Informações sobre o programa de saúde bucal infantil

Serviços prestados
O Programa de Saúde Bucal para Crianças oferece um lar dental para crianças de 6 meses a 21 anos. A
maioria das crianças matriculadas no programa mora em Portland; No entanto, as crianças das
comunidades vizinhas também podem receber serviços em uma das clínicas da Escola Elementar
Riverton ou da Portland High School. As crianças que frequentam as Escolas de Portland devem estar
matriculadas na escola.

Prevenção Limpezas, flúor e selantes são fornecidos por higienistas dentais em todas as escolas de
Portland ou na Riverton Clinic ou Portland High Clinic.

Tratamento. O tratamento de acompanhamento é fornecido pelo dentista do Children's Oral Health
Program ou por estudantes de odontologia supervisionados da UNE na clínica localizada na Portland
High School. O tratamento pode incluir, mas não está limitado a: exame odontológico, radiografia
diagnóstica, flúor, obturações, coroas e extrações.

Greater Portland Health
Os serviços odontológicos baseados na escola fazem parte dos serviços que a Greater Portland Health
oferece. A Greater Portland Health é um centro de saúde federal qualificado com atendimento de saúde
centrado no paciente da mais alta qualidade, acessível, acessível e culturalmente sensível. A Greater
Portland Health oferece assistência médica e comportamental integrada, e alguns serviços
especializados, em nove importantes localidades de Portland e South Portland. Para mais informações
sobre a Greater Portland Health, ligue para (207) 874-2141 ou visite nosso site:
http://www.greaterportlandhealth.org/.

Perguntas frequentes
P: Existe um custo para serviços odontológicos?
R: Sim, se seu filho tiver um seguro odontológico, incluindo o MaineCare, o seguro será cobrado. Para as
crianças que não possuem um seguro odontológico, existe uma escala de taxa variável. Conselheiros
financeiros estão disponíveis para determinar as opções de elegibilidade e seguro.

Q: Isso é um programa escolar?
R: Não, o programa funciona nas escolas, mas é administrado pela Greater Portland Health. Crianças
com idades entre 6 meses e 21 anos podem se inscrever no programa.

P: Preciso inscrever meu filho se ele já estiver matriculado na Greater Portland Health?
R: Sim, o formulário de inscrição nos dá permissão para ver seu filho sem a presença de um dos pais.

P: Quero inscrever meu filho, onde obtenho o formulário de inscrição preenchido?
R: Por favor, mande seu filho retornar para a enfermeira da escola ou professora da sala de aula.

P: Meu filho pode ser inscrito com uma assinatura de pai / mãe?
R: Os alunos menores (menores de 18 anos) devem ter um formulário de inscrição assinado antes de
serem vistos por um provedor. O formulário de inscrição atua como um menor para fornecer serviços
odontológicos a um menor. Se o formulário não for devolvido, precisaremos de consentimento verbal
antes de qualquer atendimento ou tratamento. Se o aluno tiver mais de 18 anos, ele poderá preencher
e assinar o formulário de inscrição para receber serviços.

Por favor, ligue 207-541-6627 para marcar uma consulta ou entre em contato com Kathy Martin,
Gerente do Programa para o Programa de Saúde Bucal da Grande Portland (207) 874-2141x 8401
kmartin@greaterportlandhealth.org ou para mais informações.

