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திட்டம் குறித்த தகவல்கள் 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டம் (www.nnrp.ca) என்பது மருந்துக் காப்பீட்டிற்கான 
அணுகல் இல்லாத மற்றும் தங்களின் Novo Nordisk இன்சுலின்கள் மற்றும் 
ஊசிகளள வாங்குவதற்கு நிதி வசதி இல்லாத, கனடாவில் புதிதாக 
குடியேறிேவர்கள் மற்றும் அகதிகளுக்கான திட்டமாகும். 

திட்டம் குறித்த விவரங்கள் 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டமானது, Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் 
பலனட்ளட சசேல்படுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து 120 நாட்கள் வளை 
யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட Novo Nordisk இன்சுலின்(கள்) மற்றும் ஊசிகளள வழங்குகிறது. 

யநாோளிகள் தனிோர் / துளை மருந்துக் காப்பீட்ளடப் சபறும்யபாது அல்லது 
சபாது மருந்துத் திட்டத்திற்கு விண்ைப்பிக்கும்யபாது தற்காலிக ஆதைளவ 
வழங்குவயத இத்திட்டத்தின் யநாக்கமாகும். 

Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்ளத சசேல்படுத்திே 120 நாட்களுக்குள் 
தனிோர்/துளை அல்லது சபாது மருந்துக் காப்பீடு சபறப்பட்டால், அளதேடுத்து 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டப் பலன்கள் நிறுத்தப்படும். 

திட்டத்தின் பலனட்டடகள் 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் பலனட்ளடகள் யநாோளிகளுக்கு அவர்களின் 
சுகாதாை நிபுைர்களால் வழங்கப்படுகின்றன. 

இன்சுலின் வழங்கல் சாதனங்களுக்கான ஆதரவு 
▪ FlexTouch® ஊசி சசலுத்துதல் சசேல்விளக்கக் காசைாளி (ஆங்கிலம்)  
▪ NovoPen® 4 ஊசி சசலுத்துதல் சசேல்விளக்கக் காசைாளி (ஆங்கிலம்) 
▪ NovoPen® Echo® ஊசி சசலுத்துதல் சசேல்விளக்கக் காசைாளி (ஆங்கிலம்) 

மேலும் மகள்விகள் உள்ளனவா? 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்ளதப் பற்றிே கூடுதல் தகவல்களுக்கு, Novo 
Nordisk வாடிக்ளகோளர் யசளவ ளமேத்ளத 1-800-465-4334 என்ற எண்ைில் 
சதாடர்பு சகாள்ளவும்.  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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தயாரிப்பில் உள்ளடங்கியுள்ளடவ  
Tresiba® 2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 

2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch® 

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

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 

ஊசிகள்  NovoFine® 32G முனை etw x 6 மிமீ 

NOVOPEN® கிடடக்குந்தன்டே  
NovoPen® 4 சாதனங்கள் யநாோளிகளுக்கு எந்தக் கட்டைமும் 
இல்லாமல் மருந்தகத்தில் கிளடக்கின்றன.  

NovoPen® Echo® சாதனங்கள் நலப்பைாமரிப்பு நிபுைரின் அலுவலகத்தில் 
அல்லது உள்ளூர் நீரிழிவு கல்வி ளமேத்தில், யகாரிக்ளகேின் யபரில், 
கிளடக்கலாம். கூடுதலாக, மருந்தாளுநர்கள் பின்வரும் எண்ைில் Novo 
Nordisk வாடிக்ளகோளர் யசளவ ளமேத்ளதத் சதாடர்புசகாள்வதன் 
மூலம் வைம்பிடப்பட்ட அளவுகளில் NovoPen® Echo® சாதனங்களளக் 
யகாைலாம்: 1-800-465-4334. 

இந்தத் திட்டத்தில் யசர்க்கப்பட்டுள்ள தோரிப்புகள் Novo Nordisk Canada Inc. 
 -இன் தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்கு உட்பட்டளவ, யமலும் அளவ முன்னறிவிப்பின்றி மாற்றம் சசய்ேப்படலாம். 
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அடிக்கடி மகட்கப்படும் மகள்விகள் 
→ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட Novo Nordisk ேருந்துகளுக்காகப் 

பலனட்டடடயப் பயன்படுத்த முடியுோ? 
ஆம்! Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் பலனட்ளடளே ஒற்ளற 
ஈடுகட்டப்பட்ட சிகிச்ளசக்காகயவா, ஈடுகட்டப்பட்ட Novo Nordisk 
இன்சுலின்களின் ஏயதனும் கலளவக்காகயவா பேன்படுத்திக் 
சகாள்ளலாம். 

→ Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் பலனட்டடடய ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட முடற பயன்படுத்த முடியுோ? 
ஆம்! அயத நன்ளமோன Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் 
பலனட்ளடேின் அயத நன்ளமளே 120 நாட்கள் வளை இன்சுலின் 
நிைப்பல்களுக்குப் பேன்படுத்திக் சகாள்ளலாம். யமலும், Novo Nordisk 
பதிலளிப்புத் திட்டம் ஒவ்சவாரு பலனட்ளட மீட்புக்கும் 1 சபட்டி 
ஊசிகளள வழங்குகிறது (அதிகபட்சம் 4 சபட்டிகள் வளை). 

→ Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தின் பலனட்டட காலாவதியாகுோ? 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டமானது கனடாவிற்குப் புதிதாக 
வருபவர்களுக்குத் தற்காலிக நிவாைைம் அளிக்கும் வளகேில் 
வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் பலனட்ளடோனது 120 
நாட்கள் வளை யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட Novo Nordisk இன்சுலின்கள் மற்றும் 
ஊசிகளளத் யதர்ந்சதடுப்பதற்கான அணுகளல உறுதி சசய்கிறது. அந்த 
120 நாட்களுக்குள், இத்திட்டத்தின் பலளனப் சபறுபவர்கள் தனிோர் / 
துளை மருந்துக் காப்படீ்ளட வாங்க அல்லது பல்யவறு மாகாை 
மற்றும் பிைாந்திேப் சபாது மருந்துத் திட்டங்களுக்கு விண்ைப்பிக்க 
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.  

Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்ளத சசேல்படுத்திே 120 நாட்களுக்குள் 
தனிோர்/துளை அல்லது சபாது மருந்துக் காப்பீடு சபறப்பட்டால், 
அளதேடுத்து Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டப் பலன்கள் நிறுத்தப்படும். 
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→ உள்ளடக்கப்பட Novo Nordisk இன்சுலினுக்கு ஏமதனும் சசலவுகள் 
அல்லது கட்டணங்கள் உள்ளனவா? 
இல்ளல. Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டமானது Novo Nordisk தோரித்த 
மருந்து மற்றும் ஊசிகளின் சசலளவயும், அயதாடு சதாழில்துளற 
தைநிளலோல் நிர்ைேிக்கப்பட்ட மற்றும் விநியோகக் 
கட்டைங்களளயும் ஈடுகட்டுகிறது. 

→ Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டத்தில் ஊசிகள் மசர்க்கப்பட்டுள்ளனவா? 
இந்தத் திட்டத்தில் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஊசிகள் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
Novo Nordisk பதிலளிப்புத் திட்டம் ஒவ்சவாரு பலனட்ளட மீட்புக்கும் 1 
சபட்டி ஊசிகளள வழங்குகிறது (அதிகபட்சம் 4 சபட்டிகள் வளை).  

→ பல்மவறு ோகாண ேற்றும் பிராந்தியப் சபாது ேருந்துப் பலன் 
திட்டங்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கடள நான் எங்மக சபறலாம்? 
யமலும் தகவல்களுக்கு, கனடா அைசாங்கத்தின் வளலத்தளத்தில் 
இடம்சபற்றுள்ள Provincial and Territorial Public Drug Programs (மாகாை 
மற்றும் பிைாந்திேப் சபாது மருந்துத் திட்டங்கள்) பக்கத்ளதப் 
பார்ளவேிடவும். 

 

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

