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What do you think?
In a few weeks, you may get a survey 
in the mail. It asks how happy you are 
with UnitedHealthcare Community 
Plan. If you get a survey, please fill it 
out and mail it back. Your answers 
will be private. Your opinion helps us 
make the health plan better.

Avoid the ER.
Know where to go and when.
For most illnesses and injuries, your primary care provider’s 
(PCP’s) office should be the first place you call when you need 
care. You can even call at night or on weekends.

If you cannot get in to see your PCP, you could go to an urgent 
care center. Urgent care centers see walk-in patients. Many 
urgent care centers are open at night and on weekends.

Emergency rooms (ERs) are for major medical emergencies only. 
Go to the ER only when you think your illness or injury could 
result in death or disability if not treated right away. If you go 
for a minor illness or injury, you may need to wait a long time.

AMC-045-WA-CAID-VT

Hello, nurse!  
UnitedHealthcare has a 
24/7 NurseLineSM. A nurse 

can help you decide the best  
place to get care. Call NurseLine  
at 1-877-543-3409, TTY 711.

UnitedHealthcare Community Plan
P.O. Box 31349 
Salt Lake City, UT 84131
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Ask Dr. Health E. Hound.®

Q: Why does my child need to be tested for lead?
A: Lead is often found in plumbing or paint in 
older homes. Children can inhale or swallow 
lead. Too much lead in a child’s body leads to 
lead poisoning. Lead poisoning can affect a 
child’s blood, bones or brain. It can cause slow 
growth or developmental problems.

Many children with lead poisoning don’t have 
symptoms. That’s why testing is important. 
Experts recommend testing at ages 1 and 2. 
Lead testing is part of the well-child visit at 
these ages. The test is done using a few drops 
of blood. 

Learn about lead. Read all about lead 
poisoning and other kids health topics. Visit  
UHC.com/WAkids. Has your child been 
tested? Ask his or her doctor.

®

Is it time 
to renew?
Washington Apple Health family, 
children, pregnancy and adult 
medical coverage is renewed 
yearly. Many people renew their 
benefits this time of year. Some 
renewals are automatic. You will 
be notified by mail.

Other members will need to 
renew. If you get mail from the 
Washington Health Benefits 
Exchange asking you to take 
action, call 1-855-WAFINDER 
(1-855-923-4633), TTY  
1-855-627-9604, toll-
free. Or renew online at 
WAHealthPlanFinder.org.

We’re here to 
help. We have a 
special team to help 

if you need support. Call 
1-866-686-9323, TTY 711, 
if you need help renewing 
your coverage.

Special nutrition.
Enteral nutrition program.
Enteral nutrition is a medically-necessary liquid diet given by mouth or 
feeding tube. Enteral nutrition is covered for members who are unable 
to eat enough food to meet daily caloric needs. You can get enteral 
nutrition products, supplies and equipment with a prescription from 
your doctor. Covered benefits include: 

  Tube-delivered nutrition and 
supplies.
  Special formulas for members 
with inherited metabolic 
disorders.

  Oral enteral nutrition products 
and thickeners for members 
20 and younger, including 
prescription infant formula 
for babies with special needs. 

Learn more. The enteral nutrition program is not a food benefit. It does 
not cover nonmedical equipment, supplies and related services. Please call 
Member Services toll-free at 1-877-542-8997, TTY 711, to find out more.
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Coping with the flu.
Flu season is in full swing. The flu virus spreads 
easily during the cooler months.

The flu often comes on suddenly. You will likely have 
a fever and feel achy and tired. The flu often causes a 
cough, a sore throat and a stuffy nose. Some people get 
a headache or an upset stomach.

There is no cure for the flu. But self-care can help you 
feel a little better until it passes. Take a fever reducer/
pain reliever. Get plenty of rest. Drink lots of water. 
Stay home to keep from giving the flu to others.

The best way to prevent the flu is with an annual flu 
shot. It’s not too late to get this season’s vaccine. It’s 
recommended for everyone ages 6 months and older. 
Ask your PCP about the flu shot.

Know your provider. See your primary care 
provider for a checkup before you get sick. Need to 
find a new PCP? Visit myuhc.com/CommunityPlan 
or call 1-877-542-8997, TTY 711, toll-free.

We can help. If you have diabetes or another chronic 
condition, we can help. We offer disease management 
programs. They help you manage your condition. To 
learn more, call 1-877-542-8997, TTY 711, toll-free.

See here.
Get a diabetic eye exam each year.
Diabetic retinopathy is a common complication of 
diabetes. High blood sugar damages the blood vessels in 
the eye. Symptoms rarely start until the damage is bad. 
Treatment can stop it from getting worse. But it can’t 
reverse the vision loss that already happened.

That’s why it is so important to have a diabetic eye 
exam every year. (If your exam is normal, you can skip 
a year before your next eye exam.) It can catch the 
problem before you have symptoms. The test is quick 
and painless.

People with diabetes also are at higher risk for other eye 
diseases. These include cataracts and glaucoma. Good 
control of your diabetes can help prevent vision loss.

The right dose.
If your child has attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), his or her provider may suggest 
medication. There are several kinds of medicines that treat ADHD. It may take a while to find the 
best medicine for your child.

Your child may need to change medicines or dosages a few times. Some medicines may not help 
your child. Others may cause side effects. A dose may be too low or too high.

That’s why it’s important for children on ADHD medicine to see their doctors often. National guidelines 
say to go within 30 days of when your child starts taking medicine. Visit again twice in the following nine 
months. Then be sure to keep regular appointments. Behavioral therapy and counseling can also help.
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Member Services: Find a doctor, ask benefit 
questions or voice a complaint, in any language. Get 
help with mental health or substance abuse problems 
(toll-free). 
1-877-542-8997, TTY 711

Our website and app: Find a provider, read  
your Member Handbook or see your ID card, 
wherever you are. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4MeTM

NurseLineSM: Get 24/7 health advice from a  
nurse (toll-free). 
1-877-543-3409, TTY 711

MyHealthLineTM: If you qualify, you can get a 
smartphone and a monthly service plan at no cost. 
UHCmyHealthLine.com

Text4baby: Get FREE text messages on your cell 
phone each week to match your stage of pregnancy. 
Sign up by texting the word BABY or BEBE to 
511411. Then enter the participant code HFS. 

Healthy First Steps®: Get support throughout  
your pregnancy. 
1-800-599-5985, TTY 711

Baby BlocksTM: Get rewards for timely prenatal and 
well-baby care. 
UHCBabyBlocks.com

KidsHealth®: Get reliable information on health 
topics for and about kids. 
UHC.com/WAkids 

March Vision: Search for a vision care center near 
you online. (Member Services can also help by phone.) 
MarchVisionCare.com

Help Quitting Smoking: Get free help quitting 
smoking (toll-free). 
1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454) 
quitnow.net

Resource corner.
Recipe 
for health. 
Start the day with a power bowl.
Power bowls are all the rage, and for good reason. They pack 
a hefty amount of protein into a satisfying meal, loaded with 
flavorful vegetables and condiments. Try starting your day 
with this Southwest-inspired recipe from the American  
Heart Association.

Make it yours. This recipe is easy to customize with different 
vegetables or eggs cooked however you like them best.

Ingredients
  ¼ cup raw quinoa
  1 avocado, pitted and diced
  2 medium tomatoes, diced
  1 ear of corn, removed from cob
  2 green onions, chopped
  ¼ cup cilantro, chopped
  4 eggs
  Reduced sodium salsa or hot sauce, optional

Directions
Cook quinoa according to package directions. Cool slightly, 
and then divide between four bowls. (This can be done the 
night before.) Arrange the vegetables on top. Heat a medium 
skillet over medium-high heat and coat with non-stick 
cooking spray. Crack the eggs into the skillet and cover for 
about 3–4 minutes, until white is set and yolk is runny. Place 
one egg in each bowl. Top with salsa or hot sauce and enjoy.

Serves 4.

© 2018 United Healthcare Services, Inc. All rights reserved.
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Member Services: Quý vị có thể tìm bác sĩ, nêu thắc 
mắc về những quyền lợi, hoặc nêu than phiền qua bất cứ 
ngôn ngữ nào. Được giúp đỡ cho các vấn đề về sức khỏe 
tâm thần hoặc nghiện ma túy, gọi số miễn phí  
1-877-542-8997, TTY 711

Our website and app: Đọc Cẩm Nang Hội Viên hoặc 
xem thẻ ID của quý vị để tìm một người chăm sóc sức 
khỏe ở nơi quý vị cư ngụ. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4MeTM

NurseLineSM: Y tá sẽ giúp ý kiến về sức khỏe suốt 
24/7, gọi số miễn phí 
1-877-543-3409, TTY 711

MyHealthLineTM: Nếu đủ tiêu chuẩn thì quý vị có thể 
được một điện thoại khôn ngoan và chương trình dịch vụ 
hàng tháng miễn phí. 
UHCmyHealthLine.com

Text4baby: Nhận tin nhắn MIỄN PHÍ trên điện thoại di 
động mỗi tuần theo từng giai đoạn của thai kỳ. Ghi danh 
bằng cách gởi tin nhắn có từ BABY hay BEBE đến 
số 511411. Sau đó nhập mã người tham gia là HFS. 

Healthy First Steps®: Tìm hỗ trợ cho thời kỳ thai 
nghén, gọi số miễn phí 
1-800-599-5985, TTY 711

Baby BlocksTM: Được tặng thưởng khi đi khám tiền sản 
và khám trẻ em khỏe mạnh. 
UHCBabyBlocks.com

KidsHealth®: Lấy thông tin đáng tin cậy về các chủ đề 
sức khỏe cho trẻ em và về trẻ em. 
UHC.com/WAkids 

March Vision: Tìm trên trực tuyến trung tâm chăm 
sóc thị lực ở gần nhà quý vị. (Dịch Vụ Hội Viên cũng có 
thể giúp qua điện thoại.) 
MarchVisionCare.com

Help Quitting Smoking: Tìm người giúp đỡ miễn 
phí để bỏ hút thuốc, gọi số miễn phí 
1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454) 
quitnow.net

Thông tin về  
nguồn tài nguyên.

Công thức cho 
sức khỏe. 
Bắt đầu một ngày với một bát đầy  
năng lượng.
Bát đầy năng lượng làm ngui cơn giận dữ và cho lý do tốt. Chúng 
chứa đầy chất đạm cho một bữa ăn thỏa mãn, đầy rau cải và gia 
vị. Hãy thử bắt đầu một ngày của quý vị với công thức Tây Nam 
Á này từ người Mỹ Hiệp Hội về Tim.

Hãy tự nấu lấy cho quý vị. Công thức này rất dễ, chỉ cần  
bỏ thêm các thứ rau khác hoặc nấu trứng theo đúng ý của quý vị.

Thành phần
  ¼ tách hạt quinoa chưa nấu
  1 trái bơ, lấy hột và xắt hình ô vuông nhỏ
  2 quả cà cỡ trung bình, xắt hình ô vuông nhỏ
  1 trái bắp, gọt/gỡ hột ra
  2 cọng hành lá, băm nhuyễn
  ¼ tách ngò rí, băm nhuyễn
  4 trứng gà
  Salsa ít muối hoặc sốt ớt, tùy ý

Hướng dẫn
Nấu quinoa theo chỉ dẫn trên gói. Chín rồi để nguội, và sau đó 
chia ra bốn bát. (Có thể nấu đêm trước). Cho thêm chút rau bên 
trên. Bắt chảo lên với lửa vừa phải và xịt dầu không dính lên 
chảo. Đập các trứng vào chảo, đậy nắp khoảng 3–4 phút, cho 
đến khi tròng trắng chín cứng và tròng đỏ còn hơi lỏng. Đặt một 
trứng vào mỗi bát. Đổ salsa hoặc sốt ớt lên mặt và thưởng thức.

Dùng cho 4 người.
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Hãy hỏi bác sĩ Dr. Health E. Hound.®
Hỏi: Tại sao con tôi cần đi thử nghiệm chì?

Đáp: Chì thường có trong đường ống nước hay nước 
sơn tại những căn nhà cũ kỹ. Trẻ em có thể hít hoặc 
nuốt phải chì. Quá nhiều chì trong cơ thể trẻ sẽ dẫn 
đến nhiễm độc chì. Nhiễm độc chì có thể ảnh hưởng 
đến máu, xương hoặc não của trẻ. Cũng có thể gây 
chậm lớn hoặc những vấn đề về phát triển.

Nhiều trẻ bị ngộ độc chì không có triệu chứng gì. Đó 
là lý do cần đi thử nghiệm. Các chuyên gia đề nghị nên 
thử nghiệm ở lứa tuổi 1 và 2. Thử nghiệm chì là một 
phần của lần khám trẻ em khỏe mạnh ở các lứa tuổi 
này. Thử nghiệm được thực hiện bằng cách lấy chỉ  
vài giọt máu. 

Tìm hiểu về chì. Đọc tất cả thông tin về 
ngộ độc chì và các đề tài về sức khỏe khác của 
trẻ em. Vào mạng lưới UHC.com/WAkids. 

Con của quý vị đã được thử nghiệm chì chưa? Hãy hỏi 
bác sĩ của em.

®

Đã đến lúc gia 
hạn chưa?
Bảo hiểm y tế Washington Apple 
Health cho gia đình, trẻ em, thai 
phụ và người lớn được gia hạn 
hàng năm. Nhiều người gia hạn 
quyền lợi của họ vào thời gian 
này trong năm. Một số bảo hiểm 
sẽ tự động gia hạn. Chúng tôi sẽ 
báo cho quý vị biết qua thư.

Hội viên khác sẽ cần gia hạn.  
Nếu nhận được thư từ 
Washington Health Benefits 
Exchange thì gọi đến số gọi  
miễn phí 1-855-WAFINDER  
(1-855-923-4633), TTY  
1-855-627-9604. Hoặc 
gia hạn trên mạng tại 
WAHealthPlanFinder.org.

Chúng tôi sẵn 
sàng giúp đỡ.  
Chúng tôi có một nhóm 

đặc biệt để giúp đỡ nếu quý vị 
cần. Gọi số 1-866-686-9323, 
TTY 711, nếu quý vị cần được 
giúp đỡ để gia hạn bảo hiểm  
của mình.

Dinh dưỡng đặc biệt.
Chương trình dinh dưỡng qua đường ruột.
Dinh dưỡng qua đường ruột là một chế độ ăn uống chất lỏng cần thiết về 
mặt y tế được đưa vào miệng hoặc qua ống nuôi. Dinh dưỡng qua đường 
ruột được bao trả cho các hội viên không thể ăn đủ thức ăn để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng hàng ngày. Quý vị có thể được các sản phẩm dinh dưỡng qua 
ruột, tiếp liệu và thiết bị khi được bác sĩ của quý vị kê toa. Các quyền lợi được 
bao trả bao gồm:  

  Thức ăn dinh dưỡng qua ống  
và tiếp liệu.
  Sữa bột đặc biệt cho các hội viên  
bị loạn chuyển hóa di truyền.

  Các sản phẩm dinh dưỡng qua 
đường ruột vào miệng và chất làm 
đặc cho các hội viên 20 tuổi trở 
xuống, bao gồm sữa bột kê toa  
cho em bé có nhu cầu đặc biệt.  

Tìm hiểu thêm. Chương trình dinh dưỡng qua đường ruột không phải 
là quyền lợi thực phẩm. Chương trình này không bao trả cho thiết bị, tiếp liệu 
hoặc các dịch vụ liên hệ không phải là y tế. Xin gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo 
số miễn phí 1-877-542-8997, TTY 711, để tìm hiểu thêm.
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Xem tại đây.
Khám bệnh mắt liên quan đến tiểu 
đường mỗi năm.
Bệnh võng mạc do tiểu đường là một biến chứng phổ biến 
của bệnh tiểu đường. Mức đường huyết cao làm hư hỏng 
mạch máu trong mắt. Hiếm khi thấy các triệu chứng cho đến 
khi mắt đã hư hại nhiều. Chữa trị có thể giúp ngăn tình trạng 
thêm trở nặng. Nhưng nếu đã mất thị lực rồi thì không thể 
lấy lại được.

Đó là lý do quan trọng phải khám mắt do tiểu đường mỗi 
năm. (Nếu kết quả khám mắt bình thường, thì quý vị có thể 
bỏ một năm rồi đi khám mắt năm kế tiếp.) Khám để biết được 
vấn đề trước khi quý vị có triệu chứng. Khám nghiệm này 
nhanh chóng và không đau.

Người bị tiểu đường cũng có nguy cơ cao hơn bị các bệnh 
khác về mắt. Những bệnh này bao gồm bị đục thủy tinh thể 
và tăng nhãn áp. Kiểm soát tốt bệnh tiểu đường có thể ngăn 
ngừa mất thị lực.

Đối phó với cúm.
Mùa cúm đang ở lúc cao điểm. Siêu vi cúm lan rộng dễ 
dàng trong những tháng lạnh.

Quý vị thường bị cúm bất ngờ. Quý vị có thể bị sốt, 
thấy đau nhức và mệt mỏi. Cúm thường làm quý vị bị 
ho, đau họng và nhảy mũi. Một số người bị đau đầu 
hoặc khó chịu trong bụng.

Không có cách nào trị dứt được bệnh cúm. Nhưng tự 
chăm sóc có thể giúp quý vị thấy khá hơn một chút 
cho đến khi hết cúm. Hãy uống thuốc hạ sốt/giảm đau. 
Nghỉ ngơi nhiều. Uống thật nhiều nước. Hãy ở nhà để 
tránh lây cúm cho người khác.

Cách phòng ngừa cúm tốt nhất là chích ngừa cúm mỗi 
năm. Vẫn chưa quá muộn để chủng ngừa mùa cúm 
này. Chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng 
trở lên đều nên chủng ngừa cúm. Hỏi PCP của quý vị 
về chích ngừa cúm.

Biết người chăm sóc của quý vị. Khám với 
bác sĩ chăm sóc chánh để kiểm tra sức khỏe trước khi 
quý vị bị ốm. Cần tìm PCP mới? Hãy vào mạng lưới 

myuhc.com/CommunityPlan hoặc gọi số miễn phí  
1-877-542-8997, TTY 711.

Chúng tôi có thể giúp. Nếu quý vị bị tiểu đường 
hoặc bệnh mãn tính khác thì chúng tôi có thể giúp. Chúng 
tôi cung cấp các chương trình điều quản bệnh tật. Các 

chương trình này sẽ giúp quý vị điều quản bệnh của mình. Để tìm 
hiểu thêm, xin gọi số miễn phí 1-877-542-8997, TTY 711.

Liều thuốc đúng.
Nếu trẻ của quý vị bị bệnh hiếu động thiếu tập trung (attention deficit hyperactivity disorder, hay ADHD), 
thì người chăm sóc của em có thể đề nghị dùng thuốc. Có nhiều loại thuốc trị bệnh ADHD. Có thể phải 
mất một thời gian mới tìm được loại thuốc tốt nhất cho trẻ của quý vị.

Trẻ của quý vị có thể cần thay đổi loại thuốc hay liều lượng vài lần. Một số loại thuốc không có hiệu quả tốt 
cho trẻ của quý vị. Những loại thuốc khác cũng có thể gây ra phản ứng phụ. Liều lượng có thể quá thấp 
hay quá cao cho trẻ.

Vì vậy, điều quan trọng đối với trẻ em đang dùng thuốc trị bệnh ADHD là phải thường xuyên đi khám bác sĩ 
của em. Tập chỉ dẫn quốc gia khuyến cáo nên đi khám trong vòng 30 ngày từ khi con quý vị bắt đầu dùng 
thuốc. Tái khám hai lần trong chín tháng tiếp theo. Sau đó phải luôn giữ đúng lịch hẹn khám thường xuyên. 
Liệu pháp tinh thần và tham vấn cũng có thể giúp ích.
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Quý vị nghĩ gì?
Trong vài tuần lễ, quý vị có thể sẽ nhận 
một bản thăm dò trong thư tín. Quý vị 
sẽ được hỏi về mức hài lòng của mình 
với UnitedHealthcare Community Plan. 
Nếu quý vị nhận bản thăm dò, xin điền 
và gởi trả lại qua bưu điện. Các câu trả 
lời của quý vị sẽ được giữ kín. Ý kiến của 
quý vị giúp chúng tôi cải tiến chương 
trình sức khỏe tốt hơn.

Tránh đến ER.
Biết đến khám ở đâu và khi nào.
Đối với đa số các bệnh tật hay thương tích, nơi đầu tiên quý vị nên 
gọi đến khi cần chăm sóc là văn phòng của bác sĩ chăm sóc chánh 
(primary care provider, hay PCP) của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi 
ngay cả vào ban đêm hay cuối tuần.

Nếu quý vị không thể hẹn khám với PCP thì có thể đến một trung 
tâm chăm sóc cần gấp. Các trung tâm chăm sóc cần gấp nhận bệnh 
nhân chưa lấy hẹn. Nhiều trung tâm chăm sóc cần gấp cũng mở cửa 
vào ban đêm và những ngày cuối tuần.

Phòng cấp cứu (ER) chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp y tế 
nghiêm trọng. Chỉ nên đến ER khi quý vị nghĩ bệnh tật hay thương 
tích của mình có thể gây tử vong hoặc tàn tật nếu không chữa trị 
ngay. Nếu quý vị tới đó cho bệnh trạng hay thương tích không đáng 
kể thì sẽ phải chờ lâu.
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Xin chào y tá!  
UnitedHealthcare có đường 
dây NurseLineSM 24/7. Y tá  

có thể giúp quý vị chọn nơi tốt nhất 
để đi chăm sóc. Hãy gọi NurseLine 
theo số 1-877-543-3409, TTY 711.


