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 مقدمه

 منطقه یک اقلیمی رفتار تغییرات از است عبارت اقلیم تغییر

 میدت بلند زمیانی  افیق  ییک  درطیول  که رفتاری با مقایسه در

 در. اسیت  انتظیار  مورد مشاهده شده و یبت اطالعات از منطقه

 دمیای  و زمیین  دمیای  تیدریجی  افیزایش  بیه  عمومی مقیاس

 افیزایش  اییر  در هیا اقییانوس  آب سطم آمدن باال و هااقیانوس

 . تغییرات[1]گویند می اقلیم تغییر ای، اصطالحاًگلخانه گازهای

 میورد  در خصیو   بیه  انسیان  سیالمت  بیر  توانید میی  اقلییم 

اقلییم   تغییر. [2]باشد  داشته تثییر واگیردار و عفونی هایبیماری

اسیت   21ترین تهدیدات سالمت جهانی در قیرن  یکی از بزرگ

 و هیوایی  و آب شیرایط  در تنیوع  موجیب  اقلیمی . تغییرات[3]

 اقلیمی تغییرات شود. میزانمی هوایی و آب رخدادهای الگوهای

 برخیی  بیرای  چالشیی  خیود  که است متفاوت جهان سراسر در

 از یکسان، بعضی ایر اندازه صورت در کند. حتیمی ایجاد جوامع

 بیا  مقابلیه  برای منابع و توانایی کمبود علت به مناطق و جوامع

دارند  آن مقابل در بیشتری پذیریها، آسیبچالش و فشارها این

هیای  ات متعددی را بیر شیاخص  تثییرتغییرات آب و هوایی . [4]

ات محییط زیسیتی شیامل    تیثییر سالمتی و محیط زیستی دارد. 

تهدید منیابع غیذایی   سالی، سیالب، گسترش موج گرما، خشک

شود. محدوده وسییعی از تهدییدات بهداشیتی، ایمنیی و     و... می

. افییراد بییا  [5] سییالمت روان نیییز در اییین مقولییه قییرار دارد  

یر از تغییرات آب و هوایی بیشیتر متیث   های قلبی و ریویبیماری

 چون خشکی هوا و پایین بودن کیفیت آن باعف بیاال  ،شوندمی

. در ایین مییان   [6]شیود  و دما می ربناکسید کدیرفتن میزان 

پیذیر ماننید کودکیان و افیراد مسین بیه علیت        های آسیبگروه

 کیی  یریپیذ بیآسی . [7]بینند آوری پایین بیشتر صدمه میتاب

 راتییی شده توسیط تغ  جادیا یجامعه نسبت به مشکالت سالمت

آن  یهیا رسیاخت یو ز یسیالمت عمیوم   ستمیبه س شتریب میاقل

 و بیمیاران  بیا  ارتبیاط  در برقیراری  پرسیتاران . [8]مرتبط اسیت  

در  خیود  بهداشتیهای سیستم وها بیمارستان و نیز باها خانواده

های استراتژی تصویب و ایزمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه

اییر  در زمینه  جوامع و بهداشتی به منظورآمادگی تسهیالت بهتر

د. دانسیتن  اقلیمی بر سالمت نقیش سیودمندی را دارنی    تغییرات

ات آن بیر سیالمتی   تیثییر ارتباط میان حوادت محیط زیسیتی و  

افراد جامعه برای پرستاران ضروری است چون این آگاهی منجر 

. [9] دشیو به برخورد، مراقبت و پاسخ بهتر به ایین شیرایط میی   

قلیمیی در برگیرنیده ایین    دانش پرستاران در خصو  تغییرات ا

 هیای گرمیا  موج (2 ؛آشنایی با مفهوم تغییر اقلیم (1 موارد است:

تغییر اقلیم باعف تشدید و طیوالنی  رود انتظار می به صورتی که

های گرما شود و این گرما منجر به وخیم شدن شدن شدت موج

های قلبی و عروقی، کلیوی، تنفسیی، دیابیت و سیسیتم    بیماری

از انتظیار  شود. باالرفتن میزان مرگ و مییر نییز دور   عصبی می

هییای عضییالنی کرامییپ ،پییذیرهییای آسیییبنیسییت. در گییروه

 افزایش بارش و سییالب  (3 ؛[11] شودگرمازدگی نیز دیده میو

به صورت مرگ ناشی از غر  شیدن، صیدمات   آن ات تثییر که 

هیای عفیونی،   مربوط به تخلیه محل، باال رفتن احتمال بیماری

دسیت  ازی از آلودگی منابع آب و عوارض جسمی و روانیی ناشی  

 خشکسالی افزایش (4 ؛[11]گردد دادن محل سکونت ظاهر می

با کاهش تولید محصوالت کشاورزی و نیاامنی  که  آب کمبود و

ن و کیفیت پایین زُباالرفتن میزان اُ (5 ؛[12]غذایی همراه است 

ن نزدییک  زُاُ میزانهوا: افزایش گرمایش جهانی باعف باالرفتن 

هیا  ی انسانات مضر آن بر سالمتتثییرشود و زمین میسطم به 

، افییزایش حمییالت آسییم و سییایر شییامل آسیییب عملکییرد ریییه

 ،بر سیستم قلبی و عروقیی  تثییرن با زُهای ریوی است. اُبیماری

ن در زُبرد. تخریب الیه اُهای قلبی را نیز باال میریسک آریتمی

سطوح باالی جو خطر سرطان پوست و کاتاراکیت را بیه دنبیال    

 [. 13] دارد

 گیریبحث و نتیجه

 پرستاران در توسعه پاییدار جوامیع قابیل تثمیل اسیت     نقش 

هیا در  نقش پرستاران در زمینه آموزش بیماران و خیانواده . [14]

خصو  ایرات و نحوه برخورد با شرایط آب و هوایی ناسالم نیز 

برنا و همکاران در پژوهش خود بر نقش . [9] است ز اهمیتئحا

کاربردی مربیان پرستاری در آماده نمیودن پرسیتاران در جهیت    
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کیید دارنید   م در زمینه تغییرات آب و هوایی تثحفظ سالمتی مرد

. اناکر و همکاران در مطالعه خود بر نیاز به افزایش آگیاهی  [15]

کید ثکارکنان بخش سالمت در خصو  تغییرات آب و هوایی ت

. پرسییتاران بایسییتی از عییوارض سییالمتی ناشییی از [14]دارنیید 

های الزم در جهیت  تغییرات اقلیم آگاهی داشته و دارای مهارت

 رسیدگی به خطرات بالقوه سالمتی باشند.
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