
حفظ سالمتی در مردان عالوه بر آنکه سبب حفظ نیروی مهم مولد در جامعه می شود، بر کیفیت زندگی خانواده ها نیز تأثیرگذار است. متخصصین سالمت و 

پزشکان به خاطر مسئولیت های فراوان مردان در قبال خود و خانواده، آن ها را به تالش جهت حفظ سالمتی شان در تمامی مراحل و سنین تشویق می کند، 

فعال باقی ماندن مردان از نظر جسمانی در سی ساله دوم زندگی کیفیت زندگی آن ها را بسیار باال خواهد برد.متأسفانه اغلب مردان به سالمت جسم و روح 

خود چندان توجهی نمی کنند. آنها فکر می کنند که اگر نقش اجتماعی آنها زنده و پویا است، از سالمت کامل برخوردارند. مردان کمتر از زنان به پزشک 

مراجعه می کنند و اغلب ارجاعات آنها به پزشک نیز به علت بیماری های جدی است. در حالیکه الزم است، حتی با وجود احساس سالمت، برنامه ای منظم 

برای معاینات پزشکی و مراجعات بهداشتی تنظیم کنند.

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص  •

اولویت های سالمت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی "سالمت مردان ایران"، برگزار می گردد. 

در استمرار برنامه ترویج فعالیت جسمانی در مناسبت های ملی سالمت در دو سال اخیر و با توجه به برنامه عمل  •

WHO برای کاهش کم تحرکی به میزان ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ در سال جاری نیز موضوع ترویج تحرک و فعالیت 

جسمانی به عنوان محور اقدامات هفته مذکور انتخاب شده است و شعار " مردان فعال تر ، مردان سالم تر "تعیین 

شده است. 

بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ساالنه ۲ میلیون نفر جان خود را به دلیل عوارض ناشی از سبک زندگی بی تحرک از  •

دست می دهند. همچنین این سازمان هشدار داده است که سبک زندگی بی تحرک یکی از ۱۰ عامل اول مرگ و ناتوانی در 

دنیاست. 

عوارض سبک زندگی بی تحرک شامل: 

اضافه وزن و چاقی 

بیماری های قلبی و عروقی از جمله حمالت قلبی 

افزایش فشار خون و بیماری پرفشاری خون 

افزایش کلسترول خون 

سندرم متابولیک 

دیابت نوع دو 

بعضی انواع سرطان ها از جمله کولون، سینه و رحم 

پوکی استخوان 

افزایش احساس افسردگی و اضطراب

دردها و مشکالت عضالنی اسکلتی



و... می باشد. 

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که بی تحرکی می تواند تا ۲ برابر ریسک ابتال به بیماری های قلبی، دیابت و چاقی 

را افزایش دهد. این در حالی است که در حال حاضر ۶۰ تا ۸۵ درصد افراد در دنیا سبک زندگی بی تحرک دارند و تقریبا دو 

سوم کودکان دنیا در طول روز به اندازه کافی فعال نیستند و تحرک ندارند. 

در سال NHS ،۲۰۱۸ (سرویس سالمت همگانی انگلستان) اعالم کرد در افرادی که به طور مرتب ورزش می کنند: 

خطر بیماری قلبی و سکته تا ۳۵ درصد 

خطر ابتال به دیابت تا ۵۰ درصد 

خطر ابتال به سرطان سینه تا ۲۰ درصد 

خطر مرگ و میر زودهنگام تا ۳۰ درصد 

خطر ابتال به استئوآرتریت تا ۸۳ درصد 

خطر شکستگی لگن تا ۶۸ درصد 

خطر زمین خوردن تا ۳۰ درصد 

خطر افسردگی تا ۳۰ درصد 

و خطر دمانس و زوال عقل تا ۳۰ درصد 

کاهش می یابد. 

بیماری های قلبی و ریوی و بی تحرکی 

۱. افراد دارای سبک زندگی بی تحرک، ریسک باالتری برای ابتال به بیماری های قلبی و عروقی دارند. ۲ ساعت در روز 
نشستن و استفاده از کامپیوتر، تلویزیون دیدن و... ریسک ابتال به بیماری قلبی را ۵ تا ۱۷ درصد باال می برد. 

۲. بی تحرکی باعث افزایش فشار خون در میان کودکان، نوجوانان و بزرگساالن می شود. 

۳. کاهش زمان نشستن در روز باعث بهبود عملکرد عروقی در نوجوانان می شود. 

۴. هر دو نوع ورزش های سبک و متوسط تا شدید در بزرگساالن پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. 

۵. بی تحرکی خطر امبولیسم ریوی را باال می برد. 

چاقی و بی تحرکی 

۱. مطالعه ای که نتایج آن در سال ۲۰۱۵ منتشر شد نشان داد که میان بی تحرکی و ترکیب بدن، چربی کبد، چربی احشایی و 
اندازه دور کمر ارتباط مستقیم وجود دارد. 

۲. افزایش زمان تماشای تلویزیون باعث افزایش وزن و چاقی در کودکان می شود. 

سالمت روانی و بی تحرکی 



۱. در میان افراد چاق یا دارای اضافه وزن، افزایش فعالیت بدنی باعث کاهش ریسک ابتال به افسردگی می شود. 

۲. در افرادی که روزانه بیش از ۷ ساعت می نشینند، خطر بروز عالئم افسردگی ۳ برابر بیشتر از افرادی است که فعالیت 
فیزیکی بیشتری داشته و کمتر از ۴ ساعت در روز نشسته هستند. 

۳. افزایش زمان تماشای تلویزیون به ۲ ساعت در روز و باالتر، ریسک افسردگی را در کودکان و نوجوانان افزایش می دهد. 

دیابت و بی تحرکی 

۱.ارتباط مستقیمی بین بی تحرکی و دیابت نوع ۲ در افراد بزرگسال وجود دارد. 

۲. در افرادی که ۲ ساعت و بیشتر تلویزیون می بینند ریسک ابتال به دیابت نوع دو، ۲۰ درصد بیشتر است. 

۳. فعالیت فیزیکی سبک (نه ایستادن)، قند خون بعد از غذا را کاهش داده و سطح انسولین خون را پایین می آورد. 

سرطان و بی تحرکی 

مطالعات نشان داده است در افراد ۵۰ تا ۷۱ ساله مبتال به سرطان ریسک مرگ و میر در کسانی که روزی ۷ ساعت و بیشتر 

تلویزیون می بینند ۲۲ درصد بیشتر از کسانی است که کمتر از یک ساعت در روز تلویزیون می بینند. 

به گزارش  سابقه پرداختن به مقوله سالمت زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های جمعیتی به سال های میانی دهه 
۷۰  و اوایل دهه ۸۰ میالدی برمی گردد. این در حالی است که موضوع سالمت مردان علی رغم اهمیت این قشر آسیب پذیر 
و نقش تعیین کننده آن در سالمت جامعه، حتی تا دهه ۹۰ کمتر موردتوجه برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه سالمت قرار 
گرفته است. این مساله زمانی بیشتر اهمیت می یابد که بدانیم طبق شواهد به دست آمده از مطالعات حوزه سالمت، مردان 
در مقایسه با زنان در برابر بیماری ها مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. مضاف بر آن، شدت بیماری ها با منشاء 

اجتماعی و روانی در مردان نسبت به زنان بیشتر است و در مجموع، مردان طول عمر کمتری نسبت به زنان دارند.

این گزارش حاکیست، از این رو پرداختن به مقوله سالمت مردان با رویکردی کامال کاربردی و در عین حال جامع، در کنار 
مدیریت سالمت سایر اقشار جامعه )به ویژه زنان و کودکان) از الزاماتی است که باید در راستای حرکت در مسیر چشم انداز 

۱۴۰۴به صورت ویژه موردتوجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان نظام سالمت قرار گیرد.

به طور کلی چارچوب سالمت مردان محدود به بررسی شرایط و بیماری هایی می شود که:

مخصوص مردان بوده و یا در میان مردان شایع تر و جدی ترند

عوامل خطر آنها منحصرا سالمت مردان را تهدید نموده و در مقایسه با سایر عوامل خطر تهدید کننده اقشار جامعه متفاوت 
می باشند.

 برای مقابله با آنها مداخالت ویژه  و منحصربه فردی موردنیاز است (برنامه های نظام سالمت برای مواجهه با مشکالت 
مردان(

به همین دالیل در سال های اخیر برنامه ریزان و سیاستگذاران جوامع پیشرفته توجه ویژه ای  به این موضوع معطوف داشته 
و در بسیاری از نقاط دنیا از جمله چین، اتریش، آمریکا و کانادا روز ملی سالمت مردان برگزار می شود.



بر پایه این گزارش، خوشبختانه در کشور ما هفته سالمت مردان از ۱۲ سال قبل و زودتر از بسیاری از کشورها تحت عنوان 
"هفته ملی سالمت مردان ایران "در هفته اول اسفندماه توسط اداره سالمت میانساالن دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 

مدارس وزارت بهداشت با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط از جمله انجمن علمی اورولوژی ایران در حال اجرا می باشد.

بر اساس این گزارش موضوعات مورد تاکید در شعار سالهای گذشته و محورهای اصلی برگزاری هفته ملی سالمت مردان 
ایران  به شرح زیر بوده است:

شعار سال ۸۶ به مناسبت روز ملی سالمت مردان : سالمت مردان ضامن امنیت خانواده و جامعه

شعارسال ۸۷ و ۸۸ : مردان سالم ،  جامعه پویا ،آینده روشن

شعار سال ۸۹ : "حرکت" برای سالمت مردان

شعار سال ۹۰ : "سالمت خود را جدی بگیرید"

شعار سال ۹۱: "با خود مراقبتی یک برنده باشید"

در سالهای دولت یازدهم  در ۴ سال متوالی بر موضوع حوادث و سوانح به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر مردان 
تمرکز شد و شعارهای زیر محور اصلی برنامه ها قرار گرفت:

شعار سال ۹۲ : سوانح و حوادث؛ در کمین سالمت مردان

شعار سال ۹۳ : کمربند خود مراقبتی را ببندیم

شعار سال ۹۴ : فرمان سالمتی در دستان شماست

شعار سال ۹۵: آیا در مسابقه سالمت هم برنده اید؟

از سال ۹۶ بنا بر این است که بر عوامل خطر سکته قلبی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر مردان تاکید گردد. در سال ۹۶ 
موضوع فعالیت بدنی هم برای کمپین سالمت زنان ( ورزش ، نسخه رایگان سالمت زنان)  و هم برای کمپین سالمت مردان  با 

شعار زیر انتخاب شده است:

شعار سال ۹۶ : ورزش کلید طالیی سالمت مردان

درسال ۹۷ نیز محور برگزاری هفته سالمت مردان ، ارتقای فعالیت بدنی خواهد بود.

این موضوع در تمام طول سال از جمله در هفته جهانی سالمت مردان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

حفظ و ارتقای تندرستی مردان به عنوان یکی از پایه های سالمت جامعه مقوله ای مهم است که همه ساله در هفته سالمت 
مردان (یکم تا هفتم اسفندماه) به آن توجه بیشتری می شود . تامین سالمت جسمی و روانی مردان در دوره های مختلف 



زندگی، پیشگیری از بیماری ها، ایجاد فرهنگ توجه به سالمتی قبل از بیماری و افزایش دسترسی مردان به اطالعات 
سالمتی ازجمله اهداف این هفته است.

آشناکردن تقریبا نیمی از جمعیت ایران به اهمیت سالمت و الزامات حفظ سالمت از جایگاه ویژه ای برخوردار است چراکه به 
این طریق می توان از بسیاری از بیماری ها و تبعات منفی آن به راحتی پیشگیری کرد و جامعه بانشاط تری داشت




