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 طلبي سند حمايت

 *مقابله با اثرات تغيير اقليم بر سالمت لزوم تدوين برنامه ملي

 

 52/10/0410 :پذيرش مقاله    51/18/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
اير    .دهرد  يقررار مر   تأثير تحت را سالمت هاي نظام و جوامع سالمت ابعاد مختلف که است حاضر قرن جدي هاي چالش از يكي امروزه تغييرات اقليمي

 ملري  برنامه تدوي  براي گذشته اقداماتي هاي سال در. سازد موضوع ضرورت اقدام سريع در مواجهه با اثرات سالمتي ناشي از تغيير اقليم را آشكار مي

 .است نشده اقليم تغيير از ناشي سالمتي اثرات با مقابله جامع برنامه به تدوي  منجر هنوز ها تالش اي  است؛ اما گرفته صورت سالمت بر اقليم تغيير با مقابله

در . تبا توجه به اهميت موضوع و براساس رسالت فرهنگستان علوم پزشكي کشور، تدوي  اي  برنامه ملي در دستور کار گروه ارتقاء سالمت قرار گرفر 

استفاده از روش مطالعات کيفي و هم چني  نظرسنجي المللي و ملي، نسخه اوليه برنامه تدوي  و سپس با  مرحله اول با استفاده از مرور مطالعات بي 

مشرتم  برر دو    «برنامه ملي مقابله با اثرات تغيير اقليم برر سرالمت  ». هاي مختلف داخلي، نسخه نهايي تدوي  شد اي از متخصصان حوزه چند مرحله

 .سياست کالن، يازده راهبرد و راهكارهاي ذي  هرکدام از راهبردها است
 

 ريزي بهداشتي، تغييرات اقليمي، سياست بهداشت نامهبر :ها كليدواژه

 
 مقدمه

باشد که ابعاد  هاي جدي قرن حاضر مي تغييرات اقليمي يكي از چالش

هرا و   گرزارش . خرود قررار داده اسرت    ترأثير مختلف زندگي انسان را تحت 

دهند که تغييرات اقليم در اکثر مناطق جهان در  مطالعات متعدد نشان مي

روز بر شدت و فراواني اثرات آنها افزوده  دامه خواهد يافت و روزبهآينده نيز ا

پيامدهاي تغييرات اقلريم عرالوه برر اينكره برر ابعراد مختلرف        . خواهد شد

گذارد، ميزان عرضه و تقاضراي خردمات سرالمت را نيرز      مي تأثيرسالمتي 

خطرات سالمتي ناشي از تغييرات اقليم، منجر به . دهد قرار مي تأثيرتحت 

و برار کراري    ترأثير درمراني جامعره تحرت     –فزايش نيازهراي بهداشرتي   ا

سازمان جهراني بهداشرت تخمري     . شود هاي بهداشتي درماني مي سيستم

توجهي  طور قاب  هاي ناشي از تغييرات آب و هوايي بهزند که بار بيماريمي

و  51۰1هراي   شود بي  سال يابد، به طوري که تخمي  زده ميافزايش مي

مرگ بيشرتر در سرال در اثرر     521111غيير اقليم، موجب حدود ت 5121

 4-5همچنري  بري    . سوء تغذيه، ماالريا، اسهال و استرس گرمرايي شرود  

صدمات مسرتقيم بره حروزه سرالمت      51۰1ميليارد دالر در سال تا سال 

هراي   غير مستقيم موثر بر سالمت از حوزه هاي بدون درنظر گرفت  هزينه)

آخري  مطالعرات  . هزينه وارد کند( ي و آب و فاضالبديگر، مانند کشاورز

هاي گرما در فصول هاي مرتبط با موجدرصد از مرگ ۰3دهد که نشان مي

اير  در حرالي اسرت کره      .گرم سال برا تغييررات اقليمري ارتبرار دارنرد     

ات تأثيرهاي مراقبت بهداشتي اولي  و آخري  خط دفاعي در برابر  سيستم

اي  موضوع ضرورت اقدام سريع در مواجهره  . تندتغييرات آب و هوايي هس

 . کندبا اثرات سالمتي تغيير اقليم را چندي  برابر مي

مطابق با روند جهاني، جمهوري اسالمي ايران نيز بره عنروان يكري از    

اثرات تغيير اقليم قررار  تأثيرمهمتري  کشورهاي خاورميانه به شدت تحت 

مناطق خشک و نيمه خشک واقع درصد قلمرو ايران در  81بيش از . دارد

ايران به دلي  موقعيت جغرافيرايي منحصرر بره فررد، از اقلريم      . شده است

هاي مختلرف گيراهي و جرانوري دارد؛ امرا      متنوعي برخوردار است و گونه

هاي گذشرته، بره علرت کمبرود بارنردگي، خشركي فرراوان و         درطول دهه

ک و همچني  هاي محيطي و صنعتي، شاهد فرسايش گياهان، خا آلودگي

از طرف ديگر جمعيت ايران به شدت . از بي  رفت  تنوع زيستي بوده است

هم چني  ايرران  . گيرد مي تأثيراز اثرات سوء سالمتي ناشي از تغيير اقليم 

پس از چي ، اياالت متحده، اتحاديه اروپرا، هنرد، روسريه، ناپر  و کانرادا      

ن و پنجمري   اکسريدکرب  در جهرا   هشتمي  کشور توليدکننرده گراز دي  

( درصد سهم مصرف گراز طبيعري  2/2)کننده گاز طبيعي در جهان  مصرف

اکسيدکرب  انتشار يافته توسرط ايرران    ک  دي. بوده است 5102در سال 

ايرران يكري از کشرورها برا      .بروده اسرت   5102ميليون ت  در سرال   0۰1

 عملكرد بسيار ضعيف در وضعيت شاخص عملكرد تغييررات آب و هروايي  

(CCPI) رتبه . ستاCCPI  بوده است 20برابر  5103ايران در سال. 

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 گروه ارتقا سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
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 مقابله با اثرات تغيير اقليم بر سالمت لزوم تدوي  برنامه ملي

 252/سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

توسرط   5102کره در سرال    (COP21) توافقنامه پاريس تحت عنروان 

قرار گرفته است،  تأکيدبسياري از کشورهاي عضو سازمان مل  متحد مورد 

هاي ملي خود را براي مقابله با  دهد که کشورهاي جهان برنامه شنهاد ميپي

هرا   طبع يكي از اي  برنامه به. اثرات منفي ناشي از تغيير اقليم تدوي  کنند

شام  راهبردهاي  «برنامه ملي مقابله با اثرات تغيير اقليم بر نظام سالمت»

نفعران   کره ذي  از آنجرايي . باشرد  کاهش اثرات و راهبردهاي سازگاري مري 

متعددي در اي  مهم سهيم هستند، تدوي  اي  برنامه نيازمنرد مشرارکت   

 .همه آنها در تدوي  يک برنامه جامع و يكپارچه است

 

 پيشينه
المللري تغييرر    ها مدافع اقدامات بي  جمهوري اسالمي ايران براي دهه

خشي با تعام  سياسي وزارت کشور، ب 0000ايران از سال . اقليم بوده است

از کنوانسيون چارچوب سازمان مل  متحد در زمينره تغييررات آب و هروا    

(UNFCCC )يک دفتر ملري تغييررات    0008همچني ، از سال . بوده است

وجود دارد که توسط سازمان حفاظت از محيط زيست ( NCCO) آب و هوا

(DOE )هراي مختلرف، از    شود و متشك  از معاونران وزارتخانره   هدايت مي

 . است( MOHME)ت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمله وزار

اولي  اقدامات در تدوي  برنامه ملي سازگاري سرالمت برا تغييرر اقلريم در     

اي  برنامره کره برا حمايرت وزارت     . گردد برمي 0۰00 –0۰03ايران به سالهاي 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوي  شد، سعي کرد اثررات منفري تغييرر    

هراي   هاي واگير، بيمراري  هاي مختلف سالمت از جمله بيماري اقليم را در حوزه

اي و غيره تبيي  کررده و   هاي منتقله از ناقالن، بهداشت حرفه غيرواگير، بيماري

براساس تجربيات حاصر  از تردوي    . چارچوب ملي تدوي  برنامه را تعيي  کند

مت پرذيري سرال   برنامه تدوي  پروفاير  آسريب   0۰08چارچوب اوليه، در سال 

ناشي از تغيير اقليم و تدوي  راهبردهاي کلي برنامه سازگاري سالمت با تغييرر  

پذيري شش اسرتان کشرور در شرش     اقليم تهيه شد که در آن وضعيت آسيب

سرومي   . حوزه سالمت مشخص و سپس راهبردهاي کالن برنامه تردوي  شرد  

مردل  يرک  گردد که طي آن  برمي 0۰00تالش براي تدوي  برنامه نيز به سال 

اي از پذيري توسط يک تيم چند رشرته  ي بر آب و هوا براي ارزيابي آسيبمبتن

شناسي، با همكراري دفترر سرالمت محريط و کرار       متخصصان پزشكي تا اقليم

وزارت بهداشت و دفتر سازمان بهداشت جهاني تهيه شد و براي شرش اسرتان،   

تي و ات سرالم ترأثير هاي آب و هوايي مررتبط بره هرر يرک،     بر اساس شاخص

 . سناريوهاي اقليمي بررسي شده است

عالوه بر اي  اقدامات مطالعات متعرددي نيرز در کشرور در خصرو      

راهبردهاي نظام سالمت در مواجهه با تغييرر اقلريم انجرام شرده ازجملره      

نامه دکتراي تخصصي سرالمت در حروادو و باليرا اسرت برا عنروان       پايان

منظور استقرار شواهد محور گذاري نظام سالمت به  سياست تحلي  براي »

در جمهروري اسرالمي   ( COP21حاصر  از  )توافقنامه تغيير اقليم پراريس  

 هراي جهراني   همچنري ، درخرالل نشسرت    .باشدميدر اي  زمينه  «ايران

(COP26)  برگزار شد، سرازمان بهداشرت جهراني    ( 5150)که سال گذشته

اي به اثرات  ه ويژهبراي اولي  بار به عنوان نماينده حوزه سالمت، طي برنام

تغيير اقليم بر سالمت پرداخت و اقردامات الزم برراي دسرتيابي بره نظرام      

هراي پيگيرري    سالمت سازگار با تغيير اقليم را به عنروان يكري از فعاليرت   

 COP28 در مصر و COP27)هاي بعدي  شونده توسط برگزارکنندگان نشست

اي  از طريق دفاتر منطقهدر همي  راستا، . قرار داد( در امارات متحده عربي

هايي براي پيوست  کشورها بره پيمران    سازمان بهداشت جهاني، دعوتنامه

کره   از آنجرايي . سيستم سالمتي سازگار، پايدار، و کم کرب  فرسرتاده شرد  

وزارت بهداشت جمهوري اسالمي ايرران، از بسرياري از کشرورهاي ديگرر     

پذيري و موقعيت  ب، در انجام بررسي آسي(EMRO)منطقه مديترانه شرقي 

پايداري مراکز بهداشتي درماني خود، که از مهمتري  شرايط پيوسرت  بره   

شود، جلوتر بوده است، بطور طبيعي عضو يكري از   اي  مجمع محسوب مي

دار در جهران قررار گرفتره و امكران اسرتفاده از امكانرات        کشورهاي داعيه

تا فرراهم کررده   حمايتي جهاني را براي رسيدن به اهداف خود در اي  راس

با اي  حال هنوز برنامه ملي سازگاري سالمت با تغيير اقليم تدوي  و . است

تدوي  اي  برنامه متناسب با رفتار سياسي نظام سرالمت  . ابالغ نشده است

کننده زمينه الزم برراي اقردامات بعردي در راسرتاي      تواند فراهم ايران، مي

مت، انجام مداخالت سازگاري، آوري نظام سال سازي و باال بردن تاب ظرفيت

گرهراي ايجراد سرازگاري و     ارزشيابي مداخالت و تعيي  موانرع و تسرهي   

 .کاهش اثرات سوء سالمتي ناشي از تغييراقليم را فراهم کند

 

 روش تهيه برنامه
اي  برنامه با استفاده از روش مرور متون و استفاده از نظرر خبرگران تهيره    

فاده از مرور مترون و مطالعرات انجرام شرده در     در مرحله اول با است. شده است

گذاري براي مقابله با اثرات تغيير اقلريم، چرارچوب اوليره برنامره      حوزه سياست

در مرحله بعرد برا اسرتفاده از روش بحرو گروهري متمرکرز و پانر         . تهيه شد

در مرحلره بعرد برنامره    . ترر و توسرعه يابرد    خبرگان سعي شرد برنامره تكمير    

ستفاده از روش دلفي و به منظور اجماع در برنامه براي تعردادي  يافته با ا توسعه

هاي مختلف مرتبط با تغيير اقليم ارسال و نظرات آنها برراي   از متخصصان حوزه

در تدوي  اي  برنامه از متخصصان و محققران  . تدوي  نسخه حاضر استفاده شد

گرذاري   مختلف حوزه تغييرر اقلريم و سرالمت از جملره متخصصران سياسرت      

سالمت، سالمت در حوادو و باليا، بهداشت محيط، تغذيره و امنيرت غرذايي،    

شناسري،   اقليم شناسري، همره گيرشناسري، هواشناسري، علروم جغرافيرا، بروم       

 .داري، آبخيزداري و محيط زيست استفاده شد جنگ 

 

 نفعان اصلی برنامه  ذی
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .0

 غذايي دبيرخانه شوراي سالمت و امنيت 

 مرکز سالمت محيط و کار 
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 مقابله با اثرات تغيير اقليم بر سالمت رنامه مليلزوم تدوي  ب

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /250

 هاي واگيرمرکز مديريت بيماري 

 هاي غيرواگير  مرکز مديريت بيماري 

  هراي   مرکز مديريت حوادو و فوريت)سازمان اورنانس ک  کشور

 (پزشكي کشور

  مرکز مديريت شبكه 

 دفتر بهبود تغذيه جامعه 

 وزارت کشور .5

 سازمان مديريت بحران کشور 

 هاياريها و دهسازمان شهرداري 

 سازمان امور اجتماعي کشور 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .۰

 وزارت راه و شهرسازي .4

 سازمان هواشناسي 

 مرکز مطالعات راه، مسك  و شهرسازي 

 سازمان حفاظت محيط زيست  .2

 سازمان برنامه و بودجه .0

 شهرداري تهران .3

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران .8

 مي ايرانجمعيت هالل احمر جمهوري اسال .0

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري .01

 المللي در ايران هاي بي نمايندگي سازمان .00

 وزارت جهاد کشاورزي .05

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي .0۰

 هاي بيمه پايهسازمان .04

 وزارت نيرو .02

 مجمع تشخيص مصلحت نظام .00

 مجلس شوراي اسالمي  .03

 

 راهبردهای كالن برنامه
 تدوین خط مشی كلی (الف

نظر و توجه به موضوع تغيير اقليم و کنترل پيامدهاي سرالمتي   جلب

گرذاري کشرور از جملره مجمرع تشرخيص       سياسرت  آن در سطوح کرالن  

 :قواي سه گانه از طريق نظام و مصلحت

   افزايش آگاهي، حساسيت و درک خطر مسئوالن و مديران نسبت بره

اي و هش انتشرار گازهراي گلخانره   موضوع تغيير اقلريم، اقردامات کرا   

 سازگاري با تغيير اقليم؛

 هراي مرديران،    ايجاد فهم مشترک فعاالن و مديران بخش صنايع با نگرش

 فعاالن زيست محيطي و محققان دانشگاه در موضوع تغيير اقليم؛

 گري نظام سرالمت در چرارچوب قرانوني خرود از سراير      ايجاد مطالبه

خصو  کنترل پيامدهاي سرالمتي   هاي دولتي و غيردولتي در بخش

 .ناشي از تغيير اقليم

 

 اقدامات (ب

    انتصاب مشاور و دستيار ويژه رياست جمهوري در حوزه تغييرر اقلريم

 براي هماهنگي و پيگيري ويژه امور مربور به تغيير اقليم؛

 هاي  اي، استفاده از انرنيتوسعه اقدامات کاهش انتشار گازهاي گلخانه

مديريت مصرف انرني، مواد مصرفي و پسرماند در   تجديدپذير و پاک،

 نظام سالمت؛ 

  شناسررايي اقرردامات سررازگاري بررا تغييررر اقلرريم در حرروزه سررالمت و

 هاي چندجانبه اقدامات کاهش انتشار؛ منفعت

        تعيي  سازمان برنامه و بودجره کشرور برراي موضروع تغييرر اقلريم و

ات، اجرا و پرايش  ريزي، تنظيم قواني  و مقرر سالمت به منظور برنامه

 مداخالت سازگاري؛

 گذاري بانک اطالعات تغيير اقلريم توسرط سرازمان     تهيه و به اشتراک

  نفعان؛ برنامه و بودجه و با همكاري تمامي ذي

       تدوي  و اجراي برنامه امنيرت آب و سرازگاري برا بحرران آب توسرط

 .نفعان وزارت نيرو و با همكاري تمام ذي

 

 عمومیرسانی  آموزش و اطالع (پ

   هراي اوليره    تدوي  و اجراي آموزش همگاني از طريق شربكه مراقبرت

 بهداشتي کشور با استفاده از بهورزان و رابطان بهداشتي؛

    ادغام موضوع سازگاري با تغيير اقليم در دروس تحصيلي دانرش آمروزان و

آمروزش و پررورش، وزارت علروم، تحقيقرات و      دانشجويان توسرط وزارت 

هاي  اشت، درمان و آموزش پزشكي در مقاطع و رشتهفناوري و وزارت بهد

 آموزان و دانشجويان؛ مختلف به منظور تغيير در دانش، نگرش و رفتار دانش

 هاي ويژه گروه هاي آموزشي خود مراقبتي براي عموم و به تدوي  بسته

پررذير توسررط واحرردهاي مرررتبط آمرروزش سررالمت در وزارت  آسرريب

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

 هاي سالمت محالت  دغام موضوع تغيير اقليم و سالمت در برنامه خانها

 توسط شهرداري؛ 

 هراي   سرط  آگراهي   سازي و ارتقاي هاي حساس خش برنامهتوليد و پ

هاي هدف درخصو  مسائ  زيست محيطي و  فردي و اجتماعي گروه

هاي  تغيير اقليم توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و رسانه

 .يت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميتحت مدير

 

 مشاركت مردمی (ت

  هاي مردمري و افرزايش    کمک به تشكي ، ترغيب، توانمندسازي سم

هرا، ايجراد سرازگاري مرردم محرور و       گذاري سياست مشارکت آنها در 
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 مقابله با اثرات تغيير اقليم بر سالمت لزوم تدوي  برنامه ملي

 253/سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

ترويجي و پژوهشري در موضروع تغييرر     -دستيابي به اهداف آموزشي

 ها؛ اقليم توسط وزارت کشور و شهرداري

 انمندسازي جامعه از طريق برنامه ابتكرارات جامعره محرور توسرط     تو

 ها؛ وزارت کشور، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري

 هراي   هرا و کرانون   هاي مردم نهاد از جمله خيريره  سازي سازمان شبكه

 محلي براي ارتقاي سازگاري جامعه محور با تغيير اقليم؛ 

 ر توجره بره موضروع    هاي علميره و روحرانيون د  جلب مشارکت حوزه

 .اهميت محيط زيست و سازگاري با تغيير اقليم

 

 پذیری ناشی از مخاطرات مرتبط با تغيير اقليمارزیابی آسيب( ث

 اندازي سامانه ملي، به روز و برخط ارزيابي خطر ناشي از تغيير اقليم راه

پذيري  هاي بومي آسيب شاخص در نظام سالمت و جامعه با استفاده از

 ي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛و سازگار

 ها و پيامدهاي  بيني بار بيماري تعيي  سناريوهاي تغيير اقليم در پيش

گيري نتراي  حاصر  در   کرار  بره سالمتي آينده ناشي از تغيير اقلريم و  

هاي اقردام برراي سرازگاري توسرط وزارت      ها و برنامه تدوي  سياست

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

 گيري نقشه مخاطرات ناشي از تغيير اقليمکار بهيه و ته . 

 

 های نوین توسعه فناوری (ج

 هراي سرالمت الكترونيرک شرام  توسرعه پرونرده        استفاده از فناوري

الكترونيک سالمت و استقرار نظام اطالعات بيماران، پايش اطالعات و 

هاي منتسب به تغييرر اقلريم توسرط وزارت بهداشرت،      رديابي بيماري

 مان و آموزش پزشكي؛در

  بنيران در تحقيقرات و توليرد    هراي دانرش   حمايت از پتانسي  شررکت

هاي نوي  در موضروعات سرازگاري، کراهش انتشرار گازهراي       فناوري

پذير توسط معراون علمري و    هاي تجديد اي و استفاده از انرنيگلخانه

 فناوري رياست جمهوري؛

 نتقرال فنراوري،   هراي مرالي، ا   المللي و کمرک  هاي بي  جلب همكاري

الملر  از طريرق    هراي بري    توسعه دانش فني و يا کارشناسي سازمان

سازوکار کميسيون تغييررات آب و هروايي توسرط سرازمان برنامره و      

 بودجه و وزارت امور خارجه؛

 هراي هشردار اوليره     اندازي و توسرعه سرامانه   راه(EWS)   بره موقرع و ،

و تبدي  آنها بره  بيني رخدادهاي آب و هوايي  هماهنگ پايش و پيش

هراي اجرايري و مرردم توسرط      اطالعات ساده و قاب  فهم براي بخرش 

 ( سازمان هواشناسي) وزارت راه، مسك  و شهرسازي 

 هرا در   تري  فنراوري آوري مناسب حمايت از بخش خصوصي در فراهم

هاي کشاورزي و امنيت غذايي، منابع آب، سرالمت و مرديريت    بخش

 .يي و امور اقتصاديخطر باليا توسط وزارت دارا

 توسعه آموزش تخصصی (چ

  اختصا  نيم واحد از درس اصول و مباني مديريت بحران مندرج در قانون

مديريت بحران کشور مصوبه مجلس شوراي اسالمي به موضوع تغيير اقليم 

ها و مراکز آمروزش عرالي توسرط وزارت    در همه مقاطع تحصيلي دانشگاه

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ علوم، تحقيقات و فناوري و وزا

  ساعت آموزش ضرم  خردمت برراي کارمنردان      2اختصا  اجباري

هرا و   بخش دولت و عمومي بر اساس نقش و وظيفه آنهرا در سرازمان  

 .نهادهاي مختلف

 

 های كاربردیتوسعه پژوهش (ح

        حمايت و تسهي  فرايند تشركي  مراکرز تحقيقرات و مطالعرات بري

توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  اي بخشي و بي  رشته

هراي مررتبط برا     بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانره 

 تغيير اقليم؛ 

  المللي بره منظرور    تسهي  و حمايت از همكاري با مراکز پژوهشي بي

ها و علم روز در خصرو  موضروع تغييرر     گيري از درس آموخته بهره

حقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان اقليم توسط وزارت علوم، ت

 و آموزش پزشكي؛

  اختصا  بودجه مشخص براي مراکز تحقيقاتي مبتني بر اقليم کشور

 .به منظور بومي سازي نتاي  و ارايه راهكارهاي بومي مبتني بر شواهد

 

 و حمایت مالی تأمين (خ

      اختصا  سازو کارهاي شفاف در بودجره سراليانه کشرور در موضروع

 ير اقليم توسط مجلس شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه؛ تغي

 اي از جمله بيمه خشكسالي، بيمه همگراني   هاي بيمه تقويت مكانسيم

سالمت، بيمه مراکز درماني، بيمه محصوالت کشاورزي برراي کراهش   

صدمات جاني و پوشش خسارات مرالي مررتبط برا رويردادهاي آب و     

 .مور اقتصاديهوايي توسط وزارت دارايي و ا

 

 هماهنگی های بين بخشی( د

      تشكي  مرکز هماهنگي مديريت بحرران کشرور و مراکرز اقمراري در

و ( سرازمان مرديريت بحرران کشرور    )ها توسرط وزارت کشرور    استان

 نفعان؛  ها و اشتراک اطالعات مربوطه بي  همه ذي استانداري

 هررا و ريررزي هرراي فنرري و عمليرراتي مشررترک در برنامرره تشرركي  ترريم 

ها به منظور افزايش قابليت اجرايي تعهدات و تصميمات  گيري تصميم

 در سطوح عملياتي؛ 

  هرا و اسرتانداردها برا رويكررد همراهنگي       اصالح قواني ، دستورالعم

 بخشي؛ بي 

      اي در ايجراد   تدوي  برنامه پيوند آب، غرذا، انررني برا رويكررد شربكه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 5

http://ijhp.ir/article-1-680-en.html


 مقابله با اثرات تغيير اقليم بر سالمت رنامه مليلزوم تدوي  ب

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /258

ا همكراري تمرامي   افزايي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بر  هم

 .نفعان ذي

 

 ارزشيابی برنامه  (س

 هاي مناسرب بره منظرور پرايش، ارزشريابي و ارزيرابي        تدوي  شاخص

 ها و مداخالت انجام شده؛ برنامه

  هرراي ترردوي  شررده و  ايجرراد سررازوکار شررفاف ارزشرريابي برنامرره

هرا،   ها در براي اصرالح رويره   کارگيري نتاي  حاص  از ارزشيابي هب

هاي جديد توسط وزارت بهداشت، درمان  وي  برنامهفرآيندها و تد

 و آموزش پزشكي؛

  پايش اجتماعي اثرات اجتماعي تغيير اقليم و همچني  اثرات اجتماعي

 .اي برنامه هاي مداخله

 
 های انگليسی آنها های مستند و معادل واژه

Climate Change Performance Index (CCPI) شاخص عملكرد تغييرات آب و هوايي 

21 United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP21)  بيست و يكمي  کنفرانس تغييرات اقليمي سازمان مل  متحد 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) کنوانسيون چارچوب سازمان مل  متحد در زمينه تغييرات آب و هوا 

National Checking Company (NCCO) دفتر ملي تغييرات آب و هوا 

Department of Energy (DOE) سازمان حفاظت از محيط زيست 

Ministry of Health and Medical Education (MOHME) وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي 

26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26) ست و ششمي  کنفرانس تغييرات اقليمي سازمان مل  متحدبي 

27th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP27) بيست و هفتمي  کنفرانس تغييرات اقليمي سازمان مل  متحد 

28th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP28)  کنفرانس تغييرات اقليمي سازمان مل  متحد بيست و هشتمي 

World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO) اي سازمان بهداشت جهاني درمنطقه مديترانه شرقي دفتر منطقه 

Early Warning System (EWS) سامانه هشدار اوليه 

 
Advocacy paper 

The Necessity of Developing a National Plan to Deal with the Effects of Climate 

Change on Health
* 

 
Abstract 
Climate change is one of the most serious challenges that influence different dimensions of the communities’ health. 

This reveals the necessity of quick action in facing the health effects caused by climate change. Although some 

actions have been done for developing a national plan to deal with the effects of climate change on health, but the 

plan is not developed yet. Considering the importance of the issue, and based on the mission of Academy of Medical 

Sciences I R of Iran, developing the national plan was placed on the agenda of the health promotion group. In the 

first step, by reviewing national and international studies, the initial version of the plan was compiled. Then by 

qualitative research methods and a multi-stage survey of experts in different domestic fields, the final version was 

compiled.  

The "National Plan for Dealing with the Effects of Climate Change on Health" consists of two major policies, eleven 

strategies and solutions for each strategy. 
 
Keywords: Climate Change, Health Planning, Health Policy 
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