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திட்டம் �றித்த தகவல்கள் 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டம் (www.nnrp.ca) என்ப� ம�ந்�க் காப்ப�ட்�ற்கான 
அ�கல் இல்லாத மற்�ம் தங்கள�ன் Novo Nordisk இன்�லின்கள் மற்�ம் 
ஊசிகைள வாங்�வதற்� நிதி வசதி இல்லாத, கனடாவ�ல் �திதாக 
��ேயறியவர்கள் மற்�ம் அகதிக�க்கான திட்டமா�ம். 

திட்டம் �றித்த வ�வரங்கள் 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டமான�, Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் 
பலனட்ைட ெசயல்ப�த்தப்பட்ட நாள�லி�ந்� 120 நாட்கள் வைர 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட Novo Nordisk இன்�லின்(கள்) மற்�ம் ஊசிகைள வழங்�கிற�. 

ேநாயாள�கள் தன�யார் / �ைண ம�ந்�க் காப்ப�ட்ைடப் ெப�ம்ேபா� அல்ல� 
ெபா� ம�ந்�த் திட்டத்திற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம்ேபா� தற்காலிக ஆதரைவ 
வழங்�வேத இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்திய 120 நாட்க�க்�ள் 
தன�யார்/�ைண அல்ல� ெபா� ம�ந்�க் காப்ப�� ெபறப்பட்டால், அைதய�த்� 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டப் பலன்கள் நி�த்தப்ப�ம். 

திட்டத்தின் பலனட்ைடகள் 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் பலனட்ைடகள் ேநாயாள�க�க்� அவர்கள�ன் 
�காதார நி�ணர்களால் வழங்கப்ப�கின்றன. 

இன்�லின் வழங்கல் சாதனங்க�க்கான ஆதர� 
 FlexTouch® ஊசி ெச�த்�தல் ெசயல்வ�ளக்கக் காெணாள� (ஆங்கிலம்)  
 NovoPen® 4 ஊசி ெச�த்�தல் ெசயல்வ�ளக்கக் காெணாள� (ஆங்கிலம்) 
 NovoPen® Echo® ஊசி ெச�த்�தல் ெசயல்வ�ளக்கக் காெணாள� (ஆங்கிலம்) 

ேம�ம் ேகள்வ�கள் உள்ளனவா? 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்ைதப் பற்றிய ��தல் தகவல்க�க்�, Novo 
Nordisk வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயத்ைத 1-800-465-4334 என்ற எண்ண�ல் 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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தயா�ப்ப�ல் உள்ளடங்கி�ள்ளைவ  

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

NovoRapid® 2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® �ப்� 

Levemir® 2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

Novolin® ge 30/70 2025248 - Novolin® ge 30/70 Penfill® 
2024217 - Novolin® ge 30/70 �ப்� 

Novolin® ge NPH 2024268 - Novolin® ge NPH Penfill® 
2024225 - Novolin® ge NPH �ப்� 

Novolin® ge Toronto 2024284 - Novolin® ge Toronto Penfill® 
2024233 - Novolin® ge Toronto �ப்� 

ஊ�கள்  NovoFine® 32G �ைன etw x 6 �� 

NOVOPEN® கிைடக்�ந்தன்ைம  
NovoPen® 4 சாதனங்கள் ேநாயாள�க�க்� எந்தக் கட்டண�ம் 
இல்லாமல் ம�ந்தகத்தில் கிைடக்கின்றன.  

NovoPen® Echo® சாதனங்கள் நலப்பராம�ப்� நி�ண�ன் அ�வலகத்தில் 
அல்ல� உள்�ர் ந��ழி� கல்வ� ைமயத்தில், ேகா�க்ைகய�ன் ேப�ல், 
கிைடக்கலாம். ��தலாக, ம�ந்தா�நர்கள் ப�ன்வ�ம் எண்ண�ல் Novo 
Nordisk வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்வதன் 
�லம் வரம்ப�டப்பட்ட அள�கள�ல் NovoPen® Echo® சாதனங்கைளக் 
ேகாரலாம்: 1-800-465-4334. 

இந்தத் திட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள தயா�ப்�கள் Novo Nordisk Canada Inc. 
 -இன் தன�ப்பட்ட வ��ப்பத்திற்� உட்பட்டைவ, ேம�ம் அைவ �ன்னறிவ�ப்ப�ன்றி மாற்றம் ெசய்யப்படலாம். 
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அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கள் 
→ ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட Novo Nordisk ம�ந்�க�க்காகப் 

பலனட்ைடையப் பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம்! Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் பலனட்ைடைய ஒற்ைற 
ஈ�கட்டப்பட்ட சிகிச்ைசக்காகேவா, ஈ�கட்டப்பட்ட Novo Nordisk 
இன்�லின்கள�ன் ஏேத�ம் கலைவக்காகேவா பயன்ப�த்திக் 
ெகாள்ளலாம். 

→ Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் பலனட்ைடைய ஒன்�க்� 
ேமற்பட்ட �ைற பயன்ப�த்த ���மா? 
ஆம்! அேத நன்ைமயான Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் 
பலனட்ைடய�ன் அேத நன்ைமைய 120 நாட்கள் வைர இன்�லின் 
நிரப்பல்க�க்�ப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம். ேம�ம், Novo Nordisk 
பதிலள�ப்�த் திட்டம் ஒவ்ெவா� பலனட்ைட ம�ட்�க்�ம் 1 ெபட்� 
ஊசிகைள வழங்�கிற� (அதிகபட்சம் 4 ெபட்�கள் வைர). 

→ Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தின் பலனட்ைட காலாவதியா�மா? 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டமான� கனடாவ�ற்�ப் �திதாக 
வ�பவர்க�க்�த் தற்காலிக நிவாரணம் அள�க்�ம் வைகய�ல் 
வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. இத்திட்டத்தின் பலனட்ைடயான� 120 
நாட்கள் வைர ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட Novo Nordisk இன்�லின்கள் மற்�ம் 
ஊசிகைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்கான அ�கைல உ�தி ெசய்கிற�. அந்த 
120 நாட்க�க்�ள், இத்திட்டத்தின் பலைனப் ெப�பவர்கள் தன�யார் / 
�ைண ம�ந்�க் காப்ப�ட்ைட வாங்க அல்ல� பல்ேவ� மாகாண 
மற்�ம் ப�ராந்தியப் ெபா� ம�ந்�த் திட்டங்க�க்� வ�ண்ணப்ப�க்க 
ஊக்�வ�க்கப்ப�கிறார்கள்.  

Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்திய 120 நாட்க�க்�ள் 
தன�யார்/�ைண அல்ல� ெபா� ம�ந்�க் காப்ப�� ெபறப்பட்டால், 
அைதய�த்� Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டப் பலன்கள் நி�த்தப்ப�ம். 
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→ உள்ளடக்கப்பட Novo Nordisk இன்�லி�க்� ஏேத�ம் ெசல�கள் 
அல்ல� கட்டணங்கள் உள்ளனவா? 
இல்ைல. Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டமான� Novo Nordisk தயா�த்த 
ம�ந்� மற்�ம் ஊசிகள�ன் ெசலைவ�ம், அேதா� ெதாழில்�ைற 
தரநிைலயால் நிர்ணய�க்கப்பட்ட மற்�ம் வ�நிேயாகக் 
கட்டணங்கைள�ம் ஈ�கட்�கிற�. 

→ Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டத்தில் ஊசிகள் ேசர்க்கப்பட்�ள்ளனவா? 
இந்தத் திட்டத்தில் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ஊசிகள் ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன. 
Novo Nordisk பதிலள�ப்�த் திட்டம் ஒவ்ெவா� பலனட்ைட ம�ட்�க்�ம் 1 
ெபட்� ஊசிகைள வழங்�கிற� (அதிகபட்சம் 4 ெபட்�கள் வைர).  

→ பல்ேவ� மாகாண மற்�ம் ப�ராந்தியப் ெபா� ம�ந்�ப் பலன் 
திட்டங்கள் பற்றிய ��தல் தகவல்கைள நான் எங்ேக ெபறலாம்? 
ேம�ம் தகவல்க�க்�, கனடா அரசாங்கத்தின் வைலத்தளத்தில் 
இடம்ெபற்�ள்ள Provincial and Territorial Public Drug Programs (மாகாண 
மற்�ம் ப�ராந்தியப் ெபா� ம�ந்�த் திட்டங்கள்) பக்கத்ைதப் 
பார்ைவய�ட�ம். 

 

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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