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‘OHANA BAO TRẢ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC
KHỎE TỪ XA (TELEHEALTH SERVICE) CHO THÀNH VIÊN
‘Ohana rất vui mừng thông báo cho quý vị biết rằng
Nhà cung cấp sẽ cho quý vị biết liệu họ có
kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, Các Dịch Vụ
cung cấp Các Dịch Vụ Chăm Sóc Từ Xa hay
Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa là phúc lợi được bao trả.
không. Nhà cung cấp sẽ tính phí cho chúng
tôi đối với các dịch vụ này.
Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa sẽ được bao trả
giống như việc thăm khám trực tiếp của bác sĩ. Địa điểm QÚY VỊ CÓ THẮC MẮC?
Miễn phí 1-888-846-4262 (TTY 1-877-247-6272)
của quý vị không giới hạn quý vị và nhà cung cấp.
7 giờ 45 phút sáng đến 4 giờ 30 phút chiều
CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM,
theo Giờ Chuẩn Hawaii (HST)
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:
www.ohanahealthplan.com
■ Hội nghị qua video theo thời gian thực
■ Giao tiếp qua trang web bảo mật
tương tác/không tương tác
■ Chuyển hồ sơ y tế của quý vị một cách an
toàn. Bác sĩ của quý vị có thể sử dụng hình ảnh
Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng
chất lượng cao và các báo cáo của phòng thí
cách gọi điện thoại (hoặc nhấp chuột)!
nghiệm để chăm sóc sức khỏe cho quý vị.
Gọi Bộ Phận Dịch Vụ
Đường Dây Y Tá Tư
CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC BAO TRẢ
Khách Hàng:
BAO GỒM:
Vấn:
1-888-846-4262
■ Các cuộc gọi điện thoại, fax, hoặc email tiêu
1-800-919-8807
TTY:
1-877-247-6272
chuẩn – kết hợp hoặc tách riêng – sẽ không được
24 giờ một ngày/
Thứ Hai–Thứ Sáu,
coi là Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa
7 ngày một tuần
7 giờ 45 phút sáng đến
■ Việc lấy thuốc trực tuyến không phải là
4 giờ 30 phút chiều theo
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa
Giờ Chuẩn Hawai‘i (HST)
Bất kỳ sự chăm sóc trực tiếp nào cần chấp thuận
Hoặc truy cập
trước thì đồng thời cũng cần có sự chấp thuận
www.ohanahealthplan.com
trước đó thông qua Dịch Vụ Chăm Sóc Từ Xa.

NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI
CẦN BIẾT

KẾ HOẠCH VỀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH
Quý vị muốn sống theo lối sống lành mạnh? Thói quen ăn uống, tập thể dục và ngủ
nghỉ thông minh là tất cả những điều cần thiết.

KẾ HOẠCH ĂN UỐNG TỐT CHO SỨC KHỎE
	Tập trung vào rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các sản
phẩm từ sữa không có chất béo hoặc ít chất béo
■	
Sử dụng thịt nạc, thịt gia cầm, cá, đậu, trứng và các loại hạt
■	
Hạn chế muối (natri), chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa,
đường bổ sung thêm và rượu
■	
Kiểm soát kích thước khẩu phần
■

KẾ HOẠCH TẬP THỂ DỤC TỐT CHO SỨC KHỎE
	Vận động cơ thể để thấy được nhiều lợi ích nhất:

■

	
Lợi ích về sức khỏe bắt đầu từ việc tập thể dục ít nhất 1 giờ mỗi tuần

■
■

	
Giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính bằng cách luyện tập bài
tập có cường độ vừa phải trong tổng cộng 2 ½ giờ mỗi tuần, như
đi bộ nhanh

KẾ HOẠCH NGỦ NGHỈ TỐT CHO SỨC KHỎE
■
■

	Các nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa thiếu ngủ và béo phì
	Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể học cách thích nghi với
việc ngủ ít mà không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe
	Hãy ngủ đủ giấc vào ban đêm – điều này rất quan trọng với sức khỏe
tâm thần, sức khỏe thể chất, chất lượng cuộc sống và sự an toàn

■

Trao đổi với bác sĩ về những lựa chọn tốt cho sức khỏe phù hợp với quý vị.
Nếu quý vị cần bác sĩ mới hoặc cần trợ giúp đặt lịch hẹn,
vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng.

NGUỒN: National Heart, Lung and Blood Institute, “Treatment”, trích từ: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/
topics/obe/treatment#healthylifestylechanges and Office of Disease Prevention and Health Promotion, “Chapter 2: Physical
Activity Has Many Health Benefits”, trích từ: https://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx
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THEO DÕI THUỐC CỦA QUÝ VỊ
bằng Ứng Dụng Miễn Phí
Quý vị có thể gặp khó khăn khi theo dõi thuốc – đặc biệt nếu
quý vị dùng nhiều loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, đã có ứng
dụng để làm việc đó!
Hãy xem các ứng dụng miễn phí trên cả thiết bị Android và thiết
bị Apple. Có những ứng dụng đặc biệt được thiết kế để giúp
quý vị theo dõi thuốc và giám sát việc mua thêm thuốc.

Chỉ cần mở App Store và tìm kiếm
“medication reminders (nhắc nhở về
thuốc).” Sử dụng nhắc nhở phù hợp nhất
với nhu cầu của quý vị. Thật đơn giản!

HIỂU BIẾT VỀ TUYẾN GIÁP
Quý vị có thể không nghĩ nhiều về tuyến giáp của mình – cho đến khi nó gây ảnh
hưởng đến sức khỏe của quý vị. Tuyến giáp là một tuyến nhỏ ở cổ chuyên sản xuất
hoóc-môn. Nếu không hoạt động tốt, tuyến giáp có thể gây ra bệnh về tuyến giáp.
CỨ 100 NGƯỜI LẠI CÓ 5 NGƯỜI MẮC
CHỨNG SUY GIÁP
Bệnh này xuất hiện khi tuyến giáp không
sản xuất đủ hoóc-môn. Chứng bệnh này
có thể gây ra:
■ Tăng cân
■ Mệt mỏi
■ Đau khớp

CỨ 100 NGƯỜI LẠI CÓ 1 NGƯỜI MẮC
BỆNH TĂNG NĂNG TUYẾN GIÁP
Bệnh này xuất hiện khi tuyến giáp sản xuất
quá nhiều hoóc-môn. Bệnh có thể gây ra
các vấn đề về:
■ Xương
■ Cơ
■ Khả năng sinh sản

Phụ nữ trên 60 tuổi và những người có tiền sử gia đình bị bệnh có nguy cơ mắc bệnh cao
nhất. Có thể điều trị bệnh tuyến giáp. Trao đổi với bác sĩ của quý vị để tìm hiểu thêm.
NGUỒN: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “Thyroid Disease,” April 2017
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CHUYỂN TIẾP DỊCH VỤ CHĂM
SÓC CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi mong quý vị nhận được chăm sóc mà quý vị
cần. Đó là lý do vì sao chúng tôi hợp tác với quý vị để
đảm bảo quý vị nhận được chăm sóc khi:
■

■

■

■

Quý vị rời khỏi chương trình sức khỏe khác và vừa mới bắt đầu
cùng với chúng tôi
Một trong những nhà cung cấp của quý vị rời khỏi mạng lưới
của chúng tôi
Quý vị rời khỏi chương trình sức khỏe của chúng tôi để tham
gia chương trình khác
Quý vị chuyển sang giai đoạn trưởng thành và cần trợ giúp
chọn bác sĩ chăm sóc chính dành cho người lớn

GỌI CHO CHÚNG TÔI NẾU QUÝ VỊ CẦN TRỢ GIÚP
CHUYỂN TIẾP DỊCH VỤ CHĂM SÓC CỦA MÌNH.
Chúng tôi muốn quý vị tiếp tục gặp bác sĩ và nhận được thuốc quý vị cần. Gọi cho
chúng tôi hoặc nhờ nhà cung cấp gọi cho chúng tôi. Sử dụng thông tin liên lạc
được nêu trong phần “Những Số Điện Thoại Cần Biết” ở bìa trước của bản tin này.

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ (UM)
Chương Trình UM của chúng tôi đưa ra
quyết định về dịch vụ chăm sóc. Những
quyết định này chỉ được dựa trên:
Dịch vụ chăm sóc có phù hợp hay không
■ Dịch vụ
■ Dịch vụ chăm sóc có được bao trả hay không
Chúng tôi không thưởng cho bất kỳ ai từ chối việc
bao trả. Những người đưa ra quyết định của UM
không được trả tiền khi đưa ra quyết định không
sử dụng dịch vụ chăm sóc.
■

Quý vị có câu hỏi về Chương Trình
UM không?

Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp
trả lời những câu hỏi về quyết định bao trả.
Quý vị cũng có thể xem mục Chương Trình
UM trong Cẩm Nang Thành Viên.
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Quý vị cần định dạng ngôn
ngữ khác?

Vui lòng gọi điện để yêu cầu tài liệu ở
định dạng khác, bao gồm:
■ Những ngôn ngữ khác
■ Bản in cỡ chữ lớn
■ Băng ghi âm
Quý vị không phải trả phí cho tài liệu này.

GỌI CHO CHÚNG TÔI
NGAY HÔM NAY.

Số điện thoại được nêu trong
phần “Những Số Điện Thoại Cần
Biết” ở bìa trước của bản tin này.

TRẺ EM CÓ THỂ BỊ VIÊM KHỚP KHÔNG?
Quý vị có thể cho rằng viêm khớp là bệnh lý ảnh hưởng đến người lớn, tuy nhiên trẻ em cũng có
thể mắc bệnh này. Bệnh lý đó được gọi là viêm khớp thiếu niên (juvenile arthritis, JA) và có thể
ảnh hưởng đến bất kỳ đứa trẻ nào.
Các chuyên gia chưa biết nguyên nhân gây ra JA, nhưng họ cho rằng bệnh có thể xuất phát từ
vấn đề về hệ miễn dịch.
Nếu con của quý vị mắc bệnh JA, trẻ có thể có những triệu chứng như:
■ Đau hoặc cứng khớp
■ Sưng tấy
■ Khó đi lại hoặc mặc quần áo
Không thể chữa khỏi bệnh viêm khớp thiếu niên. Nhưng nếu điều trị, các triệu chứng của trẻ
có thể biến mất.
Trao đổi với bác sĩ của trẻ để tìm hiểu thêm.
Quý vị có thể cần gặp bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán các triệu chứng của trẻ.
NGUỒN: Centers for Disease Control and Prevention, “Childhood Arthritis”, trích từ:
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm

HIỂU BIẾT VỀ BỆNH TỰ KỶ
Quý vị có lẽ đã biết về bệnh tự kỷ. Tuy nhiên chính xác bệnh này là gì?
Tự kỷ là vấn đề phát triển liên quan đến não. Bệnh có thể ảnh
hưởng đến kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng xã hội. Bệnh có thể
khiến một số người hành động hơi khác với phần lớn những
người còn lại. Những người mắc bệnh này thường bắt đầu có
những triệu chứng trước 3 tuổi và sẽ duy trì bệnh suốt cuộc đời.
Các triệu chứng có thể bao gồm:
■ Thiếu kỹ năng giao tiếp bằng mắt
■ Gặp khó khăn khi tương tác với
người khác
■ Chậm nói
■ Nhún mình hoặc động tác tay
như chim bay

Kiểm soát bệnh
tự kỷ bằng:
■ Những thay đổi
về hành vi
■ Thay đổi trong
chế độ ăn
■ Thuốc

Trao đổi với bác sĩ của trẻ nếu quý vị lo lắng về bệnh tự kỷ.
Điều trị sớm có thể hỗ trợ sự phát triển của trẻ.
NGUỒN: Centers for Disease Control and Prevention, “Autism Spectrum Disorder (ASD)”, trích từ:
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html và https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html
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BỮA SÁNG: CÁCH TUYỆT VỜI ĐỂ BẮT ĐẦU
NGÀY MỚI
Các bà mẹ luôn nói rằng “Bữa sáng là bữa ăn quan trọng
nhất trong ngày” – và họ đã đúng.
Các chuyên gia cho biết những đứa trẻ ăn sáng sẽ học
tập tốt hơn ở trường. Chúng có thể tập trung vào việc
học thay vì cảm thấy đói.
Trường công lập có thể cung cấp bữa sáng miễn phí, vì
thế quý vị hãy đưa trẻ đến trường sớm.
Nếu quý vị dự định nấu bữa sáng ở nhà, hãy sáng tạo để đảm
bảo trẻ có một bữa sáng tốt cho sức khỏe. Sau đây là một số ý
tưởng về bữa sáng nhanh gọn, bổ dưỡng và phù hợp với trẻ:

1

Sáng tạo thay vì chỉ pha ngũ cốc.
■ Hâm lại thức ăn thừa từ đêm hôm trước
■ Trộn sinh tố với sữa và hoa quả
■ Sử dụng một ít hạt và hoa quả sấy khô

2

Sử dụng protein để đảm bảo đủ chất
dinh dưỡng cho trẻ.
■ Thử dùng trứng, các loại hạt, pho mát hoặc sữa chua
Chuẩn bị vào đêm hôm trước.
■ Trứng luộc kỹ cho bữa sáng nhanh gọn và tiện lợi
■ Cắt sẵn hoa quả hoặc rau củ để thêm vào bánh
pudding lạnh có sữa chua hoặc trứng ốp-lết (omelet)

3

NHỮNG CÁCH KẾT HỢP MÓN ĂN SÁNG DỄ DÀNG
Những ý tưởng tốt cho sức khỏe sau đây rất tuyệt vời và chỉ mất vài
phút để kết hợp với nhau. Những đứa trẻ lớn hơn thậm chí có thể tự
chuẩn bị cho mình.

Bánh cuộn làm từ bánh mì dẹt:

Phết bơ đậu phộng lên bánh mì dẹt làm từ bột mì nguyên cám, thêm
hoa quả và cuộn lại.

Kem chuối:

Nhúng chuối đã bóc vỏ vào sữa chua. Sau đó lăn vào ngũ cốc ăn sáng.

Pizza bánh mì nướng rau củ:

Phết một ít pho mát lên miếng bánh mì nướng làm từ ngũ cốc
nguyên hạt và thêm rau củ thái nhỏ yêu thích.

?

Quý vị
muốn tìm
hiểu thêm?
Hãy hỏi bác sĩ
của trẻ về tầm
quan trọng của
bữa sáng trong
buổi hẹn tiếp
theo với họ.

NGUỒN: U.S. Food & Drug Administration, “Healthy Breakfasts for Kids: It’s All About Balance”, trích từ: https://www.fda.
gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm456060.htm
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HƯỚNG DẪN
VỀ CHĂM SÓC
KỊP THỜI DÀNH
CHO QUÝ VỊ

Không ai thích đợi chờ
để được gặp bác sĩ.
Tùy thuộc vào bệnh
lý của quý vị, có
những thời điểm mà
việc chờ đợi quá lâu
có thể gây nguy hiểm.
Bác sĩ phải cung cấp cho quý vị
chăm sóc khẩn cấp và định kỳ
kịp thời. Thời điểm quý vị có thể
gặp được bác sĩ phụ thuộc vào
loại chăm sóc quý vị cần.

NHẤP
hoặc
GỌI
để nhận được Cập Nhật Mới Nhất

Về Bảo Hiểm Thuốc
Quý vị muốn tìm những thông tin mới nhất về
các loại thuốc mà chúng tôi bao trả? Đừng quên
truy cập trang mạng của chúng tôi. Quý vị sẽ tìm
thấy Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (viết tắt là PDL) của
chúng tôi. Quý vị có thể tìm hiểu về những loại
thuốc được thêm vào và loại bỏ khỏi danh sách gần
đây. Quý vị cũng sẽ tìm thấy những thay đổi đối với
các yêu cầu về thuốc hoặc giới hạn bảo hiểm. Chỉ
cần truy cập www.ohanahealthplan.com. Sau
đó nhấp vào “dành cho thành viên (for members)”,
chọn chương trình của quý vị và nhấp vào tab “nhà
thuốc (pharmacy)” ở trên cùng. Quý vị cũng có
thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại được ghi
ở bìa trước của bản tin này để biết các thông tin
cập nhật.

BÊN DƯỚI LÀ MỘT SỐ HƯỚNG
DẪN ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ LÊN LỊCH CHO
DỊCH VỤ CHĂM SÓC CỦA MÌNH:

	CHĂM SÓC KHẨN CẤP: trong vòng 24 giờ
THĂM KHÁM ỐM ĐAU KHÔNG KHẨN
CẤP DÀNH CHO TRẺ EM:
trong vòng 24 giờ
■ THĂM KHÁM ỐM ĐAU KHÔNG KHẨN
CẤP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN:
trong vòng 72 giờ
■ CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ: trong vòng 3 tuần
■ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HÀNH VI ĐỊNH KỲ:
trong vòng 4 tuần
■ CHĂM SÓC CHUYÊN MÔN ĐỊNH KỲ:
trong vòng 4 tuần
■

■

LUÔN LUÔN
TRAO ĐỔI
VỚI BÁC SĨ
CỦA QUÝ VỊ

Luôn luôn trao đổi với (các) bác sĩ của quý vị
về chăm sóc phù hợp với quý vị. Tài liệu này
không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Tài
liệu được dựa vào nguồn của bên thứ ba.
Chúng tôi giới thiệu tài liệu này cho quý vị
chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Việc
này không ngầm định rằng đây là những
phúc lợi mà ‘Ohana bao trả. Ngoài ra, ‘Ohana
không đảm bảo bất kỳ kết quả sức khỏe
nào. Quý vị nên xem lại chương trình của
mình hoặc gọi tới Bộ Phận Dịch Vụ Khách
Hàng để tìm hiểu xem một dịch vụ nào đó
có được bao trả hay không.
GỌI 911 hoặc gọi cho bác

sĩ của quý vị

ngay lập tức trong trường hợp cấp cứu y tế.
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