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Il-Kura orali għal COVID-19  
19 ta’ Lulju 2022 

X'inhi l-kura orali? 
Il-kura orali għal COVID-19 hija mediċini li jittieħdu f'ħalqek bħal pilloli jew kapsuli 

għall-persuni eliġibbli li kienu ttestjati pożittiv għal COVID-19. Il-vantaġġ ta’ dawn il-

mediċini hu li ħafna nies ser ikunu jistgħu jirċievu kura għal COVID-19 fid-dar 

tagħhom stess mingħajr il-bżonn li jmorru l-isptar għal kura bħala pazjent ġewwa l-

isptar.  

Kif u meta kif għandhom jittieħdu l-kura orali? 
Il-mediċini jittieħdu bħala pilloli jew kapsuli kull 12-il siegħa għal 5 ijiem fi żmien 5 

ġranet minn meta jibdew is-sintomi jew malajr kemm jista’ jkun wara li tittestja pożittiv 

għal COVID-19. 

Min hu eliġibbli għall-kura orali? 
Persuni li għalqu 18-il sena u akbar 
Jekk int tittestja pożittiv għal COVID-19, int tista’ tkun eliġibbli għal kura orali antivirali 

jekk int għalaqt 18-il sena jew akbar u int moderament jew serjament 

immunkompromess.  

Kundizzjonijiet moderati jew severament immunokompromessi jinkludu:  

• kanċer tad-demm jew xi diżordnijiet taċ-ċelloli ħomor fid-demm (thalassemija, 

mard taċ-ċellola minġel) 

• min jirċievi trapjant 

• immunodefiċjenza primarja jew miksuba (HIV) 

• kemoterapija jew radjoterapija tal-ġisem kollu fl-aħħar 3 xhur 

• kortiċosterojdi ta’ doża għolja jew terapija tal-kortiċosterojdi tal-polz fl-aħħar 3 

xhur 

• kura immunosuppressiva fl-aħħar 3 xhur 
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• rituximab fl-aħħar 12-il xahar 

• paraliżi ċerebrali jew sindrom down 

• mard konġenitali tal-qalb 

• tgħix b’diżabilità b’kundizzjonijiet multipliċi u/jew tbati minn debbolezza.  

Persuni akbar fl-età u persuni Aboriġeni u mill-Gżejjer ta’ Torres Strait 

Jekk int persuna akbar fl-età jew Aboriġena u mill-Gżejjer ta’ Torres Strait, u tittestja 

pożittiva għal COVID-19, int tista’ tkun eliġibbli għall-kura orali antivirali, jekk int: 

• għandek 70 sena jew akbar huma x’inhuma l-fatturi tar-riskji u bi jew mingħajr 

sintomi  

• għandek 50 sena jew akbar b’2 fatturi addizzjonali tar-riskju (illistjati hawn 

taħt)  

• int Aboriġenu jew mill-Gżejjer ta’ Torres Strait, għandek 30 sena jew akbar b’2 
fatturi ta’ riskju (illistjati hawn taħt). 

Fatturi ta’ riskju: 

• tgħix f’post ta’ kura residenzjali tal-anzjani 

• tgħix b’diżabilità b’kundizzjonijiet multipliċi u/jew debbolezza (imma mhux 

limitata għal min jgħix f’akkomodazzjoni ssapportjata) 

• kundizzjonijiet newroloġikali bħal puplesija jew dimenzja u kundizzjonijiet 

demijelinatink (demyelinating) p.e. skelerożi multiplika, Sindrom Guillain-Barre 

• kundizzjonijiet kroniċi respiratorji inkluż mard kroniku pulmunari li jimblokka 

(COPD), ażżma moderata jew severa  

• tbati b’obeżità jew dijabete (tip I jew II li teħtieġ il-mediċina) 

• falliment tal-qalb, mard tal-arterij koronarji, kardiomijopatis (cardiomyopathies) 

• falliment tal-kliewi jew ċirożi 

• tgħix f’post remot b’aċċess imnaqqas għal-livell ogħla ta’ kura tas-saħħa. 

Dawn il-mediċini ma jgħoddux għal kulħadd, mela kellem lit-tabib tiegħek biex 

tiċċekkja l-eliġibilità tiegħek. 

http://www.health.gov.au/covid19-translated
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Kif u fejn nikseb il-kura orali? 
Int teħtieġ riċetta tat-tabib biex tirċievi kura orali għal COVID-19. Int tista’ tiksibhom 

mill-ispiżeriji bir-riċetta tat-tabib.  

Il-kura orali antivirali hi ssussidjata? 
Persuni eliġibbli jistgħu jiksbu kura antirvirali orali ssussidjata permezz tal-Iskema tal-

Benefiċċji Farmaċewtikali bir-riċetta tat-tabib minn fornitur awtorizzat, pereżempju t-

tabib. 

Persuni li jittestjaw pożittiv għal COVID-19 imma li M’GĦANDHOMX kard tal-

Medicare jistgħu jikkuntattjaw klinika respiratorja tat-tabib tal-familja (GP) għal parir 

rigward għażliet dwar il-kura. 

Min m'għandux jieħu kura orali? 
Il-kura orali mhix irrakkomandata għall-użu għall-nisa li huma tqal jew li qed ireddgħu 

- u għalhekk hu aktar importanti li nisa tqal u li qed ireddgħu jiġu vvaċċinati kontra l-

COVID-19. 

Ċerta kura mhix sigura biex tintuża flimkien ma' ċerti mediċini oħra u m'għandix 

tintuża f'persuni li għandhom mard gravi tal-kliewi jew il-fwied.  

Kura orali u l-fertilità 
Jekk int ngħatajt kura orali bir-riċetta tat-tabib għal COVID-19 int trid tieħu kura ekstra 

dwar l-użu tal-kontraċettivi għax il-kura tista' taffettwa kif il-kontrol tiegħek tat-twelid 

jaħdem. Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-kontraċettivi 

differenti u x'inhu l-aħjar għalik.  

Il-vaċċinazzjonijiet u l-kura orali 
L-għan ta’ dawn il-kuri mhux li jintużaw bħala sostitut għall-vaċċinazzjoni kontra l-

COVID-19. 

Il-vaċċinazzjoni hi l-aħjar mezz biex tipproteġi lilek innifsek, lil maħbubin tiegħek, u lil 

komunità aktar wiesgħa mill-COVID-19.  

http://www.health.gov.au/covid19-translated
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Approvazzjoni 
Il-mediċini kollha fl-Awstralja jridu jiġu approvati għall-użu mit-Therapeutic Goods 

Administration (TGA). It-TGA huma xjenzjati u esperti mediċi li jirregolaw u japprovaw 

il-vaċċini kollha, il-mediċini kollha, u l-prodotti mediċi l-oħra kollha għall-użu fl-

Awstralja.It-TGA għandha standards stretti biex tagħti permess li l-mediċini jintużaw 

fl-Awstralja. Huma japprovaw biss mediċini li huma siguri u effettivi. Din tinkludi l-kura 

orali tal-COVID-19.  

Aktar tagħrif 
Għal aktar tagħrif u sapport dwar il-COVID-19 fil-lingwa tiegħek, ċempel lin-National 

Coronavirus Helpline fuq 1800 020 080 u agħżel għażla 8 għall-għajnuna bla ħlas tal-

interpretar. 
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