7 ເຫ້ດຜົົນທ່່ ານຄຸ້ວ່ນກ່ານົດເວ່ລູານັດໝາຍ ກັບໍ່ທ່ັນຕະແພດ
ຂ້ອງ Medi-Cal ໃນຕອນນ້ີຄຸ້ື:
1. ເພາະວ່່ າທ່່ ານເຮັັດໄດ້ ! Medi-Cal ມີີ
ການຄຸ້້ �ມ ມີຄຸ້ອງແຂ້້ ວ່ໃຫ້້ .
ການກວດສຸຸ ຂະພາບແຂ້ ວແມ່່ ນບ່
ເສຸຍຄ່່ າ ຫຼືືຫຼື ລາຄ່າຕ່ຳ່າສຸ່າລັບສຸະມ່າຊິິກ
Medi-Cal (ທີ່່່ ມ່່ສຸິດໄດ້ ຮັັ ບຜົົນ
ປະໂຫຼືຍດທີ່າງດ້ ານແຂ້ ວ). ຜົ້້ ໃຫຼື່ ຍ
ສຸາມ່າດເຮັັດການກວດໄດ້ ທີຸ່ກໆປ່ ແລະ
ເດັກນ້ ອນສຸາມ່າດກວດທີຸ່ກໆຫຼືົກ
ເດຫຼືອນ.
2. ລູູ ກຂ້ອງທ່່ ານບໍ່່່ເຄຸ້ີຍໄປພົບໍ່
ທ່ັນຕະແພດເລູີຍ.
ເດັກນ້ ອຍສຸາມ່າດເກ່ດແຂ້ ວແມ່ງເປນ
ັ
້
ຮັໄຮູູ ດ້ ຕ່ຳັງແຕ່ຳ່ ອາຍຸ 2 ປ່. ປົກປ້ ອງເຫຼືຫຼືອກ
ແລະ ແຂ້ ວຂອງລ້ ກທີ່່ ານໂດຍການພາ
ພວກເຂົາໄປພົບທີ່ັນຕ່ຳະແພດທີຸ່ກໆຫຼືົກ
ເດຫຼືອນ.
3. ທ່່ ານຖືືພາ!
ສຸຸ ຂະພາບຊິ່ ອງປາກຂອງທີ່່ ານແມ່່ ນ
ສຸ່ ວນສຸ່າຄ່ັນເພຫຼື່ອຮັັບປະກັນວ່ າລ້ ກໃນ
ທີ່້ ອງຂອງທີ່່ ານສຸຸ ຂະພາບແຂງແຮັງ.
ເຫຼືຫຼືອກ ແລະ ແຂ້ ວຂອງທີ່່ ານຕ່ຳ້ ອງໄດ້
ມ່່ການເອົາໃຈໃສຸ່ ເປັນພິ ເສຸດໃນເວລາ
່ ຫຼື ມ່ບອກພວກເຂົາວ່ າ ທີ່່ ານຖືຫຼື
ນ່້. ຢ່າລ
ພາເມ່່ຫຼືອທີ່່ ານເຮັັດການນັດໝາຍຂອງ
ທີ່່ ານ.
4. ມັ
ເຮັັດການນັດໝາຍການໄປພົບ
ທີ່ັນຕ່ຳະແພດຄ່ັ້ງທີ່່າອິດຂອງລ້ ກທີ່່ ານ

SmileCalifornia.org
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ໃຫຼື້ ໄວທີ່່່ສຸຸ ດເມ່ຫຼື່ອແຂ້ ວເຫຼື້ັືມ່ທີ່່າອິດຂອງ
ພວກເຂົາອອກມ່າ ຫຼືືຫຼື ເມ່່ຫຼືອຮັອດວັນຄ່ົບ
ຮັອບວັ ນເກ່ດທີ່່າອິດຂອງພວກເຂົາ,
ອັນໃດກ່ໄດ້ ທີ່່່ມ່າຮັອດກ່ ອນ. ມ່່ຄ່ວາມ່
ສຸາຄ່
່ ັ ນທີ່່່ ຈະຕ່ຳ້ ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສຸ່ ແຂ້ ວຂອງ
ເດັກນ້ ອຍຈົນກວ່ າພວກມ່ັນຫຼື່ົືນອອກ.
5.
ເພຫຼື່ອຮັັບປະກັນວ່ າລ້ ກຂອງທີ່່ ານພ້ ອມ່
ໄປໂຮັງຮັຽນ, ກົດໝາຍຂອງລັ ດຄ່າ
ລິຟໍ່ ເນຍຮັຽກຮັ້ ອງໃຫຼື້ ລ້ ກຂອງທີ່່ ານ
ມ່່ການກວດແຂ້ ວໂດຍບ່ເກ່ນວັນທີ່່ 31
ພຶດສຸະພາ ຢ່້່ ໃນໂຮັງຮັຽນອະນຸ ບານ ຫຼືືຫຼື
ເກຣດທີ່່າອິ ດ, ອັນໃດກ່ ໄດ້ ແມ່່ ນປ່ທີ່່າອິດ
ຂອງພວກເຂົາໃນໂຮັງຮັຽນລັດ.
6. ແຂ້້ ວ່ກົກຖືາວ່ອນຂ້ອງລູູ ກທ່່ ານປ່ົງ
ອອກແລູ້ ວ່.
ປົ

7. ລູູ ກຂ້ອງທ່່ ານຫ້າກ່່ ຈົບໍ່ໂຮັງຮັຽນຮັາຍ
ສະກູ ລູ.
ການບ່ລິການທີ່າງທີ່ັນຕ່ຳະກ່າຂອງລ້ ກ
ທີ່່ ານແມ່່ ນບ່ ເສຸຍຄ່່ າ ຫຼືືຫຼື ລາຄ່າຖືຫຼືກ
ຈົນຮັອດອາຍຸ 21 ປ່. ຊິ່ ວຍພວກເຂົາ
ປະຕ່ຳິບັດຕ່ຳາມ່ກິດຈະວັດກ່ ຽວກັ ບແຂ້ ວ
ຂອງພວກເຂົາໂດຍການກ່ານົດເວລາ
ການນັດໝາຍໃນມ່້ຫຼືຕ່ຳ່ າງໆທີ່່່ ພວກເຂົາ
ພ້ ອມ່ທີ່່່ຈະໄປຕ່ຳາມ່ນັດ.

ປັັບປຸຸງ 02-2022

Smile, ທີ່່ານໄດ້ຮັັບການດ້ ແລ
ເບິ່ງແຍງທີ່າງທີ່ັນຕ່ຳະກ່າ.
Smile, California ຊ່່ ວຍສະມາຊ່ິກ Medi-Cal ຮັັບປະໂຫຍດສູ ງສຸດ
ຈາກຜົົນປະໂຫຍດທາງທັນຕະກຳາຂອງພວກເຂົາ. Medi-Cal ໃຫ້ ການ
ບຳລິິການທາງທັນຕະກຳາບ່ຳ ເສຍຄ່່ າ ແລິະ ລິາຄ່າຖືືກເພື່ອຊ່່ ວຍທ່ ານຮັັກສາ
ສຸຂະພາບ ແລິະ ສຸຂະພາບແຂ້ ວຂອງທ່ ານໃຫ້ ແຂງແຮັງ.

ການຮັັກສຸາສຸຸຂະພາບແຂ້ວໃຫຼື້ແຂງແຮັງ
ແມ່່ນໜຶ່
ຶ່ ງໃນສຸິ່ງທີ່່່ດ່ສຸຸດທີ່່່ທີ່່ານສຸາມ່າດເຮັັດ
ໄດ້ສຸ່າລັບສຸຸຂະພາບໂດຍລວມ່ຂອງທີ່່ານ.
ສຳຳ�ລັ
ສຸ

ການບໍ່ລູ
່ ິ ການທ່ທີ່່�ີ ໄດ້ ຮັັບໍ່ການຄຸ້້ ມີຄຸ້ອງອາດຈະລູວ່ມີມີີ:
•
•
•
•
•
•
•

ກວດ ແລິະ ສ່ອງໄຟຟ້ າ
ທຳ
ອັ
ູ
່ ົ ້
ປິ່່�
ູ
ການອັດຮັູ ແລິະ ໃສ່ຄ່ອບແຂ້ ວ*
ການຂູ ດຫີນປູ ນ ແລິະ ຮັາກແຂ້ ວ
ການປິປິ່່� ນປົວຄ່ອງຮັາກແຂ້ ວ

• ບໍໍ
• ການຖືອນແຂ້ ວ
• ການທຳາຄ່ວາມສະອາດແຂ້ ວ
• ການໃສ່ແຂ້ ວປອມທັງໝົ ດ ແລິະ ບາງສ່ວນ
• ການປັບແຂ້ ວປອມໃໝ່
•	ການດັດແຂ້ ວ (ໃສ່ບ້ ວງດັ ດ) ສຳາລິັບຜົູ້ ທ່ີ ມີ ອາຍຸ
21 ປີ ແລິະ ຕຳ່າກວ່ າທ່ີ ມີສິດໄດ້ ຮັັບ

ການກວ່ດແຂ້້ ວ່ເປັນປົກກະຕິ ແລູະ ການດູ ແລູຊ່່ ອງປາກຢ່່າງດີ
ສາມີາດຊ່່ ວ່ຍທ່່ ານປະຢ່ັດເວ່ລູາ ແລູະ ເງິນໄດ້ .
ເດັກອ່ ອນ

ການໄປພົບທັນຕະແພດເພ່ືອກວດແຂ້ ວຄ່ັ້ງທຳາອິດຂອງລິູ ກ
ທ່ ານຄ່ວນເຮັັດພາຍຫັງແຂ້ ວເຫລິ້ັມທຳາອິດຂອງພວກເຂົາອ
ອກມາ, ແຕ່ ບ່ຳ ຊ່້ າໄປກວ່ າວັ ນຄ່ົ ບຮັອບວັນເກີດປີທຳາອິ ດຂອງ
ພວກເຂົາ. ແຂ້ ວຂອງເດັກມີຄ່ວາມສຳາຄ່ັນຕຳ່ສຸ ຂະພາບ ແລິະ
ການເຕີບໃຫ່ ຍຂອງລິູ ກຂອງທ່ ານ. ພວກມັນຊ່່ ວຍລິາວຫຍ້ຳ າ,
ເວ້ົ າ ແລິະ ຍ້ິ ມ.

ເດັກນ້ອຍ

Medi-Cal
Dental ໃຫ້ ການກວດແຂ້ ວ
ບ່ຳ ເສຍຄ່່ າ ຫຫຼືື� ລິາຄ່າຖືືກທຸ ກໆ
ຫົກເດືອນສຳາລິັບສະມາຊ່ິກທ່ີ
ມີອາຍຸ ຕ່ຳ າກວ່ າ 21 ປີ.

ແຂ້ ວນຳ້ານົມຂອງເດັກເລິ່ີມຫ່ົ ັ ນເມ່ືອຕອນຊ່່ ວງອາຍຸ ຫ້ າປີ ຫຫຼືື� ໄວ
ກ່ ອນນ້ັນ. ນ້ີແມ່ ນເວລິາທີ່ແຂ້ ວຖືາວອນຂອງພວກເຂົາເລິ່ີມປ່ົ ງ
ອອກ. ຖືາມທັນຕະແພດສຳາລິັບການອັດຮັູ ຮັ່ ອງແຂ້ ວກົກເພ່ື ອ
ປົກປ້ອງແຂ້ ວກົກບຳ່ໃຫ້ ແມງເປັນຮັູ . ເດັກທີ່ບຳ່ມີການອັ ດຮັູ ຮັ່ ອງແຂ້ ວມີໂອກາດເກີດແຂ້ ວແມງຫັາຍ
ກວ່ າບັ ນດາຜົຜູ້້� ທີ່ ມີ ການອັ ດຮັູ ຮັ່ ອງແຂ້ ວສາມເທົ່າ.*

ໄວ່ລູ້່ນ

ການກິນອາຫານ ແລິະ ດື່ມເຄ່ື່ອງດື່ມທີ່ມີນຳ້າຕານ, ເປັນສິ່ງທ່ີໄວລິຸ ່ ນເຮັັດຕະຫລິອດ, ເຮັັດໃຫ້ ພວກ
ເຂົາມີຄ່ວາມສ່ຽບສູ ງຂ້້ນສຳາລິັບການເກີດພະຍາດເຫືອກ ແລິະ ການເກີດແຂ້ ວຜົ່ ອຍ. ໄວລິຸ ່ ນຜົູ້ ທ່ີກວດ
ສຸ ຂະພາບແຂ້ ວເປັນປະຈຳາຈະຮັັບປະກັນການມີສຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກທີ່ແຂງແຮັງເມ່ືອເຕີບໂຕເປັນຜົູ້
ໃຫ່ ຍ.

ການຖືືພາ

ພີ່່�
ຫຼົ່່�� ນີ້້�
ຮ
*ການຄ່ອບແຂ້ ວກົກ ຫຫຼືື� ແຂ້ ວກົກນ້ ອຍ (ແຂ້ ວຫັງ) ອາດຈະໄດ້ ຮັັບການຄຸ່ ້ ມຄ່ອງໃນບາງກຳລິະນີ.

Medi-Cal
Dental ໃຫ້ ການກວດແຂ້ ວບ່ຳ
ເສຍຄ່່ າ ຫຫຼືື� ລິາຄ່າຖືືກທຸ ກໆ 12
ເດືອນສຳາລິັບສະມາຊ່ິກທ່ີ ມີອາຍຸ
ເກີນ 21 ປີ.

ການດູ ແລິສຸ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກທີ່ດີຊ່່ ວຍປົກປ້ອງບັນຫາຕ່ າງໆໃນ
ລິະຫວ່ າງຖືືພາ. ໃນຖືານະສະມາຊ່ິກຂອງ Medi-Cal, ທ່ ານໄດ້
ຮັັບການຄຸ່ ້ ມຄ່ອງໃນລິະຫວ່ າງການຖືືພາ ແລິະ 12 ເດືອນຫັງຈາກ
ການເກີດລິູ ກຂອງທ່ ານ. ເວລິາທີ່ເໝາະສົມສຸ ດໃນການພົບ
ທັນຕະແພດແມ່ ນໄລິຍະສາມເດືອນທີສອງຂອງທ່ ານ (ການຖືື
ພາອາທິດທີ 13 - ອາທິດທີ 27).

ຜູ້້�

ເນື່ ອງຈາກພວກເຮັົາມີອາຍຸ ເພ່ີມຂ້້ນ, ການດູ ແລິສຸ ຂະພາບ
ຂອງພວກເຮັົາຈ່້ ງນັບມ້ື ຍ່ິ ງສຳາຄ່ັນຂ້້ ນ. ສູ ຂະພາບຊ່່ ອງປາກ
ທີ່ແຂງແຮັງສາມາດປົກປ້ອງແຂ້ ວຫົ່ັນອອກ ແລິະ ປັບປຸ ງ
ສຸ ຂະພາບທາງກາຍຂອງທ່ ານ.
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*ແຫັ່ງທ່ີມາ: ສູ ນຄ່ວບຄຸ່ ມ ແລິະ ປ້ ອງກັນພະຍາດ (Centers for Disease Control and Prevention) cdc.gov/vitalsigns/
dental-sealants/index.html

