Терапиялық пайдалануға (ТП) өтінім беру үшін бақылау нысаны:
Жүрек-қан тамырлары аурулары
Тыйым салынған зат: Бета-блокаторлар
Бұл бақылау нысаны спортшыны және оның дәрігерін ТП-ға өтінімге қойылатын
талаптармен таныстыруға арналған, бұл талаптар ТП комиссиясына ТП Халықаралық
Стандартының тиісті критерийлерін қанағаттандыратынын бағалауға мүмкіндік береді.
Тек толтырылған ТП өтінімі жеткіліксіз екенін ескеріңіз; сонымен қатар растайтын
құжаттар берілуі ТИІС. Толтырылған өтінім мен бақылау тізімі ТП-ға рұқсат берілуіне кепілдік
бермейді. Керісінше, кейбір жағдайларда заңды қосымшада бақылау тізімінде әрбір
элементтің болмауы мүмкін.




ТП өтінім нысанында болу керек:
 Барлық бөлім түсінікті қолмен толтырылуы керек.
 Барлық ақпарат ағылшын тілінде, аурудың диагнозы мен субстанция латын тілінде
берілуі тиіс. Қазақ/орыс тілдеріндегі диагнозды растайтын құжаттар ағылшын немесе
француз тіліне аударылып берілуі керек.
 Емдеуші дәрігердің қолы
 Спортшының қолы
Медициналық қорытындыда мынадай мәліметтер болуы керек:
 Аурудың тарихы: аурудың отбасылық анамнезі, симптомдары, алғашқы көріністері,
аурудың барысы, емнің басталуы
 Зерттеу нәтижелері: пульс сапасы, аускультация, жүрек ақауының кез келген
белгілері

 Маман-дәрігердің, яғни кардиологтың симптомдар, белгілер және сынақ
нәтижелеріне интерпретациясы
 Диагноз (тұрақты стенокардия, миокард инфарктінен кейінгі екінші профилактика,
симптомдық жүрек ақауы II-IV); суправентрикулярлы және қарыншалық аритмия;
ұзын QT интервалы синдромы; жедел коронарлық синдром; басқа тәуекел
факторлары жоқ гипертония)
 Дәрі-дәрмектерді тағайындау (бета-блокаторларды белгілі бір спорт түрлерінде
ғана қолдануға тыйым салынады), оның ішінде мөлшері, жиілігі, енгізу жолы
 Тыйым салынбаған емді және нәтижені пайдалануды сынау: баламалардың не
тиімді емес немесе қол жетімсіз екенін көрсету маңызды
 Бета-блокаторлармен емдеуден бас тартқан жағдайдағы спортшыға төнетін
салдар
 Диагностикалық сынақ / шкала нәтижелері мыналардың көшірмелерін қамтуы тиіс:
 Зертханалық сынақтар: жағдайларға байланысты биомаркерлер (креатинкиназа,
тропонин I және т, миоглобин, B-типті натрийуретикалық пептид (BNP) және B типті
N-шеткі натрийуретикалық пептид)(NT-proBNP))
  Тыныштық кезіндегі ЭКГ, стресстік ЭКГ, артериялық қан қысымының Холтерлік
мониторлау көрсеткіштері, қолданылатын болса
 Визуализация нәтижелері: кеуде қуысының рентгенографиясы, магниттірезонанстық томография, лақтыру фракциясының және құрылымдық қайта
модельдеудің қайта жасалған өлшемдері, радионуклидтік вентрикулография және
ядролық визуализация (миокард сцинтографиясы), коронарлық томография,
эхокардиография және коронарография, егер қолданылатын болса.
 Қосымша ақпарат, оның ішінде:
 Допингке қарсы ұйымның ерекшеліктеріне сәйкес (мысалы, емдеуге дейінгі және
емдеу кезінде алынған нәтижелер)

