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B Í  Q U Y Ế T  C H O  Đ Ờ I  S Ố N G  T Ố T  L À  D Ự  T R Ù  Đ ẦY  Đ Ủ

Mùa cúm sắp tới. Hãy bảo vệ quý vị và gia đình mình. 
Chích ngừa mỗi mùa thu. Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên 
cần chích ngừa cúm. Xịt mũi cũng là cách ngừa cho một số 
người. Chủng ngừa cúm là một quyền lợi được bao trả.

Quý vị có biết? 
Người bị cúm có thể lây 
bệnh một ngày trước khi 
có các triệu chứng. Họ tiếp 
tục lây cúm  từ năm ngày 
cho tới bảy ngày sau khi 
họ bệnh.

Đó là bệnh cúm?
Biết các triệu chứng.

Cảm lạnh và cúm có cùng một số triệu  
chứng. Nhưng người bị cúm thường có  
triệu chứng nặng hơn. Cúm có thể tiến  
triển nhanh chóng. Các triệu chứng  
của bệnh cúm bao gồm:
�� Sốt và ớn lạnh
�� đau đầu và đau người
�� mệt mỏi
�� ho

 Một số người cũng có thể khó  
chịu ở dạ dày hoặc nhảy mũi hoặc  
nghẹt mũi. Bệnh cúm có thể rất nguy  
hiểm. Bệnh có thể thành nặng hoặc gây  
tử vong ngay cả ở người khẻo mạnh.
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Hiểu rõ tất cả. Nếu quý vị muốn biết 
thêm về chương trình Cải Tiến Phẩm Chất 
và tiến trình đáp ứng mục tiêu của chúng 

tôi, xin gọi số miễn phí 1-877-542-8997 (TTY 711).

Quý vị có sức mạnh
6 cách để ngăn ngừa bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong số 1 ở Hoa Kỳ. Cứ ba người bị bệnh tim 
thì một người chết vì bệnh này. Nhưng quý vị có sức mạnh để ngăn ngừa điều 
này. Đây là sáu cách để có trái tim khỏe mạnh.
1.  ĂN ĐÚNG CÁCH: Ăn lượng calo ít hơn lượng cơ thể quý vị cần. Chọn nhiều 

loại thức ăn giàu dinh dưỡng khác nhau. Hạn chế ăn chất béo bão hòa, 
đường và muối.

2.  NĂNG VẬN ĐỘNG: Dành ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày.
3.  KHÔNG HÚT THUỐC: Cũng cần tránh các loại thuốc lá khác và hút khói 

thuốc người khác.
4.  BIẾT CÁC CHỈ SỐ CỦA MÌNH: Hỏi bác sĩ để kiểm tra mức cholesterol và 

huyết áp của mình. Nếu có các chỉ số cao thì cần bác sĩ giúp để giảm các chỉ 
số này xuống.

5.  THEO DÕI CÂN NẶNG: Duy trì mức cân nặng phù hợp với chiều cao của quý vị.
6.  HẠN CHẾ CĂNG THẲNG: Tránh căng thẳng khi nào được. Tìm cách đương 

đầu với căng thẳng khi không thể tránh được.

Vấn đề phẩm chất
UnitedHealthcare Community Plan có một chương trình Cải Tiến Phẩm 
Chất. Chương trình này chăm sóc hội viên và phục vụ hội viên tốt hơn. 
Mỗi năm chúng tôi báo cáo cách chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho hội viên. Nhiều thông tin trong báo cáo của chúng tôi là về vấn 
đề sức khỏe công cộng cần quan tâm. 

KẾT QUẢ SỨC KHỎE
Năm 2013, mục tiêu của chúng tôi là tăng số hội viên:
�� khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh. 
trẻ em và thiếu niên. 
�� khám thăm dò ung thư vú.

�� khám chất nhờn cổ tử cung.
�� khám cholesterol.

 Năm 2014, chúng tôi thấy có nhiều trẻ em hơn đi khám sức khỏe. Cũng 
có nhiều phụ nữ chụp quang tuyến vú. Ngoài ra, có nhiều hội viên đo chỉ 
số BMI. (BMI là một phần dò tìm béo phì.) Tuy nhiên, chúng tôi thấy không 
có nhiều thanh thiếu niên khám sức khỏe thường niên.
 Trong năm 2014–2015, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các hội viên 
lấy các dịch vụ cần thiết. Chúng tôi muốn thấy nhiều hơn:
�� khám sức khỏe thường niên cho thanh thiếu niên. 
�� khám mắt thường niên và thử nghiệm HbA1c cho các hội viên bị tiểu đường.

KẾT QUẢ HÀI LÒNG CỦA HỘI VIÊN 
Chúng tôi cũng làm khảo sát hội viên hàng năm. Các khảo sát cho biết 
mức độ chúng tôi đáp ứng nhu cầu của hội viên. Các khảo sát năm 2014 
cho biết có tiến bộ trong một số lãnh vực đánh giá. Các khảo sát gồm 
đánh giá của hội viên về các chuyên gia, chương trình chăm sóc sức khỏe 
và sức khỏe của họ. Chúng tôi đang cố gắng cải tiến dịch vụ khách hàng. 
Hiện nay chúng tôi đã có người cụ thể để giúp các hội viên gọi nhiều lần 
về một vấn đề. Chúng tôi đang tìm những cách mới để đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của tất cả hội viên. 
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Find Dr. Right. (Tìm 
Đúng Bác Sĩ). Quý vị cần 
tìm một bác sĩ mới cho con 

mình? Dùng danh mục trực tuyến 
của người chăm sóc tại MyUHC.com/
Community Plan. Hoặc gọi cho Dịch 
Vụ Hội Viên theo số 1-877-542-8997 
(TTY 711).

Kiểm tra sức khỏe
Trẻ em và thanh thiếu niên ở tuổi đến 
trường cần phải khám bác sĩ một lần mỗi 
năm để kiểm tra sức khỏe. Lần khám 
này đôi khi còn gọi là khám trẻ em khỏe 
mạnh hay khám Thăm Dò, Chẩn Đoán và 
Chữa Trị Sớm theo Chu Kỳ (Early Periodic 
Screening, Diagnosis and Treatment, hay 
EPSDT). Kiếm tra sức khỏe để chắc là con 
quý vị phát triển khỏe mạnh. Trong lần 
khám này, bác sĩ sẽ:
�� đo chiều cao, trọng lượng và chỉ số 
cơ thể (body mass index, hay BMI) 
của con quý vị.
�� chích ngừa cho trẻ các thứ cần thiết.
�� trò chuyện với trẻ về những chủ đề 
sức khỏe và an toàn đối với độ tuổi 
của em.
�� đoan chắc là con của quý vị vẫn 
phát triển tốt.

 Thời gian bắt đầu năm học mới 
thường là lúc bận rộn đối với bác sĩ nhi 
đồng. Gọi sớm để sắp xếp buổi hẹn 
kiểm tra sức khỏe. Mang theo các mẫu 
sức khỏe học đường và thể thao quý vị 
cần chữ ký đến buổi khám sức khỏe.

Nói chuyện về thuốc lá
Dừng hút thuốc trước khi bắt đầu.

Ai cũng biết các nguy cơ về sức khỏe khi hút thuốc. Tuy nhiên trẻ em vẫn tập tành 
các thói quen xấu này. Bàn với con quý vị về vấn đề hút thuốc. Đưa ra các điều quy 
rõ ràng. Quý vị có thể giúp chúng tránh bắt đầu hút thuốc. Đây là một vài thông 
tin từ Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention):
�� Chín trên 10 người lớn hút thuốc bắt đầu hút trước khi họ 18 tuổi. 
�� Mỗi ngày, có khoảng 2,100 trẻ em trở thành người hút thuốc thường xuyên.
�� 6.7 phần trăm học sinh trung học đệ nhất cấp dùng thuốc lá. Tỷ lệ này ở học sinh 
trung học đệ nhị cấp là 23.3 phần trăm. 
�� Từ năm 2011 tới năm 2012, số thanh niên dùng thuốc lá điện tử đã tăng gấp đôi.
�� 5.6 triệu thanh niên hút thuốc hiện nay sẽ chết vì hút thuốc.

Xem các mạng lưới của chúng tôi
Tìm những gì quý vị cần tại UHCCommunityPlan.com hoặc tại mạng lưới chỉ dành cho 
hội viên của chúng tôi MyUHC.com/Community Plan. Đừng lo lắng về nơi cất tài liệu — 
hoặc nơi để tìm tài liệu khi quý vị cần nhất. Đây là những gì quý vị sẽ tìm thấy trên mạng 
lưới của chúng tôi:
�� CẨM NANG HỘI VIÊN: Gồm thông tin chi tiết về quyền lợi của quý vị và các dịch vụ 
được bao trả.
�� DANH MỤC BÁC SĨ: Danh sách các bác sĩ trong mạng lưới.
�� DANH MỤC THUỐC: Danh sách các loại thuốc được bao trả bằng chương trình bảo 
hiểm của quý vị.
�� ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE: Một khảo sát giúp chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của quý vị và cung cấp loại chăm sóc quý vị cần.
�� CHỈ DẪN TRƯỚC: Là mẫu pháp lý nêu rõ mong muốn của quý vị về chăm sóc y tế trong 
tương lai nếu quý vị quá ốm và không lấy được quyết định về chăm sóc cho mình.
�� QUYỀN CỦA HỘI VIÊN, KHIẾU NẠI VÀ THAN PHIỀN: Mẫu giải thích quyền hạn và 
trách nhiệm của quý vị với tư cách hội viên Mẫu này cũng giải thích cách nộp đơn 
khiếu nại hoặc than phiền.

Quý vị cần bản sao? Nhóm Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi sẵn sàng trợ 
giúp. Chúng tôi có thể gửi thư bản sao những tài liệu này hoặc cung cấp dạng 
thay thế cho quý vị. Gọi số 1-877-542-8997, từ thứ Hai – thứ Sáu, từ 8:00 sáng 
tới 5:00 chiều.

Hãy làm gương tốt. Quý vị có hút thuốc không? Great American Smokeout 
(Ngày Người Mỹ Bỏ Hút Thuốc) có thể là một ngày tốt đẹp cho quý vị bỏ hút 
thuốc. Năm nay, ngày này là 20 tháng Mười Một. Gọi cho Quitline (Đường  
Dây Bỏ Hút Thuốc) tại địa phương để được hỗ trợ, theo số 1-800-QUITNOW 
(1-800-784-8669).



Thông tin về nguồn 
tài nguyên
Member Services (Dịch Vụ Hội Viên) Tìm bác 
sĩ, hỏi các câu hỏi về quyền lợi hoặc nhắn tin than 
phiền bằng bất cứ ngôn ngữ nào (số miễn phí). 
1-877-542-8997 (TTY 711)

NurseLine (Đường Dây Y Tá) Y tá sẽ giúp ý 
kiến về sức khỏe suốt 24/7 (số miễn phí).
1-877-543-3409 (TTY 711)

Healthy First Steps (Bước Đầu Lành
Mạnh) Tìm hỗ trợ về thai kỳ và nuôi dạy con. 
1-800-599-5985 (TTY 711)

Twitter Pregnant Care (Tweets Chăm Sóc 
Thai Nghén) Lấy chỉ dẫn và thông tin hữu ích 
về những điều nên dự kiến và nhắc nhở quan 
trọng trong thời kỳ thai nghén. 
@UHCPregnantCare  
@UHCEmbarazada 
bit.ly/uhc-pregnancy

Our websites (Mạng lưới của chúng tôi)  
Sử dụng danh mục người chăm sóc của chúng tôi.  
MyUHC.com/CommunityPlan

Đọc Cẩm Nang Hội Viên.  
UHCCommunityPlan.com

National Domestic Violence Hotline 
(Đường Dây Thường Trực Toàn Quốc Chống 
Bạo Hành Gia Đình) Được giúp đỡ kín đáo, 
miễn phí để chống bạo lực gia đình (số miễn phí). 
1-800-799-7233  
(TTY 1-800-787-3224) 

Smoking Quitline (Đường Dây Bỏ Hút Thuốc) 
Được giúp đỡ miễn phí để bỏ hút thuốc (số miễn phí). 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

Hãy biết các dấu hiệu
Quý vị có thể bị tiểu đường không?

Bệnh tiểu đường ngày càng phổ biến. Hiện nay cứ 10 người Mỹ thì gần 
1 người bị bệnh này. Có nghĩa là hơn 29 triệu người. Tuy nhiên, 8 triệu 
người không biết mình bị bệnh này. Đó là lý do cần đi thử nghiệm.

TRIỆU CHỨNG CỦA TIỂU  
ĐƯỜNG LOẠI 2
�� đi tiểu thường xuyên
�� cảm thấy rất đói hoặc khát
�� thấy rất mệt
�� nhìn không rõ
�� vết thương chậm lành khi bị đứt 
hoặc bầm tím

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TIỂU 
ĐƯỜNG LOẠI 2
�� quý vị có người trong nhà bị tiểu 
đường
�� thừa cân
�� không vận động
�� là Thổ Dân Mỹ, Người Mỹ gốc 
Phi Châu hoặc Tây Bồ Nha
�� bị tiểu đường khi mang thai

Đi kiểm tra. Một số người bị tiểu đường không có triệu chứng 
hoặc yếu tố nguy cơ. Điều quan trọng là cần thử nghiệm đường huyết 
khi khám sức khỏe thường niên. Cần tìm bác sĩ? Hãy viếng thăm 
MyUHC.com/CommunityPlan.

4 HEALTH TALK

Trò chơi chờ đợi
Khi là hội viên của chúng tôi, chúng tôi muốn quý vị được chăm sóc đúng 
cách, đúng lúc và tại đúng nơi. Khi quý vị gọi để lấy hẹn, điều quan trọng là 
phải cho biết tại sao quý vị cần phải gặp bác sĩ. Điều này sẽ giúp họ biết họ 
cần phải lấy hẹn lúc nào. Quý vị có thể lấy hẹn theo các thời hạn sau đây.
�� KHẨN CẤP: trong ngày
�� KHÁM PCP CẦN GẤP: trong vòng 48 giờ
�� KHÁM PCP ĐỊNH KỲ: trong vòng 10 ngày lịch

Quý vị cần được giúp đỡ? Cho chúng tôi biết nếu quý vị gặp 
khó khăn xin lấy hẹn với người chăm sóc hoặc cần người đưa đi. Gọi 
cho Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí 1-877-542-8997 (TTY 711).




