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Tạp chí hội viên CCA

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
Tháng 10 là Tháng Nâng cao 
Nhận thức về Ung thư Vú
Tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ 
và cách bảo vệ bản thân cũng 
như những người phụ nữ trong 
cuộc sống của quý vị!



Kevin là hội viên của CCA One Care từ năm 2014. Anh ấy bị 
phù mạch bạch huyết bẩm sinh, tức là tình trạng sưng ở 
tay hoặc chân, nhưng anh không biết về bệnh trạng của 
mình cho đến tuổi vị thành niên, khi anh chơi bóng đá.   

Bệnh trạng của Kevin khiến anh gặp khó khăn khi thực 
hiện các hoạt động hàng ngày như đi bộ, mặc quần 
áo hoặc đi mua đồ tạp hóa. Anh gặp khó khăn khi ngồi 
hoặc đứng trong thời gian dài. Anh đã trải qua thời 
gian trầm cảm khiến anh không còn chút động lực nào.  

Khi mới tham gia CCA, mục tiêu của Kevin là đi bộ mà 
không bị đau. Anh đã được tiêm cortisone vào đầu gối 
thường xuyên để giảm đau. Với sự giúp đỡ từ nhóm chăm sóc 
CCA của mình, Kevin bắt đầu quá trình vật lý trị liệu và bắt luyện 
chéo ba lần một tuần. Giờ đây, Kevin có thể đi bộ lên cầu thang như một phần của quá trình 
khởi động - điều mà anh ấy từng khó mà thực hiện được trước đây. 

Chuyển từ cần tiêm cortisone sang tập luyện chéo ba lần một tuần đã 
thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trèo lên sáu 
bậc cầu thang một lần, chứ đừng nói đến tự trèo lên hai lần và vẫn có thể 
tiếp tục tập luyện một bài tập khác.
Kevin cho biết các đối tác chăm sóc CCA đã giúp anh ấy “tiến bộ hơn mong đợi” trong 
những năm qua. Một trong những thành viên trong nhóm chăm sóc của anh ấy, Viola, đã 
bênh vực anh khi anh bị viêm tế bào nặng và bệnh viện đã cố gắng trả anh về nhà sớm.  
"Cô ấy nói: ‘Tôi đã nói với bác sĩ rằng anh sẽ không ra viện’". 

Kể từ khi tham gia CCA, tôi có thể vận động, sức khỏe tốt hơn và minh 
mẫn hơn. 

Hội viên nổi bật: Kevin Mang Lại Cho Quý Vị  
uncommon care®     

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).

Tôi biết đến CCA từ một người bạn

Tại CCA, mô hình uncommon care® của chúng tôi giúp 
các hội viên tiếp cận chăm sóc họ cần vào thời điểm cần 
thiết. Mô hình chăm sóc đề cập đến cách thức cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhóm chăm sóc CCA của 
quý vị làm việc trong cộng đồng và có thể cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất 
cho quý vị. Những người trong nhóm chăm sóc của quý vị có 
chuyên môn trong một số dịch vụ khác nhau, bao gồm:  

•  Chăm sóc sức khỏe hành vi, bao gồm các dịch vụ sức khỏe 
tâm thần và sử dụng chất kích thích

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

• Chăm sóc điều dưỡng, 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

Đối tác chăm sóc của quý vị giúp điều phối các 
dịch vụ này cho quý vị và họ sẽ gọi cho quý vị vài 
lần mỗi năm để kiểm tra.   

Trong các cuộc gọi điện thoại hoặc video, đối tác chăm sóc của 
quý vị cũng có thể:

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

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

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

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

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Giúp quý vị quản lý thuốc của mình

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

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

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Thảo luận về các lựa chọn điều trị

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



Là một Chuyên gia Sức khỏe Hành vi Cộng đồng tại CCA, 
Indira thực hiện rất nhiều đánh giá và lập kế hoạch điều 
trị cho các hội viên. Nhưng cô ấy biết một trong những 
khía cạnh quan trọng nhất của sức khỏe hành vi là giáo 
dục - đặc biệt là khi nói đến sự kỳ thị liên quan tới sức 
khỏe tâm thần. Khi làm việc với các hội viên, Indira luôn 
giải thích lý do tại sao cô ấy đưa ra một số khuyến nghị 
nhất định, nhưng cô ấy cũng nói với các hội viên rằng cô 
thấu hiểu cảm xúc của họ.  

Điều quan trọng là kết nối hội viên với 
phương pháp điều trị phù hợp với họ vì 
nguyên tắc đầu tiên của y học là: không  
gây tổn hại.
Do đại dịch, nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi ngày càng tăng. Nhiều hội 
viên đã phải vật lộn với sự cô đơn hoặc đau buồn. Indira và nhóm của cô ấy đã hỗ trợ hội 
viên qua các cuộc gọi điện thoại và video.

Trước đại dịch, Indira thích được đến thăm nhà của các hội viên. Ở Worcester, nơi nhóm cô 
phụ trách, có rất đông người Việt Nam. Tôn trọng niềm tin của các hội viên, cô đã nghiên 
cứu những điều nên làm và không nên làm khi đến thăm nhà các hội viên người Việt Nam. 
Cô cũng nghiên cứu quan điểm của họ về sức khỏe hành vi.

Chúng ta cần tìm hiểu về các nền văn hóa khác, gặp gỡ họ ở nơi họ 
sống và tôn trọng giá trị của họ.

Nhân viên nổi bật: Indira

An toàn tại nhà với Dịch vụ Chăm 
sóc Khẩn cấp tại Nhà 
Đừng quên: CCA có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cho quý vị! Chỉ 
vài phút, quý vị có thể yêu cầu một chuyến thăm khám khẩn cấp và trong vòng vài 
giờ ngắn ngủi, một nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu sẽ cung cấp cho quý vị 
chăm sóc cần thiết trong sự thoải mái tại nhà riêng của quý vị. 

Nhưng hơn hết — đối với các hội viên CCA, dịch vụ này được bao trả!

Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại nhà có thể giúp chữa trị một số triệu chứng, 
chẳng hạn như:

Để yêu cầu một chuyến thăm khám khẩn cấp tại nhà, 
hãy gọi Đối tác Chăm sóc của quý vị hoặc Đường dây 
tư vấn y tá CCA theo số 866-610-2273 (TTY 711).

Đối với bất kỳ tình trạng đe dọa tính mạng hoặc các 
vấn đề y tế cần được chăm sóc ngay lập tức, hãy gọi 
911.

 Sưng chân/mắt cá chân
 Thở khò khè và các triệu chứng hen 

suyễn
 Buồn nôn và nôn mửa
 Nhiễm trùng đường tiết niệu
 Bồn chồn
 Nhiễm trùng đường hô hấpQuý vị cần ai đó để trò chuyện vào lúc 2 giờ sáng?

Nếu quý vị đang vật lộn với nỗi buồn, thay đổi tâm trạng, lo lắng, căng thẳng, lạm dụng rượu 
hoặc ma túy hoặc chỉ là quý vị cảm thấy không thể đối phó với vấn đề gì đó, chúng tôi có thể 
trợ giúp quý vị.

CCA có các chuyên gia về sức khỏe hành vi túc trực 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày 
một tuần để trò chuyện với quý vị về các mối quan ngại cũng như thắc mắc liên 
quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích của bản thân. 
Các chuyên gia được đào tạo của chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị qua 
điện thoại để giải quyết vấn đề và phát triển một kế hoạch giúp quý vị chăm sóc 
bản thân. Quý vị chỉ cần gọi 866-610-2273 và làm theo lời nhắc.

Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng đe dọa tính mạng hoặc vấn đề y tế, vui lòng gọi 911.

Quý vị có muốn chúng tôi biểu dương nhân vật nổi 
bật nào đó thuộc CCA không?
Chúng tôi muốn ghi nhận những nhân viên đã mang lại trải nghiệm vượt trội hơn kỳ 
vọng cho các hội viên của chúng tôi. Hãy gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ members@
commonwealthcare.org để đề cử ai đó trong nhóm chăm sóc của quý vị và quý vị sẽ 
được đọc về họ trong số báo sắp tới! 

 Các triệu chứng giống như cúm
 Nhiễm trùng da
 Chóng mặt/choáng váng
 Lượng đường trong máu thấp hoặc cao
 Đau
 Và nhiều hơn nữa…



Tháng 10 là Tháng Nâng cao Nhận thức 
về Ung thư Vú
Theo CDC, ung thư vú là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ tại Hoa Kỳ. Theo CDC: cứ 
8 phụ nữ thì có 1 người phát triển ung thư vú ở tuổi 80, nguy cơ tăng lên theo tuổi tác; hầu 
hết phụ nữ được chẩn đoán sau 50 tuổi. Phụ nữ có tiền sử gia đình bị ung thư vú hoặc ung 
thư buồng trứng cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Có 
một số yếu tố nguy cơ khác, bao gồm:

• Thừa cân

• Đột biến gen

• Lịch sử sinh đẻ

• Mật độ mô vú

• Sử dụng hormone

• Sử dụng rượu hoặc thuốc lá

Đây không phải là danh sách đầy đủ. Một 
số người sẽ bị ung thư vú ngay cả khi 
không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào. 

Điều rất quan trọng là phát hiện sớm ung thư 
vú thông qua việc tự kiểm tra hoặc chụp quang 
tuyến vú. Chụp quang tuyến vú sàng lọc được sử 
dụng để phát hiện ung thư vú ở những phụ nữ không 
có triệu chứng. Chụp quang tuyến vú chẩn đoán dành cho 
những phụ nữ có các triệu chứng, chẳng hạn như một khối u hoặc đau vú.  

Phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi nên chụp quang tuyến vú sáng lọc hai năm một lần. Phụ nữ dưới 
50 tuổi nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để quyết định 
xem họ có nên thực hiện xét nghiệm sớm hơn hay thường xuyên hơn không.

Quý vị đã tiêm phòng cúm chưa?
Theo CDC, mùa cúm 2020–2021 là nhẹ do các hạn chế bởi 
COVID-19 và quy định về khẩu trang. Hiện tại, các chuyên gia 
tin rằng mùa cúm 2021–2022 có thể rất nghiêm trọng vì chúng 
ta đã mất đi một số khả năng miễn dịch đối với vi-rút.

Đối với người cao tuổi và những người mắc các bệnh mãn 
tính, bệnh cúm có thể đặc biệt nghiêm trọng. Tiêm phòng cúm 
là tuyến phòng thủ tốt nhất và giữ sức khỏe để giúp quý vị chống 
lại các bệnh khác như COVID-19. 

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị không thể tiêm phòng cúm, hãy nói chuyện 
với CCA—chúng tôi có thể giúp đỡ. Quý vị cũng có thể giúp bạn bè và gia đình của mình 
khỏe mạnh bằng cách khuyến khích họ tiêm phòng cúm. 

Hãy cho chúng tôi biết sau khi quý vị tiêm phòng để chúng tôi có thể giúp theo dõi bất kỳ 
nhu cầu điều phối chăm sóc hoặc cuộc hẹn nào trong tương lai. Gọi cho Dịch vụ Hội viên 
theo số 866-610-2273 (TTY 711).

Giúp bảo vệ bản thân trước COVID-19 
và các biến thể của COVID-19 
Biến thể COVID-19 Delta đã lan rộng khắp Massachusetts, và theo Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, 
nó dễ lây lan hơn vi-rút ban đầu. Để giúp bảo vệ bản thân, chỉ cần nhớ…

 Theo CDC, tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn là tuyến phòng thủ tốt nhất

 Nếu quý vị đã được tiêm phòng — nhưng đặc biệt nếu quý vị chưa 
được tiêm phòng — CDC khuyến nghị quý vị vẫn nên đeo khẩu trang khi 
ở trong nhà tại các khu vực công cộng

Quý vị cũng nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. Điều 
này có thể bảo vệ quý vị chống lại COVID-19, bệnh cúm và cảm lạnh 
thông thường 

Nếu quý vị đã được tiêm phòng đầy đủ, CDC cho biết quý vị vẫn có thể cần tiêm các mũi 
nhắc lại. Những mũi này có thể làm tăng khả năng bảo vệ mà quý vị nhận được từ vắc-xin 
ban đầu. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập commonwealthcarealliance.org/covid-19

Nói chuyện với bác sĩ của quý vị về các lựa chọn vắc-xin ngừa COVID-19 hiện có.

Commonwealth Care Alliance (CCA) là một chương trình bảo hiểm y tế có hợp đồng với cả 
Medicare và MassHealth (Medicaid) để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho người 
đăng ký tham gia. Việc ghi danh vào chương trình tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Quý vị có biết? Mặc dù hiếm gặp nhưng nam giới cũng có thể bị 
ung thư vú.
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Tại CCA, chúng tôi hợp tác với các hội viên của mình để cùng nhau 
đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc của quý vị. Ý kiến của quý 
vị rất quan trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển chương 
trình Member Voices. 

Member Voices tập hợp các hội viên lại với nhau để chia sẻ 
kinh nghiệm của họ về sự chăm sóc mà họ nhận được từ 
CCA. Phản hồi của quý vị giúp định hướng các dịch vụ mà 
chúng tôi cung cấp. Các hội viên có thể chia sẻ kinh nghiệm 
của họ bằng cách tham gia vào: 

Cảm ơn quý vị — Phản hồi của quý vị rất  
có ý nghĩa 

• Nhóm tập trung
• Khảo sát 
• Hội thảo

• Họp nhóm cố vấn
• Cộng đồng trực tuyến

Check Up
Tạp chí hội viên CCA

Để tìm hiểu thêm về Member Voices, hãy gọi 857-246-8862 hoặc truy cập 
commonwealthcarealliance.org/member-voices

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các hội viên đã tham gia Chương trình Member Voices 
trong thời gian qua. Thông tin chi tiết và phản hồi của quý vị đã tạo nên sự khác biệt 
quan trọng!



Nguồn: EatingWell: https://www.eatingwell.com/recipe/252584/apple-cider-chicken

Gà nấu giấm táo

Nguyên liệu
•	1	pound	ức	gà	không	xương,	không	da,	 
cắt	nhỏ	

•	½	thìa	cà	phê	muối,	để	riêng	

•	½	thìa	cà	phê	tiêu	xay,	để	riêng	

•	2	thìa	canh	dầu	ô	liu	nguyên	chất,	để	riêng	

•	2	quả	táo	Granny	Smith	cỡ	vừa,	gọt	vỏ	và	
cắt	lát	dày	

•	¼	chén	hẹ	tây	thái	nhỏ	

•	1	thìa	cà	phê	cỏ	xạ	hương	khô	

•	½	chén	giấm	táo	

•	½	chén	nước	luộc	gà	không	muối	

•	1	thìa	canh	kem	chua	giảm	béo	

•	1	thìa	canh	mùi	tây	tươi	băm	nhỏ

Lật lại để xem hướng 
dẫn công thức nấu ăn

Số	lượng	mỗi	khẩu	phầnThông tin dinh dưỡng
Khẩu phần: 3 oz. thịt gà, 
1/2 chén nước sốt

Lượng calo 
mỗi khẩu phần

251

Tổng chất béo 10g Tổng cacbon hyđrat 16g
Chất béo bão hòa 2g Chất	xơ	thực	chế	2g
Cholesterol 64mg Đường	12g
Protein 24g Natri 367mg



Hướng dẫn

• Bước 1: Nêm	gà	với	¼	thìa	cà	phê	muối	và	tiêu.	Đun	nóng	1	thìa	canh	dầu	trong	
chảo	lớn	với	mức	nhiệt	vừa	-	cao.	Cho	gà	vào	nấu,	lật	một	lần	cho	đến	khi	chín	
vàng,	khoảng	3	phút	mỗi	mặt.	Lấy	gà	ra	khỏi	chảo	và	để	sang	một	bên.

• Bước 2: Giảm	nhiệt	xuống	mức	trung	bình.	Cho	1	thìa	canh	dầu	còn	lại,	táo,	hẹ	
tây	và	cỏ	xạ	hương	vào	chảo.	Vừa	nấu	vừa	khuấy	cho	đến	khi	mềm	trong	2	đến	3	
phút.	Thêm	giấm	táo	và	nước	luộc	gà	vào	đun	nhỏ	lửa.	Nấu	cho	đến	khi	hơi	đặc	lại,	
khoảng	3	phút.

• Bước 3: Cho	thịt	gà	và	nước	gà	chảy	ra	vào	chảo;	điều	chỉnh	nhiệt	để	tiếp	tục	nấu	
sôi.	Nấu	cho	đến	khi	dùng	một	nhiệt	kế	đọc	kết	quả	tức	thì	cắm	vào	phần	dày	nhất	
của	gà	và	có	nhiệt	độ	165°F,	từ	3	đến	4	phút.	Sắp	gà	ra	đĩa.	Khuấy	đều	kem	chua,	
mùi	tây	và	¼	thìa	cà	phê	muối	và	tiêu	còn	lại	vào	nước	sốt.	Múc	nước	sốt	đổ	lên	gà.
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Sự thật hay Hư cấu: 
Ăn một quả táo mỗi ngày có giúp quý 
vị không cần gặp bác sĩ hay không?
Thành	ngữ	lâu	đời	đó	xuất	phát	từ	một	câu	châm	ngôn	năm	
1866	ở	Pembrokeshire,	Anh:	Ăn	một	quả	táo	trước	khi	đi	ngủ	và	
quý	vị	sẽ	khiến	bác	sĩ	không	kiếm	được	chút	bánh	mì	nào.	

Mặc	dù	thành	ngữ	này	là	một	phép	ẩn	dụ	nói	đến	việc	chăm	sóc	
phòng	ngừa	và	dinh	dưỡng	hợp	lý,	nhưng	đúng	là	táo	có	một	số	
lợi	ích	có	thể	giúp	quý	vị	khỏe	mạnh.	Táo	chứa	đầy	đủ	các	chất	
dinh	dưỡng	như	vitamin	C,	kali,	vitamin	K	và	chất	xơ.	Táo	cũng	
hỗ	trợ	sức	khỏe	tim	mạch.			

Mặc	dù	táo	ra	quả	quanh	năm,	nhưng	táo	sẽ	ngon	nhất	vào	mùa	thu	và	đầu	mùa	đông!	Năm	nay,	
quý	vị	hãy	thử	đi	hái	táo	tại	một	trang	trại	địa	phương	như	một	hoạt	động	thể	chất	thú	vị	nhé!

Gà nấu giấm táo


