Tiểu Bang California—Cơ Quan Y Tế và Nhân Vụ

Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ
Quyền Lợi Nha Khoa Medi-Cal Cho Người Lớn
Kính Gửi Hội Viên Medi-Cal,
Theo phê chuẩn của liên bang, các quyền lợi nha khoa cho người lớn sẽ thay đổi vào
ngày 1 tháng Một, 2018. Các quyền lợi nha khoa sẽ không thay đổi đối với phụ nữ
mang thai hoặc đối tượng người lớn trong các cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ
sở chăm sóc trung cấp. Quyền lợi nha khoa của trẻ em sẽ không thay đổi.
Các dịch vụ hiện tại:
• Khám và chụp x quang
• Lấy cao răng thông thường (phòng bệnh)
• Điều trị fluoride
• Trám răng
• Nội nha răng cửa
• Chụp răng đúc sẵn
• Hàm giả toàn phần
• Các dịch vụ nha khoa cần thiết khác
Các dịch vụ thêm:
• Các hình thức khám khác
• Lấy cao răng dưới nướu (làm sạch mảng bám chân răng)
• Chụp răng trên hàm mô hình
• Hàm giả bán phần
• Nội nha răng hàm
Nếu cần thiết về mặt y tế, chi phí cho các dịch vụ nha khoa có thể vượt quá mức giới
hạn $1800 hàng năm.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần tìm nha sĩ
•
•

•

Hãy gọi cho Denti-Cal theo số 1-800-322-6384. Hoặc truy cập website
www.denti-cal.ca.gov.
Ở Sacramento, hãy gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị:
o Access Dental: 1-877-821-3234
o Health Net Dental: 1-877-550-3868
o Liberty Dental: 1-877-550-3875
Ở quận Los Angeles, quý vị cũng có thể gọi đến các số điện thoại sau:
o Access Dental: 1-888-414-4110
o Health Net Dental: 1-800-977-7307
o Liberty Dental: 1-888-703-6999

Trân trọng,
Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ

