
California Dental Association
1201 K Street, Sacramento, CA 95814

800.232.7645    cda.org

®

Đội nha khoa
Cần Biết Trước Khi Đi: Hướng dẫn của 
Bệnh nhân về Nha Khoa

Hầu hết các bệnh nhân đều quen thuộc với nha sĩ tổng quát.  
Nha sĩ tổng quát cung cấp các dịch vụ toàn diện, từ khám nha 
khoa đến phẫu thuật nha khoa.

Nha sĩ có thể đã nhận được bằng DDS hoặc bằng DMD.  Các 
trường nha khoa ở Hoa Kỳ phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm 
định giống nhau và không có sự khác biệt giữa hai văn bằng 
này.

Trong khi hầu hết các nha sĩ đa khoa đều có thể cung cấp 
các thủ thuật nha khoa, bệnh nhân có thể được giới thiệu đến 
chuyên gia nếu nha sĩ tổng quát cảm thấy chuyên môn đặc biệt 
là cần thiết.

Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ mô tả chín chuyên môn đặc biệt 
được công nhận này:

• Người nội nha – Ưu tiên phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị 
bệnh tật, và thương tích của các mô mềm bên trong răng 
(kênh rễ)

• Bác sĩ phẫu thuật Miệng-Hàm-Mặt – Chữa trị thương tích 
và biến dạng, nhổ răng và thực hiện phẫu thuật miệng, 
hàm và mặt.

• Bác sĩ chỉnh răng – Quy định và đặt các dụng cụ chỉnh 
hình, chẳng hạn như niềng răng, để sắp xếp răng và cải 
thiện sức khỏe và ngoại hình.

• Nha sĩ Nhi khoa – Chuyên môn về sức khoẻ nha khoa của 
trẻ từ khi sinh ra đến tuổi thanh niên, kể cả trẻ em có nhu 
cầu chăm sóc sức khoẻ đặc biệt.

• Nha sĩ nướu – Điều trị bệnh nướu.
• Nhà tạo mẫu (Prosthodontist) – Thiết kế và lắp cầu răng và 

răng giả.
• Chuyên gia Y tế Công cộng – Điều phối và quản lý các 

chương trình chăm sóc sức khoẻ răng miệng toàn cộng 
đồng, bao gồm giáo dục công cộng về phòng ngừa bệnh 
răng miệng.

• Bác sĩ xạ quang miệng-hàm-mặt – Sử dụng hình ảnh và 
công nghệ liên quan để chẩn đoán và quản lý một số bệnh 
ảnh hưởng đến miệng và hàm, và các vùng liên quan của 
đầu và cổ.

• Bác sĩ nha khoa miệng-hàm-mặt – Chuyên môn trong 
việc xác định và quản lý các bệnh về miệng.  Điều tra các 
nguyên nhân, quá trình và ảnh hưởng của các bệnh này.

Thành viên của Nhóm Nha khoa
Ai làm gì

Nha sĩ
Nha sĩ có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi thứ đang diễn 
ra tại phòng nha sĩ.  Chỉ có nha sĩ được cấp phép được đào tạo 
và ủy quyền để chẩn đoán các vấn đề về sức khoẻ răng miệng, 
lên kế hoạch điều trị hoặc kê toa thuốc.

Dưới sự giám sát, nha sĩ được cấp phép có thể ủy thác một số 
giai đoạn điều trị nha khoa cho các thành viên khác của đội nha 
khoa.

Nha sĩ vệ sinh răng miệng (Dental Hygienist)
Có ba loại nha sĩ vệ sinh răng miệng:
1. Nha sĩ vệ sinh răng miệng có đăng ký (RDH)
2. Nha sĩ vệ sinh răng miệng có đăng ký theo Chức năng Mở 

rộng (RDHEF)
3. Nha sĩ vệ sinh răng miệng có đăng ký theo Thực hành thay 

thế (RDHAP)

Nha sĩ vệ sinh răng miệng (RDH) sử dụng kiến   thức và kỹ 
năng của mình để giúp ngăn ngừa bệnh răng miệng, làm sạch 
răng và cung cấp phương pháp điều trị không phẫu thuật để 
hỗ trợ sức khoẻ nướu, sử dụng các chất phòng ngừa cho răng 
và hướng dẫn bệnh nhân ở tất cả các khía cạnh vệ sinh răng 
miệng.

RDHEF có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một RDH 
ngoài việc đã được giáo dục / đào tạo bổ sung cho phép họ 
thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài những gì một RDH được 
phép thực hiện.

RDHAP có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một RDH 
cộng với việc hoàn thành chương trình giáo dục / đào tạo bổ 
sung cho phép họ thực hành độc lập cung cấp các dịch vụ vệ 
sinh răng miệng ở một số cơ sở bên ngoài văn phòng nha khoa, 
bao gồm nhà ở của gia đình, trường học, nhà ở chung cư và 
các cơ sở khác.

Trợ lý Nha khoa
Có ba loại trợ lý nha khoa.
1. Trợ lý Nha khoa (DA)
2. Trợ lý Nha sĩ Đăng ký (RDA)
3. Trợ lý nha khoa đăng ký theo Chức năng mở rộng (RDAEF)

(Tiếp tục trang tiếp theo)
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Dưới sự giám sát của nha sĩ được cấp phép, trợ lý nha khoa 
(DA) có thể thực hiện các nhiệm vụ như chuẩn bị bệnh nhân 
điều trị nha khoa, chuẩn bị vật liệu để sử dụng trong các thủ tục 
nha khoa, trợ giúp nha sĩ ngay bên ghế, chụp và xử lý X-quang. 
Danh mục này không có giấy phép.

RDA thực hiện tất cả các nhiệm vụ và thủ tục của trợ lý nha 
khoa, nhưng do tình trạng đào tạo và giấy phép của họ, được 
thực hiện các thủ tục điều trị nha khoa khác trong phạm vi giấy 
phép của họ.

Giống như RDA, RDAEF có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ 
và thủ tục mà các trợ lý nha khoa có thể thực hiện, nhưng do 
kết quả của việc học / đào tạo thêm và được cấp phép, họ được 
phép thực hiện các thủ tục điều trị bổ sung trong phạm vi giấy 
phép của họ.

Các văn phòng Nha khoa phải niêm yết danh sách các nhiệm vụ 
nha khoa phụ trợ được phép trong phòng.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Nha khoa
Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nha khoa chịu trách nhiệm 
sản xuất thân răng, cầu răng và các thiết bị khác để thay thế 
hoặc sửa chữa răng.  Quá trình này là cả nghệ thuật và khoa 
học, đòi hỏi các kỹ thuật viên làm việc chặt chẽ với nha sĩ để 
đáp ứng nhu cầu của từng bệnh nhân.

Quản lý Văn phòng / Điều phối viên Chăm sóc Bệnh nhân
Người quản lý văn phòng / điều phối viên chăm sóc bệnh nhân 
thường chào đón bạn tại văn phòng, hẹn, lấy thông tin về bảo 
hiểm và thanh toán, và làm nguồn thông tin cho văn phòng.


