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Cuốn Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị đã được thông qua
l n đ u tiên vào năm 2004 và đã có hiệu lực từ năm 2005. Phiên
bản 5.0 này đã được y ban điều hành WADA thông qua vào ngày
18/9/2013. Bản sửa đổi c a Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều
trị bắt đ u có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.
Tài liệu đã được WADA công bố vào ngày 1/10/2010
Cuốn Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị (TUE) là m t ph n
c a chương trình chống doping quốc tế và nằm ở c p đ bắt bu c
thứ hai – Tiêu chuẩn quốc tế.
Văn bản chính thức về Tiêu chuẩn này sẽ được WADA lưu giữ và
được xu t bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong trường hợp xảy
ra b t đồng ngôn ngữ giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp,
phiên bản tiếng Anh sẽ được áp d ng.
Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị (phiên bản 5.0) sẽ có
hiệu lực từ ngày 1/1/2011.
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PH N M T

GI I THI U, CÁC ĐI U KHO N
C AăB ăLU TăVẨăCỄCăĐ NHăNGHĨA
1. Gi i thi u và ph

ng

M c đích c a cuốn Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị là nhằm
đảm bảo rằng quá trình c p phép miễn trừ được thống nh t và phù hợp giữa
các môn thể thao và các quốc gia.
đ

, ví

d xin được phép sử d ng các Ch t c m/hoặc Phương pháp c m nằm trong
Danh sách c m cho m c đích điều trị.
, các quy tắc trong việc thành
lập y ban miễn trừ và quá trình đăng kỦ xin miễn trừ.

.
Chú thích: Cuốn Tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cho từn
, nhưng lại không phù hợ
viên khác.
Chương trình chống Doping quốc tế bao gồm t t cả các yếu tố c n thiết
để đảm bảo sự thống nh t và hoạt đ
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(c p đ
1), các Tiêu chuẩn quốc tế (c p đ 2), các mẫu quy chuẩn thực hành (c p
đ 3).
Tiêu chuẩn quốc tế được tóm tắt lại như sau:
“
, các chính phủ
và được WADA p

các chương trình chống doping. Tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế là
bắt buộc cho việc tuân thủ

Luật.
. Các Tiêu chuẩn quốc tế và tất

cả các sửa đổi của nó sẽ có hiệu lực tính từ ngày được ghi trong
nh
quy định khác.”

về miễn trừ do điều trị bao gồm:
:ăĐi uăkho năMi nătr ă
WADA đã thông qua Tiêu chuẩn quốc tế về quy trình cho hưởng Điều
khoản Miễn trừ do điều trị.
, m i Liên đoàn thể
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thao quốc tế phả

vào Nhóm đăng
kỦ kiểm tra c a Liên đoàn thể thao quốc tế quản lỦ họ chỉ có thể xin được
hưởng Miễn trừ do điều trị phù hợp với các quy định c a Liên đoàn thể
thao quốc tế đó. M i Liên đoàn thể thao quốc tế sẽ phải công bố danh sách
các Giải đ u mà ở đó c
thu c thẩm quyền c a mình nhưng không nằm trong Nhóm đăng kỦ kiểm
tra c a m t Liên đoàn thể thao quốc tế, phải có m t quy trình chuẩn cho
đang c n phải sử d ng m t ch t c m/hoặc m t phương pháp c m có thể xin
được hưởng Miễn trừ do điều trị. Những yêu c u miễn trừ này sẽ được
đánh giá theo Tiêu chuẩn quốc tế về Miễn t

Nhóm đăng kỦ kiểm tra c a Tổ chức chống Doping quốc gia đó.

nào có tên trong Nhóm đăng kỦ kiểm tra c a Tổ chức chống Doping qu
từ chối cho hưởng Miễn trừ thì WADA có thể xem xét lại việc từ chối này.
Nếu WADA quyết định rằng, việc cho hưởng hoặc từ chối cho hưởng Miễn
trừ đó đã không tuân th theo đúng Tiêu chuẩn quốc tế về Miễn trừ do điều
trị thì WADA có thể lật ngược lại quyết định này.
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có thể xin được hưởng
thể yêu c u WADA xem xét lại việc xin miễn trừ như thể nó đã bị từ chối.
Việc có Ch t bị c m hoặc các Ch t chuyển hóa hoặc D u hiệu c a nó
(Điều 2.1), Sử d ng hoặc cố tình sử d ng m t Ch t c m hoặc Phươn

uống/sử d ng Ch t c m hoặc Phương pháp c m (Điều 2.8) phù hợp với các
quy định c a điều khoản Miễn trừ đã được thông qua theo đúng Tiêu chuẩn
quốc tế về Miễn trừ do điều trị sẽ không bị xem là m t hành vi vi phạm luật
chống doping.
:ăKhi uăn iăcácăquy tăđ nhăchoăhưởngăhoặcă
t ăch iăMi nătr ădoăđi uătr
Quyết định c a WADA lật lại việc cho hưởng hay từ chối Miễn trừ do
điều chỉ có thể được khiếu nại tới CAS, do Vận đ ng viên hoặc Tổ chức
chống Doping có quyết định bị lật lại thực hiện. Quyết định từ chối Miễn
trừ do điều trị do các Tổ chức chống Doping không phải là WADA đưa ra
mà không bị WADA lật lại thì có thể do Vận đ ng viên đẳng c p quốc tế
khiếu nại tới CAS còn các Vận đ ng viên khác khiếu nại tới Cơ quan kiểm
định c p quốc gia theo quy định tại Điều 13.2.2. Nếu m t Cơ quan kiểm
định c p quốc gia lật ngược lại quyết định từ chối Miễn trừ do điều trị thì
quyết định này có thể bị WADA khiếu nại lên CAS.
Trường hợp Tổ chức chống Doping không thực hiện việc xem xét, giải
quyết m t trường hợp Miễn trừ đã n p đơn m t cách hợp thức trong vòng
m t quãng thời gian hợp lỦ, thì việc không đưa ra được quyết định c a Cơ
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quan đó có thể được coi là đã từ chối để có thể thực hiện các quyền khiếu
nại theo quy định tại Điều này.
: NgơnăhƠngădữăli uăKi mătraăDoping
WADA hoạt đ ng như m t ngân hàng trung tâm về dữ liệu Kiểm tra
Doping

tránh trùng lặp
không c n thiết việc tiến hành kiểm tra c a các Tổ chức chống Doping
khác nhau, m i Tổ chức chống Doping quốc gia phải báo cáo t t cả các
cu c kiểm tra cả trong và ngoài thi đ u c a Vận đ ng viên tới ngân hàng
dữ liệu c a WADA càng sớm càng tốt ngay sau khi đã thực hiện xong
những trường hợp kiểm tra đó. Vận đ ng viên, Liên đoàn thể thao quốc gia
c a Vận đ ng viên,

y ban Olympic quốc gia,

gia, Tổ chức phòng chống Doping quốc gia,

y ban Paralympic quốc

y ban Olympic quốc tế hoặc

y ban Paralympic quốc tế sẽ được truy cập những thông tin này.
Để có thể hoạt đ ng như m t ngân hàng dữ liệu Kiểm tra Doping,
WADA đã phát triển m t công c quản lỦ cơ sở dữ liệu – ADAMS, đáp
ứng được những nguyên tắc bảo mật dữ liệu ngày càng cao. Đặc biệt,
WADA

trợ giúp Vận đ ng viên hoặc Tổ chức, Cá nhân khác tham gia vào các hoạt
đ ng chống Doping sẽ được WADA bảo vệ, và được cơ quan bảo mật c a
Canada giám sát nghiêm ngặt theo đúng những Tiêu chuẩn quốc tế về việc
bảo vệ bí mật riêng tư. Ít nh t m i năm m t l n, WADA phải công bố báo
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cáo thống kê tổng hợp các thông tin mà họ nhận được, đảm bảo thông tin
cá nhân c a Vận đ ng viên luôn được giữ bí mật và luôn sẵn sàng đối thoại
với các cơ quan bảo mật thông tin quốc gia và khu vực.
:ăCôngănh năl nănhau
15.4.1. Đối với quyền khiếu nại được quy định tại Điều 13 (Các trường
hợp khiếu nại), việc Kiểm tra Doping, Miễn trừ do điều trị và kết quả xét
xử hoặc các phán quyết cuối cùng khác c a b t kỳ Bên kỦ kết nào mà phù
hợp với B Luật này và thu c phạm vi thẩm quyền c a Bên kỦ kết phải
được t t cả các Bên kỦ kết khác công nhận và tôn trọng.
Chú giải Điều 15.4.1: Đã từng có sự nhầm lẫn về cách giải thích
Điều luật này khi đề cập đến điều khoản Miễn trừ do điều trị
(TUE). Trừ khi có quy định khác trong luật của Liên đoàn thể thao
quốc tế hoặc có sự thoả thuận với Liên đoàn thể thao quốc tế, các
Tổ chức chống Doping quốc gia không có "thẩm quyền" cho hưởng
Miễn trừ do điều trị đối với Vận động viên đẳng cấp quốc tế.
Các Bên kỦ kết phải công nhận việc xét xử tương tự c a các tổ chức
pháp nhân khác không thừa nhận B Luật này, nếu luật c a các tổ chức
pháp nhân đó cũng phù hợp với B Luật này.
Chú giải Điều 15.4.2: Trong trường hợp quyết định của một tổ
chức pháp nhân không thừa nhận Bộ Luật này, xét trên một số
phương diện nào đó là phù hợp với Bộ Luật còn những phương
diện khác không phù hợp, thì các Bên ký kết phải áp dụng quyết
định đó một cách hài hòa với các nguyên tắc của Bộ Luật này. Ví
dụ, nếu trong quá trình xét xử phù hợp với Bộ Luật, một Bên không
ký kết đã phát hiện một Vận động viên có hành vi vi phạm luật
chống doping do có Chất bị cấm trong cơ thể họ, nhưng thời hạn bị
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Tước bỏ tư cách đã áp dụng lại ngắn hơn so với thời hạn quy định
của Bộ Luật này, thì tất cả các Bên ký kết phải công nhận việc phát
hiện hành vi vi phạm luật chống doping và Tổ chức chống Doping
quốc gia của Vận động viên đó phải tiến hành phiên xét xử theo
quy định tại Điều 8 để xác định xem có cần phải áp đặt mức thời
hạn Tước bỏ tư cách dài hơn theo đúng quy định trong Bộ Luật này
hay không.

l

.
K tăqu ăki mătraăb tăl iă(AdverseăAnalytical Finding):

bị c m hoặc

(kể cả hàm lượng

tăng cao các ch t n i sinh) hoặc bằng chứng c a việc sử d ng m t Phương
pháp bị c m.
Tổăch căch ngăDopingă(Anti-Doping Organization – ADO): Bên
kỦ kết chịu trách nhiệm áp d ng, lựa chọn các điều luật để khởi xướng,
thực hiện hoặc thi hành b t kỳ công đoạn nào trong quá trình Kiểm tra
Doping.
Các tổ chức này bao gồm, ví d , Uỷ ban Olympic quốc tế, Uỷ ban
Paralympic quốc tế, các cơ quan tổ chức giải đ u lớn có tiến hành Kiểm tra
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Doping tại các giải đ u, WADA, các liên đoàn thể thao quốc tế và các Tổ
chức chống Doping quốc gia.
V năđ ngăviênă(Athlete): B t kỳ cá nhân nào khi tham gia thi đ u
thể thao ở đẳng c p quốc tế (được liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng xác
nhận), c p quốc gia (được Tổ chức chống Doping quốc gia xác nhận), bao
gồm, nhưng không giới, hạn những người có tên trong danh sách những
trường hợp phải xét nghiệm Doping đã đăng kỦ, và b t kỳ đ u th nào khác
thu c thẩm quyền quản lỦ c a m t tổ chức thể thao hoặc bên kỦ kết công
nhận B Luật quốc tế chống Doping. T t cả các điều khoản quy định c a
B Luật, kể cả việc Kiểm tra Doping và TUE (điều khoản miễn trừ) phải
được áp d ng cho các Vận đ ng viên c p quốc tế và quốc gia. M t số Tổ
chức chống Doping quốc gia có thể được lựa chọn để kiểm tra và áp d ng
luật chống doping đối với các Vận đ ng viên tham gia giải đ u các môn thể
thao giải trí hoặc các cu c thi tài năng thể thao mà họ không phải là những
Vận đ ng viên chính thức hoặc Vận đ ng viên tiềm năng c p quốc gia. Tuy
nhiên, không bắt bu c các Tổ chức chống Doping quốc gia phải áp d ng t t
cả các điều khoản c a B Luật đối với những cá nhân này. Các quốc gia có
thể xây dựng luật riêng về Kiểm tra Doping đối với Vận đ ng viên không
phải là đẳng c p quốc gia hoặc quốc tế mà không mâu thuẫn với B Luật
này. Như vậy, m t quốc gia có thể lựa chọn các Vận đ ng viên tham gia
các giải đ u thể thao giải trí để tiến hành kiểm tra doing nhưng không yêu
c u điều kiện điều trị miễn trừ hay cung c p thông tin về nơi ở. Tương tự,
đơn vị tổ chức m t gải đ u lớn chỉ tổ chức cho Vận đ ng viên tham gia
cu c thi tài năng thể thao có thể lựa chọn Vận đ ng viên để kiểm tra nhưng
không yêu c u trước về điều kiện điều trị miễn trừ hay cung c p thông tin
về nơi ở. Theo quy định tại Điều 28 (Cung cấp hay cố tình cung cấp), và
quy định về việc cung c p thông tin và giáo d c chống doping thì mọi cá
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nhân tham gia hoạt đ ng thể thao thu c thẩm quyền c a bên kỦ kết, chính
ph hay b t kỳ tổ chức thể thao nào khác công nhận B Luật quốc tế chống
Doping đều là Vận đ ng viên.
Chú giải: Định nghĩa này quy định rõ ràng rằng tất cả các Vận
động viên đẳng cấp quốc tế và quốc gia đều phải tuân thủ các điều
luật chống doping của Bộ Luật này, cùng với những định nghĩa cụ
thể về thể thao đẳng cấp quốc gia và đẳng cấp quốc tế được nêu
trong các điều luật về chống doping của các liên đoàn thể thao
quốc tế và các Tổ chức chống Doping quốc gia.
Đối với đẳng cấp quốc gia, luật chống doping được áp dụng theo
đúng những quy định của Bộ Luật, ít nhất là với mọi cá nhân trong
đội tuyển quốc gia và tất cả các Vận động viên đủ tư cách tham gia
bất kỳ giải Vô địch quốc gia ở bất cứ môn thể thao nào. Tuy nhiên,
điều này không có nghĩa là tất cả các Vận động viên này phải được
đưa vào danh sách đăng ký những trường hợp phải Kiểm tra
Doping của Tổ chức chống Doping quốc gia. Định nghĩa này cũng
cho phép mỗi Tổ chức chống Doping quốc gia, nếu lựa chọn cách
làm trên, mở rộng chương trình chống doping từ đối tượng Vận
động viên cấp quốc gia tới các Vận động viên ở đẳng cấp thấp hơn.
Vận động viên tham gia thi đấu ở mọi trình độ đều phải được giáo
dục và cung cấp thông tin về chống doping.
B ăLu tă(Code): B Luật phòng chống Doping thế giới.
Cu căthiăđ uă(Competition): M t cu c đua, trận đ u, cu c thi đ u đơn
lẻ hoặc cu c thi c a riêng môn điền kinh. Ví d , m t trận bóng rổ hay vòng
chung kết n i dung chạy 100 mét Olympic ở môn điền kinh. Đối với các
cu c đua theo chặng và các cu c thi điền kinh khác mà giải thưởng được
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trao trên cơ sở thành tích đạt được hàng ngày hay thành tích ở những chặng
sơ b khác thì việc phân biệt giữa Cu c thi đ u và Giải đ u sẽ phải theo
quy định trong luật thi đ u c a Liên đoàn thể thao quốc tế c thể.
Ki mătraăDopingă(DopingăControl): Bao gồm t t cả các bước và các
quá trình từ khi lên kế hoạch phân bổ việc xét nghiệm cho tới khi có quyết
định cuối cùng về kháng cáo, bao gồm t t cả các bước và quá trình giữa
chúng như là cung c p thông tin hồ sơ nơi ở, l y mẫu và quản lỦ, xét
nghiệm trong Phòng xét nghiệm, Miễn trừ do điều trị, Quản lỦ kết quả và tổ
chức các phiên Giải trình.
Gi iăđ uă(Event): Hàng loạt các cu c thi đ u cá nhân được tiến hành
cùng nhau dưới sự kiểm soát c a m t tổ chức có thẩm quyền (ví d như
Thế vận h i Olympic, Giải vô địch Bơi l i thế giới do Liên đoàn bơi l i
quốc tế-FINA tổ chức, hoặc Đại h i thể thao Liên Mỹ ).
Thờiăgianădi năraăgi iăđ uă(EventăPeriod): Là khoảng thời gian tính
từ lúc bắt đ u cho đến khi kết thúc giải đ u, theo quy định c a tổ chức có
thẩm quyền tổ chức giải.
Trongăthiăđ uă(In-Competition): Trừ khi có các quy định khác được
ghi trong luật c a các liên đoàn thể thao quốc tế hoặc Tổ chức chống
Doping có liên quan, “trong thi đấu”
thi đ u cho tới khi kết thúc cu c thi đ u này, và quá trình l y mẫu có liên
quan tới cu c thi đ u đó.
Gi iă đ uă qu că t ă (Internatională Event): Là giải đ u do
Olympic quốc tế,

y ban

y ban Paralympic quốc tế, Liên đoàn thể thao quốc tế,

Cơ quan tổ chức giải đ u lớn hoặc m t tổ chức thể thao quốc tế khác là ch
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thể có thẩm quyền tổ chức hoặc bổ nhiệm các quan chức kỹ thuật cho việc
tổ chức giải.
V năđ ngăviênăc păqu căt ă(International-Level Athlete): Là những
Vận đ ng viên được m t hoặc nhiều Liên đoàn thể thao quốc tế lựa chọn
khi được đưa vào danh sách những trường hợp phải xét nghiệm doping đã
đăng kỦ c a m t Liên đoàn thể thao quốc tế.
Tiêuă chu nă qu că t ă (Internatională Standard): B tiêu chuẩn được
WADA thông qua để h trợ cho B Luật. Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
(trái với tiêu chuẩn khác, lỦ thuyết và thực tiễn) là đ để kết luận rằng các
th t c giải quyết bằng các tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện. Các tiêu
chuẩn quốc tế bao gồm b t kỳ tài liệu kỹ thuật nào ban hành theo tiêu
chuẩn quốc tế.
Tổă ch că ch ngă Dopingă qu că giaă (Natională Anti-Doping
Organization): Tổ chức pháp nhân được m i nhà nước chỉ định. có thẩm
quyền và trách nhiệm chính đối với việc áp d ng và thực thi luật chống
doping, chỉ đạo việc thu thập mẫu, quản lỦ các kết quả xét nghiệm, tiến
hành các phiên điều tr n ở c p quốc gia. Khái niệm này bao gồm cả tổ chức
pháp nhân được nhiều quốc gia lựa chọn là Tổ chức chống Doping thu c
khu vực c a các quốc gia đó. Nếu cơ quan chính quyền không thực hiện
việc chỉ định này thì thì tổ chức pháp nhân này sẽ là y ban Olympic quốc
gia c a nước đó hoặc là tổ chức do y ban Olympic quốc gia chỉ định.
Gi iăđ uăqu căgiaă(NationalăEvent):
đẳng c p quốc tế hoặc đẳng c p quốc gia mà
không phải là m t giải đ u quốc tế.
NgoƠiăthiăđ uă(Out-of-Competition): B t kỳ sự Kiểm tra Doping nào
được tiến hành không phải trong khi thi đ u.
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HƠnhăviăsởăhữuă(Possession)
Hành vi sở hữu vật ch t thực tế hoặc sở hữu theo suy luận (được phát
hiện trong trường hợp Ch t bị c m, phương pháp bị c m hoặc tài sản
trong đó có Ch t bị c m hoặc phương pháp bị c m chỉ do đ c nh t người
đó kiểm soát); trong trường hợp người đó không phải là người đ c nh t
kiểm soát Ch t bị c m, phương pháp bị c m hoặc tài sản trong đó có Ch t
bị c m hoặc phương pháp bị c m, thì việc sở hữu theo suy luận sẽ phải là
được phát hiện khi người đó đã biết là có Ch t bị c m hoặc phương pháp bị
c m và đã cố Ủ thực hiện việc sở hữu nó. Tuy nhiên, sẽ không vi phạm luật
chống doping nếu chỉ căn cứ vào việc sở hữu, với điều kiện, nếu trước khi
được thông báo dưới b t kỳ hình thức nào về việc người này đã vi phạm
luật chống doping, thì người đó đã có hành đ ng c thể chứng tỏ mình chưa
bao giờ có Ủ định sở hữu và đã khước từ sự sở hữu bằng việc thẳng thắn
khai báo sự việc với m t Tổ chức chống Doping. Tuy mọi khía cạnh đều
trái ngược với định nghĩa này, song việc mua (kể cả thông qua phương tiện
điện tử hay các phương tiện khác) Ch t bị c m hay phương pháp bị c m sẽ
dẫn đến c u thành sở hữu c a người thực hiện việc mua đó.
Chú giải: Theo định nghĩa này thì các chất steroid được phát hiện
trong xe của một Vận động viên sẽ cấu thành hành vi vi phạm, trừ
khi Vận động viên đó chứng minh được rằng có một người khác đã
sử dụng chiếc xe đó; trong trường hợp đó, Tổ chức chống Doping
phải chứng minh rằng Vận động viên đó không phải là người duy
nhất sử dụng xe, biết về chất steroid và có ý định kiểm soát các chất
steroid đó. Tương tự như vậy, trong ví dụ về chất steroid được tìm
thấy trong tủ thuốc gia đình mà có sự kiểm soát của cả hai vợ
chồng Vận động viên, thì Tổ chức chống Doping phải chứng minh
được rằng Vận động viên đã biết chất steroid đã ở trong tủ thuốc
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của mình và Vận động viên đó đã có ý định thực hiện việc kiểm soát
các chất steroid này.
Danhă m că Cácă ch tă vƠă cácă Phư ngă phápă c mă (Prohibitedă List):
Danh m c xác định các Ch t bị c m và Phương pháp bị c m.
Phư ngăphápăb ăc mă(ProhibitedăMethod): B t kỳ phương pháp nào
được mô tả trong Danh m c các ch t và phương pháp bị c m.
Ch tă b ă c mă (Prohibitedă Substance): B t kỳ ch t nào được mô tả
trong Danh m c bị các ch t và phương pháp bị c m.
Nhómă đĕngă kỦă ki mă traă (Registeredă Testingă Pool): Nhóm những
Vận đ ng viên đứng đ u bảng xếp hạng thành tích sẽ phải Kiểm tra Doping
cả trong và ngoài thi đ u do m i Liên đoàn thể thao quốc tế và Tổ chức
quốc gia chống Doping lập, là m t ph n kế hoạch Kiểm tra Doping c a
Liên đoàn thể thao quốc tế hoặc Tổ chức quốc gia chống Doping đó. M i
Liên đoàn thể thao quốc tế phải công bố danh sách Vận đ ng viên phải
đăng kỦ Kiểm tra Doping c a mình với những đặc điểm nhận dạng, tên,
tuổi hoặc các tiêu chí riêng, xác định rõ đặc điểm. Ki mă traă (Testing):
M t ph n c a quá trình Kiểm tra Doping, bao gồm kế hoạch phân loại kiểm
tra, l y mẫu, quản lỦ mẫu, và vận chuyển mẫu tới phòng thí nghiệm.
Sửăd ngă(Use):ăÁp d ng, ăn, uống, tiêm hoặc tiêu th bằng b t cứ cách
nào ch t c m hoặc phương pháp c m.
WADA: Tổ chức quốc tế chống Doping.
tr ădoăđi uătr
Thông tin cá nhân (Personal Information): Theo định nghĩa trong
cuốn Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư,
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Thông tin cá nhân bao gồm cả các thông tin cá nhân nhạy cảm liên quan tới
m t người tham dự đã biết hoặc có thể xác định được hoặc liên quan tới các
cá nhân khác, mà những thông tin này chỉ được xử lỦ trong mối liên quan
tới các hoạt đ ng chống doping c a m t Tổ chức chống Doping.
Chú
, thông tin về hồ sơ nơi ở, các
TUE đã cấp (nếu có), kết quả xét nghiệm doping và kết quả qu
các hình phạt). Thông tin cá nhân còn bao gồm thông tin chi tiết và
thông tin liên lạc của những người khác, ví dụ như bác sỹ hoặc
những người khác cùng làm việc, xử lý hoặc giúp đỡ V
trong mối liên quan tới các hoạt động chống doping.
Việc điều trị (Therapeutic): Điều trị hoặc liên quan tới việc điều trị
m t bệnh/ch n thương bằng cách sử d ng các tác nhân hoặc phương pháp
chữa trị, hoặc h trợ trong việc điều trị.
TUE: M
Ch t c m/hoặc m t Phương pháp c m trong Danh sách c m c a WADA.
TUEC:

y ban miễn trừ điều trị là m t y ban được Tổ chức chống

Doping có liên quan thiết lập.
WADA TUEC:
lập.
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y ban miễn trừ điều trị c a WADA do WADA thành

PH N HAI

CỄCăTIểUăCHU NăTRONGăVI CăC PăPHÉPăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
MI NăTR ăDOăĐI UăTR
4. Tiêuăchu năchoăvi căc păphépăm tăMi nătr ădoăđi uătr

c m. Đơn đăng kỦ xin TUE sẽ được

y ban miễn trừ điều trị (TUEC) xem

xét. y ban miễn trừ điều trị sẽ do m t Tổ chức chống Doping chỉ định.
:
n đ ng viên sẽ phải chịu m t suy giảm sức khỏe nghiêm
trọng nếu không được cho sử d ng Ch t c m/hoặc Phương pháp c m trong
quá trình điều trị m t bệnh c p tính hoặc mãn tính.
b). Việc sử d ng m t Ch t c m hoặc m t Phương pháp c m trong điều
trị không có tác d ng làm tăng thành tích thi đ u ngoại trừ việc nó có thể
khôi ph c lại trạng thái sức khỏe bình thường do điều trị hợp lỦ. Việc sử
d ng b t kỳ Ch t c m hoặc Phương pháp c m nào để tăng nồng đ bình
thường ở ngưỡng th p c a hormone n i sinh không được xem như điều trị
hợp lệ.
c). Không có cách điều trị phù hợp nào khác ngoài việc sử d ng Ch t
c m hoặc Phương pháp c m.
d). S

ts

m/ho c Phươ
ho

cs

ng tr

c
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4.2.ăM tăTUEăcóăth ăb ăthuăhồiăn u:
n đ ng viên không lập tức tuân theo b t kỳ m t yêu c u hoặc điều
kiện nào do Tổ chức chống Doping đ c p phép TUE áp d ng.
b). Thời hạn c

a TUE đã hết.

.
d). Quyết định c p m t TUE đã bị WADA hoặc CAS h y bỏ.
Chú thích: Mỗi một TUE sẽ có một khoảng thời gian có hiệu lực
nhất định được Uỷ ban miễn trừ quy định
. Trong trường
hợp này Tổ chức chống Doping đang tiến hành xem xét Kết quả
phân tích bất lợi sẽ cân nhắc xem
.
4.3.ă Đ nă xină Mi nă tr ă doă đi uă tr ă s ă khôngă đư că xemă nhưă lƠă đãă
đư căch pănh n,ătr ătrongănhữngătrườngăh p:
a). Trong trường hợp c n thiết phải c p cứu hoặc điều trị m t bệnh c p
tính, hoặc;
b). Do nhữn
, hoặc
không đ thời thời gian để Uỷ ban miễn trừ xem xét đơn đó trước khi diễn
ra Kiểm tra Doping.
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Chú thích: Các tình huống cấp cứu hoặc trường hợp phải điều trị
cấp tính, trong đó yêu cầu sử dụng một Chất cấm hoặc một Phương
pháp cấm trước khi đơn xin Miễn trừ điều trị được thông qua
thường không phổ biến. Tương tự như vậy, các trường hợp, trong
đó yêu c
.
Các Tổ chức chống Doping cấp phép TUE cần phải quy định chặt
chẽ về các thủ tục giải quyết những tình huống này.
5. B oăm tăthôngătin

5.1.
sẽ phải tuân theo Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền riêng tư và thông tin
cá nhân.
5.2.
, cho
các chuyên gia y tế đ c lập (nếu được yêu c u), cho

thỏa thuận về quyết định c a

y ban miễn trừ trong việc chia sẻ thông tin

với các Tổ chức chống Dopi
.

ng viên các thông tin được quy định
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tại Điều 7.1 của Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền riêng tư và
thông tin cá nhân.
Trong trường hợp c n phải có sự đánh giá c a các chuyên gia đ c lập ở
nước ngoài, t t cả các thông tin liên quan tới TUE được đăng kỦ sẽ
.
5.3.
hành t t cả các hoạt đ ng c a mình
trong vòng bí mật nghiêm ngặt và sẽ phải kỦ các thỏa thuận về việc giữ bí
mật. C thể họ sẽ phải giữ bí mật các thông tin sau đây:
a). T t cả các thông tin và dữ liệu y tế

n đ ng viên và bác sỹ c

n đ ng viên cung c p.
b). T t cả thông tin chi tiết c a đơn đăng kỦ miễn trừ bao gồm tên c a
các bác sĩ tham gia vào quá trình này.

.
5.4.
nhân

.
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6. yăbanăMi nătr ădoăđi uătr ă(TUEC)

y ban miễn trừ điều trị sẽ được thành lập và hoạt đ ng theo các
hướng dẫn sau đây:
6.1.

y ban miễn trừ c n phải có
,

thể thao và y học thực nghiệm. Để đảm bảo sự đ c lập c a các quyết định,
đại đa số các thành viên c a y ban miễn trừ không được có b t kỳ xung
đ

khuyết tật, ít nh t m t thành v
.
6.2.

y ban miễn trừ có thể thực hiện b t kỳ giám định khoa học hoặc

giám định y tế nào mà họ cho là c n thiết để xem xét hoàn cảnh c a việc
đăng kỦ miễn trừ.
6.3. y ban miễn trừ c a WADA cũng được thành lập dựa trên các tiêu
chuẩn được nói tới trong Điều 6.1

. Thông thường,

y ban miễn trừ c a WADA sẽ đưa ra quyết

định trong vòng 30 ngày sau khi nhận đ t t cả các thông tin yêu c u.
7.ăTráchănhi măc aăcácăLiênăđoƠnăth ăthaoăqu căt ăvƠăcácăTổăch căch ngă
Dopingăqu căgia.

7.1.ăLiênăđoƠnăth ăthaoăqu căt ăph i:
a). Thành lập m t y ban miễn trừ như đã nói đến trong Điều 6.
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b). Công bố danh sách các giải đ u quốc tế, tại
c n phải có TUE được c p theo
quy tắc c a Liên đoàn thể thao quốc tế.
c). Thiết lập và công bố quy trình xin và xử lý m t TUE để b t kỳ

n

đ ng viên nào phù hợp, người nằm trong Nhóm đăng ký kiểm tra c a Liên
đoàn thể thao quốc tế hoặc người tham gia

, tuân
th theo
về bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân.
d). Công bố quy tắc công nhận các trường hợp Miễn trừ do các Tổ
chức chống Doping khác c p.
e). Ngay lập tức phải thông báo cho WADA thông qua ADAMS về t t
cả các TUE đã c p phép bao gồm: phương pháp hoặc ch t đã cho phép sử
d ng, liều lượng, mức đ thường xuyên, cách quản lý, thời hạn c a TUE,
b t kỳ điều kiện nào được áp d ng có liên quan tới TUE đó và hồ sơ đ y đ
c a TUE.
f). Ngay lập tức thông báo về việc c p phép m t TUE cho Tổ chức
chống Doping quốc gia và Liên đoàn quốc gia có liên quan.
g). Phải cung c p hồ sơ đ y đ c a b t kỳ TUE nào đã bị từ chối nếu
WADA có yêu c u.
7.2.ăM iăTổăch căch ngăDopingăqu căgiaăs ăph i:
a). Thành lập m t y ban miễn trừ như quy định tại Điều 6.
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n đ ng viên nằm trong thẩm

b). Xác định và công bố

quyền quản lý c a mình, những nhóm mà bị yêu c u phải xin được m t
TUE trước khi sử d ng

viên c p quốc gia khác theo như phân loại c a Tổ chức chống Doping quốc
gia đó.
c). Thiết lập và công bố quy trình xin và xử lý m t TUE để b t kỳ

n

đ ng viên nào phù hợp, những người nằm trong Nhóm đăng ký kiểm tra
c a Tổ chức chống Doping quốc gia hoặc những trường hợp được nêu tại
Điều 7.2(b) cũng có thể xin m t TUE do việc điều trị y tế đã c n dùng đến
m t Ch t c m hoặc m t Phương pháp c m. Quy trình xin và xử lỦ TUE c n
phải tuân th theo Điều 4.4 c a Luật, tuân th đúng Tiêu chuẩn này và Tiêu
chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân.
Chú thích điều 7.2(b): Các Tổ chức chống Doping quốc gia sẽ
n đ ng viên nằm trong Nhóm đăng

không cấ

ký kiểm tra của một Liên đoàn thế giới, ngoại trừ trong những
trường hợp khi mà Liên đoàn thể thao quốc tế đó công nhận và ủy
quyền cho các Tổ ch
.
d). Ngay lập tức phải thông báo cho WADA thông qua ADAMS về
việc c p m t TUE cho b t cứ

n đ ng viên nào nằm trong Nhóm đăng ký

kiểm tra c a mình, và nếu có thể, c n thông báo

/hoặc Ch t c m đã được cho phép sử d ng, liều
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lượng, mức đ

, thời hạn c a TUE, b t kỳ

điều kiện nào khác được áp d ng có liên quan tới TUE và hồ sơ đ y đ c a
TUE.
e). Phải cung c p hồ sơ đ y đ c a b t kỳ TUE nào đã bị từ chối nếu
WADA có yêu c u.
f). Ngay lập tức phải thông báo về việc c p

.
g). Công nhận các TUE được các

đến trong Điều 7.1(b).
Chú thích điều 7: Thuật ngữ “công bố” có nghĩa là: Một Tổ chức
chống Doping sẽ công bố thông tin bằng cách đưa thông tin đó tại
vị trí dễ thấy trên website của mình và bằng cách gửi thông tin tới
mỗi Liên đoàn quốc gia là đối tượng thuộc thẩm quyền của mình.
8.ăQuyătrìnhăđĕngăkỦăxinăMi nătr ădoăđi uătr

8.1.
từ Liên đoàn thể thao quốc tế c a họ:
n đ ng viên nằm trong Nhóm đăng ký kiểm tra c a Liên đoàn thể
thao quốc tế; và
n đ ng viên tham gia vào m t Giải đ u quốc tế mà tại đó c n phải
có TUE c p theo quy định c a Liên đoàn thể thao quốc tế đó.
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8.2.
.
Chú thích Đ

n
đoàn thể thao quốc tế đó.

quốc gia cấp và không yêu

Doping quốc gia của họ.
8.3.
(ví d cho m t giải đ u).
8.4.
–
các quy định về bảo mật y tế nghiêm ngặt
8.5. Đơn xin Miễn trừ do điều trị (trong ph l c 1), có thể được các Tổ
chức chống Doping thay đổi để cho thêm vào các thông tin bổ sung khác
nhưng không được phép bỏ đi b t kỳ m c nào trong đó.
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8.6. Đơn xin Miễn trừ do điều trị có thể được các Tổ chức chống
Doping dịch sang các thứ tiếng khác nhau, nhưng dòng chữ tiếng Anh và
tiếng Pháp c n phải được giữ lại trong đơn.
8.7.
(ví d : Nhóm đăng kỦ kiểm tra c a Liên đoàn thể thao
quốc tế), ghi rõ môn thể thao và nếu có thể c n ghi n i dung thi đ u, vị trí
thi đ u.
8.8.
các TUE đó, quyết định c a cơ quan này và các quyết định c a b t kỳ cơ
quan nào khác về việc xem xét hoặc kháng cáo các TUE đó.
8.9.
trình điều trị y tế, các kết quả c a t t cả các kiểm tra, điều tra c a phòng thí
nghiệm và các nghiên cứu hình ảnh có liên quan. Các lập luận liên quan tới
việc chẩn đoán và chữa trị, cũng như là thời gian có hiệu lực, sẽ được
hướng dẫn trong cuốn tài liệu “Thông tin y tế h trợ cho quyết định c a Uỷ
ban miễn trừ do điều trị” c a WADA.
8.10. Mọi chi phí cho việc kiểm tra, điều tra hay nghiên cứu hình ảnh
bổ sung nào do

y ban miễn trừ c a Tổ chức chống Doping đó yêu c u

thực hiện trước khi thông qua TUE sẽ do bên xin miễn trừ chi trả.
Chú thích điều 8.10: Trong một s
này.
8.11.
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c
trường hợp này.
8.12. Ch t c m hoặc Phương pháp c m, liều lượng, mức đ thường
xuyên sử d ng và thời gian sử d ng C

.
8.13. Thông thường, các quyết định c a

y ban miễn trừ sẽ

gian ngắn ngay trước khi diễn ra m t giải đ u,

y ban miễn trừ nên cố

gắng hết sức có thể để hoàn thành th t c trước khi giải đ u diễn ra.

khoảng th
xét nếu như đơn xin Miễn trừ đó đã bị từ chối.
9. Tuyênăb ăsửăd ng

9.1.
.

10.1.
: (i)
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. Quyết
định mới này c a WADA sẽ có hiệu
.
10.2.

chức chống Doping quốc gia có thể đề nghị WADA xem

này c n phải trả chi phí xin miễn trừ do WADA quy định và c n phải cung
c p cho

y ban m

đã gửi cho Tổ chức chống Doping để xin miễn trừ.

y ban miễn trừ c a

WADA sẽ đánh giá yêu c u dựa trên hồ sơ đã được gửi cho Tổ chức chống
Doping từ chối c p phép TUE đó, nhưng WADA có thể yêu c u thê
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lập tức theo các điều kiện được nói đến trong quyết định c a WADA.
10.3.
quyết định ban đ u c a Tổ chức chống Doping có thể bị kháng cáo tới Tòa
án thể thao quốc tế (CAS) theo như quy định tại Điều 13 c a B Luật.
11.ăĐ iăv iăcácăMi nătr ădoăđi uătr ăđãăđư căc pătrư căđây

11.1. T t cả các trường hợp Miễn trừ do điều trị đã được c p phép
trước đây mà vẫn chưa hết hạn hoặc chưa bị h y sẽ hết hạn vào ngày
31/12/2009.
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PH ăL Că1.ăăĐ NăĐĔNGăKụăXINăMI NăTR ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
DOăĐI UăTR

Tênăhoặcălogo c aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
tổăch căch ngăDopingă

Đ NăĐĔNGăKụăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
MI NăTR ăĐI UăTR
Xin hãy điền t t cả các m c sau đây bằng: (chữ in hoa hoặc đánh máy)
1.ăThôngătinăV năđ ngăviên
Họ:.......................Tên:...........................................................................
Nữ

Nam

Ngày, tháng, năm sinh..............................................

Địa chỉ:...................................................................................................
Thành phố:........................... Nước........................ . Mã bưu chính ......
Điện thoại (bao gồm mã quốc gia)............................ E-mail: ...............
Môn thể thao:....................... N i dung thi đ u/Vị trí chơi ....................
Cơ quan thể thao quốc gia hoặc quốc tế ................................................
Xin hãy đánh d u vào ô phù hợp sau đây:.............................................
Tôi nằm trong Nhóm đăng kỦ kiểm tra c a m t Liên đoàn thể thao
quốc tế.
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Tôi nằm trong Nhóm đăng kỦ kiểm tra c a m t Tổ chức chống
Doping quốc gia.
Tôi đang tham gia m t giải đ u quốc tế mà tại đó c n TUE do m t
Liên đoàn thể thao quốc tế c p1- Tên c a cu c thi đ u:
Không thu c nhóm nào bên trên.
tật.
1: Xin hãy tham khảo Liên đoàn thể thao quốc tế quản lỦ để bạn biết
thêm về các giải đ u đã được lên lịch.
2.ăThôngătinăyăt
Thông tin c n chẩn đoán có kèm theo các thông tin y tế c n thiết
(xem chú thích 1):
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................
Nếu m t phương pháp chữa trị hợp pháp đã được cho phép để xử lỦ tình
trạng bệnh này, xin hãy cung c p bằng chứng c a việc yêu c u sử d ng
các thuốc/Ch t/Phương pháp c m.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ch tăc mă
Tên chung

Li uălư ng

Kho ngăthờiă
gianăsửăd ng

M căđ ă
thườngăxuyênă
sửăd ng

1.
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2.
3.
3. Thôngătinăv ăthu c
Thờiăgianădựăki năsửăd ngă

Chỉ m t l n hoặc khoảng thời gian

thu c:ă(Xin hãy đánh d u vào ô

dùng dự kiến (tu n/tháng):

thích hợp)

Dùng cho c p cứu:

Trư căđơy,ăb năđãăđư căc păphépăTUEănƠoăchưa:ăcóăăăăăăăăăkhôngăăăăăăăă
cho Ch t c m nào?......................................................................................
Gửi tới cơ quan nào?...................................................................................
Khi nào?......................................................................................................
Quyết định đã đưa ra: Đã đồng Ủ

Không đồng Ủ

4.ăCamăk tăv ăthu căc aăbácăsỹ
Tôiă xácă nh nă rằngă phư ngă phápă xửă lỦă phíaă trênă lƠă phùă h pă v ă
mặtă yă họcă vƠă rằngă vi că sửă d ngă cácă ch t/phư ngă phápă thayă th ă
khôngănằmătrongăDanhăsáchăc mălƠăkhôngăđ ăđ ăxửălỦătrongătrườngă
h pănƠy.
Tên:.......................................................................................................
Chuyên ngành y:...................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................
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Số ĐT:....................................................................................................
Fax: .......................................................................................................
E-mail:...................................................................................................
Chữ kỦ c a bác sỹ:.................................................................................
5.ăCamăk tăc aăV năđ ngăviên
Tôi:..............................................., xác nhận rằng thông tin trong m c
1 là chính xác và tôi đang xin gi y phép sử d ng m t Ch t c m hoặc m t

, và cho các
y ban miễn trừ c a các Tổ chức chống Doping khác và cho các nhân
viên có thẩm quyền với thông tin này như quy định c a Luật.

t c có liên quan tới m t hành vi có khả
. Tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn (1) có thêm thông tin về việc
những cơ quan/cá nhân khác sử d ng thông tin c a mình; (2) thực hiện
quyền truy cập và đính chính thông tin c a mình; (3) h y quyền c a các
Cơ quan khác
. Tôi hiểu và đồng Ủ rằng, có thể
việc giữ lại thông tin liên quan đến TUE trước k
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.
Tôi hiểu rằng, nếu tôi có cơ sở để tin rằng thông tin cá nhân c a mình
không được sử d ng đúng theo thỏa thuận này và theo Tiêu chuẩn quốc
tế về bảo vệ quyền tiêng tư và thông tin cá nhân, tôi có thể gửi khiếu nại
tới WADA hoặc CAS (Tòa án thể thao quốc tế)
:.................................Ngày/tháng/nĕm..........
:..............NgƠy/tháng/nĕm..........

)
6. Chú ý:
Chú ý 1

Vi căch năđoán
. Bằng
chứng y học này c n bao gồm toàn b thông tin y học và các
kết quả c a t t cả các kiểm tra, điều tra c a phòng thí nghiệm
và các nghiên cứu hình ảnh có liên quan. Nếu có thể, c n gửi
kèm cả bản sao c a các báo cáo hoặc các thư có liên quan.
Bằng chứng càng rõ ràng càng tốt trong trường hợp chẩn đoán
và trong trường hợp không chứng minh được tính đ c lập c a
các quan điểm y học h trợ.
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Đ năđĕngăkỦăkhôngăđ yăđ ăs ăb ăgửiătr ăl iăvƠăc năph iăgửiăđ năm i
Xinăhãyăgửiăm tăb năđ yăđ ăchoăTổăch căch ngăDopingăvƠăgiữăl iăm tă
b năsaoăchoăhồăs c aăb n.
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