Medi-Cal Có Bao Trả
Dịch Vụ Nha Khoa
Là hội viên Medi-Cal, phúc lợi của quý vị và phúc lợi của con quý vị
có bao gồm bảo hiểm nha khoa. Xem biểu đồ dưới đây để biết tổng
quan về dịch vụ chăm sóc nha khoa được Medi-Cal bao trả.
DỊCH VỤ

TRẺ SƠ SINH

TRẺ NHỎ

THIẾU NIÊN

PHỤ NỮ MANG THAI

NGƯỜI LỚN

NGƯỜI CAO NIÊN

Khám bệnh*
Chụp x-quang
Vệ sinh răng miệng
Đánh bóng bằng florua
Trám răng
Nhổ răng
Dịch vụ cấp cứu
Gây tê
Trám kín hàm**
Ống tủy răng
Chỉnh nha (niềng răng)***
Mão răng
Răng giả bán phần và toàn hàm
Chỉnh răng giả
Mở rộng quy mô nha chu và bào răng
*Kiểm tra miễn phí hoặc chi phí thấp sáu tháng một lần dành cho hội viên dưới 21 tuổi, 12 tháng một lần dành cho hội viên trên 21 tuổi.
**Trám kín hàm được bao trả cho trẻ tối đa 21 tuổi.
***Dành cho những hội viên đủ điều kiện.

TRẺ SƠ SINH

PHỤ NỮ MANG THAI

Con quý vị nên đến khám răng lần đầu tiên sau khi nhú chiếc răng đầu
tiên, nhưng không nên muộn hơn ngày sinh nhật đầu tiên của con quý vị.
Răng của bé rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của con quý
vị. Răng giúp trẻ nhai, nói và cười.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt giúp ngăn ngừa các vấn đề trong khi
mang thai. Là hội viên Medi-Cal, quý vị được bao trả trong thời gian mang
thai và 60 ngày sau khi sinh con. Thời gian tốt nhất để thăm khám với nha sĩ
là trong tam cá nguyệt thứ hai của quý vị (tuần thứ 13 đến tuần thứ 27 của
thai kỳ).

TRẺ NHỎ
Trẻ bắt đầu thay răng sớm nhất là năm tuổi. Đây là khi răng vĩnh viễn của
trẻ bắt đầu phát triển. Hãy hỏi nha sĩ về trám kín hàm để giúp bảo vệ răng
hàm của con quý vị không bị sâu răng.

THIẾU NIÊN
Ăn đồ ăn và đồ uống có đường, giống như các thiếu niên thường làm,
khiến trẻ có nguy cơ cao mắc các bệnh nướu răng và sâu răng hơn. Những
thiếu niên liên tục được kiểm tra thường xuyên sẽ đảm bảo có sức khỏe
răng miệng tốt vào tuổi trưởng thành.

NGƯỜI LỚN
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe
(Department of Health Care Services, DHCS) đã khôi phục các phúc lợi nha
khoa dành cho người lớn cho các hội viên từ 21 tuổi trở lên có bảo hiểm
nha khoa toàn diện. Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ được bao trả,
hãy truy cập SmileCalifornia.org.

NGƯỜI CAO NIÊN
Là người lớn tuổi, quý vị dễ bị bệnh nướu răng và các vấn đề sức khỏe răng
miệng khác, nhưng bằng việc đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha
khoa hàng ngày và quan trọng nhất là thăm khám nha sĩ thường xuyên,
quý vị có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh trên

Tìm hiểu thêm về các phúc lợi nha khoa của quý vị và tìm một nha sĩ Medi-Cal
gần quý vị tại SmileCalifornia.org hoặc gọi tới số 1-800-322-6384.
Với Chương trình Nha khoa Medi-Cal, quý vị được thăm khám miễn phí
hoặc với chi phí thấp. Hãy đặt lịch thăm khám của quý vị ngay hôm nay!

SmileCalifornia.org | 1-800-322-6384

