
Ngumiti, mayroon kang  
pangangalaga sa ngipin

Tinutulungan ng Smile, California ang mga miyembro ng  
Medi-Cal na masulit ang kanilang benepisyo sa ngipin. Nagbibigay 

ang Medi-Cal ng libre o murang mga serbisyo sa ngipin para 
tumulong na manatili ka at ang iyong ngiti na malusog. 

7 Dahilan para Dapat Ka nang Magtakda ng 
Appointment sa isang Dentista ng Medi-Cal Ngayon:

1. Dahil kaya mo! Saklaw ng Medi-Cal 
ang dental.
Libre ang mga pagpapatingin ng 
ngipin o mura ito para sa mga 
miyembro ng Medi-Cal (karapat-
dapat para sa mga benepisyo sa 
ngipin). Maaaring magpatingin ang 
mga nasa hustong gulang taon-taon, 
at maaaring magpatingin ang mga 
bata kada anim na buwan.

2. Hindi pa kailanman nagpatingin ang 
iyong anak sa dentista. 
Maaaring magkaroon ng bulok na 
ngipin ang mga bata nang kasing-
aga ng 2 taong gulang. Protektahan 
ang mga gilagid at ngipin ng iyong 
anak sa pamamagitan ng pagdadala 
sa kanila sa dentista kada anim  
na buwan.

3. Buntis ka!
Malaking bahagi ang kalusugan ng 
iyong bibig sa pagtiyak na malusog 
ang iyong sanggol. Nangangailangan 
ang iyong mga gilagid at ngipin ng 
espesyal na atensyon sa panahong 
ito. Siguraduhing sabihin sa kanila na 
buntis ka kapag magtatakda ka ng 
appointment.

4. Unang kaarawan ng iyong anak!
Magpa-appointment para sa unang 
pagbisita ng iyong anak sa dentista 
sa sandaling lumabas ang kanyang 
unang ngipin o sa kanyang unang 
kaarawan, alinman ang mas mauuna. 
Mahalagang alagaan ang mga ngipin 
ng sanggol hanggang sa matanggal 
ang mga ito.

5. Magsisimula na sa kindergarten ang 
iyong anak.
Upang siguraduhing handa ang iyong 
anak para sa paaralan, iniaatas ng 
batas ng California na magpatingin 
ang iyong anak sa dentista bago ang 
Mayo 31 sa kindergaten o sa unang 
baitang, alinman ang kanilang unang 
taon sa pampublikong paaralan.

6. Lumabas na ang mga permanenteng 
bagang ng iyong anak.
Protektahan ang mga bagang niya 
mula sa mapaminsalang bakterya 
at pagkabulok sa pamamagitan ng 
pagtatakda ng check-up at paghiling 
sa dentista na maglagay ng mga 
molar sealant. Ito ay mabilis, hindi 
masakit at kayang protektahan ang 
mga ngipin ng iyong anak sa likod 
nang ilang taon!

7. Katatapos lang sa high school ng 
iyong anak.
Libre o mura ang mga serbisyo sa 
ngipin ng iyong anak hanggang 
sa edad na 21.Tulungan siyang 
manatili sa kanyang nakagawian 
sa pagpapatingin ng ngipin sa 
pamamagitan ng pagtatakda ng 
appointment sa mga araw na 
malamang na mapupuntahan  
niya ito.
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Ang pagpapanatili sa kalusugan 
ng iyong mga ngipin ang isa sa 

pinakamabuting bagay na magagawa mo 
para sa iyong kabuuang kalusugan.

Para sa malusog na bibig, kailangan mong gawin 
ang higit pa sa pagsisipilyo at paggamit ng floss.
Mahalaga ang kalusugan ng iyong ngipin. Malaki ang koneksiyon ng iyong 
kabuuang kalusugan sa kalusugan ng iyong bibig. Sanaying gawin ang 
mabuting pangangalaga ng bibig sa araw-araw at magtakda ng mga regular 
na pagpapatingin ng ngipin upang mabawasan ang iyong panganib sa mga 
seryosong problema sa kalusugan. 

Maaaring kabilang sa mga saklaw na serbisyo ang:
 • Mga pagsusuri at x-ray
 • Mga paglilinis
 • Mga sealant
 • Mga paggamot ng fluoride
 • Mga pasta at crown*
 • Scaling at root planing
 • Mga paggamot na root canal

 • Mga serbisyong pang-emergency
 • Pagbunot ng ngipin
 • Periodontal maintenance
 • Mga kumpleto at di-kumpletong pustiso
 • Mga denture reline
 •  Orthodontics (braces) para sa edad 21 

at mas bata na karapat-dapat

Alamin ang higit pa tungkol sa mga serbisyong ito sa SmileCalifornia.org.
*Ang mga crown sa mga molar o premolar (mga ngipin sa likod) ay maaaring saklaw sa ilang mga sitwasyon.

Simula noong Enero 1, 2018, ibinalik ng Departamento ng mga Serbisyo sa 
Pangangalagang Pangkalusugan (DHCS) ang mga benepisyo sa ngipin ng nasa 
hustong gulang para sa mga miyembrong edad 21 at mas matanda na may full-scope 
dental coverage. 

Para sa kumpletong listahan ng mga saklaw na serbisyo, bisitahin ang  
SmileCalifornia.org.

Makakatipid ka ng oras at pera sa mabuting 
pangangalaga ng bibig at karaniwang mga 
pagpapatingin ng ngipin.

Nagbibigay 
ang Medi-Cal Dental 
ng libre o murang mga 
pagpapatingin kada anim 
na buwan para sa mga 
miyembrong wala pang 21 
taong gulang.  

MGA SANGGOL 
Dapat ganapin ang unang pagbisita ng iyong anak 
sa dentista matapos na lumabas ang kanyang 
unang ngipin, ngunit hindi lalampas sa kanyang 
unang kaarawan. Mahalaga ang baby teeth sa 
kalusugan at paglaki ng iyong anak. Nakakatulong 
ang mga ito sa kanyang pagnguya, pagsasalita at 
pagngiti. 

MGA BATA
Nagsisimulang mawala ng mga bata ang kanilang 
baby teeth nang kasing-aga ng limang taong 
gulang. Ito ay kapag nagsisimulang lumabas ang 
kanilang mga permanenteng ngipin. Humingi sa 
dentista ng mga molar sealant para tumulong 
na protektahan ang mga bagang ng iyong anak 
sa pagkabulok. Ang mga batang walang sealant ay halos tatlong beses na mas 
marami ang bulok na ngipin kaysa sa mga may sealant.*  

MGA TINEDYER
Ang pagkonsumo ng matatamis na pagkain at inumin, na madalas na ginagawa ng 
mga tinedyer, ay naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib ng karamdaman 
sa gilagid at pagkabulok ng ngipin. Ang mga tinedyer na patuloy na regular na 
nagpapatingin ay siguradong may mabuting kalusugan ng bibig hanggang sa 
kanilang pagkakagulang. 

Nagbibigay ang Medi-Cal 
Dental sa mga miyembro 
na lampas sa edad na 21 
ng libre o murang mga 
pagpapatingin kada 12 
buwan.  

PAGBUBUNTIS
Nakakatulong ang mabuting pangangalaga 
sa kalusugan ng bibig para maiwasan ang 
mga problema habang nagbubuntis. Bilang 
miyembro ng Medi-Cal, saklaw ka sa panahon 
ng iyong pagbubuntis at 12 buwan pagkatapos 
mong ipanganak ang iyong sanggol. Ang 
pinakamabuting panahon para magpatingin sa 
dentista ay sa iyong ikalawang trimester  
(linggo 13 hanggang 27 ng pagbubuntis). 

MGA NASA HUSTONG GULANG
Habang tumatanda tayo, nagiging mas 
mahalaga ang pangangalaga sa ating kalusugan. 
Nakakatulong ang mabuting kalusugan ng bibig 
para maiwasan ang pagkawala ng ngipin at 
pabutihin ang pisikal na kalusugan.

MGA NAKATATANDA
Bilang nakatatandang nasa hustong gulang, mas madali kang magkaroon ng 
karamdaman sa gilagid at iba pang mga problema sa kalusugan ng bibig, ngunit 
sa pamamagitan ng pagsisipilyo nang dalawang beses kada araw, paggamit ng 
floss araw-araw at higit sa lahat, regular na pagpapatingin sa iyong dentista, 
mapapababa mo ang iyong panganib.

*Pinagkunan: Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html
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