
 صحت کی ذمہ داری
 جولوگ ذیابیطس سے ہیں ان کے لئے مددگار

 اختیارات

 جو لوگ ذیابیطس سے ہیں ُانہیں طبی رسد ، دواوں اور طبی آالت لے لئے بہت زیادہ اخراجات کا سامنا ہوسکتاہے۔
اس بوجھہ کو ُاٹھانے میں اہلیت کے حامل لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ، کئی پسندیدہ اختیارات موجود ہیں ۔

 آنکھوں کی نگہداشت کی خدمات
(Ontario Health Insurance Plan (OHIP) ذمہ داری مہیا کرنے والے: اونٹاریو ہیلتھ انشورنس پالن

 کن خدمات کے لئے؟کون اس کا اہل ہے؟

 ہر12 ماہ میں معمول کے مطابق  آنکھوںایسے مریض جو65   سال یا اس سے زائد ہیں اورایسے مریض جو19   سال کے یا اس سے کم ہیں۔
کا معائنہ اور کوئی بھی مطلوب پیروی کرنے واال جائزہ ۔

مریض جو 20تا 64سال کی عمر کے ذیل میں سے کسی بھی بیماری کی حالت میں ہیں : ذیابیطس، سبز موتیا، موتیا
بند، آنکھ کی پتلی کی بیماری ، بینائی کی کمزوری، میدان نظر میں نقائص، آنکھ کے ڈھیلے کی بیماری اور بھینگاپن۔

ہر 12ماہ میں کسی ماہر چشم یا ماہر صحت
سے آنکھوں کا معائنہ اور کوئی بھی ضروری

پیروی کرنے واال جائزہ۔

آنکھوں کی نگہداشت کی ضروری طبی خدماتتمام عمر کے مریض۔
 جو ماہرین صحت کے ذریعہ مہیا کی جائیں ۔

رابطہ:
 : (1154-268-800-1                                         صرف اونٹاریو میں ٹول فری)(Service Ontario) سروس اونٹاریو 

ٹورنٹو میں :416-314-5518  
 www.health.gov.ca/English/public/pub/ohip/ebeycare.html مالحظہ کریں:
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دواوں کےنسخے اور طبی اشیاء کی رسد
ذمہ داری مہیا کرنے والے : وزارت صحت اور طویل المدت نگہداشت اور اونٹاریوڈرگ بینیفٹ پالن

(Ministry of Health and Long-Term Care)and(Ontario Drug Benefit Plan(OBDI))

کن اشیاء کی رسد کے لئے؟کون مستحق ہوسکتا ہے ؟

ذیا بیطس کی اشیاءکی رسد کے لئے جن میں بیشتر قسم کی انسولین شامل ہیں ، اور خارجی طور پر لینےایسے مریض جو 65سال یا اس سے زائد ہیں اور وہ صوبائی سماجی امداد کے پروگرام پر ہیں ۔
والی ادویات (پائپو گالئے سیمکس)، اور خون کو ٹیسٹ کرنے کی پٹیاں ۔

(hypoglycemics) and (blood testing strips)

 استعمال کررہے ہیں اور آپ کی ساالنہ آمدنی16018(ODB)نوٹ : اگر آپ 65سال یا اس سے زائد ہیں ۔ 
 یا زائدہے (یا جوڑے کی مشترکہ آمدنی  24175 یا زائد ہے) تو آپ کو 100 ڈالر ساالنہ پہلے اداکرنا ہوگا۔

 اس کے بعد آپ 11-6   ڈالر ہر نسخے پر ادا کریں گے ۔ اگر آپ کی ساالنہ آمدنی 16018۔ڈالر یا جوڑے کی 24175ڈالر سے کم ہے تو کوئی بھی پیشگی ادائیگی ضروری نہیں ہوگی اور آپ
 2ڈالر نسخے کی فیس دیں گے ۔

فارمولری برائے ذیابیطس میں درج ہیں وہ یہ ہیں: (ODB) ایسی اشیاء جو او ڈی بی
(Oral antidiabetic agents)بذریعہ منہ دافع ذیابیطس •
 (Insulins)انسولینز•
 (Testing strips) ٹیسٹ کرنے والی پٹیاں•

رابطہ:
آپ کی مقامی سوشل سروس ایجنسی اس بات کا جائزہ لے گی کہ آپ اس کوریج لے لئے مستحق ہیں ۔ اپنے عالقائی دفتر سے رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے مقامی سوشل سروس ایجنسی کے بارے میں معلوم کریں:• 

www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/regionalMap/regional.aspx:  

آپ کا دوا فروش•

www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/obdf_mn.htmlمالحظہ کریں •

 (Trillium Drug Program)ذمہ داری مہیا کرنے والے : وزارت صحت اور طویل المدت نگہداشت ٹریلیم ڈرگ پروگرام

کن اشیاء کی رسد کے لئے؟کون مستحق ہے؟

ایسے مریض جن کی دواوں کی قیمت ان کی ساالنہ آمدنی کے تناسب سے زیادہ ہے ۔ آپ کے لئے
 ضروری ہوگا کہ آپ پہلے ادائیگی کریں جو ایک سال میں چار حصوں میں دی جائے گی تاکہ آپ اس

پروگرام تک رسائی حاصل کریں ۔ یہ ادائیگی آپ کی گھر کی آمدنی کے جائزے پر منحصر ہے۔

 ذیا بیطس کی اشیاء کی رسد کے لئے جن میں بیشتر قسم کی انسولین شامل ہیں ، اور
خارجی طور پر لینے والی

ادویات (اہئپوگالئے سیمکس) اور خون کو ٹیسٹ کرنے کی پٹیاں

 رابطہ:
•1-800-575-5386

http://health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspxمالحظہ کریں  •

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/regionalMap/regional.aspx
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/obdf_mn.html
http://health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspx
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 (Assistive Devices Program (ADP)) ذمہ داری مہیا کرنے والے: وزارت صحت اور طویل المدت نگہداشت ، اسٹوڈوائیس پروگرام

کن اشیاء کی رسد کے لئے؟کون مستحق ہے ؟

ٰسال کی عمر یا اس سے زائد ہیں اور وہ ٹیکے کے ذریعے انسولین روزانہ کی  ایسے مریض جو 65
بنیاد پر لیتے ہیں ۔

ڈالر کی ساالنہ گرانٹ  170

سوئیوں اور ٹیکوں کی خریداری ، 
 کے لئے تاکہ انسولین کا ٹیکہ لگایا جائے۔ 

بچے ، نوجوان اور بالغان جو ٹائپ ۔1ذیابیطس کے مریض ہیں جو پروگرام کے استحقاق
کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں ۔ الزم ہے کہ آپ کا کسیADP اے ڈی پی کے رجسٹرڈ

شدہ ڈایا بیٹس ایجوکیشن پروگرام نے جائزہ لیا اور اس کی پیروی کی ہو۔ 

ُ ایسے مریض جو مستحق ہوتے رہتے یہں انہیں اس بات کا اظہارکرنا ہے کہ وہ استحقاق
 کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں ۔

انسولین کے پمپ جو پروگرام کی فہرست میں درج ہیں۔ انکی  100 فیصد قیمت جو کہ الزماً  مریض•
 کو اے ڈی پی ADP کی منظور شدہ قیمت6300

ڈالر پر فروخت کرنی ہوگی۔  

انسولین کے پمپ کے لئے امداد ہر پانچ سال میں تجدید کی جاسکے گی اگر پمپ اچھی حاالت میں•
 کام نہیں کرراہ ۔ 

ڈالر کی ساالنہ گرانٹ ، متعلقہ اشیاء کے لئے، جو 2400

(600ڈالر)کی مساوی ادائیگیوں میں مریض یا اس کے ایجنٹ کو براہ راست دی جاتی ہیں۔ 
گرانٹ کو الزماً طبی اشیاء کے لئے استعمال کرنا ہوگا تاکہ پمپ کو کار آمد بنایا جائے اور الزماً ساالنہ کی

بنیاد پر تجدید ہونا ہے۔

رابطہ:
اسٹوڈووائیس پروگرام: (6021-268-800-1صرف اونٹاریو میں ٹو ل فری)ٹورانٹو میں:•

416-327-8804

 کے زیر اہتمام (Canadian Diabetes Association)کینیڈین ڈایا بیٹس ایسوسی ایشن (ADP)ذمہ داری مہیا کرنے والے : وزارت صحت اور طویل المدت نگہداشت ، اسٹوڈوائیں پروگرام
کن اشیاء کی رسد کے لئے؟کون مستحق ہے ؟

ُمستحق مریض جو انسولین لیتے ہیں یا انہیں حمل کے دوران کی
 ذیابیطس ہے ۔

فیصدی خون میں گلوکوز مانیٹر کے لئے75ڈالر تک یا75  فیصدی بولنے والے خون  میں• 75

گلوکوز مانیٹر 300۔ڈالرتک۔ مریض اس امداد تک ہر پانچ سال میں رسائی
حاصل کرسکتے ہیں ۔

فیصدی چھوٹے نکیلے نشتر اور ٹیسٹ کرنے والی لمبی• 75

پٹیاں ،820۔ڈالر ساالنہ تک

رابطہ:

کینیڈین ڈایا بیٹس ایسوسی ایشن: 1-800-361-0796•



4

صحت کی ذمہ داری ۔ جو لوگ ذیابیطس سے ہیں ُان کے لئے مددگار اختیارات

 ماہرین غذائیات
ز(Diabetes Education Centers) ایسے ، رجسٹرڈ ماہرین غذائیات جو ڈایا بیٹس ایجوکیشن سینٹر

کی ذمہ داری ہے ۔ کسی پرائیویٹ   OHIP جہاں کمیونٹی نگہداشت کے ماحول میں انتہائی نازک نگہداشت ہوتی ہے وہ
پریکٹس کرنے والے ماہر غذائیات کو دیکھنے کے لئے پرائیویٹ انشورنس اس کی ذمہ داری لے سکتی ہے ۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لئے آیا کہ رجسٹرڈ ماہر غذائیات جو پرائیویٹ طور پر کام کرتے ہیں ۔ ان کی خدمات آپ

ٰ کی انشورنس مہیا کرسکتی ہے تو اپنی انشورنس کمپنی سے رابطہ کریں ۔ڈایا بیٹس ایجوکیشن سینٹر کے مقام کو یا ڈایا بیٹس ایجوکیشن سینٹرز کے بارے میں معلومات کرنے کے لئے ذیل میں دئے گئے فون پر یا ویب سائٹ 
مالحظہ کریں۔

رابطہ:

رجسٹرڈ ماہر غذائیات جو پرائیویٹ طور پر کام کرتے ہیں کے لئے اس نمبر پر فون کریں ۔ 1-877-510-510-2•

  www.ontario.ca/eatrightمالحظہ کریں:•

پاوں کی نگہداشت
 (OHIP)ذمہ داری مہیا کرنے والے : اونٹاریو ہیلتھ انشورنس پالن

کن اشیاء کی ترسیل کے لئے ؟کون مستحق ہے ؟

 کسی ماہر صحت کے ذریعہ ذاتی طور پر ذیا بیطس کی نگہداشت کے تمام پہلووں کا جائزہ لیا گیا ہواونٹاریو کے باشندے
OHIPبشمول پیروں کے جائزے

ایسی خدمات کے لئے جیسے پنجوں کے ناخنوں 
کا کاٹنا یا چھانٹنا، ادائیگی نہیں کرتی ہے۔

رابطہ:
 (1154-268-800-1                                         صرف اونٹاریو میں ٹول فری)Service Ontario) :سروس اونٹاریو (• 

 ٹورنٹو میں :416-314-5518  
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http://www.ontario.ca/eatright
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