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 رویکرد هالیوودی
 در طب زیبایی جایی ندارد

با ورود ژل های نســل نو در طب زیبایی، انقالبی حاصل شد. 
یکی از ســاختارهای مفید در ترکیب این ژل هــا، چربی طبیعی 
بدن است. سابق بر این ساختار ژل های موجود در بازار، ترکیبات 
مصنوعی (Synthetic) بود و حواشی زیادی هم داشت. ژل هایی 
که ماندگاری دائمی داشــتند، با زیســت بدن انســان ســازگاری 
نداشتند و بعد از مدتی، به عنوان جسم خارجی شناسایی شده و با 
حالت تدافعی بدن مواجه می شدند. کم کم درصد ناخالصی های 
موجود در ژل های زیبایی کم شــد تا جایی که امروزه محصوالت 
بسیار مرغوبی را می بینیم که حاصل اصالح ترکیبات هستند و به 
مرور جزء زیست بدن می شوند، اما ماندگاری آنها کوتاه است. این 
ژل ها ترکیبات مختلفی دارند. متداول ترین ها از اسید هیالورونیک 
تشکیل شده و برخی منشــأ حیوانی و برخی دیگر منشأ صنعتی 
دارند. داســتان اصلی مربوط به عوارض خطرناک است و زمانی 
شروع می شود که هیالورونیک ها با ترکیبات دیگر جهت دستیابی 

به ماندگاری باالتر یا فرمول جدیدتر مخلوط شوند.
عوارض همیشه ناشی از نوع ناخالصی هایی است که حاصل 
دســت کاری فرموالســیون اصلی در درصد هیالورونیک موجود 
در ژل اســت. ترکیبــات بســیار متنوعی از ژل ها موجود اســت. 
متداول ترین آنها ترکیبات اسید هیالورونیک است. هیالورونیک در 
بدن انســان موجود است به همین دلیل عوارضی ندارد. هر چه 
درصد هیالورونیک ژل بیشتر باشد، عوارض کمتر، ماندگاری کمتر 
اما قیمت بیشــتری دارد و با بدن تطابق و سازگاری باالتری دارد، 

طبیعی تر است و مشکالت کمتری دارد.
عمده تریــن تمایــز میــان ژل هــای مرغــوب و نامرغوب در 
میزان خلوص هیالورونیک آنهاســت. درحقیقــت ژل هایی که 
به عنــوان ژل های دائمی می شــنوید درصــد ناخالصی باالیی 
دارند و ماندگاری آنها به دلیل ترکیبات پالســتیکی اســت که به 
فرموالســیون آنهــا افزوده شــده و این پالســتیک ها جذب بدن 
نمی شــوند و پس از آنکه هیالورونیک ژل جذب بدن شــد، این 
پالستیک ها در محل می مانند و عوارض ناگواری به جا می گذارند 
و بسته به محل تزریق، ســرطان زا هم هستند. بنابراین می بینید 
هزینه ای که ژل های نامرغوب و ارزان قیمت در میان مدت به فرد 
و سیستم درمانی کشــور وارد می کنند بسیار باالتر از هزینه اولیه 
خرید ژل اســت که متأســفانه، ارزان بودن، به عنوان یک مزیت، 
به مردم معرفی می شــود. به عبارت دیگر قیمت های پایین این 
ژل ها باعث شــده که با اقبال عمومی بیشــتری مواجه شوند اما 
حقیقت این است که ناخالصی های موجود در این ژل ها که سبب 
ماندگاری بیشتر آنها می شــود، از بدن دفع نمی شود و به عنوان 
یک جسم خارجی با واکنش تدافعی زیست بدن مواجه می شود.
ما مراجعه کنندگانی داریم که بــرای دریافت تراپی و اصالح 
طبی عوارض حاصل از تزریق ایــن ژل ها به کلینیک ما می آیند. 
در مــوارد متعددی، کاری نمی توانیم برایشــان انجام دهیم جز 
اینکــه به جراح ارجاع دهیم تا مواد را از محل تزریق تخلیه کند. 
میزان موفقیت برای درمان عوارض هم بستگی زیادی به جنس 

ناخالصی ها دارد.
ژل هــای اســید هیالورونیــک اورجینال که ما هم اســتفاده 
می کنیم، کمتریــن عارضه را دارند. در مجمــوع ژل ها دارای دو 
طیف عارضه هســتند؛ طیف اول عوارض کوتاه مدت که در چند 
هفته اول مشــاهده می شود و شــامل واکنش های آلرژیک بدن 
در پاســخ به ناخالصی هاست که از خود بروز می دهد و عفونتی 
که در اثر تزریق ایجاد می شــود. طیــف دوم، عوارض بلندمدت 

اســت که بعد از چند ســال که از تزریق می گذرد و هیالورونیک 
ژل جذب بدن می شود، ایجاد می شــود و این در حالی ا ست که 
وقتی ناخالصی ها باقی می ماند، این طیف عوارض بروز می کند و 
بدن واکنش تدافعی نشــان می دهد. متأسفانه برای این عوارض 
حاصــل از ناخالصی ها نمی توان اقدام کارآمدی انجام داد چون 
ناخالصی ها را نمی توان از بدن بیرون کشــید. در موارد متعددی، 
این ناخالصی ها حتی در محل تزریق هم نمی مانند و در ســطح 
بدن جابه جا می شوند و به فراخور قرارگرفتن در هر محل، سبب 

بروز عوارض بعضا خطرناک می شوند.
یکی از مهم ترین عوارض مواد ناخالص، سرطان زا بودن است. 
یکی دیگر از عوارض شــایعی که بسیاری از بانوان تجربه کردند 
گلوله گلوله شــدن ژل در محــل تزریق یا حرکــت آن به جاهای 
مختلف است. با حرکات عضالت صورت یا بدن، ناخالصی ها هم 
حرکت می کنند و نازیبایی زننده و گاه غیرطبیعی ایجاد می کنند و 
رفته رفته چهره حالت زامبی به خود می گیرد. عارضه دیگر، عدم 
امکان اقدامات اصالحی روی صورت یا محلی اســت که قبال از 
ژل های نامرغوب و دارای ناخالصی، برای زیباسازی یا شکل دهی 
یا پرکردن اســتفاده کرده اند. در بســیاری مــوارد حتی نمی توان 
ناخالصی ها را تخلیه کرد، در نتیجه عضو دچار آسیب های ناشی 
از ناخالصی ها شــده و از سیســتم درمان هم، کاری برای مداوا 
یا اصــالح برنمی آید. مگر اینکه جراح ناچار شــود جهت حفظ 
ســالمت شــخص، کل بافتی که ناخالصی در آن حضور دارد را 
بردارد و محل تخلیه را گرفت (Graft) بزند. جراحی هم ریسک 
خــاص خــود را دارد چراکه موفقیت آن به مانــدگاری گرفت و 

واکنش بدن بستگی دارد.
متأســفانه نکته مهمی که نادیده گرفته شــده این است که 
هزینــه ای که اشــخاص بابت عــوارض ژل های غیراســتاندارد 
پرداخت می کنند بســیار گران تر از هزینه اولیه ژل های استاندارد 

است.
ایــن ژل های غیراســتاندارد همــواره در طول تاریــخ زیبایی 
در مارکت حضور داشــته  و متأســفانه توســط دالالن در اختیار 
غیرپزشــکان و افراد عادی که دانش پزشــکی کافی هم ندارند، 
قــرار می گیــرد و به دلیــل ارزان بودن، مخاطب خــاص خود را 
دارد. فاجعــه ای که اخیرا شــاهدش بودم فــروش این ژل های 
غیراســتاندارد در ردیــف قیمت ژل های اســتاندارد اســت که 
متأســفانه سودجویان هیچ مســئولیتی در قبال ســالمت افراد 
جامعه ندارند. بازار قاچاق هم همیشــه در تمام صنوف حضور 
دارد و فــروش موازی و غیرقانونی همواره ضربه های خود را به 
جامعه مصرف، زده است و صنف پزشکان و طب نوین زیبایی هم 

از این سودجویی در امان نمانده و مستثنی نیستند.
من اعتقاد دارم اگر آگاهی و شناخت مخاطب از محصولی که 
قصد استفاده دارد باال برود، مارکت قاچاق تأثیر خود را از دست 
می دهد. اگر مردم آگاهی کافی درباره کیفیت و عوارض ژل های 
فیک داشــته باشــند، به هیچ عنوان به سمت خرید محصوالت 
ارزان و حتی گران فاقد مجوز -به اصطالح زیرزمینی- نمی روند.

یکی از رسالت هایی که بر گرده ما پزشکان حوزه زیبایی است 
آگاهی رســانی درباره مارکت زیبایی و تمام محصوالتی است که 

به بازار عرضه می شود.
سه گام اساسی شناخت اصل از تقلبی

اولیــن گام در آگاهی رســانی، جلــب توجه مــردم به «محل 
تولید» محصوالت اســت. مردم دقت کنند محصولی که انتخاب 

می کنند در کجا تولید شــده اســت، آیا مجوزهای الزم و کافی را 
از ســازمان های مربوطــه داخلی و بین المللی اخذ کرده اســت، 
آیــا بارکد بهداشــتی دارد، آیا تأییدیه FDA را داراســت، آیا مقاله  
یا مقــاالت تحقیقاتی دربــاره محصول مورد نظــر در پایگاه های 
معتبر علمی دنیا منتشر شده است و... مهم ترین سرتیفیکیتی که 
سالمت و اطمینان را درباره ژل ها تأیید می کند تأییدیه FDA درباره 
این ژل هاســت. تأییدیه CE اروپا، از موارد مهم دیگری اســت که 
من بشــخصه در روند انتخاب محصول، دقت و بررســی می کنم. 
ژل های کره ای یا کانادایی که تأییدیه کشور سازنده را دارند، در ایران 
باید تأییدیه وزارت بهداشــت را اخذ کنند. تأییدیه ها برای ما اعتبار 
ایجاد می کند و حتم داریم که پیش از اخذ تأییدیه، تحقیقاتی روی 
محصول انجام شده و مطالعاتی صورت گرفته است. برای تولید 

هم کارخانه نیاز است که استانداردهای تولید را داشته باشد.
گام دوم که مردم باید بداننــد، مرحله مربوط به روند انتقال 
به کشــورهای مقصد اســت که درباره ژل های اســتاندارد، روند 
انتقال، فرایند استاندارد و سالمتی است اما ژل های غیراستاندارد 
و فیک، حتی در فرایند انتقال به کشور مقصد هم، فاقد استاندارد 
بهداشــتی برای انتقال هســتند. مثال می زنم: فــرض کنید وارد 
هایپرمارکت می شوید و قصد خرید بستنی دارید. برق دو ساعت 
قطع بوده است و یخچال ها از کار افتاده، قطعا بستنی ها در مدت 
قطعی برق، آب شــده و شکل و شــمایل اولیه خود را از دست 
داده اند. آیا شــما ترجیح می دهید از داخل یخچالی که خاموش 
بوده یک بســتنی انتخاب کنید که نمی دانید در مدت قطعی چه 
بالیی بر ســر محتوای داخل پاکت آمده یا اینکه ترجیح می دهید 
از داخل یخچالی که روشــن بــوده و کیفیت خوراکی ها را حفظ 
کرده محصولی بردارید. درباره ژل های قاچاق هم شاهد چرخه 
سالمی در روند انتقال نیستیم و اصال نمی دانیم طی چه فرایندی 
به کشــور وارد شده است چون در ســردخانه حمل نمی شوند. 
درباره زنجیره سرما و نوع ورود ژل های فیک و غیراستاندارد، هیچ 

فکت و دیتایی وجود ندارد.
مســئله مهم بعدی رونــد توزیع ژل ها در مارکت اســت که 
مردم باید بدانند چه تفاوتی میان روند توزیع ژل های اســتاندارد 
با ژل هــای فیک وجود دارد. من بشــخصه هرگز از واســطه ها 
خرید نمی کنم بلکه از شرکت اصلی واردکننده، خریدم را انجام 
می دهم. شرکت های واردکننده سردخانه های استانداردی برای 
نگهداری ژل ها دارند تا زمانی که محصول را در میان پزشــکان 
توزیع کنند. همچنین این شرکت ها صرفا با پزشکان کار می کنند 
و به افراد غیرکارشــناس و غیرپزشــک، محصولی نمی فروشند 
و همیــن امر، اعتبار و اطمینان بخشــی بیشــتری ایجاد می کند. 
متأسفانه واســطه ها در مارکت قاچاق، استاندارد مناسبی برای 
نگهداری ژل ها ندارند و در چند ســال اخیر شــاهد رشد فزاینده 
تزریق ژل در سالن های زیبایی بودیم که آن هم قصه پرغصه خود 
را دارد و از حوصله این مقاله خارج است. ژل های ارزان و بعضا 
غیراســتاندارد که در سالن های زیبایی اســتفاده می شود توسط 
دالالن این مارکت به تزریق کنندگان غیرپزشــک فروخته می شود 
و عوارض حاصله هم، کم نبوده و همه می دانند. توصیه من به 
همکاران پزشک این اســت که حتما از شرکت اصلی واردکننده 

ژل، اقدام به خرید کنند.
این ســه چرخه حتما باید انجام شده باشد تا پزشک اطمینان 
حاصل کند محصولی که وارد کلینیک یا مطب شــده، محصول 
امن و ســالمی اســت. مرحله بعدی در زنجیــره تزریق ژل های 

وزارت بهداشت رسالت نظارتی خود را  از  یاد  برده است

زیبایی، فرایند تزریق و تکنیک انتخابی پزشــک است. پزشکی که 
فراینــد تزریق را به عهده می گیرد، به فراخور آناتومی و پوســت 
فرد، تکنیک مناسب و مربوط به تزریق را انتخاب می کند. اهمیت 
تکنیک، در مرحله تزریق به اندازه ای اســت که نقش اساسی در 
میزان موفق بودن یک تزریق ایفا می کند. مهارت و تبحر پزشــک، 
حــرف اول و آخر را می زند. البته به ازای تزریق برای هر نقطه از 
بدن، تکنیک های متنوع و تأییدشــده ای وجود دارد. اما نیاز است 
که پزشــکان مدام علم خود را نسبت به علم زیبایی به روز کنند 
چراکه در حوزه زیبایی، دائم شــاهد تکنیک های جدیدی هستیم 
که اگر قبال ساالنه یک بار بازآموزی می رفتیم، اکنون به فصلی یک 
مرتبه کاهش یافته و پزشکانی که برای به روزرسانی علم و دانش 
خود اهمیت قائل هســتند در سمینارها و کنگره های بین المللی 
که در دنیا برگزار می شــود، اقدام می کنند. انقالبی که در عرصه 
زیبایی و دانش مربوطه حاصل شــده نســبت به ســایر علوم با 
ســرعت فزاینده ای رو به توسعه و پیشــروی است و ما پزشکان 
برای آپدیت بودن در حوزه کاری خود، نباید از روند تغییرات غافل 
بمانیــم. ضمن اینکه تکنیک ها مدام در حال تغییر هســتند و به 
ســمت طبیعی تربودن، کم عارضه تربودن و کمتر تهاجمی بودن 

پیش می روند و ما باید خودمان را به دانش روز مسلط کنیم.
مثــال می زنم: در گذشــته تکنیک های حجیم ســازی لب به 
شــکلی بود که نتیجه تزریق فیلر در تمام فرم ها و آناتومی ها در 
افراد مختلف منتهی به ایجاد لب هایی می شد که در میان عامه 
لب های اردکی خوانده می شد و پزشک یا تزریق کننده تسلطی در 
نتیجه حاصله نداشت، اما امروزه تکنیک ها آن قدر تغییر کرده و 
بهبود یافته که بســته به آناتومی هر فردی می توان یک تکنیک 
برای تزریق، انتخاب و عضو مربوطه را زیباســازی یا حتی اصالح 
کرد. عالوه بر تکنیک، ژل های جدید و دوستدار بدن هم وارد بازار 
شدند و به حصول بهترین نتیجه ناشی از اجرای هر تکنیک کمک 

شایانی کرده است.
اکنون تکنیک ها و محصوالت به ســمتی توسعه یافته که با 
حجم کــم ژل، به راحتی بتوان فرم دلخــواه را روی محل تزریق 
ایجاد کرد؛ در حالی که در گذشته پزشک یا تزریق کننده ناچار بود 
حجم زیادی ژل را به بدن بیمار تزریق کند تا تغییرات، محسوس و 
مشخص باشد و عضو مربوطه اصالح شود. به اعتقاد من، بهترین  
تکنیک، تکنیکی است که با میزان تزریق ژل کمتر، نتیجه بیشتر و 

بهتر حاصل شود.
تفاوت پزشــکان آپدیت با پزشــکان غیرآپدیت یا غیرپزشکان 
ســالن های زیبایی در همین تکنیک ها و نکات ظریفی اســت که 
انجام می شود. تکنیک در تزریق بسیار اهمیت دارد و آگاهی مردم 
درخصوص نوع تکنیک هم نقش مهمی در میزان رضایت آنان 

بعد از تزریق دارد.
تکنیک های زیادی در دنیا تدریس می شــود و پزشــکانی که 
در پی به روزرســانی دانش خود هســتند، این تکنیک ها را دنبال 
می کنند. پزشکان برای حصول نتیجه عالی از فرایند تزریق در هر 

ناحیه، باید خود را به روزآمدترین تکنیک ها مسلط کنند.
هر گونه مواد مصرفی در عرصه زیبایی باید ســه مرحله فنی 
که ذکر کردم را طی کند و با دانش فنی پزشک در فرایند انتخاب 
بهترین و مؤثرترین تکنیک برای هر آناتومی ترکیب شود تا حاصل 
کار، مطلوب ترین نتیجه با کمترین عوارض و طبیعی ترین زیبایی را 

برای فرد متقاضی به ارمغان آورد.
*پزشک متخصص زیبایی

دکتر  آذر محمدی* : فیلرها یا پرکننده ها، پرطرفدارترین ژل هایی هســتند که در طب زیبایی اســتفاده می شوند 
و اقبال بانوان به این محصوالت بســیار باال بوده اســت. کســانی که ورزش ســنگین انجــام می دهند از این 
فیلرهــا و از فرایند تزریق ژل برای پرکردن نواحی ای از چهره که در اثر ورزش دچار ریزش می شــود و به مرور 
افت می کند اســتفاده می کنند. بانوان عادی و غیر ورزشــکار هم، رویکردی جوان گرایانه نسبت به این ژل ها 
دارند و برای جوان ســازی یا احیای بافت ناحیه، به ســمت تزریق ژل می آیند. واقعیت این است که رویکرد 
هالیوودی به صنعت زیبایی و تزریق ژل، با رشــد آگاهی بانوان و صد البتــه هزینه روانی و جانی که بانوان در 
اثر تزریق محصوالت فیک پرداختند، رنگ باخته و بانوان و حتی آقایانی که از ژل ها برای جوان ســازی استفاده 
می کنند آگاهی و ســواد بیشــتری نســبت به این حوزه پیدا کرده اند. در این مقاله کوشیده ام اطالعات مستند 
مطالعه شــده ای درباره فیلرهایی ارائه بدهم که با حضورشــان در طب زیبایی، انقالبی به پا کردند. این ژل ها 
کمتر تهاجمی هستند، زیبایی طبیعی ایجاد می کنند، عوارضی ندارند، کوتاه مدت هستند و دوستدار زیست بدن. 
انقالبی که این محصوالت در طب زیبایی ایجاد کردند جوان سازی زیبایی انحصاری هر فرد با تمرکز بر آناتومی 
اوست. نکته مهمی که در رویکرد زیباسازی های هالیوودی مغفول مانده و زیبایی فردی اشخاص، فدای نگرش 

و باور اشتباهی می شد که آن صنعت در پی جهانی کردن بود.
عمر صنعت زیبایی در دنیا به صد ســال می رســد. موضع اصلی در این صنعت، بحث داغ پرکننده هاســت که 
فرمول های متعددی دارند. یکی از پرکننده ها، ژل ها هستند که در اصطالح عامیانه فیلر (Filler) نامیده می شود.

پاندمی کرونا تمام معادالت را در دســت کم دو سال ونیم اخیر بر هم زده است. 
همه گیری ای که این قدر صنم داشــت که شــاه صنم درون آن گم شد. درگیرشدن 
وزارت بهداشت در فرایند نفس گیر و رازآلود پاندمی کرونا در سال نخست و سپس 
مدیریت ایجاد حواشی و کنترل پساحواشی واکسیناسیون و بسیار مسائل سیاسی و 
غیرسیاســی دیگر سبب شد که امر مهم تمایل و نگرش عمومی مردم به خصوص 

بانوان در موضوع جوان سازی و تکنیک های طبی تزریق ژل، مغفول واقع شود.
نتیجه درگیری وزارت بهداشــت در مســائل مهم دیگر، طب زیبایی را از امری 
ضروری بــه طبی غیرضــروری تبدیل کرد؛ به طوری که غیرپزشــکان جســارت و 
شــهامت پیدا کردند بــا گذراندن دوره های آموزشــی خیلی کوتــاه حتی در حد 
یک یا چند روز، ســردمدار تزریق ژل و جوان ســازی و زیباســازی در مراکزی غیر از 
کلینیک ها و مطب ها باشــند. چه بســا برخی کلینیک ها و مطب ها صرفا به چشم 
یک تکنیسین به تزریق کننده نگریســته و هیچ مدرک موثق پزشکی یا طبابت از او 

مطالبه نمی کنند.

اهمیت مغفول ماندن نقش نظارتی وزارت بهداشــت بر جامعه تکنیسین های 
غیرپزشــک که داعیه دار تزریق ژل و فرایند جوان ســازی هســتند، زمانی مشهود 
می شــود که ناآگاهی مردم و نبود نظارت بر عملکرد مراکز غیرطبی، منجر به بروز 
حوادثی می شــود که گاه قابل جبران نیســت. شاید بتوان در نگاه اول تقصیر را به 
گردن فرد و متقاضی انداخت و وانمود کرد که مســئولیت انتخاب های هر فردی، 
با خود اوســت اما مسئله مهم تر، مسئولیت مدنی و اجتماعی وزارت بهداشت در 
کنترل کامل مارکت طــب زیبایی برای مدیریت بحران هــا و هزینه های حاصل از 

بحران هایی است که به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می شود.
عالوه بر رسالت آگاهی رسانی به مردم به خصوص جامعه بانوان که در قیاس 
با جامعه آقایان، بیشــتر روی مسئله جوان ســازی و زیبایی خود دقیق و حساس 
هســتند و این امر مهم، هم بر عهده رســانه های جمعی و هم بر عهده پزشــکان 
فرهیخته فعال در حوزه زیبایی  است، تبعات حاصل از بی توجهی به شفاف سازی 
بانوان نســبت به این طب جنجالی و نوپدید، عوارض بزرگ تر و کالن تری به دنبال 

دارد.  گپ و گفتی که با بانوان آســیب دیده از تزریق محصوالت نامرغوب و ارزان در 
مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز پزشــکی و بهداشتی داشتم، همه نشان از شکستگی 
اعتماد به نفــس و رونــد حضورشــان در اجتماع و حتی در محیــط خانواده بوده 
اســت. مادران یا دختران جوانی که برای جوان سازی یا زیباسازی، فریب تبلیغات 
دهان پرکن را خورده و بدن ســالم و ارزشمند را به دست کسانی سپرده اند که آنان 

هم ناخواسته، با عدم تسلط بر طب زیبایی، بر پیکر فرد آسیب وارد کرده اند.
در تزریق های پیشــرفته طبــی که از فیلرها برای اصــالح وجهه بیرونی عضو 
خاصی استفاده می شــود، کامال ضروری و اساسی اســت که تزریق کننده، طبیب 
باشد و آناتومی انسانی را گذرانده و پاس کرده باشد و خدای ناکرده ژل را به محل 
اشــتباه تزریق نکند. اکنون کــه پاندمی کرونا رنگ باخته و دیگر اولویت نخســت 
سیستم بهداشت و درمان کشور نیست، وقت آن است که وزارت فخیمه بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی کشــور از حریم امن خود خارج شــده و سری به مراکز 
زیرزمینی ای بزند که در خوش بینانه ترین حالت نمی گوییم برای ســودجویی بلکه 

جهــت کارآفرینی و رفع نیاز متقاضی، اقدام بــه فعالیت در عرصه ای کرده اند که 
شاید در کوتاه مدت ســالمت فرد در اشل کوچک و سالمت روانی جامعه در اشل 
بزرگ را نادیده بگیرد امــا در بلندمدت عوارض جبران ناپذیری دارد که دود آن در 
وهله اول به چشــم خودمان خواهد رفت؛ چراکه قربانیان این ناآگاهی اجتماعی 
و ســرگرم بودن وزارت بهداشت به مســائل دیگر، بانوانی هستند که یا مادران این 
مرزوبوم هســتند یا کســانی اند که دیر یا زود تربیت نســل های آینــده را بر عهده 
خواهند گرفت و آســیب روحی روانی حاصل از عدم نظارت بهداشتی عمومی را 

به فرزندان خود منتقل خواهند کرد.
به همین روی بر ذمه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کشور است 
که در اولین فرصت مطالعاتی ممکن، طرحی نظارتی و حتی ضربتی برای بررسی 
مراکز غیرپزشــکی اختصاص دهد که شــجاعانه و جسورانه بدون دانش پزشکی، 
اقــدام به امــوری کرده اند که همــگان درباره عوارض چاپ خاطــرات حاصله و 

روح های افسرده پشیمان، در رسانه های مجازی کم نخواندیم.

سه شنبه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۰

یـادداشت

 جوان سازی تصمیم اشتباهی نیست

باور اشــتباهی که در بسیاری از بانوان فرهیخته، به ویژه بین 
بانوان ورزش حرفه ای وجود داشت، عدم تمایل به استفاده از 
تکنیک های جوان سازی و زیباسازی اندام های بدن به خصوص 
چهــره بود. باور عمومی غالب تا پیش از ورود ژل های طبیعی 
جوان کننده چهره، بر این اصل اســتوار بــود که زیبایی طبیعی 
نباید قربانی هر فرایند دیگری بشود و کال هرگونه فرایند تزریق 
ژل یا اقدام جوان ســاز، مردود تلقی می شــد. حتی بشــخصه 
درخصوص تحلیل چرایی این تکنیک ها، درصدد توسعه دانش 

و آگاهی ام در این زمینه بودم.
البتــه ترس و نگرانی آنان هــم، بجا و قابل درک بود. دیدن 
چهره هــای رباتیــک و ماسکه شــده زنان و مردانــی که در اثر 
زیــاده روی در تزریق ژل، نوعی چهره مصنوعی و بدون میمیک 
پیدا کرده بودند، بــه اندازه ای تدافع و پس زدگی ایجاد می کرد 

که شائبه مردودبودن فرایند زیباسازی، تقویت می شد.
اما حضــور محصوالت طبیعــی که بر مبنــای چربی ها و 
ترکیبات بدن طراحی شــده اند و در دو ســه سال اخیر، هم در 
دنیــا و هم در ایران مورد اســتفاده قرار گرفته اســت و من در 
جامعه ورزش و جامعه فرهنگی هنری کشــور به وفور دیده ام 
که پیاده شــده، انقالبی در حفظ زیبایــی موجود در هر فردی، 
اصالح عیوب یا بازگرداندن چهره به حالت جوانی فطری که از 
سال های جوانی به فرد تعلق داشته، ایجاد کرده است. ژل های 
طبیعی موجود در مارکت زیبایی که بیشترین سازگاری را با بدن 
دارند و جذب بدن می شوند، می توانند درخصوص پرکردن آن 
نواحی از بدن که به دلیل فعالیت های سنگین حرفه ای، چربی 
از دست می دهند، به خصوص نواحی پیشانی که به مرور زمان 
و باالرفتن سن، خالی می شود، هم نقش ترمیمی ایفا کند و هم 

نقش مکمل زیبایی.
نکته مهمی که به اعتقاد من نباید نادیده گرفته شود رعایت 
تعادل و حد وســط در هر امری اســت. زیــاده روی و کم روی 
(افــراط و تفریط) در هر مســئله ای نتایج ناخوشــایند دارد و 
موضــوع اقبال جوانان و به خصوص بانوان به جوان ســازی و 
زیباســازی از طریــق ژل هم از این قاعده و باور شــخصی من، 
مســتثنا نیســت. به هر روی صنعت زیبایــی مانند هر صنعت 
نو و جنجالی دیگری، درصدد خلق ثروت و اخذ ســهم باالیی 
از اقتصاد جهان اســت و برای توفیق در ایــن زمینه ها، مرتب 
در حــال بازآفرینــی نقش خود در جهان اســت و ایران از این 
بازی، خارج نیست. اکنون که عصر، به عصر بدن و عصر زیبایی 
تعبیر می شود و انســان ها از یک همه گیری جهانی دچار حال 
وخیم عمومی شــده اند و به دنبال مرهمی می گردند که کمی 
حالشــان را خوب کند، هنر صنعت مــد و زیبایی می تواند خأل 
حاصله را پر کند. البته شــاید خواننده بیندیشد که با وضعیت 
تورم اقتصادی که در ایران رو به گســترش است و شبکه های 
اجتماعــی مدام از وضع اقتصادی مــردم گالیه می کنند و بذر 
ناامیدی را در افکار عمومی می پاشند، حرف زدن از هنرصنعت 
مــد و زیبایی، اقدامــی نکوهیده یا گرایش بــه زندگی لوکس، 
جلوه کند اما چنین نیســت. هر صنعتــی حتی در بحرانی ترین 
شــرایط اقتصادی هم برای بقای خود تالش می کند و همیشه 
مخاطبان خاص خود را دارد. حتی با وجود مشکالت اقتصادی 
و عدم قدرت خرید کافی در آحاد جامعه، میل به جوان ترشدن، 
میل به زیباترشــدن و میل به احساس خوب گرفتن، جزء امیال 
فطری ای اســت که همواره با بشــر بوده و راه خــود را از دل 
تاریکی های اجتماعی یا اقتصادی به ســمت شکوفایی گشوده 

است.
نکته حائــز اهمیت در هــر بحرانی، انتخاب های درســت 
مبنــی بر آگاهی، عدم حیــف و میل کردن منابــع اقتصادی و 
هزینه کرد صحیح در اصولی اســت کــه ابتدا باید باور آن را به 
دست آوریم، سپس برای تجلی آن در زندگی فردی خود اقدام 
کنیــم. بانوان و آقایان فرهیخته ای که باورهای اشــتباه خود را 
درخصوص امر زیبایی و جوان سازی در سایه آگاهی و شناخت 
عمیق و اصولی، اصالح کرده و به این باور رســیده اند که برای 
حفــظ طراوت خود، نیاز به انتخاب دارند و شــجاعانه و بدون 
پنهــان کاری درباره آن در صفحه های شــخصی خود صحبت 
می کنند، هرگز مورد قضاوت قرار نمی گیرند، چراکه بحران های 
اقتصادی گذرا هســتند ولی باورهایی که نقش اجتماعی ما را 
به عنوان ســردمداران افکار عمومی، پررنگ می کنند، یک شبه 

حاصل نشده اند که با بحران ها، از بین بروند.
*قهرمان کیک بوکسینگ و کوچ توسعه فردی
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