
مراحل اجراءات فحص المنشطات

.

العينة

إجراءات المختبر

اختيار الرياضي
 يتم     أختيار    الرياضي
 لفحص المنشطات في
أي   وقت    وأي   مكان

يتم الطلب من الرياضي
   تقديم عينة  بول.  ومن

      الممكن أن  يطلب  منه 
         تقديم عينة دم إضافة

          على ذلك.

      يتم   إرسال   جميع
    العينات إلى المختبرات

  المعتمدة لدى الوكالة
العالمية  لمكافحة 

لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على:
JADO المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات

WWW.JADO.JO

  تمر  عملية  فحص  المنشطات   ب  10  مراحل دقيقة ومنظمة  تقوم  بها
 المنظمة  األردنية لمكافحة المنشطات  بحسب  تعليمات الوكالة العالمية
 لفحص المنشطات والتي تعمل على تنسيق وضبط تعاطي المنشطات

في مجال الرياضة بجميع أشكاله

المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات:
 هي منظمة  غير  ربحية  ومسؤولة  عن اعتماد قواعد 
 مكافحة المنشطات وتطبيقها محليا لضمـان اللعـب
إجـراء ، وذلك من خالل  األردنيـة  الرياضـة   النزيه في 
االتحادات في  المسجلين  للرياضيين   فحوصات 
الوكالـة عن  الصادرة  الدولية  للمعايير   األردنيـة وفقا 
توعيـة وأيضا   ، المنشطات  لمكافحة   العالميـة 
تعاطي بمخاطر  األردنـي  والشـباب   الرياضييـن 

المنشطات

داخل
إطار المنافسة

خارج
إطار المنافسة

بول
دم

أنواع
الفحص



 ستقوم بوضع البول
 في زجاجات جمع

 العينة
 حسب توصيات ظابط

 فحص المنشطات
ومن ثم قم بأغالقها

B و A

 ضع الزجاجات بعد
 األغالق بشكل محكم

 في األكياس
 البالستيكية ومن ثم

في الصندوق

 سيطلب منك مسوؤل
 الفحص مراجعة المعلومات

 المدونة على النموذج
للتأكد من دقتها و سالمتها

 سيقوم مسوؤل فحص
 المنشطات بسؤالك حول

 األدوية أو المواد مثل
 الفيتامينات التي قمت

 بتناولها خالل فترة أسبوع
 من تاريخ الفحص حيث

 سيقوم  مسوؤل بتدوينها
  على نموذج الفحص

 قد ُيطلب منك إعطاء
 عينة  دم كجزء من عملية
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 عند اختيارك ألجراء
  فحص المنشطات
 سيقوم مسؤول

 فحص المنشطات أو
المرافق بإخطارك

 يجب أن تبقى تحت نظر
 مسؤول فحص

 المنشطات أو المرافق
 طوال الوقت حتى

 تصل إلى محطة فحص
المنشطات

 اختر وعاء جمع العينة
 لتقديم عينة البول

 الخاصة بك اغسل
 يديك بالماء قبل فتح

الوعاء

 سوف يقوم  مسؤول
 فحص المنشطات أو

 المرافق بمراقبتك عند
 أعطاء العينة  من نفس

 الجنس وأنت تتبول في
 الكوب هذا مهم ألمن

العينة

 اختر مجموعة عبوات
  جمع العينة التي سيتم

 إستخدامها


