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۱۹باور های نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید   

  بخش تا شوند می باعث کرونا واکسن موردعوارض در شایعات برخی گسترش
  به ترتیب این به و کنند خودداری واکسن زدن از جهان، مردمان از زیادی
  باروهای و شایعات این مهم ترین از  .کنند مواجه خطر با را خود سالمت شدت

 :کرد اشاره موارد این به توان می غلط

درصد ایجاد نمی کند و این نکته ای است که افراد باید  ۱۰۰هیچ یک از واکسن های تولید شده در دنیا ایمنی  واکسن ها ایمن و موثر نیستند؟
درصدی نقش بسیار مهمی در کاهش زنجیره انتقال بیماری دارد به همین دلیل تزریق واکسن   ۸۰تا  ۷۰اماحتی ایمنی . مورد توجه قرار دهند

 .به همه گروه ها توصیه می شود

 .نمی رسد صفر به اما می یابد کاهش شده اند واکسینه که افرادی در کووید بیماری تشدید و ابتال خطر نزنید؟ ماسک واکسن تزریق از بعد
 شامل کووید بیماری انتشار از پیشگیری برای را بهداشتی پروتکل های تمام شده واکسینه افراد جامعه و خود خانواده سالمت حفظ برای

 .کنند رعایت جمعیت پر های مکان در حضور از پرهیز اجتماعی، فاصله رعایت و زدن ماسک

  واکسینه می توانند داشته اند گذشته سال یک در را کرونا بیماری به ابتال سابقه که افرادی نزنند؟ واکسن کرونا بیماری سابقه با افرادی
   .ندارد وجود الزام و است اختیاری دارند قرار دار اولویت گروه های در که افرادی عموم برای کرونا واکسیناسیون شوند،
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  داشته نگرانی واکسن زدن برای نباید مردم ندارد، مصرف منع بیماران و افراد از یک هیچ برای کرونا واکسن بزنند؟ واکسن نباید بیمار افراد
  میزان است ممکن البته کنند، می ایجاد ایمنی کرونا علیه شود، می استفاده جهان و ایران در که ای شده تایید های واکسن همه باشند،
 دار اولویت های گروه به که واکسنی هر ها، واکسن تعداد محدودیت به توجه با اما باشد بیشتر دیگر برخی از ها واکسن برخی زایی ایمنی

 .بگیرد قرار آنان دسترس در خاص واکسن یک نشوند منتظر و بزنند شد، معرفی

 «نه» سؤاالت این تمام پاسخ می شود؟ کرونا به ابتال باعث خودش واکسن تزریق
  ویروس همگی اند، گرفته مجوز دنیا در که کرونایی واکسن های همه تاکنون .است
  از کدام هیچ که باشید داشته اطمینان .است شده استفاده آنها در غیرفعال های
 .نمی کند آنها بدن وارد ویروسی و نمی کنند ویروس تولید ها واکسن این

  مدت در .است بدن در ایمنی ایجاد نشانه که باشند داشته خفیفی جانبی عوارض است ممکن هستند؟ خطرناک کرونا واکسن جانبی عوارض
  تزریق از که ایم شنیده ... و عصبی عوارض باره، گیلین خون، شدن لخته همانند کرونا مختلف های واکسن خطرناک عوارض از آنقدر اخیر

  داده نشان خود از عوارضی امروز تا چند هر کرونا های واکسن هستند نادر بسیار بسیار عوارض این که است این واقعیت اما .ترسیم می آن
 .دارد آنها نزدن به نسبت بیشتری بسیار بسیار مزایای آنها زدن و هستند خطر بی اکثرا اما اند



و سالمت روان مردان ۱۹پاندمی کووید   

  افزایش در زیادی نقش مالی های گذاری سرمایه مورد در اطمینان عدم ماهیانه، آمد در کاهش شغل، دادن دادن دست از

  و مالی تأمین و باشند می خانواده اصلی نان آور مردان که سنتی جوامع در ویژه به داشته کووید پاندمی در مردان در استرس

 .است آنان نفس به اعتماد پایه شغل

  مجازی آموزش به کمک و فرزندان از مراقبت های مسئولیت افزایش و منزل در حضور زمان افزایش سبب منزل کار ، کاری دور

 .است شده کننده سردرگم کردند می سپری کار محل در را ساعات اکثر که مردانی برای که شده منزل کارهای انجام و ها آن

 شود اضطراب و افسردگی سبب تواند می شده یاد عوامل

  می خود که کنند می استفاده سیگار و الکل مواد، مصرف مثل نامناسبی ای مقابله های روش از استرس با مواجه در مردان برخی

  وخیمی عواقب تواند می اضطراب و افسردگی درمان عدم آن بر عالوه و شود دیگر طبی مشکالت و قلبی مشکالت سبب تواند

  .شود خودکشی به اقدام و افکار بروز نظیر



 و است قدرت از ای نشانه خواستن کمک که بدانند باید مردان
 است، مهم بسیار خود از مراقبت و سالمت حفظ و ضعف نه

 افراد و نزدیکان با موراد این در بتوانند باید مردان بنابراین
 از شدید عالئم داشتن صورت در و کرده صحبت خود صمیمی

 استفاده (شناسان روان و پزشکان روان ویزیت) موجود منابع
  .نمایند مقابله مناسب روشی به خود های استرس با تا نمایند

 پاندمی در ویژه به روان سالمت بهبود برای کلی راهکارهای
 : کرونا

 سالم، غذایی رژیم به توجه•
  کافی، ورزش •
 کافی، خواب•
   مجازی، شکل به حتی اجتماعی روابط حفظ •
 خود، از مراقبت دادن قرار اولویت در•
  طبیعت، در حضور برای هایی زمان اختصاص •
  یوگا، از استفاده•
   مناسب، های سرگرمی کردن پیدا•
 از گرفتن کمک و الکل و سیگار مواد، مصرف از پرهیز•

 دیگران



 سالمت باروری مردان و جوانی جمعیت

:عوامل موثر در سالمت باروری مردان  

 مصرف برخی از دارو ها مانند کورتون ها  و داروهای شیمی درمانی•

قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض برخی مواد مثل آفت کش ها، کودهای شیمیایی، سرب یا تشعشع می تواند باعث •

 .کاهش کیفیت و کمیت اسپرم و در نتیجه ناباروری یا بروز برخی از نقص های مادرزادی شود

کافی مانند روی که کمبود آن می تواند باعث کم شدن تعداد اسپرم مرد شود و ممکن است  دریافت مواد مغذی •

 .باروری مرد را بهبود دهد

 .کمبود وزن یا اضافه وزن زیاد می تواند در باروری مرد تأثیر منفی داشته باشد•

 .نیز می تواند باعث افزایش باروری شود به رژیم غذایی Eافزودن ویتامین •

مصرف برخی از مواد مانند الکل، محصوالت دخانی و مواد مخدر می تواند در باروری مردان تأثیر بگذارد و خطر بروز •

 .نقص های مادرزادی را در جنین افزایش دهد

بهتر است . فعالیت بدنی و فکری زیاد و خستگی می تواند در کیفیت اسپرم و در نتیجه باروری مرد تأثیر داشته باشد•

 .مردان در دورانی که برای بارداری اقدام می کنند، استراحت کافی نیز داشته باشند
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 مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سالمت مردان

سالمت 
 روان

تغذیه 
امنیت 
 غذایی

شیوه 
زندگی 

 سالم

حمایت 
 اجتماعی

آموزش، 
 تحصیالت



 کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

بهداشتی مسایل دلیل به یکدیگر با دادن دست از پرهیز   

کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذی دستمال از استفاده  

 صابون و آب با ها دست مرتب شستن 

می توصیه آب به نیاز بدون الکل پایه با های شوینده از استفاده 

   .شود

ها پنجره امکان صورت در و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده 

فصلی های سرماخوردگی شبیه عالیم هرگونه بروز صورت در 

 و تنفسی عالیم سایر و درد گلو و سرفه درجه، 3۸ باالی تب مانند

 بهداشتی مراکز به و نموده خودداری کار ادامه از نفس تنگی

 .نمایید مراجعه الزم های مراقبت و درمان دوره طی جهت درمانی



 سواد سالمت و نقش آن در سالمت مردان

 مواد کمتر مصرف فست فودها، و فرآوری شده موادغذایی از پرهیز و سالم غذایی رژیم با رابطه در سالمت سواد
 .باشد می اندام تناسب حفظ ورزش، و کافی تحرک داشتن نمک، مصرف کاهش چربی، و قندی

 که دهد می را این امکان انسان به و است سواد نوع یک سالمت، سواد
 .کند بررسی سالمت نظر از را خود روحی و جسمانی شرایط بتواند

 به نسبت توانند می دارند، را بهداشت و سالمت سواد که افرادی
 در مشکلی وجود صورت در و کنند دهی نظر سالمت به مربوط مسائل
 .کنند پیدا دست مناسب های حل راه به سالمت، ی زمینه

 ویژگی های افراد دارای سواد سالمت

غذایی محصوالت روی های نوشته به دقت 

داروها مصرف و پزشکی مراقبت های برنامه به توجه 

مختلف های بیماری شناخت  

اولیه های کمک مهارت داشتن 
 



 سرطان های شایع در
  مردان  

 :سرطان پروستات

حدود یک هفتم مردان در طول .  سرطان پروستات شایع ترین سرطان در مردان و سرطان قاتل نامگذاری شده است

دلیل اصلی سرطان پروستات، رشد بدون کنترل سلول ها در غده . زندگی خود به سرطان پروستات مبتال می شوند

 .سابقه خانوادگی و نژاد در احتمال ابتال به این بیماری موثر است . پروستات است

 تکرر به نیاز و بیشتر ادرار به نیاز شامل است ممکن عالئم تشخیص، از قبل پروستات سرطان به مبتال مردان اکثر در

 .باشد استخوان درد یا و ادرار در خون مقداری وجود و شب در ادرار

 امکان متداول چکاب و PSA آزمایش با که دهد نجات را افراد جان میتواند بیماری این هنگام زود تشخیص کل در

 .است پذیر

 .دارد مهمی نقش آن از جلوگیری در سیگار از اجتناب و سالم غذایی رژیم وزن، کنترل
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 سرطان ریه

 نفر یک مرد، ۱4 هر از. است مردان و زنان در شایع سرطان دومین ریه سرطان

 سیگاری مردان در ریه سرطان به ابتال احتمال .شود می مبتال ریه سرطان به

 غیر های سلول نشده کنترل رشد ریه، سرطان اصلی دلیل .است بیشتر

 و تومور گیری شکل به منجر مرور به که است ریه دو هر یا یک در طبیعی

   .شود می ریه عملکرد در اختالل

 .باشد تنفسی ضعف و ،خونریزی مداوم سرفه است ممکن مردان در ریه سرطان عالئم

 میزان میتواند که (پایین دوز با اسکن تی سی  با) دارد وجود ریه سرطان برای گری غربال آزمایش یک حاضر درحال

 .دهد کاهش درصد 2۰ تا را ریه سرطان از ناشی ومیر مرگ

 .میشود توصیه اند، داشته کشیدن سیگار سابقه سال 3۰ مدت به حداقل که ۸۰ تا 55 سن بین افراد برای تست این

 .دارد وجود نیز دیگری خطر عوامل اما ، کشیدن سیگار:از عبارتند ریه سرطان برای خطر عوامل

 .است ریه سرطان از جلوگیری برای راهکار مهمترین آن دود و سیگار از اجتناب
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  مبتال آن به نفر یک مرد، 2۱ هر از متوسط طور به و است مردان در شایع سرطان سومین بزرگ روده سرطان

  مانند هایی آزمایش و ها تست .است سریع تقریبا روده سرطان های سلول تکثیر و رشد .شود می

  و رشد از قبل توان می که کنند شناسایی را بزرگ روده در اولیه های سرطان است ممکن هم کونولوسکوپی

 .برداشت را آن تکثیر

 اگر اما.کنند شروع را بزرگ روده سرطان غربالگری بعد، به سالگی 5۰ سن از که شود می توصیه مردم اکثر به

 .کنید شروع جوانتر سن در باید را غربالگری این دارید، را بیماری چنین خانوادگی سابقه

 :از عبارتند بزرگ، روده سرطان به ابتال اولیه عالئم از برخی

 (سیاه یا قرمز) مدفوع در خون وجود مانند تغییری نوع هر ، روده حرکات در تغییر•

 مانند مداد و باریک مدفوع•

 شکم زیر ناراحتی•

  های زندگی با افراد برای بزرگ روده سرطان پیشرفته مراحل برای جدید های درمان ریه، سرطان همانند

 .است متفاوت مختلف،

 مهمترین الکل، و سیگار از اجتناب منظم، ورزش سرطان، منظم غربالگری
 .هستند روده سرطان از جلوگیری راهکارهای

 سرطان روده بزرگ 
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: سرطان مثانه  
سال به باال دیده می شود و   55معموال سرطان مثانه در افراد . سرطان مثانه چهارمین سرطان شایع در میان مردان است

معموال سرطان . مرد یک نفر به سرطان مثانه مبتال می شود 26بر اساس آمار، از هر . سال است ۷3متوسط سن مبتالیان 

مثانه از بافت پوشش مثانه آغاز می شود و در نوع تهاجمی توسط سیستم لنف در سراسر بدن پخش می شود و به روده،  

  .کلیه، کبد و ریه حمله می کند

.وجود خون در ادرار ،ادرار دردناک،یا تکرر ادرار:عالئم ابتدایی این سرطان عبارتند از  

عوامل خطر متعددی برای سرطان مثانه وجود دارد، از جمله قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی به خصوص در صنعت رنگ،  

 سیگار کشیدن، مصرف برخی از دارو ها و مکمل های گیاهی، داشتن یک سابقه خانوادگی مربوط به این بیماری،

 



:سرطان پانکراس در مردان  
   .است مردان در مرگبار سرطان نیز لوزالمعده، یا پانکراس سرطان

 .دیابت و پانکراس مزمن التهاب کشیدن، سیگار:از عبارتند خطر عوامل

 یک.شود انجام بیماری، این ارث داشتن با افراد برای که است ممکن فقط .ندارد وجود عموم برای غربالگری تست هیچ

 .است پانکراس سرطان و لثه های بیماری بین ارتباط است، شده کشف تازگی به که انگیزی شگفت عامل

 همانگونه اما .شوند نمی ظاهر اولیه مراحل در معموال عالئم زیرا شود، می نامیده «خاموش» بیماری یک پانکراس سرطان

 .رسد می هم کمر به گاهی و شود می ایجاد شکم باالیی بخش در اغلب درد یابد، می گسترش و رشد سرطان که

  ،تهوع حالت زردی، شامل دیگر عالئم .شود بدتر کشد، می دراز یا و خورد می غذا شخص که این از پس است ممکن درد

 .باشد می ضعف و خستگی ،وزن کاهش اشتها، دادن دست از

.گاها سرطان پانکراس و روده بزرگ ممکن است به کبد گسترش یابد  

 .میشود ، C هپاتیت مزمن، Bعوامل خطر سرطان کبد شامل مصرف بیش از اندازه الکل، عفونت هپاتیت 

یا سفید شدن چشم، از دست  زرد شدن پوست عالئم سرطان کبد شبیه به سرطان پانکراس است و ممکن است شامل

 .دادن اشتها و درد شکم شود

https://namnak.com/%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.p35131
https://namnak.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C.p32188
https://namnak.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C.p32188
https://namnak.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C.p32188
https://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9.p26697
https://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9.p26697
https://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9.p26697
https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86.p37562
https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86.p37562
https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86.p37562
https://namnak.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA.p26992
https://namnak.com/%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA.p26272


 نقش شیوه زندگی سالم در پیشگیری از سرطان های شایع مردان

  اصول رعایت با که دارند تاکید دانشمندان. شود می سرطان از پیشگیری ابتال شانس آمدن پایین باعث سالم اصول رعایت

 .داد کاهش چشمگیری طور به را سرطان به ابتال شانس توان می سالم زندگی

 ورزش
  می توصیه روزانه صورت به منظم ورزش انجام اندام تناسب حفظ و روح سالمت و شادی زندگی، کیفیت افزایش برای

 .شود

 انجام .باشید داشته روی پیاده و ورزش   ساعت نیم از بیش روزانه باید ، سالم زندگی مسیر در گذاشتن قدم برای

  در روی پیاده دقیقه ۱5 از ورزش ،شروع .شود می بیشتر عمر بقای باعث ، روزانه و منظم ورزشی حرکات و روی پیاده

 .شود می توصیه هفته در ساعت 5 الی 3 تا آن زمان تدریجی افزایش و روز



 رژیم غذایی
البته که هیچ ماده غذایی قادر به ایمن کردن افراد در برابر . داشتن رژیم غذایی یکی از ارکان مهم زندگی سالم است

سرطان نیست ، اما رژیم غذایی با کاهش چشمگیر خطر ابتال به سرطان یکی از عوامل مهم در حفظ سالمتی محسوب  

 .می شود

 دلیل به قرمز، های میوه دارند، سرطان ضد خاصیت که روشن رنگ با های میوه مخصوصا میوه چرب، کم لبنیات مصرف

  زمینی سیب فلفل، کاهو، کرفس، بادمجان، بروکلی، پیاز،کلم).نکنید فراموش را تازه سبزی و اکسیدان آنتی داشتن

 (قهوه بابونه، چای سیاه، چای خربزه، پرتقال، ، سیب ،گوجه،

  در و بسنجید دایم طور به خون آزمایش با خود بدن در را D ویتامین میزان

  ویتامین های مکمل و ها قرص مصرف طریق از ، خونتان در آن کمبود صورت

D3 ، تخم زرده ، میگو و ماهی مانند ویتامین این حاوی غذایی مواد مصرف  

  قرار یا و ... و سویا وشیر غالت ، D3 ویتامین با شده غنی لبنیات ، قارچ ، مرغ

 .کنید جبران را کمبود این ، خورشید نور معرض در گرفتن



  که هستند سفید سم دو نمک و شکر .دهید کاهش را نمک و شکر قند، مصرف

  مسیر در بودن برای .کنیم می مصرف میل کمال با و زیاد مقدار به روزانه

 .برسانید حداقل به را شور غذاهای و قندی مواد مصرف سالم زندگی

  (صنعتی غذاهای کال) کنسروها و کالباس سوسیس، مصرف از االمکان حتی

 ماده است شده ثابت که هستند نیترات حاوی کالباس و سوسیس .کنید پرهیز

 .زاست سرطان ای

  زیتون، کنجد، های روغن از .کنید پرهیز پرکالری و چرب غذاهای مصرف از

 .کنید استفاده پز و پخت و ساالد برای کیفیت با حیوانی های روغن یا و کانوال

  گوشت خصوص به دیگر های گوشت و دهید کاهش را قرمز گوشت مصرف

 .دهید جای خود غذایی رژیم در را پرورشی غیر های ماهی



تغذیه 
 مناسب

ترک 
 سیگار

کنترل 
 وزن

 ورزش

 غربالگری



 با تشکر از توجه شما


