
 

 وحدة الطب الوقائي

 
 

األسبوع المغاربي حول الصحة 
 المدرسية و الجامعية

Semaine Maghrébine de Santé  
Scolaire et Universitaire 

 2022.03.31 إلى يوم 2022. 03. 27من يوم 

 شعار:

 من أجل استمرار التعليم في حالة األزمة الصحية

Pour la continuite de l’enseignement en 

situation de crise sanitaire 

 :موضوع الوثيقة                     

  ترقية غسل اليدين و فرك األسنان

Promotion du lavage des mains 

 et du brossage des dents  

 

 

 مقدمة

اطار نشاطات برنامج الصحة المدرسية و الجامعية  في

يشرفنا ان نحيطكم علما ان احياء االسبوع  2022لسنة 

 المغاربي للصحة المدرسية و الجامعية قد برمج  

  2022.03.31 إلى يوم 2022. 03. 27من يوم  

 :شعار وقد تم اختيار هذه السنة

 من أجل استمرار التعليم في حالة األزمة الصحية

    ترقية غسل اليدين و فرك األسنان :موضوع الوثيقة

يتعلق االمر   

بضمان لصحة التالميذ و الطلبة للعائلة المغاربية -  

بمقاربة مشتركة بين بلدان المغرب العربي  -  

 و التي تهدف لتعزيز الصحة المدرسية و الجامعية

 

 الصحة الجيدة تبدأ بغسل اليدين
 

 

 
 من العدوى تنتقل بواسطة اليدين % 80 -

لمسة بسيطة بأصبع)ملوث بجراثيم( للعين أو األذن أو  -
 : الفم تسبب

 أمراض العيون - أمراض جهاز التنفس -اإلسهال   -

غسل ( أن OMSتنبهنا المنطمة العالمية للصحة )  

اليدين بالماء و الصابون هي الوسيلة الوحيدة الفعالة 
 : المعدية مثلللوقاية من األمراض 

 . اإلسهال و التهاب المعدة و األمعاء 
  االنفليونزا الموسمية 
 .األمراض التنفسية 

 
 كيف اغسل يدي بطريقة صحية 

 و لتقليل العدوى
 بلل اليدين بالماء الجاري.-1

ضع كمية من الصابون بحيث تغطي سطح  -2

 اليد .

فرك الكفين ببعض ثم ظهر اليدين ثم فرك  -3

 االصابع.المناطق بين 
 غسل اليدين تحت ماء جاري ثم تجفيفهما. -4
  

 



 الوقاية و ترقية نظافة الفم واألسنان -5 

يجب الحفاظ على النظافة الجيدة و المنتظمة  لألسنان  -

مرتين في اليوم صباحا و مساءا  باستعمال معجون 

  أسنان ممزوج بالفليور حسب السن.

و حذف األكل و اللمجة  السكرتقليل من استهالك  -

 الغير الواجبة.

 فحص منتظم و دائم عند طبيب األسنان  -

 للكشف المبكر عن مرض تسوس األسنان.

العالج المبكر لكل مرض تسوس األسنان للمحافظة  -

 على وظائف الفم السليم.

تحسين عالقة المريض بالطبيب جراح األسنان لتجنب  -

  الخوف من العالج.

 تنظيف األسنانطريقة  -6   

حيحة مرتين في اليوم تنظيف األسنان بالطريقة الص  
    والمعجون  ةفرشاة األسنان المناسبة الناعمعلى األقل ب

 

 أخطار تسوس األسنان - 3   

يسبب التسوس مضاعفات غير رجعية لألسنان لهذا  -

تكون الوقاية والكشف الدائم و العالج المبكر الوسائل 

 األمراض. للحماية من هذه

تسبب أمرض تسوس األسنان أالم شديدة و تعفن في  -

الفم قد يؤدي إلى نزع سن أو عدة أسنان وظهور مشاكل 

 أخرى كسوء غلق الفم.

تسبب أمراض تسوس األسنان أيضا مشاكل سوء  -

المضغ و سوء الغذاء و مشكل في الكالم أو سوء مظهر 

 وتكوين صورة سلبية عن الذات و.... هالوج

 

في بعض األحيان  رألمراض الفم واألسنان تأثير خطي -

على الحالة الصحية العامة و المعيشية لألشخاص. وقد 

محليا في  اآلالم و ظهور أيضا تعفن تكون سببا في شدة

 الفم أو بعيد في الجسم.

تؤدي أيضا أمراض الفم واألسنان سوء السمع و  -

 .الغياب عن الدراسة

 عوامل الخطر لتسوس األسنان  -4

  غياب نظافة الفم واألسنان -

   االستهالك المفرط للسكر. -

 غياب النشاطات الرياضية. -

 التدخين. -

 
  :في العالم  -المعطيات الوبائية  -1

حاليا امرض تسوس األسنان حسب المختصين  تحتل -

في المنظمة العالمية للصحة المرتبة الثالثة ضمن اآلفات 

العالمية مباشرة بعد السرطان و امرض القلب و 

 الشرايين. 

مليار شخص  05تقدر عدد الحاالت في العالم حوالي  -

 مصاب بمرض تسوس األسنان .

خطر تقسم أمراض تسوس األسنان نفس عوامل ال -

لألمراض الغير متنقلة مثل غياب نظافة الفم واألسنان, 

 العادات الغذائية, زيادة الوزن )السمنة( و التدخين.

من التالميذ بتسوس األسنان و  %90الى 60 إصابة-

خطيرة و  الثلث من المسنين  ضمن الكبار بأمرا 20%

 سنة ليس لهم اسنان. 74الى  65بين 

 :في الجزائر    -المعطيات الوبائية  -2 

المسجلة خالل عدد حاالت أمرض تسوس األسنان  -

سنة وصل  15و 5التالميذ  بين   عند السنة الدراسية 

و غياب نظافة الفم واألسنان أكثر من  % 54.5إلى 

45% . 

التحقيق الوطني حول حالة صحة الفم واألسنان عند  -
سنة المنجز سنة  15و 12, 06األطفال البالغين من 

من طرف المعهد الوطني للصحة العمومية  2013

  % 74. 1أعطى نسبة أمرض تسوس األسنان: 


