
Būtina turėti šeimos dantų gydytoją  

Tam, kad vaikas galėtų gauti nemokamą dantų gydymą, jis privalo būti registruotas 
pas šeimos dantų gydytoją. Užsiregistruoti galite internetiniame puslapyje 

www.sjukra.is įrašant vardus į Réttindagátt. Užregistruoti vaikus gali ir dantų 
gydytojas. Šeimos dantų gydytojo misija - kviesti vaikus reguliariai tikrintis dantis, 
dantų profilaktika ir jų gydymas. Rekomenduojama vienerių metų amžiaus vaikus 

užregistruoti pas šeimos odontologą. 
 

Nauðsynlegt að hafa heimilistannlækni  
Til þess að fá fríar tannlækningar þarf barnið að hafa skráðan heimilistannlækni.  

Skráning fer fram í Réttindagátt – mínar síður á www.sjukra.is en einnig geta tannlæknar séð um skráninguna.  
Hlutverk heimilistannlæknis er m.a. að boða börn í reglulegt eftirlit og  sjá um forvarnir og nauðsynlegar tannlækningar þeirra.  

Mælt er með skráningu barns hjá heimilistannlækni þegar það nær eins árs aldri. 

Þróunarsvið 

Litháíska 
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