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 تعالیبسمه

 

 قانعی جناب آقای دکتر مصطفی

 رئیس محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ویروس

 

 و احترامسلام با 

، اینجانبان در سراسر کشور 11-کوویددر مقابله با و کلیه مسئولین و فعالان الی عروزافزون برای جناب موفقیتضمن آرزوی 

 اخیر قداماتاپاره ای  به نسبت دانستیم لازم خود بر، کشورعلوم پزشکی های دانشگاهاستادان امضاء کنندگان ذیل، جمعی از 

ها استفاده نامتعارف از عوامل گندزدا بر روی کل بدن و لباس افراد اعم از کارکنان مراکز درمانی، کارکنان سایر بخش زمینه در

 با را یموارددر کشور تونل، دالان و یا دروازه گندزدایی گندزدایی کل بدن،  ها و اسامی مختلف نظیر اتاقکو مردم به شکل

توان در مورد معایب و مخاطرات و عدم ضرورت استفاده از این گونه برسانیم. دلایلی که می استحضار به علمی دلایل ذکر

 تجهیزات مطرح نمود، به شرح زیر است:

 

 تأییدکننده شواهد علمی و فقدان یرویکرد تقلید -1

های ها در سایتها و عکس، فیلمخبرهادر توجیه استفاده از این تجهیزات بدون ارائه شواهد علمی تنها به برخی 

 11-کووید دهد در اپیدمیها و منابع اینترنتی نشان میشود. بررسی سایتاستناد می های اجتماعیاینترنتی و شبکه

اتاقک "و  "دروازه گندزدایی"، "گندزدایییا دالان تونل "بدن با عناوینی نظیر  کل ضدعفونی تجهیزات گندزدایی/

در برخی کشورهای شرق آسیا نظیر چین، تایلند، ویتنام، فیلیپین و اندونزی در مراکز درمانی،  "گندزدایی کل بدن

 ییامی مبنی بر اثربخشی و کارموارد شواهد علاین شده است، اما در هیچ یک از استفاده  بعضاً در معابرها و فروشگاه

للی نظیر المدر مستندات مراجع علمی بین های غیرمتعارف و با اثرات جانبی گسترده ارائه نگردیده است.این شیوه

بر اثربخشی یا استفاده از این تجهیزات وجود ندارد، بلکه بر عکس،  دالای گونه توصیهسازمان جهانی بهداشت، هیچ

 حتاً فاقد اثربخشی دراسازمان جهانی بهداشت هرگونه استفاده از عوامل شیمیایی گندزدا بر روی کل بدن را صر

 ت، بسیار مضر برای سلامتی و مخرب برای البسه دانسته است. همچنین سازمان جهانی بهداش11-کنترل کووید

 بر روی دست و بدن را به علت اثرات بهداشتی شدید منع کرده است. UVCاستفاده از تابش 
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 از مواد گندزدا غیرمتعارف و غیرهدفمند استفاده -2

مواد گندزدا بر روی سطوح و اشیاء در معرض تماس و همچنین جهت ضدعفونی  ،گندزدایی اصولیهای در روش

یزات گیرد، اما در این تجهدست که ممکن است آلوده شده و این آلودگی را به بدن منتقل کند، مورد استفاده قرار می

بخشی که در د و تنها آن شود که با اهداف مذکور همخوانی ندارگندزا در سطوحی مصرف میمواد بخش عمده 

 کند.جهت استفاده اصولی عمل میگیرد، در تماس با دست قرار می

 

 گسترده بهداشتیاثرات مضر  -3

زن و اپراکسید هیدروژن، کلر، کل بدن و البسه در مواجهه با عوامل گندزدای شیمیایی نظیر  تجهیزاتدر این 

 لذا ،گیردقرار می UVCو تابش  اولتراسونیک، دمای بالایا عوامل فیزیکی نظیر  بنزوالکونیوم کلراید

یمیایی با مواد ش معرض تماسسیستم تنفسی، چشم و بخش قابل توجهی از پوست در  ،بدون ضرورت و اثربخشی

تواند منجر به اثرات بهداشتی حاد و مزمن تنفسی، چشمی میها این مواجههگیرد که عوامل گندزدا قرار مییا سایر 

جهت اهداف ضدعفونی دست  UVC در حالی است که مواجهه عمدی انسان با ازن و تابش و پوستی گردد. این

بالا نه تنها موجب تنش حرارتی و اثرات بهداشتی متعاقب  بعلت اثرات گسترده سلامتی مجاز نیست. همچنین دمای

 دن عامل بیماریزا ندارد.زمان قابل تحمل کارایی مؤثری نیز در از بین بر -گردد، بلکه در محدوده دمادر افراد می

 

 اتلاف منابع -4

 کند. افرادیهای مختلف تحمیل میرا به بخش یغیر قابل توجیههای هزینه ن تجهیزاتاز ایبرداری خرید و بهره

ی و های درمانهزینه از ناشی احتمالی خساراتکنند، علاوه بر مخاطرات سلامتی با از این تجهیزات استفاده میکه 

برای را ها مصرف مقدار قابل توجه مواد گندزدا ممکن است تأمین آن شوند. همچنینروبرو میتخریب لباس 

 متعارف و ضروری با مشکل مواجه کند. کاربردهای

 

 صلاحعدم دارا بودن تأییدیه از مراجع علمی ذی -5

نمونه،  وانعن بهصلاح بهداشتی ندارند. ییدیه یا مجوزی از مراجع ذیأدهد که این تجهیزات تبررسی سوابق نشان می

در بانکوک تایلند با هدف جلب مشتری ادعا کرده بود که برای دروازه گندزدایی ورودی  در یک مورد فروشگاه بزرگی

عداً با برخورد گاه بهای اروپا را دریافت کرده است، اما این فروشفروشگاه تاییدیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

های اروپا مواجه شد و پذیرفت که این ادعا درست نیست و برای دروازه گندزدایی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

 .ندارد بهداشتی صلاحذی مراجع از ایورودی فروشگاه تاییدیه
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 زیستیمحیط مخرب اثرات -6

مناسب موجب  فیزیکی در این تجهیزات بدون اثربخشی گندزدای عوامل و شیمیایی مقادیر قابل توجه مواد مصرف

زیست محیط اجزای دیگر و خاک آب، منابع آلودگی هوا، نظیر زیستیمحیط مدت بلند و مدت کوتاه نامطلوب اثرات

 .شودپیرامون می

 

 پیشنهاد:

ی که بر تجهیزاتیا هر نوع گندزدایی کل بدن  استفاده از اتاقک ،صورت گرفته نتایج بررسی بر اساس

ها پاشیدن مواد گندزدا بر روی کل بدن و لباس افراد )کارکنان مراکز درمانی، کارکنان سایر بخشاساس 

پیشنهاد این  بنابر ،باشدقابل قبول نمیکاربرد آنها لذا فاقد پشتوانه علمی است و  مراجعین( عمل نماید،و 

برای ها این روشبعضی از استفاده از  مورددر گندزدایی های فعال در زمینه فناوری شود شرکتمی

اسک کنند مانند پول، کارتهای بانکی، مکه نقش مهمی در انتقال این بیماری ایفاء می یئاشیاگندزدایی 

های تولیدی توسط تشکل های مردمی داوطلب، استفاده مجدد از تجهیزات حفاظت فردی در شرایط 

آن را برای استفاده عرضه  صلاحیید مراجع ذیأنمایند و پس از تاقدام با رعایت اصول علمی ... خاص و

های ، شرکتهاها، فرودگاههای نو در این زمینه از سوی بیمارستاندر هر حال بکارگیری فناوری .نمایند

 های مورد توافق علمی است.عمومی مستلزم برخورداری از معیاراماکن  تولیدی و

دریغ و رویکرد مبتنی بر شواهد علمی مسئولین کشور در های بیتلاشدر پایان ضمن تشکر صمیمانه از 

های متعارف و هدفمند ، مجدداً بر کارایی و اثربخشی روش11-پیشگیری و کنترل کووید

های اصولی گندزدایی/ضدعفونی گردد. بدون شک استفاده از روشکید میأت/ضدعفونی گندزدایی

ضدعفونی دست( با کمترین هزینه و اثرات جانبی سلامتی، )گندزدایی سطوح در معرض تماس بالا و 

 خواهد داشت. 11-نقش مهم و مؤثری در موفقیت کشور در کنترل کووید

 

 کنندگان ءامضا

نیا، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی بهداشت محیط علیرضا مصداقی دکتر

 ایران

 زاده، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران رامین نبی دکتر
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 مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر

 دکتر سیمین ناصری، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم الله جعفرزاده، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاهنعمت دکتر

 کامیار یغماییان، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر

 محمد ملکوتیان، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر

 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم ندسی بهداشت محیط دانشگاهپوش، استاد مه محمدحسن احرام دکتر

 اصفهان پزشکی علوم آئین، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه مهناز نیک دکتر

 ایران پزشکی علوم استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه کیا، مهدی فرزاد دکتر

 مازندران پزشکی علوم الله یوسفی، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاهدکتر ذبیح

 تهران پزشکی علوم محمدصادق حسنوند، دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دکتر

 تهران پزشکی علوم دکتر مهدی هادی، استادیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه

 شهید بهشتی پزشکی علوم رضا سعیدی، دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دکتر

 بوشهر پزشکی علوم یار مهندسی بهداشت محیط دانشگاهدکتر سینا دوبرادران، دانش

 (عج) الله بقیة پزشکی علوم بیگی، دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه حسین معصوم دکتر

 مازندران پزشکی علوم محمد علی ززولی، استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دکتر

 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاهمقدم، استاد مهندسی بهداشت محیط  مهدی احمدی دکتر

 استاد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهرانکاظم ندافی،  دکتر

 


