ﺑﺎ اﯾﻦ  ۵ﺗﺮﻓﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (CDCﭘﻨﺞ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای درزﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﺣﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻗﻄﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و دﯾﮕﺮ
ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺳﯿﻢدار

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻠﻮ ﯾﺎ رﯾﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ دارﻧﺪ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ از روی ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮ ﺧﻮرده
و درز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻨﯽ دارای ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮار اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮار ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺳﮏ را
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻨﯽ درزﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﻋﺪم ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ذرات دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﯿﻢ دار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﺑﺨﺎر ﮐﺮدن
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص

اﻏﻠﺐ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﯽﺑﺎﻓﺖ ) (Nonwoven fabricاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏ  N95دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻮرت را درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و
ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ً

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ) (NIOSHﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻘﻂ  ۵۹درﺻﺪ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﻓﻪ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ روی ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﺎﺳﮏ  N95ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﻘﺎ داده و
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن آن را ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی  N95ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.

ﮔﺮه زدن ﻣﺎﺳﮏ در اﻃﺮاف ﮔﻮش

اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﮏ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن درزﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺻﻮرتﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد CDC .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان اﻃﺮاف

ﮐﺎﻣﻼ درزﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در اﯾﻦ روش ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮی آن را در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺳﮏ
ﺻﻮرت را
ً
را ﺗﺎ ﮐﺮده و ﮔﺮهای ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮشﻫﺎ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ

ﺑﻪ ﮔﺮهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﻪای روی ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﻪای روی ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ )ﮐﻤﺘﺮ از  ۰.۳ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ( را ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ذرات  ۱ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﻪای درزﮔﯿﺮی را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﻪای و ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»ﻣﺎﺳﮏ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ زﯾﺮﯾﻦ را روی ﺻﻮرت ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯿﺶ از  ۹۲درﺻﺪ ذرات ﺳﺮﻓﻪ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﯽ ) ۴۲درﺻﺪ( ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ درزﮔﯿﺮی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﮔﺸﺎد ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد درز در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮدن )ﺑﺎﻧﺪاﻧﺎ( و ﯾﺎ ﺷﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﮏ را

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت
را درزﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻫﻮای ﮔﺮم از ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺳﮏ را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ

آﻣﺪن آن ﺑﺎ ﻫﺮ دم و ﺑﺎز ﻫﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ«.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

