Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvurusu Kontrol Listesi :
Kardiyovasküler Hastalıklar
Yasaklı Maddeler: Beta-bloke Ediciler
Bu Kontrol Listesi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru gereklilikleri konusunda, sporcu ve hekimlerine
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK), ancak ve ancak listede
belirtilen bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde tamamlandığı takdirde, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına ilişkin
Uluslararası Standart’ın ilgili kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirebilecektir.
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) formunun tek başına yeterli olmadığını lütfen unutmayın; başvuru sırasında
destekleyici raporlar da MUTLAKA forma eklenmelidir. Başvuruyu listede belirtildiği şekilde tamamlamış olmanız
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı verileceğini garanti ETMEZ. Ancak, bazı özel durumlarda da, başvuru
kontrol listesinde bulunan her ögenin tamamlanması gerekmeyebilir.




TAKİ başvuru formu aşağıdakileri içermelidir:


Her bölüm okunabilir el yazısıyla eksiksiz doldurulmalıdır



Tüm bilgiler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır



Hekimin imzası bulunmalıdır



Sporcunun imzası bulunmalıdır

Tıbbi raporlar aşağıdaki detayları içermelidir:


Tıbbi öykü: ailede hastalık öyküsü, bulgular, hastalığın kendini gösteren ilk belirtisi, hastalığın seyri,
tedavi başlangıcı



Muayene bulguları: nabız kalitesi, oskültasyon, herhangi bir kalp yetmezliği bulgusu



Belirtilerin, bulguların ve test sonuçlarının ilgili uzman hekim tarafından yorumu, örneğin; kardiyolog








Tanı (stabil angina pektoris; miyokard enfarktüsünde sekonder korunma; semptomatik kalp yetmezliği
II-IV; supraventriküler ve ventriküler aritmi; Uzun QT sendromu; akut koroner sendrom; diğer risk
faktörleri olmadan hipertansiyon)
Reçete edilen ilaçların (beta-bloke ediciler yalnızca bazı sporlarda için yasaklanmıştır) dozu, uygulama
sıklığı ve uygulama yolu



Yasaklı olmayan tedavi girişimleri ve sonuçları: alternatif tedavilerin etkili veya mevcut olmadığının
gösterilmesi önemlidir



Beta-bloke edicilerin tedavisi kesildi ise bunun sporcu üzerindeki sonuçları

Tanı testi/değerlendirme ölçeği aşağıda belirtilenlerin kopyalarını içermelidir:


Laboratuvar testleri: mevcut biyobelirteçler (kreatin kinaz, troponin I ve T, miyoglobin, BNP ve NTproBNP)



Mevcut dinlenim EKG’si, stres EKG, tansiyon Holter ölçümleri



Mevcut görüntüleme bulguları: akciğer grafisi, manyetik rezonans görüntüleme, tekrarlanan ejeksiyon
fraksiyonu ve yeniden biçimleme, radyonüklid ventrikülografi ve nükleer görüntüleme (miyokardiyal
sintigrafi), koroner BT, ekokardiyografi ve koroner anjiyografi

Ek bilgiler


Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde ek bilgiler (örneğin; tedaviden
önce ve tedavi sırasındaki performans sonuçları) başvuruya eklenmelidir

