تعرفوا عىل جميع منافعكم

التركيز :المنافع المتعلقة بطب األسنان

عموما .لهذا السبب فإن رعاية طب األسنان
إن الرعاية بأسنانكم ولثتكم وسيلة مهمة للعناية بصحتكم
ً
مغطاة كجزء من منافعكم الصحية مع هيل شير/كير أوريغون (.)Health Share/CareOregon

تشمل حزمتكم لمنافع طب األسنان خدمات مثل تلك المدونة أدناه:

الفحوص وأشعة
إكس والتظيفات

الختام السني لألعضاء
في سن الـ 15وما دون

اقتالع السن

العالجات بالفلور

التيجان (محدودة)

التنظيف العميق
لمرض اللثة

القنوات الجذرية

الحشوات

وجبات األسنان الكاملة
والجزئية (محدودة)

قد تنطبق بعض القيود و/أو قد تكون الموافقة المسبقة مطلوبة.

البحث عن طبيب لألسنان
نتشارك مع خطط التأمين المحلية في طب األسنان لكي تزوروا طبيب األسنان
بدون تكاليف .توجد خطة طب األسنان التابعة لكم عىل بطاقة العضو التعريفية
التابعة لديكم .فإنهم يتعاونون معكم لتلبية احتياجاتكم المرتبطة بصحة أسنانكم.
اتصلوا بهم عندما تكونوا بحاجة للرعاية ألسنانكم أو عندمان تكون لديكم أسئلة
عن الصحة الفموية ،قبل أن تبحثوا عن الرعاية العاجلة أو الفورية.

إن طبيب األسنان التابع لكم:

⊲ هو أول جهة لالتصال عندما تكونوا بحاجة للرعاية ألسنانكم ،ما عدا
في الحاالت الطارئة التي تعرض الحياة للخطر ،كالنزيف الذي ال يمكن
السيطرة عليه.
⊲ يقوم يرتب أمور الرعاية المختصة لألسنان ،إذا كنتم بحاجة إليها.

⊲ يحافظ عىل سجالت أسنانكم ويعرف عن صحتكم الفموية عىل أفضل
وجه ،مما يمكنهم عىل تقديم أفضل نصيحة ،حتى في الحاالت الطارئة.
هل لديكم أسئلة؟ إذا كنتم بحاجة للمساعدة في البحث عن طبيب لألسنان أو إذا كانت
لديكم أسئلة عن المنافع المتعلقة بالرعاية الصحية لألسنان ،اتصلوا بمقدمي الخدمة في
خطتكم لألسنان .إن رقمهم موجود عىل بطاقتك التعريفية لألعضاء .إذا كنتم تريدون تغيير
خطة التأمين ألسنانكم أو إذا كنتم بحاجة إىل أي نوع آخر من المساعدة ،اتصلوا بقسم
خدمة الزبائن في هيلث شير ( )Health Share Customer Serviceعىل الرقم
 888-519-3845أو الرقم  771للذين يستخدمون المبرقة الكاتبة ( ،)TTYأو أرسلوا
إلينا رسالة آمنة عىل الموقع اإللكتروني careoregon.org/portal
OHP-21177296-HSO-0609

من ينبغي عليه أن
يزور طبيب األسنان؟

الجميع! لكن الرعاية
المنتظمة بصحة األسنان
ذات أهمية قصوى لألشخاص
الحوامل ،والمصابين
بداء السكري أو حاالت
مزمنة أخرى ،واألطفال.

تعرفوا عىل "كير أوريغون" ()CareOregon

تغطي كير أوريغون ( ،)CareOregonالتي هي خطتك للتأمين الصحي من قبل
ميديكيد ،المنافع والخدمات المتعلقة بطب األسنان .تعلموا المزيد عنا هنا.

عندما يتكلم األشخاص عن ميديكيد في والية أوريغون ،قد تسمعونهم يستخدمون العديد من األسماء أو األحرف
المختلفة .ويرجع السبب في ذلك إىل وجود العديد من المنظمات التي من شأنها التحقق من إنكم تحصلون عىل
الرعاية التي تستحقونها .كيف يمكنكم إعطاء معنى لكل ذلك؟

قد يساعدكم تشبيه ميديكيد في أوريغون بهرم
تدير هيئة أوريغون الصحية ( Oregon Health Authority: OHAبرنامج ميديكيد لوالية
أوريغون بأكملها ،مما يُدعى خطة أوريغون الصحية (.)Oregon Health Plan: OHP
تُ عرف مؤسسة "هيلث شير أوف أوريغون" ( )Health Share of Oregon: HSOبما يُسمى
بمنظمة الرعاية المنسقة ( .)coordinated care organization: CCOتعمل "هيلث شير أوف
أوريغون" تحت إشراف  OHAلخدمة األعضاء في  OHPفي منطقة المقاطعات الثالث.
إن "كير أوريغون" ( )CareOregonواحدة من العديد من مقدمي خدمات التأمين في منطقة
المقاطعات الثالث التي تساعد الـ  CCOالتابعة لهيلث شير في تقديمها للرعاية .كما إننا نساعد
ً
أيضا في تنسيق خدمات الصحة الفموية ألعضائنا عن طريق شركائنا في مجال طب األسنان:
كير أوريغون لطب األسنان ( ،)CareOregon Dentalخدمات طب األسنان لمجتمع أو.دي.إس
( ،)ODS Community Dentalخدمات أدفانتاج لطب األسنان (،)Advantage Dental Services
ومجموعة ويلياميت لطب األسنان (.)Willamette Dental Group
ينسق طبيب أسنانك  -أو المقدم األولي في طب األسنان (primary dental provider:
 - )PDPرعايتك للصحة الفموية مع خطتك لطب األسنان وكير أوريغون .كما إنهم يعملون ً
أيضا
مع األعضاء الطبيين اآلخرين كمقدمك للرعاية األولية ،والصيادلة وغيرهم.

تقدم "كير أوريغون" مثل هذه الخدمات
لألعضاء المشتركين في ميديكيد (:)OHP

⊲رعاية الصحة البدنية
⊲رعاية الصحة العقلية
⊲عالج سوء استخدام المواد
⊲رعاية األسنان
⊲ميديكير عن طريق برنامج كير أوريغون أدفانتيج
()CareOregon Advantage
⊲رعاية المحتضرين والرعاية الملطفة لآلالم عن
طريق منظمة مقدمي الزيارات المنزلية
()Housecall Providers

كما ستتمكنون من استخدام خدمات هامة
مثل ما يلي:
⊲تنسيق الرعاية
⊲الصيدلية
⊲رعاية ما قبل الوالدة والرضع
⊲خيارات في خدمات النقل
⊲خدمات للمترجمين اللغويين
⊲قسم الطوارئ والرعاية العاجلة

يمكنكم الحصول عىل ذلك بلغات أخرى ،أو بأحرف كبيرة أو
بطريقة برايل أو أية صيغة تفضلونها .كما بإمكانكم طلب
حضور مترجم .إن هذه المساعدة مجانية .اتصلوا بالرقم
800‑224-4840أو  711للمبرقة الكاتبة .TTY
careoregon.org

COD-HSO-21176148-AR-1022

OHP-HSO-21-2280

