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هقذهه :با افشایؼ ؽذت ّوِگیزی کٍَیذ ،19-پَؽیذى هاعک تَصیِ ؽذ .بِ ًظز هیرعذ ایي تَصیِ ًگزاًیّای سیادی را در
هیاى عوَم هزدم بِ دًبال داؽتِ اعت .پَؽیذى هاعک ،بِعَر کلی ،کاّؼ ٍیزٍط را بِ دًبال دارد ٍ بِعَر بالقَُای باعث
ًجات جاى افزاد هیؽَد .اعتفادُ اس هاعک در جوعیتّای عالن ّیچ تغییز هضز فیشیَلَصیکی ایجاد ًکزدُ ٍ بِ ًظز هیرعذ
هشایای اعتفادُ اس آى بزای سًذگی بیؾتز اس عَارض آى اعت.

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5880

خطرات ماسک در طول بحران کووید91-

خطزات هاسک در کزوًا

( )COVID-19را بِ عٌَاى یک بیواری ّوِگیز جْاًی

 12عاعتِ را هَرد بزرعی قزار دادًذ در حالیکِ افشایؼ

اعالم کزد ( .)1با افشایؼ ؽذت ّوِگیزی ،در تاریخ  3آٍریل

 CO2بعذ اس  12عاعت هؾاّذُ ؽذ ،اها تغییزات اس ًظز

 ،2020هزاکش هذیزیت ٍ پیؾگیزی اس بیواری ()CDC

بالیٌی حائش اّویت داًغتِ ًؾذ ،چزا کِ عغح ّ CO2واًٌذ

تَصیِ کزدًذ کِ افزاد اگز ًویتَاًٌذ حذاقل ؽؼ فَت اس

آًچِ در هَرد  O2هَرد بحث قزار گزفت ،در هحذٍدُ عبیعی

دیگزاى فاصلِ داؽتِ باؽٌذ ،با اعتفادُ اس هاعک بِ جلَگیزی

عالن باقیهاًذُ بَد .بِعالٍُ ،در ؽیفتّای  12عاعتِ

اس اًتقال کٍَیذ 19-کوک کٌٌذ ( .)2،3با ایٌکِ افزاد

تغییزی در غلظت اکغیضى خَى یا فؾار خَى هؾاّذُ ًؾذ

هاعکّا را در کاّؼ اًتقال ٍیزٍط هَثز هیداًٌذ ،ایي اهز

( .)5ایي هغالعات ًؾاى هیدٌّذ کِ بِ ًظز ًویرعذ

هٌجز بِ ًگزاًیّای سیادی ؽذ ،چزا کِ هاعکّا در بیي

پَؽیذى هاعک بز غلظت اکغیضى خَى یا دیاکغیذکزبي

هزدم بِ عٌَاى عَاهل ًاراحتکٌٌذُ ،دعت ٍ پا گیز ،هشاحن

تأثیز بگذارد .اگز چِ ،هوکي اعت در هَرد تغییزات

یا ًاخَؽایٌذ ؽٌاختِ هیؽًَذ ٍ ایي حتی باعث ًگزاًی ؽذُ

فیشیَلَصیکی تٌفظ ٌّگام اعتفادُ اس هاعک ًگزاًی چٌذاًی

اعت کِ اعتفادُ عَالًیهذت اس هاعک هوکي اعت ًاعالن

ٍجَد ًذاؽتِ باؽذ ،اها هوکي اعت در دٍرُّای عَالًی

یا خغزًاک باؽذ .در هغالعِ حاضز ععی ؽذُ تا بِ ایي

اعتفادُ اس آى عَارض دیگزی بزٍس کٌٌذ .ؽکایت اس عزدرد بِ

ًگزاًیّا پاعخ دادُ ؽَد .بِ ٌّگام تؾزیح هبٌای

عٌَاى یک عالهت بزجغتِ اعتفادُ اس هاعک ،در ٌّگام

فیشیَلَصیکی در هَرد اعتفادُ اس هاعک ،اٍلیي پاراهتزی کِ

ؽیَع کٍَیذ 19-هَرد تَجِ قزار گزفتِ اعت .بزرعی 158

بایذ بزرعی ؽَد تغییزات تٌفغی ٌّگام اعتفادُ اس هاعک

ًفز اس کارکٌاى عزصِ عالهت در عٌگاپَر ًؾاى داد کِ % 81

هیباؽذ .در ایي رابغِ تحقیقاتی کِ تأثیز اعتفادُ اس هاعک

اس افزاد جوعیت هَرد بزرعی کِ بِعَر هتَعظ  6عاعت در

بز هیشاى اؽباع اکغیضى را هٌعکظ کزدُاًذ ،تغییزات ایجاد

رٍس اس هاعک اعتفادُ هیکٌٌذ ،دچار عزدرد هیؽًَذ.

ؽذُ در هیشاى اؽباع  ٍ O2ضزباى قلب را اس ًظز بالیٌی

ّنچٌیي ایجاد عزدرد در افزادی با عابقِ قبلی عزدرد ،در

چٌذاى حائش اّویت ًذاًغتِاًذ .بِ عٌَاى هثال؛ هغالعِای بز

ًتیجِ اعتفادُ بیؼ اس چْار عاعت اس هاعک ،گشارػ ؽذُ

رٍی 52جزاح کِ هاعک داؽتٌذً ،ؾاى داد کِ هیشاى اؽباع

اعت (ّ ٍ Lim .)6وکاراًؼ در عی ؽیَع عٌذرم تٌفغی

 O2ؽزیاًی اس حذٍد  %98قبل اس جزاحی ( 1-4عاعتِ) بِ

حاد ( )SARSدر عال  ،2003افشایؼ عزدرد (بیؼ اس  6بار

 %96پظ اس جزاحی ،کاّؼ یافتِ اعت .عالٍُ بز ایي،

در هاُ) را بِ دًبال اعتفادُ اس هاعک در یک جوعیت 212

افشایؼ ضزباى قلب اس  85ضزباى در دقیقِ قبل اس عول بِ

ًفزی گشارػ ًوَدُاًذ ( .)7عالٍُ بز عزدرد ،عایز ًاراحتیّا

 90ضزباى در دقیقِ بعذ اس عول ًیش هؾاّذُ ؽذ .اها با تَجِ

ٌّگام اعتفادُ اس هاعک اس جولِ؛ آکٌِ ( ،)8سخن ؽذى پل

بِ ایٌکِ هیشاى اؽباع  O2پظ اس جزاحی در هحذٍدُ عبیعی

بیٌی ،خارػ صَرت ( ،)9بثَرات (راػ)  /تحزیک (ٍ )10

( ٍ )%90-98ضزباى قلب ًیش در هحذٍدُ عبیعی ( 60تا

ًاراحتی هزبَط بِ افشایؼ دهای صَرت ( )11گشارػ ؽذُ

 100ضزبِ در دقیقِ) باقیهاًذُ بَد ،تغییزات اس ًظز بالیٌی

اعت .اها اس آًجاییکِ هوکي اعت هاعکّا بزای آیٌذُ

حائش اّویت در ًظز گزفتِ ًؾذًذ ( .)4عالٍُ بز اکغیضى،

پیؼبیٌی ًؾذُای بزای کٍَیذ ،19-یا ًِ تٌْا بزای آى ،بلکِ

عغح دیاکغیذکزبي ًیش در سهاى اعتفادُ اس هاعک تٌظین

بزای ّوِگیزیّای ؽذیذ آًفلَآًشا اعتفادُ ؽًَذ ،السم اعت

باقی هیهاًذ چزا کِ اگز غلظت  CO2در خَى ؽزٍع بِ

تحقیقات آیٌذُ ّنچٌیي بز ایي ًکتِ هتوزکش باؽٌذ ،کِ

افشایؼ کٌذ ،تعذادی هکاًیغن فیشیَلَصیکی اس جولِ تَْیِ

چگًَِ هیتَاى با کاّؼ عَارض هصزف هاعک ،اعتفادُ اس

بیؾتز بزای افشایؼ تبادل گاس در ریِّا جْت کاّؼ CO2

آى را تزغیب کزد.
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در  11هارط  ،2020عاسهاى بْذاؽت جْاًی ،کٍَیذ19-

تأثیز اعتفادُ اس هاعک بز تٌفظ پزعتاراى در عی ؽیفت
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Letter to editor
Introduction: With the increasing severity of the COVID-19 epidemic, wearing a mask was
recommended. This recommendation seems to have created concern among the public. Wearing a
mask generally reduces the risk of virus and therefore potentially saves lives. In healthy populations,
wearing a mask does not appear to cause any harmful physiological changes, and the potentially lifesaving benefits of wearing face masks seem to outweigh the discomforts.
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