
1. Bởi quý vị có thể! Medi-Cal có 
bao trả dịch vụ nha khoa. 
Khám nha khoa miễn phí hoặc chi 
phí thấp dành cho các hội viên 
Medi-Cal (hội đủ điều kiện hưởng 
các phúc lợi về nha khoa). Người 
lớn có thể khám nha khoa mỗi 
năm một lần. Trẻ em có thể khám 
6 tháng một lần.

2. Con của quý vị chưa từng đến 
nha sĩ.
Răng của trẻ có thể bị mảng bám 
từ năm lên 2 tuổi. Hãy đưa bé đến 
khám nha sĩ 6 tháng một lần để 
bảo vệ răng và lợi của trẻ.

3. Quý vị đang mang thai!
Sức khỏe răng miệng của quý vị 
là một phần quan trọng để đảm 
bảo con quý vị được mạnh khỏe. 
Răng và lợi của quý vị cần được 
chăm sóc đặc biệt trong thời gian 
này. Khi đi khám nha khoa, quý vị 
cần nói cho nha sĩ biết quý vị đang 
mang thai.

4. Ngày sinh nhật đầu tiên của con 
quý vị!
Hãy đưa bé đến khám nha sĩ lần 
đầu khi bé mọc chiếc răng đầu tiên 
hoặc vào ngày sinh nhật đầu tiên 
của bé, tùy theo thời gian nào đến 
trước. Điều quan trọng là chăm 
sóc tốt răng của trẻ cho tới khi răng 
rụng.

5. Con quý vị bắt đầu đi nhà trẻ. 
Để đảm bảo con quý vị đã sẵn 
sàng đi học, luật pháp California 
quy định rằng bé phải đi khám nha 
sĩ muộn nhất là vào ngày 31 tháng 
Năm tại nhà trẻ hoặc lớp Một, tùy 
thuộc lớp nào là năm đầu tiên tại 
trường công lập.

6. Răng hàm vĩnh viễn của con quý 
vị đã mọc.
Hãy xếp lịch khám kiểm tra và yêu 
cầu bác sĩ dùng chất bịt kín răng 
cho trẻ để bảo vệ những chiếc răng 
này khỏi vi khuẩn gây hại và mảng 
bám. Việc này được thực hiện rất 
nhanh chóng, không gây đau và có 
thể bảo vệ răng hàm của trẻ trong 
nhiều năm!

7. Con của quý vị vừa tốt nghiệp 
trung học.
Con quý vị sẽ được hưởng các dịch 
vụ nha khoa miễn phí hoặc chi phí 
thấp cho đến khi tròn 21 tuổi. Hãy 
xếp lịch hẹn khám vào những ngày 
trẻ có thể đến khám đúng hẹn để 
giúp trẻ tuân thủ quy trình khám 
nha khoa định kỳ.

Smile, California giúp các hội viên Medi-Cal được hưởng 
lợi nhiều nhất từ các phúc lợi nha khoa của mình. Medi-Cal 
cung cấp các dịch vụ nha khoa miễn phí hoặc chi phí thấp 

nhằm giúp quý vị khỏe mạnh và luôn có nụ cười đẹp. 
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Hãy mỉm cười, vì quý vị có  
bảo hiểm nha khoa.

7 Lý Do Quý Vị Nên Xếp Lịch Hẹn Khám Ngay 
Với Một Nha Sĩ Medi-Cal:



TRẺ SƠ SINH 
Con quý vị nên đến khám răng lần đầu tiên sau 
khi nhú chiếc răng đầu tiên, nhưng không nên 
muộn hơn ngày sinh nhật đầu tiên của con quý 
vị. Răng của bé rất quan trọng đối với sức khỏe 
và sự phát triển của con quý vị. Răng giúp trẻ 
nhai, nói và cười. 

TRẺ NHỎ
Trẻ bắt đầu thay răng sớm nhất là năm tuổi. Đây 
là khi răng vĩnh viễn của trẻ bắt đầu phát triển. 
Hãy hỏi nha sĩ về trám kín hàm để giúp bảo vệ 
răng hàm của con quý vị không bị sâu răng. Trẻ không trám kín hàm bị mảng bám 
gần gấp 3 lần so với trẻ có trám kín hàm.* 

THIẾU NIÊN
Ăn đồ ăn và đồ uống có đường, giống như các thiếu niên thường làm, khiến trẻ 
có nguy cơ cao mắc các bệnh nướu răng và sâu răng hơn. Những thiếu niên liên 
tục được kiểm tra thường xuyên sẽ đảm bảo có sức khỏe răng miệng tốt vào tuổi 
trưởng thành.

PHỤ NỮ MANG THAI
Chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt giúp ngăn ngừa 
các vấn đề trong khi mang thai. Là hội viên  
Medi-Cal, bạn được bảo hiểm khi mang thai và 12 
tháng sau khi sinh con. Thời gian tốt nhất để thăm 
khám với nha sĩ là trong tam cá nguyệt thứ hai của 
quý vị (tuần thứ 13 đến tuần thứ 27 của thai kỳ). 

NGƯỜI LỚN
Chúng ta càng nhiều tuổi thì việc chăm sóc sức 
khỏe càng trở nên quan trọng. Sức khỏe răng 
miệng tốt có thể giúp tránh bị mất răng và cải thiện 
sức khỏe thể chất.

NGƯỜI CAO NIÊN
Là người lớn tuổi, quý vị dễ bị bệnh nướu răng và các vấn đề sức khỏe răng miệng 
khác, nhưng bằng việc đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa hàng ngày 
và quan trọng nhất là thăm khám nha sĩ thường xuyên, quý vị có thể giảm nguy cơ 
mắc các bệnh trên.

Kể từ ngày 1 tháng Một năm 2018, Cơ quan Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (Department 
of Health Care Services, DHCS) đã khôi phục các phúc lợi nha khoa dành cho người 
lớn cho các hội viên từ 21 tuổi trở lên có bảo hiểm nha khoa toàn diện. 
Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ được bao trả, vui lòng truy cập trang 
SmileCalifornia.org.

*Nguồn: Centers for Disease Control and Preventionwww.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ này tại  SmileCalifornia.org.
*Mão răng hàm hoặc răng tiền hàm (răng sau) có thể được bảo hiểm trong một số trường hợp.

Để có hàm răng khỏe mạnh, quý vị cần làm 
nhiều hơn chứ không chỉ đánh răng và dùng chỉ 
nha khoa.
Sức khỏe răng miệng của quý vị rất quan trọng. Sức khỏe tổng thể của quý vị 
liên quan đáng kể đến sức khỏe răng miệng. Hãy chăm sóc răng miệng hàng 
ngày thật tốt và khám nha khoa định kỳ để giảm nguy cơ gặp các vấn đề nghiêm 
trọng về sức khỏe. 

Các dịch vụ được bao trả có thể bao gồm:
 • Khám bệnh và chụp X-quang
 • Làm sạch răng
 • Bịt kín răng
 • Điều trị bằng flo
 • Trám răng và bọc răng sứ*
 • Làm sạch sâu
 • Chữa tủy răng

 • Các dịch vụ cấp cứu
 • Nhổ răng
 • Chăm sóc nha chu
 •  Trồng răng giả một phần hoặc hoàn toàn
 • Chỉnh răng giả
 •  Chỉnh nha (niềng răng) dành cho người 

từ 21 tuổi trở xuống và hội đủ điều kiện

Chăm sóc để răng miệng luôn khỏe mạnh 
là một trong những điều tốt nhất quý vị có 

thể làm vì sức khỏe tổng thể của mình.

Chăm sóc răng miệng tốt và khám nha khoa định 
kỳ có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Medi-Cal 
Dental cung 

cấp dịch vụ 
khám miễn phí hoặc 
với chi phí thấp 6 tháng 
một lần cho các hội viên 
dưới 21 tuổi.  

MỖI NĂM

Medi-Cal 
Dental cung 

cấp cho các hội viên 
trên 21 tuổi dịch vụ 
khám miễn phí hoặc với 
chi phí thấp 12 tháng 
một lần.  

MỖI NĂM


