COVID-19'a yönelik oral tedavi ilaçları
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Oral tedavi ilaçları nedir?
COVID-19'a yönelik oral tedavi ilaçları, COVID-19 testi sonucu pozitif çıkan ve gerekli
şartları taşıyan kişilerin tablet ya da kapsül şeklinde ağızdan kullandığı ilaçlardır. Bu
ilaçların avantajı birçok insanın hastaneye yatmalarına gerek kalmadan evlerinde
COVID-19 tedavisi alabilmeleridir.

Oral tedavi ilaçları ne zaman alınmalıdır?
Bu ilaçlar belirtiler ortaya çıktıktan sonra 5 gün içerisinde ya da COVID-19 testi
sonucu pozitif çıktıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda 5 gün boyunca 12
saatte bir tablet ya da kapsül olarak alınır.

Oral tedavi ilaçlarını kimler kullanabilir?
18 yaş ve üstü kişiler
COVID-19 testinizin sonucu pozitif çıkarsa 18 yaş ve üstü olmanız ve bağışıklığınızın
orta ila ileri seviye baskılanmış olması şartıyla antiviral oral ilaç tedavilerinden
yararlanma durumunuz olabilir.
Orta ila ileri seviye baskılanmış bağışıklık aşağıdaki durumları içerir:
•

kan kanseri veya bazı kırmızı hücre bozuklukları (talasemi (Akdeniz anemisi),
orak hücre hastalığı)

•

kendisine organ nakli yapılanlar

•

primer ya da edinilmiş (HIV) bağışıklık yetmezliği

•

son 3 ayda kemoterapi ya da tüm beden radyoterapisi

•

son 3 ayda yüksek dozda kortikosteroidler veya nabız kortikosteroid tedavisi

•

son 3 ayda bağışıklık bastırıcı tedaviler

•

son 12 ayda rituksimab

•

serebral palsi ya da down sendromu
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•

doğuştan gelen kalp hastalığı

•

irden fazla sorun ve/veya kırılganlık ile engelli yaşam.

Yaşlılar ve Aborijin ve Torres Strait Adası halkları
Yaşlıysanız veya Aborijin ve Torres Strait Adası halkındansanız ve COVID-19 testi
sonucunuz pozitif çıktıysa aşağıdaki şartları taşımanız durumunda antiviral oral ilaç
tedavilerinden yararlanma durumunuz olabilir:
•

70 yaş veya üstüyseniz, risk faktörünüze bakılmaksızın

•

ve hastalık belirtileri olsun veya olmasın

•

Aborijin ve Torres Strait Adası halkındansanız, 30 yaş veya üstüyseniz
ve 2 risk faktörünüz (listesi aşağıda) varsa.

Risk faktörleri:
•

bakımlı yaşlı evinde yaşıyor olmak

•

birden fazla sorun ve/veya kırılganlık ile engelli olarak yaşamak (ancak
desteklenen konaklama yerlerinde yaşamakla sınırlı olmamak üzere)

•

felç veya demans gibi nörolojik durumlar ve multipl skleroz, Guillain-Barre
Sendromu gibi demiyelinizan hastalıklar

•

chronic obstructive pulmonary disease (KOAH), orta veya şiddetli astım dahil
olmak üzere kronik solunum yolu rahatsızlıkları

•

obezite veya diyabet (ilaç gerektiren tip I veya II)

•

kalp yetmezliği, koroner damar hastalığı, kardiyomiyopatiler

•

böbrek yetmezliği veya siroz

•

daha üst düzey sağlık hizmetlerine daha az erişimi olan uzak yerde yaşamak.

Bu ilaçları herkes kullanamadığından yararlanıp yararlanamayacağınızı
doktorunuzdan öğrenin.

Oral tedavi ilaçlarını nasıl ve nereden alabilirim?
Oral COVID-19 ilaçlarını almak için reçeteye ihtiyacınız vardır. Bu ilaçları reçeteyle
eczanelerden alabilirsiniz.

www.health.gov.au/covid19-translated
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Oral antiviral tedaviler sübvanse ediliyor mu?
Uygun kişiler, İlaç Yardımı Programı aracılığıyla sübvansiyonlu oral antiviral
tedavilere, reçete yazmaya yetkili bir kişiden, örneğin bir doktordan reçete ile
erişebilirler.
COVID-19 testi pozitif çıkan ancak Medicare kartı OLMAYAN kişiler, tedavi
seçenekleriyle ilgili tavsiye almak için bir GP solunum kliniğine başvurabilirler.

Oral tedavi ilaçlarını kimler kullanmamalıdır?
Oral tedavi ilaçlarının hamile veya emziren kadınlarda kullanılması önerilmemektedir
ve bu durum, hamile ve emziren kadınların COVID-19 aşısı olmasını daha da önemli
hale getirir.
Bazı ilaçların diğer belli ilaçlarla birlikte kullanımı güvenli değildir ve bu tedavi ilaçları
ileri derece böbrek veya karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Oral tedavi ilaçları ve fertilite (doğurganlık)
Size COVID-19'a yönelik oral tedavi ilaçları reçete edildiyse bu ilaçlar doğum
kontrolünüzün çalışma şeklini etkileyebileceği için doğum kontrol yöntemlerini
kullanırken çok daha dikkatli olmalısınız. Farklı doğum kontrol yöntemleri ve sizin için
en iyi seçeneğin ne olduğu hakkında sorularınız varsa doktorunuzla görüşün.

Aşılanma ve oral tedavi ilaçları
Bu ilaçların COVID-19 aşısı vurulmanın yerini tutması amaçlanmamıştır.
Aşı olmak kendinizi, sevdiklerinizi ve toplumun geniş kesimlerini COVID-19'dan
korumanın en iyi yoludur.

Onay
Avustralya'daki tüm aşıların kullanımı Therapeutic Goods Administration (Terapötik
Ürünler İdaresi - TGA) tarafından onaylanmalıdır. TGA, tüm aşıların, ilaçların ve diğer
tıbbi ürünlerin Avustralya'da kullanımını düzenleyen ve onaylayan bilim adamları ve
tıp uzmanlarıdır. İlaçların Avustralya'da kullanımına izin vermeye yönelik TGA'nın katı
standartları vardır. TGA yalnızca güvenli ve etkili ilaçları onaylar. Buna COVID-19
oral tedavi ilaçları dahildir.
www.health.gov.au/covid19-translated
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Daha fazla bilgi
Dilinizde COVID-19 hakkında bilgi ve destek için 1800 020 080 numaralı telefondan
National Coronavirus Helpline yardım hattını arayın ve tercüman yardımı için 8'i
tuşlayın.
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