
CÓ THAI?
Nên theo sát thông tin của chúng tôi tại @UHCPregnantCare 
trên Twitter. Quý vị có thể lấy những chỉ dẫn hữu ích, thông tin 
về những điều nên dự kiến và được nhắc nhở những điều quan 
trọng trong thời kỳ thai nghén. Tweets hiện đã tiếng Tây Ban Nha 
tại @UHCEmbarazada. Chúng tôi sẵn sàng chăm sóc quý vị,  
và em bé của quý vị, được dễ dàng hơn. Đến viếng thăm  
bit.ly/uhc-pregnancy.
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Điều gì sẽ xảy ra
Quý vị đừng quên khám hậu sản.

Bà mẹ mới sinh thật dễ xao lãng sức khỏe của chính mình.  
Nhưng điều rất quan trọng là phải gặp bác sĩ hoặc mụ đỡ của  
quý vị sau khi sinh được 6 tuần. Nếu sinh mổ thì quý vị nên  
khám sau khi sinh được hai tuần. Khi khám hậu sản, bác sĩ sẽ:
�� khám để chắc chắn là quý vị đang phục  
hồi tốt sau khi sinh. 
�� xem quý vị có bị buồn chán sau khi sinh.
�� khám vùng chậu để chắc chắn các bộ  
phận sinh sản của quý vị đã trở lại tình  
trạng trước khi mang thai.
�� cho quý vị biết có sẵn sàng quan hệ  
tình dục trở lại và bàn thảo về lựa  
chọn ngừa thai. 
�� trả lời thắc mắc về cho con bú  
và kiểm tra vú.

Có thai? Hãy tham gia Healthy First Steps. 
Đây là chương trình miễn phí để hỗ trợ và cho 
thông tin. Gọi số 1-800-599-5985 (TTY 711) 
để biết thêm thông tin.
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Kiểm soát  
ung thư 
Đã tới lúc cần đi khám dò tìm chưa?
Khám dò tìm ung thư giúp phát hiện sớm các loại ung thư phổ biến. Khi phát hiện sớm thì hầu như mọi ung thư đều chữa được. Có thể 
ngăn ngừa một số bệnh ung thư bằng khám dò tìm. Đối với người có nguy cơ trung bình thì Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (American Cancer 
Society) khuyến khích như sau:

LÀM GÌ: Rọi kiếng vú
TẠI SAO: Để phát hiện sớm ung thư vú 
KHI NÀO: Rọi kiếng vú thường niên và khám y tế vú cho phụ 
nữ bắt đầu ở tuổi 40. Khám vú tại bệnh xá mỗi ba năm cho 
phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi.

LÀM GÌ: Rọi trực tràng
TẠI SAO: Để phát hiện hoặc ngăn ngừa ung thư trực tràng 
KHI NÀO: Rọi trực tràng 10 năm một lần cho đàn ông và phụ 
nữ ở tuổi 50. Cũng có các thử nghiệm khác về ung thư trực 
tràng; thời gian giữa các lần khám khác nhau.

LÀM GÌ: Thử nghiệm Pap và HPV
TẠI SAO: Để phát hiện hoặc ngăn ngừa ung thư cổ tử cung
KHI NÀO: Thử nghiệm Pap cho phụ nữ mỗi 3 năm một lần, bắt 
đầu từ khi 21 tuổi. Thử nghiệm này kết thúc khi phụ nữ ở tuổi 
65 nếu có lịch sử kết quả thử nghiệm Pap bình thường. Cần làm 
thử nghiệm HPV mỗi 5 năm trong độ tuổi từ 30 đến 65.

Quý vị có nguy cơ? Gia đình quý vị có bệnh sử ung thư 
không? Quý vị có thừa cân hoặc hút thuốc không? Quý vị có 
thể có nguy cơ bị ung thư cao hơn. Hỏi bác sĩ của quý vị nếu 

cần khám dò tìm ở độ tuổi trẻ hơn hoặc cần làm thử nghiệm dò tìm 
thường xuyên hơn.

PHẢI BIẾT QUYỀN LỢI VỀ THUỐC CỦA QUÝ VỊ
Là hội viên của UnitedHealthcare Community Plan, quý vị có quyền lợi dùng thuốc theo 
toa. Quý vị có biết mình phải đi đâu để lấy thêm thông tin về quyền lợi thuốc theo toa 
không? Hãy viếng thăm mạng lưới của chúng tôi để tìm hiểu về:
1.  DANH MỤC THUỐC CỦA CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG THUỐC GÌ. Đây là danh sách những 

dược phẩm được bao trả. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên dùng các thuốc chung loại, 
nếu được. 

2.  CÁCH LẤY THUỐC THEO TOA. Quý vị có thể tìm nhà thuốc tây nào gần nhà, chịu nhận 
chương trình của quý vị. 

3.  NHỮNG ĐIỀU LỆ ÁP DỤNG. Một số dược phẩm chỉ được bao trả trong vài trường hợp 
nhất định. Thí dụ, quý vị có thể cần phải thử dùng trước dược phẩm khác. (Điều này gọi 
là trị liệu từng bước). Hoặc quý vị có thể cần phải được UnitedHealthcare chấp thuận cho 
dùng một dược phẩm. (Điều này gọi là xin phép trước). Cũng có thể có giới hạn lượng 
thuốc quý vị muốn lấy đối với một số dược phẩm. 

4.  CÁCH XIN HƯỞNG NGOẠI LỆ. Quý vị có thể xin dùng các dược phẩm bị hạn chế hoặc 
không được bao trả. Người chăm sóc có thể giúp quý vị nộp đơn xin.

Xem nơi đây. Hãy viếng thăm MyUHC.com/CommunityPlan để tìm hiểu 
quyền lợi về thuốc của quý vị. Hoặc, gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí 
1-877-542-8997 (TTY 711).
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Chúng tôi chăm sóc  
cho quý vị
UnitedHealthcare Community Plan có thể điều quản chăm sóc cho hội 
viên có nhu cầu đặc biệt. Nhân viên quản lý hồ sơ sẽ hợp tác với chương 
trình sức khỏe, bác sĩ và cơ quan ngoại cuộc. Họ giúp hội viên được các 
dịch vụ và chăm sóc đặc biệt họ cần. Nhóm điều quản chăm sóc sẽ giúp 
đỡ những người có:
�� khuyết tật thể chất
�� bệnh tâm thần trầm trọng
�� nhiều vấn đề phức tạp về sức khỏe
�� các nhu cầu đặc biệt khác

 Chúng tôi cũng có các chương trình điều quản bệnh tật. Hội viên 
theo những chương trình này được y tá tham vấn và nhắc nhở đi chăm 
sóc. Họ giúp các thành viên bị những tình trạng đau ốm mãn tính như:

Tìm đúng  
bác sĩ
Cộng sự chăm sóc sức khỏe của 
quý vị
Bác sĩ chăm sóc chánh (primary care provider, hay 
PCP) của quý vị sẽ cung cấp hoặc điều phối tất cả 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cần loại 
thử nghiệm hoặc chữa trị mà PCP không thể cung 
cấp thì họ sẽ giới thiệu quý vị đến nơi khác. Quý vị 
phải thấy thoải mái với vị PCP của mình. Nếu không 
thì nên chọn một PCP mới.
 Khi gặp PCP thì cho họ biết về bất cứ loại thuốc, 
thuốc bổ hoặc thuốc mua tự do mà quý vị dùng 
thường xuyên. Mang theo một danh sách đã viết ra.
 Điều quan trọng là PCP cần biết tất cả về mọi 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. Cho họ biết về những 
bác sĩ khác mà quý vị đã khám, như các chuyên gia. 
Nếu quý vị được chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc 
chăm sóc do lạm dụng ma túy thì cũng cho họ biết. 
Cho họ biết bất cứ loại thuốc hay chữa trị nào bác 
sĩ khác đã kê toa cho quý vị. Đề nghị các bác sĩ khác 
gửi bản sao kết quả thử nghiệm hoặc biết được cho 
PCP của quý vị. 

Bác sĩ của quý vị thuộc khoa gì?  
Vào xem MyUHC.com/CommunityPlan  
hoặc gọi Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí  

1-877-542-8997 (TTY 711) để có danh sách những 
người tham gia chăm sóc sức khỏe.

ĐÚNG LIỀU THUỐC
Buồn chán là một bệnh nghiêm trọng nhưng có thể chữa được. 
Bệnh này rất phổ biến. Nhiều người đã chữa được buồn chán bằng 
thuốc. Đó là một trong những loại thuốc dùng phổ biến nhất. Nếu 
bác sĩ của quý vị khuyên dùng thuốc chống buồn chán thì nên nhớ:
1.  Quý vị có thể cần dùng nhiều hơn một loại thuốc. Một số người 

thấy khá hơn khi dùng loại thuốc đầu tiên. Người khác cần thử 
các loại thuốc khác cho tới khi họ tìm thấy được loại thuốc tốt 
hơn cho họ.

2.  Thường cần một thời gian để thuốc có tác dụng. Một số loại 
thuốc cần ít nhất 6 tuần thì quý vị mới thấy khá hơn. Hãy kiên 
nhẫn và tiếp tục uống thuốc như đã kê.

3.  Hầu hết mọi người đều có phản ứng phụ khi uống thuốc. Nhưng 
chúng thường hết sau vài tuần lễ. Nếu không thì cần cho bác sĩ 
của quý vị biết.

4.  Không được đột ngột dừng thuốc. Quý vị cần bàn thảo với bác sĩ 
của mình để giảm liều dần dần. Nếu đột ngột dừng thuốc thì quý 
vị có thể thấy bị ốm.

Đã có chúng tôi trợ giúp. Quý vị có cần gì đặc biệt hoặc 
cần giúp trị bệnh mãn tính? Gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số 
1-877-542-8997 (TTY 711). Hỏi chúng tôi các chương trình có 
thể giúp quý vị.

Tái khám. Nếu quý vị đang được chữa trị bệnh tâm thần 
thì điều quan trọng là quý vị cần tới buổi hẹn khám của 
mình. Nếu nhập viện thì gặp bác sĩ sức khỏe tâm thần của 
quý vị trong vòng bẩy ngày sau khi quý vị ra viện.

�� tiểu đường
�� CHF

�� hen suyễn
�� HIV

�� COPD
�� áp huyết cao

�� tế bào hình liềm
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QUYỀN RIÊNG  
TƯ CÁ NHÂN  
CỦA QUÝ VỊ
Chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của quý vị. Chúng tôi rất 
cẩn thận với thông tin sức khỏe được bảo vệ (protected health information, 
hay PHI) của quý vị. Chúng tôi cũng bảo vệ thông tin tài chánh (financial 
information, hay FI) của quý vị. Chúng tôi dùng PHI và FI để lo việc kinh doanh. 
Nhờ vậy, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin cho quý vị.
 Chúng tôi bảo vệ PHI và FI nói miệng, trên giấy tờ và điện tử trên khắp kinh 
doanh của chúng tôi. Chúng tôi có điều lệ chỉ dẫn cách chúng tôi có thể giữ 
an toàn PHI và FI của quý vị. Chúng tôi không muốn PHI hay FI của quý vị bị 
mất hay thải bỏ. Chúng tôi muốn bảo đảm không có ai dùng theo cách sai 
lầm. Chúng tôi kiểm tra và bảo đảm cẩn thận cách dùng PHI và FI của quý vị. 
Chúng tôi có chánh sách giải thích:
�� cách chúng tôi có thể dùng PHI và FI.
�� khi nào chúng tôi có thể chia sẻ PHI và FI với người khác.
�� quý vị có quyền hạn gì với PHI và FI của mình.

Biết rõ mọi việc
Tìm những gì quý vị cần tại UHCCommunityPlan.com 
hoặc tại trang chỉ dành cho hội viên của chúng tôi 
MyUHC.com/Community Plan. Đừng lo lắng về nơi 
cất thông tin— hoặc nơi để tìm thông tin 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 và trách nhiệm của 
quý vị với tư cách hội viên Mẫu này cũng giải thích 
cách nộp đơn khiếu nại hoặc than phiền.

Có thắc mắc? Nhóm Dịch Vụ Hội Viên  
của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Gọi số  
1-877-542-8997 (TTY 711), thứ Hai–thứ Sáu, 
từ 8:00 sáng tới 5:00 chiều.

Quý vị cũng có thể gọi cho. Chánh sách riêng tư của chúng 
tôi có trên mạng lưới UHCCommunityPlan.com. Dịch Vụ Hội Viên 
theo số miễn phí 1-877-542-8997 (TTY 711) để yêu cầu chúng tôi 
gửi cho quý vị một bản sao. Nếu có thay đổi chánh sách, thì chúng tôi 
sẽ gửi thông báo cho quý vị.

Tác dụng ngoại ý
Thuốc của quý vị có gây sâu răng không?

Khô miệng là phản ứng phụ của hơn 500 loại thuốc phổ biến. Khô miệng 
có thể gây sâu răng. Cho nha sĩ của quý vị biết về thuốc quý vị đang dùng. 
Họ có thể giúp quý vị trị khô miệng và ngăn ngừa sâu răng. Quý vị cũng 
sẽ thấy thoải mái hơn. Lời khuyên để trị khô miệng là:
�� Dùng nước xịt hoặc nước súc miệng dành cho người bị khô miệng.
�� Uống nhiều nước.
�� Hỏi bác sĩ của quý vị xem có nên đổi thuốc không.
�� Nhai kẹo cao su không đường hoặc viên ngậm không có đường.
�� Không uống rượu, cà phê, nước sô-đa và nước trái cây có thể làm  
rát miệng.

Quý vị cần nha sĩ? Viếng thăm https://fortress.wa.gov/hca/
p1finda provider. Hoặc gọi Health Care Authority/ProviderOne theo 
số 1-800-562-3022 để tìm nha sĩ nhận bảo hiểm Washington Apple 
Health (Medicaid).
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Hướng dẫn tốt
UnitedHealthcare Community Plan có các 
hướng dẫn thực hành, giúp người chăm 
sóc lấy các quyết định chăm sóc sức khỏe. 
Các hướng dẫn này được lấy từ những 
nguồn tham khảo được công nhận toàn 
quốc. Có các hướng dẫn thực hành trị 
những bệnh trạng như:
�� hen suyễn
�� bệnh hiếu động thiếu tập trung (atten-
tion deficit hyperactivity   disorder, hay 
ADHD)
�� bệnh vui buồn thái quá
�� bệnh nghẹt phổi mãn tính (chronic 
obstructive pulmonary disease, hay COPD)
�� buồn nản
�� tiểu đường
�� bệnh tim
�� suy tim
�� cao huyết áp
�� mập phì
�� chăm sóc tiền sản
�� chăm sóc sức khỏe phòng ngừa  
nhi đồng
�� bệnh nghiện dược chất
�� cấy ghép

TM/© 2014 Sesame Workshop

UnitedHealthcare và Sesame Workshop, tổ chức vô vụ lợi hỗ trợ 
Sesame Street™, đã kết hợp với nhau để phát triển A is for Asthma 
(A cho Bệnh Han Suyễn): Chương trình này giúp trẻ em bị hen 
suyễn có cuộc sống lành mạnh và năng động hơn.
 Phối hợp với bác sĩ của con quý vị để hiểu các loại thuốc cần 
thiết để kiểm soát cơn hen suyễn của con. Một số loại thuốc hen 
suyễn có dạng viên hoặc lỏng để uống. Một số loại thuốc khác 
được hít vào ở dạng sương mù bằng máy xông có thước đo liều 
dùng (máy hít) hoặc máy xông khí dung. Cơn hen suyễn của mỗi 
trẻ khác nhau nên có nhiều cách trị. Nói chung, có hai loại thuốc 
khác nhau mà con quý vị có thể dùng:
1.  THUỐC CỨU NGUY, như một số loại máy xông, để làm giảm 

ngay triệu chứng khi con quý vị lên cơn hen suyễn hoặc khó 
thở. Ở những trẻ kiểm soát cơn suyễn đúng cách thì không nên 
dùng những thuốc này hàng ngày. 

2.  THUỐC KIỂM SOÁT có tác dụng đúng như tên của chúng: Các 
thuốc này kiểm soát cơn hen suyễn của con quý vị ngay cả khi 
con không có triệu chứng nào. Thực tế thì các thuốc này ngăn 
ngừa triệu chứng và đôi khi có thể gọi là thuốc ngăn ngừa. Nên 
dùng các thuốc này thường xuyên, hàng ngày.

Tìm tài nguyên. Tải xuống và in ra “My Asthma Profile” 
(Bản Hen Suyễn) tại sesamestreet.org/asthma. Điền và giao 
một bản cho bất cứ ai chăm sóc con mình.

Biết tất cả những điều này.  
Gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số 
1-877-542-8997 (TTY 711) để xin 

một bản hoặc lấy bản hướng dẫn thực hiện 
ở UHCCommunity Plan.com.

Những chỉ dẫn để hiểu cơn hen suyễn ở trẻ em

Cộng tác viên về Thói Quen Lành 
Mạnh Trọn Đời

A cho Bệnh Han Suyễn
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Góc tài nguyên
Member Services (Dịch Vụ Hội Viên) 
Tìm bác sĩ, nêu thắc mắc về quyền lợi hoặc 
nêu than phiền ở bất cứ ngôn ngữ nào, gọi 
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; gọi số miễn phí.
1-877-543-3409 (TTY 711)

Healthy First Steps Tìm hỗ trợ về thai kỳ 
và nuôi dạy con, gọi số miễn phí. 
1-800-599-5985 (TTY 711)

Theo chúng tôi trên Twitter Để lấy các 
hướng dẫn hữu dụng, thông tin về những gì 
sẽ xảy ra và các nhắc nhở quan trọng về thai 
nghén. 
@UHCPregnantCare  
@UHCEmbarazada 
bit.ly/uhc-pregnancy

Mạng lưới của chúng tôi Sử dụng danh 
bạ người chăm sóc.
MyUHC.com/CommunityPlan
Đọc Cẩm Nang Hội Viên.
UHCCommunityPlan.com

National Domestic Violence Hotline 
(Đường Dây Thường Trực Chống Bạo 
Hành Gia Đình Quốc Gia) Được giúp 
đỡ miễn phí và kín đáo về vấn đề ngược đãi 
trong gia đình, gọi số miễn phí.
1-800-799-7233  
(TTY 1-800-787-3224)

Smoking Quitline (Đường Dây Cai Thuốc 
Lá). Lấy giúp đỡ miễn phí để bỏ hút thuốc, 
gọi số miễn phí.
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

Nuôi em bé 
Mọi lần khám kiểm tra sức khỏe cho em bé đều 
quan trọng.
Các em bé lớn lên và thay đổi mau chóng. Vì vậy, điều quan trọng là phải 
đưa con của quý vị đến người chăm sóc chánh để khám bệnh thường 
kỳ. Con của quý vị phải có 10 lần khám khỏe mạnh trước khi tới 2 tuổi. 
Những lần kiểm tra sức khỏe này thường được gọi là Khám Thăm Dò, 
Chẩn Đoán và Chữa Trị Sớm và Định Kỳ (Early and Periodic Screening, 
Diagnosis and Treatment, hay EPSDT).
 Những lần khám sức khỏe em bé sẽ giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về quý vị 
và con của quý vị. Đây là cách đoan chắc em bé vẫn luôn khỏe mạnh. Đó 
cũng là thời điểm thích hợp để quý vị nêu thắc mắc. Công việc khám trẻ 
em khỏe mạnh bao gồm:
�� KIỂM QUA MỨC TĂNG TRƯỞNG: Sẽ cân và đo các thông số.
�� THỬ NGHIỆM: Sẽ thực hiện những thử nghiệm cần thiết. Trong đó bao 
gồm lần thử chất chì ở độ tuổi 1 và 2.
�� KHÁM THĂM DÒ: Sẽ kiểm tra thị lực, thính lực và mức phát triển.
�� CHÍCH NGỪA: Trước khi tới 2 tuổi, con của quý vị sẽ được chích ngừa 
chống 14 loại bệnh. Một vài loại thuốc chủng được chích chung với 
nhau. Đa số bệnh cần được chích ngừa nhiều lần.

KHI NÀO NÊN ĐI KHÁM
Quãng độ tuổi khám 
sức khỏe em bé là:
�� 3 đến 5 ngày
�� 1 tháng

�� 2 tháng
�� 4 tháng
�� 6 tháng
�� 9 tháng

�� 12 tháng
�� 15 tháng
�� 18 tháng
�� 24 tháng

Lấy phần thưởng. UnitedHealthcare Community Plan có chương 
trình tưởng thưởng cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ mới sinh. 
Chương trình này có tên gọi Healthy Rewards. Quý vị có thể lấy thẻ 

quà tặng để đi khám tiền sản, hậu sản và khám cho em bé mới sinh. Hội viên 
đủ điều kiện sẽ nhận thêm thông tin qua thư từ.


