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 گرامی باد هفته ملی سالمت مردان

 شمسی 1401یکم تا هفتم اسفند 

بیماری های مهم و کشنده در این زمینه، نسبت داد.  ریرواگیها و جراحات غ یماریبتوان به  یرا م درصد 86، مردان یرهایاز کل مرگ و م

مرگ  یمردان و عامل اصل نیعلت مرگ زودرس در ب نیهستند. جراحات دوم یتنفس یها یماریو ب ابتیسرطان ، د ،یعروق یقلب یها یماریب

رفتارهای مردان نسبت به زنان  در حالیکه کنندیبا زنان، مردان کمتر به پزشک مراجعه م سهی. در مقادر اروپا هستند ساله 19تا  5پسران 

. در ادامه به بررسی راهکار هایی جهت نشان میدهند ی فرد نیب یهاو خشونت مصرف زیاد الکل، همچون سیگار کشیدن ناسالم بیشتری

 افزایش سالمتی در مردان می پردازیم:

  معاینات پزشکی منظم .1

زودهنگام  صیتشخ یپروستات( برا یمنظم سالمت )مانند فشار خون، سطح قند خون، بررس یهایبررس د،یکنیم یاگر احساس سالمت یحت

مسائل مربوط به سالمت روان، از  یکمک برا یاست. سالمت روان شما به همان اندازه مهم است و جستجو یمشکالت و حفظ سالمت ضرور

 .باشد یاتیتواند ح یو اضطراب، م یجمله افسردگ

 کاهش مصرف الکل .2

 ،یفور بیخطر آس اد،یز ای ادیز دنیدرصد آنها مرد بودند. نوش 75نفر شد.  ونیلیم 3به  کیباعث مرگ نزد 2016مصرف مضر الکل در سال  

 یم یقلب یماریسرطان و ب ،یکبد بیمدت مانند آس یاثرات طوالن جادیباعث ا نیدهد و همچن یم شیو خشونت را افزا یتصادفات جاده ا

 شما بگذارد. انیبر خانواده و اطراف یمنف ریبگذارد و تأث ریتواند بر سالمت روان شما تأث یم نیهمچن لشود. مصرف مضر الک

 اجتناب از مصرف دخانیات .3

باعث  نیکشد. همچن ینفر را م ونیلیم 8از  شیشود و ساالنه ب یو سکته م یقلب یماریب ،یویر یها یماریباعث سرطان، ب اتیمصرف دخان

هفته،  12تا  2در عرض  - دیخود انجام ده یسالمت یبرا دیتوان یاست که م یاقدامات نیاز بهتر یکی گاریشود. ترک س یم یجنس یناتوان

 است. یگاریدر افراد س یقلب یمارینصف خطر ابتال به ب یقلب یماریسال خطر ب کیدر عرض  ابد،ی یم بهبودشما  هیعملکرد ر

 رژیم غذایی سالم .4

حبوبات  جات،یسبز وه،یم شتریب دیکن یکند. سع یکمک م گرید یها یماریاز ب یاریو بس ابتیاز د یریشگیسالم به پ ییغذا میرژ کیداشتن  

و  یافتیدر یدرصد کل انرژ 5در روز، شکر را به کمتر از  یخوریقاشق چا 1. مقدار نمک را به دیو غالت کامل مصرف کن لی)مانند عدس(، آج

 .دیخود محدود کن یافتیدر یدرصد انرژ 10شده را به کمتر از  شباعا یها یچرب

 فعالیت بدنی مناسب .5

 تفعالی. دهند انجام هفته دربا شدت متوسط  یبدن تیساعت فعال 2.5حداقل  دی. بزرگساالن باستندیفعال ن یاندازه کافنفر به  1نفر  4از هر 

 یم نیو همچن دیو سرطان را کاهش ده ابتیسکته، د ،یقلب یها یماریخطر ابتال به ب د،یداشته باش یکند وزن سالم یبه شما کمک م یبدن

 کمک کند. یتواند به غلبه بر افسردگ
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