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Xin chào
Giờ đây chúng ta là QUEST  
Integration.
Nếu trước kia quý vị có bảo hiểm QExA hoặc QUEST thì chương 
trình Medicaid của quý vị giờ có tên gọi là QUEST Integration. 
QUEST Integration bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng, 2015. Đây là 
tên mới của chương trình Medicaid do Ban Dịch Vụ Nhân Sinh 
(Department of Human Services, hay DHS) quản lý Phân Ban 
Med-QUEST.

Quý vị đã nhận thẻ ID QUEST Integration mới của mình gửi qua 
thư. Xin mang theo thẻ đó đến các buổi hẹn khám và đến nhà thuốc tây. 
Quý vị cũng nhận được một Sổ Tay Hội Viên mới. Sổ này cho quý vị 
biết thông tin về các quyền lợi và dịch vụ của chương trình sức khỏe.

UnitedHealthcare Community Plan của Hạ Uy Di sẽ tiếp tục 
cung cấp cho quý vị các quyền lợi và dịch vụ của chương trình theo 
QUEST Integration.

Có Thắc Mắc? Liên lạc với Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí 
1-888-980-8728 (TTY 711).

QUÝ VỊ NGHĨ GÌ?
Trong vài tuần lễ, có lẽ quý vị sẽ nhận được bản thăm dò 
trong thư tín. Quý vị sẽ được hỏi về mức hài lòng của mình 
với UnitedHealthcare Community Plan. Nếu quý vị nhận 
được bản thăm dò, xin điền và gởi trả lại qua bưu điện. Các 
câu trả lời của quý vị sẽ được giữ kín. Ý kiến của quý vị giúp 
chúng tôi cải tiến chương trình sức khỏe tốt hơn.
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Biết quyền lợi về 
thuốc của quý vị
Là hội viên của UnitedHealthcare Community Plan, quý 
vị có quyền lợi dùng thuốc theo toa. Quý vị có biết phải 
đi đâu để lấy thêm thông tin về quyền lợi thuốc theo toa 
không? Hãy viếng thăm mạng lưới của chúng tôi để biết:
1.  THUỐC NÀO CÓ TRONG DANH SÁCH THUỐC 

KHUYẾN CÁO CỦA CHÚNG TÔI. Đây là danh sách 
thuốc được bao trả. Chúng tôi khuyến khích quý vị 
nên dùng các thuốc chung loại, nếu được.

2.  CÁCH MUA THUỐC THEO TOA. Có hơn 65,000 tiệm 
thuốc tây trong hệ thống trên toàn quốc. Quý vị 
có thể tìm tiệm thuốc tây nào gần nhà, chịu nhận 
chương trình bảo hiểm của quý vị. Quý vị cũng có 
thể lấy một số loại dược phẩm qua bưu điện.

3.  CÁC LUẬT ĐỊNH CÓ THỂ ÁP DỤNG. Một số thuốc chỉ 
được bao trả trong vài trường hợp. Thí dụ, quý vị có 
thể cần phải thử dùng trước dược phẩm khác. (Điều 
này gọi là trị liệu từng bước). Hoặc quý vị có thể cần 
phải được UnitedHealthcare chấp thuận cho dùng 
một dược phẩm. (Điều này gọi là xin phép trước.) 
Cũng có thể có giới hạn lượng thuốc quý vị muốn lấy 
đối với một số dược phẩm.

Xem nơi đây. Hãy viếng thăm cổng hội viên 
của chúng tôi tại MyUHC.com/CommunityPlan 
để tìm hiểu thêm quyền lợi thuốc của quý vị. 

Hoặc, gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí 1-888-
980-8728 (TTY 711).

Tin nhắn từ 
Tổng Giám Đốc
Xin cảm ơn quý vị đã tham gia cộng 
đồng của chúng ta!
Thay mặt UnitedHealthcare Community Plan của Hạ Uy Di, xin 
cảm ơn quý vị là hội viên chương trình sức khỏe của chúng tôi. 
Nếu là quý vị hội viên mới, thì chúng tôi xin chào mừng quý vị. 
Nếu đã tham gia với chúng tôi thì xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục 
làm hội viên. Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và sự lành mạnh 
của quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị đi chăm sóc và 
được phục vụ trong chương trình Medicaid lúc mình cần. Tôn chỉ 
của chúng tôi là giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn và 
chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho tất cả mọi người.

Quý vị thấy chương trình sức khỏe của mình đã đổi tên. 
Chương trình sức khỏe Medicaid của quý vị giờ có tên gọi là 
QUEST Integration Tiểu Bang Hạ Uy Di đã kết hợp QUEST 
và QExA thành một chương trình duy nhất. Tên chương trình 
có thể thay đổi nhưng cam kết của chúng tôi vẫn là cung cấp 
dịch vụ có phẩm chất cho quý vị. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý 
vị được nhiều quyền lợi và dịch vụ và cho quý vị có sức khỏe 
tốt nhất.

Chúng tôi tự hào có hơn 200 nhân viên tận tụy trên toàn 
quần đảo. Nhân viên y tế tại địa điểm của chúng tôi giúm các 
hội viên mỗi ngày. Trung tâm hỗ trợ tại địa phương của chúng 
tôi ở Honolulu hỗ trợ quý vị và người chăm sóc. Chúng tôi phối 

hợp chặt chẽ với Tiểu Bang Hạ Uy 
Di, người chăm sóc, và cộng đồng 
để mang đến cho quý vị chương 
trình sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi 
tận tâm làm việc mỗi ngày để quý 
vị tin tưởng và được khỏe mạnh. 
Xin cảm ơn quý vị là hội viên của 
Chương Trình UnitedHealthcare 
Community của Hạ Uy Di.
 
Xin chào,
Dave Heywood
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Biết các lựa chọn 
của mình
Cách có thể tránh đến phòng cấp cứu.
Nếu quý vị bị đau ốm hay thương tật thì ắt sẽ không muốn chờ đợi 
để được chăm sóc y tế. Và nếu đi đến nơi thích hợp thì sẽ được 
khám bệnh mau chóng hơn.

KHI NÀO NGƯỜI CHĂM SÓC CHÁNH (PRIMARY CARE 
PROVIDER, hay PCP) CÓ THỂ CHỮA TRỊ CHO QUÝ VỊ?
Đối với đa số các bệnh tật hay thương tích, bước đầu tiên là quý 
vị nên gọi tới văn phòng của PCP khi cần được chăm sóc. Quý vị 
cũng có thể lấy hẹn vào cuối ngày đó. Họ có thể giúp ý kiến cho 
quý vị tự chăm sóc. Bác sĩ có thể gọi đến tiệm thuốc tây để cho toa 
thuốc. Quý vị cũng có thể gọi ngay cả vào ban đêm hay cuối tuần.

KHI NÀO PHẢI ĐẾN DỊCH VỤ CHĂM SÓC CẦN GẤP?
Nếu quý vị không thể hẹn gặp bác sĩ thì có thể đến một trung tâm 
chăm sóc cần gấp. Các trung tâm chăm sóc cần gấp sẵn sàng nhận 
bệnh nhân chưa lấy hẹn. Họ chữa trị nhiều loại bệnh tật và thương 
tích, Họ có thể thực hiện một vài dạng thử nghiệm chẩn đoán. 
Nhiều trung tâm chăm sóc cần gấp cũng mở cửa vào ban đêm và 
những ngày cuối tuần.

KHI NÀO PHẢI ĐI TỚI PHÒNG CẤP CỨU CỦA BỆNH VIỆN?
Phòng cấp cứu chỉ dùng cho những trường hợp khẩn cấp y tế nghiêm 
trọng. Chỉ nên đến đó khi quý vị nghĩ bệnh tật hay thương tích của 
mình có thể gây tử vong hoặc tàn tật nếu không chữa trị ngay. Nếu quý 
vị tới đó cho bệnh trạng không đáng kể thì sẽ phải chờ đợi khá lâu.

Hãy hỏi bác sĩ Health E. Hound
Hỏi: Khi con bị cảm lạnh thì tôi có thể giúp con tôi ra sao để cho em đỡ hơn?

Đáp:  Do trẻ có thể bị cảm lạnh đến tám lần một năm nên đây là một mối quan tâm chung. 
Cảm lạnh thường phổ biến hơn vào mùa đông. Trẻ ở trong nhà và không khí khô. Cảm 
lạnh là do siêu vi gây ra. Chỉ thời gian sẽ giúp chúng khỏe lại. Nhưng quý vị có thể 
giúp con mình thấy khá hơn trong khi em hồi phục. 
   Nghỉ ngơi là liều thuốc tốt nhất. Nếu con quý vị bị sốt, đau đầu hoặc viêm họng 
thì nên dùng thuốc giảm đau bác sĩ kê. Không bao giờ cho trẻ bị nhiễm siêu vi dùng 
aspirin. Thuốc trị cảm lạnh cũng không tốt cho trẻ. Những thuốc này thường không 
có hiệu quả và có thể không an toàn. 
   Tắm nước ấm hoặc ngồi trong bồn tắm có vòi sen nước nóng có thể giúp giảm 
nghẹt mũi hoặc ho. Máy điều ẩm trong phòng của trẻ cũng có thể giúp ích. Cần nhớ 
cho trẻ uống nhiều nước và chất lỏng khác. Ăn súp gà cũng có thể giúp ích.

Xin chào y tá! UnitedHealthcare có đường dây 
NurseLine 24/7 (hoạt động 24 tiếng trong ngày, 7 ngày 
trong tuần). Quý vị có thể bàn thảo với y tá, bất kể là 

vào ban ngày hay ban đêm. Y tá có thể giúp quý vị chọn nơi tốt 
nhất để đi chăm sóc. Hãy gọi NurseLine 24/7 theo số miễn phí 
1-888-980-8728 (TTY 711).

Tìm hiểu thêm. Đó là cảm lạnh hay cảm cúm? Thời tiết có ảnh hưởng tới bệnh hen 
suyễn của con tôi không? Viếng thăm KidsHealth.org để biết câu trả lời cho các thắc mắc 
này và nhiều thắc mắc khác về sức khỏe. 



United trong cộng đồng!
Quý vị có biết mình có thể tìm UnitedHealthcare Community 
Plan của Haï Uy Di tại các hội chợ, hội thảo sức khỏe và các 
hoạt động cộng đồng khác? Chúng tôi có những bàn tài nguyên 
để cho mọi người biết về chương trình sức khỏe của chúng tôi. 
Chúng tôi có các hoạt động vui nhộn để phổ biến thông tin về 
chương trình sức khỏe mà hội viên có thể tham gia. 

Chúng tôi cũng tình nguyện giúp cộng đồng nơi chúng tôi 
sống và làm việc. Chúng tôi coi trọng sự gắn bó với từng người 
mà chúng tôi gặp. Chúng tôi cũng giành được những giải thưởng 
dành cho nơi làm việc lành mạnh. Hãy xem một số hoạt động 
gần đây mà chúng tôi có cơ hội hòa mình với cộng đồng.

Hội Chợ Lành Mạnh Kauai Prime Time Hội Chợ Kỹ Năng có Phẩm Chất
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Ngày Hội Di Sản Tây Bồ Nha và Hội Chợ Sức Khỏe Chợ Nông Trang Wai‘anae

Ngày Hội Mùa Hè Wilcox cho Trẻ Em Dự Án Tặng Phẩm cho Puna sau Bão Nhiệt Đới Iselle



Ngày Trẻ Em và Thanh Niên ở Capitol

Hội Chợ Sức Khỏe Cộng Đồng Ko‘olauloa

Đi Bộ cho Bệnh Nhân Alzheimer (mất trí nhớ)

Ủng Hộ Cựu Chiến Binh

Lễ Trao Giải Thưởng Nơi Làm Việc Tâm Lý Lành Mạnh

Nơi Lân Cận Phân Phối Vật Dụng Trường Học Puna
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IRONKIDS
Vào ngày 7 tháng Mười, 2014, UnitedHealthcare vinh dự là nơi tài trợ cho giải đấu 2 
môn điền kinh IRONKIDS® Keiki Dip-N-Dash diễn ra ở Kailua-Kona. Hàng trăm keiki 
đã có cơ hội thi bơi và chạy bộ trên cùng quãng đường như những vận động viên 
IRONMAN thi giải vô địch thế giới. UnitedHealthcare cũng tài trợ ghi danh miễn phí 
và chuyên chở keiki của chương trình Trẻ Em Kama’aina sau giờ học để tham gia 
vào hoạt động đặc biệt này và thi đấu ở giải IRONMAN® Thế Giới.



Bệnh trầm cảm  
ở người cao niên
Có thể chữa và cần chữa trị.
Mọi người thông thường không chú ý đến bệnh trầm  
cảm ở người cao niên. Họ thường lầm tưởng đó là dấu hiệu của 
bệnh khác hoặc chứng mất trí nhớ. Họ có thể xem là một phần 
bình thường của tiến trình già lảo. Họ nghĩ đây là điều bình 
thường khi buồn vì những mất mát và những nguyên nhân gây 
căng thẳng trong những năm cao tuổi. 

Những yếu tố này có thể là nguyên nhân trầm cảm ở người cao 
niên. Nhưng họ không cần phải chịu đựng điều đó. Người cao 
niên có thể ngại xin giúp đỡ. Họ có thể sợ bị chi phí chữa trị tốn 
kém. Nhưng dù trầm cảm có từ nguyên nhân gì thì cũng có thể 
cải tiến được. Trị liệu, thuốc và chữa trị khác đều có tác dụng tốt. 
Đôi khi, tình trạng bệnh lại là nguyên nhân gây trầm cảm. Tìm ra 
nguyên nhân và chữa trị sẽ giúp giảm các triệu chứng. Lập ra một 
hệ thống hỗ trợ cho người cao niên cô đơn để giúp họ.

Các triệu chứng trầm cảm ở người cao niên có thể khác đôi 
chút so với ở người trẻ tuổi hơn. Các triệu chứng có thể bao gồm:

�� vấn đề về trí nhớ hoặc  
lẫn lộn
�� chán ăn hoặc sụt cân
�� xa lánh mọi người
�� khó ngủ

�� nhìn thấy hoặc nghe thấy 
nhiều điều lạ
�� tin vào những điều không 
có thật
�� than phiền không rõ ràng về 
đau hoặc bệnh
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Tìm nơi giúp đỡ. Quý vị hoặc một người cao niên thân 
thương có bị trầm cảm không? Bước đầu tiên là bàn thảo 
với người chăm sóc chánh về điều này. Cần tìm người chăm 

sóc? Hãy viếng thăm MyUHC.com/CommunityPlan hoặc gọi số 
miễn phí 1-888-980-8728 (TTY 711). 

Quyền riêng tư của quý vị 
Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị
Chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của quý vị. Chúng 
tôi rất cẩn thận với thông tin sức khỏe được bảo vệ (protected 
health information, hay PHI) của quý vị. Chúng tôi cũng bảo vệ 
thông tin tài chánh (financial information, hay FI) của quý vị. 
Chúng tôi dùng PHI và FI để lo việc kinh doanh. Nhờ vậy, chúng 
tôi có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin cho quý vị.

Chúng tôi bảo vệ PHI và FI nói miệng, trên giấy tờ và điện tử 
trên khắp kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có điều lệ chỉ dẫn 
cách chúng tôi có thể giữ an toàn PHI và FI của quý vị. Chúng 
tôi không muốn PHI hay FI của quý vị bị mất hay thải bỏ. Chúng 
tôi muốn bảo đảm không có ai dùng theo cách sai lầm. Chúng tôi 
kiểm tra và bảo đảm cẩn thận cách dùng PHI và FI của quý vị. 
Chúng tôi có chánh sách giải thích:
�� cách chúng tôi có thể dùng PHI và FI.
�� khi nào chúng tôi có thể chia sẻ PHI và FI với người khác.
�� quý vị có quyền hạn gì với PHI và FI của mình.

Đây không phải là điều bí mật. Quý vị có thể đọc 
chánh sách về riêng tư của chúng tôi trong Sổ Tay Hội Viên. Xem 
Sổ Tay Hội Viên trực tuyến tại MyUHC.com/CommunityPlan. 

Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên theo số miễn phí 1-888-
980-8728 (TTY 711) để yêu cầu chúng tôi gửi một bản. Nếu có thay 
đổi chánh sách, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị.



Đối tác đáng  
tự hào
Gần đây quý vị có xem chương trình Sesame Street 
cùng với con mình không? Nếu có, quý vị chắc hẵn 
thấy tin nhắn từ UnitedHealthcare trước và sau chương 
trình. Những phần vui nhộn và có nhịp điệu này cho 
biết nhiều chỉ dẫn để giữ sức khỏe tốt. UnitedHealthcare 
tự hào hợp tác với Sesame Workshop để cung cấp cho 
quý vị và gia đình một số tài nguyên về sức khỏe. 
Chương trình của chúng tôi gồm có:
�� Food for Thought: Eating Well on Budget: 
Giúp các gia đình chọn thực phẩm tốt cho 
sức khỏe với giá phải chăng
�� We have the Moves: Cung cấp chỉ dẫn để 
năng động hơn
�� A is for Asthma: Chỉ cho các gia đình 
cách điều quản bệnh hen suyễn
�� Lead Away!: Cho biết thông tin để tránh 
bị nhiễm độc chì

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Partners in Healthy Habits for Life

Hãy xem. Tìm thông tin hữu ích và  
các hoạt động vui nhộn. Viếng thăm  
sesamestreet.org/healthyhabits.

Quý vị có muốn 
chúng tôi san sẻ 
thông tin?
Quý vị có muốn chúng tôi trò chuyện với 
người trong gia đình, người chăm sóc hoặc 
người nào khác quý vị tin tưởng về việc 
chăm sóc sức khỏe của quý vị không? Chỉ 
cần điền vào mẫu Cho Phép Tiết Lộ Thông 
Tin (Authorization to Release Information). 
Mẫu này cho phép UnitedHealthcare 
Community Plan trò chuyện với người này 
về việc chăm sóc cho quý vị. Quý vị có thể 
chọn loại thông tin mà chúng tôi được bàn 
với người này. Và quý vị có thể đổi ý vào bất 
cứ lúc nào. 
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Tìm nơi đây. Lấy mẫu này tại 
MyUHC.com/CommunityPlan. 
Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch 

Vụ Hội Viên theo số miễn phí 1-888-980-
8728 (TTY 711) để yêu cầu chúng tôi gửi 
một bản.

ĐẬU ĐEN HẦM VỚI ỚT CHIPOTLE
Hãy thử công thức món hầm dễ làm này cho bữa tối ngày trong tuần. Có 
thể chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước.

NGUYÊN LIỆU
�� 1½ cân Anh xúc xích gà tây của Ý
�� Hai hộp 14 ao xơ nước súp gà ít muối
�� Một hũ 16 ao xơ nước sốt salsa cà chua, hành ớt đậm hoặc nhẹ
�� Một hộp 15 ao xơ đậu đen rửa sạch và để ráo nước
�� 2 chén khoai tây xắt nhỏ đã rã đông cùng với hành và ớt
�� 1–2 trái ớt chipotle đóng hộp, cắt nhỏ trong sốt chua cay
�� 2 muỗng nhỏ bột ớt
�� 1 muỗng nhỏ bạc hà khô
�� 1 muỗng nhỏ thì là 

CÁCH LÀM
Nướng xúc xích cho đến khi không còn màu hồng ở giữa. Để nguội. Xắt 
thành miếng vừa ăn. Hầm trong 4 đến 5 lít nước, bỏ thêm xúc xích, nước 
súp, nước sốt salsa, đậu, khoai tây, trái ớt, bột ớt, bạc hà và thì là. 

Đậy nắp lại; hầm lửa nhỏ từ 7 đến 8 giờ hoặc để lửa to trong 3 giờ rưỡi 
đến 4 giờ.

Cộng Tác Viên Trọn Đời về Thói 
Quen Lành Mạnh 
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Thông tin về nguồn 
tài nguyên
Member Services (Dịch Vụ Hội Viên) Tìm bác 
sĩ, nêu thắc mắc về quyền lợi hoặc nêu than phiền ở 
bất cứ ngôn ngữ nào, gọi số miễn phí. 
1-888-980-8728 (TTY 711)

NurseLine (Đường Dây Y Tá) Y tá sẽ giúp ý kiến 
về sức khỏe suốt 24/7; gọi số miễn phí. 
1-888-980-8728 (TTY 711)

Healthy First Steps (Bước Đầu Lành Mạnh) 
Tìm hỗ trợ cho thời kỳ thai nghén và nuôi dạy con. 
1-888-980-8728 (TTY 711)

Twitter Pregnant Care (Twitter Chăm Sóc 
Thai Nghén) Lấy chỉ dẫn và thông tin hữu ích về 
những điều nên dự kiến và nhắc nhở quan trọng 
trong thời kỳ thai nghén.  
@UHCPregnantCare  
@UHCEmbarazada 
bit.ly/uhc-pregnancy

Our website (Mạng lưới của chúng tôi) Sử 
dụng danh bạ nhóm chăm sóc hoặc đọc Cẩm Nang 
Hội Viên.
MyUHC.com/CommunityPlan

National Domestic Violence Hotline (Đường 
Dây Thường Trực Chống Bạo Hành Gia Đình 
Quốc Gia) Được giúp đỡ miễn phí và kín đáo về 
vấn đề ngược đãi trong gia đình, gọi số miễn phí. 
1-800-799-7233  
(TTY 1-800-787-3224)

Hawaii Tobaco Quitline (Đường Dây Bỏ Hút 
Thuốc Hawaii) Tìm người giúp đỡ miễn phí để bỏ 
hút thuốc, goïi soá mieàn phí.  
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

H-KISS Lấy thông tin MIỄN PHÍ và dịch vụ cho trẻ 
0–5 tuổi. Để được giải quyết quan tâm hoặc thắc 
mắc của quý vị về cách con quý vị học hỏi và phát 
triển, gọi số miễn phí. 
1-800-235-5477

Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh, và Trẻ Em (Women, 
Infants, and Children, hay WIC) Tìm hiểu xem 
quý vị có đủ tiêu chuẩn được chương trình về sức 
khỏe và thực phẩm MIỄN PHÍ cho phụ nữ, trẻ sơ 
sinh và trẻ em, gọi số miễn phí. 
1-808-586-8175 tại O‘ahu 
1-888-820-6425 (gọi số miễn phí) trong các 
đảo lân cận  
health.hawaii.gov/wic


