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HealthTALK

ITI TULBEK PARA ITI MAYAT NGA BIAG KET MAYSA NAPINTAS NGA PLANO

Ammom ba?
Adadu ngem 12 nga porsyento dagiti
natataengan nga agtawen 20 wenno
nangatngato ket addaan diabetes. Nasurok
maysa manipod iti uppat kadagitoy nga
tattao ket madi da pay ammo nga addaan
dan iti dayta. Iti doktor mo ket kaya na
aramiden iti simple nga suot iti dara tapno
maammoan nu sika ket addaan iti peggad.
(Dagiti Sentro para iti Pnagkontrol ken Panaglapped kadagiti
Sakit wenno Centers for Disease Control and Prevention)

Agbalin nga nasalinged
manipod iti init
Pagtalinaeden nga iti kudil mo ket agitsura nga
ubing ken nasalun-at.
Ti kayat saoen iti SPF nga
numero ayan iti sunscreen ket
sun protection factor. Iti theorya,
daytoy nga numero ket kayat
na saoen nga iti sunscreen ket
protektaran daka manipod iti
sunburn iti kinabayag nga iti SPF
mai-multiply iti kadawyan nga
kinabayag sakbay nga sika ket
ma-sunburn. Nu kasta, nupay
sika ket ma-sunburn kalpasan
iti 10 nga minutos, iti SPF 30 nga
sunscreen ket protektaran daka
iti 300 nga minutos.
Ngem, iti agpayso nga biag, iti sunscreen ket maawan iti epekto
nan kalpasan iti nasurok maysa nga oras. Sobra nga importante
latta nga agusar iti sunscreen. Makatulong daytoy tapno
malappedan iti kanser iti kudil. Agusar iti moisturizer wenno
makeup nga addaan sunscreen inaldaw. Nu sika ket rumwar
iti medyo nabayag nga tiempo, mangikabil iti napuskol nga
sunscreen. Mangikabil iti adadu pay kalpasan iti maysa oras
wenno kalpasan nga aglangoy wenno agleng-et.
AMC-043-HI-ABD-ILO

UnitedHealthcare Community Plan
P.O. Box 2960
Honolulu, HI 96802

Makonkontrol
Babantayan nga usto iti diabetes mo.
Nu addaan ka iti diabetes, kasapulam nga aramiden nga prioridad
iti salun-at mo. Iti regular nga panag-suot ket matulungan daka nga
makita nu kasano iti kasasaad mo. Naalam ba dagitoy nga suot?
A1c nga suot ti dara: Daytoy nga suot ket ipakita na nu kasanu
kamayat nga nakontrol iti asukar iti daram iti napalabas nga 2
patingga 3 nga bulan. Iti panagammo iti bukod mo nga A1c ket
matulungan daka nga mangpattapatta nu anyan iti kasapulam nga
aramiden tapno agtalinaed iti kayat mo nga level, wenno tapno
matrabahom nga maabot iti kayat mo nga level. Ipa-suot iti bukod
mo nga A1c iti dua patingga uppat nga beses tunggal tawen.
HDL (nasayaat) nga kolesterol: Iti diabetes ket kadawyan
nga pababaen na iti lebel iti nasayaat nga kolesterol mo ken
pangatoen na iti lebel iti madi nga kolestero. Iti panagammo
kadagiti numerom ket mabalin daka matulungan nga mangkontrol iti kolesterol mo, daytoy ket importante para iti salun-at
iti puso. Iti HDL ket kasapulan nga nangatngatu ngem 40 para
kadagiti lalaki ken nangatngato iti 50 para kadagiti babai. Alaen
daytoy nga suot iti mamingsan iti tunggal tawen.
Kinasayaat ti bekkel: Iti diabetes ket mangararamid iti pirdi
kadagiti bekkel mo bayat iti panaglabas iti panawen. Daytoy nga
suot ket ipakita na nu kasano kamayat nga agobra dagiti bekkel
mo. Alaen daytoy nga suot iti mamingsan iti tunggal tawen.
Dilated eye exam: Iti nangato nga asukar iti dara ket mabalin
nga pakagapoan iti panagbulag. Iti bukod mo nga doktor dagiti
mata ket kitaen na iti uneg dagiti matam. Daytoy nga suot ket
tumulong nga mangbirok kadagiti problema sakbay mo pay
mapansin dagitoy. Alaen daytoy nga suot iti mamingsan iti
tunggal tawen.

Addaan ka ba iti diabetes? Tawagan iti Member Services

toll-free ayan iti 1-888-980-8728, TTY 711. Agsaludsod
panggep kadagiti programa maipapan iti panangimaton
kadagiti sakit nga mabalin makatulong kanyam nga mangimaton kadagiti
kondisyon mo.

Iti kamayatan nga bakunam
Iti streptococcus pneumoniae ket maysa nga common bacterium. Maiwaras
daytoy babaen iti panag-baen wenno panaguyek. Pakagapoan daytoy iti
daduma nga klase iti seryoso nga pneumonia ken meningitis. Mabalin nga
dalikadao daytoy wenno mabalin pay nga makapatay. Importante para kadagiti
at-risk nga natataengan nga mabakunaan. Mairekomendar daytoy para:
Iti sinuman nga agtawen iti nangatngato ngem 65
Kadagiti agsigsigarilyo
Kadagiti tao nga addaan iti asthma, diabetes, wenno daduma pay nga
chronic conditions
Kadagiti tao nga addaan iti nakapsut nga immune systems
Dagiti bakuna nga pneumococcal ket mabalin nga agbayag para iti entero nga
panagbiag, ngem adda sumagmamano nga tattao nga agkasapulan kadagiti
booster kalpasan iti lima a tawen. Saludsudem iti kangrunaan nga tagapaay
taripato ti salun-at mo nu orasen para kanyam nga mangala iti maysa.

Kasapulam iti maysa a PCP? Tapno makabiruk iti maysa nga tagapaay
nga adda ayan iti network, bisitaen iti myuhc.com/CommunityPlan. Wenno,
tawagan iti Member Services toll-free ayan iti 1-888-980-8728, TTY 711.
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Adda paki-alam mi
Ti UnitedHealthcare Community Plan ket
mangipaay iti panangimaton iti taripato
(care management). Iti panangimaton iti
taripato ket tulungan na dagiti miembro
nga addaan iti espesyal nga kasapulan
nga mangala kadagiti serbisyo ken taripato
nga kasapulan da. Dagiti mangimaton
iti taripato ket agtrabaho kadua iti plano
ti salun-at, dagiti tagapaay, ken dagiti
akinruar nga ahensya. Tulungan da dagiti
tao nga addaan kadagiti:
Pisikal nga disabilidad
Nakaro nga problema iti panunot
Narigat nga problema iti salun-at
Daduma pay nga addaan espesyal
nga kasapulan
Addaan kami metlang kadagiti programa
para kadagiti miembro nga addaan
kadagiti naituding nga kondisyon. Kas
pagarigan, mangipaay kami iti suporta para
kadagiti miembro nga addaan iti asthma
wenno diabetes, wenno kadagiti masikog.

Kasano kami makatulong?

Mangala iti maysa nga Eksamen
para iti Panagammo iti Estado ti
Salun-at (Health Assessment) ayan iti
myuhc.com/CommunityPlan. Wenno
alaen dayta babaen iti telepono babaen iti
panagtawag iti Member Services toll-free
ayan iti 1-888-980-8728, TTY 711. Daytoy
nga ababa nga survey ket tulungan daka
nga mangbirok kadagiti programa nga usto
para kanyam.

Iti usto nga gatad
iti agas
4 nga agpayso panggep iti antidepressants
Iti depresyon ket maysa nga seryoso, ngem mabalin maagasan,
nga kondisyon. Adu iti addaan iti daytoy. Adu nga tao iti
natulungan iti agas para iti depresyon. Nu maawatam iti agagas
mo, mabalin mo maisigurado nga daytoy ket nasalinged ken
epektibo para kanyam. Adtoy iti uppat nga banag nga kasapulan
nga ammom panggep iti antidepressants.

Iti oras ket utek
Dagiti stroke ket mapasamak nu iti maysa nga urat
iti dara ayan iti utek ket pumtok wenno mapullatan.
Daytoy ket lappedan na nga makadanun iti oxygen
paapan iti parte iti utek nga naapektaran. Dagiti
cells iti dayta nga parte iti utek ket agrugi nga matay.
Dagiti makaligtas manipod iti stroke ket mabalin
nga maaddaan iti madi unay nakaro patingga nakaro
nga disabilidad. Iti panagammo kadagiti sintomas
iti stroke ket mabalin nga makatulong kanyam nga
napaspas nga makaala iti medikal nga tulong. Dagiti
sintomas ket kairamanan iti dagus nga:

1. Mabalin nga kasapulam nga ipadas iti adadu ngem maysa
nga agas. Adu nga tao iti pumintas iti panagrikna da usar
iti umuna da nga inpadas. Dagiti daduma ket kasapulan da
nga ipadas dagiti sabali nga agas patingga mabirukan da iti
kamayatan para kanyada.
2. Kadawyan nga medyo nabayag sakbay da nga umobra.
Dagiti daduma nga agas ket kasapulan iti kababaan nga
innem nga lawas sakbay da nga mapamayat iti marikriknam.
Agananus, ken agtalinaed nga tumtumarem dagiti agas mo
kas naibaga.
3. Kaaduan kadagiti tattao ket makalasin iti sabali nga
epekto. Ngem, kadawyan nga maawan dagita kalpasan iti
sumagmamano nga lawas. Katungtungem iti doktor mo nu
madi maawan dagita nga sabali nga epekto.
4. Madim isardeng nga dagus dagiti agas mo. Kasapulam nga
makitrabaho kadua iti doktor mo tapno mapababa iti dosis
mo. Nu dagus ka nga agsardeng, mabalin nga mariknam nga
agsakit ka.

Follow up. Nu sika ket makaalala iti panangagas para iti
salun-at iti panunot, importante nga surutem dagiti follow-up
appointments mo. Nu sika ket na-ospital, siguradoen nga
mapan mo kitaen iti tagapaay para iti salun-at iti panunot mo ayan iti
uneg iti pito nga aldaw kalpasam nga rinumwar manipod iti ospital.

Bibineg wenno panagkapsot iti rupa, takiag,
wenno saka
Pannaka-allilaw, wenno marigatan nga agsao
wenno makaawat
Iti panagkita ket agbaliw ayan iti maysa wenno
parehas nga mata
Marigatan nga magna wenno marigatan nga
agtalinaed nga balanse
Nakaro nga sakit iti ulo
Adda tallo nga simple nga aaramiden nga makatulong
nga mangammo nu iti maysa nga tao ket maadaddaan
kadagitoy nga sintomas. Nu iti suspetyam ket adda iti
maysa tao nga mais-istroke, ikiddaw kanyana nga:
1. Agisem
2. Ingato iti dua nga ima
3. Naliknaw nga mangibalikas iti simple nga sentence
Nu madi da maaramid iti maysa wenno adadu
kadagitoy nga banag, mabalin nga isuda ket
mais-istroke.

Aggaraw nga napaspas. Nu sika wenno
maysa tao nga kadwam ket mais-istroke, tawagan
nga dagus iti 911.
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Mayat nga nakabalanse
4 nga singasing para iti panagliklik iti panagtumba
1. Agwatwat. Iti addaan iti nakapsot nga saka wenno madi
mayat nga balanse ket pangatoen na iti tyansam nga matumba.
Mabalin mo pagtalinaeden dagiti tulang mo nga napigsa babaen
iti panagwatwat ken nasalun-at nga panag-kaan. Daytoy ket
pababaen na metlang iti peggad mo nga matukkulan tulang nu
sika ket matumba.
2. Ammoem dagiti agas mo. Bagaam iti doktor mo nu dagiti
agas mo ket aramiden daka nga maulaw wenno makaturturog.
Nu mamingsan,
kombinasyon dagiti agas
iti paggapgapoanan iti
problema.

Suli ti Saranay
Serbisyo para ti Kameng (Member Services)
Agbirok iti doktor, agdamag kadagiti saludsod
panggep iti benepisyo, mangibaga iti reklamo, ayan
iti anyaman nga lenguahe (toll-free).

1-888-980-8728, TTY 711

Iti website mi (Our website) Agbirok iti tagapaay,
basaen iti Member Handbook mo, wenno kitaen iti
ID card mo, uray sadino ditoy iti ayan mo.
myuhc.com/CommunityPlan

Hapai Malama Program Agala iti tulong

maipapan iti panag-iskedyul kadagiti bisita ken
suot, mangala kadagiti pagsakayan paapan para iti
panagbisita iti doktor, makikoneta kadagiti pagalaan
ayan iti komunidad ken adadu pay.

1-888-980-8728, TTY 711

Linya a Pagsardengan (QuitLine) Agala
iti libre nga tulong para iti panagisardeng iti
panagsigarilyo (toll-free).

1-800-QUIT-NOW, TTY 711
smokefree.gov

Linya para iti Nasional nga Panagabuso iti
Pagtaengan (National Domestic Violence
Hotline) Mangala iti 24/7 nga suporta, pagalaan,

ken balakad para iti seguridad mo (toll-free).

1-800-799-SAFE, TTY 1-800-787-3224
thehotline.org
loveisrespect Dagiti teens ket mabalin da agdamag
kadagiti saludsod panggep iti violence bayat iti
panaginarem (dating violence) ken makituntong iti
maysa nga teen wenno nataengan (toll-free).

1-866-331-9474, TTY 1-866-331-8453
loveisrespect.org
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3. Bantayan iti
panagkitam. Mapan
mo kitaen iti doktor iti
matam tunggal tawen.
Siguradoen nga dagiti
antyokos wenno contact
lenses mo ket usto lang
iti kinapigsa da.
4. Pagtalinaeden nga
nasalinged iti pagtaengam. Dagiti wara, madi mayat
nga silaw, wenno babassit nga pigadan ket mabalin nga
pakagapoan iti panagtumba. Mangusar kadagiti non-slip mats
ayan iti banyom. Agusar kadagiti nalawlawag nga silaw wenno
adadu nga silaw. Pagtalinaeden nga dagiti banbanag nga
kanayun mo ususaren ayan iti kusina ket adda ayan iti nalaka
magaw-at nga kabinet.

Nars nga mabalin
tawagan
Ti UnitedHealthcare ket addaan iti 24/7
NurseLineSM. Mabalin ka makituntong
iti maysa nga adu padas nan nga nars,
aldaw man wenno rabii. Ti NurseLine
ket mabalin daka matulungan kadagiti
nadumaduma nga pagdanagan. Iti maysa
nga nars ket mabalin nga:
Suroan daka panggep iti sakit wenno
kondisyon mo
Mangited kanyam kadagiti balakad para
iti sarili nga panagtaripato
Tulungan daka nga agdesisyon nu
kasano kapaspas nga kasapulam nga
mapan mangkita iti maysa a doktor
Bagaan daka nu anya iti kamayatan
nga lugar nga pagalaan iti taripato
para iti sakit wenno dunor mo

Tumawag iti
anyaman nga
oras. Tawagan iti

NurseLine 24/7, toll-free, ayan
iti 1-888-980-8728, TTY 711.

