
Afya QueenslandSwahili

Kliniki za meno za bure za jamii
• Nani anastahili kwa matunzo ya meno ya bure?

• Watu wazima ambao wana Pensheni ya sasa, 
Kadi ya Afya au Kadi ya Wakubwa

• Watoto:

 − Watoto wote kati ya umri wa miaka 4 hadi 
mwaka 10

 − Wanafunzi wenye umri wa miaka 11 na 12 
ambao wana kadi ya Centrelink ya sasa, 
huduma ya afya au kadi ya pensheni

 − Watoto wa miaka 0-3 ambao wazazi wao 
wana kadi ya Centrelink ya sasa, Afya au 
kadi ya Pensheni

 − Watoto wa miaka 2-17 ambao wanastahiki 
Mpango wa Faida za Watoto.

Jinsi ya kutunza 
meno yako 

yakiwa wa afya 

Kati ya ziara ya kliniki ya meno, 
angalia meno ya mtoto wako 
mwenyewe.

Afya ya meno ya watoto.

Fanya miadi ya meno sasa.

Fanya miadi ya meno sasa.

Pata matibabu ya meno ya haraka 
SASA.



Meno ya watoto wachanga
• Maziwa ya kunyonyesha ni bora kwa watoto 

wachanga na ndicho chakula na kinywaji pekee 
anachohitaji mpaka watakapokuwa na umri wa 
miezi 6.

• Usiweke mtoto wako kulala akiwa ana chupa.

• Weka tu maziwa na maji kwenye chupa.

• Anza kutumia kikombe kwa miezi 6 na simamisha 
kutumia chupa kufikia umri wa miezi 12.

Meno ya watoto 
• Meno ya kwanza ya watoto ni muhimu na yanahitaji 

kutunzwa kwa makini.

• Unapaswa kumsaidia kusugua meno ya mtoto wako 
mpaka akiwa umri wa miaka 8.

• Chukua mtoto wako kwenye kliniki ya meno 
kufanyiwa uchunguzi wa kwanza kabla ya kufikisha 
miaka 2.

• Kuna kliniki ya meno ya umma ambayo 
haitakugharimu pesa yoyote.
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Kula vizuri
Kuweka meno yako kuwa  
na afya

Safisha vizuri
Safisha meno yako asubuhi 
na usiku 

Kunywa vizuri
Kunywa maji ya bomba, ni 
salama na hulinda meno yako

Kaa vizuri
Tembelea daktari wa meno 
mara moja kwa mwaka kwa 
kuangalia na kusafisha

Njia za Afya:
Mboga, mboga, 
matunda, jibini, mtindi, 
mkate au karanga.

Tumia dawa ya meno ya 
meno na muswaki wenye 
kichwa kidogo na laini.

Kusukuma meno yako na 
ufizi husaidia kupunguza 
kiasi cha bakteria 
ambacho kinaweza 
kusababisha matatizo 
katika kinywa chako.

Maji ya bomba ni mazuri. 
Yana floraidi, ambayo 
husaidia kulinda  
meno yako.

Tembelea kliniki ya 
meno ili uangalie, 
usisubiri mpaka 
yanaumiza.

Kwepa Vyakula vya  
sukari vibaya kama vile 
keki, biskuti, ice cream 
au chokoleti.

Kwepa Vinywaji vya sukari 
kama vile, juisi ya matunda, 
vinywaji laini au vya fizi.


