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خبر

گزارشی ازسرکیسه کردن بانوان دربرخی سالن های زیبایی

کاله حلزونی !

زهرا خسروی  -همه چیز از یک تبلیغ در
فضای مجازی آغاز شد ،عکس های بریده
و در کنار هم چیده شده در چند گروه
تلگرامی به همراه جمله هایی مانند «با
پیری خداحافظی کنید»« ،حلزون تراپی؛
معجزه قرن درمان های پوستی» و  ...این
ها وسوسه ای شد تا با چشم بر هم زدنی
خود را در یکی از مراکز خدمات زیبایی
شهر ببینم.

• •حلزون مشترک

بعد از نوبت دهی و ورود ،کنجکاوی برای
دیدن نوع حلزون ها ،شیوه نگهداری و
روش تهیه آن ها سبب رد و بدل شدن
سوال هایی بین من و صاحب مرکز زیبایی
شد و آن طور که گفت حلزون ها از تهران
خریداری می شود و فروشنده نیز آن ها
را از آفریقا وارد می کند .وی درباره روش
نگهداری و استفاده آن برای مشتریان هم
می گوید :حلزون ها برای مشتریان به طور
ثابت استفاده می شود و بنا به درخواست
افراد تعداد قرارگیری آن روی پوست
متفاوت است و برای استریل کردن آن
ها نیز از خاک رس استفاده می شود .بعد
از اتمام صحبت ،ابتدا به توصیه آرایشگر
قبل از حلزون تراپی پاکسازی پوست
برای تاثیر بیشتر انجام و بابت آن  45هزار
تومان پرداخت شد .در مرحله بعد ،چهار
حلزون که در ظرف پالستیکی داخل کمد
نگهداری می شد ،به مدت یک ساعت روی
پوست گذاشته و با حرکات کندی روی
صورت به اصطالح مرحله کالژن سازی
آغاز شد.حلزون ها پس از قرارگیری روی
پوست ،حرکت خاصی نداشتند اما به
وسیله دستگاه بخور تحریک می شدند و
حرکت کند آن ها روی پوست را می شد
احساس کرد .بعد از گذشت یک ساعت،
اولین مرحله حلزون تراپی به اتمام رسید
و حلزون ها برای استفاده نفر بعد به ظرف
نگهداری منتقل شد.شهروند دیگری هم
با اشاره به پرداخت هر جلسه  20هزار
تومان می گوید :این رقم برای هر جلسه
بدون پک  35هزار تومان است ،البته به
گفته صاحب مرکز زیبایی مورد نظر در
برخی مراکز بیرجند این رقم به  70تا 80

هزار تومان هم برای هر جلسه می رسد.
به گفته وی ،هر چند روزهای اول شاهد
تغییر چندانی نبودم اما بعد از پنج جلسه
و بنا به گفته آرایشگر کمی پوستم شفاف
تر به نظر می آمد! البته این را هم اضافه
میکند که به توصیه آرایشگر باید حلزون
از نوع مخصوص یا اسکارگو باشد در حالی
که برخی مراکز زیبایی از نوع معمولی آن
استفاده می کنند که کار درستی نیست
چون بنا به ادعای یکی از دوستان برخی
حلزون ها دارای انگل هستند و امکان
بروز مشکالتی برای پوست وجود دارد.
صاحب یکی از مراکز زیبایی فعال درباره
حلزون تراپی هم قیمت هر جلسه را 45
هزار تومان اعالم و اضافه می کند :برای
رسیدن به نتیجه مورد نظر باید حداقل
پنج جلسه اقدام به حلزون تراپی شود.
وی با تاکید بر این که حلزون تراپی با یک
جلسه تاثیرگذار نیست ،می افزاید :بسته
به نوع پوست افراد و به منظور جوان سازی
و پیشگیری از چین و چروک تعداد جلسه
ها متفاوت اما روند درمانی آن طوالنی
مدت است.

• •بدون نظارت

یک متخصص پوست و مو با اشاره به انجام
حلزون تراپی در برخی کشورها و تبلیغات
زیاد آن در ایران به ویژه توسط بعضی مراکز
زیبایی می گوید :درباره استفاده از حلزون
برای ترمیم ،جوان سازی ،رفع چروک و ...
و اتصال درمان پوست به حلزون تراپی در
کتاب ها و مجله های علمی معتبر و ماخذ،
صحبت یا مطلبی نوشته نشده است و
این اقدام بدون نظارت انجام میشود.
دکتر «شبان» با اشاره به این که حلزون
تراپی در برخی مراکز زیبایی و به ندرت
در بعضی مطب ها انجام میشود ،می
افزاید :این موضوع عمومیت زیادی بین
متخصصان ندارد اما تبلیغات پیرامون
آن زیاد و این روزها به بازاری برای فروش
تبدیل شده است .البته این را هم تاکید
می کند که نباید یک حلزون برای دو نفر
استفاده شود چرا که نشت ترشح از یک
پوست روی پوست دیگر محسوب می شود
مانند سرنگی که نباید برای بیمار دوم
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سالمت عمومی ،بیماری ها و  ...دارد یا
نه؟ و چنان چه موضوع شفاف نشده است
از وزارتخانه در این زمینه استعالم شود.

• •دستورالعمل نداریم

دکتر «شایسته» مدیر گروه پیشگیری
و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند نیز با اشاره به این که
درباره حلزون تراپی دستورالعملی
نداریم و نمی توان در این زمینه اظهار
نظری کرد چرا که در حیطه کار ما نیست،
خواستار پیگیری موضوع توسط بخش
نظارت بر درمان و بهداشت محیط
میشود چون به گفته وی ،مجوز مراکز
زیبایی و فعالیت هایی که می توانند انجام
دهند با بهداشت محیط است .مهندس
«پاک نیت» سرپرست مدیریت سالمت
محیط و کار هم با اشاره به این که در این
زمینه دستورالعملی نداریم ،خواستار
پیگیری موضوع توسط معاونت بهداشتی
دانشگاه می شود.

• •معاونت درمان توضیح دهد

* مدیر نظارت بر اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
حلزون تراپی به عنوان روش درمانی مورد تایید نیست
* متخصص پوست و مو :درباره استفاده از حلزون برای ترمیم،
جوان سازی ،رفع چروک و  ...و اتصال درمان پوست به حلزون
تراپی در کتاب ها و مجله های علمی معتبر ،صحبت یا مطلبی
نوشته نشده است
استفاده شود .وی درباره روش استریل
کردن حلزون با خاک رس ،این موضوع را
تایید نمی کند و ادامه می دهد :در گذشته
به دلیل کمبود وسایل جراحی ،استریل
کردن لوازم در دمای باال انجام می شد اما
این که چه خاکی و چه میزان استفاده از
آن می تواند عفونت زدایی کند ،قابل تامل
است.بهگفتهوی،انجامبرخیکارهامانند
استفاده از لیزر در جراحی و زیبایی تاییدیه
پزشکی به ویژه سازمان غذا و داروی
آمریکا ( )FDAرا دریافت کرده است و از آن
استفاده می کند اما استفاده از حلزون این
تاییدیه را دریافت نکرده است.

• •مورد تایید نیست

مدیر نظارت بر اعتبار بخشی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند هم با تاکید بر این
که حلزون تراپی به عنوان روش درمانی
مورد تایید نیست چرا که نه برای آن
استانداردی تعریف شده است و نه جزو
خدمات درمانی به شمار می آید ،تصریح
می کند :برای موضوعی که از نظر درمانی
مورد تایید نیست مجوزی هم صادر
نمیشود .دکتر «حسین زاده» می افزاید:
درباره استفاده از این روش برای زیبایی
نیز باید معاونت بهداشتی دانشگاه نظر
بدهد که آیا عارضه ای از نظر بهداشتی،

کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
مرکز بهداشت بیرجند نیز با اشاره به این
که حلزون تراپی مداخله در امور پزشکی
محسوب می شود و مرجع صاحب نظر در
این زمینه که آیا آرایشگر می تواند اقدام به
حلزون تراپی با شرایط موجود در آرایشگاه
ها کند یا نه؟ معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی و بخش نظارت بر درمان است،
می گوید :در این زمینه بهداشت محیط
مجوزی ندارد و چنان چه نیاز به مجوز
باشد باید معاونت درمان آن را صادر کند.
مهندس «کربالییان» با تاکید بر این که در
همهقضایاصاحبنظرنیستیم،میافزاید:
از نظر بهداشت محیط ،استفاده مشترک
از هر وسیله ،احتمال انتقال آلودگی وجود
دارد .به گفته وی ،باید معاونت درمان
توضیح دهد که اگر این کار مجاز نیست
چه راهکاری می توان در قبال عرضه این
خدمات در آرایشگاه ها و مراکز زیبایی به
کار گرفت تا بتوان در صورت ممنوعیت
در قالب گشت مشترک از فعالیت آن
جلوگیری کرد.

خسروی -فرار دختران از منزل در نیمه ابتدای
امسال کاهش شش درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته را نشان می دهد .مدیر کل
بهزیستی آمار فرار از منزل دختران استان را بین
گروه سنی  10تا  36سال اعالم کرد و با بیان این
که بیشترین آمار مربوط به رده سنی  16تا 24
سال است ،به «خراسان جنوبی» گفت :ازدواج
با فرد مورد عالقه ،ازدواج های اجباری ،وجود
اعتیاد در خانواده ،ضرب و شتم توسط والدین و
اعضای خانواده و اغفال توسط دوستان و آشنایان
بیشترین دالیل فرار دختران در استان است.
«عرب نژاد» ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری
تلفنی در موارد فرار از منزل به وسیله خط ،123
حضور و مداخله تیم تخصصی شامل مددکار

و روانشناس در خیابان ها ،پارک ها ،زیارتگاه
ها ،ترمینال ها ،محله های آسیب خیز و  ...برای
مداخله به موقع در موارد فرار از منزل و پیشگیری
از آسیب ها و پیامدهای بعدی را از اقدامات و
حمایت های انجام شده توسط این نهاد اعالم کرد
و افزود :نیمه اول سال گذشته  41مورد به دلیل
فرار از منزل از خدمات مراکز اورژانس اجتماعی
بهره مند شده اند .به گفته وی ،نگهداری موقت
دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
فرار از منزل در مرکز خانه سالمت و ارائه خدمات
مددکاری و روانشناسی برای فراهم کردن زمینه
بازگشت به خانواده ،نگهداری دختران و زنان
در معرض خشونت و خشونت دیده در مرکز خانه
امن و خانواده به منظور بازگشت به خانواده و  ...از
دیگر اقدامات بهزیستی برای حمایت از این قشر
آسیب پذیر است.

عطاری
کندل کما؛خلط آور
«کندل کما» خلط آور است و روی برونش ها اثر
مساعدی دارد .مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی استان با اشاره به این
که «کندل کما» گیاهی از خانواده چتریان است
که در فارسی وشا ،وشق ،فرشا و  ...نام دارد و در
گویش محلی به کندل مشهور است ،به «خراسان
جنوبی» گفت :این گیاه خلط آور است و روی
برونش ها اثر مساعدی دارد .به گفته «پویان» ،از
صمغ گیاه در بزرگ شدن طحال و کبد ،بیماری
زکام ،آسم ،برونشیت مزمن ،خواب رفتگی اعضا،
تشنج ،صرع ،خروج اخالط از ریه ها ،سختی

تنفس ،درد لگن خاصره ،درد سیاتیک و مفاصل،
سرگیجه ،دفع انگل و  ...استفاده می شود .وی
ادامه داد :این گیاه در مراتع شمال ،مرکز ،غرب و
شمال غرب استان مشاهده می شود.

مشاوره
مهریه را ندارم
به دالیلی حق طالق و حضانت فرزندم را به همسرم
دادم و قصد جدایی داریم .با توجه به باال بودن رقم
مهریه و نداشتن توان پرداخت نقدی حتی یک
سکه؛ آیا باید به زندان بروم یا دادگاه پرداخت مهر را
تقسیط می کند؟ و آیا تقسیط مهریه باید با رضایت
همسرم باشد یا نظر او تاثیری در حکم ندارد؟
محمدی  -مدیر خدمات الکترونیک قضایی
شماره یک بیرجند :مهریه حق زوجه است و در
صورت مطالبه باید پرداخت شود و چنان چه
زوج توانایی پرداخت ندارد می تواند از دادگاه

درخواست صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم
به را کند ،در صورتی که معسر شناخته شود حکم
به تقسط مهریه در حد توان زوج داده خواهد شد.
چنان چه وی اقساط را در موعد مقرر نپردازد
زوجه می تواند حبس او را تا زمان پرداخت تقاضا
کند و نظر زوجه تاثیری در میزان تقسیط ندارد
اما در صورت توافق بر مبنای آن عمل خواهد
شد.خوانندگان محترم روزنامه خراسان جنوبی
می توانند سوال های حقوقی خود را در تماس با
تحریریه روزنامه مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از
کارشناسان جویا شویم.

