
 Medi-Cal لقد قام برنامج

بتغطية رعاية األسنان

عالخدمات الكبار البالغونالحملالمراهقوناألطفالالرضَّ
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ختامات الضروس** 
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التيجان 

األطقم الكاملة والجزئية

إعادة تبطين األطقم

التدريج وتخطيط الجذر 

 *فحوصات مجانية أو منخفضة التكلفة كل ستة شهور لألعضاء تحت عمر 21 عاًما، وكل 12 شهرًا لألعضاء فوق عمر 21 عاًما.
 **ختامات الضروس مغطاة للمراهقين حتى عمر 21 عاًما.

***للمؤهلين فقط.

كعضو في برنامج Medi-Cal، تشمل استفاداتك واستفادات طفلك 

تغطية رعاية األسنان. انظر الجدول أدناه من أجل رؤية عامة لرعاية األسنان 

.Medi-Cal التي يغطيها برنامج

تعّرف عىل استفادات طب األسنان الخاصة بك واعثر عىل طبيب أسنان يتبع 

برنامج Medi-Cal بالقرب منك في SmileCalifornia.org أو باالتصال 

بالرقم 6384-322-800-1. مع برنامج Medi-Cal لطب األسنان، زيارتك 

مجانية أو منخفضة التكلفة. رتب لزيارتك من اليوم!

1-800-322-6384  | SmileCalifornia.org

ع الرضَّ
يجب أن تتم زيارة طفلك األوىل إىل عيادة األسنان بعد ظهور أول أسنانه، وليس 

بعد عيد ميالده األول. األسنان اللبنية حيوية لصحة ونمو طفلك. حيث تساعده 

عىل المضغ والكالم واالبتسام.

األطفال

يبدأ األطفال في فقد األسنان اللبنية في عمر مبكر يبدأ من خمسة أعوام. وهذا 

عندما تبدأ أسنانهم الدائمة في النمو. اسأل طبيب األسنان عن ختامات الضروس 

لحماية ضروس طفلك من التجاويف. 

المراهقون

يؤدي تناول األطعمة والمشروبات السكرية، كما يفعل المراهقون غالًبا، إىل جعلهم 

أكثر عرضة لخطر مرض اللثة وتسوس األسنان. يضمن المراهقون، الذين يواصلون 

عمل فحوصات منتظمة، صحة فم جيدة حتى البلوغ.

الحمل

تمنع الرعاية الصحية الجيدة للفم المشاكل خالل الحمل. كعضوة في برنامج 

Medi-Cal، أنِت مغطاة خالل الحمل ولمدة 60 يوًما بعد والدة طفلِك. أفضل 
وقت لزيارة طبيب األسنان هو في الثلث الثاني من الحمل )من األسبوع 13 إىل 

األسبوع 27 من الحمل(.

البالغون

 )DHCS( بدًءا من 1 يناير 2018، أعادت وزارة خدمات الرعاية الصحية

استفادات البالغين من رعاية األسنان لألعضاء في عمر 21 عاًما وأكبر بتغطية 

أسنان كاملة النطاق. لمعرفة القائمة الكاملة للخدمات المغطاة، قم بزيارة 

.SmileCalifornia.org

الكبار

كشخص كبير في السن، أنت عرضة لمرض اللثة والمشاكل الصحية األخرى 

في الفم، لكن باستخدام الفرشاة مرتين في اليوم، واستخدام خيط األسنان يومًيا، 

واألهم من ذلك زيارة طبيب األسنان بانتظام، يمكنك أن تقلل من هذا الخطر


