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 شكـر وتقديـر
 

حة، ولجان الزكاة، والخدمات الطبية     لوزارة الص  بالشكر والتقدير  الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          يـتقدم 

العـسكرية واتحـاد لجـان العمل الصحي، والهالل األحمر الفلسطيني، واتحاد لجان الرعاية الصحية، واتحاد اإلغاثة                 

التي تعاونت مع الطبـية الفلـسطينية، ووكالـة الغوث، وجمعية أصدقاء المريض، والهيئات الطبية الخيرية والدولية               

 . الالزمة إلعداد هذا التقريرالمعلومات والبيانات توفير الجهاز في
 

،  المركزي لإلحصاء الفلسطيني   مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية بقيادة فريق فني من الجهاز         لقد تم تخطيط وتنفيذ     
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)CFG (   ممـثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومكتب الممثلية الهولندية             2009لعـام 

 .  )SDC(لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 

ذه الوثيقة من مسؤولية الجهاز     تجدر اإلشارة إلى أن محتويات ه     . تـم تمويل طباعة هذا التقرير من االتحاد األوروبي        

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 
ل الرئيسيـة      يومتلا  ةعومج مأعضـاء  قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى      يت

 .الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا التقرير       ) EU(  واالتحاد األوروبي   )CFG(للجـهاز 
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 تقديم
 

 نقدم هذا التقرير اإلحصائي حول نتائج مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية، حيث               يسرنا ان 

يأتي تنفيذ هذا المسح ضمن جهدنا في إنشاء وصياغة النظام اإلحصائي الرسمي، وتوفير اإلحصاءات الضرورية                 

 . اية الصحية في األراضي الفلسطينية  لمتخذي القرار في مجال البيئة وتحسين الوضع البيئي في مراكز الرع    
 
ويتنامى لحقول األساسية لإلحصاءات الرسمية، حيث يتزايد االهتمام الدولي بموضوع البيئة         ايئة من  باءات الصعتبر إحت

ت الناتجة عن مراكز      االنفايءات حصاإ  ر وتعتب كما  .ي مختلف القطاعات   فئيبيوث ال لالت عن   ة جمنا ال رخاطالوعي للم  

لصحية من أكثر مواضيع البيئة حساسية، نظراً لما لهذه النفايات من ضرر على صحة اإلنسان والبيئة                الرعاية ا 

مشعة   (د خطرة   وا مكوناتها على م ي مناسب، حيث تحتوي ف ل ها بشكرتعية وخصوصاً في حالة عدم إدا     ي والمصادر الطب  

ذا   هو.  ار في كثير من القضاياها اتخاذ القر يلعز كيرتوحة  صحصاءاتها عالقة وطيدة بإحصاءات ال إل نأ  امك).  ةيدعمو

البيانات  ية حيث يني األراضي الفلسط ة فغبال  مية ل أهتها، ويحتل هذا المجا    اة وشاملة حول مؤشر قتطلب توفير بيانات دقيي

 . اإلحصائية تكاد تكون معدومة حول هذا الموضوع      
 
 بهدف بناء وتحديث قاعدة   ، ةئي موضوع البي فصصاًتخميا ائصحإ اًني برنامجيطسلفلا ءاحصزي لإلركاز الم جهنشأ الا

لمراقبة الوضع     ة   أساسييةن أداة معلومات    ة، لتكو لمتعلقة بموضوع البيئ  ال كل الجوانب    حو  شاملة بيانات إحصائية موثقة و

 .   نيةيسط ي الفلاضر األالبيئي في
 

ل   ونايتو.  وضوع  ذا الم  لههاز جلاة   خطسب حة بيئلل ا اة المسوح اإلحصائية في مج   لسلمن س   حداً  وا  المسح  ذا ل هيشك

ركز يو.  ذه المرحلة حول البيئة في مراكز الرعاية الصحية    في هي أمكن توفيرها  لت ايةحصائإلت اشرامؤ هم الالمسح أ 

مراكز الرعاية الصحية الحكومية أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، أو التابعة               ياه في الك الم  استه دراسة   ى  المسح عل 

  ة عادملوإدارتها للمياه ا     نقل، والتخلص،   لاوات المختلفة،   نوك الصلبة من حيث فصل الم    ت نفايالتها لدار وإ ، اصللقطاع الخ 

 . لمعالجة ا  طريقة التخلص و ث حيمن الناتجة عنها 
 
رة   اإدئة وبي ال ع وض في تحسين التقرير  نتائج المسح الواردة في هذا  هم أن تس نياء الفلسطيحصزي لإلركاز الم جهأمل الي

لمتخذي    قوثواإلحصائي المم قلرر ايتوف ية من خاللسطيناألراضي الفل  في  الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية اتنفايلا

 . مجال البيئة  يف تياساسانعي ال صو رارقال
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 الملخص التنفيذي
 

ينية   طلسف ال  يضا رألي اف الصحية   قبل مراكز الرعاية   هلكة من تاه المس ي الم  ةميكأشارت النتائج إلى أن المعدل الشهري ل        

الضفة    يرياً فمكعباً شه ألف متراً  132.9 ع قواب زعةوم ً،اهريب شكعمتر  م ألف 208.0قدرت بحوالي   2009في العام 

في وسط  ا هريب شكعمتر  م ألف 56.0 و،في شمال الضفة الغربيةا هريب شكعمتر م  ألف 52.4موزعة (الغربية 

باً   عكر متم ألف   75.1بينما قدرت بحوالي   ) في جنوب الضفة الغربية  ا هريب شكعم ترم ألف   24.5الضفة الغربية، و 

 حيث قدر    2008 األراضي الفلسطينية مقارنة مع العام   يف% 18.5قطاع غزة، علماً بأنها ازدادت بنسبة   ي  فرياًهش

 . 2008في العام  متر مكعب شهرياً  ألف  175.5 بحوالي  االستهالك 
 

 في األراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شبكة المياه العامة،           الصحية   من مراكز الرعاية   %96.6 النتائج أن   بينت

 تباينت النتائج في الضفة الغربية حسب المنطقة        ناحيتها من .   في قطاع غزة  %  98.9 الضفة الغربية و  في %  96.1بواقع 

.  في جنوب الضفة الغربية    % 99.2، وفي وسط الضفة الغربية     % 96.9 الغربية، و الضفة في شمال  % 93.5حيث بلغت 

 األراضي الفلسطينية التي تحصل على المياه من      في الصحية  الرعاية مع األعوام السابقة نجد أن نسبة مراكز   وبالمقارنة

 %.94.0 قد بلغت 2008 العام فيشبكة المياه العامة   
 

 تتخلص من مياهها   2009ية في العام  في األراضي الفلسطين   الصحية من مراكز الرعاية    % 61.1 النتائج أن   بينت

%  24.9 بواسطة حفر صماء، مقابل   العادمة من مياهها تتخلص%  13.9 صحي، وأن صرفالعادمة بواسطة شبكة   

علما بان نسبة المراكز التي كانت       .  بواسطة حفر امتصاصية   العادمة من مركز الرعاية الصحية تتخلص من مياهها     

 %.   60.0 بلغت 2008راضي الفلسطينية بواسطة شبكة الصرف الصحي في العام        في األ العادمةتتخلص من مياهها 
 
 طناً منها  1,202  بحوالي   2009 لكمية النفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية في العام           الشهري  المعدل    بلغ

اً شهريا في وسط الضفة    طن178 الغربية، و الضفة طناً شهريا في شمال  120موزعة ( طناً في الضفة الغربية 472

 .   طناً شهريا في قطاع غزة 730بينما قدرت بحوالي و)  الغربية  الضفة طناً شهريا في جنوب  174الغربية، و
 

% 83.5 النهائي في    التخلص أن الهيئة المحلية تقوم بنقل النفايات الناتجة عن المراكز الصحية إلى مكان              النتائج بيـنت 

في وسط  % 63.4 في شمال الضفة الغربية، و     المراكزمن  % 91.9(الضفة الغربية   في  % 82.9مـن المراكـز، بواقع      

 .من المراكز في قطاع غزة% 86.6، و) الغربيةالضفةفي جنوب % 85.5الضفة الغربية، و
 

مراكز الرعاية الصحية تقوم بتجميع النفايات الناتجة عنها في حاوية مكشوفة خاصة بالهيئة      من% 82.8بينت النتائج أن  

صة خاات مغلقة ويمن المراكز تستخدم حا % 9.6، و)في قطاع غزة% 83.4في الضفة الغربية و % 82.7(المحلية 

م حاويات مغلقة دختالمراكز تس من % 4.6كشوفة خاصة بها، وم اتيوتخدم حاتس المراكز   من% 3.0و، بالهيئة المحلية

 . خاصة بها
 

 عنها إلى مكب الناتجة الفلسطينية يتم نقل النفايات األراضيي من مراكز الرعاية الصحية ف% 77.7 أن  النـتائج  بيـنت 

% 0.5 مكب خاص، فيما تلقى بشكل عشوائي نفايات         إلىمن المراكز   % 19.1تابع للهيئة المحلية، بينما يتم نقل نفايات        

ة عنها إلى مكب تابع      الغربية يتم نقل النفايات الناتج     الضفةمن المراكز في    % 75.1 بينت النتائج أن     كذلك.  من المراكز 

 . تابع للهيئة المحليةمكبمن المراكز في قطاع غزة يتم نقل النفايات الناتجة عنها إلى % 90.5للهيئة المحلية وان 
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 صل األولفلا
 

 المقدمة
 

  مقدمة 1.1

صاءات حاإله   هذ ل  شكتو إلحصاءات البيئة، ة   ميهاألة  لحقول بالغ   ابر إحصاءات البيئة لمراكز الرعاية الصحية من      تعت

يط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئة، ونظراً لضرورة توفر هذه اإلحصاءات     خطاتية مهمة في النقاش العام والتومأداة معل 

 ناتا وتطوير قاعدة بي  يعمل على بناء   ينيطس لفلا ءاصحلإل ي ركزمال ز اهجال ن ية، فإ يناضي الفلسط ر المهمة في األ

 . بيئةلاءات اص إح جنامل بر خال لمراكز الرعاية الصحية وذلك من      ةياست األس شراؤلم ا ولح يقةق دةيائحصإ
 

  يد وتزل، وت الجهالفطير على الصحة والبيئة ووجود طلب متزايد للبيانات من قبل مخت         ألهمية الموضوع وأثره الخ    و

 زلجهااد ارتأى ي الفلسطينية، فق راضي األئي فص ودراسة الواقع البي  خييانات بما يلزم لتش بلا يمدختسم واررلق اينعصا

تنفيذ مسح دوري حول مراكز الرعاية الصحية يتم من خالله توفير جزءاً من           رة ورضي  نسطيلالف ءاصح إل لزيلمركا

 .المؤشرات البيئية حول مراكز الرعاية الصحية     
 

خالل     هذيفنت  ماألول مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية والذي ت          ينحمسل  ال خ نرير مقلتا  ا لقد تم تجميع بيانات هذ 

ى المسح جميع مراكز    طحيث غ  من خالل السجالت اإلدارية،   01/11/2009ى حت و20/03/2009من  الفترة الممتدة  

مراكز الرعاية      (ل مشالرعاية الصحية الحكومية، وجميع مراكز الرعاية الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية وت            

الزكاة، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد لجان العمل الصحي،              وزارة الصحة، ولجنة       د ملكيتها إلى  عوالتي ت الصحية  

واتحاد اإلغاثة الطبية، واتحاد لجان الرعاية الصحية، وجمعية الهالل األحمر، ووكالة الغوث، وجمعية أصدقاء                  

        الفترة ل خال هذيفنت م، أما المسح الثاني فهو مسح البيئة االقتصادي والذي ت        )المريض، وهيئات طبية خيرية ودولية 

ى المسح منشآت لجميع األنشطة   طحيث غ  وهو عبارة عن مسح بالعينة،  28/05/2009 وحتى 22/03/2009

 . االقتصادية في القطاع الخاص والتي منها منشآت القطاع الصحي الخاصة    
 

 داف المسح هأ 2.1

 :يهدف المسح البيئي لمراكز الرعاية الصحية إلى     

 . مراكز الرعاية الصحية  استهالك المياه في    وكمية مصادر توفير بيانات حول  .1

شبكة عامة ( وسائل التخلص منها  حيث المياه العادمة الناتجة عن هذا القطاع من       إدارة توفير بيانات حول .2

معالجة ميكانيكية، (، وأساليب معالجتها  )امتصاصيةحفرة مجاري وحفرة مجاري صماء، وللصرف الصحي،   

 ).لوجية معالجة كيميائية، ومعالجة بيوو

 . فصلها ونقلها والتخلص منها  وأساليب   النفايات الناتجة عن هذا القطاع،      إدارة  توفير بيانات حول .3
 

 يكلية التقرير ه3.1

مل التقرير على خمسة فصول باإلضافة إلى الجداول، حيث يعرض الفصل األول المقدمة والتي تتضمن أهداف          تشي

نما  بيوص وجداول التقرير،    ص واردة في ن لا   ألهم المفاهيم والمصطلحات  اول الفصل الثاني شرح  تنوي وهيكلية التقرير، 

يعرض الفصل الثالث النتائج الرئيسية، ويعرض الفصل الرابع المنهجية المتبعة في جمع وتبويب البيانات، ويعرض          

 .الفصل الخامس جودة البيانات     
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 صل الثانيفلا
 

 فاهيم والمصطلحاتملا
 
 علقةمتالت  نايالب ا معوجمسح  ت ال ر أدوا دامها في تطوي  تخاسم   ت تيألساسية ال لحات ا لمفاهيم والمصط  ا لرض هذا الفص  يع

 مع األخذ بعين االعتبار ةئيبلا ءاتاصحإ لاة في مجدم المتحمت األاوصيت إلى هيممفاله اذهند تستو ضـوع الدراسة، موب

 متوافقة مع باقي المواضيع     فاهيم والمصطلحات المكما أن هذه    .  خـصوصيات المجـتمع الفلـسطيني فـي هذا المجال         

 .المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

  الصحية األوليةالرعاية مراكز

 . والعالجية للوقاية قبل أن تتضاعف الحالة المرضيةالتشخيصيةالتي تقدم الرعاية الصحية المراكز 
 

  الصحية الثانويةالرعاية مراكز

 .ألشخاص الذين تتعدى حالتهم مرحلة الرعاية األوليةل والتمريضية العالجيةالتي تقدم الرعاية الصحية  الصحية المراكز
 
 تخلص من النفايات الصلبةال

 .التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاة لنهائي للقماماء ا اإللقأوخلص تلا
 
  للمياه العادمةةمعالجة البيولوجيال

وائية وال هوائية ينتج عنها سوائل مصفاة وحمأة منفصلة تحتوي          ه ةقيقد ةيح تانئكام  ادختساب ةلمالجـة المياه المستع   مع 

نة بعمليات ميكانيكية أو    تر أو مق  مع وقت واحد    في  ضاًلمعالجة أي  ا يةملعلى كتلة ميكروبية مختلطة بملوثات، وتستخدم ع      

 .عمليات الوحدة المتقدمة
 
 الكيميائية للمياه العادمةة معالجال

 -في معظم األحيان   –مواد الخطرة وتحويلها إلى غازات غير سامة أو         لل لمالك ا للحتلا ثادحأل مدختست الجةق مع طـر 

 .معادلة الحموضة، أو القلوية طريق تخفيضن  علكيميائية للمياه العادمة، مثالً التعديل الخصائص
 
 معالجة الميكانيكية للمياه العادمةال

 ى أيضاً إل  يةالفضالت السائلة المصفاة عن الحمأة، وتستخدم العمليات الميكانيك       ل  فص ىعملة تؤدي إل  لمستمياه ا لللجـة   اعم

 . جة الميكانيكية عمليات مثل الترسيب والتعويملاعملا لمشتو ةمدالمتق تاالوحد تيالمعجية ولويوبلاالعمليات  بناج
 
 مياه العادمةال

 .ي محلول أو عالقةف ايريتكبواد صلبة ومى ل عويتحت، ويارجاه المميفي شبكة لة اه مستعملة تصرف عادمي
 
 تا نفايبكم

 .يات الصلبة دون رقابة بيئيةافنمن ال صل للتخمدخع يستقوم
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 بةصلالنفايات ال

نفايات الصناعية  الوتشمل النفايات البلدية، و   .  محتوى منخفض من السوائل   ت  دة عديمـة الـنفع وخطـرة أحيانا ذا        مـا 

ـ وا يات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم          لمعلا نع ةجتان تيـا افون ،ةيارتجل

 .ومخلفات التعدين
 

  الطبيةالنفايات 

ـ  يستثنى من  (لطبية األخرى    ا يةعا منشآت الر  في و اتالطبية والمقدمة في المستشفي   ة  نفايات الناتجة عن مراكز الرعاي    ال

 ).لزاي المن فة عن مراكز الرعاية الصحية الناتجة عن الرعاية الطبيةهذا التعريف النفايات الصلبة الناتج
 
 ع النفاياتجم

ـ  اثلة، أو عن طريق    ممالت  ة والمؤسسا ديبلالا أو التخلص منها من جانب اإلدارات        تهع ونقل النفايات إلى مكان معالج     جم

 ددحم عنو ل هاقلن يأا  ئياقلبلديات انت ات ا ايوقد يكون جمع نف   .  شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة        

 . نفسهتقوال يففايات الن عوانأ شمل كل ينتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخرملا نم
 
 رة امتصاصيةحف

ـ حأو  بئـر    حفر (أو مسامية   ) حفر صماء (وتبنى من جدران محكمة      ىرخأ تاروذاق أوري  بشلا لغائطا هاب نة يخز رف

 ).ترابية
 
 كة صرف صحيشب

مياه األمطار، المياه   (ة  لمعتسملا هايملا خالءإل ميستخد تخاضملوات  الصو والم يب الجمع وخطوط األناب   زةجهام من أ  نظ

ع لى موق أو إ ي  ار مياه المج  جةالمعونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية ل        ) المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة    

 .  ةيسطح حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه
 

 ل النفايات الصلبةفص

 . الصلبة إلى فئات محددةاتية فصل النفايسؤول عن عمللمم ااالنظ
 

 الطبيةلنفايات انقل 

النقل ال يشمل حركة و.  أو نهاية للمعالجة أو التخلصإلى أي نقطة وسيطة نقطة إنتاجها من الـنفايات الطبـية   حـركة   

 .التجارب والبحوثلمؤسسة خاصة بو إلى آخر أمركز رعاية صحية  من الطبيةالنفايات 
 

 تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير

 ال يوجد)   -(

 )0.05(القيمة اقل ) 0(
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 صل الثالثفلا
 

 تائج األساسيةنلا
 

ـ  ع  اإلحصائية حول بيئة مراكز الرعاية الصحية في القطاع الحكومي، وقطااترض هذا الفصل ملخصا ألهم المؤشر    يع

في  ةئبيال عقالوساسية  األ ماتلسا نم ج جزءاً ئاتض هذه الن  عرالمـنظمات غيـر الحكومـية والقطـاع الخاص، حيث ت          

 .2009ات الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية والتي أمكن توفيرها عن العام عاطق
 

  استهالك المياه ومصادرها  1.3  
 
 مية المياه المستهلكة  ك

ينية في طلس ف اليضارألي اف قبل مراكز الرعاية الصحية   هلكة من تاه المس ي المةميكعدل الشهري ل   شير النتائج إلى أن الم  ت

الضفة    يرياً فمكعباً شه ألف متراً  132.9 ع قواب زعةوم ً،اهريب شكعمتر  م ألف 208.0قدرت بحوالي    2009العام 

في وسط  ا هريب شكعمتر  مألف  56.0 و،في شمال الضفة الغربيةا هريب شكعمتر م  ألف 52.4موزعة (الغربية 

باً   عكر متم ألف   75.1بينما قدرت بحوالي   ) في جنوب الضفة الغربية  ا هريب شكعمتر م ألف   24.5الضفة الغربية، و 

 حيث قدر    2008 األراضي الفلسطينية مقارنة مع العام   يف% 18.5قطاع غزة، علماً بأنها ازدادت بنسبة   ي  فرياًهش

 . 2008في العام متر مكعب شهرياً   ألف  175.5 بحوالي  االستهالك 
 

 2009،  مراكز الرعاية الصحية حسب المنطقةفي األراضي الفلسطينية فيلمياه المستهلكة لالتقديرية الشهرية  الكمية: 1شكل 
 )ألف متر مكعب: الوحدة(
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قطاع غزة وسط الضفة الغربية شمال الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية

المنطقة
 

 
 

 وسيلة الحصول على المياه  

ز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شبكة المياه العامة،              من مراك % 96.6بينت النتائج أن   

من ناحيتها تباينت النتائج في الضفة الغربية حسب المنطقة         .   في قطاع غزة  %  98.9في الضفة الغربية و   %  96.1 بواقع

في شمال الضفة     % 93.5امة  حيث بلغت نسبة المراكز الصحية التي تحصل على المياه من خالل شبكة المياه الع          

وبالمقارنة مع األعوام السابقة نجد      .  في جنوب الضفة الغربية    % 99.2في وسط الضفة الغربية، و    % 96.9الغربية، و

 2008 في العام  تحصل على المياه من شبكة المياه العامة  التي مراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية  أن نسبة 

 %.94.0قد بلغت 

  غزةقطاع                 ة الغربيةوسط الضف             شمال الضفة الغربية              جنوب الضفة الغربية
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 2009 والمنطقة، لحصول على المياها الفلسطينية حسب وسيلة األراضي لمراكز الرعاية الصحية في النسبيالتوزيع : 2شكل 
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شمال الضفة الغربية وسط الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية قطاع غزة

المنطقة

%

شبكة مياه عامة تنكات مياه أخرى

 األمطار لجمع مياه بئرأخرى تشمل : مالحظة
 

 مةاد  العاهميلا 2.3
 
 رق التخلص من المياه العادمة ط

 هااهمين م صلختت 2009لرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية في العام   مراكز امن % 61.1 ن أ النتائج نبيت

%  24.9فر صماء، مقابل حتتخلص من مياهها العادمة بواسطة   %  13.9ن وأبكة صرف صحي، ش ة بواسط  ةمالعاد

نت   علما بان نسبة المراكز التي كا    . فر امتصاصية حمن مركز الرعاية الصحية تتخلص من مياهها العادمة بواسطة        

   %. 60.0 بلغت 2008تتخلص من مياهها العادمة في األراضي الفلسطينية بواسطة شبكة الصرف الصحي في العام        
 

  2009والمنطقة،  مراكز الرعاية الصحية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة نسبة: 3شكل 
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شبكة صرف صحي حفرة امتصاصية حفرة صماء

 
 ةمادعل  ااهميالة لجعام

ماً   لع. مةداع ال ياه الم  جةلعامم ب وقتينية ـطلس لفمن مراكز الرعاية الصحية في األراضي ا       %  1.7  أن  أظهرت نتائج المسح  

، والكيميائية، والبيولوجية وبنسب   يةيكانيكلم  اجةالمعالي ة في هذه المراكز ه  خدممستلا ة المياه العادمة  جمعالب أسالي نأب

 .متفاوتة
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  إدارة النفايات الطبية  3.3
 

 ةلطبي ايات  افلنا ةكمي

منها   طناً 1,202 بحوالي    2009في العام   الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية       الصلبة  كمية النفايات  بلغ المعدل الشهري ل    

في وسط الضفة   ا هريطناً ش 178 و،في شمال الضفة الغربية ا هريطناً ش  120موزعة  ( طناً في الضفة الغربية472

 .  ا في قطاع غزة هريطناً ش 730و بينما قدرت بحوالي) لغربية في جنوب الضفة ا ا هريطناً ش  174الغربية، و
 

 تجميع النفايات الطبية  

مراكز الرعاية الصحية تقوم بتجميع النفايات الناتجة عنها داخل البناء الخاص بمركز    من% 60.5بينت النتائج أن 

من هذه    % 22.1ي ساحة المركز، بينما من المراكز تقوم بتجميع النفايات الناتجة عنها ف %  17.4الرعاية الصحية، وان  

 . المراكز تقوم بتجميع النفايات خارج المركز
 

هذا وبلغت نسبة المراكز التي تقوم بتجميع نفاياتها خارج المركز وتكون المسافة بين المركز ومكان تجميع النفايات اقل             

خارج المركز وتكون المسافة بين المركز    ، بينما بلغت نسبة المراكز التي تقوم بتجميع نفاياتها %77.1 متر 50من 

 %.18.2 متر 150 إلى 51ومكان تجميع النفايات من  
 

من المراكز في األراضي الفلسطينية تستخدم حاويات      % 94.5بينت نتائج مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية أن    

 .ستيكية لنفس الغرضمن المراكز تستخدم حاويات بال  % 5.1معدنية لوضع النفايات الناتجة عنها بينما    
 

مراكز الرعاية الصحية تقوم بتجميع النفايات الناتجة عنها في حاوية مكشوفة خاصة بالهيئة      من% 82.8بينت النتائج أن  

صة خاات مغلقة ويمن المراكز تستخدم حا % 9.6، و)في قطاع غزة% 83.4في الضفة الغربية و % 82.7(المحلية 

م حاويات مغلقة دختالمراكز تس من % 4.6كشوفة خاصة بها، وم اتيوتخدم حاتسكز  المرا  من% 3.0و، بالهيئة المحلية

 . خاصة بها
 

 نقل النفايات الطبية 

% 83.5 فيي  ائان التخلص النه  مكت الناتجة عن المراكز الصحية إلى       ياالنفا لقية تقوم بن  لحمبيـنت النتائج أن الهيئة ال     

في وسط  % 63.4من المراكز في شمال الضفة الغربية، و      % 91.9(في الضفة الغربية    % 82.9مـن المراكـز، بواقع      

 .  من المراكز في قطاع غزة% 86.6، و)في جنوب الضفة الغربية% 85.5الضفة الغربية، و
 

 تايفانل لائينهلص التخلمكان ا

نها إلى مكب من مراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية يتم نقل النفايات الناتجة ع% 77.7بيـنت النـتائج أن    

اما على  .  من المراكز تقوم بالقاء النفايات بشكل عشوائي      % 0.5إلى مكب خاص، و   % 19.1ية، و لحمتابـع للهيـئة ال    

من المراكز في الضفة الغربية يتم نقل النفايات الناتجة عنها إلى مكب تابع             % 75.1مستوى المنطقة فقد بينت النتائج أن       

في جنوب  % 79.9في وسط الضفة الغربية، و    % 68.6 في شمال الضفة الغربية، و     من المراكز % 75.2(ية  لحمللهيئة ال 

 .يةلحممن المراكز في قطاع غزة يتم نقل النفايات الناتجة عنها إلى مكب تابع للهيئة ال% 90.5، وان )الضفة الغربية
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 دورة التخلص من النفايات

النهائي من النفايات من    خلص  اضي الفلسطينية تقوم بالت   من مراكز الرعاية الصحية في األر     % 49.3أظهرت النتائج أن    

م منها يت % 14.3 مرات أسبوعياً، و   6 إلى   4 من   يلنهائا صتقوم بالتخل % 36.4 ابلقاً، م يوعأسب تامـر  3مـرة إلـى     

 . مرات أسبوعياً فأكثر7 يلنهائا صالتخل
 

 2009 والمنطقة، ئي من النفايات أسبوعياًحسب دورية التخلص النها  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 4شكل 
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 مرات فأآثر7



31 

 الرابع صلفال
 

 منهجيةال
 
 المسوح التي تم من خاللها استخراج البيانات الواردة         ذيفتي اتبعت في تخطيط وتن    لا رض هذا الفصل المنهجية العلمية    عي

ية ونتج عنه بيانات مراكز الرعاية الصحية في القطاعين         فـي هـذا التقريـر وهمـا مسح البيئة لمراكز الرعاية الصح            

الحكومي وقطاع المنظمات غير الحكومية، ومسح البيئة االقتصادي ونتج عنه بيانات مراكز الرعاية الصحية في القطاع                

 .يرت الواردة في هذا التقرايانب وتحليل الةعالجم البحث األساسية وطرق جمع وات ذلك تصميم أدويف الخاص، بما
 

 تقدير بيانات قطاع غزة 

على ضوء عدم تمكن فريق الجهاز من جمع بيانات المسح في قطاع غزة فقد تم تقدير هذه البيانات من واقع بيانات           

 لنفس الموضوع، ولعدم وجود سلسلة زمنية طويلة، فقد تم حساب         2007 حتى 2004المسوح المنفذة خالل السنوات     

 .   2009، وذلك لتقدير بيانات العام   2008 حتى 2004للسنوات   قيمة المتوسط لجميع المؤشرات و   
 

 ستمارة المسح   ا 1.4

  ح المسل احمرع ميلجة ني لف ااتصف الموا ت، لذلك ال بد أن تحقق   مالوع مل امعجليسية ئرلا  ةا دألا حسمل اثل استمارة مت

 .   ليلها تحبيانات واللجة امع لباتطمت و يداني،لمعمل ا لا  حلةرة مصوخا
 

مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي وقطاع         (ستخدام نفس االستمارة في كال المسحين     لقد تم ا

مع وجود اختالف بطريقة عرض البيانات التعريفية لكل مسح وذلك        ) المنظمات غير الحكومية، ومسح البيئة االقتصادي   

ي هذه المسوح هي نسخة محدثة لالستمارة التي تم          الختالف طريقة جمع كل منهما، حيث إن االستمارة المستخدمة ف       

 لنفس القطاع، وقد صممت    2008استخدامها في مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية والذي نفذه الجهاز خالل سنة       

تي   لاية  يدانملا ت  ارايزل ا لالومن خ   ع،والموض  ا  ي هذ ف االطالع على التجارب الدولية والمحلية          لال من خ  رةاالستما

حدة،    متمم الألا ات يتوص  حسب تؤشرا لم اهم  أانمكإل ا در قطيتغيمها ل لمراكز الرعاية الصحية، حيث تم تصم   منت تتاك

    .ي في هذا الجانب  نسطي للمجتمع الف ايات صع األخذ بعين االعتبار خصو  المية، معة ال الصح  مة ظت مناصيتوو
 

 فحص االستمارة 

تم األخذ بالمسوح التي نفذها الجهاز خالل األعوام        ستمارة، وخاصة اال حومس الدوات أ ةمالءم نم د ك التأ لجأ من

بعض  ءاالفحص تم إجر   تائجنء وى ض لوع .     كتجربة قبلية لفحص أدوات المسح    2008-2004، و2002، و2001

 .يفائهاآلية است ستمارة وديالت على اال  عتلا
  

 العينة واإلطار  2.4
 

 الدراسةجتمع م

 :ت التي تقدم خدمة الرعاية الصحية وهي مقسمه إلى ثالث أقسام     ا سسؤ المعيم ج دراسة في التقرير هو  التمع جم

 ).وزارة الصحة، ولجان الزكاة، والخدمات الطبية العسكرية       (المراكز التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية      .1

مر اتحاد لجان العمل الصحي، والهالل األح     (المراكز التي تعود ملكيتها إلى المنظمات غير الحكومية     .2

الفلسطيني، واتحاد لجان الرعاية الصحية، واتحاد اإلغاثة الطبية الفلسطينية، ووكالة الغوث، وجمعية أصدقاء        
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 ).المريض، وهيئات طبية خيرية ودولية 

 .المراكز التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص     .3
 
 طار المعاينة إ

 : ة الصحيةإطار المعاينة للبيانات جاء من مصدرين وحسب نوع مراكز الرعاي     

إطار جميع المراكز   : مراكز الرعاية الصحية الحكومية ومراكز الرعاية الصحية التابعة لمنظمات غير حكومية      .1

العاملة في مجال الرعاية الصحية والتابعة للقطاع الحكومي أو لقطاع المنظمات غير الحكومية والذي يتم      

 .تحديثه بشكل سنوًي من خالل السجالت اإلدارية في الجهاز     

 العام للسكان والمساكن     اد عدلت ارها فياإلطار العام للمنشآت والتي تم حص : مراكز الرعاية الصحية الخاصة  .2

 .2007والمنشآت 
 

 حجم العينة 

 العينة في م حجبلغإن عملية جمع بيانات مراكز الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص تمت عن طريق العينة، وقد     

مركزا صحياًً خاصا في الضفة الغربية، أما بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية الحكومية             141 البيئة االقتصادي  حمس

 . مركز 380ومراكز الرعاية الصحية التابعة لمنظمات غير حكومية فقد بلغ عددها       
 

 لعينة اتصميم

 تقسيم  تموقد   ة،حداو ال حلةرم ذات ال  ةمظتنالم ةيقبعيـنة للقطـاع الخـاص بأسلوب العينة العشوائية الط         لتـم تـصميم ا    

، )1تمال  حابأي  (  الًماً شا رصحصرها  ح مؤسسات التي ت  لمهي ا ل  واألع  نوال: نعينوى  إلر  الختياالمؤسـسات حـسب ا    

 والمؤسسات  ،المؤسسات التي تقل عن ثالثين منشأة في الطبقة الواحدة        : وأسـس اختـيار مؤسسات الحصر الشامل هي       

 سساتالثاني وهو باقي المؤ   ع  النو  ). العمال فيها عن عشرين عامالً     أي التي يزيد عدد   (الكبيـرة من حيث عدد العمال       

 .  طريقة عشوائية منتظمة بوتم اختيارها
  

 لعمليات الميدانية  ا3.4

ـ ت ـ معلا لثم فإن ذلك  ل.  وليةألا ارهدامص نم ةبولطلما تانايبل على ا  في الحصول ح  مسللي  الحقيق ملعلا ،ةينداميالت  ايل

 لمتشا قدو.  فصيليت لا بشك هيللعمل ع  ا لتي تم  ا ساسيةاأليا  اضالقمن   حلةرالم هذه ح في اجنلا تاموقم دضـمان وجـو   

ـ ذ ـ ك  ل  لعمء ال ادأل مةزاللمادية ال ات توفير المستلزمات    ايعملستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك       ملا لكر  فيوت ىعل

 .رةوص ضلأفب
 

، ومسح  2009 مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية       أن البـيانات المعروضـة في هذا التقرير هي خالصة مسحين هما           

 .، حيث كان هناك اختالف في طريقة جمع البيانات للمسحين2009البيئة االقتصادي 
 

، فقد تولت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني عملية              2009بالنسبة الستمارات مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية       

راكز الرعاية الصحية المستهدفة، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية وقامت هذه    متابعة استيفاءها من جميع م

المراكز باستيفاء االستمارات وإرسالها إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث بدأت عملية توزيع وجمع       

 .01/11/2009 وانتهت في 20/03/2009االستمارات في 
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 22/03/2009من  لبيئة االقتصادي جمعت من خالل الباحثين الميدانيين خالل الفترة          وأمـا بالنـسبة الستمارات مسح ا      

 : ، حيث مرت بمرحلتين قبل البدء بجمع البيانات من الميدان وهما28/05/2009وحتى 
 
ي كلما   ئصاعمل اإلح  لا رة في  بخلذوي ا   نم لة  مؤهلا من العناصر    نيد تم اختيار الباحثين الميداني    ق ل :لتدريب والتعيين  ا. 1

.     سحملا  فيذ تنة ياد ب لبق لك ذ ام و  علفة بشكل تخالم  انية يدلم ا تايلمعوتم تدريب الباحثين الميدانيين على ال       .   اًك ممكن ذل كان 

ة   لئسألا ذلك طرح  يف بما ينا الميد ملالع   تبيات وأدانا لبيا جمعات يعمل  على  نيينايدم ال ينحثبا اليب در تل متاشد لق

 بما ، االقتصادي ئةبيال ح مس توصياخصل حو صاخ ءجراء المقابالت، باإلضافة إلى جز  وأدبيات إت،إلجابا  اوتسجيل

 .سح مال ي فةمدخت سلما مياهمفلاوت  الحمصطوال  ةئيببالصة  اخل اة لئسألوا ح  سملا ستمارةفي ذلك ا 
 
 ي مكاتب رديمو  يناديملا  لمع لل ق سنم نم ينا الميد  لمع ال قفري  شكلت  ي:ات نايبلا   فريق العمل الميداني وجمع   عيزتو  . 2

. ثينباح ةوخمس  مشرفاقيفرم كل ض، حيث  ةيداني مرقوفحافظات لما يني فطيسفلل  احصاءي لإللمركزاز االجه

من  ةبن قري وكت اتلمحافظ  ا اتب فيكم  وجود  ع ورلف فعاليات المش تخم لقيق  التدمتابعة و شراف وال ة اإل  مهملب تطتو

  ء العمل هات ان د عيدان قبل وب م ال يجميع أفراد الفرق العاملة ف   لعمل، بحيث يتم استخدامها كمراكز لت  ا ق مناطفلتمخ

ة   ل حصي قيقد وتةاجعمرور يرقاتلة ابتاكوماذج  النعبئةوت  ةلفتخمح ال المسوات  أد  مسليتو متال اس عمليةمتت  حيث،ومييال

 .وميالي  للعما
 

 تانابيال ةجالعم  4.4

  ا هإعداد  فدات بهرامتسال اعلى ا  إجراؤهتم تي لاات مليعوال  طة  شناأل ة منع مجموالبيانات  معالجة نت مرحلةمتض

 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية      ا  ةلمرحل
 
 تدقيق قبل إدخال البيانات   ال

ات وإعادة غير      نايبة اليقطنم  ن للتأكد م يناد يملا  قيقدتلل تمايلعت مادات باستخارق جميع االستميدق تتمي هذه المرحلة   ف

 . للميدان مل منها ثانية كتالم
 
 نات ايبلا لادخإ

مارة من   تساالة يث تمت برمجحيب  رلتعاام ظمدعم بن   وMicrosoft Accessخدام  ست تنظيم عملية إدخال البيانات با   تم

 : اآلتيةتا مسلا و صاوخل اـ بهد اد عم إ تي ذلا مج  البرناوقد تميز .   هلالخ

 .بو ساة الح شاشستمارة على  اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة   مإ  •

 .رةماست االيت فنايالب  ا ماالت الممكنة المنطقية وتسلسل  حتلقدرة على عمل جميع الفحوص واال      ا •

 .ةئل على األس جاباتالداخلي لإل   ق قيتد  لقدرة على ال   ا •

 . انيميد ال ل مالعاء ط أخ وة أقميرلت اناايب لا  يلخمداء طخأ  منى ندأل  احدلحفاظ على ال    ا •

 ).User-Friendly(طيات  عملمج وا نابرع ال م لهولة االستخدام والتعام    س •

رى  ة أخية تحليليت إحصائ ا خالل منظوم ها منيلحلوتا  مهداتخاسن مك ية أخرىيغكانية تحويل البيانات إلى ص إم •

 .SPSSثل م
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 الخامس صلفلا
 

 جودة البيانات
 

 دقة البيانات  1.5

ة النشر وفهم البيانات واالستفادة منها      لبيانات وانتهاء بكيفي  ايـشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة بدءاً بعملية جمع           

وتعتبر المصداقية في البيانات من أهم المقاييس للجودة، إن أي بيانات إحصائية تتأثر بنوعين من األخطاء وهما أخطاء                  

 .إحصائية وغير إحصائية
 

 األخطاء اإلحصائية

 وهذا النوع من األخطاء سهل      ،جتمعمن المجتمع وليس كل وحدات الم     ) عينة(وهـي األخطاء الناتجة عن دراسة جزء        

كانت لها مصدرين للبيانات أولهما مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية وقد           القـياس ويمكـن تقديره، وبما أن الدراسة         

 األخطاء اإلحصائية   لذلك كانت في األراضي الفلسطينية    مراكز الرعاية الصحية    شامل لجميع   بـياناته ناتجة عن حصر      

 بيـنما المصدر الثاني وهو مسح البيئة االقتصادي والذي قد تتأثر بياناته باألخطاء اإلحصائية نتيجة        . محـدودة للغايـة   

السـتخدام عيـنة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي                   

المسح وقد دلت نتائج حساب التباين انه ال توجد         ولتفادي ذلك تم حساب التباين ألهم مؤشرات        .  نـتوقع الحصول عليها   

شمال الضفة الغربية، ووسط الضفة الغربية، وجنوب الضفة        (مـشكلة في نشر البيانات على مستوى المنطقة الجغرافية          

، وكذلك ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى النشاط االقتصادي شريطة أن يكون كل                )الغـربية، وقطاع غزة   

 .لى حدةمستوى ع
 

 األخطاء غير اإلحصائية 

تعـرف األخطـاء غيـر اإلحـصائية بأنها األخطاء الناتجة عن عمليات جمع البيانات ومعالجتها، وتتوزع بين الباحث                   

ومن اجل تقليل األخطاء غير اإلحصائية  تم        .  الميدانـي والمـبحوث والمدقـق والمرمز ومدخل البيانات في الحاسوب          

 قبل إدخالها في جهاز الحاسوب، وتم تدقيق البيانات بعد اإلدخال حيث تم تصحيح          للنماذجلمكتبي  إجـراء عملية التدقيق ا    

   .كافة األخطاء التي تم اكتشافها
 

 الشمولية

هو إنشاء سلسلة زمنية ألهم المؤشرات      البيئة لمراكز الرعاية الصحية     إن من أهم أهداف نشر تقارير سنوية إلحصاءات         

 هذا التقرير أهم المؤشرات     ىغط  حيث    . في األراضي الفلسطينية   البيئية لهذا القطاع الهام   حوال  المتصلة بالظروف واأل  

، حيث من الممكن وضع تصور واضح لواقع بيئة القطاع           بشكل أساسي  2009ببيـئة القطـاع الصحي للعام       المتـصلة   

     .2009الصحي من خالل هذه المؤشرات وللعام 
  

مع مالحظة أن   ان بيانات المراكز الصحية مغطاة بشكل كامل لجميع المحافظات،          فيالحظ   الجغرافيةأمـا مـن الناحية      

شمال الضفة الغربية، ووسط الضفة الغربية، وجنوب       (تم نشرها على مستوى المنطقة وتشمل الضفة الغربية         البـيانات   

 . ، وقطاع غزة)الضفة الغربية
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  مقارنة البيانات2.5

 بمنهجيات مختلفة حيث في بعض هذه السنوات تم     2009 حتى   2004 و 2002 و 2001ات  المـسح تم تنفيذه خالل السنو     

 2007 حتى   2004تنفيذه للقطاع الخاص فقط وبعض السنوات تم تنفيذه للقطاع الحكومي وغير الحكومي فقط ولسنوات               

لسنوات ألغراض مقارنة   ، لذلك تم استخدام البيانات لهذه ا      2009تـم تنفـيذه لجمـيع القطاعات كما هو الحال في العام             

 .2009النتائج مع العام 
 

  إجراءات ضبط الجودة 3.5

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة لبيانات المسحين اللذين تم االعتماد عليهما في إعداد هذا التقرير، ففي مسح            

وفي فهم األسئلة واإلجابة عليها      البيئة لمراكز الرعاية الصحية تم تصميم االستمارة بطريقة جعلت من السهل على المست          

.    حيث تم إضافة قائمة التعريفات الخاصة بالمصطلحات الواردة في االستمارة، كما تم إضافة آلية استيفاء لكل سؤال   

كما كان هناك متابعة مباشرة من قبل إدارة المشروع واإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني للجهات مصادر البيانات            

استيفاء االستمارات بشكل صحيح، ولإلجابة عن أي استفسار، كما تم وضع آلية متابعة لوصول االستمارات      للتأكد من 

إلى الجهاز، ثم بعد ذلك تم تدقيق االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، وتم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله               

 فحص البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء، وبعد           ، وبعد ذلك تم  أخطاءبإدخال  سمح تال بقواعد تدقيق آلي   

استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في                 

 .   االستمارة
 

راءات لضمان ضبط الجودة لبياناته،     أما بالنسبة للمصدر اآلخر للبيانات وهو مسح البيئة االقتصادي فقد تم اتخاذ عدة إج    

حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء االستمارة من الميدان، باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية              

من األسر، ثم بعد ذلك تم تدقيق    % 5للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات، كما تم إجراء إعادة مقابلة لـ    

سمح   ت ال  مارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم تم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد تدقيق آلي             االست

، وبعد ذلك استالم ملف البيانات الخام والعمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق        أخطاءبإدخال 

 .بين األسئلة المختلفة في االستمارة  
 

 ت الفنية المالحظا4.5

 : أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقةالجزءيعرض هذا 

 . لذلك يجب التعامل معها بحذر   ) 2008-2004(البيانات الخاصة بقطاع غزة تم تقديرها من بيانات األعوام    •

اعتمدت ) 6جدول رقم  ( بكميات النفايات ، والجدول الخاص   )2جدول رقم (الجدول الخاص بكميات المياه    •

 .البيانات فيها على تقديرات المبحوثين وليس من واقع سجالت    

 :اء تنفيذ المسح بما يلي نالتي برزت أث ة ئيصاحير اإلغخطاء ض األع بخيص مصادرن تلمكيكما  •

 .  لذلكاء على فهمهنبة ابجاإل و ال سؤل لث حومبالم فه .1

 النفايات الصلبة    يةكم و،ةلك تهمساله  ايملا يةكمتلفة مثل مخلا ا قضايال عض بل رادفاألات سيا قفير ايتغ .2

 .زمنيةلا تراتلمسافات، والف ام، واديرات األحجق بتةفة إلى األسئلة المتعلق  اإلضا، بايرهقدت  م تيثح الناتجة
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 ج

  2009 -2008مؤشرات أساسية مختارة حول نشاط مراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية من النواحي البيئية لألعوام : 1 جدول
Table1: Main Selected Indicators About the Activity of the Health Care Centers in the Palestinian 

Territory From Environmental Sides for the Years, 2008- 2009  
 

Indicator 2009 2008 المؤشر 
Estimated Monthly Quantity of Water Consumed 
(1000 m3) 208.0 175.5  3 م1000(الكمية التقديرية الشهرية للمياه المستهلكة( 

Percentage Distribution of Health Care Centers by 
Means of obtaining water   

على  الحصول وسيلة  حسبالصحية الرعايةالنسبي لمراكز  زيعالتو

 المياه 

Water network 96.6 94.0 عامة مياه شبكة 

Water tanks 2.0 3.2 مياه تنكات 

Collection water well 0.9 2.6 لجمع مياه األمطار بئر 

Others  0.5 0.2 أخرى 

Percentage Distribution of Health Care Centers by 
Wastewater disposal method   

 من التخلص  طريقةحسب الصحية لمراكز الرعاية النسبي التوزيع

 المياه العادمة 

Wastewater network 61.1 60.0 صحي صرف شبكة 

Tight cesspit 13.9 12.5 صماءحفرة  

Porous cesspit 24.9 27.5 امتصاصية حفرة 

Others  0.1 0.0 اخرى 

Percentage Distribution of Health Care Centers by 
Doer of Solid Waste Disposal   

تقوم  التي  الجهةحسب الصحية لمراكز الرعاية النسبي التوزيع

  النفاياتبالتخلص من

The health care center 6.3 16.5 نفسها المراكز 

Local Authority 83.5 74.0 محلية سلطة 

Private contractor 0.3 3.8 متعهد خاص 

UNRWA 9.8 2.4 وكالة الغوث 

Others  0.1 3.3 أخرى 
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 2009،  مراكز الرعاية الصحية حسب المنطقةفي األراضي الفلسطينية فيلمياه المستهلكة لالتقديرية الشهرية  الكمية: 2 جدول
Table 2: Estimated Monthly Quantity of Water Consumed by Health Care Centers in the 

Palestinian Territory by Region, 2009 
 

 Units in cubic meter/month                                                                                                            شهر/متر مكعب: الوحدة

Region المياه المستهلكةكمية  
Quantity of consumed water  

 المنطقة

Palestinian Territory 207,966 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 132,866 الغربيةالضفة  

North of West Bank  52,428 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  55,926 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  24,512 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 75,100 غزةقطاع  

 
 
 

 2009 والمنطقة، لحصول على المياهلوسيلة أهم  الفلسطينية حسب األراضي لمراكز الرعاية الصحية في النسبيالتوزيع : 3 جدول
Table 3: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the Means 

of Obtaining Water and Region, 2009 
  

Means of obtaining water  وسيلة الحصول على المياه 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

  تنكات
 مياه

Water 
tanks 

 لجمع مياه بئر

 األمطار
Collection 
water well

 شبكة
 مياه عامة
Water 

network 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.5 2.0 0.9 96.6 سطينيةالفل األراضي 

West Bank 100 0.5 2.3 1.1 96.1 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 0.0 4.1 2.4 93.5 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 1.5 1.6 0.0 96.9 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.0 0.5 0.3 99.2 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.8 0.3 0.0 98.9 غزة قطاع 

 
 
 

 2009والمنطقة،   من المياه العادمةالتخلص  الفلسطينية حسب طريقةاألراضي لمراكز الرعاية الصحية في النسبي التوزيع: 4 جدول
Table 4: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by 

Wastewater Disposal Method and Region, 2009  

 

  من المياه العادمةالتخلص طريقة
Wastewater disposal method 

Region 
 المجموع
Total 

 اخرى
Others 

 امتصاصيةحفرة
Porous 
cesspit 

  صماءحفرة
Tight  

cesspit 

 صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.1 24.9 13.9 61.1 الفلسطينيةألراضيا  

West Bank 100 0.2 26.3 16.4 57.1 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 0.0 33.4 14.4 52.2 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 0.1 15.3 9.7 74.9 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.6 24.9 24.0 50.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.0 17.8 1.4 80.8 قطاع غزة 
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 المعالجة طريقةوجود معالجة للمياه العادمة و الفلسطينية حسب األراضي لمراكز الرعاية الصحية في النسبي التوزيع: 5 جدول
 2009والمنطقة،  

Table 5: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by Existence 
of Wastewater Treatment, Method of Treatment and Region, 2009 

  

  المياه العادمةمعالجة طريقة
Wastewater treatment method 

Region 
 المجموع
Total 

بيولوجية معالجة
Biological 
treatment

كيميائية معالجة
Chemical 
treatment

ميكانيكية معالجة
Mechanical 
treatment 

 معالجة  وجود

 للمياه العادمة
Existence of 
wastewater 
treatment 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 19.3 54.3 26.4 1.7 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 19.9 65.0 15.1 1.9 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 0.0 45.3 54.7 0.3 يةشمال الضفة الغرب 

Middle of West Bank  100 57.3 24.9 17.8 2.5 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 3.7 89.0 7.3 3.6 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 16.6 1.8 81.6 0.7 قطاع غزة 

 
 
 

 2009، حسب المنطقةفي األراضي الفلسطينية  مراكز الرعاية الصحية التقديرية الشهرية للنفايات الصلبة الناتجة عنكمية ال: 6  جدول
Table 6: Estimated Monthly Quantity of Produced Solid Waste From Health Care Centers in the 

Palestinian Territory by Region, 2009 
 Quantities by Ton                                                          الكمية بالطن                                                                          

Region  التقديرية الشهرية  كمية ال 
 Monthly estimated quantity 

 المنطقة

Palestinian Territory 1,201.9 الفلسطينية األراضي 

West Bank 472.4 الغربية الضفة 

North of West Bank  120.4 مال الضفة الغربيةش 

Middle of West Bank  178.2 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  173.8 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 729.5 غزة قطاع 

 
 2009، والمنطقةحسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منها  لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع: 7 جدول

Table 7: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the Solid 
Waste Collection Place and Region, 2009  

 

 مكان تجميع النفايات
Waste collection place 

Region 
 المجموع
Total 

 خارج  المركز
Outside the 

center 

ساحة المركزداخل 
Inside the 

center square

  المركز بناءداخل
Inside the 

center building

 المنطقة

Palestinian Territory 100 22.1 17.4 60.5 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 16.2 19.8 64.0 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 17.0 12.6 70.4 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 18.4 14.8 66.8 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 13.6 33.0 53.4 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 50.5 5.9 43.6 غزة قطاع 
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 2009، والمنطقة ياتالمسافة بين المركز ومكان تجميع النفاحسب  لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع: 8 جدول
Table 8: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the 

Distance Between Health Care Center and Waste Collection Place and Region, 2009  
 

 )م (المسافة بين المراكز ومكان تجميع النفايات
Distance between health care center and waste 

collection place(m) Region 
 المجموع
Total 

 150 أكثر من
More than150

 50أقل من  150 -51
Less than  50

 المنطقة

Palestinian Territory 100 4.7 18.2 77.1 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 4.6 19.4 76.0 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 0.0 6.9 93.1 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 14.9 13.0 72.1 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 2.0 47.0 51.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 4.8 12.6 82.6 غزة قطاع 

 
 2009، والمنطقة حسب حجم الحاوية المستخدمة بالمتر المكعبربية الضفة الغ لمراكز الرعاية الصحية في النسبي التوزيع: 9 جدول

Table 9: Percentage Distribution of Health Care Centers in the West Bank by the Volume of the 
Used Container and Region, 2009  

 

 
 
 

 2009، والمنطقة الحاوية المستخدمة المادة المصنوعة منها لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع: 10 جدول
Table 10: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the 

Material of Construction of the Used Container and Region, 2009  
 

 

 بالمتر المكعب حجم الحاوية المستخدمة
Volume of the used container in cubic meter Region 

 المجموع
Total 

  فأآثر 7
7 and More  6-4 3-1 

 المنطقة

West Bank 100 2.4 29.5 68.1 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 4.4 16.7 78.9 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 2.0 45.7 52.3 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 0.3 34.8 64.9 الضفة الغربيةجنوب  

  الحاويةالماد المصنوعة منها
Material of construction of the used container Region 

 المجموع
Total 

 أخرى
others 

 بالستك
Plastic 

 معدن
Metal 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.4 5.1 94.5 الفلسطينية اضياألر 

West Bank 100 0.3 3.9 95.8 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 0.3 1.3 98.4 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.0 8.9 91.1 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 0.3 4.1 95.6 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 0.8 11.0 88.2 غزة قطاع 



 45

 2009، والمنطقة وسيلة جمع النفايات داخل المركز لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع: 11 جدول
Table 11: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the Solid 

Waste Collection Mean Inside the Health Care Center and Region, 2009  
 

 وسيلة جمع النفايات
Collection mean 

Region 
 المجموع
Total 

 حاوية مغلقة 

 خاصة بالمركز
Health care 

center closed 
container 

حاوية مكشوفة خاصة 

 بالمركز
Health care 

center  
open container

 حاوية مغلقة 

هيئة خاصة بال

 المحلية
Local authority 

closed 
container 

حاوية مكشوفة 

خاصة بالهيئة 

 المحلية
Local 

authority 
open 

container 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 4.6 3.0 9.6 82.8 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 4.0 2.7 10.6 82.7 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 4.2 4.3 8.7 82.8 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 4.2 3.9 30.8 61.1 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 3.6 0.2 0.7 95.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 7.2 4.4 5.0 83.4 غزة قطاع 

 
 
 

 2009، والمنطقةحسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات لسطينية  لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفالنسبي التوزيع: 12 جدول
Table 12: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the Doer 

of Transporting Solid Waste and Region, 2009  
 

 الجهة التي تقوم بنقل النفايات
Doer of transporting the waste 

Region 
 المجموع
Total 

 أخرى
Others 

وكالة الغوث
UNRWA

  خاصمتعهد
Private 

contractor

  محليةهيئة
Local 

Authority

  نفسهاالمراكز
The health 

care centers 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.1 9.8 0.3 83.5 6.3 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 0.0 11.0 0.0 82.9 6.1 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 0.0 3.6 0.0 91.9 4.5 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.0 30.2 0.0 63.4 6.4 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 0.0 6.5 0.0 85.5 8.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 0.1 4.0 1.8 86.6 7.5 غزة قطاع 
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 2009، والمنطقةحسب مكان التخلص النهائي من النفايات  لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع: 13 جدول
Table 13: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the Waste 

Final Disposal Place and Region, 2009  
 

 مكان التخلص النهائي من النفايات
Waste Final Disposal Place 

Region 
 المجموع
Total 

 أخرى
Others 

 بشكل إلقاءها

 عشوائي
Disposed 
randomly

 خاص مكب
Private  

dumping site

  المحليةللهيئةمكب 
Local authority 
dumping site 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 2.7 0.5 19.1 77.7 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 3.1 0.6 21.2 75.1 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 0.4 0.5 23.9 75.2 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 7.6 1.4 22.4 68.6 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 3.4 0.2 16.5 79.9 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 0.6 0.0 8.9 90.5 غزة قطاع 

 
 
 

  الفلسطينية حسب دورية التخلص النهائي من النفايات أسبوعياًاألراضيفي   لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 14 جدول

 2009، والمنطقة 
Table 14: Percentage Distribution of Health Care Centers in the Palestinian Territory by the 

Weekly Periodicity of Final Disposal Waste and Region, 2009  
 

Periodicity  الدورية 

Region المجموع 
Total 

  فأكثر مرات7
7 times or 

more  

  مرات4-6
4-6 times 

 مرات 3 إلى 1 من
From 1 to 3 

times 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 14.3 36.4 49.3 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 16.4 29.8 53.8 الغربية الضفة 

North of West Bank  100 14.4 28.0 57.6 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 22.5 38.1 39.4 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 14.6 26.0 59.4 ية الضفة الغربجنوب 

Gaza Strip 100 3.9 68.8 27.3 غزة قطاع 
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Preface 
 

There is increased attention around the world concerning the provision of environmental 
statistics for the health care sector. Providing such data can aid policy making and legislation 
designed to reduce the pressure on the environment. Attention has greatly increased in the 
Palestinian Territory as elsewhere, about providing such data after many years of 
environmental negligence and the absence of standards and rules during the period of the 
Israeli occupation.  
 
We are pleased to publish this specialized statistical report about the environmental situation 
in the health care centers in the Palestinian Territory.  This report presents the main findings 
of the Health Care Environmental Survey 2009.  This survey is part of our official effort at 
creating and establishing the National Statistical System, and providing the necessary 
statistics to Palestinian policy-planners and decision-makers in the environment and natural 
resources sector. 
 
PCBS conducted the Health Care Environmental Survey during the period 20/03/2009 to 
01/10/2009. The main objective of the survey was to provide reliable data on the 
environmental reality on the health care centers in the Palestinian Territory, including the 
methods used to handle solid waste and wastewater. It also included the role of the local 
authority in providing the suitable environment to reduce the negative effect of the different 
types of pollution on the health care centers.  
 
This report presents the main findings of the Health Care Environmental Survey.  It is one of 
a series of reports scheduled to be published by PCBS on the environment and natural 
resources in Palestine according to the plan for the Environment Statistical Department, as a 
tool for describing the status of environment in the Palestinian Territory. 
 
This report presents statistical data for water consumption in the health care centers by water 
source, the methods of solid waste disposal and their main components, and the disposal of 
wastewater.  
 
PCBS hopes that the main findings of this survey will contribute to improving the 
environmental status and minimizing the random depletion of natural resources, in addition to 
providing reliable and useful statistics for Palestinian planners and decision makers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December, 2009  Ola Awad 
Acting President 
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Executive Summary 
 
The estimated quantity of water consumed by the health care centers in the Palestinian 
Territory was 208.0 thousand cubic meters/month in 2008, of which 132.9 thousand cubic 
meters/month in the West Bank and 75.1 thousand cubic meters/month in Gaza Strip. In 2008, 
estimated quantity of water consumed by the health care centers in the Palestinian Territory 
was estimated at 175.5 thousand cubic meters/month. 
 
The results in 2009 showed that 96.6% of the health care centers in the Palestinian Territory 
obtain water from the water network, whereas during 2008 this percentage was 94.0%.  
  
The results showed that 61.1% of the health care centers in the Palestinian Territory in 2009 
dispose of their wastewater using a public network, 13.9% of the health care centers use tight 
cesspit, and 24.9% of the health care centers use a porous cesspit. 
 

 
The monthly estimated quantities produced by the health care centers in the Palestinian 
Territory in 2009 were about 1,202 tons, distributed into 472 tons in the West Bank, and 730 
in Gaza Strip.   
 
82.8% of the health care centers collected waste in a local authority open container, 9.6% of 
the health care centers in local authority closed containers, and 3.0% of the health care centers 
in health care center open containers, while 4.6% of the health care centers in health care 
center closed container. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction 
Environmental statistics in the health care centers are an important instrument for decisions, 
planning, and drawing the framework for environment.  Responding to the lack of data about 
this subject in the Palestinian Territory, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
builds up and develops a database about the environment in the health care centers. 
 
For this, PCBS implemented specialist surveys on the environmental of the governmental 
sector and non-governmental organizations health sector through administrative records 
during the period 20/03/2009 to 01/11/2009; for the private health sector the environmental 
economic survey was implemented during the period 22/03/2009 to 28/05/2009. 
  
1.2 Survey Objectives 
The main objective of this survey is to provide statistical data about the health care centers for 
the following indicators:  
 

• Water consumption and water sources  
• Wastewater  
• Medical waste management 

 
1.3 Report Structure 
This report is divided into five chapters; the first chapter contains the introduction, aims and 
report structure.  The second chapter contains the concepts and definitions in this report.  The 
third chapter defines the main findings of the report. The fourth chapter explains the 
methodology of collecting and tabulation. The fifth chapter handles data quality by presenting 
the main notes on the data and estimations of the data sources of this report. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Biological Treatment 
Wastewater treatment employing aerobic and anaerobic microorganisms that results in 
decanted effluents and Separate sludge containing microbial mass together with pollutants. 
Biological treatment processes are also used in combination or in conjunction with 
mechanical and advanced unit operations. 
 
Cesspit 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with either tight or 
porous walls. 
 
Clinical Waste (Health Care Waste) 
Any waste coming out of health Care provided in hospitals or other health care centers.  
However the definition does not include health Care waste resulting from health care at home.  
   
Dumping Site 
Site used to dispose of solid wastes without environmental control. 
 
Wastewater Mechanical Treatment 
Wastewater treatment of physical and mechanical nature that results in decanted effluents and 
Separate Sludge. Mechanical treatment processes are also used in combination with biological 
and advanced unit operations. Mechanical treatment includes Processes such as sedimentation 
and flotation. 
 
Primary Health Care Center 
Health center offers preventive care (diagnostic and curative) before illness case is 
complicated. 
 
Secondary Health Care Center 
Health center offers curative and nursing health care for illness case exceeding Primary 
Health Care. 
 
Separation (Segregation)  
The system separation of solid waste into designated categories  
 
Sewage Network 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 
domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 
sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
 
Solid Waste Disposal 
Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 
Solid Waste  
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 
municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 
agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 
wastes and mining residues. 
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Transport of the Health Care Waste  
The movement of the health care waste from the point of generation to any intermediate point 
and finally to the point of treatment or disposal. Transport does not include the movement of 
health care waste from a health facility or agency to another health facility or agency for the 
purposes of testing and research.    
   

 
Waste Collection 
Collection or transport of waste to the place of treatment or discharge by municipal services 
or similar institutions, or by public or governmental and non-governmental corporations, 
specialized enterprises or general government.  Collection of municipal waste may be 
selective, that’s to say carried out for a specific type of product, or undifferentiated, in other 
words, covering all kinds of waste at the same time. 
 
Wastewater Treatment 
Process to render wastewater fit to meet environmental standards or other quality norms.  
Three broad types of treatment may be distinguished mechanical, biological, and advanced. 
 
Wastewater 
Used water, typically discharged into the sewage system. It contains matter and bacteria in 
solution or suspension. 
 
A set of special symb 
ols was used in the tables of this report 
(-): Nil 
(0):     The value is less than (0.05) 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

This chapter presents the main findings of the health care environment survey 2009 which 
were collected using two methods: the first method is administrative records which are used 
to collect data about governmental and non-governmental health care centers, and the second 
method is the sampling survey which is used to collect data about private health care centers.  
Statistical results are classified according to the main components of environmental elements 
in health care centers, including water, wastewater, and health care waste. 

 
3.1 Water Consumption and Water Sources  
The estimated quantity of water consumed by the health care centers in the Palestinian 
Territory was 208.0 thousand cubic meters/month in 2008, of which 132.9 thousand cubic 
meters/month in the West Bank and 75.1 thousand cubic meters/month in Gaza Strip. In 2008 
it was estimated at 175.5 thousand cubic meters/month in the Palestinian Territory. 
 

Figure 1: Estimated Monthly Quantity of Water Consumed by Health Care Centers in 
the Palestinian Territory by Region, 2009 
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Sources of Water Supply 
The results in 2009 showed that 96.6% of the health care centers in the Palestinian Territory 
obtain water from the water network, whereas during 2008, this percentage was 94.0%.  
  
3.2 Wastewater 
 
Disposal Methods 
The results showed that 61.1% of the health care centers in the Palestinian Territory in 2009 
dispose of their wastewater using a public network, 13.9% of the health care centers use a 
tight cesspit, and 24.9% of the health care centers use a porous cesspit. 

  Gaza Strip               Middle of West Bank       North of West Bank   South of West Bank
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Figure 2: Percentage of Health Care Centers by the Method of Wastewater Disposal 
and Region, 2009 
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Treatment of Wastewater 
1.7% of the health care centers in the Palestinian Territory treated their wastewater.  The main 
treatment methods used were the mechanical, chemical, and biological treatments. 

 
3.3 Health Care Waste Management 

 
Quantity of produced waste 
The monthly estimated quantities produced by the health care centers in the Palestinian 
Territory in 2009 were about 1,202 tons, distributed into 472 tons in the West Bank, and 730 
in Gaza Strip.   
 
Collecting Health Care Waste  
82.8% of the health care centers collected waste in a local authority open container, 9.6% of 
the health care centers in the local authority closed containers, and 3.0% of the health care 
centers in health care center open containers, while 4.6% of the health care centers in health 
care center closed containers. 
 
Periodicity of waste final disposal 
The periodicity of waste final disposal was 1 to 3 times per week for 49.3% of the health care 
centers in the Palestinian Territory, and 4 to 6 times per week for 36.4% of the health care 
centers, whereas the periodicity of waste final disposal for 14.3% of the health care centers 
was 7 times or more. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 
the environmental survey for the health care sector including the design of the survey tools 
and methods of collecting, processing and analysis of data. 
 
Estimation of Gaza Strip data: 
Due to the difficulty of collecting data of Gaza Strip in 2009, data were estimated for 2009 by 
using the results of the surveys carried out in the years 2004 to 2008 for the same sector. Due 
to the absence of long time series, the estimations of 2009 is considered as an average of the 
results of 2004-2008 for all indicators. 
 
4.1 The Survey Questionnaire 
The environmental questionnaire was designed in accordance with similar country 
experiments and according to international standards and recommendations for the most 
important indicators, taking into account the special situation of the Palestinian Territory. 
 
4.2 Sampling and Sampling Frame 
 
Target Population: 
The target population of this survey is all health care centers in the Palestinian Territory, 
divided into:  

1. Governmental health care centers (Ministry of Health, Health Care Military Service, and 
Lijan Azakah). 

2. Non-governmental health care centers (Health Union Committees, Union of Palestine 
Health Care Relief Committees, Patients Friends Benevolent Society, UNRWA, Red 
Crescent Society, and Red Cross) in the Palestinian Territory.  

3. Private health care sector. 
 
Sampling Frame 
The sampling frame was based on by type of health care centers: 

1. Governmental and Non-governmental Health care centers: The frame of all centers 
which work in sector of health care which are owned by Governmental and Non-
governmental health care centers updated annually by the administration records in the 
PCBS. 

2. Private Health Care Sector: The general frame for the establishments found in the 
Establishment Census 2008. 

 
Sample size 
The sample size was 141 private health care centers in the West Bank, and 380 Governmental 
and Non-governmental Health care centers. 
 
Sample Design 
The sample of the survey is a single-stage stratified cluster random sample.  
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4.3 Fieldwork 
The fieldwork is necessary to obtain the required data from the primary source, and guarantee 
a good orthopedist for this stage is the main affair which works on in this stage. 
 
The data in this report come from two sources and each one has a method for collecting data 
about the health care centers. 
 
The data which comes from administrative records source, involved apportioning the 
questionnaires to the respondents to be filled by themselves, during 20/03/2009 to 
01/11/2009.    
 
Concerning the data which comes from the sampling survey collected by fieldworkers during 
20/04/2008 to 03/08/2009, this type of collection method must pass two stages:  

1. Training fieldworkers on the main skills before the start of data collection.  
2. Distribution of the team of fieldworkers into groups. 
 

 
4.4 Data Processing 
The data processing stage consists of the following operations: 
 
Editing before data entry 
All questionnaires were edited again in the office using the same instructions adopted for 
editing in the field. 
 
Data entry 
Then data was entered into the computer, using Microsoft Access.  The data entry program 
was prepared to satisfy a number of requirements such as: 

• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Logical and consistency check of data entered. 
• Possibility for internal editing of questions answered. 
• Maintaining a minimum of digital data entry and fieldwork errors. 
• User-friendly handling. 
• Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using other 

analytical statistical systems such as SAS and SPSS. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

The concept of data quality consists of many aspects starting from the planning, to the survey 
and on to the publishing method and data analysis. The main principles of statistical quality 
are accuracy, comparability, and data quality assurance procedures. 
 
5.1 Accuracy of the Data 
Two types of errors affected the quality of the report’s data, sampling and non sampling 
errors.  Sampling errors are measurable and very limited in this report.  The non-sampling 
errors could not be determined easily, due to the diversity of sources (e.g., the interviewers, 
respondents, editors, coders, date entry operators, etc). To minimize such errors data was 
edited before and after the entry process.    
 
Comprehensiveness 
One of the most important goals in publishing annual reports for the statistics of the 
environment for the health care sector is to create time series tables for the most important 
indicators relating to environmental conditions and circumstances of this important sector in 
the Palestinian Territory.  
 
This report covers the most important environment-related indicators for the health care sector 
in 2009. 
  
As for the geographic database, this notes that health care centers are covered in all 
governorates, noting that the published data has been deployed in the region  include the West 
Bank (North of West Bank, Middle of West Bank, South of West Bank), and Gaza Strip. 
 
5.2 Comparison of the Data 
Surveys were carried out from 2001 to 2009 (except 2003), so the previous data is used to 
compare with 2009 data. 
 
5.3 Data Quality Assurance Procedures 
There are two sources of data in this report, in the first  source (health care environmental 
survey 2009) several measures were made to ensure quality control such as the survey 
question was designed in an easy form for the respondents and it was ensured that the 
questionnaire included a list of definitions of terms and manual for each question.  There was 
also direct follow up by project management and administrative records division in the 
Surveys and Fieldwork Directorate.  An audit of questionnaires was carried out before data 
entry, and then a program was used that does not allow any mistakes during the process of 
data entry. Data was examined to ensure that they were free from errors not previously 
discovered. After the receipt of the raw data file, cleaning and inspection of the anomalous 
values was made, and also inspection of the consistency between the different questions on 
the questionnaire. 
 
For the second source (Environmental Economic Survey 2009) several measures were made 
to ensure quality control in the survey, such as the training of the fieldworkers on main skills 
before the start of data collection, and conducting field visits to field researchers to ensure the 
integrity of data collection, in addition to conducting a re-interview for 5% of the 
establishments. Audit of questionnaires was carried out before data entry, and then a program 
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was used that does not allow any mistakes during the process of data entry. Data was 
examined to ensure that they were free from errors not previously discovered. After the 
receipt of the raw data file, cleaning and inspection of the anomalous values was made, and 
also inspection of the consistency between the different questions on the questionnaire. 
 
5.3 Special Technical Notes 
This part presents the important technical notes on the indicators presented in the results of 
the survey: 

 
• Data from the Gaza Strip should be handled carefully because it is an estimation from the 

previous cycles of survey (2004-2007). 
• The table of water quantity (table 2), and table of solid waste quantity (table 6) were based 

on the respondents’ estimations. 
• Non-statistical errors sources during the implementation of the survey were:  

1. Differentiation on understanding the questionnaires. 
2. Variation in individual measurements of some different issues such as the amount of 

water consumed and the amount of solid waste generated has been appreciated, in 
addition to questions relating to estimates of sizes, distances and time periods.  
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