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مقاله پژوهشي

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی ( )SIGدرحوزهی سالمت:
مروری ساختاریافته بر مطالعات در ایران
 -1دانشــجوی کارشناســی ارشــد فنــاوری اطالعــات ســامت ،گــروه مــدارک پزشــکی و فنــاوری اطالعــات ســامت ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان ،کرمــان ،ایــران -2 .دانشــیار ،دکتــری تخصصــی انفورماتیــک پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات انفورماتیــک پزشــکی ،پژوهشــکده آیندهپژوهــی در ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان،
کرمــان  ،ایــران -3 .دانشــجوی کارشناســی ارشــد فنــاوری اطالعــات ســامت ،گــروه مــدارک پزشــکی و فنــاوری اطالعــات ســامت ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران.
* نویســنده مســئول :کرمــان ،ابتــدای هفــت بــاغ ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی ،تلفــن و نمابــر ،03431325406 :کــد پســتی،761691131 :
پســت الکترونیــکahmadianle@yahoo.com:

چکیده

مقدمــه :سیســتم اطالعــات جغرافیایــی از جملــه فناوريهــاي نوينــی اســت کــه بــه سياســتگذاري و تصميمگيريهــاي صحیــح و
ارتقــاءی ســامت بیمــاران کمــک میکنــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن کاربــرد سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در حــوزه ســامت
در ایــران بــه روش مــروری ســاختاریافته انجــام گردیــد.

روش کار :در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از کلیدواژههــای از پیــش تعییــن شــده ،پایگاههــای اطالعاتــی فارســی و انگلیســی بــه
صــورت ســاختاریافته مــورد جســتجو قــرار گرفتــه و مقاالتــی کــه در حــوزه ســامت از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی اســتفاده
کردهانــد ،بازیابــی گردیــد .ســپس ،بــا اســتفاده از فــرم اســتخراج داده ای کــه روایــی آن توســط متخصصیــن تأییــد شــده ،دادههــای
مربــوط بــه قابلیتهــای  GISاســتخراج شــد .دادههــا بــه شــیوه توصیفــی تحلیــل و گــزارش گردیــد.
یافتههــا :در مجمــوع  119مقالــه بازیابــی شــد کــه از ایــن تعــداد  33مقالــه مرتبــط شــناخته شــده و توســط نویســندگان بررســی
شــدند .حــوزهی موضوعــی نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات ،بیماریهــای غیرعفونــی اســت .ســرطان ( )%21شــایعترین بیمــاری اســت
کــه توســط سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در ایــران مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .هشــتاد و  %5از مطالعــات از قابلیــت
تهیــه نقشــه و مکانیابــی نرمافــزار  GISاســتفاده کردهانــد.
نتیجهگیــری :در ایــران ،اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت هنــوز در مراحــل ابتدایــی اســت.
نرمافــزاری کاربــردی در نمایــش پراکندگــی جغرافیایــی بیماریهــا و تولیــد دادههــای جغرافیایــی و فضایــی اســت و ابــزاری
ارزشــمند بــرای بهبــود نظــام ســامت محســوب میشــود.
GIS
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مقدمه

امــروزه اســتفاده از تکنولوژیهــای نویــن اطالعاتــی بــه نیــازی
اساســی در حــوزهی ســامت تبدیــل شــده اســت .اگرچــه انجــام
اقدامــات اثربخــش بــه منظــور ارتقــاء ســامت در هــر کشــوری
امکانپذیــر اســت ،امــا الزمــهی آن برخــورداری از دانــش و
اطالعــات روزآمــد اســت ( .)1فنــاوري اطالعــات ابــزاري توانمنــد
و مهمتريــن عامــل در افزايــش كارايــي و اثربخشــي ســازمانها
اســت .صنعــت ســامت نیــز مقولــه فنــاوري اطالعــات را بــراي
بســط و گســترش اطالعــات ســامت و ارتقــاء پيامدهــاي نظــام
بهداشــت و درمــان مدنظــر قــرار داده اســت (.)2
ســامت انســان از عوامــل مختلفــی نشــات میگیــرد .یکــی
از عوامــل تأثیرگــذار و حائــز اهمیــت در ایــن زمینــه ،عوامــل
جغرافیایــی و محیطــی اســت .يكــي از فناوريهــاي نوينــی كــه
بــه خوبــي ميتوانــد در راســتای تأميــن و ارتقــاء ســامت،
سياســتگذاري و تصميمگيريهــاي بهداشــتي مــورد اســتفاده

قــرار گيــرد ،سيســتم اطالعــات جغرافيايــي اســت.
سیســتمی کامپیوتــری مختــص مدیریــت و تجزیــه و تحلیــل
اطالعــات مکانــی اســت و قابلیــت جم ـعآوری ،ذخیــره ،تجزیــه
و تحلیــل و نمایــش اطالعــات جغرافیایــی (مکانــی) را دارد (.)3
يــك سيســتم بهداشــتي كارآ و مؤثــر بايــد بــه گونـهاي عمــل کند
كــه ضمــن توجــه بــه نيازهــاي هم ـهی گروههــاي آســيبپذير،
مناطــق جغرافيايــي تحــت پوشــش خــود را بــه طور سيســتماتيك
تحــت نظــارت قــرار داده و نحــوه پيشــرفت پروژههــاي بهداشــتي
و احيان ـ ًا بــروز مســايل جديــد بهداشــتي را در كوتاهتريــن زمــان
ممكــن مــورد شناســايي قــرار دهــد .نقشـهها ،بــه خصــوص انــواع
ديجيتالــي و كامپيوتــري ،نقــش ارزشــمندی در بهبــود كارآيــي
تصميمگيــري مديــران حــوزه ســامت و بهداشــت ایفــا میکننــد؛
سيســتم اطالعــات جغرافيايــي يكــي از تكنولوژيهــاي جديــد
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Global Poisoning System
Remote Sensing

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

2
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روش کار

ایــن پژوهــش بــه روش مــرور ســاختار یافتــه بــا هــدف تعییــن
کاربــرد سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت در
ایــران انجــام شــد .بدینمنظــور ،پایگاههــای اطالعاتــی Sid,
4 Magiran, Irandocو Iranmedexبــرای بازیابــی مقــاالت
فارســی و پایــگاه  Pubmedبــرای بازیابــی مقــاالت انگلیســی
در فاصلــهی زمانــی ســالهای  1385تــا  1394مــورد جســتجو
قــرار گرفتنــد .کلیدواژههــای انگلیســی شــامل GIS, Geographic
Information System, Global Positioning System, Health,
 Iranو کلیدواژههــای فارســی شــامل سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی و ســامت بــود .کلیــد واژههــای بیانگــر سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی بــا اســتفاده از عملگــر  ORبــا یکدیگــر
ترکیــب شــده و ســپس بــا اســتفاده از عملگــر  ANDبــا ســایر
کلیدواژههــا ترکیــب شــدند .معیــار ورود بــه ایــن مطالعــه،
مقــاالت پژوهشــی انجــام شــده در ایــران اســت کــه از سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت اســتفاده کردهانــد.
مقاالتــی کــه متــن کامــل آنهــا در دســترس بــود مــورد بررســی
قــرار گرفــت .مقــاالت مــروری از ایــن مطالعــه حــذف گردیدنــد.
دو محقــق بــه طــور مســتقل عناویــن و خالصــه مقــاالت بازیابــی
شــده را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .اختــاف نظــر بیــن محققیــن
در خصــوص انتخــاب مقــاالت بــا نظــر محقــق ســوم و در نهایــت
از طریــق اجمــاع نظــر محققــان برطــرف شــد .میــزان توافــق
محققیــن در انتخــاب مقــاالت بــا اســتفاده از ضریــب توافــق
کاپــا محاســبه گردیــد .عــاوه بــر مقــاالت بازیابــی شــده از
پایگاههــای اطالعاتــی ،فهرســت رفرنسهــای مقــاالت انتخــاب
شــده نیــز بــه منظــور بازیابــی دیگــر مقــاالت مرتبــط مــورد
بررســی قــرار گرفــت .ســپس بــا اســتفاده از فــرم اســتخراج دادهای
کــه روایــی آن توســط متخصــص تأییــد شــده بــود ،دادههــای
مــورد نیــاز از هــر مقالــه اســتخراج گردیــد .ایــن دادههــا شــامل
اطالعــات کتابشــناختی مقالــه ،محــل انجــام مطالعــه ،هــدف از
انجــام مطالعــه ،منابــع جمـعآوری دادههــا ،حــوزهای کــه مطالعــه
در آن انجــام شــده ،تعییــن ســطوح ارايــه خدمــت کــه  GISدر
)Scientific Information Database (SID
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جهــت تســهيل فرآينــد دســتيابي بــه اطالعــات ،تصميمگيــري در
خصــوص سيســتم مراقبــت بهداشــتي -درمانــي و ارتقــاء ســامت
و بهداشــت میباشــد ( .)5 ,4سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی،
سیســتمهای موقعیتیــاب جهانــی 2و ســنجش از راه دور 3از
ســال  1990بــه طــور گســترده در برنامههــای بهداشــت و درمــان
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .مدیریــت صحیــح و فراهــم کــردن
بســتر الزم بــرای تصمیمگیــری مناســب در زمینــهی بهداشــت
و درمــان ،تنهــا بــا تجزیــه و تحلیــل حجــم عظیمــی از دادههــا
و اطالعــات مــکان مرجــع امکانپذیــر میباشــد .بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه قابلیتهــای فــراوان  GISدر ایــن زمینــه ،بکارگیــری
آن در بخــش بهداشــت و درمــان امــری اجتنابناپذیــر اســت (.)6
 GISدر پرتــو ایــن قابلیتهــا نقــش حمایتــی در حوزههــای
مختلــف جغرافیــای پزشــکی ،همچــون اپیدمیولــوژی و خدمــات
بهداشــت عمومــی ،ایفــا کــرده ( )7و میتوانــد بــه عنــوان یــک
نرمافــزار پشــتیبان در تصمیمگیــری بــرای تخصیــص خدمــات
بهداشــتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ( .)8تکنولــوژی  GISمزایــای
بســیاری همچــون یکپارچهســازی دادههــا ،پــرس و جــو از
پایــگاه دادههــای تعاملــی و ارايــه یافتههــا در قالــب نقشــه ارايــه
میدهــد ( .)9عــاوه بــر ايــن ،ایــن سیســتم کاربــرد گســتردهای
در ســامت عمومــی جامعــه دارد .بســیاری از پیشبینیهــا و
مدلســازیها بــا اســتفاده از ایــن سیســتم امکانپذیرنــد (.)10
از طرفــی ،بســیاری از تصمیمگیریهــای مربــوط بــه مراقبــت
و برنامهریزیهــای ســامت بــا عامــل مــکان در ارتبــاط
میباشــند؛ بــه عنــوان مثــال ،تصمیمگیــری در مــورد اینکــه
مراکــز بهداشــتی بــر اســاس تعــداد ،تراکم بهداشــتی ،و مشــکالت
مــردم بایــد در چــه مــکان هایــی ایجــاد شــده و چــه نــوع خدماتی
را در جهــت پاســخ بــه نیازهــای بهداشــتی منطقــه ارايــه کننــد.
اینهــا مســائلی هســتند کــه از طریــق تحلیــل  GISمیتــوان
نســبت بــه حــل آنهــا اقــدام کــرد .از ســوی دیگــر ،مشــکالت و
نیازهــای بهداشــتی افــراد در مکانهــای مختلــف متفــاوت اســت
کــه ایــن امــر ضــرورت اســتفاده از یــک ابــزار تحلیلکننــده و
در عیــن حــال انعطافپذیــر همچــون  GISرا توجیــه میکنــد.
بنابرایــن ،سیســتم اطالعــات جغرافیایــی پاســخگوی بســیاری از
نیازهــای اطالعاتــی بخــش بهداشــت و درمــان اســت ( .)11بــه
طــور کلــی ،کاربردهــای  GISدر حــوزهی ســامت را میتــوان
بــه چهــار حــوزهی تجزیــه و تحلیــل نیــاز بــه مراقبتهــای
بهداشــتی ،تجزیــه و تحلیــل دسترســی بــه مراقبتهــای
بهداشــتی ،تنــوع جغرافیایــی در اســتفاده از خدمــات و در نهایــت
ارايــهی مراقبتهــای بهداشــتی طبقهبنــدی نمــود (.)12
در دهههــای اخیــر محققــان مبــادرت بــه اســتفاده از کاربردهــای
 GISدر حــوزهی پزشــکی و ســامت کردهانــد؛ بــه عنــوان نمونــه
میتــوان بــه ارایــه خدمــات اورژانــس ،پیشــگیری از ایــدز ،تعییــن
مناطــق پرخطــر ،حوزههــای نیازمنــد خدمــات بیمارســتانی،
ســطحبندی خدمــات بیمارســتانی ،انتشــار آلــوده کنندههــای هــوا،

تعییــن مناطــق در معــرض پرتوافکنــی ســرب ،پایــش بیمــاری
ســرخک یــا ماالریــا ،مدلســازی نحــوه انتشــار مکانــی بیمــاری و
طبقهبنــدی و تفکیــک ســرطانها اشــاره کــرد (.)18-13
بــا توجــه بــه قابلیتهــای فــراوان  GISدر حــوزهی ســامت،
اســتفاده از ایــن نرمافــزار نقــش حیاتــی در آینــدهی مراقبتهــای
بهداشــتی ایفــا میکنــد .در ایــران تاکنــون مطالعــات متعــددی
در رابطــه بــا اســتفاده از قابلیتهــای  GISدر حــوزهی بهداشــت
و درمــان انجــام شــده اســت .مطالعــه حاضــر ،مطالعــه مــروری
ســاختار یافت ـهای اســت کــه بــا هــدف تعییــن حوزههایــی کــه
 GISدر آنهــا بــه کارگرفتــه شــده بــه انجــام رســید .همچنیــن ،در
ایــن مطالعــه تجزیــه و تحلیلهــا بــر پایـهی  GISو قابلیتهــای
آن در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه انجــام رســید.
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مــورد آنهــا بــه کارگرفتــه شــده (پیشــگیری ،غربالگــری و درمــان)
و تعییــن قابلیتهــای  GISدر مطالعــه اســت.
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بــه دنبــال جســتجوی ســاختار یافتــهی کلیــد واژههــا در
پایگاههــای داده آنالیــن 119 ،مقالــه بازیابــی شــد (شــکل .)1
پــس از حــذف مقــاالت تکــراری و نامرتبــط 33 ،مقالــه واجــد
شــرایط ( 15مقالــه انگلیســی و  18مقالــه فارســی) جهــت تجزیــه
و تحلیــل بیشــتر انتخــاب شــد .جــدول  1مشــخصات مقــاالت
وارد شــده بــه مطالعــه را ارايــه میدهــد .بیســت و  %4از مقــاالت
در ســطح ملــی و بقیــه در ســطح اســتانی و منطق ـهای بــود .در
بیــن اســتانهای مختلــف ایــران ،اســتان اصفهــان بــا  6مقالــه
( )%18بیشــترین فراوانــی را داشــت.
قدیمیتریــن مقالــه مربــوط بــه ســال  1385بــود .نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان داد کــه با گذشــت زمــان ،تعــداد مقــاالت  GISدر
حــوزه ســامت در ایــران افزایــش یافتــه؛ بــه طــوری کــه ســال
 1394بــا  10مقالــه ( )%30بیشــترین تعــداد مقــاالت را در ایــن
حــوزه داشــت .مطالعــات از منابــع اطالعاتــی مختلفــی جهــت
جمـعآوری دادههــا اســتفاده کردهانــد .اغلــب مقــاالت دادههــای
مــورد نیازشــان را از مرکــز آمــار ایــران و دادههــای حاصــل از
سرشــماری تأمیــن کردهانــد ( .)n=10آمارهــای وزارت بهداشــت
و درمــان ( ،)n=9مراکــز بهداشــتی و دانشــگاههای علــوم
پزشــکی ( )n=7و دادههــای اســتخراج شــده از پروندههــای
پزشــکی ( )n=7در ردههــای بعــدی قــرار داشــتند %75 .از
مطالعــات Arc GIS ،را بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــکار
بــرده و بقیــه پژوهشهــا از ســایر محصــوالت نرمافــزار GIS
همچــون  Arc map, Arc viewاســتفاده کردهانــد .حوزههــای

مطالعاتــی مقــاالت بــه ســه دســته بیماریهــای عفونــی،
بیماریهــای غیرعفونــی و دسترســی بــه خدمــات ســامت
دســتهبندی شــد .بیماریهــای عفونــی شــامل ماالریــا،
لیشــمانیوز ،وبــا و مننژیــت بــوده و بیماریهــای غیرعفونــی
شــامل ســرطان ،دیابــت ،فلــج چندگانه،5کــمکاری تیروئیــد،
بیماریهــای روانــی ،ســوء تغذیــه و جراحــی کولــون اســت.
دسترســی بــه خدمــات ســامت ارزیابــی شــده در مطالعــات
شــامل توزیــع نیــروی انســانی ،مراکــز بهداشــتی ،بیمارســتانها
و خدمــات بســتری و داروخانههــا و آزمایشــگاههای تشــخیصی
اســت .حــوزهی موضوعــی نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات،
بیماریهــای غیرعفونــی ( )%48و ســنجش میــزان دسترســی
بــه امکانــات بهداشــتی و درمانــی بــا  %33در ردهی بعــدی قــرار
داشــت (شــکل  .)2از بیــن بیماریهــای غیرعفونــی ،ســرطان
شــایعترین بیمــاری اســت کــه توســط سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی در ایــران مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و
 %21از مقــاالت در ایــن حــوزه بــه چــاپ رســیدهند .اغلــب
مطالعــات ( )%45بــا هــدف گزارشدهــی میــزان بــروز و شــیوع
بیماریهــا و مکانیابــی جغرافیایــی طراحــی شــدهاند (جــدول
 .)2یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه نزدیــک بــه نیمــی
از مطالعــات بــا هــدف کمــک بــه پیشــگیری طراحــی شــده و
نتایــج  %21از مطالعــات در ســطوح درمانــی کمــک کنندهانــد
(شــکل  .)3درصــد باالیــی از مطالعــات ( )%85از قابلیــت تهیــه
نقشــه و مکانیابــی نرمافــزار  GISبــا اســتفاده از تکنیکهایــی
مثــل مــوران ،تحلیــل شــبکه ،الگــوی عنکبوتــی ،کرنــال و فــازی
بــه انجــام رســیده (جــدول ) 3و ســایر مقــاالت از روش تجزیــه و
تحلیــل فضایــی و مدلســازی اســتفاده کردهانــد.

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی (...)SIG
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اصولی)20( 1387،

ایران

روحانی رصاف1390،
()22

تهران

پیرمرادی)19( 1391،

معظم)21( 1392،

بندرعباس

هدف از انجام مطالعه

منبع جمعآوری دادهها

بررسي اكولوژي ماالريا

دفتر آمار و اطالعات استانداري ،شركت سهامي
آب منطقهای

توزيع مكاني كمكاري مادرزادي تيروييد

وزارت بهداشت

اصفهان

تعیین الگوی تقاضا و کشش جغرافیایی خدمات بستری

پروندههای پزشکی و نظام اطالعاتی بیمارستان

ایران
قم

انسانی در
وضعیت پراکندگی شاخصهاي مربوط به پراکندگی نیروي
ِ
سامانه ارايه خدمات روان

وزارت بهداشت

ارزیابی میزان دسترسی به داروخانهها

صدیقی)25( 1394،

ایران

طراحي مدل دسترسي جغرافيايي به مراکز آزمايشگاهي

*صادقیاهری1393،
()26

اردبیل

سنجش رابطهی سرطان مری با عوامل آب و هوایی

دانشگاههای علوم پزشکی،وزارت کشور ،مرکز
آمار ایران
مرکز ثبت سرطان ،دادههای سرشماری

اصفهان

تهیهی نقشهی پراکندگی سرب و ترسیم توزیع فضایی ده نوع بیماری
بدخیم و تعیین ارتباط سرب با آنها

مرکز بهداشت استان (پروندههای پزشکی)

توزيع جغرافيايي گروههاي مختلف جامعه پزشكي در كشور و بررسي
نابرابريهاي استاني

نقشه بروز سرطان و سنجش الگوی فضایی تغییرات بیماریها

احمدزادهاصل1390،
()23
* مشکینی1393،
()24

رشیدی)27( 1390،
ابراهیم زاده1389،
()28

توزيع بروز سرطانهاي مختلف

زنجان

حقدوست)29( 1389،

ایران

ارزيابي نحوه توزيع مراكز درماني و مشخص كردن نواحي محروم از
اين خدمات

موحدی)30( 1386،

ایران

*گلی)31(1390،

فارس

بررسی روند تغییرات و الگوی نابرابری شاخصهای سالمت در
جمعیت روستایی کشور

معاونت بهداشتي دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی،دادههای سرشماری نفوس
و مسکن

آمار و پژوهشهاي ميداني
سازمان نظام پزشکی ،سازمان آمار
وزارت بهداشت
مرکز ثبت سرطان شیراز ،وزارت بهداشت

*حنفی)32( 1392،
*رجبی)33( 1394،

منطقه
بشاگرد(هرمزگان)

کلیبر و اهر
(آذربایجان شرقی)

ارايه یک مدل محیطی به کمک نقشههای شیوع لیشمانیوز جلدی

*طهماسبی1394،
()34

اصفهان

*کاظمی)35( 1393،

ایران

بررسی ارتباط توزیع جغرافیایی شاخص کیفیت هوا ( )AQI6و دیابت
نوع 2
میزان بروز مننژیت و عوامل موثر در ابتالی کارکنان نزاجا

*طباطبائیان1394،
()36

استان اصفهان

توزیع جغرافیایی سرطانهای شایع

مرکز ملی ثبت سرطان

تهران

میران بروز سرطان

کرمانشاه

تعیین میزان و علل مرگ مادران باردار

وزارت بهداشت ،مراکز پاتولوژی و بیمارستانها،
مرکز آمار ،شهرداری

*شکیبا)39( 1388،

رشت

تعیین توزیع جغرافیایی وزن کم هنگام تولد

*حیدرپور1394(41)،

تهران

*روحانیرصاف1392،
()37

جمشیدپور)38( 1394،

*اتابی)40( 1393،

*رشادات)42( 1394،
میرزاده)43( 1387،

تعیین وضعیت بیماری ماالریا و ارايه نقشههای خطر

مرکز هواشناسی ،مرکز آمار ایران ،پرسشنامه
سازمان ملی نقشه برداری ،سازمان
هواشناسی،سازمان مراتع و جنگلها ،وزارت
بهداشت

پرونده پزشکی بیماران مراجعهکننده به مرکز دیابت
پروندههای موارد مننژیت در ادارهی بهداشت و
درمان نزاجا

مرکز بهداشت استان (پروندههای پزشکی و
بهداشتی)

پروندههای موجود در مراکز بهداشتی،سرشماری

تهران

ارزیابی خطر سرطان ناشی از بنزن در هوای آلوده

مراکز هواشناسی

کرمانشاه

دسترسی فضایی جمعیت روستایی کرمانشاه به مراکز سالمت

مرکز آمار ایران ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت

کرمان
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نویسنده اول/سال
انتشار/رفرنس

محل انجام
مطالعه

جدول  -1مشخصات مقاالت وارد شده به مطالعه

پرونده پزشکی

مرکز آمار ،معاونت بهداشتی ،پایگاههای بهداشتی
شهری ،چکلیست
)Air Quality Index (AQI

6
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بیاتانی)6( 1391،

ایران

تجزیه و تحلیل مکانی عوامل موثر بر لیشمانیوز جلدی

وزارت بهداشت

زارع)44( 1385،

ایران

ابراهیمزاده)45( 1391،

فیروزآباد (فارس)

ایجاد  GISدر بهداشت و درمان و نشان دادن مزایای آن نسبت به
دیگر سیستمهای اطالعاتی

وزارت بهداشت

بررسی چگونگی توزیع فضایی -مکانی خدمات بهداشتی درمانی

هودجی)46( 1394،

اصفهان

کشف ارتباط احتمالی بین بیماری فلج چندگانه و عوامل محیطی

منابع علمی ،مرکز بهداشت

*پزشکی)47( 1394،

چابهار

مدل انتشار وبا  GISو خوشهبندی فازی

وزارت بهداشت

تقوایی)48(1392،

اصفهان

ایمانیه)49( 1394،

شیراز

مشخص کردن نواحی محروم از خدمات مذکور به منظور تخصیص
امکانات بهداشتی با اولویت زمانی

جمعآوری دادهها به روش میدانی

ارزیابی الگوهای فضایی جراحات پاتولوژیک روده بزرگ

فرخ اسالملو1392،
()50

آذربایجان غربی

توزیع جغرافیایی سوءتغذیه در کودکان زیر یکسال

مرکز آمار ،سرشماری ،جستجوی منابع

دادههای حاصل از یک مطالعهی مقطعی

*مقاالت ستاره دار به زبان انگلیسی به چاپ رسیده اند.

شکل -2درصد و تعداد حوزههای مورد تمرکز مطالعات
جدول -2دستهبندی اهداف مطالعات

اهداف مطالعات

(شماره رفرانس) تعداد

میزان بروز و شیوع بیماریها

(15)49 ,48 ,46 ,42 ,38-34 ,32-30 ,21 ,19 ,18

سیستمهای حمایتکننده سالمت

(1 )6

ارتباط شیوع بیماریها با فاکتورهای محیطی

(8 )46 ,45 ,43 ,40 ,39 ,33 ,26 ,25

دسترسی به خدمات سالمت

(10)47 ,44 ,41 ,29-27 ,24-22 ,20

پاییز  ،95دوره نوزدهم ،شماره سوم ،پیاپی 74

Downloaded from hakim.hbi.ir at 19:29 IRDT on Monday August 20th 2018

گزارشات پاتولوژی در بیمارستان

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی (...)SIG
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% 15
%10

%48

-

شکل  -3درصد و فراوانی سطوح ارايه خدمات در مطالعات مختلف
جدول -3فراوانی قابلیتهای  GISدر مقاالت مختلف

قابلیتهای GIS

تعداد مقاله (درصد)

تهیه نقشه پراکندگی

(28 )%85

تجزیه و تحلیل فضایی

(4 )%12

مدلسازی فضایی

(1 )%3

بحث

ایــن مطالعــه مــروری بــا هــدف بررســی مطالعاتــی کــه در
ایــران از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت
اســتفاده کردهانــد بــه انجــام رســید .بررســی مطالعــات
مختلــف نشــان داد کــه حــوزهی موضوعــی نزدیــک بــه
نیمــی از مطالعــات ،بیماریهــای غیرعفونــی بــوده و از میــان
بیماریهــای غیرعفونــی نیــز ،ســرطان شــایعترین بیمــاری
اســت کــه توســط سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در ایــران مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .درصــد باالیــی از مطالعــات
از قابلیــت تهیــه نقشــه و مکانیابــی نرمافــزار  GISاســتفاده
کــرده و بــه گزارشدهــی میــزان بــروز و شــیوع بیماریهــا در
نقــاط مختلــف پرداختهانــد .ســایر قابلیتهــای ایــن نرمافــزار
ماننــد تجزیــه و تحلیــل فضایــی دادههــا و مدلســازی فضایــی
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بــا بهبــود بهداشــت و کاهــش شــیوع بیماریهــای عفونــی،
ســرطان بــه یکــی از مهمتریــن عوامــل مرگومیــر و ناتوانــی
در ســطح جهــان ،بهویــژه در کشــورهای در حــال توســعه،
تبدیــل شــده اســت .ســرطان یکــی از بیماریهــای رایــج عصــر
کنونــی اســت کــه بــروز انــواع آن در هــر منطقــه از وضعیتهــای
نــژادی ،جغرافیایــی و محیطــی تبعیــت میکنــد؛ در نتیجــه
تفاوتهــای آشــکاری در میــزان شــیوع و بــروز هــر کــدام از
ســرطانها در مناطــق مختلــف مشــاهده میگــردد .اطالعــات
صحیــح پیرامــون ســرطانهاي مختلــف در مكانهــاي خــاص
جغرافيايــي ميتوانــد بــه برنامهريــزي خدمــات ســامت بــراي
درمــان و غربالگــري گروههــاي بــا ريســك بــاال كمــك كنــد
( .)51بنابرایــن  GISابــزار مناســبی در کشــف و آنالیــز ارتبــاط
دادههــای ســرطان بــا ســایر دادههــای محیطــی اســت .ایــن
فنــاوری بــه محققیــن و اپیدمیولوژیســتها اجــازه میدهــد
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تــا الگــوی فضایــی بیــن دادههــا و فهــم روابــط بیــن ســرطان
و دیگــر متغیرهــای محیطــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و ســامتی
را بررســی نماینــد ( .)52همــگام بــا نتایــج ایــن مطالعــه ،در
مطالع ـهی مــروری لیســین و همــکاران نیــز ســرطان در میــان
بیماریهــای غیرعفونــی موضــوع بیشــتر مطالعــات انجــام شــده
در زمینــه  GISو ســامت بــود (.)53
تعــدادی از مطالعــات میــزان دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی
و درمانــی را مــورد بررســی قراردادهانــد .دسترســی عادالنــه بــه
خدمــات مراقبــت ســامت یکــی از موضوعــات مهــم جغرافیــای
پزشــکی اســت .بــا رشــد روز افــزون نابرابریهــای توزیــع خدمات
ســامت ،مدیــران بایــد مرتب ـ ًا بــه ارزیابــی توزیــع ایــن خدمــات
بپردازنــد تــا بتواننــد نیازهــای ایــن حــوزه را پوشــش دهنــد (.)54
عناصــر اصلــی سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی ،همانا بیمــاران،
پزشــکان و امکانــات و تســهیالت بهداشــتی هســتند .همگــی این
عناصــر از مــکان جغرافیایــی خاصــی برخوردارنــد کــه ترکیــب
ایــن مکانهــا بــه منزلــهی فرصتــی ارزشــمند بــرای مدیریــت
موفــق و یــا درمــان بیماریهاســت .اســتفاده از  GISدر بررســی
جنبههــای مختلــف دســتیابی بــه مراقبتهــای بهداشــتی و
ســامت از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ بنابرایــن میتــوان
آن را ابــزاری ارزشــمند و نرمافــزاری کاربــردی در درک و حــل
نابرابریهــای حــوزهی ســامت دانســت (.)9
همچنیــن ،برخــی مطالعــات بــه بررســی رابطــهی شــیوع
بیماریهــا و فاکتورهــای محیطــی پرداختهانــد .ســنجش
رابطــهی میــان بــروز ســرطان مــری و عوامــل آب و هوایــی
( ،)26ارزیابــی تأثیــر آلودگــی هــوا بــر بــروز فلــج چندگانــه
( )41و ارتبــاط بیــن توزیــع فضایــی بیماریهــای بدخیــم و
عنصــر ســرب ( )27نمونــهای از ایــن مطالعاتانــد .بررســی
ایــن ارتباطــات و ارزیابیهــا توســط نرمافــزار  GISمیتوانــد
بــا جلوگیــری یــا بــه حداقــل رســاندن اثــرات نامطلــوب ناشــی
از رویارویــی بــا ایــن عوامــل خطرنــاک ،بــه بهبــود ســامت
گروههــای در معــرض خطــر و آســیبپذیر کمــک کنــد.
عــاوه بــر آن ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی ابــزاری قابــل اعتمــاد و ارزشــمند بــرای نشــان
دادن ویژگیهــای آناتومیکــی اســت کــه میتوانــد در روشــن
ســاختن الگــوی بیماریهــا و روشهــای درمانــی کمککننــده
باشــد ( .)56 ,55بــرای مثــال ،در پژوهشــی از  GISبــرای تعییــن
توزیــع فضایــی زخمهــای کولــون بــدن انســان اســتفاده شــد
( GIS .)34میتوانــد نرمافــزاری کاربــردی بــرای بررســی
مــکان دقیــق جراحــات مختلــف در سراســر بــدن باشــد .نتایــج
مطالعــه  Garbو همــکاران در ســال  2007در ایــاالت متحــده
آمریــکا نشــان داد کــه بــه وســیله سیســتم اطالعــات جغرافیایــی
بــه راحتــی میتــوان ویژگیهــای آناتومیــک و پاتولوژیــک
بــدن انســان را بــه صــورت فضایــی بــه تصویــر کشــید .ایــن
فراینــد روشــی نویــن در پژوهشهــای پزشــکی اســت و توانایــی
بررســی موقعیتهــای آناتومیــک وقایــع بالینــی را دارد .تجزیــه
و تحلیــل و تجســم فضایــی داده هــای بالینــی بــه وســیله ،GIS
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)Statistical Analysis System (SAS

7

نتیجهگیری

ســامت تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی اســت .زیستشناســی
فــردی ،محیــط فیزیکــی و اجتماعــی ،سیاســت هــا و مداخــات
و دسترســی بــه مراقبتهــای بهداشــتی بــا کیفیــت از جملــه
عواملــی اســت کــه مــی توانــد در ســامت افــراد و جوامــع
نقــش بــه ســزایی ایفــا کنــد .در ایــران اســتفاده از سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت هنــوز در مراحــل
ابتدایــی اســت .قابلیتهــای  GISبــه عنــوان نرمافــزاری
کاربــردی در برقــراری ارتبــاط بیــن بیماریهــا و محیــط زیســت
و تولیــد دادههــای جغرافیایــی و فضایــی ،دارایــی ارزشــمندی
بــرای بهبــود نظــام ســامت و بهداشــت و درمــان محســوب
میشــود؛ بنابرایــن توجــه بیشــتر محققــان و مدیــران ســامت
بــه ســایر قابلیتهــای ایــن نرمافــزار ضــروری و مفیــد بــه
نظــر میرســد.

تشکر و قدردانی

بدینوســیله از زحمــات جنــاب آقــای مهنــدس کاظمــی،
کارشــناس ارشــد جغرافیــا کــه بــه عنــوان مشــاور تخصصــی
نرمافــزار بــا ایــن پژوهــش همــکاری کردنــد تشــکر و قدردانــی
مینمایــد.
 -قبــل از انجــام ایــن تحقیــق ،در مــورد موضــوع مطالعــه

شــده چــه میدانســتید؟ سیســتم اطالعــات جغرافیایــی
از فناوريهــاي نوينــی اســت کــه بــه سياســتگذاري و
تصميمگيريهــاي صحیــح و ارتقــاء ســامت بیمــاران کمــک
میکنــد .در ســطح جهــان نیــز در حــوزهی ســامت اســتفاده
از ایــن نرمافــزار بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن
مطالعــه بــر آن اســت تــا وضعیــت اســتفاده و کاربــرد ایــن
نرمافــزار در ایــران را مــورد بررســی قــرار دهــد.
مطالعــه حاضــر چــه اطالعاتــی را بــه دانــش موجــود اضافه

میکنــد؟ در ایــران اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در
حــوزهی ســامت هنــوز در مراحــل ابتدایــی اســت و بســیاری از
قابلیتهــای ایــن نرمافــزار مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.
نتایــج بررســی مطالعــات نشــان داد کــه حــوزهی موضوعــی
نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات ،بیماریهــای غیرعفونــی اســت و
از بیــن بیماریهــای غیرعفونــی نیــز ســرطان شــایعترین بیمــاری
اســت کــه توســط سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در ایــران مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .درصــد باالیــی از مطالعــات
از قابلیــت تهیــه نقشــه و مکانیابــی نرمافــزار  GISاســتفاده
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آگاهــی محققــان از ارتبــاط میــان ویژگیهــای آناتومیــک و
نتایــج بیماریهــا افزایــش میدهــد؛ ایــن امــر میتوانــد بــه
درکــی جدیــد و عمیــق از رونــد بیماریهــا و مداخــات درمانــی
انجامیــده و در نهایــت نتایــج مداخــات بالینــی را بهبــود بخشــد
( .)56یکــی از مطالعــات بررســی شــده در ایــن پژوهــش نیــز بــا
اســتفاده از ایــن قابلیــت  GISبــه ارزیابــی الگوهــای فضایــی
جراحــات پاتولوژیــک روده بــزرگ در شــیراز پرداخته اســت (.)49
مطالعاتــی کــه از نرمافــزار  GISدر تجزیــه و تحلیلهــا
اســتفاده کــرده و در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد،
اغلــب فقــط بــه کشــیدن نقشــه ،مکانیابــی و توزیــع فضایــی
بیماریهــا بســنده کــرده و ســایر قابلیتهــای ایــن نرمافــزار،
ماننــد تجزیــه و تحلیــل فضایــی دادههــا و مدلســازی فضایــی
را کمتــر مــورد توجــه قــرار دادهانــد.
اگرچــه فــنآوری و سیســتمهای اطالعــات ســامت بــه
ســرعت در حــال گســترش هســتند ،اغلــب ایــن سیســتم هــا
قابلیــت ادغــام مجموعــه اطالعــات و ســوابق بیمــاران بــا ســایر
مجموعــه دادهــا ،از جملــه دادههــای زیســت محیطــی را ندارنــد.
بــه دلیــل ایــن عــدم توانایــی ،ایــن سیســتمها نمیتواننــد در
بررســی تأثیــر عوامــل طبیعــی و زیســتمحیطی بــر ســامتی
افــراد و پیامدهــای ســامت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .ایــن
نکتــه نشــاندهنده ضــرورت اســتفاده از ابزارهــای توانمنــدی
چــون نرمافــزار  GISاســت .امــا برخــاف قابلیتهــای بســیار
 ،GISبرخــی معتقدنــد کــه محصــوالت تجــاری حــال حاضــر
نرمافــزار  ،GISماننــد Arc GISو  ،Map Infoابزارهــای الزم
و مناســبی بــرای مطالعــات اپیدمیولــوژی نیســتند ( .)54ایــن
در حالــی اســت کــه  GISابــزاری قدرتمنــد بــرای بســیاری از
تکنیکهــای توصیفــی دیگــر ماننــد نقشهکشــی ،تخصیــص
مــکان ،خصوصیــات جمعیتــی ،آمــار و مدلســازی فضایــی اســت.
برنامههــای نرمافــزاری  GISدر حــال حاضــر قــادر بــه انجــام
محاســبات پیچیــدهی آمــاری نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل محققــان
ســامت تنهــا در مــوارد محــدودی میتواننــد از ایــن نرمافــزار
اســتفاده کننــد .در حالــی کــه بــا اســتفاده از نرمافزارهایــی چــون
 SPSSو 7 SASمیتــوان تجزیــه و تحلیلهــای واقعــی انجــام
داد ( .)54بنابرایــن ،بــرای اینکــه ایــن نرمافــزار در علــم پزشــکی
نیــز ماننــد ســایر حوزههــا موفــق عمــل نمایــد ،انجــام اصالحــات
و تغییــرات در نســخههای جدیــد  GISضــروری اســت .عــاوه
بــر ایــن ،موضــوع کیفیــت دادههــای ورودی بــه نرمافــزار نیــز از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .سیســتم اطالعــات جغرافیایــی
قابلیــت برقــراری ارتبــاط بیــن دادههــای منابــع مختلــف را دارد،
هرچنــد دقــت دانــش اســتنتاج شــده از ایــن دادههــا مبتنــی بــر
صحــت هــر یــک از ایــن اجــزای اطالعاتــی اســت.
ایــن مطالعــه اولیــن پژوهشــی اســت کــه بــه شــیوهای ســاختار
یافتــه مطالعاتــی کــه تاکنــون در ایــران بــه کاربــرد سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت پرداختهانــد را بررســی
کــرده اســت .اســتراتژی جســتجو در ایــن مطالعــه بــر دو زبــان

فارســی و انگلیســی اســتوار شــد تــا بازیابــی جامــع مطالعــات
مــورد نظــر امکانپذیــر باشــد .از جملــه محدودیتهــای ایــن
مطالعــه ایــن بــود کــه برخــی از مطالعــات انجــام شــده در
حــوزهی محیــط زیســت بســیار نزدیــک بــه حــوزهی موضوعــی
مطالعــه حاضــر بــود و در برخــی مــوارد تمایــز بیــن مباحــث
محیــط زیســت و ســامت بــرای شناســایی مطالعــات واجــد
شــرایط را بــا مشــکل مواجــه میکــرد.
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...)SIG( کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی

 درGIS  بــا توجــه بــه قابلیتهــای فــراوان، بنابرایــن.میباشــد
 بــه کارگیــری آن در بخش بهداشــت و درمــان امری،ایــن زمینــه
 در حالــی کــه در ایــران اســتفاده از سیســتم.اجتنابناپذیــر اســت
اطالعــات جغرافیایــی در حــوزهی ســامت هنــوز در مراحــل
ابتدایــی اســت و بســیاری از قابلیتهــای ایــن نرمافــزار مــورد
 توجــه بیشــتر محققــان و مدیــران،اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت
ســامت بــه ســایر قابلیتهــای ایــن نرمافــزار ضــروری و
.مفیــد بــه نظــر میرســد
ایــن مقالــه فاقــد تضــاد منافــع و هــر گونــه حمایــت کننــدهی
.مالــی اســت
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کــرده و بــه گزارشدهــی میــزان بــروز و شــیوع بیماریهــا در
 ســایر قابلیتهــای ایــن نرمافــزار.نقــاط مختلــف پرداختهانــد
ماننــد تجزیــه و تحلیــل فضایــی دادههــا و مدلســازی فضایــی
.کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
نتایــج مطالعــه حاضــر چگونــه میتوانــد بــر
تصمیمســازیهای مرتبــط بــا سیاســتگذاری
و مدیریــت نظــام ســامت کشــور اثــر بگــذارد؟
مدیریــت صحیــح و ایجــاد زمینههــای تصمیمگیــری مناســب
 تنهــا بــا تجزیــه و تحلیــل حجم،در زمینـهی بهداشــت و درمــان
عظیمــی از دادههــا و اطالعــات مــکان مرجــع امکانپذیــر
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Abstract
Introduction: Geographic information system is a modern technology that helps to make sound policy

and decisions to promote patients’ health. This systematic review was carried out to determine the application
of GISs in health in Iran.

Material & Method: In the current study, English and Persian databases were systematically searched

using predefined key terms. All relevant studies utilizing GISs in the field of health in Iran were retrieved.
Then, a data extraction form that its reliability was approved by experts was applied to extract the data. Data
regarding GIS capabilities, the sources of data used, and the fields that GISs were applied for were extracted
from the papers. Data were analyzed and reported using descriptive statistics.

Results: Totally, 33 out of 119 retrieved articles were selected as eligible and reviewed by the authors. The
subject area of almost half of the studies was noninfectious diseases. Cancer (21%) was the most common
disease analyzed by GIS in Iran. Eighty-five percent of the studies used mapping and locating capabilities of
GIS software.

Conclusion: The use of GIS in health in Iran is still in the preliminary stage. GIS as an applied software
is considered as a valuable tool to present geographical distribution of diseases and produce geospatial data to
improve health and health care systems.
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