
Postępowanie lecznicze z użyciem substancji zabronionych – wyłączenie dla 

celów terapeutycznych (TUE) 
Zawodnik, tak jak każdy człowiek, może zachorować lub mieć kontuzję. W takiej sytuacji konieczna 

jest wizyta u lekarza sportowego lub lekarza specjalisty. Podczas wizyty  lekarz musi zostać 

poinformowany, że pacjent jest zawodnikiem biorącym czynny udział w rywalizacji sportowej i z tego 

powodu może podlegać rutynowym kontrolom antydopingowym. W związku z tym lekarz musi wybrać 

leki, które nie znajdują się na liście środków i metod zakazanych lub, jeśli jest konieczne użycie środków 

lub metod zakazanych, wypełnić z zawodnikiem formularz (dostępny na stronie internetowej 

www.antydoping.pl) o nazwie TUE, czyli wyłączenie dla celów terapeutycznych. Wypełniony 

formularz, wraz z dokumentacją medyczną, zawodnik powinien wysłać do właściwej instytucji. Dla 

sportowców klasy międzynarodowej (są to zawodnicy z wysokich miejsc na światowych listach 

rankingowych) organem przyznającym taką zgodę jest właściwa międzynarodowa federacja sportowa, 

a dla sportowców klasy krajowej - narodowa organizacja antydopingowa (w Polsce jest nią Komisja 

do Zwalczania Dopingu w Sporcie). 

 

Następnie, specjalnie powołany przez agencję Komitet TUE, 

składający się ze specjalistów medycznych, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, wydaje decyzję o przyznaniu bądź 

odrzuceniu zgody na stosowanie danych środków leczniczych. 

Niezbędne jest, aby w każdym przypadku choroby unikać 

samowolnego stosowania środków, których składu  zawodnik 

nie jest pewny. Aby zyskać taką pewność najlepiej 

skontaktować się z lekarzem sportowym znającym zasady 

postępowania leczniczego z użyciem substancji zabronionych 

lub skorzystać z bezpłatnego i działającego całodobowo 

Antydopingowego Pogotowia Informacyjnego (API) pod 

numerem 695 367 464. 
 

Otrzymanie zgody na użycie środków zabronionych dla celów leczniczych jest możliwe gdy: 

• zdrowie sportowca mogłoby ulec znacznemu pogorszeniu, jeśli substancja zabroniona lub 

metoda zabroniona zostałaby wycofana w trakcie leczenia ostrego lub przewlekłego stanu 

chorobowego; 

• terapeutyczne użycie substancji zabronionej lub metody zabronionej nie przyczynia się do 

poprawy wyników, innej niż powrót do zdrowia po zakończeniu leczenia stanu chorobowego; 

• nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywa wobec substancji, która jest substancją 

zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną; 

• konieczność używania substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą 

zabronioną, nie może wynikać, całkowicie lub częściowo, z wcześniejszego stosowania 

substancji z Listy zabronionej w celach innych niż terapeutyczne.  

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o wyłączenie terapeutyczne  (TUE) oraz 

możliwości użycia substancji zabronionych w ramach postępowania terapeutycznego są dostępne 

na stronie www.antydoping.pl w zakładce „Informacje dla Sportowców”  

http://www.antydoping.pl/pl/informacje_dla_sportowcow/wylaczenia_dla_celow_terapeutycznych_tue 

http://www.antydoping.pl/plik/2009/File/Standard%20wylaczen_2011_PL(1).pdf 

http://www.antydoping.pl/?smclient=3d979330-b1ff-4db8-b62f-8a86676a5f3e&smconv=c509412d-487e-4eb5-9f60-624f028fe3e6&smlid=1&utm_source=salesmanago&utm_medium=rule&utm_campaign=default
http://www.antydoping.pl/?smclient=3d979330-b1ff-4db8-b62f-8a86676a5f3e&smconv=c509412d-487e-4eb5-9f60-624f028fe3e6&smlid=2&utm_source=salesmanago&utm_medium=rule&utm_campaign=default
http://www.antydoping.pl/pl/informacje_dla_sportowcow/wylaczenia_dla_celow_terapeutycznych_tue?smclient=3d979330-b1ff-4db8-b62f-8a86676a5f3e&smconv=c509412d-487e-4eb5-9f60-624f028fe3e6&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=rule&utm_campaign=default
http://www.antydoping.pl/plik/2009/File/Standard%20wylaczen_2011_PL(1).pdf?smclient=3d979330-b1ff-4db8-b62f-8a86676a5f3e&smconv=c509412d-487e-4eb5-9f60-624f028fe3e6&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=rule&utm_campaign=default
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