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مقدمه:
در حین شیوع بیماریهای خطرناک مسری ،کارکنان مراکز بهداشتی درمانی بر اساس نوع شغل و کاری که انجام می
دهند می بایست از ماسکهای مناسب استفاده کنند .اکثر ماسک ها طوری طراحی شده اند که قادر به پوشاندن کامل
دهان و بینی استفاده کننده باشند .کاربرد عمده آنها محافظت از بروز بیماریهای عفونی در کارکنان بهداشتی درمانی
و همچنین حفاظت از بیماران در برابر بیماری های عفونی ناشی از هوا  ،مایعات بدن و ذرات معلق است .این ماسکها
به عنوان یک محافظ در برابر ذارت معلق عفونی در فضا شناخته شده و استفاده از آنها در حین انجام اعمال جراحی
نیز توصیه می گردد .استفاده از وسایل حفاظت فردی همواره آخرین راه کنترل عوامل زیان آور در محیط کار می
باشد اما در خصوص بیماری کوید  19با توجه به امکان انتقال سریع بیماری و شیوع باال توصیه می گردد در
محیطهای کاری از روشهای تلفیقی کنترلی یعنی مهندسی(مثل طراحی تهویه)  ،مدیریتی (کاهش زمان کاری
پرسنل ،آموزش کارکنان و )...و وسایل حفاظت فردی بصورت همزمان استفاده شود .در حال حاضر انواع مختلفی
از ماسک در بازار وجود دارد که گاها کارکنان در استفاده از آنها دچار تردید یا سردرگمی می شوند .بر اساس
گایدالینهای فعلی استفاده از ماسک در کارکنان بهداشتی درمانی می بایست بر اساس نوع فعالیت پزشکی و میزان
ریسک مواجهه انجام شود.

انواع ماسکها:
 )1ماسک های صورت :این ماسکها معموال یک یا دو الیه بوده و برای پوشاندن بینی و دهان استفاده می شوند.
ماسکهای صورت معموال کاربرد پزشکی نداشته و فقط برای محافظت یک طرفه و پیش گیری از خروج مایعات
بدن و ورود هوا میتوان از آنها بهره برد .این ماسک ها در برابر مایعات و خون مقاوم نبوده و معموال برای استفاده
بیماران مبتالء به عفونتهای تنفسی توصیه می شوند.

 )2ماسک پزشکی ) : (Surgical maskماسک های پزشکی که به عنوان ماسک های جراحی نیز
شناخته می شوند برای پوشاندن دهان و بینی در نظر گرفته مورد استفاده قرار می گیرند .آنها با موادی طراحی شده
اند که می توانند ذرات بزرگ  ،ترشحات و  ...را فیلتر کنند  ،همه این موارد ممکن است حاوی ویروس یا باکتری
هایی باشد که برای کارکنان مضر باشد  .با این حال  ،ذرات کوچک ممکن است هنوز هم بتوانند به یک ماسک
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پزشکی نفوذ کنند .ماسک فقط با اندازه مناسب صورت کارآمد است ،شکاف بین ماسک و پوست باعث می شود
آالینده ها وارد مجاری تنفسی فوقانی شده و منجر به بروز عفونتهای تنفسی گردند .این ماسکها دارای سه الیه
بنددار  ،در برابر خون ترشحات و حدود  %95نیز در برابر ذرات باکتری ها و ویروسها مقاوم هستند ،این ماسک ها
بیشتر از ماسک های معمولی به صورت می چسبند و مانع از تماس های مکرر دست ها با صورت به ویژه دهان و
بینی میشوند .استفاده از این ماسکها معموال برای  2ساعت پی در پی میباشد.

 )3انواع ماسکهای فیلتردار ) : (Respiratorماسکهای فیلتردار معموال بصورت چند الیه ساخته می
شوند و طول عمر آنها بین  8تا  12ساعت متغیر است .این محصوالت بطور کامل مجرای تنفسی را پوشش می دهد
که این امر مانع از ورود ذرات معلق و باکتریها و ویروسها به داخل بدن می شود .این ماسکها معموال یکبار مصرف
می باشند هر چند بر اساس توصیه  CDCدر شرایط پاندمی و کمبود ماسک کادر درمان میتوانند در بخشهای
بیماران کرونایی از یک ماسک چند نوبت و یا با مدت طوالنی تر استفاده کنند .این ماسکها با امنیت بیشتری روی
صورت قرار می گیرند و قادر هستند ذرات موجود در هوا را فیلتر کنند.
 ماسک  :N95این ماسکها با استاندارد انستیتوی ملی ایمنی و سالمت شغلی آمریکا ) (NIOSHتولید
میشوند .در حالی که یک ماسک  N95می تواند  ٪95از ذرات بزرگتر از  0.3میکرون را فیلتر کند ،هنوز
 ٪5احتمال وجود دارد که ذرات معلق بتوانند در دستگاه تنفس نفوذ کنند.
 ماسک  :FFP2ماسک های  FFPکه با استاندارد اروپایی  EN149: 2001طبقه بندی شده اند.
این ماسکها قادر به فیلتر کردن  % 94ذرات باالی  0.3میکرون می باشند و عملکردی مشابه ماسکهای
 N95دارند.

بر اساس توصیه  CDCدر شرایط پاندمی کادر درمان میتوانند در بخشهای بیماران
کرونایی از یک ماسک چند نوبت و یا با مدت طوالنی تری استفاده کنند .الزم است در
زمانهای بین استفاده ،ماسک داخل پاکتهای کاغذی تمیز نگهداری شود.
بالبالالبتالتالتالتالتلتالتالتالتالتت
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سایر انواع ماسک های فیلتر دار:
ماسک  :N99ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از  0.3میکرون با فیلتراسیون %99
ماسک  :N100ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از  0.3میکرون با فیلتراسیون %99.97
 : FFP1ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از  0.3میکرون با فیلتراسیون  80درصد

 : FFP3ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از  0.3میکرون با فیلتراسیون  99درصد

کادر درمانی که اقدامات تولید کننده آئروسول برای بیمار انجام می دهند می بایست حتما از ماسک  N95مورد
تایید  NIOSHمعادل  FFP2اروپا با سایز مناسب صورت خود استفاده نمایند و حتما بعد از پوشیدن ماسک از
عدم نشت هوا با انجام مانور  Fit testیا  Seal-checkمطمئن شود .ریش های بلند بدلیل ممانعت در Fit
شدن ماسک ،می تواند کارایی ماسک را کاهش دهد .ضد عفونی این نوع ماسکها با اشعه  UVدر زمانهای کمبود
ماسک و پاندمی تحت شرایط خاص (بشرط سالم بودن ماسک و عدم آلودگی آن با خون و ترشحات بیمار) امکان
پذیر است.
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برخی اقدامات تشخیصی درمانی تولید کننده آئروسل:

)Aerosol Generating Procedures (AGP
 تعبیه یا خروج لوله تراشه
 برونکوسکوپی
 احیا قلبی -ریوی
 تهویه دستی کمکی قبل از انتوباسیون)(Manual Ventilation
 تراکئوتومی
 تهویه کمکی غیرتهاجمی )(Non-Invasive Ventilation
 برخی اقدامات دندانپزشکی
.

تفاوت بین ماسک پزشکی و ماسک  : N95ماسک  N95وسیله ایست برای جلوگیری از  %95ذرات بسیار
کوچک استفاده میشود برخالف ماسک های پزشکی ماسک  N95با امنیت بیشتری روی صورت و پوست قرار
میگیرد و قادر است ذرات ریز موجود در هوا را فیلتر کند .ماسکهای  N95برای زمانهای طوالنی تری قابل استفاده
هستند  .برخی از این ماسکها دارای دریچه بازدمی هم هستند که تنفس را برای فرد استفاده کننده راحت تر می کند.
هر نوع ماسک  N95یا  FFP2باید با مشخصات و دستورالعمل های دقیق از سازنده تهیه شده و توضیح دهد که
چگونه و با چه میزان اطمینان میتوان ماسک را استفاده کرد.
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دستورالعمل استفاده از ماسکهای تنفسی بر اساس گایدالین سالمت عمومی انگلستان )(PHE
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توصیه های  WHOدر خصوص وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کادر درمان در مقابل
ویروس کووید 19-بر اساس نوع کار:
 کارکنان تریاژ :ماسک پزشکی ()Medical mask
 کارکنان مسوول جمع آوری نمونه های تنفسی :دستکش ،گان ،ماسک پزشکی،
عینک یا شیلد صورت
 کارکنان بخشهای درمانی بیماران تایید شده کووید( 19-بدون پروسجرهای
تولید کننده آئروسل)  :دستکش ،گان ،ماسک پزشکی ،عینک یا شیلد صورت
 کارکنان مسوول جابجایی بیماران تایید شده کووید 19-و مراقبت کنندگان
مستقیم این بیماران :دستکش ،گان ،ماسک پزشکی ،عینک یا شیلدصورت
 درمانگر بیماران تایید شده کووید(19-با پروسجرهای تولید کننده آئروسل):
دستکش ،گان ،رسپیراتور( N95یا  ،) FFP2عینک یا شیلد صورت

بر اساس نتایج مطالعات انجام شده استفاده از ماسک در کادر درمان می بایست حتما بر اساس نوع کار و میزان
ریسک مواجهه و همراه با استفاده از سایر وسایل حفاظتی همچون شیلد ،گان و ...انجام شود .صرف استفاده از
وسایل حفاظت فردی در پیشگیری از بروز بیماری کافی نبوده و حتما می بایست همزمان به ارائه تجهیزات،
آموزشهای الزم به کارکنان داده شده و توصیه های الزم در زمینه لزوم رعایت اصول بهداشت فردی و بویژه رعایت
بهداشت دست و تماس نیز انجام شود.
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نحوه استفاده از ماسک تنفسی

بطور کلی برای استفاده صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید:
 .1دست هایتان را بشویید.
قبل از اینکه ،به ماسک دست بزنید ،باید دستهایتان تمیز باشند .آنها را با آب و مایع دستشویی

بشویید.

 .2ماسک را بررسی کنید :
هنگامی که یک ماسک جدید را از جعبه در می آورید  ،آن را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید که هیچ
گونه نقص  ،سوراخ و پارگی در ماسک وجود ندارد .اگر ماسک دارای نقایص  ،سوراخ و شکاف است ،

آن را دور ریخته و ماسک جدید (استفاده نشده) دیگری را انتخاب کنید.
 .3ماسک را روی صورتتان قرار دهید

تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد .با توجه به نوع و شکل آن ،میتوانید ماسک مناسب
را انتخاب و استفاده کنید .ماسک را به صورت و زیر چانه خود بچسبانید .پس از آنکه ماسک کامالً ایمن
شد  ،آن را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که صورت و دهان شما را پوشانده است  ،و لبه پایینی زیر چانه شما

قرار دارد.

 .4گیره بینی ماسک را تنظیم کنید
مورد دیگری که باید برای نحوه استفاده از ماسک تنفسی در نظر داشته باشید ،تنظیم گیره بینی
است .پس از اینکه ماسک به خوبی روی صورت شما قرار گرفت ،از انگشت شصت و اشاره استفاده
کنید ،تا ماسک روی تیغه بینی تان حسابی محکم شود.
 .5ماسک را امتحان کنید

در مرحله آخر ،چند مرتبه داخل ماسک نفس عمیق بکشید .و پروتکل تصویر شماره  2را با دستان
تمیز اجرا کنید .مطمئن شوید که هوا از جداره ماسک نشت نکند .با آرامش نفس بکشید.
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تذکر :ماسک های تنفسی عموما وسیله ای یکبار مصرف هستند  .پس از استفاده در محیطهای آلوده ،باید آن

را داخل سطل زباله بیاندازید .برای برداشتن ماسک از گوشه ها ،بندها یا کش آن استفاده کنید .بهیچ وجه

نباید جلوی ماسک را لمس کنید چراکه قسمت جلویی و فیلتر ماسک میتواند موجب انتقال آلودگی به شما

شود .الزم است قبل از برداشتن ماسک و بعد از آن دستها شستشو شود.
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