7 ເຫດຜົົນທ່່ ານຄວນກຳຳ�ນົົດເວລານັັດໝາຍ ກັັບທັັນຕະແພດ
ຂອງ Medi-Cal ໃນຕອນນີ້້�ຄືື:
1. ເພາະວ່່ າທ່່ ານເຮັັດໄດ້້ ! Medi-Cal ມີີ
ການຄຸ້້�ມຄ
 ອງແຂ້້ ວໃ
 ຫ້້ .
ການກວດສຸຸ ຂະພາບແຂ້້ ວແມ່່ ນບໍ່່�
ເສຍຄ່່າ ຫຼື� ື ລາຄາຕ່ຳຳ��ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກ
Medi-Cal (ທີ່່�ມີີສິິດໄດ້້ ຮັ
 ັ ບຜົົນ
ປະໂຫຍດທາງດ້້ ານແຂ້້ ວ). ຜູ້້� ໃຫ່່ ຍ
ສາມາດເຮັັດການກວດໄດ້້ ທຸຸ ກໆປີີ ແລະ
ເດັັກນ້້ ອນສາມາດກວດທຸຸ ກໆຫົົກ
ເດືື ອນ.
2. ລູູ ກຂອງທ່່ ານບໍ່�່ ເຄີີຍໄປພົົບ
ທັັນຕະແພດເລີີຍ.
ເດັັກນ້້ ອຍສາມາດເກີີ ດແຂ້້ ວແມງເປັັນ
ຮູູ ໄດ້້ ຕັ້້� ງແຕ່່ ອາຍຸຸ 2 ປີີ . ປົົກປ້້ ອງເຫືື ອກ
ແລະ ແຂ້້ ວຂອງລູູ ກທ່່ ານໂດຍການພາ
ພວກເຂົົາໄປພົົບທັັນຕະແພດທຸຸ ກໆຫົົກ
ເດືື ອນ.
3. ທ່່ ານຖືືພາ!
ສຸຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກຂອງທ່່ ານແມ່່ ນ
ສ່່ ວນສຳຳ�ຄັັນເພື່່� ອຮັັບປະກັັນວ່່ າລູູ ກໃນ
ທ້້ ອງຂອງທ່່ ານສຸຸ ຂະພາບແຂງແຮງ.
ເຫືື ອກ ແລະ ແຂ້້ ວຂອງທ່່ານຕ້້ ອງໄດ້້ 
ມີີ ກ
 ານເອົົາໃຈໃສ່່ ເປັັນພິິເ ສດໃນເວລາ
ນີ້້� . ຢ່່ າລືືມບອກພວກເຂົົາວ່່ າ ທ່່ ານຖືື
ພາເມື່່� ອທ່່ ານເຮັັດການນັັດໝາຍຂອງ
ທ່່ ານ.
4. ມັັນເປັັນວັັນຄົົບຮອບວັັນເກີີດທຳຳ�ອິິດ
ຂອງລູູ ກທ່່ ານ!
ເຮັັດການນັັດໝາຍການໄປພົົບ
ທັັນຕະແພດຄັ້້� ງທຳຳ�ອິິດຂອງລູູ ກທ່່ ານ
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ໃຫ້້ ໄວທີ່�່ ສຸຸ ດເມື່່� ອແຂ້້ ວເຫຼັ້້��ມທຳຳ�ອິິດຂອງ
ພວກເຂົົາອອກມາ ຫຼື� ື ເມື່່� ອຮອດວັັນຄົົບ
ຮອບວັັນເກີີ ດທຳຳ�ອິິດຂອງພວກເຂົົາ,
ອັັນໃດກໍ່່�ໄດ້້ ທີ່່�ມາຮອດກ່່ ອນ. ມີີ ຄ
 ວາມ
ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ຈ
 ະຕ້້ອງໄດ້້ ເອົົາໃຈໃສ່່ ແຂ້້ ວຂອງ
ເດັັກນ້້ ອຍຈົົນກວ່່ າພວກມັັນຫຼົ່່�� ນອອກ.
5. ລູູ ກຂອງທ່່ ານກຳຳ�ລັັງຈະເລີ່່�ມເຂົ້້� າ
ໂຮງຮຽນອະນຸຸບານ.
ເພື່່� ອຮັັບປະກັັນວ່່ າລູູ ກຂອງທ່່ ານພ້້ ອມ
ໄປໂຮງຮຽນ, ກົົດໝາຍຂອງລັັດຄາ
ລິິຟໍ
 ໍ ເ ນຍຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ ລູູ ກຂອງທ່່ ານ
ມີີ ການກວດແຂ້້ ວໂດຍບໍ່່�ເກີີ ນວັັນທີີ 31
ພຶຶດສະພາ ຢູ່່� ໃນໂຮງຮຽນອະນຸຸ ບານ ຫຼື� ື
ເກຣດທຳຳ�ອິ
 ິ ດ, ອັັນໃດກໍ່�່ ໄດ້້ ແມ່່ ນປີີທຳຳ�ອິິດ
ຂອງພວກເຂົົາໃນໂຮງຮຽນລັັດ.
6. ແຂ້້ ວກົົກຖາວອນຂອງລູູ ກທ່່ ານປົ່່� ງ
ອອກແລ້້ ວ.
ປົົກປ້້ ອງແຂ້້ ວກົົກເຫລົ່່� ານັ້້� ນຈາກແບັັກ
ທີີ ເຣຍທີ່່�ເປັັນອັັນຕະລາຍ ແລະ ແຂ້້ ວ
ແມງເປັັນຮູູ ໂດຍການກຳຳ�ນົົດເວລາການ
ກວດແຂ້້ ວ ແລະ ຂໍໍ ໃ ຫ້້ ທັັນຕະແພດ
ອັັດຮູູຮ່່ ອງແຂ້້ ວກົົກ. ເຮັັດໄດ້້ ໄວ, ບໍ່່�ເຈັັບ
ແລະ ສາມາດປົົກປ້້ ອງແຂ້້ ວດ້້ ານຫຼັັ� ງ
ຂອງລູູ ກທ່່ ານເປັັນເວລາຫລາຍປີີ !
7. ລູູ ກຂອງທ່່ ານຫາກໍ່�ຈົ
່ ົ ບໂຮງຮຽນຮາຍ
ສະກູູລ
.
ການບໍໍລິິການທາງທັັນຕະກຳຳ�ຂອງລູູ ກ
ທ່່ ານແມ່່ ນບໍ່່�ເ ສຍຄ່່າ ຫຼື� ື ລາຄາຖືືກ
ຈົົນຮອດອາຍຸຸ 21 ປີີ . ຊ່່ ວຍພວກເຂົົາ
ປະຕິິບັັດຕາມກິິດຈະວັັດກ່່ ຽວກັັບແຂ້້ ວ
ຂອງພວກເຂົົາໂດຍການກຳຳ�ນົົດເວລາ
ການນັັດໝາຍໃນມື້້� ຕ່
 ່ າງໆທີ່່�ພວກເຂົົາ
�
ພ້້ ອມທີ່່ຈະໄປຕາມນັັດ.

ປັັບປຸຸງ 02-2022

Smile, ທ່່ານໄດ້້ຮັັບການດູູ ແລ
ເບິ່່� ງແຍງທາງທັັນຕະກຳຳ�.
Smile, California ຊ່່ ວຍສະມາຊິິກ Medi-Cal ຮັັບປະໂຫຍດສູູ ງສຸຸດ
ຈາກຜົົນປະໂຫຍດທາງທັັນຕະກຳຳ�ຂອງພວກເຂົົາ. Medi-Cal ໃຫ້້ ການ
ບໍໍ ລິິການທາງທັັນຕະກຳຳ�ບໍ່່� ເ ສຍຄ່່າ ແລະ ລາຄາຖືືກເພື່່� ອຊ່່ ວຍທ່່ ານຮັັກສາ
ສຸຸຂະພາບ ແລະ ສຸຸຂະພາບແຂ້້ ວຂອງທ່່ ານໃຫ້້ ແຂງແຮງ.

ການຮັັກສາສຸຸຂະພາບແຂ້້ວໃຫ້້ແຂງແຮງ
ແມ່່ນໜຶ່
່� ງໃນສິ່່� ງທີ່່�ດີີ ສຸຸດທີ່່�ທ່່ານສາມາດເຮັັດ
ໄດ້້ສຳຳ�ລັັບສຸຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງທ່່ານ.
ສຳຳ�ລັັບຊ່່ ອງປາກທີ່່� ແຂງແຮງ, ທ່່ ານຕ້້ ອງເຮັັດຫຼຼາຍກວ່່ າ ການຖູູ
ແຂ້້ ວ ແລະ ຂັັດດ້້ ວຍເສັ້້� ນໄໝ.
ສຸຸ ຂະພາບແຂ້້ ວຂອງທ່່ ານມີີຄ
 ວາມສຳຳ�ຄັັນ. ສຸຸ ຂະພາບໂດຍລວມຂອງທ່່ ານເຊື່່� ອມໂຍງກັັບສຸຸ ຂະພາບ
ຊ່່ ອງປາກຂອງທ່່ ານຢ່່ າງຫຼຼ ວງຫຼຼ າຍ. ປະຕິິບັັດການດູູ ແລຊ່່ ອງປາກແຕ່່ ລະວັັນ ແລະ ກຳຳ�ນົົດເວລາການ
ກວດແຂ້້ ວເປັັນປົົກກະຕິິເພື່່� ອຫຼຸຸ� ດຄວາມສ່່ຽງການເກີີດບັັນຫາສຸຸ ຂະພາບທີ່່�ຮ້້ າຍແຮງ.

ການບໍໍລິິການທີ່່� ໄດ້້ ຮັ
ັ ບການຄຸ້້�ມຄອງອາດຈະລວມມີີ:
•
•
•
•
•
•
•

ກວດ ແລະ ສ່່ອງໄຟຟ້້າ
ທຳຳ�ຄວາມສະອາດ
ອັັດຮູູຮ່
 ່ ອງແຂ້້ ວ
ປິ່່� ນປົົວດ້້ວຍສານຟລູ
 ູ ອໍໍ ຣ
 າຍ
ການອັັດຮູູ ແລະ ໃສ່່ຄອບແຂ້້ ວ*
ການຂູູ ດຫີີນປູູ ນ ແລະ ຮາກແຂ້້ ວ
ການປິ່່� ນປົົວຄອງຮາກແຂ້້ ວ

• ບໍໍ ລິິການສຸຸ ກເສີີນ
• ການຖອນແຂ້້ ວ
• ການທຳຳ�ຄວາມສະອາດແຂ້້ ວ
• ການໃສ່່ແຂ້້ ວປອມທັັງໝົົດ ແລະ ບາງສ່່ວນ
• ການປັັບແຂ້້ ວປອມໃໝ່່
•	
ການດັັດແຂ້້ ວ (ໃສ່່ບ້
 ້ ວງດັັດ) ສຳຳ�ລັັບຜູ້້� ທີ່່� ມີ
 ີ ອາຍຸຸ
21 ປີີ ແລະ ຕ່ຳ��
ຳ ກວ່່ າທີ່່�ມີີສິິດໄດ້້ ຮັ
ັ ບ

ການກວດແຂ້້ ວເປັັນປົົກກະຕິິ ແລະ ການດູູ ແລຊ່່ ອງປາກຢ່່າງດີີ
ສາມາດຊ່່ ວຍທ່່ ານປະຢັັດເວລາ ແລະ ເງິິນໄດ້້ .
ເດັັກອ່່ ອນ

ການໄປພົົບທັັນຕະແພດເພື່່� ອກວດແຂ້້ ວຄັ້້� ງທຳຳ�ອິິດຂອງລູູ ກ
ທ່່ ານຄວນເຮັັດພາຍຫຼັ� ັ ງແຂ້້ ວເຫລັ້້� ມທຳຳ�ອິິດຂອງພວກເຂົົາອ
ອກມາ, ແຕ່່ ບໍ່່�ຊ້້າໄປກວ່່ າວັ
 ັ ນຄົົບຮອບວັັນເກີີດປີີທຳຳ�ອິິດຂອງ
ພວກເຂົົາ. ແຂ້້ ວຂອງເດັັກມີີຄ
 ວາມສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່�ສຸຸຂະພາບ ແລະ
ການເຕີີບໃຫ່່ ຍຂອງລູູ ກຂອງທ່່ານ. ພວກມັັນຊ່່ ວຍລາວຫຍ້ຳຳ��,
ເວົ້້� າ ແລະ ຍິ້້� ມ.

ເດັັກນ້້ອຍ

ແຂ້້ ວນ້ຳຳ��ນົົມຂອງເດັັກເລີ່່� ມຫຼົ່່�� ນເມື່່� ອຕອນຊ່່ ວງອາຍຸຸ ຫ້້ າປີີ ຫຼືື� ໄວ
ກ່່ ອນນັ້້� ນ. ນີ້້� ແມ່່ ນເວລາທີ່່� ແຂ້້ ວຖາວອນຂອງພວກເຂົົາເລີ່່� ມປົ່່� ງ
ອອກ. ຖາມທັັນຕະແພດສຳຳ�ລັັບການອັັດຮູູຮ່່ ອງແຂ້້ ວກົົກເພື່່� ອ
ປົົກປ້້ອງແຂ້້ ວກົົກບໍ່່� ໃຫ້້ ແມງເປັັນຮູູ. ເດັັກທີ່່�ບໍ່່�ມີີກ
 ານອັັດຮູູຮ່່ ອງແຂ້້ ວມີີໂອກາດເກີີດແຂ້້ ວແມງຫຼຼ າຍ
ກວ່່ າບັ
 ັ ນດາຜູ້້� ທີ່່� ມີ
ີ ກ
 ານອັັດຮູູຮ່
 ່ ອງແຂ້້ ວສາມເທົ່່� າ.*

ໄວລຸ່່�ນ

ການກິິນອາຫານ ແລະ ດື່່� ມເຄື່່� ອງດື່່� ມທີ່່�ມີີນ້ຳຳ��ຕານ, ເປັັນສິ່່� ງທີ່່� ໄວລຸ່່�ນເຮັັດຕະຫລອດ, ເຮັັດໃຫ້້ ພວກ
ເຂົົາມີີຄວາມສ່່ຽບສູູ ງຂຶ້້�ນສຳຳ�ລັັບການເກີີດພະຍາດເຫືືອກ ແລະ ການເກີີດແຂ້້ ວຜ່
 ່ ອຍ. ໄວລຸ່່� ນຜູ້້�ທີ່່� ກວດ
ສຸຸ ຂະພາບແຂ້້ ວເປັັນປະຈຳຳ�ຈະຮັັບປະກັັນການມີີສຸຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກທີ່່� ແຂງແຮງເມື່່� ອເຕີີບໂຕເປັັນຜູ້້�
ໃຫ່່ ຍ.

ການຖືືພາ

ຮຽນຮູ້້�ເພີ່່� ມເຕີີມກ່່ ຽວກັັບການບໍໍ ລິິການເຫຼົ່່�� ານີ້້� ໄດ້້ ໃນເວັັບໄຊ SmileCalifornia.org.
*ການຄອບແຂ້້ ວກົົກ ຫຼືື� ແຂ້້ ວກົົກນ້້ ອຍ (ແຂ້້ ວຫຼັ� ັ ງ) ອາດຈະໄດ້້ ຮັັບການຄຸ້້�ມຄອງໃນບາງກໍໍລະນີີ.

Medi-Cal
Dental ໃຫ້້ ການກວດແຂ້້ ວບໍ່່� 
ເສຍຄ່່າ ຫຼືື� ລາຄາຖືືກທຸຸ ກໆ 12
ເດືືອນສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກທີ່່�ມີີອາຍຸຸ
ເກີີນ 21 ປີີ.

ນັັບແຕ່່ ວັັນທີີ 1 ມັັງກອນ 2018, Department of Health Care Services (ພະແນກ
ບໍໍ ລິ
ິ ກ
 ານດູູແ
 ລສຸຸຂ
 ະພາບ, DHCS) ໄດ້້ ນຳຳ�ເອົົາຜົົນປະໂຫຍດທາງທັັນຕະກຳຳ�ຂອງຜູ້້� ໃຫ່່ ຍກັັບຄືືນ
ມາໃຫ້້ ສະມາຊິິກອາຍຸຸ 21 ປີີ ແລະ ອາຍຸຸ ສູູ ງກວ່່ ານັ້້� ນດ້້ ວຍການຄຸ້້� ມຄອງແຂ້້ ວເຕັັມຂອບເຂດ.
ສຳຳ�ລັັບລາຍຊື່່� ການບໍໍ ລິິການທີ່່� ໄດ້້ ຮັັບການຄຸ້້�ມຄອງທີ່່�ສົົມບູູ ນ, ເຂົ້້� າໄປທີ່່� SmileCalifornia.org.

Medi-Cal
Dental ໃຫ້້ ການກວດແຂ້້ ວ
ບໍ່່� ເ ສຍຄ່່າ ຫຼືື� ລາຄາຖືືກທຸຸ ກໆ
ຫົົກເດືືອນສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກທີ່່�
ມີີອາຍຸຸ ຕ່ຳ��
ຳ ກວ່່ າ 21 ປີີ.

ການດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກທີ່່�ດີີຊ່່ ວຍປົົກປ້້ອງບັັນຫາຕ່່ າງໆໃນ
ລະຫວ່່ າງຖືືພາ. ໃນຖານະສະມາຊິິກຂອງ Medi-Cal, ທ່່ ານໄດ້້
ຮັັບການຄຸ້້�ມຄອງໃນລະຫວ່່ າງການຖືືພາ ແລະ 12 ເດືືອນຫຼັ� ັ ງຈາກ
ການເກີີດລູູ ກຂອງທ່່ ານ. ເວລາທີ່່� ເໝາະສົົມສຸຸ ດໃນການພົົບ
ທັັນຕະແພດແມ່່ ນໄລຍະສາມເດືືອນທີີສອງຂອງທ່່ ານ (ການຖືື
ພາອາທິິດທີີ 13 - ອາທິິດທີີ 27).

ຜູ້້� ໃຫ່່ ຍ

ເນື່່� ອງຈາກພວກເຮົົາມີີອາຍຸຸ ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ, ການດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ
ຂອງພວກເຮົົາຈຶ່່� ງນັັບມື້້�ຍິ່່� ງສຳຳ�ຄັັນຂຶ້�້ ນ. ສູູ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກ
ທີ່່� ແຂງແຮງສາມາດປົົກປ້້ ອງແຂ້້ ວຫຼົ່່�� ນອອກ ແລະ ປັັບປຸຸ ງ
ສຸຸ ຂະພາບທາງກາຍຂອງທ່່ ານ.

ຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸ

ຖານະເປັັນຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸ, ທ່່ ານມັັກຈະມີີພະຍາດເຫືືອກ ແລະ ບັັນຫາສຸຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກອື່່� ນ, ແຕ່່ ຜ່່ານ
ການຖູູແຂ້້ ວສອງເທື່່� ອຕໍ່່�ວັັນ, ການຂັັດດ້້ ວຍເສັ້້� ນໄໝໃນແຕ່່ ລະວັັນ ແລະ ສິ່່� ງສຳຳ�ຄັັນສຸຸ ດແມ່່ ນໄປພົົບ
ທັັນຕະແພດຂອງທ່່ ານເປັັນປະຈຳຳ�, ທ່່ ານສາມາດຫຼຸຸ� ດຄວາມສ່່ຽງຂອງທ່່ ານໄດ້້ .
*ແຫຼ່່�ງທີ່່� ມ
 າ: ສູູ ນຄວບຄຸຸ ມ ແລະ ປ້້ ອງກັັນພະຍາດ (Centers for Disease Control and Prevention) cdc.gov/vitalsigns/
dental-sealants/index.html

