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თერაპიული გამოყენების გამონაკლისი და მისი დაშვების პროცესი  

 

რა არის თერაპიული გამოყენების გამონაკლისი (თგგ)?  

 

სპორტსმენს შეიძლება აღნიშნებოდეს დაავადება ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც 

მოითხოვს ისეთი მედიკამენტების მიღებას ან პროცედურების ჩატარებას, რომლებიც 

აკრძალულია მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს (WADA) მიერ და შესულია აკრძალული 

ნივთიერებების და მეთოდების სიაში. იმისთვის, რომ ასეთი მედიკამენტის/მეთოდის 

გამოყენება სპორტსმენს არ ჩაეთვალოს ანტიდოპინგური წესების დარღვევად და არ 

დაეკისროს შესაბამისი სანქციები, მისთვის დაშვებულ უნდა იქნას ე.წ. თერაპიული 

გამოყენების გამონაკლისი (თგგ). თგგ-ს მოსაპოვებლად სპორტსმენმა უნდა შეავსოს 

სპეციალური განაცხადი, რომელსაც განიხილავს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციასთან 

არსებული ექიმთა ჯგუფი - ე.წ. თგგ კომიტეტი.   

 

ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ გაცემული თგგ მოქმედია მხოლოდ 

ეროვნული დონის შეჯიბრებზე და არასაშეჯიბრო ტესტირების დროს.  

 

როგორია თგგ-ს დაშვების კრიტერიუმები? 

 

თგგ-ს დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კმაყოფილდება ოთხივე ქვემოთ 

ჩამოთვლილი კრიტერიუმი:  

 

 სპორტსმენს აქვს დადასტურებული, დიაგნოსტირებული სამედიცინო მდგომარეობა, 

რომელიც მოითხოვს მკურნალობას აკრძალული ნივთიერებით ან მეთოდით; 

 აკრძალული ნივთიერების თერაპიული გამოყენება, სავარაუდო ალბათობით, არ 

გამოიწვევს სპორტული შედეგის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და შემოიფარგლება 

მხოლოდ სპორტსმენის ჯანმრთელობის ნორმალური მდგომარეობის აღდგენის 

ეფექტით; 

 სპორტსმენის სამედიცინო მდგომარეობა წარმოადგენს დადასტურებულ ჩვენებას 

აღნიშნული აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენებისთვის და არ არსებობს 

გონივრული, ნებადართული თერაპიული ალტერნატივა; 

 აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენების აუცილებლობა არ არის 

გამოწვეული აღნიშნული, აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენებით 

წარსულში, თგგ-ს გარეშე.   
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ვინ, როდის და როგორ უნდა შეიტანოს განაცხადი თგგ-ს მისაღებად? 

 

ყველა სპორტსმენს, რომელიც ანტიდოპინგური წესების მიხედვით ტესტირებას 

ექვემდებარება, აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში სჭირდება 

თგგ. სპორტსმენმა უნდა მიმართოს საქართველოს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას და 

გაარკვიოს, თუ ვის უნდა მიმართოს თგგ-ს მისაღებად მოცემულ კონკრეტულ შემთხევვაში და 

შეუძლია თუ არა რეტროაქტიური (უკუქმედების ძალის მქონე) თგგ-ს მოთხოვნა.   

 

პირველ რიგში, შეამოწმეთ, მედიკამენტი ან მეთოდი, რომლის გამოყენებასაც აპირებთ, არის 

თუ არა მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს აკრძალულ სიაში.  

 

2021 წლის აკრძალული სია: https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited 

2021 წლის აკრძალული სია ქართულ ენაზე: http://www.gada.ge/uploads/materials/33.pdf 

დამატებითი რესურსი - Global Drug Refernce Online (GlobalDRO), სადაც 

შესაძლებელია კონკრეტული მედიკამენტის სტატუსის შემოწმება: 

https://www.globaldro.com 

 

ნებისმიერი სპეციალობის ექიმთან ვიზიტისას, თქვენი პასუხისმგებლობაა, გააფრთხილოთ 

ექიმი, რომ ხართ სპორტსმენი და ექვემდებარებით ანტიდოპინგურ წესებს. ექიმთან ერთად 

უნდა შეამოწმოთ, ხომ არ არის შეტანილი აკრძალულ სიაში ნივთიერება/ მეთოდი, რომელიც 

ექიმმა დაგინიშნათ. თუ ნივთიერება/ მეთოდი აკრძალულია, განიხილეთ ალტერნატიული, 

ნებადართული საშუალებები. თუ ასეთი არ მოიძებნა, მოამზადეთ თგგ განაცხადი. 

გახსოვდეთ, რომ აკრძალული ნივთიერების/მეთოდის გამოყენებაზე საბოლოო 

პასუხისმგებლობა ყოველთვის სპორტსმენს ეკისრება. 

 

შემდეგ, მიმართეთ საქართველოს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას, რომელიც მოგაწვდით 

ინფორმაციას იმის შესახებ, ხართ თუ არა ეროვნული ან საერთაშორისო დონის სპორტსმენი, 

და რომელ ორგანიზაციას უნდა მიმართოთ თგგ-ს მოსაპოვებლად.  

 

თუ ხართ ეროვნული დონის სპორტსმენი, განაცხადით უნდა მიმართოთ საქართველოს 

ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას. განაცხადი უნდა გაკეთდეს წინასწარ, მკურნალობის 

დაწყებამდე, როგორც კი მკურნალობის საჭიროება დადგება (გარდა გადაუდებელი და 

გამონაკლისი შემთხვევებისა). აკრძალული იმ ნივთიერებების შემთხვევაში, რომელიც 

აკრძალულია მხოლოდ საშეჯიბრო პერიოდში, განაცხადი უნდა გაკეთდეს უახლოეს 

შეჯიბრამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე (დეტალები იხ. ქვემოთ).  

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
http://www.gada.ge/uploads/materials/33.pdf
https://www.globaldro.com/
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თუ არ ხართ ეროვნული დონის სპორტსმენი (ანუ,  უფრო დაბალი თანრიგის სპორტსმენი 

ხართ), თქვენ არ გევალებათ თგგ განაცხადის წინასწარ შეტანა. იმ შემთხვევაში, თუ მაინც 

მოხდა თქვენ ტესტირება, უფლება გეძლევათ შეიტანოთ განაცხადი რეტროაქტიურ თგგ-ზე.    

 

მნიშვნელოვანია: 

 

საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ გაცემული თგგ მოქმედია მხოლოდ 

ეროვნულ დონეზე.  

 

თუ ხართ, ან გახდით საერთაშორისო დონის სპორტსმენი, ან მონაწილეობას იღებთ მსხვილ 

საერთაშორისო ტურნირში (როგორიცაა მაგალითად ოლიმპიური თამაშები), თგგ არ 

იმოქმედებს, სანამ მას არ აღიარებს შესაბამისი საერთაშორისო ფედერაცია ან მსხვილი 

საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზატორი. თქვენი პასუხისმგებლობაა, გაარკვიოთ 

საქართველოს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციასთან, თქვენს თგგ-ს ავტომატურად აღიარებს 

აღნიშნული საერთაშორისო ფედერაციია ან მსხვილი საერთაშორისო ტურნირის 

ორგანიზატორი, თუ საჭირო იქნება დამატებითი განაცხადის გაგზავნა აღიარების 

მოთხოვნით. 

 

საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაცია დაგეხმარებათ თქვენი საშეჯიბრო დონის და 

თგგ-სთვის საჭირო მოთხოვნების განსაზღვრაში. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, 

დაგეხმარებათ საკუთარი თგგ კომიტეტის მიერ გაცემული თგგ-ს წარდგენაში საერთაშორისო 

ფედერაციის ან მსხვილი საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზატორისადმი, აღიარების 

მოთხოვნით. 

 

შესაძლებელია თუ არა თგგ-ს მიღება რეტროაქტიურად (უკუქმედების ძალით)? 

 

რეტროაქტიურ თგგ-ზე განაცხადის შეტანა შეიძლება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ 

შემთხვევებში:  

 

 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დაგჭირდათ გადაუდებელი ან სასწრაფო 

მკურნალობა.  

 დროის ან შესაძლებლობის უქონლობის ან სხვა განსაკუთრებული გარემოების გამო, 

შეუძლებელი იყო თგგ მოთხოვნის წინასწარ შეტანა, ან ვერ მოხერხდა მისი განხილვა 

ტესტირებამდე.  
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 საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაციის წესების თანახმად, არ 

მოგეთხოვებოდათ თგგ-ზე წინასწარი მოთხოვნის გაკეთება. 

 არ ხართ ეროვნული ან საერთაშორისო დონის სპორტსმენი (ანუ, ხართ შედარებით 

დაბალი თანრიგის), მაგრამ მაინც ჩაგიტარდათ ტესტირება. 

 გამოგივლინდათ ტესტის დადებითი შედეგი ისეთი ნივთიერების არასაშეჯიბრო 

პერიოდში გამოყენების გამო, რომელიც მხოლოდ საშეჯიბრო პერიოდშია აკრძალული 

(მაგ. გლუკოკორტიკოიდები). 

 

ძალიან იშვიათად, შეიძლება შეიტანოთ და დაგიკმაყოფილდეთ განაცხადი რეტროაქტიურ 

თგგ-ზე, თუნდაც არ სრულდებოდეს არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმი, იმ 

შემთხვევაში, თუ ანტიდოპინგური კოდექსის მიზნების გათვალისწინებით, ცალსახად 

უსამართლო იქნებოდა რეტროაქტიური თგგ-ს მიუნიჭებლობა.  

 

ასეთი გამონაკლისი შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ WADA-ს წინასწარი თანხმობით.  

 

მნიშვნელოვანია:  

 

თგგ-ს გარეშე, აკრძალული ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენება შეიძლება ჩაგეთვალოთ 

ანტიდოპინგური წესების დარღვევად. 

 

თუ მოსალოდნელია, რომ ტესტირების შემდეგ შეიძლება დაგჭირდეთ რეტროაქტიური თგგ-

ს მოთხოვნა, მკაცრად რეკომენდებულია, წინასწარ გამზადებული გქონდეთ სამედიცინო 

დოკუმენტაცია, რათა საჭიროების შემთხვევაში, წარადგინოთ განსახილველად.  

 

 

როგორ უნდა წარადგინოთ თგგ-ს მოთხოვნა საქართველოს ანტიდოპინგურ 

ორგანიზაციაში  

საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაცია რეკომენდაციას გაძლევთ, თგგ მოთხოვნა 

შემოიტანოთ ADAMS სისტემის საშუალებით, შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის 

თანდართვით. თუ ADAMS-ის ანგარიში არ გაქვთ, მიმართეთ თქვენს ფედერაციას, რომელიც 

დაგეხმარებათ ანგარიშის შექმნაში.  

 

ალტერნატიულად, საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაციის ვებსაიტიდან 

ჩამოტვირთეთ თგგ-ს სააპლიკაციო ფორმა, შეავსეთ და ხელმოწერილი, შესაბამის 

სამედიცინო დოკუმენტაციასთან ერთად, გამოგზავნეთ მისამართზე infogada@gmail.com.  
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განაცხადი უნდა შეივსოს სრულად და გარკვევით; თანდართული სამედიცინო 

დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:  

 

 სრულყოფილ სამედიცინო ანამნეზს, მათ შორის, სასურველია, იმ ექიმის ჩანაწერს, 

რომელმაც პირველად დასვა დიაგნოზი. 

 დიაგნოზთან დაკავშირებული ყველა  გასინჯვის, ლაბორატორიული და გამოსახვითი 

კვლევის მონაცემებს.  

 

არასწორად ან არასრულად შევსებული განაცხადი დაუბრუნდება განმცხადებელს 

გასასწორებლად.  

 

WADA-ს ვებსაიტზე მოცემულია იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელიც თან უნდა 

ახლდეს თგგ-ს მოთხოვნას ამა თუ იმ დიაგნოზის შემთხვევაში. ჩვენი რეკომენდაციაა, 

გაეცნოთ ამ ჩამონათვალს, რაც დაგეხმარებათ თქვენ და თქვენს ექიმს განაცხადის შევსებაში. 

(https://www.wada-

ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A225&f%5B1%5D=field_reso

urce_versions%253Afield_resource_version_language%3A91).  

გარდა ამისა, სასურველია, ექიმი გაეცნოს WADA-ს ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციას 

მოცემულ დიაგნოზთან დაკავშირებული მკურნალობის და გამოკვლევის მეთოდების შესახებ 

(https://www.wada-

ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_topic%3A161&f%5B1%5D=field_resource_type%3A

101).  

 

რეკომენდაციას გაძლევთ, დაიტოვოთ განაცხადის და ყველა თანდართული სამედიცინო 

დოკუმენტის ასლები. 

 

 

როდის მივიღებ პასუხს თგგ განაცხადზე?  

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს თგგ კომიტეტმა თავისი გადაწყვეტილება უნდა 

ამცნოს განმცხადებელს რაც შეიძლება სწრაფად, ჩვეულებრივ - სრულყოფილი განაცხადის და 

სამედიცინო დოკუმენტაციის მიღებიდან 21 დღის ვადაში. 

 

 

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A225&f%5B1%5D=field_resource_versions%253Afield_resource_version_language%3A91
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A225&f%5B1%5D=field_resource_versions%253Afield_resource_version_language%3A91
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A225&f%5B1%5D=field_resource_versions%253Afield_resource_version_language%3A91
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_topic%3A161&f%5B1%5D=field_resource_type%3A101
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_topic%3A161&f%5B1%5D=field_resource_type%3A101
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_topic%3A161&f%5B1%5D=field_resource_type%3A101
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როდის არის საჭირო თგგ-ს განახლება?  

თითოეულ თგგ-ს აქვს მოქმედების ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგაც ავტომატურად 

კარგავს ძალას. თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს აკრძალული 

ნივთიერების ან მეთოდის გამოყენების გაგრძელებას, თქვენი პასუხისმგებლობაა, შეიტანოთ 

ახალი განაცხადი ამ ვადის ამოწურვამდე (შესაბამის, განახლებულ სამედიცინო 

დოკუმენტაციასთან ერთად), რათა მოესწროს მისი განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება 

მანამ, სანამ მიმდინარე თგგ ძალას დაკარგავს.  

 

მნიშვნელოვანია: 

 

თუ თგგ-ს დაშვების შემდეგ შეიცვალა აკრძალული ნივთიერების მოხმარების პირობები 

(დოზა, სიხშირე, ორგანიზმში შეყვანის გზა, მოხმარების ხანგრძლივობა), უნდა მიმართოთ 

საქართველოს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციას ამ ინფორმაციით, რადგან შეიძლება 

დაგჭირდეთ ახალი თგგ-ს მოთხოვნა, ზოგიერთი ნივთიერების, მაგ. ინსულინის დოზირება 

ხშირად იცვლება მკურნალობის პროცესში და ეს მოსალოდნელი ვარიაბელობა შესაძლებელია 

თავიდანვე მიეთითოს თგგ განაცხადში და თგგ კომიტეტი ჩვეულებრივ მიიღებს ამგვარ 

განაცხადს. 

 

 

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტო არ 

დააკმაყოფილებს ჩემს თგგ-ს მოთხოვნას?  

თგგ-ს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის შემთხვევაში საქართველოს ანტიდოპინგური  

სააგენტო გასცემს წერილობით ახსნა-განმარტებას უარის მიზეზის შესახებ. თუ მიზეზი 

თქვენთვის მაინც არ არის გასაგები, შეგიძლიათ მიმართოთ სააგენტოს უფრო დეტალური 

განმარტებისთვის. ზოგჯერ, განაცხადს აკლია მნიშვნელოვანი საბუთი, ანალიზის ან 

გამოკვლევის პასუხი. ასეთ შემთხვევაში, უნდა გაკეთდეს განმეორებითი მოთხოვნა 

აუცილებელი საბუთების თანდართვით. სხვა შემთხვევაში, შეგიძლიათ გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება.  

 

[Describe briefly the NADO’s process for appeal to the relevant national-level body] 
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რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ  საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ 

გაცემული თგგ არ აღიარა საერთაშორისო ფედერაციამ?  

თქვენ ან საქართველოს ანტიდოპინგურ სააგენტოს შეგიძლიათ გაასაჩივროთ 

გადაწყვეტილება WADA-ში, 21 დღის განმავლობაში იმ თარიღიდან, როცა მიიღებთ 

საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებას აღიარებაზე უარის შესახებ. იგივე 

ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, რომელიც შეიტანეთ საქართველოს ანტიდოპინგურ 

სააგენტოში და რომელზე დაყრდნობითაც გასცა მისმა თგგ კომიტეტმა თგგ, უნდა გაიგზავნოს 

WADA-ში უსაფრთხო ონლაინ მეთოდის გამოყენებით ან ფოსტით მისამართზე:  

 

WADA Medical Department 

World Anti-Doping Agency 

Stock Exchange Tower 

800 Place Victoria (Suite 1700) 

P.O. Box 120 

Montreal (Quebec) H4Z 1B7 

Canada 

 

კითხვებით შეგიძლიათ მიმართოთ და ასევე, დოკუმენტაცია განსახილველად შეგიძლიათ 

გააგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: medical@wada-ama.org 

 

WADA-ს პასუხოს მიღებამდე, საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ გაცემული 

თგგ მოქმედებს მხოლოდ ეროვნული დონის შეჯიბრებზე და არასაშეჯიბრო ტესტირებისას. 

თუ სპორტსმენი საერთაშორისო ფედერაციის უარს არ გაასაჩივრებს WADA-ში, საქართველოს 

ანტიდოპინგურმა სააგენტომ უნდა გადაწყვიტოს, მის მიერ გაცემული თგგ გააგრძელებს 

მოქმედებას ეროვნული დონის შეჯიბრებზე და არასაშეჯიბრო ტესტირებისას, თუ ისიც 

გაუქმდება.   

 

 

კონფიდენციალურად იქნება შენახული ჩემი სამედიცინო ინფორმაცია? 

თგგ განაცხადში შეტანილი ინფორმაცია, მათ შორის თანდართული სამედიცინო 

დოკუმენტაცია მკაცრად კონფიდენციალურად შეინახება და მისი გამოყენება მოხდება 

მხოლოდ იმ პირობებით, რაც დაფიქსირებულია სპორტსმენის დეკლარაციაში, რომელიც თან 

ახლავს  საქართველოს ანტიდოპინგური ორგანიზაციის თგგ განაცხადის ფორმას და  ADAMS 

სისტემის შესაბამის სექციას. თგგ კომიტეტის ყველა წევრს და ყველა იმ პირს, ვისა 

კანონიერად ხელი მიუწვდება თგგ განაცხადზე და თანდართულ ინფრომაციაზე, აკისრია 

კონფიდენცილურობის პროფესიული ან კონტრაქტული ვალდებულება.   

mailto:medical@wada-ama.org
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გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ სპორტსმენის დეკლარაციის პირობებს. განსაკუთრებით 

მიაქციეთ ყურადღება იმ პუნქტს, სადაც აღნიშნულია, რომ თუ საქართველოს 

ანტიდოპინგური სააგენტოს თგგ კომიტეტს არ მისცემთ თქვენს თგგ მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციის მოპოვების უფლებას,  მოთხოვნა ავტომატურად 

ჩაითვლება გაუქმებულად და თგგ არ გაიცემა.    

 

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტო თქვენს თგგ მოთხოვნასთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას შეინახავს მხოლოდ იმ დროით, რაც აუცილებელია სპორტსმენის 

დეკლარაციაში აღწერილი მიზნებისთვის, პირადი ინფორმაციის დაცვის საერთაშორისო 

სტანდარტთან შესაბამისობაში.  

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ პირადი ინფორმაციის დაცვასთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ 

დაუკავშირდეთ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს პირადი ინფორმაციის დაცვის 

მენეჯერს გიორგი შავლაძეს. ტელ: +995555180900. ელ.ფოსტა:shavladzegiorgi@gmail.com 

 

თუ არ ხართ დარწმუნებული, თუ რომელ ორგანიზაციას უნდა მიმართოთ თგგ-ს 

მოთხოვნით, ან არსებული თგგ-ს აღიარების მოთხოვნით; ან თგგ-სთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი სხვა კითხვის არსებობის შემთხვევაში, მიმართეთ  საქართველოს 

ანტიდოპინგური სააგენტოს თერაპიული გამოყენების ნებართვის კომიტეტის თავმჟდომარეს 

პროფ. ელზა თათარაძეს. ტელ: +995577271777, ელ.ფოსტა: li.tataradze@gmail.com 
 

 

სხვა სასარგებლო ბმულები:  

WADA-ს თერაპიული გამოყენების გამონაკლისის საერთაშორისო სტანდარტი (ISTUE) 

WADA-ს კითხვა-პასუხი თერაპიული გამოყენების გამონაკლისთან დაკავშირებით   

WADA-ს საკონტროლო ჩამონათვალი თგგ განაცხადებისთვის  

WADA-ს 2021 წლის თერაპიული გამოყენების გამონაკლისის საერთაშორისო სტანდარტის 

(ISTUE) გზამკვლევი  

WADA-ს ანტიდოპინგური განათლების  პლატფორმა (ADEL) 

 

mailto:shavladzegiorgi@gmail.com
mailto:li.tataradze@gmail.com
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/international_standard_istue_-_2020.pdf
https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/therapeutic-use-exemption-tue
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A225&f%5B1%5D=field_resource_versions%253Afield_resource_version_language%3A91
https://adel.wada-ama.org/
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