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Οι Υπηρεσίες Οδοντικής Υγείας Βικτώριας (Dental Health Services Victoria) 
είναι πρώτος από τους δημόσιους φορείς στοματικής υγείας που προωθεί 
την στοματική υγεία, αγοράζει υπηρεσίες και παρέχει φροντίδα στους 
ανθρώπους της Βικτώριας.

Πως θα βρείτε το νοσοκομείο

Το Βασιλικό Οδοντιατρικό Νοσοκομείο της Μελβούρνης βρίσκεται 

στο 720 Swanston Street, Carlton, απέναντι από το Πανεπιστήμιο 

Μελβούρνης (University of Melbourne).

Η κεντρική είσοδoς του νοσοκομείου στο Swanston Street έχει 

πρόσβαση για αναπηρική καρέκλα και καρότσι. Υπάρχει επίσης 

ράμπα από το Lynch Street (μονόδρομος από το Cardigan Street). 

Παρακαλείστε να δείτε τον χάρτη στην πίσω σελίδα για λεπτομέρειες.

Δημόσιες συγκοινωνίες

Ο πλησιέστερος στο νοσοκομείο σταθμός τρένου είναι του 

Melbourne Central. Aπό το Melbourne Central, παίρνετε το τραμ 

από το Swanston Street ανεβαίνοντας προς το Πανεπιστήμιο 

Μελβούρνης. Στα τραμ που περνούν μπροστά από το νοσοκομείο 

συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί 1, 3, 5, 6, 8, 16, 22, 64, 67 και 

72. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο 

πληροφοριών συγκοινωνιών στο 13 16 38 ή επισκεφτείτε το  

www.metlinkmelbourne.com.au. 

Ταξί

Υπάρχει στάση ταξί στο Grattan Street, κοντά στη γωνία  

Swanston Street.

Στάθμευση αυτοκινήτων

Υπάρχει σταύμευση με παρκόμετρα στις οδούς Swanston Street, 

Grattan Street και Cardigan Street. Η προθεσμία στάθμευσης 

διαφέρει από μία σε δύο ώρες. Ο πλησιέστερος εμπορικός χώρος 

στάθμευσης βρίσκεται στη γωνία Grattan Street και Cardigan Street. 

Στάθμευση Αναπήρων

Υπάρχουν δύο θέσεις για την στάθμευση αναπήρων στο Swanston 

Street και επίσης δύο θέσεις προθεσμίας 5 λεπτών για αποβίβαση. 

Υπάρχουν περισσότερες θέσεις στάθμευσης αναπήρων στο Lynch 

Street (ένας μικρός μονόδρομος που παρέχει πρόσβαση από το 

Cardigan Street). Υπάρχει ένας μικρός αριθμός θέσεων στάθμευσης 

αναπήρων στο Grattan Street και στο Cardigan Street.



Υπηρεσίες διερμηνέων

Διατίθενται υπηρεσίες διερμηνέων. Όταν κλείνετε το ραντεβού 

σας παρακαλείστε να πείτε στο προσωπικό ότι θα χρειαστείτε 

διερμηνέα και να δηλώσετε τη γλώσσα που προτιμείτε.  

Αυτό θα δώσει στο προσωπικό την ευκαιρία να σας κανονίσει να 

παρευρεθεί διερμηνέας όταν έρθετε για την θεραπεία σας.  

Αν επισκεφτείτε το νοσοκομείο σε έκτακτη ανάγκη, οργανώνεται 

εξυπηρέτηση διερμηνέα δια τηλεφώνου.

Περίθαλψη ασθενών

Μόλις φτάσετε στο νοσοκομείο, πρέπει να προσέλθετε σ΄ένα 

από τους χώρους παροχής θεραπείας στους ορόφους 1, 2 ή 

4 (βλέπετε τον πίνακα δεξιά). Κατά την άφιξή σας, πάρετε 

παρακαλώ το ασανσέρ και πηγαίνετε στον κατάλληλο όροφο και 

ακολουθήστε τις ταμπέλες προς τον σχετικό χώρο υποδοχής.

Το Βασιλικό Οδοντιατρικό Νοσοκομείο της Μελβούρνης είναι 

εκπαιδευτικό νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορεί 

να λαμβάνουν θεραπεία από διάφορους επαγγελματίες με 

ειδικότητα στην στοματική υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 

φοιτητών, εκπαιδευομένων ειδικών και άλλων προσοντούχων 

επαγγελματιών.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπάρχουν ώρες όπου υπάρχει 

μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και μπορεί 

να δοθεί ραντεβού στους ασθενείς να έρθουν την επόμενη 

μέρα. Συνιστούμε να τηλεφωνήσετε στο 1300 160 054 για να 

εξεταστούν οι ανάγκες σας πριν έρθετε στο νοσοκομείο. Αυτό θα 

μειώσει το χρόνο αναμονής.

Διατίθεται επίσης θεραπεία σε έκτακτες ανάγκες σε δικαιούχα 

μέλη του κοινού από περισσότερες από 60 δημόσιες 

οδοντιατρικές κλινικές καθόλης της Βικτώριας. Τα μέλη του 

κοινού μπορούν να μάθουν που είναι η πλησιέστερή τους κλινική 

όταν τηλεφωνήσουν στο 1300 060 054 ή επισκεφτούν το 

www.dhsv.org.au 

Κόστα

Αν έχετε κάρτα φροντίδας υγείας ή κάρτα έκπτωσης 

συνταξιούχου, δικαιούστε πρόσβαση στις δημόσιες οδοντιατρικές 

υπηρεσίες στη Βικτώρια. Όλα τα παιδιά 13 χρονών και κάτω 

δικαιούνται δημόσια οδοντική φροντίδα.

Υπάρχουν έξοδα σχετικά με  την δημόσια οδοντική φροντίδα.  

Το κόστος καθορίζεται από την κυβέρνηση κάθε χρόνο.  

Μερικές ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν χρειάζεται να 

πληρώσουν αυτά τα έξοδα. Ο γιατρός της κλινικής θα συζητήσει 

τα έξοδα μαζί σας πριν αρχίσει η θεραπεία σας. 

Αν δεν έχετε τρέχουσα κάρτα φροντίδας υγείας ή κάρτα 

έκπτωσης συνταξιούχου, μπορείτε να λαμβάνετε έκτακτη 

οδοντική θεραπεία στο Βασιλικό Οδοντιατρικό Νοσοκομείο σε 

μια τιμή παρόμοια μ΄αυτήν που χρεώνει ο ιδιωτικός οδοντίατρος. 

Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται μια μερική πληρωμή πριν 

αρχίσει η θεραπεία σας, και οποιοδήποτε εκκρεμές ποσό είναι 

πληρωτέο στο τέλος της επίσκεψης.

Η γενική περίθαλψη που παρέχεται από φοιτητές υπό την 

επίβλεψη προσοντούχων επαγγελματιών στοματικής υγείας είναι 

δωρεάν για τα δικαιούχα μέλη του κοινού.

Ώρες λειτουργίας

Υπηρεσίες έκτακτων αναγκών – καθημερινές  

– 8:00πμ μέχρι 9:15μμ

Υπηρεσίες έκτακτων αναγκών – σαββατοκύριακα και δημόσιες 

αργίες – 9:00πμ μέχρι 9:15μμ

Ώρες κλινικών – 8:30πμ - 5:00μμ

1oς Όροφος

Υπηρεσίες έκτακτων αναγκών (Πρωτοβάθμια περίθαλψη) 

Οδοντικά προβλήματα που χρειάζονται έκτακτη οδοντιατρική 
θεραπεία περιλαμβάνουν:

σοβαρός οδοντόπονος και πόνος.

Μονάδα Γενική Οδοντιατρικής (General Dentistry Unit)

Προληπτικός έλεγχος (τσεκ-απ), καθαρισμός, σφραγίσματα, εξαγωγές 
και οδοντοστοιχίες.

Ειδικευμένες υπηρεσίες

Ορθοδοντική – ευθυγράμμιση των δοντιών

Στοματική ιατρική – η θεραπεία των νόσων των χειλιών, 
μάγουλων, γλώσσας και του σιαγόνα.

Περιοδοντική θεραπεία – θεραπεία της σοβαρής νόσου ουλών.

Προσθετική Οδοντιατρική – περιλαμβάνει τις οδοντοστοιχίες, 
στεφάνες και γέφυρες.

Παιδιατρική Οδοντιατρική – θεραπεία για παιδιά με 
περίπλοκες οδοντικές, ιατρικές και άλλες ανάγκες.

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) – θεραπεία της ριζικής 
κοιλότητας.

2ος Όροφος

Κλινική Προπτυχιακής Εκπαίδευσης 

Η θεραπεία παρέχεται από φοιτητές υπό της επίβλεψης ανώτερων 
επαγγλεματιών στοματικής υγείας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται 
περιλαμβάνουν την Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία (School Dental 
Service), έκτακτες και γενικές οδοντιατρικές υπηρεσίες.

4ος Όροφος

Μονάδα Ημερήσιας Χειρουργικής 
Χειρουργεία. 

Στοματική χειρουργική 
Περίπλοκες χειρουργικές διαδικασίες στα δόντια, στόμα ή σιαγόνα.


