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عملية مراقبة تعاطي المنشطات

المنشطات  تعاطي  مراقبة  عملية  تتضمن 
11 مرحلة كما هو مبين أدناه:

أي  في  الدم  أو  و/  البول  عينات  جمع  يمكن   .1
وقت وفي أي مكان لمراقبة تعاطي المنشطات.

أو  مسؤولي  أحد  بمعرفة  إخطارك  يتم   .2
مرافقي عملية مراقبة تعاطي المنشطات عن 
تعاطي  مراقبة  عملية  إلجراء  اختيارك 
المنشطات. سُيطلب منك التوقيع على نموذج 

يؤكد فهمك لحقوقك ومسؤولياتك.

تعاطي  مراقبة  مركز  إلى  ستتقدم   .3
المنشطات في أقرب وقت ممكن.

المتوفرة  المجموعة  من  وعاء  ستختار   .4
لجمع العينة. 

من  مل   90 عن  تقل  ال  كمية  تقديم  يلزم   .5
البول.

 
يتعين عليك نزع مالبسك من الركبتين إلى   .6
لتوفير  المرفقين  إلى  اليدين  بداية  ومن  السرة 

رؤية غير معوقة أثناء مرور العينة.
تعاطي  مراقبة  مرافقي  أو  مسؤولي  أحد  يراقب 
عينة  سحب  الجنس  نفس  من  المنشطات 

البول.

بين  من  العينات  جمع  مجموعة  اختر   .7
في  العينة  أفرغ  المتوفرة.  المجموعات 
“ب”  الزجاجة  في  البول  أفرغ  و”ب”.  “أ”  الزجاجتين 
أواًل حتى الخط المحدد، ثم امأل الزجاجة “أ” واترك 

جزءاً صغيراً في وعاء جمع العينة.

8. أغلق الزجاجتين “أ” و”ب”
يقيس مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   .9
تخفيفها  عدم  لضمان  للعينة  النوعي  الثقل 

بالشكل الذي يعيق فحصها.

إذا كانت مخففة بشكل كبير، قد يُطلب منك 
تقديم عينات إضافية.

10. ستقوم باستكمال نموذج مراقبة تعاطي 
المنشطات عن طريق:

- تقديم معلومات شخصية
العقاقير  مثل  بتناولها:  تقوم  مواد  أي  تدوين   -
والمكمالت  وبدون،  طبية  بوصفة  المباعة 

الغذائية
عملية  حول  تعليقاتك  أو  مخاوفك  تدوين   -

مراقبة تعاطي المنشطات، إن وجد
واألرقام  المعلومات  صحة  من  التأكد   -

المسجلة ورمز العينة.

إلى  تامة  سرية  في  العينات  إرسال  يتم   .11
مختبر معتمد لدى الوكالة العالمية لمكافحة 
تأمينها.  لضمان  تتبعها  يتم  كما  المنشطات، 
العينة  “أ”، بينما يتم تخزين  العينة  ويتم تحليل 
إذا  االختبارات  من  مزيد  إلجراء  آمن  بشكل  “ب” 
النتائج  ذلك  بعد  المختبر  يرسل  ثم  األمر.  لزم 
المنشطات  تعاطي  مكافحة  منظمة  إلى 
لمكافحة  العالمية  والوكالة  المعنية 

المنشطات.


