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مقدمه

استفاده از ماسک بخشی از بسته جامع اقدامات کنترل 

ازجمله  بیماری ویروسی تنفسی  انتقال  عفونت است که 

توسط  ماسک  از  استفاده  می سازد.  محدود  را   19 کووید 

بیمار و کارکنان، هم اثر محافظتی برای کارکنان دارد و هم  

مانع انتقال آلودگی از بیمار به دیگران می  شود. 

به  دســت  بهداشت  رعــایــت  کنار  در  ماسک  از  استفاده 

اقدام های  همراه فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی ودیگر 

ایفا  کرونا  کنترل  در  حیاتی  نقش  عفونت،  از  پیشگیری 

فرد  از  تنفسی  ویروس های  انتشار  اوقات  بیشتر  می کند. 

به فرد و در تماس های نزدیک )در فاصله کمتر از 2متری( 

اتفاق می افتد.

انواع ماسک

ماسک پزشکی به عنوان ماسک طبی یا ماسک جراحی یا 

ماسک پرستاری معروف شده است. ممکن است سطحی 

نرم و صاف داشته باشد یا این که دارای پلیسه و چین دار 

باشد که با بند به گوش یا سر متصل می شود و از انتشار 

شرایط  در  ماسک ها  نوع  این  می کند.  پیشگیری  عفونت 

سعدیه مروتی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 
ورابط فصلنامه بهورز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

فرحنازشکارچی
کـارشنـاس آمـوزش بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

مهدی غالمی
کـارشـنـاس سـالمـت کـار
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

   اهداف آموزشی   

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه این مقاله:

با انـواع ماسک و کـاربـرد آن ها آشنـا شوند.

روش های صحیح استفاده ازماسک رابیان کنند.

نحـوه صـحیـح دفـع مـاسک را شـرح دهند.

روش های صحیح 
استفاده ازماسک ونحوه صحیح دفع آن 

راه آلودگی را
سدکن!
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عادی استفاده می شوند نه در مناطق با طغیان و شیوع 

باالی یک بیماری واگیر تنفسی.  البته در هنگام شیوع 

نیز  عــادی  افــراد  در  بیماری  انتشار  کنترل  بــرای  بیماری 

کاربرد دارد. این نوع ماسک ها چون به شکل کامل روی 

صورت قرار نمی گیرد، هنگام تنفس ممکن است میزان 

زیادی از هوای آلوده  از آن عبور کرده، وارد ریه فرد شود. 

شکل ماسک

ماسک از نظر شکل فیزیکی، شامل تاشو یا جوجه اردک 

به  که  اســت  گــونــه ای طراحی شــده  به  و  مانند هستند 

خوبی پوشاننده بینی، گونه ها و چانه باشند.

انواع ماسک های تنفسی وخصوصیات آن ها

کاربردماسک N95: ماسک های N95 ممکن است بدون 

یــا ســوپــاپــدار باشند. وجــود ســوپــاپ، تنفس را  ســوپــاپ 

تسهیل می کند و دمای پشت ماسک را کاهش می دهد، 

 N95 اما محافظت  هم کاهش پیدا می کند. ماسک های

حداقل 95 درصد ذرات معلق با اندازه 0/3 میکرون را 

حذف می کنند و در برابر مواد روغنی مقاوم نیستند. 

جاگیری بر روی صورت 

صــورت  روی  کــامــل  طــور  بــه  می بایست  ماسک ها  ایــن 

بندی  نشت  آزمــون  و  باشند  نداشته  نشتی  بچسبند، 

هربار قبل از استفاده انجام شود. باید به طور کامل بر 

روی صورت چسپیده و فاقد نشتی باشد.

نکته: استفاده از این نوع ماسک برای بیماران مبتال به 

کووید 19 و افراد مشکوک به این بیماری و همچنین کادر 

درمان ممنوع است. در هنگام دم، هوا  و آلودگی احتمالی 

از بدنه ماسک فیلتر می شود اما در هنگام بازدم هوا  و 

آلودگی از دریچه یا سوپاپ خارج شده و می تواند دیگران 

را آلوده کند.

نکات مهم در استفاده طوالنی مدت از ماسک

اگر ماسک آلوده به خون و سایر ترشحات بدن بیمار  	

است آن را دور بیندازید.

بعد از مراقبت نزدیک و لمس بیمار مبتال به عفونت،  	

ماسک را دور بیندازید.

ماسک  	 سطحی  آلــودگــی  از  می توانید  کــه  جایی  تــا 

جلوگیری کنید و  با استفاده از شیلد صورت بر روی 

روی  ماسک جراحی  یک  از  استفاده   ،N95 ماسک 

ماسک  با  بینی  و  دهــان  پوشاندن  یــا    N95 ماسک 

را  ویــروس  انتقال  خطر  که  کنید  اطمینان  جراحی، 

کاهش داده اید.

قبل و بعد از لمس یا تنظیم ماسک N95 دست خود  	

را با آب و صابون شست وشو داده یا با مایع الکلی 

ضد عفونی کنید.

شدن  	 شــل  مثل  فیزیکی  آسیب  دچــار  ماسک  اگــر 

روی  ماسک  مناسب  فیکس  عــدم  کشی،  نــوارهــای 

   انواع ماسک
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صورت، شکسته شدن قطعه فلزی روی بینی و... بود، 

آن را دور بیندازید.

اگر ماسک N95 بطور واضح آسیب دیده یا تنفس  از  	

درون آن سخت است، آن را دور بیندازد.

کاربرد ماسک جراحی

در برابر مایعات مقاوم است و در برابر پاشش یا اسپری 

مایعات  یا  دهــان  آب  مثل  بــزرگ  قطرات  بــدن،  مایعات 

ترشحات( بدن،  مایعات  خون،  ذرات  )اسپری  خطرناک 

حفاظت کافی برای استفاده کننده ایجاد می کند. میزان 

و  سرفه  با  بیمار  فــرد  توسط  که  عفونی  قطرات  انتشار 

این  البته  مــی دهــد.  کاهش  را  می شوند  ایــجــاد  عطسه 

قابل  کــنــنــده ســطــح محافظت  اســتــفــاده  ــرای  بـ مــاســک 

اطمینانی در برابر استنشاق ذرات هوابرد کوچک فراهم 

نمی کند و محافظ تنفسی محسوب نمی شود.

صــورت  روی  بــر  نامناسب  جاگیری  دلیل  بــه  همچنین 

هنگام تنفس، نشتی از اطراف آن اتفاق می افتد.

نکات مهم در استفاده از ماسک جراحی

باید  با بیمار  بار تماس  از هر  یکبار مصرف بوده و پس 

را  ماسک ها  ایــن  الیاف  شــود.  دفــع  بهداشتی  به شکل 

نوعی پارچه مصنوعی قابل تنفس تشکیل داده است. 

بالفاصله  استفاده  از  پــس  مصرف  یکبار  ماسک های 

درسطل دربسته دور انداخته شوند. ماسک های جراحی 

قابلیت استفاده مجدد یا شست و شو را ندارند.

ماسک های خانگی

ماسک های جراحی 3 برابر ماسک های خانگی مؤثرند. 

باید به عنوان آخرین راه حل  یک ماسک خانگی فقط 

برای جلوگیری از انتقال قطرات هوابرد تنفسی از افراد 

بهتر  خانگی  ماسک  وجــود  شــود.  گرفته  نظر  در  ــوده  آل

باشد.  نــداشــتــه  محافظتی  هیچ  ــرد  ف کــه  اســت  ــن  ای از 

افــراد  از  محافظت  در  دست ساز  پــارچــه ای  ماسک های 

در  شکاف هایی  آن هــا  اغلب  چــون  هستند  موفق  کمتر 

استنشاق  باعث  که  دارند  و فک  گونه ها  بینی،  نزدیکی 

قطرات ریز می شوند.

نحوه پوشیدن ماسک جراحی

ماسک جراحی را به گونه ای روی صورت قرار دهید . 1

که نوار فلزی در باال قرار گیرد و روی صورت محکم 

شده باشد. 

بندهای پشت سروگردن را ببندید.. 2

نوارفلزی روی قسمت باالیی بینی را متناسب با بینی . 3

تنظیم کنید. 

ماسک را به گونه ای روی صورت تنظیم کنید که همه . 4

بینی و چانه را بپوشاند.

خطرات احتمالی استفاده مداوم از ماسک پزشکی

خــود آلــودگــی  بــه دلــیــل دســتــکــاری مــاســک توسط  	

دست های آلوده

آلودگی بالقوه که در صورت خیس ماندن، خیس شدن  	

یا آسیب دیدن ماسک اتفاق می افتد.

ایجاد یا تشدید احتمالی ضایعات پوستی صورت 	

درماتیت تحریک کننده یا بدتر شدن آکنه 	

یا  	 از امنیت که منجر به رعایت کم  احساس کاذب 

نامناسب استفاده از سایر اقدام های پیشگیرانه شود.

نحوه صحیح دفع ماسک

اثربخشی   از  اطمینان  منظور  به  ماسک  مناسب  دفــع 

N95 ماسک  
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بیشتر در پیشگیری از انتقال بیماری ضروری است. برای 

دستیابی  به اهداف کنترل عفونت در شرایط عادی، روش 

معمول دفع بهداشتی ماسک ها پس از تماس نزدیک با 

بیمار استفاده یکبار مصرف از آن هاست. در بخش های 

جــمــع آوری  مخصوص  سطل  از  بیمارستان،  مختلف 

آلوده  حفاظتی  وسایل  دفع  جهت  عفونی  پسماند های 

مطابق قانون مدیریت پسماند عفونی استفاده می شود.

نتیجه گیری و پیشنهاد

کاربرد   نوع  به  بسته  و  دارنــد  مختلفی  انــواع  ماسک ها 

مورد استفاده قرار می گیرند. ماسک  را به گونه ای روی 

بپوشاند.  را  چانه  و  بینی  همه  که  کنید  تنظیم  صــورت 

روش دفع بهداشتی ماسک ها پس از تماس نزدیک با 

بیمار استفاده یکبار مصرف از ماسک هاست. 

مخصوص   سطل  از  بیمارستان،  مختلف  بخش های  در 

جمع آوری پسماند های عفونی برای دفع وسایل حفاظتی 

استفاده  عفونی  پسماند  مدیریت  قانون  مطابق  ــوده  آل

خطراتی  می تواند  ماسک  از  مــداوم  استفاده  می شود. 

را به دنبال داشته باشد. همچنین در منازل و ادارات از 

سطل های زباله در دار استفاده شود.

ماسک های پارچه ای دست ساز در 
محافظت ازافرادکمترموفق هستند 
چـون اغـلـب آن هـا شـکـاف هـایی در 
نزدیکی بینی، گونه هاوفک دارندکه 
باعث استنشاق قطرات ریزمی شوند.


