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اهمیت مراقبت از پوست در مردان به مناسب هفته جهانی سالمت مردان 

مردان و لزوم استفاده از کرم ضدآفتاب
پوست  از  مراقبت  درباره  وقتی 
صحبت می کنیم، بیشتر مردان طبق 
الگوی رفتاری ای که قدمتش به قرن ها 
پیش می رسد، چنین کاری را ساده و 
دم دستی تلقی می کنند. با این حال،  امروزه مردان بیشتری را 
می بینیم که به داشتن پوست سالم و جوان اهمیت می دهند 
و می خواهند که با نکات مهم برای مراقبت درست از 
پوست خودشان، این وسیع ترین اندام بدن، آشنا شوند. 
اگرچه تفاوت های کلیدی ای بین پوست مردان و پوست 
زنان وجود دارد، مردان و زنان باید به قواعد اساسی و 
مشخصی در برنامه مراقبت از پوست پایبند باشند. در 
ادامه متخصصان آکادمی درماتولوژی آمریکا شما را با 
مهم ترین نکات مراقبتی پوست برای مردان آشنا می کنند. 

اهمیت شناسایی نوع پوست 
مردان اول از همه باید نوع پوست خودشان را شناسایی 
کنند و اطالعات مناسبی درباره انواع پوست های مختلف 
به دست بیاورند. به طور کلی، پوست مردان باید در یکی 

از گروه های زیر قرار بگیرد: 
 پوست حساس: مردان دارای پوست حساس بعد از 
استفاده از محصوالت مراقبت پوست با حس گزیدگی 

یا سوزش پوستی مواجه می شوند. 
 پوست معمولی: مردانی که پوست معمولی دارند، 
حساسیت پوستی را تجربه نمی کنند و پوست شفافی 

هم دارند. 
مداوم و  پوستی  زبری، خارش  پوست خشک:   
پوسته ریزی زیاد از نشانه های داشتن پوست خشک است. 
 پوست چرب: مردانی که احساس می کنند پوست شان 
باوجود شستشو و تمیزکاری دائم حالت براق و روغنی به 

خودش می گیرد، دارای پوست چرب هستند. 
 پوست ترکیبی: مردانی که پوست ترکیبی دارند، 
متوجه می شوند قسمت هایی از پوست شان چرب و 

قسمت هایی دیگر از آن خشک است. 
شناسایی نوع پوست به مردان کمک می کند برنامه مراقبت 
از پوست را متناسب با شرایط خودشان تنظیم کنند و 
موقع خرید محصوالت مراقبت از پوست همیشه به 
تناسب محصوالت مختلف با پوست خودشان توجه 
داشته باشند. البته اشاره به این نکته هم ضروری است 
که بیشتر مردان به علت اثر تستوسترون دارای پوست 
چرب هستند، بنابراین بیشتر محصوالت اختصاصی برای 
مردان نیز به منظور مقابله با چربی بیش از حد پوست 

آنها طراحی شده اند. 

مهم ترین نکات مراقبت از پوست برای مردان 
متخصصان آکادمی درماتولوژی آمریکا به مردان توصیه 
می کنند نکات زیر را جدی بگیرند تا بتوانند برنامه مراقبتی 

پوست را به سطح مطلوبی برسانند. 
1. فهرست مواد تشکیل دهنده محصوالت پوستی 
پوست  مراقبتی  محصوالت  انتخاب  بخوانید.  را 
همیشه به نوع پوست افراد بستگی دارد. اگر پوست 
شما مستعد شکل گیری آکنه است، دنبال پاک کننده ها 
 oil( »و مرطوب کننده هایی باشید که عبارت »بدون روغن

free( و »غیر جوش زا« )non-comedogenic( روی 
آنها درج شده باشد چون این محصوالت باعث انسداد 
روزنه های پوستی نمی شوند. مردان دارای پوست حساس 
 )fragrance free( »نیز باید از محصوالت »بدون رایحه
استفاده کنند چون محصوالت دارای رایحه حاوی ترکیبات 
معطری هستند که می توانند باعث خشکی و التهاب پوستی 
در این مردان شوند. با این حال، مراقب محصوالت دارای 
عنوان »بدون عطر« )unscented( باشید چون بسیاری 
از این محصوالت همچنان حاوی ترکیبات معطری هستند 

که می توانند باعث التهاب و تحریک پوستی شوند. 
2. صورت را هر روز و پس از هر بار ورزش بشویید. با 
توجه به اینکه صابون های معمولی حاوی ترکیبات غلیظی 
هستند که می توانند باعث خشکی پوست شوند، باید سراغ 
شوینده های مالیم و مخصوص صورت بروید. ضمن 
اینکه شستشوی صورت باید با آب ولرم انجام بگیرد، 
نه با آب داغ. نکته مهم دیگر این است که مردان باید هر 
روز حداقل یک بار صورت خودشان را با شوینده مالیم 
بشویند. پس آب زدن به صورت به تنهایی کفایت نمی کند. 
کار  کنید.  استفاده  مرطوب کننده  از  روز  هر   .3
مرطوب کننده ها این است که آب را در پوست حفظ 
کنند و از این طریق به کاهش شکل گیری خطوط ریز روی 
پوست صورت و داشتن پوست روشن تر و جوان تر کمک 
برسانند. برای بهترین نتیجه گیری، محصول مرطوب کننده 
را بالفاصله پس از حمام، دوش گرفتن یا اصالح ریش به 
صورت و پوست بدن بزنید. بعضی از مردان دارای پوست 
چرب تصور می کنند استفاده از مرطوب کننده برای آنها 
ضروری نیست. با این حال، مردان دارای پوست چرب 

باید از مرطوب کننده مالیم و سبک و مردان دارای پوست 
خشک و حساس از مرطوب کننده غلیظ استفاده کنند. 
4. پوست خودتان را مرتب بررسی کنید. لکه های جدید یا 
خال هایی که با حس خارش، خونریزی و تغییررنگ همراه 
هستند، معموال در گروه اولین نشانه های هشداردهنده 
ابتال به سرطان پوست قرار می گیرند. بیشتر مردان معموال 
توجه چندانی به لکه ها و خال های پوستی ندارند اما اگر 
شما واقعا به سالمت پوست خودتان اهمیت می دهید، باید 
همیشه مراقب این لکه ها و خال ها باشید و در صورت 
نیاز سریع به متخصصان پوست مراجعه کنید. از طرف 
دیگر، خطر ابتال به مالنوما )مرگبارترین نوع سرطان 
پوست( پس از 50 سالگی در مردان افزایش می یابد اما 
حتی این سرطان هم اگر در مراحل اولیه تشخیص داده 

شود، تا حدود زیادی درمان شدنی خواهد بود. 
5. کرم ضدآفتاب را جدی بگیرید. بعضی مردان هنوز 
هم تصور می کنند استفاده از کرم ضدآفتاب فقط برای 
خانم ها ضرورت دارد اما آسیب های خورشیدی مرتبط 
با پوست ربطی به جنسیت انسان ها ندارند. پس برای 
جلوگیری از این که آسیب های خورشیدی به شکل گیری 
چین وچروک های پوستی، لکه های پیری یا حتی سرطان 
پوست منتهی شوند، پیش از خروج از خانه حتما از 
کرم ضدآفتاب برای پوست صورت، گردن، گوش ها 

و پیشانی استفاده کنید. 
اصالح  برای  را  درست  و روش های  ابزارها   .6
تیغ های چندلبه برای اصالح  انتخاب کنید.  ریش 
ریش بعضی مردان واقعا عملکرد خوبی دارند، اما 
مردانی که با استفاده از این تیغ ها دچار مشکالت 

مختلفی مانند جوش ها، سوختگی های ناشی از اصالح 
و موهای زیرپوستی می شوند، باید تیغ های چندلبه 
را کنار بگذارند. این مردان باید از تیغ های یک لبه یا 
نهایتا دولبه استفاده کنند و زمان اصالح ریش ها نیز 

پوست صورت را با دست نکشند.
مرطوب سازی نسبی پوست و ریش نیز قبل از اصالح 
ریش ها کار مهمی است که بعضی مردان هنوز هم 
کرم های  از  باید  بنابراین  نمی دهند  آن  به  اهمیتی 
مرطوب کننده مخصوص اصالح استفاده کنید و تیغ 
صورت  روی  موها  رویش  جهت  در  فقط  هم  را 
بکشید. ضمنا تیغ پس از هر بار کشیده شدن روی 
)حتی  هم  تیغ  خود  و  شود  آبکشی  باید  صورت 
بار استفاده دور  تا 7  باید پس از 5  انواع(  بهترین 
انداخته شود تا احتمال شکل گیری التهاب و تحریک 

پوستی به حداقل برسد. 
مردانی که بیش از حد با جوش های پس از اصالح 
ریش مواجه می شوند، باید سراغ شوینده های حاوی 
اسید سالیسیلیک یا بنزوئیل پراکسید بروند. این نوع 
شوینده ها نه تنها برای مقابله با جوش های پس از 
اصالح مناسب هستند، بلکه اثرگذاری مطلوبی هم 
با  آکنه دارند.  با موهای زیرپوستی و  برای مقابله 
شوینده ها  این  از  استفاده  با  که  مردانی  این حال، 
مانند  مشکالتی  دچار  تیغ  با  کار  از  پس  همچنان 
جوش ها یا موهای زیرپوستی می شوند، باید تیغ ها 
ماشین های  سراغ  و  بگذارند  کنار  کلی  به طور  را 

اصالح الکتریکی بروند.
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

بیشتر مردان تمایل دارند تا حداکثر امکان وقت 
کمتری را در حمام سپری کنند. به همین دلیل هم 
بسیاری از مردان موی کوتاه را ترجیح می دهند، 
چون تصور می کنند هرچه موها کوتاه تر باشند، به 
نگهداری و مراقبت و شستشوی کمتری نیاز خواهند داشت اما واقعیت 
این است که داشتن موهای سالم و مطلوب در درجه اول به بلندی 
یا کوتاهی موها، بافت آنها و زیادی یا کمی آنها ربطی ندارد. اگر 
مردان بدانند باید چه اصولی را برای داشتن موهای سالم و مطلوب 
رعایت کنند، آن وقت متوجه می شوند دستیابی به چنین هدفی اصال 
کار سختی نبوده است. خوشبختانه، ما مهم ترین و بهترین اصول 

برای داشتن موهای سالم را به شما خواهیم گفت. 
1. موها را هر روز نشویید: شاید فکر کنید شستشوی روزانه موها 
باعث تمیزی هرچه بیشتر آنها می شود اما چنین کاری مضرات بیشتری 
نسبت به مزیت هایش دارد. درواقع، اگر در شستشوی موها زیاده روی 
کنید، چربی های طبیعی و ضروری پوست سر را هم از بین می برید، 
درحالی که همین چربی ها برای آبرسانی به پوست سر از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار هستند. شستشوی موها با شامپو بین 3 تا 4 

بار در هفته برای بیشتر مردها کفایت می کند.
2. در انتخاب شامپو دقت کنید: شستن موها با شامپوی بی کیفیت 
و نامناسب مثل این است که بدنه ماشین های گران قیمت را با صابون 
دست بشویید! البته ضرورتی ندارد که دنبال گران ترین شامپو بگردید، 
بلکه باید از محصوالت حاوی این ترکیبات دوری کنید: سولفات، الکل، 

پلی اتیلن گلیکول )PEG(، پراکسید، ترکیبات سفیدکننده و رنگ ها. 
چند مورد از تحقیقات علمی هم نشان داده اند وجود چنین ترکیباتی 
در شامپوها می تواند به بهبود سالمت و کیفیت موها کمک کند؛ 
نارگیل، آووکادو،  یا دانه ها مثل  از میوه ها  روغن های گرفته شده 
آرگان، زیتون و جوجوبا، کراتین، پروتئین، کافئین، روغن نعناع، 

روغن رزماری و آلوئه ورا.

3. نوع موهای خودتان را بشناسید: اگر بدانید دقیقا چه نوع مویی دارید 
)صاف، نازک، فرفری، خشک و...( و شامپوی متناسب با نوع موهایتان 
خریداری کنید، بعد از مدتی متوجه تفاوت های آشکاری خواهید شد. 
مثال شامپوهایی که برای موهای فرفری طراحی شده اند، حاوی ترکیبات 
مرطوب کننده بیشتری هستند، درحالی که شامپوهای مخصوص موهای 

نازک مقدار بیشتری از ترکیبات حجم دهنده را به موها می رسانند.
4. از نرم کننده استفاده کنید: بیشتر مردان می خواهند هرچه سریع تر 
دوش بگیرند و از حمام خارج شوند اما باید بدانید شستشوی موها 
بدون استفاده از نرم کننده می تواند باعث آسیب دیدگی جدی موها 
شود. ضمنا اگر فکر می کنید به دلیل داشتن موهای چرب نیازی به 
نرم کننده ها ندارید، سخت در اشتباه هستید چراکه مردان دارای موها 
و پوست سر چرب همچنان باید از نرم کننده های مالیم استفاده کنند. 
به پوست سر  را دوباره  اساسی  نرم کننده ها رطوبت و چربی های 
برمی گردانند، درحالی که حتی شامپوهای بدون سولفات هم می توانند 

این چربی های اساسی را از بین ببرند.
5. موهای بلندتر یعنی به نرم کننده بیشتری نیاز دارید: موهای 
کوتاه به میزان محدودی از نرم کننده ها نیاز دارند، درحالی که موهای 
بلندتر باید مقدار بیشتری از این ترکیبات را دریافت کنند. ضمنا موقع 
کار با نرم کننده ها فقط روی ریشه موها تمرکز نکنید، بلکه تمام ساقه 
موها و خصوصا قسمت انتهایی موها را به خوبی با نرم کننده ها ماساژ 

بدهید چون این قسمت ها خیلی راحت تر خشک می شوند.
ـ یک استفاده نکنید: بعضی مردان وسوسه  ـ در   6. از محصوالت دو 
می شوند که برای صرفه جویی مالی و زمانی، از شامپوهای چندکاره 
استفاده کنند و سریع سراغ محصوالت شامپو/نرم کننده بروند اما نمی دانند 
که چنین محصوالتی اصال برای موها مفید نیستند. به گفته متخصصان، 
شامپو باید موها را تمیز کند و نرم کننده نیز باید روند مرطوب سازی 
موها را به انجام برساند، بنابراین محصوالت شامپو/نرم کننده براساس 
نوعی تناقض ساخته شده اند. ضمن اینکه این محصوالت عمدتا فقط 
عمل پاک سازی را انجام می دهند و نقش مثبتی در رطوبت رسانی به 

موها و پوست سر ایفا نمی کنند.
7. موها را هر 4 تا 6 هفته یکبار کوتاه کنید: کوتاه کردن موها 
فقط مخصوص زمانی نیست که موها بیش از حد بلند شوند یا مدل 
همیشگی شان را از دست بدهند، بلکه این کار در درجه اول باید با هدف 
حفظ سالمت موها در طوالنی مدت انجام بگیرد، بنابراین مردان باید 
بین هر 4 تا 6 هفته یکبار حتما موهای خودشان را کوتاه کنند. عالوه 
بر موهای سر، موهای گردن و موهای گوش ها هم باید اصالح شوند.
 )Cowlick( 8. با موهای ناخواب درگیر نشوید: موی ناخواب
بخشی از موها است که درست برخالف جهت اصلی موها رشد 
می کند و هرچه بیشتر دستکاری شوند، این موهای دردسرساز هم 

بیشتر خودشان را نشان می دهند. موهای ناخواب در برابر صاف شدن 
مقاومت می کنند و عمدتا هیچ حالت مناسبی به خودشان نمی گیرند. 
با این حال، نباید خودتان را بیش از حد درگیر موهای ناخواب کنید. 
در بعضی موارد، این قسمت از موها با کوتاه کردن کامل البالی بقیه 
موها محو می شوند و در بعضی موارد هم باید به اندازه ای بلند شوند 
که حالت صاف به خودشان بگیرند، بنابراین بهتر است درباره این 

مشکل با پیرایشگر خودتان مشورت کنید.
9. از شانه ها یا برس های استاندارد استفاده کنید: شانه کردن روزانه 
موها با استفاده از شانه ها یا برس های استاندارد و باکیفیت، یکی از مهم ترین 
کارهایی است که هنوز هم بعضی از مردان آن را نادیده مي گیرند. این 
شانه ها یا برس ها به پخش شدن یکنواخت چربی های طبیعی پوست 
سر در امتداد همه موها کمک می کنند، بنابراین دو فایده مهم دارند اول 
اینکه به حفظ رطوبت در همه موها کمک می کنند و دوم اینکه باعث 
می شوند موها سالم تر و شاداب تر به نظر برسند. به گفته متخصصان، 
تحریک کردن پوست سر نیز از دیگر مزیت های شانه ها و برس های 
استاندارد است. ضمنا شانه ها و برس های استاندارد، انواعی هستند که 
با استفاده از موهای طبیعی ساخته  شده اند، بنابراین شانه های پالستیکی 

گزینه های مناسبی برای محافظت از موها نیستند.
10. شامپو را روی تمام قسمت های دست پخش کنید: یکی 
از نکات کلیدی برای استفاده از شامپوها، پخش کردن ماده شوینده 
پیش از شروع شستشو روی تمام قسمت های دست و خصوصا روی 
انگشت هاست. متخصصان می گویند بیشتر مردان معموال شامپو را 
به خوبی روی کف و انگشتان دست پخش نمی کنند، درحالی که 
این کار برای شستشوی یکنواخت و تماس ترکیبات شوینده با همه 

قسمت های سر اهمیت زیادی دارد.
11. از اسپری ضدآفتاب برای پوست سر استفاده کنید: اگر بخشی 
از موهای سرتان بسیار کم پشت شده یا قسمتی از سرتان کامال بی مو 
است، باید محافظت از پوست سر با کمک محصوالت ضدآفتاب 
را جدی بگیرید. برای این کار بهتر است از اسپری های ضدآفتاب 
استفاده کنید چون محصوالت کرم مانند موها را بیش از حد چرب 
می کنند. البته حتی در صورت استفاده از اسپری ضدآفتاب نیز باید 

موها را پس از بازگشت به خانه با شامپو بشویید. 
   Byrdie :منبع

مهم ترین گام ها برای داشتن موهای سالم در مردان

در شستشوی موها زیاده روی نکنید
 ترجمه: 

راضیه فیضی

مواجهه با نور آفتاب شدید مهم ترین عامل بروز سرطان های 
پوستی بعد از گذشت سالیان طوالنی به خصوص در افرادی 
با پوست روشن است. افرادی که در برابر تابش نور آفتاب 
محافظت کافی ندارند، از لباس های محافظت کننده از نور آفتاب 
استفاده نمی کنند و به طور مناسب و منظم به پوست شان کرم  
ضدآفتاب نمی زنند بیشتر از سایر افراد در معرض خطر بروز 
آسیب های ناشی آفتاب و بروز سرطان های پوستی قرار دارند.
یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بروز سرطان های پوستی 
استفاده از کرم های ضدآفتاب، لباس های محافظت کننده از 
آفتاب و پوشش مناسب قسمت هایی است که در معرض 
تابش مستقیم و شدید نور آفتاب هستند مانند سر و صورت 

و پشت دست ها به خصوص از دوران کودکی.
سرطان های پوستی معموال در افراد میانسال و مسن بروز 
می کنند. این ضایعات معموال در قسمت هایی مانند سر و 
صورت و پشت دست ها دیده می شوند و معموال برجسته 
هستند و با گذشت زمان گسترش و عمق پیدا می کنند و حتی 
می توانند زخمی شوند و ترشحات خونابه ای و زرد رنگ 
داشته باشند. اندازه ضایعات معموال در طول زمان افزایش 
می یابد، بنابراین هر ضایعه برجسته یا زخمی که طی چند ماه 
تا چند سال ایجاد شده باشد و در طول زمان گسترش پیدا 
کرده یا زخمی شده باشد نیاز به مراجعه به پزشک متخصص 
پوست خواهد داشت تا تصمیم الزم در خصوص ضایعه و 
نمونه برداری احتمالی از آن گرفته شود. در صورتی که طی 
نمونه برداری تشخیص سرطان پوستی برای ضایعه گذاشته 

شود نیاز به درمان جراحی خواهد داشت.
سرطان های پوستی از جمله شایع ترین سرطان های انسانی 
هستند و تشخیص به موقع و درمان زودرس آنها می تواند در 
کاهش عوارضی که مرتبط با سرطان است مانند دست اندازی 
و عود و استعداد بروز ضایعات بدخیم جدید در بیماران، 

موثر واقع شود.
سرطان های پوستی می تواند از تغییر شکل یا تغییر رنگ و 
بزرگ شدن یک خال قدیمی منشاء بگیرد و اگر فردی خالی 
با ویژگی های غیرطبیعی مانند تغییر رنگ و اندازه و حاشیه 
نامنظم داشته باشد بهتر است حتما به پزشک متخصص 
پوست مراجعه کند تا در صورت صالحدید پزشک، خال 
برداشته شده و در صورتی که بدخیم گزارش شود، بالفاصله 

برای جراحی های الزم مراجعه کند.
مواجهه زیاد با آفتاب به خصوص در کسانی که شغل شان در 
فضاهای باز است مانند رانندگان، موتورسواران، دستفروشان 
و... و استفاده مکرر از روش های برنزه سازی مانند آفتاب 
گرفتن مکرر و سوالریوم می تواند عامل خطر مهمی برای 

بروز سرطان های پوستی باشد.

رابطه آفتاب با سرطان های پوستی

نگاه  متخصص پوست
 دکتر آزاده گودرزی

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

سوتیتر: اگر بخشی از موهای سرتان بسیار کم پشت شده یا 
قسمتی از سرتان کامال بی مو است، باید محافظت از پوست 
سر با کمک محصوالت ضدآفتاب را جدی بگیرید. برای این 
کار بهتر است از اسپری های ضدآفتاب استفاده کنید، چون 

محصوالت کرم مانند موها را بیش از حد چرب می کنند


