Ενημέρωση σχετικά με τους β2-αγωνιστές και τον Κατάλογο Απαγορευμένων
Ουσιών και Μεθόδων 2010
Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ενημερώνει τους αθλητές, τους ιατρούς, τους
προπονητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ως προς τις αλλαγές, για συγκεκριμένους β2αγωνιστές που περιέχονται σε συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα για το άσθμα. Η ενημέρωση
αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τον Κατάλογο Απαγορευμένων
Ουσιών και Μεθόδων του 2010.
Η Σαλβουταμόλη (Salmeterol) και η Σαλμετερόλη (Salbutamol) στο εξής δεν
απαγορεύονται όταν χορηγούνται με εισπνοή, μόνο. Απαιτείται Δήλωση Χρήσης, η οποία
μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, ή σε έντυπη μορφή,
χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής και το οποίο μπορεί να
υποβληθεί με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η Σαλβουταμόλη (Salbutamol) συνεχίζει να απαγορεύεται όταν χορηγείται με οδό άλλη από την
εισπνοή, π.χ. από το στόμα (σε μορφή δισκίων). Σε περίπτωση ανίχνευσης, σε δείγμα ούρων,
μετά από έλεγχο ντόπινγκ, σαλβουταμόλης σε επίπεδο μεγαλύτερο από 1000 ng/mL, ο αθλητής
θα πρέπει να αποδείξει, μέσω ελεγχόμενης φαρμακοκινητικής μελέτης, ότι η συγκέντρωση στα
ούρα ήταν το αποτέλεσμα θεραπευτικής χορήγησης της ουσίας αυτής, με εισπνοή.
Όλοι οι υπόλοιποι β2 αγωνιστές, όπως για παράδειγμα η Τερπουταλίνη (Τerbutaline) και η
Φορμοτερόλη (Formoterol), απαγορεύονται με όποια οδό χορήγησης και αν λαμβάνονται,
συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής.
Αθλητές που απαιτείται να χρησιμοποιήσουν β2 αγωνιστές που απαγορεύονται, πρέπει να
αιτηθούν Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (ΕΧΘεΣ) για άσθμα, υποβάλλοντας πλήρες το
Παράρτημα για τους β2 αγωνιστές και τον σχετικό ιατρικό φάκελο που τεκμηριώνει την πάθηση.
Αθλητές που υπόκεινται σε ελέγχους πρέπει να επικοινωνούν με την Κυπριακή Αρχή ΑντίΝτόπινγκ ή τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματός τους για να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τη
διαδικασία αυτή.
Επιπλέον, οι αθλητές, όταν επιλέγονται για έλεγχο ντόπινγκ, θα πρέπει να δηλώνουν τη χρήση
κάθε φαρμάκου που τους συνταγογραφήθηκε (π.χ. αγωγή κατά του άσθματος και
κορτικοστεροειδή) καθώς και κάθε άλλο φάρμακο ή συμπλήρωμα διατροφής που έλαβαν τις
τελευταίες 7 ημέρες πριν από τον έλεγχο.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει σκευάσματα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο και στα
οποία, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, περιέχονται β2
αγωνιστές και, για το καθένα, αναφέρει την απαιτούμενη διαδικασία για τη χρήση τους στον
αθλητισμό. Παρά το ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της πλήρους
και έγκυρης ενημέρωσης του παρόντος καταλόγου, η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ δε φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, από τον κατάλογο, φαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ουσίες της κλάσης των β2 αγωνιστών.
Οι Αθλητές, σε κάθε περίπτωση, προτρέπονται ισχυρά να μελετούν την επισήμανση του
σκευάσματος από τον κατασκευαστή και, πάντοτε, να συμβουλεύονται τον ιατρό ή τον
φαρμακοποιό τους για την ορθή χρήση. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει οι Αθλητές
να προμηθεύονται το οποιοδήποτε φάρμακο από τρίτους ή από μη νόμιμη πηγή.
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Ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων για το 2010 είναι προσβάσιμος μέσα από την
ιστοσελίδα της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ (www.cyada.org.cy). Για απορίες σχετικά με την
φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να χρειαστεί να λάβετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Αρχή στο info@cyada.org.cy ή στο τηλέφωνο +357-22353204 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
της Αρχής www.cyada.org.cy

