
TrONG ấN BảN NàY
Chích ngừa cảm cúm ................................................................Trang 1
Huyết áp cao  ................................................................................Trang 2
Buồn nản sau khi sanh ............................................................Trang 2
Phẩm chất  .....................................................................................Trang 3
Bỏ hút thuốc lá  ...........................................................................Trang 3
Hướng dẫn thực hành  .............................................................Trang 3
Những ý kiến về hoạt động  ..................................................Trang 4

Đi chích ngừa. Chích ngừa cảm cúm luôn có sẵn tại nhiều 
nơi. Quý vị cần tìm nơi chích ngừa cảm cúm nhận chương 
trình sức khỏe của mình? Hãy viếng thăm MyUHC.com/
CommunityPlan hoặc gọi số 1-877-542-8997 (TTY 711).

rất hiệu quả!
Chích ngừa cảm cúm giữ  
gìn sức khỏe cho hàng  
triệu người.
Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh  
(Centers for Disease Control  
and Prevention) đang nghiên  
cứu xem chích ngừa cảm cúm  
có hiệu quả tới mức nào.  
Họ xem xét dữ liệu về cảm  
cúm từ sáu năm qua. Họ  
nhận thấy rằng thuốc chích  
ngừa cảm cúm đã phòng tránh:
��13.6 triệu trường hợp bị bệnh.
��5.8 triệu lần đi khám bác sĩ.
��112,900 trường hợp nhập viện. 
 Mọi người ở độ tuổi từ 6 tháng trở lên nên đi chích ngừa 
cảm cúm mỗi năm. Các lần chích ngừa mới sẽ có sẵn vào mùa 
thu. Chúng bảo vệ mọi người chống lại các loại cảm cúm - 
theo dự đoán của các chuyên gia y tế - sẽ thường thấy nhất 
trong năm nay. Quý vị và gia đình nên đi chích ngừa sớm.
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Vượt qua nỗi buồn chán 
sau khi sanh em bé
Sau khi sanh em bé, các nội tiết tố (hormone) của quý vị có nhiều thay 
đổi. Điều này có thể làm cho quý vị rất dễ xúc cảm. Cảm thấy muốn 
khóc, tức giận, lo lắng hoặc hồi hộp bắt đầu từ hai đến ba ngày sau khi 
sanh là điều bình thường. Đây là những cảm xúc bình thường.
 Nếu những cảm xúc này không mất đi sau một tuần lễ hoặc bắt đầu 
tệ đi, thì có thể là tình trạng “buồn chán sau khi sanh”. Các triệu chứng 
khác bao gồm quý vị khó tự lo cho mình hay em bé hoặc không thể 
làm các công việc hàng ngày. Quý vị cảm thấy lo âu hoặc bị các cơn 
hoảng sợ. Quý vị nghĩ rằng mình không thể đương đầu với những thử 
thách của công việc làm mẹ. Có thể quý vị lại lo sợ là mình sẽ làm hại 
chính bản thân hay em bé.
 Nếu quý vị nghĩ rằng mình bị “buồn chán sau khi sanh”, thì nên nói 
ngay cho bác sĩ biết. Tình trạng này sẽ thuyên giảm nếu được điều trị. Hãy 
cố gắng tự lo cho mình thật tốt. Nên ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi 
càng nhiều càng tốt. Nhờ bạn tình, gia đình và bạn bè của quý vị giúp làm 
việc nhà và chăm sóc em bé. Tâm sự với người nào quý vị tin tưởng.

Khám thăm dò. Trong lần khám sau khi sanh, bác sĩ có thể 
khám thăm dò chứng buồn chán sau khi sanh. Quý vị nên đến 
gặp người chăm sóc kể từ bốn đến sáu tuần lễ sau khi sanh. 
Nếu quý vị sanh mổ, thì cũng nên đến gặp người chăm sóc vào 
hai tuần lễ sau khi sanh.

Nên biết rõ các chỉ số 
của mình
Điều quan trọng là phải kiểm soát huyết áp.
Hầu như cứ ba người lớn thì có một người bị cao huyết áp. Tình trạng này còn gọi là 
tăng huyết áp. Điều này có nghĩa là huyết áp ở mức 140/90 hay cao hơn. Huyết áp 
cao hơn 120/80 nhưng thấp hơn 140/90 được xem là tình trạng tiền tăng huyết áp. 
 Chứng cao huyết áp thường không có triệu chứng. Điều này khiến cho nhiều 
người không để ý đến vấn đề này. Nhưng vì chứng này có thể gây ra những bệnh 
trạng nghiêm trọng, nên điều quan trọng là phải điều trị. Tăng huyết áp là nguyên 
nhân hàng đầu gây đột quỵ, đứng tim, bệnh thận và suy tim sung huyết. Quý vị có 
thể có nhiều cách để kiểm soát huyết áp của mình. 
���Hạn chế ăn muối - dưới 1,500 mg  

mỗi ngày.
���Hạn chế uống rượu - một ly mỗi ngày 

cho phụ nữ hay hai ly cho đàn ông 
(hoặc ít hơn).

���Duy trì mức cân lượng tốt cho  
sức khỏe.

���Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.
���Đừng hút thuốc lá.
���Chế ngự căng thẳng.

Đến gặp bác sĩ. Nếu thay đổi lối sống vẫn chưa đủ, thì bác sĩ sẽ cho dùng thuốc. Có nhiều 
loại thuốc giảm huyết áp khác nhau. Nhớ là phải giữ đúng tất cả lần hẹn khám theo dõi với bác 
sĩ. Nên thường xuyên kiểm tra huyết áp.
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CHúNG TôI QUAN 
TâM ĐếN PHẩM 
CHấT
Chương Trình Cải Tiến Phẩm Chất (Quality 
Improvement Program) của UnitedHealthcare 
Community Plan cung cấp mức chăm sóc và dịch 
vụ tốt hơn cho hội viên của chúng tôi. Hàng năm, 
các UHC Community Plan đều báo cáo cho biết 
họ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt ra sao. 
Nhiều thông tin trong báo cáo của chúng tôi là về 
vấn đề sức khỏe công cộng cần quan tâm.
 Trong năm 2012, mục tiêu của chúng tôi là gia 
tăng số lần đi khám trẻ em khỏe mạnh cho các em 
ở độ tuổi từ 3–6 tuổi, tăng thêm số phụ nữ đi khám 
bác sĩ sớm trong thai kỳ và gia tăng số phụ nữ đến 
khám theo dõi với bác sĩ của họ sau khi sanh con. 
Trong năm 2013, chúng tôi nhận thấy có thêm 
nhiều phụ nữ đi khám bác sĩ sớm trong thai kỳ cũng 
như đi khám bác sĩ của họ sau khi sanh con. Số lần 
đi khám trẻ em khỏe mạnh cho các em ở độ tuổi từ 
3–6 tuổi thấp hơn so với mục tiêu của chúng tôi. 
 Trong năm 2013–2014, chúng tôi sẽ tiếp tục 
khuyến khích và cố gắng đạt được tỷ lệ đi khám trẻ 
em khỏe mạnh cao hơn cho các trẻ thơ, trẻ em và 
thanh thiếu niên. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tăng 
thêm số hội viên đi khám thăm dò ung thư vú, ung 
thư cổ tử cung và mức cholesterol. 
 Chúng tôi cũng thực hiện nhiều cuộc khảo sát ý 
kiến hội viên mỗi năm để biết xem chúng tôi đáp 
ứng nhu cầu của hội viên tốt ra sao. Các cuộc khảo 
sát ý kiến năm 2013 của chúng tôi đã cho thấy 
có sự tăng tiến trong năm thứ ba liên tiếp trong 
ý kiến đánh giá của hội viên về mức độ họ được 
chăm sóc cần thiết, bác sĩ bàn thảo với họ thấu 
đáo tới mức nào cũng như cung cách trung tâm 
dịch vụ khách hàng cư xử với họ. Chúng tôi liên 
tục cố gắng cải tiến trung tâm dịch vụ khách hàng 
và hiện nay, trung tâm đã có các chuyên gia, bác sĩ 
chuyên khoa có thể bàn thảo với hội viên nào phải 
gọi đến hơn một lần để hỏi về vấn đề rắc rối.

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 1-877-542-8997 (TTY 711).

Quý vị có thể bỏ hút 
thuốc
Tham Gia vào Great American Smokeout.
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh dễ ngăn chận nhất tại Hoa 
Kỳ. Đây cũng là nguyên nhân số 1 gây tử vong sớm. Tuy nhiên, cứ năm 
người Mỹ lại có một người vẫn còn hút thuốc lá. Có nhiều triệu người 
hút xì gà hay ống vố hoặc nhai thuốc lá. Nếu quý vị là một trong hơn  
60 triệu người sử dụng thuốc lá tại Hoa Kỳ, thì đã đến lúc bỏ hút thuốc.
 Great American Smokeout (Ngày hội toàn dân Mỹ bỏ hút thuốc) 
có thể là ngày tốt lành để quý vị bỏ thuốc lá — ngay cả khi chỉ bỏ hút 
thuốc trong một ngày. Ngày hội hàng năm này sẽ được thực hiện vào 
mùa thu này - ngày 21 tháng Mười Một.

Quý vị có thể thực hiện điều đó. Nên hỏi bác sĩ về những 
loại thuốc có thể giúp thêm. Quý vị cũng có thể bỏ hút thuốc thành 
công hơn nếu được giúp đỡ. Hãy gọi cho Chương Trình The Quit For 
Life®  theo số 1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454). Có sẵn miếng 
dán và kẹo cao su trị thèm nicotine.

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 

(attention 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

Biết rõ. Quý vị có thể tìm các hướng dẫn thực hành của chúng tôi 
tại UHCCommunityPlan.com.
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Kế tiếp là gì? Hãy duyệt qua sesamestreet.org/
healthyhabits để xem thêm nhiều chỉ dẫn, đoạn phim 
video và công cụ giúp cho trẻ của quý vị năng động.

Thông tin 
về nguồn tài 
nguyên
Member Services (Dịch Vụ Hội Viên) 
Tìm bác sĩ, nêu thắc mắc về những quyền lợi 
hoặc nêu than phiền.
1-877-542-8997 (TTY 711)

NurseLine (Đường Dây Y Tá) Y tá sẽ giúp 
ý kiến về sức khỏe suốt 24/7.
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)

Our websites (Mạng lưới của chúng 
tôi) Sử dụng danh bạ nhóm chăm sóc, tìm 
bác sĩ hoặc nhà thuốc tây, hoặc tìm câu trả lời 
cho các câu hỏi về sức khỏe.
MyUHC.com/CommunityPlan 
Đọc Cẩm Nang Hội Viên. 
UHCCommunityPlan.com

Text4baby Nhận tin nhắn qua điện thoại về 
thai kỳ và năm đầu tiên sau khi em bé ra đời. 
Hãy gởi chữ tin nhắn BABY tới số 511411 để 
được trả lời bằng tiếng Anh. Gởi chữ tin nhắn 
BEBE tới số 511411 để được trả lời bằng tiếng 
Tây Ban Nha. Hay ghi danh tại text4baby.org.

National Domestic Violence Hotline 
(Đường Dây Thường Trực Toàn Quốc 
Chống Bạo Hành Gia Đình) Được giúp 
đỡ kín đáo, miễn phí để giải quyết vấn đề 
ngược đãi trong gia đình.
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.
1-866-QUIT-4-LIFE 
(1-866-784-8454)
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Cộng tác viên về Thói Quen Lành Mạnh Trọn Đời




