
 PHARMACARE | MINISTRY OF HEALTH| JANUARY 2021 [Vietnamese] 

Tôi muốn bỏ, nhưng không biết phải làm gì…    Hãy nói chuyện với một chuyên viên chăm sóc sức khỏe hoặc đến 

www.quitnow.ca. 

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình Bỏ Hút Thuốc…  Hãy đến www.gov.bc.ca/bcsmokingcessation. 

Tôi muốn miếng dán, kẹo cao su, hoặc kẹo ngậm có nicotin…  Hãy đến nhà thuốc tây địa phương. Quý vị không cần toa bác sĩ. 

Tôi muốn dùng các loại thuốc theo toa để giúp tôi bỏ hút 
thuốc…   

 Hỏi bác sĩ về các chọn lựa của quý vị. 

Tôi muốn tìm hiểu thêm về PharmaCare hoặc ghi danh với 
Chương Trình Fair PharmaCare…   

 Hãy đến www.gov.bc.ca/pharmacare hoặc gọi cho Cơ Quan Bảo 

Hiểm Sức Khỏe BC: 

Từ vùng Lower Mainland, 604 683-7151.  

Từ nơi khác trong B.C., gọi số miễn phí 1 800 663-7100. 

Sản Phẩm Đài Thọ PharmaCare Trả Gì 

Các loại thuốc theo toa — 

bupropion (Zyban®) hoặc 

varenicline loại chung không hiệu 

riêng (hiệu Champix® chỉ là 

quyền lợi một phần) 

Một chương trình điều trị liên tục đến tối đa 12 tuần (84 ngày) liên 

tiếp mỗi năm một lần. 

Tùy theo luật của chương trình 

PharmaCare của quý vị, PharmaCare 

có thể đài thọ toàn phần, một phần 

hoặc không đài thọ phí tổn đó. 

Kẹp cao su Nicorette®— 

Chỉ có vị Bạc Hà Rất Tươi 

Tối đa 9 hộp mỗi hộp 105 miếng kẹo cao su cho 12 tuần (84 ngày) 

liên tiếp mỗi năm một lần (mỗi lần đủ cho 28 ngày). 

Toàn phần phí tổn. 

Miếng dán Nicoderm®  Tối đa 12 hộp mỗi hộp 7 miếng dán trong 12 tuần (84 ngày) liên tiếp 

mỗi năm một lần (mỗi lần đủ cho 28 ngày). 

Toàn phần phí tổn. 

Kẹo ngậm Nicorette®  Tối đa 9 hộp mỗi hộp 88 viên kẹo ngậm cho 12 tuần (84 ngày) liên 

tiếp mỗi năm một lần (mỗi lần đủ cho 28 ngày). 

Toàn phần phí tổn. 
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