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BC PharmaCare 

Coverage Limit sa Blood Glucose Test Strips 
 

 
Nililimita ng BC PharmaCare ang bilang ng blood glucose test strips (panukat ng glucose o asukal ng dugo) na saklaw nito para sa isang pasyente bawat 
kalendaryong taon. Ang patakaran na ito ay batay sa pananaliksik na nagpapakita na ang mas madalas na pag-test ng asukal ng dugo ay may limitadong 
pakinabang para sa karamihan ng mga taong may diyabetes na di gumagamit ng insulin. 

Karamihan sa mga tao ay maaaring mag-test sa inirekumendang dalas sa ilalim ng itinakdang limit. Kung kailangan mo ng test strips na higit pa sa nasa taunang 
limit, tingnan ang impormasyon sa ika-2 pahina kung maaari kang maging kwalipikado para sa coverage ng mas maraming strips. 

Paano natutukoy ang aking taunang limit? Ang iyong taunang limit ay batay sa uri ng paggamot ng diyabetes na natatanggap mo. 

Kategorya ng Paggamot  Mga Talâ Taunang Limit ng Dami 

Pamamahala ng diyabetes sa pamamagitan 
ng insulin 

Kung gumagamit ka ng insulin, umaaplay sa iyo ang mas mataas na limit, gumagamit ka man  
o hindi ng iba pang mga gamot sa diyabetes. 

3,000 

Pamamahala ng diyabetes sa pamamagitan ng 
anti-diyabetes na mga gamot na may malaking 
panganib na maging sanhi ng hypoglycemia  
(o ang mababang asukal ng dugo)  

Kabilang sa mga gamot na may mas malaking panganib ng hypoglycemia ang insulin 
secretagogues. Mga halimbawa: glicazide (Diamicron®), glimepiride (Amaryl®),  
glyburide (DiaBeta®), nateglinide (Starlix®), repaglinide (Gluconorm®). 

400 

Pamamahala ng diyabetes sa pamamagitan ng 
anti-diyabetes  na mga gamot na may maliit na 
panganib na maging sanhi ng hypoglycemia  
(o ang mababang asukal ng dugo) 

Mga gamot na may mas kaunting panganib ng hypoglycemia tulad ng mga non-insulin 
secretagogues. Mga halimbawa: acarbose (Glucobay®), exenatide (Byetta®),  
linagliptin (Trajenta™), liraglutide (Victoza®), long acting metformin (Glumetza®),  
metformin (Glucophage®), saxagliptin (Onglyza®), sitalgliptin (Januvia®) 

200 

Pamamahala ng diyabetes sa pamamagitan 
ng diyeta/paraan ng pamumuhay  

 200 

Mahalaga: Kung naaangkop ka sa higit pa sa isa sa mga kategorya sa itaas, ang mas mataas na limit ang laging umaaplay. 

Paano malalaman ng PharmaCare kung saang kategorya ako kasama? Tuwing bumibili ka ng isang de-resetang gamot, itinatalâ ng iyong parmasya 
ang impormasyon sa isang network ng computer na tinatawag na PharmaNet. Batay sa impormasyong ito, tinutukoy ng PharmaNet kung paano ginagamot ang 
iyong diyabetes at inaaplay ang wastong limit (o bilang) ng test strip. Tuwing bumibili ka ng test strips, susuriin ng PharmaNet kung ikaw ay nasa tamang 
kategorya pa rin. Kapag nagbago ang iyong kategorya, ang iyong taunang limit para sa test strips ay awtomatikong ina-update. 
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Paano malalaman ng PharmaCare kung naabot ko na ang limit? Tuwing bumibili ka ng test strips, ang bilang ng strips mong binili ay ibabawas mula 
sa iyong taunang limit sa PharmaNet system. Kung hindi ka sigurado kung gaano karaming strips ang binili mo sa buong taon, kontakin ang Health Insurance BC 
sa mga numero ng teleponong nakalista sa ibaba.  

Kailangan ko bang bigyan ng pansin ang mga petsa ng pag-expire? Oo. Upang pinakamahusay mong magamit ang iyong taunang allowance para sa 
strips, siguraduhin na ang petsa ng pag-expire sa strips na binili mo ay pangmatagalan.  

Gaano kadalas dapat ang pag-test ng antas ng asukal ko sa dugo? Kasama ang iyong doktor at tagapagturo sa diyabetes, napakaraming 
mapagkukunan ng impormasyon online upang tulungan kang matukoy kung gaano kadalas mo kinakailangang mag-test. Para sa ilan sa mga pinakamahusay na 
mapagkukunan, bisitahin ang:  

• PharmaCare website sa www.gov.bc.ca/pharmacare/bloodglucoseteststrips.html  
• Diabetes Canada website sa www.diabetes.ca/takecharge 

Diabetes Canada Self-Monitoring of Blood Glucose calculator (Pansariling Pamamahala at Pagkalkula ng Asukal ng Dugo) sa 
http://guidelines.diabetes.ca/BloodGlucoseLowering/smbgcalculatorpwd 

Paano kung kailangan kong mag-test nang mas madalas? Sa ilang pagkakataon, maaaring kailangan mong mag-test nang mas madalas. Ang iyong 
doktor o isang propesyonal na pangkalusugan sa Diabetes Education Centre ay maaaring magpadala ng isang kahilingan sa PharmaCare para sa coverage ng 
karagdagang strips, kung ikaw ay di gumagamit ng insulin at mayroon kang: 
• di nakamit na target na antas ng asukal sa dugo, na tinukoy ng isang doktor, para sa tatlong buwan o higit pa 
• malubhang karamdaman o iba pang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa pag-control ng iyong asukal ng dugo 
• mga pagbabago sa iyong drug therapy na maaaring makaapekto sa pag-control ng iyong asukal ng dugo (tulad ng pagsimula o pagtigil ng mga gamot na 

naghihikayat ng hypo o hyperglycemia) 
• trabaho na kung saan ang hypoglycemia ay nagbabanta ng isang malaking panganib sa kaligtasan (hal., mga piloto, air traffic controller, commercial driver) 
• diyabetes habang nagbubuntis o gestational diabetes. 

Tandaan: Sa ilang kasong mayroon kang medikal na pangangailangan na mag-test nang mas madalas, o kung gumagamit ka ng insulin at kailangang mag-test nang mas 
madalas, maaaring magsumite ang iyong endocrinologist ng isang kahilingan sa PharmaCare para sa karagdagang strips. Ang mga kahilingan ay isinasaalang-alang batay 
sa kaso. 

Saan ako maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa patakaran?  Tawagan ang Health Insurance BC. 

Mula sa Vancouver, tumawag sa 604-683-7151 | Mula sa iba pang bahagi ng B.C., tumawag nang libre sa 1-800-663-7100.  

 Maaaring makipag-usap sa  Customer Service Representatives: Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi  (maliban sa mga pista opisyal) 
at Sabado ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon (maliban sa mga pista opisyal). 

Ang BC PharmaCare ay ang pangprobinsiyang programa ng insurance para sa gamot. Tumutulong ito sa mga gastos ng mga taga-British Columbia sa mga karapat-
dapat na de-resetang gamot at ilang medical supplies. 
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