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Melbourne Diş Hastanesi
Ziyaretçi Rehberi

Hastaneye ulaşım
Melbourne Diş Hastanesi (The Royal Dental Hospital) 720
Swanston Street, Carlton adresinde bulunmakta olup Melbourne
Üniversitesinin (University of Melbourne) karşısındadır.
Swanston Street üzerindeki hastanenin ana girişi tekerlekli
sandalye ve çocuk arabasının girişi için müsaittir. Lynch Street
üzerinde de ayrıca bir rampa bulunmaktadır (Cardigan Street’ten
tek yönlü giriş bulunmaktadır). Ayrıntılar için arka sayfadaki
krokiye bakınız.
Toplu ulaşım araçları
Hastaneye en yakın tren istasyonu Melbourne Central
istasyonudur. Melbourne Central’den çıktıktan sonra Swanston
Street üzerinde Melbourne Üniversitesi istikametine giden
tramvaya bininiz. Hastanenin yanından geçen tramvayların
güzergah numaraları arasında 1,3,5,6,8,16,22,64,67 ve 72
bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için ulaşım araçları bilgilendirme
merkezini 13 16 38 nolu telefondan arayınız veya www.
metlinkmelbourne.com.au internet adresine bakınız.
Taksi
Grattan Street üzerinde, Swanston Street köşesine yakın özel bir
taksi bekleme noktası bulunmaktadır.
Araç park yeri
Swanston Street, Grattan Street ve Cardigan Street üzerinde paralı
araba park yerleri bulunmaktadır. Bir ile iki saat arasında değişen
saat kısıtlaması mevcuttur. Hastaneye en yakın ticari oto parkı
Grattan Street ile Cardigan Street köşesindedir.
Engelliler için park yeri
Swanston Street üzerinde 2 adet engelliler için özel park yeri
bulunmaktadır ve ayrıca 2 tane de 5 dakikalık hasta indirme
noktaları bulunmaktadır. Engelliler için ek araba parkı
(Cardigan Street’ten tek yönlü girişi bulunan) Lynch Street
üzerinde bulunmaktadır. Grattan Street ve Cardigan Street
üzerinde az sayıda engelliler için araba parkı bulunmaktadır.
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Victoria Diş Sağlığı Hizmetleri, ağız sağlığını destekleyen, hizmet temin
eden ve Victoria halkına bakım sağlayan, eyaletin önde gelen kamu ağız
sağlığı kurumudur.

Tercümanlık hizmetleri
Tercümanlık hizmetleri mevcuttur. Randevunuzu ayarlarken
lütfen personelimize tercümana ihtiyacınız olduğunu ve
tercih ettiğiniz dili bildiriniz. Böylece, personelimiz tedaviniz
esnasında bir tercümanın bulunmasını ayarlayabilecektir.
Acil bir durumdan dolayı hastaneye gelirseniz, telefon
aracılığıyla tercüman ayarlanabilir.
Hasta Bakımı
Hastaneye geldiğinizde, 1., 2. Veya 4. Katlardaki tedavi
birimlerinden birine gitmeniz gerekecektir (sağdaki tabloya
bakınız). Hastaneye girişinizde lütfen asansör ile doğru kata
çıktıktan sonra levhaları takip ederek uygun hasta kabul
bölümüne gidiniz.
Melbourne Diş Hastanesi bir eğitim hastanesidir. Aralarında
öğrenciler, mesleki eğitim gören uzmanlar veya kalifiyeli
personel bulunmak üzere çeşitli ağız sağlığı profesyonelleri
tarafından tedavi edilebilirsiniz.
Lütfen aklınızda bulunsunki, zaman zaman acil hizmetler
için yüksek talep olabileceğinden dolayı hastalara bir sonraki
gün gelmeleri için randevu verilebilir. Hastaneye gelmeden
önce 1300 160 054 nolu telefonu arayarak bir durum
değerlendirmesi yaptırmanızı öneririz. Bu bekleyeceğiniz
süreyi azaltacaktır.
Hak kazanan toplum bireylerine ayrıca Victoria çapında
bulunan 60’ı aşkın devlet diş kliniklerinde acil diş tedavisi
sağlanmaktadır. Toplum bireyleri 1300 160 054 nolu
telefonu arayarak veya www.dhsv.org.au internet adresine
girerek kendilerine en yakın kliniği öğrenebilirler.

1. Kat / Birinci Kat
Acil tedavi hizmetleri (Temel bakım birimi)
Acil diş tedavisi gerektiren diş sorunları arasında şunlar
bulunmaktadır:
t Zà[EFWFZBBǘ[EBZBSBMBONBZBTFCFQPMBOLB[BMBS
t EJǵÎFWSFTJOEF Bǘ[JÎJOEFWFZBZà[EFǵJǵMJL
t EBNBLMBSEBWFZBEJǵÎFLUJSEJLUFOTPOSBBǵSLBOBNB
t BǵSEJǵBǘSTWFTBODMBONB
Genel Diş Hekimliği Birimi
Çekap, temizlik, dolgu, diş çekme ve protez.
Uzmanlık hizmetleri
t Ortodonti – Dişlerin düzeltilmesi.
t Ağız Hastalıkları – dudak, yanak, dil ve çene hastalıklarının
tedavisi.
t Periodontal Hastalıkları – şiddetli damak hastalıklarının tedavisi.
t Prostodontik Tedavi – protez, kuron ve köprüleri kapsar.
t Pediyatrik Diş Hekimliği – diş, sağlık ve başka ihtiyaçlar açısından
karmaşık tedaviye gereksinim duyan çocuklar için özel tedavi.
t Endodontik Tedavi – diş kökü kanalı tedavisi.
2. Kat / İkinci Kat
Üniversite Öğrencileri Eğitim Kliniği
Kıdemli ağız sağlığı hekimlerinin nezareti altında öğrenciler
tarafından sunulan tedaviler. Sunulan tedaviler arasında Diş Hizmeti
Okulu, acil ve genel diş hizmetleri bulunmaktadır.
4. Kat / Dördüncü Kat
Günübirlik Cerrahi Birimi
Ameliyathaneler.
Ağız Cerrahisi
Dişleri, ağızı ve çeneyi kapsayan karmaşık ameliyatlar.

Ücretler
Sağlık bakım kartı veya emekli indirim kartına sahipseniz,
Victoria eyaletinde kamu diş tedavi hizmetlerinden
yararlanabilirsiniz. 13 yaşında veya daha küçük olan tüm
çocuklar, kamu diş bakımı hizmetlerinden yararlanma hakkına
sahiptir.
Kamu diş bakımı hizmetleri ücrete tabidir. Ücretler her yıl
devlet tarafından belirlenir. Özel ihtiyaçları olan bazı kişiler bu
ücretleri ödemek zorunda değildir. Diş hekiminiz tedavinize
başlamadan önce, gereken ücretleri sizinle konuşacaktır.
Güncel bir sağlık bakım kartınız veya emekli indirim kartınız
yoksa, yine de Melbourne Diş Hastanesinde (Royal Dental
Hospital of Melbourne) özel diş hekimlerinin talep ettiği ücrete
yakın bir ücret karşılığında acil diş tedavisi görebilirsiniz. Bu
durumda, toplam ücretin bir kısmı tedavi başlamadan önce
alınır ve geriye kalan miktar ise ziyaretin sonunda ödenir.
Kalifiyeli ağız bakım profesyonellerinin nezareti altında
üniversite öğrencileri tarafından sunulan diş tedavisi, hak
kazanan toplum bireyleri için ücretsizdir.
Mesai Saatleri
Acil tedavi hizmetleri – hafta içi
– sabah 8.00 ile akşam 9.15 arası
Acil tedavi hizmetleri – hafta sonları ve resmi tatillerde
– sabah 9.00 ile akşam 9.15 arası
Klinik saatleri – sabah 8.30 ile akşam 5.00 arası

