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چکیده:
مقدمه :سیستماطالعاتجغرافیایی( )GIS:Geographical information systemنرمافزاریاست که به کاربران
این امکان را میدهد که بهسادگی اطالعاتمکانی و دادههایتوصیفی را برای ایجاد نقشهها ،جداول و نمودارها بهکارگیرند.
قابلیتهای عمدهی این نرمافزار عبارتاز ایجاد یك پایگاهدادههای اطالعاتی ،محیطکاری و گرافیکی آسان میباشد.
همچنین تصمیمات مربوطبه زمینشناسی ،محیطزیست ،استفادهاز زمین ،جمعیتشناسی ،حملونقل و سایر حوزهها را
که اکثر آنها مربوطبه استفاده انسان از محیطفیزیکی است ،درنظرمیگیرند .این نظامها میتوانند توانایی همهگیرشناسان
و متخصصینبهداشتعمومی را در کار با دادههایجغرافیایی افزایشدهند .زمانیکه تجزیهوتحلیل آماری با شیوههای
مناسب بهکار گرفتهشوند ،ابزاریمفید برای مطالعه مسایل مربوطبه بهداشتجامعه خواهندبود .هنگامیکه ساختارپایه
آمادهاست ،میتوان آنرا به یك سیستمنظارت برای هر بیماری دیگری تبدیلکرد .منابع بهداشتعمومی،
بیماریهایخاص و سایر حوادثبهداشتی میتوانند در ارتباطبا محیط اطراف و موجودیتهایبهداشتی و زیرساختهای
اجتماعی ،نقشهبرداری شوندGIS .اطالعات موردنیاز ،سریعتر ،دقیقتر ،بههنگام و با امکانات بیشتر را بهدست کاربران
میرساند ،تا از آن در برنامهریزیها استفادهنمایند.
روشپژوهش :مطالعه مروری میباشد .جستجوی مقاالت مرتبطبا«کاربرد GISدر سالمت» در سایتها و پایگاههای
دادههای علومپزشکی و با استفادهاز کلیدواژههای حساس انجامشد .سپس طبقهبندی و تحلیلمحتوا برای84مقاله
صورتگرفت.
یافتهها :نرمافزار ،GISنرمافزاری کاربردیاست و میتوان با ارایهی الگوی توزیعفضایی برخیاز بیماریها بهصورت نقشه،
بهبررسی علل ایجاد بیماری پرداخت و همچنین میتواند ارتباط برخی بیماریها را با بعضی عواملمحیطی بررسینماید.
چهار موضوع غالب از بررسی منظم ،در کاربرد GISدر سالمت شناساییشدهاست )1 :نظارتبر بیماری؛ الف) نقشهبرداری
بیماری؛ ب) مدلسازی بیماری؛  )2تحلیلریسك؛  )3دسترسیبه بهداشت و برنامهریزی؛ و )4مشخصات بهداشتی جامعه.
 GISهمچنین در مدیریتسیل ،آلودگیهوا ،عفونتهای ناشیاز خاک ،بیماریهای گرمسیری ،انگلها ،ماالریا ،ایدز در
هندو آفریقایجنوبی ،سرطان ،بیماریهای قابلانتقال ،برنامهریزی توزیع نیرویکار پرستاران ،سالمت مربوطبه سفر،
فرصتهای فعالیتبدنی ،موثر است.
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نتیجهگیریGIS :بهداشتی15 ،سال پساز آنکه اولینبار بهعنوان مزایای بالقوه شناختهشد ،بهاندازه کافی بهعنوان یك
تکنولوژی که محققان بتوانند بهراحتی وسهولت از آن بهرهببرند ،استفادهنشدهاست .وقت آن رسیدهاست که
جامعهبهداشتودرمان با یکدیگر همکاریکنند تا بتوانند از توانایی سیستماطالعاتجغرافیایی برای منفعت همه

استفادهکنندGIS .نرمافزاری مفید بهمنظور پهنهبندی بیماریها بهشمارمیرود .نتایجی نظیر اینکه برخیاز بیماریها با
عواملمحیطی درارتباط هستند .تشخیص عواملمحیطی درجهت درمان ،پیشگیری و کاهش هزینههایبهداشتیودرمانی
راهی درجهت توسعهسالمت میباشد .نقشههایپویای موجود دراینترنت به بیماران کمكمیکنند تا راحتترین
خدماتبهداشتی را انتخابکنند.
کلماتکلیدی :سیستماطالعاتجغرافیاییGIS ،سالمت ،بهداشتعمومی

مقدمه:
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GIS :Geographical information systemنرمافزاری است بسیار آسان ،که به کاربران
این امکان را میدهد که بهسادگی اطالعات مکانی و دادههای توصیفی را برای ایجاد نقشهها ،جداول و نمودارها بهکار گیرند( .)1این
نرمافزار ابزارهای الزم برای جستجو ،تحلیل دادهها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار میدهد .قابلیتهای
عمدهی این نرمافزار عبارت از ایجاد یك پایگاه دادههای اطالعاتی ،محیط کاری و گرافیکی آسان میباشد( GIS .)2یك سیستم
کامپیوتری است که مربوط به دادهها و دادههای جمعآوریشده از نهادهای جغرافیایی در قالب یك نقشه است .توانایی  GISبرای
جمعکردن دادههای موجود با اطالعات جدید و نمایش آن در رنگ روی یك صفحه رایانه ،بهطور عمده برای انجام تحلیلها استفاده
میشود و تصمیمات مربوط به زمینشناسی ،محیط زیست ،استفاده از زمین ،جمعیتشناسی ،حملونقل و سایر حوزهها را که اکثر
آنها مربوط به استفاده انسان از محیط فیزیکی است ،در نظر میگیرند( .)3این نظامها میتوانند توانایی همهگیرشناسان و متخصصین
بهداشت عمومی را در کار با دادههای جغرافیایی افزایش دهند .زمانیکه این نظامها همراه با شیوههای مناسب تجزیه و تحلیل آماری
بهکار گرفته شوند ،ابزاری مفید برای مطالعه مسایل مربوط به بهداشت جامعه خواهندبود( .)4هنگامیکه ساختار پایه آماده است،
آسان است که آن را به یك سیستم نظارت برای هر بیماری دیگری تبدیل کرد .منابع بهداشت عمومی ،بیماریهای خاص و سایر
حوادث بهداشتی میتوانند در ارتباط با محیط اطراف و موجودیتهای بهداشتی و زیرساختهای اجتماعی ،نقشهبرداری شوند(5).
چنانچه اطالعات با سرعت الزم و بهنحو شایستهای در اختیار مدیران قرار گیرد ،آنان را در تصمیمگیریهای صحیح و مناسب یاری
میدهد .عدمحصول این شرایط ،مشکالت جبرانناپذیری بهخصوص در بخش بهداشت و درمان بهوجود میآورد .سیستم اطالعات
جغرافیایی ) (GISاین امکان را بهوجود میآورد که اطالعات موردنیاز ،سریعتر ،دقیقتر ،بههنگام و با امکانات بیشتر بهدست کاربران

برسد ،تا از آن در برنامهریزیها استفاده نمایند(GIS .)6به صنعت مراقبتهای بهداشتی کمك کردهاست تا منابع و پرسنل را به
همان شیوهای که دیگر خدمات مصرفکننده را حمایت کردهاست ،مدیریت کند .استفاده از  GISمیتواند برای عملکرد تجاری -
بازاریابی ،فروش ،تسهیل و مدیریت مواد ادامه خواهدیافت( GIS .)7برای رسیدن به ظرفیت کامل خود ،میتواند در "اطالعرسانی
و آموزش (حرفهایها و مردم)؛ توانمندسازی تصمیمگیری در همه سطوح؛ کمك به برنامهریزی و بهینهسازی اقدامات بالینی و
مقرون به صرفه ،پیشبینی نتایج قبل از هر گونه تعهد مالی و اعطای اولویت در منابع محدود محیط زیست ،شیوههای تغییر ،پیگیری
و نظارت بر تغییرات ،و همچنین حوادث نگهبان موثر باشد(" .)8دسترسی به مراقبتهای بهداشتی جزء مهم سیستم سالمت عمومی
است و تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ بار بیماری که بر بسیاری از کشورهای جهان درحال توسعه تاثیر میگذارد ،اندازهگیری دسترسی
به مراقبتهای بهداشتی ،کمك به درک وسیعتر از عملکرد سیستمهای بهداشتی در داخل و بین کشورها و تدوین سیاستهای
بهداشتی مبتنی بر شواهد را تسهیل میکند(.)9

روشتحقیق:
مطالعه مروری میباشد .جستجوی مقاالت مرتبطبا «کاربرد  GISدر سالمت» در پایگاههای دادههای علومپزشکی شامل

 Google Scholar ،Elsevier ،Francis ،PsycINFO ،Medline / Pubmedو  GeoBaseو با استفادهاز
کلیدواژههای حساس انجامشد .برای دقت در جستجو ،در پایگاههای نامبرده ،کلیدواژههای زیر به التین و بصورت ترکیبی
مورداستفاده قرارگرفتند:
GIS, HGIS, HEALTH GIS, Geographical information systemو . Health Technology
مقاالت یافتشده بررسی شدند؛ پس از حذف موارد تکراری و مواردی که با دامنه موضوع پژوهش همخوانی نداشتند ،از میان 183
نتیجه در جستجو ،تعداد  84مقاله و سایت واجدمعیارهای ورود به پژوهش ،قابل استفاده بودند .تمامی خالصه مقاالت توسط
پژوهشگر مطالعه شدند و مطالب مرتبط با موضوع ،مورد استفاده قرارگرفت .سپس در هر گروه ،مقاالت انتخابی با تمرکز کافی
مطالعه شدند و در نهایت نتایج حاصله بهصورت مقاله حاضر گزارش گردید.

یافته ها:
نرمافزار  GISنرمافزاری کاربردی است و میتوان با ارایهی الگوی توزیع فضایی برخی از بیماریها بهصورت نقشه ،به بررسی علل
ایجاد بیماری پرداخت و توزیع فضایی هر بیماری را به صورت کمی و کیفی به تصویر کشید .با توجه به اینکه همهی بیماریها
منشأ عفونی و یا ژنتیك ندارند و عوامل محیطی نیز میتوانند سبب ایجاد بعضی بیماریها شوند این نرمافزار میتواند ارتباط برخی
بیماریها را با بعضی عوامل محیطی بررسی نماید( .)10توزیع جغرافیایی نابرابر در منابع بهداشت و درمان بهمدت طوالنی ،در ایاالت
متحده ،بهعنوان یك مشکل شناخته شدهاند .اقدامات سنتی ،مانند نسبت ساده عرضه به تقاضا در یك منطقه یا فاصله تا نزدیکترین
ارائهدهنده ،اقداماتی برای دسترسی آسان است .با این وجود ،اوال ،تعامالت بین بیماران و ارائهدهندگان را در سراسر مرزهای اداری
درنظر نمی گیرد و دوما طرف تقاضا ،یعنی رقابت برای عرضه ،را بهحساب نمیآورد( .)11سطح مراقبتهای بهداشتی با توجه به
نظر ) Oliver & Mossialos (2004به سه دسته تقسیم میشوند .1 :دسترس پذیری .2 ،پذیرش و مقرون به صرفه بودن
(اجتماعی و اقتصادی)  -قومیت ،مذهب -جنسیت ،سن –هزینه  .3جغرافیا()9
بهمنظور نمایانسازی نقش  GISدر بهداشت ،مطالعاتی موردبررسی قرارگرفت.
در سال  McLafferty 2003استفاده فعلی از  GISرا طبقهبندی کردهاست و در چهار حوزه متمایز خالصهکرد )1 :تجزیه و

تحلیل نیاز به مراقبتهای بهداشتی؛  )2تجزیه و تحلیل دسترسی به مراقبتهای بهداشتی) a :اندازهگیری دسترسی) b ،ارزیابی

نابرابری در دسترسی؛  )3تنوع جغرافیایی در بهرهبرداری؛ و  )4تحویل  GISو مراقبتهای بهداشتی) a :محل خدمات بهداشتی،
) bسیستمهای حمایت از تصمیمگیری فضاییGIS )c،و بالیای طبیعی( .)12او اظهارداشت که در آن زمان ،تحقیقات مبتنی بر
 ،GISدر زمینه عملکرد و اثربخشی خدمات در دوران پس از زایمان بود ،در حالیکه تالش برای ادغام  GISبا سیستمهای پشتیبان

تصمیمگیری ،فضایی بود که هنوز در مراحل تکامل اولیه قرارداشت( .)12در سال  ،2008گریوس بهطور خاص ،استفاده از GIS
در ارزیابی دسترسی به خدمات درمانی یا نتایج سالمت را بررسی کرد .او یك بررسی ادبی یکپارچه در این زمینه انجامداد که نتایج
آن را از  9مقاله ارائه کرد .او دریافت که سیستم اطالعات جغرافیایی در طیف گستردهای از برنامههای بهداشتی ،مورداستفاده قرار
گرفتهاست و نشان دادهشده که  GISدر ارتباط نتایج سالمت با سطح دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،موثر است (13).در سال
 Nykiforuk ،2011و  Flamanاین بحث را با بررسی دوباره  GISبرای ارتقای سالمت و سالمت عمومی ادامه دادند .آنها چهار
موضوع غالب را از بررسی منظم که شامل  621مقاله ،مجله و فصل کتاب بود ،شناسایی کردند )1 :نظارت بر بیماری؛ الف) نقشهبرداری
بیماری؛ ب) مدلسازی بیماری؛  )2تحلیل ریسك؛  )3دسترسی به بهداشت و برنامهریزی؛ و  )4مشخصات بهداشتی جامعه(.)14

نظارت بر بیماری یك عمل اپیدمیولوژیك است که گسترش بیماری را بهمنظور ایجاد الگوهای پیشرفت نظارت میکند .یکی از
عناصرکلیدی نظارت بر بیماریهای مدرن ،گزارش موارد بیماری است .جالب توجه است که امروزه با پیشرفتهای تکنولوژی،
پیشرفت بیماریها گاهی میتواند از طریق استفاده از موتورهای جستجوگر اینترنتی ،سریعتر از مکانیزمهای گزارشدهی سنتی
افراد باشد .با ر دیابی مکان افرادی که به دنبال اطالعات در مورد آنفلوانزا بودند ،گوگل توانست  2هفته بعد از شیوع آنفوالنزا در
ناحیه ایاالت متحده آمریکا ،نسبت به روشهای سنتی مرکز گزارش کنترل و پیشگیری بیماریها (Centers for

) ،Disease Control and Preventionشیوع آنفلوآنزای خوکی را کاهش دهد(.)15
نمونههایی از بیماریهایی که در حال حاضر در کشورهای توسعهیافته( )17 ,16و کشورهای توسعهنیافته ،با استفاده از  GISمورد

بازرسی قرار گرفتهاست ،بیماریهای گرمسیری( ، )18انگلها ( ، )20 ,19شیوع هاری( ،)21ماالریا( HIV / AIDS ،)26-22در
هند()27و آفریقای جنوبی( ،)28سرطان( ،)30 ,29بیماریهای قابل انتقال( ،)32 ,31بیماری کولورکتال( ،)33و بیماری
خواب()34میباشند .بهطور سنتی ،استفاده از  GISبرای تجزیه و تحلیل ریسك ،اثرات محیطی و کاهش خطرات ناشی از مواجهه
را در پی دارد .عالوه بر این ،اغلب با مدلسازی بیماری هماهنگ شدهاست ،تا اثربخشی نشاندهد که چگونه انسانها با محیط خود
ارتباط برقرار میکنند و اینکه چگونه این تعامل بر سالمت آنها اثر میگذارد( .)35نمونههایی از استفاده GISبهداشتی در تجزیه
و تحلیل ریسك عبارتند از :مدیریت سیل( ،)36آلودگی هوا( ،)44-37 ,32عفونتهای ناشی از خاک ( ،)45مسمومیت با آرسنیك
از آبهای زیرزمینی( ،)46تغییرات اقلیمی( ،)48 ,47کاهش اکوسیستم( ،)49قرارگرفتن در معرض آفتکشها( )51 ,50و سایر
ارزیابیهای مربوط به قرارگرفتن در معرض آفتاب( .)53 ,52استفاده  GISدر دسترسی و برنامهریزی بهداشتی ،معموال بهطور
مستقیم ،به تجزیه و تحلیل تقسیمبندی بازار و تجزیه و تحلیل شبکه بستگی دارد .به این معنا است که فضای مکان فیزیکی خدمات
بهداشتی ،فاصله و توانایی سفر بین آنها قابل درک باشد .به همیندلیل است که  GISدر کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته،
بهطور گسترده مورداستفاده قرار گرفتهاستGIS .بهداشتی همچنین نشان دادهاست که در پروژههای شاخصهای کلیدی ،توسعه
سیاست موادمخدر در طول زمان ( ،)54دسترسی عمومی و کیفیت خدمات مطالعاتی( ،)56 ,55توسعه یك مدل برای تعیین وسایل
نقلیه مناسب تروما( ،)57درک ارتباط نزدیك با کلینیكهای مراقبتهای اولیه بر روی نتایج بهداشتی در یك محیط شهری(،)58
برنامهریزی توزیع نیرویکار پرستاران( ،)59سالمت مربوط به سفر( ،)60ارائه خدمات بینایی( ،)61صدمات سورتمه( ،)62مدیریت
تروما( ،)63تحقیق در مورد آسیب( )64و مدلسازی زمان پاسخدهی آمبوالنس ( )65میتواند نقش مفیدی ایفا کند .نقشهبرداری از
ویژگیهای جامعه ،مانند شناسایی قومی ،وضعیت اجتماعی-اقتصادی ،جنسیت ،رفتارهای بهداشتی ،مرگومیر و بیماری ،همراه با
ارائه نمایههای گروههای جمعیتی است که به توضیح روابط عمومی بین سالمت و محیط میپردازد .مثالهای جاری شامل ارزیابی
نیازهای مراقبت اولیه جامعه( ،)66توسعه جامعه( ،)67جمعیت جامعه داروسازی ( )68و درک مفاهیم معنوی سالمت برای جوامع
است .با اینحال ،بررسی مقاطع جامعه ،باید با دقت فراوان انجامشود ،درحالیکه میتواند به ما در درک بهتر ارتباطات چندسطحی
میان افراد و محیط آنها کمك کند .ارتباط میان دادههایی که از چنین نمایههایی ایجاد شدهاند ،غالبااعتبار چندانی ندارند(.)69
یك محله ،یك جامعه جغرافیایی محلی در یك شهر بزرگ ،شهر یا حومه است( .)70در نتیجه ،اقداماتی نظیر پیادهروی(،)73-71
نیاز به حمل و نقل مدرسه( ،)74محیط سرو غذا( ،)75فرصتهای فعالیت بدنی( ،)76موانع محیطی( )77و مصرف الکل مربوط به
جایی است که خرید الکل در دسترس است( ،)78ممکن است در محلههایی که دارای محیط یکسانی نیستند ،متفاوت باشدGIS .
بهداشتی در ترکیب با یك وب سایت حسگر ،شهروندسنجش و فناوریهای وب برای نظارت بر بحرانهای اجتماعی و زیست محیطی
مورداستفاده قرار میگیرد( .)79همچنین برای مدیریت و برنامهریزی برای بالیای طبیعی و اضطرارهای انسانی مورداستفاده قرار
میگیرد(.)80 ,39

نتیجه گیری:

شناسایی سیستماتیك و جمعآوری معیارهای مربوط به  ،GISمیتواند همکاری و سرعت بخشیدن به پیشرفت تحقیقات را در مورد
محیط زیست و فعالیتهای جسمانی ،تسهیلکند( .)72با شناسایی موانع استفاده از  GISدر سالمت ،تعدادی از نویسندگان
توصیههایی در مورد چگونگی استفاده بهتر از  GISدر سالمت ارائه کردهاند .که آنها را میتوان بهصورت زیر خالصهکرد:
•ادغام آموزش GISدر برنامههای بهداشت عمومی()81
•ایجاد ارتباطات رسمی بین جوامع تحقیقاتی بین رشتهای ،که با سیستم اطالعات جغرافیایی در سالمت روبهرو هستند()81 ,14
•بهکارگیری فرصت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،برای تنظیم دستور کار بهداشت عمومی و تأثیر استفاده از چنین
فنآوریهایی برای بهبود سالمت عمومی()83-81
•اطالعات مربوط به مکان  /محل را در بخشهایی از قبیل بهداشت ،آموزش و پرورش ،خدمات اجتماعی و سیستم دادگستری که
مراقبت را ارائه میدهند ،پیگیری میکند()84 ,12
•تدوین تکنیكهای تحلیلی که دادههای کیفی را در  GISموردتوجه قرار میدهند()12
•درک ما از ابعاد انسانی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در سالمت()12
•انجام مطالعاتی که درک عمیقتری از الگوهای جغرافیایی ،دسترسی به خدمات درمانی و ارائه خدمات ارائه میدهند()13
•درک بیشتر در مورد رابطه بین جمعیت خاص و موقعیتهای جغرافیایی منحصربهفرد()13
•ارتباط با ذینفعان و مشارکت آنها در توسعه و نمایش دانش در فرمتهای نقشهبرداری()14
علیرغم رشد چشمگیر در شواهدی دررابطهبا استفاده از  GISدر سالمت ،رشتهای نو به رشد و بالندگی رسیدهاست .در مقابل،
استفاده از  GISدر حوزههای دیگر ،مانند کسب و کار ،بازاریابی ،ارزیابی محیطی و آموزش ،در حال حاضر به عنوان جزء ذاتی
شناخته میشود .تنها زمانیکه جوامع محققان ،در مشارکت با یکدیگر و با ذینفعان کار میکنند ،چنین مسائلی مورد توجه قرار
میگیرند و تنها پس از آن میتوانند روشهای جدیدی ایجادشوند که در عینحال که اجازه میدهد چنین روابطی موردبررسی
قرارگیرد ،هویت فرد را نیز حفظ کنند .در نتیجه GIS ،بهداشتی 15 ،سال پس از آنکه اولینبار بهعنوان مزایای بالقوه شناختهشد،
بهاندازه کافی بهعنوان یك تکنولوژی که محققان بتوانند بهراحتی وسهولت از آن بهره ببرند ،استفاده نشدهاست .اگر به عنوان محققان
اطالعاتی ،در زمینه مراقبتهای بهداشتی ،حقیقتا نگران بهبود سالمت جوامع خود هستیم ،این ابزار نباید نادیده گرفتهشود .وقت
آن رسیدهاست که جامعه بهداشت و درمان با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند از توانایی سیستم اطالعات جغرافیایی برای منفعت
همه استفاده کنند( GIS .)7نرمافزاری مفید به منظور پهنهبندی بیماریها بهشمار میرود و با توزیع فضایی برخی بیماریها
میتوان به نتایج قابلتوجهی رسید .نتایجی نظیر اینکه برخی از بیماریها با عوامل محیطی در ارتباط هستند .تشخیص عوامل
محیطی در جهت درمان ،پیشگیری و کاهش هزینههای بهداشتی و درمانی راهی در جهت توسعه سالمت میباشد(GIS .)10
اجازه نمایش تعاملی از اطالعات موجود در نقشه ،جدول یا نمودار را میدهد .این اجازه ،پیوند پویا بین پایگاه دادهها و نقشهها را
فراهم میکند ،بهطوری که بهروزرسانی دادهها بهطور خودکار بر روی نقشه منعکس میشود .نقشههای پویای موجود در اینترنت به
بیماران کمك میکنند تا راحتترین خدمات بهداشتی را انتخابکنند (5).سیستم در نهایت پاسخگوی بسیاری از نیازهای اطالعاتی
نظام سالمت است و امکان توسعه و بهبود آن ،از جنبههای مختلف وجوددارد(.)6
Abstract:

Introduction: The Geographic Information System (GIS) is a software tool that allows
users to easily navigate information and descriptive data to create maps, tables, and
charts. The main features of this software are the creation of a database of information,
environments and graphics. Also, geological, environmental, land use, demographics,
transportation, and other domains, most of which relate to the use of humans from the
physical environment, are included. These systems can enhance the ability of
epidemiologists and public health professionals to work with geographic data. When
statistical analysis is applied in a proper way, a toolkit can be used to study community
health issues. When the structure is ready, it can be converted into a system of
observation for any other disease. Public health resources, illnesses, and other health
emergencies can be mapped to the surrounding environment and health facilities and
social infrastructure. GIS provides users with information that is needed faster, more
accurately, more and more with more features than to use in scheduling.
Methodology: A review study. Related articles related to "GIS application in health"
were conducted on medical sites and databases using sensitive keywords. Then the
classification and analysis of the material was carried out for 84 papers.
Results: GIS software is a practical application and can be used to map the distribution
of some diseases as a map, to investigate the causes of the disease, and also can examine
the relationship between some diseases and some of the contributing factors. The four
dominant issues of regular review are identified in the application of GIS in health: 1)
disease surveillance; a) disease surveying; b) disease modeling; 2) analytical; 3) access
to health and planning; and 4) community health characteristics. GIS is also effective in
controlling diseases, pollution, soil diseases, tropical diseases, parasites, malaria, AIDS
in India, South Africa, cancer, transmissible diseases, nurses' labor force distribution
planning, travel health, and active opportunities.
Conclusion: Health GIS, used 15 years after it was first recognized as a potential
benefit, has not been used sufficiently as a technology that researchers can easily and
easily use. It's time for the community to collaborate with one another in order to be
able to use the ability of the geographic data system to benefit everyone. GIS is a useful
program for zoning diseases. Results like some diseases are associated with
environmental factors. The diagnosis of environmental factors in the treatment,
prevention and reduction of medical expenses is a way of developing medicine. Online
maps on the Internet help patients choose the most convenient healthcare service.
Keywords: Geographic Information System, GIS Health, General Health
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