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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ 
Програма реагування на Норгиск Ново (www.nnrp.ca) — для новоприбулих іммігрантів та 
біженців до Канади, які не мають доступу до страхування наркотиків і які не мають 
фінансових засобів, щоб дозволити собі свої Ново-нодискові образи та голки. 

ПОДРОБИЦІ ПРОГРАМИ 
Програма реагування Novo Nordisk Response Program забезпечує пацієнта окремим(-ими) 
препаратом(-ами) інсуліну та голками протягом періоду до 120 днів з дати активації 
пільгової картки пацієнта за цією програмою. 

Ця програма призначена для забезпечення тимчасової підтримки, поки пацієнти 
укладають договір приватного/додаткового страхування для покриття витрат на ліки або 
подають заявку на участь у державній програмі забезпечення ліками. 

Якщо договір приватного/додаткового або державного страхування для покриття витрат 
на ліки буде укладений протягом 120 днів з дати активації програми Novo Nordisk 
Response Program, то пільги за цією програмою будуть припинені. 

ПІДТРИМКА ПРИСТРОЇВ ДОСТАВКИ ІНСУЛІНУ 
Нові картки пільг програми Nordisk Response надаються пацієнтам медичним 
працівником. 

ПІДТРИМКА ПРИСТРОЇВ ДОСТАВКИ ІНСУЛІНУ 
 Демонстраційне відео ін’єкції з використанням ФлексТач®  
 Демонстраційне відео ін’єкції з використанням НовоПен® 4  
 Демонстраційне відео ін’єкції з використанням НовоПен® Ехо®  

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ? 
Для отримання додаткової інформації щодо програми реагування Novo Nordisk Response 
Program зверніться до відділу обслуговування клієнтів компанії Novo Nordisk за номером 
телефону 1-800-465-4334. 

www.nnrp.ca
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77016234/e5300a87ee3f8fea626dd9bc3343d509
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77016270/48380d8becee8f4f0389935d3bd381b4
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77232244/f254bb0668c3ac9c5557252728269d14
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ПРЕПАРАТИ ІНСУЛІНУ 

Тресіба® 2467879 — Тресіба® U-100 ФлексТач® 
2467887 — Тресіба® U-200 ФлексТач® 

НовоРапід® 2244353 — НовоРапід® Пенфіл®  
2245397 — НовоРапід® Віал 

Левемір® 2271842 — Левемір® Пенфіл®  

НовоМікс® 2265435 - НовоМікс® 30 Пенфіл® 

Новолін® re 30/70 2025248 — Новолін®  ге 30/70 Пенфіл®  
2024217 — Новолін®  ге 30/70 Віал 

Новолін® ge ге НПХ 
NPH 

2024268 — Новолін®  ge ге НПХ NPH Penfill®  
2024225 — Новолін®  ge ге НПХ NPH Віал 

Новолін® ге Торонто 2024284 — Новолін® ge ге Торонто Пенфіл®  
2024233 — Новолін® ge ге Торонто Віал 

Голки НовоФайн® 32G Тіп етв × 6 мм 

 
ДОСТУПНІСТЬ NOVEPEN®  

 В аптеках для пацієнтів безкоштовно доступні пристрої НовоПен® 4. 
 

 Пристрої NovoPen® Echo® можуть бути доступні, за бажанням, в офісі 
професіональної служби охорони здоров'я або в місцевому Центрі 
діабетичної освіти. Крім того, фармацевти можуть звертатися до пристроїв 
Novo Pen® Echo® в обмеженій кількості, звернувшись до Центру 
обслуговування клієнтів Novo Nordisk за адресою: 1-800-465-4334. 

 
Продукти, які включаються до цієї програми, вибираються компанією Novo Nordisk Canada Inc. на її 

власний розсуд і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.  
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ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ 

→ Чи можна використовувати пільгову картку для більш ніж одного препарату 
компанії Novo Nordisk? 
Так! Пільгову картку програми Novo Nordisk Response Program можна 
використати для оплати одного терапевтичного засобу, який покривається 
програмою, або будь-якої комбінації препаратів інсуліну компанії Novo Nordisk, 
які покриваються програмою. 

→ Чи можна використовувати пільгову картку програми Novo Nordisk 
Response Program більше одного разу? 
Так! Одну й ту саму пільгову картку програми Novo Nordisk Response Program 
можна використовувати для повторного придбання препарату інсуліну протягом 
періоду до 120 днів. Також програма Novo Nordisk Response Program надає 1 
упаковку голок за одну оплату пільговою карткою (максимум до 4 упаковок).   

→ Чи закінчиться термін дії пільгової картки програми Novo Nordisk Response 
Program? 
Програма Novo Nordisk Response Program була розроблена для надання 
тимчасової підтримки новоприбулим до Канади. Пільгова картка цієї програми 
гарантує доступ до окремих препаратів інсуліну та голок виробництва компанії 
Novo Nordisk протягом періоду до 120 днів.  
 
У цей 120-денний період учасникам програми рекомендується придбати поліс 
приватного/додаткового страхування для покриття витрат на ліки або подати 
заявку на участь у різних провінційних чи територіальних державних програмах 
забезпечення ліками.  
 
Якщо протягом 120 днів після активації програми реагування на Нордиск набуває 
приватного/додаткового або державного медичного страхування, переваги 
програми реагування на Нородиск Ново-Норік згодом припиняються. 
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→ Чи передбачені будь-які збори чи комісії за препарати інсуліну компанії 
Novo Nordisk, які включені до програми? 
Програма Novo Nordisk Response Program покриває вартість лікарського 
препарату та голок виробництва компанії Novo Nordisk, а також стандартні для 
цієї галузі торговельні націнки та аптечні збори. 

→ Чи включені голки до програми реагування Novo Nordisk Response Program? 
До цієї програми включені окремі голки.  Програма Novo Nordisk Response 
Program надає 1 упаковку голок за одну оплату пільговою карткою (максимум до 4 
упаковок).  

→ Де пацієнти можуть отримати картку на користь програми реагування на 
Ново-Nordisk? 
Фахівці з охорони здоров’я: 
Фахівці з охорони здоров'я можуть замовити картки програми допомоги для 
пацієнтів у програмі Ново Nordisk Response Program через онлайн форму [LINK]. 
Пацієнтам не будуть надані картки допомоги безпосередньо. 
 
Пацієнти: 
Пацієнтам надаються картки на користь програми реагування на Нородиск від 
фахівців з охорони здоров’я. Приклади фахівців з охорони здоров'я включають 
лікарів, ендокринологів, нефірологів, фармацевтів, медсестер, Діабетиків і 
дієтологів. 
 
Пацієнти можуть підвищити обізнаність про цю програму, надаючи свою 
професіональну в галузі охорони здоров'я за адресою веб-сайту програми 
реагування на Ново-Nordisk (www.nnrp.ca). Рецепт може знадобитися до того, 
як картку можна буде активувати для отримання пільги. 

→ Де я можу отримати додаткову інформацію про різні провінційні й 
територіальні державні програми пільгового забезпечення ліками? 
Відвідайте сторінку провінційних і територіальних державних програм пільгового 
забезпечення ліками Provincial and Territorial Public Drug Programs на вебсайті 
канадського уряду Government of Canada. 

 

http://app.smartsheet.com/b/form/e3caa52c9d594e2088a4b31434cf3802
http://www.nnrp.ca/
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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