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Орални третмани за COVID-19  
19 јули 2022 

Што се орални третмани? 
Орални третмани за COVID-19 се лекови што се земаат низ уста како таблети 

или капсули за лица кои ги исполнуваат условите и имале позитивен тест за 

COVID-19. Предимство на овие лекови е дека голем број луѓе ќе можат да се 

лекуваат од COVID-19 во нивните домови и нема да треба да лежат во болница 

на лекување. 

Како и кога треба да се земаат орални третмани? 
Лековите се земаат како таблети или капсули 5 дена на секои 12 часа во рок од 5 

дена откако се појавиле симптоми или што е можно поскоро после позитивен 

тест за COVID-19. 

Кој ги исполнува условите за орални третмани? 
Лица на возраст од 18 години или постари 
Ако сте имале позитивен тест за COVID-19, вие можеби ги исполнувате условите 

за антивирусен орален третман ако имате 18 или повеќе години и вашиот 

имунитет е умерено до сериозно нарушен. 

Состојби на умерено до сериозно нарушен имунитет вклучуваат: 

• рак на крвта или некои болести на црвените крвни зрнца (таласемија, 

болест на срповидни ќелии) 

• лица со пресадени органи 

• примарен или здобиен (HIV) недостиг на имунитет 

• хемотерапија или радиотерапија на целото тело во последните 3 месеци 

• голема доза на кортикостероиди или пулсна кортикостероидна терапија во 

последните 3 месеци 

• третмани за сузбивање на имунитетот во последните 3 месеци 
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• ритуксимаб во последните 12 месеци 

• церебрална парализа или Даунов синдром 

• наследно срцево заболување 

• попреченост со повеќекратни состојби и/или кревкост. 

Постари лица и Абориџини и луѓе од островите во Теснецот Торес 

Ако сте постаро лице или Абориџин или по потекло од островите во Теснецот 

Торес, и сте имале позитивен тест за COVID-19, можеби ги исполнувате 

условите за антивирусен орален третман ако: 

• имате 70 или повеќе години, без оглед на фактори на ризик, и со или без 

симптоми 

• имате 50 или повеќе години и 2 дополнителни фактора на ризик (наведени 

подолу) 

• сте Абориџин или од островите во Теснецот Торес, на 30 или повеќе 

години, и со 2 фактора на ризик. 

Фактори на ризик: 

• живеење во установа за резиденцијална нега 

• попреченост со повеќекратни состојби и/или кревко здравје (но без 

потреба да се живее во сместување со поддршка) 

• невролошка состојба како што се мозочен удар или деменција и 

демиелинизирачки состојби – на пример, мултипла склероза, Гилен-Баре 

синдром 

• хронична респираторна состојба вклучително COPD, умерена или тешка 

форма на астма 

• прекумерна телесна тежина или дијабетес (тип 1 или 2 со користење на 

лекови) 

• срцева слабост, заболување на коронарните артерии, кардиомиопатии 

• откажување на бубрезите или цироза 

• живеење во оддалечени области со ограничен пристап до повисоко ниво 

на здравствена нега. 
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Овие лекови не одговараат на секого, па затоа разговарајте со вашиот доктор 

дали ги исполнувате условите да ги примате.  

Како и каде може да добијам орален третман? 
За орални третмани на COVID-19, кои се Schedule 4 лекови, ви треба рецепт 

(prescription). Може да ги добиете во аптеки на рецепт. 

Дали е субвенционирано оралното антивирусно лекување? 
Луѓето кои ги исполнуваат условите може да добијат субвенционирано орално 

лекување преку Pharmaceutical Benefits Scheme со рецепта од овластено лице, 

на пример – доктор. 

Луѓето кои имале позитивен тест за COVID-19, но НЕМААТ Medicare картичка, 

може да се јават на респираторна клиника по општа пракса can contact a за совет 

во поглед на опциите за лекување.  

Кој не треба да добива орални третмани? 

Орални третмани не се препорачуваат за жени кои се бремени или дојат, поради 

што е уште поважно жените кои се бремени или дојат да бидат вакцинирани 

против COVID-19. 

Некои третмани не се безбедни за користење истовремено со други лекови и не 

треба да ги користат луѓето со сериозни болести на бубрезите и црниот дроб.  

Орални третмани и плодност 
Ако ви е препишан орален третман за COVID-19, мора да бидете уште 

повнимателни околу користењето на контрацепција, бидејќи третманот може да 

влијае како функционира вашата контрола на раѓање. Разговарајте со вашиот 

доктор ако имате прашања за различни контрацепции и што е најдобро за вас.  

Вакцинација и орални третмани 

Цел на овие третмани не е да бидат користени како замена за вакцинацијата 

против COVID-19.  
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Вакцинацијата е најдобриот начин од COVID-19 да се заштитите себеси, вашите 

блиски и пошироката заедница.  

Одобрение 
Користењето на сите лекови во Австралија мора да ги одобри Therapeutic Goods 

Administration (TGA). TGA се научници и медицински стручњаци кои ги 

регулираат и одобруваат за користење во Австралија сите вакцини, лекови и 

други медицински производи.  

TGA има строги стандарди за одобрување на лекови за користење во 

Австралија. Тие ги одобруваат само лековите што се безбедни и ефикасни. Во 

тоа спаѓаат и оралните третмани за COVID-19.  

Повеќе информации 

За информации и поддршка во врска со COVID-19 на вашиот јазик, јавете се на 

National Coronavirus Helpline на 1800 020 080 и одберете ја опцијата 8 за 

бесплатна помош од преведувач. 
 

http://www.health.gov.au/covid19-translated

	Орални третмани за COVID-19
	19 јули 2022
	Што се орални третмани?
	Како и кога треба да се земаат орални третмани?
	Кој ги исполнува условите за орални третмани?
	Како и каде може да добијам орален третман?
	Дали е субвенционирано оралното антивирусно лекување?
	Кој не треба да добива орални третмани?
	Орални третмани и плодност
	Вакцинација и орални третмани
	Одобрение
	Повеќе информации


