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 (Target)מטרה   הגדרה (Indicator)מדד 

  שיעור השתתפות  1
(Participation rate)

ית הנשים שביצעו ממוגרפיה יפרופורצ
 (screening mammography)סורקת 
חודשים מקרב הנשים  30בתוך 

  1באוכלוסיית היעד

ומעלה מאוכלוסיית  70%
  חודשים 30היעד בתוך 

  שיעור השתתפות חוזרת  2
(Retention rate)

שחזרו לבדיקת  52-74נשים בנות האחוז 
חודשים  30ממוגרפיה סורקת בתוך 

  2קתן האחרונהמבדי

ומעלה סריקה חוזרת  75%
חודשים מהסריקה  30בתוך 

  הראשונה.
ומעלה סריקה חוזרת  90%

  חודשים 30בתוך 
שיעור בדיקות חוזרות בשל   3

  ממצא חשוד
(Abnormal call rate)

שיעור הנשים שנקראות להמשך 
בירור/בדיקה חוזרת בשל ממצא חשוד 

  שנמצא בממוגרפיה סורקת 

בסבב סריקה  10%-פחות מ
  ראשוני

בסבב סריקה  5%-פחות מ
  חוזר

  שיעור הגילוי של סרטן חודרני  4
(Invasive cancer detection 
rate)

מספר גידולי השד החודרניים שאובחנו 
  ממוגרפיות סורקות 1,000לכל 

בסבב  1,000-ל 5- יותר מ
  סריקה ראשוני

בסבב  1,000-ל 3- יותר מ
  סריקה חוזר

  
  סרטן ממוקד שיעור הגילוי של  5

(In-situ cancer detection 
rate)

 Ductal)מספר גידולי השד הממוקדים 
carcinoma in situ)  1,000שאובחנו לכל 
  ממוגרפיות סורקות

  לצרכי ניטור בלבד

  משך הזמן לאבחנה  6
(Diagnostic interval) 

משך הזמן מהממוגרפיה הסורקת הבלתי 
  3בחנתיאהתקינה ועד להשלמת הבירור 

שבועות  5ומעלה בתוך  90%
  אם לא בוצעה ביופסית רקמה

שבועות  7ומעלה בתוך  90%
  4אם בוצעה ביופסית רקמה

  ערך מנבא חיובי  7
(Positive predictive value)

פרופורצית הנשים עם ממצא חשוד 
בירור אובחנו עם בתום השבממוגרפיה, 

  3סרטן (ממוקד או חודרני)

ויותר בסבב סריקה  5%
  ראשוני

  ויותר בסבב סריקה חוזר 6%
  

שיעור ממצא שפיר בביופסיה   8
  5כירורגית פתוחה

(Benign open surgical 
biopsy rate)

מספר הביופסיות הכירורגיות הפתוחות 
ממוגרפיות  1,000עם ממצא שפיר לכל 

  סורקות

  לצרכי ניטור בלבד

שיעור ממצא שפיר בביופסית   9
  מחט

(Benign core biopsy rate)

מספר ביופסיות המחט עם ממצא שפיר 
  ממוגרפיות סורקות 1,000לכל 

  לצרכי ניטור בלבד

יחס ממצא שפיר לממאיר  10
  בביופסית מחט

(Benign to malignant core 
biopsy ratio)

היחס בין מספר המקרים עם ממצא שפיר 
לבין מספר המקרים עם ממצא ממאיר 

  בקרב מי שעשו ביופסית מחט

  בלבד לצרכי ניטור

  

                                                           
  במידה ובוצעו מספר בדיקות סריקה, תיחשב הראשונה מביניהן שעונה לקריטריון שלעיל  1
 74נשים העונות לקריטריוני תכנית הסריקה שביצעו את הבדיקה עד לגיל  2
 חודשים 6משך הזמן המרבי להשלמת הבירור לא יעלה על  3
  (FNA)ביופסיית רקמה לא כוללת שאיבת מחט דקה  4

ביופסיה כירורגית פתוחה כוללת נשים שהופנו ישירות לביופסיה כירורגית כחלק מההערכה האבחנתית שלהם ונשים שעברו ביופסיית מחט  5
  לא מוצלחת או לא קונקלוסיבית ורק אז הופנו לביופסיה כירורגית 
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גודל הגידול במקרה של סרטן  11
  חודרני

(Invasive cancer tumor 
size)

מ"מ  10אחוז הגידולים החודרניים בגודל 
מ"מ או פחות בקוטרם  15-או פחות ו

הרחב ביותר כפי שנקבע על ידי העדות 
) בדיקה 1הטובה ביותר הקיימת: (

) 3) בדיקה רדיולוגית; (2פתולוגית; (
  בדיקה קלינית.

מ"מ  10בקוטר  25%-פחות מ
  או פחות
מ"מ  15בקוטר  50%-פחות מ
  או פחות

שיעור בלוטות לימפה שליליות  12
  בקרב מקרים עם סרטן חודרני
(Node negative rate in 
cases with invasive cancer)

שיעור הגידולים החודרניים בהם אין 
  עדות לבלוטות לימפה נגועות.

בסבב סריקה  70%-למעלה מ
  ראשוני ובסבב סריקה חוזר

שיעור סרטן חודרני לאחר  13
  6בדיקות הסריקה

(Post-screen invasive 
cancer rate)

מספר הנשים עם אבחנה של סרטן חודרני 
לאחר ממוגרפיה סוקרת שפורשה כתקינה 

- ו 12או כזאת שגילתה ממצא שפיר בתוך 
  חודשים ממועד הסריקה. 24

שנות  10,000-ל 6- פחות מ
  חודשים. 12בתוך אדם 

שנות  10,000-ל 12-פחות מ
  חודשים. 24אדם בתוך 

 

                                                           
  


