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88498440سرویس اجتماعي

عروسک های باربی
 و شبکه های اجتماعی

 ریشه های تقاضای القایی زیبایی
1- بینی های سر باال و ابرو هایی که انگار تعمداً باال 
داده اند و چندان حالت طبیعی ندارد و لب و دهانی 
که با کمک تزریق ژل بزرگ و برجسته شده است؛ 
این چهره تکراری زنان و دخترانی است که در مقابل 
دوربین های حرفه ای ژست می گیرند و با مدد انواع و 
اقسام تکنیک های عکاسی و فیلترهای اینستاگرام 
چهره ای می کوش��ند ت��ا الگو ها و اس��تاندارد های 
متفاوتی از زیبایی را ارائه کنند و در زنان و دخترانی 
که در میان صفحات مختلف این شبکه اجتماعی 
پرس��ه می زنند، نیاز کاذبی را ب��رای تغییر چهره و 
نزدیک ش��دن به زیبایی های تصویر ش��ده در این 

صفحات ایجاد کنند.
2- اصاًل چه کسی تعیین می کند معیارهای زیبایی 
چیس��ت؟ چرا باید فرم چهره یا ل��ب و چانه فالن 
بازیگر هالیوودی به معی��ار زیبایی زنان و دختران 
تبدیل ش��ود و این الگوبرداری در کشور ما از خود 
امریکا بیشتر باشد؟! توهم خودزشت پنداری در زنان 
و دختران جامعه ما از چه چیزی نشئت می گیرد؟ 
ش��اید ش��یوه های تربیتی خانواده های ایرانی باید 
بازنگری شود؛ ش��یوه های تربیتی که موجب شده 
تا دختران ما اعتماد به نفس پایینی داشته باشند 
و از خودش��ان تصویر خوبی در ذهن شان نباشد و 
به همین خاطر و برای تغیی��ر این تصویر ذهنی به 
اعمال جراحی زیبایی ، اس��تفاده افراط��ی از لوازم 
آرایش و رژیم های س��خت الغری و ده ها و صد ها 

رفتار دیگر رو آورند.
3- نسلی که با عروسک باربی بزرگ شده دنبال این 
است تا شبیه الگوی دوران کودکی و عروسکی باشد 
که تمام لحظه های کودکانه اش را با آن عروس��ک 
همذات پن��داری کرده اس��ت. کفش های پاش��نه 
بلند، موهای بور، لنزهای سبز و آبی ، انواع و اقسام 
رژیم های الغری و اس��تفاده از طیف گسترده ای از 
لوازم آرایش نش��انه هایی اس��ت که اثبات می کند 
الگ��وی دوران کودک��ی زن��ان جوان ام��روزی در 
ذهن ش��ان خوب جا باز کرده و برای بیشتر شبیه 
شدن به این الگو اگر الزم باشد بینی شان را هم عمل 
می کنند و ب��ه لب ها و گونه های ش��ان ژل می زنند 
و کمی که س��ن و سال ش��ان باالتر برود و چین و 
چروکی پای چشم های ش��ان بیفتد، ب��رای اینکه 
تصویر ذهنی ش��ان از الگوی دوران کودکی ش��ان 
به هم نریزد به سراغ لیزر و جوان سازی و کار هایی از 

این قبیل می روند.
4- نس��ل های جدیدتر در کنار عروسک باربی و 
بازی های رایانه ای ، شبکه های اجتماعی ، صفحات 
اینستاگرامی و کانال های تلگرامی را هم در اختیار 
دارند و ساعت های طوالنی از روز را در این شبکه ها 
می گذرانن��د و در کنار زندگی حقیقی ، زیس��تی 
مجازی که شاید از زیست حقیقی شان ملموس تر 
و حقیقی تر باش��د را تجربه می کنند . این زیس��ت 
مجازی ش��کل و ش��مایل زندگی حقیقی شان را 
هم تعیین می کند. اما با گشتی در فضای مجازی 
می توان رهاش��دگی و ولنگاری را ب��ه عینه دید. 
تصاویر و فیلم های به اش��تراک گذاش��ته شده در 
فضای مج��ازی ذائقه جامعه را درب��اره معیارهای 
زیبایی به گونه ای تغییر داده و در افراد نیاز کاذب 
ایجاد کرده است که حاال عالوه بر دختران و زنان، 
حتی پس��ران و مردان هم مشتری برخی خدمات 
پوست و زیبایی شده اند. در بین سلبریتی های مرد 
هم می توان افرادی را مش��اهده کرد که بوتاکس 
کرده اند و ابروهایش��ان را لیفت می کنند! این نیاز 
کاذب و تقاض��ای القایی در حدی اس��ت که افراد 
سودجو را به وسوس��ه انداخته و هر آرایشگر و هر 
فردی که توانسته دس��تگاهی تهیه کند و مکانی 
تدارک ببیند ، خدم��ات لیزر و پوس��ت و لیفت و 
بوتاکس انج��ام می ده��د و در این آش��فته بازار و 
با وجود رش��د قارچ گونه مراکز مج��از و غیرمجاز 
خدمات این چنینی، نکته جالب اینجاست که تمام 
این مراکز هم مشتری دارند و درآمدهای نجومی 

خود را پارو می کنند!
5- نظارت حلقه مفقوده این ماجراست. نظارتی 
که نبود آن موجب شده هر کس به خودش اجازه 
بدهد وارد حیطه خدمات زیبایی ش��ود و خیلی 
وقت ها زشتی و ناسالمتی را به متقاضیان زیبایی 
هدیه کند. این در حالی است که تهیه دستگاه های 
الزم برای چنی��ن کار هایی و ص��دور مجوز برای 
به  کارگیری این تجهیزات نباید به این س��ادگی 
اتفاق بیفتد و این آشفته بازار را ایجاد کند. از سوی 
دیگر ما نیازمند فرهنگ سازی و کار فرهنگی برای 
باال بردن اعتماد به نفس اعض��ای جامعه به ویژه 
زنان و دختران خود هستیم . مس��لماً اگر زنان و 
دختران ما اعتماد به نفس باالیی داشته باشند و 
بدانند با تحصیالت، عملکرد ، هنر و شایستگی های 
اخالقی و ارزشی بیشتر به چش��م می آیند برای 
دیده شدن س��راغ تزریق ژل و بوتاکس نمی روند 
و میانسالی و پیری را به عنوان یکی از فصل های 

زیبای زندگی می پذیرند.

يادداشت

رسانه ها چه رسمی و چه غیررسمی ذائقه افراد را شکل می دهند. بر همین 
اساس هم هست که تعریف زیبایی در جوامع مختلف متفاوت است اما 
در سال های اخیر با گسترش ش��بکه های اجتماعی و برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای تغییر ذائقه و سبک زندگی افراد،  شاهد گسترش تب 
جراحی ها و اقدامات زیبایی در کشور هستیم و همین مسئله هم ایران 
را به یکی از پرمتقاضی  ترین کشور ها برای انجام اقدامات زیبایی تبدیل 
کرده است . بر این اساس شبکه های اجتماعی را که باز می کنید با انواع و 
اقسام تبلیغات زیبایی و پوست مواجه می شوید. تزریق ژل برای داشتن 
لب روسی،  لیفت صورت ، لیفت با نخ،  لیزر جوانسازی، لیفت ابرو و انواع 
و اقس��ام کارهای زیبایی و پوست که ش��اید تصورش را هم نمی کردید 
که چنین کار هایی هم برای جوان تر و زیباتر به نظر رس��یدن می توان 
انجام داد! جالب تر از همه اینکه بس��یاری از این اقدامات و کار ها توسط 
پزش��کان متخصص پوس��ت یا زیبایی صورت نمی گیرد بلکه از سوی 
آرایشگران و افرادی غیرمتخصصی که توانسه اند دستگاه های مرتبط را 
وارد و خریداری کنند انجام می گیرد و بر خالف تبلیغات منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی و تصاویر فیلتردار اینستاگرامی ، اصاًل معلوم نیست 
نتیجه سپردن چهره تان به این افراد چه چیزی از آب دربیاید! و به جای 
چهره ای جوان تر و شاداب تر چهره ای آسیب خورده و نازیبا به شما تحویل 
می دهد. هرچند طی سال های اخیر برخی آقایان هم به مشتری های پر 

و پا قرص خدماتی همچون بوتاکس و برخی جراحی های زیبایی تبدیل 
شده اند اما مشتری اصلی این گونه خدمات خانم ها هستند و به همین 
تناسب بیش��تر هم در معرض آسیب و گرفتار ش��دن در دام شیادان و 
افراد غیرمتخصصی همچون آرایش��گران و افرادی ق��رار می گیرند که 
ممکن است به جای زیبایی ، آسیب های جدی و بیماری را برای شان به 
ارمغان بیاورند. این افزایش اقبال به اقدامات زیبایی و تغییراتی همچون 
تزریق ژل،  کاش��ت گونه و لیفت صورت و اقداماتی از این قبیل همیشه 
هم نتیجه مثبتی ندارد و خیلی وقت ها ب��ا نارضایتی آنهایی که با توهم 
خودزشت پنداری به پزش��کان زیبایی و پوست مراجعه کرده اند مواجه 
می شود. در بررسی پرونده های قصور پزشکی مربوط به پوست و زیبایی 
در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مشخص شد که بیشتر شکایات مربوط به 
عوارض تزریق بوتاکس، لیزر و... و عوارض لیزر پوست بوده است. این آمار 
مربوط به افرادی است که برای زیباتر شدن به پزشک مراجعه کرده اند. 
تصور کنید مراجعه به آرایش��گر یا مراکز زیبایی زیرزمینی برای انجام 
همین اقدامات تزریق ژل و لیفت و غیره می تواند چه عواقبی در پی داشته 

باشد و به چه نتایجی منتج شود!
 عوارض تزریق بوتاکس و لیزر در صدر شکایت ها به سازمان 

نظام پزشکی
پژوهشگران با انجام مطالعه ای ش��کایات ارجاعی مربوط به پوست و 

زیبایی به سازمان نظام پزشکی تهران را مورد بررسی قرار دادند.
برای انجام این بررسی، تمام پرونده های قصور پزشکی در زمینه پوست 
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ در نظام پزشکی اس��تان تهران بررسی شد و 
مواردی چون علت شکایت، سن، جنسیت شاکیان، اختالل زمینه ای، 
شغل، وضعیت تأهل شاکیان، تخصص پزشکی، جنسیت پزشک، نوع 

مرکز درمانی، نوع قصور پزشکی و رأی دادگاه ارزیابی شد.
بررسی  ها نشان داد که حدود ۱.۶ درصد از پرونده های قصور پزشکی 
در این بازه زمانی مربوط به پوست و زیبایی بوده و بیشترین پرونده  ها 
مربوط به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ است. بیشتر شاکیان در گروه سنی ۳۰ 
تا ۳۹ سال قرار داش��تند و نزدیک به ۸۰ درصد آنان زن و شغل بیشتر 
آنان کارمند بود. بررسی  ها نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد این افراد 

مجرد بودند.
بررسی پزشکانی که از آنها شکایت ش��ده بود، نشان داد که حدود ۸۰ 
درصد آنها مرد و تقریباً نیمی از آنها پزشک عمومی بودند. حدود ۹۵ 

درصد از شکایات نیز مربوط به مراکز درمانی خصوصی بود.
در این مطالعه بیش��ترین بیماری زمینه ای ش��اکیان چین و چروک 
صورت )۲۶ درصد( و سپس چاقی یا بدفرمی بدن )حدود ۲۲ درصد( 
بوده اس��ت و بیش��ترین عارضه درمانی به  وجود آمده ناشی از تزریق 
بوتاکس یا چربی و... )هر کدام ۱۵.۴ درصد( و سپس مربوط به عوارض 

لیزر )۱۲.۵ درصد( بوده است. در پرونده های شکایت مربوط به این بازه 
زمانی، بیشترین عوارض به وجود آمده ایجاد جوشگاه و تیرگی پوست 
پس از انجام لیزر )۲۴.۴ درصد(، آتروفی پوست و ناضایتی از عمل پیوند 
مو )۱۹.۵ درصد( و جوشگاه و آتروفی ناشی از تزریق ژل و بوتاکس بود. 
با توجه به رواج بیش��تر تزریق بوتاکس و چربی، بیش��تر شدن میزان 
شکایات در این مورد دور از انتظار نیست. در این مطالعه بیشترین علت 
اقدام به شکایت از نظر ش��اکیان، ایجاد عارضه درمانی )نزدیک به ۳۷ 

درصد( و سپس نحوه رفتار پزشک )۲۵.۶ درصد( بوده است.
بررسی  ها نش��ان داد که بیش��ترین نوع قصور در پرونده ها، مربوط به 
بی احتیاطی )۲۳ درصد( و س��پس مربوط به نبود مهارت )حدود ۱۶ 
درصد( بوده است. بیش��ترین حکم دادگاه نیز توبیخ کتبی و درج در 
پرونده )۴۲.۳ درصد( و س��پس منع تعقیب )حدود ۲۷ درصد( بوده 
است. پژوهشگران این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده می گویند: 
پزشکان باید از اعمالی که آگاهی و تبحر کافی در آن ندارند، دخالت در 

رشته های غیرمربوط و کارهای غیرعلمی، اجتناب کنند.
همچنین طبق این مطالعه مواردی چون کاهش روابط مالی و تأکید بر 
تعامل مناسب پزشک یا بیمار، رعایت تعهد حرفه ای، انتخاب صحیح 
بیمار، تکمیل پرونده بیمار، اخذ رضایت نامه و افزایش نظارت بر مراکز 

خصوصی می تواند در پیشگیری از شکایات کمک کننده باشد.

بلبشوی مراکز زیرزمینی خدمات پوست
و چهره هایی که به جای زیبایی زشت می شوند

وقتی صفحات اینس�تاگرامش را باز می ک�رد و در بین صفحات گوناگ�ون می چرخید 
انواع و اقس�ام تزری�ق ژل و بوتاک�س و لیفت ها و چهره ه�ای تازه زن�ان جوانی که در 
مقابل دوربین ژس�ت می گرفتند و الگوی خاصی از زیبایی را پیش چش�مش به تصویر 
می کش�یدند، ترغیبش می کرد تا او هم خودش را ش�بیه آنها کند به خصوص وقتی به 
سراغ صفحات سلبریتی ها می رفت و می دید هر کدام شان هر روز از چهره جدیدشان 

رونمایی می کنند و با ژس�ت های مختلف مراکزی که لیفت یا بوتاک�س کرده یا تزریق 
ژل و چربی داش�ته اند را معرفی می کنند بیش از پیش با نگاه کردن در آیینه احس�اس 
می کرد زیبا نیس�ت و برای زیبا ش�دن باید یا لبش را بزرگ کند و ی�ا ابروهایش را باال 
بکش�د! به خصوص اینکه آرایش�گرش هم هر بار در گوش�ش زمزمه می ک�رد ابرویت 
باید لیفت ش�ود و لب هایت باید تزریق ژل داش�ته باش�د. س�رانجام هم خ�ام همین 

حرف ها ش�د اما الاقل برای دریافت این خدمات به پزش�ک مراجعه نک�رد و خودش را 
به دست آرایشگرش سپرد. حاال وقتی به آیینه نگاه می کند متوجه می شود چهره اش 
چقدر زیبا بوده و چقدر زش�ت ش�ده!  در این ش�رایط حت�ی برای بازگش�ت به همان 
چهره ای ک�ه فکر می کرد دوس�تش ندارد به ده ها پزش�ک متخصص پوس�ت و ترمیم 
و زیبایی مراجعه ک�رده و کلی هزینه ک�رده اما دیگر چهره اش چهره قبلی نمی ش�ود.

واردات و خرید و فروش بی ضابطه تجهیزات خدمات پوست و زیبایی در اوج بیماری کرونا در حالی رخ می دهد که دولت برای واردات واکسن در فشار است 

پرونده » جوان «
 از تب زیبایی لیفت

و تزریق ژل در زنان

عمل جراحی زیبایی تبدیل 
به یک صنعت پول ساز برای 

عده ای غیرمتخصص شده 
است. چهره هایی که قربانی 

این صنعت شده اند، کم 
نیستند. افزایش نظارت بر 

این مراکز که به سودای پول، 
چهره ها را زشت تر می کنند، 

الزم و فوری است

برای بررس�ی بیش�تر ماج�رای ورود غیرمتخصصان به 
موضوع خدمات پوس�ت و زیبای�ی و راه افت�ادن مراکز 
زیرزمینی و آس�یب هایی که در این مراکز به مردم وورد 
می شود به س�راغ دکتر مجتبی قمری متخصص پوست 

رفته ایم و با وی به گفت وگو نشسته ایم.

آقای دکتر صفحات اینستاگرام و فضای مجازی پر 
است از تبلیغات خدمات پوست و تزریق ژل و لیفت 
و مواردی از این دس�ت که وقتی بیشتر درباره آنها 
تحقیق می کنی�م متوجه می ش�ویم متصدیان امر 
اصاًل پزشک نیستند! چرا چنین بلبشویی در کشور 
رخ داده و این مسئله چقدر در شکل گیری تقاضای 

القایی برای چنین خدماتی اثرگذار است؟
بی توجهی مسئوالن و دستگاه های نظارتی و شرکت های مافیایی 
به این ماجرا میدان داده اند . این مس��ئله موجب شده تا هر فرد 

بی تخصص و بیکاری وارد این حیطه شود.
حتی آرایشگاه  ها هم کارهای تخصصی پوست انجام 

می دهند!
االن کار به جاهای خیلی بدتری رسیده است. هر کس توانسته 

این دستگاه ها را بخرد، وارد این کار شده است.
ظاهراً آم�ار ش�کایت ها ه�م در این حوزه بس�یار 
باالست؛ به نظر ش�ما چرا به این وضعیت نابسامان 

رسیده ایم؟
افراد غیرپزشک ذی نفعی در ارکان و مراجع تصمیم گیری حضور 
دارند و این باعث می شود حتی اگر ش��خص وزیر هم بخواهد با 
این پدیده مقابله کن��د نمی تواند چراکه اف��رادی که در ارکان 
تصمیم گیری رس��می نشسته اند دس��تورات را معوق و کنسل 

می کنند و وضعیت آن چیزی می شود 
که در حال حاضر می بینید.

آیا آقایان هم مشتری چنین 
خدمات�ی هس�تند ی�ا اغلب 
مشتریان خدمات این چنینی 

خانم ها هستند؟
ببینی��د ش��ما در رابط��ه با ی��ک بازار 

بی سامان و بی آمار سؤال می کنید . مانند این است که در رابطه 
با قاچاق مواد مخدر صحبت کنیم. حتی کسانی که کارشان این 

است ، نمی توانند درصد و میزان آن را بگویند.
آیا قوانین در این زمینه ضعف دارد؟

خیر ما قوانین داریم اما اجرا و نظارت وجود ندارد و دلیل آن هم 
فساد است . همین قوانینی که داریم کفایت می کند اما به شرط 

نظارت و اجرا سازمان های نظارت کننده. 
این ماج�را و ر هاش�دگی بازار خدمات پوس�ت چه 

آسیب های مردم می زند؟ 
در حال حاضر درگیر کرونا هس��تیم. می دانید تأمین واکس��ن 
چقدر حساس اس��ت با جان مردم س��ر و کار دارد. دولت برای 
تأمین بودجه واکس��ن ۱۰ دالری با مشکل مواجه است اما شما 
بگویید دس��تگاه چند میلیاردی در عرض م��دت کوتاهی ۲۵ 

دستگاه در مقابل شما می چیند.
یعنی دس�تگاه های ارائه خدمات پوست و لیزر و از 

این قبیل؟
نه هر نوع دستگاهی را ببینید و مافیای اینها چقدر قوی هستند 
هر چی��زی را که بخواهند تأمی��ن می کند حت��ی از امریکا و ما 

نمی توانیم از چین به راحتی واکسن بخریم !
از نگاه ش�ما در این ش�رایط برای ضابطه مند کردن 

اوضاع باید چه کرد؟
به نظر من بای��د مدعی العموم وارد این قضیه ش��ود. سیس��تم 
نظام پزش��کی و وزارتخانه خودشان درگیر فس��اد هستند. باید 
مدعی العموم وارد شده و قانون را اجرا کند و بگوید از نظر قانون 
بر اس��اس موارد حقوقی وزارتخانه و نظام پزش��کی چه چیزی 
درست و چه چیزی غلط است و با تخلفاتی که در این حوزه وجود 

دارد برخورد کند.
در دوره جدید وزارت بهداشت چطور آیا می توانیم 
امیدوار باشیم که در این دوره برخورد جدی  ترین با 

متخلفان این عرصه صورت بگیرد؟
فرقی نمی کند وزیر چه کسی باش��د. حتی اگر شخص وزیر هم 
اقدام کند به الیه هایی می خورد که متوقف می شود! ما نیازمند 
یک جهاد و انقالب هستیم و به نظر من فقط قوه قهریه می تواند 
برخورد کند . وضعیت کنونی به جایی رس��یده است که بیشتر 

همکاران متخصص به دنبال مهاجرت هستند.
چرا ؟ آیا به واسطه ورود این همه افراد غیرمتخصص 
به حوزه خدمات زیبایی و پوست درآمدشان تحت 

تأثیر قرار گرفته که می خواهند مهاجرت کنند؟
 نه به دلیل درآمد؛ فعالیت ه��ای زیرزمینی در این حوزه آن قدر 
نیاز کاذب ایجاد کرده که حتی اگر شما نخواهید کار کنید پول 
درمی آورید . اما لول کار از دس��ت خارج ش��ده است. شما به هر 
محفل و مجلسی می روید با افرادی مواجه می شوید که در این 
کار وارد شده اند چراکه یک وسیله چند میلیونی خریده و مرکزی 
تأس��یس  کرده و چند زن و دختر جوان را جلوی دوربین برده و 

برای کارش تبلیغ می کند .
مگر استفاده از این دس�تگاه ها، واردات و تأسیس  

مراکز خدمات پوست مجوز نیاز ندارد؟ 

این کار ها به صورت صوری انجام می ش��ود. حتی ش��رکت های 
معتبر هم ب��رای بازاریابی دیگر به پزش��ک آیا حتی آرایش��گر 
مراجعه نمی کنند بلکه پیش هر کسی می روند که بتواند خریدار 

دستگاه های آنها باشد.
این ماج�را تبعات اجتماعی ش�دیدی هم بر جامعه 

داشته است!
اگر به این مسئله نگاه درستی نشود کسانی که پشت این قضیه 
هس��تند خیلی راحت پزش��کان عمومی را در مقابل پزش��کان 
متخصص قرار می دهد و یک جنگ ایجاد و کشته سازی می شود 
و دشمن فرضی درست شده و پزشکان عمومی را هم مورد توهین 
و هجمه بی پولی قرار می دهند. اما اولین سطح که بشکند زمینه 
برای بی قانونی هم فراهم می شود. این س��طح ها را ما مشخص 

نکرده ایم و قانون مشخص کرده است.
در حال حاضر قانون چه می گوید؟

در قانون پزشک عمومی، آموزش کار پوست ندیده است. اگر بنا 
باشد در یک زیرزمین یا یک شرکت کسی به کسی آموزش بدهد 
پس دانشگاه ها را جمع کند . دوره تخصص و چهار سال خدمت و 
هزینه های مرتبط به آن و گذراندن طرح را تعطیل کنند. یعنی 
عماًل چشم شان را بر همه چیز بسته اند. ما می گوییم حداقل اگر 
پزشکان عمومی هم در این حیطه فعالیت می کنند خودشان را به 

مردم معرفی کنند تا مردم بدانند پیش چه کسی می روند.
کالم آخر...؟

من معتق��دم جان مردم در این ش��رایط از هم��ه چیز واجب تر 
اس��ت. ما چه نیازی داریم به اینکه هر روز در این کشور چندین 
دس��تگاه لیزر ثبت س��فارش می ش��ود؟ در حال حاضر اولویت 
با تأمین واکسن و س��رم و داروس��ت و اصاًل یک سال پوست را 

تعطیل کنید.

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
جراحی زیبایی

واردات دستگاه های گران قیمت در خدمت مراکز زیرزمینی


