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 معلومات  کی پروگرام

کینیڈا آنے والے ان نووارد تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے  (  www.nnrp.caنووو نارڈسک ریسپانس پروگرام )

انسولینز اور سوئیوں کا  لیے ہے جنہیں دوا کے بیمہ تک رسائی نہیں ہے اور جن کے پاس نووو نارڈسک کے اپنے 

 متحمل ہونے کے مالی ذرائع نہیں ہیں۔ 

 تفصیالت  کی پروگرام

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام مریض کا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ فعال ہونے کی تاریخ  

 تا ہے۔ دنون تک کے لیے نووو نارڈسک کی چنیدہ انسولین )انسولینز( اور سوئیاں فراہم کر 120سے 

یہ پروگرام مریض کے لیے نجی / تکمالتی دوا کے بیمے کے حصول یا عوامی دوا پروگرام کے لیے درخواست 

 تعاون فراہم کرنے کے ارادے سے ہے۔ عارضیدینے کے دوران 

دنوں کے اندر نجی / تکمالتی یا عوامی دوا کا   120اگر نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فعال ہونے کے دن سے  

 بیمہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو، نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے فائدے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔

 کارڈز بینیفٹ کے پروگرام

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بینیفٹ کارڈز مریضوں کو ان کے نگہداشت صحت کے پیشہ ور فرد کے  

 ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔ 

 تعاون  لئے کے ڈیوائسز ڈیلیوری انسولین

▪ FlexTouch® (انگریزی) ویڈیو کی استعمال طریقہ کے انجیکشن 

▪  4 ®NovoPen  )انجیکشن کے طریقہ استعمال کی ویڈیو )انگریزی 

▪ Echo ®NovoPen® (انگریزی) ویڈیو کی استعمال طریقہ کے انجیکشن 

 ہیں؟  درپیش سواالت مزید

- 800-1معلومات کے لیے، نووو نارڈسک کسٹمر کیئر سے  مزیدنووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بارے میں 

 پر رابطہ کریں۔  465-4334

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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   شمولیتیں میں پروڈکٹ

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

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

Levemir® 
2412829  - FlexTouch ®Levemir® 

2271842  - Penfill ®Levemir®  

NovoMix ® 2265435  - 30 Penfill ®NovoMix®  

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

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

ge ®Novolin  ٹورنٹو 
2024284  - Novolin®  ٹورنٹوPenfill® 
2024233  - Novolin®  ٹورنٹو 

 ایم ایم x 6ٹپ ای ٹی ڈبلیو  32G ®ovoFineN سوئیاں  

ENPOVON®
  دستیابی 

4 ®NovoPen  ڈیوائسز فارمیسی میں مریضوں کے لیے بغیر کسی الگت کے دستیاب ہیں۔ 

Echo ®NovoPen ®   درخواست کرنے پر، نگہداشت صحت کے پیشہ ور فرد کے دفتر میں یا ذیابیطس
کے مقامی تعلیمی سنٹر پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ، فارماسسٹس نووو نارڈسک کسٹمر کیئر 

ڈیوائسز کی درخواست کر سکتے   ®Echo ®NovoPenبر پر رابطہ کر کے محدود مقدار میں سے اس نم
 ۔4334-465-800-1ہیں: 

 اس پروگرام میں شامل پروڈکٹس نووو نارڈسک کینیڈا انکارپوریٹڈ کی کلی صوابدید پر ہیں  

 اور پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ 
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 سواالت  گئے پوچھے اکثر

  کیا بینیفٹ کارڈ کو نووو نارڈسک کی ایک سے زائد دوا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ 

ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ واحد محیط تھراپی کے لیے یا نووو نارڈسک کی احاطہ شدہ ! نووو نارڈسک ہاں

 انسولینز کے کسی بھی مرکب کے لیے ریڈیم کرایا جا سکتا ہے۔

  کیا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ ایک سے زائد بار استعمال کیا جا سکتا ہے؟ 

دنوں تک انسولین ری فِلز کے لیے استعمال کیا  120رام کا ایک ہی بینیفٹ کارڈ  ! نووو نارڈسک ریسپانس پروگہاں

ڈبے  4ڈبہ سوئیاں )زیادہ سے زیادہ  1جا سکتا ہے۔ نیز نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فی بینیفٹ کارڈ ریڈیمپشن 

 تک( فراہم کرتا ہے۔ 

  ہے؟  کیا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بینیفٹ کارڈ کی اختتامی مدت 

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کینیڈا میں نووارد افراد کو عارضی راحت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔  

دنوں تک نووو نارڈسک کی چنیدہ انسولینز اور سوئیوں تک رسائی یقینی بناتا ہے۔ ان   120پروگرام کا بینیفٹ کارڈ 

ا بیمہ خریدنے یا متعدد صوبائی یا خطہ جاتی عوامی  دنوں میں، پروگرام کے شرکاء کو نجی / تکمالتی دوا ک 120

 دوا کے پروگراموں کے لیے درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔  

دنوں کے اندر نجی / تکمالتی یا عوامی دوا کا   120اگر نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فعال ہونے کے دن سے  

 وگرام کے فائدے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔بیمہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو، نووو نارڈسک ریسپانس پر

  کیا شامل شدہ نووو نارڈسک انسولین کے لیے کوئی الگت یا فیس ہے؟ 

نہیں۔ نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام نووو نارڈسک کی بنائی گئی دوا اور سوئیوں کی الگت کا نیز صنعتی معیار  

 کے مارک اپ اور تقسیم کی فیس کا احاطہ کرتا ہے۔ 

 وو نارڈسک ریسپانس پروگرام میں سوئیاں شامل ہیں؟ کیا نو 

ڈبہ سوئیاں   1چنیدہ سوئیاں اس پروگرام میں شامل ہیں۔ نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فی بینیفٹ کارڈ ریڈیمپشن 

 ڈبے تک( فراہم کرتا ہے۔   4)زیادہ سے زیادہ 

  کہاں سے حاصل   ے میں مزید معلومات میں متعدد صوبائی و خطہ جاتی عوامی دوا کے بنیفیٹ پروگراموں کے بار

 کر سکتا ہوں؟ 

 صوبائی اور خطہ جاتی عوامی دوا کے پروگرامزمزید معلومات کے لیے حکومت کینیڈا کی ویب سائٹ پر موجود 

 کا صفحہ مالحظہ کریں۔ 

 

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

