
 أهم المعلومات عن تغطية العناية باألسنان المتاحة لك
Michigan Dental Program برنامج

لالستفادة من برنامج Michigan Dental Program (MDP) الذي تديره Delta Dental، يجب عليك أن تحصل على الخدمات من طبيب أسنان مسجل في 
شبكة ™Delta Dental PPO حتى تستفيد من تغطية خدماتك. وفي حالة حصولك على الخدمات من طبيب أسنان في شبكة ®Delta Dental Premier أو 

طبيب أسنان غير مشترك، فلن يتم دفع أي مبالغ مقابل الخدمات، وستتحمل أنت أي نفقات. 

أطباء أسنان شبكة Delta Dental PPO—بموجب شروط خطتك للعناية باألسنان، فإنك تحصل على المزايا عند االستعانة بأطباء أسنان ضمن شبكة 
Delta Dental PPO، وهؤالء األطباء يوافقون على قبول المبلغ المعتمد من Delta Dental’s PPO لتسوية مقابل الخدمات المشمولة بالتغطية بالكامل. 

أطباء أسنان شبكة Delta Dental Premier—على الرغم من أن أطباء أسنان شبكة Delta Dental Premier هم مقدمو خدمة مشتركون مع 
Delta Dental، فإن برنامج MDP ال يغطي الخدمات التي يقدمها أطباء األسنان في تلك الشبكة، وستتحمل أنت مسؤولية سداد جميع التكاليف عند االستعانة بطبيب 

.Delta Dental PPO أسنان خارج شبكة

أطباء األسنان غير المشتركين—أطباء األسنان غير المشتركين هم أطباء األسنان الذين ال يشتركون مع Delta Dental. وال يغطي برنامج MDP الخدمات التي 
تقدمها هذه الفئة من مقدمي الخدمات وعندما تستعين بمقدم خدمة غير مشترك فإنك تتحمل جميع التكاليف.

مثال على االستفادة من التغطية المتاحة لك
كما يتضح من الجدول التالي، فإن ذهابك إلى طبيب أسنان ضمن شبكة Delta Dental PPO يضمن لك تحمل أقل مبلغ من مالك الخاص.

طبيب أسنان 
DELTA DENTAL PPO

 DELTA طبيب أسنان
DENTAL PREMIER

طبيب أسنان خارج الشبكة

 التنظيف
للبالغين

90 دوالر90 دوالر90 دوالرأتعاب مقدم الخدمة

63 دوالر77 دوالر54 دوالرالحد األقصى المسموح به لألتعاب

بدون تغطيةبدون تغطية%100مستوى التغطية

Delta Dental 0 دوالر0 دوالر54 دوالرالمبلغ الذي تتحمله

90 دوالر77 دوالر0 دوالرالمبلغ الذي تتحمله أنت

التاج

950 دوالر950 دوالر950 دوالرأتعاب مقدم الخدمة

744 دوالر898 دوالر675 دوالرالحد األقصى المسموح به للرسوم

بدون تغطيةبدون تغطية%100مستوى التغطية

Delta Dental 0 دوالر0 دوالر675 دوالرالمبلغ الذي تتحمله

950 دوالر898 دوالر0 دوالرالمبلغ الذي تتحمله أنت

مالحظة: أمثلة المبالغ في الجدول السابق للتوضيح فقط. وقد تختلف األتعاب والمبالغ التي ُترد إليك حسب المكان وطبيب األسنان، ومع ذلك، فإن المبالغ المذكورة توضح طريقة تحديد المبلغ المدفوع.

 هل لديك أسئلة؟ اتصل بخدمة عمالء Delta Dental of Michigan على الرقم 
.www.deltadentalmi.com 0149-524-800  أو تفضل بزيارة



Michigan Dental Program الخدمات المشمولة بالتغطية وغير المشمولة بالتغطية في برنامج

الخدمات المشمولة بالتغطية
فحوص الفم (مرتان في كل عام تقويمي)  •

الفحوص التي تركز على مشكلة معينة  •

األشعة السينية  •

األشعة السينية بشريط اإلطباق (مرة واحدة في كل عام تقويمي)  •

األشعة السينية الكاملة للفم أو البانورامية (مرة كل خمسة أعوام)  •

األشعة السينية المحدودة على محيط ذروة األسنان حسب الحاجة  •

تنظيف األسنان (ثالث مرات في كل عام تقويمي)  •

إنضار الفم بالكامل (مرة في كل عام تقويمي)  •

إزالة القلح وتخطيط الجذور (مرة واحدة كل 24 شهًرا)؛ وُيسمى هذا   •
أحياًنا التنظيف العميق

عالج دواعم األسنان، بعد إزالة القلح وتخطيط الجذر (ثالث مرات في كل   •
عام تقويمي)

طالء األسنان بالفلورايد في العيادة (ثالث مرات في كل عام تقويمي) في   •
مواعيد تنظيف األسنان

معجون أسنان يحتاج لوصفة طبية (ثالث مرات في كل عام تقويمي مع   •
التنظيف)

جراحة استئصال اللَِّثة وسديلة اللَِّثة (مرة واحدة كل 36 شهًرا)  •

الختامات السنية مشمولة بالتغطية للضرسين الطاحنين الدائمين األول   •
والثاني

خزعة الفرشاة  •

حشو تجاويف األسنان  •

التيجان والبنى التحتية لألسنان أرقام 3–14 و19–30:  •

الحد األقصى تاجان في كل عام تقويمي   •

ُيدفع مقابل تاج واحد على السن نفسه (مرة واحدة في كل خمس   •
أعوام)

ال يوجد دفع مقابل التيجان على الضرسين الطاحنين الثاني والثالث؛   •
أرقام األسنان المستبعدة هي 1 و2 و15 و16 و17 و18 و31 و32

ِحَماُء اإلِْطباق (مرة واحدة كل خمس أعوام)  •

القناة الجذرية لألسنان أرقام 3–14 و19–30:   •

بما ال يزيد عن قناتين جذريتين في كل عام تقويمي  •

ال يوجد دفع مقابل القنوات الجذرية على الضرسين الطاحنين الثاني   •
والثالث؛ أرقام األسنان المستبعدة هي 1 و2 و15 و16 و17 و18 

و31 و32

خلع األسنان، البسيط والجراحي  •

جراحات الفم األخرى المحدودة  •

التخدير/التهدئة عن طريق الوريد (عندما تكون ضرورية طبًيا)  •

طقم أسنان كامل (مرة واحدة في كل خمسة أعوام)  •

طقم أسنان جزئي (مرة واحدة في كل خمسة أعوام)  •

ضبط طقم األسنان وإصالحه  •

تغيير قاعدة طقم األسنان وإعادة تبطينه (مرة واحدة في كل ثالثة أعوام)  •

تهيئة األنسجة (مرتان في كل ثالثة أعوام)  •

إعادة تثبيت التيجان والجسور  •

الجسور للقوس العلوي فقط — ستدفع خطة العناية باألسنان فقط مقابل   •
البورسلين الُمدمج في جسر معدني ثابت مكون من ثالث وحدات الستبدال 

سن واحد مفقود (مرة واحدة في كل خمسة أعوام)

العالج الطارئ  •

الخدمات غير المشمولة بالتغطية
إذا كنت بحاجة إلى خدمة ليست مشمولة بالتغطية، فيجب أن تسدد تكلفتها. فيما 

يلي بعض الخدمات غير المشمولة بالتغطية:

أي خدمات عناية باألسنان يؤديها طبيب أسنان غير تابع لشبكة   •
(PPO أطباء أسنان غير تابعين لشبكة) Delta Dental PPO

التيجان على الضرسين الطاحنين الثاني والثالث؛ أرقام األسنان المستبعدة   •
هي 1 و2 و15 و16 و17 و18 و31 و32

القنوات الجذرية على الضرسين الطاحنين الثاني والثالث؛ أرقام األسنان   •
المستبعدة هي 1 و2 و15 و16 و17 و18 و31 و32

الجسور للقوس السني السفلي  •

الجسور التي تشمل أربعة أسنان أو أكثر   •

الجسور المصنوعة بالكامل من هياكل البورسلين/السيراميك  •

جراحة دواعم األسنان، باستثناء جراحة استئصال اللَِّثة وسديلة اللَِّثة  •

مشابك التقويم  •

زراعة الغرسات وخدمات الغرسات   •

زراعة التيجان أو األسنان الصناعية المثبتة في غرسة  •

تجميل األسنان بما في ذلك تبييض األسنان  •

أطقم األسنان المؤقتة  •

التصوير ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد باألشعة السينية   •

الخدمات المشمولة بالتغطية بموجب برنامج عالج بالمستشفى أو برنامج   •
جراحي/طبي أو برنامج لألدوية التي ال ُتصرف إال بوصفة طبية

(TMJ) ّية ْدِغيُّة الَفكِّ عالج اضطراب المفاصل الصُّ  •

الحشوات المصبوبة، والراصعات   •
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