
 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvurusu Kontrol Listesi : 

Astım 
Yasaklı Maddeler: Beta-2-agonistler 

 

Bu Kontrol Listesi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru gereklilikleri konusunda, sporcu ve hekimlerine 

yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK), ancak ve ancak listede 

belirtilen bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde tamamlandığı takdirde, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına ilişkin 

Uluslararası Standart’ın ilgili kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirebilecektir.  

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) formunun tek başına yeterli olmadığını lütfen unutmayın; başvuru sırasında 

destekleyici raporlar da MUTLAKA forma eklenmelidir. Başvuruyu listede belirtildiği şekilde tamamlamış olmanız 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı verileceğini garanti ETMEZ. Ancak, bazı özel durumlarda da, başvuru 

kontrol listesinde bulunan her ögenin tamamlanması gerekmeyebilir. 

� TAKİ başvuru formu aşağıdakileri içermelidir: 

 � Her bölüm okunabilir el yazısıyla eksiksiz doldurulmalıdır 

 � Tüm bilgiler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır 

 � Hekimin imzası bulunmalıdır 

 � Sporcunun imzası bulunmalıdır 

� Tıbbi raporlar aşağıdaki detayları içermelidir: 

 � Tıbbi öykü: solunum yolu obstruksiyonu belirtileri, provokatif uyaranlar, tetikleyici faktörler, ataklar, 
başlangıç yaşı, tedavi (belirtiniz) esnasında hastalığın seyri 

 � Muayene bulguları: dinlenme durumunda solunum yolu obstruksiyonu, ayırıcı tanıda diğer nedenlerin 
ekarte edilmesi 

 � Tanısal test sonuçlarının özeti: Spirometri. Spirometri normalse, reversibilite testi. İkisi de normalse 
provokasyon testi  

 � Bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından belirtiler, bulgular ve test sonuçlarının yorumu 

 � 
Reçete edilen beta-2 agonisterin (inhalasyon yoluyla terapötik dozlarda alınan salbutamol, salmeterol    
ve formoterol hariç tümü müsabaka içi ve dışı dönemde yasaklanmıştır) ve/veya glukokortikoidlerin 
(sadece sistemik uygulamalarda ve müsabaka içi dönemde yasaklanmıştır) dozu, uygulama sıklığı ve 
uygulama yolu  

 � Önceki ve güncel tedavilerden alınan yanıtlar 

� Tanı testi/değerlendirme ölçeği aşağıda belirtilenlerin bir kopyasını içermelidir: 

 � Akış eğrisi ile spirometri raporu 

 � Spirometri normal bulgular gösteriyorsa; bronkodilatör uygulamasından sonra akım eğrisi ile spirometri 
raporu (reversibilite testi) 

 � Yukarıda belirtilen her iki spirometri raporları da normal bulgular gösteriyorsa, güvenilir bir provokasyon 
testinin dokümantasyonu (akış eğrisi ile spirometri raporu dahil) 

� Ek bilgiler 

 � Zirve akım eğrisi, alerji testi sonuçları, eski spirometri ve provokasyon testi sonuçları   

 


