مشاهده بروز بیماری سل به وسیله سیستم اطالعات جغرافیایی در ایران

 .6گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره سوم؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 6931؛ صفحات 86-84

چکيده
هدف :بیماری سل دارای مرگومیر باالیی در جهان است و اخیراً دچار عود مجدد شده است .پیگیری و مشاهده و مقایسه روند بروز بیماریها برای
پیشگیری ،مدیریت و کنترل بهتر آنها امری ضروری میباشد .هدف این مطالعه نظارت بر بروز سل به وسیله سیستم اطالعات جغرافیایی است تا
امکان مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر و زمانهای متفاوت برای یک منطقه ایجاد شود.
روشها :در این مطالعه تحلیلی گذشتهنگر میزان بروز بیماری سل بر روی  15601بیمار مسلول ثبتشده بین سالهای  1939-1931در سامانه
وزارت بهداشت کشور ایران انجام گرفت .دادهها برای وجود امکان مقایسه در مطالعه ،براساس زمان تشخیص ثبتشده در سامانه سل ایران دستهبندی
شدند .متغیرهای تأثیرگذار محیطی از مطالعات پیشین انتخاب و آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط آنها با میزان بروز بیماری سل انجام
گرفت .سپس الیههای اطالعاتی دادههای محیطی در نرمافزار  ArcMapنسخه  15/9ایجاد و تلفیق شدند.
نتایج :با توجه به اینکه مطالعه حاضر به صورت فصلی انجام گرفته است ،در انتها هشت نقشه تلفیقی دما ،باد و اقلیم به تفکیک استانها ایجاد
گردید که میزان بروز بیماری سل بهصورت برچسب بر روی آنها قرار گرفت .نقشهها بیانگر این است که در مکانهای با باد و دمای بیشتر و اقلیم گرم
و خشک بروز این بیماری بیشتر بوده و در فصل تابستان بروز بیماری نسبت به سایر فصول کمتر است.
نتيجهگيری :مشاهده وضعیت بیماری سل استانها در زمانهای مختلف براساس رنگ ،امکان مقایسه و درک بهتر آمار را برای مسئوالن و
سیاستگذاران بهداشت فراهم میکند.
کليدواژهها :سل ریوی ،مطالعه زمانی و مکانی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله31/4/02 :

اصالح نهایی31/3/62 :

پذیرش مقاله31/3/60 :
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مرگومیر ساالنه برای اندازهگیری پیشرفت بیماری سل استفاده میشود

مقدمه:
در جهان بیماری سل یکی از ده مورد علت مرگ است .انسان

[ .]1بروز درواقع موارد جدید مبتال شده در هرسال هست که بررسی بروز

همیشه با آن درگیر بوده است .هیچ کشوری از آن در امان نبوده است و

ساالنه بیماریها در سراسر جهان برای پیشبینی مناسب هستند .از این

نیست .بیماری سل جز بیماریهای مزمن است که دومین عامل کشنده

پیشبینیها میتوان برای برنامهریزی جهت جلوگیری از شیوع بیماریها

بزرگ عفونتهای منفرد بعد از بیماری ایدز است [.]1

استفاده کرد همچنین پیشبینی اپیدمی بیماریها باعث عملکرد مناسب

یکی از اهداف اصلی پایشهای اپیدمیولوژیک در مورد بیماران ،ایجاد

و بهموقع اقدامات پیشگیری میشود [ .]9به وسیله بررسی اطالعات

وقفه در انتقال مستقیم بیماری است و یکی از عملکردهای پایشهای

بیماری سل ،عالوه بر پیشگیری از مرگ ناشی از این بیماری ،میتوان

اپیدمیولوژی ایجاد بازخوردی از اطالعات برای واحدهای درمانی و

مسایل دیگری مانند شکست سیستم سالمت و شبکه اجتماعی و

متخصص است [ .]2در سطح جهانی از شاخصهای بروز ،شیوع و

همچنین سایر مشکالت موجود در خانوادهها و جامعه را نیز یافت [.]1

نویسنده مسئول:
عاطفه صدیقنیا
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
تلفن+949639171989 :

پست الکترونیکیasedighnia@gmail.com :
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عاطفه

صدیقنیا*1

شراره رستم نیاکان

کلهری 1

بروز سل و  GISدر ایران

صدیقنیا و همکاران

ریشهکنسازی سل است [ .]0دادههای پایش و مراقبت ،موارد استفاده

مقطعی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش ،اطالعات بیماران ثبت شده

زیادی دارند مانند قرار دادن نتایج تجزیه و تحلیل آنها در اختیار مقامات

در سامانه اداره سل و جذام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بهداشت عمومی و سیاستگذاران این حیطه جهت اولویتبندی

ایران میباشد .همچنین در این پژوهش اطالعات محیطی مؤثر بر بیماری

برنامههای بلند مدت و دسترسی به موقع به اطالعات شیوع بیماریها

سل با بررسی مطالعات پیشین استخراج گردید و با توجه به میزان

برای پاسخ سریع میباشد [.]6

دسترسی به اطالعات ،چهار عامل فصل ،دما ،اقلیم و باد جهت ایجاد

اطالعات پایش و مراقبت همچنین پتانسیل این را دارند که بتوان با

الیههای اطالعاتی بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد که از

آنها برنامه اطالعاتی و سازمان سیاستگذار را ارزیابی کرد و از

سایت هواشناسی ایران استخراج گردید [ .]12،19بروز بیماری سل

تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و روشهای مؤثر حذف بیماری سل

بهعنوان متغیر وابسته نیز مبتنی بر  15601مورد با نمونه خلط مثبت سل

پشتیبانی کرد .با داشتن گزارشهایی از شاخصهای اپیدمیولوژی

که اطالعات آنها طی سالهای  1939-1931در سامانه Stop TB

بیماریها میتوان دالیل افزایش موارد بیماران و تعداد آنها را از نظر

ایران ثبت شدهاند ،در نظر گرفته شد.

اجتماعی -جمعیتی ،بالینی و در معرض خطر بودن را بیان کرد .این امر

در ابتدا با نرمافزار  SPSSنسخه  25و برای نرمال بودن دادههای

باعث میشود تا بتوان اطالعات مربوط به هر استان را با دادههای سایر

کمی آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام گرفت و نمودارهای  p-pوq-q

استانها و کشور مقایسه کرد [ .]7استفاده از ارتباطات جغرافیایی برای

رسم شدند سپس از روشهای نرمالسازی لگاریتمی و باکس-کاکس

شناسایی نحوه انتقال سل باعث افزایش نظارت بر سالمت عمومی

استفاده گردید .با توجه به اینکه میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف بر متغیر

میشود .انتقال بیماری سل ،خاص مناطق مسکونی نیست و در

وابسته با یکدیگر متفاوت است ،میزانهای همبستگی هر متغیر مستقل با

مکانهای عمومی نیز احتمال آن وجود دارد .برای کاهش انتقال سل باید

متغیر وابسته بهصورت مجزا محاسبه گردید .برای سنجش میزان

تدابیری بر پایه موقعیتهای مکانی انجام شود [ .]8به همین دلیل

همبستگی از نمودار پراکندگی متغیرها و ضریب همبستگی اسپیرمن و

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در زمینه استقرار و توزیع خدمات

پیرسون استفاده گردید .در مرحله بعد تجمیع دادهها انجام گرفت و با

بهداشتی ،باعث افزایش بهرهوری حوزه بهداشت و درمان میشود [.]15،3

نصب توابعی در نرمافزار  Excelنسخه  2519تاریخهای تشخیص از

آمارهای تخمینی مربوط به مبتالیان نشان می دهد هرساله سل با

شمسی به میالدی تبدیل شد و دادهها برای اینکه امکان مقایسه در

شیب کندی در حال کاهش است؛ این بدین معنا است که جهان در

سیستم وجود داشته باشد ،براساس تاریخ میالدی تشخیص به هشت

معرض شیوع معکوس سل خواهد بود [.]1

سری زمانی که مبتنی بر فصل است ،تقسیم شدند .مقادیر کمینه و

در ایران اطالعات بیماری سل در سامانه ثبت اطالعات سل ثبت

بیشینه باد و دما در هر ماه از سایت هواشناسی ایران استخراج گردید

میشوند و بدیهی است که عوامل مختلفی ازجمله عوامل محیطی بر بروز

سپس میانگین هر متغیر در ابتدا برای هرماه و پسازآن در هر فصل

بیماری سل اثرگذار میباشد .با پذیرش و مقایسه تخمینهای سازمان

محاسبه شد که این نتایج به صورت مقادیر کمی بود .این در حالی بود که

بهداشت جهانی درباره میزان بروز سل در ایران با موارد گزارش شده این

دادههای مربوط به اقلیمشناسی بهصورت کدهایی بین  1تا  0در نظر

بیماری در کشور ،مشخص میشود که میزان بیماریابی ایران بهطور

گرفته شد به طوری که معتدل و مرطوب معادل  ،1معتدل و خشک ،2

میانگین  65درصد است [.]11

گرم و مرطوب  ،9گرم و نیمه مرطوب  1و گرم و خشک معادل  0و

بدین منظور محقق بر آن است که برای استفاده در

به صورت کیفی بود اما دادههای مربوط به دما و باد به صورت مقادیر

سیاستگذاریهای کنترل و پیشگیری بیماری سل و ارایه خدمات در

عددی بودند .برای تلفیق و تولید نقشههای یکپارچه نیاز است که الیههای

مناطق مناسب ،با تکیه بر اطالعات جمعآوری شده هر استان درباره سل

اطالعات جغرافیایی هم مقیاس باشند به همین دلیل مقادیر عددی دما و

و دریافت اطالعات عوامل تأثیرگذار از ارگانهای زیر ربط ،امکان نظارت بر

باد براساس دامنه تغییرات برای هر فصل در هرسال نیز به پنج دسته با

این بیماری را فراهم نماید.

طول مساوی تقسیم شدند و از حالت کمی به کیفی تبدیل شدند تا
مقیاس هر سه متغیر یکسان شود .برای این کار در ابتدا با یافتن بیشینه و

مواد و روشها:
24

کمینه هرکدام از متغیرها در هر فصل ،دامنه تغییرات آن محاسبه شد و
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پایش و مراقبت هسته فعالیتهای بهداشت عمومی برای کنترل و

پژوهش حاضر توسعهای -کاربردی است که بهصورت تحلیلی-

بروز سل و  GISدر ایران

صدیقنیا و همکاران

متغیر مشابهی برای هر یک از دو پارامتر دما و باد به صورت جداگانه تولید

اسپیرمن از ابزار  Reclassifyبرای ثبت مقادیر وزن هر الیه استفاده شد.

شد که دربردارنده کدهای معادل هر دسته بود .مقادیر متغیرهای جدید

در نهایت بروز بیماری سل گزارش شده مربوط به هر استان به صورت

اعدادی بین  1تا  0بود که کد  1در هر دو متغیر به کمترین و کد  0به

برچسب روی استان خود قرار گرفت.

مقادیر بیشترین مقادیر دما اختصاص یافت .این مرحله باعث شد تا مقادیر
هر سه متغیر تأثیرگذار باد ،دما و اقلیم اعدادی بین  1تا  0باشد .سپس با

یافتهها:

استفاده از نرمافزار  ArcMapنسخه  15/9یک فایل تصویری و سیستم

نتایج دستهبندی فصلی دادهها و بررسی آماری دادههای مطالعه

مختصات تصویر المبرت میسازیم .بدین گونه الیه به عنوان نقشه تولید

حاضر براساس ماهیت خود در جدول یک قابلمشاهده است .قابل ذکر

میشود .اطالعات مربوط به مختصات هر منطقه جغرافیایی از سایت

است که تاریخهای تشخیص در فایل دریافت شده از وزارت بهداشت

وزارت کشور دریافت گردید .برای ایجاد الیههای مربوط به دما ،اقلیم و باد

شمسی بود که برای ورود به مطالعه حاضر در همان ابتدا به میالدی

از نقشه استانهای کل کشور که طراحی کرده بودیم ،اطالعات مربوط به

تبدیل شدند .همان طور که در جدول  1قابل مشاهده است ،بروز بیماری

هرکدام از متغیرهای محیطی در ستون جدید هر الیه اضافه شد .برای

سل در فصل بهار بیشتر است و در ایران مناطق گرم و خشک بیشترین

اینکه این الیهها روی همدیگر قرار گیرند ،ابزار  Raster Calculatorمورد

فراوانی را در بین اقلیمها دارد .دما و باد نیز دارای اطالعات کمی بودند که

استفاده قرار گرفت و الیهها با یکدیگر تلفیق شد تا هر پیکسل روی

جزییات شاخصهای آماری مربوط به آنها در جدول نشان داده شده

پیکسل متناظر خود در الیه زیرین قرار گیرد و یک نقشه همپوشانی تولید

است.

جدول  -1اطالعات دستهبندیهای متغيرهای گزیده شده جهت ورود به مطالعه
نام متغیر

فصل

درصد فراوانی در متغیرهای کیفی

مقادیر

میانگین±انحراف معیار درمتغیرهای کمی

بهار ( 39تا انتهای ژوئن )4102

%02/7

(تابستان  )39ژوالی تا سپتامبر 4102

%09/9

(پاییز  )39اکتبر تا دسامبر 4102

%00/9

(زمستان  )39ژانویه تا مارس 4102

%04/8

(بهار  )32آوریل تا ژوئن 4102

%09

(تابستان  )32ژوالی تا سپتامبر 4102

%09/4

(پاییز  )32اکتبر تا دسامبر 4102

%00/4

(زمستان  )32ژانویه  4102به بعد

%01/2

سرعت باد (کیلومتر بر ساعت)

4/8±0/12

دما (سانتیگراد)

08/32±3/2

دستهبندی اقلیمی

گرم و خشک

%92/9

گرم و نیمه مرطوب

%02/2

گرم و مرطوب

%9/9

معتدل و خشک

%42

معتدل و مرطوب

%03/3
01/39±3/02

بروز (در هر  011هزار نفر)

با انجام آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که

ضریب همبستگی پیرسون نیز برای همه متغیرها به صورت مجزا نسبت

هیچکدام از دادههای کمی مطالعه نرمال نیست .بروز بیماری سل به

به بروز بیماری سل محاسبه گردید .نتایج حاصل از این بخش در جدول

عنوان متغیر وابسته با وجود استفاده از روشهای نرمالسازی لگاریتمی و

 2گزارش شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر دو آزمون

باکس-کاکس باز هم با توجه به ماهیتش غیرنرمال بود .بنابراین از ضریب

همبستگی ،تاثیرگذاری هر چهار متغیر مستقل بر متغیر وابسته سل تأیید

همبستگی اسپیرمن و برای اطمینان بیشتر به علت حجم باالی اطالعات

میشود.
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تقسیم بر  0شد تا بتوان پنج دسته با اندازه یکسان تولید کرد سپس

شود .برای وزندهی به هرکدام از الیهها براساس ضریب همبستگی

بروز سل و  GISدر ایران

صدیقنیا و همکاران

جدول -2نتایج ميزان همبستگی متغيرهای مستقل نسبت به متغير وابسته سل
متغیر مستقل

پیرسون

اسپیرمن

سرعت باد

1/048

1/111

1/972

1/111

دما

1/099

1/111

1/022

1/111

اقلیم

1/471

1/111

1/172

1/111

فصل

هستند ،نشاندهنده کمترین دما و باد در آن فصل از سال است و دارای
اقلیم معتدل و مرطوب هستند .این نقاط کمترین احتمال را برای بروز
بیماری سل دارند.
برای درک بهتر نقشهها استان خراسان رضوی را به عنوان مثال در

نتایج استفاده از دادههای آمادهسازی شده در این مرحله  21نقشه به

نظر میگیریم و شرایط آن را در فصول مختلف براساس نقشهها بررسی

تفکیک فصول برای دو سال بود که تلفیق سه نقشه باد ،دما و اقلیم در هر

میکنیم .این استان در بهار و زمستان در وضعیت ( 9رنگ قرمز) و در

فصل براساس ضریب همبستگی اسپیرمن و قرار دادن بروزهای مربوط به

پاییز در وضعیت ( 2رنگ نارنجی) و در تابستان در وضعیت ( 1رنگ زرد)

هرسال به صورت برچسب روی نقشه هر یک از استانها ،هشت نقشه

است پس مشخص میشود که بروز بیماری سل در دو فصل بهار و

نهایی را ایجاد کرد .نقشههای تولید شده در ذیل قابل مشاهده است.

زمستان براساس شرایط محیطی بیشترین مقدار را دارد و در فصل

همانطور که در شکلهای  1تا  8قابل مشاهده است ،مناطقی که با

تابستان براساس این سه عامل (باد ،دما و اقلیم) کمترین بروز بیماری سل

آبی نمایش داده شدهاند ،دارای کد  0در دما و باد و اقلیم هستند یعنی

قابلمشاهده است .این مثال برای یک استان در فصول مختلف بیان شد

بیشترین مقدار دما و باد را دارند و دارای اقلیم گرم و خشک میباشند .با

که میتوان آن را به هر یک از سایر استانها تعمیم داد .همچنین میتوان

بررسی میزان بروز بیماری سل در این مناطق مشخص شد که شرایط

استانهای مختلف را در یک فصل یا فصلهای متفاوت مورد بررسی و

محیطی مساعدتری برای بروز بیماری سل را دارند و در معرض خطر

مقایسه قرار داد.

باالتری هستند به همین دلیل باید در برنامهریزیهای بهداشتی مربوط به

شکل  -1نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

شکل  -2نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

بهار 39

تابستان 39

شکل  -9نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

شکل  -4نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

پایيز 39

زمستان 39
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Correlation
1/117

Sig
1/220

Correlation
-1/114

Sig
1/894

کنترل بیماری سل به آنها توجه بیشتری شود .مناطقی که زرد رنگ
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بهار 34

تابستان 34

شکل  -7نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

شکل  -8نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

پایيز 34

زمستان 34

بحث و نتيجهگيری:
تاکنون مطالعاتی پیرامون بیماری سل با استفاده از سیستم اطالعات

مؤثر بیان شده است و در نتایج این مطالعه مشخصشده است که در
آبوهوای خیلی خشک ریسک ابتال به بیماری سل بیشتر است [.]10

جغرافیایی انجام گرفته است که از نظر زمان و مکان با مطالعه حاضر

بیرانوند و همکاران مطالعه مرتبط دیگری با موضوع ارزیابی ارتباط

متفاوت هستند همچنین این پژوهش از تعداد نمونه بیشتر و سطح

آب و هوا با توزیع جغرافیایی بیماری سل با استفاده از سیستم اطالعات

گستردگی باالتری برخوردار است.

جغرافیایی انجام دادند که در آن میزان بروز تجمعی بیماری سل در آب و

شبانی و عزتیان در پژوهش خود در استان اصفهان رابطه عناصر

هوای خیلی خشک با  P-Value=5/517بیشتر بود [.]16

اقلیمی با بیماریها را سنجیدند و به این نتیجه دست یافتند که سرعت

مطالعه مکانی ،اجتماعی و زیستمحیطی بیماری سل که توسط

باد بیشتر باعث افزایش گردوخاک و در نتیجه آن بیماریهای تنفسی

 Sunو همکاران بهوسیله سیستم اطالعات جغرافیایی در چین انجام شد،

مانند سل میشود و در مناطق گرمتر با آب و هوای خشک نیز خطر ابتال

نشان داد ارتفاع ،طول جغرافیایی ،آبوهوا و تحصیالت نقش مهمی در

بیشتر است .مطالعه حاضر نیز در بررسی میزان بروز بیماری سل در

شیوع سل در مناطق مختلف دارند [ .]17نتایج این مطالعه بیانگر آن

مناطق مختلف به نتایج مشابهی دست یافت مبنی بر اینکه در مناطق

است که برای کنترل و پیشگیری از سل باید اقدامات منطقهای انجام

گرم و خشک با سرعت باد و دمای باالتر ،بروز سل بیشتری گزارششده

گیرد و استراتژیها براساس فاکتورهای مؤثر در هر محل جغرافیایی

است [.]11

تدوین شود .در مطالعه حاضر نیز دستهبندی اقلیمی با P->5/551

نتایج مطالعهای که بیرانوند و همکاران به وسیله سیستم اطالعات

 Valueمؤثر تشخیص داده شده است و در مناطق گرم و خشک و

جغرافیایی برای پیشبینی شیوع بیماری سل در استان خوزستان انجام

پس از آن در مناطق معتدل و خشک بیشترین بروز را داشتهایم.

دادند ،کامالً منطبق با نتایج مطالعه حاضر است .به طوری که در مطالعه

 Nyirendaو همکاران بیان میکنند که سیستم اطالعات جغرافیایی

مذکور ،آب و هوا با  P-Value=5/517به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی

وسیله مفیدی برای کنترل بیماریها به وسیله برنامه ریزان سالمت است
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شکل  -5نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل

شکل  -6نقشه تلفيقی اطالعات محيطی به همراه الیه بروز بيماری سل در فصل
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 اقدامات درمانی، در زمینههای کنترل و پیشگیری بیماری سل،جغرافیایی

و بررسی عملکردها در سطح گستردهای از مناطق جغرافیایی بهسرعت

 توزیع عادالنه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی را با دید،مربوطه

 براساس این مطالعه سیستم اطالعات جغرافیایی.]18[ قابلاجرا است

 پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن تعداد.گستردهتری مشخص نمایند

 انجام. عامل مکمل سیستمهای مانیتور استاندارد است،برای کنترل سل

 مطالعه،متغیر تأثیرگذار بیشتر و بازه زمانی گستردهتر و سطح جزییتر

:مطالعه حاضر با محدودیتهایی روبهرو بود که شامل موارد ذیل است

.حاضر مجدد انجام گردد و مطالعات مقایسهای بین آنها انجام گیرد

 نبود امکان در نظر گرفتن همه،نداشتن بروز واقعی بیماری سل در ایران
 نبود امکان استفاده از اطالعات بازه،عوامل تأثیرگذار بر بروز بیماری سل

:تشکر و قدردانی

 محدودیت در همکاری سازمانهای مرتبط جهت ارایه،زمانی گستردهتر

این مطالعه بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک

آمارهای کشوری متغیرهای مورد بررسی و همچنین به علت نداشتن

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان طراحی و ایجاد سامانه

 شرایط اقلیمی و باد و،اطالعات محیطی به تفکیک شهرها و روستاها

پیشبینی میزان بروز بیماری سل با استفاده از سریهای زمانی مبتنی بر

 با اتکا به نتایج.دمای مرکز هر استان بهکل استان تعمیم دادهشده است

. میباشد،شبکههای عصبی و سیستم اطالعات جغرافیایی در ایران

به دست آمده در مراحل این کار و همراستایی آن با نتایج مطالعات

بدینوسیله از کارکنان اداره سل وزارت بهداشت که همکاری الزم را

 میتوان گفت که مطالعه حاضر گامی برای یاری رساندن به،پیشین

. تشکر و قدردانی می شود،مبذول داشتند و اساتید همکار در این پژوهش

مدیران و برنامهریزان بهداشتی در سطح کشوری و دانشگاهی تلقی
میشود که به وسیله آن میتوانند بهترین استراتژی برای آینده هر منطقه
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Original Article
Abstract
Aim: Tuberculosis has high mortality in the world and recently recurring. Nowadays TB
incidence is increasing. Observation, follow-up and comparing disease's Incidence would be
necessary for prevention, management and control them. The purpose of this study is TB
incidence surveillance in different times and places of Iran by GIS.
Methods: This study is a retrospective analysis on TB incidence of 10651 cases that
registered on Iran stop TB system in March 2014 to March 2016. In order that Possibility to
compare, data have been arranged by diagnosis period in iran TB organization for comparison
of study. To choose parameters, effective environmental parameters extracted from previous
studies. Correlation between TB incidence rate and effective environmental parameters were
tested with Pearson correlation test; then available environmental data's information layers
develop and integrate by ARcMap 10.3.
Results: considering the seasonal nature of this study, 8 integrated maps of temperature,
wind and climate that separated according to states were showed in regions with high
temperature, wind and warm and dry climate we have more TB incidence. In summer the
incidence is less than other seasons.
Conclusion: The disease condition observation in states based on different colors at different
intervals, allowed health politicians to compare and understand the statistics.
Key Words: Incidence, Tuberculosis Pulmonary, Time and Motion Studies, Geographic
Information System, Iran.
Citation: Sedighnia A, Rostam Niakan Kalhori Sh. Tuberculosis incidence perception by
geographic information system in Iran. J Mod Med Info Sci. 2017; 3(2):41-48.

Correspondence:
Atefeh Sedighni
Faculty of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Tel: +989179636049
Email: asedighnia@gmail.com

6791  پاییز و زمستان، شماره دوم، دوره سوم،مجله اطالعرسانی پزشکی نوین

24

