
 

 

 

دارد؟ تأثیر واقعاًآیا پوشیدن ماسک   

هستند  مؤثر هابیماریاینکه ماسک ها چقدر در جلوگیری از انتقال  زیادی مدرکی مبنی بر زمانمدتبرای 

.کندمیماسک را اثبات  تأثیرکه  است شدهانجامی زیادی هاپژوهشاما امروزه  ؛نداشت وجود  

یک پژوهش در سال 3102 انجام شد و بررسی کرد که چقدر ماسک میتواند در جلوگیری از انتقال بیماریهای 

اسک باشد. این پژوهش به این نتیجه رسید که استفاده از م تأثیرگذار اندشدهآلودهویروسی توسط افرادی که 

.دهدمیپخش کردن ویروس در هوا را توسط افراد آلوده تا سه برابر کاهش   

یک پژوهش دیگر با آماری که از تعداد زیادی دانش آموزان ژاپنی به دست آورد به این نتیجه رسید که 

«دهدمیال شدن به آنفوالنزای فصلی را کاهش پوشیدن ماسک احتمال مبت»  

پژوهشگران دیگر هم دریافتند که پوشیدن ماسک به همراه رعایت بهداشت و تمیزی دستها احتمال ابتال به 

.کندمیویروسی را بسیار کم  هایبیماری  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591312/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153448/


جلوگیری از ابتال است. برخالف فواید  ،هر نوع بیماری واگیردار و ویروسی بهترین روش درمان در مواجه با

احتمالی پوشیدن ماسک وجود  ضررهایهیچ مدرکی مبنی بر  هاپژوهشبر اساس آمار، شواهد و  شدهاثبات

 ندارد.

 

 چگونه ماسک بزاریم؟

مکرر پوشیده  طوربهکه درست و  کنندمیکمک  هابیماری به قال و مبتال شدنتماسک ها تنها در صورتی به ان

صحیح پوشیدن ماسک دقت کنید: هایدستورالعملشوند. در اینجا به   

 

ماسک بزنید. حتماًشخص بیمار  دو متری یفاصلهدر -  

روی بینی، دهان و چانه را  هایقسمتماسک را طوری روی صورت تنظیم کنید که بدون فشار زیاد تمام -

به آن دست نزنید. دربیاوریدماسک را  خواهیدمی کهوقتی. سعی کنید تا دپوشیده شو  

ماسک دارند. هاآننزدیک افراد دیگر ماسک بزنید. حتی اگر  حتماًاگر بیمار هستید، -  

ماسک بزنید تا افراد دیگر که با  حتماًبیمار هستید و نیاز دارید به پزشک مراجعه کنید  دهیدمیاگر احتمال -

اق انتظار هستند آلوده نشوند.شما در ات  

شلوغ بسیار باال است. هایمکانماسک بزنید زیرا احتمال ابتال در  حتماًدر هر مکان عمومی -  

یتان را هادستو  بی اندازیدبعد از استفاده آن را دور  حتماً کنیدمیاستفاده  بارمصرفیک هایماسکاگر از -

قبل از شستن حداقل به مدت  حتماً کنیدمیه دوباره دارند استفاده ی که قابلیت استفادهایماسکبشورید. اگر از 

 یک روز آن را در فضای آزاد قرار دهید.

استفاده بشورید. هر باربعد از  حتماًدوباره دارند را  یاستفادهی که قابلیت هایماسک-  

 

کنیم؟ ی استفادههایماسکاز چه   

خودشان را بسازند و بعضی  هایماسکخالقانه  هایروشبا  هاکنندهمصرفکمبود جهانی ماسک باعث شده 

 هایماسکتا با تولید ماسک به این کمبود کمک کنند. شاید  انددادههم تغییر مسیر  هاتولیدکننده



مناسب باشد اما  را تهیه کنند بزنند تا لوازم ضروری هامغازهخانگی برای اینکه مردم یک سر به  یشدهساخته

و توسط کادر درمان  پرخطرتا در شرایط  خاصی هستند یاستانداردهانیازمند  59ِان  جراحی و هایماسک

.استفاده شوند  

جراحی نیاز است تا بتوان با این  ماسک میلیون 95به  هرماهآمار سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که 

خرید برای  توانیدمیشما  درصد این نیاز را پاسخ بدهند. 01خواسته که تا  هاتولیدکنندهاز بحران مقابله کرد و 

جهانی مراجعه کنید. استانداردهایی داخلی و محلی در صورت رعایت هاتولیدکنندهماسک به   

 

59جراحی و ان  هایماسکتفاوت بین   

مقابل ذرات و قطرات موجود در هوا محافظت که شخص را در  اندشدهطراحیجراحی طوری  هایماسک

 .شوندمیهمچنین باعث جلوگیری از اسپری شدن ذرات به بیرون هنگام سرفه، عطسه و حرف زدن  .کنندمی

 گذاردمیاین ماسک باعث ایجاد یک سد فیزیکی بین بینی و دهان شخصی که آن را  یپارچهحالت شل 

 تائیداین ماسک ها توسط سازمان غذا و دارو  .دارندنمیرا بسته نگه  دور دهان کامالًماسک  هایگوشهو  شودمی

.کنندمیو پرستاران در هنگام مواجه با بیماران از این ماسک ها استفاده  پزشکاندندان، دکترهاو  اندشده  

و  دهدمیرا در یک فضای بسته قرار  هاآنو  گیردمیکامل دور دهان و بینی و بینی را  طوربه 59ماسک ان 

که  کاررفتهبه علتاینبهدر اسم این ماسک  59عدد  هدفش جلوگیری از ورود هرگونه ذرات موجود در هوا است.

پزشکی کالس دو محسوب  یوسیلهاین ماسک ها یک  درصد ذرات موجود در هوا را فیلتر کند. 59باید حداقل 

استفاده  هر بار)بعد از  هاآناز  باریکو فقط باید  اندپیشنهادشدهمشوند که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 

)هنگام مواجه کادر درمان با بیماران قرنطینه شده و شرایط صنعتی  و در شرایط خاص باید دور ریخته شوند(

استفاده کرد. (پرخطر  

زیر عمل کند: صورتبهباید  59سازمان غذا و دارو یک ماسک ان  معیارهایاساس  بر  

یه ذرات باالقابلیت تصف  

 داشتن دریچه

 زیست سازگاری

 قابلیت اشتعال

 ضد آب بودن



 

شوندمیجراحی چگونه ساخته  هایماسک  

 هستند و چندالیهدرصد جلوی انتقال یک بیماری را بگیرند. این ماسک ها  55تا  99جراحی باید  هایماسک

ذوب و دمیدن پالستیک ساخته  یپروسهاز  هاآنداخلی  یالیهباید حداقل سه یا چهار الیه داشته باشند. 

بتوان راحت با ماسک نفس کشید. این پروسه  که هم سازدمیفیلتر دارد  یالیه کیپروسهاین که  شودمی

 هایپارچه .آیددرمی ایرشتهحالت  و بعد با دمیده شدن به شودمیکه اول پالستیک ذوب  کندمیعمل  طوراین

کادر درمان  موردنیاز هایماسکو از این پارچه در ساخت  شوندمیتوسط همین پروسه ساخته اسپان باند 

.شودمیاستفاده   

با آن ماسک را روی بینی تنظیم کرد به این ماسک  توانمیاجزای جدیدی مثل یک نوار فلزی که  هاتولیدکننده

جهانی  معیارهایپوستی و سازگار با  هایحساسیتباید ضد آلرژی و ضد  حتماً. این ماسک ها اندکردنها اضافه 

 تولید شوند.

 

جراحی هایماسکبهترین مواد برای ساخت   

بر اساس مجله ی علمی و پژوهشی صنعتی، موادی که معموالً در تولید ماسکهای جراحی به کار میروند پلی 

ذوب و  فنّاوریاز  ربعمترمگرم بر  39و  شودمیاسپان باند استفاده  فنّاوریاز  مترمربعگرم بر  31) پروپیلن

 و اتیلن پلی ،کربنات پلی ،استایرن پلیاست.  پلی پروپیلنی ساخته شوند( هایپارچهتا  شودمیدمیدن استفاده 

هم برای تولید ماسک مناسب است. استر پلی  

اسپان باند به علت خاصیت نرم بودن، انتقال هوا، جلوگیری از پخش ذرات و خاصیت فیلتر باال در  هایپارچه

.شوندمیجراحی استفاده  هایماسک  

 

اسپان باند در ماسک هایپارچهاستفاده از   

. دهندمیامروزی را تشکیل  هایماسکجدید استفاده از پالستیک بخش عظیمی از تولیدات  هایفنّاوری

برای ساخت یک ماسک که  موردنیازتمام خصوصیات  شوندمیاسپان باند که از پلی پروپلین ساخته  هایپارچه

ردن تمام مواد مضر موجود در هوا از سالمت عموم محافظت کند را دارا است. ماسک ها باید عالوه بر فیلتر ک

اسپان باندی که به علت اینکه  هایپارچهبدهند.  کندمیاستفاده  هاآنتنفس راحت را به شخصی که از  یاجازه

http://jairjp.com/NOVEMBER%202013/02%20CHELLAMANI%201.pdf
http://jairjp.com/NOVEMBER%202013/02%20CHELLAMANI%201.pdf


ماسک ها استفاده  خصوصبهدر لوازم بهداشتی  کنندمیذرات را جذب  راحتیبههم مانع خوبی هستند و 

 هایماسکعالوه بر  واگیردار به اثبات رسیده است. هایبیماریی از انتقال برای جلوگیر هاآنو کارایی  شوندمی

باال استفاده شوند،  دماهایگرم و  روزهایند در توانمیباالیی دارند،  پذیریانعطاف اسپان باند خاصیت کشیدگی

 اتضروری رند.خاصیت سمی و شیمیایی هم ندا گونههیچدیگر دارند و  هایماسکنسبت به  تریطوالنیعمر 

قرنطینه  بیمارهایماسک فقط برای محافظت در برابر ذرات احتمالی موجود در هوا نیست. کادر درمان که با 

باید از ماسک استفاده کنند. استفاده از  حتماً کنندمیآلوده زندگی  شهرهایدارند و افرادی که در  سروکارشده 

برای حفظ بسیار ضروری است. رسیدمیآلودگی به اوج خودش ی که روزهایو در  شهرهاکالنماسک در   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


