
 
Контролен лист към Заявление за РТУ: 

Транссексуални спортисти 

Забранени субстанции: тестостерон, спиронолактон 

Checklist for Therapeutic Use Exemption (TUE) Application: 

Transgender Athletes 

Prohibited Substances: Testosterone, spironolactone 

 

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 лист. 

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 съдържа: 

TUE Application form must include: 

 
 

При попълване на ръка цялата информация е четлива и всички полета са попълнени. 

All sections completed in legible handwriting 

 
 

Цялата информация е предоставена на български език (английски,ако е приложимо). 

All information submitted in Bulgarian /or in English/. 

 
 

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 настъпване на полова дисфория, доказателства за пълна 
медицинска оценка преди началото на каквото и да било лечение, описание на всяко предишно 
частично или за пълно реверзибелно (за обратимост)  лечение 

Medical history: age at onset of gender dysphoria, evidence of complete medical assessment prior to start 
of any treatment, description of any previous partially or fully reversible treatment 

  Доклад на ендокринолога за започване на текущата терапия 

Endocrinologist report on initiation of current therapy 

 
 



 

  Тълкуване на историята, презентация и ендокриниологичен доклад от лекар, който регулярно се 
грижи за Interpretation of history, presentation and endocriniologist report by a physician regularly 
providing care to transgender people 

  Предписани тестостерон и спиронолактон с дозировка, честота, начин на приложение (и двата са 
забранени по всяко време)   

Testosterone and spironolactone (both are prohibited at all times) prescribed including dosage,  

frequency, administration route 

  Доказателства за проследяване / наблюдение на спортист от квалифициран лекар, включително и 
тестостероновите  нива за възстановяване  

Evidence of follow-up/monitoring of athlete by qualified physician including testosterone levels for 
renewals 

 Приложени резултати от изследвания трябва да включват екземпляри или ксерокопия от:  

Diagnostic test results should include copies of: 

  Лабораторни изследвания : регулярно проследяване нивото  на тестостерон от началото на 
лечението (вкл. използвани метод / тестове) 

Laboratory tests: regular testosterone levels since treatment started (incl. the method/ assay used) 

 Допълнителна информация  

Additional information included 

  Доклад за хирургическа намеса, където е приложимо 

Surgery report where applicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




