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Càng ngày càng có nhiều người nhận thức rằng sức khỏe tinh thần là rất quan trọng và đang tìm hiểu thêm 
về các tình trạng sức khỏe tinh thần. Sau đây là sáu điều quý vị nên biết về tình trạng sức khỏe tinh thần. 

Tôi Có thể Nhận Trợ giúp bằng 
Cách nào?
Bước đầu tiên là phát hiện ra khi nào 
cảm xúc và cảm giác sẽ phá vỡ cuộc 
sống của quý vị. Bước tiếp theo là yêu 
cầu trợ giúp. Phải mất rất nhiều công 
sức để yêu cầu trợ giúp. Chia sẻ với 
đối tác chăm sóc CCA của mình, họ là 
người có thể kết nối quý vị với bác sĩ 
sức khỏe hành vi trong nhóm chăm sóc 
sức khỏe của quý vị. Họ được đào tạo 
và sẵn sàng giúp tìm đúng bác sĩ và 
điều trị để đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

6 Lời khuyên về Sức khỏe Tinh thần

Dấu hiệu cho thấy Đã Đến lúc phải Tìm Trợ giúp
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Một trong những việc khó khăn nhất trong việc duy trì sức khỏe tinh thần có thể là việc yêu cầu trợ giúp. 
Chia sẻ với người khác về các vấn đề và cảm xúc của chúng ta là vấn đề rất tế nhị. Nhưng sức khỏe về 
cảm xúc và tinh thần cũng quan trọng với đời sống như sức khỏe thể chất của chúng ta.

KHÔNG do lỗi của ai cả

Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 
thể chất

Cũng thường gặp như bệnh tật 
thể chất 

Có thể trở nên tồi tệ hơn nếu 
không quan tâm

Có thể điều trị được

Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng 
ngày (các mối quan hệ, công 
việc, giấc ngủ, v.v.)
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Tình trạng Sức khỏe Tinh thần:

Tình trạng Sức khỏe Tinh thần có thể Điều trị được không? 

Có! Tin tốt là tình trạng sức khỏe tinh thần có thể điều trị được. Cần thời gian và sự kiên nhẫn để có thể 
tìm cách xoay xở cho phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Nhưng sau khi quý vị thực hiện thì điều đó 
có thể tác động lớn đến cảm xúc của quý vị. Biện pháp điều trị có thể kết hợp nhiều phương pháp, như 
thuốc kết hợp với một loại trị liệu cụ thể. 

 
 

Cảm thấy buồn chán, 
tức giận hoặc “không 
phải là chính mình”.
Lạm dụng ma túy, rượu, 
thực phẩm hoặc tình dục 
để đối phó.

Bị mất một người thân 
hoặc vật quan trọng với 
quý vị.

Đã xảy ra một sự 
kiện đau thương.

Không thể làm những 
việc mình thích. 



Hội viên Tiêu biểu: 
Hãy gặp gỡ Jim

Jim, hội viên của Senior Care Options, phải vật 
lộn với chứng trầm cảm và lo âu, đã tham gia 
Commonwealth Care Alliance khoảng sáu năm 
trước khi ông ở trạng thái tồi tệ nhất. “Tôi đã 
buông xuôi. Sức khỏe tinh thần của tôi không 
được tốt, vả lại đã lớn tuổi rồi, tôi chỉ muốn từ bỏ 
mọi chuyện”.

Sau khi gặp đối tác chăm sóc lần đầu tiên, Jim 
biết mọi chuyện sẽ khác. “Tôi thích cách mà 
CCA tiếp cận với mình. Tôi đã có bảo hiểm khác 
nhưng phải chuẩn bị tinh thần cho mọi việc trước 
mắt. CCA luôn theo dõi và giữ liên lạc với tôi”.

Đối tác chăm sóc khuyến khích Jim ra ngoài vận 
động và thực hiện các bức tranh của mình, điều 
này đã giúp ông ấy phấn chấn. “Với tôi, việc đặt 
bút vẽ lên khung tranh là một bước tiến. Đôi khi 
tôi làm việc với tác phẩm của mình hàng giờ liền. 
Khi làm việc đúng với sở thích của mình, bạn sẽ 
cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.”

Jim tìm thấy cảm hứng trong các chuỗi hạt 
đầy màu sắc của Crow Indians ở Montana và 
ông thậm chí còn hy vọng sẽ tham gia vào một 
chương trình nghệ thuật cộng đồng sắp tới. 

Mẹo để Chọn một Sở thích Mới 
Tập trung vào từng sở thích một tại một thời 
điểm. Dành một ít thời gian để tập trung cho sở 
thích của mình mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

Luôn Sẵn sàng Phục vụ Quý vị bất kể Ngày Đêm

Quý vị có biết rằng chúng tôi có một đường dây điện thoại 24/7 cho 
hội viên gặp các triệu chứng y tế, sức khỏe tinh thần hoặc sử dụng 
chất gây nghiện? Đơn vị Đáp ứng Lâm sàng CCA (CRU) là một nguồn 
lực sẵn sàng phục vụ quý vị 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. 

Hãy gọi cho CRU để trao đổi với một y tá đã đăng ký hoặc một cố vấn 
sức khỏe tâm thần có giấy phép hành nghề về các triệu chứng như: 

Gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số 1-866-610-2273 (TTY 711) và làm theo hướng dẫn để kết nối với CRU.

●  Sốt nhẹ

●  Phản ứng dị ứng nhẹ

●  Đau tai hoặc xoang 
mũi

●  Buồn nôn

●  Nôn hoặc tiêu chảy

●  Đau họng

●  Tiểu nhiều lần hoặc 
đau

●  Khó thở, chóng mặt

Tôi luôn hứng thú với nghệ thuật, 
nhưng không bao giờ được toại 
nguyện. Thỉnh thoảng, tôi sống 
dửng dưng chỉ vì tôi không muốn 
phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Giờ đây, tôi thấy mình có ích 
cho đời... Tôi tự hào là đã làm 
được một việc với thời gian của 
mình và tôi đã thể hiện được con 
người thật của mình, đó chính là 
con người thật của tôi.



Hãy có Trách nhiệm với Cuộc sống của Quý vị!

Đời sống của tôi, Sức khỏe của tôi
Với những hội viên bị các bệnh mãn 
tính như viêm khớp, huyết áp cao 
và các vấn đề về giấc ngủ, chúng tôi 
tập trung vào các chủ đề xoay quanh 
việc kiểm soát các triệu chứng và 
giao tiếp với bác sĩ và người thân.

Vị Ngọt của Thành quả
Với hội viên bị bệnh tiểu đường, 
chương trình này bao gồm các chủ 
đề như ăn uống lành mạnh, hoạt 
động thể chất và thuốc men. 

Chân tay Bận rộn, Chữa lành Tâm trí
Đây là chương trình dành cho những 
người đang kiểm soát chứng trầm 
cảm nhẹ đến trung bình. Hãy gác lại 
những lo toan trong cuộc sống bằng 
các hoạt động xã hội vui nhộn như 
trò chơi và nghệ thuật & thủ công để 
giúp quý vị có năng lượng và cảm 
thấy tích cực! 

Quý vị có bị bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc huyết áp cao không? Quý vị có muốn tìm hiểu những 
cách mới để kiểm soát bệnh và nhanh khỏi bệnh không? Nếu vậy, một trong những hội thảo giáo dục 
sức khỏe miễn phí của CCA có thể giúp cho quý vị. Các chương trình nhóm sẽ tập trung vào cách tự 
kiểm soát các bệnh mãn tính. 

Trong sáu tuần, quý vị sẽ học được những cách mới để kiểm soát sức khỏe của mình. Đó cũng là cơ 
hội tuyệt vời để gặp gỡ những người chia sẻ những vấn đề về sức khỏe như quý vị. 

Các lớp học được tổ chức ở những địa điểm 
khác nhau và CCA có cung cấp phương tiện vận 
chuyển. Chúng tôi cũng có chương trình trực tiếp 
một kèm một cho hội viên bị hoặc có nguy cơ bị 
bệnh tim mạch. 

Các chương trình được cung cấp bằng tiếng Anh 
và tiếng Tây Ban Nha. 

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

Các Chương trình của Chúng tôi

Tìm hiểu Thêm Về chương trình Giáo dục Sức khỏe Miễn phí của CCA
Trao đổi với đối tác chăm sóc của mình hoặc gọi số 1-877-783-8113  
(TTY 711) để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm.



Các vụ lừa đảo đã làm hại hàng triệu người mỗi năm. Lừa đảo là hành động thiếu trung thực của một 
người hoặc tổ chức để có được thông tin cá nhân hoặc tiền của người khác. Những kẻ lừa đảo sẽ nói 
bất cứ điều gì và dùng nhiều cách để lừa lấy tiền của người khác. Họ có thể liên lạc với quý vị qua:

● Gọi điện thoại
● Thư từ

● Email 
● Trang web giả mạo 

● Tin nhắn
●  Đến ngay trước cửa 

nhà quý vị

Nếu nghĩ là có người đang cố gắng lừa đảo mình, thì hãy 
nhớ những mẹo quan trọng này, kể cả khi được liên hệ 
bởi những người mà quý vị có thể biết:

Cảnh báo Lừa đảo!

● Không bao giờ đưa ra 
hoặc xác nhận thông tin 
nhạy cảm—như tài khoản 
ngân hàng, thẻ tín dụng 
hoặc số An sinh Xã hội của 
quý vị. 

● Không bao giờ đưa tiền 
của mình cho người yêu 
cầu. Không gửi tiền mặt 
qua thư, thanh toán bằng 
thẻ quà tặng hoặc chuyển 
tiền điện tử. 

● Không tin bất kỳ ai hoặc 
số điện thoại. Những kẻ 
lừa đảo siêu hạng sử dụng 
tên nghe giống với tên 
chính thức, số điện thoại 
và địa chỉ email giả mạo để 
khiến quý vị tin tưởng. 

● Hãy đặt câu hỏi và yêu cầu 
thông tin bằng văn bản mà 
quý vị có thể xác minh. 

Cách Tự Bảo vệ Bản thân 

Nếu không chắc chắn, hãy trì hoãn và dành thời gian suy 
nghĩ trước khi đưa ra tiền hoặc thông tin cá nhân. Chia sẻ 
với người mà mình tin tưởng và luôn phải kiểm tra lại các 
yêu cầu đó. Nếu thấy thoải mái, thì hãy trao đổi với đối tác 
chăm sóc CCA của quý vị. Họ có thể giúp quý vị kiểm tra 
thêm thông tin. 

Yêu cầu đầu tư có rủi ro 
thấp nhưng mang lại cho 
quý vị lợi nhuận cao hơn 
bất kỳ nơi nào khác

Nói là quý vị đã giành 
được số tiền lớn từ xổ số 
hoặc cá cược

Khẳng định giữ bí mật và 
không khuyến khích quý 
vị nêu thắc mắc hoặc 
cần thêm thông tin

Tạo áp lực khiến quý vị 
phải hành động nhanh 
hoặc quyết định ngay lập 
tức

Nói rằng một người bạn 
hoặc thành viên gia đình 
đang gặp rắc rối

Đề nghị ”giúp” quý vị lấy 
lại tiền đã mất

Yêu cầu từ Cơ quan An 
sinh Xã hội hoặc IRS 

CỜ ĐỎ CẢNH BÁO 
CÁC HÀNH VI LỪA 
ĐẢO PHỔ BIẾN

Hãy nhớ... 
CCA thường gọi cho quý vị để khảo sát hoặc để 
nhắc nhở về các cuộc hẹn và xét nghiệm quan 
trọng mà quý vị đến hạn phải thực hiện. CCA 
không bao giờ hỏi số An sinh Xã hội hoặc 
thông tin ngân hàng của quý vị.



Từ năm 2017, các hội viên CCA như quý vị đã chia sẻ phản hồi của họ thông qua chương trình Tiếng 
nói Hội viên. 

Tiếng nói Hội viên Tạo nên Khác biệt LỚN!

Thông tin góp ý này sẽ giúp CCA xác định được 
cách để cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe 
và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trong chương 
trình Tiếng nói Hội viên, hội viên chia sẻ những 
cách hiệu quả và những cách không hiệu quả 
bằng nhiều cách.

Nếu muốn tham gia chương trình Tiếng nói Hội 
viên của CCA, hãy gọi cho Emily Escobar theo 
số 857-246-8862 hoặc email membervoices@
commonwealthcare.org.

Việc kết nối với những người khác sẽ tạo cảm hứng  
và tạo động lực cho tôi.

Pharmacy Corner

Quý vị Cần Thêm Thông tin?
Nếu có thắc mắc về quyền lợi nhà 
thuốc của mình, hãy thảo luận 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/tuần.

Bảo quản Thuốc Thích hợp 
Luôn kiểm tra nhãn hoặc trao đổi với dược 
sĩ để được hướng dẫn cách lưu trữ. Hầu 
hết các loại thuốc đều nên được bảo quản ở 
nhiệt độ phòng—tránh xa nhiệt độ, độ ẩm và 
ánh sáng. Và không để trong xe hơi. 

Đọc Nhãn mác bằng Ngôn ngữ của Quý vị  
Yêu cầu có nhãn thuốc theo toa bằng ngôn 
ngữ của quý vị. Nhiều nhà thuốc có thể in 
nhãn bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn. Cách 
này có thể giúp quý vị tránh hiểu sai về 
thuốc. 

Đăng ký Nhắc nhở Mua lại Thuốc 
Nhiều nhà thuốc có thể nhắn tin hoặc gọi cho 
quý vị khi đến thời gian cần mua lại thuốc 
hoặc đến nhận thuốc theo toa của quý vị. Hỏi 
nhà thuốc của quý vị để biết cách đăng ký! 

Yêu cầu Tiếp liệu 3 Tháng  
Quý vị có thể nhận đơn thuốc từ bác sĩ của 
mình cho 3 tháng. Hoặc yêu cầu nhà thuốc 
liên hệ với bác sĩ của quý vị để thay đổi toa 
thuốc hiện tại của quý vị thành 3 tháng. Tiếp 
liệu 3 tháng có nghĩa là quý vị không cần 
phải lấy thuốc mỗi tháng.

4 cách để đảm bảo thuốc sẽ giúp QUÝ VỊ trong mùa hè này và trong suốt cả năm!
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Cảm ơn Tất cả mọi Người đã Tham gia

Xin đừng quên!  
Chương trình CCA SCO bao gồm nhiều loại thuốc 
theo toa và một số loại thuốc không theo toa miễn 
phí cho quý vị!

2019  
đến nay

Chúng ta 
đã nói về 
những nội 
dung như...
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Hướng dẫn
1. Cho gà vào tô trộn. Đừng quên rửa sạch tay 

sau khi xử lý thịt sống. Cho nước tương ít 
muối, dầu ô-liu, oregano, nước chanh và tỏi 
vào. Trộn đều. Đậy nắp tô trộn và đặt vào tủ 
lạnh ít nhất 2 giờ.

2.  Sau khi đã ướp gà hoặc ngâm trong nước sốt, 
hãy làm nóng lò nướng ở nhiệt độ trên trung 
bình. 

3.  Xếp xiên gỗ với các miếng thịt gà, tiêu, bí 
xanh, bí và hành. Chỉ cần xiên que qua giữa 
từng miếng đồ ăn.  
 
 

 Chừa lại 2 inch trống ở hai đầu của que xiên. 
Xiên xen kẽ giữa các loại rau và thịt gà. 

4. Nướng que xiên trong khoảng 10 phút. Đặt 
que xiên lên vỉ nướng. Sau 5 phút, lật mặt que 
xiên để đảm bảo thức ăn chín đều. Trước khi 
lấy tất cả các que xiên ra, hãy kiểm tra thịt 
gà để đảm bảo thịt đã chín và không có màu 
hồng ở giữa.

5.  Lấy các que xiên ra bằng kẹp.
6. Đặt que xiên thịt nướng vào đĩa và vắt một 

nửa quả chanh lên trên món thịt kebab để tăng 
thêm hương vị.

Đa dạng sắc màu cho vỉ nướng.
Trở thành một nghệ nhân nướng thịt trong mùa hè 
này với công thức kebab gà dễ nhớ. Tuyệt vời để 
gây ấn tượng với gia đình, hàng xóm và bạn bè tại 
bữa tiệc BBQ tiếp theo!

Thành phần Dinh dưỡng: 
Khẩu phần phục vụ: 1 Que xiên
Phục vụ theo thực đơn:  
10 Que xiên 

Dinh dưỡng mỗi Khẩu phần:
Calo: 153
Tổng chất Béo: 5,1 mg 
Cholesterol: 58 mg
Muối (natri): 220 mg 

Tổng lượng Carbohydrate: 6 g
Đường: 3,5 g
Protein: 20,6 g

Chương trình Chăm sóc Một người Commonwealth Care Alliance (CCA) (Medicare-Medicaid) là chương 
trình Chăm sóc có Điều phối được cung cấp theo hợp đồng với Centers for Medicare & Medicaid 
Service’s Innovation Center và Commonwealth of Massachusetts/EOHHS. Việc ghi danh vào Chương 
trình phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng để cung cấp các quyền lợi cho người ghi danh.
© 2019 Commonwealth Care Alliance

Thành phần
●  2 pound thịt gà không xương, ức gà không da, 

cắt thành hình hạt lựu ~ 1,5 inch
● 1/8 ly nước tương ít muối
● 1/8 ly dầu ô-liu
● 1 muỗng cà phê oregano
● ½ ly nước chanh
● 3 tép tỏi, thái nhỏ

● 3 quả ớt chuông, cắt thành miếng vừa
● 1 trái bí zucchini, thái thành miếng dày ½ inch
●  1 trái bí mùa hè hoặc bí ngô vàng, thái thành 

miếng dày ½ inch
● 1 củ hành, thái lát mỏng
● 1 trái chanh, cắt đôi
● 10 que xiên bằng gỗ

Gà nướng Kebab 

Thời gian Chuẩn bị: 2 giờ l Thời gian Nướng:10 phút

Gà nướng Kebab 



5 Lời khuyên để Hưởng 
thụ Mùa hè An toàn

Kiểm tra cả thuốc của quý vị!  
Một số loại thuốc có thể khiến cho da của quý vị nhạy cảm hơn với ánh nắng hoặc mất 
nước. Thuốc kháng sinh, lợi tiểu, chống co giật, thuốc chống viêm và thậm chí một số loại 
thuốc giảm cholesterol có thể gây nóng hoặc nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Xem kỹ 
cảnh báo trên vỏ chai hoặc hỏi đối tác chăm sóc hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị. 

Hãy nhớ 5 điều dễ nhớ về sự an toàn này khi ra 
ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp: 

 Dùng kem chống nắng

 Đeo kính râm chống tia UV 

 Uống nước

 Đậy kín thực phẩm và giữ mát 

 Kiểm tra nhiệt độ 
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