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9 | ДӘРІГЕРДІҢ БАҚЫЛАУМЕН

ҚАБЫЛДАНАТЫН, ДОПИНГ  ҚАУІПСІЗ БЕ?

     Спортта тыйым салынған препараттардың көбі ауыр 

сырқаттардың емі болып табылады. Мысалы, 

анаболикалық стероидтер, ағзаның жүдеулігімен 

қосарланатын, ауруларды емдеу үшін жасалған, ЭПО 

кейбір бүйрек аурулары кезінде және тіпті СПИД 

емдеуде қолданылады. Бұл препараттардың ауыр 

жанама әсері бар, бірақ емдеу әсері күштірек болып, 

аурулардың өмірін ұзартуға арналғандықтан, оларды 

әлі де қолданады. Спортшылар тыйым салынған 

препараттарды терапиялық мақсаттарда қолданылатын

шамалардан әлде қайда қабылдайды, сондықтан 

жанама әсері артығырақ болады.

10 | ДОПИНГ ҚАБЫЛДАЙТЫН 

СПОРТШЫЛАРҒА ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ 

ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТІСІ БАТПАЙ МА?

     Осы ғасырдың басында спортшылар допингке 

қарсы қызметтердің «алдына түсіп, жеткізбеген».

     «Дизайнерлік» препараттар тыйым салынған 

субстанциялардың сынамадағы ізін қалдырмайтын, 

ал допингке қарсы зертханалар оларды анықтай 

алмайтын. Допингке қарсы зертханалар тыйым 

салынған препараттар мен әдістерді анықтайтын жаңа 

тәсілдерді үнемі әзірлеп отырады. Бұған қоса, 

субстанциялардың сынамадағы іздерінен ұзағырақ 

сақталатын, тыйым салынған субстанциялардың 

қолдануы салдарын анықтауға негізделген, жаңа 

амал-тәсілдер пайда болды. Осындай амал - тәсілдердің 

бірі, спортшының биологиялық төлқұжаты, соның 

нәтижелері юойынша бірқатар спортшы, допинг-

сынамасының оң нәтижесіне қарамастан, 

біліктілігінен айырылдыю

7 | КЕЙБІР КӘСІБИ СПОРТШЫЛАР

ДОПИНГТІ ҚОЛДАНАДЫ.

НЕГЕ МАҒАН БОЛМАЙДЫ?

8 | ДОПИНГТІ ҚАБЫЛДАП

КӨРГЕННІҢ НЕСІ ЖАМАН?

     Қазіргі кәсіби спорт кәдімгі спорт кәдімгі ақша 

табумен ұқсас болып қалғаны рас, бұл ретте 

спортшының денсаулық жағдайы тіпті 

ескерілмейді. Кей кезде ашкөздіктің арқасында 

этикалық ұстанымдар мен денсаулыққа мән 

берілмейді. Допингті қолданатын, әлдебір кәсіби 

спортшыға ұқсас болу, өз денсаулығыңа зиян 

келтіріп, ата-анаңды тыныштықтан айырып, 

тіпті спорттағы болашағыңа балта шабуға 

тұрарлық па?

     Допинг мәселесі, қолданылатын тыйым

салынған препараттың санында емес, оның

қабылдау фактінде. «Ұсақ-түйек» ереже

бұзушылық болмайтынын есте сақта. Спорт

шыңдарына допингтің көмегімен шыққан

жеңіске жатпайды. Өзіңнің жетістіктеріңді

фармокологияның жетістіктеріне ауыстыру

қажет пе? Спорттағы достарыңа қатысты бұл

әділеттә бола ма?

United Nations
Educational, Scientic and

Cultural Organization

With the support of the

UNESCO Fund
for the Elimination
of Doping in Sport



1 | ДОПИНГТІ ҚОЛДАНУДЫҢ

НЕСІ ЖАМАН?
     Спортшының мансабын таңдағаннан кейін, 

қолданыстағы спорттық ережелерді орындауға 

міндеттелесің. Жарыстардың ережелері спорттық 

ережелер болып табылады, олар, мысалы жарысқа 

қатысушыларды салмағына және жасына қарай 

санаттарға бөліп, олардың спорттық жабдықталуын, 

жарыстарды өткізу тәртібін анықтайды.

     Допингке қарсы ережелер, жарыстардың ережелері

сияқты, спорттық ережелер болып табылады, осы

ережелер бойынша жарыстар өткізіледі. Допинг, оны

қолданған, қолданған, қатысушыға басқа 

қатысушылар алдында заңсыз түрде басымырақ 

болуға, ал бірқатар жағдайларда бәйгеге тігілген 

ақшаға заңсыз түрде иеленуге мүмкіншілік береді, 

сондықтан допингті алаяқтықпен қатар қоюға болады.

2 | ДОПИНГТІ ҚОЛДАНУ -

СОНШАЛЫҚТЫ ҚАУІПТІ МЕ?

     Шын мәнінде допингті қолданудың салдарын,

әсіресе кейінгі бол шақтағы салдарын, ешкім 

білмейді.

     Айтылмыш салдар түрлі болып, спортшының

жынысы, жасы, денсаулық жағдайы, сондай-ақ

қабылданатын препараттардың мөлшері мен

олардың тіркесіне байланысты болады.

Балғын шақтан допингті қабылдау ерекше қауіпті.

     Әдетте, тыйым салынған заттар, заңсыз жолмен

алынады. Ойлан, ондайларды қабылдау ақылға

жата ма? Оның салдары ертең, бір жылдан соң,

он жылдан кей”н қайдай болатынын білемісің?

3 | НЕГЕ ДОПИНГ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕГЕН?

4 | ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН СУБСТАНЦИЯЛАР 

МЕН ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫ ҰСЫНСА 

НЕМЕСЕ МӘЖБҮРЛЕСЕ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

     Егер допинг рұқсат етілсе, барлық спортшылар,

бір-бірімен тең болуы үшін, оны қабылдауға

мәжбүр болады. Өз денсаулығына зиян келтіріп,

допингтің жасөспірім жасынан қабылдау

айтарлықтай асқынуларға алып келетінін біле

тұра, спортпен айналысқың келе ме?

Сенің ата-анаң осындайға қалай қарайды?

     Допингті қабылдау болжанбайтын қаржылық

шығындарға әкеп соқтырады, себебі қымбат

тұратың препараттарды сатып алумен қоса,

допингтің салдарын жоятын қымбат тұратын

ем қабылдау қажет болады.

     Ең алдымен, допингті ұсынып тұрған адамның басты 
ниеті қандай деп өзіңнен өзің сұра.

     Егер допингті ұсынып тұрған адам саған дос болса, 
онда ешқандай жаман ниетпен мұндай ұсыныс жасап 
тұрмаған шығар. Алайда, осындай препараттарды 
нұсқау үшін ол жеткілікті білікті емес адам. Сенің 
сынамаңда тыйым салынған зат табылған жағдайда, 
біліктіліктен ол емес, сен айырыласың.

     Егер допинг қабылдауды жаттықтырушы немесе
дәрігер мәжбүрлесе, олардың қаншалықты білікті және 
сенің табыстарыңа қаншалықты мүдделі, сенің 
денсаулығыңды ойлайды ма деп өзіңнен өзің сұра. 
Мүмкін ол өзінің қаржылық жағдайын ойлап, сатылым-
дардан өзінің пайызын алуды немесе сенің жоғарғы 
нәтижелерің үшін сыйақы алуды көздеп отырған шығар? 
Осыншама бағамен жеткен жеңіс саған керек пе?

      Кез келген жағдайда үндемей қоюға болмайды -
барлық мәселені ата-анаңа немесе өзің сенетін
ересек адамға айту қажет.

5 | НЕГЕ СПОРТШЫ ДОПИНГТІ ҚАБЫЛДАУ 

НЕМЕСЕ ҚАБЫЛДАМАУ ТУРАЛЫ ШЕШІМДІ 

ДЕРБЕС ТҮРДЕ ҚАБЫЛАДЙ АЛМАЙДЫ?

     Спортшының допингті қабылдауға талпынысын

кішкентай баланың жолдан өз бетімен өтуге

талпынысымен салыстыруға болады: бұл қауіпті

және қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін.

Спортшы, спорт тұрғысынан ересек болып

саналғанмен, тыйым салынған субстанциялар

мен әдістерді қолданудан қандай қауіп төніп

тұрғанын көп жағдайда біле бермейді.

     Допингтің жанама әсері ұзақ уақыттан кейін,

спортшы өз манмабын аяқтағаннан кейін, әрине

егер допинг спортшының мансабын бұдан

бұрын бұзбаса, пайда болуы мүмкін.

6 | МЕН ДОПИНГ ҚОЛДАЙТЫН

СПОРТШЫЛАРДЫ БІЛЕМІН. 

МАҒАН НЕГЕ БОЛМАЙДЫ?

     Спортшының мансабын таңдағаннан кейін,

спорттық ережелерді бұзбауға міндеттелесің.

Ережелерді басқалар бұзды деп бұзу, ақылға

қонбайды. Шындық ашылса, қандай сезімде

боласың?
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