Rhode Island Mission of Mercy (RIMOM)
Perguntas e Respostas paciente
Qual é a Missão de Rhode Island of Mercy (RIMOM)?
O RIMOM é uma clínica odontológica gratuita de dois dias para qualquer criança 12-18 ou adulto que
precisa de serviços odontológicos, independentemente da história prévia dental, status do seguro, ou sua
capacidade de pagamento.
Quando e onde é esta clínica odontológica gratuita?
A RIMOM será realizada em 28 e 29 de setembro de 2019 na Clínica Dentária do Centro de Saúde
Comunitário de Providence, na 335 R Prairie Ave. na Providência. Os pacientes serão vistos na base
primeiro a chegar, primeiro a ser atendido.
é que a clínica funciona?
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. Assim que entrar no MOM
voluntários da clínica vai registrá-lo, dê uma história básica de saúde, um rastreio dentário e, em seguida,
encaminhá-lo para a área de espera adequado para o seu tratamento recomendado. Não há restrições
(exceto possíveis problemas de saúde) para receber tratamento na clínica.
Preciso de um compromisso?
Não. Todos os serviços da clínica RIMOM são fornecidos em um primeiro a chegar, primeiro a ser
servido até que tenhamos atingido a nossa capacidade para o dia. Nossa capacidade é determinada pelo
número de profissionais voluntários presentes e não pode ser previsto antes da abertura do evento
RIMOM.
Se eu sou menor de 18 anos, que eu preciso de um pai ou tutor presente?
Sim. Um pai ou responsável deve ficar com a criança por toda a clínica. Childcare não está disponível no
RIMOM
Preciso trazer comprovante de renda?
Não. Nós não exigem que você traga prova de rendimentos. O RIMOM é um evento gratuito,
independentemente de sua renda.
Que serviços dentários serão oferecidos?
Todos os pacientes em um projeto RIMOM são examinados por um dentista licenciado para determinar a
sua necessidade mais importante. Os serviços dentários fornecidos pelo RIMOM incluem:
• Raios-X
• instruções de saúde bucal
• obturações
• tratamentos de canal radicular em dentes da frente única
• Extrações de dentes
• reparação de próteses pequenas
ATENÇÃO: Todos os serviços de prótese são fornecidos no sábado. Você será dado um compromisso
para a montagem no domingo. Por favor, esteja preparado para ser na clínica de ambos os dias
RIMOM NÃO irá fornecer:
• limpezas, tratamentos de flúor, selantes
• canais radiculares na parte traseira (molares) dentes
• próteses totais
• Extração de dentes do siso
• clareamento dental
• Caps (coroas)
Você e seu dentista RIMOM decidirá o serviço adequado que melhor se adapta às suas circunstâncias.
problema mais grave de um indivíduo será dada prioridade.

você será capaz de corrigir todos os meus problemas dentários?
Isso vai depender de quais são suas necessidades. problema mais grave de um indivíduo será dada
prioridade. Apenas um grande serviço é geralmente realizada em cada paciente. Nós podemos ser capazes
de fazer várias extrações ou obturações em um momento no entanto; você não receberá esses dois
serviços. Vamos tentar fornecer serviços odontológicos para tantas pessoas quanto possível
Quando eu preciso para chegar?
A ser decidido. Vamos atualizar esta informação assim que uma vez que é determinado.
Lembre-se que os serviços são prestados em uma base primeiro a chegar, primeiro a ser servido até que
tenhamos atingido a nossa capacidade para o dia.
Devo estar preparado para longas esperas para os serviços?
Sim. Esperamos para tratar mais de 500 ou mais pacientes. Embora seja nosso objetivo de ser eficiente
com a prestação de serviços, estar preparado para gastar a maior parte do seu dia com a gente.
Entendemos que é muito tempo para esperar e nosso único pedido é pela sua paciência. Em última
análise, esperamos para servir como muitos pacientes quanto possível dentro do período de dois dias.
Vamos fornecer café da manhã, almoço e lanches para os pacientes, sem nenhum custo.
O que um dia típico para pacientes RIMOM?
O processo normal que um paciente passa para o cuidado é:
• chegada do Paciente (clínica fecha quando a capacidade é atingido)
• Registro de paciente
• Medical Triage-saúde revisão da história
• Triage- dental rastreio dentário para determinar o tratamento
• Mover para tratamento de áreas de espera
• Tratamento dentário
• check-out Paciente
O que devo levar comigo?
• roupas adequadas para abrigar você enquanto espera
• Algo para passar o tempo, como um livro, tricô, ou quebra-cabeças.
• Por favor, traga uma lista de todos os seus medicamentos atuais. No dia da clínica, por favor, certifiquese de tomar seus medicamentos de acordo com suas prescrições.
• Alimentos e bebidas estarão disponíveis durante o seu período de espera, mas você pode querer trazer
alguns com você também
E se eu tenho medo de dentais trabalho / dentistas / agulhas?
Entendemos suas preocupações. Basta deixar nossos voluntários para que possamos ajudar a tornar
RIMOM uma experiência agradável para você!
Alguém pode vir comigo enquanto eu estou sendo tratado?
Você está convidado a trazer um amigo ou membro da família com você para RIMOM. Eles podem ficar
com você enquanto você está esperando para o tratamento (espaço permitir), mas vamos obrigá-los a ir
para uma família / amigos área de espera quando você se move para a área de tratamento da clínica. Você
será capaz de encontrá-los uma vez que você terminar com o tratamento.
Será que a gravidez afeta o meu cuidado?
Se estiver grávida vamos precisar de uma declaração do seu médico ob / gyn permitindo-nos fornecer os
cuidados que você precisa.
Será problemas cardíacos afetam meus cuidados?
Se você tiver uma condição cardíaca conhecida ou ter tido problemas cardíacos recentes, incluindo ataque
cardíaco, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, válvula cardíaca, angina ou qualquer outra
condição para a qual está a tomar medicamentos que vai precisar de uma declaração escrita do seu
provedor de cuidados de saúde primários, permitindo -nos fornecer os cuidados que você precisa.
O que devo fazer se o meu médico me diz para premed?
Siga as instruções do seu provedor de cuidados de saúde primários e informar o médico assistente
examiná-lo na triagem. O pré-medicação não eliminá-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 fornecidas por estudantes de higiene dental do Colégio Comunidade de Rhode Island.
Sempre que os alunos são a prestação de cuidados, profissionais de odontologia licenciados supervisionálos. Os estudantes só estão autorizados a realizar procedimentos que eles já estão qualificados para
executar.
É difícil para eu andar - haverá ajuda disponível?
Sim. Cadeiras de rodas e pessoas com necessidades especiais serão acomodados da melhor forma
possível.
Eu não falam Inglês como vou comunicar com os dentistas?
Intérpretes estará disponível em vários idiomas. (Espanhol, etc. Português)
Onde posso estacionar?
O estacionamento gratuito está disponível nos parques de estacionamento atribuídos. Haverá sinais e
assistentes de estacionamento para dirigi-lo.
Esta clínica gratuita - como pode ser isso?
A Fundação Rhode Island Saúde Bucal percebe que serviços odontológicos não são financeiramente
viável para a maioria dos insulares de Rhode. Para financiar esta clínica, recebemos financiamento de
doadores, patrocinadores, doações pessoais, bem como captação de recursos. Dental, médicos voluntários
e da comunidade do nosso estado, bem como nossos estados vizinhos dar o seu talento tempo e
experiência para tornar este evento possível.

