
Medi-Cal دندانپزشکی 
تحت پوشش دارد. 

نوزادان
اولین مراجعه دندانپزشکی کودک شما بایستی بعد از ظاهر شدن اولین دندان و قبل از 
اولین سالگرد تولد آنها اتفاق بیفتد. دندان های شیری برای سالمت و رشد کودک شما 

حیاتی می باشند. آنها برای جویدن، صحبت کردن و لبخند زدن به او کمک می کنند.

کودکان
کودکان از پنج سالگی شروع به از دست دادن دندان های شیری شان می کنند. این 
یعنی زمانی که دندان های دائمی آنها شروع به رشد کردن می کنند. از دندانپزشک 

بخواهید که برای کمک به جلوگیری از ایجاد کرم خوردگی دندان های آسیاب 
کودتان، از شیارپوش های دندان های آسیا استفاده کند. 

نوجوانان
خوردن غذاها و نوشیدنی های شیرین، همانطور که اغلب نوجوانان انجام می دهند، 
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
سالمت دهان و دندان از مشکالت دوران بارداری جلوگیری می کند. شما به 

عنوان عضوی از Medi-Cal، در طول دوران بارداری و 12 ماه بعد از تولد 
کودک تان تحت پوشش هستید. 

بزرگساالن
با افزایش سن شما، مراقبت از سالمتی تان اهمیت بیشتری پیدا می کند. مراجعه 

منظم به دندانپزشکی، لثه ها و دندان های شما را قوی نگه می دارد و به سالمتی کلی 
شما کمک می کند. 

سالمندان
افراد مسن تر، مستعد بیماری لثه و دیگر مشکالت سالمتی دهان هستند. شما 

می توانید با دوبار در روز مسواک زدن، هر روز نخ دندان کشیدن و به طور منظم 
مراجعه کردن به دندانپزشک تان، این خطر را کاهش دهید. 

سالمندان بزرگساالنباردارینوجوانانکودکاننوزادانخدمات
✓✓✓✓✓✓معاینه*

✓✓✓✓✓✓عکس برداری با اشعه ایکس

✓✓✓✓✓✓تمیز کردن دندان ها

✓✓✓✓✓✓وارنیش فلوراید 

✓✓✓✓✓✓پر کردن

✓✓✓✓✓✓کشیدن دندان ها 

✓✓✓✓✓✓خدمات اورژانسی

✓✓✓✓✓✓بی  حسی 

✓✓شیارپوش های دندان های آسیا** 

✓✓✓✓✓عصب کشی 

✓ارتودنسی )سیم کشی(*** 

✓✓✓✓روکش های دندان**** 

✓✓✓✓دندان های مصنوعی جزئی و کامل

✓✓✓✓دندان های مصنوعی

✓✓✓✓اسکیلینگ و جرمگیری دندان 

 *معاینات رایگان و یا کم هزینه، هر شش ماه یکبار برای اعضای زیر 21 سال، و هر 12 ماه یکبار برای اعضای باالی 21 سال. 
 **شیار پوش های دائمی دندان آسیا، برای کودکان و نوجوانان تا سن 21 سال تحت پوشش قرار دارد. 

 ***برای افرادی که واجد شرایط هستند. 
****روکش های روی دندان های آسیا یا پری مولرها )دندان های عقبی(، ممکن است در بعضی شرایط تحت پوشش قرار بگیرند.

به عنوان عضوی از Medi-Cal، مزایای شما و فرزند تان شامل پوشش 
 ،Medi-Cal دندانپزشکی می شود. برای مشاهده خدمات تحت پوشش توسط

به جدول زیر مراجعه کنید.

1-800-322-6384 | SmileCalifornia.org

مزایای دندان خود را بدانید و یک دندانپزشک Media-Cal را از طریق
SmileCalifornia.org یا تماس با 6384-322-800-1 بیابید. با 

دندانپزشکی Media-Cal، مراجعه شما رایگان یا کم هزینه است. وقت مالقات 
خود را برای امروز برنامه ریزی کنید! 
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