
 عروقی: مرور نظام مند-بیماری های قلبیاثرات شرایط جوی شدید سرما و گرما بر 

 

امروزه تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر سالمت انسان و محیط زیست از چالش ها جدی سراسر دنیا محسوب می شود. تغییر        مقدمه:

شدت و        شاهد افزایش  سالهای اخیر  شرایط آب و هوایی بر میزان افزایش مرگ و میر و بیماری ها اثرگذار خواهد بود. طی  الگوها و 

یرات آب و هوا بوده ایم. افزایش دفعات و شدت شرایط گرما و سرما، که از انها به عنوان شرایط جوی     توالی دمای شدید ناشی از تغی  

م  می شدددود.                    نده سدددالمت بیدددر را شدددا ید کن هد داطرات ت یاد می شدددود، ی ی از مهم تری  م ما  ما و گر ید سدددر  شدددد

شرایط جوی شدید سرما و گرما بر بیماری های     ای  پژوهش یک با استفاده از روش مرور نظام مند با هدف تعیی  اثرات   روش کار:

عروقی انجام گردید. پس از اتداب کلیدواژه ها، اسددتراتژی جسددتجو در پایگاه های مدتلو تدوی  گردیده و فرایند جسددتجو  -قلبی

. در نهایت داده انجام شددد. پس از انجام ارابالگری و ارزیابی کیفیت مالا،ت، داده های مورد نظر از مالا،ت نهایی اسددتدررد گردید 

ساس اه     ستفاده از روش تحلی  تماتیک مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفته و بر ا شده با ا  داف مطالعه به تف یک بیانهای جمع اوری 

 گردید.

بر اسدداس نتایم مطالعه ضا ددر امواد شددرما و گرما اثرات متعددی بر سددالمت افراد به ویژه گروه ها آسددین پذیر دارند. از  یافته ها:

صورت گرفته        ساس مرور نظام مند  شد. بر ا شی از آن می با جمله مهم تری  ای  پیامدها بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر نا

سرما و گرما از قبی  آریتمی قلبی، بیماری کرونری       شدید  شرایط جوی  شی از مواجهه با  بیماری ها و ناراضتی های قلبی  عروقی نا

سایی اضتالانی قلن، ب  سندرم ضاد عروق         قلن، نار س میک قلبی،  ستم گردش خون، انفارکتوس میوکارد، بیماری ای سی یماری های 

 ت قلبی خارد بیمارستان می باشد.کرونر، فیار خون، آریتمی قلبی، ضمال

ن آ تواند موجن افزایش بیمار های قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از مواجهه با شرایط جوی شدید سرما و گرما می    نتیجه گیری:

ها در جهت مدیریت شرایط جوی شدید و کاهش اثرات ناشی از آن اصالح      ریزیها و برنامهشود سیاست   شود. بنابرای  پیینهاد می  

 های آسین پذیر از جمله بیماران قلبی عروقی مزم  و سالمندان مورد توجه ویژه قرار گیرند.   شود و گروه

 


