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 АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР



Разрешени и забранени 
медикаменти при 

спортисти със сърдечно-
съдова патология

АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР 
КОНТРОЛНО-МЕДИЦИНСКА 

КОМИСИЯ (КМК)



Документ
и

1. Световен антидопингов кодекс
2. Наредба за допингов контрол 

при тренировъчна и 
състезателна дейност

3. Международен стандарт: 
Списък на забранени 
субстанции и методи 

4. Международен стандарт: 
Разрешение за Терапевтична 
употреба



Забранителен списък 
2013г. 

 Забранени субстанции

С1. Анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори
       и близки до тях субстанции
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
С6. Стимуланти
С7. Наркотици
С8. Канабиноиди
С9. Глюкокортикостероиди



Забранителен списък 
2013 г. 

 Забранени методи
М1. Манипулиране на 
кръвта
       и кръвните  
компоненти
М2. Химически и 
физически
       манипулации
М3. Генен допинг



Забранени субстанции в 
определени спортове

З1. Алкохол (забранен по време на  състезание в долуизброените 
спортове)

2.   З Бета блокери
Забранени    по време на състезание:
- Стрелба с лък (забранени са също и  )извън състезание
- Автомобилни спортове
- Билярд (  всички дисциплини)
- Дартс
- Голф
- Спортна стрелба (забранени са също и  )извън състезание
- Ски/сноуборд в следните ски дисциплини: ски скокове, ски 

свободен стил, ски халфпайп; и следните сноуборд дисциплини: 
халфпайп, биг еър



Забранителен списък 
2013 г.

С5. Диуретици и други 
маскиращи
      средства (забранени по 
време на
      и извънсъстезание)
З2. Бета-блокери



Хипертония – 
диагностика

• Фамилна анамнеза и клинична 
история на заболяването

• Документирано (със запис) 
повишено систолично и/или 
диастолично кръвно налягане

• Физикални и функционални 
изследвания



Хипертония – 
задължителна 

медицинска информация •    Препоръчителна терапия с
    незабранени медикаменти

Калциеви антагонисти, АЦЕ – 
инхибитори, Ангиотензин II 
рецептор-блокиращи агенти и алфа 
адренергични блокери, ренинови 
инхибитори

или
•     Терапия със забранени

 медикаменти
Категорично обоснована (от 
специалист-кардиолог) причина за 
избор на медикамент, който е в 
Списъка на забранените 
субстанции, с обяснение защо не е 
предпочетен незабранен 
медикамент.



  Препоръчителни
 антихипертензивни

  медикаменти за
спортисти

• -  АЦЕ инхибитори или
   -  Ангиотензин рецепторни
блокери
Ефекти – слабо понижаване на 
пулсовата честота, увеличаване на 
ударния обем, намаляване на 
съдовото съпротивление
Предимства – без ефект върху 
енергийния метаболизъм и по-
специално на аеробната му част
Индикации – добри за първоначално 
лечение



  Препоръчителни
 антихипертензивни

  медикаменти за спортисти

•    Алфа адренергични антагонисти
Ефекти – намалява съдовото 
съпротивление, не въздейства на пулсовата 
честота и на минутния обем
Предимства – няма ефект върху 
енергийния метаболизъм и по-
специално на аеробната му част
Индикации – добри за първоначално 
лечение



Препоръчителни  
антихипертензивни медикаменти за 

спортисти
•   Калциеви антагонисти
Ефекти – намаляват съдовото 
съпротивление,  единствен агент 
със значителна венодилатация.
Предимства – нямат ефект върху 
енергийния метаболизъм и по-
специално върху аеробната част.
Индикации – добри за начално 
лечение при хипертензия от 
физическо усилие.
Недостатъци – намаляват притока на 
кръв в мускулите, може по-рано да 
се достигне лактатния праг, 
рефлексна тахикардия, слабо може 
да понижат максималната пулсова 
честота и намаляват 
контрактилитета на мускулите.



Антихипертензивни 
медикаменти

от Забранителния 
списък

  Бета блокери
Ефекти – намаляват пулсовата 
честота и сърдечния 
контрактилитет.
Недостатъци – намаляват 
поносимостта  към физически 
натоварвания, намаляват 
максималната пулсова честота.



Хипертония

  Други медикаменти (за 
повлияване на рискови фактори) 
– за намаляване на липидите, 
антитромбоцитна терапия, за 
гликемичен контрол.
За някои от тези медикаменти 
може да е необходимо отделно 

.РТУ



Антихипертензивни 
медикаменти от Забранителния 

списък

•  Диуретици
Ефекти – намаляват плазмения обем, 
сърдечния дебит и съдовото 
съпротивление.
Недостатъци – риск от дехидратация.



Разрешение за 
терапевтична 
употреба (РТУ) Разрешение за прием от състезател на 

забранена субстанция.
 РТУ трябва да се получи за всяка 

забранена субстанция или метод, 
включени в Списъка на забранените 
субстанции и методи.

 РТУ се получава за установено и добре 
документирано заболяване, подкрепено 
с актуални и надеждни медицински 
изследвания.



ЧАСТ II

Диагноза с подробни медицински данни (вж. Забележка №1) 
Diagnosis with sufficient medical information (see note 
1) ......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

В случай, че състоянието/заболяването позволява да бъде приложено лечение, включващо субстанции/методи, 
които са разрешени за спортисти, посочете клинично основание за искането за използване на забранени такива. 

If a permitted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justification for the requested use of the 
prohibited 
medication ......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

2. МЕДИЦИНСКИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО/ЗАБОЛЯВАНЕТО 
2. MEDICAL INFORMATION



 IIIЧАСТ

3.    ДАННИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО
3. MEDICAL INFORMATION 

    (  ) /                              Забраненасубстанция генеричноиме забраненметод Доза               Път наприложение             Честота
Prohibited Substanc        (Generic Name) / Prohibited Method                         Doseе             Route             Frequency 

1. ........................................................................................       .....................       .......................................         .................... 

2. ........................................................................................       .....................       .......................................         .................... 

3. ........................................................................................       .....................        .......................................         .................... 

    Планиранапродължителност налечението

Intended duration of treatment  еднократенприем                      приемпоспешност

                once only                   emergency 

 времетраене(седмици/месеца) 

duration (weeks/months) ..............................................

       ? Подавалили стедруг път молбазаРТУ

Have you submitted any previous TUE application? Да  Не

Yes No

  ? Закоя субстанция

For which substance? 

  ?Докояорганизация ? Кога

To whom? ....................................................................................... When? ...................................... 

 : Взеторешение

Decision:       Одобрение       Отказ

      Approved       Not approved 



 IVЧАСТ

4.    ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛЕКАРЯ
4. MEDICAL PRACTITIONER’S DECLARATION 

 ,              Долуподписаният декларирам чегореописанотолечениееподходящоот медицинскагледнаточкаичеприлаганетона
/ , /           ,     субстанция метод коятокойтоеизвънСписъканазабраненитесубстанциииметодинаСАА щебъденезадоволителноза

  / . излекуванетоназаболяванетосъстоянието

I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not on the WADA 
Prohibited List would be unsatisfactory for this condition. 

 Име

Name .......................................................................................................................................................................... 

 Специалност

Medical Specialty .......................................................................................................................................................... 

 Адрес

Address ........................................................................................................................................................................ 

. Тел

Tel. ............................................................................................................................................................................. 

 Факс

Fax ............................................................................................................................................................................. 

.  Ел поща

E-mail ...................................................................................................................................................................... 

  Подписналекаря  Дата

Signature of Medical Practitioner    .................................................... Date    ................................................................ 



РТУ при 
хипертония 

    – Максимална продължителност на РТУ 4 .г
При промяна на терапията, добре 
обоснована и документирана от 
специалист, необходимо е да се издаде 

 ново РТУ. 
При случаи на хипертонична криза и 
прилагане на забранени медикаменти  по
спешност, РТУ може да бъде издадено  със

 задна дата.



 Какво трябва да направи лекар, който 
лекува състезател с медикаменти от 
Забранителния списък?
Да попълни медицинската част на РТУ 
заедно със спортиста. Аргументите за 
диагнозата, вида и продължителността 
на лечението трябва да бъдат съобразени 
с указанията на “Medical Information to 
Support the Decision of TUECs“ на уебсайта 
на Световната антидопингова агенция”. 
http://www.wada-ama.org/en/Science-
Medicine/TUE/Medical-information-to-support-
the-decisions-of-TUECs/



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!
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