ข้ อมูลสำหรับผู้เข้ ำร่ วมในกำรศึกษำของ EPIC-NSW: กำรเปลีย่ นแปลงจำกกำรรับยำ PrEP ในกำรศึกษำเป็ นกำรรับยำ PrEP
นอกกำรศึกษำของ EPIC-NSW
เรียนผู้เข้ ำร่ วมของ EPIC-NSW
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2018 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศว่าจะมีรายชื่อยา PrEP อยู่ในสิ ทธิ ประโยชน์ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Benefit
Scheme - PBS) ณ วันที่ 1 เมษายน 2018 ซึ่ งหมายความว่า หากคุณมีบตั ร Medicare คุณจะสามารถซื้ อยา PrEP
ในราคาที่มีการอุดหนุนจากร้านขายยาชุมชนได้ คุณยังจะต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์
การศึกษาของ EPIC-NSW จะหยุดการ

ในวันที่ 30 เมษายน 2018 หากต้องการใช้ยา PrEP ต่อไป

คุณจะต้องปรึ กษากับแพทย์ของคุณและขอรับใบสัง่ ยาเพื่อ:


ซื้ อยา PrEP ผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณมีบตั ร Medicare (ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 39.5 เหรี ยญต่อเดือนหรื อ 6.40
เหรี ยญต่อเดือนสาหรับผูท้ ี่มีบตั ร Health Care) หรื อ



ซื้ อยา PrEP ในราคาเต็มในออสเตรเลียหากคุณไม่มีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare หรื อ



ซื้ อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนาเข้าด้วยตนเอง

คุณ ลงทะเบียนเข้ ำร่ วม EPIC-NSW ก่อนวันที่ 1 มีนำคม 2017 หรือไม่
หากคุณลงทะเบียนเข้าร่ วมใน EPIC-NSW ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2017 คุณจะได้รับยา PrEP ต่อเป็ นเวลา 2 ปี
แพทย์ของคุณจะจัดเตรี ยมใบสั่งยาครั้งสุ ดท้ายให้กบั คุณสาหรับยา PrEP ในการศึกษาเมื่อคุณเข้ารับการตรวจในการศึกษาของเดือนที่ 21
ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุ ดท้ายของคุณ (ในเดือนที่ 24) หากคุ ณต้องการรับยา PrEP นอกการศึกษาต่อไป
แพทย์ของคุณจะจัดเตรี ยมใบสั่งยาสาหรับ PrEP ให้กบั คุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณมีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare
หรื อใบสั่งยาที่จะซื้ อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็มหรื อซื้ อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนาเข้าด้วยตนเอง
อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2018 (วันที่ของการจัดทารายการ PBS) เพื่อรับยา PrEP ผ่านทาง
PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณต้องการ คุณควรยังคงไปพบแพทย์ของคุณทุก ๆ 3 เดือนเพื่อขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV
การทางานของไตและ

ในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการรักษาตามปกติของคุณ

ปรึ กษากับแพทย์ของคุณสาหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง
คุณ ลงทะเบียนเข้ ำร่ วม EPIC-NSW หลังจากวันที่ 1 มีนำคม 2017 หรือไม่
หากคุณลงทะเบียนหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2017 คุณจะได้รับยา PrEP ในการศึกษา 3 เดือนสุ ดท้าย
เมื่อคุณเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งแรกหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2018 ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุ ดท้ายนี้
แพทย์ของคุณจะพูดคุยเกีย่ วกับทางเลือกต่างๆ (ตามที่อธิ บายข้างต้น) ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงยา PrEP นอกการศึกษา
ครั้งต่อไปที่คุณกลับไปที่คลินิก แพทย์ของคุณจะจัดเตรี ยมใบสัง่ ยาสาหรับ PrEP ให้กบั คุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการเงินอุดหนุน
หากคุณมีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare หรื อใบสั่งยาที่จะซื้ อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare
หรื อซื้ อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนาเข้าด้วยตนเอง ปรึ กษากับแพทย์ของคุณสาหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง
คุณ ลงทะเบียนเข้ ำร่ วม EPIC-NSW ระหว่ ำงวันที่ 1 เมษำยนถึง 30 เมษำยน 2018 หรือไม่
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หากคุณลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 เมษายน 2018 คุณจะได้รับยา PrEP ในการศึกษาเป็ นเวลาหนึ่งเดือนในครั้งแรก
และกลับมาที่คลินิกเพื่อให้คุณเข้ารับการตรวจของเดือนที่ 1 ในการเข้ารับการตรวจของเดือนที่ 1
(การเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุ ดท้ายของคุณ) คุณจะได้รับยา PrEP ในการศึกษาเป็ นเวลา 3 เดือน
หากแพทย์ไม่ได้กงั วลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามของคุณหรื อความเป็ นพิษของยา ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุ ดท้ายนี้
แพทย์ของคุณจะพูดคุยเกีย่ วกับทางเลือกต่างๆ (ตามที่อธิ บายข้างต้น) ที่มีให้คุณสามารถเข้าถึงยา PrEP นอกการศึกษา
ครั้งต่อไปที่คุณกลับไปที่คลินิก แพทย์ของคุณจะจัดเตรี ยมใบสั่งยาสาหรับ PrEP ให้กบั คุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการเงินอุดหนุน
หากคุณมีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare หรื อใบสั่งยาที่จะซื้ อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธิ์ ในโครงการ Medicare
หรื อซื้ อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนาเข้าด้วยตนเอง ปรึ กษากับแพทย์ของคุณสาหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง
ฉันจะขอรับใบสั่ งยำสำหรับยำ PrEP หลังจำกทีฉ่ ันเข้ ำร่ วมกำรศึกษำของ EPIC-NSW เสร็จสิ้นแล้วได้ จำกทีไ่ หน
คุณสามารถกลับไปที่คลินิก EPIC ของคุณหรื อไปพบแพทย์ทวั่ ไป (โปรดโทรติดต่อแพทย์เพื่อยืนยันว่า พวกเขาสามารถสั่งยา PrEP)
เพื่อขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV,

และการทางานของไต

ฉันจะรับยำ PrEP ของฉันได้ จำกทีไ่ หนหลังจำก EPIC เสร็จสิ้นลง
คุณสามารถนาใบสั่งยาของคุณไปที่ร้านขายยาใด ๆ ของชุมชนเพื่อรับยา PrEP ของคุณ
ขอแนะนาให้โทรติดต่อร้านขายยาก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามียา PrEP อยู่ในสต็อกหรื อไม่ อาจใช้เวลาสองถึงสามวันในการรับสต็อกยาของคุณ
คุณต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ยา PrEP ขาดตลาด ควรรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน
ยาเม็ด PrEP ที่คุณซื้ อนอกการศึกษา EPIC-NSW อาจมีลกั ษณะ (รู ปร่ างหรื อสี) ไม่เหมือนกับยา PrEP ในการศึกษาของคุณ
เนื่องจากอาจมีการผลิตโดยบริ ษทั ยาอื่น หากคุณมีขอ้ กังวลใดๆ โปรดปรึ กษาแพทย์ของคุณ
โปรดปรึกษำแพทย์ ของคุณหำกคุณต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมที่ https://epic-nswstudy.org.au
หำกคุณอำศัยอยู่ใน NSW คุณยังสำมำรถใช้ NSW Sexual Health Infolink ทีห่ มำยเลข 1800 451 624
เพื่อขอทรำบข้ อมูลเกีย่ วกับสถำนทีท่ สี่ ำมำรถซื้อยำ PrEP ได้
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