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ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
Novo Nordisk Response Program (ਨੋਵ ੋਨੋਰਿਡਸਕ ਿਰਸਪ�ਸ ਪ�ਗੋਰਾਮ) (www.nnrp.ca) ਕਨੇੈਡਾ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਨਵ� ਆਵਾਸੀਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਬੀਮ ੇਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹ ੈਅਤ ੇਿਜਹਨਾਂ ਕਲੋ 
ਆਪਣੀ Novo Nordisk ਇਨਸੁਿਲਨਾਂ ਅਤ ੇਸੂਈਆ ਂਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
Novo Nordisk Response Program, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਡ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 120 ਿਦਨਾਂ ਤਕ ਚੋਣਵੀ ਂNovo Nordisk ਇਨਸੁਿਲਨ(ਇਨਸੁਿਲਨਾਂ) ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ / ਪੂਰਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

ਜੇਕਰ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦ ੇ120 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅਦੰਰ ਪ�ਾਈਵੇਟ/ਪੂਰਕ ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਮਗਰ� Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਸਮਾਪਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਡ 
Novo Nordisk Response Program ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਇਨਸੁਿਲਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ 
 FlexTouch® ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਿਡਓ (ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ)  
 NovoPen® 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਿਡਓ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
 NovoPen® Echo® ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਿਡਓ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ?  
Novo Nordisk Response Program ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Novo Nordisk ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 
ਨਾਲ 1-800-465-4334 ʻਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂ 

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

NovoRapid® 2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® ਸ਼ੀਸ਼ੀ 

Levemir® 2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

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

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

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

ਸੂਈਆ ਂ NovoFine® 32G Tip etw x 6 ਿਮਲੀਮੀਟਰ 

NOVOPEN® ਉਪਲਬਧਤਾ 

NovoPen® 4 ਿਡਵਾਈਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ʻਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

NovoPen® Echo® ਿਡਵਾਈਸ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਦ ੇਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਸਥਾਨਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 
ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ, ਬਨੇਤੀ ʻਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸਦ ੇਅਿਤਿਰਕਤ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ Novo 
Nordisk ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇNovoPen® Echo® ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1-800-465-4334। 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦ of Novo Nordisk Canada Inc. 
ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱਛਾ ਉਤੇੱ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 
→ ਕੀ ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ Novo Nordisk ਦਵਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ! Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਕਵਰ ਕੀਤੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਜਾ ਂ
Novo Nordisk ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਇਨਸੁਿਲਨਾਂ ਦ ੇਿਕਸ ੇਸੁਮਲੇ ਲਈ ਿਰਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ 
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਹਾਂ! ਉਹੀਓ ਲਾਭ Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਡ 120 ਿਦਨਾ ਂਤਕ ਦੇ ਸਮ� 
ਲਈ ਇਨਸੁਿਲਨ ਿਰਫੀਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Novo Nordisk Response 
Program ਹਰ ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਿਰਡੀਮ ਹੋਣ ʻਤੇ 1 ਬਾਕਸ ਸੂਈਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਅਿਧਕਤਮ 4 
ਬਾਕਸ ਤਕ)। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ? 
Novo Nordisk Response Program ਨੰੂ ਕਨੇੈਡਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਨਵ� ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। Program ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਡ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ Novo 
Nordisk ਦੀਆ ਂਚੋਣਵੀਆ ਂਇਨਸੁਿਲਨਾਂ ਅਤ ੇਸੂਈਆ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। 120 
ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਈਵੇਟ / ਪੂਰਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿਭੰਨ-
ਿਭੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਲੱਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦ ੇ120 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅਦੰਰ 
ਪ�ਾਈਵੇਟ/ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਗਰ� Novo Nordisk 
Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ। 
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→ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ Novo Nordisk ਇਨਸੁਿਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
ਨਹੀ।ਂ Novo Nordisk Response Program, Novo Nordisk ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ ਦਵਾ ਅਤ ੇ
ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਿਮਆਰ ਦ ੇਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਿਵਤਰਨ ਫੀਸਾ ਂਨੰੂ ਕਵਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਿਵੱਚ ਸੂਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 
ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। Novo Nordisk 
Response Program ਹਰ ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਿਰਡੀਮ ਹੋਣ ʻਤ ੇ1 ਬਾਕਸ ਸੂਈਆ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਅਿਧਕਤਮ 4 ਬਾਕਸ ਤਕ)।  

→ ਮ� ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਲਾਭ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਉਤੇੱ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੱੇ ਸਿਥਤ Provincial and 
Territorial Public Drug Programs (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖਤੇਰੀ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਪੰਨੇ ʻਤੇ 
ਜਾਓ। 

 

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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