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Tumawag sa amin
Serbisyo sa Kostumer
8:30 n.u. hanggang 5 n.h., Lunes hanggang 
Biyernes (maliban sa mga piyesta opisyal)
1-800-260-2055

TTY/TDD 
1-800-735-2929 o 711

Alisin ang mga sintomas ng allergy

N ababahing at sumisinghot ka ba 
mayroon ka mang sakit o wala? 
Maaaring nangangahulugan 

itong isa ka sa 50 milyong Amerikanong 
may mga allergy.

Maaaring makaapekto ang mga 
allergy sa iyong mga mata, ilong, bibig, 
lalamunan, at balat. Senyales ang mga 
ito na labis ang pagtugon ng iyong 
immune system sa isang allergen. Ang 
pollen ng halaman ang isa sa mga 
pinakakaraniwang allergen. Ang iba 
pang kabilang dito ay:

  ■ Amag
  ■ Mga dust mite
  ■ Balahibo ng alagang hayop
Maaaring magpabalik-balik ang 

mga allergy kasabay ng panahon. O 
maaaring malubha ang mga ito at 
tumagal nang buong taon. Maaaring 
magsanhi ang mga ito ng impeksyon sa 
tenga at sinus o pag-atake ng hika.

Makakatulong ang iyong 
provider. Maaaring guminhawa ang 
iyong pakiramdam gamit ang mga 
over-the-counter na gamot. Halimbawa, 

nakakatulong ang mga saline nasal 
spray na basain ang iyong mga nasal 
passage.

Kabilang sa iba pang opsyon ang 
mga decongestant at antihistamine.

Ngunit kausapin muna ang iyong 
provider ng pangangalaga sa kalusugan. 

May mga side effect ang ilan sa mga 
gamot na ito, tulad ng pagkaantok, 
o dapat gamitin lang sa loob ng 
limitadong oras. At hindi dapat gamitin 
kailanman ang ilan sa mga ito ng mga 
taong may mataas na presyon ng dugo 
o sakit sa puso.

Ano ang magagawa mo. May 
mga magagawa kang hakbang upang 
guminhawa ang pakiramdam.

Una, subukang umiwas sa mga 
allergen. Ang gawain sa bakuran ay 
maaaring magsaboy ng pollen at amag 
sa hangin at papunta sa iyong ilong. 
Hilingin sa ibang tao na magtabas ng 
damo o mangalaykay ng mga dahon.

Bantayan ang mga antas ng pollen 
at amag. Manatili sa loob ng bahay at 
panatilihing sarado ang mga bintana 
kapag mataas ang mga bilang. Pumunta 
sa www.morehealth.org/allergies 
para sa pang-araw-araw na bilang ng 
pollen at amag.

Mga pinagmulan: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American College of Allergy, 
Asthma & Immunology; U.S. Food and Drug Administration
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mga balita para sa kasapi

Nasingil nang mali?
GANITO ANG DAPAT GAWIN

Kung nakatanggap ka ng bayarin 
para sa isang nasasaklaw sa 
serbisyo, huwag itong babayaran, 
at kaagad kaming tawagan. 
Siguraduhing nasa iyo ang bill 
kapag tumawag ka. Kakailanganin 
namin ang mga sumusunod na 
impormasyon:

  ■ Ang pangalan at address ng 
kasapi

  ■ Ang numero ng pagkakakilanlan 
ng kasapi sa ID card ng kasapi

  ■ Ang petsa at dahilan ng bayarin
  ■ Ang pangalan ng doktor o ospital
  ■ Ang halaga ng bayarin
Ipadala po sa amin ng kopya 

ng nakalistang bayarin na dapat 
suriin. Kung kwalipikado ka para sa 
serbisyo, kami ang magpapadala 
ng bayad sa provider. At parating 
dalhin ang iyong member ID 
card para sa SCFHP tuwing 
pagpapatingin sa doktor upang 
maiwasang masingil nang mali. 

Kung mayroon kang anumang 
tanong, tumawag sa Serbisyo sa 
Kostumer.

Mahalagang update tungkol sa mga pag-apela
NAGBAGO NA ANG YUGTO NG PANAHON PARA SA PAG-FILE

Kapag nagpapasya kami tungkol sa 
iyong pangangalaga, mga serbisyo o 
pagbabayad ng mga serbisyo na hindi 
namin sasaklawan, papadalhan ka namin 
ng sulat na Abiso ng Pagkilos (“Notice 
of Action”, o NOA). Kung hindi ka 
sumasang-ayon sa isang pasya ng Santa 

Clara Family Health Plan (SCFHP) at 
gusto mong iapela ang pasya, dapat kang 
mag-file ng apela sa loob ng 60 araw sa 
kalendaryo mula sa petsa kung kailan mo 
natanggap ang sulat na NOA.

Mayroon ka ring karapatang humiling 
ng pagdinig ng estado. Isa itong proseso 

kung saan maaari kang magreklamo 
nang direkta sa estado ng California 
at maaaring hatulan ng isang tao ang 
iyong kaso. Ngunit maaari ka lang mag-
file para sa isang pagdinig ng estado 
pagkatapos makapag-file ng apela sa 
SCFHP. Nagsimula ang pagbabagong ito 
noong Hulyo 1, 2017. Para sa higit pang 
impormasyon, sumangguni sa Ebidensya 
ng Saklaw (“Evidence of Coverage”).

Paparating na ang mga 
bagong Medicare card

M agpapadala ang Medicare ng 
mga bagong Medicare card 
mula April 2018 hanggang 

April 2019. Magkakaroon ang iyong 
bagong card ng bagong Numero sa 
Medicare na natatangi para sa iyo sa 
halip na Social Security number mo. 
Makakatulong ito na maprotektahan 
ang iyong pagkakakilanlan.

Mga bagay na dapat malaman 
tungkol sa iyong bagong Medicare 
card:

  ■ Wala kang kailangang gawin upang 
makuha ang iyong 
bagong Medicare 
card.

  ■ Hindi mababago 
ng bagong card 
ang iyong saklaw o 
mga benepisyo sa 
Medicare.

  ■ Hindi kailanman 
hihingi ang Medicare 
sa iyo ng personal 
o pribadong 
impormasyon upang 
makuha ang iyong  
 

bagong numero ng Medicare at card.
  ■ Walang singil para sa bago mong 

card.
  ■ Ang iyong bagong Medicare card ay 

hindi pangpalit sa iyong Santa Clara 
Family Health Plan (SCFHP) Medi-Cal  
member ID card. Dapat patuloy mong 
dalhin ang iyong SCFHP ID card kapag 
pumupunta ka sa doktor at parmasya.

  ■ Dapat mong sirain ang iyong lumang 
Medicare card kapag natanggap mo na 
ang bagong Medicare card.

Ang bagong Medicare card
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Ang presyon ng dugo ang pwersa ng dugo sa mga dingding ng mga 
daluyan ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo, o hypertension, ay 
maaaring magsanhi sa iyong puso na magtrabaho nang masyadong 
mabigat. Itinataas nito ang iyong panganib para sa mga seryosong 
problema sa kalusugan, kabilang ang atake sa puso at stroke.

ALAMIN ANG INYONG MGA NUMERO
Kausapin ang iyong doktor tungkol sa presyon ng iyong 
dugo. Itanong kung gaano kadalas mo dapat itong ipatingin.

KAILANGAN BA NINYO NG DOKTOR? Maghanap online sa www.scfhp.com/ 
for-members/find-a-doctor o tawagan ang Serbisyo sa Kostumer ng SCFHP.
Mga pinagmulan: American Heart Association; National Institutes of Health
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Pagkontrol sa mataas na 
presyon ng dugo (hypertension)

A ng presyon ng dugo ay ang 
pwersa ng dugo sa mga 
dingding ng iyong artery. 

Maaari itong magsanhi ng mga 
problemang pangkalusugan kung 
mananatili itong mataas sa loob ng 
mahabang panahon.

Kabilang sa mga ito ang:
  ■ Sakit sa puso
  ■ Sakit sa bato
  ■ Stroke
  ■ Sakit sa mata
  ■ Atherosclerosis (isang sakit ng mga 

artery na sanhi ng pag-ipon ng plaque 
o taba)

Naririto ang tatlong mga bagay na 
magagawa mo upang mapamahalaan 
ang matas na presyon ng iyong dugo:
1. Pamahalaan ang stress. 

Magpahinga, mag-meditate, huminga 
nang malalim, o maglakad.
2. Magpanatili ng malusog na 
timbang. Kausapin ang iyong doktor 
upang malaman kung kailan mong 
magbawas ng timbang, gaano karami, at 
paano ito pinakamagandang gawin.
3. Gamitin nang wasto ang iyong 
mga gamot. Sunding mabuti ang mga 
tagubilin ng iyong doktor. Palaging 
tanungin ang iyong doktor o pharmacist 
kung may hindi ka nauunawaan. Huwag 
kailanman ihinto ang iyong gamot 
nang hindi muna kinakausap ang iyong 
doktor o pharmacist.

Makipagtulungan sa iyong team 
ng pangangalaga sa kalusugan upang 
makagawa ng plano sa paggamot at 
talakayin ito nang regular. Maiiwasan 

at magagamot ninyo ang mga sanhi 
ng mataas na presyon ng dugo nang 
sama-sama.

Nasasaklawan ng SCFHP ang mga 
klase sa edukasyon sa kalusugan para 
sa pagkontrol ng mataas na presyon  
ng dugo. Upang makapag-sign up,  
mag-log in sa mySCFHP sa member 
.scfhp.com o tawagan ang Serbisyo 
sa Kostumer.

kalusugan ng puso
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kagalingan ng kalusugan

M aaari kang mapunta sa mga 
lugar na ayaw mong puntahan 
dahil sa isang masamang 

pagkatumba. Halimbawa, maaari kang 
maospital dahil sa pinsala sa utak o 
nabaling buto.

Taon-taon, may isa sa bawat apat 
na mas matatandang adult—ang 
mga taong may edad 65 taon at mas 
matanda pa—na natutumba. Ngunit 
hindi limitado sa matatanda lamang 
ang panganib. Maaaring matumba ang 
mga tao sa anumang edad sa iba pang 
dahilan. Kabilang sa mga ito ang mga 
side effect ng gamot at mga panganib 
sa bahay.

Maaaring makatulong sa iyo ang 
mga mungkahi na ito na makaiwas sa 
pagkatumba. Maaari mo ring ibahagi 
ang mga ito sa mga mas matandang 
magulang o lolo at lola:

Isipin ang kaligtasan sa tahanan. 
Ano ang maaaring makadulas, 
makatisod, at makapagpadahilan sa iyo 
para ka bumagsak?

  ■ Panatilihing walang kalat tulad ng 
mga papel, aklat, damit, at sapatos ang 
mga lugar kung saan ka naglalakad.

  ■ Gumamit ng mga mat na hindi 

madulas sa bathtub at shower.
  ■ Itabi ang mga gamit na madalas 

mong gamitin sa mga shelf na naaabot 
mo nang walang tuntungan.

  ■ Kung walang mga hawakan sa iyong 
hagdanan, magpakabit nito. (Kung 
nangungupahan ka, hilingin ito sa 
nagpapaupa.)

  ■ Tiyaking may sapat na liwanag 
upang makakita nang maayos.

Alamin ang iyong panganib. 
Tanungin ang iyong provider tungkol 
sa iba pang mga bagay na maaaring 
ikatumba mo. Halimbawa, gumagamit 
ka ba ng mga gamot na maaaring 
makapagpahilo o makapagpaantok 
sa iyo bilang side effect? Mayroon ka 
bang pananakit sa paa o problema sa 
paningin?

Gamitin ang iyong mga muscle. Ang 
regular na pag-eehersisyo ay maaaring 
makatulong sa iyo na maging pirmi sa 
pagtayo.
Pinagmulan: Centers for Disease Control and Prevention

Ang isang sanay na maarugang propesyonal ang 
tutulong sa iyo 24 oras bawat araw sa 170+ na wika 
at sa TTY. Ang 211 ay libre at kompidensyal.

Matutulungan ka naming makahanap ng:
• Pagkain, tirahan, mga serbisyo sa mga walang tirahan
• Tulong sa paghahanap ng trabaho
• Pangangalaga sa kalusugan/mga serbisyo para sa 
kalusugan ng pag-iisip
• Mga serbisyo sa imigrasyon
• Mga serbiyong legal
• Pangangalaga ng bata
• Mga pag-aalaga ng mga matatanda...at marami pang iba!  

Makukuha rin ang impormasyon sa www.211scc.org

 Hindi alam kung kanino 

magpapatulong?

Kailangan ng tulong?

TUMAWAG
SA 211

Mga aksidenteng pagkatumba: 
Panatilihing ligtas ang iyong pamilyai

Manatiling pirmi  
ang iyong pagtayo.
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ang iyong kalusugan

A lam mo bang maaari 
mong ipatalakay sa isang 
kapamilya, kaibigan o iba 

pang pinagkakatiwalaang tao ang 
impormasyon ng iyong kalusugan at 
benepisyo para sa iyo?

Ang taong ito ay tinatawag na 
personal na kinatawan. Maaaring 
tawagan ng iyong personal na kinatawan 
ang Santa Clara Family Health Plan 
upang piliin ang iyong bagong doktor, 

mag-follow up sa isang referral sa iyong 
espesyalista, matulungan kang mapunan 
ang iyong reseta, o magtanong tungkol 
sa mga benepisyo.

Upang magtakda ng isang personal na 
kinatawan, kailangan mong punan ang 
isang Form ng Awtorisadong Kinatawan 
(“Authorized Representative Form”). 
Maaari ninyong i-download ang form 
mula sa aming website sa www 
.scfhp.com. O, tawagan ang Serbisyo 

sa Kostumer sa 1-800-260-2055 at 
ipapadala namin sa iyo ang form na ito. 
Tiyaking ipadala ang nakumpletong 
Form ng Awtorisadong Kinatawan sa:

Santa Clara Family Health Plan
Attn: Customer Service
210 E. Hacienda Ave.
Campbell, CA 95008
Fax: 1-408-874-1965

Pumunta sa farmers market
Hikayatin ang mga bata na pumili ng 
isang bagong prutas o gulay na iuuwi at 
susubukan.

- MASUSUSTANSYA na ideya na magugustuhan ng mga bata

Magtanim nang 
magkakasama
Mas malamang na subukan ng 
mga bata ang kale o collards 
kung itinanim nila ang mga 
buto at nasubaybayan nila  
itong lumago.

Gumawa ng inuming 
hindi soda
Pasarapin ang tubig 
gamit ang mga sariwang 
berry o hiwa ng orange.

Gumawa ng isang sports zone
Pagsama-samahin ang mga bola, jump 
rope, at iba pang kagamitan para sa 
libangan sa isang lugar.

Maglaan ng drawer para sa meryenda
Makakakuha ang mas malalaking bata ng 
mga whole-grain na cracker, mga mani 
na walang asin, at pinatuyo o sariwang 
prutas.

Gumawa ng laro tungkol 
sa mga label ng pagkain
Ipasukat sa mga bata ang 
sa palagay nila ay isang 
serving at ihambing ito sa 
sinasabi sa label.

Ano ang 
isang personal 
na kinatawan?
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kagalingan ng kalusugan

Inihaw na 
asparagus 
na may 
bawang
Nakakagawa ng 4 na serving.

Mga Sangkap
1 pound na sariwang asparagus 

(katamtamang lapad)
2 kutsaritang olive oil
2 butil ng bawang, tinadtad
Lagyan ng asin at bagong durog na 

paminta, ayon sa panlasa
Dagdagan ito ng mga hiwa ng lemon, 

bilang pampaganda

Mga Direksyon
  ■ Initin ang oven nang 500 degree.

  ■ Banlawan ang asparagus at putulin 
ang makukunat na dulo.

  ■ Sa isang mababaw na kawaling pang-
ihaw, ilagay ang asparagus at pahiran 
ito ng mantika. Budburan ng bawang, 
asin, at paminta ayon sa panlasa.

  ■ Ihawin nang walang takip sa loob ng 
6 hanggang 8 minuto (depende sa lapad 
ng mga asparagus) habang paminsan-

minsang inaalog ang kawali.
  ■ Ihain nang may mga hiwa ng lemon.

Impormasyon ng Sustansya
Dami bawat serving: 47 calories,  
3 g kabuuang fat (kulang pa sa 1 g na 
saturated na fat), 5 g carbohydrates, 4 g 
protina, 1 g dietary fiber, 3 mg sodium.
Pinagmulan: American Institute for Cancer Research
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Mga Paunawa
Sumusunod ang Santa Clara Family 
Health Plan sa mga naaangkop na Pederal 
na batas sa karapatang sibil at hindi 
nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, 
bansang pinagmulan, edad, kapansanan, 
o kasarian.

ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-800-
260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 or 
711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene 
a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-800-
260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 o 
711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các  
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Gọi số 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-
735-2929 hoặc 711).

注意：如果您说中文，将为 
您提供免费的语言服务。请致 
电1-800-260-2055 (TTY: 1-800-
735-2929 或 711) 。

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng 
Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-800-260-2055 
(TTY: 1-800-735-2929 o 711).

Ang PANALONG KALUSUGAN ay nilalathala bilang serbisyong pangkomunidad 
para sa mga kaibigan at mga patron ng Santa Clara Family Health Plan.

Ang impormasyon sa PANALONG KALUSUGAN ay mula sa malawak na sakop 
ng mga ekspertong medikal. Kung mayroon kang anumang isinasaalang-alang 
o mga tanong tungkol sa isang partikular na nilalaman na maaarng makaapekto 
sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng 
pangangalaga ng pangkalusugan.

Maaaring gumamit ng mga modelo sa mga larawan at mga ilustrasyon.

kalusugan
panalong
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