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Lộ trình của quý vị đến một chế độ ăn uống lành mạnh 
cho tim
Bệnh tim mạch (CVD) là thuật ngữ cho tất cả các loại bệnh ảnh hưởng đến tim hoặc mạch máu. Ba 
trong số các vấn đề tim mạch phổ biến nhất được liệt kê dưới đây:

1. Huyết áp cao (cao huyết áp)
 Khi lực máu đẩy vào thành mạch máu của quý vị quá cao. Huyết áp cao khiến quý vị có nguy cơ bị 

đột quỵ, suy tim và suy thận.  

2. Suy tim (suy tim sung huyết hoặc CHF) 
Một tình trạng mạn tính trong đó cơ tim của quý vị không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của 
cơ thể. Về cơ bản, trái tim không thể đảm đương khối lượng công việc của nó. 

3. Cholesterol cao (tăng lipid máu)   
Khi quý vị đã tăng mức chất béo trong máu. Hầu hết mọi người không gặp bất kỳ triệu chứng nào, 
nhưng bị cholesterol cao làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. 

Tin tốt là ngay cả khi quý vị bị bệnh tim mạch, ăn đúng loại thực phẩm có thể giúp cải thiện sức khỏe 
tim mạch của quý vị. Thực hiện theo lộ trình dưới đây để lựa chọn thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tim 
mạch của quý vị!

Đồng thời, nhớ dùng 
thuốc của quý vị!

Thuốc lá và rượu gây hại cho 
chức năng tim của quý vị

Tôi bị cao huyết áp: 
● Ăn 4-5 phần trái cây. 
● Ăn 4-5 phần rau xanh. 
● Ăn 1 phần đậu. Hãy thử đậu ngự, đậu xanh, đậu 

lăng và đậu Hà Lan.
● Chọn sữa ít béo. 
● Hạn chế muối (natri). Ăn ít hơn 2 gram mỗi ngày!

Tôi bị cholesterol cao:
● Ăn chế độ ăn nhiều chất xơ. Điều đó có nghĩa là: 

trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu Hà Lan, 
loại hạt và hạt. 

● Tránh thịt đỏ (thịt cừu, thịt lợn, thịt bò). Ăn ít đến 
vừa phải cá, thịt gia cầm và các sản phẩm từ 
sữa ít béo.

Tôi bị suy tim:
Hạn chế muối (natri). Ăn ít hơn 2 gram mỗi ngày!



Hội viên tiêu biểu: Hãy gặp gỡ ông Hal

Hãy chia sẻ! Hãy cho chúng tôi biết mối quan 
tâm của quý vị 

Tiếng nói hội viên là một chương trình mang hội viên CCA xích lại gần nhau để chia sẻ kinh nghiệm về 
dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được từ CCA. Giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc cho tất cả hội viên trong 
khi gặp gỡ những người mới! 

Hãy gọi cho Emily Escobar theo số 857-246-8862 hoặc email membervoices@commonwealthcare.org 
để tham gia chương trình tiếng nói hội viên. 

Tôi có đủ sức khỏe. Tôi có thể đi 
bộ xung quanh. Nhưng tôi có vấn 
đề về tim và đã thăm khám bác sĩ 
rất nhiều.
Ông Hal lần đầu tiên gia nhập CCA vào năm 
2015. Bác sĩ đã đề xuất CCA vì sống ở nhà là 
điều quan trọng nhất với ông Hal. 

Độc lập tại Nhà  
Bây giờ trên 80 tuổi, ông Hal vẫn sống độc lập tại 
nhà, nơi ông điều trị các bệnh mạn tính của mình, 
như bệnh suy tim. “Thay vì đi đến một cơ sở 
khác, nhờ sự chăm sóc từ CCA, có sự cải thiện 
toàn diện xung quanh cho phép tôi độc lập và ở 
trong căn hộ này.”

Ông Hal thích cách nhóm chăm sóc CCA của  
ông giúp ông tiếp tục giữ gìn sức khỏe. “Tôi 
không nghĩ là tôi được như bây giờ, sống ở nhà, 
nếu không có họ.”

      

Khá xa xỉ khi được quan tâm như 
vậy. Điều đó làm cho tôi cảm thấy 
tốt và tự tin về sức khỏe của mình.
Theo dõi trái tim của mình  
Ông Hal cũng biết rằng tập trung vào sức khỏe 
giúp ông vẫn có thể sống ở nhà. Ông chắc chắn 
uống thuốc của mình. Ông biết rằng sự tích tụ 
chất lỏng có thể tác động đến trái tim của mình, 
vì vậy ông tuân thủ chế độ ăn ít muối và kiểm tra 
cân nặng mỗi ngày.

Sống ở nhà cho phép ông Hal làm những việc 
mình yêu thích nhất, như vẽ tranh và thăm bạn bè 
và gia đình. Ông dạy các lớp nghệ thuật trong tòa 
nhà của mình. “Nó rất bổ ích theo nhiều cách. Tôi 
thường có 12 học sinh. Nó kích thích và truyền 
cảm hứng.”



Nhắc nhở! Đơn thuốc là cần thiết cho vật 
tư y tế của quý vị

Trung tâm dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) yêu cầu đơn thuốc cho tất cả các vật tư y tế, bao 
gồm các mặt hàng dùng một lần như khăn lau, tã hoặc găng tay. Khi quý vị yêu cầu những vật tư 
này từ CCA, chúng tôi sẽ cần một đơn thuốc. Quý vị có thể cần liên lạc với bác sĩ của mình cho 
một toa thuốc. Bác sĩ và nhà cung cấp của quý vị biết về yêu cầu này. CCA cũng sẽ làm việc với 
quý vị để giúp quý vị có được vật tư quý vị cần.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần yêu cầu cung cấp, gọi dịch vụ hội viên theo số 866-610-2273 
(TTY 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Quý vị có dùng Facebook không? Chúng tôi cũng đang dùng Facebook! 
Hãy theo dõi chúng tôi tại: www.facebook.com/CommonwealthCareAlliance

Không chịu nguy cơ té ngã mùa đông này!
Mỗi mùa đông, người lớn ở mọi lứa tuổi đều bị thương do té ngã. Mùa đông lạnh, mưa, mưa đá và 
tuyết khiến cho dễ té ngã hơn. Không có cách nào để ngăn ngừa té ngã hoàn toàn. Thực hiện theo các 
mẹo sau để giảm nguy cơ:

Lên kế hoạch trước.  
Chờ các tình trạng gọn gàng 
trước khi ra ngoài. Dành đủ 
thời gian để đi xung quanh 
mà không vội vã. 

Sử dụng tay vịn.  
Luôn sử dụng tay vịn khi đi 
lên hoặc xuống cầu thang 
hoặc dọc theo lối đi dốc.

Mang giày dép phù hợp.  
Mang giày hoặc ủng có đế thô 
không trượt. Đừng mang giày 
lỏng hoặc giày có gót cao.

Ăn mặc phù hợp với thời tiết.  
Mặc thêm lớp quần áo và găng 
tay giúp đệm cho quý vị trong 
trường hợp bị ngã.

Làm sạch giày của quý vị hoặc chuyển sang 
giày trong nhà khi quý vị đã ở bên trong.  
Tuyết và băng có thể đóng băng trên giày, khiến 
chúng trơn trượt. Luôn ngồi xuống trước khi 
làm sạch hoặc tháo giày.



Không quá muộn để tiêm phòng cúm 
Quý vị có biết rằng tỷ lệ cúm cao nhất trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 hay không? Điều này có 
nghĩa là bây giờ là thời gian để tiêm phòng cúm nếu quý vị chưa tiêm.

Dưới đây là 3 lý do nữa khiến quý vị nên tiêm phòng cúm:

Pharmacy Corner

Quý vị cần thêm thông tin?
Nếu cần giúp tìm hoặc điền mẫu đơn, hãy trao đổi với đối tác chăm sóc CCA của quý vị hoặc gọi cho 

Dịch vụ Hội viên theo số 866-610-2273 (TTY 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Đợt thuốc dùng trong 90 ngày  
Đợt thuốc dùng trong 90 ngày có nghĩa 
là quý vị không cần phải lấy thuốc mỗi 
tháng. Hỏi bác sĩ của quý vị về việc nhận 
được toa thuốc của quý vị trong 90 ngày. 
Quý vị cũng có thể yêu cầu nhà thuốc địa 
phương liên hệ trực tiếp với bác sĩ về 
đơn thuốc 90 ngày. 

Giao hàng tận nhà 
Nhiều nhà thuốc cung cấp giao hàng tận 
nhà. Điều này có nghĩa là thuốc của quý 
vị có thể được giao trực tiếp đến nhà của 
quý vị. Quý vị cũng có thể nói chuyện với 
đối tác chăm sóc của mình hoặc gọi Dịch 
vụ Hội viên về các tùy chọn gửi đơn đặt 
hàng qua bưu điện.

Đừng để thời tiết ngăn quý vị dùng thuốc của mình!

Đi ra ngoài vào mùa đông có thể khó khăn—và không an toàn. Nhưng quý vị vẫn cần phải dùng 
thuốc, ngay cả khi thời tiết xấu. Hãy xem xét 2 lựa chọn này để quý vị không phải rời khỏi nhà để 
mua thuốc theo toa:
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  Những người mắc bệnh mạn tính có nguy 
cơ mắc bệnh cúm cao hơn. Tiêm phòng 
cúm bảo vệ quý vị VÀ người thân của mình 
khỏi bệnh cúm! 

  Vắc-xin cúm thay đổi hàng năm để bảo vệ 
chống lại sự thay đổi của vi-rút cúm. Điều 
đó có nghĩa là quý vị cần tiêm phòng cúm 
trong năm nay ngay cả khi quý vị bị bệnh 
năm ngoái. 

  Tiêm ngừa cúm cũng được miễn phí 
tại nhiều phòng khám và nhà thuốc ở 
Massachusetts.  

Có triệu chứng giống cúm?  
Ở nhà và liên lạc với bác sĩ hoặc đối 
tác chăm sóc CCA của quý vị!  



Được giao các sản phẩm mua không cần toa!
Sử dụng thẻ CCA Healthy $avings của quý vị để mua các mục không cần toa (OTC) mà không cần 
rời khỏi nhà của quý vị! Hội viên CCA SCO có thể mua các sản phẩm OTC được giao hàng tận nhà 
miễn phí bằng cách sử dụng nhà bán lẻ mới của chúng tôi, NationsOTC. 

Quý vị có 3 tùy chọn để đặt hàng với NationsOTC: 

1.  Qua điện thoại: Gọi 833-SHOP-OTC (746-7682) (TTY 711).
2. Đặt hàng qua bưu điện: Sử dụng mẫu đơn đặt hàng qua bưu điện của NationsOTC có sẵn trên 

trang web CCA.
3. Trực tuyến: Truy cập NationsOTC.com và đăng nhập bằng số thẻ Healthy $avings của quý vị.
NationsOTC cung cấp phần lớn các sản phẩm OTC được Medicare chấp thuận, nhưng không có mọi 
mục được Medicare chấp thuận. Quý vị vẫn có thể trực tiếp sử dụng thẻ Healthy $avings tại các nhà 
bán lẻ tham gia để mua các mục như những thứ được liệt kê dưới đây:

Thuốc dị ứng và xoang
Thuốc trị đau dạ dày
Điều trị chống nấm
Kem trị vết thương
Điều trị chống ngứa
Thuốc ho và cảm cúm
Thuốc ho
Sản phẩm chăm sóc răng miệng
Chăm sóc răng giả
Phụ kiện cho bệnh tiểu đường

Chăm sóc tai
Chăm sóc mắt và kính áp tròng
Vật phẩm sơ cứu
Các mục điều trị bệnh chân Các 
chế phẩm cho bệnh trĩ
Các mục cho chứng không tự chủ
Thuốc nhuận tràng
Thuốc chống say
Hỗ trợ 
co giãn và chỉnh hình

Thuốc giảm đau
Điều trị hô hấp
Hỗ trợ giấc ngủ
Thuốc cai thuốc lá
Thuốc dạ dày
Chống nắng
Bàn chải đánh răng và kem đánh 
răng
Vitamin
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng 

Các Vật phẩm thông thường mua bằng thẻ CCA Healthy $avings

Quý vị Đang gặp rắc rối về nhà ở? 

Tìm nhà ở là một vấn đề đối với nhiều hội viên của chúng tôi. Nếu quý vị là một trong số nhiều người 
gặp khó khăn trong việc bảo vệ nhà ở, CCA có tài nguyên để giúp quý vị. 

Nói chuyện với đối tác chăm sóc của quý vị về cách chúng tôi có thể giúp đỡ. Và hãy theo dõi để biết 
thêm thông tin về Hội thảo Nhà ở CCA!

Vui lòng truy cập trang web của CCA để truy cập nội dung sau:
●  Danh sách đầy đủ các mục OTC đủ điều kiện để  

mua bằng thẻ Healthy $avings của quý vị 
● Câu hỏi thường gặp về thẻ Healthy $avings
● Liên kết để kiểm tra số dư thẻ Healthy $avings
● Danh sách nhà bán lẻ tham gia thẻ Healthy $avings
www.commonwealthcarealliance.org/members/sco/healthy-savings-card

OTC

Kể từ ngày 1 tháng 1 
năm 2020, Thẻ Healthy 
$avings của quý vị sẽ 
được nạp $110.00 vào 
đầu mỗi quý. 



Hướng dẫn
1. Trong một bát nhỏ, trộn nước cốt chanh, dầu, 

thì là và ½ muỗng cà phê muối và hạt tiêu.
2. Chia gạo và đậu trong bát phục vụ. Cho rau 

diếp, rau mùi, cà chua và bơ lên trên.

3. Rắc hành tây đỏ, sau đó rắc gia vị.  

Thành phần
● 3 muỗng canh nước cốt chanh
● 2 muỗng canh dầu ôliu
● ½ muỗng cà phê thì là
● ½ muỗng cà phê muối 
● ½ muỗng cà phê tiêu
● 2 chén gạo lức nấu chín
● 1 lon đậu đen 15 ounce
● 2 chén rau diếp

● 1 chén rau mùi tươi, xắt nhỏ 
● 1 panh cà chua nho
● 1 quả bơ
● ½ củ hành đỏ nhỏ
● Kem chua ít béo (không bắt buộc)
● Bánh ngô (tùy chọn)
● Miếng chanh (tùy chọn)
● Tương ớt (tùy chọn) 

Bát hỗn hợp bơ trộn đậu tốt cho tim

Bát hỗn hợp bơ trộn đậu tốt 
cho tim 
Tốt cho trái tim và khẩu vị của quý vị! Bát hỗn hợp này 
loại bỏ bánh ngô giàu tinh bột. Thay cho gạo trắng, 
chúng ta sử dụng gạo lức tốt cho tim. Các loại rau, bơ 
và đậu rất tốt cho trái tim của quý vị—quá nhiều chất xơ 
và vitamin và ít chất béo bão hòa. Đó là một công thức 
nấu món Mexico cổ điển lành mạnh hơn. (Và thực hiện 
trong vòng chưa đầy 30 phút!)

Thời gian Chuẩn bị: 25 phút 
Thời gian Nấu: 0 phút 
Tổng Thời gian: 25 phút

Thành phần dinh dưỡng:
Khẩu phần: 1 bát
Phục vụ theo thực đơn: 4

Calo

Tổng chất Béo: 15,9 g 

Cholesterol: 0 mg

Muối (natri): 469,3 mg 

Tổng lượng Carbohydrate: 52,6 g

Chất xơ: 12,8 g

Đường: 6,3 g

Protein: 11,5 g

403,9

NGUỒN: Delish, www.delish.com/quick-heart-healthy

Thành phần tùy chọn 
Không bao gồm các thành phần dinh 
dưỡng dưới đây. 
Ăn với kem chua, bánh ngô, chanh và tương 
ớt, nếu muốn.

Commonwealth Care Alliance (CCA) Senior Care Options Program (HMO SNP) là chương trình chăm 
sóc điều phối có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts/
Chương trình EOHHS Medicaid. Ghi danh vào chương trình phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng để 
cung cấp các quyền lợi của cả hai chương trình cho người ghi danh.
© 2020 Commonwealth Care Alliance



Lưu ý! Medicare có thể liên lạc với quý vị

Từ cuối tháng 2 đến tháng 7, Medicare có thể liên lạc các hội viên CCA để 
tham gia hai khảo sát. Hai khảo sát đó là: 

Đánh giá của người tiêu dùng về nhà cung cấp và hệ thống chăm 
sóc sức khỏe (CAHPS): Khảo sát này đặt câu hỏi về dịch vụ chăm 
sóc và dịch vụ quý vị nhận được từ chương trình sức khỏe của mình. 

Khảo sát kết quả sức khỏe (HOS): Khảo sát này đặt câu hỏi về sức 
khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. 

2

Tại sao Medicare tổ chức các khảo sát này? 
Hàng năm, Medicare thực hiện hai khảo sát này để 
tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc và dịch vụ quý vị nhận 
được từ chương trình sức khỏe của mình. Họ cũng 
hỏi về sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. 
Phản hồi của quý vị giúp Medicare và CCA cải thiện 
dịch vụ và chăm sóc của quý vị.  

Câu trả lời của tôi có được giữ kín?  
Có. Medicare sẽ giữ kín tất cả câu trả lời của quý vị. 

Medicare sẽ cố gắng liên lạc với tôi bằng cách 
nào?  
Medicare có thể gọi cho quý vị hoặc gửi thư cho 
quý vị để nhận phản hồi về khảo sát. 

Xin nhớ rằng việc phản hồi Medicare về các khảo sát này rất quan trọng. 


