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88498440سرويس اجتماعي

»فرهنگ سازي در فضاي عمومي 
و نظام بهداشتي«

 زيرساخت تحقق اهداف جمعيتي 
  مهدي نيك ضمير 

تش��كيل جلس��ه س��تاد ملي جمعيت به رياس��ت 
رئيس جمهور نش��انه گامي بلند در راس��تاي تغيير 
سياست هاي جمعيتي كشور محسوب مي شود. اين 
جلس��ه آنقدر مهم بود كه رهبر معظم انقالب هم در 
پيامي به آن با تشكر از فعاالن دلسوز حوزه جمعيت، 
تالش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني 
كشور و چاره جويي براي نجات كشور از آينده  هولناك 
پيري جمعيت را سياستي حياتي و از ضروري ترين 

فرايض دانستند. 
واكاوي پيام مقام معظم رهبري نكات قابل تأملي را 
آشكار مي سازد. نخس��ت اينكه رهبر معظم انقالب 
فعاليت در عرصه جمعيت را دلسوزانه و آينده انديشانه 
بيان كردند. اين مسئله نشان مي دهد بحث جمعيت 
براي آينده كش��ورمان يك��ي از موضوعات بس��يار 
پراهميت و حياتي است، به گونه اي كه تنها با نگاهي 
دلس��وزانه و آينده پژوهان��ه مي ت��وان در اين عرصه 
گام نه��اد، به خص��وص اينكه حتي با وج��ود تأكيد 
آمار، ارقام و پژوهش ها هنوز ه��م برخي مقاومت ها 
و جريان س��ازي ها عليه افزايش جمعيت در جامعه 
وجود دارد و حتي برخي فع��االن حوزه جمعيتي به 
شكلي مغرضانه تالش در دس��تكاري آمار جمعيت 
كشور دارند تا وانمود كنند بحراني در پيش رو نيست! 
از سوي ديگر رهبر معظم انقالب در پيام شان بر نجات 
كشور از آينده هولناك پيري جمعيت تأكيد و در اين 
راستا از مسئوالني كه در اين مسير تالش مي كنند، 

تشكر كرده اند. 
 توجه به واژه و مفهوم »نجات كش��ور« و همچنين 
توصيف آينده هولن��اك پيري جمعي��ت به خوبي 
نمايشگر اتفاقي اس��ت كه با ادامه وضعيت فعلي در 

رشد جمعيت به آن خواهيم رسيد. 
 واقعيت اين است كه مهم ترين چالش جمعيت براي 

كشورمان همين بحث آينده هولناك پيري است. 
 به بيان ديگر طي دو ده��ه آينده با افزايش جمعيت 
سالمندان به چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور، 
ديگر نيروي مولد و جواني براي توليد و پيشبرد اهداف 
كش��ور وجود ندارد. از س��وي ديگر جامعه گسترده 
سالمندان هم كسي را ندارد تا از آنها مراقبت كند و در 
ايام كهولت و پيري دستگيرشان باشد. اين حجم از 
سالمندان در جامعه مي توانند هزينه هاي گزافي را به 
ساختار تأمين اجتماعي و همچنين نظام بهداشت و 

درمان كشور وارد كنند. 
از سوي ديگر تعادل در ورودي و خروجي صندوق هاي 
بيمه اي يك��ي از نكات كلي��دي ب��راي ادامه حيات 
آنهاست. بر اين اساس همين امروز هم صندوق هاي 
بيمه و به خصوص صندوق تأمين اجتماعي به عنوان 
يك��ي از بزرگ تري��ن صندوق هاي بيم��ه اي مدعي  
هستند تناسب ورودي و خروجي آنها به هم خورده 
و در آينده اي نزديك ممكن است دچار ورشكستگي 
شوند.  حاال در نظر بگيريد در ش��رايطي كه به ازاي 
هر فرد شاغل دو نفر بازنشس��ته وجود داشته باشد، 
وضعيت كشور به چه صورت خواهد بود و آيا بيمه ها 
مي توانند به گروه بازنشسته و سالمند ارائه خدمات 

داشته باشند؟!
تازه اين در صورتي است كه تمام سالمندان ما در دو 
سه دهه آينده ش��اغل و تحت حمايت بيمه ها بوده 
باشند. طبق آنچه در جامعه امروز مي بينيم، گروه هاي 
سني تا 4۰ساله ما كه تا دو سه دهه آينده حدود ۶۰ 
و ۷۰سال س��ن دارند، در بس��ياري از موارد يا شغل 
مناسبي ندارند يا س��وابق بيمه آنها اجازه نمي دهد 
در دهه هاي آينده در سن مناسبي بازنشسته شود و 
اين مسئله هولناك بودن آينده جمعيتي كشور را در 

صورت ادامه روند فعلي بيشتر به تصوير مي كشد. 
نكته بع��دي اينكه رهبر معظم انق��الب تالش براي 
افزايش نسل و جوان ش��دن نيروي انساني كشور و 
حمايت از خان��واده را يك��ي از ضروري ترين فرايض 
مس��ئوالن و آحاد مردم عن��وان فرموده اند؛ فريضه 
واجباتي كه در قرآن به وجوب شان اشاره شده است. 
گروهي از فقها فريضه را هم معنا با واجب دانسته اند. 
برخي، فريضه را واجباتي دانسته اند كه از سوي خداوند 
تشريع شده است، هرچند در قرآن نيامده باشد. در 
منابع روايي و فقهي در مقابل فريضه، سنت قرار داده 
شده است. فريضه در فقه و روايات، كاربردهاي ديگري 
نيز دارد، به عنوان مثال به سهم االرث، برخي متعلقات 
زكات مانند ش��تر، گاو و گوس��فند، نمازهاي واجب 
يوميه در مقابل نمازهاي نافل��ه و مهريه نيز فريضه 

گفته شده است. 
بر اين اس��اس بهتر متوجه اهميت موضوع جمعيت 
در نگاه رهبري خواهيم شد. همچنانكه حضرت آقا 
معتقدند اين فريضه درباره  اف��راد و مراكز اثرگذار و 

فرهنگ ساز، تأكيد بيشتر مي يابد. 
همچنين رهبري در پيام شان بحث افزايش جمعيت 
را سياست حياتي براي آينده  بلندمدت كشور عنوان 
كرده اند كه به خودي خود گوياي اهميت اين موضوع 

است. 
اما ش��ايد جان كالم را بت��وان در جمل��ه پاياني اين 
پيام جست وجو كرد، وقتي رهبري مي فرمايند: »به 
دست اندركاران اين حس��نه  ماندگار توصيه مي كنم 
كه در كنار تدابير قانوني و امثال آن، به فرهنگ سازي 
در فض��اي عمومي و نيز در نظام بهداش��تي اهميت 

دهند.«
اين يعني تمامي آنچه گفتيم و درباره آن بحث كرديم، 
زماني از سوي مردم به عنوان گروه هدف اين توصيه ها 
عملي مي شود كه با فرهنگ سازي در فضاي عمومي و 

نظام بهداشتي همراه شود و مورد تأكيد قرار گيرد. 

يادداشت

ماجراي تجمل گرايي و چشم  وهم چش��مي در ازدواج 
حاال به بارداري و زايمان رسيده است. زنان جواني كه 
براي نخستين بار حس مادر شدن را تجربه مي كنند، 
گاهي وقت ها رفتارهاي عجيب و غريبي را از خود نشان 
مي دهند و با تجمل گرايي در بارداري و زايمان و اضافه 
كردن هزينه هايي همچون آتليه هاي بارداري، مراسم 
تعيين جنس��يت و تزئين اتاق زايمان هم هزينه هاي 
تجمالتي بچه دار ش��دن را باال مي برن��د و هم بعضي 
وقت ها با برخي رفتارهاي شان ريسك خطر براي خود 
و جنين ش��ان را افزايش مي دهند. نمونه اش ماجراي 
آتليه هاي جنيني و س��ونوگرافي هاي سه بعدي است 
كه چند س��ال پيش مد ش��ده و چالش هاي��ي را براي 
س��المتي مادر و جنين ايجاد كرده ب��ود، اما حاال اين 
ماجرا به س��مت و س��ويي ديگر كشيده ش��ده است و 
بخشي از درآمد آتليه هاي عكاس��ي و فيلمبرداري از 
طريق برگزاري مراس��م هايي همچون جش��ن تعيين 
جنسيت و فيلمبرداري از اتاق زايمان و كارهايي از اين 
دست تأمين مي شود و مؤسساتي به صورت تخصصي 
وارد كار برگزاري چنين مراسم هايي شده  و پكيج هاي 
گوناگوني را براي اين مسئله طراحي كرده اند. خالصه 
كه اين مراس��م ها و اين چشم وهم چش��مي ها اگرچه 
هزينه هاي زائد بچه دار ش��دن را باال ب��رده و فرهنگ 
نادرستي را در جامعه جا انداخته است اما براي عده اي 
از افراد نه فقط بد نش��ده بلكه از اين فرهنگ و س��بك 
زندگي بي فرهنگي درآمدهايي كالن به جيب مي زنند و 
به همين خاطر هم به روش هاي مختلف سعي مي كنند 

در اين آتش بدمند. 
   دمي�دن ش�بكه هاي اجتماع�ي ب�ر آت�ش 

تجمل گرايي 
بخش مهمي از تغييرات فرهنگي و ذائقه س��ازي ها در 
فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد. 
اين بار هم بار بزرگ��ي از اين تقصير بر گردن ش��بكه 
اجتماعي اينستاگرام است. برخالف گذشته ها كه اگر 
فيلم عروسي، نامزدي يا مراس��م هايي از اين قبيل به 
دست كسي مي افتاد، چالشي بزرگ براي افراد به شمار 
مي رفت و كار به ش��كايت و دادگاه مي كشيد، حاال در 
سايه ولنگاري فرهنگي ناشي از فرهنگ فضاي مجازي، 
برخي افراد خصوصي ترين فيلم ها و عكس هاي خود را 
در شبكه هاي اجتماعي با ديگران به اشتراك مي گذارند. 
يكي از تصاوير به اشتراك گذاشته شده هم مربوط به 
مراسم هايي همچون جشن تعيين جنسيت، تزئين اتاق 
زايمان و حتي فيلم هايي از لحظه تولد نوزاد است كه در 
شبكه هاي اجتماعي و اينستاگرام به نمايش درمي آيد 
و طبقات متمول را وسوس��ه مي كند تا آنها هم همين 
مدل رفت��اري را در پيش بگيرند. طبق��ات اجتماعي 
پايين هم كه توان مالي داش��تن چنين مراسم هايي را 
ندارند، با ديدن اين تصاوير و اين ذائقه سازي ها بيشتر 
احس��اس كمبود مي كنند و ممكن اس��ت اين مسئله 
حتي بر تصميم شان براي داشتن فرزند تأثير بگذارد، 

زيرا فكر مي كنند وقتي نمي توانند آرزوهاي خودشان و 
فرزندشان را برآورده كنند، بهتر است بچه دار نشوند! 

   اضافه شدن دغدغه كاشت ناخن و آرايشگاه 
به مقدمات زايمان!

ماجرا اما ب��ه همي��ن تزئين ها و برگزاري جش��ن ها و 
مراس��م هاي تعيين جنس��يت و از اي��ن قبيل منتهي 
نمي ش��ود. حاال مدتي اس��ت كه آرايش زايمان هم به 

مدهاي قبلي اضافه ش��ده و مادراني ك��ه مي خواهند 
براي سزارين به اتاق عمل بروند، به آرايشگاه مي روند 
و با آرايش خاص و تغيير چهره و همچنين ناخن هاي 
رنگارنگ و كاشته شده و تزئينات نگيني و ساير تزئينات، 
درست شبيه آماده ش��دن براي مراسم عروسي، براي 
زايمان خود آماده مي شوند! حتي بساط فيلمبرداري و 
عكاسي هم در اتاق عمل برپاست! آن هم در شرايطي 

كه اتاق عمل براي جراحي سزارين بايد كاماًل استريل 
باشد و هر كدام از اين ادوات و اضافات مي تواند منجر به 
آسيب به استريل شدن اتاق عمل و چالش هايي براي 
مادر و فرزند شود. اين ماجرا به يك مد تبديل شده است 
و هر روز مادران بيشتري در روزهاي منتهي به زايمان 
در كنار تداركات معمولي همچون تهيه سيس��موني 
و وسايل مورد نياز نوزادش��ان، در فكر رزرو وقت براي 

آرايش��گاه، براش��ينگ، رنگ و مش، كاش��ت ناخن و 
كارهايي از اين قبيل هس��تند و مراكز ارائه دهنده اين 
خدمات هم با ارائه بسته هاي خدماتي اينچنيني بر آتش 
اين ماجرا مي دمند تا از اين آب گل آلود به نفع خودشان 
ماهي بگيرن��د.  اين كارها در حالي اتف��اق مي افتد كه 
كنترل رنگ لب ها، ناخن و چهره يكي از موضوعات مهم 
در حوزه پزشكي است و كادر درمان از رنگ پريدگي يا 
تغيير رنگ لب ها و ناخن ها بسياري از عالئم حياتي را 
حين عمل جراحي متوجه مي شوند، اما پوشيده شدن 
ناخن با اليه ضخيمي از مواد كاشت ناخن يا رنگ الك 
و همين طور پوش��اندن چهره با كرم پودرهاي رنگي و 
تغيير رنگ لب ها با رژلب مي تواند در صورت بروز شرايط 
اضطراري هنگام عمل س��زارين، حتي ج��ان فرد را با 
مخاطره مواجه كند. همچنين مواد شيميايي موجود 
در رنگ ها و دكلره ها مي تواند حتي به جنين آس��يب 
بزند و پزشكان توصيه جدي دارند مادران باردار در ايام 
بارداري و به خصوص سه چهار ماه ابتدايي بارداري از 

انجام چنين رفتارهايي پرهيز كنند. 
 هرچيز مكان و زمان خودش را دارد

»هر س��خن جايي و هر نكته مكان��ي دارد«. ما در اين 
گزارش در پ��ي تخطئه حس زيبايي دوس��تي خانم ها 
نيستيم. طبيعتاً زيبايي و انجام كارهايي كه مي تواند به 
زيباتر ش��دن ما كمك كند، اگر از حد و حدود خودش 
تجاوز نكند تا جايي كه آسيب زا نشود، اشكالي ندارد. 
طبيعتاً وقتي ما در يك مراسم رسمي همچون عروسي 
يا ميهماني ش��ركت مي كنيم، تالش مي كنيم تا حد 
امكان آراسته باش��يم اما نكته قابل تأمل اين است كه 
اتاق عمل و فرآيند زايمان، س��الن عروس��ي نيست و 
مادري كه مي خواهد زايمان داش��ته باشد هم عروس 
نيست! پس بهتر است كارهايي همچون آرايش زايمان 
يا كاش��ت ناخن را با عنايت به احتمال آسيب رساندن 
به بدن ظريف نوزاد، به زمان و مكان مناس��ب خودش 

موكول كرد. 

خطر مرگ با الكچري بازي در اتاق زايمان! 

مدتي است كه آرايش زايمان هم به 
مدهاي قبلي اضافه شده و مادراني 

كه مي خواهند براي سزارين به اتاق 
عمل بروند، به آرايشگاه مي روند و با 

آرايش خاص و تغيير چهره و همچنين 
ناخن هاي رنگارنگ و كاشته شده 
و تزئينات نگيني و ساير تزئينات، 

درست شبيه آماده شدن براي مراسم 
عروسي، براي زايمان خود آماده 

مي شوند!  آن هم در شرايطي كه اتاق 
عمل براي جراحي سزارين بايد كاماًل 
استريل باشد و هر كدام از اين ادوات 
و اضافات مي تواند منجر به آسيب به 

استريل شدن اتاق عمل و چالش هايي 
براي مادر و فرزند شود

آرايش زايمان را هم حاال ديگر بايد به فهرست آرايش عروسي، نامزدي، حنابندان و حتي 
آرايش عزا اضافه كرد! ماجرا از اين قرار است كه آمار مادراني كه با موهاي رنگ و مش شده 
و براش�ينگ و آرايش و ناخن هاي كاشته ش�ده به اتاق عمل مي روند تا وقتي فيلمبردار و 
عكاس از آنها حين عمل س�زارين فيلم مي گيرند زيبا باش�ند و فيلم  ها  و عكس هاي اتاق 
زايمان ش�ان را هم در كنار آلبوم عكس هاي بارداري و س�ونوگرافي هاي سه بعدي جنين 

در آلبوم جيني شان، داشته باشند، زياد شده اس�ت و انگار تصورشان از جراحي سزارين 
و زايمان به اين روش و رفتن به اتاق عمل و ش�كافتن ش�كم و باقي ماجراها ش�بيه همان 
تصوري است كه بابت مراسم هاي نامزدي، عقد، حنابندان و عروسي و پاتختي داشته اند! 
گويا متوجه نيستند اينجا با يك عمل جراحي بزرگ مواجهند كه شايد چندان صحنه هاي 
جذابي هم حين عمل خلق نشود و اين ماجرا هيچ قرابتي با ساير مراسم هاي زندگي شان 

ندارد. تازه ممكن است اين آرايش، كاش�ت ناخن و رنگ و مش مو هم براي خودشان و هم 
براي جنين شان دردسرساز ش�ود. با تمام اينها اما باز هم ماجراي تجمل گرايي و تغيير در 
سبك زندگي اجازه نمي دهد به شكلي منطقي با مس�ائلي از جمله زايمان مواجه شويم و 
برخي افراد حتي حاضرند خطر آسيب به خودشان و جنين شان را به جان بخرند اما هنگام 

زايمان »خوشگل« باشند! 

در حالي كه بسياري از عالئم حياتي از روي رنگ پوست و ناخن مشخص مي شود
برخي مادران براي ثبت عكس و فيلم در اتاق زايمان به آرايشگاه مي روند و ناخن مي كارند! 

زهرا چيذري 

پرونده
ي در زايمان

تجمل گراي

برخالف گذش�ته ها كه اگر فيلم عروس�ي، 
نام�زدي ي�ا مراس�م هايي از اي�ن قبي�ل به 
دست كس�ي مي افتاد، چالش�ي بزرگ براي 
افراد به ش�مار مي رف�ت و كار به ش�كايت و 
دادگاه مي كش�يد، حاال در س�ايه ولنگاري 
فرهنگي ناش�ي از فرهنگ فض�اي مجازي، 
اف�راد خصوصي تري�ن فيلم ه�ا  برخ�ي 
ش�بكه هاي  در  را  خ�ود  عكس ه�اي  و 
اجتماعي با ديگران به اش�تراك مي گذارند

حكايت مد، الگوسازي و ذائقه سازي براي درآمدزايي حكايتي است كه انگار 
پاياني ندارد. مدهاي تازه شكل گرفته در حوزه زايمان و بارداري اما در كنار 
تبعات فرهنگي- اجتماعي شان مي توانند براي سالمت مادر و جنين هم 
چالش زا باشند و اين مسئله گاهي وقت ها صداي پزشكان را هم درمي آورد. 
آرايش زايمان و كاشت ناخن مادران باردار يكي از آخرين نمونه هاي رسوخ 
مدهاي عجيب و غريب به حوزه زايمان و بچه دار ش�دن است، اما آيا اين 
مدل آرايش و ناخن هاي كاشته ش�ده و س�اير ملحقات براي زيبايي مادر 
هنگام زايمان و ثبت اين لحظات با سرورويي آراسته و آرايش شده، ممكن 
اس�ت براي مادر يا جنين يا هر دوي آنها عارضه داشته باشد؟ براي پاسخ 
به اين سؤال س�راغ دكتر نرگس توكلي، متخصص زنان و زايمان مي رويم 
تا عالوه بر عوارض احتمالي چنين رفتاري از س�وي مادران بدانيم آيا اين 
متخصص زن�ان و زايمان هم با بيماراني از اين قبيل مواجه ش�ده اس�ت؟

  
 خانم دكتر ظاهراً برخي مادران با آرايش، موهاي براشينگ شده و 
ناخن هاي كاشته براي سزارين در اتقاق عمل حاضر مي شوند. از نظر 
پزشكي اين مسئله ممكن است براي مادر و جنين مشكل زا باشد؟

اگر مي خواهند موهاي شان را رنگ و مش و كارهاي اينچنيني انجام دهند كه 
محتمل بر آسيب بر جنين است و بهتر است كه اين كار را نكنند. 

 درباره كاش�ت ناخن چطور، كاش�ت ناخن براي مادر و جنينش 
مشكلي ايجاد نمي كند؟

در رابطه با كاشت ناخن هم ما احتياج داريم رنگ ناخن هاي بيمار را با دستگاه 
پالس اكسي متر ببينيم، يكي از جاهايي كه ما خيلي راحت مي توانيم ببينيم 
بيمار با اشباع اكسيژن مواجه است، آبي شدن رنگ ناخن است، البته راه هاي 
ديگري هم وجود دارد اما يكي از بهترين و دم دست ترين راهكار، كنترل رنگ 
ناخن است.  از سوي ديگر اين الك هايي كه مي زنند اگر داراي جزء فلزي باشد، 
خيلي وقت ها حين عمل جراحي براي ما و بيمار دردسر درست مي كند و اگر 
مجبور ش��ويم بيمار را به آم آر آي ببريم يا از وس��ايل الكتريكي مثل كوتر كه 
استفاده مي كنيم، دردسرساز مي شود. من خودم به بيمارم اجازه نمي دهم كه 

كاشت ناخن يا مواردي از اين دست داشته باشد. 
با عنايت ب�ه ظرافت نوزاد آيا مادراني كه ناخن هاي كاشته ش�ده 
دارند، موقع ش�ير دادن ي�ا تعويض بچه، به نوزادش�ان آس�يب 

نمي زنند؟

بله فراتر از اينكه در اتاق عمل ممكن است 
براي مادر مشكالتي پيش بياورد، بايد در 
نظر گرفت اين مادر بعد از زايمان مي خواهد 
بچه شير بدهد و زير اين ناخن ها و رنگ ها پر 
از ميكروارگانيسم هاست كه مي تواند براي 

بچه خطرناك باشد. 
 خانم دكتر توكلي مدتي اس�ت كه 
تزئين اتاق زايمان باب ش�ده است 
و متأس�فانه برخي بيمارس�تان ها 
هم در برابر دريافت پول انگار با اين 

مسائل مشكلي ندارند. آيا چنين مسائلي نمي تواند استريل بودن 
اتاق عمل را از بين ببرد و مشكل آفرين باشد؟

درباره تزئين اتاق زايمان هم بحث من اين است كه مثاًل كليپي منتشر مي شود 
كه ظاهراً فردي تحت عنوان ماماي همراه به بهانه كاهش اضطراب مادر عالوه 
بر تيم زايمان وارد اتاق عمل شده است. اين در حالي است كه افزايش ماماي 
همراه در سزارين در اتاق عمل با افزايش چند ده درصدي ريسك عفونت مريض 
همراه است يا اينكه همسر بيمار را وارد اتاق عمل مي كنند. من خودم از زماني 
كه متخصص زنان شده ام ناخن بلند نكرده ام. همه اينها براي آن است كه اتاق 

عمل استريل بماند و مشكلي براي بيمار ايجاد نشود. 
در برخي كليپ هايي كه از اتاق زايمان منتشر مي شود، همسر خانم 

هم همراه اوست. اين همراهي همسر مشكلي ايجاد نمي كند؟ 
بودن همس��ر مريض حين س��زارين هيچ توجيحي ندارد و چندان خوشايند 
هم نيست. اين اقدامات نمايش��ي واقعاً در اتاق هاي عمل جايي ندارد و انجام 
نمي شود. براي زايمان طبيعي محيط اس��تريل نياز نيست و حضور يك آدم 
اضافه براي ما مداخله ايجاد نمي كند اما در سزارين وقتي كل شكم مريض باز 

مي شود، خطرناك است. 
 و نظر شما به عنوان يك پزشك متخصص درباره اينگونه رفتارها 

در حوزه زايمان و به عبارتي خوشايند سازي آن چيست؟
 به بهانه خوشايندس��ازي روند زايمان گاهي هزينه هاي باال و غيرضروري كه 
بيشتر حالت نمايشي و ترويج تجمالت بيهوده است، بر فرد تحميل مي شود. 
ما به عنوان متولي اين امر مسئول هستيم كه در كنار ترويج صحيح زايمان و 

فرزندآوري تغييرات مخرب فرهنگي علمي ايجاد نشود. 

نظر کا رشنا س

ترويج تجمالت به بهانه خوشايندسازي زايمان
متخصص زنان:  كارهايي همچون كاشت ناخن براي مادر و نوزادش خطرناك است 


