ﻫﺸﺪار ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،آذر ۱۳۹۹
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻞ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن اﺗﺎقﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ و

ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻧﻮر ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎب دردﻧﺎﮐﯽ در ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﻮﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﺖ« ﯾﺎ

»ﺑﺮف ﮐﻮری« ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺎﻣﯽ وﺿﻌﯿﺖ  7ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ دﭼﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﻓﻮﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻗﺮﻣﺰی ﭼﺸﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﯿﺰی در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ از ﺳﻮزش ﺷﺪﯾﺪ ،دردﻧﺎک و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از

ﺑﯿﻤﺎران ،ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه  UVرا در ﻣﻨﺰل ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻻﻣﭗﻫﺎی
 UVرا در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﻟﺘﻬﺎب ﭼﺸﻢ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻮر  UVﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﻃﻼع داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر  UVواﻗﻌﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﻮی اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﻣﭗﻫﺎی  UVﺑﺮای
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ آﻣﻮزش دﯾﺪه دارد ﺗﺎ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
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