Dịch vụ nha khoa
CẤP CỨU và tổng quát
tại Royal Dental Hospital của Melbourne
CẤP CỨU

Phòng khám nha khoa tổng quát

Dịch vụ chăm sóc cấp cứu là dành cho các bệnh
nhân bị:

Dành cho các bệnh nhân cần được:

chấn thương răng hay miệng
sưng quanh răng, miệng hay mặt
chảy máu trầm trọng từ nướu răng
đau và nhức răng trầm trọng
bể răng, bể răng giả hay bể cầu răng
mất miếng trám răng.
Nếu quý vị có vấn đề cấp cứu về nha khoa,
xin hãy gọi số (03) 9341 1000 trước khi đến
Khoa Cấp cứu.
Chúng tôi có thể tiếp cận quý vị qua điện thoại trước
khi quý vị đến nơi để biết xem biện pháp hành động
nào sẽ là tốt nhất.
XIN LƯU Ý: Bệnh nhân bị các vấn đề nha khoa
nghiêm trọng nhất sẽ được điều trị
đầu tiên.

khám tổng quát
làm sạch răng
trám răng
nhổ răng
làm răng giả
điều trị nha khoa định kỳ.
Các bệnh nhân hội đủ điều kiện có thể tiếp cận dịch
vụ chăm sóc tại phòng khám tổng quát bằng cách
được giới thiệu từ một phòng khám cộng đồng. Khi
quý vị gọi điện thoại, hãy hỏi chúng tôi xem quý vị
có hội đủ điều kiện để nhận được các dịch vụ của
chúng tôi hay không, và những lệ phí nào sẽ được
áp dụng với quý vị. Quý vị có thể được xếp vào danh
sách chờ. Cuộc hẹn đầu tiên của quý vị sẽ bao gồm
một cuộc khám kiểm tra nha khoa toàn diện và sau
đó nha sĩ của quý vị sẽ cho quý vị biết về bất kỳ
biện pháp điều trị cần thiết nào tiếp sau đó.

Bệnh nhân bị các vấn đề ít nghiêm
trọng hơn có thể cần phải chờ và sẽ
được cho cuộc hẹn vào một ngày
khác.
Nếu quý vị đã gặp bác sĩ, họ sẽ
cho quý vị biết làm thế nào để
chăm sóc vấn đề cụ thể của
quý vị.

Hãy gọi số (03) 9341 1000
để biết thêm thông tin HOẶC
truy cập trang mạng www.dhsv.org.au
để tìm phòng khám cộng đồng gần quý
vị nhất

