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Ubezpieczenie zdrowotne
Opcje przydatne dla osób z cukrzycą

Osobom z cukrzycą mogą grozić wysokie koszty opieki medycznej:
zaopatrzenia, leków i sprzętu medycznego.
Dla ulżenia im stworzono szereg opcji, dostępnych dla osób spełniających określone warunki.
Świadczenia okulistyczne
Ubezpieczyciel: Plan Ubezpieczeń Zdrowotnych Ontario (Ontario Health Insurance Plan (OHIP))
Kto się kwalifikuje?

Jakie świadczenia?

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi oraz pacjenci w wieku 19 lat i młodsi.

Jedno rutynowe badanie oczu co 12 miesięcy i wszelkie wymagane
badania dodatkowe.

Pacjenci w wieku od 20 do 64 lat z którąkolwiek z wymienionych
chorób: cukrzyca, jaskra (glaucoma), katarakta (cataract), choroba
siatkówki (retinal disease), niedowidzenie (amblyopia), upośledzenie
pola widzenia (visual field defects), choroba rogówki (corneal
disease) i zez (strabismus).

Dokładne badanie oczu przez optometrę lub lekarza co 12 miesięcy i
wszelkie wymagane badania dodatkowe.

Pacjenci w każdym wieku.

Niezbędne medycznie usługi leczenia oczu świadczone przez lekarza.

Informacje kontaktowe:
• ServiceOntario: 1-800-268-1154 (bezpłatny tylko w Ontario). W Toronto: 416-314-5518
• Wejdź na stronę www.health.gov.on.ca/english/public/pub/ohip/eyecare.html
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Leki i środki dostępne na receptę
Ubezpieczyciel: Ministerstwo Zdrowia i Długoterminowej Opieki (Ministry of Health and Long-Term Care),
Plan Refundacji Leków Ontario (Ontario Drug Benefit Plan (ODB))
Kto się kwalifikuje?

Na jakie środki?

Pacjenci objęci prowincjonalnym programem opieki społecznej oraz
osoby w wieku 65 i więcej lat.

Środki cukrzycowe, w tym większość typów insuliny (insulins), oraz
leki doustne (hipoglikemiczne) (hypoglycemics) i paski testowe do
badania krwi (blood testing strips).

Uwaga: Jeśli masz 65 lub więcej lat, korzystasz z ODB i Twój roczny dochód wynosi $16 018 lub więcej (lub łączny dochód dla małżeństwa
wynosi $24 175 lub więcej), musisz z góry uiścić dopłatę w kwocie $100 rocznie. Potem będziesz płacić do $6,11 za jedną receptę. Jeśli Twój
roczny dochód jest poniżej $16 018 lub $24 175 dla małżeństwa, nie jest wymagana żadna opłata z góry i będziesz płacić $2 od recepty.
Produkty wymienione w Formularzu ODB dla cukrzycy to:
• Doustne środki przeciwcukrzycowe (Oral antidiabetic agents)
• Insuliny (Insulins)
• Paski testowe (testing strips)

Informacje kontaktowe:
• Twój lokalny urząd opieki społecznej, aby ustalić, czy się kwalifikujesz do uzyskania tego ubezpieczenia. Zwróć się do biura regionalnego,
aby uzyskać informacje o Twoim lokalnym urzędzie opieki społecznej: www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/regionalMap/regional.aspx
• Twój farmaceuta
• Odwiedź stronę www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/odbf_mn.html

Ubezpieczyciel: Ministerstwo Zdrowia i Długotermiowej Opieki, Program Refundacji Leków Trillium (Trillium Drug Program)
Kto się kwalifikuje?

Na jakie środki?

Pacjenci, którzy wydają na leki kwoty wysokie w porównaniu z ich
rocznymi dochodami. Aby skorzystać z tego programu musisz
dokonać wpłaty z góry, w czterech ratach rozłożonych na przestrzeni
roku. Opłata ta jest ustalana na podstawie dochodów rodziny.

Środki cukrzycowe, w tym większość typów insuliny oraz leki
doustne (hipoglikemiczne) i paski testowe do badania krwi (blood
testing strips).

Informacje kontaktowe:
• 1-800-575-5386
• Odwiedź stronę http://health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspx
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Ubezpieczyciel: Ministerstwo Zdrowia i Długotermiowej Opieki, Program Sprzętu Pomocniczego (Assistive Devices Program (ADP))
Kto się kwalifikuje?

Na jakie środki?

Pacjenci w wieku 65 i więcej lat, otrzymujący codzienne zastrzyki
insuliny.

Doroczna dotacja w kwocie $170, wypłacana raz w roku, na zakup
igieł i strzykawek stosowanych do wstrzykiwania insuliny.

• 100 procent kosztu pompy insulinowej znajdującej się na liście
programu, która musi być sprzedana pacjentowi za cenę $6300,
zatwierdzoną przez ADP.
Dzieci, młodzież i dorośli z cukrzycą typu 1, którzy spełniają
medyczne warunki dopuszczenia. Musisz poddać się ocenie i kontroli
Programu Edukacji Cukrzycowej (Diabetes Education Program)
zarejestrowanego przez ADP.
Pacjenci, którzy będą się nadal kwalifikować będą musieli wykazać,
że spełniają warunki dopuszczenia.

• Refundacja pomp insulinowych może być wznawiana co pięć lat,
jeśli pompa przestała działać prawidłowo.

• Coroczna dotacja w kwocie $2400 na związane z tym wydatki,
wypłacana w czterech równych ratach (po $600 każda)
bezpośrednio pacjentowi lub jego legalnemu przedstawicielowi.
Dotacja musi zostać wykorzystana na zakup środków potrzebnych
do korzystania z pompy i musi być co roku odnawiana.

Informacje kontaktowe:
• Program Sprzętu Pomocniczego (Assistive Devices Program): 1-800-268-6021 (bezpłatny tylko w Ontario). W Toronto: 416-327-8804

Ubezpieczyciel: Ministerstwo Zdrowia i Długotermiowej Opieki, Program Sprzętu Pomocniczego,
administrowany przez Kanadyjskie Stowarzyszenie ds. Cukrzycy (Canadian Diabetes Association)
Kto się kwalifikuje?

Pacjenci spełniający warunki, którzy używają insuliny lub chorują na
cukrzycę ciążową.

Na jakie środki?
• 75 procent kosztu glukometru (blood glucose monitor), do $75, lub
75 procent kosztu mówiącego glukometru, do $300. Pacjenci mogą
skorzystać z tej dotacji co pięć lat.
• 75 procent kosztu lancetów i pasków testowych, do kwoty $820
rocznie.

Informacje kontaktowe:
Kanadyjskie Stowarzyszenie ds. Cukrzycy: 1-800-361-0796
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Dietetycy
Licencjonowani dietetycy pracujący w Ośrodkach Edukacji Cukrzycowej (Diabetes Education Centres) w ośrodkach ostrego pogotowia i
przychodniach rejonowych podlegają ubezpieczeniu OHIP. Prywatne ubezpieczenie może pokryć koszt wizyty u licencjonowanego dietetyka
prowadzącego prywatną praktykę. Aby ustalić, czy ubezpieczenie pokryje świadczenia zarejestrowanego dietetyka prowadzącego prywatną
praktykę, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Aby znaleźć Ośrodek Edukacji Cukrzycowej lub licencjonowanego dietetyka prowadzącego
praktykę prywatną, zadzwoń pod numer telefonu podany poniżej lub odwiedź wymienioną poniżej stronę internetową.

Informacje kontaktowe:
• Licencjonowany dietetyk, prowadzący prywatną praktykę, tel.: 1-877-510-510-2
• Odwiedź stronę www.ontario.ca/eatright

Pielęgnacja stóp

Kto się kwalifikuje?

Na jakie środki?

Osoby zamieszkałe w Ontario

Badania przeprowadzane osobiście przez lekarzy pod kątem
wszyskich okoliczności związanych z cukrzycą, w tym badanie stóp.
OHIP nie płaci za świadczenia takie jak obcinanie lub przycinanie
paznokci u nóg.

Informacje kontaktowe:
• ServiceOntario: 1-800-268-1154 (bezpłatny tylko w Ontario). W Toronto: 416-314-5518
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