Informasi untuk Peserta Studi EPIC-NSW: Peralihan dari menerima PrEP dari studi ke menerima
PrEP di luar Studi EPIC-NSW
Yth. Peserta EPIC-NSW
Pada tanggal 21 Maret 2018, Pemerintah Australia mengumumkan bahwa PrEP akan didaftarkan
pada Pharmaceutical Benefit Scheme (PBS) (Skema Manfaat Farmasi) pada tanggal 1 April 2018.
Ini berarti jika Anda mempunyai kartu Medicare Anda akan bisa mendapatkan PrEP dengan harga
subsidi dari apotek setempat. Anda tetap akan memerlukan resep dokter.
Perekrutan Studi EPIC-NSW akan dihentikan pada tanggal 30 April 2018. Untuk melanjutkan
meminum PrEP, maka Anda harus menghubungi dokter Anda dan mendapatkan resep untuk:





Membeli PrEP melalui PBS dengan harga subsidi, jika Anda mempunya kartu Medicare
(saat ini sebesar $39,5 per bulan, atau $6,40 per bulan bagi Anda yang mempunyai Kartu
Perawatan Kesehatan), atau
Membeli PrEP dengan harga penuh di Australia jika Anda tidak memenuhi syarat untuk
mendapatkan Medicare, atau
Membeli PrEP secara online di luar negeri dengan mengimpor sendiri.

Apakah Anda mendaftarkan diri pada EPIC-NSW sebelum tanggal 1 Maret 2017?
Jika Anda mendaftarkan diri pada EPIC-NSW sebelum tanggal 1 Maret 2017, Anda mendapatkan
penawaran PrEP selama 2 tahun. Dokter Anda akan memberikan resep terakhir PrEP studi Anda
pada kunjungan studi Bulan ke-21. Pada kunjungan studi terakhir Anda (pada Bulan ke-24) jika Anda
ingin melanjutkan menerima PrEP di luar studi, dokter Anda akan memberi resep untuk PrEP melalui
PBS dengan harga subsidi jika Anda memenuhi syarat Medicare, atau resep untuk membeli PrEP di
Australia dengan harga penuh atau membeli PrEP secara online di luar negeri dengan mengimpor
sendiri.
Sebagai alternatif, Anda dapat meninggalkan studi kapan saja setelah tanggal 1 April 2018
(tanggal pendaftaran PBS) untuk memperoleh PrEP melalui PBS dengan harga subsidi jika Anda
menginginkannya. Anda tetap harus menemui dokter Anda setiap 3 bulan untuk mendapatkan resep
lainnya dan tes HIV, fungsi ginjal dan STI (Infeksi Menular Seksual) sebagai bagian dari perawatan
kesehatan rutin Anda. Hubungi dokter Anda untuk terus mendapatkan akses PrEP.
Apakah Anda mendaftarkan diri pada EPIC-NSW setelah tanggal 1 Maret 2017?
Jika Anda terdaftar setelah tanggal 1 Maret 2017, Anda akan mendapatkan PrEP studi 3 bulan
terakhir Anda pada kunjungan studi pertama yang dilakukan setelah tanggal 30 April 2018.
Pada kunjungan studi yang terakhir ini, dokter Anda juga akan berdiskusi tentang pilihan (dijelaskan
di atas) yang tersedia bagi Anda untuk mengakses/mendapatkan PrEP di luar studi. Di lain waktu
Anda kembali ke klinik, dokter akan memberi Anda resep PrEP melalui PBS dengan harga subsidi jika
Anda memenuhi syarat Medicare, atau resep untuk membeli PrEP di Australia dengan harga penuh
jika Anda tidak memenuhi syarat Medicare, atau membeli PrEP secara online di luar negeri dengan
mengimpor sendiri. Hubungi dokter Anda untuk terus mendapatkan Akses ke PrEP.
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Apakah Anda mendaftarkan diri pada EPIC-NSW antara tanggal 1 April dan 30 April 2018?
Jika Anda terdaftar antara tanggal 1 April dan 30 April 2018, Anda akan mendapatkan PrEP studi
selama satu bulan terlebih dahulu dan kembalilah ke klinik untuk kunjungan Bulan ke-1 Anda.
Pada kunjungan Bulan ke-1 (kunjungan studi terakhir Anda), Anda akan mendapatkan PrEP studi
selama 3 bulan jika dokter tidak mempunyai kekhawatiran terhadap kepatuhan Anda atau toksisitas
obat tersebut. Pada kunjungan studi terakhir ini, dokter Anda juga akan berdiskusi dengan Anda
tentang pilihan (dijelaskan di atas) yang tersedia bagi Anda untuk mengakses/mendapatkan PrEP di
luar studi. Di lain waktu ketika Anda kembali ke klinik, dokter akan memberi Anda resep PrEP melalui
PBS dengan harga subsidi jika Anda memenuhi syarat Medicare, atau resep untuk membeli PrEP di
Australia dengan harga penuh jika Anda tidak memenuhi syarat Medicare, atau membeli PrEP secara
online di luar negeri dengan mengimpor sendiri. Hubungi dokter Anda untuk terus mendapatkan
akses ke PrEP.
Dimana saya bisa mendapatkan resep untuk PrEP setelah saya selesai mengikuti Studi EPIC-NSW?
Anda dapat kembali ke klinik EPIC Anda atau mengunjungi dokter mana pun di tempat praktik umum
(hubungi mereka untuk memastikan apakah mereka dapat memberikan resep PrEP) untuk
mendapatkan resep dan tes HIV, STI dan fungsi ginjal.
Dimana saya bisa mendapatkan PrEP ketika EPIC selesai?
Anda bisa membawa resep Anda ke apotek setempat untuk mengambil tablet PrEP Anda. Sebaiknya
telepon apotek terlebih dahulu untuk mengetahui apakah mereka mempunyai persediaan PrEP.
Mungkin perlu beberapa hari untuk mendapatkan persediaan Anda, Anda akan perlu
merencanakannya terlebih dahulu agar tidak kehabisan tablet PrEP. Satu tablet harus diminum
setiap hari.
Tablet PrEP yang Anda beli di luar studi EPIC-NSW mungkin terlihat tidak sama (bentuk dan
warnanya) seperti PrEP dari studi Anda, karena tablet tersebut mungkin diproduksi oleh perusahaan
obat yang berbeda. Jika Anda merasa khawatir, bicarakan dengan dokter Anda.
Silakan hubungi dokter Anda jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut atau kunjungi
https://epic-nswstudy.org.au
Jika Anda tinggal di NSW, Anda juga bisa menghubungi NSW Sexual Health Infolink di 1 800 451
624 untuk mendapatkan informasi mengenai dimana bisa memperoleh PrEP.
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