Thẻ ID Thành viên của quý vị
Quý vị có thể chọn một chương trình bảo
hiểm nha khoa từ một trong năm đối tác của
chúng tôi. Thông tin về bảo hiểm nha khoa
của quý vị nằm ở mặt sau thẻ ID Thành viên
Health Share của quý vị.

Name
MEMBER NAME
Member ID ABC1234

JUN 2021

Language ENGLISH

For urgent care, call your PCP 24 hours/day
In an emergency, call 911 or go to the hospital
Health Share of Oregon
www.healthshareoregon.org
503-416-8090 or 888-519-3845
TTY/TDD 711

Physical Health Plan
CareOregon

800-224-4840 (TTY/TDD 711)

Dental Health Plan
CareOregon Dental

888-440-9912 (TTY/TDD 711)

Rx BIN/Rx PCN: 610011/IRX
Rx Grp: CORMCAID

Primary Care Provider (PCP)
PHYSICAL HEALTH
CLINIC
503-000-0000

Primary Dental Provider (PDP)
DENTAL CLINIC
800-000-0000

Mental Health & Substance Use Plan
CareOregon 503-416-4100

Khi nào quý vị nên gọi cho chương trình bảo hiểm nha khoa
Hãy gọi cho chương trình bảo hiểm nha khoa nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo
hiểm, hoặc nếu quý vị muốn được trợ giúp với việc lấy hẹn khám nha khoa hay tìm một
nha sĩ mới. Số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng được ghi dưới đây và trên
thẻ ID Thành viên của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm nha sĩ trên trang web của chương
trình bảo hiểm nha khoa.
Advantage Dental
Số gọi miễn phí: 866-268-9631
advantagedental.com

CareOregon Dental
Số gọi miễn phí: 888-440-9912
careoregondental.org

Kaiser Permamente
Số gọi miễn phí: 800-813-2000
kaiserpermanentedentalnw.org

ODS
Số gọi miễn phí: 800-342-0526
modahealth.com/ohp

Willamette Dental Group
Số gọi miễn phí: 855-433-6825
willamettedental.com

TTY: 711
(áp dụng cho tất cả chương trình
bảo hiểm nha khoa)

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, theo định dạng
chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc một định dạng khác theo ý muốn. Quý
vị cũng có thể yêu cầu được thông dịch viên hỗ trợ. Sự trợ giúp này là
miễn phí. Gọi 800-224-4840 hoặc TTY (Đường dây Dành cho Người Khiếm
thính hoặc Khuyết tật về Phát âm) 711. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi
chuyển tiếp. Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ một thông dịch viên
có chứng nhật và đủ tiêu chuẩn chuyên về chăm sóc sức khỏe.
OHP-HSO-19-345
HSO-20144250-VI-0303

Hãy mỉm cười!

Quý vị có bảo hiểm nha khoa

Để có sức khỏe tốt, răng và nướu
của chúng ta cũng phải tốt
Chăm sóc răng, nướu là yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tổng thể.
Đó là lý do tại sao bảo hiểm Health Share of Oregon và Chương Trình Y Tế Oregon
(Oregon Health Plan, hoặc OHP) của quý vị có bao gồm bảo hiểm nha khoa.

Chăm sóc răng miệng cho người lớn và trẻ em

Hầu hết lợi ích bảo hiểm nha khoa của chúng tôi áp dụng cho mọi lứa tuổi. Thành
viên từ sơ sinh đến 20 tuổi hoặc đang mang thai được hưởng thêm các quyền
lợi bổ sung.

Quý vị cần được giúp lấy hẹn với nha sĩ?

Là thành viên của Health Share, quý vị có thể được hỗ trợ với việc đưa đón khi quý vị
đi nha sĩ nếu quý vị không thể tự mình đi lại. Tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị, quý vị
có thể được cho vé đi xe/tàu công cộng, được xe đưa đón tận nơi, hoặc được giúp trả
tiền xăng. Trợ giúp này hoàn toàn miễn phí dành cho quý vị.

Lợi ích bảo hiểm khoa của quý vị
Khám răng, chụp X-quang và vệ sinh răng
Bịt răng (lớp phủ bảo vệ răng hàm; thành viên từ 15 tuổi trở xuống)
Phương pháp điều trị bằng florua
Làm sạch sâu để điều trị bệnh nướu răng
Trám răng
Bọc mão răng (có giới hạn)
Nhổ răng
Răng giả một phần hàm, thường là năm năm một lần
Răng giả nguyên hàm, thường 10 năm một lần
Lấy ổng tủy (có giới hạn)
Lưu ý: Một số lợi ích có giới hạn hoặc cần được chương trình bảo hiểm nha khoa của quý vị chấp
thuận trước. Thắc mắc? Hãy hỏi nha sĩ của quý vị. Hoặc liên hệ với chương trình bảo hiểm nha
khoa. Số điện thoại có trên thẻ ID Thành viên của quý vị và mặt sau của tài liệu này.

Dịch vụ này được cung cấp thông qua tổ chức Ride to Care.
Chi tiết: RideToCare.com hoặc gọi 855-321-4899; TTY: 711

Chăm sóc nha khoa cấp cứu hoặc khẩn cấp

Nếu quý vị cần được chăm sóc nha khoa cấp cứu hoặc khẩn cấp, dịch vụ đó sẽ được
bảo hiểm. Luôn cố gắng gọi cho nha sĩ hoặc chương trình bảo hiểm nha khoa của
quý vị trước khi đến phòng cấp cứu (ER), kể cả vào ban đêm hoặc cuối tuần. Một
chuyên gia y tế sẽ giúp quý vị quyết định phương hướng xử lý.

Chăm sóc răng miệng chuyên khoa

Đôi khi nha sĩ của quý vị có thể quyết định quý vị cần được chăm sóc răng miệng
chuyên khoa. Thông thường dịch vụ này chỉ được bảo hiểm nếu quý vị được nha sĩ
giới thiệu và chương trình bảo hiểm nha khoa của quý vị đã chấp thuận trước dịch vụ
này. Chương trình bảo hiểm nha khoa của quý vị có thể giúp quý vị.

Để có sức khỏe răng miệng tốt, quý vị cần được nha sĩ khám
định kỳ hàng năm.
Ngay cả khi quý vị không có răng, nha sĩ sẽ:
• Tìm dấu hiệu của ung thư miệng
• Kiểm tra sức khỏe răng giả của quý vị hoặc tư vấn về răng giả

Gặp nha sĩ mỗi năm
một lần là cách
tuyệt vời để chăm
sóc bản thân
Khám sức khỏe răng miệng và chăm
sóc tốt tại nhà (đánh răng và dùng chỉ
nha khoa) sẽ giúp quý vị tránh được
bệnh nướu răng. Bệnh nướu răng là
nguyên nhân phổ biến nhất gây mất
răng ở người lớn. Chúng tôi quan tâm
đến răng và nướu của quý vị!

