KOMISE PRO TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY, U SPARTY 10, 17000 PRAHA 7
TEL. 233 382 701, FAX 233 382 701, paul@antidoping.cz
Změny v udělování terapeutických výjimek platné od 1.1.2012
A.
Při aplikaci glukokortikoidů je rozdílný postup, který závisí na způsobu podání látky.
Při lokální aplikaci léku obsahujícího glukokortikoid není třeba nic oznamovat.
Za lokální aplikaci se považuje použití mastí, krémů, očních nebo ušních kapek, inhalačních
sprejů pro ORL terapii, inhalačních léků při léčbě respiračních obtíží, nitrokloubních aplikací,
cílených injekcí do šlachových pochev a cílených aplikací do okolí nervů.
Při aplikaci, která ovlivní organismus celkově, je nezbytné požádat o udělení Terapeutické
výjimky. Takovou aplikací glukokortikoidu je např. podání léku ve formě tablet, i.v. injekce,
intramuskulární injekce, případně rektální aplikace. Žádost na vyplněném formuláři musí být
doprovázena podrobnou lékařskou dokumentací s kopiemi vyšetření a biochemických nálezů.
B.
Při léčbě asthmatu br., EIA, EIB (tělesnou zátěží indukované asthma, tělesnou zátěží
indukovaný bronchospasmus), je od dříve nezbytné terapeutické výjimky zcela osvobozeno
inhalační podávání:
salbutamolu (Ventolin, Buventol, Ecosal easi-breathe, atd.)
salmeterolu (i v kombinaci s glukokortikoidem – Duaspir, Seretide, samostatně Serevent)
formoterolu (např. Formano, Foradil), rovněž i v kombinaci s glukokortikoidem
(Symbicort).
Terapeutická dávka při léčbě salbutamolem by neměla být vyšší než 1600 mikrogramů/24
hod. a při léčbě formoterolem je nejvyšší povolená denní dávka 36 mikrogramů.
Použití terbutalinu (Bricanyl) a dalších beta2 agonistů je stále vázáno na udělení Terapeutické
výjimky. I v tomto případě je nutné k vyplněnému formuláři žádosti o udělení Terapeutické
výjimky přiložit:
lékařskou zprávou o průběhu a léčbě onemocnění
kopii funkčního vyšetření dýchání, které prokazuje poruchu funkce průdušek a její
ovlivnění beta2 agonistou.
klinickou studii, která prokazuje, že nelze použít pro terapii podmíněně povoleného beta2
agonisty ( salbutamolu, salmeterolu, formoterolu).
Sportovci, kteří jsou zařazeni v Registru pro Testování příslušné mezinárodní sportovní
federace, nebo se hodlají účastnit mezinárodních soutěží (vyjmenovaných touto federací), a
jsou léčeni léky obsahujícími terbutalin nebo jiné beta2 agonisty (kromě formoterolu,
salbutamolu a salmeterolu), musí nejpozději 30 dní před soutěží podat vyplněný standardní
formulář o udělení Terapeutické výjimky (i s lékařskou zprávou a kopií funkčního vyšetření,
prokazující poruchu funkce průdušek) na příslušnou mezinárodní federaci. Ostatní sportovci
zašlou žádost ADV ČR. Podrobnosti na www.antidoping.cz. Sportovci mohou použít i on-line
systému ADAMS .
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