
Що таке здорові посмішки Онтаріо?
«Здорові посмішки Онтаріо» (Healthy Smiles Ontario) 
– це безкоштовна стоматологічна програма для 
дітей та молоді віком до 17 років.

Станом на 1 січня 2016 року в «Здорові посмішки 
Онтаріо» включені наступні програми:

• Пільгова стоматологічна допомога для дітей в 
рамках організації соціальних послуг «Ontario 
Works»;

• Пільгова стоматологічна допомога для дітей 
за програмою «Підтримка людей з вадами, 
Онтаріо»;

• Пільгова стоматологічна допомога для дітей 
за програмою «Допомога дітям з важкими 
категоріями інвалідності»;

• Програма «Діти, які потребують лікування»;
• «Здорові посмішки Онтаріо»; та
• Профілактичні послуги зі здоров’я порожнини 

рота, що надаються місцевими відділеннями 
охорони здоров’я.

Хто має право?
Діти та неповнолітні віком до 17 років можуть мати 
право, якщо:

• Вони проживають в Онтаріо; та
• Вони є членами сім’ї, дохід якої відповідає 

вимогам.

Примітка: Діти віком до 17 років автоматично мають 
право та автоматично реєструються за програмою 
«Здорові посмішки Онтаріо», коли вони або їх сім’я 
отримують пільги через: Ontario Works, Temporary 
Care assistance (Допомога по тимчасовому догляду), 
«Допомога дітям з важкими категоріями інвалідності» 
або «Підтримка людей з вадами, Онтаріо». Діти 
та молодь з іншим стоматологічним страховим 
покриттям більше не виключаються автоматично.

Як зареєструватися?
• За посиланням: ontario.ca/healthysmiles
• Зателефонуйте в Службу виклику INFOline: 

безкоштовно за 1-844-296-6306 (Телетайп 
безкоштовно за 1-800-387-5559)

• Ваше місцеве відділення охорони здоров’я 
також може допомогти вам зареєструватися. 
Перейдіть до: ontario.ca/healthysmiles, щоб 
дізнатися, яке відділення громадського здоров’я 
обслуговує ваш район

Після того, як реєстрація підтверджена, ви 
отримаєте стоматологічну картку «Здорові 
посмішки Онтаріо». Стоматологічна картка повинна 
бути пред’явлена вашому стоматологу при кожному 
відвідуванні для отримання стоматологічної 
допомоги в рамках програми.

Де моя дитина може отримати доступ до 
стоматологічної допомоги, включаючи 
невідкладну стоматологічну допомогу?
Якщо у вас є стоматолог, зв’яжіться з їх офісом, 
щоб дізнатися, чи беруть вони участь у програмі 
«Здорові посмішки Онтаріо». Якщо у вас немає 
стоматолога, зверніться за допомогою до 
місцевого відділення охорони здоров’я. Перейдіть 
до: ontario.ca/healthysmiles, щоб дізнатися, яке 
відділення охорони здоров’я обслуговує ваш район.

Які послуги покриваються?
«Здорові посмішки Онтаріо» охоплює регулярні 
візити до ліцензованого стоматологічного закладу, 
таких як стоматолог або зубний гігієніст. Покриває 
стоматологічні послуги, включаючи огляди, чищення, 
пломбування, рентген та видалення зубного каменю. 
Термінові або екстрені проблеми зі здоров’ям 
порожнини рота також покриваються «Здоровими 
посмішками Онтаріо».

Чому здоров’я порожнини рота важливе?
Дірки в зубах і захворювання ясен можуть бути 
болючими і призвести до серйозних інфекцій, 
впливаючи на ріст дорослих зубів. Біль може 
призвести до втрати сну, вплинути на здатність 
дитини їсти та вчитися і відвідувати школу. Гарне 
здоров’я порожнини рота має важливе значення 
для самоповаги вашої дитини, почуття благополуччя 
і її загального здоров’я. Запобігайте проблемам 
зі здоров’ям порожнини рота, перш ніж вони 
почнуться!

За додатковою інформацією:
• Відвідайте сайт: ontario.ca/healthysmiles
• Або зателефонуйте до ServiceOntario INFOline:

Безкоштовно: 1-844-296-6306 
Телетайп безкоштовно: 1-800-387-5559 
Телетайп, тільки в Торонто: 416-327-4282
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