
Należy koniecznie wybrać dentystę rodzinnego  
Podstawą uzyskania bezpłatnych usług dentystycznych jest wybranie dla dziecka dentysty 
rodzinnego. Następnie należy wpisać jego imię i nazwisko na Réttindagátt – moje strony 
na www.sjukra.is, lub poprosić  wybranego dentystę o dokonanie tej formalności. Jego 

zadaniem jest zapewnienie dzieciom opieki dentystycznej poprzez regularne wizyty 
kontrolne, profilaktykę, oraz leczenie zębów.  

Zaleca się wybranie lekarza domowego dla dzieci od 1 roku życia. 
 

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 

Pólska 
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