
خـود را نشـان می دهنـد. زمانـی کـه شـاید 
دسترسـی بـه فـرد ارائـه دهنـده خدمـت یا 
آن مرکز ممکن نیست. از آنجا که پزشک 
شناسـنامه مـاده تزریقـی را در دسـترس 
نـدارد، درمـان فـرد بـه دلیل اطالع نداشـتن 
از نـوع مـاده تزریقـی بـه تعویـق می افتـد.«

رئیـس انجمـن جراحـی پالسـتیک ایـران 
افـزود: »بعضـا دیـده شـده کـه در برخـی 
از ایـن محیط هـا عمل هـای جراحـی در 
سـطح وسـیع تر نیز انجام می شـود. انجام 
عمـل جراحـی بایـد در محیط هـای خـاص 
اتاق عمل باشـد و شـرایط الزم از لحاظ 
ایمنی و رعایت مسـائل عفونی را داشـته 
باشـد. همچنیـن فـردی کـه اقـدام بـه ایـن 
کار می کنـد بایـد دانـش آموختـه پزشـکی 
باشـد و توانایی انجام کار را داشـته باشـد. 
در مـواردی مشـاهده می کنیـم کـه افـراد 
تصـور می کننـد برخـی اقدامـات زیبایـی 
ماننـد لیفـت ابـرو یـا برداشـتن پف چشـم، 
کار سـاده ای اسـت. از همین رو اقدام به 
انجـام آن در مراکـز غیرتخصصـی می کنند، 

امـا عـدم مهـارت فـرد منجـر بـه ریـزش مو 
و زخم هـای شـدید و درمان هـای ناممکـن 

شـده است.«

ضرورت برخورد با جراحی های 
افراد پزشک نما

همچنیـن بابـک سلحشـور، مدیـرکل امور 
کمیسـیون های سـازمان پزشـکی قانونـی 
کشـور هـم پیشـتر بـه تبعـات جراحـی 
زیبایی از سـوی افراد غیرپزشـک اشـاره 
کـرده و گفتـه بـود: »در مـواردی شـاهدیم 
کـه افـراد بـه دالیلـی همچـون پایین تـر 
بـودن هزینـه و یـا تحـت تاثیـر تبلیغـات 
نامعتبـر بـرای دریافـت خدمـات زیبایی به 
مراکـز و یـا افـراد غیرمتخصـص مراجعـه 
می کننـد و پـس از اقـدام زیبایـی دچـار 
عـوارض و نواقصـی در چهـره یـا سـایر 
اعضـای بـدن خـود می شـوند. متاسـفانه 
بسـیاری از مـردم در مـورد کارشـناس 
و یـا مرکـزی کـه مدعـی اقـدام درمانـی 
پرس وجـو  اسـت،  زیبایـی  خدمـات  و 

اطالعـات  کسـب  بـدون  و  نمی کننـد 
دقیـق، خـود را در معـرض اقدامـات و 

مداخـالت زیبایـی قـرار می دهنـد.«
او تاکیـد کـرد: »همانطـور کـه مـردم در 
بسـیاری از امور زندگی خود حسـاس و 
دقیق هسـتند، از آنان درخواسـت می کنم 
قبـل از دریافـت هـر اقـدام درمانـی و 
تشـخیصی بـه خصـوص اقدامـات زیبایی 
کـه متاسـفانه در کشـور مـا بسـیار زیـاد 
شـده، تحقیقـات کافـی بـه عمـل آورنـد و 
با حساسـیت و وسـواس زیاد، پزشـک و 

درمانگـر خـود را انتخـاب کننـد.«
اگرچـه آمـار مراجعـه بـرای عمل هـای 
زیبایـی، تـب باالیـی در ایـران دارد، امـا 
برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که باال 
بـودن ایـن آمارهـا، نمی توانـد بـه طـور 
مطلـق یـک امـر مثبـت یـا منفـی تعبیـر 
شـود. با وجود تحلیل های روانشناسـی و 
جامعه شناسی که درباره دالیل باال بودن 
آمـار عمل هـای زیبایـی در ایـران انجـام 
می شـود، واقعیت این اسـت که نمی توان 
نسـخه واحـدی بـرای همـه متقاصیـان این 

اعمـال جراحـی پیچیـد. دالیـل رغبـت به 
اقدامـات زیبایـی می توانـد از هـر فـردی 
بـه فـرد دیگـر کامـال متفـاوت باشـد. در 
نیـز  سـالمت  یافتـه  توسـعه  نظام هـای 
نیت خوانـی انجـام نمی دهنـد و جـدای 
از انگیـزه بیمـاران بـرای انجـام عملـی 
خـاص، نظـارت جـدی بـر تبلیغـات عمل 
زیبایـی دارنـد تـا خواسـته های القایـی 
در جامعـه ایجـاد نشـود. مهم تـر از آن، 
بایـد نظـارت جـدی هـم اعمـال شـود 
تـا افـراد غیرپزشـک بـا تبلیـغ اقدامـات 
زیبایـی تخصصـی، سـالمت جامعـه را بـه 

خطـر نیندازنـد. 
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نیکومرام: اخیرا این موارد مشـاهده 
بـه  افـراد  از  برخـی  کـه  می شـود 
آرایشـگاه ها  در  زیبایـی  جراحـی 
آسـیب های  بـا  و  می کننـد  اقـدام 
جسـمی و روانی مختلفی نیز مواجه 
می شـوند. فعالیت این مراکز قانونی 
نیسـت. افرادی که معموال به واسـطه 
شـبکه های  در  گسـترده  تبلیغـات 
مجازی و اینستاگرام و بدون تحقیق 
دربـاره سـابقه فعالیـت ایـن مراکـز 
مراجعـه کرده انـد، اطالعـات دقیقـی 
از نحـوه انجـام عمـل جراحـی خـود 
ندارنـد. فـرد ارائـه دهنـده خدمـت 
نیـز بـا نشـان دادن چنـد عکـس در 
اینسـتاگرام یـا آلبوم هـای موجـود در 
آرایشـگاه، بیمار را ترغیب به انجام 
عمـل زیبایـی می کنـد. حتـی معموال 
مراکـزی کـه ایـن اقدامـات را انجـام 
می دهنـد عمدتـا مجـوز فعالیت حتی 

آرایشـگاهی را هـم ندارنـد

اگرچه آمار مراجعه برای عمل های 
زیبایی، تب باالیی در ایران دارد، اما 
برخی کارشناسـان بر این باورند که 
بـاال بـودن ایـن آمارهـا، نمی توانـد به 
طـور مطلـق یـک امـر مثبـت یـا منفی 
تعبیـر شـود. بـا وجـود تحلیل هـای 
روانشناسـی و جامعـه شناسـی کـه 
آمـار  بـودن  بـاال  دالیـل  دربـاره 
عمل هـای زیبایـی در ایـران انجـام 
می شـود، واقعیـت ایـن اسـت کـه 
بـرای  واحـدی  نسـخه  نمی تـوان 
همـه متقاصیـان ایـن اعمـال جراحی 
پیچیـد. دالیـل رغبـت بـه اقدامـات 
زیبایـی می توانـد از هـر فـردی بـه 
فـرد دیگـر کامـال متفـاوت باشـد. 
در نظام هـای توسـعه یافتـه سـالمت 
نمی دهنـد  انجـام  نیت خوانـی  نیـز 
و جـدای از انگیـزه بیمـاران بـرای 
انجـام عملـی خـاص، نظـارت جدی 
بـر تبلیغـات عمـل زیبایـی دارنـد تـا 
جامعـه  در  القایـی  خواسـته های 
ایجـاد نشـود. مهم تـر از آن، بایـد 
نظـارت جـدی هـم اعمـال شـود تـا 
افـراد غیرپزشـک بـا تبلیـغ اقدامـات 
زیبایـی تخصصـی، سـالمت جامعـه 

را بـه خطـر نیندازنـد
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