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Paligsahan ng Pinakamagaling na 
Doktor (Best Doctor Contest) 2018
Pinapasalamatan ng PHC ang lahat ng ating mga miyembro na nag-
nomina ng kanilang tagabigay serbisyo sa pag-aalaga ng kalusugan 
para sa Best Doctor Contest ngayong taon. Ang mga miyembro ng 
Northern Region (Del Norte, Humboldt, Lassen, Modoc, Shasta, 
Siskiyou and Trinity) ay nagpadala ng 90 nominasyon. Ang mga 
miyembro ng Southern Region (Lake, Marin, Mendocino, Napa, 
Solano, Sonoma and Yolo) ay nagpadala ng 229 nominasyon. 
Ipagbibigay-alam namin sa lahat ng mga na-nomina na tagabigay 
serbisyo kung gaano sila pinasasalamatan ng mga pasyenteng 
pinagkakalooban nila ng pangangalaga. Ang mga nanalo sa Best 
Doctors of 2018 ay sina Dr. Joe Villalobos mula sa Shasta Community 
Health Center para sa ating Northern Region at si Dr. James Long mula 
sa NorthBay Cancer Center para sa ating Southern Region. Binabati 
namin ang dalawang doktor at pinasasalamatan sila sa pagbibigay ng 
napakahusay na pangangalaga sa ating mga miyembro. ❖

Nandito na ang Mga Resulta!
Taon-taon, nagpapadala kami ng mga survey sa kasiyahan ng 
miyembro sa isang random na bilang ng aming mga miyembro. 
Noong umpisa ng taong 2018, ang survey ay ipinadala sa koreo 
sa 6,000 mga miyembro. Ang mga resulta ng survey sa ibaba ay 
batay sa 16% ng mga rate ng mga sumagot at kumakatawan sa 
porsiyento ng mga miyembro na nagbigay ng mataas na rating (7 o 
mas mataas pa) sa sukatan na 1–10. Ipinagmamalaki naming i-ulat 
ang mataas na antas ng kasiyahan ng miyembro batay sa survey.

Mga Resulta ng Tanong sa Survey

Pangkalahatang kasiyahan sa Partnership HealthPlan .............92%

Pangkalahatang kasiyahan sa natanggap na pag-aalaga  
sa kalusugan .....................................................................................87%
Kasiyahan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro ng PHC  
na naibigay na impormasyon o tulong kaugnay ng serbisyo  
sa kostumer ......................................................................................88%

Kasiyahan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro ng PHC na 
nagkaloob ng serbisyo sa magalang na paraan .........................97%

Salamat doon sa mga miyembro na lumahok. ❖

Mayroon Pa Ba Kayong Ibang Pagkakasakop  
sa Pangangalagang Pangkalusugan?
Tawagan kami sa (800) 863-4155 para sa anumang pagbabago sa 
inyong pribadong plano ng insurance sa kalusugan sa pamamagitan 
ng inyong trabaho, pribadong pagbabayad o planong pangkalusugan 
sa Senior Advantage. Maaaring magdulot ng pagkakaantala ang 
mga di na-ulat na pagbabago kapag nag-sumite ng mga reseta o 
magpatingin sa inyong doktor. ❖
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Staying Healthy Assessment (SHA) at 
Initial Health Assessment (IHA)
Sa loob ng unang apat na buwan bilang isang bagong miyembro sa 
Partnership HealthPlan, kailangan ninyong magpatingin sa inyong 
doktor. Ang unang pagbisita ay tinawag na Initial Health Assessment 
(IHA). Kayo, o ang inyong anak, ay hindi kinakailangang may sakit 
para sa unang pagbisita sa inyong doktor. Habang isinasagawa ang 
IHA, talakayin sa inyong doktor ang tungkol sa inyong kalusugan at 
kung ano sa palagay ninyo ang mahalagang malaman ng inyong doktor. 
Rerepasuhin ng inyong doktor ang inyong rekord na pangkalusugan 
at magpapasya kung kailangan ninyo ng iba pang mga serbisyo sa 
pangangalaga ng kalusugan. 

Maaaring ang mga serbisyong iyon ay:
• Isang rekumendasyon sa espesyalista
• Isang reseta o pagpupuno ng gamot
• Mga tip para manatiling malusog ang katawan
• Mga klase ng edukasyon para sa kalusugan
• Mga bakuna/iniksyon, sa bata o adult
• Pagsusuring dental at mga rekumendasyon sa isang dentista 

Sa pagbisitang ito, hihilingin namin sa inyong doktor na punan ang 
isang Staying Healthy Assessment (SHA) na form.

Ang SHA ay may mga tanong sa inyong uri ng pamumuhay, tulad 
ng mga uri ng pagkain na kinakain ninyo, gaano kadalas kayo mag-
ehersisyo, at kung naninigarilyo kayo. Ang ilang mga tanong ay 
maaaring personal. Maaaring piliin ninyong hindi sumagot sa alinman 
sa mga tanong kung hindi ninyo gusto. 

Kung piliin ninyong sagutin ang mga tanong, maging totoo at 
kumpleto kapag sinasagutan ang form. Makakatulong ito sa 
inyong doktor na mas mahusay na maunawaan ang inyong mga 
pangangailangan sa kalusugan. Ang SHA ay nag-iiba ayon sa mga 
grupo ng edad, mula panganak hanggang adult. Ito ay handang 
makuha rin sa iba’t ibang wika. 

Kung hindi pa ninyo kailanman nasagutan ang survey dati, mangyari 
lang hilingin mula sa taong nasa front office na bigyan kayo ng survey 
para masagutan. Para sa mga bata, ang SHA ay dapat sulatan sa iba’t 
ibang panaho, batay sa edad ng inyong anak. Babalikan ito ng doktor 
sa bawat well-child na pagpapatingin. Bilang isang adult, kailangan 
ninyong kumpletuhin ang survey na ito tuwing 2–3 taon.

Kung mayroon kayong mga tanong o problema sa mga appointment, 
mangyari lang tumawag sa amin sa (800) 863-4155. ❖

Naghahanap ng Mga Miyembro para sa 
Consumer Advisory Committee (CAC)
Kayo ba ay isang miyembro ng Partnership HealthPlan of Calfiornia 
(PHC) na nagmamalasakit sa kalidad ng pangangalaga sa kalusugan 
para sa inyong sarili at sa iba? Kung sa gayon ay maaaring gusto 
ninyong sumali sa CAC!

Ano ang ginagawa ng CAC?
•  Tiyakin na ang PHC ay nakakatugon sa mga 

pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ng lahat ng 
mga miyembro

•  Nagbibigay ng input ng mga resulta ng survey sa kasiyahan 
ng miyembro

•  Tumutulong na kilalanin ang mga ikinababahala  
ng konsumer

•  Nagkakaloob ng input sa kasalukuyan at posibleng mga 
benepisyo at mga materyal ng miyembro

Sino ang puwedeng sumali sa CAC?
•  Mga karapat-dapat na miyembro ng PHC Medi-Cal
•  Mga Awtorisadong kinatawan ng mga karapat-dapat na 

miyembro ng
•  Ang mga pagpupulong ay nagaganap ng apat na beses sa 

isang taon at bukas sa publiko.
Kung gusto ninyong sumali sa CAC, tumawag sa amin sa 
(800) 863-4155. ❖

Mga Serbisyo sa Miyembro (Member 
Services) ng PHC (800) 863-4155
Kung may problema kayo o mga tanong tungkol sa pangangalagang medikal 
ninyo, kailangang tawagan ninyo kami. Kami ay handang tumulong sa inyo 
Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m. Makakatulong kami sa mga usaping katulad ng:

•  Pangkalahatang impormasyon tungkol sa benepisyong medikal
•  Pagpili o pagpapalit ng inyong doktor o grupong medikal
•  Paghiling ng bagong PHC ID card
•  Mga problema sa mga singil na medikal
•  Mga problema o reklamo tungkol sa inyong  

 pangangalagang medikal
•  Mga problema sa mga pagkonsulta
•  Mga problema kung paano mapupunan ang inyong mga reseta
•  Mga Serbisyo ng Interpreter ❖

Ihanda ang Inyong Pamilya para sa 
Magandang Kalusugan na Kinabukasan
Ang mga sanggol na mas bata sa 6 na buwan ay maaaring mahawa ng 
sakit mula sa ibang mga tao. Maaari ninyong protektahan ang mga ito 
mula sa mga sakit sa pamamagitan ng pagkuha ng inyong mga bakuna,  
o iniksyon, sa oras.

Bakit Mahalaga ang Proteksyon
Ang mga batang mas bata sa 6 na buwan ay masyado pa maliit 
para makuha ang lahat ng mga pagbabakuna na kailangan nila para 
maprotektahan mula sa ilang mga sakit. Kabilang na dito ang trangkaso  
at whooping cough (ubong dalahit). Ang whooping cough ay isang 
maluha at minsang nakakamatay na sakit para sa mga sanggol. Maaari 
ninyong protektahan ang inyong batang anak mula sa trangkaso at 
whooping cough sa pamamagitan ng pagtitiyak na kayo at ang mga 
miyembro ng inyong pamilya ay nabakunahan.
Ang mga buntis na ina ay dapat kumuha ng Tdap shots sa pagitan ng 27 
hanggang 36 linggo ng pagbubuntis para makatulong na maprotektahan 
ang isang sanggol mula sa whooping cough. Kailangan nilang 
magpabakuna laban sa trangkaso sa umpisa ng flu season. Ang pagkuha 
ng Tdap at flu shot ay nagbibigay ng panandaliang proteksyon sa isang 
sanggol. Kapag ang mga sanggol ay 2 buwan, maaari na nilang kuhanin 
ang kanilang unang iniksyon laban sa whooping cough. Kapag ang mga 
bata ay 6 na buwan o mas matanda, maaari nilang makuha ang kanilang 
flu shot habang flu season.
Sinasabi sa atin ng mga tagabigay serbisyo sa pag-aalaga ng kalusugan 
na ang mga sanggol ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon 
ng whooping cough at trangkaso mula sa isang kasamahan sa bahay. 
Kabilang na dito ang mga miyembro ng pamilya at mga tagapag-alaga. 
Kapag ang mga taong pumapalibot sa inyong anak ay nagpabakuna, 
mas maliit na posibilidad na magkakalat sila ng mga sakit tulad ng 
whooping cough o trangkaso. Maaari ninyong mapataas ang proteksyon 
sa inyong bagong sanggol mula sa whooping cough at trangkaso. Tiyakin 
na ang mga malalapit na miyembro ng pamilya at tagapag-alaga ay 
nasasapanahon sa kanilang mga iniksyon sa Tdap at flu shot.
Mga hakbang para protektahan ang inyong anak mula sa mga sakit  
tulad ng Whooping Cough at Trangkaso.

• Ang lahat ng bahagi ng pamilya o mga pumapalibot sa inyong 
sanggol ay dapat kumuha ng whooping cough shot.

• Ang lahat ng may edad na 6 buwan at mas matanda pa ay 
dapat magpabakuna laban sa trangkaso taon-taon.

• Ang lahat ng mga bata ay dapat kumuha ng kanilang bakuna 
laban sa whooping cough.

• Ang lahat ng mga teenager ay dapat kumuha ng iniksyon ng 
Tdap para maprotektahan laban sa whooping cough. 

• Ang mga buntis na babae ay dapat kumuha ng inikasyon ng Tdap 
tuwing sila ay buntis. Ito ay nagpoprotekta sa ina at sa sanggol.

Ang Partnership HealthPlan of California at ang inyong doktor ay 
narito para mapanatiling mabuti ang inyong kalusugan. Makipag-
usap sa inyong doktor tungkol sa mga bakuna ngayon. ❖
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Board of Commissioners ng PHC:  
Mga Kinatawan ng Konsumer 

Gusto ba ninyong magkaroon ng epekto sa pangangalaga sa kalusugan sa 
inyong komunidad? Sa gayon, ikonsidera ang pagiging isang kinatawan 
ng konsumer para sa PHC. Kami ay nagsusumite ng 2 posisyon para sa 
konsumer sa aming Board of Commissioners. Bilang isang kinatawan, 
kayo ay kakatawan sa rehiyon na tinitirahan ninyo.
Ang isang kinatawan ay sasakop sa aming mga county sa Northern 
Region: Del Norte, Humboldt, Lassen, Modoc, Siskiyou, Shasta, o Trinity.
Ang isang kinatawan ay sasakop sa aming mga county sa Southern 
Region: Lake, Marin, Mendocino, Napa, Solano, Sonoma, o Yolo.

Para makonsidera, kailangan na kayo ay:
• Maging isang karapat-dapat na miyembro o kinatawan ng isang 

karapat-dapat na miyembro ng PHC.
• Magsumite ng isang nakumpletong application sa pagsapit ng 

deadline.
• Mangakong dumalo sa 6 na board meeting ng PHC kada taon sa 

itatagal ng 2 taong termino. Magbibigay ng bayad para sa mga 
gastusin sa pagbiyahe.

• Nangangakong magbigay ng update sa mga board meeting ng PHC 
sa PHC Consumer Advisory Committee (CAC) na mga meeting na 
ginaganap tuwing 3 buwan. 

Para sa karagdagang impormasyon kung paaano kayo maaaring maging 
isang kinatawan ng konsumer sa PHC Board of Commissioners, 
magpunta sa www.partnershiphp.org/Community/Pages/default.aspx.
Pakitawagan kami sa (800) 863-4155. Ipagbigay-alam sa amin 
kung gusto ninyong mag-apply para makasali sa aming Board of 
Commissioners. Magpapadala sa inyo ng isang application. Ang mga 
application ay dapat may timbre ng koreo sa pagsapit ng Biyernes, Hulyo 
19, 2019 sa oras na 5 p.m. ❖

Narito na ang Inyong Member Portal!
Ano ang Member Portal? Ito ay isang interactive tool na makakapagbigay 
sa inyo ng access sa inyong Partnership HealthPlan na mga benepisyo at 
serbisyo. At magagamit ninyo ito anumang oras sa araw o gabi.
Ano ang magagawa ko sa Member Portal? Maraming katangian ang portal 
na makakatugon sa inyong mga pangangailangan. Ang ilan sa mga bagay na 
magagawa ninyo dito ay:

•  Palitan ang Inyong Primary Care Provider (PCP) o Tagabigay  
 ng Pangunahing Pangangalaga

•  Mag-order ng ID card ng Miyembro
•  Tingnan ang inyong pagiging kuwalipikado
•  Tingnan ang inyong mga referral
•  Basahin ang kasaysayan ng inyong reseta at mga awtorisasyon
•  Magtakda ng mga paalala para mapunan ang mga reseta
•  Magsampa ng reklamo

Paano ko magagamit ang Member Portal? Ang Member Portal ay 
nasa aming website sa www.partnershiphp.org. Kailangan ninyong 
magparehistro para makapagsimulang gamitin ang lahat ng magagandang 
feature. Kung mayroon kang anumang tanong, tumawag sa amin sa  
(800) 863-4155.

Magparehistro ngayon at pakinabangan ang inyong Member Portal. Kung 
mayroon kang anumang tanong, tumawag sa amin sa (800) 863-4155. ❖

Ang Inyong Parmasya Ba ay Ka-
partner Pa Rin ng HealthPlan Network?
Simula noong Enero 1, 2019, ang mga parymasya na hindi naka-enroll 
sa Medi-Cal ay hindi makakapaglingkod sa mga miyembro ng Medi-
Cal. Kabilang dito ang mga miyembro ng Partnership HealthPlan. 
Sinimulan naming alisin ang mga parmasya na hindi naka-enroll sa 
Medi-Cal mula sa aming network ng parmasya. Kabilang dito ang 
lahat ng mga Northern California Costco na parmasya sa aming 
pinaglilingkurang lugar (24 tindahan).

Heto ang ilang mga makakatulong na tip kung ang inyong parmasya 
ay hindi na kasama sa aming network:

• Tumawag sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa  
(800) 863-4155 at humingi ng tulong sa paghahanap  
ng bagong parmasya.

• Sabihin sa lahat ng inyong mga doktor kung sino ang 
nagrereseta sa inyo ng gamot ang pangalan at numero ng 
telepono ng inyong bagong parmasya.

• Kung mayroon kayong mga reseta sa isang parmasya na wala 
sa aming network, tawagan sila para mapalipat ang inyong 
mga reseta sa inyong bagong parmasya. Ibigay sa kanila ang 
pangalan, numero ng telepono, at numero ng fax ng inyong 
bagong parmasya.

Pakitawagan kami sa (800) 863-4155. Maaari namin kayong bigyan 
ng mas maraming impormasyon sa pagbabagong ito. Maaari rin namin 
kayong tulungan na maghanap ng mga bagong parmasya na malapit  
sa inyo. ❖

1. 1 itlog

2. ¼ cup rolled oats, crushed crackers o bread crumbs

3. 1 pound ground turkey (o iba pang lean ground meat)

4. ½ cup sibuyas, pinong tinadtad

5. ½ cup carrot, pinong tinadtad o grated

6. ½ cup tomato sauce, halos 1 lata

7. 2 teaspoon ng asukal na pula

8. 1 teaspoon ng mustard o ¼ teaspoon ng mustard powder

9. ¼ teaspoon ng asin

10.  Itim na paminta depende sa nais na lasa

Mga direksiyon
• Sa isang katamtamang laki na mangkok, ipaghalo ang itlog at 

crackers, oats, o bread crumbs. Isama ang turkey, sibuyas, carrot, at 
asin at paminta. Haluin nang mabuti.

• Sa isang hiwalay na mangkok, gawin ang sauce sa pamamagitan ng 
paghahalo ng tomato sauce, asukal na pula, at mustard.

• Idagdag ang kalahati ng sauce sa hinalong mixture. Ihugis 
na parang loaf at ilagay sa isang microwave safe na lalagyan. 
Kutsarahin ang hinalong sauce sa itaas ng meatloaf, hanggang 
halos natakpan ang lahat na ito. Takpan ng waxed paper o isang 
paper towel.

• Lutuin ng 5-6 minuto. Baliktarin ito at lutuin ng dagdag na 
5 pang minuto. Ulitin hanggang lutong-luto na ito. Hayaang 
lumamig ng 10 minuto. Ang total na oras ng pagluluto ay depende 
sa inyong microwave.

Impormasyon sa Nutrisyon
Makakagawa ng 3 serving     Laki ng serving: 1 cup      
Total na Calories: 335      Total na fat: 16 grams      
Saturated Fat: 4 grams      Carbohydrates: 14 grams       
Protein: 35 grams      Fiber: 2 grams      Sodium: 406 grams. ❖

Maghanap ng suporta. 
Kapag may naganap na mga masasamang pangyayari, maaaring 
gustong na humaling ang mga tao sa kanilang mga kaibigan at 
pamilya para sa suporta. Kapag naapektuhan ang inyong komunidad, 
maaaring kailangan ninyong sa ibang lugar maghanap ng suporta. 
Ang pakikipagkita sa ibang mga taong bahagi ng support group ay 
nakakatulong. Manatiling nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao.

Kapag may naganap na isang sakuna 
ng kalikasan o isang nakaka-trauma na 
kaganapan, maaaring matagalan bago 
maramdaman ninyong ligtas kayo muli.

Mayroong mga hakbang na magagawa ang 
mga tao para mapakalma muli ang kalooban at 
matamo muli ang kontrol.

Ipinagpapatuloy sa Pahina 4

35 minuto sa paghahanda at pagluluto. Magsisilbi sa 6 na portion.

Mga Sangkap
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Paalala sa Karaingan
Maaari kayong magsamap ng reklamo, minsan na tinawag na isang reklamo 
o isang apela, kahit kailan na hindi kayo nasisiyahan sa inyong pangangalaga 
sa kalusugan. Maaari itong maganap kapag hindi kayo nasisiyahan sa PHC 
o sa sinumang mga tagabigay ng serbisyo ng PHC. Ang isang apela ay kapag 
hiniling ninyong baguhin ang isang desisyong binigay ng PHC o ng isa sa 
inyong mga PHC na doktor.

Maaari ninyong sabihin sa amin kung bakit kayo hindi masaya sa 
pamamagitan ng telepono o nang personal. Maaari rin kayong sumulat ng 
liham o punan ang isang Kahilingan para sa Apela o Reklamo (Request for 
Appeal or Complaint) Form. Maaari ninyong makuha ang form na ito mula sa 
opisina ng inyong doktor. Kung gusto ninyong isampa ang inyong karaingan 
sa pamamagitan ng telepono, mangyari tumawag sa amin sa (800) 863-4155.

Maaari rin kayong magsumite para sa isang pagdinig ng estado. Magagawa 
ninyo ito pagkatapos ninyong magawa ang proseso ng apela ng PHC. Maaari 
kayong humiling ng Pagdinig ng Estado sa pamamagitan ng pagtawag sa 
(800) 952-5253. Ito ang State Hearing Division sa California Department of 
Social Services (CDSS) sa (800) 952-5253.

Isang administrative law judge (ALJ) mula sa CDSS ang didinig ng inyong 
kaso sa isang pagdinig ng estado. Susuriin ng ALJ ang impormasyon 
na galing sa inyo, sa inyong tagabigay ng serbisyo, at ng PHC para 
makapagbigay ng huling pasya tungkol sa inyong apela. 

Kung may iba pa kayong mga ikinababahala, maaari rin kayong tumawag sa 
Managed Care Ombudsman office ng Department of Health Care Services 
sa (888) 452-8609. Ang opisinang ito ay tumutulong sa lahat ng mga 
ikinababahala sa pamamahala ng pag-aalaga (managed care). ❖

Paglilinlang (Fraud) sa Medi-Cal
Ang panlilinlang (fraud) sa Medi-Cal ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar 
kada taon. Hinahadlangan kami nito at ang estado na makapagkaloob ng mas 
maraming mga serbisyo. 

Ang lahat ng kasama sa pamilya ng PHC (mga miyembro, mga doktor, at staff ng 
PHC) ay kailangang tumulong na mapababa ang napakamahal na isyu na ito. Kapag 
pinapahintulutan ng mga miyembro ang kapamilya at/o mga kaibigan na ipagamit ang 
kanilang ID card sa Medi-Cal para sa pag-aalaga, pinapataas nito ang gastos sa Medi-
Cal. Isang krimen na ipagamit sa iba ang inyong ID card sa Medi-Cal. Para mabawasan 
ang panlilinlang, hihingi ang staff sa opisina ng inyong doktor ng picture ID. Kung sa 
palagay ninyong may nagaganap na panlilinlang, maaari ninyong tawagan ang aming 
fraud hotline number sa (800) 601-2146. May fraud hotline number rin ang estado 
sa (800) 822-6222. Ang dalawang ito ay namamahala sa mga hindi nagpapakilalang 
impormasyon. Hindi ninyo kailangang ibigay ang inyong personal na impormasyon 
para i-ulat ang pinaghihinalaang panlilinlang. Tandaan, sa tulong ninyo ay mapapahinto 
natin ang napakataas na gastusing ito sa taxpayemga nagbabayad ng buwis. ❖

Maaaring alam ninyo ang tungkol sa mga bata na nagpapabakuna, o 
iniksyon, para maiwasan ang mga sakit tulad ng chicken pox (bulutong 
tubig) o tigdas. Hindi alam ng maraming mga adult na kailangan rin 
nila ng mga iniksyon. Maliban sa mga mas karaniwang iniksyon para 
sa tigdas at trangkaso, mayroong iba pang mga uri ng iniksyon. Ang 
mga iniksyong ito ay makakatulong na maiwasan ang mga sakit na 
nagbabanta sa buhay. 
May mga iniksyon para sa mga batang adult para mahadlangan ang ibang 
mga uri ng kanser. May iniksyon rin para makatulong na maiwasan 
ang meningitis, isang malubhang impeksyon sa utak. Para sa mga mas 
nakatatandang adult, may bakuna para maprotektahan laban sa shingles, 
isang napakasakit na rash. Kailangan ng ibang mga tao ng iniksyon para 
makatulong na maiwasan ang malulubhang impeksyon sa atay. 
Para sa mga nakatatandang adult at ilang mga mas nakababata na 
may mga problema sa kalusugan tulad ng hika, sakit sa puso, HIV 
infection, may iniksyon para maiwasan ang isang uri ng nakakamatay 
na pneumonia, isang impeksyon sa baga. Ang iniksyon sa pneumonia 
ay nakakatulong sa mga bata na 5 taong gulang at mas bata, at mga 
adulto na may edad na 65 taong gulang at mas matanda pa. Bakit ang 
mga saklaw ng edad na iyon? Dahil ang dalawang grupong iyon ang 
higit na nagdurusa. Ang mga impeksyon ay nakakasama sa anumang 
edad, ngunit ang pinakabata at mas nakatatandang mga tao ang mas 
nahihirapan sa pneumonia.
Ang pneumonia bug ay kumakalat sa pamamagitan ng malapitang 
pagdidikit sa isang taong may impeksyon. Hindi lahat ng umuubo at mas 
lagnat ay may pneumonia. Mabuting ideya na iwasan ang isang taon na 

mayroong ganoong mga sintomas kahit na sila ay may pangkaraniwang 
sipon o trangkaso lang.
Kaya’t, bakit napakahalaga ng iniksyon na ito? Maaaring protektahan kayo 
mula sa malulubhang mga sakit. Maaari rin kayong protektahan nito mula 
sa ibang mga masasamang impeksyon tulad ng:

• Mga impeksyon sa utak
• Mga impeksyon sa daloy ng dugo
• Mga impeksiyon sa tainga

Makakatulong ang antibiotics, ngunit ang pneumonia bug ay natututo 
kung paano labanan ang maraming mga antibiotic. Parating mas mainam 
na iwasan ang impeksyon. Ang malulubhang impeksyon ng pneumonia 
ay maaaring maging sanhi ng kalawan ng pagdinig o kawalan ng limb. 
Maaari rin kayong mamatay mula sa isang impeksyon na sanhi ng 
pneumonia bug. Ang iniksyon ay nakakatulong na mapaliit ang posibilidad 
na makuha ang masasamang impeksyon na ito.
Ang iniksyon sa pneumonia ay karaniwang ibinibigay ng isang beses para 
maging mabisa. Minsan ay kinakailangan ng ikalawang iniksyon ang ilang 
mga tao. Kausapin ang inyong doktor. Sa pamamagitan ng pagkuha ng 
iniksyon, maaari ninyong maiwasan ang maraming mga problema paglaon. 
Huwag hintayin na magkaroon kayo ng impeksyon at tapos ay subukan 
na gamutin ito. Alam ba ninyong 9 mula sa 10 mga tao na kumukuha ng 
iniksyon laban sa pneumonia ay protektado mula sa mga impeksyon na 
sanhi ng bug? Maaaring maligtas ang inyong buhay sanhi ng iniksyon. 
Walang may gusto na magpa-iniksyon, ngunit maaaring maligtas nito ang 
inyong buhay o ang buhay ng mga mahal ninyo.
Ang mga ganitong uri ng iniksyon ay ligtas. Ihanda ang inyong sarili at ang 
inyong pamilya para sa isang magandang kalusugan na kinabukasan. Tanungin 
sa inyong doktor kung aling mga iniksyon ang angkop para sa inyo. ❖

Mga Pagbabakuna - Hindi Lang  
Para sa Mga Bata

Kahit na hindi kayo direktang naapektuhan, mahalagang protektahan 
ang inyong sarili labang sa “indirektong trauma”, o “sekundaryang 
traumatic na stress”. Ito ay nangangahulugan na pagkakalantad sa 
pananakit at kabiguan ng ibang mga tao. Kapag naapektuhan ang isang 
komunidad, maaaring maramdaman ninyong kayo ay tuloy-tuloy na 
pinagsasabihan ng nakakatakot na impormasyon. Kung mangyari ito 
sa inyo, maghanap ng mga support group para sa “mga pamilya ng” 
o “mga kaibigan ng” na mga tao na nakaranas ng katulad na trauma. 
Makipag-usap sa isang kaibigan na labas sa situwasyon.

Pakinabangan ang anumang mapagkukuhanan ng tulong at 
impormasyon tulad ng on-the-spot na pagpapayo. May mga social 
service at tulong doon para makatulong.

Muling itatag o ipanumbalik ang inyong mga gawi. 
Bumalik sa pagggawa ng inyong mga gawi sa lalong madaling 
panahon. Maaaring hindi eksaktong mga gawi tulad nang dati. 
Bumalik sa trabaho sa parehong paraan. Lumikha ng iba pang  
tahanan, kung kinakailangan. Panatilihing pareho pa rin ang mga 
maliliit na bagay.

Isaugali ang pangangalaga sa sarili. 
Isaugali ang deep breathing kapag tila ikaw ay nababalisa. Ilista ang 
mga bagay na pinasasalamatan ninyo. Magpahinga. Basta’t maayos 
ang inyong pakiramdam sa araw-araw, may nagaganap nang progreso. 
Kung pakiramdam ninyong wala kayong magawa, nawawalan ng pag-
asa, o patuloy na pagkabahala, o kung mahirap na makaraos sa buong 
maghapon, isaalang-alang magpatingin sa inyong doktor o sa isang 
espesyalista sa kalusugang pangkaisipan.
 
Mga Mapagkukuhanan ng Impormasyon at Tulong: 
American Red Cross. “Family Preparedness Made Easy,”  
www.redcross.org/prepare/location/home-family/preparedness.
American Psychological Association. “Building Resilience to  
Manage Indirect Exposure to Terror,”  
www.apa.org/helpcenter/terror-exposure.aspx ❖
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Mga Programa at Serbisyo
Kompidensyal na Mga Serbisyo para sa  
Kalusugang Pangkaisipan:
Mga serbisyo para sa pasyenteng hindi namamalagi sa  
ospital (outpatient)

• Ang mga miyembro na nakatalaga sa Kaiser ay dapat  
makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro ng  
Kaiser sa (800) 464-4000

• Ang mga Miyembro na may Medicare Part B lang ay dapat  
makipag-ugnayan sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

• Ang lahat ng iba pang mga miyembro, tumawag sa  
Beacon sa (855) 765-9703

Mga serbisyo para sa pasyenteng namamalagi  
sa ospital (inpatient)
Patuloy ang inyong Mental Health Department sa inyong county ay  
patuloy na magkakaloob ng mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan 
para sa inpatient.
Para sa numero ng telepono sa Mental Health Department ng inyong  
county, tumawag sa amin sa (800) 863-4155. Para sa TTY, tumawag  
sa (800) 735-2929 o 711.
Advice Nurse Program:
Ang PHC ay naghahandog ng Advice Nurse Program sa mga miyembro 
nito. Ang Advice Nurse Program ng PHC ay handang magamit ng 24  
oras, 7 araw sa isang linggo.
Maaari ninyong makausap ang Advice Nurse ng PHC sa pamamagitan 
ng pagtawag sa (866) 778-8873. 

Care Coordination Programs: (800) 809-1350
Ang PHC ay makakatulong sa inyo sa:

• Pagkuha ng Pangangalaga
• Pamamahala sa Kaso

   ◦ Koordinasyon ng Pag-aalaga
 ◦ Mga Complex na Kondisyon
 ◦ Paghaharap sa Mga Bagong Natukoy na Sakit (Diagnoses)  

• Edukasyonng Pangkalusugan 
• Mga Serbisyo sa Komunidad
• California Children Services (CCS)
• Mga Serbisyo sa Rehiyon
• Applied Behavioral Health
• Access sa Kalusugang Pangkaisipan
• Prenatal at Postpartum na Pag-aalaga
• Palliative Care (Pag-aalaga para Mabawasan ang Pananakit)
• Chronic Pain Care (Pag-aalaga sa Pangmatagalang Pananakit)
• Transportasyon para sa mga medikal na appointment ❖

Impormasyon tungkol sa Mga  
Doktor ng PHC
Maaari kayong tumawag o magpunta sa aming online na direktoryo. 
Tingnan ang http://www.partnershiphp.org, kung nais ninyong kumuha 
ng mga sumusunod na impormasyon para sa practitioner:

• Pangalan, address, mga numero ng telepono
• Mga propesyonal na kuwalipikasyon
• Espesyalidad
• Medikal na paaralan na pinasukan*
• Pagtatapos sa residency*
• Katayuan ng Board certification

*Kung gusto ninyo ng impormasyon tungkol sa edukasyon at/o 
pagsasanay ng inyong practitioner o doktor, maaari ninyong 
mahanap ang impormasyon sa Medical Board of California website 
sa www.mbc.ca.gov sa ilalim ng License Search. Maaari rin naming 
ibigay ang impormasyong ito sa inyo sa pamamagitan ng pagtawag 
sa numerong nakasaad sa ibaba.

Maaari kayong humiling ng kopya ng Direktoryo ng Tagabigay ng 
Serbisyo (Provider Directory) sa pamamagitan ng pagtawag sa amin 
sa (800) 863-4155. Ang mga gumagamit na TTY ay makakatawag sa 
California Relay Service sa (800) 735-2929 o tumawag sa 711. ❖

Karahasan ng Kinasakama na Kilala Rin 
Bilang Domestic Violence
Ang Karahasan sa Kinakasama ay isang uri ng pag-aabuso. Maaari 
itong maka-apekto sa anumang edad, lahi, sexual orientation, relihiyon, 
o kasarian. Ang abuso ay maaaring mga pagbabanta na maaaring 
emosyonal, sa pamamagitan ng pananalita, pinansiyal, seksuwal, at  
kahit na pananakot.

• Natatakot ba kayosa inyong kapartner?
• Seloso ba ang inyong kapartner?
• Pinagbantaan na ba kayo ng inyong kapartner na saktan kayo?
• Tinulak o sinuntok ka ba kahit kailan ng inyong kapartner, 

hinagisan kayo ng mga gamit, o pinuwersang makipagtalik sa inyo?
• Pinagbantaan ba kayo ng inyong kapartner na ipa-deport?
• Pinipigilan ba kayo ng inyong kapartner na makita ang inyong 

mga mahal sa buhay o sumunod sa inyong mga interes?

Buntis ka ba?
Makakatulong sa inyo at sa inyong sanggol ang Partnership 
HealthPlan of California upang magkaroon ng mabuting kalusugan 
na paninimula sa pamamagitan ng:

• Hanggang $50 na mga gift card para 
sa maagang prenatal care at mga 
pagpapatingin na post-partum

• Live na impormasyon sa telepono at 
suporta sa buong itatagal ng inyong 
pagbubuntis

• Mga rekomendasyon para sa mga 
mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon mula sa komunidad 

• Mga serbisyo ng pamamahala sa kaso

Survey sa Karanasan ng Miyembro
Gusto naming makarinig mula sa inyo. Padadalhan namin ang ilan sa 
aming mga miyembro ng survey na tinatanong sa kanila kung ano ang 
nararamdaman nila sa kanilang pag-aalaga sa kalusugan. Ang survey ay 
magmumula sa SPH Analytics sa ngalan namin.

May mga tanong tulad nang nitong huling 6 na buwan: 

• Ano ang nararamdaman ninyo kapag nakikipag-usap sa inyong doktor
• Gaano kahusay ipinapaliwanag ng inyong doktor kung paano gamitin 

ang inyong mga medikasyon
• Gaano kadali o kahirap na kumuha ng mga appointment  

Gagamitin namin ang inyong mga feedback para mapahusay ang pag-
aalaga sa lahat ng aming mga miyembro. Kung makatanggap ka ng 
survey, mangyari lang kumpletuhin ito at isauli tulad nang inutos. 
Pinapahalagahan namin ang inyong feedback! ❖

Maaaring mapalala ng inyong kapartner ang mga nararamdaman na ito 
sa pamamagitan ng pagsisisi sa inyo. Walang karapat-dapat na ma-abuso, 
pagbantaan, o ma-bully. Maaaring hindi ninyo mapigilan ang pag-aabuso 
ng inyong kapartner, ngunit maaari kayong makakuha ng suporta para sa 
inyong sarili.

Ano Ang Magagawa Ninyo
Makipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan ninyo: isang kaibigan, 
miyembro ng pamilya, inyong doktor, o isang miyembro ng clergy.

Bumuo ng isang Emergency Exit Kit. Dapat kasama sa kit ang mga bagay 
na kakailanganin ninyo kung kinakailangan ninyong biglaang umalis. 
Isama ang inyong ID, birth certificate, mga gamot at kaunting pera. 
Magdagdag ng mga bagay na tunay na mahalaga para sa inyo tulad ng mga 
litrato o alahas. Parating dalhin ang inyong cell phone at susi ng kotse.

Tumawag sa National Domestic Violence Hotline sa (800) 799-SAFE 
(799-7233) o (800) 787-3224 (TTY) para malaman ang tungkol sa mga 
domestic violence shelter at mga programa sa inyong lugar. Tumawag sa 
911 kung nanganganib ang inyong buhay.

Tandaan, kayo ang eksperto sa sarili ninyong buhay. Huwag pahintulutan 
na pilitin kayo ng ibang tao na gumawa ng isang bagay na hindi tama 
para sa inyo. Walang palusot para sa karahasan sa kinakasama. ❖

Hindi kayo Nag-iisa
Ang abuso ay nagaganap sa lahat 
ng mga komunidad. Kung hindi 
kayo naaabuso, maaari kayong 
makaramdam ng:

• Takot
• Masaktan
• Kalituhan
• Dismaya
• Galit
• Hiya 
• Kawalan ng Pag-asa

Para sa karagdagang mga detalye tumawag sa  (800) 809-1350. ❖



Del Norte
Paghahanda sa Panganganak
Panganganak at Makalipas Nito  
Isang apat na linggong kurso 
na nilikha para makatulong sa 
mga bagong magulang na higit 
pang matutunan ang tungkol sa 
panganganak, pagpapasuso at 
pangangalaga sa sanggol. 
Sutter Coast Community Clinic 
(707) 464-5974

Tobacco Use Prevention  
Program (TUPP)
Para sa karagdagang impormasyon, 
mangyari lang makipag-ugnayan sa 
(707) 464-3191 x 2831

Humboldt
Paghahanda sa Panganganak
Mad River Comm. Hospital, Arcata, 
(707) 822-1385
St Joseph Hospital, Eureka  
(707) 445-8121
Redwood Memorial Hospital, 
Fortuna (707) 725-3361
Nurse Family Partnership, Eureka 
(707) 268-2105
Safe Care, Eureka (707) 441-5075
Tobacco-Free Humboldt
Humboldt County Department of 
Health and Human Services
Public Health Branch
(707) 268-2132

Lake
Paghahanda sa Panganganak
Sutter Lakeside Hospital, 
Lakeport (707) 262-5085
Bright Start (707) 995-4594
St. Helena Family Health 
Center (707) 995-4500

Lassen
Paghahanda sa Panganganak
Northeastern Rural Health, 
Susanville (530) 251-5000
Promises Perinatal Program
Isang recovery program para 
sa outpatient para sa buntis, 
pagkatapos ng panganganak at 
magulang na kababaihan (may 
edad na 16 taong gulang at mas 
matanda). (530) 251-8112
Lassen County Alcohol & Drug 
Program (530) 251-8112

Marin
Paghahanda sa Panganganak
Marin Community Clinic (para 
lang sa mga prenatal na pasyente ng 
klinika) (415) 448-1500
Marin General Hospital, Greenbrae 
(415) 925-7000
Marin General Hospital Asthma 
Helpline (888) 996-9644  
Diabetes Wellness Program
Prima Medical Foundation Meritage 
Medical Network (415) 884-1875
Mga Mapagkukuhanan ng 
Impormasyon at Tulong sa 
Komunidad ng Bay Area at 
Programa sa Tobacco 
(415) 444-5580

Mendocino
Paghahanda sa Panganganak
Mendocino Coast Clinic (para sa 
mga pasyente ng klinika), Fort 
Bragg (707) 964-1251
Mendocino Community Clinic, 
Ukiah (707) 468-1010 option #3
Smoking Cessation Program
Frank R. Howard Memorial 
Hospital (707) 540-4208
Diabetes Wellness Program
Ukiah Valley Medical Center  
(707) 463-7527

Modoc
Paghahanda sa Panganganak
441 North Main Street
Alturas (530) 233-6311
Kalusugan sa Pag-uugali  
(530) 233-6312

Napa
Paghahanda sa Panganganak
Queen of the Valley (707) 251-2050 
o (707) 252-4411
OLE Health, St. Helena  
(707) 963-0931
OLE Health, Napa (707) 254-1770 
o (707) 252-6541
Diabetes Wellness Program
OLE Health (707) 254-1770

Shasta
Paghahanda sa Panganganak
Mercy Medical Center, Redding 
(877) 300-6301
Perinatal Drug and  
Alcohol Program
1506 Market Street, Redding  
(530) 245-6411
Paghihinto sa Tabako
Isang LIBRENG walong sesyong 
programa para makatulong 
sa inyong ihinto ang lahat 
ng uri ng tabako. Para sa 
karagdagang impormasyon at para 
makapagreshitro sa mga klase, 
tumawag sa (530) 246-3729
Second Wind Smoking  
Cessation Program
Isang walong sesyon na programa 
para makatulong sa inyong huminto 
sa lahat ng uri ng tabako. Sa 
pakikipagtulungan sa mga lokal 
na miyembro ng tribu, ang mga 
kalahok ay matututo ng kaibahan 
sa pagitan ng komersiyal at 
tradisyonal na paggamit ng tabako. 
Para sa karagdagang impormasyon 
tumawag sa (530) 406-9678
Project EX 
Isang LIBRENG walong sesyong 
programa para makatulong sa MGA 
TEENAGER na ihinto ang lahat ng 
uri ng tabako. Para sa karagdagang 
impormasyon, tumawag sa Youth 
Violence Prevention Council  
(530) 244-7194
Shasta County Tobacco  
Cessation Program
Tips for Quitting (530) 229-8467
Tobacco Recovery Self 
Management in Anderson, Redding 
at Shasta Lake (530) 229-5115
Tobacco Recovery 6-week program 
sa Mercy Medical Center  
(877) 300-6310

Diabetes Self-Management
Libreng anim na linggong programa 
sa Anderson, Redding and Shasta 
Lake (530) 229-5115

Siskiyou
Paghahanda sa Panganganak
Mercy Medical Center, Mt. Shasta 
(530) 859-2155
Fairchild Medical Center, Yreka 
(530) 842-3507

Solano
Paghahanda sa Panganganak
CMC Dixon, (707) 635-1600
La Clinica Great Beginnings, 
Vallejo (707) 645-7316

Programa sa Pag-iwas sa Diabetes
Sutter Solano (707) 638-5970
Diabetes Classes
Touro University Free Clinic  
(707) 653-6331
http://tusrfc.org/services/health-
education/
Kick the Butts
(707) 784-8900
www.tobaccofreesolano.org 

Sonoma
Paghahanda sa Panganganak
Alliance Medical Center, 
Healdsburg (707) 433-5494
Pregnancy Counseling Center, Santa 
Rosa (707) 575-9000

Trinity
Health and Human Services  
Childbirth Preparation  
(530) 623-8209
Human Response Network
(530) 623-2024
(800) 358-5251
Trinity County Behavioral Health 
(530) 623-1362 (Weaverville) 
(530) 628-4111 (Hayfork) 
Mental Health Services  
(888) 624-5820 
(530) 628-4111 Hayfork office
Mga Serbisyo sa Alkohol at Iba 
pang Mga Droga (530) 623-1362

Yolo
Paghahanda sa Panganganak
Woodland Healthcare  
(530) 669-5540
Davis Community Center  
(530) 204-5317
Sutter Davis Medical Foundation 
(916) 887-4039
Diabetes Classes
Woodland Healthcare  
(530) 576-0298
Clases en español (530) 669-5531
Warmline Family  
Resource Center
(916) 455-9500
(844) 455-9517
Para servicios en español:  
(916) 922-1490

Lahat ng mga county
Help is a Four-Legged WordTM 
Ang Canine Companions for 
Independence® ay nagkakaloob ng 
lubos na dalubhasang mga katulong 
na aso (assistance dogs) para sa 
mga bata at may sapat na gulang 
na may kapansanan, nang walang 
bayad. Ang pinaka-advanced na 
teknolohiyang kayang baguhin 
ang mga buhay ng mga taong may 
kapansanan ay may malalamig na 
ilong at maiinit na puso!  
(800) 572-2275

California Smoker’s Helpline
(800) NO-BUTTS (Ingles) 
(800) 662-8887 (para sa mga 
naninigarilyong teen) (800) 844-
2439 (para sachewing tobacco) 
(800) 45-NO FUME (Spanish) 
(800) 933-4-TDD (Mga Bingi/May 
Kahinaan sa Pandinig)

Epilepsy Foundation of Northern 
California
(800) 632-3532
(510) 922-8687
Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program (HICAP)
(800) 434-0222
Domestic/Intimate Partner 
Violence - Hotline
(800) 799-SAFE (7233)
(800) 787-3224 TTY
Northern CA Multiple  
Sclerosis Society
(415) 230-6677
Ang MSconnection.org ay isang 
social networking website at 
komunidad para sa mga taong 
mayroong MS at sa kanilang  
mga pamilya.
Sumali sa isang Lokal na  
Support Group
www.nationalmssociety.org/
Resources-Support/Find-Support/
Join-a-Local-Support-Group
National MS Society 
(800) 344-4867 ❖
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Mga Klase ng Edukasyon para sa Kalusugan at Mga Support Group


