
 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Novo Nordisk Response Program (ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਡਰਸਪੋਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ) (www.nnrp.ca) ਕੈਨੇਿਾ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹ ੈਡਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹ ੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ ਡਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 

ਆਪਣੀ Novo Nordisk ਇਨਸ ਡਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਡਵੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

Novo Nordisk Response Program, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਿ 

ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 120 ਡਦਨਾਂ ਤਕ ਚੋਣਵੀ ਂNovo Nordisk ਇਨਸ ਡਲਨ(ਇਨਸ ਡਲਨਾਂ) ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਡਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਦਡਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ / ਪੂਰਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ 

ਸ ਰੱਡਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਇੱਕ ਿਨਤਕ ਦਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਡਦੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ Novo Nordisk Response Program ਦੇ ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ 120 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਪਰਾਈਵੇਟ/ਪੂਰਕ ਿਾਂ 

ਿਨਤਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਮਗਰੋਂ Novo Nordisk Response Program ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਡ 

Novo Nordisk Response Program ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਸਹਤ-ਸੁੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਸੁਲਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਡਵਾਈਸਾ ਂਲਈ ਸਲਹਯੋਗ 

▪ FlexTouch® ਇੁੰਿੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਡਿਓ (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ)  

▪ NovoPen® 4 ਇੁੰਿੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਡਿਓ (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

▪ NovoPen® Echo® ਇੁੰਿੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਡਿਓ (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? 

Novo Nordisk Response Program ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Novo Nordisk ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 

ਨਾਲ 1-800-465-4334 ‘ਤੇ ਸੁੰਪਰਕ 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/


 

ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜਾ ਂ 

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

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

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 

ਸੂਈਆਂ  NovoFine® 32G Tip etw x 6 ਡਮਲੀਮੀਟਰ 

NOVOPEN
®
 ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ 

NovoPen® 4 ਡਿਵਾਈਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਡਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

NovoPen® Echo® ਡਿਵਾਈਸ ਡਸਹਤ-ਸੁੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਵਖੇ ਿਾਂ ਡਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਇਬੀਟੀਜ਼ 

ਏਿੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡਵਖੇ, ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਡਤਡਰਕਤ, ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ Novo 

Nordisk ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕੇ NovoPen® Echo® ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 

ਡਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1-800-465-4334। 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦ of Novo Nordisk Canada Inc. 

ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱਛਾ ਉਤੱੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਸ ੇਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਡਬਨਾ ਂਬਦਲੇ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 



 

ਅਕਸਰ ਪੁ੍ੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 

→ ਕੀ ਲਾਭ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਲਜਆਦਾ Novo Nordisk ਦਵਾ ਲਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ! Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਿ ਨੂੁੰ  ਇੱਕੋ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਡਚਡਕਤਸਾ ਿਾਂ 

Novo Nordisk ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਸ ਡਲਨਾਂ ਦੇ ਡਕਸੇ ਸ ਮੇਲ ਲਈ ਡਰਿੀਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਲਜਆਦਾ ਵਾਰ 

ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ! ਉਹੀਓ ਲਾਭ Novo Nordisk Response Program ਲਾਭ ਕਾਰਿ 120 ਡਦਨਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਇਨਸ ਡਲਨ ਡਰਫੀਲ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Novo Nordisk Response 

Program ਹਰ ਲਾਭ ਕਾਰਿ ਡਰਿੀਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਬਾਕਸ ਸੂਈਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਡਧਕਤਮ 4 

ਬਾਕਸ ਤਕ)। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਦ ੇਲਾਭ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਮਆਦ ਪੁ੍ੁੱਗਦੀ ਹੈ? 

Novo Nordisk Response Program ਨੂੁੰ  ਕੈਨੇਿਾ ਡਵੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। Program ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਿ 120 ਡਦਨਾਂ ਲਈ Novo 

Nordisk ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਇਨਸ ਡਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਤਕ ਪਹ ੁੰਚ ਨੂੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। 120 

ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਈਵੇਟ / ਪੂਰਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਾਂ ਡਭੁੰਨ-

ਡਭੁੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿਨਤਕ ਦਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਡਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਿੇਕਰ Novo Nordisk Response Program ਦੇ ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ 120 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ 

ਪਰਾਈਵੇਟ/ਪੂਰਕ ਿਾ ਂਿਨਤਕ ਦਵਾ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ Novo Nordisk 

Response Program ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

  



 

 

→ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ Novo Nordisk ਇਨਸੁਲਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਨਹੀ।ਂ Novo Nordisk Response Program, Novo Nordisk ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਈ ਦਵਾ ਅਤੇ 

ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਡਮਆਰ ਦੇ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਵਤਰਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਵਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

→ ਕੀ Novo Nordisk Response Program ਲਵੁੱਚ ਸੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਡਵੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Novo Nordisk 

Response Program ਹਰ ਲਾਭ ਕਾਰਿ ਡਰਿੀਮ ਹਣੋ ‘ਤੇ 1 ਬਾਕਸ ਸੂਈਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਅਡਧਕਤਮ 4 ਬਾਕਸ ਤਕ)।  

→ ਮੈਂ ਲਭੰਨ-ਲਭੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਦਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੁੱਤੇ ਲਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕੁੱਥ ੇ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਡਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੱੇ ਸਡਥਤ Provincial and 

Territorial Public Drug Programs (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿਨਤਕ ਦਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਪੁੰਨੇ ‘ਤੇ 

ਿਾਓ। 

 

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

