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Στοματικές θεραπείες κατά της COVID-19 

19 Ιουλίου 2022 

Τι είναι οι στοματικές θεραπείες; 

Οι στοματικές θεραπείες κατά της COVID-19 είναι φάρμακα που λαμβάνονται από το 

στόμα ως δισκία ή κάψουλες για άτομα που έχουν διαγνωστεί θετικά στη COVID-19. 

Το πλεονέκτημα αυτών των φαρμάκων είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα μπορούν να 

λάβουν θεραπεία για τη COVID-19 στο σπίτι τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν 

στο νοσοκομείο για θεραπεία ως εσωτερικοί ασθενείς. 

Πώς και πότε πρέπει να λαμβάνονται οι στοματικές θεραπείες; 

Τα φάρμακα λαμβάνονται ως δισκία ή κάψουλες κάθε 12 ώρες για 5 ημέρες εντός 5 

ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ή το συντομότερο δυνατό μετά θετική 

διάγνωση COVID-19. 

Ποια άτομα είναι επιλέξιμα για στοματικές θεραπείες;  

Άτομα 18 ετών και άνω  

Εάν διαγνωστείτε θετικοί στη COVID-19, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για αντιιικές 

στοματικές θεραπείες εάν είστε 18 ετών και άνω και αν πάσχετε από μέτρια έως 

σοβαρή ανοσοκαταστολή.  

Οι μέτριες ή σοβαρές παθήσεις ανοσοκαταστολής περιλαμβάνουν: 

• καρκίνο του αίματος ή κάποιες διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

(θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία) 

• λήπτης μεταμόσχευσης 

• πρωτοπαθής ή επίκτητη (HIV) ανοσοανεπάρκεια 

• χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ολόκληρου του σώματος τους τελευταίους 3 

μήνες 

• υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών ή παλμική θεραπεία με κορτικοστεροειδή 

τους τελευταίους 3 μήνες 
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• ανοσοκατασταλτικές θεραπείες τους τελευταίους 3 μήνες 

• rituximab τους τελευταίους 12 μήνες 

• εγκεφαλική παράλυση ή σύνδρομο down 

• συγγενής καρδιοπάθεια 

• να ζει ένα άτομο με αναπηρία με πολλαπλές παθήσεις ή/και αδυναμία. 

 

Ηλικιωμένοι και Αβορίγινες και Νησιώτες του Στενού Τόρες 

Εάν είστε ηλικιωμένος ή Αβορίγινας και Νησιώτης του Στενού Τόρες και διαγνωστείτε 

θετικοί στη COVID-19, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για αντιικές στοματικές θεραπείες 

αν είστε: 

• 70 ετών και άνω, ανεξάρτητα από παράγοντες κινδύνου και με ή χωρίς 

συμπτώματα 

• 50 ετών και άνω με 2 επιπλέον παράγοντες κινδύνου (αναφέρονται 

παρακάτω) 

• Αβορίγινας ή Νησιώτης του Στενού Τόρες, 30 ετών και άνω και με 2 

παράγοντες κινδύνου.  

Οι παράγοντες κινδύνου για αυτές τις ομάδες περιλαμβάνουν:  

• να διαμένουν σε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων 

• να βιώνουν αναπηρία με πολλαπλές παθήσεις και/ή αδυναμία (αλλά δεν 

περιορίζεται στη διαμονή σε υποστηριζόμενο κατάλυμα) 

• νευρολογικές παθήσεις όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή άνοια και 

απομυελινωτικές παθήσεις π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, σύνδρομο Guillain-

Barre 

• χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας 

αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (COPD), του μέτριου ή σοβαρού άσθματος 

• παχυσαρκία ή διαβήτης (τύπου Ι ή ΙΙ που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή) 

• καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, μυοκαρδιοπάθειες 

• νεφρική ανεπάρκεια ή κίρρωση  

• διαμένουν σε απομακρυσμένη περιοχή με μειωμένη πρόσβαση σε υγειονομική 

φροντίδα υψηλότερου επιπέδου.  
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Αυτά τα φάρμακα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους ανθρώπους, επομένως μιλήστε 

στο γιατρό σας για να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας. 

Πώς και πού μπορώ να λάβω στοματική θεραπεία; 

Χρειάζεστε συνταγή γιατρού για να λάβετε στοματική θεραπεία κατά της  

COVID-19. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα φαρμακεία με συνταγή γιατρού. 

Επιδοτούνται οι στοματικές αντιικές θεραπείες;  

Τα επιλέξιμα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιδοτούμενες στοματικές 

αντιικές θεραπείες μέσω του Προγράμματος Φαρμακευτικών Παροχών με συνταγή 

εξουσιοδοτημένου συνταγογράφου, για παράδειγμα γιατρού. 

Άτομα με θετική διάγνωση COVID-19 αλλά ΔΕΝ έχουν κάρτα Medicare, μπορούν να 

επικοινωνήσουν με μια κλινική αναπνευστικών παθήσεων γενικών γιατρών [GP] για 

συστάσεις σχετικά με τις επιλογές θεραπείας. 

Ποια άτομα δεν θα πρέπει να λάβουν στοματικές θεραπείες; 

Οι στοματικές θεραπείες δεν συνιστώνται για χρήση σε γυναίκες που είναι έγκυες ή 

θηλάζουν – που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό τον εμβολιασμό των εγκύων και των 

θηλαζουσών γυναικών κατά της COVID-19. 

Ορισμένες θεραπείες δεν είναι ασφαλείς για χρήση μαζί με ορισμένα άλλα φάρμακα 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα με σοβαρή νεφρική ή ηπατική 

νόσο. Μιλήστε στο γιατρό σας για τι είναι καλύτερο για εσάς.  

Στοματικές θεραπείες και γονιμότητα  

Εάν σας συνταγογραφηθεί στοματική θεραπεία κατά της COVID-19, πρέπει να 

προσέξετε ιδιαίτερα τη χρήση της αντισύλληψης καθώς η θεραπεία μπορεί να 

επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του αντισυλληπτικού σας ελέγχου. Μιλήστε στο 

γιατρό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα αντισυλληπτικά 

και τι είναι καλύτερο για εσάς.  
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Εμβολιασμοί και στοματικές θεραπείες 

Αυτές οι θεραπείες δεν προορίζονται για χρήση ως υποκατάστατο του εμβολιασμού 

κατά της COVID-19.  

Ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα και την ευρύτερη κοινότητα από τη COVID-19.  

Έγκριση 

Όλα τα φάρμακα στην Αυστραλία πρέπει να εγκριθούν για χρήση από την 

Therapeutic Goods Administration (TGA). Οι επιστήμονες και οι ιατρικοί 

εμπειρογνώμονες της TGA είναι αυτοί που ρυθμίζουν και εγκρίνουν όλα τα εμβόλια, 

φάρμακα και άλλα ιατρικά προϊόντα για χρήση στην Αυστραλία. Η TGA έχει αυστηρά 

πρότυπα που επιτρέπουν τη χρήση φαρμάκων στην Αυστραλία. Εγκρίνει μόνο 

φάρμακα που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι 

στοματικές θεραπείες κατά της COVID-19.  

Περισσότερες πληροφορίες 

Για πληροφορίες και στήριξη σχετικά με τη COVID-19 στη γλώσσα σας, καλέστε την 

National Coronavirus Helpline στο 1800 020 080 και πατήστε την επιλογή 8 για 

δωρεάν βοήθεια διερμηνέων.  
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