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یک توئيت

نوجوانها هم زیر تیغ زیبایی!

گزیده

پیکر پاک  ۵۵شهید تازه
تفحص شده وارد کشور شد

گزارش ها از افزایش گرایش زیر  15ساله ها به جراحی های زیبایی حکایت دارد ،رئیس انجمن جراحان
زیبایی درباره عوارض غیرقابل جبران این عمل ها هشدار می دهد
مصطفی عبدالهی -رکــورددار بودن در آمار
جراحیهای زیبایی را میتوان توجیه کرد ،اما
پایینآمدنسنمتقاضیانعملزیباییراکجای
دلمانبگذاریم؟
سی ان ان دیــروز نوشت  :قدیمی ترین
اثر هنری شناخته شده جهان در غاری
در اندونزی کشف شده است -تصویری
جالب از یک خوک -باستان شناسان می
گویند این اثر حداقل ۴۵هزار و ۵۰۰سال
قدمت دارد.

یک عکس
نمایی از یــک کــاس درس عشایری در
دهستان ﺩﯾﻨﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﻝ در استان چهارمحال و
بختیاری

سا لهاست که درباره جراحیهای زیبایی
در کشور صحبت مـیشــود؛ جراحیهایی
که طبق آمــارهــای موجود ساالنه بیش از
 25هــزار مــورد اســت و حتی در سالی که
کرونای لعنتی ،همه چیز را از بین بــرده،
بــاز هــم متقاضیان جــراحــی بینی و گونه
و ،...از هیچ تالشی بــرای انجام آن دست
نکشید هاند .البته  25هــزار عمل زیبایی
ســاالنــه ،فقط مــربــوط بــه آم ــار رســمــی این
حوزه است و فراموش نکنیم کسی از تعداد
عملهای زیبایی که در مراکز غیررسمی
انجام میشود ،اطالعی ندارد!
▪فهرستقیمتعملهایعجیب وغریب

رسانه های جهان

ایــنــدیــپــنــدنــت:
نتایج یــک پژوهش
نــــشــــان مـــیدهـــد
حدود۱/۳میلیون
مهاجر بریتانیا را
تــرک کــرد هانــد که دلیل آن احتماال
وی ــروس کــرونــاســت .تنها در لندن،
حــدود  ۷۰۰هــزار مهاجر نقل مکان
کردهاند که باعث کاهش  ۸درصدی
جمعیت پایتخت میشود.
دویچه وله :بیش از
 ۳۴میلیون حیوان
خانگیدر ۴۵درصد
خانههای شهروندان
آلــمــانــی نــگــهــداری
میشوند که این موضوع ،صدها هزار
شغل و میلیاردها یورو درآمد در صنایع
وابستهایجادکردهاست.

عضو هیئت رئیسه:

حذف غربالگری جنین
 مصوبه مجلس نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بــا تاکید بر
اینکه حــذف غربالگری جنین مصوبه مجلس
نیست ،گفت :این موضوع در قالب پیشنهادی در
کمیسیونیمطرحشدهودرموردآنتصمیمگیری
نشده اســت .بنا بر گــزارش خانه ملت ،فرهنگی
ادامــه داد :این موضوع در یکی از فراکسیونها
مطرح بوده و در کمیسیون ویژه خانواده مطرح
شــده امــا تصویب نــشــده و هیچ مــصــوب ـهای در
اینباره نه در کمیسیون ویژه و نه در کمیسیون
بهداشت که مرجع رسیدگی به این موضوعات
اســت ،نداشتیم .این خبر حاکی اســت ،کبری
خزعلی رئیسشورایفرهنگیاجتماعیزناندر
شورایعالیانقالبفرهنگیپنجشنبهدرتوئیتی
نوشته بــود«:عــرض تبریک به م ــادران و پرسنل
خدوم وزارت بهداشت .باالخره با تالش برخی
نمایندگان انقالبی مجلس ،اجبار به غربالگری
توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد
و غیرمتقن علمی(که باعث قتل جنین میشود)
برداشته شــد .حــاال دیگر هیچ پزشک و مــادری
مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست».
در پی انتشار این توئیت ،انتقادهای شدیدی به
این تصمیم صورت گرفت که حاال مجلس اعالم
کرده،اساسااینموضوعدرمجلسهیچمصوبهای
نداشتهاست.

▪آگاهیعمومیدرکنارنظارت

دکترباطنیدربارهمیزاننظارتهادراینحوزه
هماظهارمیکند:همهعملهایزیباییوابسته
به بیمارستانها نیست و در مراکز مختلفی از
جملهبرخیمراکزیکهجنبهآرایشگاهیدارند
انجام میشود ،به همین دلیل نظارت دولتی
رویآنهاکارمشکلیاستوبهنظرمیرسدراه
منطقی،باالبردنسطحآگاهیجامعهاست.

▪ 25هـــزار جــراحــی رســمــی؛ چند هــزار
غیررسمی؟

بــا چند تــمــاس تلفنی و مــرور سایتهای
پزشکان جراحی زیبایی میشود از قیمت
این عملهای جراحی مطلع شد .هرچند
گفته مـیشــود بیشترین عمل زیبایی در
سنین پایین در کشور عمل بینی است ،اما
بد نیست با برخی عملهای زیبایی دیگری
که همچون دیگر کشورها ،بین هموطنان
ما هم مشتر یهایی پیدا کرده است ،آشنا
شویم:
عملزیباییبینی 10:تا 12میلیون
جراحی پلک باال و پلک پایین :هر کدام  5تا
6میلیون
لیفتابرو 4:میلیون
ساکشن پهلو ،بــازو ،ران :هر کدام بین  3تا
6میلیون
پروتز چانه و گونه :هر کــدام بین  10تا 12
میلیون
لیفتشقیقه 10:میلیونتومان
ساکشنغبغب 3:تا 4میلیونتومان
حذفچربیلپ 6:تا 7.5میلیون

▪ صدرنشینیانایبقهرمان؟!

انــجــمــن بــیـنالــمــلــلــی جــراحــی پالستیک
زیبایی( )ISAPSساالنه گزارشی درباره تعداد
پزشکانجراحپالستیکوعملهایانجامشده
در کشورهای مختلف ارائه میکند .طبق آمار
سال 2019اینانجمن،آمریکابا 6900جراح
پالستیک بیشترین تعداد جراحان این حوزه را
در جهان دارد و ایران با  361جراح پالستیک،
در رتبه  27جهان بوده است .از نظر تعداد آمار
هم با درنظرگرفتن روشهای زیبایی جراحی
و غیرجراحی ،آمریکا با حدود  4میلیون مورد
در سال  2019صدرنشین است که  1.3مورد
آن شامل جراحیها و  2.6مــورد آن شامل
روشهــای زیبایی غیرجراحی اســت .برزیل،
ژاپن ،مکزیک ،ایتالیا ،آلمان ،ترکیه ،فرانسه،
هندوروسیه 9کشوردیگراینردهبندیهستند
و ایران در بین این 10کشور قرار ندارد .هرچند
این موضوع میتواند خوشایند باشد اما از سوی
دیگر به استناد وجود جراحیهای غیررسمی،
آمارهای نگرانکنندهای اعــام میشود ،از
جملهاینکهایراندرجراحیبینی،صدرنشین
ردهبندیجهانیاست.البتهبرخیهمرتبهدومو
سوماینجراحیرابهایراناختصاصمیدهند.
▪نگرانیتازه

اما فارغ از انواع و اقسام جراحیهای زیبایی و
قیمتهای آن ،حاال آنچه بر نگرانیهای قبل
افزودهاست،پایینآمدنسنمراجعهبرایانجام
جراحیهایزیباییاستوآنطورکهگفتهشده،
بهتازگی نوجوانان زیر 15سال هم مشتری این
عملهاشدهاند!

▪نمیتوانسنیقطعیتعیینکرد

▪مراجعهنوجوانانبرایلیفتابرووصورت!

توضیح دکتر باطنی درباره سن مناسب برای
انــجــام عملهای زیبایی هــم ایــن اســت که:
نمیشود سن قطعی و مشخصی را برای انجام
جراحیهای پالستیک و زیبایی تعیین کرد و
این کار وظیفه پزشک کارآزموده است .گاهی
برخی از این عملها در سنین پایین و برای رفع
نواقصمادرزادیاستکهکمکمیکندفرددر
محیط جامعه دچار آسیب روحی نشود ،گاهی
همعملهایجوانسازیدربزرگسالیانجام
میشودکهنواقصایجادشدهدربدنبهدلیلباال
رفتنسنرفعشود.

▪عوارضی برای تمام عمر  

▪تــوانــمــنــدی ایــــران در حــــوزه جــراحــی
پالستیک

دکتر «حامد باطنی» رئیس انجمن جراحان
پالستیک و زیبایی ایـــران در گفتوگو با
خــراســان میگوید :به دفعات با نوجوانان
کمسن و سالی از جمله زیر  15سالهها مواجه
میشویم که درخواست انجام عملهایی مانند
لیفت ابرو یا صورت دارند ،در حالی که چنین
عملهاییمتناسبباسنیاوضعیتصورتآن
نوجوان نیست به همین دلیل من و همکارانم
که از آسیبهای این جراحیها مطلعایم،
چنین عملهایی را انجام نمیدهیم.
وی تصریح میکند:
امــا متاسفانه بعضی
افــــراد غــیــرحــرف ـهای
کــه حتی برخیشان
پزشک هم نیستند ،با
تبلیغات نــادرســت در
فضای مجازی اقــدام
به جذب این بیماران کمسن و سال میکنند
و این جراحیها را در مراکز غیرمجاز انجام
میدهند .وی میگوید :ایــن نــوجــوانــان با
تماشای برخی عکسها و فیلمها ،به غلط
تصور میکنند که به جراحی زیبایی نیاز دارند
و تالش میکنند به هر قیمتی این کار را انجام
دهند اما نمیدانند که یک عمل جوانسازی
یا یک پروتز در زمان نامناسب ،میتواند برای
آ نهــا عوارضی داشته باشد که به هیچوجه
قابل برگشت نباشد یا به سختی بتوان آن را
اصالح کرد.

البتهرئیسانجمنجراحانپالستیکوزیبایی
ایران توضیحاتی هم درباره حوزه کاری خود و
همکارانش ارائه میکند و میگوید :جراحی
زیبایی و عملهای وابسته به آن بسیار متنوع
است و تعداد این عملها در همه کشورهای
جهان رو به افزایش است؛ کشور ما هم از نظر
کیفیت و توانایی کادر درمانی ،در سطح منطقه
یکی از معتبرترین کشورها در حوزه جراحی
پالستیکوزیباییاستوبههمیندلیلازبرخی
کشورهایمنطقههمبرایانجاماینعملهابه
ایران میآیند ،بنابراین نمیتوان باال بودن آمار
جراحیهایزیباییرایکنگرانجدیدانست.
دکترباطنیایننکتهراهممیگویدکه:دربرخی
نقاط جهان از جمله ایران و خاورمیانه ،جراحی
بینی یکی از شایعترین عملهای زیبایی است
در حالی که در برخی کشورها دیگر اندام بدن
موردتوجهاست.

ایرانیها در سال  2020با  25درصد افزایش نسبت به سال قبل 7189 ،خانه در ترکیه خریدند
توسط دولت ترکیه به مشتریان خارجی ارزیابی کردهاند،
موضوعی که عــاوه بر جــذب سرمایه هنگفت اقتصادی
میتواند صنعت گردشگری و رفت و آمد گردشگران به این
کشور را هم رونــق ببخشد .هرچند در این بین مشکالتی
مانند نابهسامانی وضعیت اقتصادی کشورمان هم در خروج
سرمایه از کشور و افزایش تمایل به سرمایهگذاری در آن سوی
آبها بی تاثیر نبوده است ،اما به نظر میرسد کشور همسایه
ماهیگیر خوبی برای استفاده از این آب گلآلود است و با این
کار لطمه بیشتری به اقتصاد و بازار مسکن ایران وارد میکند.

تعدادجانباختگاندراثرواکسنفایزردرنروژبه ۲۹نفررسید
بلومبرگ نوشت :براساس دادههای آژانس
دارویی نروژ ،تعداد فوتیها در میان افراد
باالی  ۷۵سال که اولین واکسیناسیون
کــوویــد  ۱۹را انــجــام داد هانـــد بــه  29نفر
رســیــد .مــقــامــات ای ــن کــشــور میگویند
احتماال واکسن کرونا برای افراد پیر بسیار
خطرناک اســت .ایــن در حالی اســت که
کارکرد اصلی واکسن کرونا باید محافظت
از گرو ههای آسیبپذیر مانند افراد مسن

و همینطور کسانی بــاشــد کــه بیماری
زمینهای دارند .آژانس دارویی نروژ گفته
اســت ،واکــســن شــرکــت آمریکایی فایزر
تنها واکسن موجود در ایــن کشور است
و تمام مــرگ و میرها در اثــر دریــافــت این
واکسن رخ داده اســت .پایین آمــدن سن
قربانیان واکسن کرونا به زیــر  ۸۰سال
منجر به افزایش نگرانیها در بین مقامات
بهداشتی نروژ شده است.

انتقاد شدید ستاد ملی کرونا
از وضعیت پروتکلهای بهداشتی
در قشم و قم
جلسه ستاد مقابله با کرونا در حالی برگزار شد
که روی انتقادهای سخنگوی این ستاد و البته
وزیر بهداشت به وضعیت پروتکلهای بهداشتی
در قشم و قم بود.
علیرضا رئیسی سخنگوی این ستاد و معاون
وزیر بهداشت با ارائه آمار و تصاویری از قشم و قم
گفت :در یک روز حدود  5هزارنفر وارد این جزیره
شدند که اغلبشان نیز بدون ماسک بودند.
وی همچنین بــه وضعیت تجمعات و نحوه
برگزاری نمازجمعه شهر قم هم انتقاد و تصریح
کرد :در قم فقط 30درصد از مردم پروتکلها را
رعایت میکنند و این شهر بدونشک در روزهای
آینده در وضعیت شدید شیوع این بیماری قرار
خواهد گرفت .سعید نمکی وزیر بهداشت نیز
در این جلسه گفت :به شدت نگران خیز جدید
بیماری و شروع موج چهارم با ارتفاعی به مراتب
بیشتر از امواج قبلی هستیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله بــا کــرونــا گفت:
عکسهایی را که من از قم نشان دادم باید به این
قسمتش نیز اشاره کنم که در قم آیتا ...وحید که
همیشه پیشرو در برگزاری ایام فاطمیه هستند،
این مراسم را با  ۴۰تا  ۵۰نفر برگزار کردهاند که
یک الگوی عملی است.به گزارش خبرنگاران
پویا ،وی اظهار کرد :در ایام فاطمیه و سایر ایام
مذهبی دیدیم که رهبر معظم انقالب به عنوان
یک الگو برای جامعه ،با رعایت پروتکلها و به
تنهایی عزاداری میکنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به
پرداخت  52میلیون دالر به کواکس ،گفت :ما
 16میلیون و  800هزار دوز واکسن کرونا از
کواکس خریداری کردهایم و بهرغم مشکالتی
که به دلیل تحریمهای آمریکا در انتقال ارز وجود
داشت ،پول را انتقال دادیم و قول دادهاند که در
یک تا دوماه آینده بخشی از این واکسنها را به ما
تحویل دهند.
رئیسی افــزود :از روسیه ،هند و چین نیز سعی
می کنیم  2میلیون و  600هــزار دوز واکسن
کرونا تهیه کنیم.
▪مدارس اجباری نیست

صدور مجوز تزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه چهارم
تزریق واکسن ایرانی تولیدی ستاد اجرایی
فرمان امــــام(ره) به گــروه چهارم داوطلبان
از امــروز دوشنبه آغــاز مـیشــود .به گــزارش
فــارس ،حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی
بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول
تیم نظارت بر آزمایشهای انسانی واکسن
«ک ــوو ایـــران بــرکــت» گــفــت :طبق جلسهای
کــه بــا وزارت بهداشت داشــتــیــم ،باتوجه به
موفقیتآمیزبودن تزریق در مراحل قبل و

فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل
گفت :پیکر مطهر  ۵۵شهید تازه تفحصشده
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)
از مرز شلمچه وارد کشور شد.
به گزارش میزان ،سردار باقرزاده با بیان اینکه
این شهدا در مناطق عملیاتی مجنون ،فکه ،شرق
دجله و شلمچه تفحص شدهاند ،افزود :این شهدا
در عملیات کربالی  ،۵والفجر مقدماتی ،خیبر
و تک دشمن در سالهای  ۶۵و  ۶۷به شهادت
رســیــد هانــد .طبق گفته وی تــعــداد  ۷۶جسد
کشتهشده عراقی در جنگ تحمیلی نیز تحویل
مقامات کشور عراق شد.

▪منتظر ورود  16میلیون واکسن
هستیم

تداومصدرنشینیایرانیهادرترکیه!

مرکز آمــار ترکیه در تاز هترین گــزارش خود اعــام کرد که
ایرانیها در سال  ۲۰۲۰میالدی حدود  ۷۱۸۹خانه در
ترکیه خریداری کردهاند که نسبت به سال  ۲۰۱۹حدود ۲۵
درصد رشد داشته و نسبت به سالهای قبل از آن  ۱۰برابر
شده است .آنطور که خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش کرده،
در سال  2020میالدی در مجموع 41 ،هزار و  298خانه
در ترکیه به شهروندان خارجی  100کشور مختلف فروخته
شده که تقریبا یکپنجم این مشتریان ،ایرانیها بود هاند.
کارشناسان یکی از دالیل این موضوع را ارائه تسهیالت ویژه
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ایمنبودن واکسن تا این لحظه و مشاهدهنشدن
عــوارض خاص دارویــی ،مجوز تزریق به گروه
بعدی صــادر شد .وی افــزود :به احتمال زیاد
امروز دوشنبه  29دیماه به گروه چهارم که ۷
نفر هستند تزریق واکسن را خواهیم داشت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخشی
دیــگــر بــا بــیــان ای ـنکــه حــضــور در مـــدارس به
هیچعنوان اجباری نیست ،تصریح کرد :پایههای
اول و دوم ابتدایی در مناطق زرد و آبی در صورتی
که خانوادهها تمایل داشته باشند میتوانند یک
تا دو روز در هفته حضور داشته باشند؛ حضور
کادر مدارس نیز بنا به تصمیم وزارت آموزش و
پرورش است و باید حضور داشته باشند.

