Medi-Cal ਕੋਲ ਡੈਂਟਲ
ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Medi-Cal ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕ ਚਆਂ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਕਵੱਚ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਬੰਧ ੀ ਸੰਖਪ
ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ
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ਮੁਆਇਨਾ*
ਐਕਿ-ਰੇ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਿਫ਼ਾਈ
ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰਹਨਸ
ਹਫਹਲੰਗ ਕਰਾਉਣਾ
ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣਾ
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਿੀਡੇਸਨ
ਦਾੜ੍ ਿੀਲ ਕਰਾਉਣੀ**
ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ (ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ ਹਵਚਲਾ ਖੋਲ)
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਿੋਧਣ ਵਾਲੇ ਿੰਦ (ਹਖੱਚਾਂ)***
ਦੰਦ ਮੜ੍ਾਉਣਾ
ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿੈੱਟ
ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਿੈੱਟ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਿਕੇਹਲੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਹਨੰ ਗ
*21 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 21 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ 12 ਮਹੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ।
**ਦਾੜ੍ ਿੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕਸੋਰ 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
***ਹਜਹੜੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਦੰਦ ਹਦਖਾਈ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਜਨਮਹਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਹਤ ਅਤੇ ਹਵਕਾਿ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਚਬਾਉਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁਿਕਰਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਹ
ੰ ਦੀ ਚੰਗ ੀ ਹਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਮੱਹ ਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਦਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮਲਣ ਦਾ
ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹਤਮਾਹੀ ਹਵੱਚ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ (ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਤੋਂ 27ਵੇਂ
ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ)।

ਬੱਚੇ
ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਿਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਹਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਥਾਈ ਦੰਦਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਵ ੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਿੀਲੈਂਟ ਦਾੜ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛ
ੱ ।ੋ

ਕਕਸ਼ੋਰ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਕਸੋਰ ਸੱਕਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਜਿ
ਕਰਕੇ ਅਕਿਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੂਹ ੜਆਂ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੋਰ ਵੱਡ ੀ ਉਮਰ ਹਵੱਚ ਮੂਹ
ੰ ਦੀ
ਚੰਗ ੀ ਹਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

SmileCalifornia.org ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਫਾਇਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜ
1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਹਕਿੇ Medi-Cal ਦੰਦਾਂ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ
ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ!

SmileCalifornia.org | 1-800-322-6384

ਬਾਲਗ਼
1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ, ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਰਹਵਿਜ਼ (DHCS) ਨੇ ਦੰਦਾਂ
ਿੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰ ੀ ਗੁਜ
ੰ ਾਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਵੱਡ ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਲਈ ਬਾਲਗ਼ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਹਪਿ ਮੋੜ ਹਦੱਤ।ੇ ਕਵਰ ਕੀਤ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰ ੀ
ਿੂਚ ੀ ਲਈ, SmileCalifornia.org ਨੂੰ ਵੇਖ।ੋ

ਸੀਨੀਅਰ
ਵੱਡ ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਵਜੋਂ, ਤੁਿ ੀਂ ਮਿੂਹ ੜਆਂ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਹ
ੰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਿਮੱਹ ਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ ਕਰਕੇ , ਫਲੋਹ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਮਲਕੇ , ਤੁਿ ੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਿਕਦੇ ਹੋ

