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פרק 12

מדדים הם כלי חשוב להדגשת בעיות ולזיהוי מגמות בתחומים שונים. הם גם מסייעים להתוות מדיניות ולעקוב 

ועל בריאות  ומדדים על הסביבה  נתונים  יש בישראל מערכת מורכבת לאיסוף  אחר התקדמות. מזה שנים רבות 

הציבור. בשנת 2010 פרסם המשרד להגנת הסביבה דוח מקיף על מדדים סביבתיים, וב�2013 דוח נוסף על מדדים 

לאיכות חיים ולקיימות. משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים בקביעות מדדי בריאות ומדדי 

והשמנה  משקל  עודף  המעשנים,  שיעור  סוכרת,  שכיחות  תינוקות,  תמותת  חיים,  תוחלת  ובהם  בריאות,  קידום 

כלכלי  ופיתוח  פעולה  לשיתוף  הארגון  בחר   2012 בשנת  סדירה.  גופנית  בפעילות  העוסקים  המבוגרים  ושיעור 

)Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD( בישראל להיות החלוצה בגיבוש 

מערך מדדים לאומיים לאיכות חיים ולקיימות.

אף על�פי שבישראל נתונים רבים הקשורים למדדי בריאות ולמדדי סביבה נאספים ורואים אור בקביעות, ואף על�פי 

שנתונים אלה מעובדים עוד במסגרת מיזם המדדים של ה�OECD, טרם פותחו בארץ מדדים לבריאות וסביבה. לפי ארגון 

הבריאות העולמי )World Health Organization – WHO(, מדדים לבריאות וסביבה נדרשים למטרות האלה:

לעקוב אחר מגמות במצב הסביבה כדי לזהות סיכונים פוטנציאליים לבריאות. 	

לעקוב אחר מגמות בבריאות, הנגרמות מחשיפה לגורמי סיכון סביבתיים, כדי להנחות מדיניות. 	

להשוות בין מצבי בריאות וסביבה בין אזורים שונים או בין מדינות שונות כדי לסייע בבחירת דרך הפעולה במקומות  	

הזקוקים לכך יותר מכול, או כדי לסייע בהקצאת משאבים.

לבחון ולהעריך את ההשפעה של מדיניות או של תכנית התערבות על בריאות וסביבה. 	

לעזור להגביר את המודעות לסוגיות בריאות וסביבה בקרב קבוצות שונות של בעלי עניין. 	

מדיניות  לתכנון  מידע  לספק  כדי  אפידמיולוגי,  במחקר  למשל  לבריאות,  סביבה  בין  אפשריים  קשרים  לחקור  לסייע  	

ולתכניות התערבות בריאותיות.

מדדים ומגמות 
בבריאות וסביבה
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פיתוח מדדים לבריאות וסביבה ואיסוף מידע רלוונטי דורשים תיאום ושיתוף פעולה בין כמה בעלי עניין, כגון משרד 

החולים  קופות  מחלות,  לבקרת  הלאומי  המרכז  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  הסביבה,  להגנת  המשרד  הבריאות, 

וארגונים לא ממשלתיים.

מדדים לבריאות וסביבה פותחו בכמה גופים: 

.)WHO( ארגון הבריאות העולמי   .1

הברית בארצות  ולמניעתן  מחלות  לבקרת  המרכזים  של  וסביבה  בריאות  אחר  למעקב  הלאומית  הרשת    .2 

National Environmental Public Health Tracking Network of the US Centers for Disease( 

 .)Control and Prevention - CDC
 European Union Environment and Health( האירופי  האיחוד  של  וסביבה  בריאות  על  המידע  מערכת    .3

.)Information System - ENHIS

במסגרת ארגון הבריאות העולמי נקבעו מדדים לבריאות וסביבה ב�12 תחומים: הקשר חברתי-דמוגרפי; זיהום אוויר; 

בריאות  סיכוני  תעסוקתיים;  שאינם  בריאות  סיכוני  קרינה;  מזון;  בטיחות  רעילים;  או  מסוכנים  חומרים  תברואה; 

תעסוקתיים; קורת גג; גישה למי שתייה בטוחים; מחלות הנישאות על ידי וקטורים; ניהול פסולת מוצקה. למערכת של 

המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות נקבעו מדדים ב�17 תחומים, ולתכנית של מערכת המידע של האיחוד האירופי 22 

מדדים. בשנת 2010 הציע ארגון הבריאות העולמי לשדרג את מערכת המידע על בריאות וסביבה של האיחוד האירופי 

שליליים  בריאות  תוצאי  צמצום  על  מסוימת  מדיניות  יישום  של  ההשפעה  מידת  של  ממוקדת  הערכה  לאפשר  כדי 

הקשורים לגורמי סיכון בתחום בריאות וסביבה.

בלוח 1 מוצגים מדדים לבריאות וסביבה שנבחרו מרשימת המדדים של ארגון הבריאות העולמי, של המרכזים האמריקניים 

למניעת מחלות ושל מערכת המידע של האיחוד האירופי. המדדים נבחרו על�פי מידת הקשר שלהם לבריאות וסביבה 

להגנת  לבקרת מחלות, המשרד  הלאומי  הבריאות, המרכז  )משרד  ומקורם  הנתונים  זמינות  מצוינת  גם  בלוח  בישראל. 

הסביבה או מקורות אחרים(.

מדדים נבחרים לבריאות וסביבה וזמינות המידע בישראל

זמינות המידע מקור
בישראל מדד סוגיה בבריאות 

וסביבה



לוח 1

תמותה שנתית עקב זיהומים אקוטיים בדרכי 
הנשימה בקרב ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים 

היארעות תחלואה בזיהומים אקוטיים בדרכי הנשימה 
 בקרב ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים

אוזון - ימי חריגה מהתקן

PM2.5 - ימי חריגה מהתקן

אשפוזים בעקבות התקף לב

 ]benzene[ רעלים באוויר )ריכוז ממוצע של בנזן
ופורמלדהיד ]formaldehyde[ באוויר(

 שכיחות אסתמה בקרב ילדים

פניות לחדר מיון בשל אסתמה

אשפוזים בשל אסתמה

 זיהום אוויר

אסתמה

WHO 

WHO 

CDC

CDC

CDC

CDC 

CDC; ENHIS 

 

CDC

CDC

 משרד הבריאות

לא זמין. עם זאת, נתונים 
לגבי הימצאות זיהומים 

אקוטיים זמינים בדוח 
שנתי על מחלת השפעת 

של המרכז לבקרת מחלות

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

משרד הבריאות

 המשרד להגנת הסביבה

זמין בסקרים של המרכז 
לבקרת מחלות, הסקר 
העדכני ביותר מ�2008

משרד הבריאות 

משרד הבריאות
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זמינות המידע מקור
בישראל

מדד סוגיה בבריאות 
וסביבה

אוורור לא מספק בבתי ספר

 חשיפה למזהמים מסוימים באוויר הפנים בבתי ספר

 רמת רדון בבתי מגורים

שיעור משקי הבית המשתמשים בפחם, עץ, גללים או 
קרוסין כמקור עיקרי לחימום ולבישול

אטרזין )atrazine( במי השתייה

 חשיפת ילדים בני 15-13 לעשן טבק
 )עשן טבק סביבתי(

 ריכוז קוטינין )cotinine( בדם 

 תמותה עקב מחלות הנישאות על ידי וקטורים

 תמותה בעקבות הרעלה

מספר ההרעלות המדווחות בשנה בקרב ילדים שטרם 
 מלאו להם חמש שנים

שיעור כימיקלים בעלי פוטנציאל סכנה המנוטרים במזון

חשיפה לכימיקלים מסוכנים במזון )צריכת מתכות 
כבדות במבוגרים(

 היארעות של סוגי סרטן מסוימים

 היארעות של לוקמיה בילדים

 מזהמים אורגניים בלתי פריקים
)persistent organic pollutants – POPs( בחלב אם

חשיפה לכספית בינקות ובילדות המוקדמת )כספית בֵשער(

מעכבי בערה המכילים ברום בחלב אם

רמת עופרת בדם של ילדים

 שכיחות מומים מולדים מסוימים

ימים או אירועים של חום קיצוני

פניות לחדר מיון עקב עקת חום

אשפוזים עקב עקת חום

תמותה עקב עקת חום

 ילדים המשתתפים בתכנית התערבות או
מקבלים שירותים 

אומדן שכיחות של אוטיזם

שיעור הפוריות

תמותת תינוקות

משקל לידה נמוך ולידה מוקדמת בלידת יחיד

יחס המינים

אוויר הפנים

מי שתייה

 עשן טבק סביבתי

 מחלות הנישאות
 על ידי וקטורים

 כימיקלים 

בטיחות מזון

 סרטן

 סרטן בילדים

 ניטור ביולוגי

 מומים מולדים

שינויי אקלים

 נכות התפתחותית

תוצאי רבייה ולידה

ENHIS )הצעה(

 ENHIS )הצעה( 

ENHIS 

WHO 

CDC

ENHIS 

CDC 
 

WHO 

WHO 

WHO

WHO

ENHIS 

CDC 

CDC; ENHIS 

ENHIS 

ENHIS )הצעה(

ENHIS )הצעה( 

ENHIS; WHO; CDC

CDC 

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC 

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

לא זמין

נתונים חלקיים זמינים 
במשרד להגנת הסביבה

נתונים חלקיים זמינים 
במשרד להגנת הסביבה

 לא זמין

משרד הבריאות

נתונים מ�2008 זמינים 
במשרד הבריאות; נתונים 

זמינים במחקר על 
התנהגויות בריאות בקרב 

תלמידים בישראל; נתונים 
על חשיפה של תינוקות 
זמינים במשרד הבריאות

נתונים על קוטינין בשתן 
זמינים במשרד הבריאות

משרד הבריאות; חלה 
חובת דיווח על רופאים 

ועל מעבדות

נתונים חלקיים זמינים 
במכון הארצי למידע 

בהרעלות

נתונים חלקיים זמינים 
במכון הארצי למידע 

בהרעלות

משרד הבריאות

 לא זמין

משרד הבריאות, רישום 
הסרטן הלאומי

משרד הבריאות, רישום 
הסרטן הלאומי

 משרד הבריאות

לא זמין

משרד הבריאות

לא זמין

משרד הבריאות, רישום 
מומים מולדים

השירות המטאורולוגי

לא זמין

לא זמין

לא זמין

 משרד הבריאות

המוסד לביטוח לאומי

משרד הבריאות

משרד הבריאות

משרד הבריאות

משרד הבריאות
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לוח 2

זמינים בישראל על שלל מדדים לבריאות וסביבה שפיתחו המרכזים האמריקניים לבקרת  כי יש נתונים  1 עולה  מלוח 

למשל  רבים,  מדדים  על  נתונים  חסרים  כי  לציין  חשוב  זאת  עם  האירופי.  והאיחוד  העולמי  הבריאות  ארגון  מחלות, 

נתונים על אוורור בבתי ספר, נתונים עדכניים על חשיפת ילדים לכספית ולעופרת ונתונים על אשפוז ותמותה עקב עקת 

חום. זאת ועוד, יש מדדי בריאות וסביבה שאינם מופיעים ברשימות של שלושת הארגונים ועשויים להיות רלוונטיים 

לבריאות וסביבה בישראל, לדוגמה נתונים על חשיפה לזרחנים אורגניים )organophosphates(. להלן סיכום הנתונים 

על המדדים המוצעים לבריאות וסביבה בישראל )לוח 2(.

נתונים זמינים על מדדים נבחרים לבריאות וסביבה בישראל

מקורות מידע - מגמות בריאות בישראל

פקודת בריאות העם מ�1940 מחייבת לדווח על מחלות מסוימות ועל תוצאי בריאות, ובכלל זה סרטן, מומים מולדים  	

וכמה מחלות מידבקות. 

בישראל יש נתונים זמינים על מגוון מחלות, ובהן אסתמה, סוכרת, שבץ ומחלות לב וכלי דם. מקור הנתונים בסקרים  	

לאומיים: סקר ידע, עמדות והתנהגות; סקר בריאות לאומי; סקר לאומי על תסמונת כלילית חדה בישראל; סקר לאומי 

בנושא שבץ מוחי בישראל.

משרד הבריאות יצר מאגר נתונים על סיבות מוות, פניות לחדרי מיון ואשפוז. 	

המרכז הלאומי לבקרת מחלות מנהל רישום היארעות סוכרת מסוג 1, הכולל מידע על סוכרת בקרב בני 17-0. 	

יש נתונים זמינים על גיל הווסת הראשונה מסקר רצוף שנעשה בקרב מגויסות לצבא מ�1986. כמו כן יש נתונים זמינים,  	

מ�1967 ואילך, על בעיות בריאות בקרב מתבגרים, על בסיס בדיקת חובה של מיועדים לשירות ביטחון.

יש נתונים ארציים זמינים על טיפולי פוריות בישראל מ�1990 ואילך. 	

נתונים ומגמות נבחרות בתחום בריאות וסביבה בישראל

לגורמים  המוות  מקרי  מכל  ו�23%  הכולל  התחלואה  מנטל  בקירוב   24% לייחס  אפשר  העולמי,  הבריאות  ארגון  לפי 

סביבתיים הניתנים לשינוי, ובכלל זה שלשול, זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות, פציעות ומלריה. להלן יוצגו נתונים 

עדכניים מישראל, ובכלל זה נתוני מגמות ארוכות טווח כשהמידע זמין, על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה למזהמים 

זיהום  עופרת,   ,]Endocrine Disrupting Chemicals – EDCs[ האנדוקרינית  המערכת  משבשי  )קרינה,  סביבתיים 

אוויר הפנים וזיהום אוויר סביבתי(. 

מקורנתונים

 שיעור התינוקות החשופים לעשן טבק סביבתי,
לפי דיווח האם

אחוז הלא�מעשנים שרמת הקוטינין שלהם מעל סף 
הכימות, נתונים מניטור ביולוגי 

 שיעור הימצאות אסתמה בקרב בני 65-21

 אחוז דגימות מי ברז ביתיים שרמת העופרת
בהן מעל 10 מק"ג/ל'

אחוז אוכלוסיית המבוגרים שהתגלה אצלם דימתיל 
פוספט )dimethyl phosphate( מעל סף הכימות

המדד המוצע

 זיהום אוויר ועשן
טבק סביבתי

 כימיקלים במי השתייה

חומרי הדברה

 31.5% 

63% 

 5.3% - גברים
6.3% - נשים

 2% 

99%

סקר מב"ת )מצב 
בריאות ותזונה(, 2014 

סקר של משרד 
הבריאות, 2012

המרכז הלאומי לבקרת 
מחלות, 2014

סקר של משרד 
הבריאות, 2011

סקר ניטור ביולוגי של 
משרד הבריאות, 2012

סוגיה בבריאות 
וסביבה 
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תרשים 1
מקור: משרד הבריאות 

)6(

מחלות לב וכלי דם
מחלות לב וכלי דם קשורות לחשיפה לזיהום אוויר, לכימיקלים, כמו עופרת, ולעשן טבק סביבתי. לפי הערכת ארגון 

הבריאות העולמי, חשיפה לזיהום אוויר מסבירה 2% בקירוב מנטל תחלואת לב�ריאה בעולם. בשנים האחרונות מחלות 

בשנים  .74-45 בנות  ונשים  ומעלה,   45 בני  גברים  בקרב  בישראל  בשכיחותה  השנייה  המוות  סיבת  הן  דם  וכלי   לב 

2010-2007, במחקר שנעשה בישראל על גברים ונשים בני 21 ומעלה, אובחנה מחלת לב בקרב 10.2% מהגברים, לעומת 

7.1% מהנשים. תמותה עקב מחלות לב וכלי דם בישראל פחתה ב�70% אחוזים בשנים 2011-1980. 

אסתמה
התפתחות והחרפה של אסתמה יכולות להיגרם מחשיפה למגוון גורמים סביבתיים בתוך הבית ומחוצה לו, ובהם רטיבות 

במבנים, עשן טבק סביבתי וזיהום אוויר. בשנת 2008 הימצאות אסתמה בילדים בני 15-13 )לפי דיווח עצמי(, הייתה 7.2% 

בכלל האוכלוסייה )7.2% בקרב ילדים יהודים, ו�7.0% בקרב ילדים ערבים(. נתון זה גבוה במעט ממה שדווח ב�1997 )7.0% 

בכלל האוכלוסייה( וב�2003 )6.4%(. בשנים 2010-2007 דיווחו 5.8% מן המבוגרים בני 21 ומעלה כי אובחנה אצלם אסתמה.

סרטן
גורמי סיכון סביבתיים ותעסוקתיים קשורים לסוגים רבים של סרטן, בראש ובראשונה לסרטן הריאות, לסרטן הקיבה, 

לקרינה  לה קשר לחשיפה מרובה  יש  כי  מלנומה, שנמצא  סוגים של סרטן:  כמה  על  נתונים  להלן  ולמלנומה.  ללוקמיה 

ולחומרים כימיים; סרטן האשכים וסרטן השד,  יש לה קשר לחשיפה לקרינה  כי  תת�אדומה; לוקמיה בילדות, שנמצא 

במשרד  הלאומי  הסרטן  מרישום  נתונים  על�פי  האנדוקרינית.  המערכת  למשבשי  לחשיפה  קשורים  הם  כי  שנמצא 

הבריאות, הכולל 94% בקירוב מהגידולים הסולידיים ו�85% מהגידולים האחרים, שיעורי המלנומה של העור, הפולשנית 

והלא�פולשנית, עלו בקרב יהודים בשנים 2008-1980, וירדו בשנים 2010-2008. בקרב לא יהודים ההיארעות לא יציבה.

בשנים 2010-2000 היארעות לוקמיה בקרב ילדים בני 4-0 הייתה לא יציבה - עלייה קלה בקרב זכרים יהודים ונקבות לא 

יהודיות, וירידה בקרב נקבות יהודיות וזכרים לא יהודים. היארעות סרטן שד לא פולשני עלתה הן בקרב נשים יהודיות הן 

בקרב נשים ערביות מ�1990 ועד 2010 )את העלייה מאז 1996 יכולה להסביר התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן 

השד(. היארעות סרטן שד פולשני עלתה בקרב נשים יהודיות משנות התשעים המוקדמות ועד 1998, ואז החלה לרדת 

בקצב קבוע עד 2010. היארעות סרטן שד פולשני בקרב נשים ערביות הוכפלה ויותר בשנים 2010-1990, ככל הנראה בשל 

אבחון משופר ובשל שינויים חברתיים�כלכליים שחלו באוכלוסייה הערבית בתקופה הזאת. שיעור סרטן אשכים מתוקנן 

לגיל עלה מ�2.28 מקרים ל�100,000 ב�1980 ל�4.68 ב�2010 בקרב יהודים, ומ�0.60 ל�1.39 בקרב לא יהודים )תרשים 1(.

שיעור סרטן האשכים בישראל מתוקנן לגיל, 2010-1980
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תרשים 2
מקור: משרד הבריאות 
)3(

מגמות בריאות מערכת הרבייה
התנהגותיים  גורמים  כרוניות,  או  אקוטיות  גנטיים, מחלות  פגמים  גיל,  ובהם  גורמים,  ממגוון  לנבוע  יכולה  אי�פוריות 

סביבתי,  טבק  ולעשן  האנדוקרינית  המערכת  למשבשי  נמוכה  ברמה  חשיפה  כי  נמצא  סביבתיים.  למזהמים  וחשיפה 

 ובכלל זה חשיפה תוך�רחמית למזהמים האלה, קשורה לירידה בפוריות. בישראל שיעור הילודה הגולמי היה יציב בשנים

2012-2000. שיעור הילודה הגולמי בקרב יהודים עלה מ�18.7 )ל�1,000 נפש( ב�2000 ל�21.1 ב�2012. בקרב ערבים ירד 

שיעור הילודה הגולמי מ�35.0 ל�24.8. יחס המינים בלידות חי הוא 1.06, ונשאר יציב בשנים 2012-2000. 

אין נתונים זמינים על שיעורי אי�פוריות היום. שיעור מחזורי טיפול של הפריה חוץ�גופית בישראל )לכל 1,000 נשים 

בנות 49-15( עלה מ�11.5 ב�2000 ל�20.1 ב�2012. אחוז לידות החי לאחר הפריה חוץ�גופית, מתוך כלל לידות החי, עלה 

מ�2.5% ב�1997 ל�3.0% ב�2001, 3.3% ב�2005, 4.1% ב�2010-2009 ו�4.4% ב�2012. יש לציין כי הביקוש הגובר להפריה 

חוץ�גופית בישראל מיוחס בחלקו הגדול לגורמים כלכליים וחברתיים ובהם מימון ממשלתי לטיפולי פוריות. באשר לגיל 

נשים  בקרב  מ�13.4  ברורה  ירידה  ניכרה  האנדוקרינית,  למשבשי המערכת  לחשיפה  הוא  גם  הראשונה, שנקשר  הווסת 

שנולדו ב�1970, ל�12.8 בקרב נשים שנולדו עשרים שנה לאחר מכן.

השמנה
גורמי הסיכון העיקריים להשמנה נחשבים גורמים התנהגותיים, למשל דיאטות עתירות קלוריות משולבות באורח 

בתחום  האחרונה  מהעת  מחקרים  וסביבתיים.  גנטיים  לגורמים  גם  קשור  להשמנה  סיכון  אולם  פעיל.  לא  חיים 

להשמנה  קשורה  האנדוקרינית  המערכת  למשבשי  תוך�רחמית  חשיפה  כי  מצאו  והאפידמיולוגיה  הטוקסיקולוגיה 

של  במצב  היו   21 גיל  מעל  מהמבוגרים   34.1%  ,2012-2010 בשנים  עצמי,  דיווח  לפי  החיים.  בהמשך  יתר  ולמשקל 

משקל יתר, ו�15.7% במצב של השמנה. בשנת 2013, 20.3% מתלמידי כיתות א' ו�30.4% מתלמידי כיתות ז' היו במצב 

של משקל יתר או השמנה. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי 50.1% מבני 15 ומעלה בישראל נמצאים 

במצב של משקל יתר או השמנה.

סוכרת
למשל,  טרום�סוכרתיות.  ולתופעות  לסוכרת  האנדוקרינית  המערכת  למשבשי  חשיפה  בין  קשר  על  מצביעים  מחקרים 

נמצא כי רמת דיוקסין )dioxin( גבוהה קשורה לסיכון מוגבר לסוכרת או לשינויים במטבוליזם של גלוקוז. בישראל חלה 

עלייה קבועה בסוכרת מסוג 1 בילדים )בני 17-0(, מ�8.0 ל�100,000 נפש ב�1997 ל�13.9 ב�2011 )תרשים 2(. 

תרשים 2: היארעות של סוכרת מסוג 1 בילדים, 2011-1997
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ו�55.6% בקרב ערבים. שיעור  יהודים  2011-1997: 44% בקרב  היא בשנים  גם  היארעות סוכרת בקרב מבוגרים עלתה 

התמותה עקב סוכרת )סוג 1 וסוג 2( עלה עלייה דרמטית מראשית שנות השמונים של המאה העשרים ועד 1999, ומאז 

הוא יורד בהתמדה.

מומים מולדים 
נמצא כי מומים מולדים אחדים קשורים לחשיפה תוך�רחמית סביבתית או תעסוקתית לכימיקלים, לקרינה רדיואקטיבית 

ולזיהום אוויר. ארגון הבריאות העולמי העריך כי 5% מכל המומים המולדים קשורים לגורמים סביבתיים. בדוח הארגון 

והיפוספדיאס )מום בשופכה של הזכר(,  לזיהום אוויר,  כי הם קשורים  מוצגים נתונים על מומי לב מולדים, שנמצא 

שנמצא כי הוא קשור לחשיפה למשבשי המערכת האנדוקרינית. שיעור מומי הלב המולדים בישראל היה יציב בשנים 

2010-2000. שיעור ההיפוספדיאס עלה עלייה קלה מ�31.73 מקרים לכל 100,000 לידות בשנים 1978-1974 ל�33.4 

בשנים 2008-2004.

התקדמות ואתגרים

וסביבה הנאספים בישראל  נתוני בריאות  וסביבה, אך השוואה של  בישראל אין תכנית רשמית לפיתוח מדדי בריאות 

ומחייבת  מאתגרת  המשימה  ביצוע.  בר  הוא  וסביבה  בריאות  מדדי  פיתוח  כי  בבירור  מלמדת  בעולם  אחרות  לתכניות 

לצורך  איכות.  ואבטחת  ולידציה  מנגנוני  והקמה של  נתונים,  שונים של  סוגים  איסוף  על  הגופים האמונים  בין  תיאום 

הצלחת התכנית חיוני כי הנתונים הנאספים על גורמים סביבתיים ועל התוצאים הבריאותיים הנובעים מהם יהיו נגישים 

לחוקרים, למקבלי ההחלטות וגם לציבור הרחב באופן רציף ועדכני.
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