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به مناسبت هفته جهانی سالمت مردان

(۱۴-۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۲۴-۳۰ خرداد)

مقدمه:

هفته بین المللی سالمت مردان (IMHW1) از ۱۴ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته میشود. 

بنیانگذاری این هفته بدین شرح است که نمایندگان شش سازمان برجسته جهانی در زمینه بهداشت مردان در دومین کنگره 

جهانی سالمت مردان در وین (اتریش) در سال ۲۰۰۲ ضمن دیدار با یکدیگر، تصمیم گرفتند برای برگزاری هفته بین المللی 

سالمت مردان با یکدیگر همکاری نمایند. هدف از این گرامیداشت، افزایش آگاهی از مسائل بهداشتی مردان در سطح جهانی و 

تشویق موسسات بینالمللی و ملی برای توسعه سیاستها و خدمات بهداشتی است که نیازهای خاص مردان، پسران و 

خانوادههای ایشان را برآورده میکنند.

اهداف کلی بزرگداشت این هفته عبارتند از:

ارتقاء سطح آگاهی نسبت به مشکالت سالمت قابل پیشگیری در مردان تمام گروههای سنی 

حمایت از مردان و پسران برای شرکت در فعالیتها و انتخابهای شیوه زندگی سالمتر 

تشویق برای مراجعه و تشخیص زودهنگام و درمان به موقع مشکالت سالمت مردان 

در واقع هفته جهانی سالمت مردان به همه اقشار جامعه اعم از متخصصان بهداشت و سالمت، ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، 

نهادهای ورزشی، گروههای اجتماعی، کارفرمایان، سیاستگذاران، رسانهها، اماکن مذهبی و همه افراد جامعه فرصتی می دهد تا 

مردان و پسران را به مراقبت بهتر و بیشتر از سالمتی خود و جستجوی کمک یا درمان در مراحل اولیه بیماری، تشویق کنند.

دالیل اهمیت بزرگداشت هفته سالمت مردان:

در پاسخ به چرایی نیاز به برگزاری هفته سالمت مردان باید گفت اصوالً مردان به عنوان نیمی از جمعیت جهان با توجه به 

نیازهای خاص بهداشتی مربوط به ایشان، شایسته بهرهمندی از خدمات مرتبط با بهداشت و سالمت هستند. در این زمینه 

تحقیقات علمی نشان میدهد که در بسیاری از مناطق جهان بیشتر مردان در طول زندگی خود از وضعیت سالمت مناسبی 

برخوردار نیستند و متأسفانه در بسیاری موارد در سنین جوانی با خطر مرگ زودهنگام روبرو میشوند. در این خصوص باید گفت 

معموالً طول عمر مردان به ویژه در جوامع محلی و کوچکتر، کمتر از زنان است. سبک زندگی ناسالم در مردان عامل بسیاری از 

1 IMHW: International Men’s Health Week
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بیماریها به ویژه بیماریهای مزمن نظیر دیابت، قلبی-عروقی و انواع سرطان است. ارائه دیرهنگام خدمات بهداشتی نیز میتواند 

منجر به غیرقابل درمان شدن موارد زیادی از بیمارهای شایع در مردان شود. شایان ذکر است بسیاری از این موارد قابل 

پیشگیری هستند، اما امکان دارد به دلیل عدم شناسایی و اقدام مناسب و بهنگام، در آینده شیوع آنها در میان مردان افزایش 

یابد. 

:Covid-19 مردان، سالمت روان و شرایط

شرایط کرونا در سال گذشته سالمت روان همه افراد را با توجه به ناامنیهای ایجاد شده به نوعی به چالش کشید و متأسفانه 

هنوز پایان نیافته است. با اینکه که امیدواریم و تالش میکنیم از این شرایط و بیماری همهگیر خارج شویم، اما همچنان 

پرسشها، نگرانی و اضطرابها باقی است. هفته سالمت مردان ۲۰۲۱ این پرسش را مطرح میکند که: "چگونه پیش برویم؟" یا 

به عبارتی "در صورت خارجشدن از شرایط کرونا، چرا باز هم سالمت روان مهم است؟"

شایان ذکر است حتی قبل از شرایط همهگیری کرونا، سالمت روانی مردان مسأله نگرانکنندهای بود. زیرا که اختالف زیادی بین 

تعداد باالی مردانی که به دلیل خودکشی فوت میکنند با تعداد کمی از مردان که به دنبال درمان افسردگی، اضطراب و سایر 

چالشهای بهداشت روان هستند، وجود دارد. 

 در دوران همهگیری کرونا، کودکان و جوانان بهطور نامناسبی تحت تأثیر شرایط قرنطینه قرار گرفتهاند. همچنین بیکاری جوانان 

افزایش چشمگیری داشته است. همچنین گروه هایخاصی از نیروی کار مردانه از نظر درآمد به طور نامطلوبی متحمل زیانهای 

فراوان شدهاند و برخی از آنها (به عنوان مثال رانندگان تاکسی) برای جبران این ضرر از دولتمردان پشتیبانی کمی دریافت 

کردهاند. همچنین بسیاری از مردان دارای مشاغلی هستند که به راحتی نمیتوان آنها را به صورت دورکاری یا از منزل انجام داد. 

در نتیجه بسیاری از نیروهای کار مرد در معرض خطر بیشتر ناشی از آسیبهای  Covid-19 قرار دارند. این امر بیش از پیش 

مردان را تحت فشارهای روانی عالوه بر فشارهای ناشی از مشکالت اقتصادی و تأمین معیشت خانواده قرار داده است.

بیماریهای شایع در مردان:

با عرض تأسف مردان به دلیل توجه کمتر نسبت به اقدامات تشخیصی و پیشگیرانه زودهنگام، اغلب در معرض خطر بیماری و  

مرگ زودرس قرار میگیرند. در این بخش ۱۰ دلیل اصلی مرگ و میرهای زودهنگام شایع در مردان آورده می شود:

سرطان پروستات  

سرطان روده بزرگ و راست روده  

دیابت  

سرطان خون و لنف از جمله لوسمی 

خودکشی 

بیماری های ایسکمیک قلبی 

بیماریهای ریوی و سرطان ریه  

بیماری زوال عقل و آلزایمر  

بیماری های عروق مغزی  

بیماریهای مزمن تنفسی  
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توصیههایی برای غربالگری و کنترل وضعیت سالمت مردان:

به منظور عدم بروز و کاهش خطرات ناشی از بیماریهای شایع در مردان پیشنهاد میشود با توجه به شرایط سنی نسبت به 
غربالگری موارد زیر اقدام شود:

انجام تستهای سالیانه فشار خون، قد و وزن. 
تستهای بینایی سنجی و معاینه دندانها سالی یک بار 

غربالگری برای HIV (ویروس ایدز) هر دو سال یک بار 
تست غربالگری سرطان بیضه سالی یک بار، معاینه توسط خود فرد هر ماه 

آزمایش کلسترول هر ۵ سال یک بار 

دهه ۲۰ سالگی:

انجام تمام موارد باال به اضافه 
انجام آزمایشات خون برای دیابت، بیماری تیروئید، مشکالت کبد و کم خونی 

غربالگری برای بیماریهای عروق کرونر قلب هر ۵ سال یک بار 

دهه ۳۰ سالگی:

انجام تمام موارد باال به اضافه 
ارزیابی عملکرد قلبی-عروقی هر ۵ سال یک بار 

غربالگری ساالنه برای سرطان پروستات 

دهه ۴۰ سالگی:

انجام تمام موارد باال به اضافه 
غربالگری سالیانه برای دیابت نوع ۲ 

آزمونهای بینایی سنجی و شنوایی سنجی سالیانه 
غربالگری ساالنه برای افسردگی 

غربالگری ساالنه برای اختالالت لیپیدی ( چربیهای خون) 
غربالگری سرطان کولون (روده بزرگ) 

دهه ۵۰ سالگی:

انجام تمام موارد باال به اضافه 
غربالگری سالیانه برای پوکی استخوان (استئوپروز) 

ادامه غربالگری کولورکتال ( روده بزرگ و راست روده) بر پایه نتایج آزمایشات قبلی 
غربالگری ساالنه برای دمانس و آلزایمر 

دهه ۶۰ سالگی:

توصیههایی برای داشتن زندگی سالم و شاد:

خواب خوب داشته باشید.  

از مصرف سیگار و تنباکو پرهیز کنید. 

تحرک و فعالیت بدنی خود را بیشتر کنید.  

غذاهای سالم بخورید.  

استرس را مهار کنید.  
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از مصرف نوشیدنیهای الکلی خودداری کنید. 

برای کنترل وضعیت سالمت خود، در فواصل زمانی مناسب به پزشک مراجعه کنید.  

متناسب با سن و وضعیت بدنی خود، آزمایشات الزم را زیر نظر پزشک انجام دهید. 

توصیههایی برای داشتن تغذیه سالم:

برای داشتن یک برنامه غذایی سالم، روزانه به مقدار مناسب از تمامی گروههای غذایی شامل نان و غالت، سبزی ها،  

میوه ها، گوشت و جانشنیهای آن و شیر و فرآوردههای کم چرب آن مصرف نمایید.
در گروه غالت برای تأمین هرچه بیشتر نیاز بدن به انواع ویتامینهای گروه B و فیبر غذایی از انواع سبوسدار استفاده  

نمایید.
هر روز میوهها و سبزیهای تازه و متنوع بخورید. این گروههای غذایی دارای ویتامینها و مواد معدنی هستند که در  

محافظت از شما در برابر بیماریهای مزمن، نقش دارند. همچنین تحقیقات علمی نشان داده است مواد رنگی موجود در 
انواع میوه و سبزیهای تازه در کاهش فشار خون و انواع مضر چربی خون نقش دارند.

برای پیشگیری از افزایش چربیهای خون و کاهش خطرات ناشی از آن تا حد امکان از انواع شیر و فرآوردههای  

کمچرب آن مصرف نمایید.
مصرف غذاها و نوشیدنیهای سرشار از شکر، نمک و چربی را محدود کنید. 

با آرزوی تندرستی و شادی برای همه

تهیهکننده: مینا کاویانی

انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور
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