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Dịch Vụ Hội Viên:
Trung tâm Thông tin của Quý vị!

Quý vị cần trợ giúp tìm bác sĩ hoặc nha sĩ? Quý vị muốn biết liệu chúng tôi có bao trả cho 
một loại thuốc không? Dịch vụ Hội viên có thể giúp đỡ. 
Điều gì xảy ra khi tôi gọi? Đầu tiên, chúng tôi sẽ đặt một vài câu hỏi, để chúng tôi biết 
quý vị là ai và làm thế nào để liên lạc với quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị để 
hiểu cách chúng tôi có thể trợ giúp. 
Chúng tôi có thể giúp gì?
• Tìm bác sĩ trong mạng lưới.
•   Hiểu rõ các quyền lợi và quy tắc đối với chương trình  

của quý vị. 
• Kiểm tra tình trạng yêu cầu của quý vị. 
• Giải quyết bất kỳ vấn đề nào quý vị gặp phải tại nhà thuốc.
• Gửi tin nhắn cho nhân viên chăm sóc của quý vị.
• Và nhiều hoạt động khác!

Khi nào tôi có thể gọi điện? 
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến  
8 giờ tối. Cuối tuần: 8 giờ sáng đến 6 
giờ chiều. 

Gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số  
866-610-2273 (TTY 711)

Massachusetts nằm trong 
Giai đoạn 3 về Mở cửa trở lại
Vào ngày 6 tháng 7, Massachusetts bắt đầu Giai đoạn 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại bao gồm  
4 giai đoạn. Tiểu bang có thể công bố thêm hướng dẫn và cập nhật trong suốt Giai đoạn 3. Với mỗi 
giai đoạn, sẽ có nhiều doanh nghiệp và dịch vụ mở cửa với những hướng dẫn mới.

Có nhiều cách tốt hơn để tiếp tục mua thêm thuốc và giảm số lần đi đến 
nhà thuốc. Hãy hỏi dược sĩ tại địa phương của quý vị về các dịch vụ này.  

1. “Med sync”  
Nếu quý vị mua các loại thuốc kê đơn khác nhau vào các ngày khác nhau trong tháng 
và quý vị hoặc người thân của quý vị phải đi nhiều chuyến đi tới nhà thuốc, việc đồng 
bộ hóa thuốc hay còn gọi là “med sync” có thể giúp ích. Dược sĩ của quý vị có thể 
phối hợp mua thêm thuốc vào cùng một ngày mỗi tháng để quý vị chỉ cần thực hiện 
một chuyến đi. Tất cả các thành viên CCA đều đủ điều kiện. Hãy yêu cầu dược sĩ tại 
địa phương của quý vị sắp xếp. 

2. Thông báo mua thêm thuốc hoặc nhận thuốc   
Một số nhà thuốc có thể gửi tin nhắn văn bản hoặc điện thoại để nhắc nhở quý vị khi 
nào thuốc của quý vị sẵn sàng được mua tiếp hoặc nhận. Dịch vụ miễn phí này giúp 
quý vị tránh bỏ lỡ một liều. 

Hai cách dễ dàng hơn để mua thêm thuốc

Pharmacy Corner

Tiêm phòng cúm là điều đặc biệt quan trọng trong năm 2020. Giữ gìn sức 
khỏe sẽ giúp quý vị chống lại các bệnh khác như COVID-19 và giúp quý vị 
không phải đến bệnh viện. 
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị không thể tự làm, hãy nói chuyện với CCA—
chúng tôi có thể giúp đỡ. Khuyến khích các thành viên gia đình và bạn bè 
tiêm phòng cúm.  
Thời gian: Cố gắng tiêm trước ngày 31 tháng 10.    
Đối tượng: Tất cả mọi người trên sáu tháng tuổi đều nên chích ngừa. Đặc 
biệt là những người mắc bệnh mãn tính.
Địa điểm: Quý vị có thể chích ngừa cúm bằng cách liên lạc với PCP của quý vị. 
Chích ngừa cúm được miễn phí tại nhà thuốc và phòng khám cộng đồng địa phương 
của quý vị. Hãy chắc chắn gọi điện trước. Nếu quý vị cần trợ giúp về nơi chích ngừa cúm,  
 hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số 866-610-2273 (TTY 711).
Lý do: Tiêm phòng làm giảm nguy cơ bị cúm và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng. 
Một số người gặp phải các triệu chứng nhẹ, nhưng mũi tiêm sẽ không làm quý vị bị cúm. 
Hãy cho chúng tôi biết thời gian quý vị được tiêm để chúng tôi có thể lưu hồ sơ. 
Gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số 866-610-2273 (TTY 711).

Tại Sao Tôi Cần Chủng Ngừa Cúm 
Năm Nay?   



Mang Lại Cho Quý 
Vị uncommon care®

Lộ trình chăm sóc sức khỏe tốt 
nhất—Chăm sóc phòng ngừa

Quản lý Bệnh Mãn tính
Kiểm tra định kỳ là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể.    

Các xét nghiệm và sàng lọc có thể giúp chúng tôi yên tâm và phát hiện các dấu hiệu cảnh 
báo sớm về các vấn đề. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị về dịch vụ chăm sóc nào phù hợp với quý vị.

Sàng lọc Ung thư
Sàng lọc định kỳ là điều cần thiết để giúp phát hiện và điều trị 
ung thư sớm. Khuyến nghị sàng lọc định kỳ:

Giới tính Tuổi

Ung thư Tuyến Tiền liệt Đàn ông 55 tuổi trở lên

Ung thư đại trực tràng Mọi người 50-75

Ung thư vú Phụ nữ 50-74

Ung thư cổ tử cung Phụ nữ 24-65

Tiểu đường Mục tiêu

Đường huyết A1c < 9%

Huyết áp < 140/90

Thị lực Khám hàng năm

Thận

Xét nghiệm protein trong 
nước tiểu (microalbumin) 
và xét nghiệm máu eGFR 
hàng năm 

Tăng huyết áp Mục tiêu

Huyết áp Mục tiêu < 140/90

Nhóm Hợp tác Chăm sóc CCA của quý vị cho phép quý 
vị tiếp cận sự giúp đỡ quý vị cần, khi quý vị cần. Họ làm 
việc trong cộng đồng của quý vị và có thể cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trực tiếp.

Các thành viên nhóm Hợp tác Chăm sóc của quý vị có kỹ 
năng về các dịch vụ đặc biệt khác nhau, bao gồm:

•  chăm sóc hàng năm, chẳng hạn như chăm sóc vết 
thương hoặc kiểm tra các sinh hiệu

•  hỗ trợ chăm sóc ban đầu, chẳng hạn như điều trị các 
tình trạng sức khỏe và trợ giúp các nhu cầu khẩn cấp

•  chăm sóc sức khỏe hành vi, chẳng hạn như chẩn đoán 
sức khỏe tâm thần hoặc hỗ trợ cộng đồng

•  kết nối quý vị với các nguồn lực hỗ trợ cho các nhu cầu 
quan trọng, như tiếp cận nhà ở và thực phẩm

Nhân viên chăm sóc của quý vị sẽ làm việc với quý vị  
để sắp xếp các dịch vụ cho quý vị. Họ cũng sẽ:

 Xây dựng kế hoạch chăm sóc chỉ dành riêng cho quý vị

 Phối hợp với bác sĩ, gia đình và người chăm sóc của 
quý vị

 Giúp quý vị quản lý thuốc của mình

 Phối hợp với quý vị để quản lý các tình trạng sức khỏe 
như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim

 Thảo luận về các lựa chọn điều trị của quý vị

 Giải đáp mọi thắc mắc của quý vị hoặc người thân

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về nhóm Hợp tác 
Chăm sóc và cách họ mang đến cho quý vị uncommon 
care®, vui lòng hỏi nhân viên chăm sóc của quý vị hoặc  
gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên CCA theo số    
866-610-2273 (TTY 711).



Bánh Southwest Breakfast Quiche

• 1 cốc pho mát làm từ sữa đã gạn kem không 
béo  

• 1 cốc pho mát cheddar cắt nhỏ ít béo

Thân thiện với bệnh tiểu đường

Số lượng mỗi khẩu phần

Hướng dẫn
1. Làm nóng sơ bộ bếp lò đến 400°F. Xịt dầu ăn lên đĩa nướng 9 inch. Để sang một bên.  

Trộn hoặc khuấy pho mát cho đến khi mịn và để sang một bên. 
2. Kết hợp và trộn trứng, bột mì và bột nướng. Tiếp theo thêm lòng trắng trứng và sữa. Đánh 

cho đến khi mịn. Thêm ớt xanh, pho mát làm từ sữa gạn kem và pho mát cắt nhỏ và khuấy 
đều.

3. Đổ hỗn hợp vào đĩa đã chuẩn bị và nướng trong 15 phút ở 400°F. Giảm nhiệt xuống 350°  
và nướng trong 25 phút nữa hoặc cho đến khi hình thành vỏ quiche và bên trên có màu  
nâu vàng. Cắt thành 6 lát bằng nhau. 

Gợi ý ăn kèm (không bao gồm trong Thông tin dinh dưỡng cho mục đích  
carbohydrate): Hãy thử ăn kèm với sốt salsa, quả bơ, hoặc sữa chua trắng Hy Lạp.

Bánh quiche thơm ngon không vỏ này giúp quý vị có 
một khởi đầu khỏe mạnh cho ngày mới của mình và 
là lựa chọn tuyệt vời để làm đồ thừa để lại.
Thời gian chuẩn bị: 10 phút
Thời gian nấu: 40 phút 
Tổng thời gian: 50 phút
Thành phần
• 3 quả trứng
• 1⁄4 cốc bột mì nguyên cám
• 1⁄2 muỗng cà phê bột nở
• 1⁄2 cốc lòng trắng trứng hoặc nguyên liệu thay thế 

cho trứng
• 1⁄4 cốc sữa tách kem
• 1 hộp ớt xanh đóng hộp, 7-oz

Thông tin dinh 
dưỡng
6 khẩu phần
Khẩu phần chuẩn: 1 lát

Calo 170

Tổng Chất béo 7g Tổng carbohydrate 10g
Chất béo bão hòa 3,5g Chất xơ Thực phẩm 1g

Chất béo chuyển hóa 0g Tổng Lượng Đường 4g

Cholesterol 110mg Đường Phụ Gia 0g

Natri 500mg Protein 16g

Kali 230mg Phốt pho 300mg

Credit: American Diabetes Association Diabetes Food Hub - https://www.diabetesfoodhub.org
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/southwest-breakfast-quiche.html?home-category_id=1

Ba năm trước, gia đình Alejandro nghĩ rằng 
ông chỉ còn sống được vài ngày nữa. Con gái 
của ông bay đến Puerto Rico để đưa ông đến 
Massachusetts. Alejandro bị bệnh Parkinson 
và các vấn đề sức khỏe khác. Ông bị liệt và cử 
động được rất ít. 

Con gái của Alejandro đã chăm sóc ông cả 
ngày lẫn đêm trong ba tháng. Ông bắt đầu được 
chăm sóc y tế thường xuyên. Cô đã đăng ký tham 
gia Commonwealth Care Alliance (CCA). Với CCA, 
Alejandro cũng có một nhóm chăm sóc bao gồm một 
nhân viên xã hội, nhân viên chăm sóc cá nhân, chuyên viên 
trị liệu vật lý và hoạt động và y tá. Điều này giúp con gái của ông có 
thể trở lại làm việc.

   Y tá của Alejandro, Char, đã dạy cho ông các bài tập thiền và thở. Những 
phương pháp này giúp giảm lo lắng, run rẩy và ảo giác do bệnh 

Parkinson của Alejandro gây ra.“Điều hữu ích nhất là thiền định. Thật 
dễ dàng...Tôi làm điều đó mỗi lần tôi bị run rẩy. Tôi nghĩ nó giúp tôi 
ngủ ngon”.

Giờ đây, Alejandro có thể đi bộ, nói chuyện, cười và khiêu vũ! Mặc 
dù không phải là một con đường dễ dàng, nhưng tinh thần chiến 

đấu của Alejandro đã giúp ông. 

Hội viên Tiêu biểu: Alejandro 
 

Tôi thích thử thách. Tôi là một 
chiến binh kiên cường. 

Tôi nghe nói về CCA từ một người bạn.
Chúng tôi rất thích được nghe điều đó! Chúng tôi muốn hỗ trợ nhiều người hơn như 
quý vị. Hãy giới thiệu CCA với gia đình, bạn bè và hàng xóm của quý vị! Hãy cho họ 
biết chúng tôi đã trợ giúp quý vị như thế nào. Nếu họ quan tâm đến việc trở thành 
hội viên, chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc của họ hoặc giúp họ ghi danh theo số   
877-780-4711 (TTY 711).

Bố ơi, chúng ta đi thôi. Ở đây 
không có gì tốt cho bố cả.

Commonwealth Care Alliance (CCA) Senior Care Options Program (HMO SNP) là một chương trình 
chăm sóc phối hợp có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với chương trình Commonwealth of  
Massachusetts/EOHHS Medicaid. Việc ghi danh vào chương trình tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.



Có một số thay đổi mới và thú vị về quyền lợi SCO cho năm 2021 và điều quan trọng là quý vị đọc 
những thay đổi đó. Dưới đây là tóm lược ngắn gọn về một số thay đổi. Quý vị có thể xem đầy đủ chi 
tiết bằng cách đọc Thông báo Thay đổi Hàng năm (ANOC).

Thẻ Healthy $avings Card  sẽ là $125 mỗi quý theo lịch (3 tháng một lần). Nếu quý vị mắc 
bệnh mãn tính, quý vị cũng sẽ có thể sử dụng thẻ để mua các sản phẩm thực phẩm tốt cho 
sức khỏe.

Chúng tôi đã tăng cường các dịch vụ quý vị có thể nhận được qua khám từ xa, để quý vị có 
thể giữ an toàn và khỏe mạnh tại nhà. Bao gồm chăm sóc ban đầu, sức khỏe hành vi và chăm 
sóc khẩn cấp và cấp cứu.

Chúng tôi cung cấp trợ cấp sức khỏe mới lên tới $250 để sử dụng cho tư cách thành viên 
phòng tập thể dục, các lớp thể dục thể hình và các vật dụng sức khỏe khác.  
Và nhiều hơn nữa!

Vui lòng đọc toàn bộ chi tiết về các cập nhật quyền lợi và thay đổi trong Thông báo Thay đổi Hàng 
năm (ANOC). Quý vị sẽ nhận được một bản sao gửi về nhà và bản sao cũng có trực tuyến. Để có 
danh sách đầy đủ các quyền lợi, vui lòng đọc Bằng chứng Bảo hiểm (EOC). Cả ANOC và EOC đều  
có trên trang thành viên của Chương Trình Tùy Chọn Chăm Sóc Người Cao Niên dưới phần Tài Liệu 
Hội Viên 2021: 
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số   866-610-2273 (TTY 711).

Thay đổi Quyền lợi SCO năm 2021
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