAS. WADA gali bet kuriuo metu savo iniciatyva peržiūrėti 

bet kurį sprendimą dėl LVG.  

 
NLS taip pat gali prašyti, kad WADA peržiūrėtų NADO LVGK sprendimą; vis dėlto WADA neprivalo 

atlikti tokios peržiūros.  

 

 
2.0 Tarptautinio lygmens sportininkas  

 
TLS gali prašyti, kad WADA peržiūrėtų jų atmestą paraišką dėl LVG. Vis dėlto WADA neprivalo peržiūrėti 

visų sprendimų dėl LVG ir gali tai padaryti savo nuožiūra. Yra atvejų, kai WADA turi sutikti dėl peržiūros 

(žr. 7 dalyje).  

 
TLS (arba jo NADO) gali apskųsti TF sprendimą dėl LVG CAS, jei WADA pakartotinai nesvarsto šio 

sprendimo arba, jei jį peržiūri WADA ir po peržiūros sprendimas nepakeičiamas.  

 
Svarbu pažymėti, kad tokiais atvejais sportininko arba NADO skundžiamas sprendimas yra TF 

sprendimas dėl LVG.  

 
Jei WADA peržiūri bet kurį sprendimą dėl LVG ir jį panaikina, sportininkas arba atitinkama NADO arba 

TF gali WADA sprendimą apskųsti CAS.  
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10 SKYRIUS: 

Kaip yra tvarkoma sportininkų asmeninė 

informacija viso proceso dėl LVG metu  
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1.0 Sportininko informacijos tvarkymas  

 
Kai sportininkas kreipiasi dėl LVG, jo prašoma ADO pateikti informaciją apie sveikatą tam, kad ji, 

pasikonsultavsi su sveikatos priežiūros specialistais, galėtų nustatyti, ar sportininkas gali naudoti 

medžiagą arba metodą, kuris paprastai būtų draudžiamas sporto šakoje. Tai apima medicininės būklės 

diagnozę ir išsamią informaciją apie medikamentus, taip pat patvirtinamuosius medicininius įrašus, 

pavyzdžiui, ligos istoriją, tyrimų rezultatus, magnetinio rezonanso tyrimus ir kt.  

 
Sportininko ADO turėtų jį išsamiai informuoti apie informaciją, reikalingą jo paraiškai, kaip ji bus 

naudojama ir kas turės galimybę su ja susipažinti paraiškos teikimo proceso metu. Paraiškos dėl LVG 

formoje pateikiama šios informacijos santrauka.  

 
Kai sportininkas kreipiasi dėl LVG, ADO gali jo paprašyti patvirtinti, kad, esant poreikiui, jis leidžia savo 

gydytojui perduoti papildomą informaciją apie sveikatą atitinkamo LVGK nariams. LVGK nariai yra 

gydytojai, kuriems pavesta įvertinti paraiškas dėl LVG. Sportininkai gali bet kada atšaukti gydytojui duotą 

leidimą perduoti šią informaciją. Jei sportininkas tai padarys, paraiška dėl LVG arba prašymas pripažinti 

LVG bus laikomas atšauktu ir nebus patvirtintas.  

 
Jei sportininkas turi ADAMS paskyrą, užpildžius paraišką dėl LVG, jis gali ją pateikti tiesiogiai per šią 

platformą. ADO taip pat gali leisti pateikti registruotu paštu arba saugiame portale. Naudojantis el. paštu, 

rekomenduojama neprisegti paraiškos ir patvirtinančių dokumentų, vietoj to WADA rekomenduoja 

naudoti saugią failų dalijimosi sistemą tam, kad būtų galima saugiai dalytis šiais dokumentais. Šios 

sistemos sudaro galimybę dalytis nuoroda į saugią vietą, kur sportininkas įkėlė savo dokumentus. Šios 

sistemos taip pat sudaro galimybę sportininkams nustatyti nuorodos leidimus, pavyzdžiui, reikalaujant, 

kad gavėjas pats patvirtintų savo tapatybę (pvz., su slaptažodžiu), tik tam tikrą laikotarpį leidžiant 

atsisiųsti dokumentus ir pranešant sportininkui, kai jie yra atsisiunčiami. Sportininko ADO taip pat gali 

atsiųsti „įkėlimo nuorodą“ el. paštu, jei jis naudojasi viena iš šių sistemų. Jei šių sistemų nėra, sportininkai 

turėtų apsvarstyti galimybę bent jau apsaugoti savo dokumentus slaptažodžiu, kuriuo galėtų atskirai 

dalytis su ADO.  

 
Nesvarbu, kaip sportininkas pateikė paraišką dėl LVG, ADO ją įkels į ADAMS tam, kad ji būtų 

pasiekiama WADA ir kitoms ADO, kurioms tai yra reikalinga, siekiant peržiūrėti ir pripažinti LVG.  
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Konkrečiau:  

 

❖ WADA reikalinga prieiga prie visos ADAMS pateiktos LVG informacijos tam, kad galėtų 

įsitikinti, jog LVG suteikta arba atmesta pagal Kodekso ir LVGTS taisykles. Daugiau apie 

tai, kaip WADA tvarko LVG informaciją, galite sužinoti ADAMS privatumo politikoje; 

❖ Sportininko NADO ir TF turi žinoti, kad LVG buvo suteiktas arba atmestas ir kam jis yra 

skirtas tam, kad jie žinotų, jog AAF nederėtų laikyti ADTP, kai šis patenka į LVG taikymo 

sritį;  

❖ Jei ADO turi pripažinti LVG, ji turėtų susisiekti su jį suteikusiu asmeniu ir paprašyti prieigos 

prie medicininės bylos, esančios ADAMS skirtuke „Diagnostikos informacija“; ir   

❖ Jei ADO bendradarbiauja su paslaugų teikėjais dėl LVG valdymo, gali būti, kad jie taip pat 

turės prieigą prie LVG informacijos. ADO turėtų informuoti sportininką, jei taip yra.  

 
Norėdami geriau suprasti, kaip LVG informacija tvarkoma ADAMS, sportininkai gali peržiūrėti atsakymą į 

klausimą Kokia informacija yra renkama ADAMS, kaip ji yra naudojama ir kaip ja yra dalijamasi? 

mūsų ADAMS privatumo ir saugos DUK. 

 

Už ADAMS ribų, paraiškas dėl LVG vertins ADO ir WADA už LVG atsakingi asmenys. Jas taip pat 

vertins sportininko ADO ir LVGK priklausantys WADA gydytojai. Kartais, norint tinkamai įvertinti paraišką, 

reikia konsultuotis ir su kitais nepriklausomais ekspertais.  

 
2.0 Sportininko informacijos apsauga  

 
ADO taikomi griežti konfidencialumo reikalavimai, susiję su sportininko LVG informacija. Visa paraiškoje 

dėl LVG esanti informacija, įskaitant patvirtinančią medicininę informaciją, ir bet kokia kita informacija, 

susijusi su paraiškos dėl LVG vertinimu, turi būti tvarkoma, laikantis medicininio konfidencialumo 

principų.  

 
Gydytojams, kurie yra LVGK nariai, ir bet kokiems kitiems ekspertams, su kuriais konsultuojamasi, turi 

būti taikomos konfidencialumo sutartys. Gydytojams taip pat paprastai taikomi tam tikri profesiniai 

įsipareigojimai, siekiant apsaugoti pacientų konfidencialumą.  

 
Pagal Tarptautinį privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartą (TPADAS), ADO darbuotojai 

taip pat turi pasirašyti konfidencialumo sutartis, o ADO turi įgyvendinti griežtas privatumo ir saugumo 

priemones, skirtas sportininko asmeninės informacijos apsaugai. TPADAS numatytas reikalavimas ADO 

taikyti aukštesnius saugumo lygius LVG informacijai dėl šios informacijos slaptumo.  

 
Informaciją apie saugumą ADAMS galite rasti peržiūrėję atsakymą į klausimą Kaip Jūsų informacija yra 

apsaugota ADAMS?  mūsų ADAMS privatumo ir saugos DUK. 
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Įsimintini punktai  

 
 

Sportininkams derėtų susipažinti su draudžiamųjų medžiagų ir metodų 

sąrašu bei LVG procesu. 

 

 
Sportininkams derėtų kreiptis į savo ADO dėl pagalbos ir patarimų dėl LVG 

proceso. 

 

 
WADA įspėja sportininkus pasirūpinti, kad jų LVG patvirtinamieji 

dokumentai būtų pakankami tam, kad atitiktų LVGTS kriterijus. Reikalingos 

medicininės informacijos santrauką, skirtą sportininkams ir jų gydytojams, 

galite rasti WADA interneto svetainėje LVG kontroliniai sąrašai). 

 

 
Sportininkai savo dopingo kontrolės formoje turėtų nurodyti bet kokius 

vartojamus vaistus ar papildus. 

 

 
Sportininkams derėtų žinoti, kad yra tam tikrų situacijų, kai paraiška dėl 

LVG gali būti pateikta atgaline data (žr. 10 skyriuje). 
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3 DALIS: 

LVG gavimas  
Ši dalis padės Jums suprasti LVG Tarptautinio standarto 4.0 straipsnį. Tai yra pagrindiniai kriterijai, 

kuriuos turėtų žinoti kiekvienas asmuo, kreipdamasis dėl LVG arba vertindamas LVG. Pateikiami 

hipotetiniai pavyzdžiai, papildomai paaiškinantys situaciją.  
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11 SKYRIUS: 

Kada sportininkas gali kreiptis dėl LVG 

atgaline data (LVGTS 4.1 straipsnis)? 
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Nors WADA ragina visus sportininkus iš anksto kreiptis dėl LVG, tai ne visada įmanoma, ypač kai 
sportininkams yra reikalinga skubi medicininė pagalba. Sportininko sveikata ir saugumas yra svarbiausia, 
todėl nederėtų atsisakyti jokio gydymo, jei dėl to kiltų pavojus sportininko sveikatai.  

 
 

LVGTS 4.1(a)–(e) straipsniai apima įvairius scenarijus, kai sportininkas gali neturėti galimybės arba 
neprivalo iš anksto pateikti paraiškos dėl LVG. Pagal 4.1 straipsnį pateikta paraiška atgaline data suteikia 
galimybę sportininkui kreiptis dėl LVG, tik pradėjus naudoti draudžiamą medžiagą ar metodą. Turi būti 
tenkinami visi 4.2 straipsnyje nustatyti kriterijai tam, kad LVG būtų suteiktas atgaline data pagal LVGTS 4.1 
straipsnį.  

 
 

Priimant sprendimus dėl LVGTS 4.1 straipsnyje nurodytų kriterijų, taikomų paraiškų pateikimui atgaline 
data, dažnai reikia įvertinti ne tik medicininius veiksnius. Dėl to juos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
įvertinti atitinkama ADO ir prireikus konsultuotis su savo LVGK nariu(-iais).  

 
 

Paraiškos dėl LVG atgaline data gali būti teikiamos, esant šioms aplinkybėms:  

 
 

1.0 Paraiška atgaline data  
 

a) Buvo būtinas neatidėliotinas arba skubus sveikatos būklės gydymas.  

 
Žodis „skubus“ buvo įtrauktas į naująjį LVGTS, nes pripažįstama, kad sportininkams gali būti paskirti 

medikamentai ar gydymas ir patariama nedelsiant pradėti jo taikymą. Nors situacija gali būti nelaikoma 

neatidėliotina medicinine pagalba, jei gydymas nebus pradėtas nedelsiant, gali kilti pavojus sportininko 

sveikatai.  

 
ADO turėtų turėti vidines procedūras, kurios, kai tik įmanoma, paspartintų LVG įvertinimą ir suteikimą 

kritinėse situacijose.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (a) – NEATIDĖLIOTINAS GYDYMAS 

Biografijos faktai 

Sportininkas yra 28 metų amžiaus profesionalus futbolininkas. 

 

Atvejo veiksmų planas 

Žaidžia už savo šalį tarptautiniame turnyre.  

Turnyras vyksta vasaros viduryje, esant itin aukštai temperatūrai.  

Po varžybų žaidėjas yra ties kolapso riba, jam pasireiškia tam tikri klinikiniai 
dehidratacijos, taip pat hipertermijos požymiai.  

Komandos gydytojas žaidėjui persirengimo kambaryje į veną suleidžia 1000 ml 
(500 ml NaCl + 500 ml gliukozės), taip pat suteikia pagalbą dėl hipertermijos.  

 

Santrauka 

Komandos gydytojas gali teikti paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 
4.1(a) straipsnį.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (a) – SKUBUS GYDYMAS  

Biografijos faktai 

25 metų amžiaus ištvermės sportininkas.  

Dokumentais patvirtinta astmos ir sunkios alergijos žiedadulkėms ligos istorija nuo 
vaikystės.  

 

Dabartiniai medikamentai 

Inhaliacinis flutikazonas + formoterolis  

Geriamasis leukotrienų antagonistas  

Geriamieji antihistamininiai vaistai  

Prieš mankštą inhaliuojamas salbutamolis + ipratropiumo bromidas   

 

Atvejo veiksmų planas 

Sportininkas dalyvauja pagrindinėse varžybose tokiu metu laiku, kai ore yra padidėjęs 
žiedadulkių kiekis.  

Likus trims dienoms iki varžybų, sportininkui paūmėjo astma, todėl būtina skubi 
medicininė konsultacija.  

Gydantis gydytojas pataria dažniau vartoti inhaliacinį salbutamolį ir skir ia geriamąjį 
prednizoloną.  

Sportininkas parenkamas dopingo kontrolei, jo abiejų medžiagų testas yra teigiamas 
(t. y., gaunamas AAF).  

 

Santrauka 

Sportininkas gali teikti paraišką dėl LVG atgaline data pagal 4.1(a) straipsnį, 
pateikdamas medicininius dokumentus.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (b) – 1 ATVEJIS 

Biografijos faktai 

Sportininkas yra 20 metų amžiaus sprinteris.  

Vaikystėje diagnozuotas 1 tipo cukrinis diabetas.  

 

Dabartiniai medikamentai 

Lantus Solostar 5 TV kasdien  

Novorapid 2,5 TV prieš pagrindinį valgį ir pagal poreikį  

 

Atvejo veiksmų planas 

Sportininkas laimi koledžo lenktynes ir po keturių dienų patenka į nacionalinį 
čempionatą.  

Jis niekada nedalyvavo nacionalinio lygio varžybose.  

NADO reikalauja, kad visi sportininkai, dalyvaujantys nacionalinio lygio varžybose, iš 
anksto pateiktų paraišką dėl LVG.  

Sportininkas yra toli nuo namų, neturi tiesioginės prieigos prie medicininių dokumentų 
ir negali prieš varžybas parengti paraiškos dėl LVG.  

Sportininkas dalyvauja varžybose, yra patikrinamas ir nustatomas AAF dėl insulino.  

 

Santrauka 

Sportininkas gali teikti paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 4.1(b) straipsnį.   
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b) Nepakankamas laikas, galimybė ar kitos išskirtinės aplinkybės, dėl kurių prieš paimant 
mėginius nebuvo galima pateikti / apsvarstyti paraišką dėl LVG.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (b) – 2 ATVEJIS 

Biografijos faktai 

Sportininkė yra 27 metų amžiaus plaukikė. 

Prieš penkerius metus jai buvo diagnozuotas opinis kolitas (OK).  

 

Dabartiniai medikamentai 

Sulfasalazinas 500 mg tris kartus per parą  

Nereceptiniai probiotikai  

 

Atvejo veiksmų planas 

Likus keturioms dienoms iki nacionalinio lygio plaukimo varžybų, sportininkei paūmėjo 
OK.  

Gydytojas jai paskiria 7 dienų prednizolono kursą ir sportininkė pateikia paraišką dėl 
LVG.  

ADO gavo sportininkės paraišką dieną prieš varžybas ir nepateikė jos savo LVGK, 
prieš jai dalyvaujant savo varžybose.  

Savo varžybose ji užėmė trečią vietą, o po jų buvo patikrinta. Jai nustatytas AAF.  

 

Santrauka 

ADO tvarko paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 4.1(b) straipsnį. 
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (c) 

Biografijos faktai 

Sportininkė yra 30 metų amžiaus ledo ritulininkė.  

Sportininkei anksčiau buvo diagnozuotas policistinių kiaušidžių sindromas.  

 

Dabartiniai medikamentai 

Spironolaktonas 50 mg vieną kartą per parą  

 

Atvejo veiksmų planas 

Dalyvaujant nacionalinio lygio čempionatuose, jai atlikta patikra ir nustatytas AAF dėl 
spironolaktono ir jo metabolitų.  

Jos šalyje yra mažai ledo ritulininkų, populiaresnis futbolas, regbis ir lengvoji atletika.  

Siekdama nustatyti prioritetus ištekliams, ši konkreti NADO pareiškia, kad 
nacionalinio lygio ledo ritulininkams išankstinis LVG yra nereikalingas.  

 

Santrauka 

Sportininkė gali teikti paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 4.1(c) straipsnį.  
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c) Dėl tam tikrų sporto šakų nacionalinio lygio prioritetų nustatymo, sportininko NADO 
neleido arba nereikalavo, kad sportininkas pateiktų paraišką dėl LVG ateičiai.  

 
❖ NADO gali nustatyti prioritetus tam tikroms sporto šakoms dėl išteklių ar kitų teisėtų 

priežasčių ir dėl to neleisti arba reikalauti, kad konkrečiose sporto šakose besivaržantys 
sportininkai iš anksto teiktų paraiškas dėl LVG.  

 
 

❖ Daugiau gairių šiuo klausimu paprastai įtraukiama į NADO antidopingo taisykles, o gairės 
taip pat turėtų skelbiamos NADO interneto svetainėje.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (d) 

Biografijos faktai 

Sportininkas yra 17 metų amžiaus rutulio stūmėjas.  

Esant 7 metų amžiaus, jam buvo diagnozuotas ADHD [dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo 
sindromas]. 

 

Dabartiniai medikamentai 

Concerta 54 mg kiekvieną rytą  

Ritalinas 10 mg vieną kartą per parą 16 val.  

 

Atvejo veiksmų planas 

Šis jaunas sportininkas dalyvauja savo pirmuosiuose nacionalinio lygio 
čempionatuose ir netikėtai užima vietą ant prizininkų pakylos.  

Jis parenkamas dopingo kontrolei ir nustatomas AAF.  

 

Santrauka 

Sportininko NADO patarė pateikti paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 
4.1(d) straipsnį.  
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d) Jei ADO nusprendžia paimti mėginį iš sportininko, kuris nėra TLS arba NLS, ir tas 
sportininkas dėl terapinių priežasčių naudoja draudžiamą medžiagą arba draudžiamą 
metodą, ADO turi leisti sportininkui pateikti paraišką dėl LVG atgaline data.  

 
❖ Priklausomai nuo ADO taisyklių, sportininkų, kurie dalyvauja žemesnio nei nacionalinio 

lygio varžybose, negali būti reikalaujama ir / arba jiems gali būti neleidžiama teikti paraišką 
dėl LVG, prieš naudojant draudžiamą medžiagą ar metodą.  
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e) Draudžiamos medžiagos, kuri draudžiama tik varžybų metu, vartojimas ne varžybų 
metu.  

 
❖ Tam tikrose situacijose sportininkui gali prireikti gydymo ne varžybų metu, vartojant 

vaistus, kurių sudėtyje yra varžybų metu draudžiamos medžiagos. Tokiomis aplinkybėmis 
mėginyje vis tiek gali būti rastas pakankamas kiekis medžiagos ir, patikrinus varžybų 
metu, išlieka AAF rizika. Kitaip tariant, medžiaga vis tiek gali išlikti sportininko organizme 
ir, atliekant dopingo testą, gali būti aptikta, praėjus kelioms dienoms po jos vartojimo.  

 
 

❖ Jei sportininkui nustatomas AAF, tokiu atveju ADO turi suteikti sportininkui galimybę 
pateikti paraišką dėl LVG atgaline data dėl atitinkamos draudžiamos medžiagos (jei 
sportininkas paraiškos nepateikė iš anksto). Pavyzdys yra gliukokortikoidų (GK) vartojimas 
ne varžybų metu.  

LVGTS 4.1(e) straipsnis užtikrina sportininkui teisę pateikti paraišką atgaline data bei panaikina 
reikalavimą ADO įvertinti išankstines paraiškas dėl LVG, kurios dažnai nėra būtinos. 

. 

 
 

Toliau plėtojant LVGTS 4.1(e) straipsnį; per greitas kai kurių vaistų vartojimo nutraukimas arba dozės 
sumažinimas gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai ir jokiu būdu nederėtų to daryti, nepasitarus su 
sportininko gydytoju ir visapusiškai neįvertinus su tuo susijusios rizikos.  

 

Naujos pranešimo apie GK ribos su pasišalinimo laikotarpiais bus nustatytos 2022 m., pakeitus 
draudžiamus GK vartojimo būdus. Pasišalinimo laikotarpiai padės sportininkams nuspręsti, ar varžybų 
metu jiems gali būti nustatytas AAF ir ar reikės teikti paraišką dėl LVG. Akivaizdu, kad kuo arčiau yra 
pasišalinimo laikotarpio pabaiga, tuo didesnė tikimybė, kad pranešimo apie GK lygiai bus viršyti. Vis dėlto 
sportininkai, vartojantys bet kokius medikamentus, kurie gali būti draudžiami, turėtų būti pasirengę pateikti 
reikiamus medicininius dokumentus. Atitinkamas sveikatos būkles rasite LVG kontroliniuose sąrašuose. 
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (e) – 1 VEIKSMŲ PLANAS 

Biografijos faktai 

Sportininkas yra 33 metų amžiaus vežimėlių krepšinį žaidžiantis sportininkas.  

Likus savaitei iki Europos čempionato, jam diagnozuojamas bronchitas.  

Jo gydytojas paskiria antibiotikų ir prednizono kursą, kurio pabaiga numatoma dieną 
prieš varžybas.  

 

Medikamentai 

Amoksicilinas 500 mg tris kartus per parą 7 paras  

Prednizolonas 30 mg ryte 5 paras  

 

Atvejo veiksmų planas 

Varžybų metu jam atliekama patikra ir nustatomas AAF dėl prednizolono.  

 

Santrauka 

Sportininkas gali teikti paraišką dėl LVG pagal LVGTS 4.1(e) straipsnį.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.1 (e) – 2 VEIKSMŲ PLANAS 

Biografijos faktai 

27 metų amžiaus regbio žaidėjas, patyręs 2 laipsnio akromioklavikulinio sąnario 
patempimą (peties atsiskyrimas).  

Sportininkui taikoma fizinė terapija, jis naudoja šaldančius kompresus ir vartoja 
NVNU.  

Jis nustoja treniruotis ir praleidžia dvejas rungtynes.  

Jis nori žaisti kitų rungtynių metu, bet vis tiek jaučia skausmą.  

Komandos gydytojas siunčia jį pas chirurgą ortopedą, kuris suleidžia GK į 
akromioklavikulinį sąnarį, likus 36 valandoms iki kitų rungtynių.  

Sportininkas prašo ortopedo medicininės pažymos, kurią jis perduoda savo gydytojui 
tam, kad jis tai užregistruotų savo įrašuose.  

 

Medikamentai 

Betametazonas (Celestone) 1 ml į akromioklavikulinį sąnarį  

Paracetamolis 500 mg (po dvi tabletes keturis kartus per parą)  

 

Atvejo veiksmų planas 

Sportininkas žaidžia ir po to jam taikoma dopingo kontrolė, nustatant AAF dėl 
betametazono.  

 

Santrauka 

Jis gali teikti paraišką dėl LVG pagal LVGTS 4.1(e) straipsnį. 

Teikiant paraiškas dėl LVG atgaline data pagal 4.1 c-e: 

❖ Patartina, kad sportininkas iš anksto susirinktų atitinkamas medicinines išvadas, jei 
prireiktų teikti paraišką dėl LVG atgaline data.  

❖ WADA ragina bet kurį sportininką susisiekti su savo ADO ir aptarti paraiškų teikimo 
atgaline data procesą tam, kad geriau suprastų savo teises ir pareigas.  

9 
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LVGTS 4.2 straipsnyje nustatyti pagrindiniai kriterijai, 
kuriuos reikia įvykdyti dėl LVG suteikimo. LVGK įvertins 
sportininko ir jo gydytojo pateiktą medicininę informaciją, 
siekiant nustatyti, ar, atsižvelgiant į tikimybių 
pusiausvyrą, jie įvykdė savo įrodinėjimo pareigą tam, 
kad atitiktų visus keturis kriterijus. LVG bus suteiktas tik 
tuo atveju, jei bus įvykdytos visos LVGTS 4.2 straipsnyje 
išvardytos sąlygos.  

 
 

„Tikimybių pusiausvyra“ yra žemesnis įrodymo 
standartas nei „neginčijamas pažeidimo įrodymas“ ir 
reiškia, kad LVGK yra įsitikinęs, jog yra labiau tikėtina, 
kad kriterijus buvo įvykdytas.  

 
 

Toliau pateikiama detalesnė keturių kriterijų analizė ir pateikiami atvejų pavyzdžiai:  

 
 

1.0 LVGTS 4.2 kriterijų vertinimas  
 

a) Atitinkamos draudžiamos medžiagos arba draudžiamo metodo poreikis diagnozuotos 
sveikatos būklės gydymui pagrįstas atitinkamais klinikiniais įrodymais.  

 
Siekdamas patenkinti šią sąlygą, sportininkas, įvertinęs tikimybių pusiausvyrą, turi įrodyti, kad jo sveikatos 

būklė yra tikra, ir, padedamas gydytojo, įrodyti, kad šiai sveikatos būklei reikalingas aprašytas gydymas. 

Nepakanka, kad jo gydytojas tiesiog pateiktų diagnozę. Vietoj to paraiškas dėl LVG vertinantys LVGK turi 

sugebėti suprasti, kaip buvo nustatyta diagnozė. Išsami informacija apie reikalingus dokumentus yra 

aprašyta Gairėse gydytojui dėl LVG  ir LVG kontroliniuose sąrašuose, skirtuose įvairioms sveikatos 

būklėms, juos galima atsisiųsti iš WADA interneto svetainės.  

 
Draudžiamos medžiagos arba draudžiamo metodo naudojimas gali būti būtino diagnostinio tyrimo, o ne 

gydymo dalis. Vis dėlto tai turėtų būti retas atvejis ir vis tiek reikės tvirto paraišką patvirtinančio medicininio 

pagrindimo (komentaras dėl LVGTS 4.2(a) straipsnio). Kaip pavyzdį galima paminėti adrenokortikotropinio 

hormono (AKTH) stimuliacijos testą, naudojamą antinksčių nepakankamumui diagnozuoti. Derėtų 

pažymėti, kad „diagnostiniai tyrimai“ neapima draudžiamų medžiagų, tokių kaip testosteronas, bandymų ar 

tyrimų.  
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Vienas iš dviejų pagrindinių Kodekso 

tikslų yra:  

 
Ginti pagrindinę sportininkų teisę dalyvauti 

sporte be dopingo ir taip skatinti sportininkų 

sveikatą, sąžiningumą ir lygybę visame 

pasaulyje.  

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A158
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?k=tue%2Bchecklist&search-category=resources&op=Search
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ATVEJO PAVYZDYS 4.2 (a) 

Biografijos faktai 

❖ Sportininkas yra futbolininkas, patekęs į U17 nacionalinę rinktinę.  

❖ Jis mokykloje dažnai buvo nedėmesingas ir kalbėjo pamokų metu.  

❖ Jo šeimos gydytojo konsultacija rodo, kad jam gali pasireikšti dėmesio stokos ir 
hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD).  

❖ Gydytojas skiria Adderall (amfetaminą / dekstroamfetaminą), stimuliuojantį medikamentą.  

❖ Pradėjus gydymą, sportininko elgesys ir akademiniai rezultatai žymiai pagerėja.  

❖ Dabar, atrinktas į U17 atstovų komandą, jis dalyvauja internetu vykdomuose mokymuose 
apie antidopingą ir supranta, kad Adderall yra įtrauktas į Draudžiamų medžiagų ir metodų 
sąrašą, jei būtų vartojamas varžybų metu.  

❖ Jis pateikia paraišką dėl LVG, pridėdamas gydytojo pažymą, kurioje informuojama apie jo 
ligos istoriją ir vaistų veiksmingumą.  

 

Aplinkybės 

❖ Siekdamas įvykdyti LVGTS 4.2(a) straipsnio reikalavimą, sportininkas turi pateikti 
pakankamai medicininės informacijos, kuri pagrįstų vaisto pasirinkimą tinkamam 
diagnozuotos sveikatos būklės gydymui.  

❖ WADA Gairėse gydytojui dėl LVG ADHD atveju aprašoma informacija, reikalinga ADHD 
diagnozei pagrįsti.  

❖ Šiuo atveju sportininkas nepateikė pakankamai informacijos tam, kad atitiktų LVGTS 4.2(a) 
straipsnio reikalavimą. Tiksliau, jis nesilankė pas atitinkamą medicinos specialistą ir jam 
nebuvo atlikti psichometriniai tyrimai, naudojami ADHD diagnozavimui.  

❖ LVG kontroliniai sąrašai yra specialiai sukurti sportininkams ir juos gydantiems 
gydytojams, siekiant informuoti juos apie klinikinę informaciją, reikalingą paraiškai dėl LVG.  

❖ Sportininkas turi nunešti kontrolinį sąrašą savo gydytojui, kuris turėtų padėti atlikti 
reikiamus vertinimus tam, kad jam būtų suteiktas LVG.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.2 (b) 

Biografijos faktai 

Sportininkė yra 29 metų amžiaus lankininkė, neseniai patekusi į tarptautines 
varžybas.  

Ji vartoja beta adrenoblokatorių aukštam kraujospūdžiui kontroliuoti ir žino, kad tai 
yra draudžiama šaudymo iš lanko sporte, todėl turi teikti paraišką dėl LVG.  

Ji pateikia paraišką dėl LVG, aiškiai pademonstruodama, kad jos diagnozė yra 
hipertenzija, kraujospūdžio rodmenis nevartojant vaistų ir juos vartojant. Prie jos 
pridedami išsamūs tyrimai, siekiant atmesti antrines priežastis.  

Nepaisant bandytų alternatyvų, vaistų derinys, geriausiai kontroliuojantis jos 
kraujospūdį, yra angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius, alfa 
adrenoblokatorius ir beta adrenoblokatorius.  
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b) Atsižvelgiant į tikimybių pusiausvyrą, draudžiamos medžiagos arba draudžiamo metodo 
naudojimas gydymui nesąlygos jokio papildomo rezultatų pagerinimo, nei būtų galima 
tikėtis, atstačius normalią sportininko sveikatos būklę po sveikatos būklės gydymo.  

 
Pripažįstama, kad rezultatų gerinimo ar jo nebuvimo pademonstravimas bei normalios sportininko 

sveikatos būklės nustatymas gydytojams gali būti sunki užduotis. Vis dėlto kiekvienu atveju LVGK turi 

įvertinti kiekvieną paraišką. Nors bet koks gydymas gali šiek tiek pagerinti rezultatus, tai neturėtų viršyti 

sportininko rezultatų lygio, kurio tikimasi iki jam pasireiškusios sveikatos būklės.  

 
Sunkumai vertinant šį straipsnį rodo, kad į LVGK vertėtų įtraukti gydytojus, gerai išmanančius klinikinę, 

sporto ir mankštos mediciną, o sunkesniais atvejais – bent vieną su sportininko būkle susijusios srities 

specialistą.  

 
Normali konkretaus sportininko sveikatos būklė yra jo sveikatos būklė, įvertinta iki pasireiškusios sveikatos 

būklės, dėl kurios jis siekia LVG.  
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Aplinkybės 

❖ Sportininkės paraiškos peržiūra ir WADA Gairės gydytojui dėl LVG širdies ir 
kraujagyslių ligų atveju rodo, kad yra geros informacijos diagnozei pagrįsti, 
galimas sveikatos sutrikimas, jei vaistų vartojimas būtų sustabdytas, ir nėra 
nedraudžiamų alternatyvų, kurias dar reikėtų išbandyti.  

❖ Vis dėlto, norėdama įvykdyti LVGTS 4.2(b) straipsnio reikalavimą, sportininkė turi 
įrodyti, kad, atsižvelgiant į tikimybių pusiausvyrą, vaistas nesąlygos jokio papildomo 
rezultatų pagerinimo, nei būtų galima tikėtis po gydymo atkūrus įprastą sportininkės 
sveikatos būklę.  

❖ Šiame konkrečiame pavyzdyje atsižvelgiama į tai, kad beta adrenoblokatoriai lėtina 
širdies susitraukimų dažnį ir gali sumažinti drebulį, todėl gali pagerėti precizinio 
sporto, pavyzdžiui, šaudymo iš lanko, rezultatai. Tai gali kelti ypatingą susirūpinimą, 
kai sportininkai dalyvauja gana aukšto lygio varžybose.  

❖ Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais, ypač sergant tam tikroms širdies 
ligoms, perėjimas prie „pagrįstos“ leistinos alternatyvos ne visada yra perspektyvus 
pasirinkimas. Žr. kitame LVGTS 4.2(c) straipsnyje.  
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c) Draudžiama medžiaga arba draudžiamas metodas yra nurodytas sveikatos būklės 
gydymas ir nėra pagrįstos leistinos alternatyvos gydymui.  

 
Labai svarbu, kad būtų nurodytas suteiktas nustatytos sveikatos būklės gydymas, aiškiai pagrindžiantis 

kiekvieną paraišką dėl LVG.  

 
Jei įmanoma, WADA skatina naudoti nedraudžiamus gydymo būdus, nors ne visada būtina nesėkmingai 

išbandyti alternatyvas, prieš naudojant draudžiamą medžiagą. Padedant ekspertams, WADA parengė 

rekomendacinius dokumentus dėl kelių dažniausiai pasitaikančių sveikatos būklių (WADA Gairės 

gydytojui dėl LVG), taip siekiant padėti gydantiems gydytojams ir LVGK.  

 
Jei gydantis gydytojas nusprendžia skirti draudžiamą medžiagą ar metodą, jis turi aiškiai paaiškinti, kodėl 

tai buvo tinkamiausias gydymas. Tinkamas pagrindimas gali apimti asmeninę klinikinę patirtį, šalutinio 

poveikio profilius arba, jei reikia, geografija grindžiamą specifinę medicinos praktiką. Kitais atvejais 

galimybė gauti tam tikrus medikamentus arba jų kaina gali būti pateisinamos priežastys. Kartais nuomonės 

dėl tinkamų ir nurodytų medikamentų įvairiose šalyse gali skirtis. Pavyzdžiui, vienoje šalyje registruotų 

medikamentų kitur gali nebūti arba jie dar nėra patvirtinti. Nepaisant šių dalykų, šiuo atveju labai svarbi yra 

aiškiai pagrįsta medicininė diagnozė.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.2 (c) – 1 PAVYZDYS 

Biografijos faktai 

26 metų krepšininkui vaikystėje buvo diagnozuota astma.  

Medicininiai įrašai apima diagnostinę spirometriją ir  būklės pagerėjimo įrodymus, 
vartojant beta-2 agonistus. Šie vaikystėje atlikti tyrimai kartojami ir suaugus. 

Žaidėjo būklė išliko stabili nuo vaikystės vartojant terbutaliną [S3. Beta-2 agonistai, 
draudžiami varžybų metu ir ne varžybų metu, taip pat inhaliacinis GK.]  

Žaidėjas pateikė paraišką TF LVGK dėl LVG terbutalinui.  

Terbutalinas yra kai kuriose šalyse dažniausiai naudojamas beta-2 agonistas.  

 
 
 

 

Aplinkybės 

Ar pakanka patvirtinančių medicininių įrodymų? Žiūrėkite WADA Gairėse gydytojui 

dėl LVG astmos atveju.  

Ar sportininkas stabiliai vartoja vaistus; ar tai užtikrina tinkamą jo būklės terapinį 
valdymą?  

Kiekviena paraiška turėtų būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju.  

Sportininko sveikata yra svarbiausia ir nepatartina keisti sėkmingų ilgalaikių gydymo 
būdų.  
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Pavyzdžiai, pabrėžiantys 4.2 (c)  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.2 (c) – 2 PAVYZDYS 

Biografijos faktai 

38 metų 5000 m bėgikei gydytojas nustatė problemas dėl vaisingumo.  

Tris mėnesius jai penkioms dienoms per mėnesį skiriamas klomifenas.  

Ji pateikė paraišką savo TF dėl LVG klomifenui.  

 

Aplinkybės 

Ar pakanka patvirtinančių medicininių įrodymų? Žiūrėkite WADA Gairėse gydytojui 

dėl LVG nevaisingumo atveju.  

Klomifenas paprastai yra plačiai prieinamas ir nebrangus.  

Moterims klomifenas paprastai nelaikomas RG.  

Nedraudžiamas apvaisinimo in vitro (IVF) gydymas yra brangus ir kai kuriose šalyse 
nėra lengvai prieinamas.  

Šiuo atveju turi vyrauti sveikas protas.  

ITVK turi įvertinti visą situaciją, turint omenyje, kad, kad LVGTS ir Kodekso tikslas yra 
apsaugoti sportininkus ir skatinti sąžiningą, įtraukų sportą.  
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d) Būtinybė naudoti draudžiamą medžiagą arba draudžiamą metodą nėra visiškai ar iš 
dalies ankstesnio medžiagos ar metodo, kuris buvo uždraustas tokio naudojimo metu, 
naudojimo (be LVG) pasekmė.  

 
Šios sąlygos kilmė buvo nuostata, jog būtų nesąžininga, jei sportininkas prašytų leisti vartoti testosteroną 

po ilgalaikio nesąžiningo elgesio, vartojant anabolinius steroidus, kurie pažeidė jo pagumburio-hipofizės-

lytinių liaukų ašį, arba, kitaip tariant, dėl ilgalaikio piktnaudžiavimo sutriko natūrali testosterono gamyba. 

Labai mažai tikėtina, kad tokiu atveju šiam sportininkui būtų suteiktas LVG testosteronui. Vis dėlto 

metadono vartojimas gali būti priimtinas, jei sportininkas sveiksta nuo priklausomybės nuo opiatų.  
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Svarbu prisiminti: 

 
LVG sertifikatas nesuteikia leidimo turėti 

medžiagą, kuri yra uždrausta arba neteisėta 

konkrečioje šalyje ar regione. 
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2.0 Suteikiant LVG, neatsižvelgiama į saugos ir teisinius aspektus  

LVG suteikiamas, tik atsižvelgiant į LVGTS 4.2 straipsnyje nustatytas sąlygas. Taip sportininkui yra 
sudaroma galimybė dalyvauti sporto varžybose, naudojant draudžiamą medžiagą ar metodą. 
Neatsižvelgiama, ar draudžiama medžiaga ar metodas yra kliniškai tinkamiausias ar saugiausias, ar jo 
naudojimas yra teisėtas visose jurisdikcijose.  

 
 

Pavyzdžiui, narkotinių analgetikų ir kanabinoidų vartojimas gali būti priimtinas medicinos ir LVG požiūriu, 
tačiau atitinkama sporto asociacija gali nuspręsti, kad tam tikrose situacijose narkotinių medžiagų ir 
kanabinoidų vartojimas yra nepriimtinas pavojus sportininko ir / arba kitų varžovų saugai. Sporto saugos 
klausimai nepatenka LVG ir antidopingo sritį. 

 
 

Svarbu pažymėti, kad antidopingo institucijos nėra teisėsaugos institucijų atstovės ir neturi įgaliojimų 
suteikti sportininkams teisės teisėtai turėti ir gabenti nelegalias ir / arba kontroliuojamas medžiagas, tokias 
kaip narkotikai ir kanabinoidai (ir retai kai kurios stimuliuojančios medžiagos) už jurisdikcijos ribų arba per 
tarpvalstybinę sieną. Sportininkas privalo žinoti šalių ar jurisdikcijų, kuriose jis gali keliauti, įstatymus. 
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13 SKYRIUS: 

Kada atsisakymas suteikti LVG atgaline data 

(LVGTS 4.3 straipsnis) būtų aiškiai neteisingas? 
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1 DALIS 

DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS 

2 DALIS 

3 DALIS 

4 DALIS 

5 DALIS 

6 DALIS 

7 DALIS 

8 DALIS 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS DĖL LVG 

Paraiškų teikimo 
procesas 

LVGK 
formavimas 

Kada kreiptis 
dėl LVG 
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Kur kreiptis dėl 
LVG 

Pareigos teikiant 
paraišką dėl LVG 

LVG procese 
dalyvaujančios ADO 

Sportininkui pateikus 
paraišką dėl LVG 

Kas vyksta, 
suteikus LVG 

Kas yra ADAMS 

Kas vyksta, atsisakius 
suteikti LVG 

Kur teikti apeliaciją dėl 
sprendimo dėl LVG 

Sportininkų asmeninė 
informacija 

LVG GAVIMAS 

Kriterijai paraiškai 
atgaline data 

Kriterijai LVG 
suteikimui 

Kaip ADO derėtų tvarkyti 
konfidencialią informaciją 

Prašymas dėl WADA 
LVG peržiūros 

Kada LVG nesuteikimas 
atgaline data yra neteisingas 

ADO PAREIGOS 

Kaip ADO derėtų nagrinėti 
paraiškas dėl LVG 

Kaip ADO derėtų 
patarti sportininkams 

LVG KOMITETAI (LVGK) 

Kaip LVGK 
veikia 

Pripažinimo 
tipai 

Kas yra WADA 
peržiūra 

LVG PRIPAŽINIMO PROCESAS 

Bendrieji LVG 
pripažinimo principai 

LVG statusas, vykstant 
WADA peržiūrai 

WADA LVG PERŽIŪROS 

LVG IR ADAMS 
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1.0 Paraiškų vertinimas pagal LVGTS 4.3 straipsnį  

Išimtinėmis aplinkybėmis ir nepaisant LVGTS 4.1 ir 4.2 straipsniuose nustatytų kriterijų, sportininkas gali 
teikti paraišką atgaline data ir gauti savo LVG patvirtinimą, jei, atsižvelgiant į Kodekso tikslą, LVG 
nesuteikimas atgaline data būtų akivaizdžiai neteisingas.  

 
 

Tiksliau, sportininkas gali pateikti paraišką ir galbūt jam bus suteiktas LVG pagal LVGTS 4.3 straipsnį, net 
jei jis:  

❖ atitiko visus LVGTS 4.2 straipsnyje nustatytus kriterijus, bet neįvykdė nė vienos iš LVGTS 

4.1 straipsnyje nustatytų sąlygų, taikomų paraiškų pateikimui atgaline data; arba   

❖ įvykdė bent vieną iš LVGTS 4.1 straipsnyje nustatytų sąlygų, taikomų paraiškų pateikimui 

atgaline data, bet atitiko ne visus LVGTS 4.2 straipsnyje nurodytus kriterijus.  

 
 

LVGTS 4.3 straipsnis turėtų būti taikomas tik labai retais atvejais, o sportininkai turėtų žinoti, kad šioms 
paraiškomis yra taikomas aukšto lygio patikrinimas.  

 
 

ADO turėtų atskirai įvertinti kiekvieną pagal LVGTS 4.3 straipsnį pateiktą paraišką. Dažnai atvejai gali 
apimti ne tik medicininius veiksnius. Dėl šios priežasties WADA rekomenduoja šiuos sprendimus priimti, 
konsultuojantis su medicinos ekspertais ir atitinkamais ADO darbuotojais (t. y., teisės specialistais).  

 
 

Siekiant išvengti abejonių, patvirtinimas atgaline data gali būti suteiktas pagal LVGTS 4.3 straipsnį, net jei 
neįvykdomos LVGTS 4.2 straipsnyje nurodytos sąlygos (nors tokių sąlygų įvykdymas bus svarbus 
veiksnys). Kiti svarbūs veiksniai gali būti priežastys, dėl kurių sportininkas nepateikė paraiškos iš anksto; 
sportininko lygmuo ir patirtis; ar sportininkas dopingo kontrolės formoje deklaravo medžiagos ar metodo 
naudojimą; arba neseniai baigėsi sportininkui suteiktos LVG galiojimas. 

 
 

2.0 Procesas pagal LVGTS 4.3 straipsnį  

TLS ir NLS atveju ADO gali suteikti sportininkui LVG pagal LVGTS 4.3 straipsnį, tik gavusi WADA 
patvirtinimą. ADO pirmiausia turi įvertinti atvejį, priimti sprendimą ir informuoti WADA. Jei WADA sutinka su 
ADO sprendimu, LVG bus suteiktas; tačiau, jei WADA nesutinka, LVG nebus suteiktas. Jei ADO atmeta 
paraišką, ji vis tiek privalo įrašyti šį sprendimą ADAMS ir informuoti WADA apie savo sprendimą.  

 
 

Bet koks sprendimas, kurį WADA ir / arba ADO priėmė pagal LVGTS 4.3 straipsnį, negali būti ginčijamas 
kaip gynyba procese dėl ADTP, apeliacijos ar kitu būdu. Kitaip tariant, šie sprendimai yra galutiniai ir 
neskundžiami.  

 
 

Sportininkams, kurie nėra TLS ar NLS, ADO gali suteikti sportininko LVG pagal LVGTS 4.3 straipsnį, 
nepasitarusi su WADA; tačiau WADA gali bet kuriuo metu peržiūrėti bet kokį ADO sprendimą ir savo 
nuožiūra sutikti su sprendimu arba jį panaikinti. ADO sprendimas patenkinti / atmesti sportininko paraišką 
turi būti įrašytas ADAMS.  
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4 paveikslėlis: LVGTS 4.3 straipsnis: sprendimo priėmimo proceso struktūrinė schema  
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Sportininkas pateikia 
paraišką dėl LVG atgaline 

data 

NADO / TF įvertina 
paraišką pagal 4.3 straipsnį 

Atmesti 
Sąlyginis 

patvirtinimas 

TLS 
NLS 

Ne TLS 
Ne NLS 

Užregistruoti 
sprendimą ADAMS 
ir pranešti WADA 

Užregistruoti 
sprendimą ADAMS 

ir pranešti WADA 

Išsiųsti WADA 
galutiniam 

patvirtinimui 

WADA 
nesutinka (LVG 

atmestas) 

WADA sutinka 
(LVG suteiktas) 



 
 
 

 
ATVEJO PAVYZDYS 4.3 – 1 ATVEJIS 

Sportininkas, kuriam pasireiškia augimo hormono trūkumas (AHT)  

Biografijos faktai 

❖ Sportininkas yra 18-metis kalnų slidininkas.  

❖ Jis pirmą kartą varžosi trasoje, įvykdęs kvalifikacijos normatyvus jaunimo grupėje.  

❖ Patekęs į turą, sportininkas kalbėjosi su savo komandos gydytoju. Šis gydytojas 
patikino sportininką, kad atsiųs dokumentus, reikalingus LVG gavimui. Sportininkas 
buvo įsitikinęs, kad turi galiojantį LVG, leidžiantį užbaigti vaistų nuo augimo 
hormono trūkumo kursą.  

 

Antidopingo tyrimas 

❖ Atliekant pirmąjį antidopingo tyrimą, sportininkas buvo 17 metų amžiaus.  

❖ Jis pateikė šlapimo mėginį, dopingo kontrolės formoje nurodydamas „augimo 
hormono“ vartojimą.  

❖ Atlikus laboratorinius tyrimus, nustatytas AAF dėl hGH (S2), į draudžiamųjų 
medžiagų ir metodų sąrašą įtrauktos medžiagos.  

 

Aktuali sveikatos istorija ir bendravimas su gydytoju 

❖ Kai sportininkas buvo 13 metų amžiaus, specialistas jam nustatė žemą ūgį ir daug 
medicininių priežasčių, reikalingų gydymui pagrįsti.  

❖ Gydymas buvo nutrauktas po 18-ojo gimtadienio.  

❖ Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad su gydytoju vyko susirašinėjimas elektroniniais 
laiškais, patvirtinančiais sportininko aprašytus faktus.  

❖ Gydytojas pripažino savo kaltę dėl nepateiktos paraiškos dėl LVG. 
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3.0 Atvejų pavyzdžiai  
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Ankstesnio švietimo apie antidopingą mastas 

❖ Sportininkas teigia, jog nedalyvavo mokymuose apie antidopingą nei jaunimo lygoje, 
nei po to, kai tapo profesionalu.  

❖ Jis prisipažįsta, kad anksčiau, dalyvaudamas jaunimo pasaulio žaidynėse, mažai 
žinojo apie LVG procesą.  

❖ TF patvirtino, kad ji nesurengė sportininkui mokymų dėl antidopingo.  

 

Aplinkybės  

❖ Ar buvo pakankamai įrodymų, patvirtinančių jo istoriją, kad jo gydytojas pasirūpins 
LVG?  

❖ Ar yra kokių nors įrodymų, patvirtinančių, kad sportininkas yra dalyvavęs mokymuose 
dėl antidopingo, ypač dėl LVG?  

❖ Nors gydytojui tenka kaltė, sportininkai lieka atsakingi už tai, ką vartoja.  

❖ Ar sportininkas deklaravo medžiagos vartojimą savo DCF?  

❖ Ar sportininkas pateikė pakankamai medicininių įrodymų, pagrindžiančių LVG?  

❖ Ar šis sportininkas padarė ADTP, dėl kurio nusipelnė sankcijos?  

❖ Ar komandos gydytojui tenka kažkokia atsakomybė?  

❖ Reikia apsvarstyti bendrą situaciją tam, kad būtų galima nustatyti, ar būtų akivaizdžiai 
neteisinga, jei sportininkui būtų atsisakyta suteikti LVG.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.3 – 2 ATVEJIS 

Sportininkė, keliaujant į aukštumoje esančią vietovę 

Biografijos faktai 

❖ Maratonininkė išvyko į Pietų Amerikoje vykstančias varžytis.  

❖ Miestas, kuriame vyko varžybos, buvo 239 m virš jūros lygio.  

❖ Sportininkė dalyvavo varžybose ir jas laimėjo. Varžybų metu ją patikrino vietinis NADO ir 
nustatė AAF.  

❖ Po varžybų sportininkė aplankė nacionalinį parką, esantį maždaug 4000 m aukštyje.  

❖ Gydytojas jai paskyrė acetazolamidą aukštumų ligos profilaktikai.  

❖ Sportininkė susirūpino dėl naudojimo pažeidimo ir klausia savo šalies NADO, ar jai reikia 
pateikti paraišką dėl LVG.  

❖ NADO prašo medicininės informacijos, tačiau nurodė, kad pagal LVGTS 4.3 straipsnį 
LVG gali būti suteiktas atgaline data, jei ji naudojo draudžiamą medžiagą arba dėl jos 
būtų nustatytas AAF.  

 

Aplinkybės 

❖ Ūminės aukštikalnių ligos ir galimos smegenų bei plaučių edemos profilaktinis gydymas 
yra retas ir sudėtingas.  

❖ Nors turėtų būti vykdomas protingas pakilimo ir nusileidimo planas, dėl praktinių 
aplinkybių tai ne visada pavyksta padaryti.  

❖ Acetazolamidas yra pripažintas vieninteliu įrodymais pagrįstu profilaktiniu ūminės 
aukštikalnių ligos gydymo būdu.  

❖ ADO ir LVGK turi priimti geriausią sprendimą ir įvertinti šias situacijas kiekvienu atveju 
atskirai.  

❖ WADA atliks galutinę atvejo priežiūrą.  

 

Kodėl sportininkė nepateikė paraiškos iš anksto? 

Sportininkės paraiška vargiai atitiktų LVGTS 4.2(a) straipsnį – ji vartojo vaistus profilaktiniam 

gydymui, todėl jai nebuvo diagnozuota sveikatos būklė. Pagal LVGTS 4.3 straipsnį sportininkui 

gali būti suteiktas LVG, net jei neįvykdomi visi LVGTS 4.2(a-d) straipsniuose numatyti kriterijai, 

tačiau į juos reikia atsižvelgti.  
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ATVEJO PAVYZDYS 4.3 – 3 ATVEJIS 

Sportininkas, kuriam nustatytas ADHD 

Biografijos faktai 

❖ Sportininkas yra 20 metų snieglentininkas.  

❖ Kai sportininkas buvo 17 metų amžiaus, konsultuojantis psichiatras jam diagnozavo 
dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD).  

❖ Diagnozė atitiko DSM-5 kriterijus ir buvo patvirtinta pagal diagnostikos planus / vertinimo 
skales ir psichiatrinį vertinimą.  

❖ Jo gydymui skirtas metilfenidatas, 20 mg per parą (S6. Stimuliuojančios medžiagos, 
draudžiamos tik varžybų metu). 

 

Veiksmų planas 

❖ Nuo 18 metų amžiaus sportininkas yra NLS.  

❖ Jis pateikė paraišką ir jam buvo suteiktas LVG vieneriems metams iki sausio 31 d.  

❖ Vasario 7 d. sportininkas dalyvavo varžybose, kuriose jam buvo taikoma dopingo kontrolė.  

❖ Sportininkui nustatytas AAF dėl metilfenidato.  

❖ Sportininkas DCF deklaravo, kad naudojo metilfenidatą.  

❖ Vasario 10 d. sportininkas pateikė paraišką dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 4.3 
straipsnį.  

❖ Sausio 17 d., susitikęs su savo naujuoju gydytoju, jis pradėjo procesą, teikiant pakartotinę 
paraišką dėl naujo LVG, tačiau dėl varžybų ir kelionių grafiko pamiršo išsiųsti prašymą 
NADO.  

❖ Sportininko LVG galiojimas baigėsi, likus 10 dienų iki jo paraiškos dėl naujos LVG 
išsiuntimo.  

❖ Pagal naują paraišką dozavimas nebuvo pakeistas.  
 

Aplinkybės 

❖ Pirmiausia derėtų atsakyti į šiuos klausimus:  

• „Ar sportininkui turėtų būti leista pateikti paraišką dėl LVG atgaline data?“  

• Šiuo atveju paraiškai atgaline data gali būti taikomas tik 4.3 straipsnis.  

❖ NADO pirmiausia turėtų įvertinti aplinkybes, dėl kurių nepavyko iš anksto pateikti paraiškos 
dėl LVG. Pavyzdžiui:  

• Neseniai pasibaigęs sportininko LVG galiojimas.  

• Sportininkas sąlyginiai nebuvo gerai susipažinęs su antidopingo procesu; jam 
nustatyta dokumentais patvirtinta sveikatos būklė; ir nepastebėjo administracinio 
termino pabaigos.  

• Sportininkas deklaravo medžiagą DCF.  

❖ Šiuo atveju įvykdyti visi 4.2 straipsnyje numatyti kriterijai.  

❖ Apskritai, ar būtų akivaizdžiai neteisinga, jei sportininkui būtų atsisakyta suteikti LVG ir jam 
būtų taikomos sankcijos?  

 

 

64 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 DALIS: 

ADO pareigos 
Šioje dalyje bus pristatomos ADO, nes bus aptariami visi LVGTS straipsniai, siekiant padėti 

užtikrinti, kad kiekvienas Jūsų organizacijos asmuo suprastų Jūsų LVG programos reikalavimus 

ir galėtų jų laikytis. Labai funkcionalaus LVG proceso su apmokytais darbuotojais sukūrimas yra 

raktas į Jūsų LVG programos sėkmę.  
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14 SKYRIUS: 

Kaip ADO derėtų nagrinėti paraiškas 

dėl LVG?  
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1.0 LVG proceso nustatymas  

 
ADO turi sukurti LVG gavimo ir vertinimo procesą. Jis prasideda nuo savo sportininkų informavimo ir 

mokymų apie tai, kas yra LVG, ir paraiškų teikimo procesą, norint jį gauti, kai tai yra reikalinga. ADO 

pareiga yra padėti sportininkui ir patarti jam dėl šio proceso. ADO savo antidopingo taisyklėse turi aiškiai 

apibrėžti, kurie sportininkai priklauso jos jurisdikcijai tam, kad sportininkai suprastų, į kuriai organizaciją 

jie turi kreiptis dėl LVG ir ar jie turi pateikti paraišką ateityje. ADO taip pat turi paskelbti išsamią šio 

proceso informaciją, bent jau paskelbdama informaciją matomoje savo interneto svetainės vietoje ir 

nusiųsdama ją WADA. WADA rekomenduoja šią informaciją atnaujinti bent kartą per metus.  

 
2.0 Vidinių procedūrų nustatymas  

 
ADO turi sukurti sistemą, sudarančią galimybę saugiai ir konfidencialiai gauti paraiškas dėl LVG, ir 

pranešti apie pageidaujamą procesą savo sportininkams. ADO turėtų paskirti vidaus personalo nariui(-

ams) pareigas, apimančias sportininkų prašymų ir klausimų priėmimą. Gavęs paraišką, LVG vadovas / 

paskirtas personalo narys turi įvertinti sportininko paraišką tam, kad nustatytų, ar sportininkas priklauso 

jos jurisdikcijai, ar sportininkui iš tikrųjų yra reikalingas LVG ir ar sportininkas turi pateikti paraišką iš 

anksto. Tada LVG vadovas / paskirtas personalo narys turi įvertinti sportininko paraišką dėl LVG ir dar 

kartą patikrinti, ar sportininkas teisingai užpildė reikiamus duomenis ir pateikė visus medicininius 

dokumentus. LVG kontroliniai sąrašai  gali būti naudinga tokio vertinimo priemonė. 

 

Jei paraiška yra neišsami, WADA rekomenduoja ADO raštu informuoti sportininką ir nurodyti, kas yra 

reikalinga, norint užpildyti paraišką. Kai LVG vadovas / paskirtas personalo narys įsitikina, kad 

sportininkas pateikė išsamią paraišką, ji turėtų būti siunčiama jų LVGK sprendimui priimti. LVGK priima 

sprendimą kuo greičiau ir paprastai ne vėliau kaip per 21 dieną nuo išsamios paraiškos dėl LVG (arba 

prašymo pripažinti, jei taikoma) gavimo, nebent yra išskirtinių aplinkybių.  

 
LVGK priėmus sprendimą, ADO LVG vadovas / paskirtas personalo narys privalo nedelsdamas raštu 

informuoti sportininką. Jis taip pat turi įregistruoti sprendimą ADAMS per 21 dieną tam, kad jis būtų 

pasiekiamas WADA ir kitoms ADO.  

 
Jei LVG buvo suteiktas, sprendime turėtų būti nurodyta patvirtinta medžiaga arba metodas, dozė(-ės), 

vartojimo dažnumas ir būdas, LVG galiojimo trukmė (ir, jei skiriasi, paskirto gydymo trukmė), taip pat bet 

kurios sąlygos, taikomos dėl LVG.  

 
Jei LVG nesuteikiamas, ADO LVG vadovas / paskirtas personalo narys turi raštu informuoti sportininką 

apie paraiškos atmetimo priežastis, įskaitant tai, kokie LVGTS 4.2 straipsnyje numatytų kriterijų 

elementai nebuvo įvykdyti ir kodėl. ADO taip pat turėtų informuoti sportininką apie apeliacijos arba 

peržiūros procesą (jei taikoma).  

 
Siekdamos įvertinti paraiškas dėl LVG, ADO gali vykdyti veiklą įvairiais būdais, kai kurios gali turėti 

nuolatinį LVGK, o kitos gali greitai iš savo ekspertų sąrašo suformuoti LVGK kiekvienu konkrečiu atveju,  
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atsižvelgiant į patirtį ir galimybes. ADO gali nustatyti sąlygų, taikomų paraiškų pateikimui atgaline data 

(LVGTS 4.1 ir 4.3 straipsniai), įvykdymą, pasikonsultavusi su LVGK nariu(-iais). Daugiau informacijos 

rasite 3 dalyje.  

 
Nors TF / DRO gali nuspręsti automatiškai pripažinti jau egzistavusius LVG, turi būti taikomas 

mechanizmas, pagal kurį sportininkai, dalyvaujantys TF arba DRO varžybose, prireikus galėtų gauti 

naują LVG. Kiekviena TF / DRO nusprendžia, ar šiam tikslui ji suformuos savo LVGK, ar pagal 

susitarimą paves užduotį atlikti trečiajai šaliai (pvz., Tarptautinei testavimo agentūrai (TTA)).  

 
3.0 Paraiškos dėl LVG formos atnaujinimas  

 
ADO turi atnaujinti savo paraiškos dėl LVG formą pagal WADA šabloną, kurį rasite čia. ADO gali keisti 

šabloną ir įtraukti klausimų dėl papildomos informacijos, tačiau negalima pašalinti jokių dalių ar elementų. 

ADO gali išversti paraiškos dėl LVG formą į kitas kalbas, tačiau formoje turi likti tekstas anglų arba 

prancūzų kalba.  

 
4.0 Terminų laikymasis 

 
Sportininkas, negavęs atsakymo dėl paraiškos dėl LVG per 21 dieną nuo išsamios paraiškos pateikimo 

dienos arba prieš varžybas, jei taikoma, turėtų susisiekti su ADO ir pasiteirauti apie savo paraiškos dėl 

LVG būseną.  

 
Jei nėra išimtinių aplinkybių, ADO turi priimti sprendimą dėl tinkamos formos paraiškos dėl LVG per 

priimtiną laikotarpį, kuris paprastai sudaro 21 dieną nuo išsamios paraiškos gavimo. Jei ADO negali 

laikytis šio termino, o sportininkas negali gauti informacijos ar atnaujinimo iš savo ADO, jie gali kreiptis 

pagalbos į WADA.  

 
ADO nesugebėjimas per priimtiną laikotarpį priimti sprendimo dėl išsamios paraiškos yra laikomas 

paraiškos atmetimu ir suteikia sportininkui teisę siekti peržiūros arba pateikti apeliaciją, atsižvelgiant į 

aplinkybes (Kodekso 4.4.9 straipsnis).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/tue-application-form


9 
 

 
 
 
 
 

 

15 SKYRIUS: 

LVG procese dalyvaujančios ADO  
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1.0 NADO 

 
NADO yra organizacijos, kurias kiekviena šalis paskiria kaip pagrindinę instituciją, atsakingą už 

nacionalinių antidopingo taisyklių priėmimą ir įgyvendinimą, švietimą apie antidopingą, tyrimų planavimą 

ir rezultatų valdymą nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat gali atlikti kitų šalių sportininkų, kurie varžosi ar 

treniruojasi tos šalies teritorijoje, patikras.  

 
Siekdamos palengvinti NADO tenkančią darbo naštą, jos gali nustatyti žemo prioriteto sporto šakas, 

kuriose sportininkams gali nereikėti iš anksto pateikti paraiškas dėl LVG. Vis dėlto derėtų apie tai aiškiai 

pranešti sportininkams, nurodant tai NADO interneto svetainėje (žr. LVGTS 5.1 straipsnio komentarą).  

 
Kai NADO suteikia LVG, ji turi raštu įspėti sportininką, kad:  

 

❖ LVG galioja tik nacionaliniu lygmeniu.  

❖ Jei sportininkas tampa TLS arba dalyvauja tarptautinėse varžybose, LVG tiems tikslams 

negalioja, nebent jį pripažins atitinkamas TF arba DRO. NADO turėtų padėti sportininkui 

nustatyti, kada reikia pateikti [paraišką dėl] tam, kad TF arba DRO pripažintų LVG, ir turėtų 

patarti bei padėti sportininkui pripažinimo proceso metu.  

 
Kai NLS turi NADO suteiktą LVG, jis galioja tik nacionaliniu lygmeniu tiek varžybų metu, tiek ne varžybų 

metu. Vis dėlto toks LVG galioja nacionaliniu lygmeniu pasauliniu mastu ir nereikia, kad kitos NADO jį 

oficialiai pripažintų (žr. toliau pateiktą hipotetinį atvejį). Jei sportininkas ilgą laiką nuolat rungtyniauja 

kitoje šalyje arba nusprendžia į ją persikelti visam laikui, antidopingo tikslais sportininkas gali patekti į 

naujosios NADO jurisdikciją. Neturėtų būti būtinybės pakartotinai teikti paraišką naujajai NADO, nebent 

sportininkas visam laikui persikėlė į naują šalį ir baigėsi LVG galiojimas arba dėl kokios nors priežasties 

jis buvo panaikinta. Du NADO gali nuspręsti, į kieno jurisdikciją patenka sportininko LVG. Konflikto atveju 

sprendimą priims WADA. Primename, kad, norėdami suprasti jurisdikciją, žr. 3 skyriuje  pateiktus 

principus, taikomus atvejams, kai sportininkai teikia paraišką pirmą kartą.  
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Hipotetinis atvejis: 

 
Sportininkas yra 38 metų amžiaus Pietų Afrikos kriketo žaidėjas, kuriam diagnozuota 
hipertenzija ir kuris buvo gydomas daugeliu antihipertenzinių vaistų, įskaitant 25 mg 
hidrochlorotiazido per parą.  

Pietų Afrikos NADO (SAIDS) jam suteikė LVG ketverių metų laikotarpiui.  

Praėjus metams po LVG suteikimo, jis pasirašo trijų mėnesių kontraktą žaisti Indijos 
„Premier“ lygoje, o po to jis prisijungs prie Jungtinės Karalystės komandos dar 3 
mėnesiams ir grįš į Pietų Afriką.  

 

Diskusija: 
 

Sportininko nacionalinio lygmens LVG galios pasauliniu mastu nacionalinio ar 
žemesnio lygio varžybose bet kurioje šalyje.  

Jei TF sportininką laikė tarptautinio lygmens sportininku (kaip apibrėžta jos taisyklėse 
ir jos interneto svetainėje), sportininkas turėtų kreiptis dėl pripažinimo į TF.  

Ką daryti, jei sportininkas persikeltų į JK varžytis nuolat, o vėliau jam reikėtų 
pakartotinai teikti paraišką dėl LVG, nes baigėsi jo galiojimo laikas?  

Šiuo atveju sportininkas turėtų vadovautis taisyklėmis „Kur turėtų kreiptis NLS (arba 
žemesnio lygio sportininkai),“ pateiktomis 3 skyriuje (2 struktūrinė schema).  

Tai reikštų, kad sportininkas turėtų teikti paraišką UKAD1. 

Sportininkas gali tęsti bendradarbiavimą su SAIDS1, jei SAIDS sutinka įvertinti LVG, 
o UKAD sutinka tai leisti.  

Jei kyla ginčas dėl to, į kieno jurisdikciją sportininkas patenka, sprendimą priims 
WADA.  

9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Visi šiose Gairėse pateikti pavyzdžiai yra išgalvoti. Į šį pavyzdį įtrauktos šalys tam, kad būtų galima lengviau suprasti. 
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5 paveikslėlis: NADO LVG struktūrinė schema  

 
Kai NADO atsisako suteikti LVG, sportininkas gali pateikti apeliaciją tik nacionalinio lygio apeliacinei institucijai.   

Tokio apeliacijos teikimo taisyklės turi atitikti šiuos principus:  

❖ savalaikis posėdis;  

❖ teisinga, nešališka ir veiklos bei instituciniu požiūriu nepriklausoma posėdžių komisija;  

❖ teisė būti atstovaujamam advokato paties sportininko lėšomis; ir  

❖ savalaikis, rašytinis, motyvuotas sprendimas.  

 
 

Jei apeliacijos pateikimo metu nėra tokios institucijos, kaip aprašyta aukščiau, sportininkas turi 

teisę pateikti apeliaciją CAS.  

 
Nors Kodekse nenurodyta, kad nacionalines apeliacines institucijas turi sudaryti gydytojų grupė, pvz., 

LVGK, patartina, kad šiose LVG peržiūros komisijose dalyvautų gydytojai.  

 
2.0 Tarptautinė federacija  

 

Kodekse reikalaujama TF antidopingo veikla, be kita ko, apima testų vykdymą varžybų metu ir ne 

varžybų metu, švietimo programų teikimą ir, jei reikia, sankcijų skyrimą tiems, kurie vykdo ADTP.  

 
TLS turėtų kreiptis tiesiogiai į savo TF dėl LVG. TF turi nustatyti aiškų procesą, kad sportininkai galėtų 

kreiptis į savo organizaciją dėl LVG, kuris turi būti paskelbtas jos interneto svetainėje.  

 
 
 

 
72 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 

Sportininkas nėra 
nacionalinio lygmens 

sportininkas 

NACIONALINIO 
LYGIO APELIACINĖ 

INSTITUCIJA 

NADO LVGK 

LVG 
nesuteiktas 

LVG 
suteiktas 

Pateikiama paraiška dėl LVG 

Paraiškos teikėjas gali 
teikti apeliaciją 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TF taip pat turėtų padėti sportininkui nustatyti, kada reikia pateikti paraišką NADO dėl LVG pripažinimo, ir 

turėtų padėti sportininkui atlikti pripažinimo procesą. Daugiau informacijos apie pripažinimą rasite 6 

dalyje. TF neturėtų reikalauti, kad sportininkas pateiktų naują paraišką, jei visa informacija jau buvo 

įvesta į ADAMS. TF turėtų aiškiai nurodyti, kuriems jų jurisdikcijai priklausantiems sportininkams (pvz., 

dėl kokių tarptautinių varžybų) reikia pripažinti jų LVG.  

 
6 paveikslėlis: TF LVG struktūrinė schema. 
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3.0 Didžiųjų renginių organizatoriai (DRO)  

 
DRO LVG procesas daugeliu atžvilgių veikia kaip TF, tačiau jie suteikia arba pripažįsta LVG tik savo 

varžybų metu. DRO gali pripažinti TF arba NADO suteiktą LVG. Nors DRO gali nuspręsti automatiškai 

pripažinti jau esamus LVG, turi būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį varžybose dalyvaujantys 

sportininkai prireikus galėtų gauti naują LVG. Kiekvienas DRO nusprendžia, ar šiam tikslui jis suformuos 

savo LVGK, ar pagal susitarimą paves užduotį atlikti įgaliotai trečiajai šaliai. Kiekvienu atveju turėtų būti 

siekiama užtikrinti, kad tokiose varžybose dalyvaujantys sportininkai galėtų lengvai pateikti paraišką ir 

greitai gauti sprendimą dėl savo paraiškos dėl LVG.  

 
7 paveikslėlis: DRO LVG struktūrinė schema 
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4.0 Regioninės antidopingo organizacijos (RADO) 

 
WADA sukūrė RADO programą, siekdama sustiprinti nepakankamai finansuojamus NADO ir 

nacionalinius olimpinius komitetus (NOK), veikiančius kaip NADO. Daugiau informacijos ir nuorodų į 

įvairias RADO interneto svetaines galite rasti WADA interneto svetainėje. 

 

Kiekvienai RADO derėtų turėti savo LVG procesą, aprašytą jos interneto svetainėje, ir sudaryti galimybę 

sportininkams atsisiųsti savo LVG paraiškos formą.  

 
RADO LVG yra lygiaverčiai NADO LVG ir:  

 
❖ galioja tik nacionaliniu lygmeniu; ir  

❖ jei sportininkas tampa TLS arba dalyvauja tarptautinėse varžybose, LVG šiems tikslams 

negalioja, nebent jį pripažins atitinkamas TF arba DRO.  

 
Jei RADO LVGK atmeta sportininko paraišką, sportininkas gali apskųsti sprendimą apeliacinei institucijai, 

vadovaudamasis taikomose antidopingo taisyklėse pateiktu aprašymu.  
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Kaip ADO derėtų patarti sportininkams?  
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1.0 Informacijos teikimas, atsisakius suteikti LVG  

 
ADO nusprendus atmesti sportininko paraišką dėl LVG arba prašymą dėl pripažinimo, ji turi nurodyti 

nesuteikimo priežastį(-is). Be to, ji taip pat turėtų informuoti sportininką apie jo teisę pateikti apeliaciją 

arba prašyti peržiūros ir turėtų padėti sportininkui atlikti šį procesą.  

 
Jei nesuteikimo priežastis yra tai, kad paraiškoje trūksta svarbios informacijos arba naujos svarbios 

informacijos arba tyrimų rezultatų, byla turi būti užpildoma ir pateikiama pakartotinai. Jei nesuteikimą 

sąlygojo kitos priežastys, NLS gali apskųsti sprendimą atitinkamai nacionalinei apeliacinei institucijai, o 

TLS gali prašyti, kad WADA peržiūrėtų atitinkamą TF sprendimą. Vis dėlto WADA neprivalo peržiūrėti 

kiekvieno sprendimo dėl LVG. Jei WADA atsisako peržiūrėti sprendimą dėl LVG, susijusį su TLS, arba 

peržiūri sprendimą, bet jo nepanaikina, TLS gali teikti apeliaciją CAS (Kodekso 4.4.7 straipsnis). 

Sportininkai taip pat gali apskųsti CAS bet kurį WADA sprendimą, kuriuo panaikinamas sprendimas dėl 

LVG.  

 
Jeigu DRO nusprendžia nepripažinti NADO ar TF sportininkui suteikto LVG, sportininkas gali apskųsti šį 

sprendimą DRO įsteigtai nepriklausomai apeliacinei institucijai. Jei apeliacija nepateikiama arba 

apeliacija yra nesėkminga, LVG negalioja DRO varžyboms, bet ir toliau galioja kitiems renginiams.  

 
Jei TF nusprendžia nepripažinti NADO LVG ir jei klausimas neperduodamas WADA peržiūrai, sportininko 

NADO turi įvertinti, ar tos NADO suteiktas pradinis LVG vis dėlto turėtų likti galioti nacionalinio lygmens 

varžybų metu ir ne varžybų metu atliekamam testavimui (su sąlyga, jei sportininkas nebėra TLS ir 

nedalyvauja tarptautinio lygmens varžybose).  

 
Daugiau informacijos apie WADA apžvalgas rasite 7 dalyje.  

 
2.0 Švietimas apie LVG procesą 

 
Pagal Kodeksą (18.2 straipsnis) ir Tarptautinį švietimo standartą (TŠS 5.2 straipsnis), ADO turi sukurti 

švietimo programą, apimančią „Medikamentų ir LVG vartojimą“. Ji turi būti skelbiama viešai ADO 

interneto svetainėje.  

 
ADO turi nustatyti į RTP panašią švietimo grupę. ADO RTP sportininkai ir sportininkai, grįžę po taikytos 

sankcijos, privalo būti įtraukti į šį sąrašą švietimui. WADA rekomenduoja ADO apsvarstyti galimybę 

įtraukti visus kitus sportininkus, ypač tuos, kuriems taikomos jų antidopingo taisyklės. ADO turi paaiškinti, 

kodėl sportininkai, kuriems taikomos antidopingo taisyklės, nebuvo įtraukti į šį sąrašą švietimui ir kaip tai 

bus sprendžiama ateityje. ADO ir jų sportininkų bendravimas švietimo ir LVG klausimais yra labai 

svarbus siekiant pagerinti sportininkų žinias ir gerinti LVG proceso laikymąsi.  
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1.0 Griežto LVG informacijos konfidencialumo įgyvendinimas  

 
ADO ir WADA vykdomas asmeninės informacijos rinkimas, laikymas, apdorojimas, atskleidimas ir 

saugojimas LVG proceso metu turi atitikti TPADAS kriterijus. Visa paraiškoje dėl LVG esanti informacija, 

įskaitant patvirtinančią medicininę informaciją, ir bet kokia kita informacija, susijusi su prašymo dėl LVG 

vertinimu, turi būti tvarkoma, laikantis medicininio konfidencialumo principų. Ši informacija turi būti 

naudojama tik paraiškos dėl LVG įvertinimui arba ADTP tyrimų ir procedūrų kontekste.  

 
TPADAS konkrečiai reikalaujama, kad ADO taikytų aukštesnius saugumo lygius LVG informacijai dėl 

šios informacijos slaptumo (TPADAS 9.2 straipsnis) ir reguliariai vertintų su LVG informacijos apdorojimu 

susijusį proporcingumą ir riziką (TPADAS 9.6 straipsnis). Atlikdamos šį vertinimą, ADO taip pat turėtų 

nustatyti, ar kokios nors priemonės galėtų sumažinti nustatytą riziką, ir įgyvendinti šias priemones.  

 
Praktikoje WADA rekomenduoja, kad LVG vadovas(-ai) / paskirtas(-i) darbuotojas(-ai) ADO parengtų 

strategiją, kaip pagerinti jų LVG proceso valdymą, ir nustatyti šiuos:  

 
❖ Renkamos asmeninės informacijos tipai;  

❖ Kaip ši informacija yra renkama ir iš ko ji yra renkama;  

❖ Kaip ir kada asmuo, su kuriuo yra susijusi asmeninė informacija, buvo informuotas apie jo 

asmeninės informacijos tvarkymą LVG tikslais;  

❖ Kam yra reikalinga tokio tipo asmeninė informacija (t. y., kam ji yra naudojama)?  

❖ Su kuo bus dalijamasi asmenine informacija?  

❖ Kaip ja yra dalijamasi?  

❖ Kur ir kaip yra saugoma asmeninė informacija?  

❖ Kada ir kaip yra ištrinama asmeninė informacija, kai ji yra nebereikalinga?  

❖ Kokios apsaugos priemonės egzistuoja, siekiant apsaugoti asmeninę informaciją?  

❖ Kokios sistemos ar priemonės yra naudojamos asmeninės informacijos apdorojimui viso 

proceso metu?  

 
Atsakymai į šiuos klausimus turėtų būti fiksuojami dokumentuose, registruojant su tvarkymu susijusius 

įrašus, kaip to yra reikalaujama pagal TPADAS (4.4 straipsnis).  
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Tada LVG vadovas(-ai) / paskirtas(-i) darbuotojas(-ai), idealiu atveju, padedamas ADO privatumo 

vadovo, turėtų įvertinti procesą ir nuspręsti, ar reikėtų imtis kokių nors papildomų priemonių, siekiant 

apsaugoti LVG informaciją.  

 
Apsvarstykite šiuos klausimus:  

 
❖ Ar sportininkams yra suteikiama pakankamai informacijos tam, kad jie suprastų, kaip 

pasirašiusieji, LVGK, WADA ir kiti ekspertai tvarkys jų LVG informaciją?  

• Instrukcijų ieškokite toliau esančiame skyriuje „Pranešimo apie privatumą 
teikimas sportininkams“.  

❖ Ar sportininkai supranta veiksmus, kurių jie turėtų imtis, siekdami apsaugoti savo paraišką 

dėl LVG ir patvirtinamuosius dokumentus (pvz., nesiųsti nešifruotų dokumentų el. paštu)?  

❖ Kurie darbuotojai turi prieigą prie LVG informacijos? Ar šiems darbuotojams yra reikalinga 

visiška prieiga tam, kad galėtų atlikti savo pareigas? Ar kai kurie darbuotojai gali atlikti 

savo pareigas, turėdami tik ribotą informaciją apie LVG?  

❖ Ar prieiga prie LVG informacijos yra ribojama ir kontroliuojama kiekvienoje sistemoje, 

kurioje ši informacija yra saugoma ar tvarkoma (pvz., vidaus dokumentai, ADAMS, vidinės 

dokumentų valdymo sistemos ir kt.)?  

❖ Ar asmeninė informacija yra ištrinama iš kiekvienos iš šių sistemų pagal TPADAS A 

priedą (LVG modulis)? 

❖ Kokie autentifikavimo reikalavimai (pvz., slaptažodžiai, dviejų faktorių autentifikacija ir kt.) 

yra taikomi kiekvienai iš šių sistemų?  

❖ Kai yra dalijamasi asmenine informacija, ar ji yra apsaugoma, užšifruojant ir taikant 
prieigos kontrolę?  

• Rekomendacijas, kaip dalytis informacija su LVGK, rasite Interesų konflikto ir 
LVGK gydytojų konfidencialumo dalyse. 

❖ Ar visi asmeninės informacijos gavėjai yra pasirašę konfidencialumo sutartis, ar jiems yra 

taikomi įstatyme numatyti konfidencialumo įsipareigojimai?? 

 
ADO turėtų dokumentuose fiksuoti savo vertinimą ir įgyvendinti nustatytas rizikos mažinimo priemones. 

Šis procesas turėtų būti reguliariai kartojamas, siekiant užtikrinti griežtą LVG informacijos 

konfidencialumą viso LVG proceso metu.  

 
2.0 Pranešimo apie privatumą teikimas sportininkams  

 
Prieš rinkdama asmeninę informaciją arba gaudama sportininko sutikimą, ADO privalo perduoti 

sportininkui informaciją, nurodytą TPADAS 7.1 straipsnyje. Ši informacija iš esmės yra ta pati 

informacija, kurią ADO turėtų fiksuoti dokumentuose, vertindamos pirmiau aprašytą LVG procesą.  
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ADO turi konkrečiai informuoti sportininką, teikiantį paraišką dėl LVG arba LVG pripažinimo, kad:  

 
a) Visa su paraiška susijusi informacija bus perduota visiems LVGK nariams, įgaliotiems 

peržiūrėti bylą, ir, jei reikia, kitiems nepriklausomiems medicinos ar mokslo ekspertams, taip 
pat visiems reikiamiems darbuotojams (įskaitant WADA darbuotojus), dalyvaujantiems 
paraiškų dėl LVG valdymo, peržiūros ar apeliacijų procesuose;  

b) Gavus prašymą, sportininkas turi leisti savo gydytojui(-ams) pateikti informaciją apie 
sveikatą, kuri, jo nuomone, yra reikalinga paraiškos LVGK peržiūrai;  

c) Sportininkas gali bet kada atšaukti šį leidimą, informuodamas atitinkamą gydytoją ir ADO, 
kad LVGK nebegali gauti informacijos apie sveikatą tiesiogiai iš jo gydytojo;  

d) Šio leidimo atšaukimas bus laikomas paraiškos atsiėmimu jos nepatvirtinus / nepripažinus; 
ir   

e) Galimybė susipažinti su sprendimu dėl paraiškos bus sudaroma visoms ADO, turinčioms 
įgaliojimus vykdyti sportininko testavimą, ir / arba rezultatų valdymo institucijai (RVI).  

 
Visos ADO privalo pateikti šį minimalų pranešimą apie privatumą sportininkams, teikiantiems paraišką 
dėl LVG, neatsižvelgiant į jų teisinį pagrindą tvarkyti susijusią asmeninę informaciją. Kai ADO remiasi 
sportininko sutikimu tvarkyti su LVG susijusią asmeninę informaciją, ADO turi gauti raštišką ir aiškų 
sportininko patvirtinimą, kad jis sutinka su ADO pranešime aprašytu tvarkymu. WADA Paraiškos dėl 
LVG formos šablone yra sutrumpintas pranešimas apie privatumą, pridedamas prie pasirašytos 
deklaracijos, kuria siekiama sudaryti sąlygas ADO įvykdyti šį įsipareigojimą, įskaitant tas ADO, kurios 
remiasi sutikimu tvarkyti asmeninę informaciją. Kadangi paraiškos dėl LVG formoje nepaliekama daug 
vietos visam susijusiam asmeninės informacijos tvarkymui aprašyti, ADO raginamos šį trumpą 
pranešimą apie privatumą papildyti išsamesniu savo tvarkymo veiklos aprašymu. Tai galima padaryti, 
įtraukiant hipersaitą į ADO bendrąją privatumo politiką arba į DUK ar kitus dokumentus, sukurtus siekiant 
apibūdinti LVG procesą sportininkams.  

 
Kur galima rasti pagalbos?  

 
Bendrąsias TPADAS gaires ADO gali rasti Privatumo gairėse ir daugelyje kitų ADEL šaltinių. Prireikus 
pagalbos dėl rizikos vertinimo atlikimo, ADO raginamos naudoti Rizikos vertinimo formos šabloną. 
Pagalbą rengiant pranešimą apie privatumą paraiškos dėl LVG formai ir kitus pranešimus apie privatumą 
galima rasti paraiškos dėl LVG formos šablone ir kituose WADA pranešimo apie privatumą šablonuose. 
Galiausiai, ADO gali sužinoti daugiau apie tinkamų saugos priemonių įgyvendinimą, išklausiusios 
internetinio seminaro apie ADO skirtus svarbiausius kibernetinius elementus, orientuotus į ADEL. Jei 
reikalinga pagalba peržiūrint ADAMS prieigos leidimus ir procesus, ADO gali susisiekti su ADAMS 
pagalbos komanda adresu adams@wada-ama.org  arba kreiptis į vieną iš WADA LVG vadovų. 
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5 DALIS: 

LVG komitetai (LVGK) 
Šioje dalyje bus suteikiama pagalba ADO pagal LVGTS 4.0 – 9.0 straipsnius, padedant sukurti 

LVGK, teikiant paramą Jūsų LVGK ir nustatant išteklius, galinčius Jums padėti ateityje.  
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18 SKYRIUS: 

LVGK formavimas 
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1.0 LVGK sudėtis  

 
LVGK turėtų sudaryti ne mažiau kaip trys gydytojai, iš kurių vienas narys atliktų pirmininko pareigas. 

Nariai turėtų gerai išmanyti klinikinę, sporto ir mankštos mediciną. Be to, kai tinkama, į LVGK turėtų būti 

įtrauktas gydytojas, turintis patirties, susijusios su sportininko būkle, arba derėtų pasikonsultuoti su tokiu 

gydytoju. Pavyzdžiui, testosterono atvejį turėtų įvertinti atitinkamas endokrinologas. Taip pat gali prireikti 

kreiptis dėl atitinkamo eksperto vertinimo, susijusio su sportininkais su negalia, kai ekspertas turėtų turėti 

tokių sportininkų priežiūros ir gydymo patirties.  

 
2.0 DRO LVGK sudėtis  

 
LVGK pirmininkas turėtų paskirti specialųjį LVGK, sudarytą iš mažiausiai trijų gydytojų iš DRO LVGK 

narių sąrašo, taip siekiant užtikrinti, jog DRO varžybose dalyvaujantys sportininkai galėtų greitai ir 

efektyviai gauti LVG prieš varžybas ir jų metu.  

 
3.0 LVGK gydytojų interesų konfliktas ir konfidencialumas  

 
Siekiant užtikrinti sprendimų nešališkumą, LVGK nariai turi pasirašyti interesų konfliktų ir 

konfidencialumo deklaraciją. LVGK konfidencialumo deklaracijos  šabloną galima rasti WADA 

interneto svetainėje. 

 

Kai LVGK nariams konkrečiu atveju yra reikalingos išorinių nepriklausomų ekspertų konsultacijos, LVGK 

turi apie tai pranešti ADO, o ADO turi užtikrinti, kad tokiems ekspertams būtų taikomi įsipareigojimai dėl 

konfidencialumo reikalavimų, numatytų profesinių paslaugų užsakyme arba sutartyje. Tas pats yra 

taikoma ir tuo atveju, kai ADO konkrečiu atveju turi konsultuotis su išoriniu teisės ekspertu.  

 
ADO turėtų suteikti LVGK nariams (ir kitiems nepriklausomiems ekspertams) minimalų kiekį asmeninės 

informacijos (jei yra), reikalingos LVG vertinimui.  

 
ADO taip pat turėtų pateikti nurodymus LVGK nariams dėl saugaus informacijos perdavimo tarp ADO ir 

LVGK arba tarp LVGK ir kitų ekspertų. Kaip jau minėta, ADO ir LVGK nariai pirmiausia turėtų pašalinti 

bet kokią nereikalingą asmeninę informaciją iš savo komunikacijų. Be to, derėtų naudoti šifravimą ir 

prieigos valdiklius, siekiant apsaugoti bet kokią perduodamą konfidencialią informaciją (pavyzdžiui, failų 

bendrinimo sistemos sudaro vartotojui galimybę reikalauti, kad gavėjas patvirtintų savo tapatybę, pvz., su 

slaptažodžiu, sudaryti galimybę dokumentus atsisiųsti tik ribotą laikotarpį ir informuoti vartotoją apie bet 

kokią gavėjo prieigą arba atsisiuntimą).  

 
LVGK nariai su visa gauta konfidencialia informacija turėtų elgtis taip, kaip elgtųsi su savo pacientų 

medicinine informacija. Tai apima atitinkamų saugumo priemonių, skirtų šios informacijos apsaugai, 

įdiegimo užtikrinimą, taip pat užtikrinimą, kad klinikiniai įrašai ir kiti duomenys būtų saugomi tik tiek, kiek 

tai yra reikalinga, siekiant užbaigti vertinimą ir laikytis reguliavimo bei profesinių įsipareigojimų. 

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, LVGK narys turėtų saugiai sunaikinti LVG informaciją.  
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19 SKYRIUS: 

Kaip LVGK veikia? 
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1.0 Bendroji LVGK veiklos tvarka 

 
Paprastai ADO LVGK veikia pagal bendrą sutarimą, vadovaujant LVGK pirmininkui. Jei nuomonės 

skiriasi arba nesutariama dėl sprendimo ar tolesnių veiksmų, priimamas daugumos sprendimas.  

 
LVGK turi priimti sprendimą kuo greičiau ir, jei nėra išskirtinių aplinkybių, paprastai ne vėliau kaip per 21 

dieną nuo užpildytos paraiškos dėl LVG (arba prašymo dėl pripažinimo, jei taikoma) gavimo. Jei paraiška 

dėl LVG pateikiama, likus priimtinam laikotarpiui iki varžybų, LVGK turi dėti visas pastangas, siekiant 

priimti sprendimą iki varžybų pradžios.  

 
2.0 LVG įvertinimas ir pranešimas ADO 

 
Peržiūrėdami paraiškas dėl LVG ar prašymus dėl pripažinimo ir priimdami sprendimus, LVGK turėtų 

vadovautis Gairėmis gydytojui dėl LVG  ir Kontroliniais sąrašais.  

 
Paraiška dėl LVG laikoma užpildyta, jei ji sudaro LVGK galimybę nustatyti, ar yra tenkinami LVGTS 4.2 

arba 4.3 straipsnyje nustatyti kriterijai. LVGK gali reikalauti iš sportininko ar jo gydytojo papildomos 

informacijos, apžiūrų, tyrimų, magnetinio rezonanso tyrimų ir kt. ir / arba pasitelkti kitus medicinos 

ekspertus.  

 
LVGK gali suteikti LVG atgaline data tik tuo atveju, jei jis atitinka LVGTS 4.0 straipsnyje nustatytus 
kriterijus.  

 

Jei paraiškos dėl LVG atgaline data pagal LVGTS 4.3 straipsnį yra susijusios su TLS arba NLS, prieš 

suteikiant LVG, reikia gauti WADA sutikimą.2 Tokioms paraiškoms iš trijų narių sudarytas LVGK dažnai 

yra nereikalingas; vis dėlto WADA rekomenduoja, kad ADO, vertindama šias paraiškas, pasikonsultuotų 

su bent vienu medicinos ekspertu (iš jų LVGK sąrašo).  

 
LVGK turi nurodyti priežastis, kodėl buvo priimtas sprendimas nesuteikti arba nepripažinti LVG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ADO gali įvertinti ir suteikti LVG žemesnio nei nacionalinio lygmens sportininkams pagal LVGTS 4.3 straipsnį, nepasitarus 
su WADA. 
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3.0 LVG galiojimo laikotarpio nustatymas  

Dėl LVG galiojimo laikotarpio turėtų būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, nors Gairėse gydytojui 
dėl LVG pateikiamos rekomendacijos šioje srityje. Toliau pateiktoje diagramoje Jūsų patogumui 
pateikiama rekomendacijų, ištrauktų iš atskirų gairių santrauka. Atkreipkite dėmesį, kad LVG galiojimo 
laikotarpis nėra kriterijus, pagal kurį ADO gali atsisakyti pripažinti LVG, suteiktą pagal LVGTS 4.2 
straipsnio kriterijus.  

 
 

Maksimalus 10 metų LVG galiojimo laikotarpis yra pagrįstas TPADAS duomenų saugojimo 
reikalavimais. 

 

 

SVEIKATOS BŪKLĖ MEDŽIAGOS / METODAS REKOMENDUOJAMOS TRUKMĖS 

 
 

ADHD 

 
 

Stimuliuojančios 
medžiagos – 

pvz., metilfenidatas  

12 mėnesių, nustačius naują diagnozę. 
 

Iki 4 metų tiems, kuriems diagnozė buvo 

nustatyta prieš daugiau nei 12 mėnesių ir kurie 

vartojo stabilią medikamentų dozę. 

Pirminis antinksčių 

nepakankamumas  

 
Gliukokortikoidai 

10 metų pirminio nepakankamumo, hipofizės 

ligos ar operacijos atveju  

Antrinis antinksčių 

nepakankamumas 

 
Gliukokortikoidai 

 
4-12 savaičių 

 
 
 

 
Anafilaksija 

Stimuliuojančios 
medžiagos ir 
gliukokortikoidai: 

 

1. Adrenalinas 
(epinefrinas) 

2. Sisteminio poveikio 
gliukokortikoidai: 
hidrokortizonas 
arba 
metilprednizolonas  

 
 

Dauguma pacientų reaguoja į 1-2 dozes.  
 

LVG epinefrinui, kai sportininkams gresia 
anafilaksija ateityje; iki 5 metų, bet pranešti 
kaskart vartojant   

Androgenų trūkumas 

/ vyrų hipogonadizmas 

–  pirminis arba 

antrinis 

Testosteronas arba 

žmogaus chorioninis 

gonadotropinas (žCG)  

 
4 metai, tačiau ADO privalo reguliariai stebėti  

 
Astma 1. Beta-2 agonistai  

2. Gliukokortikoidai 

Beta-2 agonistai: 4 metai  
Gliukokortikoidai: iki 12 mėnesių 

Širdies ir 

kraujagyslių ligos: 

arterinė hiperetenzija 

 
1. Diuretikai 

2. Beta adrenoblokatoriai  

Iki 4 metų, sergant arterine hipertenzija  

 
Iki 10 metų dėl įgimto LQTS [ilgo QT intervalo 
sindromo] 
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SVEIKATOS BŪKLĖ MEDŽIAGOS / METODAS REKOMENDUOJAMOS TRUKMĖS 

1 tipo cukrinis 

diabetas 

 
Insulinas 

Pirmą kartą suteikto LVG dėl insulino 
galiojimo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei 
1 metai. Visų būsimų LVG galiojimo 
laikotarpis gali būti iki 10 metų  

Translyčiai sportininkai, 

pakeitus lytį iš 

moteriškos į vyrišką (FtM)  

 
Testosteronas 

 
10 metų 

Augimo hormono 
trūkumas 
(suaugusiems) 

 
 

hGH 

8 metai, jei yra genetinė, įgimta arba pagumburio-
hipofizės struktūrinė anomalija  

 

2 metai, jei dėl smegenų traumos ar švitinimo  

 
Augimo hormono 
trūkumas (vaikams ir 
paaugliams) 

 
 

hGH 

8 metai, jei yra genetinė, įgimta arba pagumburio-
hipofizės struktūrinė anomalija 

 
4 metai, jei dėl smegenų traumos ar švitinimo 

Nevaisingumas / 
policistinių kiaušidžių 
sindromas (PCO) 

 
1. Klomifenas  
2. Spironolaktonas 

 
Nevaisingumas: 2 metai 
PCO: 10 metų 

Uždegiminė žarnų 

liga 

 
Gliukokortikoidai 

 
4 metai 

Intraveninė infuzija Intraveninis skysčių 
suleidimas 

Vienas medicininis epizodas  

 

Vidiniai miego sutrikimai  

Stimuliuojančios 

medžiagos, pvz., 

modafinilas, 

metilfenidatas ir 

deksamfetaminas  

 
4 metai su kasmetine gydytojo specialisto 
peržiūra  

 
 

Skeleto ir raumenų 

sistemos ligos 

 
 
 

1. Gliukokortikoidai 
2. Narkotinės medžiagos 

Tiek GK, tiek narkotinių medžiagų atveju turi būti 
kiek įmanoma trumpesnės trukmės, nuo dienų iki 
savaičių.  

 
Yra tam tikrų lėtinio skausmo atvejų, kai 
gliukokortikoidų ir narkotinių medžiagų vartojimo 
trukmė gali būti ilgesnė.  

 
 

Skausmo valdymas 

 
1. Narkotinės medžiagos 

2. Kanabinoidai 

Ūmus skausmas: (pvz., po operacijos) laikotarpis 
nuo dienų iki savaitės  

 

Lėtinis skausmas: nuo 1 iki 4 metų  
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SVEIKATOS BŪKLĖ MEDŽIAGOS / METODAS REKOMENDUOJAMOS TRUKMĖS 

 

Inkstų transplantacija 

1. Gliukokortikoidai 

2. Beta blokatoriai 

3. Diuretikai 

4. Eritropoetinas (EPO) 

 
10 metų (jei vartojamas EPO, reguliarus kraujo 
parametrų stebėjimas ir specialisto peržiūra)  

 
Sinusitas 

1. Gliukokortikoidai 
2. Pseudoefedrinas  

 
Nuo dienų iki savaičių 
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6 DALIS: 

LVG pripažinimo procesas 
Šioje dalyje bus suteikiama pagalba ADO pagal LVGTS 7.0 straipsnį, padedant Jums atlikti 

pripažinimo procesą, maksimaliai padidinti Jūsų pastangas ir sumažinti dubliavimąsi.  
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20 SKYRIUS: 

Bendrieji LVG pripažinimo principai 
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1.0 Pripažinimo proceso tvarkymas  

 
LVG pripažinimu siekiama sumažinti tiek sportininkui, tiek ADO tenkančią naštą ir darbą. Užuot 

reikalavus, kad sportininkas užpildytų naują paraišką dėl LVG, kai pereina į kitą lygmenį (t. y., kai iš NLS 

tampa TLS) arba jei dalyvauja tarptautinėse varžybose, vadovaujant TF arba DRO, aukštesnio lygio 

ADO gali tiesiog pripažinti (arba ne), kad sportininkui jau buvo suteiktas LVG.  

 
Prieš pripažindama (nepripažindama) LVG, ADO turėtų jį įvertinti, remdamasi tik LVGTS 4.2 straipsnio 

kriterijais. Siekdami dar labiau sumažinti naštą, DRO arba TF gali nuspręsti automatiškai pripažinti tam 

tikrus sprendimus dėl LVG (žr. toliau: automatinis pripažinimas).  

 
Paprastai NLS arba žemesnio lygio sportininkai dėl LVG kreipiasi tiesiogiai į savo NADO, o TLS tiesiogiai 

kreipiasi į savo TF. Jei NLS dalyvauja TF sankcionuotose varžybose, kurioms yra reikalingas LVG (kaip 

tai nustatė ir pranešė TF), sportininkas turės prašyti, kad TF pripažintų NADO jam suteiktą LVG. Tais 

atvejais, kai toks pripažinimas yra nereikalingas, o TF nusprendžia patikrinti sportininką, kuris nėra TLS, 

ji turi pripažinti to sportininko NADO suteiktą LVG.  

 
Sportininkas, kuriam yra reikalingas naujas LVG, dalyvaujant pagrindinėse varžybose, turi kreiptis 

tiesiogiai į DRO. Vis dėlto, jei sportininkas jau turi NADO arba TF suteiktą LVG, jis prašytų DRO 

pripažinti LVG, nebent būtų taikomas automatinis pripažinimas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad DRO 

pripažinti arba suteikti LVG galioja tik DRO varžybų metu.  

 
Prieš pripažindama LVG, ADO turi nustatyti, ar sportininkas priklauso jos jurisdikcijai. Jei TF pripažįsta 

LVG, nes sportininkas perėjo į tarptautinį lygmenį (ir atitinka TLS apibrėžimą), sportininko LVG tampa TF 

LVG ir galioja tarptautinėse varžybose tol, kol baigsis jo galiojimo laikotarpis.  
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21 SKYRIUS: 

Pripažinimo tipai  
 

 
93 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 

1 DALIS 

DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS 

2 DALIS 

3 DALIS 

4 DALIS 

5 DALIS 

6 DALIS 

7 DALIS 

8 DALIS 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS DĖL LVG 

Paraiškų teikimo 
procesas 

Kaip LVGK 

veikia 

Kada kreiptis 
dėl LVG 

Kur kreiptis dėl 
LVG 

Pareigos teikiant 
paraišką dėl LVG 

Sportininkui pateikus 
paraišką dėl LVG 

Kas vyksta, 
suteikus LVG 

Kas vyksta, atsisakius 
suteikti LVG 

Kur teikti apeliaciją dėl 
sprendimo dėl LVG 

Sportininkų asmeninė 
informacija 

LVG GAVIMAS 

Kriterijai paraiškai 
atgaline data 

Kriterijai LVG 
suteikimui 

Kada LVG nesuteikimas 
atgaline data yra neteisingas 

ADO PAREIGOS 

Kaip ADO derėtų nagrinėti 
paraiškas dėl LVG 

LVG procese 
dalyvaujančios ADO 

Kaip ADO derėtų 
patarti sportininkams 

Kaip ADO derėtų tvarkyti 
konfidencialią informaciją 

LVG KOMITETAI (LVGK) 

LVGK 
formavimas 

LVG PRIPAŽINIMO PROCESAS 

Bendrieji LVG 
pripažinimo principai 

Pripažinimo 
tipai 

WADA LVG PERŽIŪROS 

Kas yra WADA 
peržiūra 

Prašymas dėl WADA 
LVG peržiūros 

LVG statusas, vykstant 
WADA peržiūrai 

LVG IR ADAMS 

Kas yra ADAMS 



9 
 

 
 
 
 
 

 

1.0 Standartinis pripažinimo procesas  

 
Jei reikia, sportininkas yra atsakingas už prašymą savo TF ir / arba DRO dėl NADO patvirtinto LVG 

pripažinimo.3 Vis dėlto NADO turėtų suteikti tam tikrą pagalbą, sportininkui atliekant šį procesą. Kai bus 

pateiktas prašymas TF arba DRO, jie susisieks su NADO arba TF (jei taikoma) tam, kad gautų prieigą 

prie sportininko medicininių bylų ADAMS ir nustatytų, ar LVG atitinka visus LVGTS 4.2 straipsnio 

kriterijus.  

 
TF arba DRO turėtų priimti sprendimą kuo greičiau ir, jei nėra išskirtinių aplinkybių, paprastai per 21 

dieną nuo išsamaus prašymo dėl pripažinimo gavimo. Priėmęs sprendimą TF arba DRO turėtų 

nedelsdamas informuoti sportininką ir per 21 dieną nuo sprendimo gavimo jį įrašyti ADAMS. Jei TF 

nepriima sprendimo per atitinkamą laikotarpį arba nusprendžia atmesti prašymą dėl pripažinimo, jos 

prieiga prie sportininko medicininės informacijos ADAMS bus panaikinta. Šios prieigos kontrolės tikslas 

yra apsaugoti sportininko medicininę informaciją, pagal TPADAS 5 straipsnį iki minimumo ribojant prieigą 

prie to, kas yra būtina LVG pripažinimo procesui. Dėl to prieiga ADO turėtų būti suteikta tik tuo atveju, jei 

pripažinimas yra būtinas.  

 
Pateikdamas prašymą dėl pripažinimo savo TF arba DRO, sportininkas iš esmės pakartotinai pateikia 

paraišką dėl LVG savo NADO arba TF. TF arba DRO turėtų atitinkamai suformuoti LVGK paraiškos 

įvertinimui, kaip aprašyta pirmiau pateiktose 4 ir 5 dalyse. Nors LVGTS rekomenduoja sudaryti 

mažiausiai trijų gydytojų komisiją, TF arba DRO savo nuožiūra gali pasitelkti vieno nario LVGK tam 

tikriems pripažinimo įvertinimams. Šie sprendimai turėtų būti priimami kiekvienu konkrečiu atveju ir tik dėl 

mažai pavojingų medžiagų konkrečioje sporto šakoje.  

 
Pavyzdžiui, badmintonininkė kreipiasi į savo TF dėl jos LVG insulinui pripažinimo. Ankstyvoje vaikystėje 

jai buvo diagnozuotas 1 tipo diabetas. TF LVGK gydytojų grupės pirmininkas peržiūri jos išsamią 

medicininę bylą ir nusprendžia, kad šiuo atveju nereikia visos 3 narių grupės peržiūros. Jis tai užfiksuoja 

oficialiai pripažindamas LVG ADAMS.  

 
Jei TF nusprendžia nepripažinti NADO suteikto LVG, ji turi raštu pateikti savo sprendimo motyvus 

sportininkui ir jo NADO. Derėtų atkreipti dėmesį, kad LVG galiojimo laikotarpis nėra LVGTS kriterijus, 

todėl LVGK neturėtų atsisakyti pripažinti LVG dėl nesutarimo dėl galiojimo laikotarpio. Sportininkui arba 

jo NADO bus numatomas 21 dienos laikotapris nuo pranešimo apie sprendimą perduoti klausimą WADA 

peržiūrai. Vykstant WADA peržiūrai, NADO suteiktas LVG galioja tik nacionalinio lygmens varžyboms ir 

testavimui ne varžybų metu.  

 
Jei sportininkas ir / arba NADO nusprendžia neperduoti klausimo WADA, NADO turi nuspręsti, ar jos 

suteiktas pirminis LVG turėtų ir toliau galioti nacionalinio lygmens varžyboms ir testavimui ne varžybų 

metu. Kol bus priimtas NADO sprendimas, LVG galioja tik nacionalinio lygmens varžyboms ir visam 

testavimui ne varžybų metu (Kodekso 4.4.3.1 straipsnis).  

 
 
 
 

3 Taip pat gali būti reikalaujama, kad sportininkas pateiktų savo TF suteiktą LVG DRO pripažinimui pagal Kodekso 
4.4.4.2 straipsnį. 
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Tais retais atvejais, kai sportininkui reikalingas dviejų TF suteikiamas LVG (pvz., biatlono ir slidinėjimo 

kroso), jis turėtų kreiptis į abi TF atskirai. Vienos TF atsisakymas suteikti LVG nepaneigia kitoms sporto 

šakoms ar lygenims suteiktų LVG. Vis dėlto sportininkas gali prašyti peržiūros arba WADA gali inicijuoti 

peržiūrą.  

 
Jei DRO atsisako pripažinti sportininkui jo NADO arba TF suteiktą LVG, sportininkas gali apskųsti šį 

sprendimą DRO įsteigtai arba paskirtai nepriklausomai institucijai. Sportininko LVG galioja visoms 

varžyboms, vykstančioms už pagrindinio renginio ribų.  

 
2.0 Automatinis pripažinimo procesas  

 
Automatinis pripažinimas dar labiau pagreitina procesą, užtikrinantį, kad turimas LVG būtų priimamas, 

sportininkui patekus į aukštesnį varžybų lygmenį. Šiuo atžvilgiu TF ir DRO gali nuspręsti automatiškai 

pripažinti sprendimus dėl LVG (arba tam tikrų kategorijų sprendimus dėl LVG, pvz., kai kurių ADO arba 

susijusius su tam tikromis medžiagomis). Informacija apie tokį automatinį pripažinimą turėtų būti 

paskelbta ADO interneto svetainėje ir išsiųsta WADA ir NADO (WADA rekomenduoja šį sąrašą atnaujinti 

kasmet). Automatinis pripažinimas ypač naudingas tiems sportininkams, kurie staiga pereina į tarptautinį 

lygmenį arba patenka į tarptautines / pagrindines varžybas ir kitaip jų LVG gali būti laiku nepripažintas.  

 
TF arba DRO turės prieigą prie ADAMS saugomos sportininko medicininės informacijos, susijusios su 

bet kuriuo jų automatiškai pripažįstamu LVG. Automatinio pripažinimo procesas priklauso nuo ADAMS 

naudojimo.  

 
TF ir DRO turėtų patikrinti, ar sportininkas priklauso jų jurisdikcijai, prieš pripažindami LVG (t. y., tampa 

TLS arba įgyja teisę dalyvauti tarptautinėse varžybose). Kai sportininkas, turintis NADO suteiktą LVG, 

patenka į TF arba DRO jurisdikciją, TF arba DRO turi įforminti pripažinimą ADAMS, su sąlyga, kad 

NADO suteiktas LVG patenka į automatiškai pripažįstamų išimčių grupę.  

 
Sportininkas turi pasitikrinti TF / DRO interneto svetainėje arba tiesiogiai su jais susisiekti tam, kad 

išsiaiškintų, ar jo LVG patenka į automatiškai pripažįstamų sprendimų kategoriją (ar kategorijas).  

 
TF ir DRO turėtų kruopščiai nuspręsti, kurių ADO ir / arba dėl kurių medžiagų ar metodų jie automatiškai 

pripažins sprendimus dėl LVG. Turėtų būti sukurtas vidinis procesas, kuris padėtų priimti šiuos 

sprendimus. Kaip pirmą šio proceso etapą WADA rekomenduoja sukurti gerą ryšių tinklą su ADO. 

Sprendimas dėl draudžiamos(-ų) medžiagos(-ų) kategorijų arba metodų, kuriuos TF arba DRO 

automatiškai pripažins, bus labai specifinis kiekvienai sporto šakai ir TF arba DRO. WADA rekomenduoja 

atidžiai pasikonsultuoti su gydytojais ir šios srities ekspertais, prieš priimant galutinį sprendimą.  
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7 DALIS: 

WADA LVG peržiūros  
Šioje dalyje bus suteikiama pagalba dėl LVGTS 8.0 straipsnio, padedant Jums atlikti WADA LVG 

peržiūros procesą.  
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22 SKYRIUS: 

Kas yra WADA peržiūra?  
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1.0 WADA LVG peržiūros aprašymas  

 

WADA LVG peržiūra yra procesas, kurio metu WADA suformuoja WADA LVGK, kuriam paveda 

sportininko arba ADO perduoto LVG sprendimo įvertinimą. Prašymo dėl WADA LVG peržiūros procesas 

yra identiškas sportininkams ir ADO. Yra įvairių veiksmų planų, kai sportininkas arba ADO gali pateikti 

prašymą dėl WADA LVG peržiūros (aprašyta toliau). WADA taip pat gali nuspręsti savo nuožiūra 

peržiūrėti bet kokį ADO sprendimą.  

 
2.0 Prašymas dėl WADA LVG peržiūros  

 

Sportininkas gali prašyti, kad WADA peržiūrėtų paraišką dėl LVG, kurią jo ADO atmetė. Vis dėlto WADA 

neprivalo peržiūrėti visų sprendimų dėl LVG, bet gali tai padaryti savo nuožiūra (LVGTS 8.3 straipsnis; 

Kodekso 4.4.6 straipsnis).  

 

Bet koks WADA sprendimas neperduoti LVG sprendimo WADA LVGK yra galutinis ir neskundžiamas. 

Vis dėlto pirminis sprendimas dėl LVG vis tiek gali būti skundžiamas apeliacinei institucijai, nurodytai 

galiojančiose antidopingo taisyklėse. 

 

 
3.0 Privalomos WADA LVG peržiūros  

Yra dvi situacijos, kai WADA turi peržiūrėti (privaloma peržiūra), darant prielaidą, kad sportininkas arba 
NADO pateikia prašymą WADA (Kodekso 4.4.6 straipsnis):  

❖ Jei TF atsisako pripažinti NADO suteiktą LVG  

• Kai TF atsisako pripažinti LVG, sportininkui arba NADO suteikiamas 21 dienos 

laikotarpis nuo pranešimo, per kurį jie gali perduoti klausimą WADA peržiūrai.  

❖ Jei NADO nesutinka su TF sprendimu suteikti LVG  

• Suteikus LVG, TF turi apie tai pranešti sportininko NADO. Tada NADO suteikiamas 

21 dienos laikotarpis nuo pranešimo, per kurį ji gali perduoti sprendimą WADA 

peržiūrai.  

 

 
WADA gali grąžinti sprendimą TF arba NADO, jei taikoma:  

• patikslinimui, pvz., jeigu sprendime nėra aiškiai nurodytos priežastys; ir / arba   

• dėl pakartotinio svarstymo, pvz., jei LVG buvo atsisakyta išduoti tik dėl to, kad 

nebuvo atlikti medicininiai tyrimai ar nebuvo kitos informacijos, reikalingos norint 

įrodyti tinkamą LVGTS 4.2 straipsnyje numatytų sąlygų laikymąsi.  
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23 SKYRIUS: 

Prašymas dėl WADA LVG peržiūros 
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Toliau aprašomas procesas, kai WADA peržiūri sprendimą dėl LVG (LVGTS 8 straipsnis):  

 
 

❖ WADA paprastai netaikys mokesčio už privalomas peržiūras; tačiau, atlikus peržiūrą, gali 

būti paprašyta, kad ADO, kurios atžvilgiu priimamas nepalankus sprendimas, 

kompensuotų paraiškos mokesčius ir / arba padengtų patirtas išlaidas.  

❖ Neprivalomos peržiūros atveju, jei WADA patenkins sportininko prašymą, jo bus paprašyta 

sumokėti 500 USD administracinį mokestį.  

❖ WADA inicijuotų peržiūrų atveju WADA gali reikalauti, kad pirminį sprendimą priėmusi 

ADO padengtų WADA patirtas išlaidas, susijusias su tokia peržiūra, jei LVG bus 

panaikintas.  

❖ Prašymai dėl LVG peržiūros turi būti pateikti WADA raštu ir juose turi būti visa informacija, 

išsiųsta pirminio pateikimo metu (t. y., visa byla), kartu su priimtu pirminiu sprendimu ir 

ADO pateiktu paaiškinimu, kodėl LVG nebuvo suteiktas arba pripažintas. Sportininkas 

arba ADO turėtų patvirtinti, kokie dokumentai sudarė jo pirminės paraiškos dėl LVG dalį.  

❖ Pateikdamas prašymą dėl peržiūros, sportininkas turi pranešti ADO, kurios sprendimą 

skundžia. Jei prašymą sportininko vardu pateikia ADO, sportininkas taip pat turi būti 

informuojamas.  

❖ Tais atvejais, kai peržiūra nėra privaloma, WADA praneš prašančiajai šaliai, ar WADA 

LVGK peržiūrės sprendimą dėl LVG, ar ne.  

❖ WADA pradės peržiūrą, gavusi mokėjimą (jei taikoma) ir visus reikiamus dokumentus.  

❖ WADA suformuos WADA LVGK, kuris peržiūrės atvejį ir priims sprendimą. Pirminis LVG 

suteikimas / atsisakymas suteikti galios tol, kol WADA LVGK priims sprendimą.  

❖ WADA LVGK įvertins atvejį pagal pirminėje paraiškoje pateiktą informaciją. Jei 

sportininkas turi naujos informacijos, pavyzdžiui, medicininių tyrimų, jis turėtų pakartotinai 

kreiptis į atitinkamą ADO.  

• WADA LVGK savo nuožiūra gali prašyti papildomos informacijos, kuri gali būti 

laikoma LVG peržiūros dalimi.  
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❖ WADA LVGK gali pasitelkti kitus medicinos ar mokslo ekspertus, jei mano, kad tai yra 

reikalinga.  

❖ WADA nedelsdama perduos pagrįstą WADA LVGK sprendimą sportininkui ir jo NADO, TF 

ir (jei taikoma) DRO.  

❖ Jei po peržiūros WADA LVGK suteikia LVG, jis įsigalios pagal WADA LVGK nustatytas 

sąlygas.  

❖ Jei po peržiūros WADA LVGK panaikina LVG, ADO, kurios sprendimas panaikinamas, turi 

pažymėti būsenos pasikeitimą ADAMS.  

 
Papildomos pastabos  

 

❖ Sportininkas ir / arba sportininko NADO gali apskųsti bet kokį TF (arba NADO, jei ji sutiko 

nagrinėti prašymą TF vardu) sprendimą dėl LVG, kurio WADA neperžiūrėjo arba kurį 

WADA peržiūrėjo, bet po peržiūros nepakeitė, tik CAS.  

❖ Tokiais atvejais skundžiamas sprendimas yra TF sprendimas dėl LVG, o ne WADA 

sprendimas nepersvarstyti sprendimo dėl LVG arba (jį peržiūrėjus) nepanaikinti sprendimo 

dėl LVG.  

❖ Sportininkas, NADO ir / arba TF gali apskųsti WADA sprendimą panaikinti sprendimą dėl 

LVG tik CAS. Jei CAS nenurodo kitaip, WADA sprendimas galioja tol, kol CAS nepriims 

galutinio sprendimo.  

❖ Laikas, skirtas sprendimo dėl LVG apskundimui, pradedamas skaičiuoti tik tada, kai WADA 

praneša apie savo sprendimą (Kodekso 4.4.7 straipsnio pastaba).  

 
Prašymas ir informacija, skirta WADA peržiūrai, gali būti išsiųsti saugiu būdu internetu arba 

registruotu paštu šiuo adresu:  

 
WADA medicinos departamentas  
Pasaulinė antidopingo agentūra  
800, Square Victoria 
Monrealis, H4Z 1B7, QC Kanada 

 
El. pašto adresas pasiteiravimui ir / arba prašymų peržiūrai siuntimui yra: medical@wada-

ama.org 
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24 SKYRIUS: 

LVG statusas, vykstant WADA peržiūrai 
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Paraiškų teikimo 
procesas 

Kaip LVGK 

veikia 

Kada kreiptis 
dėl LVG 

Kur kreiptis dėl 
LVG 

Pareigos teikiant 
paraišką dėl LVG 

Sportininkui pateikus 
paraišką dėl LVG 

Kas vyksta, 
suteikus LVG 

Kas vyksta, atsisakius 
suteikti LVG 

Kur teikti apeliaciją dėl 
sprendimo dėl LVG 

Sportininkų asmeninė 
informacija 
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Kriterijai paraiškai 
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LVG procese 
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LVG KOMITETAI (LVGK) 
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Bendrieji LVG 
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Pripažinimo 
tipai 

WADA LVG PERŽIŪROS 

Kas yra WADA 
peržiūra 

Prašymas dėl WADA 
LVG peržiūros 

LVG statusas, vykstant 
WADA peržiūrai 

LVG IR ADAMS 

Kas yra ADAMS 
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Peržiūros procedūra nesustabdo pirminio sprendimo, kuris galioja visą peržiūros laikotarpį, kol WADA 
LVGK nepriims sprendimo. Vis dėlto jei sportininkui NADO būtų suteikusi LVG, kurio nepripažino TF, 
tada, kol vyksta WADA peržiūra, LVG galiotų tik nacionalinio lygmens varžyboms ir testavimui ne 
varžybų metu, bet ne tarptautinio lygmens varžyboms (Kodekso 4.4.3 straipsnis).  

 

 
Jei LVG suteikė TF ir perdavė WADA sportininko NADO peržiūrai, kol vyksta WADA peržiūra, LVG lieka 
galioti tarptautinio lygmens varžyboms ir testavimui ne varžybų metu, bet negalioja nacionalinio lygmens 
varžyboms.  

 

 
Jei WADA LVGK panaikina pirminį sprendimą ir suteikia LVG, sportininkas gali pradėti naudoti medžiagą 
ar metodą pagal WADA LVGK suteiktą LVG. LVG galios tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 
Atitinkamai, jei WADA LVGK mano, kad LVG neturėtų būti suteiktas, jis negalios jokiu lygmeniu.  
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8 DALIS: 

LVG ir ADAMS 
Šioje dalyje sužinosite apie pagrindines ADAMS funkcijas, susijusias su LVG procesu.  
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25 SKYRIUS: 

Kas yra ADAMS? 
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ADAMS yra internetinė sistema, sukurta griežtai laikantis Kodekso, siekiant padėti suinteresuotosioms 
šalims ir WADA vykdyti antidopingo operacijas.  

 
Kaip pagrindinis dopingo kontrolės tyrimų duomenų ir rezultatų valdymo sprendimų centras, ADAMS 
sudaro galimybę įvesti, pranešti, bendrinti ir saugoti duomenis itin saugioje aplinkoje, o prieiga 
ribojama atitinkamoms įgaliotosioms šalims.  

 

ADAMS LVG valdymo modulis teikia šias paslaugas:  

 
❖ Sudaroma galimybė internetu teikti paraiškas dėl LVG  

• sportininkams;  

• sportininkų gydytojams; ir  

• ADO LVGK gydytojams.  

❖ Paraiškų dėl LVG valdymas internetu 

❖ Pranešimas apie gavimą sportininkams  

❖ Pranešimas apie atsisakymą suteikti LVG sportininkams  

❖ LVG pažymėjimų išsiuntimas sportininkams  

❖ Pranešimas internetu apie LVG galiojimo pabaigą / statuso pasikeitimą atitinkamoms 
šalims  

❖ Dalijimasis informacija, susijusia su LVG, su visomis susijusiomis šalimis  

❖ TF NADO suteikto LVG pripažinimas  

❖ Ryšys tarp LVG ir AAF  

❖ Paieškos funkcija ir ataskaitų spausdinimas.  

• Kuriamas naujos kartos ADAMS naujas LVG modulis.  
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1 PAVYZDYS 

Sportininkas yra 25 metų amžiaus triatlonininkas, kuriam reikalingas Andriol (testosteronas) 40 
mg per burną kasdien, diagnozuotas antrinis hipogonadizmas. Ankstesnė ligos istorija apima 
uždelstą seksualinį vystymąsi, 11 ml sėklidžių tūrį sulaukus 20 metų ir IV pagal Tanerio skalę. 
Pagal anamnezę nėra sėklidžių sužalojimų, sumažėjusio energingumo, nuotaikos pablogėjimo 
ir depresijos bei ginekomastijos.  

 
 

Naujausi 2020 m. liepos 25 d. laboratorinių tyrimų rezultatai yra: 

❖ Bendras testosterono kiekis serume 1,5 nmol/L (9,9 - 52,4)  

❖ FSH = 14,7 mIU/mL (1,5 – 12,4)  

❖ LH = 4,2 mIU/mL (1,7 – 8,6) 

❖ TSH = 0,689 mIU/mL (0,45 - 4,5) 

❖ Estradiolis = 20,9 pg/mL (7,6 - 42,6)  

❖ Prolaktinas = 8,5 ng/ml (4,0 - 15,2)  

 
 

 

Priedas 
 

 

Paraiškos dėl LVG – medicininės informacijos vertimas:  

 

LVG informacija turi būti įvesta į ADAMS anglų arba prancūzų kalba pagal LVGTS 5.5 straipsnį. Priimtina 
pateikti išverstą santrauką, paaiškinančią diagnozę, pagrindinius klinikinių tyrimų elementus, medicininius 
tyrimus ir gydymo planą. Nepakaktų išversti dviejų gydytojo eilučių, kuriose būtų nurodyta diagnozė ir 
gydymas. Santrauką turėtų parengti gydantis gydytojas arba ADO gydytojas / personalas, suprantantis 
atvejį / būklę. Vis dėlto, esant poreikiui, WADA gali paprašyti tolesnio kai kurių dokumentų arba visos 
medicininės bylos vertimo.  

 
 

Išsamioje vertimo santraukoje turėtų būti pakankamai informacijos, kuri padėtų LVGK gydytojui suprasti, 
kaip buvo nustatyta diagnozė.  

 
 

Gerų vertimų santraukų pavyzdžiai:  
 
 
 

Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto gairės Versija: 9 
 Data: 2020 m. gruodžio mėn. 



❖ Spermos analizė – 0 gyvybingų spermatozoidų  

 
 

Visi mėginiai laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 val. Atlikus hipofizės MRT, nustatyta 
adenoma (žr. pridedamą magnetinio rezonanso tyrimo vaizdą ir endokrinologo pažymą). 
Patologija yra organinio pobūdžio. Funkcinės priežastys buvo atmestos – pernelyg intensyvių 
treniruočių nebuvo (nurodytas treniruočių grafikas), nenutukęs.  

 
 

Kiti neišversti dokumentai buvo įkelti į ADAMS. 

9 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 PAVYZDYS 

Sportininkas yra 29 metų amžiaus tenisininkas, kuriam diagnozuota astma, kai buvo 10 metų 

amžiaus. Anamnezėje registruotas rinitas, atopija ir sezoninės alergijos. Diagnostiniai tyrimai 

buvo pakartoti, sulaukus 21 metų amžiaus tam, kad pulmonologas patvirtintų astmos diagnozę. 

Sportininkas šiemet du kartus buvo hospitalizuotas dėl staigių paūmėjimų treniruočių metu. 

Sulaukus 24 metų amžiaus, spirometrija buvo dar kartą atlikta, nustatyti šie rezultatai (žr. 

priedus prie šios paraiškos dėl LVG):  

 
 

 
Spirometrija Vertinimas 

 

Bazinis rodiklis 

EV1 = 3,24 (76% prognozė) 

FVC =4,82 (91% prognozė)  

FEV1/FVC santykis = 0,67 

 
Sumažėjęs 

Normalus  

Šiek tiek sumažėjęs 

Pavartojus bronchus 

plečiančio vaisto 

 
FEV1 = 4,17 (+930 ml ir 29%) 

Ženklus pagerėjimas 

 

Spirometrija parodė lengvą obstrukcijos laipsnį, lengvai gydomą salbutamoliu (ženklus 
pagerėjimas). Šis pagerėjimas ir klinikinė istorija rodo astmą, kurią patvirtina spirometrija. 
Kvėpavimo takų reagavimo testas buvo atliktas metacholinu.  

 
 

Sportininkas vartoja Advair 250/25 mkg diskus (flutikazonas/formoterolis) ir salbutamolio, 
esant poreikiui. Varžybų metu jam pasireiškė sunkūs dusulio simptomai, atitinkantys astmos 
priepuolį. Jam skirtas prednizolonas (50 mg išgerti) ir sportininkas buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur sumažėjo jo astmos simptomai – švokštimas ir dusulys.  
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3 PAVYZDYS 

Sportininkas yra 25 metų amžiaus šuolininkas į tolį, kuriam diagnozuotas hipogonadotropinis 

hipogonadizmas. Nėra leistino alternatyvaus gydymo ir jam kasdien reikalinga 40 mg geriamojo 

testosterono. Diagnozę jam nustatė endokrinologas. Vartojant vaistus, jo gydymas yra 

sėkmingas. 

 
 
 

 
4 PAVYZDYS 

Diagnozė: ADHD (nuo vaikystės): pediatras sportininkei diagnozavo ADHD, kai ji buvo 11 metų 

amžiaus. Ji kasdien gydoma 54-72 mg Concerta (pailginto atpalaidavimo metilfenidatu). Žr. 

prie šios paraiškos pridėtą receptą.  
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Netinkamų vertimo santraukų pavyzdžiai:  
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Žodynėlis 

A 
ADAMS Antidopingo administravimo ir valdymo sistema 

ADHD Dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimas  

ADO Antidopingo organizacija 

ADTP Antidopingo taisyklės pažeidimas 

SPP Sportininkų pagalbinis personalas 

AAF Teigiamas testo rezultatas  

AKTH Adrenokortikotropinis hormonas 

ADEL Švietimas ir mokymasis apie antidopingą 

 
C 
CAS Sporto arbitražo teismas 

 
G 
GK Gliukokortikoidas  

 
I 
LVGTS Leidimų vartoti gydymui tarptautinis standartas 

TTA Tarptautinė testavimo agentūra 

TF Tarptautinė federacija 

TLS Tarptautinio lygmens sportininkas 

TPADAS Tarptautinis privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartas 

 
M 
DRO Didžiųjų renginių organizatoriai  

 
N 
NLS Nacionalinio lygmens sportininkas 

NADO Nacionalinė antidopingo organizacija 
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P 
Sąrašas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas 

RG Rezultatus gerinantis 

 
R 
RTP Registruotasis testuotinų sportininkų sąrašas 

RVI Rezultatų valdymo institucija 

SM Sportininkas mėgėjas 

 
T 
LVGK Leidimų vartoti gydymui komitetas 

LVG Leidimas varototi gydymui 

 
W 
WADA Pasaulinė antidopingo agentūra 
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