
 
 

Контролен лист към Молба за РТУ 

Checklist for Therapeutic Use Exemption (TUE) Application 

naphylaxis  

 

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 контролния 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 overall 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. 

 

 

 Отнася се за молбата за РТУ  

Application form included 

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

All handwritten information is legible and all sections are completed 

  Цялата информация е на език, приет от Антидопинговата организация (АДО). 

All information is in a language accepted by ADO 

  Подписана е от лекуващия лекар. 

Applying physician signed 

  Подписана е от спортиста. 

Athlete signed 

 Медицинската информация включва:  

Medical report included 

  История на заболяването: симптоми, възраст при възникване на заболяването, ход на 
заболяването, начало на лечението; типични симптоми и усложнения (когато е приложимо)  

Medical history: symptoms, age at onset, course of disease, start of treatment; typical symptoms and 
complications (where applicable) 

  Резултати от изследвания;  
Findings on physical examination 

  Разчитане на симптомите, признаците и резултати от изследванията от лекар.  

Interpretation of symptoms, signs and test results by physician 

 



 

  Диагноза, основана на настоящи международно приети критерии 

Diagnosis based on current internationally accepted criteria 

  Предписана субстанция, доза, честота и път на прилагане.  

Substance prescribed, dosage, frequency, administration route 

  Доказателства за проследяване / наблюдение на спортиста от лекар. 

Evidence of follow-up/monitoring of athlete by physician 

 Приложени резултати от изследвания (копие на оригинали  или разпечатки)  

Diagnostic test results included (copies of originals or printouts) 

  Лабораторни изследвания (ако е приложимо)  

Laboratory tests (where applicable) 

  Снимки или резултати от други изследвания (ако е приложимо)   

Imaging or other test results  (where applicable)  

 Допълнителна информация  

Additional information included 

  Според изискванията на АДО 

As per ADO specification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


