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Να φύγετε με ένα χαμόγελο 
αυτοπεποίθησης
Η καλή στοματική υγεία είναι σημαντικός παράγοντας για τη 
διατήρηση της συνολικής υγείας, γι' αυτό προσφέρουμε φιλική 
και προσιτή οδοντιατρική φροντίδα σε όλους στην κοινότητά μας. 

Η έμπειρη ομάδα των οδοντιάτρων μας θα προσφέρει στην οικογένειά 
σας προσιτή και ποιοτική οδοντιατρική φροντίδα. Είμαστε υπερήφανοι 
για το επίπεδο της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης και της ποιοτικής 
οδοντιατρικής που παρέχουμε στους πελάτες μας. 



Μιλάμε τη γλώσσα σας
Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να 
ανησυχείτε για την επίσκεψη σε 
μια οδοντιατρική κλινική όταν 
η πρώτη σας γλώσσα δεν είναι τα 
αγγλικά. Διαθέτουμε δίγλωσσους 
οδοντιάτρους που μιλούν 
Μανδαρινικά και Καντονέζικα 
στην κλινική μας στο Box Hill. 

Ρωτήστε μας να κανονίσουμε 
διερμηνέα στη γλώσσα της 
επιλογής σας. 

Φιλική και προσιτή 
οδοντιατρική περίθαλψη
Προσφέρουμε τον μοναδικό συνδυασμό ιδιωτικής και δημόσιας 
χρηματοδοτούμενης οδοντιατρικής περίθαλψης για να 
διασφαλίσουμε την ικανότητά μας να φροντίσουμε τις ποικίλες 
ανάγκες της κοινότητας σε θέματα στοματικής υγείας.

Το φάσμα των οδοντιατρικών υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

• Γενική οδοντιατρική

• Αισθητική οδοντιατρική

• Προληπτική οδοντιατρική

• Επανορθωτική οδοντιατρική

• Παιδική οδοντιατρική

• Little Chompers: 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
οδοντιατρικής προσέγγισης
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Πακέτο ελέγχου και καθαρισμού
Εάν έχετε καιρό να επισκεφθείτε έναν οδοντίατρο και είναι πλέον 
καιρός να κάνετε ένα τσεκ-απ, αυτό είναι ένα εξαιρετικό πακέτο για 
να μάθετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα δόντια και τα ούλα σας.

Για $180 το πακέτο* περιλαμβάνει:

• Οδοντιατρική εξέταση

• καθαρισμό δοντιών

• Ακτίνες 

• Θεραπεία με φθόριο

• Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
στοματικής θεραπείας

*Δεν ισχύει για οδοντιατρικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. 



Γενική οδοντιατρική
Σημαντική φροντίδα της 
στοματικής υγείας

Το υγιές σώμα χρειάζεται 
υγιή δόντια και ούλα, γι' αυτό 
προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα 
γενικής οδοντιατρικής περίθαλψης 
και επείγουσας φροντίδας σε 
όλους τους πολίτες της κοινότητας. 

Οι αξιόπιστες γενικές 
οδοντιατρικές υπηρεσίες μας 
περιλαμβάνουν:

• Εξετάσεις 

• Απολέπιση και καθαρισμό 

• Εξαγωγές 

• Σφραγίσματα

• Ακτίνες  

• Χειρουργική αφαίρεση φρονιμίτη 

• Παραπομπές σε ειδικούς 

Αισθητική οδοντιατρική
Δημιουργώντας ένα πιο 
χαρούμενο χαμόγελο 

Η αισθητική οδοντιατρική είναι 
οδοντιατρικές εργασίες που 
βελτιώνουν την εμφάνιση των 
δοντιών, των ούλων και/ή της 
σύγκλεισης των δοντιών.  
Οι εξειδικευμένοι οδοντίατροι μας 
θα επικεντρωθούν στη βελτίωση 
της οδοντικής αισθητικής, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρώματος, της θέσης, του 
σχήματος, του μεγέθους, της 
ευθυγράμμισης και της συνολικής 
εμφάνισης του χαμόγελου.

Προσφέρουμε μια σειρά από 
αισθητικές οδοντιατρικές 
υπηρεσίες, όπως:

• Λεύκανση δοντιών

• Επιχρίσματα
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Προληπτική οδοντιατρική
Διατηρήστε το όμορφο 
χαμόγελό σας 

Η τακτική επίσκεψη σε έναν 
οδοντίατρο και η σωστή 
φροντίδα των δοντιών σας 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
διατηρήσετε την καλή στοματική 
υγεία και να εντοπίσετε έγκαιρα 
τυχόν μελλοντικά προβλήματα. 

Προσφέρουμε μια σειρά 
από υπηρεσίες προληπτικής 
οδοντιατρικής φροντίδας, όπως:

• Εμφράξεις οπών - σχισμών

• Προστατευτικά οδοντοστοιχίας

• Απολέπιση και καθαρισμό

Αποκαταστατική 
οδοντιατρική
Επαναφέρετε το στόμα σας 
σε πλήρη υγεία

Η αποκαταστατική οδοντιατρική 
περιλαμβάνει τη διάγνωση, 
την πρόληψη και τη θεραπεία 
κοινών στοματικών παθήσεων, 
όπως τα χαλασμένα, σπασμένα, 
ραγισμένα, αποχρωματισμένα 
δόντια ή ακόμη και δόντια που 
λείπουν. 

Προσφέρουμε μια σειρά από 
αποκαταστατικές οδοντιατρικές 
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

• Σφραγίσματα

• Απονευρώσεις

• Γέφυρες

• Κορώνες

• Οδοντοστοιχίες



Γνωρίζατε ότι είμαστε 
εγγεγραμμένος πάροχος 
στο Πρόγραμμα 
Οδοντιατρικών Παροχών 
Παιδιών (CDBS); 

Το CDBS παρέχει στα 
επιλέξιμα παιδιά ηλικίας 
0-17 ετών πρόσβαση σε 
παροχές άνω των 1.000 
δολαρίων ανά παιδί για 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 
για δύο συνεχόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Παιδική οδοντιατρική
Ανάπτυξη καλών συνηθειών στοματικής υγείας 

Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς 
συνήθειες για τη φροντίδα των δοντιών όσο είναι μικρά. Αυτές οι 
συνήθειες μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για την καλή 
φροντίδα της στοματικής υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Πρόγραμμα οδοντιατρικών 
παροχών για παιδιά (CDBS)
Οι υπηρεσίες επιλέξιμης 
οδοντιατρικής περιλαμβάνουν:

• Εξετάσεις

• Ακτίνες 

• Καθαρισμό

• Εμφράξεις οπών – σχισμών

• Σφραγίσματα

• Θεραπεία απονεύρωσης

• Εξαγωγές

• Μερικές οδοντοστοιχίες 

• Επαγγελματικές και 
διατροφικές συμβουλές

• Παροχή πυκτώματος δοντιών 
και άλλων οδοντιατρικών 
προϊόντων

• Παραπομπές σε ειδικούς

Δεν καλύπτονται εξειδικευμένες 
υπηρεσίες όπως ορθοδοντικές 
ή αισθητικές οδοντιατρικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες που 
παρέχονται σε νοσοκομείο.

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε 
στο Πρόγραμμα οδοντιατρικών 
παροχών για παιδιά. Οι επιλέξιμες 
οικογένειες και οι έφηβοι θα 
λάβουν επιστολή από την 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση.



DENTAL SERVICES

Παιδικές εξετάσεις
Ο τακτικός οδοντιατρικός 
έλεγχος για τα παιδιά από 
την ηλικία των δύο ετών είναι 
σημαντικός για την ανάπτυξη 
καλών συνηθειών οδοντικής 
υγείας και την πρόληψη 
μελλοντικών οδοντιατρικών 
προβλημάτων. Στην 
πραγματικότητα, ενθαρρύνουμε 
τους νεότερους πελάτες 
μας να εξοικειωθούν με το 
οδοντιατρικό περιβάλλον ήδη 
από την εμφάνιση του πρώτου 
τους δοντιού στο στόμα. 
Αυτές οι εξετάσεις γίνονται με 
προσέγγιση γόνατο με γόνατο, 
έτσι ώστε να είναι κοντά σας και 
να αισθάνονται άνετα καθ' όλη 
τη διάρκεια.

Αυτές οι εξετάσεις θα:

• Εξοικειώσουν τα παιδιά με 
το οδοντιατρικό περιβάλλον, 
τους οδοντιάτρους και την 
οδοντιατρική καρέκλα

• Υποστηρίξουν την έγκαιρη 
ανίχνευση της τερηδόνας 
ή άλλων οδοντιατρικών 
παθήσεων

• Επιτρέψουν στους επαγγελματίες 
οδοντιάτρους να παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με 
διατροφικές συνήθειες και καλές 
τεχνικές βουρτσίσματος



Little Chompers 
Ένα πρόγραμμα οδοντιατρικής 
εκπαίδευσης

Το Little Chompers είναι ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
ελέγχου που έχει σχεδιαστεί για 
να διδάσκει στα παιδιά τις υγιεινές 
διατροφικές επιλογές και τη 
σημασία της στοματικής υγείας.

Οι φιλικοί και έμπειροι οδοντίατροι 
και οι θεραπευτές στοματικής 
υγείας επισκέπτονται τοπικούς 
παιδικούς σταθμούς, κέντρα 
πρώιμης παιδικής ηλικίας 
και σχολεία για να παρέχουν 
οδοντιατρικούς ελέγχους στα 
παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
τα παιδιά θα μάθουν για τη 
στοματική υγεία και τις υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες, όπως:

• Τι να περιμένουν από μια 
επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο

• Τι είναι η τερηδόνα
• Τη σωστή τεχνική για το 

βούρτσισμα των δοντιών
• Τη σημασία των τακτικών 

οδοντιατρικών ελέγχων
• Τις υγιεινές επιλογές τροφίμων 

και ποτών

Όλοι οι οδοντιατρικοί έλεγχοι 
είναι εθελοντικοί και για όλα 
τα παιδιά που συμμετέχουν 
απαιτείται η συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων. Όλα τα 
παιδιά που συμμετέχουν θα 
λάβουν κάποιες πληροφορίες 
για το σπίτι για τους γονείς και ένα 
πακέτο δώρων για την ενίσχυση 
των μηνυμάτων επικοινωνίας με 
τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής μας.
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Οι οδοντιατρικές μας αμοιβές
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι 
να χρησιμοποιήσουν την 
οδοντιατρική μας υπηρεσία

Καταλαβαίνουμε ότι το κόστος 
των οδοντιατρικών αμοιβών 
μπορεί μερικές φορές να 
αποτρέψει τους ανθρώπους 
από τη διατήρηση μιας καλής 
στοματικής υγείας. Για το λόγο 
αυτό, θέλουμε να γνωρίζετε ότι 
θα σας ενημερώνουμε για την 
ακριβή χρέωση σε εσάς. 

Ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί 
και να χρησιμοποιήσει την 
οδοντιατρική μας υπηρεσία, 
καθώς προσφέρουμε τον 
μοναδικό συνδυασμό ιδιωτικής 
και δημόσια χρηματοδοτούμενης 
οδοντιατρικής περίθαλψης. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις οδοντιατρικές 
αμοιβές μας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας healthability.org.au 
ή σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR

Ώρες λειτουργίας
Διαθέτουμε δύο οδοντιατρικές 
κλινικές που προσφέρουν ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών για κάθε 
οδοντιατρική ανάγκη:

Box Hill 

Όροφος 2/43 Carrington Road, 
Box Hill VIC 3128

• Δευτέρα έως Παρασκευή  
8.30 π.μ. έως 5.00 μ.μ.

Eltham

917 Main Road, Eltham VIC 3095

• Δευτέρα 9.00 π.μ. έως 9.00 μ.μ.

• Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή 9.00 π.μ. 
έως 5.00 μ.μ.

• Σάββατο 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.



Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν: 

• Πακέτα κατ' οίκον φροντίδας

• Συντονισμό υποστήριξης

• Υποστήριξη στο σπίτι και  
στην κοινότητα

• Υπηρεσίες για παιδιά, νέους 
και για όλη την οικογένεια

• Θεραπείες υγείας

• Ψυχική υγεία

• Οδοντιατρικές υπηρεσίες 

• Φροντίδα για την κοινότητα

Η απόλαυση καλής υγείας είναι 
πολύ παραπάνω από το να 
είστε σωματικά υγιής ή χωρίς 
ασθένειες. Πρόκειται για την 
ευημερία σας ως άτομο, μέσα 
στο οικογενειακό, εργασιακό και 
κοινωνικό σας περιβάλλον.
Η επαγγελματική και 
υποστηρικτική μας ομάδα 
συνεργάζεται μαζί σας για να 
προσαρμόσει το ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών υγείας και ευεξίας στις 
μοναδικές σας ανάγκες. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, την 
ικανότητα ή το στάδιο της ζωής. 
Ως πάροχος υπηρεσιών του 
Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης 
Αναπηρίας (NDIS), πάροχος 

υπηρεσιών My Aged Care (MAC) 
και οργανισμός κοινοτικής υγείας 
με δυνατότητα επεξεργασίας 
αιτήσεων για το Medicare 
Benefits Schedule (MBS) και 
την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, 
θα σας βοηθήσουμε να βρείτε 
τους τρόπους για να λάβετε την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα και 
υποστήριξη που χρειάζεστε για 
να ζήσετε καλά. 

Ενθαρρύνοντας την επιλογή, 
την αυτοπεποίθηση και τον έλεγχο, 
θα σας ενδυναμώσουμε στο ταξίδι 
της υγείας σας. Η healthAbility 
είναι δίπλα σας, υποστηρίζοντάς 
σας να ζήσετε την καλύτερη 
δυνατή ζωή.

Οι υπηρεσίες υγείας και ευεξίας μας
Είμαστε στο πλευρό σας, καθώς το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών 
μας παρέχεται στο σπίτι σας, στην κοινότητα, μέσω τηλεϊατρικής 
ή σε ένα από τα κέντρα μας.

Σχετικά με τη healthAbility
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Box Hill 43 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

Eltham 917 Main Road, Eltham VIC 3095

Άλλες τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών  
Boronia, Nunawading και Wellington Road, Box Hill

Τηλέφωνο (03) 9430 9100  |  Email contact@healthability.org.au

Ιστοσελίδα healthability.org.au

Για περισσότερες  
πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες,  
ή για να δηλώσετε το ενδιαφέρον  
σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο  
9430 9100 ή επισκεφθείτε την  
ιστοσελίδα healthability.org.au

Ανοίξτε την κάμερα στο smartphone 
σας και σαρώστε τον παραπάνω κωδικό 
QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα μας

Αναγνωρίζουμε τον λαό 
Wurundjeri και άλλους λαούς 
των εθνών Kulin στα μη 
κατοχυρωμένα εδάφη που 
βρίσκεται η κοινότητά μας.

Δεσμευόμαστε για κοινότητες 
χωρίς αποκλεισμούς.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές κατά τη στιγμή της 
δημοσίευσης (2022). Ορισμένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί πριν από την 
πανδημία COVID-19.


