7 Պատճառ, թե ինչու դուք պետք է պայմանավորվ
ածություն ձեռք բերեք Medi-Cal ատամնաբույժի
հետ հենց այս պահին.
1. Քանի որ դուք կարո՛ղ եք:
Medi-Cal-ը ունի
ատամնաբուժական
ապահովագրություն:
Ատամնաբուժական ստուգումներն
անվճար են կամ ցածր արժեք
ունեն Medi-Cal անդամների համար
(իրավասու բժշկական նպաստների
համար): Չափահասները կարող են
ստուգում անցնել յուրաքանչյուր
տարի, իսկ երեխաները՝
յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ
անգամ:
2. Ձեր երեխան երբեք չի այցելել
ատամնաբույժին:
Երեխաները կարող են խոռոչներ
ունենալ դեռևս 2 տարեկան
հասակից: Պաշտպանեք ձեր
երեխաների լնդերը և ատամները՝
նրանց յուրաքանչյուր վեց ամիսը
մեկ անգամ ատամնաբույժի մոտ
տանելով:
3. Դուք հղի եք:
Ձեր բերանի խոռոչի առողջությունն
առողջ երեխա ունենալու
երաշխիքի մեծ մասն է կազմում:
Այս պարագայում ձեր լնդերը և
ատամները հատուկ ուշադրության
կարիք ունեն: Հանդիպում
նշանակելիս անպայման նշեք, որ
հղի եք:

4. Սա ձեր երեխայի առաջին ծննդյան
օրն է:
Կազմակերպեք ձեր երեխայի
առաջին ատամնաբուժական
այցելությունը՝ առաջին ատամը
դուրս գալու պահից կամ մինչև նրա
առաջին ծննդյան օրը, որ մեկը որ
ավելի վաղ կստացվի: Կարևոր է հոգ
տանել երեխայի ատամների մասին՝
մինչև դրանց ընկնելը:
5. Ձեր երեխան սկսում է այցելել
մանկապարտեզ:
Համոզվելու համար, որ ձեր
երեխան պատրաստ է դպրոց
գնալ, Կալիֆորնիայի օրենքը
պահանջում է, որ ձեր երեխան
անցնի ատամնաբուժական
ստուգում մինչև մայիսի 31-ը կա՛մ
մանկապարտեզում, կա՛մ առաջին
դասարանում, որ մեկը, որ առաջինը
լինի հանրային դպրոցում:
6. Ձեր երեխայի մշտական
սեղանատամները դուրս են եկել:
Պաշտպանեք այդ սեղանատամները
վնասակար բակտերիաներից
և խոռոչներից՝ նշանակելով
ստուգում և ատամնաբույժին
խնդրելով կիրառել սեղանատամի
հերմետիկներ: Այն արագ է, առանց
ցավի և կարող է մի քանի տարի
շարունակ պաշտպանել ձեր
երեխայի հետևի ատամները:
7. Ձեր երեխան հենց նոր է ավարտել
դպրոցը:
Ձեր երեխայի ատամնաբուժական
ծառայություններն անվճար են
կամ ցածր արժեք ունեն՝ մինչև 21
տարեկանը: Օգնեք նրանց հետևել
իրենց ատամնաբուժական ռեժիմին՝
հանդիպում նշանակելով այն
օրերին, երբ առավել հավանական է,
որ նրանք կգնան այդ հանդիպմանը։
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Ժպտացեք, դուք ունեք
ատամնաբուժական խնամք:
Smile, California-ն օգնում է Medi-Cal
անդամներին առավելագույնս օգտվելու իրենց
ատամնաբուժական նպաստներից: Medi-Cal-ը
ապահովում է անվճար կամ ցածր արժեքով
ատամնաբուժական ծառայություններ՝ ձեզ և ձեր
ժպիտը առողջ պահելու նպատակով:

Ձեր ատամներն առողջ պահելը լավագույն
բաներից մեկն է, որ կարող եք անել ձեր
ընդհանուր առողջական վիճակի համար:
Առողջ բերանի խոռոչ ունենալու համար Դուք
պետք է անեք ավելին, քան խոզանակելը և
ատամնաթելով մաքրելը:

Ձեր ատամների առողջությունը կարևոր է: Ձեր ամբողջական առողջական վիճակը
զգալիորեն կապված է ձեր բերանի խոռոչի առողջության հետ: Կիրառեք բերանի
խոռոչի լավ խնամք և ատամնաբուժական կանոնավոր ստուգումներ՝ նվազեցնելու
համար ձեր լուրջ առողջապահական խնդիրները:

Ապահովագրված ծառայությունները կարող են
ներառել
•
•
•
•
•
•

Զննում և ռենտգեն
Մաքրում
Հերմետիկներ
Բուժումներ՝ ֆտորիդով
Լիցքեր և պսակներ*
Ատամնաքարերի հեռացում և
արմատի պլանավորում
• Արմատի խոռոչի բուժում
• Շտապ օգնության
ծառայություններ

• Ատամի հեռացում
• Պերիոդոնտոզի սպասարկում
• Ամբողջական և մասնակի
պրոթեզներ
• Պրոթեզի ատամնաշարեր
• Օրթոդոնտիա (բռնակներ) 21
տարեկան և դրանից ցածր
այն անձանց համար, ովքեր
համապատասխանում են

Բերանի խոռոչի լավ խնամքը և ընթացիկ
ատամնաբուժական ստուգումները կարող են
խնայել ձեր ժամանակը և գումարը:
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ

Ձեր երեխայի առաջին ատամնաբուժական
այցելությունը պետք է տեղի ունենա առաջին
երկու ատամների դուրս գալուց հետո, բայց ոչ ուշ,
քան նրանց առաջին ծննդյան օրը: Մանկական
ատամները կարևոր են ձեր երեխայի առողջության
և զարգացման համար: Դրանք օգնում են նրան
ծամել, խոսել և ժպտալ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐ

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐ

Քաղցր մթերք և խմիչք օգտագործելը, ինչպես հաճախ անում են դեռահասները,
նրանց լնդերի հիվանդության և ատամների քայքայման մեծ վտանգի տակ են դնում:
Դեռահասներն, ովքեր շարունակում են մշտական ստուգումներ անցնել, հասուն
տարիքում ունենում են առողջ բերանի խոռոչ:

ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ
21 Տարեկանից բարձր
անդամների համար Medi-Cal
Dental-ը տրամադրում է
անվճար կամ ցածր արժեքով
ատամնաբուժական
ծառայություններ՝
յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ
անգամ:

2018թ. հունվարի 1-ին, Առողջապահական խնամքի ծառայությունների
բաժանմունքը (DHCS) 21 տարեկան և դրանից բարձր անդամների
համար վերականգնել է ատամնաբուժական նպաստները՝ ամբողջական
ատամնաբուժական ծածկույթով:
Ապահովագրական ծառայությունների ամբողջական ցանկի համար այցելեք
SmileCalifornia.org:

Medi-Cal
Dental-ը
տրամադրում է անվճար
կամ ցածր արժեքով
ատամնաբուժական
ստուգումներ՝ յուրաքանչյուր
վեց ամիսը մեկ անգամ՝
մինչև 21 տարեկան
անդամների համար:

Երեխաները սկսում են կորցնել իրենց ատամները
հինգ տարեկան հասակում: Այս տարիքում են սկսում
աճել նրանց մշտական ատամները: Ձեր երեխայի
սեղանատամները խոռոչներից զերծ պահելու համար
բժշկից խնդրեք սեղանատամի հերմետիկներ: Առանց հերմետիկների երեխաները
ունեն երեք անգամ ավել խոռոչներ, քան հերմետիկներով երեխաները:*

Այս ծառայությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար օգտվեք
SmileCalifornia.orgկայքից:
*Սեղանատամների կամ նախասեղանատամների (հետևի ատամների) պսակները որոշ դեպքերում կարող են
ապահովագրվել::

ՏԱՐԵԿԱՆ

Բերանի խոռոչի լավ խնամքը օգնում է կանխել
խնդիրները հղիության ընթացքում: Որպես Medi-Cal
ծրագրին անդամագրված՝ Դուք ապահովագրված
եք հղիության ընթացքում և Ձեր երեխայի ծնվելուց
հետո 12 ամսվա ընթացքում: Ատամնաբույժին
այցելելու լավագույն ժամանակը երկրորդ
եռամսյակն է (ձեր հղիության 13-րդ շաբաթից մինչև
27-րդ շաբաթը):

ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐ

Տարիքի հետ մեր առողջական խնամքը ավելի
և ավելի կարևոր է դառնում: Բերանի խոռոչի լավ
խնամքը կարող է օգնել խուսափել ատամի կորստից
և բարելավել ձեր ֆիզիկական առողջո

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐ

Որպես ավելի տարեց չափահաս, Դուք հակված եք լնդային հիվանդության
և այլ առողջական խնդիրների, սակայն ատամներն օրական երկու անգամ
խոզանակելով և ատամնաթելով մաքրելով, ձեր ատամնաբույժին կանոնավոր
տեսնելով, Դուք կարող եք նվազեցնել վտանգը:
*Աղբյուր. Հիվանդությունների վերահսկողության և կանխարգելման կենտրոններ
www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

