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 البرنامج معلومات
) مخصص للمھاجرین الجدد  Novo Nordisk Response Program  )www.nnrp.caبرنامج االستجابة من نوفو نوردیسك 

العقاقیر وال توجد لدیھم استطاعة مالیة لدفع تكلفة األنسولین  والالجئین إلى كندا ممن ال یوجد لدیھم أي نوع من التأمین یتیح لھم الحصول على 
 واإلبر من نوفو نوردیسك. 

 البرنامج  تفاصیل 
یوًما من   120أنواًعا مختارة من منتجات اإلنسولین وبعض اإلبر لمدة تصل إلى  Novo Nordisk Response Programیوفر برنامج 

 للمریض.  Novo Nordisk Response Programتاریخ تنشیط بطاقة مزایا برنامج 

في الوقت الذي یسعى فیھ المرضى للحصول على تأمین یغطي العقاقیر الخاصة/التكمیلیة أو التقدم    المؤقتیھدف ھذا البرنامج إلى تقدیم الدعم  
 بطلب االستفادة من برنامج عام للعقاقیر. 

  Novo Nordisk Responseیوًما من تنشیط برنامج   120إذا تم الحصول على تأمین خاص/تكمیلي أو تأمین عقاقیر عام في غضون 
Programحقًا إنھاء مزایا برنامج ، فسیتم الNovo Nordisk Response Program . 

 البرنامج مزایا  بطاقات
 للمرضى من خالل اختصاصي الرعایة الصحیة.  Novo Nordisk Response Programتُقدَّم بطاقات مزایا برنامج 

 األنسولین إعطاء  أجھزة دعم
  فیدیو یوضح عملیة حقنFlexTouch®  (باللغة اإلنجلیزیة) 
  فیدیو یوضح عملیة حقنNovoPen® 4   (باللغة اإلنجلیزیة) 
  فیدیو یوضح عملیة حقنNovoPen® Echo®   (باللغة اإلنجلیزیة) 

 أخرى؟  أسئلة لدیك ھل
، اتصل بخدمة عمالء نوفو نوردیسك على الرقم  Novo Nordisk Response Programمن المعلومات حول برنامج  للمزید

1-800-465-4334 . 

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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   المشمولة المنتجات
Tresiba ® 2467879  - 100 FlexTouch-U ®Tresiba ® 

2467887  - 200 FlexTouch-U ®Tresiba ® 

NovoRapid® 2244353  - Penfill ®NovoRapid ® 
 ®NovoRapidقنینة  -  2245397

Levemir ® 2271842  -  ®Penfill ®Levemir 

NovoMix ® 2265435  -  ®30 Penfill ®NovoMix 

ge 30/70 ®Novolin 2025248  - 30/70 Penfill ge ®Novolin ® 
 ge 30/70 ®Novolinقنینة  -  2024217

ge NPH ®Novolin 2024268  - ge NPH Penfill ®Novolin® 
 ge NPH ®Novolinقنینة  -  2024225

ge Toronto ®Novolin 2024284  - ge Toronto Penfill ®Novolin® 
 ge Toronto ®Novolinقنینة  -  2024233

 مم  etw x 6طرف   32G ®NovoFine اإلبر  

 
 ® ENPOVON توفر مدى

 في الصیدلیة مجانًا للمرضى.   ®NovoPenأجھزة  4تتوفر 

، عند الطلب، في عیادة اختصاصي الرعایة الصحیة أو في مركز محلي خاص  ®NovoPen® Echoقد تتوفر أجھزة 
بكمیات محدودة عن   ® NovoPen® Echoبالتوعیة بمرض السكري. باإلضافة إلى ذلك، قد یطلب الصیادلة أجھزة 

 . 4334-465-800-1طریق االتصال بخدمة عمالء نوفو نوردیسك على الرقم: 

 .Novo Nordisk Canada Incتخضع المنتجات التي یشملھا ھذا البرنامج لتقدیر شركة 

 وحده وتخضع للتغییر بدون إشعار مسبق. 
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 الشائعة األسئلة
 ھل یمكن استخدام بطاقة المزایا مع أكثر من دواء من أدویة نوفو نوردیسك؟ ←

مقابل عالج مشمول بالتغطیة واحد   Novo Nordisk Response Programنعم! یمكن استرداد بطاقة مزایا برنامج 
 أو أي مقابل أي مجموعة من أدویة األنسولین المشمولة بالتغطیة من نوفو نوردیسك. 

 أكثر من مرة؟   Novo Nordisk Response Programھل یمكن استخدام بطاقة مزایا برنامج  ←

في إعادة   Novo Nordisk Response Programنعم! یمكن استخدام نفس المیزة التي توفرھا بطاقة مزایا برنامج 
علبة إبر   Novo Nordisk Response Programیوًما. كما یوفر برنامج  120صرف األنسولین لمدة تصل إلى 

 علب).  4واحدة لكل عملیة استرداد لبطاقة المزایا (بحد أقصى 

 ؟ Novo Nordisk Response Programي صالحیة بطاقة مزایا برنامج ھل تنتھ ←

ھو توفیر نوع من اإلغاثة المؤقتة للوافدین الجدد إلى   Novo Nordisk Response Programالغرض من برنامج 
  120إلى بطاقة مزایا البرنامج الوصول إلى أنواع محددة من األنسولین واإلبر من نوفو نوردیسك لمدة تصل  كندا. تضمن

یوًما، یُنصح المستفیدون من البرنامج بشراء خطة تأمینیة خاصة/تكمیلیة للعقاقیر أو التقدم بطلب   120یوًما. في غضون 
 لالستفادة من البرامج العامة للعقاقیر المتنوعة المتاحة في المقاطعات واألقالیم. 

  Novo Nordiskیوًما من تنشیط برنامج   120ون إذا تم الحصول على تأمین خاص/تكمیلي أو تأمین عقاقیر عام في غض 
Response Program فسیتم الحقًا إنھاء مزایا برنامج ،Novo Nordisk Response Program . 

 ھل توجد أي تكالیف أو رسوم مقابل أنسولین نوفو نوردیسك المضمن؟  ←

صنعھا نوفو نوردیسك  تكلفة الدواء واإلبر التي ت  Novo Nordisk Response Programال. یغطي برنامج 
 باإلضافة إلى ھامش الربح القیاسي المتعارف علیھ في الصناعة ورسوم الصرف. 

 اإلبر؟  Novo Nordisk Response Programھل یتضمن البرنامج  ←

علبة إبر واحدة لكل   Novo Nordisk Response Programیتضمن البرنامج أنواًعا محددة من اإلبر. یوفر برنامج 
 علب).  4استرداد لبطاقة المزایا (بحد أقصى  عملیة 

المتاحة في  أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات حول برامج العقاقیر المتنوعة العامة ←
 واألقالیم؟  المقاطعات

الموجودة على الموقع اإللكتروني لحكومة كندا   البرامج العامة للعقاقیر المتاحة في المقاطعات واألقالیم تفضل بزیارة صفحة
 للحصول على مزید من المعلومات. 

 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
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