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SAKUPEN TI ‘OHANA DAGITI SERBISYO TI TELEHEALTH
PARA KADAGITI KAMENG
Maragsakan la unay ti ‘Ohana a mangipakaammo
kadakayo nga manipud Enero 1, 2017, dagiti Serbisio ti
Telehealth ket karamanen kadagiti benepisio. Dagiti
Serbisyo ti Telehealth ket masakupan a kasla ti mismo
a panagbisita ti doktor. Sika ken ti tagaipaaymo ket
saan a malimitaran kadagiti lokasyonyo.
MABALIN A KARAMAN ITI SERBISIO
DAGITI, NGEM SAAN A LIMITADO ITI:
■ Pudno nga oras ti video a panagkomperensiya
■ Natalged nga interaktibo/saan nga
interaktibo a komunikasyon iti web
■ Natalged a pannakaiyakar dagiti medikal
a rekordmo. Mabalin nga agusar ti doktormo
kadagiti de-kalidad a ladawan ken kadagiti
lab report para iti pannakataripatom.
DAGITI SERBISYO A SAAN A MASAKUPAN
KET KAIRAMANAN DAGITI:
■D
 agiti kadawyan nga awag iti telepono, fax,
wenno email – nagtipon wenno nagsina –
ket saan a maikonsidera a Serbisyo ti Telehealth
■ Ti panangala iti medikasyon iti online ket
saan a Serbisyo ti Telehealth
Aniaman a taripato ti tao nga agkasapulan iti
nasapsapa a pammalubos, ket agkasapulan
iti isu met laeng a nasapsapa a pammalubos
babaen iti Telehealth.

Ibaga dagiti tagaipaay kenka nu idiayada dagiti
Serbisyo ti Telehealth. Dagiti tagaipaay ket
singiren dakami para kadagitoy a serbisyo.
ADDAAN SALUDSOD?
Awan-bayadna 1-888-846-4262 (TTY 1-877-247-6272)
7:45 a.m. agingga 4:30 p.m. Pagwadan nga Oras
ti Hawai‘i (HST) www.ohanahealthplan.com

DAGITI NUMERO
NGA AMMOEN

Maysa a tawag (wenno pindot)
laeng ti kaadayomi!

Awagan ti Serbisyo ti Kostumer:
1-888-846-4262
TTY: 1-877-247-6272
Lunes-Biyernes,
7:45 a.m. aginnga 4:30 p.m.
Pagwadan nga Oras ti
Hawai’i (HST)

Linya ti Balakad ti Nars:
1-800-919-8807
24 nga oras tunggal
aldaw/7 nga aldaw
tunggal lawas

Wenno bisitaen ti

www.ohanahealthplan.com

PLANO PARA ITI NASALUN-AT NGA ISTILO TI PANAGBIAG
Kayatmo kadi ti agbiag a nasalun-at? Ti kasapulan laeng ket umno a pannangan,
naiyugali a panag-ehersisio ken pannaturog a nasayaat.

PLANO PARA ITI NASALUN-AT A PANNANGAN
	Agpokus kadagiti natnateng, prutas, bukbukel (grains), ken
awan-tabana wenno bassit-tabana a produkto ti dairy
■	Karaman dagiti nalasag a karne, poultry, ikan, bukbukel, itlog ken nuts
■	Limitaran ti sodium, saturated ken trans fats, kanayonan nga
asukar ken arak
■	Kontrolem ti kaadu ti labaymo
■

PLANO PARA ITI NASALUN-AT A PANAGWATWAT
■

	Agtignayka tapno makitam dagiti adu a pagsayaatanna:
■	Dagiti benepisio iti salun-at ket mangrugi iti uray 1 nga oras
laeng ti panag-ehersisio iti kada lawas
■	Pababaen ti peggad iti adu a nakaro a saksakit babaen ti
2 ½ oras/lawas iti saan unay a makabannog nga ehersisio,
kas iti napartak a pannagna

PLANO PARA ITI NASALUN-AT A PANNATUROG
	Iparang dagiti panagadal nga adda pakainaigan ti kurang a turog
ken kinalukmeg
■	Ti maysa nga saan nga usto a pammati ket ti kunada a masursuro
kano ti bassit laeng a turog ken awan dakes nga epektona
■	Maturogka a nasayaat iti rabii – napateg para iti salun-at iti
panunot, salun-at iti pisikal, kalidad ti biag ken kinatalged
■

Kasaritam ti doktormo maipapan kadagiti nasalun-at a pagpiliam
nga umno para kenka.

No kasapulam ti baro a doktor wenno tulong para iti iskedyul ti pannakipagkita,
mabalin ta tawagam ti Customer Service.
DAGITI NAGALAAN: National Heart, Lung, and Blood Institute, “Treatment,” naadaw manipud: https://www.nhlbi.nih.
gov/health/health-topics/topics/obe/treatment#healthylifestylechanges ken Office of Disease Prevention and Health
Promotion, “Chapter 2: Physical Activity Has May Health Benefits,” naadaw manipud:
https://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx
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TANDAANAM DAGITI AGASMO
babaen iti libre nga App
Mabalin a narigat a tandaanam dagiti agasmo – lalo no adu ti
tumtumarem iti inaldaw. Ngem adda app para iti dayta!
Kitaem dagiti libre nga apps kadagiti Android ken Apple a
device. Adda dagiti espesial nga app a nadisenio a tumulong a
mangtandaan kadagiti agasmo ken mangmonitor kadagiti refill.

Luktam laeng ti App Store ken i-search ti
“medication reminders.” Usarem ti kasasayaatan
a maibagay iti kasapulam. Kasta kasimple!

PANANGAMMO ITI THYROID
Baka dimo unay in-intonaran ti thyroidmo – agingga a mangted kenka
ti probleman. Ti thyroid ket maysa a bassit a gland iti tengngedmo nga
agpatpataud kadagiti hormone. No saan nga usto ti panagtrabahona,
mabalin nga agturong daytoy iti sakit iti thyroid.
5 ITI KADA 100 NGA TAO KET ADDAAN
HYPOTHYROIDISM
Dayta nu saanen a mangpataud ti
thyroidmo iti umanay a hormone. Mabalin
a mangparnuay ti:
■ Kanayonan a timbang
■ Nalaka a pannakabannog
■ Naut-ot a nagsusuopan

1 ITI KADA 100 A TAO TI ADDAAN
HYPERTHYROIDISM
Dayta ket no adu la unay a hormone ti
patpatauden ti thyroidmo. Mangpataud
kadagiti problema iti:
■ Tulang
■ Piskel
■ Pertilidad wenno Kinabunga

Dagiti babbai a nasursurok ngem 60 ti edadda, ken dagiti addaan kadagiti kabagian nga
naaddaan iti kasta a sakit ket kangrunaan a mabalin nga agsakit. Maagasan ti sakit iti thyroid.
Kasaritam ti doktormo tapno ad-adu pay ti maammuam.
NAGALAAN: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “Thyroid Disease,” Abril 2017

Kameng POKUS

3

BALBALIWANYO TI URNOS TI
PANNAKATARIPATOYO

Kayatmi a magun-odmo ti pannakataripato a kasapulam.
Isu a makipagtrabtrabahokam kenka tapno masigurado
a magun-odmo ti pannakataripato nu:
■
■
■
■

Ibatim ti sabali a health plan ken no mangrugrugika pay laeng kadakami
Maysa kadagiti tagapaay-mo ti pumanaw iti network-mi
Ibatim ti health plan-mi tapno umakarka iti sabali
Ti panagbaliw ti kasasaad nga agturong ti kinalakay ken nu
kasapulam ti tulong iti panangpili iti kangrunaan a taripato
a mangngagas kadagiti nataengan

TAWAGANDAKAMI NO KASAPULANYO TI TULONG ITI
PANAGBALBALIW ITI KASAPULANYO A PANNAKATARIPATO.
Kayatmi nga itultuloyyo ti agpakita iti doktor ken maawatyo dagiti agas a kasapulanyo.
Umawagka wenno paawagem ti tagapaaymo. Usaren ti contact information a nailista
iti babaen ti “Dagiti Numero nga Ammoen” iti sango a panid daytoy a pagiwarnak.

TI UTILIZATION MANAGEMENT (UM) PROGRAM
Ti UM Program-mi ti mangaramid iti
pangngeddeng mainaig iti panangtaripato.
Dagitoy a pangngeddeng ket naibatay laeng iti:

No maitutop ti pannakataripato
■ Serbisio
■ Nu ti pannakataripato ket karaman
Saanmi a gunggonaan ti asinoman a mangilibak
iti coverage. Dagiti para desision ti UM ket saan
a mabayadan para kadagiti desisionda a saan a
mangusar iti taripato.
■

Adda kadi saludsodmo maipapan
iti UM Program?

Awagan dakami. Mabalinkami a tumulong
a mangsungbat kadagiti saludsod maipapan kadagiti
desisyon ti masakupan. Mabalinmo met a kitaen ti
seksion ti UM Program iti Member Handbook mo.
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Kasapulam kadi ti format iti
sabali a pagsasao?

Mabalin nga umawagka tapno
agkiddaw kadagiti kasapulan
(materiales) iti sabali a format,
karaman ditoy dagiti sumaganad:
■ Sabali a pagsasao
■ Dadakkel ti letrana
■ Audiotapes
Awan ti bayadna daytoy.

AWAGAN DAKAMI ITAN.

Dagiti numero ket nakalista iti
“Dagiti Numero nga Ammoen”
a seksion iti sango a panid
ti pagiwarnak.

POSIBLE KADI NGA AG-ARTHRITIS TI UBBING?
Mabalin a panunotenyo a ti arthritis ket sakit a mangapekto laeng kadagiti natataengan, ngem
mabalin a pati dagiti ubbing ket maapektaran met iti daytoy. Maawagan daytoy a juvenile
arthritis (JA) ken mabalin a maapektaran ti asinoman nga ubing.
Saan pay a masigurado dagiti eksperto nu ania ti pakaigapuan ti JA, ngem ti ammoda ket
mabalin a nagtaud daytoy iti problema a nainaig iti immune system.
No ti anakmo ket addaan iti JA, mabalin nga addaan isuna kadagiti sintoma a kas iti:
■ Nasakit a pagsusuopan wenno panagpatangken
■ Panagebbal
■ Marigatan a magna wenno agsukat
Saan a maagasan ti Juvenile Arthritis. Ngem babaen iti panagpaagas, mabaliln a mapukaw
dagiti sintomas
Kasarita ti doktor ti anakmo tapno ad-adu pay ti maammuam.
Mabalin nga masapul mo ti espesialista tapno madayagnos dagiti sintomas ti anakyo.
NAGALAAN: Ti Centers for Disease Control and Prevention, “Childhood Arthritis” naadaw manipud:
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm

PANANGAMMO ITI AUTISM

Mabalin a nangnangngegmon ti maipapan iti autism. Ngem
ania a talaga daytoy?
Ti autism ket maysa a problema iti panagrang-ay iti utek. Mabalin
nga apektaranna ti panagsao ken pannakilangen. Mabalin
a pagbalinenna ti maysa a tao nga agtignay a naiduma kadagiti
sabali. Dagiti sintomas iti dayta ket masansan nga agparang
sakbay iti edad a 3 agingga tungpal biagda.
Dagiti sintomas ket kairamanan dagiti:
■ Kurang a pannakikinnita iti mata
■ Marigatan a makilangen iti sabsabali
■ Naladaw a panagsao
■ Panagyugayog ti bagi ken
panagpayagpag dagit ima

Imanehar dayta
babaen iti:
■ Panagbalbaliw iti
personalidad
wenno kababalin
■ Panangbalbaliw
iti dieta
■ Agas

Makisarita iti doktor ti anak mo nu adda pakaseknam iti sakit nga autism.
Ti dagus a panagpaasikaso wenno panagpaagas ket makatulong iti
panagrang-ay ti anakmo.
NAGALAAN: Ti Centers for Disease Control and Prevention, “Autism Spectrum Disorder (ASD),” naadaw manipud:
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html ken https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html
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PAMIGAT: RUGIAM TI ALDAWMO NGA USTO.
Kanayon nga ibaga ti Ina a “Ti pamigat ti kapatgan
a pannangan iti kada aldaw” – ket usto isuna.
Kuna dagiti eksperto a nalalaing dagiti ubbing
a mangmangan iti pamigat ngem kadagiti saan.
Maipamaysada ti agadal imbes a mabisbisinda.
Mabalin a libre ti pamigat kadagiti publiko nga eskwelaan,
itulodmo ngarud a masapa dagiti annakmo iti eskwelaan.
No met panggepmo a mamigat dagiti ubbingmo iti
pagtaenganyo, agbalinka a managpartuat tapno masigurado
a nasalun-at dagiti annakmo. Dagitoy dagiti sumagmamano
nga ideya wenno kapanunotan para iti napaspas, nasustansya
ken makaay-ayo kadagiti ubbing a taraon wenno makan.
a managpartuat saan laeng a
1 Agbalin
ti (cereal) box.
■ Ipapudot dagiti natedda iti napalabas a rabii
■ Mangaramid iti smoothie nga adda gatas na
■ Nayonan met kadagiti nuts ken
napakebbet a prutas
Nayonan pay ti protina tapno mabussog
2 dagiti ubbing.
■ Padasen ti itlog, nuts, keso
wenno yogurt
3 Isaganan dagitoy iti rabii pay laeng.
■ Manglingta kadagiti itlog para iti kabiitan a pamigat
■ Mang-iwa kadagiti prutas wenno natnateng tapno
maisagana para iti yogurt parfait wenno omelet

NAPASPAS NGA ARAMIDEN A BREAKFAST COMBOS
Dagitoy a kapanunotan ket nasalun-at, naimas ken agpaut laeng iti
sumagmamano a minuto nu isagana. Mabalin met nga isagana dagiti
dadakkelen nga ubbing ti bukodda a taraon.

Tortilla roll-up:

Palamanam iti peanut butter ti whole-wheat tortilla, nayonan iti prutas
sa i-roll.

Banana pop:

Isawsaw ti naukisan a saba iti yogurt. Sa i-roll iti granola.

Veggie pizza toast:

Parabawam iti keso ken iti paboritom a natnateng ti whole-grain toastmo.

?

Kayatmo
pay kadi
a maammuan
ti ad-adu?

Mabalinmo
a saludsoden
iti doktor ti
anakmo maipapan
iti kinapateg
ti pamigat iti
sumaruno nga
pannakipagkita
ti anakmo.

NAGALAAN: U.S. Food & Drug Administration, “Healthy Breakfast for Kids: It’s All About Balance,” naadaw
manipud: https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm456060.htm
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TI GIYAM ITI
PANNAKATARIPATO
ITI UMNO
A TIEMPO
Awan ti makinkayat nga
agur-uray a mangkita
iti doktor. Depende iti
kasasadmo, adda dagiti
gundaway a napeggad
ti aguray iti nabayag.
Masapul nga ipaay dagiti
dodoktor iti napaspas ken
ti regular a taripato iti usto
a tiempo. Nu kaano a bisitaem
iti doktor, depende dayta iti
tipo ti pannakataripato
a kasapulam.

PINDUTEN
wenno
UMAWAG
para kadagiti Kabaroan nga Update iti

Masakupan nga Agas
Kayatmo kadi a maammoan dagiti kabaroan nga
agas a saksakupenmi? Siguradoem a bisitaen
ti websitemi. Masarakam idiay ti Preferred
Drug List mi (wenno PDL para iti naab-ababa).
Maammoam maipapan kadagiti kabaroanan
a nainayon wenno naikkat. Masarakam met
dagiti panagbaliw iti aniaman a makalikagum ti
agas wenno limitasyon iti masakup. Mapanka
laeng iti www.ohanahealthplan.com. Samonto
pinduten ti “for members,” pilyem ti planom ken
pinduten ti “pharmacy” tab iti ngato. Mabalinka
met a tumawag kadakami para kadagiti update
iti numero a nakalista iti sango
daytoy a pagiwarnak.

DAGITI SUMAGANAD KET DAGITI
PAGALAGADAN A MANGTULONG PARA
TI PANANGI-ISKEDIUL ITI TARIPATO:

	NAGANAT APURADO A
PANNAKATARIPATO: iti uneg ti 24 nga oras
■ SAAN NGA APURADO A PANAGBISITA
ITI MASAKSAKIT NGA UBING:
iti uneg ti 24 nga oras
■ SAAN NGA APURADO A PANAGBISITA
ITI MASAKSAKIT NGA NATAENGAN:
iti uneg ti 72 nga oras
■ REGULAR A PANNAKATARIPATO:
iti uneg ti tallo a lawas
■ REGULAR A PANNAKATARIPATO ITI
SALUN-AT MAINAIG ITI KABABALIN
WENNO PERSONALIDAD:
iti uneg ti uppat a lawas
■ REGULAR NGA ESPESYAL A PANNAKATARIPATO:
iti uneg ti uppat a lawas
■

KANAYON A
KASARITAM
TI DOKTORMO

Kanayon a kasaritam ti (dagiti) doktormo
maipanggep iti taripato a rumbeng
para kenka. Daytoy a materyales ket
saanna a sukatan ti balakad ti doktormo.
Nakabasar laeng daytoy kadagiti third
party a nagalaan. Iparparangmi laeng
daytoy para iti impormasyonmo. Saanna
nga iparangarang a dagitoy ket benipisyo
a sakupen ti ‘Ohana. Maysa pay, saan
a garantiya-an ti ‘Ohana ti aniaman
a resulta ti salun-at. Kasapulan a repasoem
ti planom wenno awagam ti Serbisyo ti
Kostumer tapno maamoam nu ti maysa
a serbisyo ket masakupan.
AWAGAM TI 911 wenno ti doktormo
a dagus iti tiempo ti emerhensiya iti salun-at.
Kameng POKUS
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