
 

 

 

Международен Олимпийски Комитет 

 

 

ИГЛЕНА ПОЛИТИКА НА МОК & ПРАВИЛА 

за XXIII Олимпийски зимни игри в Пьонгчанг 2018 

 

Олимпийските игри са „игри без употреба на игли” за всички участващи 

спортисти („Спортисти”). Игли не трябва да се използват, освен от: (і) 

медицински квалифицирани практици за клинично оправдано лечение на 

наранявания, заболявания или други медицински състояния (за които може да се 

изискват валидни РТУ); или (іі) онези, които имат нужда от авто-инжекционна 

терапия за установено медицинско състояние с валидни РТУ (Разрешения за 

терапевтична употреба), т.е. за инсулино-зависими диабетици.  

 

Отговорност на всеки Спортист, неговия/нейния антураж и всеки Национален 

олимпийски комитет („НОК”) е да гарантира спазване на тази политика без 

употреба на игли на МОК. В частност, всеки НОК трябва да гарантира: 

(і) Всички игли, и съответните клинични материали, предназначени за 

употреба от членовете на делегацията му, да се съхраняват в централно 

защитено място, достъпът до което е ограничен до упълномощен 

медицински персонал на делегацията на НОК. Спортисти с валидни РТУ 

за използване на инсулин, и длъжностни лица, които имат нужда от други 

форми на авто-инжекции, могат да съхраняват съответните материали при 

тях, ако се съхраняват безопасно и се изхвърлят според точка (іі) по-долу.  

(іі) всички използвани игли и съответните материали (флакони, 

спринцовки и тампони) се изхвърлят безопасно в подходящи контейнери  

за опасни биологични отпадъци (напр. „контейнери за отпадъчни остри 

предмети”). Ако е необходимо, те могат да се осигурят от аптека на 

поликлиниката в някое от Олимпийските села; 

(ііі) винаги когато на Спортист бъде направена инжекция през периода на 

XXIII Олимпийски зимни игри Пьонгчанг 2018 (т.е. от датата на 

откриване на олимпийското село на 01 февруари 2018 до и включително 

датата на церемонията по закриване на 25 февруари 2018), официална 

декларация, като се използва приложената „Формуляр за деклариране на 

инжекция” ще се попълва надлежно и предава на Медицинската и научна 

комисия на МОК, не по-късно от 12:00 часа на обед в деня, следващ такава 

инжекция. Това се отнася до всички инжекции, направени на Спортистите, 

независимо дали това става в Олимпийското село, на друго място в 

страната, домакин на игрите, или в друга държава; 



(іv) Формулярите за деклариране на инжекции се попълват четливо на 

английски или френски език и всяко допълнително доказателство, 

потвърждаващо необходимостта от инжекционна терапия (напр. образно 

изследване, лабораторни протоколи) трябва да бъдат прилагани. 

Попълнения Формуляр за деклариране на инжекции може да се изпрати по 

факс, и-мейл или да се постави в кутията за Формуляри за деклариране на 

инжекции в поликлиниката на олимпийското село. 

Не се изисква Формуляр за деклариране на инжекции, ако инжекцията е 

поставена от медицински квалифициран практик от Организационния комитет 

на Зимните олимпийски игри ПЬОНГЧАНГ и инжекцията е била регистрирана в 

медицинска система. Акупунктурата или използването на суха иглена техника не 

се считат за медицинска инжекция и така, за тези лечения не се изисква 

попълване на Формуляр за деклариране на инжекции.  

Медицинско основание за инжектиране: 

По принцип, няма оправдание за никой Спортист, треньор или друго лице, което 

не е медицински квалифицирано, да прави инжекция. Единствено изключение е 

авто-инжекция за онези Спортисти с установено клинично състояние, изискващо 

авто-инжекция и съответстващо валидно РТУ.  

Инжекциите, поставяни от квалифицирано медицинско лице са разрешени само 

когато има клинично оправдана причина за такава интервенция, както е 

определено от Медицинската и научна комисия на МОК. Всички попълнени 

формуляри за деклариране на инжекции ще се преглеждат от Медицинската и 

научна комисия на МОК.  

Всички обезпокоителни случаи в резултат на това, ще пораждат незабавно 

проучване на обосновката и оправданието за лечението, от екип от лекари, 

свикани от Медицинската и научна комисия на МОК. Обикновено това 

проучване ще включва среща с лекаря, свързан с поставянето на инжекцията. 

Позовавайки се на горното проучване Медицинската и научна комисия на МОК 

ще реши дали поставянето на инжекцията ще се приеме като медицински 

оправдано. Такова решение ще бъде окончателно и обвързващо във връзка с 

XXIII Олимпийски зимни игри Пьонгчанг 2018 и няма да подлежи на обжалване. 

Неспазването на настоящата Иглена политика на МОК, включително 

непредставянето на попълнен Формуляр за деклариране на инжекции пред 

Медицинската и научна комисия на МОК и поставянето на инжекции без 

достатъчна обосновка  може да изложи Спортиста (Спортистите), антуража на 

Спортистите, НОК и членовете на неговата делегация както и лицата, които са 

поставили инжекцията, на дисциплинарно преследване във връзка с чл. 59 от 

Олимпийската харта.Такива дисциплинарни действия не засягат производството, 

което е във връзка с приложимите Антидопингови правила, в случай че 

заложените обстоятелства могат да представляват нарушения на 

антидопинговите правила. В този случай последиците се определят при 

прилагането на Антидопинговите правила, които се прилагат като „принцип на 

правото“. 



ИГЛЕНА ПОЛИТИКА НА МОК 

ФОРМУЛЯР ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНЖЕКЦИИ 

XXIII Олимпийски зимни игри в Пьонгчанг 2018 
(моля попълнете четливо на английски или френски език) 

E-mail: medicalgames@olympic.org – Факс: +41 21 621 63 66 
(и-мейлът и факсът ще бъдат достъпни  

от откриването на олимпийското село до церемонията по закриването) 

 
Моля имайте предвид, че този формуляр за деклариране на инжекции НЕ представлява РТУ за 

използването на каквато и да е Забранена субстанция. Също така обърнете внимание на това, че 

инжектиране или вливане на количество течност повече от 50 мл/6 часа е Забранен метод, независимо 

дали течността съдържа или не Забранена субстанция. 

 

СПОРТИСТ 

Име на спортиста, на когото е направена инжекция: 

 

Представящ националния олимпийски 

комитет на: 

Спорт: 

Дата на раждане: Пол: 

[ ] мъжки  [ ] женски 

ИНЖЕКЦИЯ 

Инжектирано вещество (вещества): 

 

Дата и място на инжектиране: 

 

МЕДИЦИНСКА ОБОСНОВКА 

Обосновка за необходимостта от поставяне на  инжекцията, включително 

клинична история и диагноза (да се приложи потвърждаващо доказателство, 

когато има) 

 

 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПОСТАВИЛО ИНЖЕКЦИЯТА 

Име, мобилен номер и и-мейл адрес на лицето, което е поставило инжекцията: 

 

Специалност: Лиценз да практикува в: 

 

Подпис на лицето, което е поставило инжекцията: 

С подписа си, потвърждавам настоящето, че информацията в тази форма 

е вярна и точна и че инжекцията е била медицински оправдана и 

необходима, и поставена съгласно Иглената политика на МОК, 

включително безопасно изхвърляне на иглите и съответните материали. 

 

 

Подпис:                                                           Дата: 
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