 7دلیل برای ضرورت نوبت گرفتن فوری از دندانپزشک
Medi-Cal
 .1زیرا شما میتوانید! Medi-Cal
خدمات دندانپزشکی را پوشش
داده است.
معاینه کلی دندان برای اعضای Medi-
( Calواجد شرایط مزایای دندانپزشکی)
رایگان یا کمهزینه است .بزرگساالن
میتوانند ساالنه یک بار و کودکان
میتوانند هر شش ماه یک بار معاینه
کلی انجام دهند.
 .2کودک شما هرگز به دندانپزشک
مراجعه نکرده است.
کودکان ممکن است حتی از  2سالگی
دچار پوسیدگی دندان شوند .اگر
کودکتان را هر شش ماه یک بار نزد
دندانپزشک ببرید ،به حفظ سالمت لثه
و دندانهای او کمک میکنید.
 .3باردار هستید!
بهداشت دهان و دندان شما نقش
مهمی در حفظ سالمت جنین دارد.
در این دوره لثه و دندانهای شما به
رسیدگی ویژه نیاز دارد .در هنگام نوبت
گرفتن حتما ً به باردار بودن خود
اشاره کنید.
 .4نخستین دندان کودکتان
درآمده است!
پس از ظاهر شدن نخستین دندان یا
پیش از نخستین سالروز تولد کودکتان،
هریک که زودتر فرا برسد ،از دندانپزشک
برای کودکتان نوبت بگیرید .الزم است
از دندانهای شیری تا زمان افتادن آنها به
خوبی مراقبت کنید.

 .5کودکتان تازه به مهدکودک رفته است.
قانون کالیفرنیا با هدف آمادهسازی
کودک برای حضور در مدرسه ،الزام
دارد که کودکتان باید تا  31می در
دوران مهدکودک یا در پایه اول ،هریک
که فرزندتان در نخستین سال آموزش
عمومی خود به آنجا رفته باشد ،تحت
معاینه کلی دهان و دندان قرار بگیرد.
 .6دندانهای آسیاب دائمی کودکتان
آشکار شده است.
با نوبت گرفتن برای معاینه کلی و
درخواست کردن از دندانپزشک برای
استعمال روکش دندان آسیاب ،میتوانید
از دندانهای آسیاب در برابر باکتریهای
زیانآور و پوسیدگی محافظت کنید .این
فرآیند بدون درد و سریع است و سالها
از دندانهای پشتی فرزندتان محافظت
میکند!

لبخند بزنید ،از مراقبت دندانی
برخوردار هستید.
لبخند بزنید؛ کالیفرنیا به اعضای  Medi-Calکمک میکند تا
بیشترین بهره را از مزایای دندانپزشکی خود ببرندMedi-Cal .
برای حفظ سالمت شما و زیبایی لبخندتان خدمات دندانپزشکی
کمهزینه یا رایگان ارائه میکند.

 .7فرزندتان به تازگی تحصیالت دبیرستان
را به پایان برده است.
خدمات دندانپزشکی فرزندتان تا 21
سالگی رایگان یا کمهزینه است .با نوبت
گرفتن در روزهایی که احتماال ً وقت آزاد
دارند ،به آنها کمک کنید تا روالهای حفظ
سالمت دهان و دندان را رعایت کنند.
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حفظ سالمت دندانها یکی از بهترین
کارهایی است که میتوانید برای حفظ
سالمت کلی خود انجام دهید.
برای داشتن دهان سالم ،فقط استفاده از
مسواک و نخ دندان کافی نیست.
بهداشت دهان و دندان شما مهم است .سالمت عمومی بدن بستگی چشمگیری به سالمت
دهان و دندان دارد .هر روز از دهان و دندان خود مراقبت کنید و برای کاهش احتمال ابتال به
مشکالت خطرناک دهان و دندان مرتبا ً به دندانپزشک مراجعه نمایید.

خدمات تحت پوشش:
•معاینه و عکسبرداری با اشعه ایکس
•جرمگیری
•روکش دندان
•درمان با فلوئوراید
•پر کردن و روکشگذاری
•جرمگیری و تسطیح ریشه
•درمانهای روت کانال

•خدمات اورژانسی
•کشیدن دندان
•نگهداری پیرادندانی
•دندان مصنوعی کامل و جزیی
•ساخت پایه دندان مصنوعی
•ارتودنسی (بریس)
برای افراد واجد شرایط حداکثر  21ساله

اطالعات بیشتر درباره این خدمات را میتوانید از  SmileCalifornia.orgکسب کنید.

مراقبت مناسب از دهان و دندان و معاینات کلی در وقت شما
صرفهجویی میکند و هزینه شما را کاهش میدهد.

 2بار

خردساالن

مراجعه مربوط به نخستین دندان فرزندتان باید پس از
ظاهر شدن نخستین دندان و حداکثر تا نخستین سالگرد
در سال
تولد صورت بگیرد .سالمت دندان کودک بر روی سالمت
و رشد کلی او تأثیرگذار است .دندانها در جویدن غذا،
Medi-Cal Dental
صحبت کردن و لبخند زدن نقش دارند.
به اعضای زیر  21سال خود
امکان میدهد که هر شش
ماه یک بار از خدمات معاینه
کلی رایگان یا کمهزینه
بهرهمند شوند.

کودکان

کودکان از حدود پنج سالگی دندانهای شیری خود را از
دست میدهند .سپس دندانهای دائمی آنها کم کم در
میآیند .برای جلوگیری از پوسیدگی دندانهای آسیاب،
روکش دندان آسیاب را از دندانپزشک درخواست کنید.
کودکانی که از روکش استفاده نمیکنند ،در مقایسه با کودکانی که از روکش استفاده میکنند،
با احتمال تقریبا ً سه برابر در معرض پوسیدگی دندان قرار دارند*.

نوجوانان

خوردن غذاها و نوشیدنیهای شیرین که اغلب نوجوانان به آنها گرایش دارند ،احتمال
ابتال به بیماری لثه و پوسیدگی دندان را افزایش میدهد .نوجوانانی که مرتبا ً تحت معاینه
دندانپزشکی قرار میگیرند ،در دوره بزرگسالی دندانهای سالمتری خواهند داشت.

 1بار
در سال
Medi-Cal Dental
به اعضای باالی  21سال
خود امکان میدهد که هر
 12ماه یک بار از خدمات
معاینه کلی رایگان یا
کمهزینه بهرهمند شوند.

باداری

دندان سالم به کاهش مشکالت دوران بارداری کمک میکند.
شما به عنوان عضو  Medi-Calدر دوره بارداری و تا  60روز
پس از زایمان تحت پوشش دندانپزشکی قرار دارید .بهترین
زمان مراجعه به دندانپزشک ،سهماهه دوم بارداری (هفته 13
تا  27بارداری) است.

بزرگساالن

با افزایش سن ،حفظ سالمت بدن اهمیت روزافزونی مییابد.
رعایت بهداشت دهان و دندان به جلوگیری از افتادن دندان و
حفظ سالمت عمومی بدن کمک میکند.

سالخوردگان

از  1ژانویه « ،2018وزارت خدمات مراقبتهای بهداشتی» ( )DHCSمزایای
دندانپزشکی بزرگساالن را برای اعضای  21ساله و باالتر با پوشش کامل
دندانپزشکی بازگردانده است.
برای مشاهده فهرست کامل خدمات تحت پوشش ،به SmileCalifornia.org
مراجعه کنید.

سالخوردگان در معرض ابتال به بیماری لثه و دیگر مشکالت دهان و دندان هستند ،ولی
با دو نوبت مسواک زدن در روز ،استفاده از نخ دندان و مهمتر از آن ،مراجعه مرتب به
دندانپزشک ،میتوانند احتمال دچار شدن به این مشکالت را کاهش دهند.

*منبع :مرکز پیشگیری و کنترل بیماری www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

