
 
Rhode Island Missão de Misericórdia (RIMOM) 

Perguntas e Respostas paciente 
 
O que é Rhode Island Missão de Misericórdia (RIMOM)? 

O RIMOM é um dois dias clínica dental GRÁTIS para qualquer criança ou adulto que 
precisa sevices dental, independentemente do histórico dental anterior, status de 
seguro, ou seus abillity para pagar. 

 

Quando e onde é esta clínica GRÁTIS dental? 
RIMOM será realizada no sábado 1 junho de 2013 e junho de domingo 2, 2013 na 
faculdade de comunidade de RI (CCRI) Flanagan Campus em Lincoln, RI. O endereço é 
1762 Louisquisset Pike em Lincoln, RI. As portas abrem às 6:00 da manhã. Pacientes 
serão vistos em um primeiro a chegar, primeiro a ser servido, então por favor chegar 
cedo. 

 

Como é que a clínica do trabalho? 
A clínica será composta por centenas de voluntários de todo o estado de Rhode Island, 
incluindo dentistas licenciados, higienistas dentais e auxiliares de consultório dentário. 
quando você ou sua família entra no consultório RIMOM no CCRI, voluntários vai 
registrá-lo, dê uma história  básica de saúde, e em seguida encaminhá-lo para a área 
apropriada. Não há restrições (exceto problemas de saúde possível) para receber 
tratamento na clínica. 

 

O que sevices dental serão oferecidos? 
Todos os pacientes em um projeto RIMOM são examinados por um dentista licenciado 
para determinar a sua necessidade mais importante. Dependendo da sua necessidade, 
os serviços podem incluir limpezas, a remoção do dente (extrações), recheios, um 
número limitado de canais radiculares e reparos de prótese. Infelizmente, o RIMOM não 
é capaz de fornecer bonés, coroas, placas parciais / dentaduras, próteses totais, 
implantes ou pontes. Você e você dentista RIMOM decidirá o serviço adequado que 
melhor se adapta as suas circunstâncias. Problema mais grave de um indivíduo será 
dada prioridade. Serviços será feito em um primeiro a chegar, primeiro a ser servido. 

 

Você será capaz de corrigir todos os meus problemas dentários? 
Isso vai depender do que sua necessidade é. Problema mais grave de uma idividual será 
dada prioridade. Apenas um serviço importante é geralmente realizada em cada 
paciente. Nós podemos ser capazes de fazer extrações múltiplas ou recheios vários ao 
mesmo tempo no entanto, apenas um ou o outro será feito de acordo com os pacientes 
precisam mais importantes. Iremos tentar fornecer serviços odontológicos para tantas 
pessoas quanto possível. 

 

Eu preciso para trazer a prova de quanto dinheiro eu faço? 
Não. Nós não precisamos de uma prova de quanto dinheiro você faz. O RIMOM é um 
evento gratuito, independentemente da quantidade de  dinheiro que você faz. 
 
 
 
 
 



Preciso de uma consulta? 
Não. Todos os serviços na clínica RIMOM são fornecidos em um primeiro a chegar, 
primeiro a ser servido, até que tenham atingido a nossa capacidade para o dia. Nossa 
capacidade é determinada pelo número de presentes profissionais voluntários não 
podem ser previstos antes da abertura do evento RIMOM. 

 
 
Quando devo chegar? 

Você deve planejar para chegar nas primeiras horas da  manhã. Os pacientes 
normalmente começam a chegar pouco depois da meia-noite. Os exames odontológicos 
começará às seis da manhã. Lembre-se que os serviços são prestados em um primeiro a 
chegar, primeiro a ser servido  até que tenhamos atingido a nossa capacidade para 
o dia. 

 

O que devo levar comigo? 
* Lanches e bebidas estarão disponíveis durante o seu período de espera, mas você 

pode querer trazer algum com você também. 
 * Roupa adequada para abrigar você enquanto espera. 

* Algo para passar o tempo, como um livro de tricô, ou quebra-cabeças 
* Por favor, traga uma lista de todos os seus medicamentos atuais. No dia da clínica,  

por favor, não deixe de tomar seus medicamentos de acordo com suas prescrições. 
 

Gravidez irá afetar meu tratamento? 
Se estiver grávida, vamos precisar de uma declaração do permitindo-nos o seu médico a 
gravidez os cuidados que você precisa. 

 

Será problemas cardíacos afetam meus cuidados? 
Se você tem uma condição cardíaca conhecida ou que tenham tido problemas cardíacos 
recentes, incluindo ataque cardíaco, derrame, pressão alta, válvula cardíaca, angina, ou 
qualquer outra condição para o qual está a tomar medicamentos que vai precisar de 
uma declaração por escrito de seu médico o que nos permite fornecer os cuidados que 
você precisa. 

 

O que posso esperar? 
Chegar o mais rapidamente possível e estar preparado para um longo dia. Entendemos 
que é uma longa espera e nosso único pedido é para a sua paciência. O processo normal 
que um paciente passa por atendimento é de: 

  Fila de espera 
  Registro de paciente 
  Histórico de saúde e verificar a pressão arterial 
  Exame dentário (triagem) 
  Raios X 
 Tratamento do paciente esperando área para limpezas,  obturações, extrações de 

dentes, canal de raiz, ou reparação de próteses 
  Estação de tratamento 
  Paciente confira 
 

O que devo fazer se o meu médico me diz para premed? 
Siga as instruções do seu physican e informar o médico assistente examiná-lo na 
triagem. Pré-medicação não elimina-lo de receber cuidados. 

 

Que estará realizando os serviços odontológicos ou limpezas? 



Rhode Island licenciado dentistas e higienistas dentais  estará fornecendo serviços 
odontológicos. Alguns cuidados podem ser prestados por estudantes de higiene dental 
do Community College of Rhode Island (CCRI). Sempre que os alunos são prestação de 
cuidados, licenciado provedores dental supervisioná-los. Os alunos só estão autorizados 
a realizar procedimentos que já estão qualificados para executar. 

 
 
É difícil para mim a andar haverá alguma assistência? 

Sim. Cadeiras de rodas e pessoas com necessidades especiais serão acomodados da 
melhor forma possível. Intérpretes também vai estar lá  para ajudar. 

 

 Devo estar preparado para longas esperas para os serviços? 
Esperamos atender 500 ou mais pacientes. Embora seja nosso objetivo de ser eficiente 
com a prestação de serviços, você pode passar várias  horas à espera de receber os 
serviços. Esperamos atender os pacientes o máximo possível dentro do prazo de dois 
dias. 

 

Onde posso estacionar o meu carro? 
 É fornecido estacionamento gratuito no estacionamento CCRI. 
 

Esta clínica é grátis como pode ser isso? 
A Rhode Island Fundação de Saúde Oral, percebendo que os serviços odontológicos não 
são financeiramente possível para muitos Rhode Islanders, tem organizado e levantou 
fundos para este evento. Esta é a primeira clínica como já realizado no estado de Rhode 
Island e esperamos realizar este evento todos os anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


