مبر
موِ -و ِ ِ
یک ماه سالمت مردان

Movember
مو-وِمبر
 1موِ -ومبر چیه؟

مو-ومبر یه بنیاد خیریه بینالمللی ،با هدف درمان و پیشگیری از بیماریهای مردان

ه .بیماریهایی مثل سرطان پروستات ،سرطان بیضه ،و بیماریهای روانی و
پیشگیری از خودکشی.

Subtitle

1

مو-ومبر چیه؟

هر سال ماه نوامبر حدود  5میلیون مرد در همه جای دنیا ،توی یه حرکت
دستهجمعی برای یک ماه سعی میکنن با سبیل گذاشتن عالوه بر آگاهسازی
اطرافیانشون برای کمک به تحقیق و درمان بیماریهای مردان پول جمع کنن .این
بنیاد از ابتدا تا االن روی  1200پروژه در زمینه سالمت مردان سرمایه گذاری کرده.

 2تاریخچه خیلی خیلی کوتاه مو-ومبر
سال  2003دو تا دوست دانشجو یه شب در حال نوشیدن آبجو به این نتیجه

2
تاریخچه خیلی خیلی
کوتاهی از مو-ومبر

میرسن که خیلی وقته کسی دیگه سبیل نمیذاره .برای همین تصمیم میگیرن با
الهام از مادرانشون که روزگاری برای سرطان پستان کمک جمع میکردن ،همراه با
 30نفر از دوستانشون ماه نوامبر رو  Moustache Novemberیا به اختصار
 Movemberاسم گذاری کنن و همه سبیل بگذارند و در مورد بیماریهای مردان
اطالعرسانی کنند.

 3مو-ومبر به چه درد من میخوره؟
شمایی که دارید این متن رو میخونید به احتمال خیلی خیلی زیاد یا مرد هستید
و یا مردی توی زندگیتون دارید که خیلی دوستش دارید مثل پدر ،برادر ،همسر...،
جنسیت یکی از عوامل موثر توی امید به زندگی هست و به طور متوسط مردان 6
سال زودتر از زنان میمیرند .عالوه بر این سه چهارم خودکشیها سهم مردانه.
سرطان پروستات هم در بین مردان دومین سرطان شایعه و پیش بینی میشه تا
سال  1.7 ، 2030میلیون نفر درگیر این بیماری باشن.
بیماریهایی که آمار نشون میده با تشخیص به موقع  %98ولی با تشخیص
دیرهنگام فقط  %26احتمال درمان دارند.

3
مو-ومبر به چه درد من
می خوره؟

مرد ِباش!

سرطانِپروستات
سرطانِبیضه
سالمتِروانِوِپیشگیریِازِخودکشی

درِآدابِسبیل

مرد باش!

با این  5کار میتونیم همین االن مردان بهتری باشیم

 .1وقتهایی برای مرد بودن بذارید.
با دوستانتون در ارتباط بمونید .اونها
اهمیت زیادی دارن و گذروندن وقت
باهاشون برای سالمتیتون مفیده .هر
زمان میتونید بهشون سر بزنید و
واسشون وقت بذارید

 .2راحت و آزادانه حرف بزنید.
ً
حتما یه متخصص ،یا تنها راه
الزم نیست
برای کمک به یک نفر باشید ،اما کنار کسی
بودن ،گوش دادن و وقت گذاشتن
می تونه براش نجاتبخش باشه.

 %70از مردان میگن دوستانشون می تونن روشون
حساب کنن  ،اما فقط  %48میگن که میتونن به
دوستانشون تکیه کنن .به عبارت دیگه :ما کنار
دوستانمون وایمیسیم ،ولی موقع کمک به خودمون
که میشه نگران درخواست از دوستانمونیم .برقراری
ارتباط سرنوشت سازه.

 .3عددهای مهم رو بدونید.
در  50سالگی ،با پزشکتون در مورد این که
آیا باید تست  PSAبدید صحبت کنید.
اگر پدر یا برادرتون سابقه سرطان
پروستات داره ،باید توی  45سالگی ،از
پزشکتون مشورت بگیرید.

 .4گردالیهاتون رو بشناسید! به همین
سادگی.
باید بدونید چه حسی در بیضه هاتون عادیه.
اونها رو به طور منظم چک کنید و اگر فکر می
کنید مشکلی وجود داره به دکتر مراجعه کنید.
برای دیدن ویدیو به این لینک برید

 .5حرکت کنید...بیشتر و بیشتر
توی روز فعالیت بیشتری داشته باشید .کارایی رو
بکنید که بهتون احساس خوب میده.مثالً:



با دوستاتون برای پیادهروی قرار بذارید.



ماشینتون رو کمی دورتر از مقصد پارک کنید



یکی دو ایستگاه زودتر از اتوبوس پیاده شید.



به جای آسانسور ،از پله ها باال برید.

 به جای ماشین ،با دوچرخه سر کار برید

سرطان پروستات
همه واقعیتهایی که باید بدونید
تشخیص زود هنگام کلید درمان است.
تفاوت بین تشخیص زود و دیر میتونه تفاوت زندگی و مرگ باشه.
در صورت تشخیص دیر هنگام

در صورت تشخیص زود هنگام

%26

%98

شانس زنده ماندن بعد از  5سال

شانس زنده ماندن بعد از  5سال

کاری که باید بکنید ،و وقتش ،اینه:

در  50سالگی
باید با پزشکتون در مورد نیاز به تست  PSAمشورت کنید

اگر توی خانواده تون سابقه سرطان پروستات دارید ،باید

در  45سالگی
این کار رو بکنید

چه کسانی در معرض خطر هستند؟
خطر ابتال به سرطان پروستات همراه با افزایش سن بیشتر میشه ،اما این به این معنا
نیست که فقط مردان پیرتر رو تحت تاثیر قرار میده .سرطان پروستات دومین سرطان
رایج بین مردان در سراسر دنیا است .مردانی که از نژاد آفریقائی یا کارائیبی بوده ،یا
سابقه خانوادگی (پدر یا برادری مبتال به سرطان پروستات) داشته باشند 2.5 ،برابر
بیشتر در معرض خطر سرطان پروستات هستند.
تست  PSAچیست؟
یک آزمایش خون روتین ساده است.
از این تست برای تعیین غلظت آنتیژن اختصاصی پروستات (Prostate Specific
) Antigen-PSAاستفاده میشه .این تست روش اصلی آزمایش سرطان پروستات
است .شما بایستی با دکترتون در مورد این که آیا وقت این شده که این تست رو
بدید ،مشورت کنید.
حقایقی درباره سرطان پروستات
فقط مردان غده پروستات دارن .غده پروستات معموال به شکل و اندازه یک گردو هست
و با افزایش سن بزرگتر میشه .این غده زیر مثانه قرار گرفته و دور مجاری ادراری .کار
اصلیش کمک به تولید منی هست – مایعی که اسپرمها در اون منتقل میشن.
سرطان پروستات زمانی اتفاق میافته که بعضی از سلولها در پروستات خیلی سریعتر از
حد معمول تولید مثل کنن ،و باعث بوجود اومدن تومور بشن.سرطان پروستات در

ابتدا معموال ً با سرعت کمی رشد میکنه و ممکنه هیچوقت مشکلی ایجاد نکنه.اما

ممکنه بعضی از مردان نوعی از سرطان پروستات رو داشته باشن،که احتمال پخش
شدن بیشتری داره.این سلولهای سرطانی پروستات،اگر درمان نشن میتونن از
پروستات پخش بشن و به قسمتهای دورتری از بدن حمله کنن،بخصوص غدد لمفاوی
و استخوانها،و توی یه فرآیند به نام متاستاز ،تومورهای ثانویه ایجاد کنند.

تشخیص سرطان پروستات
همه افراد عالئم سرطان پروستات رو تجربه نمیکنن .بسیاری از اوقات،
نشانههای این سرطان اول توسط پزشک در زمان یه چک آپ منظم تشخیص
داده میشه.
اگر چه بعضی از مردان تغییراتی در عملکرد ادراری یا جنسی میبینن که ممکنه
نشانه سرطان پروستات باشه.
عالئم و نشانهها
 نیاز به ادرار مداوم ،به خصوص در شب
 دشواری در شروع جریان ادرار و یا کنترل آن
 جریان ادرار ضعیف یا منقطع
 ادرار سوزنده یا دردناک
 انزال دردناک
 خون در ادرار یا منی
 درد مزمن یا گرفتگی در عضالت پایین کمر ،کفل ،یا باالی ران
درمان سرطان پروستات
گزینههای درمان متنوع و زیاد هستند .آزمایش هنوز هم نمیتونه به سواالت
کلیدی ما در مورد شدت ،پیش شناخت و پیشروی بیماری جواب بده.
اگر برای شما تشخیص سرطان پروستات داده شد ،مهمه که یادتون باشه خیلی
از سرطانهای پروستات رشد کندی دارند و نیاز به جراحی یا درمانهای غیرعادی
ندارند.

گزینههای درمانی شامل موارد زیر میشه:
 مراقبت دائمی
 عمل برداشت پروستات
 پرتودرمانی
 هورمون تراپی
 شیمی درمانی

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سرطان پروستات و مراکز درمانی اون
توی ایران به
این لینک
سر بزنید

سرطان بیضه
توی خیلی از موارد،سرطان بیضه در مردان به خوبی و خوشی تموم میشه .اما  %95شانس
بهبودی برای  1مرد از بین  20مرد اصال خبر خوبی نیست .با حقایق آشنا بشید و زود اقدام
کنید.

سرطان بیضه توی جوونی حمله میکنه
سرطان بیضه بین جوونهای اروپایی رایجترین سرطانه.
پس گردالیهاتون رو بشناسید ،به همین راحتی!
ً
حدودا هر یک ماه یک بار بیضههاتون
بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که خودتون
ً
سریعا به پزشک مراجعه کنید.
رو چک کنید و اگر احساس کردید مشکلی وجود داره،

راهنمای ساده بررسی وضعیت بیضه

برید زیر دوش آب گرم یا سونای بخار .یکی از بیضههاتون رو بین انگشت شست و همین کار رو با بیضه دیگه تکرار
با این کار بیضههاتون آماده میشه!

چهار انگشت دیگه ورز بدید تا بفهمید در
حالت عادی چه حسی دارند

کنید

اگر توی اندازه یا شکل ،تغییری احساس کردید ،یا به تودهای برخوردید که قبالً وجود نداشت ،یا اگر موقع
لمس کردنشون درد احساس کردید ،به پزشک مرجعه کنید.
دستپاچه نشید! اما حتما برید تا پزشک معاینهاش کنه

چه کسانی در معرض خطر هستند؟
مردانی که در زمان تولد عدم نزول بیضه داشته باشند ،یا پدر یا برادرشون مبتال به سرطان
بیضه بوده باشند ،در معرض خطر بیشتری هستند .و همینطور اگر قبالً سرطان بیضه
داشتهاید ،احتمال بازگشت این سرطان وجود داره.

حقایقی درباره سرطان بیضه
بیضهها مسئول تولید هورمونهای مردانه (بیشتر تستوسترون) و اسپرم هستند .سرطان
بیضه با رشد غیر عادی یا تومور توی یک بیضه یا هر دوی اونها شروع میشه .انواع مختلفی
از این سرطان شناخته شده ،اما رایجترین اون تومور سلول میکروبی هست.
اگر برای شما سرطان بیضه تشخیص داده شد،
مهمترین قدم مشاوره با پزشک برای انتخاب روش درمانی مناسبه .میتونید برای اطمینان
از یکی دو پزشک دیگه هم نظر بخواید.
گزینههای درمان
سرطان بیضه جزء سرطانهای بسیار درمان پذیره و میتونه به طور موثر درمان بشه؛ در
صورتی که تشخیص و درمان در مراحل اولیه صورت بگیره .سرطان بیضه پیشرفته هم ،با

جراحی بیضه ،و گاهی پرتو درمانی قابلیت بهبودی داره.

سالمت روان و پیشگیری از خودکشی
اقدامات عملی داشته باشید ،ارتباط برقرار کنید ،و مراقب سالمت روانیتون باشید.

خودکشی دومین عامل مرگ و
میر جوانان  15تا  29ساله است.

هر سال خودکشی در دنیا،

در سطح جهانی ،از هر

جان  500،000مرد رو میگیره.

 4خودکشی 3 ،نفر مرد هستند.

چرا سالمت روان مهمه؟
هر کس ،در هر سنی ممکنه تحت تاثیر بیماریهای روانی قرار بگیره .صحبت کردن
درباره مشکالت برای خیلی از مردان سخته ،و ترجیح میدن "ساکت و قوی" باقی بمونن،
به جای اینکه موقع نیاز از بقیه کمک بخوان.
اقدامات پیشگیرانه در زمینه سالمت روان اهمیت زیادی دارن ،حواستون به عوامل خطر
و نشونهها باشه ،و ارتباطتون با خانواده و دوستان رو حفظ کنید.

چطور کمک بگیریم؟
اگر خود شما یا یکی از نزدیکانتون مشکالت سالمت روان دارید ،اولین و مهمترین قدم
صحبت کردن با یک نفر هست .چه پزشک ،یا خانواده ،یا دوستان و یا حتی فرد غریبهای
که پای صحبتهای شما میشینه.
عوامل خطر
فاکتورها و عوامل زیادی هستند با افزایش خطر بیماریهای روانی مرتبط تشخیص
داده شده اند .مثل:
 سابقه مشکالت روانی در خانواده یا خود شخص
 مصرف مواد مخدر و الکل
 بیماریهای جسمانی سخت
 انزوا و تنهایی
 بیکاری ،بیخانمانی ،تعارض و موقعیتهای تنشزا در زندگی

سخنرانی ویکرام پاتل با عنوان سالمت روان برای همه،
در کنفرانس  TEDرو میتونید از
این لینک
با زیر نویس فارسی ببینید.

در آداب سبیل!
این بخش برای اوناییه که تصمیم گرفتن سبیل بگذارن و میخوان بدونن باید از کجا
شروع کنند و چی بدونند.

چطوری سبیل بذاریم؟!
 .1آماده باشید .قبل از این که  .2شجاع باشید .اولین روزها یا  .3به خارش اهمیتی ندید.
باالی لبتون جوونه بزنه ،ببینید هفتهها ممکنه یه کم به خاطر رشد یادتون باشه که مردان دیگه
کدوم مدل سبیل به صورتتون مو ،و تا میاد سبیلتون شکل بگیره سختیهای خیلی بیشتری رو
میاد.

ناراحت یا معذب باشید.

تحمل کردن .شما هم میتونید
یه کم قلقلی شدن صورتتون رو
تحمل کنید.

 .4سبیلتون رو با روشهای  .5مواظبش باشید و تمیز نگهش
آرایش درست شکل بدید .یه دارید .از سبیلتون مراقبت کنید تا
سبیل درجه یک فقط بستگی سبیلتون هم از شما مراقبت کنه.
به آرایش خوب داره.

با احتیاط نزدیک بشید...

#موومبر

#Movember

اگر نیاز به بهونهای برای سلفی گرفتن داشتید ،دیگه
دنبالش نگردید .مشخصه که شما دوست دارید
سبیلتون رو به نمایش بگذارید و بقیه هم دوست دارن
ببیننش .از هشتگ #موومبر و  #Movemberاستفاده
کنید و موومبر رو توی اینستاگرام با @Movember
دنبال کنید.

آداب مراقبت از سبیل
مردی که تصمیمش رو برای سبیل گذاشتن میگیره باید این وسایل رو داشته باشه:
قیچی آرایش ،قیچی موگیر ،شونه ریز دندونه ،یه آینه بزرگ ،یه تیغ تیز،
دستهای ثابت و ذهن با اراده

مراقبت

سبیلتونو به طور منظم با شامپو بشورید .سبیل  ،مثل یه برس انواع و اقسام ذرات رو جذب
میکن ند .غذا هر چقدر هم خوشمزه باشه ،جاش روی سبیل نیست .مراقب غذاهای چسبناک،
لزج و خرده ریز باشید.
موی سبیل زبره و نرم کننده میتونه براش خوب باشه .یه نخود نرم کننده به سبیالتون بزنید و
پخشش کنید ،و بعد به طور کامل با آب بشورید .این کار هم سبیالتون رو نرم و لطیف میکنه
هم دیدنش رو برای دوستاتون لذتبخش.
صورتتون رو با یه حوله داغ بشورید تا پوست زیر موهای سبیل مرطوب و تمیز بشه .با این کار
پوستتون دیگه خشک نمیشه و نمی خاره.

آرایش

 .1موقع کوتاه کردن سبیلتون رو مرطوب کنید .موی خیس آسون بریده میشه اما
مراقب باشید – ممکنه وقتی که خشک میشه از شکل بیافته.
 .2از یه شونه ریز دندونه برای مرتب کردن سبیلتون توی یک جهت استفاده کنید.
 .3با قیچی آرایش ،موهای سیخ شده روی لبههای بیرونی و پایینی سبیل رو
بچینید .شونه میتونه توی این مواقع برای نگه داشتن سبیل وقت قیچی زدن به
کمکتون بیاد .با احتیاط کوتاه کنید.
 .4قیچی موگیر رو یک بار از روی کل سبیلتون رد کنید تا سطح برآمدگی و پف
یکنواختی داشته باشید.
 .5کف بزنید ،و بعد با یه تیغ لبههای بیرونی روی بتراشید.
 .6برای شکلهای خاص از واکس مو برای نگه داشتن سبیل توی حالت دلخواه
استفاده کنید.

تاریخچه سبیل
خاستگاه سبیل
مسیر سبیل از یه دسته موی زمخت بی شکل از
زمانهای ما قبل تاریخ تا امروز که تبدیل به یه اثر
هنری شده ،گذشته.
از لحاظ تئوری تیغهای سنگی  30،000سال قبل از
میالد اختراع شدن ،اما نمیتونیم بگیم اولین نفری که
تصمیم گرفت موهای باالی لبش رو نزنه کی بود.
قدیمیترین پرتره شناخته شده یک مرد با سبیل
تراشیده شده ،متعلق به یک سرباز سوارکار ایرانی
مربوط به  300سال ق.م .است.
سبیل چه معنایی میتونه داشته باشه
در طول تاریخ به مردان سبیلو صفات زیادی داده
شده؛ هوش ،جذابیت جنسی ،مردونگی ،و مهارت
فنی توی همه کارها.
البته توی تاریخ معاصر هم بعضی وقتها سبیل با
دیکتاتورهای بدنامی شناخته شده.

حقایقی درباره سبیل
آلبرت اینشتین بیش از  50سال سبیل داشت.
درازترین سبیل دنیا  14فوت ( 4.27متر) و متعلق به رام سینگ چاوهان از ایالت
راجستان هنده ،که گفته میشه برای سالم نگه داشتنش ،هر روز اون رو با روغن
نارگیل و سس خردل ماساژ میده.
گروه بیتلز در سال  1967همراه با آلبومشون  Sgt. Pepperسبیلهای مقوایی به
طرفدارانشون میدادن.
پلیسهای استان مادیا پرادش هند برای سبیل داشتن حقوق بیشتری میگیرند
چون رییسهاشون فکر میکنن ،باعث بیشتر بقیه احترام بیشتری به اونها بگذارند.
یک سبیل یک ماهه قادره حدود  30میلی لیتر مایع رو قبل از این که به صورت
نشتی بده ،توی خودش جا بده.
سالوادور دالی کتابی چاپ کرده که در اون فقط و فقط در مورد سبیلش.
موی انسان با سرعت حدود  0.35میلیمتر در روز رشد میکنه ،یا حدود  12تا  15سانتیمتر در سال.

چیزی بین  10،000تا  20،000مو روی صورت یک مرد وجود داره.
مردا با سبیل جذابترن و این هم یه واقعیته!

