
Layanan Perawatan Gigi di Sekolah L057-12 

Layanan Perawatan Gigi di Sekolah adalah program perawatan gigi yang disediakan 

oleh Departemen Kesehatan untuk semua siswa sekolah dasar di Hong Kong. 

Program ini menyediakan perawatan gigi dasar bagi siswa dan mengampanyekan 

kebiasaan untuk merawat kesehatan mulut dengan baik guna mencegah penyakit gigi. 

Bergabung dengan layanan ini 

Siswa dari sekolah yang berpartisipasi dapat mendaftar melalui sekolah mereka pada 

awal tahun ajaran baru. Orang tua harus mengisi formulir pendaftaran dan 

mengembalikannya ke sekolah dengan membayar sejumlah kecil biaya. Siswa dari 

sekolah yang tidak berpartisipasi dapat bergabung dengan layanan ini secara mandiri. 

Orang tua dapat menghubungi klinik gigi sekolah pilihan mereka untuk mendaftarkan 

anak mereka.  

Dalam situasi khusus, jika anak Anda sudah mencapai tingkat sekolah dasar dan 

belum bergabung dengan program Layanan Perawatan Gigi di Sekolah melalui 

metode di atas, silakan hubungi klinik gigi sekolah kami untuk mendapatkan 

penjelasan. 

Skema layanan 

Siswa yang mendaftar dalam skema ini dapat memperoleh perawatan gigi selama satu 

tahun mulai dari 1 November tahun berjalan hingga 31 Oktober pada tahun berikutnya. 

Mereka akan dijadwalkan untuk mendatangi klinik gigi sekolah guna menjalani 

pemeriksaan dan perawatan mulut. Janji temu lebih lanjut akan diberikan kepada 

mereka yang memerlukan kontrol. 

Penyedia layanan 



 

Layanan dilakukan oleh ahli terapi gigi yang berkualifikasi atau ahli terapi gigi 

magang yang bekerja di bawah pengawasan spesialis bedah gigi. 

 

Cakupan layanan 

Layanan yang disediakan: 

  

  

 

 Edukasi kesehatan mulut untuk mengampanyekan dan memotivasi kebiasaan 

merawat gigi sendiri dengan baik.  

 Pemeriksaan mulut 

 Perawatan pencegahan seperti pembersihan karang gigi, penutupan cekungan 

pada gigi susu yang dalam 

 Perawatan gigi dasar seperti penambalan gigi, pencabutan gigi 

 Prosedur gigi yang lebih kompleks dapat dilakukan oleh ahli bedah gigi bila 

diperlukan 

 Layanan darurat selama jam kerja 



Penjadwalan layanan 

Layanan bus disediakan untuk siswa sesuai permintaan sekolah. Untuk siswa yang 

mendaftar secara mandiri, mereka akan dijadwalkan untuk berkunjung ke klinik di 

luar jam belajar mereka. Siswa yang didaftarkan dapat meminta layanan darurat 

selama jam kerja di klinik-klinik gigi yang ditunjuk oleh sekolah mereka. 

Klinik gigi di sekolah 

Klinik gigi di sekolah terletak di Wanchai, Kowloon City, Lam Tin, Shantin, Tuen 

Mun, Kwai Ching, dan Fanling. Siswa akan dijadwalkan untuk mendatangi salah satu 

klinik berikut sesuai dengan lokasi sekolah mereka. 

Tang Shiu Kin School Dental Clinic 

286 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong 

1/F, MacLehose Dental Centre 2892 2147 

5/F, MacLehose Dental Centre 2892 2125 

3163 4530 

2760 5214 

2760 5232 

2210 1678 

Lam Tin School Dental Clinic 

2/F, Lam Tin Polyclinic, 99 Kai Tin Road, Lam Tin, Kowloon 

1/F Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic 

1/F, 147J, Argyle Street, Kowloon 

3/F Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic 

3/F, 147J, Argyle Street, Kowloon 

Pamela Youde School Dental Clinic 

1/F, 31-33 Chap Wai Kon Street, Shatin, N.T. 

Ha Kwai Chung School Dental Clinic 

1/F, Ha Kwai Chung Polyclinic & Special Education Services 
Centre, 77 Lai Cho Road, Kwai Chung, NT. 

3651 5587 



Tuen Mun School Dental Clinic 

16 Tsun Wen Road, Tuen Mun, N.T. 

 

2460 5667 

Fanling School Dental Clinic  

2/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, N.T. 2639 4646 

 

 

Buku Pegangan Layanan Perawatan Gigi di Sekolah 

Buku pegangan ini diberikan kepada semua siswa yang terdaftar. Buku ini 

mendukung komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan staf klinik. Orang tua 

dapat mengetahui perkembangan gigi serta status kesehatan mulut anak mereka dari 

catatan perawatan yang diberikan di setiap kunjungan. Buku pegangan tersebut juga 

memuat bagian Tanya Jawab kesehatan mulut yang memaparkan tentang beberapa 

masalah gigi yang umumnya dijumpai pada anak-anak. 

 

Hotline & Situs Web 

Departemen Kesehatan mengoperasikan hotline dan situs web berikut untuk Layanan 

Perawatan Gigi di Sekolah dan edukasi kesehatan mulut: 

 

School Dental Care Service Hotline  : 29286132 

School Dental Care Service Website : www.schooldental.gov.hk 

                ToothClub Website : www.toothclub.gov.hk  

 

Siswa yang terdaftar dapat mendaftar sebagai pengguna online kami untuk menikmati 

layanan online tersebut.  

 


