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 پروگرام  معلومت
( مخصوص مهاجرین و پناهندگان جدیدالورود به کانادا www.nnrp.ca) Novo Nordiskپروگرام عکس العمل 

 خود را ندارند. Novo Nordiskاست که به بیمه دوایی دسترسی نداشته و توانایی مالی تهیه انسولین ها و سوزن های 

 پروگرام  جزئیات
سر از روز   120را الی  Novo Nordiskبعضی انسولین)ها( و سوزن های  Novo Nordiskپروگرام عکس العمل 

 مریض فعال شده باشد، در اختیار قرار میدهد.  Novo Nordiskتاریخی که کارت امتیازات پروگرام عکس العمل 

در جریان مدتی است که مریضان بتوانند بیمه دوایی خصوصی/تکمیلی را تهیه کرده   موقت هدف این پروگرام ارائه حمایت 

 یا برای پروگرام دوایی دولتی درخواستی بدهند.

 Novoروز بعد از فعال سازی پروگرام عکس العمل  120اگر بیمه دوایی خصوصی/تکمیلی یا دولتی در مدت 
Nordisk  تهیه شود، امتیازات پروگرام عکس العملNovo Nordisk  .ختم خواهد شد 

 پروگرام   امتیازات های کارت
های صحی مریضان، در اختیار  توسط متخصص مراقبت Novo Nordiskکارت های امتیازات پروگرام عکس العمل 

 آنها قرار میگیرد.

 انسولین زرق های دستگاه از پشتیبانی
▪ FlexTouch® Injection Demonstration Video (English)  
▪ NovoPen® 4 Injection Demonstration Video (English) 
▪ NovoPen® Echo® Injection Demonstration Video (English) 

 دارید؟  بیشتری سؤاالت آیا
 Novo، با بخش خدمات مشتریان Novo Nordiskدر مورد پروگرام عکس العمل  بیشترجهت کسب معلومات 

Nordisk  به تماس شوید 4334-465-800-1با نمبر. 

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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   شده شامل محصوالت

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

NovoRapid® 
2377209 - NovoRapid® FlexTouch® 
2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® Vial 

Levemir® 2412829 - Levemir® FlexTouch® 

2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

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

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

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

 NovoFine® 32G Tip etw x 6 mm سوزن ها  

 ®ENPOVON بودن دسترس قابل
   .بدون هیچ مصرفی در دواخانه برای مریضان قابل دسترس میباشند NovoPen® 4دستگاه های 

ممکن است مطابق به درخواست، در معاینه خانه متخصص  ® Echo ®NovoPenدستگاه های 

عالوه بر این، فارمسست   .مراقبت های صحی یا در یک مرکز تعلیم دیابت محلی، قابل دسترس باشند

NovoPen® ، دستگاه های Novo Nordiskها میتوانند ذریعۀ تماس با بخش خدمات مشتریان 
Echo® 1-800-465- 4334 :را به تعداد محدود درخواست نمایند، نمبر تماس 

 . Novo Nordisk Canada Incمحصوالت شامل در این پروگرام مطابق به نظر 
 .تعیین میشوند و ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کنند 
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 رایج  سؤاالت

   آیا میتوان از کارت امتیازات برای بیشتر از یک دوایNovo Nordisk استفاده کرد؟ 

را میتوان برای یک تداوی واحد تحت پوشش یا هر   Novo Nordiskکارت امتیازات پروگرام عکس العمل  !بله

 .تحت پوشش، مورد استفاده قرار داد Novo Nordiskترکیبی از انسولین های 

  آیا میتوان از کارت امتیازات پروگرام عکس العملNovo Nordisk   بیشتر از یک مرتبه

 استفاده کرد؟ 

 میتوان برای عرضه مجدد نسخۀ انسولین الی Novo Nordiskاز کارت امتیازات پروگرام عکس العمل  !بله
یک قوطی سوزن را بعوض هر مرتبه   Novo Nordiskهمچنین، پروگرام عکس العمل  .روز استفاده کرد 120

 (.قوطی 4حداکثر الی )استفاده از کارت امتیازات ارائه میکند 

 ات پروگرام عکس العمل آیا تاریخ کارت امتیازNovo Nordisk انقضاء میشود؟ 

  .برای ارائه کمک موقت به جدیدالورودان به کانادا طراحی شده است Novo Nordiskپروگرام عکس العمل 
روز   120را الی  Novo Nordiskکارت امتیازات پروگرام امکان دسترسی به بعضی انسولین ها و سوزن های 

تکمیلی را  /روز، بیمه دوایی خصوصی 120دریافت کنندگان پروگرام تشویق میشوند در جریان این  .تضمین میکند

  .ه ای درخواستی بدهندخریداری کنند یا برای پروگرام های مختلف دوایی دولتی والیتی و منطق

 Novoروز بعد از فعال سازی پروگرام عکس العمل  120تکمیلی یا دولتی در مدت /اگر بیمه دوایی خصوصی
Nordisk  تهیه شود، امتیازات پروگرام عکس العملNovo Nordisk ختم خواهد شد. 

  آیا برای انسولین تحت پوششNovo Nordisk  پول یا تعرفه ای دریافت میشود؟ 

  Novo Nordiskمصرف دوا و سوزن های ساخته شده توسط  Novo Nordiskپروگرام عکس العمل . نخیر 

 .و همچنین مصارف استندرد این صنعت و مصارف توزیع را پوشش میدهد
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  آیا در پروگرام عکس العملNovo Nordisk سوزن هم شامل شده است؟ 

یک قوطی سوزن را  Novo Nordiskپروگرام عکس العمل  .بعضی سوزن ها در این پروگرام شامل شده است

  (.قوطی 4حداکثر الی )بعوض هر مرتبه استفاده از کارت امتیازات ارائه میدهد 

 دولتی و والیتی   از کجا میتوانم معلومات بیشتری را در مورد پروگرام های مختلف امتیازات دوایی

 و منطقه ای کسب نمایم؟ 
 .در ویبسایت دولت کانادا مراجعه کنید تی والیتی و منطقه ایپروگرام های دوایی دولجهت کسب معلومات بیشتر به صفحه 

 

  

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

