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חצי יום ההשתלמות יתמקד בעיקר בשתי האינדיקציות הכי שכיחות  

  TUE -בעטיין הוגשו בשלוש השנים האחרונות בקשות ל

 

 תכנית 

 התכנסות – 12:30

 TUE -נוהל הגשת בקשה ל – 13:00

 אסתמה – 13:30

 הפסקת קפה ומאפה – 14:15

 (ADHD)הפרעת קשב וריכוז   14:45 –

 (Retroactive TUE)הגשה רטרואקטיבית   15:30 –

 תשובות וסיכום/שאלות– 16:15



TUE OVERVIEW 

TUEs around the world 













































 TUE -נוהל הגשת בקשה ל
יש להגיש סרוק  , ממולא בכל חלקיו וחתום בכל מקום שנדרש, את טופס הבקשה•

עדיף חודש ימים לפני מועד תחרות או משחק  , בהקדם האפשרי, PDFלפורמט 
 (  http://www.inado.org.il/new-15). ידועים

מכתב מהרופא המומחה המאבחן )נפרד יש להגיש את האישור הרפואי  PDFבמסמך •
(  אם יש)ומסמכים רפואיים נוספים ( את המצב הרפואי וממליץ על הטיפול התרופתי

אם הוא מאובחן  , אחרים שטיפלו בספורטאי בעבר/ כגון סיכומים מרופאים קודמים 
אך בכל מקרה  , עדיף שכל מסמך רפואי יהיה באנגלית: להדגיש . עם מצב כרוני

 (  פ הוראות משרד הבריאות"גם ע)אבחנות ושמות של תרופות חייבים להיות באנגלית 

.  יש להעביר את ממצאי המעבדה התומכים באבחנה( PDF -סרוק ל)במסמך שלישי •
יש לצרף מעקב בדיקות קודמות במשך   –אם מדובר בבעיה הורמונאלית , למשל

יש   –אם מדובר בסוכרת ; יש לצרף תפקודי ריאה –אם מדובר באסטמה ; תקופה
 .  גם מסמך זה באנגלית(. 'וכד, לצרף תוצאות בדיקות דם עוקבות במשך תקופה

יום מרגע קבלת   14מוגדר כאחוז האישורים שניתנו תוך  WADAמדד איכות של •
 .הבקשה ביחד עם כל המידע הרפואי הנדרש
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 TUE -נוהל הגשת בקשה ל
  ADAMSאך ורק במערכת ( מזה למעלה מחצי שנה)נעשית   TUE -הפקת אישור ה•

,  ובה מוזן המידע המפורט בטופס הבקשה, (WADAהמערכת הממוחשבת של )
כל המסמכים הסרוקים מועלים  . ובממצאי המעבדה התומכים, במסמכים הרפואיים

הזו את   מבערכתניתן להפיק  –" בסדר הכל"אם  –ובסוף התהליך , כ אל התוכנה"אח
 .  האישור

 .המערכת לא מאפשר להפיק אישור –אם חסרים דברים •

.  WADAבקרה של ועוברים  ADAMSלהדגיש שכל המסמכים מוזנים למערכת •
(  מבחינת המערכת הממוחשבת" הכל בסדר"על סמך העובדה ש)אישור שהופק 

כך שאין לי בעצם  (  רטרואקטיבית)מבוטל  –ובמהלך הבקרה מתרשמים שיש בעיה 
 .במנותק מההנחיות בתקנון, פ שיקול דעתי בלבד"לפעול ע" דרגות חופש"

 (  shaulsch@tlvmc.gov.il)יש לשלוח אלי למייל , כאמור PDF -את שלושת קבצי ה•

 

  WADAרשימה עדכנית של החומרים האסורים זמינה באתר שלנו וכן באתר •
(/ama.org-https://www.wada  ) 
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MOXO (or TOVA) 
































