TBF DOPİNGLE MÜCADELE KURULU

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası
(TAKİ)
Prosedürü
Dopingle mücadele kapsamında yasaklanmış bir
madde veya yöntemi tıbbi nedenlerle kullanmak
zorunda olan oyuncular için prosedür.

•

TAKİ istek formları mümkünse DAKTİLO ile ya da BÜYÜK HARFLERLE okunaklı
doldurulmalıdır.

•

Eksik veya okunaksız TAKİ istekleri işleme alınmaz ve iade edilir. Bu durumda
başvurunun düzeltilerek yenilenmesi gerekir. Sonuç olarak TAKİ İzni’nin verilmesi
ve böylece de tedavinin başlaması gecikir, sağlık problemi olan sporcu zaman
kaybeder.

•

TBF TAKİ Kurulu, WADA Uluslararası TAKİ Standartları’na göre tüm ilgili
belgelerin alınmasından itibaren 30 gün içinde karar verir.

•

Oyuncu, belirli bir sağlık problemi hakkında TAKİ isteği için eş zamanlı olarak
tercihen yalnızca bir izin makamına başvurmalıdır. Aynı TAKİ isteği için birkaç izin
makamına başvuramaz. FIBA test havuzunda (“FIBA registered testing pool”)
olan sporcuların hem FIBA hem de TBF Dopingle Mücadele Kuruluna
başvurmaları gerekir.

•

FIBA test havuzunda bulunan oyuncular TAKİ için FIBA’ya da başvurmalıdır.
Oyuncu TBF’den TAKİ İzni’ni önceden almış ise, FIBA’ya tam tıbbi dosyanın yanı
sıra TBF’den alınan TAKİ İzni’nin sertifikasını ve başvuru formunun orijinalini de
göndermelidir. FIBA TAKİ İzni verebilir ya da ilave belgeler isteyebilir.

•

TBF ya da FIBA’dan alınan TAKİ sertifikası her zaman saklanmalıdır. Doping
kontrollerinde TAKİ’nin sunulması ve yasaklanmış maddenin(maddelerin) beyan
edilmesi tavsiye edilir.

•

Bu prosedür gerekli ya da acil tıbbi tedavinin uygulanmasını hiçbir şekilde
engellemez veya geciktiremez. Zorunlu tıbbi acil durumlarda Oyuncu’nun her türlü
tedaviyi kullanımı serbesttir. Ancak çok nadir karşılaşılacak bu durumun ardından
Oyuncu ilk fırsatta gerekli başvurusunu yapmalıdır.

•

Beta-2 agonistlerinin kullanımı için TAKİ başvurularına, FIBA’nın astım
minimum şartlarında belirtildiği gibi (www.fiba.com adresindeki anti-doping
bölümü) tam tıbbi dosya eşlik etmelidir.

•

Glukokortikosteroidlerin sistematik olmayan kullanımı ve solunum yolu ile
alınmaları için artık TAKİ gerekmemektedir. Yine de kullanımlarının İlaç Tedavisi
Bildirimi formunda beyan edilmesi gerekir.
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SPORUN KURALLARINA UYUN!

Oyuncuların Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi’nde yer alan bir ilacı almaları
gerekirse, aşağıda açıklanan prosedürü olabildiğince çabuk izlemelidirler:
Dikkat: Kortikosteroidlerin göze, cilde, ağız ve diş etine, buruna, kulağa, veya
makat çevresine yüzeyel uygulanması için herhangi bir izin ya da beyana ihtiyaç
yoktur.
Kullanılan ilacın içeriğine göre izlenecek yol

Yasaklanmışlar
Listesi’ndeki diğer tüm
maddeler için..
Yeni: Astım tedavisi
için beta-2 agonistlerin
inhalasyonu
(formoterol salbutamol
ve terbutalin)

• Kortikosteroidler için
sistematik olmayan
kullanım (intraartiküler,
periartiküler, peritendinöz,
epidural, intradermal) ve
solunum yolları.

KULLANIM BEYANI
DOPİNG KONTROLÜ
SIRASINDA ( İlaç Tedavisi
Bildirimi Formu). TAKİ gerekmez

STANDART TAKİ SÜRECİ

Formu aşağıdaki kaynaklardan edinebilirsiniz!

FIBA için www.fiba.com , TBF için www.tbf.org.tr adresindeki internet
sitesinden indirilebilir
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TAKİ Başvuru Formu aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır!

Formu gerektiği gibi DAKTİLO İLE ya da BÜYÜK HARFLERLE, doğru ve
okunaklı şekilde, ilgili kutucukları doktorunuzla birlikte tamamlayarak doldurun.
Formun 4’üncü sayfasında (bkz. Not 1, Teşhis) listelenmiş, istenen TÜM
bilgileri/belgeleri sunun.

TAKİ Başvuru Formu TBF ve FIBA’ya aşağıdaki
adreslere iletilmelidir!

Gerektiği gibi doldurduğunuz formu, TBF için 0212
547 68 36 numaralı güvenli faksa;
FIBA için +41 -22-545 00 99 numaralı güvenli
faksa gönderin.
TAKİ formunun ve faks alındı teyidinin bir kopyasını saklayın.
FIBA için tam adres:
53, avenue Louis-Casaï P.O. Box 110 1216
Cointrin / Geneva/ SWITZERLAND
Faks: +41-22-545 00 99; E-mail: tue@fiba.com
TBF için tam adres:
Abdi İpekçi Spor Merkezi; 10.Yıl Caddesi, 34760
Zeytinburnu/İSTANBUL/TÜRKİYE
Faks: 212 547 68 36; anti-doping@tbf.org.tr

Sporcu Yasaklanmış Madde ve Yöntemi ne
zaman alabilir?

TBF ve/veya FIBA’dan izin almanızın ardından. İzinden sonra, söz konusu
maddeyi spor yaparken kullanabilirsiniz. Bu izin bildirimi, harfiyen uymanız
gereken tıbbi kullanımın ayrıntılarını belirtir.
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