Контролен лист към Молба за РТУ:
Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Checklist for Therapeutic Use Exemption (TUE) Application:
Забранени субстанции: метилфенидат и амфетаминови производни
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Prohibited Substance: Methylphenidate and amphetamine derivatives
Този контролен лист е насочен към спортиста и неговия лекар във връзка с основните изисквания при
подаване на молба за Разрешение за терапевтична употреба (РТУ), което да позволи на Комисията за РТУ да
прецени дали са изпълнени съответните изисквания спрямо МСРТУ.
Моля, обърнете внимание, че само попълненият формуляр за РТУ не е достатъчен; трябва да бъдат
предоставени подкрепящи документи. Попълнената молба и контролен лист НЕ гарантират издаването на
РТУ. И обратно, в някои ситуации молбата може да не включва всеки елемент от контролния списък.
This Checklist is to guide the athlete and their physician on the requirements for a TUE application that will allow the
TUE Committee to assess whether the relevant ISTUE Criteria are met.
Please note that the completed TUE application form alone is not sufficient; supporting documents MUST be
provided. A completed application and checklist DO NOT guarantee the granting of a TUE. Conversely, in some
situations a legitimate application may not include every element on the checklist.

Молбата за РТУ трябва да включва:
TUE Application form must include:
Всички полета да са попълнени четливо.
All sections completed in legible handwriting
Цялата информация е предоставена на български език
All information submitted in [language]
Подписана е от лекуващия лекар.
A signature from the applying physician
Подписана е от спортиста.
The Athlete’s signature
Медицинската информация трябва да включва подробности за:
Medical report should include details of:
История на заболяването: възраст при поява на симптоми на Синдром на дефицит на вниманието и
и хиперактивност (ADHD), възраст при поставена първоначална диагноза, симптоми в повече от
една среда, изпитване на незабранени интервенции (ако са използвани)
Medical history: age at onset of ADHD symptoms, age at initial diagnosis, symptoms across more than
one setting, trial of non-prohibited interventions (if used)
Използвани диагностични тестове или скали за оценка (напр. Conners, DIVA)
Diagnostic tests or rating scales used (e.g., Conners, DIVA)

Тълкуване на симптоми, признаци и резултати от теста от лекар (педиатър, психиатър
или друг лекар, специализиран в Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)
Interpretation of symptoms, signs and test results by physician (paediatrician, psychiatrist or other
physician specializing in ADHD)
Диагноза, отнасяща се до ICD 10 или DSM 5
Diagnosis referring to ICD 10 or DSM 5
Предписан стимулант (метилфенидат и амфетамин са забранени при състезание), включително
дозировка, честота, начин на приложение
Stimulant prescribed (methylphenidate and amphetamine are prohibited in-competition) including dosage,
frequency, administration route
Резултатите от диагностичния тест / скала трябва да включват копия на:
Diagnostic test/scale results should include copies of:
Те могат да включват, но не се ограничават до:
а) Възрастни: ACDS, CAADID, CAARS, Barkley, DIVA 2.0 (копие на оригиналния тест / скала)
б) Деца: Vanderbilt, K-SADs, DISC, Conners, SNAP (копие на оригиналния тест / скала)
These could include but are not limited to:
a) Adults: ACDS, CAADID, CAARS, Barkley, DIVA 2.0 (copy of original test/scale)
b) Children: Vanderbilt, K-SADs, DISC, Conners, SNAP (copy of original test/scale)
Допълнителна информация
Additional information included
Допълнителни доклади, които подкрепят диагнозата: напр. Доклади от психолози, учители в
училище, родители / настойници (не са задължителни)
Supplementary reports which support the diagnosis: e.g., reports from psychologists, school teachers,
parent/guardian (not mandatory)

