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

Chúng Tôi Muốn Mang
Lại Những Điều Tốt
Nhất Cho Quý Vị
Chương Trình Phòng
Ngừa Bệnh Tiểu Đường
của Medicare (MDPP)
Sàng Lọc Ung Thư Đại
Trực Tràng
Bệnh Tiểu Đường &
Sử Dụng Statin
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Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Tình Huống Khẩn Cấp

Xương Của Quý Vị Khỏe Như Thế Nào?

Sàng Lọc Ung Thư Đại Trực Tràng
Bộ Phận Quản Lý Hồ Sơ Có Thể Giúp Quý Vị
Như Thế Nào
Chương Trình Quản Lý Bệnh
10 Món Ăn Vặt Tốt Cho Sức Khỏe
Bệnh Tiểu Đường & Sử Dụng Statin
Nhấp hoặc Gọi Để Nhận Bản Cập Nhật Mới Nhất
Về Bảo Hiểm Thuốc
Đường Dây Hỗ Trợ CommUnity

www.easychoicehealthplan.com
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chúng tôi muốn
mang lại những điều

TỐT
NHẤT
Chất lượng là ưu tiên
của chúng tôi. Chúng tôi
muốn quý vị nhận được
sự chăm sóc tốt nhất
và thông tin cần thiết
để sống khỏe mạnh.
Hàng năm, WellCare
đều đặt ra các mục tiêu
để cải thiện chất lượng
dịch vụ chăm sóc sức
khỏe dành cho quý vị.
Đây chính là một phần
trong Chương Trình Cải
Thiện Chất Lượng (QI)
của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM
VỀ CHƯƠNG TRÌNH

QI CỦA CHÚNG TÔI

Gọi cho Bộ Phận Dịch
Vụ Khách Hàng để yêu
cầu bản sao Đánh Giá
Hàng Năm về QI của
chúng tôi. Số này nằm
ở mặt sau của thẻ ID
Thành Viên.
Như thường lệ, chúng
tôi mong quý vị có sức
khỏe tốt.

CHO
QUÝ
VỊ
TRONG NĂM 2017, CHÚNG TÔI ĐÃ
THỰC HIỆN NHỮNG BƯỚC SAU:

■

■

■

■

■

■

Các đánh giá và kế hoạch chăm sóc cá nhân
dành cho tất cả thành viên D-SNP
Khuyến khích quý vị đến thăm khám để chụp
quang tuyến vú, khám mắt khi bị tiểu đường,
chủng ngừa và nhiều mục khác
Bắt đầu chương trình khen thưởng thành viên,
trao thưởng khi hoàn thành một số dịch vụ y tế
nhất định
Đã xem lại dữ liệu để đảm bảo rằng nhà cung
cấp đưa ra dịch vụ chăm sóc chất lượng cao
Đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngôn ngữ văn
hóa của quý vị
Đảm bảo quý vị có thể tiếp cận bác sĩ của mình,
được lên lịch hẹn kịp thời và tìm được bác sĩ
ở gần quý vị

NĂM 2018, WELLCARE SẼ:
■

■

■

■

■

Xem xét lại dữ liệu kết quả chất lượng để đảm bảo
quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng cao
Tiến hành phối hợp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của quý vị
Theo dõi mức độ hài lòng của quý vị với
WellCare và các bác sĩ của quý vị
Cung cấp đánh giá tại nhà và phòng khám di
động để đáp ứng một số nhu cầu chăm sóc
sức khỏe nhất định
Hoàn thành đánh giá và thực hiện các chương
trình chăm sóc cá nhân dành cho tất cả thành
viên chương trình D-SNP
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BỆNH TIỂU
ĐƯỜNG:

1/3

NGƯỜI SẼ
MẮC BỆNH
TIỂU ĐƯỜNG.
VÀ ĐÂY LÀ
NGUYÊN NHÂN
GÂY TỬ VONG
ĐỨNG THỨ BẢY
Ở HOA KỲ.

ĐÁNH GIÁ, PHÒNG
NGỪA & KIỂM SOÁT

Tiểu đường xảy ra khi mức đường huyết của quý vị cao hơn bình thường.
Nếu không được kiểm soát tốt, tiểu đường có thể gây ra các vấn đề về
mắt, tổn thương thần kinh hoặc bệnh thận. Không có cách chữa khỏi
bệnh tiểu đường, nhưng quý vị có thể phòng ngừa và điều trị bệnh này.

ĐÁNH GIÁ:

PHÒNG NGỪA: KIỂM SOÁT:

Quý vị có nguy cơ mắc Thực hiện các bước Sử dụng những lời khuyên
bệnh không?
phòng ngừa bệnh
sau đây để duy trì kiểm
tiểu
đường:
soát bệnh tiểu đường:
 Thừa cân
 Duy trì thăm khám
 Tiền sử gia đình mắc  Tập thể dục
nhiều hơn
bác sĩ thường xuyên
bệnh tiểu đường
 Ăn uống lành mạnh
 Bệnh tiểu đường thai  Giảm cân
 Ăn uống lành mạnh  Tích cực hoạt động
kỳ khi mang thai
Bác sĩ của quý vị có thể giúp quý vị phòng ngừa hoặc kiểm soát
đường huyết cao. Trao đổi với bác sĩ về bệnh tiểu đường trong buổi
hẹn khám tiếp theo.

NGUỒN: Centers for Disease Control and Prevention, “Diabetes”, trích từ: https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
publications/aag/diabetes.htm; American Diabetes Association, “Hot Topics”, trích từ : http://www.diabetes.org

CHƯƠNG
TRÌNH PHÒNG
NGỪA BỆNH
TIỂU ĐƯỜNG
CỦA MEDICARE
(MDPP)

Kể từ ngày 1 tháng Tư năm 2018, những người thụ
hưởng Medicare hội đủ điều kiện sẽ được bao trả cho
các dịch vụ MDPP trong tất cả các chương trình sức khỏe
của Medicare.
MDPP là một quá trình can thiệp thay đổi hành vi sức
khỏe có cấu trúc. Chương trình này cung cấp đào tạo
thực hành cho việc thay đổi chế độ ăn uống lâu dài, tăng
cường hoạt động thể chất và chiến lược giải quyết vấn đề
để vượt qua các thách thức trong việc duy trì việc giảm
cân và lối sống lành mạnh.
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CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TÌNH HUỐNG

KHẨN CẤP

Quý vị đã sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp chưa?
Nhiều người chưa sẵn sàng. Khoảng một nửa người Mỹ không biết nên làm gì nếu xảy ra
thảm họa. Hãy sẵn sàng trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên, khủng bố hoặc
khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Làm theo những lời khuyên sau.

1
2
3

CHUẨN BỊ BỘ ĐỒ DÙNG KHẨN CẤP

Chuẩn bị sẵn sàng. Dự trữ đồ dùng cho
ít nhất 3 ngày:
■ Nước và thực phẩm (đủ dùng cho mỗi
người trong nhà)
■ Thuốc
■ Đồ dùng cá nhân, như xà phòng và
kem đánh răng

Chuẩn bị sẵn những mục sau:
■ Bộ dụng cụ sơ cứu
■ Các giấy tờ quan trọng, như
thẻ bảo hiểm và hồ sơ y tế
■ Tiền
■ Bản đồ khu vực

TẠO RA MỘT KẾ HOẠCH

Trò chuyện với gia đình về những việc cần làm nếu xảy ra sự cố.
■ Tạo một bảng thông tin liên hệ gồm các số điện thoại quan trọng
■ Hướng dẫn trẻ cách GỌI 911
■ Xác định các điểm an toàn trong nhà khi thời tiết khắc nghiệt
■ Xây dựng hai cách để thoát khỏi từng phòng trong nhà
■ Chọn địa điểm tập hợp trong khu phố hoặc bên ngoài thị trấn

HIỂU RÕ KHU VỰC LÂN CẬN

Tìm hiểu về khu vực của quý vị. Thảm họa
thiên nhiên nào có thể phát sinh? Tiếng còi
cảnh báo của mỗi thảm họa như thế nào?
Trong trường hợp khẩn cấp:
■ Tìm chỗ nấp
■ Nghe hoặc xem tin tức
■ Bật kênh thời tiết

Hãy làm theo những lời
khuyên trên ngay trước
khi quý vị cần tới chúng.
Nhờ đó, quý vị luôn sẵn
sàng dù xảy ra chuyện gì.
Nếu có thảm họa, hãy bình
tĩnh. Những lời khuyên trên
sẽ giúp quý vị an toàn và
sẵn sàng ứng phó với tình
huống khẩn cấp.

NGUỒN: Centers for Disease Control and Prevention, “Emergency Preparedness and Response”, trích từ:
https://emergency.cdc.gov/preparedness/index.asp
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XƯƠNG
KHỎE

XÉT NGHIỆM MẬT ĐỘ XƯƠNG CỦA QUÝ VỊ
Để ngăn ngừa xương yếu và vỡ, hãy hỏi bác sĩ của quý vị về xét nghiệm mật độ xương. Hiệp
Hội Loãng Xương Quốc Gia (The National Osteoporosis Foundation) khuyên quý vị nên thực
hiện xét nghiệm nếu quý vị:
Q Là nữ giới từ 65 tuổi trở lên
Q Nam giới từ 70 tuổi trở lên
Q Gãy xương sau 50 tuổi
Q Bị giảm ½inch chiều cao trở lên trong 1 năm
Xét nghiệm sẽ cho quý vị biết tình trạng xương của mình. Ngoài ra, xét nghiệm còn cho biết
quý vị có bị loãng xương không.
NGUỒN: National Osteoporosis Foundation, “Bone Density Exam/Testing”, trích từ:
https://www.nof.org/patients/diagnosis-information/bone-density-examtesting/
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NỮ GIỚI

1/4

NAM GIỚI
TỪ 50 TUỔI TRỞ
LÊN SẼ BỊ GÃY
XƯƠNG DO
LOÃNG XƯƠNG

Khi quý vị già, xương của quý vị cũng già theo.
Điều đó có nghĩa là mật độ xương của quý vị có
thể giảm. Khi mật độ xương giảm, nguy cơ gãy
xương của quý vị sẽ tăng. Tất cả các yếu tố như
tuổi tác, một số tình trạng sức khỏe và thuốc
nhất định đều có thể khiến xương yếu đi.

TĂNG CƯỜNG XƯƠNG CỦA QUÝ VỊ
Đây là những bước quý vị có thể thực hiện trong trường hợp mật
độ xương thấp hoặc đơn giản là muốn cải thiện sức khỏe của
xương. Bảo vệ xương của quý vị:
Q Ăn uống lành mạnh
X Hấp thụ canxi từ các sản phẩm sữa và rau xanh
X Hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời, thực phẩm tăng
cường và thực phẩm bổ sung
Q Tập thể dục thường xuyên
Q Tránh hút thuốc và hạn chế chất cồn

Không có cách
nào chữa được
bệnh loãng
xương. Đó là lý
do tại sao lại cần
hấp thụ nhiều
canxi và vitamin
D. Những chất
này sẽ giúp
xương của quý vị
khỏe mạnh.
Hãy xét nghiệm
mật độ xương
nếu quý vị thấy
có nguy cơ. Nếu
quý vị bị loãng
xương, bác sĩ
của quý vị sẽ đề
xuất dùng thuốc.
Hãy trao đổi với
bác sĩ về việc xét
nghiệm mật độ
xương của quý vị
ở lần thăm khám
tiếp theo.
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SÀNG LỌC

UNG THƯ ĐẠI
TRỰC TRÀNG
Thông qua hỗ trợ quý vị, WellCare tự hào tuyên bố chúng tôi đang phối
hợp với Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (American Cancer Society) để nâng cao
nhận thức về việc sàng lọc ung thư đại trực tràng.
Đồng thời, chúng tôi có thể hành động thêm để giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng bằng
cách khuyến khích sàng lọc ung thư ruột kết và trực tràng. Những người ở nhóm nguy cơ
trung bình nên bắt đầu sàng lọc khi 50 tuổi. Sàng lọc có thể phát hiện ung thư đại trực tràng
khi còn nhỏ và có thể điều trị dễ dàng hơn.
Một trong những bước quan trọng nhất quý vị cần thực hiện là trao đổi với bác sĩ về các lựa
chọn sàng lọc khác nhau và chương trình sàng lọc nào phù hợp với quý vị. Các lựa chọn sàng
lọc bao gồm các xét nghiệm đơn giản tại nhà. Chúng tôi sẽ gửi thư nhắc cho quý vị về thời
điểm cần tiến hành sàng lọc.
Các xét nghiệm dùng để sàng lọc ung thư đại trực tràng đều miễn phí cho quý vị. Khi hoàn
tất sàng lọc, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng từ chương trình Healthy
Rewards. Gọi đến chương trình Healthy Rewards để tìm hiểu thêm. Hãy gọi ngay hôm nay theo
số 1-888-283-8064. Người dùng TTY có thể gọi số 711. Gọi vào Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 giờ sáng
đến 10 giờ tối và Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Để tìm hiểu thêm về bệnh ung thư đại trực tràng, hãy truy cập American Cancer Society tại
cancer.org hoặc gọi đến số 1-800-227-2345. American Cancer Society không xác nhận bất
kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào.

Ðảm Bảo Sức Khỏe. Tương Lai Tốt Ðẹp.

NGUỒN: Cancer.org, “Colorectal Cancer”, trích từ: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer.html
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BỘ PHẬN QUẢN
LÝ HỒ SƠ CÓ
THỂ GIÚP QUÝ VỊ
NHƯ THẾ NÀO
Bộ phận Quản Lý Hồ Sơ trợ giúp các
thành viên có nhu cầu đặc biệt. Nhiệm
vụ của bộ phận này là kết nối các thành
viên với người quản lý hồ sơ. Nhân viên
quản lý hồ sơ là một y tá đã đăng ký
(RN) hoặc nhân viên xã hội lâm sàng
được cấp phép có thể trợ giúp các
thành viên 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. Nhân
viên WellCare sẽ giải đáp cho quý
vị. Chương trình không tính phí này
cho phép quý vị nhận sự trợ giúp của
RN từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các
ngày trong tuần.

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 kiểm soát sức
khỏe 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 một y tá đã
đăng ký hướng dẫn.

GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM
HIỂU THÊM.
1-877-393-3090 (TTY 711)
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, theo giờ EST
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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:
Bỏng Ngô: Tự chế biến hoặc chọn loại bỏng ngô nguyên hạt hoặc ít muối.

1
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
4
5
6
7
8
9
10

có bữa ăn lành mạnh.

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.
Rau Cần Tây & Bơ Đậu Phộng: Thêm nho khô nếu muốn.
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
cơ đột quỵ và đau tim? Chính vì điều này, nhiều bác
sĩ sẽ kê nhóm thuốc nhất định giúp hạ cholesterol
còn gọi là statin, cho bệnh nhân tiểu đường. Nếu
dùng thuốc thường xuyên, bệnh nhân có thể giảm
thiểu nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.
Hãy đảm bảo quý vị sử dụng statin như được kê
toa – ngay cả khi quý vị không thấy hoặc cảm nhận
được sự khác biệt nào. Điều này rất quan trọng đối
với sức khỏe tim mạch của quý vị. Đồng thời, việc
ăn uống lành mạnh và tập thể dục Có thể giúp quý
vị tránh được các vấn đề sức khỏe trong tương lai.

&

QUÝ VỊ KHÔNG CHẮC MÌNH CÓ ĐANG
SỬ DỤNG STATIN HAY KHÔNG?
Dưới đây là tên một số loại statin kê toa
thường gặp:

 Atorvastatin (Lipitor®)
 Lovastatin (Mevacor®)
 Pravastatin (Pravachol®)
 Rosuvastatin (Crestor®)
 Simvastatin (Zocor®)

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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NHẤP hoặc GỌI
để nhận được Cập Nhật Mới Nhất Về
Bảo Hiểm Thuốc
Quý vị muốn tìm thông tin mới nhất về
những thuốc chúng tôi bao trả? Truy cập
trang web của chúng tôi để tìm danh mục
thuốc mới nhất.
Tại đó, quý vị còn có thể:
Q Tìm hiểu về các thuốc chúng
tôi đã bổ sung gần đây

Tìm những thay đổi đối với
yêu cầu về thuốc hoặc giới
hạn bảo hiểm thuốc
Vui lòng lưu ý rằng nhiều thuốc chính hiệu trong danh mục thuốc
gần đây đã được thay thế bằng thuốc gốc. Để tìm danh mục
thuốc dành riêng cho chương trình của quý vị trên trang web,
hãy truy cập trang mạng www.easychoicehealthplan.com rồi
nhấp vào “drug formulary search” (tìm kiếm danh mục thuốc).
Ở trang tiếp theo, hãy nhấp vào liên kết “drug formulary search
tool” (công cụ tìm kiếm danh mục thuốc) dành cho chương trình
của quý vị. Thao tác này sẽ đưa quý vị đến trang tìm kiếm thuốc.
Làm theo hướng dẫn quý vị tìm thấy ở đó. Quý vị cũng có thể gọi
cho chúng tôi theo số ở mặt sau thẻ ID thành viên của quý vị.
Q

GIỚI
THIỆU

MỘT
NGƯỜI BẠN
Nếu thấy chương trình hữu
ích, quý vị có thể giới thiệu
cho những người hội đủ
điều kiện tham gia Medicare
khác để hưởng lợi từ các
dịch vụ của chúng tôi.
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ,
HÃY ĐỀ NGHỊ HỌ GỌI CHO
CHÚNG TÔI THEO SỐ
1-866-999-3945 (TTY 711)
Thứ Hai-Thứ Bảy, 8 giờ sáng
đến 8 giờ tối để thảo luận
về nhu cầu của họ đối với
chương trình sức khỏe.

LUÔN TRAO ĐỔI
VỚI BÁC SĨ

CỦA QUÝ VỊ
Đường dây Hỗ trợ
SỐ GỌI CAL

DỊCH VỤ TIẾP ÂM VIDEO

1-866-775-2192

1-855-628-7552

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực hỗ trợ
phi lợi nhuận như thực phẩm, thuê
nhà và các tiện ích.

Luôn trao đổi với (các) bác sĩ của quý vị về
việc chăm sóc phù hợp với quý vị. Tài liệu này
không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Tài
liệu được dựa vào các nguồn của bên thứ ba.
Chúng tôi giới thiệu tài liệu này cho quý vị chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin. Tài liệu
này không ám chỉ đây là những phúc lợi được
Easy Choice bao trả. Đồng thời, Easy Choice
không bảo đảm bất kỳ kết quả sức khỏe nào.
Quý vị nên xem lại chương trình của mình
hoặc gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Thành Viên để
tìm hiểu xem dịch vụ có được bao trả 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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BE WELL
Thông tin sức khỏe hoặc phòng bệnh
WellCare Health Plans, Inc., là một chương trình HMO, PPO có hợp đồng với Medicare. Các
Chương trình Nhu cầu Đặc biệt cho Người đủ Tiêu chuẩn Kép (D-SNP) của chúng tôi có hợp
đồng với chương trình Medicaid của Tiểu bang. Việc ghi danh vào các chương trình của chúng tôi
sẽ phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.
Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ về các phúc lợi. Liên hệ với chương trình để có
thêm thông tin. Các giới hạn, khoản đồng thanh toán và những hạn chế có thể được áp dụng.
Các phúc lợi, phí bảo hiểm và/hoặc khoản đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi vào
ngày 1 tháng Giêng hàng năm. Danh mục thuốc, mạng lưới nhà thuốc và/hoặc mạng lưới nhà
cung cấp dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết. Các
chương trình của chúng tôi sử dụng một danh mục thuốc.
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