دندانپزشکان ،شما را مداوا می کنند که ربطی به بیمه درمانی دندانپزشکی شما ندارد
پوشش در بین بیمه های درمانی
دندانپزشکی متفاوت است

براساس بررسی سنجش های بهداشتی کانادا
در سال  62 ،2010درصد اهالی کانادا
بیمه درمانی دندانپزشکی دارند ولی بسیاری
از اشخاص به این موضوع توجه ندارند که
بیمه های درمانی گروهی برای برآوری
نیازهای بهداشتی شخصی طراحی نشده
اند .بیمه های درمانی دندانپزشکی جزء
ارزشمندی از مزایای بهداشتی گسترده می
باشند و برای جبران هزینه های مداوای
دندانپزشکی طراحی شده اند .آگاهی از نحوه
عملکرد بیمه های درمانی دندانپزشکی می
تواند به بیماران کمک کند تا تصمیم آگاهانه
ای را با همکاری دندانپزشک یا متخصص
مجاز خود اتخاذ کنند.

پوشش بیمه درمانی دندانپزشکی شما بخشی
از برنامه مزایای شما بوده و براساس
نیازهای مراقبت درمانی دندانپزشکی شما
(یا خانواده شما) نمی باشد .هر بیمه درمانی
دندانپزشکی متفاوت می باشد .پوشش
براساس خدمات تحت پوشش در قرارداد؛
درصد هزینه های تحت پوشش برای هریک
از خدمات؛ و حداکثرهای سالیانه متفاوت می
باشد .خریدار برنامه درمانی ،از قبیل اتحادیه
کارگری یا کارفرمای شما و نه دندانپزشک
در هنگام خرید بیمه درمانی در مورد موارد
تحت پوشش تصمیم می گیرد.

مسئولیت دندانپزشک

مسئولیت های بیمار

درست مثل پزشک شما ،دندانپزشک یا
متخصص مجاز بسیار کارآموزی دیده است.
توصیه ها برای مداوا براساس نیازهای
بهداشت دهان و دندان شما بوده و پوشش
بیمه دندانپزشکی آنرا مشخص نمی کند .بیمه
درمانی دندانپزشکی قراردادی بین شخص
ثالث (نظیر کارفرمای شما) و شرکت بیمه
می باشد .عملکردها و درصدهای تحت
پوشش توسط این قرارداد مشخص شده که
ربطی به دندانپزشک شما ندارد.

کارکنان مطب دندانپزشکی متخصص بیمه
درمانی شما نیستند .شما مسئول هستید که با
پوشش بیمه درمانی خود آشنا باشید که شامل
هرگونه تغییرات می شود .از سرپرست
مزایا یا ارائه کننده بیمه خود برای کتابچه یا
اطالعات مربوط به بیمه درمانی که مختص
پوشش شما می شود درخواست کنید.

دندانپزشک می تواند به شما کمک کند تا
پوشش بیمه خود را درک کنید و به شما در
تعیین هزینه مداوا از قبل کمک کند .اینکار
تخمین خوبی از آنچه تحت پوشش بیمه
درمانی شما قرار گرفته و آنچه شما پرداخت
خواهید نمود را قبل از شروع مداوا در
اختیار شما قرار می دهد.

سهم بیمه شده (فرانشیز)
علیرغم هزینه های واقعی ،بیشتر بیمه
های درمانی دندانپزشکی بین  50و 80
درصد هزینه مراقبت درمانی دندانپزشکی
را پرداخت می نمایند .هر بخش از هزینه
ای که توسط بیمه درمانی شما پوشش داده
نشده بایستی توسط شما پرداخت شود و سهم
بیمه شده نام دارد (مشابه فرانشیز برای بیمه

یکی از مزایای مهم برای حمایت از بهداشت دهان و دندان بیمه درمانی دندانپزشکی می باشد .با بیمه درمانی خود آشنا شده
و گزینه های درمانی را با دندانپزشک خود در میان بگذارید تا تصمیم آگاهی را در مورد نیازهای مراقبت دندانپزشکی خود
اتخاذ کنید.

اتومبیل یا منزل شما) .فرم خسارت که به
شرکت بیمه شما تسلیم می شود یک قرارداد
می باشد .دندانپزشک یا متخصص مجاز شما
تعهد اخالقی و قانونی دارند که سهم بیمه شده
را از شما اخذ نمایند.
برخی مطب های دندانپزشکی ،به عنوان
ارائه خدمات به بیماران ،برای سهم تحت
پوشش برای مداوا مستقیما ً برای شرکت بیمه
صورتحساب ارسال می کنند .هزینه کامل این
فرایند که شامل سهم بیمه شده (یا فرانشیز)
یا هزینه هرگونه خدماتی می شود که تحت
پوشش بیمه درمانی نمی باشد بایستی در
هنگام ارائه مداوا از بیمار اخذ شود.

هزینه های دندانپزشکی چگونه
تعیین می شوند؟
انجمن دندانپزشکی بریتیش کلمبیا یک
راهنمای هزینه توصیه شده را برای
دندانپزشکان و متخصصین مجاز در  BCبه
طور سالیانه تهیه می کند .بیشتر بیمه های
درمانی درصدهای تحت پوشش را براساس
این راهنما قرار می دهند.
دندانپزشکان و متخصصین مجاز در کانادا
از جدول هزینه ای تبعیت نکرده و در عوض
خودشان قیمت های خود را برای پوشش این
اقالم تنظیم می کنند :هزینه های آزمایشگاهی
و مواد مرغوب الزم برای انجام فرایند
شما که مستقیما ً توسط دندانپزشک پرداخت
می شود؛ حقوق ها؛ اجاره؛ آموزش مستمر
اجباری؛ وسایل؛ و همه هزینه های مربوط به
گرداندن مطب دندانپزشکی.

در بهداشت دهان و دندان خود نقش فعالی را ایفا کنید:
•با بیمه درمانی دندانپزشکی خود و آنچه
تحت پوشش می باشد قبل از قرار ویزیت
دندانپزشکی خود آشنا شده و از سهم هزینه
های خود آگاه شوید.
•برای آینده برنامه ریزی کنید .هنگامیکه
برای بازنشستگی خود برنامه ریزی می
کنید همه هزینه های بهداشتی گسترده خود
را در نظر بگیرید.

Farsi

•همه گزینه های مداوای خود را با
دندانپزشکتان در میان بگذارید تا براساس
نیازهای بهداشت دهان و دندان خود تصمیم
آگاهانه ای را اتخاذ کنید .از هرگونه
خطرات مربوط به تأخیر یا عدم قبول مداوا
آگاه شوید.

•سهم بیمه شده الزم را پرداخت کنید .شما
انتظار دارید که دندانپزشک یا متخصص
مجاز شما در مورد مراقبتی که نیاز دارید
صداقت نشان دهند ،و شرکت بیمه همین
انتظار را دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر با دندانپزشک خود صحبت کنید یا برای مرور فهرستی از سؤاالت
معمول در مورد بیمه های درمانی دندانپزشکی از  yourdentalhealth.caبازدید کنید.

•پیشگیری هنوز بهترین مداوا برای همه
اعضای خانواده شما می باشد؛ هرروز
مسواک بزنید و نخ دندان بکشید؛ مصرف
نوشیدنی ها و اسنک های پرشکر را محدود
کنید؛ سیگار نکشید؛ و حداقل سالی یکبار
برای معاینه با دندانپزشک وقت بگیرید تا
مشکالت ،قبل از پیچیده و پرهزینه شدن
شناسایی شوند.

