
برخـی از جراحـان زیبایـی و پالسـتیک 
افـراد  برخـی  کـه  می دهنـد  هشـدار 
غیرمتخصص و غیرپزشک با سوء استفاده 
و وعده هـای واهـی، متقاضیـان عمل هـای 
زیبایـی را جـذب می کننـد. حتـی مراجعـه 
بـه افـراد غیرپزشـک بـرای اعمـال زیبایی، 
پرونده هـای قضایـی زیـادی را هـم بـه بـار 
آورده اسـت. پیشـتر هم سـازمان پزشـکی 
قانونـی اعـالم کـرده بـود کـه مجموعـه 
ایـن شـکایت ها در حـوزه خدمـات زیبایی 

افزایـش یافتـه اسـت. 
بابـک نیکومـرام، رئیـس انجمـن جراحـی 
پالستیک ایران هم با بیان اینکه اخیرا این 
مـوارد مشـاهده می شـود کـه برخـی افـراد 
بـه جراحـی زیبایـی در آرایشـگاه ها اقـدام 
می کنند و با آسـیب های جسـمی و روانی 
گفـت:  می شـوند  مواجـه  نیـز  مختلفـی 
»فعالیت این مراکز قانونی نیسـت. افرادی 
که معموال به واسـطه تبلیغات گسـترده در 
شـبکه های مجازی و اینسـتاگرام و بدون 
تحقیـق دربـاره سـابقه فعالیـت ایـن مراکـز 
مراجعـه کرده انـد اطالعـات دقیقی از نحوه 
انجـام عمـل جراحـی خـود ندارنـد. فـرد 

ارائـه دهنـده خدمـت نیـز بـا نشـان دادن 
چنـد عکـس در اینسـتاگرام یـا آلبوم هـای 
موجـود در آرایشـگاه، بیمـار را ترغیـب بـه 

انجـام عمـل زیبایـی می کنـد.«
وی ادامـه داد: »معمـوال مراکـزی کـه ایـن 
اقدامـات را انجـام می دهنـد عمدتـا مجـوز 
فعالیـت حتـی آرایشـگاهی را هـم ندارنـد 
و از آنجـا کـه در لیسـت صنـف قـرار 
ندارند، بازدید و نظارتی از آن ها صورت 

نمی گیـرد. در ایـن مراکـز اگـر مشـکلی 
ایجـاد شـود بیمـار نمی توانـد اثبـات کنـد 
کـه جراحـی را در ایـن مرکـز انجـام داده 
و ممکـن اسـت فـرد متخلـف تغییـر مـکان 

داده یـا زیـر بـار تخلـف خـود نـرود.«
بـه گفتـه نیکومـرام، »ایـن مراکـز معمـوال 
خدمات را با قیمت نازل ارائه می دهند و 
از همیـن رو بیمـاران بـرای انجـام خدمـات 
زیبایی در این مکان ها تشـویق می شـوند، 
امـا بایـد در نظـر داشـت کـه قیمـت کمـی 
کـه ایـن مرکـز پیشـنهاد می دهنـد ممکـن 
اسـت بـه دلیـل بی کیفیـت بـودن یـا تقلبـی 
بـودن مـواد مـورد اسـتفاده باشـد و منشـا 

تهیـه ایـن مـواد نیـز مشـخص نیسـت.«
وی به فارس یادآور شـد: »ممکن اسـت 
آرایشگاه از اجناس نامرغوب استفاده کند 
و بعضی از این مواد و ژل ها در بدن باقی 
بماند. شاید تزریق مواد در همان بار اول 
مشـکلی ایجـاد نکنـد، امـا در مراجعـات 
بعـدی بـرای فـرد مشـکالت جـدی ایجـاد 
خواهد کرد که عواقب آن پس از گذشت 
یـک سـال نمایـش داده می شـود. بعضـی 
از عـوارض ایـن جراحی هـا سـال ها بعـد 

عمل جراحی در آرایشگاه!
نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پالستیک: 

بعضی از عوارض جراحی  در آرایشگاه ها، سال ها بعد خود را نشان می دهد
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و  زیبایـی  جراحـان  از  برخـی 
پالسـتیک هشـدار می دهند که برخی 
افـراد غیرمتخصـص و غیرپزشـک بـا 
سـوء اسـتفاده و وعده هـای واهـی، 
را  زیبایـی  عمل هـای  متقاضیـان 
جـذب می کننـد. حتـی مراجعـه بـه 
افراد غیرپزشک برای اعمال زیبایی، 
پرونده هـای قضایـی زیـادی را هـم به 
بار آورده اسـت. پیشـتر هم سـازمان 
پزشـکی قانونـی اعـالم کـرده بـود که 
مجموعـه ایـن شـکایت ها در حـوزه 
خدمات زیبایی افزایش یافته اسـت

سلحشـور: در مواردی شـاهدیم که 
افـراد بـه دالیلـی همچـون پایین تـر 
تاثیـر  تحـت  یـا  و  هزینـه  بـودن 
دریافـت  بـرای  نامعتبـر  تبلیغـات 
خدمـات زیبایـی بـه مراکـز و یـا 
افـراد غیرمتخصـص مراجعه می کنند 
و پس از اقدام زیبایی دچار عوارض 
و نواقصی در چهره یا سایر اعضای 
متاسـفانه  می شـوند.  خـود  بـدن 
بسـیاری از مردم در مورد کارشـناس 
و یـا مرکـزی کـه مدعـی اقدام درمانی 
و خدمات زیبایی اسـت، پرس وجو 
نمی کننـد و بـدون کسـب اطالعـات 
دقیـق، خـود را در معـرض اقدامـات 
و مداخـالت زیبایـی قـرار می دهنـد. 
از مـردم درخواسـت می کنیـم قبـل 
و  درمانـی  اقـدام  هـر  دریافـت  از 
تشـخیصی بـه خصـوص اقدامـات 
زیبایـی کـه متاسـفانه در کشـور مـا 
بسـیار زیـاد شـده، تحقیقـات کافـی 

بـه عمـل آورنـد


