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 برنامھ اطالعات

) برای مھاجران و پناھندگان تازه وارد بھ کانادا است کھ بھ بیمھ دارویی دسترسی Novo Nordisk )www.nnrp.caبرنامھ واکنش 
 خود را ندارند.  Novo Nordiskھای ھا و سوزننداشتھ و توانایی مالی تھیھ انسولین

 برنامھ جزئیات
روز از تاریخی کھ کارت مزایای  120را تا   Novo Nordiskھای برخی انسولین(ھا) و سوزن Novo Nordiskبرنامھ واکنش 
 دھد. بیمار فعال شده باشد، در اختیار قرار می Novo Nordiskبرنامھ واکنش 

در طی مدتی است کھ بیماران بتوانند بیمھ دارویی خصوصی/تکمیلی را تھیھ کرده یا برای برنامھ  موقتھدف این برنامھ ارائھ حمایت 
 دارویی دولتی درخواست بدھند.

تھیھ شود، مزایای  Novo Nordiskسازی برنامھ واکنش  روز پس از فعال  120دارویی خصوصی/تکمیلی یا دولتی ظرف اگر بیمھ 
 خاتمھ پیدا خواھد کرد.  Novo Nordiskبرنامھ واکنش 

 برنامھ  مزایای ھایکارت
 گیرد.تیار آنھا قرار میھای بھداشتی بیماران در اختوسط متخصص مراقبت Novo Nordiskھای مزایای برنامھ واکنش کارت

 انسولین تزریق ھایدستگاه از پشتیبانی
  Injection Demonstration Video (English) ®FlexTouch 
 4 Injection Demonstration Video (English) ®NovoPen 
 Injection Demonstration Video (English) ®Echo ®NovoPen 

 دارید؟ بیشتری سؤاالت آیا
-1 شماره بھ Novo Nordisk مشتریان خدمات بخش با ،Novo Nordisk واکنش برنامھ مورد در بیشتر اطالعات کسب برای

 .بگیرید تماس 800-465-4334

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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  مشمول محصوالت

Tresiba ® 
®100 FlexTouch-U ®Tresiba -2467879  
®200 FlexTouch-U ®Tresiba -2467887  

NovoRapid® 
®Penfill ®NovoRapid -2244353  

Vial ®NovoRapid -2245397  

Levemir ®  ®Penfill ®Levemir -2271842  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

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

alVi ge 30/70 ®Novolin -2024217  

ge NPH ®Novolin 
®ge NPH Penfill ®Novolin -2024268  

Vial ge NPH ®Novolin -2024225  

ge Toronto ®Novolin 
®ge Toronto Penfill ®Novolin -2024284  

Vial ge Toronto ®Novolin -2024233  

 32G Tip etw x 6 mm ®ovoFineN ھا سوزن

 ®ENPOVON بودن دسترس در

   .دارند قرار دسترس در بیماران برای داروخانھ  در ایھزینھ ھیچ بدون NovoPen® 4 ھایدستگاه

 مرکز  یک در یا بھداشتی ھایمراقبت متخصص مطب در درخواست، بھ بنا است ممکن ®Echo ®NovoPen ھایدستگاه
 Novo مشتریان خدمات بخش با تماس طریق از توانندمی داروسازان این، بر عالوه .باشند دسترس در محلی دیابت آموزش

Nordisk، ھایدستگاه Echo ®NovoPen® 1-800-465- 4334:تماس شماره کنند، درخواست محدود تعداد بھ را  

 . Novo Nordisk Canada Incمحصوالت مشمول این برنامھ بھ صالحدید 
 شوند و ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کنند. تعیین می 
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 متداول  سؤاالت
 استفاده کرد؟ Novo Nordiskتوان از کارت مزایا برای بیش از یک داروی آیا می ←

 از ترکیبی ھر یا تحت پوشش  تکی درمان برای توانمی  را Novo Nordisk واکنش  برنامھ مزایای کارت !بلھ
 .داد قرار استفاده مورد پوشش تحت Novo Nordisk ھایانسولین

 بیش از یک بار استفاده کرد؟ Novo Nordiskتوان از کارت مزایای برنامھ واکنش آیا می ←
 استفاده روز 120 تا انسولین نسخھ مجدد پیچیدن برای توانمی Novo Nordisk واکنش برنامھ مزایای کارت از !بلھ

 ارائھ مزایا کارت از تفادهاس بار ھر ازای بھ را سوزن جعبھ یک Novo Nordisk واکنش برنامھ ھمچنین، .نمود
 ).جعبھ 4 تا حداکثر( دھدمی

 شود؟منقضی می Novo Nordiskآیا کارت مزایای برنامھ واکنش  ←
 مزایای کارت .است شده طراحی کانادا بھ واردانتازه بھ موقت کمک ارائھ برای Novo Nordisk واکنش برنامھ
 .کندمی تضمین روز 120 تا را Novo Nordisk ھایسوزن و ھاانسولین برخی  بھ دسترسی امکان برنامھ

 برای یا کنند خریداری را تکمیلی/خصوصی دارویی بیمھ روز 120 این طی شوندمی تشویق برنامھ کنندگاندریافت
  .بدھند ستدرخوا ایمنطقھ و استانی دولتی دارویی مختلف ھایبرنامھ

 Novo Nordisk واکنش برنامھ سازیفعال  از پس روز 120 ظرف دولتی یا تکمیلی/خصوصی دارویی بیمھ اگر
 .کرد خواھد پیدا خاتمھ Novo Nordisk واکنش  برنامھ مزایای شود، تھیھ

 شود؟ ای دریافت میھزینھ یا تعرفھ Novo Nordiskآیا برای انسولین تحت پوشش   ←
 ھمچنین و Novo Nordisk توسط شده ساختھ ھایسوزن  و دارو ھزینھ Novo Nordisk شواکن برنامھ. خیر

 .دھدمی پوشش را توزیع ھایھزینھ و حوزه این استاندارد ھایھزینھ

 سوزن نیز گنجانده شده است؟ Novo Nordiskآیا در برنامھ واکنش  ←
 بار ھر ازای بھ را سوزن جعبھ یک Novo Nordisk واکنش برنامھ .است شده گنجانده برنامھ این در ھاسوزن برخی
  ).جعبھ 4 تا حداکثر( دھدمی ارائھ مزایا کارت از استفاده

 ای کسب کنم؟دولتی استانی و منطقھ ھای مختلف مزایای داروییتوانم اطالعات بیشتری در مورد برنامھاز کجا می ←
 مراجعھ کانادا دولت سایت وب در ایمنطقھ و استانی لتی دو دارویی ھایبرنامھ صفحھ بھ بیشتر اطالعات کسب برای
 .کنید

 

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

