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 دریافت مقاله97/1/15 :

در سال  ۱۸۵۴بیماری وبا در شهر لندن شایع شد و جان حدود
 ۶۰۰نفر از انسانها را گرفت .در آن زمان تالشهای بسیاری
برای شناسایی مشکل و رفع آن انجام شد؛ اما همه این تالشها
بی ثمر بود تا اینکه  Snowیک نقشه کاغذی از وضعیت توزیع
پمپهای آب شهر لندن و همچنین محل زندگی بیماران مبتال
به وبا ترسیم نمود و با همین نقشه ساده به وجود پمپ آلوده به
باکتری وبا در مرکز شهر لندن پی برد .در نتیجه پس از حذف
این پمپ مشکل انتشار باکتری وبا در شهر لندن برطرف گردید
کاری که  Snowدر آن زمان انجام داد در واقع ترکیب داده
های مکانی مرتبط با محل زندگی بیماران مبتال به وبا و محل
پمپهای آب با دادههای غیر مکانی موجود بود .امروزه این نوع
تحلیل دادهها را تحت عنوان تحلیل مکانی ( Spatial
 )analysisمیشناسیم [.]۱
سیستمهای اطالعات جغرافیایی (Geographical
 GIS )Information Systemsبه منظور جمعآوری،
سازماندهی ،تحلیل و استفاده از دادههایی دارای بعد مکانی
جهت تصمیمگیری بهتر ایجاد شدهاند [ .]2دادههای موجود در
یک سیستم اطالعات جغرافیایی به  2دسته دادههای مکانی
( )spatial dataو دادههای غیر مکانی (non-spatial
 )dataتقسیم میشوند که با همدیگر پیوند شدهاند .این سیستم
ها کاربرد بسیاری در زمینه سالمت دارند و در بسیاری از
پژوهشهای مرتبط با سالمت مورد استفاده قرار میگیرند .اولین
بار در سال  2۰۰۳واژه  GISبه عنوان یک سرعنوان در
( Meshپابمد) ظاهر شده است و این خود نشان از این دارد

که این دانش به تازگی مورد استقبال پژوهشگران حوزه سالمت
قرار گرفته است و در این مقوله جدید است [ .]۳تمامی پژوهش
های مرتبط با  Health GISرا میتوان در دو مقوله اصلی
مرتبط با نقشهبندی بیماریها و نقشهبندی خدمات سالمت
تقسیم نمود .در حوزه نقشهبندی بیماریها میتوان به مواردی
همچون اکتشاف ،توصیف ،مدلسازیهای مکانی و زمانی بروز و
شیوع بیماریها و عوامل محیطی مرتبط با آنها اشاره نمود
[ .]۴شناسایی و تحلیل خوشههای مکانی بروز و شیوع بیماری
ها در سطح یک منطقه ،تحلیل علی معلولی و ایجاد فرضیههای
جدید برای پژوهشهای بعدی از جمله سایر کاربردهای این
سیستمهای اطالعاتی در حوزه نقشهبندی بیماریها است .در
زمینه خدمات سالمت هم پژوهشهایی در خصوص برنامهریزی،
مدیریت و هدایت خدمات سالمت در سطح یک منطقه
جغرافیایی انجام شده است [.]۵،۶
دانش  Health GISیک حوزه میان رشتهای محسوب می
گردد که متخصصینی با زمینههای مختلف مانند انفورماتیک
پزشکی ،علوم کامپیوتر ،جغرافیا ،آمار و اپیدمیولوژی با همکاری
هم یک پروژه  Health GISخوب را میتوانند طراحی و اجرا
نمایند .حضور متخصصین انفورماتیک پزشکی در این فیلد به
دلیل آشنا بودن با مباحث فنی و نرمافزاری این حوزه و همچنین
اشراف به حوزه سالمت میتواند بسیار مؤثر باشد .در کنگره
جهانی انفورماتیک پزشکی اروپا ( )MIE2018نیز یـکی از
پنلهای تخصصی در خصوص سیستمهای اطالعات جغرافیایی
در حوزه سالمت برنامهریزی شده بود [ ]7که در واقع نشان از
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سیستمهای اطالعات جغرافیایی سالمت

ها اشاره نمود همین استفاده از قابلیت توسعه نرم افزارها و
محصوالت است که فراتر از بحث صرفاً پژوهش در این حوزه
است و میتواند به سمت کاربردی شدن پیش برود.
نتیجهگیری
سیســتمهــای اطالعــات جغرافیــایی ابــزار مناســبی در اختیــار
متخصصین انفورماتیک پزشکی جهت تحلیـل و اسـتفاده از داده
های مکانی به منظور تصمیمسازی قرار میدهند .توسعه سـامانه
ها ،سرویسهای ارائه خدمت و ابزارهای آنالین تحلیل دادههای
مکانی از جمله کاربردهای سیستمهای اطالعـات جغرافیـایی در
زمینه انفورماتیک پزشکی است و پیشـنهاد مـیگـردد محققـین
انفورماتیک پزشکی با توجه به اینکه دارای دانش فنـی مناسـب
نیز هستند بیش از پیش وارد این حوزه گردند.
کلید واژهها :سیستم اطالعات جغرافیایی ،داده مکانی ،تحلیل
مکانی ،جغرافیای سالمت
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این مطلب دارد که دانشـمندان انفورماتیـک پزشـکی در سراسـر
جهان نیز این حوزه را به عنوان یکی از موارد بسـیار مـرتبط بـه
انفورماتیک پزشکی پذیرفتهاند.
یکی از مواردی که در حوزه انفورماتیک پزشکی میبایست به
آن توجه گردد تولید محصوالت کاربردی و دانش محور برای
استفاده شهروندان و حتی مدیران و سیاستگذاران حوزه سالمت
است .سیستمهای اطالعات جغرافیایی با توجه به اینکه امکان
برنامهنویسی و توسعه نرمافزارهای مکانمحور را در اختیار
توسعهدهندگان قرار میدهند در این مهم نیز بسیار میتوانند
کمک کننده باشند .بسته نرمافزار  ArcGISکه توسط شرکت
 ESRIتوسعه داده شده است بسیاری از موارد مرتبط را پوشش
داده و برنامهنویسان با استفاده از کامپوننتهای نرمافزاری
متعددی که این بسته در اختیار آنها قرار میدهد میتوانند به
تولید محصوالت با زمان کم و کارایی باال بپردازند .یکی از
تفاوتهای اصلی که میتوان در خصوص نوع کارهایی که
متخصصین انفورماتیک پزشکی در حوزه  Health GISانجام
میدهند با سایر پژوهشگران و متخصصین مانند اپیدمیولوژیست

کیانی

