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زندگی سالم

عوارضخالکوبی(تتو)

خالکوبی یــا تتو با تزریق
مســتقیم مواد رنگی زیر
مطب
پوســت انجام میشــود.
دکتر سمیه ادایی
این سوراخ شدن پوست
متخصص زنان
آنقــدر ادامــه مییابــد
تــا خالکوبــی بــه پایــان
برســد .از آنجــا که تتوکاران از بیهوشــی اســتفاده
نمیکننــد ،کســانی کــه خالکوبــی میکننــد بایــد
ازآســتانه تحمــل درد کافــی بــرای انجــام ایــن کار
بر خوردار باشند .معموالً از طرف دولتها نظارتی
بــر مــواد اســتفاده شــده در خالکوبی وجــود ندارد.
مــواد رنگــی میتوانــد ازنمــک ،فلــزو یا ســایرمواد
شــیمیایی تشــکیل شــده باشــد .این مواد میتواند
در بدن بعضی از افراد حساســیت بدی ایجاد کند.
آیــا تتو میتواند مشــکالت طبــی ایجاد کنــد؟ بله.
افــرادی که تتــو میکنند میتوانند بــه بیماریهای
عفونــی مثل هپاتیــت  Bو هپاتیت  Cمبتال شــوند.
همچنیــن انتقال ویــروس HIVکه عامــل بیماری
ایــدز اســت به نــدرت در ایــن افــراد گزارش شــده
اســت .عفونــت در کســانی اتفــاق میافتــد کــه در
هنــگام تتو از ســوزن یکبار مصرف اســتفاده نکرده
باشــند و یا در مواردی که از ســوزن دائمی استفاده
میشــود بعد از مصرف ،از بیماری بــه بیمار دیگر
به طرز صحیحی اســتریل نشده باشد .اگر شما تتو
کنیــد و وســایل بخوبی اســتریل نشــده باشــد خون
فرد قبلی میتواند به زیر پوســت شما منتقل شود.
افــرادی که تتــو میکنند میتواننــد واکنش بدی به
مــواد تتــو نشــان بدهنــد .همچنیــن ممکن اســت
هنگام انجام تست تشخیصی تصویربرداری MRI
دچار درد و سوزش در پوست شوند ،زیرا رنگهای
تتو گاهی حاوی فلزات هستند که در دستگاه MRI
حرارت میبینند یا حرکت میکنند.
آیا میتوان ریسک مشکالت تتو را کاهش داد؟
بلــه ،قبل از انجام تتو به ســالن مــورد نظر بروید و
دقــت کنید که تتــو کار نکات زیــر را رعایت میکند
یا نه .مطمئن شــوید که تاتوکار قبل از شــروع کار و
پوشــیدن دستکش ،دستهایش را با آب و صابون
میشوید و با مواد مخصوص استریل میکند.
محلــی کــه الزم اســت تتــو شــود را بــا الــکل یــا
محلــول آیودیــن تمیــز میکنــد .از ظــروف یکبــار
مصرف جهــت نگهداری مواد تتو اســتفاده کند .از
سوزنهای یکبار مصرف اســتفاده کند وبهتر است
در مقابل چشمان شما بسته سوزن را باز کند.
بعــد از انجــام تتــو چه کنیــم؟ مهمتریــن کار آن
اســت که محل تتو تمیز نگاه داشــته شــود .روزانه با
آب و صابون شسته شود ولی از دست زدن به محل
تتو تا بهبودی کامل در سایر زمانها خودداری کنید.
در صورتــی کــه در محــل تتو تــورم ،گرمــی ،قرمزی
دیدیــد و یا عفونت یا بوی بد به مشــامتان رســید با
پزشک خود تماس بگیرید .همچنین اگر تب کردید
باید توسط پزشک ویزیت شوید.
آیا میتوان محل تتو را پاک کرد؟ بله ،به وســیله
لیزرهای مخصوص میتوان تتو را پاک کرد که البته
مشــکالت خــاص خــودش را دارد و میتواند باعث
تغییــر رنگ پوســت و تحریک و تورم پوســت شــود.
پاک کردن تتو بسیار هزینه برتر از انجام تتو است.
فرامــوش نکنیــد هر چیزی که باعــث فرو رفتن
ســوزن در بدنتان شــود ،از جمله تتو کردن ،ریسک
ابتال به عفونت را در شما افزایش میدهد .ضمن
اینکه اگر در دوران بارداری تتو کنید ،به خاطر کش
آمدگی پوستتان ،بعد از زایمان شکل متفاوتی از
تتــو را روی پوســتتان خواهید دید که شــباهتی به
آنچــه قبالً انجام داده اید ،ندارد! بنابراین حتماً در
 9ماه بارداری قید تتو کردن را بزنید.

این هفته تولد همســرم بود .میخواســتم بدون اطالع همسر برای او تولد
بگیــرم و غافلگیرش کنم .البته که با داشــتن دو دختــر با دلهایی کوچک،
این مخفی نگه داشتن مأموریتی ناممکن است .چند ساعت قبل از برنامه
دخترها را گوشــهای صدا کردم و مقواهای سفید کوچکی دستشان دادم.
از آنهــا خواســتم روی هــر کــدام از مقواهــا ،از خودشــان کنــار پدر نقاشــی
بکشــند .آرام بــه فاطمــه هــم که برایش ســؤال بود که چــرا باید ایــن کار را
انجــام دهد ،دلیلش را توضیــح دادم .بعد هم خودم تعدادی عکسهای
خانوادگیمــان را کــه بیــش از همــه ویژگیهای همســرم را نشــان میداد،
انتخــاب کــردم .کمــی بعد به بهانــه خرید از خانــه بیرون رفتــم .با پرینت
عکسها که برگشــتم ،هنوز وارد خانه نشــده ،فاطمه شروع به گله از مریم
کرد و گفت مریم برنامه تولد بابا را لو داد! کمی تعجب کردم ،گفتم مریم
مگــه از برنامه خبر داشــت؟ فاطمه گفت خب من بهــش گفتم! لبخندی
زدم .گفتم اشــکالی نداره و بعد از دخترها خواســتم تا من بقیه وســایل را
آمــاده میکنم بیصدا بروند و لباسهایشــان را عوض کنند .داشــتم تابلو
عکسهــا و نقاشــیها را آمــاده میکــردم که مریم لبــاس پوشــیده از اتاق
بیرون آمد و ســریع به اتاقی که پدرش آنجا بود ،رفت .بعد هم بلند گفت
بابــا ،ما همین طــوری لباس مهمونی پوشــیدیم ،هیچ دلیلی نــداره ها .از
اتــاق که بیرون آمــد ،به من لبخند پیروزمندانــهای زد و گفت دیدی به بابا
لو ندادم .خالصه که همســرم به آن معنا غافلگیر نشــد اما هر چه بود ،به
همه ما خوش گذشت.
این هفته یک فعالیت ســاده ،در زمانی مناسب به داد من رسید .سهشنبه
بود و خســتگی امانــم را بریده بود .خیلی خوابم میآمد .فاطمه مشــغول
نوشــتن تکالیفــش بود .اما مریم حوصلهاش ســر رفته بود و چون دوســت
داشــت زودتــر با فاطمه مشــغول بازی شــود ،دائــم مزاحم او میشــد .در
همین حین که از زور خســتگی چشــمانم نیمه بســته بود ،فکری به ذهنم
رســید .روبان بلندی را که چند وقت پیش بواســطه کادوی یکی از دوســتان
مادرانه
وارد خانه شــده بود ،به ســر یک چوب بســتنی محکم بســتم .بعد چوب با
نرگس عزیزی
روبــان را دســت مریــم دادم و جلو آینه قدی به او نشــان دادم کــه با تکان
دادن ایــن چــوب چطور میتواند روبان را به شــکلی زیبا بــه حرکت درآورد.
مریم خیلی خوشــش آمد .من هم همان کنار ،نزدیک شــوفاژ دراز کشیدم و چشمانم را بستم .حدود بیست دقیقهای
بیشــتر نخوابیــدم امــا همــان میــزان خواب هم برایــم کافی بود تا ســر حال شــوم .وقتی بلند شــدم ،فاطمه هنوز ســر
تکالیفش بود و مریم هم غرق تصویر خود و روبان در آیینه هنوز مشغول تکان دادن چوب بستنی بود.

غافلگیری پدر
به سبک دخترها!

دیدارشــان روزهای اول نوروز در پارک ســاعی حاال تبدیل به ســنتی شده بود که از پنج سال
پیش تا حاال همه ســاله تکرار میشد .برای خودشــان هم این برنامه از قبل مشخصشده
دلپذیر بود .خورشید مدام از پشت ابرها سرک میکشید بیرون و هوا را گرم میکرد و دوباره
روای 
تها
ی
پشــت ابرها پنهان میشــد و اجازه مــیداد باد خنک بهاری لرز به تنشــان بینــدازد .رویا و
ی
کرو
ســمانه مطابق هر ســال اول کلی پیاده راه رفتند و حرف زدند ،بعد توی کافهای نشستند و
انپزش
ک
حرف زدند.
 همیشه دم سال تحویل ،فکر اینم که امسال یک کار خیلی خفن و ویژه انجام بدهم.مثالً چی؟نمیدانم ،هر سال یک کاری .مثالً از امسال دیگر وقت تلف نکنم ،یا کالس زبان را مرتبتربروم ،به خودم سخت نگیرم یا...
سمانه مطابق معمول این موقعها ،خندهای کرد و گفت:
تا کی یادت مانده این قرارت؟اذیت نکن! تو هم که همهاش میزنی توی ذوق آدم .مخالف تغییر کردنی؟نــه اصالً هم مخالف نیســتم ،خیلی هم خوب اســت .فقــط دوســت دارم بدانم فرق 29اســفند با مثالً  29آبان یا ششــم تیر ماه چی هســت که تو فقط آن روز خاص به فکر تغییر
می افتی؟
خب شروع سال جدید ،فرق دارد با بقیه سال! فرق ندارد؟چه فرقی مثالً ؟نومنکنان جواب داد:
رویا کمی به فکر رفت و م 
دقیقاًنمیدانم چه فرقی ،ولی آدم یک فرقی توی دلش احساس میکند دیگر .تمام سالاز یــک چیزهایی در خودش ناراضی بوده و هوس یک چیزهایی را کرده .این موقع ســال...
نمیدانــم انــگار انگیــز ه داری که تمام دنیــا را زیروزبر کنی و بگویی از ایــن به بعد یک جور
دیگری خواهم بود .نمیدانم تأثیر تغییر هواست یا تعطیالت یا...
توچند
من با همین تغییر و زیروزبر کردن مشــکل دارم .مگر میشــود کسی که مثالً بیس سال عمرش یک جور زندگی کرده ،یک دفعه و از عید امسال جور دیگری رفتار کند؟
توچند سال همچنان دلش هم خواسته که یک جور دیگری زندگی کند.
خب تمام آن بیس چی باعث میشده که آن جور دیگر زندگی نکند؟هردو ســاکت شــدند و به فکر رفتند .دوســت نداشــتند از کلماتی مثل تنبلی و بیعرضگی
استفادهکنند.
سکانسهای دیده نشده
هم میخواسته بهتر زندگی کند و هم سختش بوده تن به تغییر بدهد.فرنوش صفویفر
آره خب ،بعد یک هوای بهاری به تنش می خورد و خانه تکانی و لباسهای نو و تعطیلروانپزشک
شدن کارهای روزمره و تکراری و انگار یک نفر دارد هلش میدهد به سمت تغییر!
درست است که هوا و تغییرات آن بیرون ،توی این انگیزه پیدا کردن مؤثر است( ،اینجا رویالبخند زد) اما اگر گذشته خودش را و تکرارهای قبلی را فراموش کند ،به نظرم زیادی خیالی میشود (اینجا رویا دوباره به فکر رفت).
کمی که در سکوت قدم زدند ،رویا انگار که دارد با خودش حرف میزند ،بلند گفت:
-یک کمی باید بتوانی اجازه بدهی که گول هوای قشنگ بهاری را بخوری که بتوانی بجنبی به سمت تغییر.

از امسال...
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