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  پيش زمينه

گروه هدف را ارائه ميدهد.  N95از ماسك هاي  كوتاه مدت و طوالني مدت اين نوشته روش هاي مناسب در مورد نحوه استفاده

ريسك ابتالي درمانگران و كادر باشد تا از  در مراكز بهداشت مياران برنامه هاي محافظت تنفسي ذگ سياست ،اين راهكارها

  بهداشتي كاسته شود. 

گايدالين كاهش يابند.  N95ذخاير ماسك هاي همه گيري هاي بيماري هاي تنفسي ممكن است به هنگام دوره هاي آنفلوانزا و 

يدالين نيافتد. اين گادهند كه سالمتي كادر درماني نيز به خطر  پيشنهاد ميراهكارهايي را براي مقابله با اين مشكل  ،CDCهاي 

  دهند كه: ها پيشنهاد مي

 تا حد ممكن با استفاده از راهكار هاي مهندسي و غيره كاهش يابد. تعداد افرادي كه نياز به ماسك دارند  •

 .هاي فيلتردار استفاده شود در صورت امكان از انواع ديگر ماسك •

 .رائه شودها ا آموزش هاي الزم براي مصرف طوالني مدت و حتي مصرف مجدد ماسك •

 به عفونت را دارند در اولويت استفاده از ماسك قرار گيرند. ابتال  بيشترين ريسكافرادي كه  •

  

نياز به راهنمايي در . در صورت داردتمركز ) limited reuse(ده محدود مجدد والني مدت و استفاطاين نوشته بر روي استفاده 

  مشورت نماييد.  NIOSH يا و  CDCهر يك از زمينه هاي ديگر لطفا با 

تماس نزديك در شرايط غير اضطراري (مثل  N95اين نوشته گايدالين هاي موجود در مورد استفاده مجدد ماسك هاي همچنين 

  .سل) را مورد بازبيني قرار ميدهدتال به با فرد مب

  

  تعاريف

 صورت روي متعدد بدون برداشتن ماسك از ، استفاده از ماسك براي تماس نزديك با بيمارانمنظور از استفاده طوالني مدت

تاق هاي ن قرارگيري بيماران در او همچني يكسان استفاده طوالني مدت به هنگام مبتال بودن بيماران به پاتوژن تنفسيميباشد. 

كاهش مصرف ماسك در يكي از راه حل هاي استفاده طوالني مدت مخصوص و يا بخش هاي بيمارستان كاربرد دارد. انتظار 

  پاندمي ها و همه گيري هاي گذشته بوده است. 

بعد از هر مواجهه اطالق هه با بيماران متعدد و برداشتن ماسك از روي صورت در مواجاستفاده مجدد به استفاده از ماسك 

ه تفاداسجهه بعدي با فردي بيمار استفاده شود. اميشود. ماسك پس از هر مواجهه در شرايط مناسب نگهداري ميشود تا در مو

 با برخورد منتقل نمي كه يدهه ها است كه در مواجهه با بيماري هاي )non emergency reuse(ضروريمجدد غير

  CDC، براي جلوگيري از سل،)  كاربرد دارد. براي مثالpathogens in which contact transmission is not a concernشوند(

وجود دارد. البته به ) disposable mask( خود يكبار مصرفماسك امكان استفاده مجدد از همان فرد از  پيشنهاد ميدهد كه



 انمكگايدالين هاي كنترل عفونت همان ماسك قابل مصرف و شرايط نگهداري مناسب داشته باشد و با توجه به شرطي كه 

  استفاده شود. 

) FFR، تعداد دفعات استفاه از همان فيلتر (مورد استفاده قرار مي گيرددد مج N95حتي هنگامي كه ماسك  شده استتوصيه 

شناخته  ")limited reuseاستفاده مجدد اما محدود ("اغلب بعنوان  N95. بنابراين، استفاده مجدد از ماسك تنفسي شودمحدود 

بلي هاي تنفسي ق هنگام شيوع پاتوژنمحدود بعنوان يك گزينه براي محافظت از دستگاه تنفسي در  مي شود. استفاده مجدد اما

  و پاندمي ها توصيه شده است و بطور وسيعي بكار مي رود.

  اجرا

را مي  N95 تنفسي ماسكهاي اما محدود از مجدد استفاده يا طوالني مدت استفاده اجازه كه هايي سياست اجراي براي تصميم

 هاي بخش با مشورت مي كنند از طريق مديريت را تنفسيدستگاه  حفاظت برنامه گرفته شود كه متخصصاني توسط دهد بايد

تصميم براي اجراي اين شيوه ها . محلي/  عمومي دولتي بهداشتي ادارت ورودي با عفونت بخشهاي كنترل حرفه اي و بهداشت

ل، شيوع مثال، راه هاي انتقا هاي پاتوژن عامل بيماري زايي دستگاه تنفسي (بعنوان بايد بصورت موردي و با درنظر گرفتن ويژگي

عرضه شده قابل  N95شدت بيماري) و شرايط محلي (مثالً تعداد دستگاه هاي تنفسي  منطقه، ميزان حمله عفونت و بيماري در

دسترس، ميزان استفاده از دستگاه تنفس رايج، موفقيت ساير راهكارهاي حفاظت از دستگاه تنفس و غيره) گرفته شود. برخي از 

هداشتي ممكن است قبل از مشاهده كمبود ماسك، استفاده طوالني مدت يا مصرف مجدد بطور محدود را اجرا كنند، مراكز ب

بويژه  CDCبراي اينكه در زمان اوج تقاضا منابع كافي در دسترس باشد. در شرايط غيراضطراري (روتين)، توصيه هاي فعلي  

  نسبت به پاتوژن نيز بايد مشاوره شود. 

بعدي مراحل مشخصي براي راهنمايي اجراي اين توصيه ها ارائه شده است، تا سبب به حداقل رساندن چالش  در بخش هاي

  هاي ناشي از استفاده طوالني مدت و استفاده مجدد، و محدود كردن خطرات شود.

 

  هاي تنفسي توصيه هاي استفاده طوالني مدت از ماسك

جدد آن سفارش مي شود، زيرا انتظار مي رود كمتر لمس شود و در نتيجه استفاده طوالني مدت از ماسك بيشتراز استفاده م

خطر انتقال از راه تماس كاهش يابد. براي كسب اطالعات بيشتر در مورد انتقال تماسي و خطرات ديگر درمورد اين روشها، به 

  بخش خطر استفاده طوالني مدت يا استفاده مجدد از ماسك تنفسي مراجعه كنيد. 

نكته مهم براي استفاده طوالني مدت و ايمن اين است كه ماسك بايد شكل و عملكرد خود را حفظ كند. كارگران كارخانه 

براي چند ساعت بدون وقفه استفاده مي كنند. تجربه نشان مي دهد كه ماسكهاي تنفسي مي توانند  N95بطورمعمول از ماسك 

مل كنند. برخي از مطالعات تحقيقاتي كارمندان بهداشتي را براي يك آزمون ساعت استفاده مستمر يا متناوب خوب ع 8در طي 

را براي چندين ساعت در محيط كار استفاده كردند. بنابراين، حداكثر طول مدت استفاده  N95فراخواندند و يك ماسك تنفسي 

بهداشتي (بعنوان مثال، دور  دغدغه هاي مستمر از ماسك در محل هاي كار بهداشتي بدون گرد وغبار تحت تأثير يك سري

انداختن ماسك بدليل آلوده شدن) يا مالحظات عملي (بعنوان مثال، نياز به استفاده از سرويس بهداشتي، خوردن غذايي و غيره) 

  است، به جاي اينكه ساعت مشخصي براي آن تعيين شده باشد.  

فاظت از سيستم تنفسي بايد از انجام و كنترل آن اطمينان مجاز باشد، مديران برنامه هاي ح N95اگر استفاده مستمر از ماسك 

(بعنوان مثال، استفاده از موانع براي جلوگيري كردن از اسپري قطرات آلوده كننده)  N95حاصل كنند تا آلودگي سطح ماسك 

 ل رساندن تماس ضروريبه حداقل برسد و در نظر گرفتن آموزشها و يادآور كننده هايي (مانند پوستر) براي كاركنان و به حداق

(برداشتن ماسك  donning) در روش PPEبا سطح تنفسي، پايبندي زياد به بهداشت دست، و لوازم محافظت شخصي مناسب (

  (برداشتن ماسك پس از مواجه با هر بيمار واستفاده مجدد آن در مواجه بعدي). doffingپس از مواجه با هر بيمار) و 

 

  در مراكز درماني و بهداشتي N95ك راهنماي كتبي استفاده از ماس

بعد از انجام مراحل توليد آئروسل ( انتئباسيون، ساكشن، اندوتراكيال، برونكوسكوپي و ...) استفاده  N95از ماسك  -1

 نكنيد.



 به ترشحات خوني، دهاني، دهاني و ساير مايعات بدن بيمار تماس پيدا كرد آنرا دور بيندازيد. N95اگر ماسك  -2

 بعد از مراقبت مراقبت نزديك و لمس بيمار مبتال به عفونت ماسك را دور بيندازيرد. -3

استفاده از شيلدهاي محافظتي تا انجايي كه ممكن است از آلودگي هاي سطحي ماسك جلوگيري شود به طوريكه با  -4

 شو، استفاده از ماسك جراحي براي بيمار ميتوان از آلودگي سطح آن كم كرد.ستقابل ش

 N95شستشوي دست با اب و صابون  ويا اب با مواد ضدعفوني كننده با پايه الكل قبل و بعد از لمس يا تنظيم ماسك  -5

 فراموش نشود. ( حتي براي جابهجايي ماسك روي صورت و يا محكم كردن بند آن روي صورت).

 به مدت طوالني از يك ماسك استفاده نكنيد. -6

 

ب صورت زير تهيه و نصكتبي براي راهنمايي كارمندان به اكز درماني بايد دستورالعمل هاي به منظور استفاده مجدد از ماسك مر

  كنند:

 هر ماسكي كه خراب شده است يا نفس كشيدن در آن سخت باشد بايد دور انداخته شود.  -1

اثير عواملي از هيچ شواهدي مبني بر تعداد استفاده مجدد از يك ماسك وجود ندارد. استفاده مجدد از اين ماسك تحت ت

جمله عملكرد تنفسي فرد استفاده كننده و آلودگي ماسك مورد توجه قرار بگيرد. با وجود اين ممكن است شركت توليد 

  كننده آن دستورالعمل هاي ويژه اي در مورد استفاده مجدد اين ماسك در نظر داشته باشد.

توصيه هاي زير براي به حداقل رسيدن هرگونه خطر انتقال تماس بين افراد و يا كاهش عملكرد تنفسي فرد دور انداخته 

  شود. 

مجريان برنامه هاي پيشگيري و كنترل عفونت مراكز درماني بايد از واشينگ  N95مجدد از ماسك  در صورت استفاده -1

تا از آلودگي سطوح ماسك جلوگيري شود. مي توان با استفاده  هاي سطوح اداري در محل كار اطمينان حاصل كنند

،   ppeكردن  offاز آموزش فردي يا گروهي و يا استفاده از پوسترهايي آموزش هاي بهداشت دست، تكنينك صحيح 

 خنك كردن ان پيشنهاد مي گردد. 

 

 نند:قال بيماري به صورت زير  را تاكيد كامكانات بهداشتي بايد به صورت كتبي توصيه هايي براي كاركنان جهت كاهش انت

بعد از انجام مراحل توليد آئروسل ( انتئباسيون، ساكشن، اندوتراكيال، برونكوسكوپي و ...) استفاده  N95از ماسك  •

 نكنيد.

 به ترشحات خوني، دهاني، دهاني و ساير مايعات بدن بيمار تماس پيدا كرد آنرا دور بيندازيد. N95اگر ماسك  •

 بعد از مراقبت مراقبت نزديك و لمس بيمار مبتال به عفونت ماسك را دور بيندازيد. •

و/يا هنگام پروسيجر هاي  N95از شيلد صورت قابل تميز كردن (ترجيحا) يا يك ماسك جراحي برروي رسپيراتور  •

  ديگر(نظير ماسك گذاشتن براي بيماران، استفاده ار كنترل ها) استفاده كنيد تا آلودگي سطحي رسپيراتور كمتر شود.

رسپيراتورهاي استفاده شده را در فواصل بين استفاده ها در محل هاي مشخص آويزان كنيد، يا در محفظه هاي تميز  •

اي كاغذي نگه داري كنيد جهت كاهش انتقال آلودگي از يك رسپيراتور به ديگري، آن و داراي تهويه نظير كيسه ه

ها را طوري نگه داري كنيد كه با يكديگر تماس نداشته باشند. استفاده كننده هر رسپيراتور كامال مشخص باشد. 

  محفظه هاي نگهداري بايد دور ريخته شوند يا مرتبا تميز شوند.

ا تنظيم كردن رسپيراتور (جهت فيت كردن آن بر صورت يا ايجاد حس راحتي) دست ها را قبل و بعد از دست زدن ي •

  با آب و صابون بشوريد يا از محلول هاي ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيد. 

در از تماس با سطح داخلي رسپيراتور خودداري كنيد. در صورت ايجاد تماس ناخواسته بهداشت دست را آنطور كه  •

  باال توضيح داده شد اجرا كنيد.

استفاده شده بر روي صورت از دستكش تميز (غير استريل) استفاده  N95در هنگام پوشيدن يا تنظيم كردن رسپيراتور  •

 كنيد. پس از پوشيدن و اطمينان از راحت بودن آن برروي صورت و عدم وجود فضاي نشتي دستكش را دور بيندازيد. 



مال كاهش كارآيي رسپيراتور، مديران بخش محافظت تنفسي بيمارستان بايد با توليدكننده از نظر تعداد جهت جلوگيري از احت

مشورت كنند. در صورتي كه چنين دستورالعملي موجود نبود، اطالعات موجود   N95دفعات قابل استفاده بودن يك رسپيراتور 

. مديريت بايد آموزش هاي اضافي و/يا يادآوري هايي براي استفاده بار استفاده نشود 5توصيه ميكنند از يك رسپيراتور بيش از 

كنندگان از جهت تكنيك هاي استفاده صحيح رسپيراتور نظير معاينه از جهت آسيب فيزيكي رسپيراتور در نظر بگيرد. (براي 

ر آيا قطعه روي بيني يا ساي مثال آيا بند ها شل شده اند و كشش الزم براي نگه د اشته شدن و عدم نشت رو فراهم نمي كنند؟

  اجزا خراب است؟) مجتمع هاي درماني بايد براي كاركنان خود پروسيجر هاي زير را به صورت نوشته فراهم كنند:

دستورات نحوه استفاده از رسپيراتور كه توسط شركت سازنده فراهم شده است را به دقت دنبال كنيد. (نظير نحوه  •

  چك كردن عدم نشتي)

يا در صورت نبود اين اطالعات حداكثر توسط شركت سازنده اعالم مي شود (ات استفاده از رسپيراتور كه حداكثر دفع •

  بار) و نحوه معاينه رسپيراتور را رعايت كنيد.  5

  هر رسپيراتوري كه واضحا خراب است و يا تنفس با آن مشكل است را دور بيندازيد. •

  دي كنيد تا خراب يا دفرمه نشوند.رسپيراتور ها را در بين دفعات مصرف بسته بن •

مواجهه ثانويه ممكن است در صورت استفاده مشترك چند نفر از يك رسپيراتور كه حداقل يك نفر آلوده است (چه  •

عالمت دار و چه بدون عالمت) ايجاد شود. به همين جهت هر رسپيراتور بايد توسط يك نفر استفاده شود. جهت 

هاي واضح و نوشته شده زير  لسپيراتور ها مجتمع هاي بيمارستاني بايد دستورالعمجلوگيري از اشتراك ناخواسته ر

  فراهم كنند.  نرا براي استفاده كنند گا

گذاري شوند تا فرد ديگري از آن وي بندها) بين دفعات استفاده ناممحفظه ها و يا خود رسپيراتور ها (براي مثال ر •

  استفاده نكند.

  

  هاي تنفسيو استفاد مجدد ماسك خطر استفاده طوالني

 N95هاي تامين ماسك در شرايط محدوديت در بالقوههاي تنفسي داراي مزاياي مدت و مجدد ماسكاگر چه استفاده طوالني

هاي ماسك برخي از اين گسترش است.در حال ماسك استفاده  شيوه ياين  ازها نگرانيال حاضر حدر يكبار مصرف است، اما 

اين  گانكنندشده توسط توليدارائه يهادستورالعمل از برخيدر هستند.  FDA توسط استفاده مجددتوصيه هنوز فاقد  تنفسي

از هر بار استفاده از مصرف آن را دور بريزيد (به عنوان مثال، فقط براي يكبار استفاده)، در حالي كه كه پس  شده، توصيه وسايل

)، استفاده مجدد را امكان هاي مشخصعفونت در محل (استاندارددر صورت مجاز بودن استفاده از سياست كنترل برخي ديگر 

 هاي آلوده است. يكريسك خطر در اين زمينه، انتقال تماسي از طريق تماس با سطح ماسكشاخص بيشترين  .پذير مي سازند

هاي ها و يا با ماسك، چشمبا صورتبار تماس  25به طور ميانگين  هر شيفت كاري به ازاي مطالعه نشان داده است كه پرستاران

N95  در طول استفاده طوالني دارند. انتقال تماسي به صورت تماس مستقيم با ديگر افراد و همچنين از طريق تماس غيرمستقيم

  دهد.مي د، رخ شونلمس مي انوسيله ديگركردن سطوح كه در نهايت بهوسيله تماس و آلودهبه

كننده و از فرد استفاده وسيله تماس با دستانطور بالقوه بهتوانند بههاي تنفسي ميهاي دستگاه تنفسي در سطوح ماسكپاتوژن

اند كه برخي از تلقيحي)، انتقال يابند. اگر چه مطالعات نشان دادهصورت (خود  مجدد طريق خطر ايجاد عفونت از طريق لمس

در ند. مانب باقي زادر حالت بيماريهاي تنفسي براي مدت طوالني در سطح ماسك مي توانند زاي دستگاه تنفسيعوامل بيماري

، نشان داده شده است )reaerosolizationيا  resuspensionبه هوا ( يزامجدد عوامل بيماري انتشارمطالعات انتقال ميكروبي و 

  ند.اافتاده در ماسك به دام ،شدهسه يا سرفه تحريكتماس يا به دنبال عطپس از  زادرصد عوامل بيماري 99,8بيش از 

ر رايج دهاي هاي كه منشاء آن بيماراني هستند كه به پاتوژنپاتوژن سايرد با نتوانمي هاي تنفسي احتماالً همچنين، ماسك

(به عنوان مثال، استافيلوكوكوس اورئوس  لوده شوندآ، باقي مي مانندطوالني در محيط  مدتهاي درماني مبتال هستند و محيط

ها هاي مقاوم به ونكومايسين، كلستريديوم ديفيسيل، نورو ويروس، و غيره). اين ميكروارگانيسممقاوم به متي سيلين، انتروكوكس

ق گران از طريماسك را آلوده سازند و به نوبه خود از طريق خود تلقيحي و يا به دياز هاي فرد استفاده كننده توانند دستمي

  غيرمستقيم انتقال يابند. تماس



زشكي هاي پ تواند تحت تأثير نوع روشهاي تنفسي ميطوالني و استفاده مجدد از ماسك خطرات انتقال تماسي هنگام استفاده

تنفسي توسط اسپري قطرات يا رسوب  هايهاي مهندسي و كارآمد، كه بر ميزان آلودگي ماسكو نوع استفاده موثر از كنترل

هاي پزشكي همچون برونكوسكوپي، القاي خلط يا لوله قرار گيرد. به عنوان مثال، ذرات معلق ناشي از روش ،ذرات معلق در هوا

 ترلهاي كنشوند، در حالي كه روشهاي تنفسي ميسطح ماسك در گذاري درون تراشه احتماالً باعث ايجاد سطوح باالتر آلودگي

و يا استفاده  N95روي ماسك استفاده از محافظ (سپر) صورت  بيماران (مانند درخواست از بيمار براي پوشيدن ماسك صورت)،

 يهاي تنفسهاي مهندسي همچون تهويه گرد و غبار محيط (اگزوز فن) احتماالً باعث كاهش ميزان آلودگي سطح ماسكاز كنترل

 شود.مي

استفاده طوالني مدت و استفاده مجدد از  ك تنفسي آلوده به عنوان خطر اصليي از لمس ماسناش در حالي كه انتقال تماسي

 نايي ماسك تنفسي در محافظت از شخصديگري از جمله كاهش توا ينگراني هابه ماسك هاي تنفسي شناخته شده است، 

تر طوالني(تنفسي  استفاده طوالني مدت از ماسك جايي مداوم يا استفاده مجدد بيش از حد اشاره نمود.پوشنده آن ناشي از جابه

 مدتاستفاده طوالنيماسك تنفسي شود. با اين وجود،  تواند باعث ايجاد ناراحتي مضاعف در مصرف كنندگانمي )از حد معمول

  .نيستر ضكه از لحاظ طبي پاك هستند، م يهايكنندگان ماسكو براي سالمتي استفاده شودبايد تحمل پذير  از ماسك تنفسي 
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