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Tinutulungan ang mga Indibidwal na 
Magpanatili ng Malusog na Bibig 

 

Kapag Kailangan Pa ng Tulong sa Dental Care 
ang mga Indibidwal 

 

 
Mga plan ng Pangangalaga sa Ngipin. Ang bawat tao na 
sinusuportahan mo ay dapat mayroong isang plan sa 
pangangalaga sa ngipin na may mga hakbang na kailangan 
para magpanatili nang malusog na bibig. Dapat kasama sa 
plan ang: 

o  Dalas at suportang kinakailangan para sa pagsisipilyo 

at pagpo-floss, 

o  Suportang kinakailangan para makakuha ng 

taunan, o kung kinakailangan, pangangalaga sa 

ngipin, at 

o  Pagkain ng malusog na diyeta. 
 
Ang bawat indibidwal ay dapat tinutulungan at sinusuportahan 
para linangin at sumunod sa isang plan ng pangangalga sa 
ngipin. Ang ilang tao ay maaaring kailanganin ng buong tulong 
sa pagsisipilyo at pagpo-floss ng mga ngipin. Ang iba ay 
maaaring kailangan nang ilan o walang tulong.  Ang layunin ay 
para tulungan ang indibidwal na maging kasing nakapagsasarili 
hanggat maaari. Para sa isang sampol ng Dental Care Plan 
pumunta sa www.ddssafety.net.  Healthy Mouth Plan,  ang 
Healthy Mouth Survey, at Healthy Mouth Planning na 
video. 

Tulungan ang tao na sundin ang plan sa pamamagitan ng:  

1. Pagtulong sa tao na maunawaan kung bakit 
mahalagang reular na magsipilyo at mag-floss. 

2. Pagtulong sa tao na makakuha ng dentista at para 
magpatingin sa dentista kapag kinakailangan. 

3. Gawing bahagi ng isang patuloy na talakayan 
ang malusog na bibig tungkol sa panlahatang 
kalusugan. 

4. Pagiging may kamalayan sa mga pagbabago sa bibig 
ng isang indibidwal - yaong mga nakikita mo o yaong 
mga naririnig mo. 

5. Paghahanap ng mga paraan para gawing masayang 
karanasan ang pagsisipilyo at pagpo-floss. 

Maging positibo at maging matiyaga. MAAARI kang 
maging matagumpay sa pagtulong sa mga indibidwal na 
magkaroon ng masaya, malusog na bibig! 

 

Narito ang mga nakatutulong na tip kapag 

kinakailangan pa ng indibidwal ng suport o buong 

tulong: 

o  Gawing masayang karanasan ang 

pagsisipilyo at pagpo-floss. Ipaliwanag sa 

indibidwal kung papaano mo silang 

tutulungan sa pagsisipilyo ng kanilang mga 

ngipin at gilagid. Gamitin ang komunikasyon 

na pinaka-umaakma sa indibidwal. Maaaring 

kasama dito ang mga simpleng salita, mga 

kumpas/senyas, mga larawan o bagay na 

matutulungan silang maunawaan. 

o  Lumikha ng kapaligiran na gumagana para 
sa indibidwal at sa iyo. Siguruhin na 
nakapahinga at kumportable ang tao. 
Tandaan na maaari itong nakakatakot at 
hindi maganda na sipilyuhin ng iba pang tao 
ang iyong mga ngipin. Huwag kang mag-
apura, dahan-dahang magsipilyo at tumigil 
para sa mga pahinga.  

o  Kadalasan, pinakamaganda na tumayo 
sa likuran at bahagya sa isang panig ng 
indibidwal. Ang ilang tao ay gustong 
umupo sa harap ng isang salamin para 
makita nila kung ano ang nangyayari. 
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http://www.ddssafety.net./
http://www.ddssafety.net/sites/default/files/6.0%20Healthy%20Mouth%20Plan%20v10%20TL.pdf
http://www.ddssafety.net/sites/default/files/6.0%20Healthy%20Mouth%20Survey%20v10%20TL.pdf
http://youtu.be/QqVoqYfxUPQ


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapag Kailangan Pa ng Tulong sa Dental Care 
ang mga Indibidwal 
Mga plan ng Pangangalaga sa Ngipin. 

 
o  Tulungan ang indibidwal na sipilyuhin ang kanilang 

mga ngipin nang dalawang beses kada araw. 

Gumamit ng maliit, malambot na sipilyo at kasing-

dami ng gisantes na toothpaste. Sipilyuhin ang mga 

ngipin sa isang mosyon na paikot mula sa mga gilagid 

papunta sa mga ngipin. Palitan ang sipilyo nang kahit 

tuwing 3 buwan. Maaaring gamitin ang isang de-

kuryenteng sipilyo, ngunit dapat dahan-dahang 

simulan. 

o  Maging naaayon at magpatuloy sa isang karaniwang 

gawain. Ipaliwanag ang anumang pagbabago para 

nalalaman ng indibidwal kung ano ang aasahan. 

o  Hikayatin ang indibidwal na lumahok. Bigyan  
ang tao nang kasing dami ng kontrol hangga’t maaari 

para magtayo ng tiwala, dignidad, at respeto. 

o  Hindi mahalaga kung hindi makapagbabanlaw o 
makadudura ang indibidwal. Hindi nakakapinsala 
ang mag-iwan ng ilang tootpast sa bibig. 

o  Ang mga nagdurugong gilagid ay kadalasang 
nakakatakot. Magdurugo ang mga gilagid kung ang 
mga ito ay hindi malusog. Ang tanging paraan para 
gawing mas mabuti ang mga gilagid ay sipilyuhing 
palabas ang mga bakterya. 

o  Maghanap ng mga pagbabago habang nagsisipilyo at 

nagpo-floss ka na maaaring magpahiwatig ng hindi 

malusog na bibig. 

o  Subukang pamalagiin ang lahat ng maaasukal na 
pagkain at inumin sa mga oras ng pagkain. Ang asukal 
ay nagiging sanhi ng pamumuo ng plaque at mga 
mikrobyo sa mga ngipin. 

o  Alamin kung anong kagamitan o pagbabagay ang 
maaaring nakakatulong. 

o  Gumamit ng wastong mga pamamaraan sa pagkontrol 
ng impeksyon, tulad ng paghuhugas ng kamay, 
pagsusuot ng mga guwantes, at wastong pagtatabi ng 
pangsipilyo at pang-floss pagkatapos ng bawat 
paggamit. 

o  Alamin ang dental health plan ng tao at sundin 

ito. 

o  Pinakamahalaga, maging positibo at maging 
matiyaga sa pagsuporta sa mga indibidwal para 
magkaroon ng malusog, masayang bibig! 

Bahaging ibinabagay mula sa Greenwich and Oxleas Primary and National 
Heath Trusts 

Maghanap ng Marami Pang Impormasyon sa 
www.dds.ca.gov/DSPT/Student/StudentYear1_7.pdf  

Ang impormasyon sa site na ito ay nagbibigay ng 
karagdagang tulong sa pangangalaga sa ngipin. 

Pagkuha ng mga Serbisyo sa Ngipin 
Ang mga serbisyo sa ngipin ng California Medi-Cal ay 

t inatawag na Denti-Cal. Kung ang taong 

sinusuportahan mo ay tumatanggap ng pangrehiyon na 

sentong serbisyo at may Medi-Cal Benefits ID Card, 

sila ay karapat-dapat sa Denti-Cal. Kasama sa mga 

serbisyo ng Denti- Cal ang isang taunang check-up sa 

ngipin, mga x-ray at paglilinis ng mga ngipin. 

Isinasama rin ng Denti-Cal ang mga serbisyo na ibinigay 

ng dentista para ayusin ang mga ngipin at gilagid. 

 
Kung ang isang tao na sinusuportahan mo ay walang 
dentista: 
 

o  Pumunta sa website ng Denti-Cal sa 
www.denti-cal.ca.gov at maghanap para sa 
isang lokal na dentista, o 

o  Tawagan ang Denti-Cal Beneficiary Services 
Line sa 800-322-6384. Humingi ng isang 
referral sa isang lokal na dentista, o 

o  Makipag-usap sa iyong pangrehiyon na sentro ng 
serbisyo tungkol sa mga lokal na dentista. 
Marami sa mga pangrehiyon na sentro ay may 
dental coordinator na makakatulong sa iyo na 
maghanap ng dentista. 

Para sa isang gabay sa pang-araw-araw na 

pangangalaga sa ngipin pumunta sa 

http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/Dev 

elopmentalDisabilities/DentalCareEveryDay.htm 
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