اطﻼﻋﯾﮫ اﻗدام MEDI-CAL DENTAL
اﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻧﯾﺳت

ﻧﺎم دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت:
ﺻﻔﺣﮫ از
ﺗﺎرﯾﺦ درﺧواﺳت:
ﻧﺎم ﻋﺿو:

ﺷﻧﺎﺳﮫ :MEDS
:DCN
:MRDCN

e

 Medi-Cal Dentalدرﺧواﺳت دﻧدانﭘزﺷﮏﺗﺎن ﺑرای درﻣﺎن ﺷﻣﺎ را طﺑق ﻣﺎده  22ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﻧدھﺎی  51003 ،51307و آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ ،ﺑررﺳﯽ
ﮐرده اﺳت .ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ذﮐرﺷده ﻗﺎﺑل ﺗﺎﯾﯾد ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺻﻼح اﺳت .ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺷرح دﻟﯾل ﮐد)ھﺎی( اﻗدام ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﭘﯾوﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺿﻣن،
ﺣداﻗل اﻟزاﻣﺎت ﺧﺎص را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت  Medi-Cal Dentalﺑﯾﺎﺑﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت در ﺑﺧش  ،5ﺑﺎ ﻋﻧوان »آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ« ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره روش درﻣﺎن
ﺧﺎص ذﮐر ﺷده در زﯾر ،اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ازاﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ در ﻣطب دﻧدانﭘزﺷﮑﺎن  Medi-Calوﺟود دارد.
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دﻟﯾل
ﮐد)ھﺎی( اﻗدام
)ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﺳﻧد ﭘﯾوﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(

•

ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی درﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﻧدانﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 Medi-Cal Dentalاﺳت ،دﺳت ﯾﺎﺑﯾد.

•

اﮔر درﺑﺎره اﯾن اﻗدام ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ دﻧدانﭘزﺷﮏ ﺧود ﯾﺎ  Medi-Cal Dentalﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1-800-322-6384ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

اﮔر ﺑﺎ اﻗدام ذﮐرﺷده در اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ را ظرف  90روز از ﺗﺎرﯾﺦ اطﻼﻋﯾﮫ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
درﺑﺎره اراﺋﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

P.O. Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384

اﮔر ﺑﺎ اﻗدام ذﮐرﺷده در اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد
درﺧواﺳت دادرﺳﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ را ظرف 90
روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ دوﻟﺗﯽ:
ھر دو ﺳﻣت اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد:
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
ﯾﺎ

e

ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن واﺣد ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد1-800-952-5253 .
)راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎﯾﯽ ﻏﯾر از اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود(
ﯾﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن  TDDﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد1-800-952-8349 :
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ﻧﺳﺧﮫ ای از ﻣﺎده  22ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﻧدھﺎی  5095 1,5 1014.1و  51014.2ﮐﮫ در ﻣورد دادرﺳﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و
ﯾﺎ دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭر ﺷﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﺎز:

ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ،وﮐﯾل ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری از طرف ﺧود وﮐﺎﻟت ﺑدھﯾد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑر ﻋﮭده
ﺧودﺗﺎن اﺳت .ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اراﺋﮫدھﻧده ﮐﻣﮏھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن واﺣد ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ از دﻓﺗر
ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم ﻧﯾﺎز ﺧواھم داﺷت )راﯾﮕﺎن(.
زﺑﺎن ﯾﺎ ﻟﮭﺟﮫ ﻣن:

_

اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺑﻌﯾض
اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻣﻠﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) Medi-Cal Dentalﮐﺎرﻣزد ﺧدﻣﺎت  (Medi-Cal Dentalاز ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ و
ﻓدرال ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد Medi-Cal Dental .اﻋﻣﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻣﺣروﻣﯾت ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓراد را ﺑر اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت ،ﻧژاد ،رﻧﮓ
ﭘوﺳت ،ﻣذھب ،ﺗﺑﺎر ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،ھوﯾت ﻗوﻣﯽ ،ﺳن ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ذھﻧﯽ ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ،اطﻼﻋﺎت ژﻧﺗﯾﮑﯽ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺎھل ،ﺟﻧﺳﯾت،
ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻣﻣﻧوع ﻣﯽداﻧد.
 Medi-Cal Dentalﺧدﻣﺎت زﯾر را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد:
•

اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ و ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﮭﺗر؛ ﻣﺎﻧﻧد:

•

 üﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺻﻼﺣﯾتدار زﺑﺎن اﺷﺎره
 üاطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺗوب در ﻗﺎﻟبھﺎی دﯾﮕر )ﺣروف درﺷت ،ﺻوﺗﯽ ،ﻗﺎﻟبھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس وﻏﯾره(
اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت زﺑﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳت؛ ﻣﺎﻧﻧد:
 üﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺻﻼﺣﯾتدار
 üاطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺗوب ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر

e

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  Medi-Cal Dentalاز ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ﻋﺻر روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 1-800-322-6384ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورﺗﯽﮐﮫ ،دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎری ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-735-2922ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
ﮐﻣﮏ ) Teletext Typewriter (TTYرا درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .از ﻣﺗﺻدی ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-322-6384ﮐﮫ ﺧط راﯾﮕﺎن اﻋﺿﺎ
اﺳت ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
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روش طرح ﺷﮑﺎﯾت

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ  Medi-Cal Dentalدر اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﻣول ﺗﺑﻌﯾض ﺑر
اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت ،ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣذھب ،ﺗﺑﺎر ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،ھوﯾت ﻗوﻣﯽ ،ﺳن ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ذھﻧﯽ ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ،اطﻼﻋﺎت
ژﻧﺗﯾﮑﯽ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل ،ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داده اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از  Medi-Cal Dentalﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﮑﺎﯾت
ﺧود را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﻣطرح ﮐﻧﯾد:
•

ﺗﻠﻔﻧﯽ :از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ﻋﺻر ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ  Medi-Cal Dentalروزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 1-800-322-6384ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورﺗﯽﮐﮫ ،ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐم-ﺷﻧوا ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-735-2922ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

ﮐﺗﺑﯽ :ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت را ﭘرﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد:
Medi-Cal Dental Program
Member Services Group
P. O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

1

دﻓﺗر ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ – اداره ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ را ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،دﻓﺗر ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ،اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
•

ﺗﻠﻔﻧﯽ :ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  916-440-7370ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎری ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ ) 711ﺳروﯾس ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ (Relay
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

ﮐﺗﺑﯽ :ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت را ﭘر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد:
Michele Villados
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ :اﯾﻣﯾل ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  CivilRights@dhcs.ca.govﺑﻔرﺳﺗﯾد.
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ﻓرمھﺎی ﺷﮑﺎﯾت را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.

دﻓﺗر ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ – اداره ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
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اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،ﺳن ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﻣﺷﻣول ﺗﺑﻌﯾض ﺷدهاﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ
ﺧود را از طرﯾق ﺗﻠﻔن ،ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ دﻓﺗر ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ اداره ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
•

ﺗﻠﻔﻧﯽ :ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-368-1019ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ ﺷﻧواﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ
 TTY/TDD 1-800-537-7697ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

ﮐﺗﺑﯽ :ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت را ﭘر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾدhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. :
•
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اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ :ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﺷﮑﺎﯾت ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER
21 YEARS OF AGE HAVE BEEN
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA

دلیل کدهای اقدام
 01شما فقط واجد شرایط (کد برنامه درمانی) برای دریافت خدمات
اورژانسی می باشید.
 02با توجه به اطالعات دریافتی از دندانپزشک شما درباره
وضعیت کنونی دهان و دندانتان ،حداقل شرایط الزم برای تایید
این خدمات وجود ندارد.
 03درخواست درمان دندان تغییر کرده است .این تغییر مبتنی بر
اطالعات دریافتی از دندانپزشک درباره وضعیت کنونی دهان و
دندان شما یا براساس دستورالعمل های برنامه صورت گرفته
است.
 04سوابق ما نشان میدهد که این خدمات ،یا خدمات مشابه ،پیشتر
تایید شده ،هزینه آنها پرداخت شده ،یا تکمیل شده است( .مثالً:
در برخی موارد ،خدمات محدود به یک نوبت در هر  12ماه یا
یک نوبت در هر پنج ( )5سال است و تایید آنها ،جز در شرایط
ویژه و با گواهی دندانپزشک شما ،امکانپذیر نیست).
 05ما نمیتوانیم در همان تاریخ دریافت درخواست ،ثبتنام
دندانپزشک شما در برنامه را تایید کنیم.
 06خدمات مورد درخواست دندانپزشک شما مشمول این برنامه
نمی شود .برای دریافت طرح درمانی متفاوت ،لطفا ً با
دندانپزشک خود تماس بگیرید.
 07شما طبق برنامه در معاینه دوره ای شرکت نکردید یا
دندان(های) مصنوعی (دستدندان کامل یا پارسیل) خود را به
مطب نیاوردید .لطفا ً برای ارائه درخواست جدید ،با دندانپزشک
خود تماس بگیرید.

 14بر اساس عکسهای دندان و یا اطالعات تاییدشده در معاینه
دوره ای بالینی ،دندان(ها) به طور طبیعی یا بر اثر دندانقروچه
فرسوده شده است .خدمت درخواستی مشمول این برنامه
نمیشود ،مگراینکه پوسیدگی یا تخریب دندان رخ داده باشد.
 15عکسهای دندان نشان میدهد که دندان دچار تخریب شدید شده
است و ترمیم آن ممکن نیست .شاید دندانپزشکتان بتواند طرح
درمان دیگری به شما ارائه کند.
 16سوابق ما نشان میدهد که دندان ،با پر کردن یا استفاده از
روکش استیل ( )SSترمیم شده است.
 17عکسهای دندان نشان میدهد که این درخواست را نمیتوان تایید
کرد زیرا بیماری لثه سبب تخریب استخوان اطراف دندان شده
است .شاید دندانپزشکتان بتواند طرح درمان دیگری به شما
ارائه کند.
 18حداقل شرایط الزم برای ارتودنسی دندان تایید نمی شود.
 19دندان مصنوعی پارسیل در صورتی مشمول برنامه میشود که
یک دست دندان مصنوعی کامل در فک مقابل وجود داشته باشد.
 20درمان ریشه دندان باید به شکل قابل قبولی انجام بگیرد تا
امکان استفاده از روکش بررسی شود.
 21دندان به صورت کامل شکل نگرفته است .شاید دندانپزشکتان
بتواند طرح درمان دیگری به شما ارائه کند.
 22درمان ضرورتی ندارد زیرا عکسهای دندان و مدارک نشان
میدهد که عصب آسیبی ندیده است.

 08اطالعات دریافتی از دندانپزشک شما برای رسیدگی به این
درخواست کافی نیست .لطفا ً برای کسب اطالعات درباره این
درمان ،با دندانپزشک خود تماس بگیرید.

 23دندان مصنوعی موقت فقط در صورتی مشمول برنامه میشود
که یکی از دندانهای دائم جلویی افتاده باشد.

 09عکسهای دندان نشان میدهد که این دندان شرایط الزم برای
روکش را ندارد .این دندان را میتوان با پر کردن درمان کرد.

 24عکسهای دندان نشان میدهد که تایید برنامه درمان مستلزم
کشیدن دندان بیشتری است .لطفا ً با دندانپزشک خود تماس
بگیرید.

 10عکسهای دندان نشان میدهد که دندان(ها) ممکن است
دچارعفونت باشد؛ لطفا ً با دندانپزشک خود تماس بگیرید زیرا
ممکن است الزم باشد که ابتدا خدمات دیگری ارائه شود.
 11بر اساس عکسهای دندان ،سوابق ،نمودار و یا اطالعات
تاییدشده در معاینه دوره ای بالینی ،شما به جرمگیری عمیق نیاز
ندارید.
 12این خدمات قابل تأیید نیست زیرا مربوط به روش پذیرفته نشده
ای در طرح درمانی مشابهی می شود که دندانپزشک شما ارسال
کرده بود.
 13بر اساس اطالعات دریافتی از دندانپزشک شما و یا معاینه دوره
ای بالینی ،وضعیت کنونی دهان و دندانتان پایدار است و ارائه
خدمت درخواستی فعالً ضرورتی ندارد.

 25بر اساس اطالعات دریافتی از دندانپزشک ،دندان شما در
شرایط نامناسبی است که دندان مصنوعی پارسیل درخواستشده
مشمول مزایای این برنامه نمیشود.
 26بر اساس اطالعات دریافتی از دندانپزشک شما ،دندانهای شما
سالم است و نیازی به جایگزینی آنها با دست دندان مصنوعی
کامل نیست.
 27بر اساس اطالعات دریافتی از دندانپزشکتان ،شما در فک
مقابل دست دندان مصنوعی ندارید و به همین دلیل واجد شرایط
دریافت دندان مصنوعی پارسیل فلزی نیستید .البته اگر دندان
جلویی شما افتاده باشد ،واجد شرایط دریافت دندان مصنوعی
موقت خواهید بود.
BTN-002 10/20 OCT

 28بر اساس عکسهای دندان ،اسناد و یا اطالعات دریافتی از
معاینه دورهای شما ،دندان و یا لثههایتان در شرایط نامناسبی
است ،بنابراین درمان درخواستی مشمول این برنامه نمیشود.
شاید دندانپزشکتان بتواند درمان دیگری به شما ارائه کند.
 29درخواست شما برای خدمات دندانپزشکی ،با هدف دریافت
اطالعات تکمیلی ،به دندانپزشکتان ارجاع داده شد .دندانپزشک
شما  45روز برای ارائه اطالعات درخواستی فرصت دارد.
لزومی ندارد که خود شما اقدامی انجام دهید ولی در مورد این
درخواست میتوانید با دندانپزشکتان تماس بگیرید .در حال
حاضر ،نیازی به ارائه درخواست دادرسی ایالتی نیست.
 30استفاده از بریج ثابت در صورتی مجاز است که مشکل پزشکی
مانع استفاده از دندان مصنوعی متحرک شود.
 31دندان در فک در جای درستی نیست و ترمیم آن مشمول این
برنامه نمی شود.
 32بر اساس اطالعات دریافتی از معاینه دورهای ،دندان مصنوعی
فعلی شما فعالً وضعیت مطلوبی دارد.
 33بر اساس نتیجه معانیه اخیر شما ،استفاده از دندان مصنوعی گزینه
درمانی مناسبی برای شما نیست .لطفا ً برای آگاهی از گزینههای
دیگر ،با دندانپزشک خود تماس بگیرید.
 34دست دندان مصنوعی درخواستی تایید نمیشود زیرا تعداد
دندانهای باقیمانده در فک برای نگه داشتن دندان مصنوعی
کافی است.
 35شما در جلسه معاینه دوره ای اظهار کردید که فعالً به خدمات
دندانپزشکی نیازی ندارید یا ترجیح میدهید که به دندانپزشک
دیگری مراجعه کنید.
 36تعداد مراجعات تاییدشده تنظیم شده است؛ زیرا شما پیش از کامل
شدن فرآیند درمان  21ساله خواهید شد .لطفا ً با دندانپزشک خود
تماس بگیرید.
 37دندان ،در عکسهای ارائهشده دیده نمیشود.
 38بر اساس عکسهای دندان و یا اطالعات دریافتی از معاینه
دورهای شما ،پیش از اجرای این روش الزم است که
دندانپزشکتان درمان بیشتری برای شما انجام دهد.
 39عکسهای دندان نشان میدهد که دهان شما فضای کافی برای
قرار دادن دندان مصنوعی درخواستی ندارد.
 40در مواردی که هنوز دندان های شیری وجود دارند ،ارتودنسی
دندان مشمول این برنامه نمی شود.
 41بر اساس عکسهای دندان و یا اطالعات دریافتی از معاینه
دورهای ،شما دچار دندانقروچه هستید .این برنامه خدمات مربوط
به این مشکل را پوشش نمیدهد.
 42این روش درمانی برای دندان شیری یا دندان شیری درحال
افتادن ،مشمول برنامه نمیشود .شاید دندانپزشک شما بتواند
درمان دیگری برای این مشکل به شما ارائه کند.

 43روش درمانی درخواستی سبب رفع مشکل دندان شما نمیشود.
شاید دندانپزشک شما بتواند درمان دیگری برای این مشکل به
شما ارائه کند.
 44بر اساس اطالعات دریافتی از دندانپزشکتان ،خدمات
درخواستی فقط کاربرد زیبایی دارد .خدماتی که فقط کاربرد
زیبایی دارند ،مشمول این برنامه نمیشوند.
 45دندان مصنوعی کنونی شما را میتوان با تعویض قسمت داخلی
آن ترمیم کرد.
 46ما نمیتوانیم صالحیت شما را برای این برنامه تایید کنیم.
 47دندانپزشک شما پیش از اعالم این روش درمانی برای پرداخت
یا تایید ،باید با برنامه خدمات کودکان کالیفرنیا
( )California Children’s Servicesتماس بگیرد.
 48خدمات  EPSDTشامل بیماران  21ساله و باالتر نمیشود.
 49ارائه خدمات  EPSDTدرخواستی ضرورت پزشکی ندارد.

