
  

 : مقدمه
 گسترش علت به صنعتي و بزرگ شهرهاي اغلب هواي

 آلوده هوا، هاي آالينده منابع افزايش ونشیني شهر

 براي آلودگي اين كه خطراتي به توجه  با و باشد مي

 و شناخت ،دارد آلوده مناطق در ساكن افراد سالمت

 اهمیت از مساْله اين مختلف جوانب به نسبت آگاهي

 از شناخت و آگاهي با تنها و استم برخوردار بسزائي

 وجود آن خطرات كاهش يا جلوگیري امكان مساْله اين

 .دارد
 

 شاخص کیفیت هوا چیست؟
 بینیي روزانیه   شاخصي جهت پیش، شاخص كیفیت هوا

كیفیت هوا است و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را 

آالينیده اصیلي هیوا     6براي  ،كند. اين شاخص ارائه مي

يعنییيم منوكسیییدكربن، ازن، دي اكسیییدگوگرد، دي  

میكرون و  5/2اكسید نیتروژن، ذرات معلق كوچكتر از 

 میكرون محاسبه میي شیود.   10ذرات معلق كوچكتر از 

نیده هیا اسیتانداردهاي ملیي     براي هركدام از اين آالي

 كیفیت هوا تدوين شده است.
 

 
  

 است الزم معلق ذرات سوء اثرات از ماندن امان در براي

 در بخصوص آلوده هاي محیط در تردد هنگام در افراد

 حفاظت وسیله از تهران مانند بزرگشهرهاي  مراكز

 از نوع اين با مواجهه میزان بتواند كه مناسب تنفسي

 دهداستفاده كاهش ممكن حداقل به را هوا هاي آالينده

 .نمايند
 

 چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند؟
 كودكییان، عروقییي، و قلبییي هییاي بیمییاري مبتاليییان

 هیاي  بیمیاري  بیه  مبتاليیان  بیاردار و  زنان ، سالمندان

 هیوا  آلیودگي  اوج مواقع در بايد آسم جمله از، تنفسي

 درمیان  اسیت  الزم و گیرنید  قیرار  بیاز  فضاي در كمتر

 . كنند پیگیري را خود بیماري
 

 ؟تهیه کنیم  چه ماسکی
توسیط   ،طبقه بندي ماسک هاي حذف كننده اساس بر

، انسییتیتوي ملییي ايمنییي و سییالمت شیی لي آمريكییا 

با در  جهاني ماسک و هاي پروتكل و اروپايي  استاندارد 

 درشیود   ، توصیه مينظرگرفتن كارايي و دسترس بودن

هییاي  ، ماسییکگردهییا ريییز و وغبییار گییرد بییا مقابلییه

 خريیداري شیود.   FFP2 )فنجیاني شیكل   دار فیلتر

 .باشد درصد مي 94كارايي نوع مرغوب اين ماسک تا 

 

 ؟تهیه کنیماز کجا 
فیروش   هیاي مجیاز   جهت خريد به مراكیز و فروشیگاه  

 و اطفاي حريق در سطح شیهرها  وسايل حفاظت فردي

مجیوز رسیمي از   كنید. اين فروشگاه ها داراي  مراجعه

كیار   فني و بهداشت مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت

   مي باشند. وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي
 

 در هنگام خرید به چه نکاتی دقت نماییم؟

مشاوره  اي از كارشناسان مهندسي بهداشت حرفه 

 بگیريد.

هاي تنفسي تايید شده را از سايت  فهرست محافظ 

 و فنییي حفاظییت تعلیمییات و تحقیقییات مركییز

 دريافت نمايند. كار بهداشت

بندي  بستهروي شده بر  درج به تاريخ انقضاي 

 نمايید. دقتها  ماسک

 پزشک نظر با سوم و دوم ماهه سه در باردار زنان 

 ازنوع بخصوص و كنند استفاده مناسب ماسک از

 .باشد دار دريچه

  بیر روي  FFP2دقت نمايید برند و نوع ماسیک )   

تشیخیص آسیان    .حک شده باشد دريچهفیلتر و 

 ه است.دريچروي  حروف يا آبي بندآن، 

مناسیب  كارايي حداكثري ماسک ها، سیايز   جهت  

 هیی   كیه  طیوري  به صورت خود را انتخاب نمايید

 هیاي  برخي از ماسک باشد نداشته اطراف از نفوذي

 توسیط خیود فیرد را    جديد قابلیت كوچک كردن

  دارند.
 دریچه

 فیلتر



  

 

               

 

 

در شرایط  های تنفسی نامناسب مضررات ماسک

 آلودگی هوا

 است نامناسب و غیراستاندارد كه ماسكي از استفاده

 اما شود موجب آرامش كاذب ذهن شما مي اگرچه

 جذب كاهش بر چنداني تاثیري كه است اين واقعیت

 نكنید فراموش بنابراين ندارد، آن عوارض و هوا آلودگي

 يا )نرمال جراحي معمولي هاي ماسک از استفاده كه

 قسمت خوبي به و ندارند مناسبي سايز كه هايي ماسک

 انتخاب تواند نمي دهند، نمي پوشش را بیني و دهان

 .باشد هوا آلودگي كردن مهار براي خوبي
 

 برخی سواالت رایج : پاسخ

آالينده با مواجهه  میزان ماسک از استفاده آيا 

 كند؟ مي كمتر را ها

 اجتمییاعي هییاي شییبكه در شییايعاتي روزهییا ايیین

 هیی   ماسیک  از اسیتفاده  كیه  شیود  مي دست به دست

 بنابراين ندارد، آلودگي دريافت میزان كاهش در تاثیري

، در كنید  نمي تفاوتي ماسک از نكردن و كردن استفاده

 ماسک مناسیب  از استفاده متخصصان، گفته بهحالیكه 

 .كند مي كمتر را ها آلودگي میزان جذب قطعا

 

 آيا ماسک هاي معمولي مناسب هستند؟ 

 معمیولي  هیاي  ماسیک  ازخیر. متاسفانه اكثیر افیراد   

  كه مناسب نیستند. كنند استفاده مي جراحي)

 مصرف هستند؟ ها يكبار آيا ماسک 

ماسیكي كیه   براساس نوع ماسک جواب متفاوت است. 

 .توصیه شد يكبارمصرف نیست

 ي ندارد؟يديگر كارا ماسک فیلتردارچه زماني  

 شكل ت ییر و كثیف كه زماني تا توان مي ماسک از

 و نمود استفاده نشده سخت آن با تنفس و نداده

  .كرد استفاده مشترك صورت به يک ماسک از نمیتوان

آيا مي توان ماسک ها را دوباره شست و  

 كرد؟استفاده 

خیر. فیلتر ماسک ها از چند اليه تشكیل شده است و 

 يده اي ندارد.شستن اليه بیروني فا

 ؟نداشتن ماسک مناسب چه عوارضي دارد 
 با را مدتي بلند و مدت كوتاه اثرات آلوده هواي تنفس

 خارش و سوزش تنفس، در اختالل. دارد همراه به خود

 هاي بیماري تحريک سردرد، و تهوع حالت چشم،

 تنفسي مجاري هاي عفونت حتي و آسم  آلرژيک،

 عوارض جمله قلبي از بیماريهاي و معده ريه، سرطان

 . است آلوده هواي تنفس

 
 بعمامن

1. Air.tehran.ir 

2. www.cdc.gov/niosh/docs/2005-100/pdfs/2005-100.pdf 
3. www.tehranweather.ir 

4. https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf 

 

 

 

 

 درمانی  تهران خدمات بهداشتی و پزشکی علوم دانشگاه

 معاونت بهداشت
 هرانجنوب تمرکز بهداشت 

 

 چگونه یک ماسک تنفسی    

 ذرات معلق ضدو  مناسب 

 درآلودگی هوای شهرها انتخاب کنیم؟  

 

 

 

 عموم افراد جامعه هدف : گروه          
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