
 

 

 بيــــــان صحفـــــــي

 Colgate طفالاأل أسنان لطب التونسية والجمعية (ATOP )يوّحدان 

 لحملة الثالثة الدورة ويطلقــان التونسيين ابتسامــة لحماية جهودهمـا

 الفم صحة لتحسين التوعية

 

 بين أجري لمسح وفقًا. تونس في مرتفعًا*  األسنان تسوس انتشار معدل يزال ال 

٪ 58و 48وعلى  السادسةسن  في األطفال من٪ 57 على التسّوس يؤثر *،* التونسيين

 .تباعا 15و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب المراهقين من

 تتراوح الذين التونسيين من ٪ 70و٪  60 بين ما على اللثة أمراض انتشار يؤثر 

 .سنة 15و 12 بين أعمارهم

 قام**حديث لمسح وفقًا. أسنان طبيببزيارة  يقومون ال التونسيين من كبير عدد * 

بزيارة  األقل على واحدة مرة( ٪20،7) أشخاص خمسة كل بين من فقط واحد شخص

 .للمسح السابقة 12 الـ شهراأل خالل أسنان طبيب

 

 طفالاأل أسنان لطب والجمعية التونسية Colgate تطلق واألسنان، الفم صحة تعزيز أجل من
وستتحّول ". تبتسم تونس خلي" الوطنية الحملة واألسنان عبر الفم صحة لشهر الثالثة الدورة

بنزرت و( 22/9) تونس - تونسية مدن أربع إلى "Colgate Smiles Village "المتنقلة  العيادة

 أربعة بفحص متطّوعون أسنان أطباء سيقوم حيث -( 20/10) ونابل( 13/10) توزر( 28/9)

 .مجانـا شخص آالف

 

 توصيات المتطوعين األسنان أطباء سيقدم الفم، صحة مجال فيالنصائح  تقديم وإلى جانب

 الرسائل فهم لتيسير التثقيفية واألنشطة األلعاب يشمل مرحمن ال جو في الصحية التغذية لتحسين

 .ألطفالل الهدايا من العديد تقديم سيتمكمـا  التوعوية

 

 

 



 

 

 نظافة لمنتجات السنوي االستهالك ضعف واألسنان نجد الفم صحة مشاكل أسباب أهم بين من

 للشخص مل 86يتجاوز ال األسنان معجون الستهالك تونس في السنوي المعدل أن حيث الفم،

 .وشمال إفريقيا األوسط الشرق منطقة في مل 186 ب مقارنة الواحد

 يوصي حين في فرشاة 0.5 يمثل السنة بحساب الواحد للشخص األسنان فرشاة استهالك معدل

 .أشهر ثالثة كل بتغييرها األسنان أطباء

 

 العائالت تحسيس الضروري من لهذا أصبحو الفم، أمراضكافحة لم حل أفضل الوقاية وال تزال

 األسنان تنظيف ومتوازن، صحي غذائي نظام إتباع من خالل الجيدة واألسر بالممارسات

 لطبيب وزيارات منتظمة األسنان تنظيف خيط استخدام األقل، على اليوم في مرتين بالفرشاة

 .الفم صحة حسينأن يساهم في ت شأنه منهذا و األسنان

 

 عالم شهد لقد:" األطفـال أسنان لطب التونسية الجمعية رئيسة الغربـي، نــاإيمـ وتقول الدكتورة

 تسوس مرض تشخيص على قادر طبيب األسنان. والعالج التشخيص في ثورة التسّوس أمراض

 ونجد أن. سنوات بضع قبل األمر عليه يكن لم ما وهو ظهوره، من المبكرة المراحل في األسنان

ات ياإلمكانفي  نقص أو لمريض،ا وعي غياب التسّوس يعود إلى لمرض المتأخر التشخيص

 تونس خلي" تناتظاهر ومن خالل واليوم. 2019 سنة مقبول غيرأمر  وهو غيرها أو المادية

 عن األسنان تسوس من الوقاية متابعةل األطفال من ممكن عدد أكبر إلى الوصول نحاول "،تبتسم

 فهي فردية، التسّوس وتبقى مخاطر والتغذية السليمة. الفم نظافة حول النصائح تقديم طريق

 أكثر لنكون وفحصه سريريّاأن نقوم باستجواب الشخص  عليناولهذا  آلخر شخص من تختلف

 ". فاعلية

 

 كلل"  :تونس " Colgate-Palmolive مؤسسة "ل العام المدير وقّــار حسـن وصّرح السيد

 هذه تحقيق وال يمكن ورفاهيته ... الجيدة تهصح تعكس سليمـة ابتسامةالحق في  مواطن

ومهنيي  السلطات جانب من قوية المدعومة بتعبئةو المستمرة الوقاية خالل من إال االبتسامة

 أسنان لطب والجمعية التونسية Colgate وقد لعبت. ووسائل اإلعالموالشركات  الصحـة، قطاع

 الدورات خالل زارت، "،تبتسم تونس خلي" قافلة أن ويجب التذكير. الطبيعي دورهما طفالاأل

. مجاني تشخيص آالف بـعشرةوقامت و زائر ألف 18 واستقبلت تونسية، مدن عشر السابقة،

 .الواليـات من ممكن عدد أكبر مبادرتنا لتغطية إلى سنة كل جديدة مدن إضافة ونهدف إلى

# Colgate_ خلي تونس تبتسم 



 

 

 خالل أو معينة لحظة في األمراض حاالت عدد حساب مع للسكان، الصحية الحالة قياس )*(

 معينة فترة

 2007 - الصحة لوزارة الوطني المسح )**(

 "2016 - التونسية الصحة فحص لمسح التونسية الصحة لنتائج الرئيسية المؤشرات)***( 

 - 2018 - تونس في األسنان وفرش األسنان لمعجون لالستهالك السنوي المسح )****(

 نيلسن

 

--------------------- 

  Colgate-Palmolive حول معلومات

 أنشطة لهـا و االستهالكية السلع مجال في رائدة عالمية شركة Colgate-Palmolive تعتبر

 . األليفة الحيوانات وتغذية المنازل صيانـة و بالجسم والعناية بالفم العناية مجاالت في مركزة

دولة ومنطقة حول العالم تحت عالمات تجارية  200منتجاتها في أكثر من  Colgateتبيع 

Stick, Softsoap, Stick, Lady Speed , Speed Colgate, Palmolive, Elmex, Tom's of Maine, Sorriso مشهورة عالميًا مثل

Irish Spring, Protex, Sanex, eltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et 

.Hill's Prescription Diet 
 Colgate األسنان و مالف صحة حول التربية مجال برنامجنا في حول المعلومات ولمزيد 

Bright Smiles Bright Futures®، زيارة الموقع الرجاء : 
https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures. CL-C 
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 لالتصــال الصحفــي:

Contact Colgate                     Contact Presse 

 Erich ALAUZEN                   إيمان عبد الخــالـق
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