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 BC PharmaCare سی فارماکربی
 سقف پوشش بیمھ  برای نوارھای تست قند خون

 
 

ی پژوھشی است کھ سیاستگزاری بر پایھ کند. اینی نوارھای تست قند خون تحت پوشش بیمھ برای ھر بیمار را محدود میتعداد ساالنھ BC PharmaCareسی فارماکر بی
 .کننددھد تعداد دفعات باالی آزمایش قند خون مزایای محدودی برای افراد مبتال بھ دیابتی دارد کھ از انسولین استفاده نمینشان می

ی تعیین شده شما نوارھای تست قند خون بھ تعدادی بیش از حد ساالنھ اگر ی تعیین شده انجام دھند.توانند این آزمایش را بھ تعداد دفعات توصیھ شده در محدودهبیشتر مردم می
 را ببینید تا دریابید کھ واجد شرایط دریافت نوارھای بیشتر ھستید یا نھ. 2ی نیاز دارید، صفحھ

  کنید.دریافت می ی شما بستگی دارد بھ نوع درمان دیابتی کھ شماسقف تعداد ساالنھ شود؟ی من چگونھ تعیین میسقف تعداد ساالنھ

 ساالنھ تعداد سقف تذکرات درمان نوع
 مصرف را دیابت داروھای سایر شما خواه شود،می اعمال سقف این کنید،می مصرف انسولین اگر انسولین کمک بھ دیابت کنترل

 .نھ یا کنید
3,000 

 خطر کھ دیابت ضد داروھای با دیابت کنترل
 را) خون قند کمی یعنی( ھیپوگلیسمیا باالی
 شوندمی باعث

 بھ موسوم انسولین ترشح یکننده تحریک داروھای شامل ھیپوگلیسمیا باالی خطر دارای داروھای
 ،)آماریل( گلیمپیرید ،)دیامیکرون( گلیکازید: از عبارتند آن ھاینمونھ. شوندمی سکرتاگوگ انسولین
 ).گلوکونورم( ریپاگلینید ،)استارلیکس( ناتگلینید ،)دیابتا( گلیبورید

400 

 خطر کھ دیابتی ضد داروھای با دیابت کنترل
) خون قند کمی( ھیپوگلیسمیا ایجاد  برای کمی

 دارند

 آکاربوس: ھانمونھ. انسولین غیر یکنندهتحریک داروھای مانند ھیپوگلیسمیا پایین خطر دارای داروھای
 متفورمین اکتین النگ ،)ویکتوزا( لیراگلوتید ،)تراژنتا( لیناگلیپتین ،)بییتا( اکزناتید ،)گلوکوبای(
 )ژانوویا( سیتالگلیپتین ،)اُنگلیزا( ساکساگلیپتین ،)گلوکوفاج( متفورمین ،)گلومتزا(

200 

 200  زندگی یشیوه/غذایی رژیم با دیابت کنترل

 .شودمی اعمال باالتر سقف ھمیشھ شود،می شما شامل باال بندیدستھ یک از بیش اگر :مھم

 بھ کامپیوتری یشبکھ یک در را شما اطالعات داروخانھ گیرید،می را داروھایتان ینسخھ کھ بار ھر دارم؟ قرار بندیدستھ کدام در من کھ داندمی فارماکر چگونھ
 شما برای را مناسب تست نوارھای سقف و شودمی مداوا چگونھ شما دیابت کھ دھدمی تشخیص فارمانت اطالعات، این اساس بر. کندمی ثبت PharmaNet فارمانت نام

 سقف کند، تغییر شما بندیدستھ اگر. باشید صحیح بندیدستھ در ھمچنان شما کھ کرد خواھد بررسی فارمانت خرید،می را تست نوارھای شما کھ بار ھر. کندمی اعمال
 .شد خواھد روزبھ خودکار طور بھ نیز شما تست نوارھای یساالنھ

 



Coverage Limits for Blood Glucose Test Strips [Persian] 
   

ی خرید، تعداد نوارھای خریداری شده از سقف ساالنھھر بار کھ شما نوارھای تست را می ام؟رسیده خودم پوشش سقف بھ من کھ دانست خواھد فارماکر چگونھ
  .سی تماس بگیریدبا بیمھ بھداشت بی ھای زیراید، با شماره تلفنشما در سیستم فارمانت کسر خواھد شد. اگر شما مطمئن نباشید کھ از آغاز سال چند نوار تست خریداری کرده

 نوارھای کھ کنید حاصل اطمینان بکنید، بھتری یاستفاده خود یساالنھ مجاز تعداد از اینکھ برای. آری ھای انقضاء توجھ داشتھ باشم؟آیا الزم است کھ بھ تاریخ
  .باشند داشتھ تریطوالنی چھ ھر انقضاء تاریخ خریدمی کھ تستی

 تشیخص تا کنند کمک شما بھ توانندمی کھ ھستند نیز فراوانی آنالین منابع تان،دیابت مربی و پزشک بر عالوه کنم؟ تست را خونم قند میزان باید باریک وقت چند ھر
  :کنید دید ھاوبسایت این از موجود، منابع بھترین از تعادی بھ دستیابی برای. دھید انجام را تست گاه چند از ھر کھ دھید

  www.gov.bc.ca/pharmacare/bloodglucoseteststrips.html بھ نشانی PharmaCareوبسایت فارماکر  •
 www.diabetes.ca/takecharge در  Diabetes Canadaدیابت کانادا •
 بھ آدرس  Monitoring of Blood Glucose-Diabetes Canada Selfی قند خون موسوم بھ  وبسایتی برای محاسبھ •

http://guidelines.diabetes.ca/BloodGlucoseLowering/smbgcalculatorpwd 

 اگر. دھید انجام را تست بیشتری دفعات بھ کھ باشید داشتھ نیاز است ممکن خاص، شرایط برخی در چطور؟ دھم انجام را تست زیادی دفعات بھ کھ باشد الزم اگر
 – Diabetes Education Centre دیابت آموزش مرکز متخصصان از یکی یا – شما پزشک  کند،می صدق شما مورد در زیر موارد و کنیدنمی مصرف انسولین شما
 :بفرستند بیشتری آزمایش نوارھای ایبیمھ پوشش برای را درخواستی توانندمی

 ایدنیافتھ دست کرده تعیین پزشک کھ خونی قند سطح بھ بیشتر، یا ماه سھ مدت بھ •
 بگذارد تأثیر شما خون قند کنترل بر است ممکن کھ ایعارضھ ھر یا حاد بیماری یک •
 مانند داروھایی از استفاده بھ دادن پایان یا شروع مانند( بگذارد تأثیر خونتان قند سطح کنترل بر است ممکن کھ گرفتھ صورت شما دارویی ھایدرمان در تغییرھایی •

 )hyperglycemia ھایپرگلیسمیا یا hypoglycemia ھیپوگلیسمیا
 )تجاری خودروھای رانندگان ھوایی، ترافیک ھایکننده کنترل ھا،خلبان شغل مانند( نمایندمی ایجاد را باالیی ایمنی خطر ھیپوگلیسمیا مصرف ھاآن در کھ ھاییشغل •
 .بارداری دیابت •

 تواندمی ریزدرون غدد متخصص پزشک دارید، بیشتری تست بھ نیاز و کنیدمی مصرف انسولین اگر یا باشید، داشتھ باال موارد از بیش حتا ھاییتست بھ نیاز است ممکن کھ نادری شرایط در: توجھ
 .شوندمی بررسی موردی طور بھ ھادرخواست این. بفرستد فارماکر بھ بیشتر تست نوارھای برای درخواستی

 .بزنید زنگ سیبی بھداشت یبیمھ بھ توانم بیابم؟اطالعات مربوط بھ این مقررات را در کجا می

  7100-663-800-1: سیبی نقاط سایر از|    7151-683-604: ونکوور از تماس
 ھای رسمی).عصر (بھ جز تعطیلی۴صبح تا  ۸ھای رسمی) و شنبھ شب (بھ جز تعطیلی ۸صبح تا  ۸ساعات کار تماس با نمایندگان خدمات مشتری: دوشنبھ تا جمعھ، 

 .کندمی کمک معین پزشکی لوازم برخی و) پزشک ینسخھ دارای( تجویزی داروھای یھزینھ تأمین در کلمبیا بریتیش ساکنان بھ برنامھ این. است سیبی استان دارویی یبیمھ یبرنامھ نام BC PharmaCare فارماکر سیبی

http://www.gov.bc.ca/pharmacare/bloodglucoseteststrips.html
http://www.diabetes.ca/takecharge
http://guidelines.diabetes.ca/BloodGlucoseLowering/smbgcalculatorpwd
http://guidelines.diabetes.ca/BloodGlucoseLowering/smbgcalculatorpwd

