Oralna zdravila proti COVID-19
19. julij 2022

Kaj so oralna zdravila?
Oralna zdravila proti COVID-19 so zdravila, ki se jih jemlje oralno v obliki tablet ali
kapsul za upravičence, ki so bili na testu za COVID-19 pozitivni. Prednost teh zdravil
je, da bodo mnogi ljudje lahko prejeli zdravljenje proti COVID-19 doma brez, da bi jim
bilo treba potovati v bolnišnico na zdravljenje kot zunanji bolniki.

Kako in kdaj bi morali prejeti zdravljenje?
Zdravila se jemlje kot tablete ali kapsule vsakih 12 ur, 5 dni, v 5. dnevih od začetka
simptomov ali čim prej po tem, ko ste bili na testu pozitivni za COVID-19.

Kdo je primeren za oralno zdravljenje?
Ljudje, ki so stari 18 let ali več
Če ste bili na testu pozitivni za COVID-19, ste morda upravičeni za antivirusno oralno
zdravljenje, če ste stari 18 let ali starejši in imate srednje do zelo oslabljen imunski
sistem.
Stanje srednjega do zelo oslabljenega imunskega sistema vključuje:
•

krvni rak ali motnje rdečih krvnih telesc (talasemija, srpastocelična bolezen)

•

prejemnik transplantacije

•

primarne ali pridobljene (HIV) okvare imunskega sistema

•

kemoterapija ali radioterapija celotnega telesa v zadnjih 3. mesecih

•

visoki odmerki kortikosteroidov ali pulsna kortikosteroidna terapija v zadnjih 3.
mesecih

•

imunosupresivna terapija v zadnjih 3. mesecih

•

rituksimab v zadnjih 12. mesecih

•

cerebralna paraliza ali Downov sindrom

•

kongenitalna srčna bolezen
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•

življenje z invalidnostjo s hudimi zdravstvenimi stanji in/ali obnemoglostjo.

Starejši ljudje in Aboridžini in Torres Strait Islander
Če ste starejša oseba ali Aboridžin in Torres Strait Islander in ste bili na testu
pozitivni za COVID-19, ste morda upravičeni do antivirusnega oralnega zdravljenja,
če ste:
•

stari 70 let ali starejši ne glede na dejavnike tveganja, z ali brez simptomov

•

stari 50 let ali starejši z 2. faktorjema tveganja (navedeno spodaj)

•

Aboridžin ali Torres Strait Islander, stari 30 let ali starejši z 2. faktorjema
tveganja (navedeno spodaj).

Faktorji tveganja:
•

prebivanje v domu za ostarele ali oskrba za invalide

•

življenje z invalidnostjo z več zdravstvenimi stanji in/ali obnemoglostjo (ki pa ni
omejena na življenje v domu)

•

nevrološka stanja kot sta kap in demenca in de- mielinizacijske bolezni npr.
multipla skleroza, Guillain-Barrejev sindrom

•

kronična respiratorna zdravstvena stanja vključno z kronično pljučno
obstruktivno boleznijo (KPOB), srednje močna ali huda astma

•

debelost ali diabetes (tip I ali II, kar potrenuje zdravljenje)

•

srčno popuščanje, koronarna arterijska bolezen, kardiomiopatija

•

ledvična odpoved ali ciroza

•

življenje v oddaljenih krajih z manjšim dostopom do zdravstvene oskrbe na
višji stopnji.

Ta zdravila niso primerna za vsakogar, zato se pogovorite s svojim zdravnikom, da
preverite, če ste primerni.

Kako in kje prejmem oralno zdravljenje?
Da prejmete oralna zdravila proti COVID-19 potrebujete recept. Dobite jih v lekarni
na recept.
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Ali so antivirusna oralna zdravila subvencionirana?
Ljudje, ki so upravičeni lahko dostopajo do subvencioniranih oralnih antivirusnih
zdravil preko sheme Pharmaceutical Benefits Scheme z receptom od pooblaščenega
predpisovalca, na primer, preko zdravnika.
Ljudje, ki so bili na testu za COVID-19 pozitivni, a NIMAJO kartice Medicare lahko
kontaktirajo kliniko za respiratorne bolezni (GP respiratory clinic) za nasvet glede
možnosti zdravljenja.

Kdo ne bi smel jemati oralnih zdravil?
Oralnih zdravil se ne priporoča za uporabo nosečnicam in doječim materam - kar
pomeni, da je še bolj pomembno, da se nosečnice in doječe matere cepijo proti
COVID-19.
Nekatera zdravlila niso varna pri sočasnem jemanju drugih zdravil in ljudje s hudo
boleznijo ledvic ali jeter, jih ne smejo jemati.

Oralna zdravila in plodnost
Če so vam predpisali oralno zdravljenje za COVID-19, morate biti pri jemanju
kontracepcije še posebej pazljivi, saj lahko zdravljenje vpliva na to kako delujejo
sredstva proti zanositvi. Pogovorite se s svojim zdravnikom, če imate kakšrnakoli
vprašanja o različnih kontracepcijskih sredstvih in o tem kaj je za vas najbolje.

Cepljenja in oralna zdravila
Ta zdravila niso namenjena uporabi kot nadomestek za cepljenje proti COVID-19.
Cepljenje je najboljši način, da pred COVID-19 zaščitite sebe, svoje drage in širšo
skupnost.

Odobritev
Vsa zdravila v Avstraliji mora za uporabo odobriti Therapeutic Goods Administration
(TGA). TGA sestavljajo znanstveniki in medicinski strokovnjaki, ki regulirajo in
odobrijo vsa cepiva, zdravila in druge medicinske izdelke za uporabo v Avstraliji.
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TGA ima stroge standarde za dovoljenje za uporabo zdravil v Avstraliji. Odobrijo le
zdravila, ki so varna in učinkovita. To vključuje oralna zdravila za COVID-19.

Več informacij
Za informacije in podporo glede COVID-19 v vašem jeziku, pokličite National
Coronavirus Helpline na 1800 020 080 in izberite možnost 8 za brezplačno pomoč
tolmačenja.
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