
Mùa đông năm 2022

Tạp chí hội viên CCA

Nội dung

• Tìm hiểu cách chống lại  
chứng trầm cảm mùa đông

• Đọc về hành trình hướng 
đến mục tiêu khỏe mạnh 
hơn của hội viên CCA

• Giữ an toàn trong  
mùa cúm năm nay 

• Giữ ấm với công thức nấu món 
bánh pie thịt gà ngon tuyệt

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
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và tâm hồn của quý vị

Check Up



Tại Commonwealth Care Alliance® (CCA), chúng tôi rất trân trọng  
niềm tin của các hội viên dành cho chúng tôi mỗi ngày.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị vì điều đó. Chúng tôi cũng 
xin chào đón những hội viên mới và mong được phục vụ nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của quý vị trong nhiều năm tới.

CCA không phải là một chương trình bảo hiểm y tế thông 
thường. Mà chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc trong cộng 
đồng ưu tiên hàng đầu cho nhu cầu của quý vị. Khi hỗ trợ cho 

các nhu cầu y tế, sức khỏe hành vi và nhu cầu xã hội của quý vị, 
chúng tôi sẽ giúp quý vị sống an toàn và độc lập tại nhà một cách 

dễ dàng hơn. Chúng tôi gọi đó là uncommon care®. 

Cung cấp uncommon care cũng có nghĩa là chia sẻ thông tin quan trọng 
có thể giúp quý vị sống tốt và luôn khỏe mạnh. Đó chính là mục đích của tạp 

chí Check Up. Mỗi mùa bạn sẽ nhận được một số mới với nhiều lời khuyên về sức khỏe và thông tin 
cập nhật của chương trình. Quý vị cũng có cơ hội đọc về các hội viên CCA khác, giống như quý vị. 

Toàn thể nhân viên CCA xin gửi lời cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cơ hội phục vụ quý vị.

Để biết thêm những lời khuyên về sức khỏe và các câu chuyện của hội viên, 
hãy xem blog của chúng tôi tại địa chỉ ccama.org/living-well-at-home. 

Lời cảm ơn gửi đến các hội viên CCA

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khi 
quý vị cần
Ban Dịch vụ Hội viên CCA là nguồn hỗ trợ tập trung để kết nối quý vị với 
người quý vị cần. Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo để giải đáp nhiều câu 
hỏi và hỗ trợ nhiều yêu cầu đa dạng, đồng thời có thể chuyển tiếp cuộc gọi 
của quý vị tới nhóm phù hợp. 

Hãy lưu số của Ban Dịch vụ Hội viên trong điện thoại của quý vị! 
866-610-2273 (TTY 711), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày trong tuần.

Đối với các vấn đề khẩn cấp hơn… 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần qua Đường dây tư vấn y tá. Nếu quý 
vị thấy không khỏe, hãy gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên theo số 866-610-2273 (TTY 711) để nói chuyện 
với y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hành vi của chúng tôi. Nếu quý vị gặp phải tình huống 
khẩn cấp về y tế nghiêm trọng hơn, hãy gọi ngay cho 911.



Khi đính đá nghệ thuật, hội viên CCA Cynthia có thể quên đi các vấn đề về 
sức khỏe của mình. Đó là một sở thích của Cynthia vì bà có thể sử dụng 
đôi tay của mình khi ngồi.

Cynthia mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)  
và bệnh hen suyễn. Chỉ đi quanh nhà cũng thường là một việc 
khó khăn đối với bà. Trong khoảng thời gian khó khăn, việc trở 
thành hội viên CCA đã đem đến những thay đổi tích cực trong 
cuộc sống của Cynthia. Bà chia sẻ: “Tôi trân trọng mọi việc mà 
đội ngũ CCA đã làm cho tôi”. 

Tìm cách quản lý việc chăm sóc cho bản thân hiệu quả hơn
Cynthia tham gia chương trình Tự Quản lý Dịch vụ Chăm sóc Phức tạp 
của CCA mà bà cho biết đã giúp bà kiểm soát COPD hiệu quả hơn. Bà 
từng hoảng sợ khi phải thở chật vật. Còn giờ đây, bà chia sẻ: “Tôi không 
còn hoảng sợ nhiều như vậy nữa nhờ mọi thứ mà đội ngũ CCA đã hướng 
dẫn cho tôi”.

Trong nhiều năm, Cynthia thường phải nằm viện do COPD. Trước đây, bà sẽ 
được cho xuất viện mà không có dịch vụ theo dõi. Với chương trình Tự 

Quản lý Dịch vụ Chăm sóc Phức tạp, chăm sóc theo dõi là hoạt động tiêu 
chuẩn. Giờ đây, khi Cynthia xuất viện, các y tá sẽ đến nhà bà và giải thích 
các bước bà cần thực hiện để kiểm soát tình trạng của mình. Ví dụ: bà 
đã học cách sử dụng khung tập đi bộ có bánh xe để ngồi xuống và hít 
thở chậm khi lên cơn COPD. Như lời chia sẻ của Cynthia: “Đội ngũ CCA 

đã hướng dẫn tôi cách thở”. 

Xin giới thiệu hội viên Cynthia của CCA

Chương trình Tự Quản lý Dịch vụ Chăm sóc Phức tạp của CCA dành cho 
các hội viên mắc COPD, bệnh tiểu đường hoặc bị suy tim. Khi quý vị tham gia, 
chúng tôi sẽ giúp quý vị kiểm soát bệnh trạng và duy trì sức khỏe hiệu quả 
hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên theo số 866-610-
2273 (TTY 711).

Quý vị có biết?

Tôi khuyên mọi người quen nên tìm đến CCA. Họ giúp đỡ mọi người rất nhiều.  
Cho dù quý vị cần trợ giúp điều gì, CCA luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.



“Tôi có thể thấy bóng đèn sáng lên”. 

Đó là cách Alex mô tả khoảnh khắc khi bệnh nhân của 
ông hiểu rõ các loại thuốc của họ có thể giúp cải thiện 
sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ như thế nào.  

Alex gia nhập đội ngũ CCA năm 2020. Ông có vai trò chủ 
chốt trong phương pháp chăm sóc độc đáo của công ty. 
Khi nói chuyện với các hội viên, ông giúp họ hiểu rõ hơn 
các loại thuốc trong đơn thuốc của họ. 

Ông cho biết: “Khi bệnh nhân được cho xuất viện,  
chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về loại thuốc họ cần 
dùng. Họ sẽ hiểu vì sao họ cần dùng loại thuốc đó, 
những điều cần chú ý và khi nào họ cần yêu cầu trợ giúp”. 
Alex tin rằng điều đó khiến các hội viên có cảm giác họ 
nắm quyền kiểm soát hơn đối với sức khỏe của bản thân. 

Để lấy ví dụ, Alex giải thích về cách trao đổi với hội viên bị suy tim.  
Ông hướng dẫn bệnh nhân cách giảm lượng dịch cơ thể dư thừa nhờ thuốc và cách kiểm soát cân nặng. 

Alex cũng hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo bệnh nhân nhận được loại thuốc phù hợp 
nhằm kiểm soát bệnh trạng của họ. Phương pháp “cùng hợp tác” này là một ví dụ về cách thức phục 
vụ hội viên của CCA. Alex tin rằng CCA có quan điểm bao quát hơn trong việc xem xét dịch vụ chăm 
sóc bệnh nhân. Ông chia sẻ: “Chúng tôi thăm khám cho hội viên sau khi họ được cho xuất viện và 
giúp họ nhận được dịch vụ chăm sóc theo dõi mà họ cần”.  

Cùng nhau hợp tác vì lợi ích của bệnh nhân là mục đích cốt lõi của CCA. Đối với Alex, tất cả đều bắt 
nguồn từ ý tưởng để hội viên kiểm soát nhiều hơn. 

Chứng kiến bệnh nhân tự kiểm soát sức khỏe của họ chính là phần thưởng 
dành cho tôi. 

Xin giới thiệu dược sĩ Alex của CCA

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 có thể đọc về họ trong số sắp tới! 



An toàn tại nhà với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp  
tại nhà 
Nếu quý vị cảm thấy không khỏe và khó rời khỏi nhà, CCA có thể cung cấp dịch vụ chăm 
sóc khẩn cấp tận nơi cho quý vị! Chỉ cần 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 có thể 
cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc cần thiết trong khi quý vị vẫn thoải mái tại nhà riêng. 
Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại nhà có thể giúp chữa trị nhiều triệu chứng, chẳng hạn như:

 Sưng chân/mắt cá chân
 Buồn nôn và nôn mửa
 Các triệu chứng hen  

suyễn

 Nhiễm trùng đường tiết niệu
 Nhiễm trùng đường hô hấp
 Các triệu chứng giống  

như cúm

 Chóng mặt/choáng váng
 Lượng đường trong máu 

thấp hoặc cao
 Và nhiều hơn nữa…

Để yêu cầu một chuyến thăm khám khẩn cấp tại nhà, hãy gọi cho Đường dây tư vấn y tá 
của chúng tôi theo số 866-610-2273 (TTY 711). Đối với bất kỳ vấn đề y tế nào đe dọa tính 
mạng cần được chăm sóc ngay lập tức, hãy gọi 911.

Bệnh cúm có thể nghiêm trọng hơn đối với người trên 65 tuổi 
hoặc người có bệnh trạng. Các triệu chứng thường gặp bao gồm:

Mùa cúm đã tới và đây là những  
điều quý vị cần biết

• Sốt

• Đau nhức cơ

• Ớn lạnh và đổ mồ hôi

• Nhức đầu

• Ho khan, dai dẳng  

• Khó thở

• Mệt mỏi và yếu

• Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi

• Đau họng

• Đau mắt

Nhiều người mắc bệnh cúm có thể tự chữa bằng cách nghỉ ngơi thật nhiều, uống nước, giữ ấm và 
dùng thuốc không cần kê đơn. Các hội viên CCA cũng có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khẩn 
cấp tại nhà của chúng tôi để giúp kiểm soát một vài triệu chứng (tìm hiểu thêm dưới đây). Nếu quý 
vị khó thở, tức ngực, chóng mặt, đau nhức cơ dữ dội hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng hơn 
khác, hãy thăm khám với nhà cung cấp ngay lập tức. 

Quý vị luôn có thể tiêm phòng cúm. Mùa cúm còn kéo dài đến tận tháng 5. Tiêm phòng cúm ngay 
lúc này vẫn có thể có ích cho quý vị. Quý vị có thể tiêm phòng cúm tại phòng khám của nhà cung 
cấp và nhiều hiệu thuốc. 



Đừng để chứng trầm cảm mùa đông khiến 
quý vị chán nản
Mùa đông là thời điểm nhiều người phải chịu đựng một bệnh 
trạng có tên gọi trầm cảm theo mùa (SAD). Thật may là có 
nhiều cách để chống lại chứng trầm cảm mùa đông này. Sau 
đây là bốn lời khuyên:

Chọn đồ ăn “dễ chịu”. Ăn nhiều protein hơn có thể 
nâng cao tâm trạng và thậm chí tránh tình trạng thèm 
ăn giữa các bữa. Đồng thời, những đồ ăn chứa nhiều 
vitamin D như cá, sữa, nước cam ép, ngũ cốc và sữa 
chua có thể giúp nâng cao tinh thần cho quý vị.

Năng vận động. Hoạt động thể chất đem lại  
lợi ích kép khi vừa giúp quý vị ngủ ngon hơn vừa 
giảm bớt lo lắng. Nếu quý vị không thể ra ngoài đi bộ, 
hãy thử một vài bài tập trong nhà đơn giản, như thể dục nhịp điệp với ghế và giãn cơ.

Luôn có việc để nghĩ (và làm). Khi quý vị thấy chán nản, hãy nghĩ tới sở thích của mình 
hoặc thử một sở thích mới. Các hoạt động như làm đồ thủ công, đan len, chơi trò chơi, nghe 
nhạc hoặc đọc sách có thể đem lại tác động kỳ diệu đối với tâm trạng của quý vị. 

Nói chuyện với ai đó. Nếu quý vị cảm thấy chán nản, hãy nói chuyện với gia đình hoặc bạn 
bè. CCA cũng có thể giúp quý vị. Hội viên có thể gọi cho Đường dây tư vấn y tá của chúng tôi 
theo số 866-610-2273 (TTY 711) để nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe hành vi. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.
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Quý vị có nên tiêm mũi nhắc lại của vắc-xin  
COVID-19 không?  
Mũi nhắc lại của vắc xin COVID-19 là một liều vắc-xin bổ sung.  
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), mũi  
nhắc lại có thể làm tăng khả năng bảo vệ mà quý vị nhận được từ 
vắc-xin ban đầu. Quý vị nên tiêm mũi nhắc lại nếu từ 18 tuổi trở lên 
và đã tiêm:

•  Vắc-xin Johnson & Johnson ít nhất hai tháng trước 

•  Liều Moderna hoặc Pfizer thứ hai ít nhất sáu tháng trước 

Để tìm hiểu thêm về mũi nhắc lại của vắc-xin COVID-19,  
hãy gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên theo số 866-610-2273 (TTY 711).

Nguồn: CDC, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)

PHIẾU TIÊM VẮC-XIN COVID-19



Thử điều gì đó mới mẻ trong năm 2022!
Các hoạt động thú vị cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn của 
quý vị

Năm mới sắp đến rồi! Đã đến lúc thay đổi thói quen hàng ngày của quý vị. Sau đây là một vài ý 
tưởng để thêm một chút niềm vui lành mạnh cho cuộc sống của quý vị trong năm 2022. 

Ghi chép mọi thứ. Quý vị có biết việc viết nhật ký giúp giảm bớt căng thẳng và lo âu, 
cải thiện trí nhớ và có thể khiến chứng mất trí tiến triển chậm lại không? Tất cả những 
gì quý vị cần để bắt đầu là bút và giấy. Hãy dành vài phút mỗi ngày ghi chép lại những 
suy nghĩ của quý vị. Nếu quý vị không biết viết gì, hãy tự đặt cho mình một vài câu hỏi. 
Mình thích nhất điều gì ngày hôm nay? Mình biết ơn điều gì? 

Thư giãn đầu óc. Yoga và thái cực quyền là những hoạt động nhẹ nhàng có lợi về cả 
thể chất và tinh thần. Những hoạt động này có thể giúp quý vị nâng cao khả năng giữ 
thăng bằng và di chuyển, đồng thời giúp quý vị duy trì sự nhạy bén. Việc tập trung vào 
hơi thở giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm bớt căng thẳng, còn giãn cơ giúp các 
cơ chắc khỏe hơn. Với yoga, quý vị có thể bắt đầu đơn giản từ các bài tập yoga cùng 
ghế. Với thái cực quyền, quý vị có thể tham gia các lớp học hoặc xem video trên mạng 
để học các động tác cơ bản. Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động thể chất mới nào, hãy 
nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của 
quý vị. Họ sẽ đảm bảo quý vị đủ khỏe mạnh để tham gia 
hoạt động đó.

Rèn luyện sự khéo léo. Tập đan len, móc len, thêu, vẽ, tô 
màu hoặc thậm chí là đính đá nghệ thuật! Các nghiên cứu 
chỉ ra rằng nghệ thuật và đồ thủ công có thể giảm bớt 
căng thẳng, nâng cao sự tự tin, giúp não bộ khỏe hơn và 
cải thiện chất lượng cuộc sống của quý vị.  

Ca hát. Ca hát đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe!  
Ca hát giúp lưu thông máu vì tim và phổi hoạt động. Điều 
đó làm gia tăng lưu lượng oxy đến tất cả các bộ phận của 
cơ thể, bao gồm cả não bộ. Thêm vào đó, ca hát còn giảm 
hoóc-môn gây căng thẳng và giải phóng hoóc-môn tạo 
cảm giác hạnh phúc được gọi là endorphin. 

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

Hội viên Judy của CCA  
tự hào khoe với chúng ta 
tuyệt tác nghệ thuật đính  
đá của bà! 



Nguồn: EatingWell.com

Bánh pie thịt gà không vỏ  
phủ súp lơ

Nguyên liệu

• 2 chén ức gà luộc cắt nhỏ

• 1 (10,8 oz) gói đậu Hà Lan và nấm vị tỏi  
đông lạnh

• 1 (10,75 oz) hộp kem súp nấm  
cô đặc ít béo, ít muối

• 1 chén ngô tươi hoặc đông lạnh

• 1 chén cần tây thái khúc nhỏ

• ½ chén hành tây băm nhỏ

• 3 thìa canh mùi tây tươi băm nhỏ  
và thêm một phần để trang trí

• 2 thìa cà phê húng tây tươi băm nhỏ  
(hoặc ¾ thìa cà phê húng tây khô)

• 1 thìa cà phê vỏ chanh vàng

• ¼ thìa cà phê tiêu xay

Lớp phủ

• 1 (10 oz) gói súp lơ xay đông lạnh

•  chén pho mát Parmesan nạo

• ¼ chén bột đa năng hoặc vụn bánh mì panko

• 2 thìa canh bơ lạt tan chảy

Lật lại để xem  
hướng dẫn công thức 

nấu ăn



Hướng dẫn

• Bước 1: Làm nóng lò trước đến 425 độ.

• Bước 2: Trộn thịt gà, đậu Hà Lan và nấm đông lạnh, súp nấm, ngô,
cần tây, hành tây, mùi tây, húng tây, vỏ chanh vàng và hạt tiêu trong tô lớn. Cho đồ đã trộn
vào khuôn nướng bánh sâu lòng cỡ 9 inch.

• Bước 3: Để chế biến lớp phủ, trộn súp lơ, pho mát Parmesan, bột (hoặc vụn bánh mì) và bơ
tan chảy trong tô vừa. Rắc lớp phủ lên trên hỗn hợp thịt gà.

• Bước 4: Nướng bánh cho đến khi nhân nóng đều và lớp phủ chuyển sang màu vàng,
khoảng 40 phút. Để nguội 10 phút trước khi ăn.

Thông tin dinh dưỡng

Cỡ khẩu phần: 1  chén

Lượng calo 
mỗi khẩu  
phần

259

Số lượng mỗi khẩu phần

Tổng chất béo 9g Tổng cacbon hyđrat 22g

Chất béo bão hòa 4g Chất xơ thực chế 4g

Cholesterol 56mg Đường 7g

Protein 21g Natri 627mg

Lợi ích kỳ diệu của súp lơ
Sau đây là bốn lý do nên bổ sung loại rau củ ngon tuyệt này trong chế độ 
ăn uống của quý vị:

Súp lơ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong súp lơ có gần như mọi 
loại vitamin và khoáng chất mà quý vị cần, bao gồm kali, magiê, 
phốt pho và các vitamin C, K và B6.

Súp lơ giàu chất xơ. Trong một chén súp lơ sẽ có 3 gam chất xơ. 
Tương đương 10% nhu cầu hàng ngày của quý vị. Chất xơ có tác 
dụng giảm viêm và nâng cao sức khỏe tiêu hóa.

Súp lơ chứa chất chống oxy hóa. Đây là nguồn chống oxy hóa 
phổ biến, giúp bảo vệ các tế bào không bị viêm nhiễm và thậm chí có thể giúp làm chậm 
quá trình phát triển của ung thư.

Súp lơ có thể giúp quý vị giảm cân. Mỗi chén súp lơ chỉ chứa 25 calo. 
Do đó, đây là món phụ lành mạnh hơn so với cơm hay khoai tây.
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Check Up
Tạp chí hội viên CCA

Thông báo! Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc 
với quý vị
Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị để hỏi về trải nghiệm của quý vị 
với CCA. Một vài hội viên có thể nhận được một trong những khảo sát sau:

Trải nghiệm của hội viên: Trong khảo sát này của CCA, chúng tôi 
sẽ hỏi về việc chăm sóc và những dịch vụ mà quý vị nhận được từ 
chương trình bảo hiểm y tế và các nhà cung cấp của mình.

Đánh giá của người tiêu dùng về các nhà cung cấp dịch 
vụ và hệ thống chăm sóc sức khỏe: Trong khảo sát này của 
Medicare, chúng tôi sẽ hỏi về việc chăm sóc và những dịch vụ 
mà quý vị nhận được từ chương trình bảo hiểm y tế của mình.

Kết quả sức khỏe:  Trong khảo sát này của Medicare, chúng tôi 
sẽ hỏi về sức khỏe và sức khỏe toàn diện của quý vị.  

Những khảo sát này giúp chúng tôi đảm bảo quý vị nhận được sự chăm sóc cần thiết. Chúng tôi 
cộng tác với một công ty có tên là Symphony Performance Health Analytics (SPH Analytics) để liên 
lạc với quý vị qua điện thoại hoặc thư.  
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