


ΔΠΑ.Λ  ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

ΥΑΝΗΑ 

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Σδαλαθάθε Αηθαηεξίλε 

Μέληνξαο εηθνληθήο επηρείξεζεο : Λακπαζάθε ηέιια 

Τπεύζπλνο εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο γηα ην εηθνληθό παηρλίδη : 

Κιεηλαπηάθεο Παύινο 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΗΟ ΓΝΑΦΑΚΖ 

 ΜΑΡΗΑ ΓΑΚΑΛΑΚΖ 

 ΗΗΛΗΑ – ΗΧΑΝΝΑ ΚΟΤΣΟΤΡΔΛΑΚΖ 

 ΔΛΗΑΒΔΣ ΜΗΥΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ 

 ΔΤΣΔΡΠΖ-ΑΘΖΝΑ ΜΠΔΡΣΑΚΖ 

 ΔΛΔΝΖ ΠΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 ΜΑΡΗΑ ΜΑΝΧΛΑΚΖ 

 ΚΤΡΗΑΚΖ ΒΑΡΤΠΑΣΑΚΖ 

 

 

 



Ζ ηδέα , ην ζελάξην. 

 Ζ παξνπζίαζε είλαη ε απνηύπωζε ηεο 

ηδέαο ηωλ καζεηώλ γηα ηελ εηθνληθή ηνπο 

επηρείξεζε. 

 Αθνύ ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα αιιά θαη ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε απνθάζηζαλ ε 

επηρείξεζε ηνπο λα έρεη ηελ παξαθάηω 

κνξθή.  



ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ Α 

ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΓΗΚΟ ΜΑ 



ΠΡΟΛΖΦΖ 



ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΟΗΝΟΤ 

 Γηαλνκή θπιιαδίωλ θαη ελεκεξωηηθνύ 
πιηθνύ.  

 ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ γίλνληαη από ην 
θέληξν εμνξκήζεηο ζε ζρνιεία. 

  Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ 
πνιπνδνληηαηξείνπ καο είλαη θαη ε απόθηεζε 
θηλεηήο κνλάδαο νδνληηαηξηθήο ώζηε λα γίλεη 
δπλαηή ε πξόζβαζε ζε απνκαθξπζκέλα 
ρωξηά ηνπ λνκνύ γηα δωξεάλ πξνζθνξά 
ηόζν ζπκβνπιώλ όζν θαη πξνιεπηηθώλ 
δηαγλωζηηθώλ εμεηάζεωλ, θαη εθόζνλ είλαη 
δπλαηόλ θαη ζεξαπεηώλ ζε απιά 
πεξηζηαηηθά. 

 



ΘΔΡΑΠΔΗΑ 



ΠΡΟΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

Χαμόγελο υγείας 



ΡΔΔΦΗΟΝ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧ

Ζ 

ΑΗΘΟΤΑ 

ΤΝΔΓΡΗΑ

ΔΧΝ 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΟ 

W.C 

KOINOY 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ 

ΑΗΘΟΤΑ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΑΠΟΘΖΚ

Ζ 

ΠΑΗΓΟΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΟΛΟΓΗΚΟ 

W.C 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΔΝΓΟΓΟΝΣΗΚΟ 

ΝΣΟΤΛΑΠΗΑ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟ 

ΔΗΟΓΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 

ΑΝΑΠΑΤΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 

ΚΑΣΟΦΖ 

ΠΟΛΤΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟΤ 



ΥΧΡΟΗ ΣΟΤ 

ΠΟΛΤΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟΤ 









Παξερόκελεο ππεξεζίεο 

 
 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  

 Έλαο επηπιένλ ζπλεξγαδόκελνο νξζνδνληηθόο  

 Ραληεβνύ γηα παηδηά  

 Άκεζα Ραληεβνύ γηα ηα επείγνληα  

 Σειεθσληθή ππνζηήξημε γηα θάζε επείγνπζα θαηάζηαζε  

 Καη νίθνλ επίζθεςε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά  

 Παηδόηνπνο  

 Ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη νδεγίεο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο  

 Computer ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο  

 Ηιεθηξνληθή θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελώλ  

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε  γνλείο  

 Εμέηαζε θαη παξαθνινύζεζε παηδηώλ  

 Πξνιεπηηθή νδνληηαηξηθή 

 Παξαθνινύζεζε   αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ζεξαπεηώλ  

 

 
 



Λνγηζκηθό Οξγάλωζεο 

Οδνληηαηξείνπ 



 Αξρείν αζζελώλ, ινγαξηαζκνί, γξαθηθό πιάλν 

ζεξαπείαο, αλαθιήζεηο, ξαληεβνύ, ενξηνιόγην, 

αλαθνξέο, επηθνηλωλία (chat), θάξκαθα, 

ζπληαγέο είλαη θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Dent-O-Soft  

 

 Πξνζηαζία ηαηξηθνύ απνξξήηνπ. Λεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο κε δύν ξόινπο "Ηαηξνύ" ή 

"Γξακκαηείαο" κε αλάινγε πξόζβαζε ζηα 

δεδνκέλα, θαη ρξήζε θωδηθνύ εηζόδνπ  

 

 



ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 
Γίλνληαη δεθηέο νη πηζησηηθέο θάξηεο όισλ ησλ 

ηξαπεδώλ  θαη  πξνζθέξεηαη  εμόθιεζε κε άκεζε  ρξέσζε  όινπ ηνπ πνζνύ  ή  ζε 

3 έσο 10 κεληαίεο δόζεηο γηα πνζά άλσ ησλ 150 euro γηα ηηο VISA θαη MASTER, 

ελώ άκεζε ρξέσζε κε ηελ DINERS όινπ ηνπ πνζνύ. 

  

   

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ 

http://www.visa.com/


ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΚΟΗΝΟΤ 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 



Ζ ΟΜΑΓΑ 



ΠΡΧΣΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ 



Δλεκέξωζε ηωλ καζεηώλ 



ΔΠΗΚΔΦΖ Δ 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟ 



ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΜΔΝΣΟΡΑ 



Δμάζθεζε ζε ινγηζκηθό 

νδνληηαηξείνπ 



Γόζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πειαηώλ νδνληηαηξείνπ 



Οη καζεηέο εθπαηδεύηεθαλ 



ΠΑΗΞΗΜΟ ΡΟΛΧΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 



ΓΗΑΓΟΥΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ 

ΡΟΛΧΝ 









Οη καζεηέο 

ζε 

ζπκβνύιην 




