 7دلیل که شما باید همین االن قرار مالقاتی را
با یک دندانپزشک  Medi-Calبرنامهریزی نمایید:
 .1چون شما میتوانید! Medi-Cal
دندانپزشکی تحت پوشش دارد.
برای اعضای  ،Medi-Calمعاینات
دندانپزشکی رایگان یا کم هزینه هستند
(واجد شرایط برای مزایای دندانپزشکی)
بزرگساالن میتوانند هر سال یکبار معاینه
و کودکان ،هر شش ماه یکبار معاینه
داشته باشند.
 .2کودک شما هرگز به دندانپزشکی
نرفته است.
ممکن است کودکان از  2سالگی دچار کرم
خوردگی دندان شوند .با بردن کودکان به
دندانپزشکی هر شش ماه یکبار ،از لثهها و
دندانهای آنها محافظت کنید.
 .3شما باردار هستید!
سالمت دهان شما نقش مهمی در اطمینان
یافتن از سالمت کودکتان دارد .لثهها و
دندانهای شما در این زمان ،به توجهی
خاص نیازمند است .حتما ً در هنگام قرار
مالقات به آنها بگویید که باردار هستید.
 .4این اولین تولد کودک شما است!
برای اولین مراجعه دندانپزشکی کودک خود
بایستی به محض ظاهر شدن اولین دندان
یا تا اولین سالگرد تولد آنها ،هر کدام که
زودتر باشد ،اقدام کنید .مراقبت از دندان
های شیری تا قبل از افتادن آنها ،بسیار
پراهمیت است.

 .5کودک شما بزودی به مهدکودک میرود.
قانون کالیفرنیا برای اینکه مطمئن شود
کودک شما آماده رفتن به مدرسه است،
ایجاب میکند که کودکتان قبل از  31ماه
می در مهدکودک یا کالس اول ،هرکدام که
اولین سال تحصیلی آنها در مدرسه دولتی
باشد ،یک معاینه دندانپزشکی داشته باشد.
 .6دندانهای آسیای دائمی کودکتان،
در آمده است.
آن دندانهای دائمی را با گرفتن وقت معاینه
و درخواست کردن از دندانپزشک برای
استفاده از شیارپوشهای دندانهای آسیا ،در
برابر باکتریها و کرم خوردگیها محافظت
کنید .این امر سریع و بدون درد است و
میتواند دندانهای عقبی کودکتان را برای
چندین سال محافظت نماید!

لبخند بزنید ،شما دارای مراقبتهای
دندانپزشکی هستید.
 Smile, Californiaبه اعضای  Medi-Calبرای نهایت بهره از مزایای
دندانپزشکی خود کمک میکند Medi-Cal .با فراهم کردن خدمات رایگان یا
کم هزینه ،به حفظ سالمتی شما و لبخندتان کمک میکند.

 .7کودک شما دبیرستان را به تازگی به اتمام
رسانده است.
خدمات دندانپزشکی کودک شما تا سن 21
سال ،رایگان یا کم هزینه است .با گرفتن
قرار مالقات در روزهایی که احتمال
رعایت کردن آن توسط آنها بیشتر است ،در
پایبندی به اقدامات دندانپزشکیشان به آنها
کمک کنید.

SmileCalifornia.org
1-800-322-6384
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یکی از بهترین اموری که میتوانید برای
سالمتی کلی خود انجام دهید ،حفظ سالمتی
دندانهای شما است.
برای داشتن دهانی سالم ،به بیشتر از فقط
مسواک و نخ دندان نیاز دارید.

خدمات تحت پوشش شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•

خدمات اورژانسی
کشیدن دندانها
مراقبت پیرادندانى
دندانهای مصنوعی جزئی و کامل
دندانهای مصنوعی
ارتودنسی (سیم کشی) برای افراد
واجد شرایط  21سال به پایین

نوزادان

اولین مراجعه دندانپزشکی کودک شما بایستی بعد از ظاهر شدن
اولین دندان و قبل از اولین سالگرد تولد آنها اتفاق بیفتد .دندانهای
شیری برای سالمت و رشد کودک شما حیاتی میباشند .آنها برای
جویدن ،صحبت کردن و لبخند زدن به او کمک میکنند.

کودکان

سالمت دهان و دندان شما اهمیت دارد .سالمت کلی شما به طور قابل مالحظه ای با سالمت دهان و
دندانتان ارتباط دارد .برای کاهش خطر مشکالت جدی سالمتی ،مراقبت روزانه دهان و دندان را به
خوبی انجام داده و معاینات منظم دندانپزشکی را برنامهریزی کنید.
•
•
•
•
•
•
•

مراقبت مناسب دهان و دندان و روتین معاینات دندانپزشکی،
میتواند موجب صرفهجویی در زمان و هزینه شما شود.

معاینات و عکسبرداری با اشعه ایکس
پاکسازیها
شیارپوشها
فلوراید تراپی
پر کردن و روکشهای دندان*
جرمگیری و صاف کردن ریشه
درمان های كانال ریشه

در سال
دندانپزشکی
 Medi-Calهر شش ماه
یکبار ،معاینات رایگان و یا کم
هزینه را برای اعضای زیر
 21سال فراهم میکند.

کودکان از پنج سالگی شروع به از دست دادن دندانهای
شیریشان میکنند .این یعنی زمانی که دندانهای دائمی آنها
شروع به رشدکردن میکنند .از دندانپزشک بخواهید که برای
کمک به جلوگیری از ایجاد کرم خوردگی دندانهای آسیاب
کودتان ،از شیارپوشهای دندانهای آسیا استفاده کند .کودکانی که
فاقد شیارپوش هستند تقریبا ً سه برابر بیشتر از کودکانی که دارای آن هستند ،در معرض کرم خوردگی
دندان قرار دارند*.

نوجوانان

خوردن غذاها و نوشیدنیهای شیرین ،همانطور که اغلب نوجوانان انجام میدهند ،منجر به ایجاد
ریسک باالتری برای بیماری لثه و پوسیدگی دندان است .نوجوانانی که معاینات منظمی را دنبال می
کنند ،می توانند از سالمت دهان و دندان خود در بزرگسالی مطمئن شوند.

بارداری

اطالعات بیشتر درمورد این خدمات در  SmileCalifornia.orgموجود است.
*روکشهای روی دندانهای آسیا یا پریمولرها (دندانهای عقبی) ،ممکن است در بعضی شرایط تحت پوشش قرار بگیرند.

در سال
دندانپزشکی
 Medi-Calهر  12ماه
یکبار ،معاینات رایگان یا
کم هزینه را برای اعضای
باالی  21سال فراهم میکند.

سالمت دهان و دندان از مشکالت دوران بارداری جلوگیری
میکند .شما به عنوان عضوی از  ،Medi-Calدر طول
دوران بارداری و  12ماه بعد از تولد کودکتان تحت پوشش
هستید .بهترین زمان برای مالقات یک دندانپزشک ،سه ماهه
دوم بارداری (هفته  13تا  27بارداری) است.

بزرگساالن

با افزایش سن ما ،مراقبت از سالمتیمان اهمیت بیشتری
پیدا میکند .سالمت دهان و دندان می تواند از افتادن دندان
جلوگیری کند و سالمت فیزیکی را بهبود ببخشد.

سالمندان

از  1ژانویه  ،2018وزارت خدمات مراقبت بهداشتی ( ،)DHCSمزایای دندانپزشکی
بزرگساالن را برای اعضای  21سال به باال ،تحت پوشش کامل دندانپزشکی اعاده میکند.

شما به عنوان فردی سالمند ،مستعد بیماری لثه و دیگر مشکالت سالمتی دهان و دندان هستید،
اما با روزانه دو بار مسواک زدن ،هرروز نخ دندان کشیدن و مهمتر از همه ،مراجعه منظم به
دندانپزشکتان میتوانید این خطر را کاهش دهید.

برای اطالع از لیست کامل خدمات تحت پوشش ،به  SmileCalifornia.orgمراجعه کنید.
*منبع :مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

