
 

 

 اثشات سيياس تشم٘دمآ ٗ صٕآ

 ٕاىٜإي ٕ٘صادآ تيطتش ديذٙ ّيط٘د ّشه ٛا ائ دس .  

 ّنشس تٚ  ٛاي سشّاخ٘سدىي ٗ ّيإي ى٘ش ػفٕ٘تٜاي تشٗص

  . است تيطتش ايْٖي سيستِ ػَت ضؼف

 ٚتشٗص حْالت  ٕفس تٖيي ٗ حاد تشٕٗطيت خغش اتتالء ت

ػفٕ٘تٜاي  ٗ سايش اٍشيٚ رات . است تيطتش آسِ ضذيذ

 . ساً خيَي ضايغ است 2دس صيش  سي٘ي

 ٕٔظش  اص است .ٗ اص ْٛساالٓ مْتش م٘دمآ تٜشٙ ٛ٘ضي اي

  . اص دييشآ ٛستٖذ مْتش ٕيض جثٚ ٗ ٗصٓ

 دس سيياس دٗد تشخ٘سد تا سيٚ تٚ ػَت سشعإٜاي 71%

 است م٘دمي

 ٙتاػث سيياس ٗ تاسداسي ضذ قشصٜاي اص ْٛضّآ استفاد 

 . ض٘د ّي آّثٍ٘ي ٗ ّغضي ٗ قَثي ٛاي سنتٚ تشٗص افضايص

 ٓضذٙ يائسٚ صٗدتش سيياس دٗد ّؼشض س ديا سيياسي صٕا 

 مٖذ ّي صياد پيطشفتٚ سا استخ٘آ پ٘مي خغش    

 ًتا ٕ٘صادي تٍ٘ذٗ جٖئ ٗ جفت تٚ خٕ٘شسإي دس اختال 

 داسد ٗج٘د ٕيض جٖئ سقظ احتْاً ٗ مِ ٗصٓ

 ّيذٛذ ماٛص سا اثشات ائ حاَّيي اص قثٌ سيياس تشك . 

 

 اص مپي چٖذ ٗمٖيِ  يادداضت سا سيياس تشك إييضٙ ٛاي  

 ديذ ّؼشض دس تيطتش مٚ ّختَف ٕقاط دس ٗ مشدٙ تٜيٚ آٓ

 تشك تشاي فشد ،إييضٙ ّنشس ديذٓ تا تا تيزاسيِ داسٕذ قشاس

 آسية تذسيج تٚ صّآ عي دس تشك اص تؼذ ياتذ افضايص سيياس

ض٘د. ّي تشّيِ تذٓ اػضاي ٗ اسىإٜا تٚ آّذٙ ٗاسد ٛاي  

 ػ٘اسض سيياس 

 ّ٘ٛا دادٓ دست اص .1

 )ماتاسامت ( ّشٗاسيذ آب .2

 پ٘ست چشٗك چئ ٗ .3

 ضايؼات ضٖ٘ايي .4

 دٕذإٜا فساد .5

 سي٘ي – تيْاسيٜاي قَثي .6

 استخ٘آ پ٘مي .7

 صخِ ّؼذٙ .8

 إيطتآ تغييش سٕو .9

 سحِ ٗ سقظ جٖئسشعآ  .11

 ّشدآ جٖسي دس سًَ٘ تغييش ضنٌ .11

 پس٘سياصيس .12

 حٖجشٙ ،غذد تضاقي ،تيٖي،دٛآ فّختَي شعإٜاس .13

 تضسه ٗسيٚ( ساٜٛاي ٛ٘ايي

 سٗي ،اثش سشفٚ ،تحشيل ىَ٘ ،دٛآ ٗ تيٖي س٘صش .14

  صذا ىشفتييٗ حٖجشٙ     

  

 

 

  ّادٙ 0044 تا سيياس مطيذٓ تيص اصّضشات سيياس:  

آٓ  ٕ٘ع 04اص ائ تؼذاد  مٚ ض٘د ٗاسد تذٓ ّي سْي

 .است  صا سشعآ

قَثي  سيياسي تيْاسيٜاي ػاٌّ اصَي ّشه دس افشاد

 ّخاط تخشية ػَت تٚ ٛا سيياسي مشدٓ سشفٚ است

 ٗسشعآ ػفٕ٘تٜا تشاي سا صّيٖٚ ٗ است ٛا ّحافظ ضص

 .مٖذ ّي فشاِٛ سيٚ

 .دٛذ ّي سا ماٛص داسٗٛا اص اثش تسياسي سيياس

 سيياسي آيٖذٙ س ذسيياسي افشاد فشصٕذآ% 14 اص تيص

ضٕ٘ذ ّي  

تيْاسي ّجاس ي  ّؼشض دس تيطتش سيياسي افشاد فشصٕذآ   

  ٛستٖذ ٗآسِ ٛا ٍ٘صٙ ،ٗسُ ّيإي ى٘ش ٗ تٖفسي 

"داسد ٗج٘د سيياس دس دٗد صا سشعآ ّادٙ 06 تيص اص"

 

 غيشسيياس افشاد تٚ ّشت٘ط سيٚ دسصذّ٘اسدسشعا71ٓ

  إذ ت٘دٙ سيياس دٗد ّؼشض دس م٘دمي دس مٚ ي است
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 7111زهستان سالهت، بازنگري: 

 هنبع: پرستاري داخلي جراحي برونر سودارث

 

اىش پس اص تشك سيياس، تاس دييش سيياس مطيذٓ سا ضشٗع     

مشديذ دٍسشد ٕط٘يذ، دس ٗقت ّٖاسة دييشي ّجذدا تشك 

 .سيياس سا آغاص مٖيذ

 تشخي اثشات خ٘ب تشك سيياس

دقيقٚ پس اص تشك سيياس، فطاس خ٘ٓ ٗ ضشتآ قَة تٚ حذ  ۰۲ -

 .ىشدد عثيؼي تاصّي

ساػت پس اص تشك سيياس، قذست چطايي ٗ ت٘يايي تٜتش  ۸۸ -

 .ض٘د ّي

 .ض٘د تش ّي ساػت پس اص تشك سيياس، تٖفس ساحت ۷۰ -

ّاٙ پس اص تشك سيياس، سشفٚ، خس خس ٗ ّطنالت  ۶تا  ۳ -

 .ض٘د تٖفسي خ٘ب ّي

اص تشك سيياس، خغش حَْٚ قَثي ٕصف يل فشد ساً پس  ۵ -

 .ض٘د سيياسي ّي

ساً پس اص تشك سيياس، خغش سشعآ سيٚ ٕصف يل فشد  ۰۲ -

ض٘د ٗ خغش سنتٚ قَثي ّإٖذ مسي است مٚ ٛشىض  سيياسي ّي

 .سيياس ٕنطيذٙ است

سيگار كشيدن نه تنها سالهتي خود فرد را به خطر "

ديگران به  ه حقوقاندازد بلکه تجاوزي آشکار ب هي

 "تويژه كودكان اس

 

 

 :تشاي تشك سيياس ٛاييساٛناس  

ساٙ ٕخست آٓ است مٚ اص يل سٗص ّؼئ تشك سيياس سا 

ضشٗع مٖيذ ٗ دييش سيياس ٕنطيذ ٗ دس ائ تصْيِ خ٘د 

ّحنِ تاضيذ. دس ائ ص٘ست ينثاسٙ سيياس سا تشك 

تٖا تشاػالُ دفتش سالّت جْؼيت، خإ٘ادٙ ٗ  .خ٘اٛيذ مشد

ّذاسس ٗصاست تٜذاضت، ساٙ دُٗ آٓ است مٚ سيياس سا 

 :ت٘إيذ تشاي ائ ماس ّي .مِ مِ ٗ تٚ تذسيج تشك مٖيذ

سيياس سا ٗقتي ٕصفٚ ضذ خاّ٘ش مٖيذ ٗ ّيضآ ّصشف  *

 .سٗصإٚ سيياس سا مِ مٖيذ

آ ّنآ ْٛيطيي سيياس مطيذٓ سا تغييش دٛيذ ٗ صّ *

 .ْٛيطيي سيياس مطيذٓ سا تٚ تاخيش تيٖذاصيذ

ٛا ّطغً٘ تاضٖذ، ىشفتٔ قَِ،  اىش ٕياص داسيذ دست *

 مَيذ يا تسثيح دس دست سا اّتحآ مٖيذ

دٗ ّشتثٚ پطت سش  مٖيذ سيياس تنطيذ صّإي مٚ ٛ٘س ّي*

 يا يل ٍي٘آ آب يا ٕ٘ضيذٕي  مطيذِٙٛ ٕفس ػْيق 

تشٗيذ، قذُ تضٕيذ ٗ تٚ تٖ٘ضيذ يا اص خإٚ تيشٗٓ دييش

ٗ دس ص٘ست ّ٘فق .ضشسٛاي سيياس مطيذٓ فنش مٖيذ

 ضذٓ تٚ خ٘د ٛذيٚ دٛيذ.

پضضل تشاي تج٘يض جاييضئ ٕين٘تئ ٗ  تّٚشاجؼٚ *

 إجاُ ّطاٗسٙ تا سٗإطٖاس

 

 

  


