
Bảo hiểm Nha Khoa  
Washington Apple Health
Tờ rơi này giới thiệu khái quát về các dịch vụ nha khoa hiện có dành  
người lớn từ 21 tuổi trở lên được bao trả bởi Washington Apple Health 
(Medicaid). Các hạn chế có thể áp dụng.
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Các dịch vụ được bao trả
Quy Trình Chẩn Đoán
•  Kiểm tra
•  Kiểm tra toàn diện 
•  Kiểm tra định kỳ 
•  Kiểm tra có giới hạn 

X quang
•  Một loạt phim toàn hàm
•  Phim chụp cả hàm trên và hàm 

dưới (chụp x quang phát hiện 
lỗ sâu)

•  Phim chụp Panorex (chụp x 
quang hai chiều hiển thị cả 
hàm răng trên và hàm răng 
dưới trên cùng một phim)

•  Phim chụp quanh chóp  
(chụp x quang đơn)

Dịch Vụ Phòng Ngừa
•  Vệ sinh răng đơn giản (làm sạch) 
•  Bôi Fluoride 

Phục Hình (trám răng)
•  Phục hình răng bằng vật  

liệu composite hoặc vật  
liệu amalgam

Bệnh nha chu  
(bệnh nướu)
•  Cạo vôi và làm láng mặt  

gốc răng (làm sạch sâu) 
•  Điều trị viêm nha chu 

Nội nha (ống tủy  
chân răng)
•  Chỉ răng cửa (trước) 

Toàn Bộ Hàm/Một Phần 
Hàm Răng Giả
•  Toàn hàm răng giả 
•  Một phần hàm răng giả 
•  Đệm hàm và thay nền của  

toàn hàm và một phần  
hàm răng giả 

Phẫu Thuật Răng Miệng
•  Nhổ răng
•  Sinh thiết
•  Chuẩn bị trồng răng giả  

(tạo hình xương ổ răng)
Dịch Vụ Phụ Trợ Chung
•  Thuốc tê làm giảm đau
•  Gây tê toàn bộ (tiền mê sâu) 
•  Gây tê tỉnh qua tĩnh mạch  

ở miệng (tiền mê vừa)

Các dịch vụ không được bao trả
(bao gồm, nhưng không giới hạn các dịch vụ sau đây)

•  Cầu răng

•  Cấy ghép răng

•  Mão răng

Nha Trợ Giúp Người Tàn Tật (DDD) 
và các thân chủ đang cư trú ở một 
Viện Dưỡng Lão Cao Cấp (SNF) 
hoặc Cơ Sở Sinh Hoạt Mới (ALF)
•  Tất cả các dịch vụ trên đây, cùng với tần  

suất một số dịch vụ ngày càng tăng

Để biết thêm thông tin về các phúc  
lợi nha khoa được bao trả của quý vị: 
Trực tuyến: www.hca.wa.gov/dental-services
Điện thoại:  1-800-562-3022


