BE WELL
Lời khuyên, công cụ và nguồn
lực cho thành viên để hỗ trợ
lối sống lành mạnh

Mục Tiêu Của Chúng
Tôi Là Chất Lượng
Lời Khuyên cho Thai
Kỳ Khỏe Mạnh
Lời Nhắc Về
Chủng Ngừa HPV
Bệnh Tiểu Đường & Sử
Dụng Statin
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Chăm Sóc Trước Sinh:
Những Vấn Đề Quan Trọng
với Quý Vị và Trẻ Nhỏ

Lời Nhắc Về
Chủng Ngừa HPV
Bộ Phận Điều Phối Dịch
Vụ Có Thể Giúp Quý Vị
Như Thế Nào
Chương Trình Quản
Lý Bệnh
10 Món Ăn Vặt Tốt Cho
Sức Khỏe
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Phương Pháp Kiểm Soát
Căng Thẳng
Luôn Trao Đổi
với Bác Sĩ Của Quý Vị
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NHỮNG SỐ ĐIỆN
THOẠI CẦN BIẾT
Quý vị có thể liên hệ
với chúng tôi bằng
cách gọi điện thoại
(hoặc nhấp chuột)!
GỌI BỘ PHẬN DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG:

X

1-888-846-4262
TTY: 711
Thứ Hai–Thứ Sáu,
7:45 sáng đến 4:30 chiều
Giờ Chuẩn Hawaii (HST)

ĐƯỜNG DÂY Y TÁ TƯ VẤN:

X

1-800-919-8807
24 giờ một ngày/
7 ngày một tuần

Hoặc truy cập
www.ohanahealthplan.com

MỤC TIÊU CỦA
CHÚNG TÔI LÀ

CHẤT
LƯỢNG
Ở ‘Ohana Health Plan,
chúng tôi luôn nỗ lực
để phục vụ tốt hơn. Trên
thực tế, chúng tôi có một
chương trình chuyên tìm
các cách để mang đến
sự chăm sóc và dịch vụ
tốt hơn. Chương trình đó
được gọi là Chương Trình
Cải Thiện Chất Lượng (QI).
Hàng năm, chúng tôi đều
đặt mục tiêu để chăm sóc
quý vị tốt hơn.

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG VIỆC CHÚNG TÔI
ĐÃ LÀM ĐƯỢC TRONG NĂM 2017:


Giúp thành viên đặt được buổi hẹn khám với bác sĩ



Gặp gỡ các nhà cung cấp để kêu gọi họ cùng tham
gia cải thiện chất lượng với chúng tôi



Chào đón các bác sĩ mới tham gia mạng lưới



Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng để
giúp quý vị nhận được chăm sóc cần thiết



Xem xét các khảo sát dành cho thành viên để tìm ra
những cách cải thiện



Giúp quý vị tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe cũng như
trao đổi về các dịch vụ và khám sàng lọc dành cho quý vị



Bắt đầu tổ chức chương trình tưởng thưởng cho
thành viên để tặng thưởng cho thành viên hoàn tất
khám sàng lọc sức khỏe



Bắt đầu tổ chức các dịch vụ Telehealth như một phúc
lợi được bao trả của chương trình



Tăng thêm yêu cầu về đào tạo nhân viên để phục
vụ quý vị tốt hơn khi quý vị gọi đến

Tiếp tục ở trang 4
Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp. 3

Tiếp tục từ trang 3

TRONG NĂM
2018, CHÚNG
TÔI SẼ:










Trao đổi với quý vị về
nhu cầu chăm sóc sức
khỏe và cách quý vị
cải thiện sức khỏe
Tiếp tục thực hiện
chương trình phần
thưởng cho thành
viên hoàn tất các
đợt khám sàng lọc
sức khỏe
Giúp quý vị tìm bác sĩ
mới hoặc lên lịch thăm
khám với các bác sĩ của
quý vị
Trao đổi với bác sĩ của
quý vị về cách chăm
sóc sức khỏe của quý
vị tốt hơn
Thêm nhiều bác sĩ vào
mạng lưới để giúp
quý vị nhanh chóng
nhận được chăm sóc
cần thiết

QUÝ VỊ CÓ
MUỐN NHẬN
BẢN SAO
CỦA MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH
QI KHÔNG?

BỆNH
LOÃNG XƯƠNG
Quý Vị Có Nguy Cơ
Mắc Bệnh Không?

Hàng triệu người tại Hoa Kỳ mắc hoặc có nguy cơ
mắc bệnh loãng xương. Căn bệnh này khiến xương
yếu và có nhiều khả năng bị gẫy.

CÁCH PHÒNG NGỪA:
Đảm bảo cho xương chắc khỏe. Cách thực hiện:
 Có chế độ ăn uống cân bằng với nhiều canxi và
vitamin D
 Tập thể dục thường xuyên
 Không hút thuốc

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ:
Bệnh này thường gặp nhất ở phụ nữ lớn tuổi. Quý vị có
thể có nguy cơ mắc bệnh nếu quý vị:

 Nhỏ người và gầy yếu
 Gia đình có tiền sử mắc bệnh
 Sử dụng những loại thuốc nhất định

Vui lòng gọi cho
Bộ Phận Dịch Vụ
Khách Hàng.
1-888-846-4262
(TTY 711)

Hầu hết mọi người không biết mình đã mắc bệnh loãng
xương cho đến khi bị gẫy xương. Hãy xét nghiệm mật độ
xương để biết quý vị có nguy cơ loãng xương hay không.

Ðảm Bảo Sức Khỏe.
4 Tương Lai Tốt Ðẹp.

NGUỒN: U.S. National Library of Medicine, “Osteoporosis,” trích từ:
https://medlineplus.gov/osteoporosis.html

Tìm hiểu thêm. Trao đổi với bác sĩ ngay
hôm nay.

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:




Trao đổi với bác sĩ của trẻ nếu quý vị lo
lắng trẻ mắc bệnh tự kỷ. Điều trị sớm có thể
hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Những thay đổi về hành vi
Thay đổi trong chế độ ăn
Thuốc

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

MANG THEO

THẺ ID
THÀNH
VIÊN

Thẻ ID thành viên rất quan trọng. Quý vị hãy xem thẻ
này như chìa khóa để sử dụng các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe. Hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Và trao
cho bác sĩ mỗi khi quý vị cần chăm sóc.
Thẻ có các thông tin hữu ích về chương trình sức khỏe
của quý vị – như tên và số điện thoại của bác sĩ chăm
sóc chính. Hãy thông báo cho chúng tôi nếu quý vị:




Thay đổi bác sĩ chăm sóc chính của quý vị
Chuyển đi
Cần thay đổi thông tin trên thẻ của quý vị

GỌI CHO BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THAY ĐỔI.

Sử dụng thông tin liên hệ trên trang 2 của bản tin này.
Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp. 5

LỜI KHUYÊN cho

THAI KỲ KHỎE

Mọi việc quý vị làm từ hít thở, ăn uống đều có thể ảnh hưởng đến s
Việc tiếp xúc với những thứ nhất định trong thời kỳ mang thai thậm
bẩm sinh. Hãy có những lựa chọn có lợi cho sức khỏe của quý vị và th
Giảm tiếp xúc với các chất
Có chế độ ăn an toàn,
lành mạnh:
độc hại như:








Sử dụng axit folic
Hạn chế cafein
Ăn đa dạng các loại
hoa quả, rau củ, ngũ cốc
nguyên hạt và sữa ít béo
Tránh ăn thức ăn sống hoặc
chưa chế biến
Tránh ăn thịt nguội và
phô mai chưa tiệt trùng
Không uống rượu bia hoặc hút thuốc





Chì (có trong sơn, bụi và đất)
Bức xạ, bao gồm tia X
Các dung dịch như chất pha
loãng sơn

Trao đổi với bác sĩ của
quý vị để tìm hiểu thêm.

NGUỒN: National Institute of Health, “What can I do to promote a healthy pregnancy?” trích từ: https://
www.nichd.nih.gov/health/topics/preconceptioncare/conditioninfo/pages/healthy-pregnancy.aspx

Chăm
Sóc
Trước Sinh

Đảm bảo thăm khám bác sĩ khi quý vị mang thai.
Bác sĩ có thể điều trị và giúp ngăn ngừa các vấn
đề sức khỏe nếu quý vị thăm khám trước sinh
đều đặn. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ có thai kỳ
khỏe mạnh hơn và em bé khỏe mạnh hơn.

NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỚI
QUÝ VỊ VÀ TRẺ NHỎ

NGUỒN: Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services, “Prenatal Care”, trích từ: https://www.w

6 Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp.

MẠNH

ự phát triển của thai nhi.
chí còn gây ra các dị tật
hai nhi.

Các bà mẹ không chăm sóc trước sinh sẽ khiến thai nhi gặp nhiều nguy cơ.

3X  nguy cơ trẻ thiếu cân 5X  nguy cơ tử vong

Các chuyên gia khuyên phụ
nữ mang thai thăm khám
trước sinh theo lịch như sau:

 Tuần 4–28: một lần/tháng
 Tuần 28–36: hai lần/tháng
 Tuần 36–ngày sinh: một lần/tuần

Mỗi lần thăm khám, bác sĩ sẽ theo dõi để đảm bảo trẻ đang phát triển bình thường.
Như thường lệ, hãy gọi điện cho bác sĩ nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

womenshealth.gov/a-z-topics/prenatal-care

Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp. 7

Lời Nhắc Về

CHỦNG NGỪA HPV

HPV là viết tắt của virus lây nhiễm
qua đường tình dục ở người
WellCare tự hào đang hợp tác với American Cancer Society.
Chúng tôi muốn nhắc quý vị về tầm quan trọng của việc
cho trẻ tham gia chủng ngừa HPV. Việc này có thể bảo vệ
trẻ trước nguy cơ ung thư.
Trẻ 11 hoặc 12 tuổi cần tham gia chủng ngừa trước khi có
nguy cơ nhiễm HPV. Trẻ được tiêm vắc-xin theo nhiều đợt.
Trẻ dưới 15 tuổi khi bắt đầu tiêm được tiêm hai đợt, mỗi đợt
cách nhau từ 6 đến 12 tháng. Trẻ từ 15 tuổi trở lên khi bắt
đầu tiêm được tiêm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 6 tháng.

Truy cập cancer.org/HPV để tìm hiểu thêm.
American Cancer Society không xác nhận bất kỳ dịch vụ
hoặc sản phẩm nào.

HPV LÀ LOẠI
VIRUS RẤT
THƯỜNG GẶP,
4/5 DÂN SỐ BỊ
NHIỄM LOẠI
VIRUS NÀY.
VẮC-XIN HPV
CÓ THỂ LÀM
GIẢM NGUY
CƠ MẮC 6 LOẠI
UNG THƯ. ĐÓ
LÀ LÝ DO TẠI
SAO TẤT CẢ
TRẺ NHỎ CẦN
ĐƯỢC TIÊM
VẮC-XIN.

Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp.

NGUỒN: American Cancer Society, “What Parents Should Know About the HPV Vaccines,” trích từ: https://www.cancer.org/cancer/
cancer-causes/infectious-agents/hpv/what-parents-should-know-about-the-hpv-vaccines.html
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BỘ PHẬN ĐIỀU
PHỐI DỊCH VỤ CÓ
THỂ GIÚP QUÝ VỊ
NHƯ THẾ NÀO
Bộ phận Điều phối Dịch vụ trợ giúp các
thành viên có nhu cầu đặc biệt. Nếu quý vị
hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ kết nối quý vị
với một y tá đã đăng ký (RN) hoặc nhân viên
xã hội lâm sàng được cấp phép, nhà lâm sàng
về thức khỏe hành vi hoặc chuyên gia chăm
sóc sức khỏe khác. Người này sẽ phục vụ quý
vị với vai trò là điều phối viên dịch vụ. Anh/chị
ta có thể trợ giúp quý vị về những vấn đề như:





Nhu cầu y tế phức tạp
Ghép tạng đặc
Trẻ em có nhu cầu đặc biệt
về chăm sóc sức khỏe
Nhiễm độc chì

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp! Hãy liên hệ với
chúng tôi để biết thêm thông tin về chương
trình. Chương trình không tính phí này cho
phép quý vị nhận sự trợ giúp của Điều Phối
Viên Dịch Vụ, từ Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:45 sáng
đến 4:30 chiều, Giờ Tiêu Chuẩn Hawai’i (HST).

CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ
BỆNH TẬT
Chương Trình Quản Lý Bệnh Tật của chúng
tôi hỗ trợ các thành viên gặp những vấn đề
sức khỏe nhất định. Quý vị có thể đủ điều kiện
tham gia chương trình nếu quý vị đang mắc:





Bệnh Suyễn
Bệnh Tiểu Đường
Bệnh Suy Tim Sung
Huyết (CHF)
Bệnh Tim Mạch
Vành (CAD)






Cao Huyết Áp
Bệnh Tim
Béo Phì
Ngừng
Hút Thuốc

Chúng tôi muốn giúp quý vị quản lý bệnh
tật của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu
quý vị gặp bất cứ tình trạng nào kể trên và
muốn tham gia chương trình. Chúng tôi sẽ
gửi thông tin về chương trình cho quý vị.
Quý vị thậm chí có thể được hướng dẫn bởi
một y tá đã đăng ký.

GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM
HIỂU THÊM.

1-888-846-4262 (TTY 711)
Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7:45 sáng đến 4:30 chiều,
theo Giờ Tiêu Chuẩn Hawai‘i (HST)
Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp. 9

MÓN ĂN VẶT TỐT CHO SỨC KHỎE
Quý vị nghĩ khỏe mạnh là phải tốn kém? Hãy nghĩ lại.
Xem 10 món ăn vặt không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn
hợp túi tiền sau đây:

1 Bỏng Ngô: Tự chế biến hoặc chọn loại bỏng ngô nguyên hạt hoặc ít muối.
2 Bánh Pizza Nhỏ: Thêm sốt cà chua và pho mát lên chiếc bánh muffin
nguyên cám kiểu Anh.

3 Cà Rốt Cắt Khúc: Chỉ cần dùng kèm với món chấm khai vị yêu thích để
có bữa ăn lành mạnh.

4
5
6
7
8

Hỗn Hợp Hạt Và Trái Cây Khô: Kết hợp đậu phộng, bánh quy và nho khô.
Phô-mai Tươi: Thêm hoa quả tươi hoặc đóng hộp lên trên.
Chuối: Một trong những loại hoa quả dễ ăn nhất khi bận rộn.
Trứng Luộc Chín: Luộc trứng và dùng ngay hoặc ăn kèm với salad.
Táo & Phô-mai: Thưởng thức một lát táo cùng một lát hoặc thanh
phô-mai ít béo.

9 Rau Cần Tây & Bơ Đậu Phộng: Thêm nho khô nếu muốn.
10 Cà Chua & Phô-mai Mozzarella: Thái nhỏ rồi rắc muối và tiêu.

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG &
SỬ DỤNG STATIN

Quý vị có biết rằng bệnh tiểu đường làm tăng nguy QUÝ VỊ KHÔNG CHẮC MÌNH CÓ
cơ đột quỵ và đau tim? Chính vì điều này, nhiều bác ĐANG SỬ DỤNG STATIN HAY KHÔNG?
sĩ sẽ kê nhóm thuốc nhất định giúp hạ cholesterol Dưới đây là tên một số loại statin kê
còn gọi là statin, cho bệnh nhân tiểu đường. Nếu
dùng thuốc thường xuyên, bệnh nhân có thể giảm toa thường gặp:
thiểu nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.
 Atorvastatin (Lipitor®)
Hãy đảm bảo quý vị sử dụng statin như được kê  Lovastatin (Mevacor®)
toa – ngay cả khi quý vị không thấy hoặc cảm nhận
được sự khác biệt nào. Điều này rất quan trọng đối  Pravastatin (Pravachol®)
với sức khỏe tim mạch của quý vị. Đồng thời, việc  Rosuvastatin (Crestor®)
ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể giúp quý  Simvastatin (Zocor®)
vị tránh được các vấn đề sức khỏe trong tương lai.
Quý vị mắc bệnh tiểu đường? Hãy trao đổi với bác sĩ trong lần thăm khám tới.

HỎI BÁC SĨ ĐỂ BIẾT QUÝ VỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG STATIN HAY KHÔNG.
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CĂNG
THẲNG
HỒ SƠ

PHƯƠNG PHÁP

Căng thẳng ảnh hưởng đến tất cả mọi người và có
thể khiến quý vị cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng.
Tuy nhiên, có nhiều cách quý vị có thể sử dụng để
hạn chế tối đa ảnh hưởng của căng thẳng. Thử làm
theo những lời khuyên sau đây:
Q Tránh dùng ma túy và rượu bia
Q Dành thời gian cho gia đình và bạn bè
Q Ăn thực phẩm lành mạnh
Q Ngủ đủ giấc
Q Tập thể dục thường xuyên

Trao đổi với bác sĩ của quý vị ngay
lập tức nếu quý vị bị căng thẳng
quá mức và không thể kiểm soát.
NGUỒN: Centers for Disease Control and Prevention, “Coping with Stress,” trích từ:
https://www.cdc.gov/features/copingwithstress/index.html

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 trên trang 2 của bản tin này để biết các thông tin cập nhật.

LUÔN TRAO
ĐỔI VỚI BÁC SĨ

CỦA QUÝ VỊ

GỌI 911 hoặc GỌI CHO BÁC SĨ
CỦA QUÝ VỊ

ngay lập tức trong trường hợp cấp cứu y tế.

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.
Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp. 11

949 Kamokila Blvd., 3rd Floor
Suite 350
Kapolei, HI 96707

BE WELL
(English) Do you need help in another language? We will get you a free interpreter. Call 1-888-846-4262
(TTY: 711).
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