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 צוות תחום מחלות ממאירות 

     המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 , מרכזת התחוםיהודית פישלר
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 תודות

מי לסרטן על המאמץ המיוחד שהושקע בהצלבת הנתונים תודתנו נתונה לצוות הרישום הלאו

ועל העזרה לכל אורך הדרך, וכן למחלקות לרשומות ומידע רפואי, למכונים לפתולוגיה, 

לאונקולוגיה ולהמטולוגיה בבתי החולים הציבוריים והפרטיים, למכונים הפרטיים לפתולוגיה 

תפו בסקר זה על שיתוף בקהילה ולמרפאות בקהילה של שירותי בריאות כללית שהשת

     העבודה.שלבי הפעולה בכל 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלותמנהלת דבר 
 

 

  1982על בסיס התנדבותי ומשנת  1960בשנת  הרישום הלאומי לסרטן בישראל הוקם

פי התקנות. רישום זה הינו אחד מרישומי הסרטן הותיקים בעולם והוא -הדיווח מחויב על

"ספינת הדגל" של הרישומים שמנהל משרד הבריאות. הרישום הוא מקור המידע הבלעדי 

רמים רשמיים  על התחלואה בסרטן בישראל והנתונים שבו משמשים למתן מענה לפניות מגו

ומהציבור הרחב על בסיס יומיומי. זהו גם הבסיס לביצוע מחקרים בנושא סרטן ע"י חוקרים 

מכלל מוסדות המחקר בארץ ולקבלת החלטות במשרד הבריאות, בוועדת הסל ובמגוון 

 תחומים ונושאים.

בדיקת שלמות ותיקוף האבחנות הינן חלק מהפעולות הננקטות כדי לשמור על האיכות 

והה של הרישום. הדו"ח הנוכחי מסכם את תוצאות בדיקת שלמות הנתונים ברישום הגב

. הוא משקף עבודה מקיפה ביותר שדרשה איסוף אינטנסיבי 2005הלאומי לסרטן בשנת 

עצמאי של כל המקרים מחייבי הדיווח לרישום מכל המקורות האפשריים והצלבתם עם 

פשרת מעבר לחישוב אחוזי הדיווח של מאגר הנתונים של רישום סרטן. פעילות זאת מא

סוגי הסרטן השונים גם קביעה של מידת הדיוק באבחנה כפי שדווחה וכפי שנרשמה 

התערבות על מנת לשפר  המחייבים נושאים ברישום הסרטן. בנוסף, היא מאפשרת זיהוי

 את הביצוע  ואיתור כשלים שתיקונם קשור בשיפור משמעותי של המידע ברישום.

ודות באופן מיוחד לגב' יהודית פישלר שהובילה את הפרויקט עם צוות העובדות ברצוני לה

שלה בנחישות, התמדה, מקצועיות ייחודית ובמסירות שאין דומה לה המשתקפים בתוצר 

 הסופי.

 תודות שלוחות גם לכל השותפים לתכנון, לחשיבה עיבוד הנתונים והכתיבה. 

   

 

 

 פרופ' תמי שוחט

 ז הלאומי לבקרת מחלותהמרכנהלת מ        
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלותמנהלת סגנית דבר 

 והממונה על הרישום הלאומי לסרטן

 

מספק מזה שנים רבות  -רישום לאומי סביל, על בסיס האוכלוסייה  -רישום הסרטן בישראל 

נתונים המשמשים לצרכי מערכת הבריאות, לצורך מחקר ולמתן מענה לפניות מהציבור 

 רמים שונים. ומגו
 

כברישומי סרטן אחרים בעולם, יש צורך בפעולות בקרה שגרתיות על מנת לוודא כי נתוני 

הרישום אכן שלמים ומדויקים. בקרת האיכות השוטפת על נתוני הרישום מכוונת בעיקר 

לבחינת דיוק הקידוד וההזנה, אולם הערכת שלמות הנתונים בכלל )מהימנות(, והערכת 

יארעות של שנה מסוימת בפרט )תוקף(, היא פרויקט מיוחד, רחב היקף. שלמות נתוני הה

במסגרת בקרה מסוג זה נערך איסוף פעיל של מידע על מחלות המחייבות דיווח לרישום 

הלאומי לסרטן מכל המקורות המדווחים בישראל במהלך שנה קלנדרית מסוימת. לאחר מכן 

פשר לאתר מקרים חסרים ורישום מוצלבים הממצאים עם מסד נתוני הרישום, מה שמא

שגוי, ולמפות את סוגי המחלות הבעייתיות יותר מבחינת דיווח ואת מקורות הדיווח 

המדייקים יותר או פחות. משוב מתאים ופעולות חינוך וריענון שנובעים מבקרה כזאת 

 תורמים לשיפור נתוני הרישום ולאבטחת איכותם.

 

. 2005המקיפה שנערכה ביחס לנתוני שנת  בפרסום זה מוצגות תוצאות פעולת הבקרה

לשמחתנו, תוצאות הבדיקה העלו כי איכות נתוני הרישום והתוקף שלהם נשמרו ביחס 

 , ואף השתפרו בתחומים מסוימים. 1991לבקרה המקיפה הקודמת שהתייחסה לנתוני 

פרויקט הבקרה הובל בנחישות ובמקצועיות רבה על ידי גב' יהודית פישלר אשר אוחזת 

בידע עצום בתחום רישום הסרטן, במסגרת תפקידה כאחראית על תחום בקרת הרישום 

הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות, ובסיועו של צוות עובדות מסורות: אתי בן 

אדיבה, מירי זטלאוי, הילה אדרי ואולגה דוידוב. אני תקווה כי כאשר נצטרך לתכנן ולהוציא 

, נוכל להיעזר במדיה דיגיטלית  ולצמצם מאוד, אם לא לפועל את פרויקט הבקרה הבא

 לוותר, על העבודה הסיזיפית הרבה הכרוכה במסמכי נייר שהושקעה בפרויקט הנוכחי. 

 

תודה לכל העושים במלאכה, משלב תכנון הבקרה, עבור לשלבי הביצוע, וכלה בעיבוד 

השונים, בלעדיהם לא  הנתונים וכתיבת הדו"ח הסופי. תודה גם לשותפים במקורות הדיווח

 מתאפשרת פעולת הרישום.
             

 בוקר-פרופ' ליטל קינן

 המרכז הלאומי לבקרת מחלותסגנית מנהלת  

 והממונה על הרישום הלאומי לסרטן        
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 דבר מנהלת הרישום הלאומי לסרטן

 

 

ת במדינה ניטור תחלואת סרטן מהווה אחת הפעילויות החשובות ביותר של מערכת בריאו

מפותחת. נתונים מעודכנים ושלמים אודות תחלואה בסרטן, הכולל מעקב אחרי מגמות 

בתחלואה בקבוצות אוכלוסייה שונות, זיהוי סוגי הסרטן הנפוצים באוכלוסייה ושלב המחלה 

בעת האבחנה מספקים מידע חיוני למגוון פעילויות הקשורות במניעה וטיפול בסרטן. , 

ת הערכת טיפולים חדשניים, הקמה והערכת התערבויות, הערכת איכות פעילויות אלה כוללו

 הטיפול הניתן לחולים, וזיהוי מקרים של אי שיוון במערכת הבריאות.  

 

מאגר הרישום הלאומי לסרטן מוכר בזירה הבינלאומית כמקור אמין של נתונים איכותיים.  

(, IARCמי למחקר בסרטן )משום כך, נתוני הרישום נכללים בפרסומים של הארגון העול

להערכת הישרדות יחסית של חולי סרטן, בפרסומי התאגיד המזרח  CONCORDבפרויקט 

 , ועוד.(MECC)התיכוני לסרטן 

 

איכותו הגבוהה של הרישום הלאומי לסרטן נובעת מתרומתם של אנשי החזון שיזמו את 

ות בישראל הקמתו בשנים המוקדמות של המדינה, ונשמרת הודות למוסדות הבריא

המתמידים בדיווחיים לרישום, לעובדי הרישום המקפידים במעקב אחרי דיווחים וקידוד  

מדויק לפי כללים בינלאומיים, ולא פחות חשוב, לבדיקה קפדנית של שלמות המאגר באופן 

רשומות כל שנה היא  30,000-תקופתי. בקרת איכות ושלמות של מאגר שאליו מתווספות כ

רוכת טווח, הדורשת  לא רק ידע מקצועי אלא גם יחסי עבודה הדוקים משימה מורכבת וא

עם מגוון רב של מוסדות ואנשי קשר בשטח. אני מברכת את גב' יהודית פישלר, אחראית 

תחום בקרת הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות ואת עובדות הצוות 

רסום זה ישמשו לשיפור איכות שלה, על סיום פרויקט חשוב זה. הממצאים המוצגים בפ

 מקרים לרישום הנדרש ושלמות הנתונים, ולתכנון שיטות להפחתה משמעותית של הזמן

 חדשים.

        

 דר' ברברה סילברמן

  נהלת הרישום הלאומי לסרטןמ           

  מרכז הלאומי לבקרת מחלותה            
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 תקציר מנהלים

 

 

  מטרותמטרות

איתור המקרים של שלמות האת מידת להעריך היו:  קר ארצי זהסהמטרות העיקריות של 

שלמות האת מידת ו 2005הרישום הלאומי לסרטן בישראל נכון לשנת  ם שלנתוניבמאגר ה

להעריך את  ;הנתונים עדכניותלהעריך את  ;, בנפרד2005נתוני ההיארעות של שנת של 

לזהות  ;ומקורות הדיווח בתוכו לרישום הלאומי לסרטן לפי מוסד רפואי הדיווחמידת שלמות 

נושאים המחייבים ביצוע פעילויות הכשרה בקרב העובדים במערכת הבריאות שעוסקים 

ולאתר בעיות אפשריות  שפר את איכות הדיווח העתידיל ;בדיווח לרישום הלאומי לסרטן

 בתחום בעידן הטכנולוגיה המשתכללת.

 

  שיטהשיטה

במחלקות לרשומות ומידע שאובחנו ו/או טופלו מקרים מחייבי דיווח לרישום הלאומי לסרטן 

מוסדות  39-ב רפואי, מכונים לפתולוגיה ולציטולוגיה, מכונים לאונקולוגיה והמטולוגיה

מרפאות במסגרת  2-מעבדות פרטיות לפתולוגיה ו 5בתי חולים,  32)בארץ רפואיים 

הלאומי  ישוםלעומת מאגר נתוני הרנאספו באופן עצמאי והוצלבו , 2005בשנת  ה(הקהיל

לאישוש אבחנה המחייבת מקרים שלא שולבו עם מאגר נתוני רישום הסרטן נבדקו  .לסרטן

אך נמצאה בהם אי הלימה בקודי האתר  ,. מקרים ששולבו עם מאגר נתוני הרישוםדיווח

הראשוני של המחלה ו/או המורפולוגיה של השאת בין המתועד במקורות האבחון או המקודד 

נבדקו  ,רה לבין הקידוד המופיע במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטןעל ידי צוות הבק

מקרים שלא ענו על הקריטריונים  לאיתור אתר מחלה נוסף על זה שמופיע ברישום הסרטן.

להכללה בסקר ומקרים כפולים בין המוסדות הרפואיים נגרעו. אחוז השלמות באיתור 

מספר הסופי של המקרים המשולבים על ידי חלוקת ההמקרים חושב על פי משתנים שונים 

 לרישום הסרטן והכפלת התוצאה בסך המקרים המחייבים דיווח במאגר נתוני הרישום 

 .100-ב

 

  עיקרי הממצאיםעיקרי הממצאים

 (completeness of casefinding) שלמות באיתור המקרים

  מקרי אבחנה המחייבת דיווח לרישום הלאומי לסרטן אשר נאספו  59,557מקרב

, דהיינו, 2005היו מקרים חדשים שאובחנו לראשונה בשנת  23,246 ,הסקרבמסגרת 

ממקרי ההיארעות של שנת  91.6%-מכלל המקרים שאותרו ו 93.7%מקרי היארעות. 

 נמצאו רשומים במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.  2005

 תקציר מנהלים 
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  נעו אחוזי השלמות באיתור המקרים של  2005חמש השנים שקדמו לשנת במהלך

שנאספו  2000עבור מקרי האבחנה של שנת  96.5%הלאומי לסרטן בין  הרישום

. ככל שמתרחקים 2004במקרים שנאספו עבור שנת  94.7%-ל העבודהבמסגרת 

משנת ההיארעות, אחוז שלמות המקרים של אותה השנה עולה. תופעה זו מוכרת ברוב 

אותרו בשנת מקרים שלא מידע על שממשיכים לאתר או לקבל  ,רישומי הסרטן בעולם

 היארעותם.

  נמצאו הבדלים בשלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים בהתפלגות לפי

 ,גילו סוגי אבחנות, אתרי מחלה, מקורות שמהם נאספו הנתונים, מספר גידולים לחולה

התפלגות בנפרד.  2005הן במקרי ההיארעות של שנת והן בכלל המקרים שנאספו 

נמצאו  ,אחוזי השלמותהשונים, כמו גם משתנים הלפי  2005נת מקרי ההיארעות של ש

 ., אך במספרים קטנים יותרהמאותרים שנצפו בכלל המקרים אלול ברוב המקרים דומים

 95.2% מכלל האבחנות של שאתות ממאירות חודרניות (invasive tumors) ,84.1% 

האבחנות של מ 60.5%-ו (carcinoma in situ) קרצינומה ממוקדתמהאבחנות של 

של המוח ומערכת העצבים  (benign and borderline tumors)ממאירות -שאתות לא

המרכזית, שנאספו במסגרת הסקר, נמצאו רשומות במאגר הנתונים של הרישום 

בנפרד הם  2005הלאומי לסרטן. האחוזים המקבילים עבור מקרי ההיארעות של שנת 

 בהתאמה.  53.9%-ו 78.1%, 94.0%

 ות המאגר לגבי אבחנות של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות מידת שלמ(invasive 

solid tumors)  ולגבי אבחנות של שאתות ממאירות שאינן מוצקות 96.8%הייתה ,

(invasive non-solid tumors –  )88.0% –מחלות סרטן של מערכת הדם והלימפה .

  95.8%רד הם בנפ 2005האחוזים המקבילים עבור מקרי ההיארעות של שנת 

 בהתאמה.  83.4%-ו

  נמצא המוצקות בלמעלה ממחצית האתרים בקבוצת השאתות הממאירות החודרניות

בקבוצה זו כלולים רוב אתרי הסרטן (. 100%-ל 95%אחוז שלמות גבוה מאוד )בין 

 וכליהמלנומה של העור  ,השכיחים ביותר בקרב האוכלוסייה בישראל, למעט ערמונית

, 92.5%-ו 92.9%, 90.6%-בהתאמה בכלל המקרים ו ,94.5%-ו 94.5%, 93.4%)

 .(2005בהתאמה במקרי ההיארעות של שנת 

 הן  ,עיקר החסר באבחנות של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות נמצא בסרטן העין

 יאחוז 50.7-ו 67.7) בנפרד 2005הן במקרי ההיארעות של שנת ובכלל המקרים 

 בכלל המקרים  107/158) רים אינו גבוהבהתאמה(, אם כי מספר המק ,שלמות

 .(2005במקרי ההיארעות של שנת  34/67-ו

  עיקר החסר באבחנות של שאתות ממאירות חודרניות שאינן מוצקות נמצא במחלות

 Chronic myeloproliferative) מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות

 תקציר מנהלים 
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disorders and myelodysplastic syndromes)  הן במקרי ההיארעות והן בכלל המקרים

 בהתאמה(.  ,אחוזי שלמות 51.5-ו 51.1בנפרד ) 2005של שנת 

  ממוקדת נמצא אחוז שלמות נמוך במקרים של קרצינומה  קרצינומהמקרב האבחנות של

מקרי ההיארעות של שנת  צפה עבור(. ממצא דומה נ69.3%ממוקדת בצוואר הרחם )

רים של קרצינומה ממוקדת בצוואר הרחם נמצאו רשומים מהמק 56.7%: רק 2005

 במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.

 נמצא כי  ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-באבחנות של שאתות לא

 65.0%מכלל השאתות בקטגוריית אבחנה זו. רק  70.8%שאתות מסוג מנינגיומה היוו 

של הרישום הלאומי לסרטן. בנתוני ההיארעות של מהן נמצאו רשומות במאגר הנתונים 

 59.0%ורק  ,מכלל המקרים בקטגוריית אבחנה זו 69.5%היוו מנינגיומות  2005שנת 

 מהן נמצאו רשומות במאגר הנתונים של הרישום.

  בהתפלגות לפי מספר המקורות שמהם נאספו הנתונים נמצא כי אחוז השלמות עולה

. אחוז השלמות הגבוה ביותר המדווחים מקורותבאופן מובהק ככל שעולה מספר ה

בקרב אלו שאותרו  ,במקרים שנאספו מארבעה מקורות והנמוך ביותר נצפה( 98.0%)

האחוזים המקבילים עבור מקרי ההיארעות של שנת (. 92.1%במקור אחד בלבד )

 , בהתאמה. 85.1%-ו 98.2%הם  2005

  הן בכלל המקרים  ,ות הגבוה ביותרנמצא כי אחוז השלמהדיווח, בהתפלגות לפי מקורות

במקרים נצפה  ,בנפרד 2005הן במקרי ההיארעות של שנת ושנאספו במסגרת הסקר 

. (2005בנתוני  97.5%-בכלל המקרים ו 96.9%שנאספו במכונים לאונקולוגיה בלבד )

אחוז  .בקרב אלו שאותרו במכונים להמטולוגיה בלבדנצפה  הנמוך ביותר אחוז השלמות

י מקרל המקרים שאותרו במכונים להמטולוגיה בלבד נמוך בהרבה עבור השלמות ש

 (. 84.2%) שנאספו כלל המקריםל בהשוואה( 66.5%) 2005ההיארעות של שנת 

  בהתפלגות המקרים שנאספו ממכונים לפתולוגיה בלבד לפי סוג המוסד הרפואי נמצא

ם לפתולוגיה בבתי אחוז שלמות גבוה יותר באופן מובהק עבור מקרים שנאספו במכוני

( מאשר עבור אלו שנאספו במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה 90.6%חולים )

בהתאמה.  ,71.6%-ו 87.3%הם  2005(. הנתונים המקבילים עבור שנת 77.0%)

בעיה בדיווח של המעבדות הפרטיות לפתולוגיה בקהילה לרישום  עלממצא זה מצביע 

 הלאומי לסרטן.

  מספר גידולים לחולה נמצא כי אחוז השלמות נמוך יותר באופן בהתפלגות המקרים לפי

 multiple primary malignantמובהק במקרים עם גידולים מרובים )שניים או יותר: 

neoplasms( מאשר במקרים עם גידול אחד לחולה )בהתאמה ,93.9%לעומת  90.9%, 

ממצא זה  .(2005בנתוני  ,בהתאמה ,91.7%לעומת  86.0%-בכלל המקרים שנאספו ו

מבטא חסר ברישום של גידולים נוספים לחולה שכבר נרשם במאגר הנתונים של 

 הרישום הלאומי לסרטן. 

 תקציר מנהלים 
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  השלמות באיתור מבחינת  ם הנמוכים ביותראחוזיהבהתפלגות לפי גיל נמצא כי

  90.4%) 39-30-ו 29-20בקרב בני  נצפו( 39המקרים בקבוצות הגיל הצעירות )עד בני 

  89-80בקרב בני  –בהתאמה(, ובקבוצות הגיל המבוגרות ביותר , 92.6%-ו

תמונה דומה נצפתה גם עבור נתוני ההיארעות  בהתאמה(. 88.6%-ו 90.5%) 90+-ו

  29-20בקרב בני , שגם עבורם אחוזי השלמות הנמוכים ביותר נמצאו 2005של שנת 

 ,86.8%-ו 88.2%) 90+-ו 89-80בקרב בני ובהתאמה(,  ,89.4%-ו 86.1%) 39-30-ו

 בהתאמה(.

  לא נמצאו הבדלים בשלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים בהתפלגות

 לפי מין.

  בבדיקת התיקים הרפואיים נמצא כי יש לשפר את התיעוד הרפואי במקרים של סרטן

תיעוד רפואי לקוי  .1989בעבר בהתאם להנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל בנדון משנת 

ש את חישובי ההיארעות לשנה נתונה ומקשה מאוד על ביצוע עבודות בקרה וחסר משב

אבחנה החסר ברישום שנת  לבחינת שלמות ואיכות הנתונים בתחום מחלות הסרטן.

 מוריד את אחוז השלמות של השנה שעליה מתבצעת בקרה.

 

 (timeliness) עדכניות הנתונים

פרסם את נתוני ההיארעות שלו עדכניות הנתונים משתקפת במועד בו רישום הסרטן מ

לשנה נתונה. על פי המקובל בעולם, הנתונים אמורים להיות מושלמים כשנתיים לאחר שנת 

, אם כן, היו אמורים להיות מושלמים ומוכנים 2005נתוני ההיארעות של שנת ההיארעות. 

 2005כאשר שנת האבחנה המתועדת ברישום הסרטן היא  2007לעיבוד בסוף שנת 

. 2007ההכללה של המקרים המתועד ברישום היה אמור להיות לפני סוף שנת  ותאריך

שנאספו במסגרת הסקר נמצאו רשומים  2005ממקרי ההיארעות של שנת  91.6%כאמור, 

ההצלבות שהתבצעו במסגרת בעת ביצוע  במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן

בנתוני ההיארעות של שנת  פיעולא הומהם  5.4%כי נמצא אלו . אך בבדיקת מקרים הסקר

עקב רישום שגוי של שנת  –מהמקרים  3.44%) 2008שנת תחילת ב פרסומםבעת  2005

נרשמו אומנם כמקרי היארעות של שנת  – 1.93%-ו 2005האבחנה לשנה מאוחרת משנת 

אם נגרע מנתוני . ואילך( 2008ו לראשונה ברישום הלאומי לסרטן בשנת נכללאך  2005

שנאספו במסגרת הסקר את המקרים שנמצאו רשומים במאגר  2005שנת  לההיארעות ש

אך לא הופיעו בו באופן עדכני, בעת ביצוע הסקר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן 

, נקבל כי אחוז השלמות של 2008דהיינו, בעת פרסום הנתונים לראשונה לציבור בשנת 

על בעיה  מצביעממצא זה  .86.7%באותה עת היה  2005נתוני ההיארעות של שנת 

 הנתונים. בעדכניות

 

 תקציר מנהלים 
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 (completeness of reporting) שלמות הדיווח

בהתפלגות לפי מוסדות רפואיים התבצעה על בסיס המקרים שאותרו שלמות הדיווח  בדיקת

בהתפלגות לפי מקור איסוף הנתונים ו ,)ולא באף מוסד רפואי אחר( רק במוסד רפואי אחד

על  –בכל מוסד רפואי באופן פרטני  , מכונים לפתולוגיה וכו'(ידע רפואיומ)מחלקות לרשומות 

)ולא באף מקור  בסיס המקרים שאותרו במוסד רפואי אחד בלבד וגם במקור נתונים יחיד

 .באותו המוסד הרפואינתונים אחר( 

  בהתפלגות המקרים לפי מוסדות רפואיים באופן פרטני נע טווח אחוז הדיווח בין

  .42.2%-ל מספר מקרים מאוד קטן()עם  100.0%

  (, והגבוה 91.9%) מיטות 700-501אחוז הדיווח הנמוך ביותר נמצא במוסדות המונים

 (.97.6%) מיטות 100-במוסדות המונים פחות מ – ביותר

 ( והנמוך ביותר94.9%אחוז הדיווח הגבוה ביותר הוא באזור הצפון ),  באזור המרכז

(92.9%). 

 ווח בין בתי החולים הממשלתיים/עירוניים לבין בתי החולים של אין הבדל באחוזי הדי

בהתאמה(, אך אחוז הדיווח מבתי חולים  ,93.7%-ו 93.6%)שירותי בריאות כללית 

( נמצא במרפאות 67.2%(. אחוז הדיווח הנמוך ביותר )92.0%פרטיים נמוך יותר )

קטן וכי הנתונים  בקהילה של שירותי בריאות כללית, אך יש לציין כי מספר המקרים

 42.2%-ו 97.9%נאספו רק משתי מרפאות, עם פער גדול באחוזי הדיווח ביניהן )

 ( נמצא גם במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה.77.0%בהתאמה(. אחוז דיווח נמוך )

  בבדיקת שלמות הדיווח לפי מקור איסוף הנתונים הפרטני בכל אחד מהמוסדות

ברוב המוסדות מתרכזת הבעיה במכונים להמטולוגיה  הרפואיים באופן פרטני נמצא כי

(, אך במספר מוסדות קיימת בעיה גם במחלקה 42.2%-ל 100.0%)טווח הדיווח נע בין 

גם במכון לפתולוגיה (. 83.0%-ל 100.0%לרשומות ומידע רפואי )טווח הדיווח נע בין 

וח הדיווח נע בין ( וגם במכון לאונקולוגיה )טו48.0%-ל 97.0%)טווח הדיווח נע בין 

 מסתמנת בעיה במוסדות מסוימים. (90.2%-ל 100.0%

 

 פעילויות מתקנות הולמות שננקטופעילויות מתקנות הולמות שננקטו

 באפריל  29-לתוקף ב ונכנס יםהשינוי .1982בתקנת הדיווח משנת  יםשינוי הוחלו

גורמים מחוץ לבתי ל גםהשינוי העיקרי בתקנה היה הרחבת חובת הדיווח . 2012

 .החולים

 מעבדה לפתולוגיה פרטית בקהילה שלא דיווחה לרישום הלאומי הושלמו נתונים מ

 לסרטן. המעבדה אותרה לראשונה במסגרת עבודת הסקר.

  על היארעותשלמים התבצעה עבודה ייחודית לקבלת נתוניםCLL  Chronic (

lymphocytic leukemia)  בארץ על ידי ניטור פעיל של מקרי אבחנה חדשים של מחלה זו

 תקציר מנהלים 
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התבצעה בשיתוף עם ד"ר רוזה רוכלמר )מחלקה . העבודה 2012-2011בשנים 

 Israeli CLL Study)בארץ   CLLבשם הקבוצה לחקר (,בי"ח שערי צדק ,להמטולוגיה

Group). 

  בנושא וגם ממכבי שירותי בריאות עם נציגים משירותי בריאות כללית התקיימה פגישה

 נים על חולי הסרטן בכלליתהוסכם לבצע הצלבה של הנתו. הלאומי לסרטןדיווח לרישום 

להשלמת מקרים המוכרים להם ואינם  פעמיים בשנהעם נתוני רישום הסרטן  ובמכבי

 .רשומים במאגר נתוני הרישום

  הוקמה וועדה לבחינת הדיווח לרישום הלאומי לסרטן על מחלות סרטן של מערכת הדם

  והלימפה במטרה לשפר את הדיווח, בדגש על דיווח מהקהילה.

 במרכז הרפואי הדסה ה פגישה עם פרופ' יעקב פאר, מנהל מחלקת עיניים התקיימ

סוכם על העברת קובץ הנתונים הרלוונטיים   בנושא הדיווח על מקרים של סרטן העין.

 לרישום הלאומי לסרטן.

 עננה חובת הדיווח לרישום הלאומי לסרטן במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה רו

 ובמכונים להמטולוגיה.

 רפואה בבתי הצוות מהרישום הלאומי לסרטן לבקרות שמבצע מנהל לצרף  הוחלט

תיבדק  על ידי בתי החולים.על מחלות הסרטן מידת יישום חובת הדיווח לבקרת החולים 

 גם איכות הדיווח.

 

  המלצותהמלצות

 המחייב במסגרת הנהלים המפורסמים על ידי אגף מנהל הרפואה שיפורסם  לנסח נוהל

אשר  במכונים להמטולוגיהוממאירות במכונים לאונקולוגיה  של מחלותמאורגן רישום 

 ICD-O-3 (International Classification of Diseasesעל פי אבחנות כולל חובה לקידוד 

for Oncology), כמקובל ברישומי סרטן ובמכונים לאונקולוגיה בעולם . 

  ה פתולוגיתלנסח נוהל של רישום תשוב –לגבי מכונים לפתולוגיה ולציטולוגיה / 

לפי  המחייב גם קידוד המורפולוגיה של השאתבתחום מחלות הסרטן ציטולוגית 

 SNOMED (Systematized Nomenclature ofהמהדורה העדכנית ביותר של 

Medicine)כמקובל במכונים לפתולוגיה בעולם , . 

 שוב חוזר מנכ"ל לגבי חובת הדיווח על מחלות הסרטן והרשומה הרפואית, לפרסם 

 ., לצורך שיפור התיעוד הרפואי בתחום זה1989כדוגמת החוזר שפורסם בנדון בשנת 

 ני, כולל ממכונים לפתולוגיהבטכנולוגיות מקוונות מתקדמות: דיווח אלקטרו להשתמש. 

 כולל בתחום מחלות הסרטן אחריםקיימים מאגרי מידע של  הצלבת נתונים לבצע ,

פאות אמבולטוריות ספציפיות המטפלות במסגרת עבודות מחקר במר נתונים הנאספים

 תקציר מנהלים 
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לתועלת  ,מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן, בחולי סרטן בתוך בתי החולים

  .כל הצדדים

  מאגרי מידע. אפקטיביים להצלבת נתונים ביןלפתח נהלים 

  בדרישות לקבלת רישוי מכוניםלרישום הלאומי לסרטן לכלול את חובת הדיווח / 

 של משרד הבריאות.ולוגיה לפת/  מעבדות

  להמשיך ולקיים קורסים בסיסיים בנושא רישום ומידע רפואי בתחום מחלות הסרטן

 לעובדים שעוסקים ברישום ובדיווח על מחלות הסרטן הן בבתי החולים והן בקהילה.

שונים בנושאים כולל סדנאות תרגול  ,שנתיות-פעילויות הכשרה דוגם להמשיך ולקיים 

 סרטן.מחלות ה בתחום

 תיאור תפקיד של רשם סרטן מוסמך  לפתח(CTR-Certified Tumor Registrar)  כפי

 שקיים בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם.

 כל ההמלצות שהוזכרו לעיל אמורות לשפר גם את עדכניות הנתונים, אך במקביל 

לפעילויות אלו כדאי לשקול גם שימוש במודל האמריקני להערכת שיעורי ההיארעות 

בארץ1.  יתיים בשנה נתונההאמ

  לבצע עבודות בקרה על מדדי שלמות הרישום כחלק מתוכנית העבודה השוטפת של

 , ולא כפרויקט המתבצע אחת לעשור.המרכז הלאומי לבקרת מחלות

  כוח אדם קבוע וייעודי לתכנון ויישום פעילויות הבקרה.להעסיק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 delay adjustmentלתקנון העיכוב בדיווח ) המכון הלאומי לסרטן בארה"בשפותח על ידי מודל מיוחד   
modelנבא מה צריכים להיות שיעורי ההיארעות של הסרטן לשנה מסוימת, על סמך מגמות הצבירה של ( שמ

 .מקרים משנים קודמות

 תקציר מנהלים 
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 הקדמה

א לאסוף ולעדכן מידע על כל מקרי יאוכלוסייה ה-מבוססהמטרה העיקרית של רישום סרטן 

לצורך ולהשתמש בנתוני ההיארעות  והסרטן המאובחנים בקרב האוכלוסייה המוגדרת על יד

תכנון שירותי בריאות, פיתוח תוכניות לאבחון מוקדם ולמניעה וכן לעבודות מחקר בתחום. 

ם נתוניה ;בה באיכות נתוניואוכלוסייה תלויה במידה ר-התועלת של רישום סרטן מבוסס

הקצר ביותר בהפרש הזמנים  הסרטן לפרסמם םנים ועל רישוואמישלמים להיות חייבים 

  .כדי שיוכלו לשמש למטרות שצוינו ,שנת ההיארעותמהאפשרי 

הנתונים איכות לאו , ללא קשר לכמות םערך הנתוניב פוגםבלתי שלם ור מקרים תאי

של ריבוי שלמות באיתור המקרים )כולל רישום ן לכומקרה. עבור כל מקרה שנאספים 

אחד ההיבטים החשובים  מהווה את( multiple primary malignant neoplasms –אתרים 

רמה  אוכלוסייה לצד דיוק ברישום ובקידוד הנתונים.-ביותר של איכות ברישומי סרטן מבוססי

זי ההישרדות המוצגים גבוהה של שלמות באיתור המקרים תבטיח ששיעורי ההיארעות ואחו

  .[1] באוכלוסייה קרובים לערך האמיתי שלהם

( שלמות באיתור המקרים 1הגדרת שלמות ברישום הסרטן מתייחסת לשני מרכיבים: )

(completeness of casefinding) כלומר המידה שבה כל מקרי הסרטן המאובחנים ,

שלמות הנתונים של כל מקרה ( 2) ;באוכלוסייה מוגדרת כלולים במסד הנתונים של הרישום

המועד בו רישום הסרטן מפרסם את  .[2] (completeness of data)הנרשם במאגר הנתונים 

ווח מהיר די. (timeliness)נתוני ההיארעות שלו לשנה נתונה משקף את עדכניות הנתונים 

-בראש סדרי העדיפויות של רישומי סרטן מבוססי עומדשל מידע על מקרי הסרטן 

המוניטין את גם משפר בדרך כלל ומשתמשים בנתונים נועד לתועלתם של ה הואסייה. אוכלו

נתונים פרסום ה)הנתונים קונפליקט בין הדרישה לעדכניות  םקיישל הרישום. יחד עם זאת 

אמנם אין הנחיות בינלאומיות בנדון, אך  .[3] ומדויקיםשלמים למידה בה הנתונים ( מועדב

 ם שהוגדרו על ידי ארגונים מובילים בתחום בעולם. קיימים סטנדרטים ספציפיי

 

רישום מבוסס אוכלוסייה אשר תפקידו לאסוף נתונים  הוא בישראללסרטן רישום הלאומי ה

על דיווח  יםמבוסס רישוםהנתוני על היארעות מחלות הסרטן בקרב אזרחי ישראל. 

לפקודת תקנה  ףבתוק מהמקורות הרפואיים המאבחנים ו/או המטפלים בחולי סרטן בארץ

לניתוח מגמות בתחלואה, בתמותה הנתונים משמשים . [4] 1982משנת בריאות העם 

ההחלטות מקבלי ומהווים בסיס להחלטות בניהול מחלות הסרטן בארץ.  ובהישרדות מסרטן

רישום המתבססים על נתוני  במשרד הבריאותבתחום מחלות הסרטן וקובעי המדיניות 

גופים ו אגודה למלחמה בסרטןה ,קופות החולים .שירותי בריאות תכנוןסרטן לצורך הלאומי ל
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בתחום חוקרים וה תוכניות לאבחון מוקדם ולמניעה,לפיתוח מסתמכים עליהם אחרים 

  .את עבודות המחקר שלהם הרישום נתוניעל מבססים 

, הם המפתח לקבלת החלטות נכונות ואפקטיביותועדכניים אמינים  ,נתונים שלמיםשהיות 

בארץ מצליח להקיף את כל המקרים המחייבים דיווח הלאומי לסרטן אם הרישום ה ותלהשא

בהתאם לסטנדרטים והאם הנתונים המתפרסמים הם עדכניים בקרב אזרחי ישראל 

 .לכל המשתמשים בנתוניםביותר  ותחשוב הן ,המקובלים ברישומי סרטן מובילים בעולם

מי הסרטן, אך במיוחד עבור אלה כל רישולשלמות באיתור המקרים חשובה ההערכת 

מידת שאחרים מגופים ( סביל)איתור מקרים מבוסס על דיווח שאיתור המקרים שלהם 

כדוגמת הרישום  ,[1] אינם בשליטתו של רישום הסרטןשל נתוניהם דיוק הו שלמותה

 בישראל.

 

מידת נעשתה עבודה שיטתית ומעמיקה בקנה מידה ארצי לבדיקת לא  1995עד שנת 

להעריך את שלמות איתור המקרים ברישום הלאומי לסרטן בישראל. על מנת  שלמות

נתוני הרישום הלאומי, איכות לאבטחת  בסיס להקמתה של מערכת בקרהולבנות  הנתונים

סקר מחלות ממאירות במרכז הלאומי לבקרת מחלות צוות תחום  1995-1996בשנים ערך 

על סמך  תבצעהסקר ה .הלאומי לסרטן בשיתוף עם הרישום ,םנתוניהארצי לבדיקת שלמות 

אחוז השלמות של נתוני כי בעבודה זו נמצא  .[5] 1991שומי המוסדות הרפואיים לשנת רי

בבחינת . 89.8%המקרים המחויבים בדיווח היה הרישום הלאומי לסרטן באיתור כלל 

ת מכלל האבחנות של שאתו 92.9%עבור אבחנה נמצא כי הלפי סוגי אלה התפלגות מקרים 

 ממוקדת קרצינומהמהאבחנות של  80.4%, (malignant neoplasms) ממאירות חודרניות

(carcinoma in situ) ,38.0%  מהאבחנות של שאתות בעלות התנהגות גבולית או בלתי

מהאבחנות של שאתות  75.7%-ו (borderline or uncertain behavior neoplasms) ברורה

רשומות במאגר הנתונים של רישום הסרטן.  קיימות, מוח שפירות שנאספו במסגרת הסקר

 Invasive solid) מידת שלמות המאגר לגבי אבחנות של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות

tumors)  ולגבי אבחנות של שאתות ממאירות חודרניות שאינן 94.2%בנפרד הייתה ,

 -( בנפרד והלימפהשל מערכת הדם  מחלות סרטן - Invasive non-solid tumorsמוצקות )

 Myeloid-וב Lymphoid leukemia-ב נמצאבקבוצה האחרונה . עיקר החסר 84.6%

leukemia (72.4 79.1-ו )[6] אחוזי שלמות בהתאמה.  

 ,שנאספו במסגרת הסקר המקריםשצוינו לעיל מתייחסים לכלל  השלמות שנתוני חשוב לציין

אובחנו לפני של חולים אשר צאות הימוגם מקרי , 1991מקרי היארעות של שנת  כלומר,

במקורות המידע שנבדקו שאושפזו או שנעשתה להם בדיקה פתולוגית כלשהי  ,1991שנת 

נתונים . בעבודה זו לא נעשה עיבוד 1991בשנת המחלה  עקב הישנות או חשד להישנות

  .וגם לא נבדקה עדכניות הנתונים 1991שנת נתוני ההיארעות של פרטני עבור 
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שלמות נתוני הרישום למעלה מעשור לאחר ביצוע הסקר הראשון לבקרת  ,2008בשנת 

צורך עלה ה ,[6] אליונקיטת פעילויות מתקנות לשיפור השלמות שהתלוו ו לסרטן הלאומי

מאז הבדיקה הקודמת בייחוד לאור העובדה ש ,תוניםנשלמות ה שלהערכה מחודשת ב

כן ועל מחלות הסרטן, לרישום הלאומי המדווחים  מאגרי מידע נוספיםמידע ומקורות הוקמו 

שהולך דיווח ממוכן  המאפשרת לאור ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות

הארצי הסקר  .ובעדכניותם שלמות הנתוניםנוסף בלשיפור בעתיד  יתרוםבוודאי ומשתכלל ו

, השנה הקרובה ביותר 2005לשנת  החדש התבצע על סמך רישומי המוסדות הרפואיים

 בו הוחל בתכנון הסקר. מועד, 2008ניה ברישום הלאומי לסרטן הושלמו באמצע שנת שנתו

 

  מטרותמטרות

  סרטן הלאומי לרישום ה ם שלנתוניהמאגר ב איתור המקריםאת מידת שלמות להעריך

מקרי בנדון שמבוססת על  תמונת מצבכלומר, לקבל ) 2005שנת נכון ל בישראל

 .(קודמות משנים מקרי הימצאותועל  2005של היארעות 

  2005להעריך את מידת שלמות נתוני ההיארעות של שנת. 

  הנתונים. עדכניותלהעריך את 

  לפי מקורות הדיווח לרישום הלאומי לסרטן הדיווחלהעריך את מידת שלמות. 

  עובדים במערכת הבריאות ה ה בקרבהכשרביצוע פעילויות לזהות נושאים המחייבים

 טן.שעוסקים בדיווח לרישום הלאומי לסר

 לסרטן בות דיווח לרישום הלאומי על אבחנות המחיי שפר את איכות הדיווח העתידיל

 בעידן הטכנולוגיה המשתכללת. ולאתר בעיות אפשריות בתחום

 

 הבאים:פרמטרים הלפי  ההבדיקות להערכת מידת שלמות הנתונים התבצע

 מין

  גיל

 (סוגי אבחנות על פי התנהגות השאת) קטגוריות רחבות של אבחנה

  תוחודרניות ממאירשאתות – malignant neoplasms  בקוד  3)קוד התנהגות 

 .(המורפולוגיה של השאת

 קרצינומה ממוקדת – carcinoma in situ ( בקוד המורפולוגיה של  2קוד התנהגות 

 .השאת( 

  בלתי ברורה  או גבוליתהתנהגות ת ובעלשאתות– borderline or uncertain 

behavior neoplasms ושאתות שפירות – benign neoplasms ( 1קודי התנהגות  

שאתות של המוח  מהן נבדקו רק מורפולוגיה של השאת(.ה בקוד בהתאמה, ,0-ו

 המרכזית.העצבים  ומערכת
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 אתרי מחלה

 .סרטן השד, סרטן המעי ועוד

 ובקהילה מקורות דיווח בתוך בתי החולים

  .ועוד להמטולוגיה ,גיה, לאונקולוגיהמחלקות לרשומות ומידע רפואי, מכונים לפתולו

 רפואיים/בתי חולים  מוסדות

 

ערבים שהוצגו  עבורהנתונים  .לפי קבוצת אוכלוסייהעיבוד לא נעשה בעבודה זו  הערה:

)נוצרים שאינם ערבים  "האחרים"בזמנו באתר הרישום הלאומי לסרטן כללו גם את קבוצת 

המוצגים על ידי הרישום לנתונים השוואה  זו גם בעבודה שביצענוהיות  .ואלה ללא סיווג דת(

 .הוחלט לוותר על עיבוד הנתונים לפי משתנה זה ,לסרטן הלאומי
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 שיטות
 

  תיאור השיטהתיאור השיטה

קיימות מספר שיטות להערכה כמותית של מידת השלמות באיתור מקרים ברישום סרטן. 

שיטתנו בבחר .[7,1]לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות   וידוא המקרים העצמאית 

((the independent case ascertainment method איסוף עצמאי של מידע מתבססת על ש

לאומי ממקורות המטפלים ו/או המאבחנים  / דיווח לרישום סרטן מרכזי המחייביםעל מקרים 

עומת ומוצלבים ל ,נרשמיםהעצמאית במהלך הבדיקה שמאותרים סרטן הקרי מ .חולי סרטן

כדי עם מאגר נתוני רישום הסרטן נבדקים  קרים שלא שולבומ ;מאגר נתוני הרישום הלאומי

חסרים באמת, המקרים ה זאחואז מחושב ו ,אבחנה המחייבת דיווחלאשר שאכן מדובר ב

. אולם לא נמצאים בו הסרטן ורשומים ברישוםאלה שהיו צריכים להיות מדווחים  ,דהיינו

ונחשבת ישירה ומדויקת ביותר, אך היא  ,ידועה ומקובלתנתונים הלבדיקת שלמות שיטה זו 

יקרה וכרוכה בעבודה רבה וקפדנית. עם זאת, היות שניתן להסיק מסקנות תקפות רק על 

טיוב הכרחית לאל השקעה כהנלווים ת ועללקושי ויש להתייחס לבסיס מידע בלתי מוטה, 

מאפשרת בדיקת שלמות של אית דוא המקרים העצמית ושיט .פעילותו של רישום הסרטן

, של מקור מדווח אחד או מסוים או טווח של אתרים, של שנה או טווח של שניםמחלה אתר 

יישום שיטה זו כסקר ארצי שמקיף את כלל האבחנות  .[7,1] של כמה מקורות מדווחים

על סמך רישומי כלל מקורות הדיווח בשנה אחת אפשר לנו לקבל וזאת  המחייבות דיווח

 סרטן בארץ. הלאומי לרישום הכה כמותית וישירה של שלמות מאגר נתוני הער
 

  המקריםהמקריםהגדרת הגדרת 

במסגרת אמבולטורית או את כל החולים שאובחנו ו/או טופלו  המקרים שנאספו כללו

, האלה: שאת ממאירה חודרנית האבחנותמלפחות אחת עם , 2005בשנת במסגרת אשפוז 

של המוח  הושאת שפיר בלתי ברורה או גבוליתבעלת התנהגות שאת  ,ממוקדת קרצינומה

מחלה בטווח ההם: אתרי  ICD-O-3 [8]קודי האבחנות על פי  .המרכזית ומערכת העצבים

 , בקוד המורפולוגיה)ספרה חמישית השאת  התנהגותקודי  עם C00-C80.9הקודים 

די וכן קו (ממוקדת קרצינומה) 2-ו (שאתות ממאירות חודרניות) M code )3 ,6 ,9-ה

)שאתות שפירות( רק  0-בלתי ברורה( וגבולית או )שאתות בעלות התנהגות  1 ההתנהגות

 ,C70-C72של המוח ומערכת העצבים המרכזית קודי האתר טווח בכאשר מדובר 

 C75.1-C75.3.  קודי האבחנות על פי SNOMED [9]  כללו את כל האבחנות שקוד

)כולל( כאשר הספרה החמישית )קוד  9989-ל 8000המורפולוגיה שלהן נמצא בטווח שבין 

שקוד שאובחנו בכל אתר בגוף. אבחנות  9-ו 6, 3, 2התנהגות השאת( נקבעה לקודים 

כללו רק במקרים שאובחנו במוח נ 1-ו 0י ההתנהגות בקוד המורפולוגיה שלהן מסתיים
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מוצגים  2005, גרסת ICD-9-CM [10]על פי  האבחנותקודי  ובמערכת העצבים המרכזית.

ברישומי מקורות המידע עם אבחנה איסוף הנתונים כלל גם מקרים שהופיעו . 1 בטבלה

 משנית של סרטן וחשד לסרטן.בעבר, אבחנה 

 

 2005גרסת , ICD-9-CM קודי על פישנכללו בסקר  אבחנות: 1טבלה 

 ICD-9קוד  האבחנהתיאור 

Malignant neoplasms 140.0-208.9 

Benign neoplasms of brain 
225.0-225.9 

227.3-227.4 

Carcinoma in situ 230.0-234.9 

Uterus (Endometrial stromal sarcoma, low grade, 8931/3) 236.0 

Neoplasm of uncertain behavior of pituitary gland and craniopharyngeal duct and of 

pineal gland  
237.0-237.1 

Neoplasm of uncertain behavior of brain, meninges and other unspecified parts of 

nervous system 
237.5-237.9 

Polycythemia vera (9950/3) 238.4 

Solitary plasmacytoma (9731/3); Extramedullary plasmacytoma (9734/3) 238.6 

Chronic myeloproliferative disease (9960/3) 

Myelosclerosis with myeloid metaplasia (9961/3) 

Essential thrombocythemia (9962/3) 

238.7 

Refractory cytopenia with multilineage dysplasia (9985/3) 238.7 

Myelodysplastic syndrome with 5q- syndrome (9986/3) 238.7 

Therapy-related myelodysplastic syndrome (9987/3) 238.7 

Neoplasm of unspecified nature of brain  239.6  

Neoplasm of unspecified nature of endocrine glands and other parts of nervous system 239.7 

Gamma heavy chain disease; Franklin disease 273.2 

Waldenstrom macroglobulinemia 273.3 

Refractory anemia (9980/3) 284.9 

Refractory anemia with ringed sideroblasts (9982/3) 

Refractory anemia with excess blasts (9983/3) 

Refractory anemia with excess blasts in transformation (9984/3) 

285.0 

Hypereosinophilic syndrome (9964/3) 288.3 

Acute myelofibrosis (9931/3) 289.8 

Personal history of malignancy V10.0-V10.9 

Admission for radiotherapy V58.0 

Admission for chemotherapy  V58.1 

Convalescence following radiotherapy V66.1 

Convalescence following chemotherapy V66.2 

Radiation therapy follow-up V67.1 

Chemotherapy follow-up V67.2 
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  הערות

 בחנות שמסווגות על פימספר אגם  ונכלל בסקר ICD-9-CM  כשאתות בעלות

מספר שאתות שאינן כן ו שפירות שאתותבלתי ברורה או כ /גבולית התנהגות 

סווגו על ידי ארגון  . אבחנות אלוICD-9-CM מופיעות כלל בפרק השאתות של

)בשנת  ICD-O-2 [11]-ב קיבלווכשאתות ממאירות חודרניות הבריאות העולמי 

 .של שאת ממאירה חודרניתקוד התנהגות ( 2000)בשנת  ICD-O-3-( או ב1990

מופיע שלהן  ICD-O-3-בקו תחתון וקוד הבטבלה מסומנות  האמורותאבחנות ה

  בסוגריים ליד תיאור האבחנה.

  של מערכת העצבים המרכזית אבחנה רק מקרי נאספו: 239.7קוד אבחנה לגבי. 
 

  בעיבוד הנתונים המקרים הבאים:לא נכללו 

  סרטני עור מסוג תאי בסיס(basal cell carcinoma-BCC ) ותאי קשקש

(squamous cell carcinoma-SqCC ) ,למעט במערכת המין החיצונית(

מוגדרים כסרטן פולשני אך עקב  ההנקבית והזכרית(. סרטני עור אל

הרישום הלאומי  שכיחותם הגבוהה והפרוגנוזה היחסית מאוד טובה שלהם,

סף אינו או ,לסרטן בישראל, הפועל על בסיס כללים מקובלים בעולם בתחום

במסגרת  סרטני עור מסוג תאי בסיס ותאי קשקש נכללו .[13,12] אותם

עם ( ביחד 173קוד ) משותףבקוד  סווגוהם ICD-9 -איסוף הנתונים כי ב

ולא  לסרטן מיאחרים אשר מחייבים דיווח לרישום הלאומסוגים סרטני עור 

 1-שב יש לציין. בשלב איסוף הנתוניםבין שתי קבוצות אלו ניתן היה להבחין 

 173ארגון הבריאות העולמי הוסיף ספרה נוספת לקוד  2010אוקטובר ב

 ,173.02-ו 173.01 למשל:) של העור SqCC-ו BCCלציון האבחנות של 

 . (לציון אבחנות אלו בעור השפה בהתאמה

 בלתי ברורה בטווח קודי גבולית / ם או בעלי התנהגות גידולי מוח שפירי

(. גידולים אלו לא נכללו blood vessel tumors) 9161-9120ההיסטולוגיה 

 בעבר ברשימת האבחנות המחייבות דיווח לרישום הלאומי לסרטן בארץ

[14].  

  מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות )מקרים שלChronic 

Myeloproliferative Disorders-CMPD) תסמונות מיאלודיספלסטיות של ו

(Myelodysplastic Syndromes-MDS)  חובת  .2001אובחנו לפני שנת אשר

הוחלה עבור מקרים שאובחנו לרישום הלאומי לסרטן  הדיווח על מחלות אלו

ארגון הבריאות העולמי  2000, לאחר שבשנת ואילך 2001בינואר  1-מ
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שאובחנו  לכן מקרים (.ICD-O-3-ב)דרניות אותן כשאתות ממאירות חוסיווג 

 לא נכללו בעיבוד הנתונים. 2001 שנת לפני

 

כי בשלב איסוף הנתונים לא ניתן היה להבחין בין מקרי ההיארעות של שנת חשוב לציין 

למשל, כל חולה חדש  ,למקרי הימצאות משנים קודמות. במכונים לאונקולוגיה 2005

נכלל בדוח המקרים החדשים לשנה זו. רשימה זו  2005שנכנס לרישומי המכון בשנת 

כוללת גם מקרים שאובחנו בעבר והגיעו למכון להמשך טיפול ומעקב עקב הישנות 

המחלה. גם במכונים לפתולוגיה במקרים רבים לא ניתן היה בעת סריקת התיעוד 

להחליט אם מדובר במקרה היארעות או שהבדיקה התבצעה  2005הרפואי של שנת 

מידע מדויק ואמין לגבי שנת . 2005שנות או חשד להישנות המחלה בשנת עקב הי

 ההיארעות ניתן לקבל רק מבדיקת התיק הרפואי של החולה.

, 2005כלל לא רק את מקרי ההיארעות של שנת במסגרת הסקר המידע שנאסף לפיכך, 

ו גם חולים אשר אובחננכללו בסקר אובחנו בשנים קודמות. כלומר, שאלא גם מקרים 

במקורות שנבדקו שאושפזו או שנעשתה להם בדיקה פתולוגית כלשהי  2005לפני שנת 

אפשרה לנו  ההכללת מקרים אל. 2005עקב הישנות או חשד להישנות המחלה בשנת 

נכון לשנת  באופן כללי שום הלאומי לסרטןיהרנתוני מאגר מידת שלמות את הן להעריך 

 שנעשהדבר  ,נפרדאופן ב ,2005של שנת  מידת שלמות נתוני ההיארעות את הןו 2005

שלא נמצאו רשומים במאגר נתוני בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים רק לאחר 

כפי שיתואר ) שלהםהמידע על שנת ההיארעות  וקבלת הרישום הלאומי לסרטן

  .(בהמשך

 

 תיאור מקורות איסוף הנתוניםתיאור מקורות איסוף הנתונים

  :ו/או המטפלים בחולי סרטןאת כל המוסדות הרפואיים בישראל המאבחנים הסקר הקיף 

בתי  –)ממשלתיים ושל קופות החולים( והן מקורות במסגרת הקהילה כלליים בתי חולים הן 

 /המטולוגיהמכונים/מרפאות לאונקולוגיה שניכן ו לפתולוגיה מעבדות פרטיות ,חולים פרטיים

 ים נבדקובתוך המוסדות הרפואיים השונ .בקהילה הפועלים במסגרת שירותי בריאות כללית

ומידע רפואי, מכונים לפתולוגיה, מכונים לאונקולוגיה ומכונים  לרשומותהמחלקות 

משתי מרפאות אמבולטוריות המטפלות באחד מבתי החולים נאספו גם מקרים מטולוגיה. לה

נתונים נאספו ה. מהמרפאה הגינקואונקולוגית ומהמרפאה האורואונקולוגיתבחולי סרטן: 

טלת חובת הדיווח גם על מרפאות ספציפיות המטפלות בחולי סרטן הצורך בהלצורך בדיקת 

של משרד  המצוינים בתקנת הדיווח מקורות הדיווח האחרים בתוך בית החוליםלמעבר 

 .[4] 1982הבריאות משנת 
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באחד מבתי החולים לא התבצע קידוד אבחנות במחלקה לרשומות ומידע רפואי בתקופה 

לכן לא ניתן היה לשלוף  .ב שינויים במצבת כוח האדםעק 2006לסוף  2004שבין אוגוסט 

 .לסקראת המידע הרלוונטי ממאגר הנתונים של בית חולים זה 

 

  שנאספושנאספוהנתונים הנתונים תיאור תיאור 

הרפואי/בית החולים, מקור איסוף הנתונים בתוך בית שם המוסד אספו הם: נהנתונים ש

יטולוגיה, מכונים )מחלקות לרשומות ולמידע רפואי, מכונים לפתולוגיה ולצ החולים

מאגר  מולשילוב ל, נתונים מזהים ששמשו (ומקורות אחרים לאונקולוגיה ולהמטולוגיה

אבחנה/אשפוז, אתר  שנתשנת לידה, מין, וכללו:  לסרטן רישום הלאומיההנתונים של 

 המחלה והמורפולוגיה של השאת, אם נרשמה.

 

  שלבי העבודהשלבי העבודהתיאור תיאור 

 (.40עמ'  1 ם)תרשיהעבודה נערכה במספר שלבים 

 

  הנתוניםמקורות המידע ואופן קבלת  מיפוי. 1

לפי  הנדרש לביצוע העבודה אדםהכוח גיוס  תכנוןנועד לצורך היערכות תקציבית,  המיפוי

  .מחשובהמערכת צרכי והערכת אזורים 

 מקורות המידע נמצא כי:מיפוי במסגרת 

  שום הלאומי לרי מוכרתאחת המעבדות הפרטיות לפתולוגיה בקהילה לא הייתה

 לסרטן

  של מחלות סרטן המטופויטיות.מאורגן ברוב המכונים להמטולוגיה אין רישום 

  החולים החדשים המתקבלים עבור עדיין קיימים מכונים לאונקולוגיה שאינם מנהלים

של אתר המחלה, המורפולוגיה של וקידוד רישום רישום מסודר שאמור לכלול במכון 

 השאת, תאריך האבחנה ועוד.

 למעלה ממחצית בתי החולים לא מקדדים במכונים לפתולוגיה את מורפולוגית ב

או ברשימת  SNOMED, ובאלה שמקדדים משתמשים במהדורות ישנות של השאת

 . קודים פנימיים של המכון

טפסים באמצעות  מטפל / ידני לפי מקור מאבחןבוצע באופן נתונים האיסוף  זאתלאור 

 .שהוכנו על ידינומיוחדים 

 

 ח אדם והכשרת כגיוס ו. 2

מיומנויות ייחודיות  ןוה מיומנויות בזיהוי ובקידוד אבחנות סרטןהן  מחייבת ת הבקרהעבוד

הוכשרו במיוחד לביצוע שלפיכך גויסו סטודנטים לרפואה  לבקרה בתחום מחלות הסרטן.

רשמי הלאומי לאיגוד ה)רשמת סרטן מוסמכת מטעם  ידי גב' יהודית פישלר על עבודה זו
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הנחיות לאיסוף  יםהכולל יםמיוחד כיםמסמ נוהוכאת הפרויקט. שריכזה  ,סרטן בארה"ב(

תחייבות לשמירה על סודיות רפואית, החתמו על הוכל העובדים החדשים ולקידוד.  נתוניםה

 .רד הבריאותכמקובל במש

 

 פעילות מקדימה וקבלת אישורים . 3

  /או המטפלים בחולי סרטן בארץלזכות בשיתוף הפעולה של המקורות המאבחנים ו כדי

 כל אחד ממנהלי המוסדותלשלח נרפואיים, התיקים נתונים ולנגישות לו בצי נתוניםולקבל קו

הסבר על הרקע לביצוע עבודת הבקרה ועל מקדים. המכתב כלל מכתב הרפואיים 

 ,שבאחריותו במוסדכל אחד  ,הרלוונטייםהמדווחים בקשה ליידע את המקורות  ;חשיבותה

והתחייבות מצידנו לעמוד בכל המוכתב על פי חוק מאגרי  ;פעילות הבקרה המתבצעתעל 

 מידע במדינת ישראל, ולא לפנות אישית למי מהחולים או משפחותיהם.

הנדרשים  לקבלת הנתוניםישיר לכל המקורות המדווחים מכתב בקשה נשלח  לאחר מכן

במחלקות לרשומות  ICD-9-CMבו פורטו קודי האבחנות שבבקרה )על פי  ,עבור כל חולה

 / במכונים SNOMEDבמכונים לאונקולוגיה והמטולוגיה ועל פי  ICD-O-3ומידע רפואי, 

לאחר שהתקבלו אישורים לקבלת קובצי נתונים איסוף הנתונים החל  .(מעבדות לפתולוגיה

 ולנגישות לתיקים הרפואיים.

 

 איסוף נתונים . 4

 תבצע: הלהכללה בפרויקט הבקרה המקרים העונים על הקריטריונים  איסוף

  רשומות ממוכנות על פי מפתח על ידי סריקת  –במחלקות לרשומות ומידע רפואי

 .האבחנות

  דוחות היסטולוגיה וציטולוגיה עלי ידי סריקת  –במכונים לפתולוגיה ולציטולוגיה

 . ודוחות של ניתוחים שלאחר המוות

  או תיקים  רשימות של חוליםיקת על ידי סר –במכונים לאונקולוגיה ולהמטולוגיה

 . 2005בשנת חדשים חולים  רפואיים של

רפואיים על פי רשימות התיקים הבדיקת  ההתבצעבמכונים להמטולוגיה נציין כי 

מיוחדות שהופקו למטרה זו )רשימות של חולים שעברו בדיקות מיוחדות, כמו 

ריות מיוחדות, / בדיקות מולקול flow cytometry / בדיקות של משטחי מח עצם

 (.2005קרו במכון בשנת יורשימות כלליות של חולים שב

 

ממספר ועל גבי קובצי מחשב )בעיקר מהמחלקות לרשומות ומידע רפואי הנתונים התקבלו 

 ברשימות ידניות )בעיקר ממכונים להמטולוגיהו א (ולהמטולוגיה מכונים לאונקולוגיה

צוות הבקרה בסריקה ידנית )בעיקר ממכונים  בידי או נאספו (וממספר מכונים לאונקולוגיה

לא היה שקידוד המורפולוגיה , או ת השאתקידוד של מורפולוגילא היה ם בה לפתולוגיה
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אבחנות רשימת השליפת דוחות לפי  אפשרה ולאישנה הייתה או שמערכת המחשוב , שלם

 . (סרטןהרישום של מחלות  לא היהשברובם  להמטולוגיהממכונים כן ו ,בבקרהנכללו ש

חודשים רק הבמכונים לפתולוגיה  נסרקוהיות שהסריקה הידנית כרוכה בעבודה רבה, 

  .2005של שנת  , אוגוסט ודצמברסראמ

גית באחד וקובצי המחשב שהתקבלו מהמרפאה הגינקואונקולוגית ומהמרפאה האורואונקול

 .וםכללו חולים שנרשמו במסגרת עבודות מחקר בתחהגדולים בארץ החולים מבתי 

 29מחלקות לרשומות ומידע רפואי,  32)דיווח  מקורות 112-נתונים מ בסך הכול נאספו

מכונים  7מבוגרים,  –מכונים להמטולוגיה  23מכונים לאונקולוגיה,  19מכונים לפתולוגיה, 

 5בתי חולים,  34מוסדות רפואיים ) 41-ב מרפאות אמבולטוריות( 2-ילדים ו –להמטולוגיה 

  מרפאות במסגרת הקהילה(. 2-ו הילפתולוג מעבדות פרטיות

 

 הנתונים יכוזקידוד, מחשוב ור. 5

 שיטת ריכוז הנתונים במסגרת הסקר כללה בשלב ראשון בניית קובץ נפרד לכל מוסד רפואי. 

נתונים של כל מוסד רפואי בנפרד מול מאגר הנתונים של רישום  הצלבתשיטה זו אפשרה 

של  ההצלבההרפואי, וכן התקדמות בעיבוד תוצאות הסרטן והסקת מסקנות ברמת המוסד 

נתוני מוסד רפואי אחד תוך כדי המשך איסוף הנתונים ממוסדות רפואיים אחרים. בסיום 

  הפרויקט נבנה קובץ כללי, של כלל המקורות בכל המוסדות הרפואיים.

 הנתונים לכל מוסד רפואי הייתה כרוכה במספר פעילויות: ץקובבניית 

 על ידי נתונים שהתקבלו ברשימות ידניות או שנאספו ידנית הוקלדו  ב:קידוד ומחשו

. אתר המחלה ומורפולוגית השאת EXCELבפורמט אחיד בתוכנת צוות הבקרה 

חלק  .של ארגון הבריאות העולמי ICD-O קודדו על פי המהדורה השלישית של

ללו את כ -בעיקר אלה ממחלקות לרשומות ומידע רפואי  -מקובצי מחשב שהתקבלו 

קודי האבחנות אולם בקבצים אחרים הקידוד לא היה שלם או שלא היה קיים כלל, 

משמעות הדבר היא, כי  ולפעמים אפילו לא נרשמה האבחנה האונקולוגית הסגולית.

 להקליד ולקודד גם חלק נכבד מהנתונים שהתקבלו בקבציםנאלץ צוות הבקרה 

רות ממוכנים, התקבלו בפורמטים ממקושהתקבלו נתונים בנוסף לכך, ה. ממוכנים

להצלבה מול מאגר  םפורמט אחיד המתאי בנייתשונים והושקעה עבודה רבה ב

 הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.

 :בניית צורך לו שימששהתקבלו ממקורות הדיווח השונים  הנתונים בקרת אבחנות

 י)על פ שנקבעו להכללה בסקר קודי האבחנותקובץ נתונים שכולל רק את 

 ICD-9-CM ,ICD-O-3 ו-SNOMED .) מקרים שלא נכללו ברשימת האבחנות

  להכללה בסקר נגרעו מהקובץ.
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 :מאגר הנתונים של רישום הסרטן מקושר לקובץ  בדיקת מספרי תעודות זהות

מרשם התושבים ומספרי תעודות הזהות נבדקים מול מאגר זה בעת הכנסת 

חיצוני לרישום הסרטן, עלולים  הנתונים. בכל מקרה של הצלבת מקרים ממקור

, לצורך זיהוי לכן. מספרי תעודות זהות שגויים להקטין את הסיכוי להצלחת ההצלבה

בלי ספרת  / )רישום עם ספרת ביקורת מאפייני רישום של מספרי תעודות זהות

ובניית קובץ בו מספרי תעודות מהם נאספו הנתונים במקורות השונים  ביקורת(

של  מדגם אקראימקור של איסוף נתונים כל ב נבדקרה אחידה, הזהות רשומים בצו

התבצעה , . בנוסףמאגר הנתונים של משרד הפניםמול מספרי תעודות הזהות 

מספרי ו לנושא תקינות מספרי תעודת הזהות בעזרת תוכנה ייחודית ה שלבדיק

י אינם אזרחשנמצא בבדיקה זו כי הם חולים  .תוקנואותרו ויים ושג תעודות זהות

 נגרעו מהקובץ. -ולכן אין לגביהם חובת דיווח לרישום  – ישראל

 חולי סרטן יכולים להיות מאובחנים ו/או כידוע,  :ובדיקת מקרים כפולים שילוב מידע

מטופלים במחלקות או במכונים שונים באותו מוסד רפואי, ולעתים ייתכן שאותו 

וסד רפואי אחר. לכן חולה עובר או מועבר להמשך אבחנה ו/או טיפול ומעקב למ

רישומים  -ברור כי במסגרת איסוף הנתונים התקבלו לעתים רישומים כפולים 

, המתייחסים לאותו שנאספו מכמה מקורות המאבחנים ו/או המטפלים בחולי סרטן

תקבל ממקורות הדיווח שהנעשה שילוב של מידע מחלה לגבי כל מקרה  .אדם

רשם פעם אחת בלבד כל מקרה נו שם,הזהות והעל בסיס מספר תעודת השונים 

גם ברישום הסרטן  (.פתנוס תראשוני שאת)למעט במקרים שאובחן באותו חולה 

 הןאותו מוסד רפואי והן מדיווחים מכמה מקורות דיווח על אותו מקרה  מתקבלים

אלא אם כן רשם פעם אחת בלבד נ ממוסדות רפואיים שונים, אך מובן שכל מקרה

ראשוני נוסף. לגבי כל מקרה מדווח נעשה ברישום חלה מאובחן באותו חולה אתר 

הסרטן שילוב של מידע המתקבל ממקורות הדיווח השונים ליצירת רשומה מלאה 

  אחת לכל חולה.

רשומה אחת מלאה לכל  בנייתצורך להכפולים במסגרת הסקר  הרישומיםבדיקת 

ולה אתר ידה ואובחן באותו חבמאתרים ראשוניים נוספים  / ורישום אתר מקרה

התבססה על הכללים הבינלאומיים לרישום ריבוי אתרים של  ,ראשוני נוסףמחלה 

משמשים גם את הרישום הלאומי לסרטן  כללים אלו .[15] ארגון הבריאות העולמי

  .בארץ

שהתקבל ממקורות איסוף הנתונים השונים באותו מוסד  שילוב המידעבמסגרת 

נקבעו קודי מקור פרטניים וקודים . תוניםכל המקורות שמהם נאספו הנ נרשמו רפואי

אבחנה בין מקרים שהתקבלו ממקור מדווח אחד לצורך לשילובים שונים של מקורות 

 את הגדיררישום מקורות המידע  שהתקבלו ממספר מקורות דיווח. ובלבד לבין אל
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המקרה נתוני הבסיס למידע על המקרה. ככל שהבסיס למידע רחב יותר )כלומר 

פר רב יותר של מקורות(, הסבירות שהמקרה יימצא ברישום הסרטן מסמ והתקבל

עולה, ואם המקרה לא נמצא ברישום, הסבירות שהוא אכן צריך להיות רשום שם 

מקרה הגבוהה באותה מידה. תיעוד המקורות שימש גם ככתובת לחזור אליה אם 

קיומה לאישור  רפואיהלא נמצא רשום ברישום הסרטן והיה צורך לבדוק את התיק 

  בת דיווח.יאבחנה המחישל 

כך יצרנו קובץ מלא לכל מוסד רפואי בלי מקרים כפולים, עם ציון כל המקורות 

 שמהם התקבל המידע בעבור כל מקרה.

באיתור סרטן לרישום הלאומי השל  חשוב להדגיש כי בדיקת שלמות הנתונים

ו/או  המקרים לפי מקורות הייתה בדיקה של הימצאות המקרים המאובחנים

המטופלים במקורות הרפואיים השונים בארץ, במאגר הנתונים של רישום הסרטן. 

שלמות הדיווח מכל מקור ומקור לרישום הסרטן, וזאת  אינה מעידה עלבדיקה זו 

בגלל שיטת רישום מקורות קבלת המידע )מקורות הדיווח( ברישום הסרטן, שאינה 

ם התקבל מידע לגבי כל מקרה מלא ומדויק של כל המקורות שמה אמאפשרת וידו

 על שיטת בדיקת שלמות הדיווח בעבודה זו יפורט בהמשך. ומקרה.

 

  הצלבה. 6

כל קובץ נתונים של מוסד רפואי הוצלב  ,5לאחר שהושלמו כל הפעילויות כמפורט בסעיף 

באמצעות תוכנת  התבצעהההצלבה בנפרד מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. 

מאפשרת זיהוי המקרים לפי מספר תעודת  אשר)המשמשת ברישום הסרטן(   Linkage-ה

זהות, שם משפחה ושם פרטי, לרבות בדיקה לפי איות וכן לפי פרטים דמוגרפיים אחרים 

 מוסדות רפואיים. 41-סך הכול הועברו להצלבה נתונים שנאספו מ כגון מין ושנת לידה.

עם בעיות טכניות ואחרות שגרמו לעיכובים  תההצלבות היו כרוכות בהתמודדולציין כי חשוב 

עקב  בחמישה מוסדות רפואיים גדולים היה צורך לחזור על ההצלבותבקרה. הבעבודת 

מקרים הרוב כבר , וזאת לאחר שנבדקו ברישום הסרטן בעיה טכנית בביצוע ההצלבהזיהוי 

דות במספר מוס .בסעיף הבא(משולבים מופיעה -הגדרת המקרים הלא) משולבים-הלא

נדרשה הצלבה חוזרת עקב זיהוי מספר רב של מקרים עם רישום שגוי של מספר אחרים 

רק מדגם מול מאגר הנתונים של משרד הפנים נבדק טרם ההצלבה כאמור,  .הזהותתעודת 

בדיקה של נעשתה  כמו כן .נתוניםהמכל מקור של איסוף אקראי של מספרי תעודות הזהות 

 יוההזהות תעודת  ימספרהיו מקרים בהם נמצא כי ך , אהזהותרי תעודת תקינות מספ

מספרי תעודות לשם החולה. הזהות תקינים אך לא הייתה התאמה בין מספר תעודת 

 הועברו להצלבה חוזרת מול מאגר נתוני רישום הסרטן. והמקריםתוקנו הזהות 
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ם מקרים בהם נרשמו לחולה גידולים מרובים )אם ברישום הסרטן ואם במקריבבנוסף, 

היה צורך לעבור ושורות משוכפלות מרישום הסרטן שנאספו על ידי צוות הבקרה( התקבלו 

שאינן רלוונטיות לגידול  כאלואו ו/השורות העודפות של ידנית ויזואלית לצורך מחיקה עליהן 

ונמשכו  2009 שנת ההצלבות החלו באמצע. הסקרבמסגרת  פונאסנתונים לגביו שהספציפי 

 (אחריםרפואיים ממוסדות ומחשוב הנתונים שנאספו  , קידודוף נתוניםתוך כדי המשך איס)

 .2012עד סוף שנת 

 

 בדיקת תוצאות ההצלבה ועיבוד נתונים ראשוני. 7

רפואיים הוצלבו פרטנית מול מאגר הנתונים של הרישום המוסדות ה 41-משנאספו  הנתונים

הוגדרו  ום הסרטןמקרים שנמצאו רשומים במאגר הנתונים של ריש. ןלסרט יהלאומ

 ןמקרים שלא נמצאו רשומים במאגר הנתונים של רישום הסרט ."מקרים משולבים"כ

 ".משולבים-מקרים לא"הוגדרו כ

ברישום הסרטן רק לאחר אישוש מספרי  "מקרים חסרים"משולבים נחשבים -מקרים לא

וניים שני פרמטרים המהווים בסיס להצלחה בהצלבת נתונים חיצ –תעודות הזהות והשמות 

ם הרפואיים לאישור אבחנה ולאחר שנבדקו התיקי –עם מאגר הנתונים של רישום הסרטן 

  המחויבת ברישום במאגר הנתונים של רישום הסרטן.

המוסדות  41מתוך  39-בהתבצעה משולבים -בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים הלא

עיבוד נתונים ראשוני כי שנמצא בהיות  ,לגבי שני המוסדות הנותריםשנאספו מהם נתונים. 

, הנחנו כי על פי משתנים של גיל, מין ועוד (selective) אינם בבחינת קבוצה ברירניתהם 

באורח ניכר כדי לשנות  בהםהכללתם בהמשך העבודה לא יהיה עיבוד תוצאות הצלבתם ו

 אלו נעצרה בשלב זההרפואיים המוסדות ה. העבודה על נתוני שני את ממצאיה הסופיים

  ו בעיבוד הנתונים.נכלללא  והם

התקבל מחלוקת מספר המקרים המשולבים במספר המקרים הכללי אם כן,  ,אחוז השילוב

רטן, מוסדות רפואיים והוצלב מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לס 39-שנאסף מ

 .100-והכפלת התוצאה ב

הנתונים של רישום  אך אחוז שילוב אינו בהכרח אחוז שלמות. אחוז השילוב מרמז כי מאגר

משולבים -הסרטן שלם לפחות באחוז זה, אך יכול להיות שאפילו ביותר, כי המקרים הלא

מידת השלמות של נתוני רישום נבדקו פרטנית לאישוש אבחנה המחויבת ברישום.  טרם

הסרטן באיתור המקרים צריכה להימדד על בסיס מספר המקרים החסרים ולא על בסיס 

  שולבים.מ-מספר המקרים הלא

 

 משולבים -לאבדיקת תיקים רפואיים של מקרים . 8

משולבים נועדה לאישוש אבחנה המחייבת דיווח -בדיקת תיקים רפואיים של מקרים לא

בדיקה היסטולוגית /  –לרישום הסרטן ולאיתור הבסיס לאבחנה )בסיס מיקרוסקופי 

 ות  שיט
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יוכימיות ואימונולוגיות ציטולוגית או בסיס קליני בלבד, כולל בדיקות הדמיה ובדיקות ב

 ספציפיות(. הבסיס לאבחנה מהווה סמן חשוב לתוקף הנתונים ברישומי סרטן בעולם. 

של שם משפחה ושם פרטי  ,בדיקת התיקים התבצעה לאחר שכל מספרי תעודות הזהות

זהות משולבים נבדקו במאגר הנתונים של מרשם התושבים. מספרי תעודות -המקרים הלא

המקרים נבדקו שוב באופן פרטני מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי. שגויים תוקנו ו

הושלמו )מקרים משולבים( עבור המקרים שנמצאו רשומים במאגר נתוני הרישום הלאומי 

המקרה  נכללפרטי המחלה )האתר הראשוני והמורפולוגיה(, תאריך האבחנה והתאריך בו 

יעים במאגר נתוני הרישום הלאומי מקרים שנמצא כי אינם מופרק ברישום. לראשונה 

 הועברו לבדיקת תיקים רפואיים לאישוש אבחנה המחויבת ברישום. משולבים( -)מקרים לא

 

עבור כל מוסד משולבים הונפקו -רשימות לבדיקת התיקים הרפואיים של המקרים הלאה

 הבדיקה התבצעה בכל מקורות איסוףלפי המקורות שמהם נאספו הנתונים. רפואי בנפרד 

מקרים נקבעו כחסרים רק לאחר שנמצא במסגרת בדיקת התיק הרפואי כי האבחנה המידע. 

 . אכן מחייבת דיווח

כן נגרעו -מקרים של אבחנות חשודות שנמצא כי נשללו או שלא אושרו נגרעו מהקובץ. כמו

מהקובץ מקרים שנכללו באיסוף הנתונים עקב טעויות הקלדה או קידוד אבחנות שגוי בבתי 

 חולקובתום הבדיקה הכללה בעיבוד הנתונים. ה קריטריוניענו על ומקרים שלא ם חוליה

 .לגריעההמקרים לשתי קבוצות: מקרים חסרים ומקרים 

 

  הלימה-אימקרי  . בדיקת9

משולבים מתייחסים לחולים שלא נמצאו רשומים כלל בנתוני הרישום -המקרים הלאכאמור, 

אבחנה הם שנמצאו רשומים ברישום הסרטן אך הלימה מתייחסים לחולי-מקרי אי. הלאומי

הלימה, אם כן, הם -שונה מזו שנאספה במסגרת הבקרה. מקרי איברישום  המתועדת

בקודי האתר הראשוני של המחלה ו/או המורפולוגיה של  התאמהמקרים שנמצאה בהם אי 

ופיע השאת בין המתועד במקורות האבחון או המקודד על ידי צוות הבקרה לבין הקידוד המ

 אי .(discrepancies) הלימה"-"מקרי אילהלן  – סרטןל הלאומירישום הבמאגר נתוני 

 :ההלימה בקודים מחייבת בדיקה על מנת להחליט

  מחסר במידע בשלב אי ההלימה נובעת מדובר למעשה באותה המחלה והאם

 ?או מסיבה אחרתמקורות האבחנה השונים ין ב קידודהכללי משוני בהקידוד, 

  (על זה שמופיע ברישום הסרטן )מקרה חסרובר באתר מחלה נוסף מדהאם?  

 האם האבחנה שנאספה במסגרת הסקר אכן מחייבת הכללה ברישום הסרטן? 
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בדיקת מקרי האי הלימה התבצעה בשלב ראשון ויזואלית )חזותית( על ידי בחינת . א9

חליט רק על קודי אתר המחלה והמורפולוגיה של השאת, ובמקרים רבים ניתן היה לה

בין המתועד  בקודים ההתאמהאי מדובר באותה המחלה וכי בסיס בדיקה זו כי אכן 

במקורות האבחון או המקודד על ידי צוות הבקרה לבין הקידוד המופיע במאגר נתוני 

משיטות קידוד שונות או מקידוד בשלבים שונים של  הנבעלסרטן  הלאומירישום ה

 מה הועברו לבדיקת תיקים רפואיים. הלי-שאר מקרי האי .האבחנהתהליך 

הלימה התבצעה עבור כל מוסד רפואי -איהמקרי התיקים הרפואיים של בדיקת . ב9

)מקרים  שהוחמצואותרו אבחנות  זובמסגרת  .מוסדות רפואיים( 39)סה"כ  בנפרד

נרשמו בעבר כבר ש אלולנוספו שהסרטן רישום דיווח למחויבות בקרי, מחלות , חסרים(

מחלות גם  אך ,(multiple primary malignant neoplasms) חוליםהם עבור אות

, כמו למשל מקרים של סרטני שנוספו לאבחנות קודמות רישוםבת ויבומח ןאינלמעשה ש

ההכללה קריטריוני  לעשאינן עונות אבחנות או עור מסוג תאי בסיס ותאי קשקש 

. 2001ו לפני שנת שאובחנMDS ושל  CMPDכמו מקרים של  הסקרלעבודת שנקבעו 

כיוון שלחולה משולבו עם מאגר נתוני הרישום הלאומי מהקבוצה השנייה מקרים ה

שונה אבחנה )ברישום הסרטן  שמחייבת הכללהאחרת אובחנה בעבר מחלה ממארת 

עיבוד (. מקרים אלו נגרעו מקובץ הסקרנאספה במסגרת  / מהאבחנה שהתקבלה

שנאספו או התקבלו מחייבות דיווח ה אבחנות עלהבקרה התבצעה רק  כי הנתונים

קבוצות:  3-בתום הבדיקה חולקו המקרים ל הסקר.ממקורות איסוף הנתונים במסגרת 

 .גריעההלימה, מקרים חסרים ומקרים ל-מקרים משולבים לאחר בדיקת אי

 

 עיבוד נתונים סופיו בין מוסדות רפואיים ריכוז נתונים כללי, ביטול רישומים כפולים. 10

 / אחוז השלמות באיתור המקרים ברישומי סרטן מתייחס למספר הגידולים )אבחנות כידוע,

-בדיקת "מקרים לא –מחלות( ולא למספר החולים ולכן רק לאחר שהושלמו שתי הבדיקות 

הלימה" ניתן היה לקבל את המספר הנכון של המקרים -משולבים" ובדיקת "מקרי אי

ר גידולים( של נתוני רישום הסרטן באיתור "החסרים" ולחשב את אחוז השלמות )לפי מספ

 המקרים.

שנאספו מהם הרפואיים המוסדות  41מקרב  39בסך הכול נכללו בעיבוד הסופי נתוניהם של 

פיעו ביותר מקובץ הואוחדו לקובץ נתונים מסכם. מקרים שוהנתונים  הקבצים שולבו נתונים.

פיע כל הוקובץ הנתונים המסכם נתונים אחד אותרו על בסיס מספר תעודת זהות ואוחדו. ב

  .ראשוני נוסףמחלה אובחן באותו חולה אתר אלא אם כן אחת בלבד מקרה רק פעם 

התקבל מחלוקת מספר המקרים המשולבים במספר המקרים הכללי  אחוז השלמות הסופי

 .100-והכפלת התוצאה ב ,10-ו 9-ו 8כמפורט בסעיפים  ,שנותר לאחר שנגרעו מקרים
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 ובדיקת עדכניות הנתונים נים עבור שנת האבחנהעיבוד הנתו

נתונים ברישומי סרטן יכולה להיעשות לכל הפחות לאחר שנתיים משנת הבקרת שלמות 

ההיארעות, מועד שבו נתוני הרישום, על פי המקובל בעולם, אמורים להיות מושלמים 

ניה נעשה )השנה שעל בסיס נתו 2005נתוני ההיארעות של שנת  .[16]ומוכנים לפרסום 

כאשר שנת האבחנה  ,2007הסקר( היו אמורים להיות מושלמים, אם כן, בסוף שנת 

)או שנה מוקדמת יותר במקרים של מקרי ההימצאות שנאספו  2005המתועדת ברישום היא 

במסגרת הסקר( ותאריך ההכללה של המקרים המתועד ברישום היה אמור להיות לפני סוף 

כללה של המקרים במאגר הנתונים של רישום הסרטן . המידע לגבי שנת הה2007שנת 

ו נכלללמשל, ש ,2005. מספר רב של מקרי היארעות של שנת עדכניות הנתוניםמלמד על 

 2005כי נתוני ההיארעות של שנת יכולים לרמוז ואילך  2008ברישום הסרטן הלאומי בשנת 

ו ברישום נכללש 2005לא היו מעודכנים במועד פרסומם לציבור. גם מקרי היארעות של 

 2006) 2005-אך נרשמה להם בטעות שנת אבחנה מאוחרת יותר מ 2007לפני סוף שנת 

כפי שהם מפורסמים  2005וכו'(, אינם כלולים למעשה בנתוני ההיארעות של שנת  2007או 

 לציבור. 

בעת לסרטן בעבודה זו כל המקרים שהועברו להצלבה ונמצאו רשומים ברישום הלאומי 

לאחר  למעלה משנתייםברישום  לראשונהו נכללנחשבו משולבים, גם אם המקרים ההצלבה 

שנת האבחנה וגם אם שנת האבחנה שנרשמה ברישום הסרטן הייתה מאוחרת משנת 

ההתייחסות לסוגיה של עדכניות הנתונים כלולה בהצגת נתוני ההיארעות של שנת . 2005

2005. 

האבחנה כפי שנרשמה ברישום הלאומי אבחנה, נרשמה שנת הבהצגת המקרים לפי שנת 

לא השתלבו כלל עם אשר עבור מקרים  .לסרטן עבור המקרים ששולבו בהתאמה מלאה

מקרים  , אונתוני הרישום הלאומי וסווגו כמקרים חסרים לאחר בדיקת התיק הרפואי

הלימה ברישום שנת -נמצאה בהם אישהשתלבו עם מאגר נתוני הרישום הלאומי אך 

שנה שנרשמה על ידי צוות הבקרה לבין השנה הנקובה במאגר נתוני הרישום האבחנה בין ה

במקרים  .על פי המתועד בתיק הרפואי של החולה, נרשמה שנת האבחנה הלאומי לסרטן

שלא נמצא בתיק הרפואי תיעוד לגבי שנת האבחנה ולא ניתן היה לשער על פי המתועד את 

ישומי סרטן במקרים כאלה, לשנה בה השנה האמיתית, נקבעה שנת האבחנה, כמקובל בר

 .2005התקבל המידע, קרי במקרה שלנו לשנת 
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 בדיקת שלמות הדיווחעיבוד הנתונים עבור 

נתונים בתוך ההלאומי לסרטן לפי מוסד רפואי ו/או מקור  לרישוםבדיקת שלמות הדיווח 

 ,כאמור .לא יכלה להתבצע על בסיס כלל המקרים שנאספו במסגרת הסקרהמוסד הרפואי 

מוסדות נאסף המידע מכמה  כאלה עבורםגם  המקרים שנאספו במסגרת הסקר כללו

לא ניתן ו בתוך המוסד הרפואי המאבחנים ו/או המטפלים בחולי סרטןמקורות רפואיים ו/או 

אי  .סרטן מאיזה מקור דווח המקרה לרישוםהלאומי להיה לוודא על פי המתועד ברישום 

 עיבוד הנתונים התבצע ,רפואי באופן כלליכל מוסד יווח של הערכת שלמות הדצורך ל ,לכך

של מקורות הערכת שלמות הדיווח צורך ל. ממוסד רפואי יחידרק על בסיס המקרים שנאספו 

התבצע עיבוד הנתונים על המקרים  ,האבחנה השונים בכל מוסד רפואי באופן פרטני

הרישום  ותו המוסד הרפואי.שאותרו במוסד רפואי אחד בלבד וגם במקור נתונים יחיד בא

של מקרה שאותר במקור נתונים אחד בלבד במסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן 

כי המקרה אינו מופיע ובעבודת הבקרה נמצא תלוי בדיווח מאותו המקור בלבד ולכן במידה 

התבצעה לפי שלמות הדיווח  תבדיק. י אותו מקורמשמעו כי לא דווח על ידהלאומי  ברישום

בתוך בית החולים )מחלקות לרשומות נתונים שתנים שונים של מוסד רפואי וכן לפי מקור מ

 , מכונים לאונקולוגיה מכונים לפתולוגיה ומכונים להמטולוגיה(. ומידע רפואי

 

 עיבוד הנתונים נחלק לארבעה חלקים

שלביה ותיאור כלל המקרים שנאספו , העבודהנתונים על היקף  נתונים כלליים. פרק ראשון:

  .ועובדו במסגרת הסקר

 

 )מקרים כלל המקרים  –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  פרק שני:

 בדיקת כלל המקרים לפי מגוון משתנים. מוסדות רפואיים(. 39-מ

 

ות של מקרי היארע –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  פרק שלישי:

שנאספו במסגרת הסקר לפי  2005בלבד. בדיקת מקרי ההיארעות של שנת  2005שנת 

 הנתונים. עדכניותמשתנים שונים. הפרק כולל גם בדיקה של 

 

חושבו  3-ו 2אחוזי השלמות של נתוני רישום הסרטן באיתור המקרים המוצגים בפרקים 

הלימה, לאחר -ן של מקרי אימשולבים וה-לאחר שנבדקו תיקים רפואיים הן של מקרים לא

כאשר כל שנמחקו מקרים שלא נכללו בהגדרות להכללה בסקר ונבדקו המקרים הכפולים 

  .למעט במקרים שאובחן באותו חולה אתר ראשוני נוסף ,רשם פעם אחת בלבדמקרה נ

 

 שיטות  
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שלמות הדיווח. בדיקת שלמות הדיווח לפי מקור מדווח, משתנים שונים של  פרק רביעי:

 אי ואזור.מוסד רפו

 
 ,[17, 16]בפרסום זה סווגו אחוזי השלמות לרמות בהתבסס על הספרות העולמית בנדון 

 כמפורט לעיל:

 95%-100% –אחוז שלמות גבוה מאוד 

 90%-94% –אחוז שלמות גבוה 

 80%-89% –אחוז שלמות סביר 

 <80% –אחוז שלמות נמוך 

 
 
 
 
 
 

 שיטות  
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 : תיאור השיטה1תרשים 
 
 

 

 

 )רשומות ומידע רפואי, פתולוגיה, אונקולוגיה, המטולוגיה( נתוניםהאיסוף . 4

 ועוד(

 )לפי מוסדות רפואיים ומקור איסוף הנתונים בתוך המוסד( יכוז הנתונים. קידוד, מחשוב ור5

 . הצלבת קובץ הנתונים של כל מוסד רפואי בנפרד מול מאגר נתוני הרישום הלאומי6

 . בדיקת תוצאות ההצלבה ועיבוד נתונים ראשוני7

 (100חישוב אחוז השלמות באיתור המקרים )מקרים משולבים/סך כל המקרים* 
 ועיבוד נתונים סופי על פי פרמטרים שונים

 . מיפוי מקורות המידע ואופן קבלת הנתונים1

 . פעילות מקדימה וקבלת אישורים לנגישות לנתונים רפואיים3

 םמשולבי-מקרים לא מקרים משולבים

. בדיקת תיקים רפואיים של 8

  משולבים-מקרים לא

קרים מ

 חסרים
מקרים 

 חסרים

 . ריכוז נתונים כללי10

 מקרים חסרים מקרים משולבים

 . גיוס והכשרת כוח אדם2

מקרים משולבים 
 בהתאמה מלאה או: 

א. לאחר בדיקה 9
 ויזואלית של מקר 

 הלימה -אי

ב. בדיקת 9
תיקים רפואיים 

 של מקרי 
 הלימה -אי

מקרים 

 הלגריע

מקרים משולבים לאחר 

 הלימה-בדיקת אי
מקרים 

 לגריעה

 בדיקת מספרי ת. זהות

מקרים משולבים 
לאחר תיקון 

 מספרי ת. זהות
 משולבים-מקרים לא

ביטול רישומים כפולים, ועיבוד נתונים 
 סופי

 שיטות  
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 ותיאור המקרים יםי: נתונים כלל1פרק 
 

 

המקרים שעליהם  ומתאר את כללשלבי העבודה השונים  גבינתונים כלליים ל מציגפרק ה

 התבצע עיבוד הנתונים הסופי לפי מגוון משתנים.

 

  נתונים כללייםנתונים כלליים

פה הרחב של עבודת שקפים את היקמהמוצגים לגבי שלבי העבודה השונים נתונים ה

 3-ו 2 מיםבתרשיממצאים שהתקבלו במהלכה מוצגים , כולל ההעבודה . נתוניהסקר

  .(47-ו 46ודים )עמ

 

סך הכול נכללו בעבודת הבקרה להערכת שלמות הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן 

ים נאספו חולים. המקר 64,799שאובחנו בקרב ( 46, עמ' 2)תרשים מקרי סרטן  80,739

בדיקת  טרם)עם מאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן אחוז השילוב מוסדות רפואיים.  39-מ

 89.3%-מקרים כפולים בין המוסדות הרפואיים השונים( בכלל האבחנות יחד הגיע ל

(72,067/80,739).  

, אחוז שילוב אינו מבטא בהכרח את אחוז השלמות. אחוז "שיטות"כפי שצוין בפרק ה

זה, אך יכול להיות  היקףמרמז כי מאגר הנתונים של רישום הסרטן שלם לפחות ב השילוב

בכדי שניתן יהיה להסיק מסקנות  משולבים-המקרים הלאלבדוק את יש , וביותרגם ש

משולבים לאישוש אבחנה המחייבת -בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים הלא .תקפות

אחוז השילוב של את החסרים העלתה לרישום הלאומי לסרטן ולקביעת המקרים  דיווח

. זהו אחוז השלמות של נתוני הרישום הלאומי לסרטן 96.3%לאחוז שלמות של  89.3%

)ראו הסבר בנדון  הלימה-בדיקת מקרי האיהלימה. -באיתור המקרים ללא בדיקת מקרי האי

. הדבר התבטא 94.5%-ל 96.3%-( הורידה את אחוז השלמות מ"שיטות"בפרק ה 9בסעיף 

עט בכל אחד מהמוסדות הרפואיים, למעט במספר מוסדות רפואיים קטנים )הנתונים לא כמ

יוצגו על מנת למנוע זיהוי של המוסדות(. רק לאחר השלמת שתי הבדיקות שצוינו לעיל עבור 

 כולל אחוז שלמות התקבלוכל אחד מהמוסדות הרפואיים בנפרד בוטלו הרישומים הכפולים 

 (.47, עמ' 3)תרשים  93.7%של 

 

הלימה הייתה כרוכה -משולבים ושל מקרי האי-בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים הלא

לצורך קבלת  תיקים רפואיים 17,365נבדקו ך הכול סבבה ונמשכה זמן רב. ורמבעבודה 

טבלה )מהקובץ  ותושיש לגרוע אמקרה "משולב", "חסר" או לגבי סטטוס המקרה:  החלטה

2.) 

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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 ם לפי תוצאות הבקרה: התפלגות המקרי2 טבלה

 )%( מספר תיאור המקרים

 (78.5) 63,374 או לאחר בדיקה ויזואלית( בהתאמה מלאה)משולבים 

 (4.6) 3,718 רפואיהתיק הלאחר בדיקת משולבים 

 (4.9) 3,928 רפואיהתיק הלאחר בדיקת  חסרים

 (12.0) 9,719 רפואיהתיק הלאחר בדיקת מהקובץ  נגרעו

 (100.0) 80,739 סך הכול

 

שלא מקרים ) משולבים"-"לאהמקרים שנבדקו היו מקבוצת הרפואיים התיקים המ 8,544

פרטי ושם שם  –שולבו כלל עם מאגר נתוני הרשום הלאומי על פי פרמטרים לזיהוי מקרים 

מקרים ששולבו עם מאגר הלימה" )-"מקרי אימקבוצת  8,821 -משפחה, מספר ת.ז, ועוד( ו

 הראשוני אתר המחלהקוד  –ה בהם אי התאמה בקידוד האבחנות נתוני הרישום, אך נמצא

)קבוצת ה"לא לאחר בדיקת התיקים הרפואיים, מתוך הקבוצה הראשונה או מורפולוגיה(. ו/

)קבוצת  ( ומתוך הקבוצה השנייה32.9%מקרים ) 2,811הוגדרו כמקרים חסרים משולבים"( 

ורוב המקרים נקבעו כחסרים רוב המקרים ש (.12.7%מקרים ) 1,117 ,הלימה"(-"האי

 "משולבים-לא"רפואי היו מקבוצת המקרים ההתיק הלאחר בדיקת ץ שנגרעו מהקוב

 .(3בלה ט) בהתאמה( 59.0% -ו 71.6%)

  

 רפואייםהתיקים ה: סיכום ממצאי בדיקת 3טבלה 

 סיווג מקרה
 ממצא לאחר בדיקת תיק רפואי

 ולסך הכ
 נגרע חסר משולב

 8,544 5,733  2,811 *0  משולבים-מקרים לא

 8,821 3,986 1,117 3,718 הלימה-מקרי אי

 17,365 9,719 3,928 3,718 סך הכול

 , נמצאה טעות ברישום מספר תעודת הזהות. "משולבים-לאה"מקרים מה 128-יש לציין כי ב*  

 ייםמלאה ותיקיהם הרפוא שולבו בהתאמהאלו  נמצא כי מקרים ן מספרי תעודת הזהותקוית לאחר   

 (.46, עמ' 2לא נבדקו )תרשים    

 

מקרים. למעלה ממחצית המקרים הם מקרי אבחנה  9,717 הבדיקה סך הכול נגרעו מקובץ

ומקרים בהם  ,דיווח לרישום הלאומי לסרטן יםמחייב םשאינ מסוגיםשל סרטן עור 

 30.3%) רט בהמשךו, כמפסרטן לא הייתה מספקתה רישוםהאסמכתא לפתיחת רשומה ב

  (.4 בהתאמה( )טבלה 21.7%-ו

 

 

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 



43 

 

 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 ( נכללו:9,719במקרים שנגרעו )

 סרטני עור מסוג תאי קשקש (Squamous cell carcinoma, SqCC)  ותאי בסיס

(Basal cell carcinoma, BCC)  למעט במערכת המין החיצונית, הנקבית(

כפי שצוין בתיאור המקרים  :מקרים( 2,941)והזכרית(, שאינם מחייבים דיווח 

לקוד ICD-9 על פי במחלקות לרשומות ומידע רפואי פו, מקרים אלו קודדו שנאס

ביחד עם סרטני עור אחרים )למעט מלנומה ממאירה( ולכן לא ניתן  173אבחנה 

-לאהמקרים על ההיה לזהותם בשלב איסוף הנתונים. בתחילת העבודה 

, נבדקו שהמידע לגביהם התקבל ממחלקות לרשומות ומידע רפואי משולבים

היות  אולם. 173תיקים הרפואיים של כל המקרים שסווגו לקוד אבחנה ה

היה מאוד גדול ובבדיקת התיקים הרפואיים נמצאו רק מקרים בודדים  םמספרש

של סרטני עור שאינם מסוג תאי קשקש או תאי בסיס הוחלט לא להמשיך 

 בתי חולים 8-בבנדון התבצעה בדיקה של תיקים רפואיים  סך הכולבבבדיקתם. 

נגרעו  173משולבים בקוד אבחנה -גדולים. בשאר בתי החולים מקרים לא

 . שלהם מהקובץ בקוד ייחודי, ללא בדיקת התיקים הרפואיים

 

 תה ילפתיחת רשומה במסד נתוני הרישום לא היאסמכתא מקרים בהם ה

חשד לאבחנת של מקרים ( 1)נכללו בקבוצה זו  מקרים(: 2,109)מספקת 

מינוח שאינו הופיע  ם בהםמקרי( 2) ;ל או שלא אושרשנמצא כי נשל ממאירות

חשד שהאו בתיעוד בתיק הרפואי אבחנה ממארת לגבי הקביעה של  משמעי-חד

-כללים של הה על פי וזאת ,בדיקה ציטולוגית בלבדעל נסמך  בהם  לממאירות

Surveillance, Epidemiology and End Results-SEER Program  תאגיד ושל ה

 .Middle East Cancer Consortium-MECC [13,12] -ני לסרטן המזרח תיכו

חשוב לציין כי הרישום הלאומי לסרטן בישראל חבר ב"תוכנית רישום הסרטן" 

(Cancer Registry Project)  של התאגיד המזרח תיכוני לסרטן ופועל על פי

ברובם מבוססים על כללי הרישום והקידוד של ש ,הסטנדרטים שנקבעו על ידו

לפתיחת מבוסס ק יהתיעוד הרפואי לא היה מספבהם מקרים ( ה3) SEER;-ה

או שלא נמצא אסמכתא לאבחנה הנדונה  בתיק הרפואילא נמצאה או ש, רשומה

  .כלל תיק רפואי לאישוש האבחנה

 

  אי הלימה בקידוד מקרים שנמצאה בהם ( 1) מקרים(: 1,555)בעיות קידוד

במחלקות לרשומות ומידע  ICD-9-CMשנבעה משימוש בספרי קידוד שונים )

ובדיקת התיקים  סרטן(הלאומי לבמכונים לאונקולוגיה וברישום  ICD-O-רפואי ו

טעויות ברישום או ( 2) ;הרפואיים העלתה שלמעשה מדובר באותו המקרה

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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המקרים  (.ראשוניהמחלה הבקידוד )כמו למשל, רישום אתר גרורתי כאתר 

לא מדובר יקת התיקים הרפואיים כי במסגרת בדנמצא כאשר נגרעו מהקובץ 

מופיע שכבר המקרה באותו חסר ברישום, אלא באתר מחלה ראשוני חדש 

  ברישום הלאומי לסרטן.

 

  1,402) 2006-בהאבחנה נקבעה ש אוהעלייה לארץ אבחנה לפני שנת 

: עולים חדשים שמחלתם אובחנה לפני עלייתם ארצה והגיעו להמשך מקרים(

ד רפואי בארץ נרשמים ברישום הלאומי לסרטן, אך אינם טיפול או מעקב במוס

מקרים  בעבודת הסקר.נכללו נכללים בעיבודים הסטטיסטיים השנתיים ולכן לא 

כאלו נמחקו בשלב של בדיקת התיקים הרפואיים היות שכפי שצוין, במקרים 

גם מקרים רבים לא ניתן היה לדעת את שנת האבחנה בשלב איסוף הנתונים. 

אך  2005רפואיים השונים בשנת התיעוד הרפואי של המוסדות שהופיעו ב

רק בבדיקת התיקים הרפואיים הסתבר כי האבחנה הממארת נקבעה למעשה 

 בעיבוד הנתונים הסופי.נכללו נגרעו מהקובץ ולא  ,2006-ב

 

  או מקרים שאובחנו לפני הלאומי לסרטן רישום ל דיווחאבחנות שאינן מחייבות

מקרים(: בקבוצה זו  1,221) ום הלאומי לסרטן בארץ, שנת הקמת הריש1960

בקודים המתייחסים הן לשאתות  ICD-9-CMו מקרים המקודדים על פי נכלל

, כאשר נמצא כי האבחנה שנרשמה )באותו קוד( שפירות והן לשאתות ממאירות

 eosinophiliaאבחנה של  ,בתיק החולה לא מתייחסת לשאת ממאירה. למשל

ממאירה( מחלה ) hypereosinophilic syndromeה של שפירה( ואבחנמחלה )

(. במסגרת בדיקת התיקים 288.3קוד משותף )ב ICD-9על פי מקודדות 

בהם בתיק החולה אבחנה של שנרשמה כל המקרים מהקובץ נגרעו הרפואיים 

eosinophilia . לפני  האבחנה בהם נקבעהכמו כן נגרעו מקרים שנמצא כי

 ראל. הרישום הלאומי בישהוקם ש

 

  אבחנות שלChronic Myeloproliferative Disorders (CMPD)  ושל

Myelodysplastic Syndromes (MDS) :  המקרים נמחקו כאשר הסתבר

או  2001לפני שנת  האבחנה נעשתהבמסגרת בדיקת התיקים הרפואיים כי 

כידוע, ארגון הבריאות  מקרים(. 381)לא הייתה ידועה לגביהם שנת האבחנה ש

על חל ושינוי זה למי סיווג את שתי קבוצות האבחנה הללו כסרטן חודרני העו

 ואילך.  1/1/2001-שאובחנו ב מקרים

 

 : נתונים כלליים ותיאור המקרים    1פרק 
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  זהות חולים שנרשמו עם מספרי תעודת זהות: כולל הבעיות ברישום מספר תעודת

 כלל חולים שאינם מופיעיםושגויים שלא הצלחנו לאתר ברישומי משרד הפנים 

 85)תיירים, עובדים זרים, ערבים תושבי השטחים  –ברישומי משרד הפנים 

 מקרים(.

  9120גידולי מוח שפירים או בעלי התנהגות בלתי ברורה בטווח קודי ההיסטולוגיה-

9161 (blood vessel tumors) (25 )כפי שהוזכר, גידולים אלו לא נכללו מקרים :

רץ ולכן לא בעבר ברשימות האבחנות המחייבות דיווח לרישום הלאומי לסרטן בא

 ו בעבודת הסקר.נכלל

 

 : התפלגות המקרים שנגרעו מעיבוד הנתונים 4טבלה 
 

 מספר )%( תיאור המקרים

 (30.3) 2,941 סרטני עור מסוג תאי קשקש ותאי בסיס

 (21.7) 2,109 אסמכתא שאינה מספקת לפתיחת רשומה

 (16.0) 1,555 בעיות קידוד

 (14.4) 1,402 2006-ב אוהעלייה לארץ אבחנה לפני שנת 

 (12.5) 1,221 1960לפני  שאובחנואו מקרים  דיווחאבחנות שאינן מחייבות 

או  2001לפני שנת שאובחנו   MDSושל CMPDשל  מקרי אבחנה

 לא הייתה ידועה שלהם שנת האבחנה ש
381 (3.9) 

מקרים עם רישום שגוי של מספר ת.ז או חולים שאינם מופיעים 

 םכלל ברישומי משרד הפני
85 (0.9) 

 (0.3) 25 9120-9161ח קודי ההיסטולוגיה שאינם ממאירים בטווגידולי מוח 

 (100.0) 9,719 סך הכול

 : נתונים כלליים ותיאור המקרים    1פרק 
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 בשלבי העבודה השונים : נתונים כלליים2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רים משולבים לאחר תיקון מספרי ת. זהות" מקרים נוספים מופיעים בתבנית של "מק 128* 

של בדיקת תוצאות ההצלבה )בצד הימני של הטבלה(. מקרים אלו סווגו בתחילת התהליך 

טעות ברישום מספר תעודת הזהות. לאחר חלה בהם כמקרים לא משולבים, אך נמצא כי 

 .שולבו בהתאמה מלאה הםתיקון מספרי תעודת הזהות 

המקרים הכפולים  גריעתלאחר  .מקרים 71,020נותרו  ,ילבסופו של התהליך שתואר לע

 נכללו בעיבוד הנתונים)בהם התקבל מידע על אותו המקרה מכמה מוסדות רפואיים שונים( 

  .(2)תרשים  מקרים 59,557

 

 מקרים 80,739בדיקת תוצאות ההצלבה ועיבוד נתונים ראשוני: סך הכול 

 72,067מקרים משולבים:  8,672משולבים: -מקרים לא

 בדיקת מספרי ת. זהות

מקרים משולבים 
לאחר תיקון מספרי 

 128ת. זהות: 

-מקרים לא
 8,544 משולבים:

מקרים משולבים 
מלאה או בהתאמה 

לאחר בדיקה 
ויזואלית של מקרי 

בדיקת תיקים רפואיים של  *63,246הלימה: -אי
 משולבים:-מקרים לא

8,544 

בדיקת תיקים 
רפואיים של מקרי 

 8,821הלימה: -אי

מקרים 
 חסרים: 

2,811 

מקרים 
 לגריעה: 

5,733 

מקרים 
 חסרים: 

1,117 

מקרים 
 לגריעה: 

3,986 

מקרים משולבים 
-לאחר בדיקת "אי

 3,718: הלימה"

 מקרים 71,020ריכוז נתונים כללי: 

 מקרים 59,557לאחר ביטול רישומים כפולים נותרו: 

 3,768מקרים חסרים: 

 (100חישוב אחוז השלמות באיתור המקרים )מקרים משולבים/סך כל המקרים* 

 ועיבוד נתונים סופי על פי פרמטרים שונים

 55,789מקרים משולבים: 

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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 עבודההשלמות לפי שלבי ה אחוז השילוב ואחוזי: 3תרשים 

 פרק שיטות( ו)רא

 

 8,672משולבים: -מקרים לא

 : לאחר ההצלבה7שלב 

 72,067מקרים משולבים: 

 אחוז שילוב:
 89.3% 

 משולבים -: לאחר בדיקת מספרי ת.ז. ומקרים לא8שלב 

 72,195מקרים משולבים: 
(72,067+128( 

 מקרים חסרים:  
2,811 

 אחוז שלמות: 
96.3% 

 

 הלימה-: לאחר בדיקת מקרי אי9שלב 

 3,928מקרים חסרים: 
(1,117+2,811(  

 67,092מקרים משולבים: 
(63,246+3,718+128(  

 אחוז שלמות: 
94.5% 

 

 : לאחר ריכוז נתונים כללי וביטול רישומים כפולים בין מוסדות רפואיים10שלב 
 

 3,768מקרים חסרים: 
(160 – 3,928(  

 55,789מקרים משולבים: 
(11,303 – 67,092(  

 שלמות סופי:  אחוז
93.7% 

 מקרים   נתונים כלליים ותיאור ה:  1פרק 
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  תיאור המקריםתיאור המקרים

 4.6%ב בקרחולים.  56,768מקרים שאובחנו בקרב  59,557ל עעיבוד הנתונים התבצע 

 .(5מהחולים אובחן יותר מגידול אחד )טבלה 

 

 המקרים לפי מספר גידולים לחולהכלל : התפלגות 5טבלה 

 סה"כ גידולים מספר חולים )%( מספר גידולים

1 54,163 (95.4) 54,163 

2 2,429 (4.3) 4,858 

3 168(0.3) 504 

4 8 (0.01) 32 

  59,557 (100.0) 56,768  סך הכול

 

, המידע שנאסף במסגרת הסקר כלל לא רק את מקרי ההיארעות "שיטות"כפי שצוין בפרק ה

חולים אשר אובחנו לפני  ,, אלא גם מקרים שאובחנו בשנים קודמות. כלומר2005של שנת 

להם בדיקה פתולוגית כלשהי עקב הישנות או חשד שאושפזו או שנעשתה  ,2005שנת 

מוצגת התפלגות המקרים  6במקורות שנבדקו. בטבלה  2005להישנות המחלה בשנת 

 :קבוצות של שנים 3-בחלוקה ל

 ;2004. מקרי היארעות מהתקופה שעד שנת 1

  ;בלבד 2005. מקרי היארעות של שנת 2

 מקרי ההיארעות שנאספו בסקר. סך . 3

  

 התפלגות המקרים לפי קבוצות שנים :6טבלה 

 אחוז מספר קבוצת שנים

 61.0  36,311 2005לפני 

 39.0  23,246 בלבד 2005

 100.0  59,557 כלל המקרים

 

מהם היו מקרי היארעות ( 6,049) 10.2%בבדיקת המקרים לפי שנת אבחנה נמצא כי 

  2004-ל 1995מהתקופה שבין ( 30,262) 50.8%, 1994-ל 1960מהתקופה שבין 

ח זה יוצגו ממצאי בדיקת שלמות "בדו .2005מקרי היארעות משנת ( 23,246) 39.0%-ו

בנפרד )פרק  2005 שנת ( ועבור מקרי ההיארעות של2הנתונים עבור כלל המקרים )פרק 

3.) 

 : נתונים כלליים ותיאור המקרים    1פרק 
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במאגר התפלגות המקרים שנאספו במסגרת הסקר נבדקה בהשוואה להתפלגות המקרים 

ה התפלגות דומה ברוב ונמצא לפי מספר משתנים מי לסרטןרישום הלאוהנתונים של ה

על מקרי ההיארעות  תהנעשבדיקת התפלגות המקרים ברישום הלאומי לסרטן  .המשתנים

 להכללה בסקר.שנקבעו אשר תאמו לקריטריונים  2005-1995של השנים 

היה גבוה במקרים שנאספו במסגרת הסקר נמצא כי מספר הנשים  בהתפלגות לפי מין

 .(7 )טבלה , בדומה להתפלגות המקרים ברישום הלאומי לסרטןקצת ממספר הגבריםבמ

 

 לפי מין סרטןהלאומי לבסקר וברישום : התפלגות כלל המקרים 7טבלה 

 מין
 (2005-1995) סרטןהרישום  סקר 

 אחוז מספר אחוז מספר

 46.9 114,206 47.1  28,030 זכר

 53.1 129,273 52.9  31,527 נקבה

 100.0 243,479 100.0 59,557 ולסך הכ

 

ואילך,  80והחל לרדת בבני עלה עם העלייה בגיל שנאספו במסגרת הסקר מספר המקרים 

)הן מאלו שנאספו המקרים  כמחצית שנמצא גם בנתוני הרישום הלאומי לסרטן.כפי 

 79-60מקבוצת הגיל  במסגרת הסקר והן מאלו הרשומים ברישום הלאומי לסרטן( היו

 . (8 )טבלה

 

 לפי גילסרטן הלאומי להתפלגות כלל המקרים בסקר וברישום : 8טבלה 

 גיל
 (2005-1995) סרטןהרישום  סקר

 אחוז מספר  אחוז מספר

0-9 636  1.1 2,130 0.9 

10-19 628  1.1 2,311 0.9 

20-29 1,501  2.5 5,875 2.4 

30-39 2,898  4.8 10,926 4.5 

40-49 5,955  10.0 24,085 9.9 

50-59 11,063  18.6 38,854 16.0 

60-69 14,176  23.8 55,435 22.8 

70-79 15,094  25.3 65,091 26.7 

80-89 6,612  11.1 33,364 13.7 

+90 994  1.7 5,408 2.2 

 100.0 243,479 100.0 59,557 סך הכול

 

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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 3.1%ק מהמקרים שנאספו במסגרת הסקר היו עם אבחנה של שאת חודרנית ור 93.6%

כללו אבחנה של קרצינומה ממוקדת. שאתות שפירות ובעלות התנהגות בלתי ברורה של 

מכלל המקרים. התפלגות דומה נמצאה גם  3.3%ייצגו המוח ומערכת העצבים המרכזית 

התפלגות השאתות החודרניות במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. בבדיקת 

)מחלות סרטן של מערכת הדם  מוצקות-ניות לאלשאתות חודרנית מוצקות ושאתות חודר

מתוך כלל האבחנות החודרניות מוצקות -אחוז השאתות החודרניות הלא, נמצא כי והלימפה(

רישום מאשר במאגר הנתונים של ההסקר מקרים שנאספו במסגרת בהיה גבוה יותר 

 .(9( )טבלה בהתאמה 12%-לעומת כ 19%)סרטן הלאומי ל

 

 סרטן לפי קטגוריית אבחנההלאומי להמקרים בסקר וברישום : התפלגות כלל 9 טבלה

 קטגוריית האבחנה
סרטן הרישום  סקר

(2005-1995) 

 אחוז  מספר אחוז  מספר

 92.6 225,548 93.6 55,698 שאתות חודרניות

 88.4 199,279 81.0 45,135 שאתות חודרניות מוצקות  

 11.6 26,269 19.0 10,563 מוצקות-שאתות חודרניות לא  

 4.7 11,481 3.1 1,875 תוממוקד מותקרצינו

שאתות שפירות ובעלות התנהגות 

בלתי ברורה של המוח גבולית או 

 ומערכת העצבים המרכזית

1,984 3.3 6,450 2.7 

 100.0 243,479 100.0 59,557 סך הכול )כלל המקרים(

 

ימת עשרת לפי אתר המחלה נמצא כי רששל שאתות חודרניות המקרים בהתפלגות 

האתרים השכיחים ביותר בנתוני הסקר כמעט זהה לזו שנמצאה במאגר הנתונים של 

(. 10)טבלה  , אם כי סדר האתרים קצת שונה2005-1995בשנים הרישום הלאומי לסרטן 

)במקום התשיעי( שאינו בנתוני הרישום הלאומי לסרטן מופיע ברשימה זו גם סרטן הקיבה 

סרטן הכליה  מדורגואילו בנתוני הסקר מקומות הראשונים; מופיע בנתוני הסקר בעשרת ה

 . (11-במקום העשירי, כאשר בנתוני הרישום הלאומי לסרטן הוא מדורג במקום ה

שנאספו במסגרת הסקר היו של סרטן  מהמקרים עם אבחנה של שאת חודרנית 17.5%

נמצאו  של סרטן הערמונית. אחוזים דומים ,9.1%-המעי הגס ושל סרטן  9.9% ,השד

הפער הגדול  .(בהתאמה ,9.2%-ו 10.2%, 16.1%סרטן )הלאומי לישום הרבמאגר נתוני 

לימפומה באבחנה של נמצא בין נתוני הסקר לנתונים ברישום הלאומי ביותר באחוז המקרים 

 5.4%מכלל השאתות החודרניות שנאספו במסגרת הסקר לעומת  8.4% –שאינה הודג'קין 

כפי שנאמר הרשומות במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן. מכלל השאתות החודרניות 

של מחלות הסרטן  מסודרהיות שברוב המכונים להמטולוגיה אין רישום  ,"שיטות"בפרק ה

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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. תוך סריקה של כל התיקים הרפואיים איסוף הנתונים התבצע ידנית ,ההמטופויטיות

ות הסרטן שאינן הבסיס לרוב אבחנשמספקים את , לעומת זאת ,במכונים לפתולוגיה

, אוגוסט סראמ – 2005ת בשנבלבד הבדיקה עבור שלושה חודשים התבצעה המטולוגיות, 

לימפומה שאינה הודג'קין ושל יחסית של גבוה ה שיעורודצמבר. ייתכן והדבר מסביר את ה

 (.10-ו 9)טבלאות  בקובץ הסקר ,בכלל מקרי הסרטן של מערכת הדם והלימפה

 

 לפי אתר מחלה סרטן הלאומי להמקרים בסקר וברישום : התפלגות כלל 10טבלה 
 אחוז מכלל האבחנות – עשרת האתרים השכיחים ביותר )שאתות חודרניות בלבד(

 

 / קבוצה של אתרי מחלה אתר המחלה
סרטן הרישום  סקר

(2005-1995) 

 אחוז  מספר אחוז  מספר

 9,738 17.5 36,206 16.1 (Female Breast)שד, נשים 

 5,502 9.9 22,952 10.2 (Colon)מעי גס 

 5,057 9.1 20,819 9.2 (Prostate)ערמונית 

 לימפומה שאינה הודג'קין 

(Non-Hodgkin Lymphoma) 
4,652 8.4 12,067 5.4 

 3,502 6.3 12,627 5.6 (Urinary Bladder)שלפוחית השתן 

 3,197 5.7 17,341 7.7 (Lung, Bronchus and Trachea)ריאה 

 2,749 4.9 7,582 3.4 (Leukemia) ליקמיה

 חלחולת 

(Rectum including Rectosigmoid Junction) 
2,444 4.4 9,090 4.0 

 1,742 3.1 7,852 3.5 (Melanoma of Skin)מלנומה של העור 

כליה ואברים אחרים של מערכת השתן* 

(Kidney and Other Urinary Organs) 
1,624 2.9 7,288 3.2 

 .של מערכת השתן הכליה, שופכנים ואברים אחריםאגן יה, כולל: כל* 

 נתונים כלליים ותיאור המקרים    : 1פרק 
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 לסרטן  הרישום הלאומי שלמות נתוני: 2פרק 

 כלל המקרים – באיתור המקרים
 

 
ת שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים לפי מגוון משתנים אפרק זה מתאר 

 39-מת כלל המקרים שנאספו הממצאים מבוססים על בדיק. גיל ועוד ,כמו אתר המחלה, מין

מרפאות במסגרת  2-ו הפתולוגיפרטיות למעבדות  5בתי חולים,  32מוסדות רפואיים )

הממצאים משקפים הוצלבו מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. והקהילה( 

לגבי שלמות  2005בשנת  תמונת מצב של מסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן

 . ומקרי הימצאות משנים קודמות( 2005קרי היארעות של שנת )מ באיתור המקרים

מקרים לא גריעת תיקים רפואיים לאישוש האבחנות המחייבות דיווח,  תלאחר בדיק

רשם פעם אחת בלבד )למעט במקרים כאשר כל מקרה נמקרים כפולים ת קירלוונטיים ובד

מקרי  59,557נותרו  פרק שיטות( ו)רא ראשוני נוסף(מחלה חולה אתר האותו לשאובחן 

מקרים נמצאו רשומים במאגר הנתונים של  55,789חולים(. מתוכם,  56,768סרטן )

זהו למעשה אחוז השלמות של נתוני רישום הסרטן  (.93.7%הרישום הלאומי לסרטן )

)שאתות ממאירות חודרניות,  באיתור המקרים בכלל האבחנות שנאספו במסגרת הסקר

שפירות או בעלות התנהגות גבולית או בלתי ברורה של המוח  ושאתות תוממוקד ותקרצינומ

 יחד(. –ומערכת העצבים המרכזית 

 

 מין

, 93.8%-ו 93.5% –בהתפלגות לפי מין נמצא כי אחוז השלמות דומה בין גברים לנשים 

 (.11בהתאמה )טבלה 

 

 האבחנותכלל  –סרטן באיתור המקרים הלאומי לרישום ה: שלמות נתוני 11טבלה 
 מיןלפי 
 

 מספר מין
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

 93.5 26,218  28,030 זכר

 93.8 29,571  31,527 נקבה

 93.7 55,789 59,557 סך הכול

 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 גיל

כידוע, מספר החולים המאובחנים עם מחלה ממארת עולה עם הגיל. מתוך כלל המקרים 

 2005אוכלוסייה בשנת ומעלה )כאשר חלקם ב 50היו בני  80.5%שנאספו במסגרת הסקר, 

 (. 23%היה 

( נמצאו 39אחוזי השלמות הנמוכים ביותר באיתור המקרים בקבוצת הגיל הצעירה )עד בני 

 –, בהתאמה(, ובקבוצת הגיל המבוגרת 92.6%-ו 90.4%) 39-30-ו 29-20בקרב בני 

, בהתאמה(. אחוז שלמות גבוה במיוחד 88.6%-ו 90.5%) 90+-ו 89-80בקרב בני 

 (. 12( )טבלה 19נמצא בקרב ילדים ומתבגרים )עד בני  (95.3%)

 

 –סרטן באיתור המקרים הלאומי לרישום ה: שלמות נתוני 12טבלה 
 לפי גיל האבחנותכלל 

 

 מספר  גיל
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

0-9 636  605 95.1 

10-19 628  599 95.4 

20-29 1,501  1,357 90.4 

30-39 2,898  2,684 92.6 

40-49 5,955  5,621 94.4 

50-59 11,063  10,485 94.8 

60-69 14,176  13,449 94.9 

70-79 15,094  14,127 93.6 

80-89 6,612  5,981 90.5 

+90 994  881 88.6 

 93.7 55,789 59,557 סך הכול

 

 כלל המקרים       –י הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים שלמות נתונ : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 קטגוריית אבחנה

רישום הסרטן ( נמצאה ב4בבדיקת המקרים לפי קטגוריות רחבות של אבחנות )תרשים 

באיתור האבחנות של שאתות ממאירות. בבחינת אבחנות אלו  94.8%שלמות גבוהה של 

באיתור מקרי  ,95.2%של  ,לפי מידת החודרנות של השאת נמצאה שלמות גבוהה מאוד

במקרי  ,84.1%של  ,ושלמות סבירה (invasive tumors)אבחנה של שאת ממאירה חודרנית 

נמצאה  ,60.5%של  ,. שלמות נמוכה(carcinoma in situ) קרצינומה ממוקדתאבחנה של 

של המוח  (benign and borderline tumors)באיתור אבחנות של שאתות שאינן ממאירות 

 ומערכת העצבים המרכזית.

( וללא invasive solid tumorsלחלק את השאתות הממאירות החודרניות למוצקות )הוג נ

(. אחוזי השלמות invasive non-solid tumorsימפה )מוצקות = סרטן של מערכת הדם והל

 בהתאמה.  88.0%-ו 96.8%של שתי קבוצות אבחנה אלה היו 

 

 688היו של שד בנשים ) (87.8%, רוב המקרים )של קרצינומה ממוקדתבקרב אבחנות 

(. אחוז 208( ושלפוחית השתן )321(, מלנומה של העור )430מקרים(, צוואר הרחם )

(, אחוז סביר נצפה 98.0%אוד נצפה בקרצינומה ממוקדת של השד )שלמות גבוה מ

(, ואחוז נמוך נצפה במקרים של קרצינומה 86.0%במקרים של מלנומה ממוקדת של העור )

 , בהתאמה(.71.6%-ו 69.3%ממוקדת בצוואר הרחם ובשלפוחית השתן )

 

ת העצבים רוב המקרים בקטגורית האבחנה של שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכ

מהם שולבו עם מאגר  65.0%(. רק 70.8%) (meningiomaמנינגיומה )המרכזית היו מסוג 

נצפו  27.1%ושל  43.5%הנתונים של הרישום הלאומי. אחוזי שלמות נמוכים יותר של 

 acoustic neuromaובאבחנה של  (pituitary adenomasההיפופיזה ) בבלוטת ותאדנומב

מהמקרים של שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת  6.5%-וב 13.9%-שהתבטאו ב

 העצבים המרכזית, בהתאמה.

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

  : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים4 תרשים

 כלל המקרים לפי קטגוריית אבחנה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 invasive and in situיחד )ת וממוקד ותוקרצינומשאתות חודרניות = שאתות ממאירות  1.

tumors combined)) .( פרוט הגדרות האתר הראשוני של המחלהprimary site / )

עבור שאתות ממאירות ICD-O-3 -ו ICD-9-CMוקידוד על פי  histology)היסטולוגיה )

 .(152-149 ודים)עמ 2בנספח  -ממוקדות  קרצינומות, ועבור 1בנספח מופיע חודרניות 

שאתות שפירות ובעלות התנהגות  = של המוח ומערכת העצבים המרכזית ותממאיר-שאתות לא .2

של המוח ומערכת העצבים  (benign and borderline tumors)גבולית  / בלתי ברורה

 primaryפרוט הגדרות האתר הראשוני של המחלה ). המרכזית, כולל בלוטות אנדוקריניות במוח

site) וקידוד על פי ICD-9-CM ו- ICD-O-3(153 'עמ) 3בנספח מופיע אבחנות זו  בקבוצת. 

3.
 invasive tumors (solid and non-solid invasive tumors =חודרניות ממאירות שאתות   

combined). 

  .carcinoma in situ = קרצינומה ממוקדת  .4

 .invasive solid tumors =חודרניות מוצקות ממאירות שאתות   .5

  .invasive non-solid tumors =מוצקות -דרניות לאחוממאירות  תשאתו  .6

 .(9590-9989. מסווגות בטווח קודי ההיסטולוגיה )אבחנות סרטן של מערכת הדם והלימפה 

 כלל המקרים 
93.7% 

(55,789/59,557) 

 1שאתות ממאירות
94.8% 

(54,588/57,573) 

 3שאתות ממאירות חודרניות
95.2% 

(53,011/55,698) 
 

 4קרצינומות ממוקדות
84.1% 

(1,577/1,875) 
 

 5שאתות ממאירות חודרניות מוצקות

96.8% 
(43,710/45,134) 

 6מוצקות-יות לאשאתות ממאירות חודרנ

88.0% 
(9,301/10,564) 

ממאירות של המוח -שאתות לא
 2ומערכת העצבים המרכזית

60.5% (1,201/1,984) 
 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
 



57 

 

 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 אתר/קבוצה של אתרי מחלה

 אבחנות של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות 

אתר  בנפרד בחלוקה לפי חודרניות מוצקותבבדיקת האבחנות של שאתות ממאירות 

( 45מתוך  29-( נמצא כי בלמעלה ממחצית האתרים )ב13וקבוצה של אתרי מחלה )טבלה 

(. בקבוצה זו כלולים רוב 100%-ל 95%אחוז השלמות באיתור המקרים גבוה מאוד )בין 

שד בנשים, מעי גס, ריאה,  – אתרי הסרטן השכיחים ביותר בקרב האוכלוסייה בישראל

  90%אתרים נמצאו אחוזי שלמות גבוהים )בין  12-בשלפוחית השתן, חלחולת וקיבה. 

יה, וגם י( וביניהם סרטן הערמונית, המדורג במקום השלישי בשכיחותו באוכלוס94%-ל

מהמקרים של סרטן הערמונית שנאספו  93.4%. רק וסרטן הכליה מלנומה של העור

ובסרטן ר מלנומה של העובבמסגרת הסקר נמצאו רשומים במאגר נתוני הרישום הלאומי. 

 .94.5%נמצאה שלמות של הכליה 

(, סרטן 67.7%<( נמצא באיתור המקרים של סרטן העין )80%אחוז שלמות נמוך במיוחד )

 (.79.4%( ובסרטן השפה )79.2%(, סרטן עור, אחר )78.9%במערכת האנדוקרינית, אחר )

של מהמקרים  93.1%מהמקרים של סרטן העין היו מקרי אבחנה של מלנומה.  73.4%

המקרים של  77מתוך . (squamous cell carcinoma)סרטן השפה היו מסוג תאי קשקש 

מהמקרים  Merkel cell carcinoma .84.2%היו של שאתות מסוג  40.3% ,עור, אחרהסרטן 

היו שאתות בבלוטות אנדוקריניות במוח  ,, אחרעם אבחנה של סרטן במערכת האנדוקרינית

 62.1%רק  (.pineal gland –ובלוטת האצטרובל   pituitary gland–)בלוטת יותרת המוח 

של  squamous cell carcinomaמהמקרים של  80.0%מהמקרים של מלנומה של העין, 

נמצאו רשומים ברישום  שאתות בבלוטות אנדוקריניות במוחמהמקרים של  81.3%-השפה ו

שלמות גבוהה של  נמצאה – Merkel cell carcinomaהלאומי לסרטן. לגבי המקרים של 

93.6%. 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

: שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים עם אבחנה של שאת  13טבלה 
 ((Invasive Solid Tumorsממאירה חודרנית מוצקה 

 קבוצה של אתרי מחלה / מחלההלפי אתר  
 

 שילוב
 *קבוצה של אתרי מחלה / אתר המחלה מספר

 מספר אחוז השלמות

 (Lip)שפה  102 81 79.4

 (Tongue)לשון  141 137 97.2

 (Salivary Glands)בלוטות רוק  137 128 93.4

 (Mouth)פה  140 133 95.0

 (Pharynx)לוע  223 220 98.7

 (Esophagus)ושט  229 228 99.6

 (Stomach)קיבה  1,311 1,294 98.7

 (Small Intestine)מעי דק  90 87 96.7

 (Colon)גס מעי  5,502 5,401 98.2

 ( (Rectum including Rectosigmoid Junctionחלחולת  2,444 2,420 99.0

 (Anus and Anal Canal)פי הטבעת  89 84 94.4

 (Liver)כבד  312 295 94.6

97.7 292 299 
  רה וחלקים אחרים של דרכי המרהכיס מ

(Gallbladder and Other Parts of Biliary Tract) 

 (Pancreas)לבלב  961 931 96.9

 (Other and Ill Defined Digestive Organs)מערכת העיכול, אחר  40 40 100.0

97.2 69 71 
 אף, אוזן וסינוסים 

Nasal Cavities, Middle Ear and Accessory Sinuses)) 

 (Larynx)גרון  561 547 97.5

 (Lung, Bronchus and Trachea)ריאה  3,197 3,122 97.7

95.1 78 82 
 בית החזה ומערכת הנשימה, אחר 

(Other Thoracic and Respiratory Organs) 

 (Bones and Joints)עצם  185 181 97.8

 (Melanoma of Skin)מלנומה של העור  1,742 1,646 94.5

 (Other Skin, excluding Basal and Squamous)עור, אחר  77 61 79.2

 (Mesothelioma)מזותליומה  59 57 96.6

 (Kaposi Sarcoma)סרקומה ע"ש קפושי  306 283 92.5

 (Connective and Soft Tissue)  רקמות רכות 454 439 96.7

 (Female Breast)  שד, נשים 9,738 9,583 98.4

 (Male Breast)  שד, גברים 120 119 99.2

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 :13המשך טבלה 

 שילוב
 אתר המחלה / קבוצה של אתרי מחלה* מספר

אחוז 
 השלמות

 מספר

 Cervix Uteri))צוואר הרחם  556 540 97.1

 (Corpus and Uterus)רחם  1,214 1,180 97.2

  (Ovary)שחלה  930 904 97.2

 (Vagina)נרתיק  25 23 92.0

 (Vulva)פות  126 118 93.7

 (Other Female Genital Organs) מערכת המין הנשית, אחר 49 45 91.8

 (Prostate)ערמונית  5,057 4,725 93.4

 (Testis)אשך  270 259 95.9

 (Other Male Genital Organs)מערכת המין הזכרית, אחר  25 23 92.0

 (Urinary Bladder)שלפוחית השתן  3,502 3,444 98.3

94.5 1,535 1,624 
 כליה ואברים אחרים של מערכת השתן 

Kidney and Other Urinary Organs)) 

 (Eye)עין  158 107 67.7

  (Brain and Other Nervous System)מוח ומערכת העצבים  809 766 94.7

 (Thyroid)בלוטת התריס  1,433 1,379 96.2

 (Adrenal Gland)יותרת הכליה  63 61 96.8

 (Other Endocrine)מערכת אנדוקרינית, אחר  19 15 78.9

 (Primary Site Unknown)אתר ראשוני לא ידוע  489 465 95.1

95.4 165 173 
  שאתות חודרניות מוצקות אחרות

(Other Invasive Solid Tumors) 

 ותת מוצקוחודרני ותממאיר ותשאת: סך הכול 45,134 43,710 96.8

 .152-149 , עמודים1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא

 

 

 

    כלל המקרים    –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
 



60 

 

 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 מחלה אתר/קבוצה של אתרי

 מוצקות -לאאבחנות של שאתות ממאירות חודרניות 

מוצקות )אבחנות סרטן -מקרי האבחנה של שאתות ממאירות חודרניות לא 10,564מקרב 

נמצאו רשומים במאגר הנתונים של הרישום הלאומי  88.0%של מערכת הדם והלימפה( רק 

כרוניות ותסמונות  (. עיקר החסר נמצא במחלות מיאלופרוליפרטיביות14לסרטן )טבלה 

  84.2%, 51.1% –מיאלודיספלסטיות, בליקמיה לימפואידית ובליקמיה מיאלואידית 

( באיתור 61.9%כן נמצא אחוז שלמות נמוך )-אחוזי שלמות בהתאמה. כמו 86.3%-ו

המקרים שסווגו לקבוצה של מחלות דם שונות, אם כי מספר המקרים הוא קטן יחסית. רוב 

מחלות המיאלופרוליפרטיביות הכרוניות והתסמונות המקרים בקבוצה של ה

 myelodysplastic syndrome, NOS (MDS, polycythemia) המיאלודיספלסטיות היו מסוג

vera (PV) ו-essential thrombocythemia (ET) (42.2% ,29.4% 13.6%-ו.)רק  , בהתאמה

נמצאו  ETשל  מהמקרים 26.3%-ו PVמהמקרים של  MDS ,51.4%מהמקרים של  58.0%

היוותה  Waldenstrom macroglobulinemiaהאבחנה של  רשומים ברישום הלאומי לסרטן.

מהם נמצאו רשומים  59.6%מהמקרים שסווגו לקבוצה של מחלות דם שונות. רק  90.5%

 chronicהיו מסוג  73.6% ,ברישום הלאומי לסרטן. מתוך המקרים של ליקמיה לימפואידית

lymphoid leukemia (CLL) . מהם נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן. 80.1%רק 

מוצקות -קבוצת המקרים הגדולה ביותר מקרב האבחנות של שאתות ממאירות חודרניות לא

מכלל המקרים(. בקבוצה זו נמצאה שלמות גבוהה  44.0%הייתה לימפומה שאינה הודג'קין )

נה של לימפומה ע"ש הודג'קין ( נמצא באבח95.6%. אחוז שלמות גבוה מאוד )94.6%של 

 מוצקות.-מכלל המקרים של שאתות ממאירות חודרניות לא 10.9%שמהווה 

 כלל מקרים      –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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: שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים עם אבחנה של שאת  14טבלה 
 ((Invasive non-Solid Tumorsמוצקה -לאממאירה חודרנית 
 קבוצה של אתרי מחלה / מחלההלפי אתר 

 

 שילוב
 *קבוצה של אתרי מחלה / אתר המחלה מספר

 מספר אחוז השלמות

 (Hodgkin Lymphoma)לימפומה ע"ש הודג'קין  1,154 1,103 95.6

 (Non-Hodgkin Lymphoma)שאינה הודג'קין לימפומה  4,652 4,401 94.6

89.3 986 1,104 
 נפוצה מיאלומה 

 (Multiple Myeloma and Malignant Plasma Cell Neoplasms) 

51.1 430 841 

ליפרטיביות כרוניות ותסמונות ומחלות מיאלופר

 מיאלודיספלסטיות 

 (Chronic Myeloproliferative Disorders and Myelodysplastic    

ואילך 2001משנת   (Syndromes.  

61.9 39 63 

 מחלות דם שונות 

 (Immunoproliferative, Myeloproliferative and Other 

Hematologic Diseases) 

 (Leukemia) ליקמיה 2,750 2,342 85.2

 (Lymphoid Leukemia)ליקמיה לימפואידית    1,821   1,534  84.2 

 86.3  736  853 

 לואידיתאליקמיה מי  

 (Myeloid Leukemia, Monocytic Leukemia, Other 

Leukemia of specific cell type)        

 (Leukemia unspecified)ליקמיה, אחר      76  72  94.7 

 ותמוצק-לאת וחודרני ותממאיר ותשאת: סך הכול 10,564 9,301 88.0

  .152-149 , עמודים1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא
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 גיל ואבחנה

י השלמות הנמוכים ביותר כפי שצוין בתיאור ממצאי שלמות הנתונים לפי קבוצות גיל, אחוז

 –, ובקבוצות הגיל המבוגרות ביותר 39-30-ו 29-20באיתור המקרים נמצאו בקרב בני 

  (.5)תרשים  80בקרב בני +

 
  –סרטן באיתור המקרים הלאומי לרישום ה: שלמות נתוני 5 תרשים

 האבחנות לפי גילכלל 
 

 

 

קטגוריות רחבות  בנפרד לפי קבוצות הגיל הללו 3-בבדיקת התפלגות המקרים בכל אחת מ

, קרצינומה ממוקדתבאבחנות של  בשלושתן מתרכז עיקר החסרכי  נמצא אבחנהשל 

נמצא גם  80. בקבוצת הגיל +ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-שאתות לאוב

בשלוש קבוצות הגיל  חסר גדול באבחנות של שאתות ממאירות חודרניות שאינן מוצקות.

נמוך מאחוז  קרצינומה ממוקדתכי אחוז השלמות שנצפה באבחנות של  הנדונות נמצא

ממאירות -השלמות של אבחנות אלו בכלל הגילאים ביחד. הדבר אמור גם לגבי שאתות לא

. לגבי שאתות חודרניות 30-39של המוח ומערכת העצבים המרכזית, למעט בקרב בני 

ך מהאחוז שנצפה עבור כלל נצפה אחוז שלמות נמו 80רק בקרב בני + ,שאינן מוצקות

 (.15הגילאים )טבלה 
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 בקרב קבוצות גיל שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים :15טבלה 

 לפי קטגוריות רחבות של אבחנה ,ובכלל הגילאים (80+-ו 39-30, 29-20) נבחרות

 
% 

שלמות  
בכלל 
 *הגילאים

 שילוב

 80בני +

 שילוב

 39-30בני 

 שילוב

קטגוריית  29-20בני 

 % האבחנה 
 שלמות

 מספר
% 

 שלמות
 מספר

% 

 שלמות
 מספר

96.8 94.6 5,659 96.7 1,774 95.0 632 
שאתות ממאירות 

 מוצקותחודרניות 

88.0 79.4 961 93.1 704 92.8 606 

שאתות ממאירות 

חודרניות שאינן 

 מוצקות

84.1 82.3 107 69.7 140 70.3 83 
 ותקרצינומ

  תוממוקד

60.5 47.4 135 62.3 66 55.4 36 

 שאתות 

 ממאירות -לא

של המוח 

ומערכת העצבים 

 המרכזית 

 סך הכול 1,357 90.4 2,684 92.6 6,862 90.2 93.7

 .56, עמ' 4תרשים ראו  *

 

נמצאו הבדלים  80ו+ 39-30, 29-20גיל הבבחינת התפלגות המקרים החסרים בקבוצות 

  .השלמותוך יחסית של הנמאחוז השהשפיעו על  ת האבחנותובקטגורי

( לזה של 44.3%דמה נתח השאתות החודרניות המוצקות ) 29-20 למרות שבקבוצת בני 

, בהתפלגות המקרים החסרים נמצא אחוז גבוה (43.5%) שאתות חודרניות שאינן מוצקות

ת השאתות צמאשר מקבו מקבוצת השאתות שאינן מוצקותמקרים חסרים של  יותר

כי לקבוצת השאתות שאינן , מה שמרמז בהתאמה( 22.9%לעומת  32.6%המוצקות )

 שלהמקרים החסרים  אחוזהשפעה רבה יותר על שלמות הנתונים בקבוצת גיל זו. מוצקות 

כן של מקרי וכלל המקרים החסרים בקבוצת גיל זו תוך מ( 24.3%) קרצינומה ממוקדת

היה ( 20.1%)ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית -לאשאתות של האבחנה 

, מה בהתאמה( 4.3%-ו 7.9%לחלק שלהן בכלל האבחנות בקבוצת גיל זו )גבוה יחסית 

על אחוז שלמות הנתונים בקבוצת גיל זו. השפעה שתי קטגוריות אבחנה אלו ל כישמרמז 

מקרי אבחנה היו בקבוצת גיל זו מקרב השאתות החודרניות המוצקות רוב המקרים החסרים 

של הודג'קין לימפומה ושל מקרים  –רב השאתות שאינן מוצקות מק; של מלנומה של העור

הקרצינומות מקרב ; ליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיותומחלות מיאלופר

 כלל מקרים      –לסרטן באיתור המקרים שלמות נתוני הרישום הלאומי :  2פרק 
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ומקרב מקרי האבחנה  ;מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת בצוואר הרחם –הממוקדות 

אדנומות  רים שלמק –ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית -לאשל שאתות 

  .בבלוטת ההיפופיזה

חודרניות הממאירות השאתות החסרים מקבוצת המקרים הכי נמצא  39-30בקבוצת הגיל 

היוו את אותו האחוז מכלל המקרים  הקרצינומות הממוקדותהחסרים מקבוצת המקרים ו

והקבוצה  63.3%, כאשר הקבוצה הראשונה היוותה כל קבוצה(ב 28.5%החסרים )

המקרים החסרים  אחוזמכלל מקרי האבחנה בקבוצת גיל זו. גם  6.9%רק האחרונה 

( 18.7%ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית )-לאשל שאתות קבוצת האבחנות מ

בקבוצת גיל  (.3.7%) 39-30לחלק של קטגוריית אבחנה זו בקבוצת הגיל  היה גבוה יחסית

בקבוצת  ;בנשיםהיו של סרטן השד  בקבוצת השאתות המוצקותרוב המקרים החסרים , זו

רוב  ,29-20כמו בקבוצת הגיל ו; הודג'קיןשל לימפומה שאינה  -השאתות שאינן מוצקות 

הממוקדות היו מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת הקרצינומות המקרים החסרים מקרב 

גם לגבי שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית,  בצוואר הרחם.

 .אדנומות בבלוטת ההיפופיזהרוב המקרים החסרים היו מקרי אבחנה של וצת גיל זו בקב

מהמקרים החסרים היו מקבוצת השאתות החודרניות  43.1% נמצא כי 80בקבוצת הגיל +

. לעומת זאת, מקבוצת המקרים של שאתות חודרניות שאינן מוצקות ,33.6%-המוצקות ו

בקבוצת  מהמקרים 15.9%בוצה האחרונה רק קאילו הו 78.6%הקבוצה הראשונה היוותה 

שאתות חודרניות שאינן מוצקות תת דיווח על , מה שמרמז על ההשפעה הרבה של גיל זו

האחוז שמהווים מקרי האבחנה גם . על האחוז הנמוך יחסית של השלמות בקבוצת גיל זו

( 20.2%החסרים ) של שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת העצבים מכלל המקרים

רוב המקרים החסרים בקבוצת גיל  (.3.7%בקבוצת גיל זו )שלהם גבוה יחסית לחלק נמצא 

תות אמקרב הש ;היו של סרטן הערמונית זו מקרב השאתות החודרניות המוצקות

ליפרטיביות כרוניות ומחלות מיאלופראבחנה של מקרי  –החודרניות שאינן מוצקות 

מקרי אבחנה של קרצינומה  –הממוקדות ומות הקרצינמקרב  ;ותסמונות מיאלודיספלסטיות

ומקרב קבוצת השאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת  ;ממוקדת של שלפוחית השתן

  .מקרי אבחנה של מנינגיומה –העצבים המרכזית 

חסרים שנמצאו למעלה ממחצית המקרים  ,39-30-ו 29-20ת הגיל ויש לציין כי בקבוצ

על בסיס של בדיקה מיקרוסקופית  שמו במסגרת הבקרהנאספו ונרברישום הלאומי לסרטן 

בקבוצת הגיל של בני  ואילו , בהתאמה(,61.7%-ו 54.6%)ציטולוגיה( חיובית  / )היסטולוגיה

 או על בסיס רישום בסיכום מחלהנאספו ונרשמו  (53.8%) רוב המקרים החסרים 80+

 רופא בלבד.מכתב 
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 מקור איסוף הנתונים

נועד  (multiple source reporting)ות דיווח מרובים ברישומי סרטן כידוע, שימוש במקור

כפי שצוין בתיאור  .[2,18]מהרישום להפחית את הסבירות שמקרי סרטן לא ידווחו וישמטו 

שיטת העבודה, איסוף הנתונים במסגרת הסקר התבצע מכל המקורות המאבחנים 

על אותו המקרה מכמה מקורות  והמטפלים בחולי סרטן בארץ. במקרים רבים קיבלנו מידע

אבחנה או טיפול באותו מוסד רפואי וגם ממוסדות רפואיים שונים, כפי שקורה ברישומי 

עם זאת, (. 6אוכלוסייה בעולם וגם ברישום הלאומי לסרטן בארץ )תרשים -סרטן מבוססי

על בסיס מספר תעודת תקבל ממקורות שונים שהלגבי כל מקרה נעשה שילוב של מידע 

רשם פעם אחת בלבד )למעט במקרים שאובחן באותו חולה ושם, כאשר כל מקרה נ זהות

  ראשוני נוסף(. מחלהאתר 

 

 : שיטת איסוף נתונים/ דיווח לרישומי סרטן 6תרשים 

(Multiple Source Reporting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ור איסוף נתונים זה בלבד החלק החיצוני של העיגולים משקף את המקרים שהתקבלו ממקהערה: 

 )מקור איסוף נתונים יחיד(.

 

בבדיקת התפלגות המקרים שנאספו במסגרת הסקר לפי מספר המקורות מהם נאספו או 

שעולה מספר  באופן מובהק ככלהתקבלו נמצא כי אכן אחוז השלמות באיתור המקרים עולה 

רישום הסרטן שלמות במקרים שנאספו ממקור אחד בלבד נמצאה ב :((p < 0.001המקורות 

מקרים 
הנאספים/מדווחים 

על ידי מקורות 
 מרובים

)מקור איסוף 

 נתונים "משולב"(

 מחלקה לרשומות

 ומידע רפואי

 מכון 

 לפתולוגיה

מכון 

 להמטולוגיה

 אחר

מכון 

 לאונקולוגיה

 כלל מקרים      –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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, ובמקרים שנאספו משלושה 96.7% –, במקרים שנאספו משני מקורות 92.1%של 

 (.16בהתאמה )טבלה  98.0%-ו 97.6%ומארבעה מקורות נמצאה שלמות של 

 
 כלל האבחנות – : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים16טבלה 

 לפי מספר מקורות איסוף הנתונים
 

 שילוב
 מקורות המספר  ספרמ

אחוז 
 השלמות

 מספר

92.1 37,574 40,780 1 

96.7 12,210 12,624 2 

97.6 5,863 6,008 3 

98.0 142 145 4 

 סך הכול 59,557 55,789 93.7

 

ניתוח הנתונים עבור המשתנה של "מקור איסוף הנתונים" באופן פרטני )מחלקה לרשומות 

'( התבצע בדו"ח זה בשלושה אופנים המוצגים בשלוש ומידע רפואי, מכון לפתולוגיה וכו

 . 17עמודות בטבלה 

בעמודה הראשונה מוצגים כלל המקרים שנאספו מאותו המקור ללא קשר אם המקרה 

 כלל המקרים"איסוף נתונים "מקור להלן  –התקבל גם ממקורות מידע נוספים או אם לאו 

מקור איסוף נתונים(. למשל, במקור כל המייצגים שלמים העיגולים הכוונה היא ל 6בתרשים )

"מחלקה לרשומות ומידע רפואי" יופיעו כל המקרים שנאספו במקור זה, כאשר חלקם נאספו 

 רק ממקור רשומות רפואיות. –גם ממקורות אחרים וחלקם 

 –מוצגים רק המקרים שהתקבלו מאותו המקור וגם ממקורות מידע אחרים  בעמודה השנייה

. למשל במקור "משולב" של מחלקה לרשומות ומידע משולב""תונים מקור איסוף נלהלן 

רפואי יופיעו בעמודה זו רק המקרים ממחלקות לרשומות ומידע רפואי שהתקבלו גם 

 6בתרשים ממקורות איסוף נתונים אחרים כמו פתולוגיה או אונקולוגיה או שניהם ביחד )

 (. המשותף גול האמצעיחלק של המחלקה לרשומות ומידע רפואי בעיהכוונה היא ל

בעמודה השלישית מוצגים הנתונים שנאספו ממקור מידע זה בלבד ולא נמצאו במקור איסוף 

. למשל במקור מחלקה לרשומות ומידע יחיד""מקור איסוף נתונים להלן  –נתונים אחר 

רפואי יופיעו המקרים שנאספו רק ממחלקות לרשומות ומידע רפואי ולא משום מקור אחר 

פירוש הדבר הוא, כי  מקור זה(.ייצג עיגול המה לשחיצוני החלק הכוונה היא ל 6ם בתרשי)

 העמודה השנייה והשלישית מסתכמות במספר המופיע בעמודה הראשונה. 

 

 
 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 כלל האבחנות –: שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים 17טבלה 

 לפי מקור איסוף נתונים
 

 נתוניםהמקור איסוף 

 

  - מקור

 כלל המקרים
 מקור יחיד מקור משולב

 מספר
%  

 שלמות
 מספר

%  
 שלמות

 מספר
% 

 שלמות

מחלקה לרשומות ומידע 

 רפואי 
46,297 94.5 17,296 97.0* 29,001 93.0* 

 *86.4 3,098 *96.7 10,896 94.4 13,994 מכון לפתולוגיה 

 *96.9 4,797 *98.1 12,141 97.8 16,938 מכון לאונקולוגיה 

 *84.2 3,860 *94.9 3,199 89.0 7,059 מכון להמטולוגיה 

 **87.5 24 **96.3 320 95.6 344 אחר 

p < 0.001*    

p < 0.05** 

 .לעומת "מקור יחיד" "להבדלים בשלמות של אותו מקור לפי "מקור משולב מתייחסים pהערה: ערכי 

 

הכול התקבלו ממקור זה ניקח לדוגמה את המקור של מחלקות לרשומות ומידע רפואי: סך 

נאספו גם ממקורות אבחנה התקבלו /  מקרים( 37.4%) 17,296מקרים. מתוכם  46,297

התקבלו  מקרים( 62.6%) 29,001-פתולוגיה/אונקולוגיה וכו'( וכמו וטיפול אחרים )

מחלקות לרשומות ממהמקרים שהתקבלו  93.0% ממחלקות לרשומות ומידע רפואי בלבד.

המקרים  נמצאו רשומים במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. ומידע רפואי בלבד

התקבלו גם ממקורות אבחנה וטיפול אשר שהתקבלו ממקור מחלקות לרשומות ומידע רפואי 

אחרים למשל הן ממקור פתולוגיה והן ממקור אונקולוגיה מופיעים גם בהצגת הנתונים עבור 

 בנפרד. מקור פתולוגיה בנפרד ועבור מקור אונקולוגיה

 

עולים ממצאים המוצגים עבור מקורות איסוף הנתונים השונים באופן פרטני מתוך הנתונים 

אחד בכל (. 16נאספו המקרים )טבלה דומים לאלו שהוצגו עבור מספר המקורות שמהם 

יותר  הגבוה יתהשלמות נתוני רישום הסרטן באיתור המקרים הי איסוף הנתוניםקורות ממ

ותו חלק מהמקרים שנאספו ממקור משולב לעומת המקרים שנאספו עבור א מובהקבאופן 

שיטה של קבלת השימוש ב, דבר המדגיש את חשיבות )מקור יחיד( מאותו המקור בלבד

 multiple) לסרטן דיווח ממקורות מידע מרובים לאבטחת שלמות המקרים ברישום הלאומי

source reporting) . 

קור משולב לבין המקרים המקרים שנאספו ממ הפער הגדול ביותר באחוז השלמות בין

 (. 10.3%) פתולוגיה ובמקור( 10.7%) המטולוגיה במקורנצפה שנאספו ממקור יחיד 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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כי חסר בדיווח על  ,יש חשיבות מיוחדת יחידלמקרים המתקבלים ממקור דיווח  יש לציין כי

 לפי מקור חידימקור  שלבהתפלגות המקרים . יישמטו מהרישום הםמשמעו כי אלו מקרים 

במקרים שנאספו במכונים  צפהנ אחוז השלמות הגבוה ביותרנמצא כי נתונים האיסוף 

אחוזי שלמות  .הלאומי לסרטןמהמקרים נמצאו רשומים ברישום  96.9% – לאונקולוגיה

ובמקור המטולוגיה בלבד  (86.4%) פתולוגיה בלבדמקור בשאותרו סבירים נמצאו במקרים 

בכל אחד מהמקורות לאחוז השלמות כמוצג להלן, חשוב להתייחס בהתייחסות . (84.2%)

שהדיווח לגביהם תלוי המדווחים, מתוך כלל המקרים גם לאחוז המקרים באופן פרטני, 

מהם  14%-כ .22.1%זה עומד על  אחוזבמקור פתולוגיה . במקור איסוף נתונים יחיד

למעלה ממחצית  ,ולוגיהבמקור המט .נשמטו ממאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן

כזכור,  הרישום.מנשמטו מהם  16%-כ .( תלויים בדיווח ממנו בלבד54.7%המקרים )

 סרטן במערכתבבדיקת שלמות הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים של 

(. הפער בחסר 88.0%שלמות של ) אלוברישום מחלות  12%חסר של נמצא לימפה הדם וה

המקרים לא הוגבלו הנתונים לפי אבחנות ובע מהעובדה שבניתוח ( נ16%לעומת  12%)

לא אותרו המטולוגיה בלבד וחלק מהמקרים של מחלות דם ולימפה איסוף נתונים למקור 

כמו במכונים לפתולוגיה או איסוף נתונים אחרים של קורות במכונים להמטולוגיה אלא במ

 . במחלקות לרשומות ומידע רפואי

 

י קטגוריית האבחנה וסיווג מקור איסוף הנתונים )מקור משולב / מקור לפ בבדיקת המקרים

(, נמצא כי בכל קטגוריות האבחנה אחוז השלמות היה גבוה יותר באופן 18יחיד( )טבלה 

במקרים שנאספו ממקור משולב מאשר במקרים שנאספו ממקור יחיד, ממצא  מובהק

 (. 17,16שנצפה גם בעיבודים האחרים שהוצגו לעיל )טבלאות 

 
קטגוריית לפי : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים 18טבלה 

 יחיד( / )משולבנתונים המקור איסוף סיווג האבחנה ו
 

 מקור משולב מקור יחיד
 אבחנה הית יקטגור

 מספר שלמות % מספר שלמות %

 שאתות ממאירות חודרניות  18,012 *97.6 37,686 *94.0

 ממוקדות  קרצינומות 498 *88.8 1,377 *82.4

58.3* 1,717 74.9* 267 
ממאירות של המוח -שאתות לא

  המרכזית העצביםומערכת 

 סך הכול 18,777 97.0 40,780 92.1

p < 0.001*    

 להבדלים בשלמות של אותו מקור לפי "מקור משולב" לעומת "מקור יחיד" מתייחס pערך  הערה:   

 

 כלל המקרים       –ום הלאומי לסרטן באיתור המקרים שלמות נתוני הריש : 2פרק 
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מקרב המקרים שנאספו ברישום הלאומי לסרטן  חסריםהתפלגות המקרים הבבחינת 

 / אתרים / מערכות בגוף( לפי חסרים מקרים 3,206 סה"כ) במקור איסוף נתונים יחיד

המקרים החסרים  2,248מתוך נמצא כי  ,פרטניאיסוף נתונים ומקור  קטגוריית אבחנה

חלקות אותרו במ 55.5% חודרנית השאת ממאירהמסווגים בקטגוריית האבחנה של 

במכונים  12.2%, בלבד במכונים להמטולוגיה 27%, בלבד לרשומות ומידע רפואי

במקור  אותרוופחות מאחוז אחד  בלבד במכונים לאונקולוגיה 5.2%, בלבד לפתולוגיה

בלבד שנאספו במחלקות לרשומות ומידע רפואי במקרים החסרים  .(19)טבלה  נתונים אחר

ובעיקר ( 25.4%מקרים של סרטן הדם ) שימההרעמדו בראש מקרים(  1,248)סה"כ 

חריהם ברשימה וא CLL-ו מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות

 274)סה"כ לפתולוגיה  שאותרו במכוניםהחסרים במקרים  .(13.9%) סרטן הערמונית –

 ,(15.3%) לימפומהו( 27.7%) הערמוניתסרטן  מקרי הרשימהעמדו בראש מקרים( 

 סרטן השדו( 23.1%) הערמוניתסרטן  – מקרים( 117)סה"כ  אונקולוגיהמכונים לוב

מקרים( עמדו  608שנאספו במכונים להמטולוגיה בלבד )סה"כ החסרים במקרים  .(13.7%)

מחלות מיאלופרוליפרטיביות ( ובעיקר 79.8%מקרים של סרטן הדם ) השימהרבראש 

( 16.9%לימפומה ) –חריהם ברשימה וא CLL-ו כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות

 .Non-Hodgkinובעיקר מסוג 

 

, נמצא כי מקרים( 242סה"כ ) ממוקדתקרצינומה עם אבחנה של  החסריםלגבי המקרים 

מהמקרים אותרו במחלקות לרשומות  32.2%(. 59.5%) רובם אותרו במכונים לפתולוגיה

אחוז בכל אחד מהמקורות הנותרים במכונים לאונקולוגיה ופחות מ 7.0%ומידע רפואי, 

עמדו בראש רשימת ( 144סה"כ )(. במקרים שנאספו ממכונים לפתולוגיה בלבד 19)טבלה 

( אשר רובם היו 68.8%) במערכת המין הנשית תממוקדקרצינומה מקרי המקרים החסרים 

 –ואחריהם ברשימה (, 99מקרים מתוך  95בצוואר הרחם ) תממוקד ם של קרצינומהמקרי

מקרי היו האחרונה (. כל המקרים בקבוצה 17.4%במערכת השתן )  תממוקדינומה קרצ

 8.3%בשלפוחית השתן. מלנומה ממוקדת של העור היוותה  קרצינומה ממוקדת אבחנה של

שנאספו במחלקות לרשומות ומידע רפואי  ם של קרצינומה ממוקדתבמקריגם מהמקרים. 

קרצינומה ממוקדת מקרי רים החסרים מקרים( עמדו בראש רשימת המק 78בלבד )סה"כ 

של קרצינומה ממוקדת בצוואר  אבחנה ( שרובם היו מקרי32.1%במערכת המין הנשית )

 (, 25מקרים מתוך  19הרחם )

( אשר רובם היו מקרים 28.2%קרצינומה ממוקדת במערכת השתן )  –ואחריהם ברשימה 

מלנומה ממוקדת של  (.מקרים 22מתוך  19של קרצינומה ממוקדת של שלפוחית השתן )

 מהמקרים.  10.3%העור היוותה 

 ממאירות של המוח ומערכת העצביםשאינן שאתות המקרים החסרים מקבוצת ה 716מתוך 

 אותרו במחלקות לרשומות ומידע רפואי. 97.6% ,המרכזית

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 ברישום הלאומי לסרטן החסרים: התפלגות המקרים 19טבלה 

 ת האבחנה ומקור איסוף הנתונים לפי מערכות בגוף / אתרים / קטגוריי
 )מקור נתונים יחיד בלבד(

 
 מקור איסוף נתונים יחיד**

 מערכות בגוף / אתרים /

 קטגוריית האבחנה*
סך 
 הכול

 אחר
 )מספר(

 'המט
 )מספר(

 'אונק
 )מספר(

 'פת
 )מספר(

 'רש
 )מספר(

 שאתות ממאירות חודרניות 1,248 274 117 608 1 2,248

 ת הפה והלוע מערכ 27 7 1 0 0 35

 מערכת העיכול  134 12 15 2 0 163

 מערכת הנשימה  52 4 9 0 0 65

 עצם  3 1 0 0 0 4

 מלנומה של העור 45 22 12 2 0 81

 סרקומה ע"ש קפוסי 10 9 2 0 0 21

 רקמות רכות 8 1 2 0 0 11

 שד  112 9 16 1 0 138

 מערכת המין הנשית  45 14 4 0 1 64

 ערמונית  174 76 27 11 0 288

 מערכת השתן  88 22 1 1 0 112

 עין 49 0 0 0 0 49

 מוח ומערכת העצבים  30 1 5 1 0 37

 מערכת אנדוקרינית  34 12 4 1 0 51

 לימפומה  90 42 13 103 0 248

  מחלות דם*** 317 32 3 485 0 837

 שאתות ממאירות חודרניות אחרות  30 10 3 1 0 44

 צינומות ממוקדות קר 78 144 17 1 2 242

716 0 2 13 2 699 
המוח  ממאירות של-שאתות לא

 המרכזית ומערכת העצבים

 סך הכול 2,025 420 147 611 3 3,206

  .153-149 , עמודים3-, ו2, 1 יםבנספחICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא
 מכונים להמטולוגיה. = 'המט ;אונק' = מכונים לאונקולוגיה ;כונים לפתולוגיהמ = 'פת ;מחלקות לרשומות ומידע רפואי = 'רש **

  לומה נפוצה, ליקמיה, מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות ומחלות דם שונות אחרות.יא*** כולל: מ
המטופויטיות שנמצאו מתועדות בתיקים  במסגרת איסוף המקרים ממכונים להמטולוגיה נרשמו גם מחלות סרטן שאינןהערה: 

 הרפואיים שנבדקו.

 
 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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ניכר בישראל, כבמדינות מפותחות אחרות בעולם, שינוי  בשני העשורים האחרוניםכידוע, 

במתן שירותי הבריאות, ובתוך כך יותר ויותר שירותי בריאות ניתנים לחולים במסגרת 

שלמות נתוני הרישום . בבדיקת טייםובבתי חולים פרלפתולוגיה הקהילה, במעבדות פרטיות 

(, 17)טבלה  נתוניםהמקור איסוף  לפי( כלל האבחנות)הלאומי לסרטן באיתור המקרים 

המקרים שנאספו במסגרת הסקר במכונים לפתולוגיה בלבד  3,098-מ 86.4%נמצא כי רק 

 פואיהמוסד הר סוגלפי רישום הלאומי לסרטן. בהתפלגות מקרים אלו במאגר נתוני ה הופיעו

עבור מקרים שנאספו במכונים  באופן מובהקיותר אחוז שלמות גבוה ( נמצא 20)טבלה 

 הפתולוגיפרטיות ל( מאשר עבור אלו שנאספו במעבדות 90.6%לפתולוגיה בבתי חולים )

שנאספו ממקור ( נמצא במקרים 92.7%(. אחוז השלמות הגבוה ביותר )77.0%בקהילה )

 הילה.הן בקות חולים יפתולוגיה הן בב

 

במקור פתולוגיה שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים : 20טבלה 
 בלבד )מקור נתונים יחיד( לפי סוג המוסד הרפואי

 

 שלמות % מספר סוג המוסד הרפואי

 *90.6 2,084 מכון לפתולוגיה בבית חולים

 *77.0 959 בקהילה הפתולוגיל מעבדה פרטית

 *92.7 55 הן בקהילהוהן בבית חולים  מכון / מעבדה לפתולוגיה

 86.4 3,098 סך הכול 

p < 0.001* 

 .להבדלים בשלמות של מקור פתולוגיה בלבד לפי סוג המוסד הרפואי מתייחס p ךהערה: ער

 

התפלגות המקרים החסרים ברישום הלאומי לסרטן מקרב המקרים שנאספו  בבדיקת

כי נמצא רפואי  יית אבחנה וסוג מוסדמקרים( לפי קטגור 420)במקור פתולוגיה בלבד 

למעלה ממחצית המקרים החסרים של שאתות ממאירות חודרניות נאספו במכונים 

הקרצינומות (. לעומת זאת רוב המקרים החסרים מקרב 54.7%לפתולוגיה בבתי חולים )

 . (21)טבלה  (68.1%) הממוקדות נאספו במעבדות פתולוגיות פרטיות בקהילה

 

 כלל מקרים      –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 במקור פתולוגיה בלבד החסריםלגות המקרים : התפ21טבלה 
 רפואי )מקור נתונים יחיד( לפי קטגוריית אבחנה וסוג מוסד

 מכון לפתולוגיה בלבד 
 קטגוריית האבחנה 

 בי"ח & פרטי
 )מספר(

 פרטי
 )מספר(

 בי"ח
 )מספר(

 שאתות ממאירות חודרניות  150 122 2

 ממוקדות קרצינומות  44 98 2

0 1 1 
ממאירות של המוח ומערכת -שאתות לא

 המרכזית העצבים

 סך הכול 195 221 4

 

עמדו בראש רשימת המקרים החסרים  במקרים שנאספו במכונים לפתולוגיה בבתי חולים

מקרים של סרטן הדם מקרים(  150ממאירות החודרניות )סה"כ המקבוצת השאתות 

רוניות ותסמונות מחלות מיאלופרוליפרטיביות כנפוצה ולומה אמי( ובעיקר 21.3%)

-Non, כמעט כולם מסוג (20.7%לימפומה ) –ואחריהם ברשימה  מיאלודיספלסטיות

Hodgkin (41  42מתוך).  מקרי אבחנה של מלנומה של העור ושל סרטן הערמונית מדורגים

בקהילה עמדו  הפתולוגילבמקרים שנאספו במעבדות פרטיות במקום השלישי ברשימה זו. 

 סרטן הערמוניתמקרים(  122) סה"כ בקבוצת מחלות זו  חסריםבראש רשימת המקרים ה

מקרים מתוך מקרי האבחנה של סרטן  9. (10.7%) וסרטן במערכת השתן (52.5%)

 של העור ומלנומה (9.0%) מקרי אבחנה של לימפומה במערכת השתן היו של סרטן הכליה.

 מדורגים במקום השלישי והרביעי ברשימה זו.( 8.2%)

 

שנאספו במכונים הן במקרים  ,ממוקדתקרצינומה ם החסרים עם אבחנה של לגבי המקרי

דו מע ,בקהילהלפתולוגיה הן במקרים שנאספו במעבדות פרטיות  לפתולוגיה בבתי חולים

במערכת המין קרצינומה ממוקדת בחנה של בראש רשימת המקרים החסרים מקרי א

ומקרים של  ,(בקהילה - 74.5%-ובבתי חולים  - 54.5%) הנשית, רובם בצוואר הרחם

 15.3%-ו בבתי חולים 22.7%) במערכת השתן, כולם בשלפוחית השתן קרצינומה ממוקדת

 .(בקהילה -

 
מקור איסוף נתונים ומוסד  לפיאשר אותרו במקור איסוף נתונים יחיד בהתפלגות המקרים 

סדות נמצא כי טווח השלמות הגדול ביותר נצפה בין המכונים להמטולוגיה במורפואי 

המספרים המוחלטים אינם מוצגים כדי למנוע זיהוי של . (22)טבלה  הרפואיים השונים

  המוסדות הרפואיים.

 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 כלל האבחנות – : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים22טבלה 
 לפי מקור איסוף נתונים יחיד ומוסדות רפואיים

 

 מקור איסוף נתונים יחיד  (%טווח השלמות בין המוסדות הרפואיים השונים )

 מחלקה לרשומות ומידע רפואי 100.0-85.8

 מכון לפתולוגיה 97.2-48.0

 מכון לאונקולוגיה 100.0-91.2

 מכון להמטולוגיה 100.0-42.4

  אחר *87.5

 .דמוסד רפואי אחב אותרוהמקרים כל * 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 שום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארצינתוני הריהאם 

 מספר גידולים לחולה

מקרים )גידולים( שאובחנו  59,557נתוני הסקר , נכללו בעיבוד 5טבלה  1כפי שצוין בפרק 

חולים עם שני  2,605 -חולים אובחנו עם גידול אחד ו 54,163 חולים. 56,768בקרב 

גידולים(. בבחינת שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור  5,394גידולים ויותר )סה"כ 

במקרים  באופן מובהקר המקרים לפי מספר גידולים לחולה נמצא כי אחוז השלמות נמוך יות

( מאשר multiple primary malignant neoplasmsעם גידולים מרובים )שניים או יותר: 

(, מה שמבטא 23בהתאמה( )טבלה  93.9%לעומת  90.9%במקרים עם גידול אחד לחולה )

חסר ברישום של גידולים נוספים לחולה שכבר נרשם במאגר הנתונים של הרישום הלאומי 

 13.0%( מהווים 490ידולים החסרים בקרב חולים עם יותר מגידול אחד )סה"כ לסרטן. הג

 מכלל המקרים החסרים שנצפו במסגרת הסקר.

 

 האבחנותכלל  – סרטן באיתור המקריםהלאומי לרישום ה: שלמות נתוני 23טבלה 
 לפי מספר גידולים לחולה

 

 גידוליםסך כל ה גידולים לחולהה מספר
 שילוב

 למותאחוז הש מספר

1 54,163  50,885 93.9* 

 *90.9 4,904  5,394 ויותר 2

 93.7 55,789 59,557 סך הכול

p < 0.001* 

 .מתייחס להבדל בשלמות לפי מספר גידולים לחולה pהערה: ערך 

 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 מקרים החסריםכלל הסיכום 

נתונים של החסרים במאגר נמצאו  3,768המקרים שנאספו במסגרת הסקר,  59,557מקרב 

 הכוללתמשולבים, -מהמקרים היו מקבוצת המקרים הלא 71.8%הרישום הלאומי לסרטן. 

-איהמקרי מקבוצת היו  28.2%-וחולים שלא נמצאו רשומים כלל בנתוני הרישום הלאומי 

שונה מזו האבחנה עם אך  ,סרטןהלאומי לחולים שנמצאו רשומים ברישום  כוללת ש ,הלימה

כאמור בפרק השיטות, המקרים משתי הקבוצות  (.24)טבלה  שנאספה במסגרת הבקרה

  נקבעו כ"חסרים" רק לאחר בדיקת התיקים הרפואיים של החולים.

 ,הלימה-איהמקרי  צתובקמתוך הנתונים עולה כי כמעט שליש מהמקרים החסרים שייכים ל

מה שמדגיש את חשיבות בדיקת האתר הראשוני והמורפולוגיה של השאת בנוסף על 

פרמטרים מזהים כמו מספר תעודת זהות, שם משפחה ושם פרטי בעת ביצוע הצלבת נתונים 

 ,הלאומיופיע ברישום ייתכן כי חולה  חיצוניים מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.

אחוז השלמות וכידוע,  שלם לא יהיהשהוא אובחן בהם )גידולים( ל אתרי המחלה אך רישום כ

באיתור המקרים ברישומי סרטן מתייחס למספר הגידולים )אבחנות/מחלות( ולא למספר 

הלימה, היינו מקבלים אחוז שלמות גבוה יותר שלא היה -ללא בדיקת מקרי האי .החולים

 .הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקריםשל נתוני  תייהאמהשלמות משקף את אחוז 

 

 לפי סיווג קבוצת מקרים* החסריםהתפלגות המקרים  :24טבלה 
 

 (%מספר ) סיווג קבוצה

 (71.8) 2,706 משולבים-מקרים לא

 (28.2) 1,062 הלימה-מקרי אי

 (100.0) 3,768 סך הכול

 .7-9סעיפים פרק השיטות הלימה ב-ומקרי אי , מקרים חסריםמשולבים-ת מקרים לאוהגדר ורא*   

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 .30-25המקרים החסרים מוצגת לפי משתנים שונים בטבלאות  התפלגות

 אבחנההלפי קטגוריית  החסרים: התפלגות המקרים 25טבלה 

 

 אבחנה הגוריית טק מספר )%(

 רות חודרניות מאישאתות מ (71.3) 2,687

  קרצינומה ממוקדת (7.9) 298

 העצבים ת של המוח ומערכת ממאירו-שאתות לא (20.8) 783

 סך הכול (100.0) 3,768

 

  המחלה / קבוצה של אתרי מחלה אתר לפי החסריםהתפלגות המקרים  :26טבלה 
 חודרניות בלבדממאירות שאתות 

 עשרת האתרים הבולטים ביותר
 

  / קבוצה של אתרי מחלה* המחלה אתר מספר )%(

 ות ליפרטיביות כרוניומחלות מיאלופר (15.3) 411

 ותסמונות מיאלודיספלסטיות

408 (15.2) 

287 

117 

4 

 ליקמיה 

 לימפואידית  

 מיאלואידית  

 אחר  

 ערמונית (12.4) 332

 לימפומה שאינה הודג'קין (9.3) 251

 שד, נשים (5.8) 155

 נפוצהמיאלומה  (4.4) 118

 מעי גס (3.8) 101

 מלנומה של העור (3.6) 96

 חרים של מערכת השתןכליה ואברים א (3.3) 89

 ריאה (2.8) 75

 אחר (24.2) 651

 סך הכול (100.0) 2,687

 .152-149 , עמודים1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי   

 

 כלל המקרים       –למות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים ש : 2פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 המחלה לפי אתר החסרים: התפלגות המקרים 27טבלה 
 בלבד *קרצינומה ממוקדת

 חמשת האתרים הבולטים ביותר
 

 המחלהאתר  מספר )%(

 צוואר הרחם (44.3) 132

 שלפוחית השתן (19.8) 59

 מלנומה של העור (15.1) 45

 נשים ,שד (4.7) 14

 ערמונית  (4.0) 12

 אחר (12.1) 36

 סך הכול (100.0) 298

 .152 ', עמ2בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי     

 

 ה של אתרי מחלהקבוצ /ה להמח לפי אתר החסרים: התפלגות המקרים 28טבלה 
  בלבד *המרכזית ממאירים של המוח ומערכת העצבים-גידולים לא

 

  המחלה / קבוצה של אתרי מחלה אתר מספר )%(

 קרומי המוח (62.8) 492

130 (16.6)** 
, חוט השדרה, עצבי הגולגולת וחלקים אחרים של מערכת העצבים מוח

 רכזיתהמ

 ובלוטת האצטרובל Craniopharyngeal-בלוטת יותרת המוח, צינור ה ***(20.6) 161

 סך הכול (100.0) 783

 .153' , עמ3בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי    
  . acoustic neuromaמהמקרים הם מקרי אבחנה של  94**    
 .pituitary adenomaם מקרי אבחנה של מהמקרים ה 156***    

 
מהמקרים סווגו  43.7%בהתפלגות כלל המקרים החסרים על פי הבסיס לאבחנה נמצא כי 

. בקטגוריה זו הוכללו כל המקרים בהם הבסיס היחיד קטגוריה "אבחנה קלינית בלבד"ל

רים לאבחנה הוא התיעוד בסיכום מחלה או במסמך רפואי שנמצא בתיק החולה. ברוב המק

התבצעה על בסיס הקלינית נרשמה גם המורפולוגיה של השאת ולכן כמעט ברור כי האבחנה 

מיקרוסקופי, אך התשובה ההיסטופתולוגית לא נמצאה בתיק. מקרים אלו לא סווגו 

בסיס לקטגוריות "בדיקה היסטופתולוגית חיובית" או "בדיקה ציטולוגית חיובית", קרי 

ם תשובה היסטופתולוגית לבין אלו בהם עבורהמקרים שנמצאה כדי להבחין בין  ,מיקרוסקופי

לא נמצאה. הדבר מדגיש את הבעייתיות  עצמה היא תועדה בתיק החולה אך התשובה

באיתור מסמכים רפואיים רטרואקטיבית, במיוחד במקרים בהם התיעוד הרפואי לוקה בחסר 

  .התבצעה()ללא רישום מדויק של מקום האבחנה, תאריך האבחנה וכיצד היא 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

מהמקרים אובחנו על בסיס מיקרוסקופי )היסטולוגי / ציטולוגי(. למקרים שסווגו  42.5%

בקבוצה זו נמצא העתק של תשובת הבדיקה המיקרוסקופית שהתבצעה במכון / מעבדה 

 חולים או בקהילה. הלפתולוגיה בבית 

ו ברשימה במספר מקורות התקבל המידע על האבחנות שנאספו במסגרת הסקר בקובץ א

ידנית ממנהל המכון / מחלקה ללא רישום הבסיס לאבחנה. במקרים אלו, כאשר בדיקת 

וזאת עקב  התיקים הרפואיים של המקרים החסרים לא נתנה מענה לגבי הבסיס לאבחנה

", כאשר מהמקור המדווח נקבע הבסיס ל"התקבל בקובץ / רשימה ידנית תיעוד לוקה בחסר

  .(29)טבלה  הבסיס לאבחנההקביעה של הרופא מהווה את 

 
 לאבחנה בסיסהלפי  החסריםהמקרים כלל התפלגות : 29טבלה 

 

 לאבחנה בסיס מספר )%(

 )בסיס מיקרוסקופי( בדיקה היסטופתולוגית חיובית (41.9) 1,579

 )בסיס מיקרוסקופי(בדיקה ציטולוגית חיובית  (0.6) 20

 סמנים / בדיקת מעבדה (0.8) 32

 ציטולוגי( / בסיס היסטולוגי ללא ,ועוד בלבד MRI ,CT)הדמיה  בדיקת (8.6) 325

1,646 (43.7) 
סיכום אבחנה בהתיעוד כולל בסיס קליני: )אבחנה קלינית בלבד 

 (מרופא שנמצא בתיק הרפואימחלה, מכתב 

 מהמקור המדווחידנית התקבל בקובץ / רשימה  (4.4) 166

 סך הכול (100.0) 3,768

 

החסרים לפי הבסיס לאבחנה וקטגוריית האבחנה נמצא כי בכמחצית התפלגות המקרים ב

מהמקרים של שאתות ממאירות חודרניות הבסיס לאבחנה היה התיעוד שהופיע בתיק 

מהמקרים נמצא בתיק העתק של תשובה  43.2%( וכי עבור 48.2%הרפואי של החולה )

ה ממוקדת נמצא כי לרוב היסטופתולוגית או ציטולוגית חיובית. במקרי האבחנה של קרצינומ

(, ואילו במקרי האבחנה של שאתות שאינן 88.3%המקרים החסרים היה בסיס פתולוגי )

ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית נמצא כי רוב המקרים החסרים נרשמו על 

, 37.4%-ו 40.5%בסיס תיעוד האבחנה בסיכום המחלה או על בסיס בדיקות הדמיה )

 (.30בהתאמה( )טבלה 
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 וקטגוריית אבחנה לפי בסיס לאבחנה החסרים: התפלגות המקרים 30טבלה 

 

 קטגוריית אבחנה

ה ממאיר-לא בסיס לאבחנה
 )מוח(

 מספר )%(

 תממוקד
 מספר )%(

 תחודרני
 מספר )%(

173 (22.1) 263 (88.3) 1,143 (42.5) 
 בדיקה היסטופתולוגית חיובית

 )בסיס מיקרוסקופי(

0 0 20 (0.7) 
 ציטולוגית חיובית  בדיקה

 )בסיס מיקרוסקופי(

 סמנים / בדיקת מעבדה (1.2) 32 0 0

293 (37.4) 0 32 (1.2) 
ועוד בלבד  MRI ,CT)בדיקת הדמיה 

 בסיס היסטולוגי / ציטולוגי( ללא

317 (40.5) 35 (11.7)* 1,294 (48.2) 

בסיס קליני: )אבחנה קלינית בלבד 

סיכום מחלה, תיעוד האבחנה בכולל 

 (הרפואיבתיק  שנמצא תב מרופאמכ

0 0 166 (6.2) 
ידנית התקבל בקובץ / רשימה 

 מהמקור המדווח

 סך הכול (100.0) 2,687 (100.0) 298 (100.0) 783

כי , בלבד תמיקרוסקופימתבצעת על בסיס בדיקה מעצם הגדרתה כידוע, אבחנה של קרצינומה ממוקדת * 

. לתוך קרום הבסיס של האיברן ממוקדת בשכבת האפיתל ולא חדרה עדייאכן לוודא שהממאירות הפתולוג חייב 

מבוססים על תשובה היסטולוגית אכן לכן, רוב המקרים של קרצינומה ממוקדת שנאספו במסגרת הסקר 

חיובית. מספר מקרים, בהם על פי המתועד בסיכום מחלה או במכתב רפואי שנמצא בתיק החולה נרשם כי 

בעבודה זו ממוקדת אך התשובה ההיסטולוגית לא נמצאה בתיק החולה, סווגו החולה אובחן עם קרצינומה 

דגיש את (, וזאת כדי לההיה מיקרוסקופילאבחנה אם כי ברור כי הבסיס )" בלבדאבחנה קלינית קטגוריה של "ל

 במקרים בהם ייחודב ,ואת המגבלות בקידוד הנובעות מכךבאיתור מסמכים רפואיים רטרואקטיבית,  הבעייתיות

 .התיעוד הרפואי לוקה בחסר )ללא רישום מדויק של מקום האבחנה, תאריך האבחנה וכיצד היא התבצעה(

 כלל המקרים       –באיתור המקרים שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן  : 2פרק 
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 שנה

גבוה יותר מאחוז  2005אחוז השלמות של כלל מקרי האבחנה שנאספו מהשנים שלפני 

בהתאמה(  ,91.6%לעומת  95.0%בלבד ) 2005השלמות של המקרים שנאספו עבור שנת 

 2005השלמות לפי שנת אבחנה באופן פרטני בחמש השנים שלפני  (. בבדיקת31)טבלה 

)השנה שעל בסיס נתוניה התבצעה הבקרה( נמצא כי אחוז שלמות המקרים ברישום הסרטן 

 2004במקרים שנאספו עבור שנת  94.7%עולה ככל שמתרחקים משנת ההיארעות ונע בין 

ברוב רישומי הסרטן בעולם  . תופעה זו ידועה2000במקרים שנאספו עבור שנת  96.5%-ל

ראו הרחבה בנושא  .[17] היארעותםשלא אותרו בשנת  שממשיכים לאתר או לקבל מקרים

 .37בעמ' 

 

 באיתור המקרים הלאומי לסרטן רישום ה: שלמות נתוני 31טבלה 
 שניםלפי כלל האבחנות 

 

 מספר )%( שנים 
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

 95.0 34,503 (61.0) 36,311 2005לפני 

 91.6 21,286 (39.0) 23,246 בלבד 2005

 93.7 55,789 (100.0) 59,557 כלל המקרים

 

אבחנה הוא מרכיב יסודי ברישומי סרטן. הוא מוגדר כתאריך בו אובחן הסרטן התאריך כידוע, 

רישום תאריך אבחנה מלא  .[13]לראשונה, באופן קליני או מיקרוסקופי, על ידי רופא מוכר 

הכרחי לצורך חישובי הישרדות, ביצוע הערכה השוואתית של יעילות טיפולים ושל  ומדויק

לכל גידול חייב להיות תאריך אבחנה אחד בר תוקף,  .[20, 19] הטיפולהשפעת עיכוב במתן 

אי זמינות של מידע ברישום ולחילופין  ,קבלת דיווחים ממקורות אבחנה שוניםאך בשל 

גם פרשנויות שונות שנותנים רשמים לכללי  לפעמיםו , תיעוד רפואי לוקה בחסרהסרטן

האמיתי.  תאריךהממאוחר יותר עם תאריך אבחנה  מקרי סרטן לעיתיםנרשמים קידוד, ה

[21 ,22].  

רישום מאוחרת משנת ההיארעות האמיתית פוגם בשלמות  ת האבחנה לשנהרישום שנ

מיתית ומשבש את אקלנדרית השנת ההיארעות השל באיתור מקרי ההיארעות והסרטן 

הן של שנת ההיארעות אליה נרשמו ו הנדונההן של שנת ההיארעות  ,חישובי ההיארעות

 סיווגורישומי סרטן בעולם המבצעים הערכה של איכות נתוניהם  ,. מסיבה זובטעות המקרים

 .[23, 1] לתקנהשיש לנקוט בצעדים  טעות ברישום שנת האבחנה כטעות חמורה
 

על ידי צוות  על פי המסמכים הרפואיים שנמצאוני המקרים אשר מוצגים נתו 32בטבלה 

ברישום הלאומי נרשמו  אך 2005לפני שנת אובחנו במוסדות הרפואיים השונים הבקרה 
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עקב דיווח מאוחר ותיעוד כפי הנראה ) 2012עד  2005כמקרי אבחנה של השנים  לסרטן

אך נרשמו  2005שנת חנו במקרים שאובכן ו רפואי לקוי במוסדות הרפואיים המדווחים(

 . 2012עד  2006לשנים בטעות ברישום הלאומי 

מקרב  1.9%מקרים( מהווים  1,058המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת )סה"כ 

, בעוד 2006מהם נרשמו כמקרי היארעות של שנת  62.2%. המקרים המשולביםכלל 

ופן פרטני ומעמיק בפרק על הנושא יוצג בא(. 78.0%) 2005שרובם היו מקרי אבחנה של 

 בנפרד. 2005שלמות הנתונים של שנת 

בהתפלגות המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת לפי קטגוריית האבחנה נמצא כי 

אומנם רוב המקרים שייכים לקבוצה של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות, אך למעשה 

רטן של מערכת הדם הבעיה חמורה יותר בקבוצת השאתות שאינן מוצקות )מחלות ס

מכלל המקרים המשולבים שנרשמה  35.0%והלימפה(. המקרים בקבוצת אבחנות זו מהווים 

להם שנה מאוחרת משנת ההיארעות האמיתית שלהם, בעוד חלקם בכלל המקרים 

(. זאת לעומת מקרי 4, ראו תרשים 9,301/55,789) 16.7%המשולבים נמוך בהרבה, 

מכלל המקרים שנרשמה להם שנת  55.8%קות, שמהוות האבחנה של שאתות חודרניות מוצ

מכלל המקרים המשולבים  78.3%-אבחנה מאוחרת משנת ההיארעות האמיתית ו

ושל  (. מצב דומה נמצא גם במקרים של קרצינומה ממוקדת4, ראו תרשים 43,710/55,789)

ם בקבוצת המקרי, כאשר חלקם ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-שאתות לא

מחלקם היחסי בכלל המקרים המשולבים: גבוה יותר שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת 

במקרים של  2.2%לעומת  5.7%-ו קרצינומה ממוקדתבמקרים של  2.8%לעומת  3.6%

 שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית.

מקרים של  –יחסית  מתוך הנתונים עולה, אם כן, כי המקרים שנמצא בהם אחוז שלמות נמוך

(, מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת 88.0%מוצקות )-שאתות ממאירות חודרניות לא

ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית -( ומקרי אבחנה של שאתות לא84.1%)

( הם גם אלה שנוטים להגיע לרישום הסרטן באיחור, ולכן גם נרשמים לעיתים לשנת 60.5%)

תר משנת ההיארעות הנכונה שלהם וזאת, עקב תיעוד רפואי לוקה היארעות מאוחרת יו

בחסר במוסדות הרפואיים השונים שאינו מאפשר רישום נכון של שנת האבחנה. מקרים אלו 

הגיע המידע על  בה נרשמים ברישום הלאומי לסרטן, על פי כללי הרישום המקובלים, לשנה

 המקרה לרישום.

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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שנת אבחנה ברישום הלאומי לסרטן להם  התפלגות המקרים שנרשמה :32טבלה 
 *ושנה אבחנההלפי קטגוריית  משנת ההיארעות האמיתית מאוחרת

 

קטגוריית 
 האבחנה

2005 
 )מספר(

2006 
 )מספר(

2007 
 )מספר(

2008 
 )מספר(

2009 
 )מספר(

2010 
 )מספר(

2011 
 )מספר(

2012 
 )מספר(

סה"כ 
מספר 

%() 

שאתות 

ממאירות 

חודרניות 

 מוצקות 

15 415 74 47 22 11 5 1 
590 

(55.8) 

שאתות 

ממאירות 

חודרניות 

שאינן 

 מוצקות

7 186 71 57 37 8 4 0 
370 

(35.0) 

 ותקרצינומ 

  תוממוקד
0 25 3 4 4 1 1 0 

38 
(3.6) 

שאתות 

-לא

ממאירות 

של המוח 

ומערכת 

 העצבים 

0 32 10 12 3 3 0 0 
60 

(5.7) 

 1 10 23 66 120 158 658 22 סך הכול
1,058 

(100) 

מספר השנה המצוינת בטורים מסמלת את השנה בה נרשמו מקרים אלה ברישום הלאומי לסרטן. כך, למשל, * 

שנרשמו ברישום הלאומי לסרטן כמקרי היארעות של  קריםמתייחס למ 2005המקרים המצוין בעמודה של שנת 
מתייחס העמודות שאר ממספר המקרים המצוין בכל אחת . להאובחנו בשנה מוקדמת למעשה , אך 2005שנת 

 2005אובחנו בשנת למעשה , אך 2012-2006 נרשמו ברישום הלאומי כמקרי היארעות של השניםלמקרים ש
  .או בשנים קודמות לה

 

מעבר לתופעה של רישום שגוי של שנת אבחנה, נמצאו מקרים אשר נרשמו לשנת האבחנה 

ולכן לא  למעלה משנתייםשל  באיחורלראשונה ברישום הלאומי לסרטן  והאמיתית אך הוכלל

הופיעו בסטטיסטיקה של שנה זו שמתפרסמת, כנהוג בעולם, לאחר שנתיים משנת 

התבצעה רק עבור מקרי לגבי מקרים אלו בדיקת הנתונים . ההיארעות )בשנה השלישית(

 בפרק הבא. הממצאים יוצגו. שנאספו במסגרת הסקר 2005ההיארעות של שנת 

 

 על ידי צוות הבקרה גם כי מתוך המקרים שאותרויש לציין חנה, בהקשר של רישום שנת האב

בתיק הרפואי של  תיעוד של שנת האבחנהכלל לא היה  מקרים 456-ב ,במקור נתונים יחיד

 456מהם נמצאו רשומים במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן. מתוך  13.4%רק החולה. 

בה התקבל המידע, קרי במקרה השנה נרשמו כמקרי היארעות של ( 85.1%) 388 המקרים

 רישומי סרטן בעולם במקרים בהם הרישומים המופיעים בתיק, כמקובל ב2005שנת שלנו ל

נמצאו מהם  14.2%רק . את שנת האבחנה להעריךאינם מאפשרים של החולה  הרפואי

בהם  בשלמות מקרי הסרטןהלאומי לסרטן. הממצאים מצביעים על בעיה רשומים ברישום 

  כלל המקרים      –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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, כמו במקרים אלה בהם לא נרשמה לוקה בחסרבמוסדות הרפואיים השונים ואי התיעוד הרפ

המקרים הנדונים, התקבלו ממחלקות לרשומות  388מתוך  (91.0%) 353 .שנת האבחנה

 מהם נמצאו רשומים ברישום הסרטן. 12.2%רק ומידע רפואי. 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 2005לעומת  1991בשנת  תמונת מצב: אחוז השלמות

רש באחוז השלמות של נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים מוצג ההפ 33בטבלה 

ת בלבד(. וממוקד מות)כלל המקרים, שאתות חודרניות וקרצינו 2005לבין  1991בין שנת 

גבוה מאשר בשנת  2005בכל קטגוריות האבחנה המוצגות בטבלה אחוז השלמות בשנת 

( ובאבחנות של 3.7%ממוקדת ). ההפרש הגבוה ביותר נמצא באבחנות של קרצינומה 1991

(. בכלל האבחנות החודרניות והממוקדות יחד 3.4%) המוצק החודרנית שאינ הממאיר שאת

. אך יש לזכור כי בעבודה הנוכחית נעשו בדיקות שמורידות את אחוז 2.0%נמצא הפרש של 

השלמות אשר לא התבצעו בעבודה הראשונה. סביר להניח שאילו היינו בודקים בעבודה 

הלימה ואת שלמות הנתונים של מקרים המאובחנים במעבדות -ודמת את מקרי האיהק

לפתולוגיה פרטיות בקהילה )שאחוז השלמות שלהם נמצא נמוך( כפי שעשינו בעבודה 

היו נמוכים יותר וההפרשים  1991עבור שנת  33הנוכחית, אחוזי השלמות המוצגים בטבלה 

 ר.באחוזים בין שתי העבודות היו גבוהים יות

 

 *לפי קטגוריית אבחנה 2005לעומת  1991: השוואה בין תמונת המצב בשנת 33טבלה 
 בלבד( וקרצינומות ממוקדותשאתות חודרניות כלל המקרים, )

 

 קטגוריית אבחנה
 אחוז השלמות 

 1991בשנת 

 אחוז השלמות 

 2005בשנת 

 הפרש

 )באחוזים(

 (invasiveחודרניות )

 (solid tumors) מוצקות  

 (non-solidמוצקות )-לא  

 

 (in situממוקדות )

92.9 

94.2 

84.6 

 

80.4  

95.2 

96.8 

88.0 

 

84.1 

2.3 

2.6 

3.4 

 

3.7 

 2.0 94.8 92.8 )חודרניות וממוקדות יחד( סך הכול

בין בנושא של שאתות מוח שאינן ממאירות )שפירות וגבוליות( בקודי האבחנה ובסיווג הקטגוריות עקב שוני  * 

שהתבצעה על הנוכחית לבין העבודה  1991עה על נתוני מאגר הרישום הלאומי לסרטן בשנת העבודה שהתבצ

מאגר נתוני בעבודה הראשונה )על  לעשות השוואה בין העבודות.לא ניתן היה  2005נתוני המאגר בשנת 

 כולל שאתות ,ברורהמקרים של שאתות בעלות התנהגות גבולית ובלתי כלל ה נאספו( 1991 הרישום בשנת

שאתות בעלות התנהגות ": אלו הוצגו כקבוצה אחת שאתותשאובחנו במוח ובמערכת העצבים המרכזית. 

הוצגו כקבוצה בעבודה זו  שנאספו שאתות שפירות של המוח ומערכת העצבים .ית או בלתי ברורה"לגבו

 כלנאספו  לא( 2005 תוני הרישום בשנתנמאגר )על  הנוכחית . בעבודה: "שאתות שפירות של המוח"תנפרד

 .שאובחנו במוח ובמערכת העצבים אלורק אלא  המקרים של שאתות בעלות התנהגות גבולית או בלתי ברורה,

פירות של המוח ומערכת העצבים. כל שאתות המוח ומערכת העצבים שאינן ממאירות שאתות שכמו כן נאספו 

ת ובעלות התנהגות גבולית או בלתי "שאתות שפירו אחת: בקבוצהבעבודה הנוכחית הוצגו )שפירות וגבוליות( 

 ממצאים. ה תהשווא האפשרהתלא אלה  יםהבדלמשום ברורה של המוח ומערכת העצבים המרכזית". 

 

 

 כלל המקרים       –שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים  : 2פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

של  ההיארעותנתוני ועדכניות : שלמות 3פרק 

 2005שנת 
  

  שלמות הנתונים שלמות הנתונים 

ק מוצגת בפר 2005שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי ההיארעות של שנת 

משתנים הלפי המקרים התפלגות מין, גיל אתר המחלה ועוד.  זה לפי מגוון משתנים כמו

שהוצגו בפרק עבור כלל  אלול נמצאו ברוב המקרים דומיםאחוזי השלמות השונים, כמו גם 

שנאספו  2005מכלל מקרי ההיארעות של שנת  91.6% ., אך במספרים קטנים יותרהמקרים

 במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. במסגרת הסקר נמצאו רשומים 

 

כל על בסיס רישומי המוסדות הרפואיים של  שלמות התבצעההבקרת  ,כאמור בפרק השיטות

אי , אוגוסט ודצמבר. סראחודשים מרק ה נסרקולמעט במכונים לפתולוגיה בהם  ,2005שנת 

, אך לא את 2005כוללים את רוב מקרי ההיארעות של שנת  הלןלהנתונים המוצגים  לכך

בקרב שאובחנו  2005שנת היארעות של מקרי  23,246עיבוד הנתונים התבצע על  כולם.

לשם השוואה, מספר המקרים המופיע באתר של הרישום הלאומי לסרטן  חולים. 22,949

  (.2010)מעודכן לדצמבר  24,293הוא בעת הכנת דו"ח זה  2005עבור שנת 

 

 מין

 ,91.7%-ו 91.4% –חוז השלמות דומה בין גברים לנשים בהתפלגות לפי מין נמצא כי א

 (.34בהתאמה )טבלה 

 

 2005שנת של  מקרי ההיארעותסרטן באיתור הלאומי לרישום ה: שלמות נתוני 43טבלה 
 כלל האבחנות לפי מין

 

 מספר מין
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

 91.4 9,979 10,917 זכר

 91.7 11,307 12,329 נקבה

 91.6 21,286 23,246 סך הכול

 

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 גיל

כידוע, מספר החולים המאובחנים עם מחלה ממארת עולה עם הגיל. מתוך כלל מקרי 

ומעלה )כאשר חלקם  50היו בני  82.9%שנאספו במסגרת הסקר  2005של שנת ההיארעות 

 (. 23%היה  2005באוכלוסייה בשנת 

( נמצאו 39ל הצעירות )עד בני אחוזי השלמות הנמוכים ביותר באיתור המקרים בקבוצות הגי

בהתאמה(, ובקבוצות הגיל המבוגרות ביותר  ,89.4%-ו 86.1%) 39-30-ו 29-20בקרב בני 

 שלמות הגבוה ביותרהבהתאמה(. אחוז  ,86.8%-ו 88.2%) 90+-ו 89-80בקרב בני  –

 (.35)טבלה  9( נמצא בקרב ילדים עד גיל 94.4%)

 

 2005שנת של  ההיארעות סרטן באיתור מקריל הלאומירישום ה: שלמות נתוני 53טבלה 
 כלל האבחנות לפי גיל

 

 מספר  גיל
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

0-9 231 218 94.4 

10-19 197 182 92.4 

20-29 505 435 86.1 

30-39 1,077 963 89.4 

40-49 1,973 1,815 92.0 

50-59 4,324 4,038 93.4 

60-69 5,050 4,710 93.3 

70-79 5,855 5,375 91.8 

80-89 3,414 3,012 88.2 

+90 620 538 86.8 

 91.6 21,286 23,246 סך הכול

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

  קטגוריית אבחנה

( 7לפי קטגוריות רחבות של אבחנות )תרשים  2005בבדיקת מקרי ההיארעות של שנת 

 94.0%באיתור אבחנות של שאתות ממאירות ) 93.3%נמצאה ברישום הסרטן שלמות של 

 קרצינומהבמקרים עם אבחנה של  78.1%-עם אבחנה של שאת ממאירה חודרנית ו במקרים

באיתור אבחנות של שאתות שאינן ממאירות )שפירות ובעלות  53.9%ממוקדת( ושלמות של 

 גבולית( של המוח ומערכת העצבים המרכזית. / התנהגות בלתי ברורה

בשלמות המקרים בין  בקטגורית האבחנות של שאתות ממאירות חודרניות נמצא הבדל

ממאירות חודרניות אלו של שאתות  לביןממאירות חודרניות מוצקות של שאתות אבחנות 

. אחוזי השלמות של שתי קבוצות (אבחנות סרטן של מערכת הדם והלימפה)שאינן מוצקות 

 בהתאמה.  ,83.4%-ו 95.8%אבחנה אלו היו 

 

 296מתבטאים בשד בנשים ) רוב המקרים קרצינומה ממוקדתהמקרים של  1,005מקרב 

(. אחוזי 107( ובשלפוחית השתן )217(, במלנומה של העור )275מקרים(, בצוואר הרחם )

 ,65.4%-ו 86.2%, 56.7%, 99.0%השלמות של מקרים אלו ברישום הלאומי לסרטן היו 

 בהתאמה.

 

רוב המקרים בקטגורית האבחנה של שאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת העצבים 

מהם שולבו עם מאגר  59.0%(. רק 69.5%)( meningiomaמרכזית היו מסוג מנינגיומה )ה

, נצפו 20.5%ושל  36.6%של  ,הנתונים של הרישום הלאומי. אחוזי שלמות נמוכים יותר

 acoustic( ובאבחנה של pituitary adenomasבאדנומות בבלוטת ההיפופיזה )בהתאמה, 

neuroma מהמקרים של שאתות שאינן ממאירות של המוח  7.7%-וב 15.0%-שהתבטאו ב

 בהתאמה. 2005בשנת ומערכת העצבים המרכזית 

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 

מקרי : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור 7תרשים 

 2005שנת של ההיארעות 

 *כלל המקרים לפי קטגוריית אבחנה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .56עמ'  4* ראו הגדרות והסברים בתרשים 

 כלל המקרים
 91.6% 

(21,286/23,246) 
 

 שאתות ממאירות
93.3% 

(20,737/22,227) 
 
 

 תות ממאירות חודרניותשא
94.0% 

(19,952/21,222) 
 
 

 

 קרצינומות ממוקדות
78.1% 

(785/1,005) 
 

 שאתות ממאירות חודרניות מוצקות

95.8% 
(17,418/18,182) 

 

 

 מוצקות-שאתות ממאירות חודרניות לא

83.4% 
(2,534/3,040) 

 

ממאירות של המוח -שאתות לא
 ומערכת העצבים המרכזית

 53.9%  
(549/1,019) 

 
 
  

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 אתר/קבוצה של אתרי מחלה

 אבחנות של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות 

 2005אשר נאספו עבור שנת  חודרניות מוצקותבבדיקת האבחנות של שאתות ממאירות 

נמצא כי במחצית מהאתרים אחוז ( 36בחלוקה לפי אתר וקבוצה של אתרי מחלה )טבלה 

בקבוצה זו נכללים האתרים . (100%-ל 95% ביןהוא גבוה מאוד )שלמות באיתור המקרים ה

 90.6%שד בנשים, מעי גס, ריאה ושלפוחית השתן, למעט ערמונית. רק  –השכיחים ביותר 

אשר נאספו בעבודת הבקרה נמצאו  2005ממקרי ההיארעות של סרטן הערמונית בשנת 

 רשומים ברישום הלאומי לסרטן. 

, אך 100%ושד בגברים( נמצאה שלמות של בשלושה אתרים )לשון, מערכת העיכול, אחר 

מקרים של סרטן במערכת העיכול,  27-בסרטן הלשון ל 63מספר המקרים הוא קטן ונע בין 

 אחר. 

סרטן פי הטבעת  (,88.0%( נמצא בסרטן הפות )89%-ל 80%אחוז שלמות סביר )בין 

סרקומה  (,86.7%(, סרטן הנרתיק )87.0%(, סרטן במערכת המין הנשית, אחר )87.5%)

(. מספר המקרים 81.8%( ובסרטן של מערכת המין הזכרית, אחר )84.4%ע"ש קפושי )

מקרים של  11-מקרים של סרקומה ע"ש קפושי ל 109בקבוצה זו הוא קטן יחסית ונע בין 

 סרטן במערכת המין הזכרית, אחר. 

 

(, סרטן 50.7%במיוחד נמצא באיתור המקרים של סרטן העין )<( 80%)אחוז שלמות נמוך 

( ובסרטן במערכת האנדוקרינית, אחר 70.2%(, סרטן השפה )66.7%עור, אחר )ה

 7-מקרים של סרטן העין ל 67באתרים אלו מספר המקרים הוא קטן ונע בין  (.71.4%)

 מקרים של סרטן במערכת האנדוקרינית, אחר.

של סרטן מהמקרים  96.5%מהמקרים של סרטן העין היו מקרי אבחנה של מלנומה.  76.1%

המקרים של סרטן  45. מתוך (squamous cell carcinoma)השפה היו מסוג תאי קשקש 

מהמקרים  41.2%. רק  Merkel cell carcinomaהיו של שאתות מסוג  33.3%העור, אחר 

 של השפה  squamous cell carcinomaמהמקרים של  72.7%של מלנומה של העין, 

  נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן. Merkel cell carcinomaמהמקרים של  86.7%-ו

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 2005שנת של  ההיארעות : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי63טבלה 
  ((Invasive Solid Tumorsעם אבחנה של שאת  ממאירה חודרנית מוצקה 

 קבוצה של אתרי מחלה / מחלההלפי אתר  
 

 שילוב
 *י מחלהקבוצה של אתר / אתר המחלה מספר

 מספר אחוז השלמות

 (Lip)שפה  57 40 70.2

 (Tongue)לשון  63 63 100.0

 (Salivary Glands)בלוטות רוק  69 64 92.8

 (Mouth)פה  74 70 94.6

 (Pharynx)לוע  76 74 97.4

 (Esophagus)ושט  116 115 99.1

 (Stomach)קיבה  642 632 98.4

 (Small Intestine)מעי דק  47 44 93.6

 (Colon)מעי גס  2,123 2,080 98.0

 ( (Rectum including Rectosigmoid Junctionחלחולת  839 829 98.8

 (Anus and Anal Canal)פי הטבעת  32 28 87.5

 (Liver)כבד  184 174 94.6

97.4 185 190 
  רה וחלקים אחרים של דרכי המרהכיס מ

Gallbladder and Other Parts of Biliary Tract)) 

 (Pancreas)לבלב  611 589 96.4

 (Other and Ill Defined Digestive Organs)מערכת העיכול, אחר  27 27 100.0

93.9 31 33 
 אף, אוזן וסינוסים

 Nasal Cavities, Middle Ear and Accessory Sinuses)) 

 (Larynx)גרון  173 168 97.1

 (Lung, Bronchus and Trachea)ריאה  1,761 1,715 97.4

92.9 39 42 
 בית החזה ומערכת הנשימה, אחר

 (Other Thoracic and Respiratory Organs) 

 (Bones and Joints)עצם  65 63 96.9

 (Melanoma of Skin)מלנומה של העור  777 722 92.9

 (Other Skin, excluding Basal and Squamous)עור, אחר  45 30 66.7

 (Mesothelioma)מזותליומה  32 31 96.9

 (Kaposi Sarcoma)סרקומה ע"ש קפושי  109 92 84.4

 (Connective and Soft Tissue)רקמות רכות  187 181 96.8

 (Female Breast)שד, נשים  3,316 3,273 98.7

 (Male Breast)שד, גברים  32 32 100.0

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות למות ש:  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 :36המשך טבלה 

 שילוב
 *של אתרי מחלה קבוצה / אתר המחלה מספר

 מספר אחוז השלמות

 Cervix Uteri))צוואר הרחם  204 194 95.1

 (Corpus and Uterus)רחם  544 529 97.2

  (Ovary)שחלה  349 334 95.7

 (Vagina)נרתיק  15 13 86.7

 (Vulva)פות  50 44 88.0

 (Other Female Genital Organs)מערכת המין הנשית, אחר  23 20 87.0

 (Prostate)ערמונית  1,883 1,706 90.6

 (Testis)אשך  141 134 95.0

 (Other Male Genital Organs)מערכת המין הזכרית, אחר  11 9 81.8

 (Urinary Bladder)שלפוחית השתן  990 961 97.1

92.5 653 706 
 כליה ואברים אחרים של מערכת השתן 

Kidney and Other Urinary Organs)) 

 (Eye)עין  67 34 50.7

  (Brain and Other Nervous System)מוח ומערכת העצבים  409 385 94.1

 (Thyroid)בלוטת התריס  588 559 95.1

 (Adrenal Gland)יותרת הכליה  22 21 95.5

 (Other Endocrine)מערכת אנדוקרינית, אחר  7 5 71.4

 (Primary Site Unknown)אתר ראשוני לא ידוע  380 359 94.5

94.4 67 71 
  שאתות חודרניות מוצקות אחרות

(Other Invasive Solid Tumors) 

 ותת מוצקוחודרני ותממאיר ותשאת: סך הכול 18,182 17,418 95.8

 .152-149 עמודים, 1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא

 

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 :אתר/קבוצה של אתרי מחלה

 מוצקות -ות של שאתות ממאירות חודרניות לאאבחנ

שמסווגים לקבוצת האבחנות של שאתות  2005מקרי ההיארעות של שנת  3,040מקרב 

נמצאו  83.4%)אבחנות סרטן של מערכת הדם והלימפה(,  מוצקות-ממאירות חודרניות לא

 . (37)טבלה רשומים במסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן 

מחלות זו נמצא במחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות  עיקר החסר בקבוצת

 83.5%-ו 77.0%, 51.5% –ת ובליקמיה מיאלואידית ימיאלודיספלסטיות, בליקמיה לימפואיד

( נמצא באבחנות שסווגו 36.8%. אחוז שלמות נמוך במיוחד )אחוזי שלמות בהתאמה

 קטן. מאוד ו הוא לקבוצה "מחלות דם שונות", אך מספר המקרים בקבוצה ז

רוב המקרים בקבוצה של מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות 

 essential-ו myelodysplastic syndrome, NOS (MDS) ,polycythemia vera (PV)היו מסוג 

thrombocythemia (ET) (49.1% ,28.1% רק  ,9.0%-ו .)מהמקרים של  56.1%בהתאמה

MDS ,50.0%  מהמקרים שלPV מהמקרים של  40.0%-וET  נמצאו רשומים ברישום הלאומי

מהמקרים שסווגו  84.2%היוותה  Waldenstrom macroglobulinemiaהאבחנה של לסרטן. 

מהם נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן.  68.8%לקבוצה של מחלות דם שונות. רק 

 chronic lymphoid leukemiaו מסוג הי 70.2%מתוך המקרים של ליקמיה לימפואידית 

(CLL) מהם נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן. 68.9%. רק 

, שמהווה את האבחנה עם מספר המקרים הגדול ביותר מבין בלימפומה שאינה הודג'קין

מכלל המקרים(, נמצאה שלמות גבוהה  41.0%אבחנות הסרטן של מערכת הדם והלימפה )

( נמצא באבחנה של לימפומה ע"ש 95.1%) ביותרגבוה השלמות האחוז . 91.1%של 

 .2005שנאספו עבור שנת  בקטגוריית אבחנות זומכלל המקרים  8.8%הודג'קין שמהווה 
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 2005שנת ההיארעות של  : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי73טבלה 
 ( (Invasive non-Solid Tumorsמוצקה -לאעם אבחנה של שאת  ממאירה חודרנית 

 קבוצה של אתרי מחלה / מחלההלפי אתר 
 

 שילוב
 *קבוצה של אתרי מחלה / אתר המחלה מספר

 מספר אחוז השלמות

 (Hodgkin Lymphoma)לימפומה ע"ש הודג'קין  266 253 95.1

 (Non-Hodgkin Lymphoma)לימפומה שאינה הודג'קין  1,247 1,136 91.1

86.2 301 349 
 המיילומה נפוצ

 Multiple Myeloma and Malignant Plasma Cell Neoplasms)) 

51.5 172 334 

ליפרטיביות כרוניות ותסמונות ומחלות מיאלופר

 מיאלודיספלסטיות 

(Chronic Myeloproliferative Disorders and Myelodysplastic 

(Syndromes  ואילך 2001משנת  

36.8 7 19 

 מחלות דם שונות 

(Immunoproliferative, Myeloproliferative and Other 

Hematologic Diseases) 

 (Leukemia) ליקמיה 825 665 80.6

 (Lymphoid Leukemia)ליקמיה לימפואידית    440  339  77.0 

 83.5  284  340 
 Myeloid Leukemia, Monocytic)לואידית אליקמיה מי  

Leukemia, Other Leukemia of specific cell type)        

 (Leukemia unspecified)ליקמיה, אחר    45  42  93.3 

 ותמוצק-לאת וחודרני ותממאיר ותשאת: סך הכול 3,040 2,534 83.4

 .152-149 , עמודים1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא
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 גיל ואבחנה

לפי קבוצות גיל, אחוזי  2005רי ההיארעות של שנת כפי שצוין בתיאור ממצאי שלמות מק

ובקבוצות הגיל  ,39-30-ו 29-20בקרב בני השלמות הנמוכים ביותר באיתור המקרים נמצאו 

 (.8)תרשים  80בני +בקרב  –המבוגרות ביותר 

 

מקרי : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור 8תרשים 
 2005שנת של  ההיארעות

 י גילכלל האבחנות לפ 
 

 
 

קבוצות הגיל הללו בנפרד לפי קטגוריות רחבות  3-בבדיקת התפלגות המקרים בכל אחת מ

, קרצינומה ממוקדתבאבחנות של  כי בשלושתן מתרכז עיקר החסר של אבחנה נמצא

בשאתות ממאירות חודרניות וכן  ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-בשאתות לא

בשלוש קבוצות הגיל הנדונות נמצא כי אחוז  .39-30הגיל  , למעט בקבוצתשאינן מוצקות

נמוך מאחוז השלמות של אבחנות אלו  קרצינומה ממוקדתהשלמות שנצפה באבחנות של 

. ממצא , מה שמרמז כי אחוז השלמות בקבוצות גיל אחרות גבוה יותרבכלל הגילאים ביחד

נן מוצקות ובאבחנות של באבחנות של שאתות חודרניות שאיגם  80דומה נמצא בקרב בני +

 (.38ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית )טבלה -שאתות לא

 

נמצאו ביניהן  80ו+ 39-30, 29-20בבחינת התפלגות המקרים החסרים בקבוצות הגיל 

 ת האבחנות שהשפיעו על האחוז הנמוך יחסית של השלמות. והבדלים בקטגורי
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שקטגוריית האבחנה של שאתות חודרניות מוצקות נמצא כי אף על פי  29-20בקבוצת הגיל 

היוותה אחוז גדול יותר בכלל האבחנות בקבוצת גיל זו מאשר קטגוריית האבחנה של שאתות 

בהתאמה(, בהתפלגות המקרים החסרים  ,25.5%לעומת  52.7%חודרניות שאינן מוצקות )

מקבוצת השאתות נמצא אחוז גבוה יותר של מקרים מקבוצת השאתות שאינן מוצקות מאשר 

קבוצת השאתות שאינן כי לבהתאמה(, מה שמרמז  ,17.1%לעומת  20.0%המוצקות )

 השפעה רבה יותר על שלמות הנתונים בקבוצת גיל זו.מוצקות 

( מתוך כלל 42.9%) קרצינומה ממוקדתאחוז המקרים החסרים של מקרי האבחנה של 

ממאירות של -ה של שאתות לאוכן של מקרי האבחנ 20-29גיל ההמקרים החסרים בקבוצת 

שלהן בכלל היחסי לחלק  בהשוואה( היה גבוה 20.0%המוח ומערכת העצבים המרכזית )

שתי קטגוריות ל כיבהתאמה(, מה שמרמז  ,6.5%-ו 15.2%האבחנות בקבוצת גיל זו )

רוב המקרים החסרים על אחוז שלמות הנתונים בקבוצת גיל זו. השפעה רבה  האבחנה אל

החודרניות המוצקות בקבוצת גיל זו כללו את סרטן האשך, מלנומה של העור  מקרב השאתות

לימפומה שאינה הודג'קין וכן מחלות  –מקרב השאתות שאינן מוצקות  ;וסרטן העין

 – הקרצינומות הממוקדותמקרב  ;ליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיותומיאלופר

-ומקרב מקרי האבחנה של שאתות לא ;הרחםמקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת בצוואר 

 אדנומות בבלוטת ההיפופיזה.  -ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית 

מקרי האבחנה של  מקבוצתאחוז המקרים החסרים נמצא כי  39-30גם בקבוצת הגיל 

( מתוך כלל המקרים החסרים בקבוצת גיל זו וכן של מקרי 43.9%) קרצינומה ממוקדת

( היה גבוה 20.2%ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית )-שאתות לאהאבחנה של 

בהתאמה(,  ,5.3%-ו 11.7%שלהן בכלל האבחנות בקבוצת גיל זו )היחסי לחלק  בהשוואה

על אחוז שלמות הנתונים בקבוצת גיל  המה שמרמז על השפעת שתי קטגוריות אבחנה אל

רי אבחנה של מלנומה של העור בקבוצת . בקבוצת גיל זו, רוב המקרים החסרים היו מקזו

וכמו  ;בקבוצת השאתות שאינן מוצקות –של לימפומה שאינה הודג'קין  ;השאתות המוצקות

היו מקרי אבחנה  הקרצינומות הממוקדותרוב המקרים החסרים מקרב  ,29-20בקבוצת הגיל 

העצבים  ממאירות של המוח ומערכת-של קרצינומה ממוקדת בצוואר הרחם. לגבי שאתות לא

 .acoustic neuromaהמרכזית, רוב המקרים החסרים בקבוצת גיל זו היו מקרי אבחנה של 

מהמקרים החסרים היו מקבוצת השאתות החודרניות  46.9%נמצא כי  80בקרב בני +

מקבוצת המקרים של שאתות חודרניות שאינן מוצקות, כאשר הקבוצה  26.7%-המוצקות ו

. הממצא מהמקרים בקבוצת גיל זו 14.6%ה האחרונה רק והקבוצ 79.0%הראשונה היוותה 

מרמז על ההשפעה הרבה של שאתות חודרניות שאינן מוצקות על האחוז הנמוך יחסית של 

ממאירות של -השלמות בקבוצת גיל זו. גם האחוז שמהווים מקרי האבחנה של שאתות לא

גבוה יחסית לחלק ( נמצא 22.7%המוח ומערכת העצבים המרכזית מכלל המקרים החסרים )

רוב המקרים החסרים בקבוצת גיל זו מקרב השאתות (. 4.5%שלהם בקבוצת גיל זו )

רב החודרניות המוצקות היו של סרטן הערמונית. מקרב השאתות החודרניות שאינן מוצקות 
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ליפרטיביות כרוניות ותסמונות ומקרי אבחנה של מחלות מיאלופר המקרים החסרים היו

 chronic lymphocytic leukemiaמסוגכן של ליקמיה לימפואידית, רובם ו מיאלודיספלסטיות

(CLL) מקרי אבחנה של קרצינומה , רב המקרים החסרים היו הממוקדות הקרצינומות. מקרב

ממוקדת של שלפוחית השתן ומקרב קבוצת השאתות שאינן ממאירות של המוח ומערכת 

 . המקרי אבחנה של מנינגיומבעיקר  –העצבים המרכזית 

 

רוב המקרים החסרים נרשמו על בסיס של בדיקה  39-30-ו 29-20יש לציין כי בקבוצות הגיל 

, ואילו בקבוצת בהתאמה( ,78.9%-ו 70.0%)ציטולוגיה( חיובית  / מיקרוסקופית )היסטולוגיה

נרשמו על בסיס רישום בסיכום  (50.2%) כמחצית מהמקרים החסרים 80הגיל של בני +

 .ופא בלבדמכתב רב או מחלה

 

 2005שנת ההיארעות של  שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי: 38טבלה 

 לפי קטגוריות רחבות של אבחנהובכלל הגילאים  80+-ו 39-30, 29-20בקבוצות הגיל 

 

% 
שלמות 
בכלל 

 הגילאים

 שילוב

 80בני +

 שילוב

 39-30בני 

 שילוב

 קטגוריית האבחנה  29-20בני 

% 
 שלמות

 פרמס
% 

 שלמות
 מספר

% 
 שלמות

 מספר

95.8 92.9 2,959 96.2 682 95.5 254 
שאתות ממאירות 

 חודרניות מוצקות

83.4 78.1 460 92.4 171 89.1 115 

שאתות ממאירות 

חודרניות שאינן 

 מוצקות

  קרצינומה ממוקדת 47 61.0 76 60.3 59 76.6 78.1

53.9 39.6 72 59.6 34 57.6 19 

ת ממאירו-שאתות לא

של המוח ומערכת 

 העצבים המרכזית 

 סך הכול 435 86.1 963 89.4 3,550 88.0 91.6
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 )ראו הסבר בנדון בפרק הקודם( מקור איסוף הנתונים

אשר נאספו במסגרת הסקר לפי מספר  2005בבדיקת התפלגות מקרי ההיארעות של שנת 

תור המקרים עולה באופן אכן אחוז השלמות באיהמקורות מהם נאספו או התקבלו נמצא כי 

במקרים שנאספו ממקור אחד בלבד נמצאה : (p < 0.001) ככל שעולה מספר המקורות מובהק

, ובמקרים שנאספו משלושה 96.5% –, משני מקורות 85.1%ברישום הסרטן שלמות של 

  (.39בהתאמה )טבלה  ,98.2%-ו 97.9%ומארבעה מקורות נמצאה שלמות של 

 
 2005שנת של ההיארעות  הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי : שלמות נתוני93טבלה 

 כלל האבחנות לפי מספר מקורות איסוף הנתונים
 

 שילוב
 מספר המקורות  מספר

אחוז 
 השלמות

 מספר

85.1 9,044 10,625 1 

96.5 7,862 8,147 2 

97.9 4,268 4,360 3 

98.2 112 114 4 

 סך הכול 23,246 21,286 91.6

 

)טבלה באופן פרטני  2005תונים המוצגים עבור מקורות איסוף מקרי ההיארעות של מתוך הנ

)טבלה  נאספו המקריםעולים ממצאים דומים לאלו שהוצגו עבור מספר המקורות שמהם  (40

(. בכל אחד ממקורות איסוף הנתונים שלמות נתוני רישום הסרטן באיתור המקרים הייתה 39

במקור "אחר", כפי הנראה מפאת מספר המקרים הקטן(  )למעטגבוהה יותר באופן מובהק 

עבור אותו חלק מהמקרים שנאספו ממקור משולב לעומת המקרים שנאספו מאותו המקור 

כפי שכבר צוין בהצגת הנתונים בנדון עבור כלל המקרים הדבר מדגיש  .בלבד )מקור יחיד(

לאבטחת שלמות את חשיבות השימוש בשיטה של קבלת דיווח ממקורות מידע מרובים 

המקרים ברישום הלאומי לסרטן. הפער הגדול ביותר באחוז השלמות בין המקרים שנאספו 

פער של ממקור משולב לבין המקרים שנאספו ממקור יחיד נצפה במקור המטולוגיה )

 (. 14.9%פער של ( ובמקור פתולוגיה )29.0%

יוחדת כי חסר בדיווח על יש לציין כי למקרים המתקבלים ממקור דיווח יחיד יש חשיבות מ

נתונים הבהתפלגות המקרים לפי מקור איסוף מקרים אלו משמעו כי הם יישמטו מהרישום. 

נמצא כי אחוז השלמות הגבוה ביותר נמצא במקרים שנאספו במכונים  יחידשל מקור 

לסרטן. אחוז שלמות סביר נמצא נמצאו רשומים ברישום הלאומי  הםמ 97.5% –לאונקולוגיה 

  81.6%)ובמקור רשומות ומידע רפואי בלבד ם שאותרו במקור פתולוגיה בלבד במקרי

  (.%66.5במקור המטולוגיה בלבד )במקרים שאותרו  –, בהתאמה(, ונמוך %83.6-ו
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נמצא במקרים שנאספו ממקור נתונים "אחר", אך מספר  93.7%אחוז שלמות גבוה של 

 .(40)טבלה המקרים הוא קטן 

למות כמוצג להלן, חשוב להתייחס גם לאחוז המקרים מתוך כלל בהתייחסות לאחוז הש

המקרים שהדיווח לגביהם תלוי במקור איסוף נתונים יחיד בכל אחד מהמקורות באופן פרטני. 

נשמטו ממאגר הנתונים  ממקרים אלו 18.4%. 21.8%במקור פתולוגיה אחוז זה עומד על 

מהמקרים   21.5%ה למקור פתולוגיה, במקור המטולוגיה, בדומשל הרישום הלאומי לסרטן. 

אשר נמצאו  בלבד תלויים בדיווח ממנו בלבד, אך אחוז המקרים שנאספו ממקור המטולוגיה

לעומת  33.5%מקור פתולוגיה )השוואה לחסרים ברישום הלאומי לסרטן גבוה בהרבה ב

 .(בהתאמה ,18.4%

של סרטן במערכת הדם  באיתור המקרים 2005כזכור, בבדיקת שלמות נתוני ההיארעות של 

(. הפער בחסר 83.4%ברישום מחלות אלו )שלמות של  16.6%לימפה נמצא חסר של הו

( נובע מהעובדה שבניתוח שנמצא עבור מקור המטולוגיה בלבד 33.5%לעומת  16.6%)

הנתונים לפי אבחנות לא הוגבלו המקרים למקור איסוף נתונים המטולוגיה בלבד וחלק 

ם ולימפה לא אותרו במכונים להמטולוגיה אלא במקורות איסוף מהמקרים של מחלות ד

  נתונים אחרים כמו במכונים לפתולוגיה או במחלקות לרשומות ומידע רפואי.

 

 2005שנת של ההיארעות : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי 40טבלה 
 לפי מקור איסוף נתונים כלל האבחנות

 

 מקור איסוף הנתונים

 

  -ר מקו

 כלל המקרים
 מקור יחיד מקור משולב

 מספר
%  

 שלמות
 מספר

%  
 שלמות

 מספר
% 

 שלמות

מחלקה לרשומות ומידע 

 רפואי 
17,334 92.4 11,388 97.0* 5,946 83.6* 

 *81.6 2,102 *96.5 7,547 93.2 9,649 מכון לפתולוגיה 

 **97.5 2,060 **98.3 8,819 98.1 10,879 מכון לאונקולוגיה 

 *66.5 501 *95.5 1,826 89.2 2,327 כון להמטולוגיה מ

 93.8 16 96.0 250 95.9 266 אחר 

p < 0.001* 

p < 0.05** 
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בבדיקת המקרים לפי קטגוריית האבחנה וסיווג מקור איסוף הנתונים )מקור משולב / מקור 

באופן (, נמצא כי בכל קטגוריות האבחנה אחוז השלמות היה גבוה יותר 41יחיד( )טבלה 

מובהק במקרים שנאספו ממקור איסוף נתונים משולב מאשר במקרים שנאספו ממקור איסוף 

 .נתונים יחיד

 

 2005שנת : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים של 41טבלה 
 יחיד( / )משולבלפי קטגוריית האבחנה וסיווג מקור איסוף הנתונים 

 

 מקור משולב מקור יחיד
  האבחנה קטגוריית

 מספר שלמות % מספר שלמות %

89.3* 9,129 97.6* 12,093 
שאתות ממאירות 

 חודרניות 

  תוממוקד ותקרצינומ 366 *88.8 639 *72.0

50.9* 857 69.8* 162 

ממאירות של -שאתות לא

העצבים המוח ומערכת 

 המרכזית 

 סך הכול 12,621 97.0 10,625 85.1

p < 0.001*        

 

 

 2005נתוני ההיארעות של שנת ועדכניות שלמות :  3פרק 
 



 

100 
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וין, למקרים שנאספו במסגרת הסקר ממקור איסוף נתונים אחד בלבד )מקור נתונים כפי שצ

יחיד( יש חשיבות מיוחדת כי חסר בדיווח על מקרי סרטן ממקורות אלו משמעו כי המקרים 

יישמטו מהרישום. למקרים שנאספו ביותר ממקור נתונים אחד )מקור משולב( סבירות גבוהה 

השתקף בממצאי שלמות הנתונים שם הלאומי לסרטן כפי יותר כי ידווחו ויכללו ברישו

 (.41-39)טבלאות 

שנאספו  2005מקרי ההיארעות של שנת מקרב  המקרים החסריםבבחינת התפלגות 

פי מערכות בגוף / אתרים / למקרים חסרים(  1,581)סה"כ  במקור איסוף נתונים יחיד

המקרים החסרים המסווגים  981וך מתקטגוריית אבחנה ומקור איסוף נתונים פרטני נמצא כי 

אותרו במחלקות לרשומות ומידע  53.1%בקטגוריית האבחנה של שאת ממאירה חודרנית 

 4.3%במכונים להמטולוגיה בלבד,  17.0%במכונים לפתולוגיה בלבד,  25.5%רפואי בלבד, 

. (42)טבלה  במכונים לאונקולוגיה בלבד ופחות מאחוז אחד אותרו במקור נתונים אחר

מקרים( עמדו  521שנאספו במחלקות לרשומות ומידע רפואי בלבד )סה"כ  במקרים החסרים

ובעיקר מחלות מיאלופרוליפרטיביות ( 26.6%מקרים של סרטן הדם ) הרשימהבראש 

סרטן הערמונית וסרטן  –ואחריהם ברשימה  CLL-ו כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות

מקרים החסרים שאותרו במכונים ב מה(.בהתא ,12.9%-ו 12.7%במערכת העיכול )

( ולימפומה 30.4%סרטן הערמונית ) –מקרים( עמדו בראש הרשימה  250לפתולוגיה )סה"כ 

(, סרטן הערמונית 16.7%לימפומה ) –מקרים(  42( ובמכונים לאונקולוגיה )סה"כ 15.2%)

לוגיה במקרים החסרים שאותרו במכונים להמטו(. 14.3%( ומלנומה של העור )14.3%)

ובעיקר ( 86.8%מקרים( עמדו בראש הרשימה מקרים של סרטן הדם ) 167בלבד )סה"כ 

ואחריהם ברשימה  CLL-ו מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות

 .Non-Hodgkin( ובעיקר מסוג 10.2%לימפומה ) –
 

ו במקור איסוף נתונים שנאספ 2005לגבי המקרים החסרים מקרב מקרי ההיארעות של שנת 

מקרים(, נמצא כי רובם אותרו במכונים  179ממוקדת )סה"כ  קרצינומהעם אבחנה של  יחיד

 2.8%-מהמקרים אותרו במחלקות לרשומות ומידע רפואי ו 22.3%(. 74.9%לפתולוגיה )

(. במקרים החסרים שנאספו ממכונים לפתולוגיה בלבד 42במכונים לאונקולוגיה )טבלה 

קרצינומה ממוקדת במערכת המין הנשית  מקרים( עמדו בראש הרשימה 134)סה"כ 

(, 95מקרים מתוך  92רובם מקרים של קרצינומה ממוקדת בצוואר הרחם )ב ,(70.9%)

כל המקרים בקבוצה  (.14.9%קרצינומה ממוקדת במערכת השתן ) –ואחריהם ברשימה 

מלנומה ממוקדת של תן. האחרונה היו מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת בשלפוחית הש

גם במקרים החסרים של קרצינומה ממוקדת שנאספו מהמקרים.  8.2%העור היוותה 

מקרים( עמדו בראש הרשימה מקרים של  40במחלקות לרשומות ומידע רפואי בלבד )סה"כ 

רובם מקרי אבחנה של קרצינומה ב ,(40.0%קרצינומה ממוקדת במערכת המין הנשית )

קרצינומה ממוקדת  –(, ואחריהם ברשימה 16מקרים מתוך  12)ממוקדת בצוואר הרחם 
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 10רובם מקרים של קרצינומה ממוקדת של שלפוחית השתן )ב( 27.5%)במערכת השתן 

ממקרי ההיארעות החסרים  10.0%מקרים(. מלנומה ממוקדת של העור היוותה  11מתוך 

 . עם אבחנה של קרצינומה ממוקדת 2005של שנת 

ממאירות של המוח ומערכת העצבים שאינן החסרים מקבוצת השאתות המקרים  421מתוך 

 אותרו במחלקות לרשומות ומידע רפואי. 98.1%המרכזית 

 

 ברישום הלאומי לסרטן  2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 42טבלה 
 לפי מערכות בגוף / אתרים / קטגוריית האבחנה ומקור איסוף הנתונים 

 ()מקור נתונים יחיד בלבד
 

 מערכות בגוף / אתרים / מקור איסוף נתונים יחיד**

 *קטגוריית האבחנה
סך 
 הכול

 אחר
 )מספר(

 'המט
 )מספר(

 'אונק
 )מספר(

 'פת
 )מספר(

 'רש
 )מספר(

 שאתות ממאירות חודרניות 521 250 42 167 1 981

 מערכת הפה והלוע  14 5 1 0 0 20

 מערכת העיכול  67 12 3 0 0 82

 מערכת הנשימה  22 3 5 0 0 30

 עצם  1 1 0 0 0 2

 מלנומה של העור 15 22 6 0 0 43

 סרקומה ע"ש קפוסי 5 9 1 0 0 15

 רקמות רכות 2 1 1 0 0 4

 שד  20 4 5 0 0 29

 מערכת המין הנשית  17 13 0 0 1 31

 ערמונית  66 76 6 3 0 151

 מערכת השתן  35 18 0 0 0 53

 עין 33 0 0 0 0 33

 מוח ומערכת העצבים  14 1 3 1 0 19

 מערכת אנדוקרינית  15 8 1 0 0 24

 לימפומה  27 38 7 17 0 89

 מחלות דם***  149 29 1 145 0 324

 שאתות ממאירות חודרניות אחרות  19 10 2 1 0 32

 קרצינומה ממוקדת 40 134 5 0 0 179

421 0 1 5 2 413 
המוח  ממאירות של-שאתות לא

 יתהמרכז ומערכת העצבים

 סך הכול 974 386 52 168 1 1,581

 .153-149 עמודים, 3-, ו2, 1 יםבנספחICD-O-3 -ו ICD-9-CMעל פי והיסטולוגיה קידוד אתר המחלה  ו*רא
 .מכונים להמטולוגיה = 'המט ;' = מכונים לאונקולוגיהאונק ;מכונים לפתולוגיה = 'פת ;מחלקות לרשומות ומידע רפואי = 'רש **

  ילומה נפוצה, ליקמיה, מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות ומחלות דם שונות אחרות.*** כולל: מי
במסגרת איסוף המקרים ממכונים להמטולוגיה נרשמו גם מחלות סרטן שאינן המטופויטיות שנמצאו מתועדות בתיקים הערה: 

 הרפואיים שנבדקו.
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שורים האחרונים ניכר בישראל, כבמדינות מפותחות בשני הע, כפי שצוין בפרק הקודם

לחולים כיום ניתנים רבים שירותי בריאות ואחרות בעולם, שינוי במתן שירותי הבריאות, 

שלמות במסגרת הקהילה, במעבדות פרטיות לפתולוגיה ובבתי חולים פרטיים. בבדיקת 

מקור איסוף  לפי (כלל האבחנות)רישום הלאומי לסרטן ב 2005מקרי ההיארעות של שנת 

המקרים שנאספו במסגרת הסקר עבור  2,102-מ 81.6%(, נמצא כי רק 40)טבלה  נתונים

במכונים לפתולוגיה בלבד הופיעו במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן.  2005שנת 

( נמצא אחוז שלמות גבוה יותר 43בהתפלגות מקרים אלו לפי סוג המוסד הרפואי )טבלה 

( מאשר עבור 87.3%קרים שנאספו במכונים לפתולוגיה בבתי חולים )באופן מובהק עבור מ

(. אחוז השלמות הגבוה ביותר 71.6%אלו שנאספו במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה )

 ( נמצא במקרים שנאספו ממקור פתולוגיה הן בבית חולים הן בקהילה.91.8%)

 

  2005שנת ההיארעות של שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי : 43טבלה 
 במקור פתולוגיה בלבד )מקור נתונים יחיד( לפי סוג המוסד הרפואי

 

 שלמות % מספר סוג המוסד הרפואי

 *87.3 1,282 מכון לפתולוגיה בבית חולים

 *71.6 771 בקהילה הפתולוגיל מעבדה פרטית

 *91.8 49 הן בבית חולים הן בקהילהמכון / מעבדה לפתולוגיה 

 81.6 2,102 ל סך הכו

p < 0.001*  
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במקור שנאספו  2005מקרי ההיארעות של שנת מקרב  המקרים החסריםבבחינת התפלגות 

מקרים( לפי קטגוריית אבחנה וסוג מוסד רפואי נמצא כי מקרב  386פתולוגיה בלבד )סה"כ 

השאתות הממאירות החודרניות מספר המקרים החסרים שאותרו במכונים לפתולוגיה בבתי 

 127ולים היה דומה למספר המקרים החסרים שאותרו במעבדות לפתולוגיה בקהילה )ח

הממוקדות רוב המקרים החסרים אותרו  הקרצינומות(. לעומת זאת מקרב 121לעומת 

 (. 44( )טבלה 72.4%במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה )

קרים החסרים במקרים שנאספו במכונים לפתולוגיה בבתי חולים עמדו בראש רשימת המ

( 22.8%מקרים( מקרים של סרטן הדם ) 127מקבוצת השאתות ממאירות החודרניות )סה"כ 

 ברובם מסוג מיילומה נפוצה ומחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות

מקרי . Non-Hodgkinמסוג  (, כולם21.3%לימפומה ) –ואחריהם ברשימה  מיאלודיספלסטיות

מדורגים במקום השלישי ( 9.4%)ושל סרטן הערמונית ( 9.4%) אבחנה של מלנומה של העור

בקהילה עמדו בראש רשימת  התולוגילפ. במקרים שנאספו במעבדות פרטיות ברשימה זו

( וסרטן 52.9%סרטן הערמונית ) מקרים( 121)סה"כ  המקרים החסרים בקבוצת מחלות זו

ה של סרטן במערכת מקרי האבחנהחסרים מקרב מקרים ה רוב(. 10.7%במערכת השתן )

( 8.3%( ומלנומה של העור )9.1%השתן היו של סרטן הכליה. מקרי אבחנה של לימפומה )

 מדורגים במקום השלישי והרביעי ברשימה זו.

ממוקדת, הן במקרים שנאספו במכונים  קרצינומהלגבי המקרים החסרים עם אבחנה של 

ות לפתולוגיה בקהילה, עמדו לפתולוגיה בבתי חולים הן במקרים שנאספו במעבדות פרטי

ממוקדת במערכת המין הנשית,  קרצינומהבראש רשימת המקרים החסרים מקרי אבחנה של 

 קרצינומותומקרים של  ,בקהילה( - 75.3%-בבתי חולים ו - 57.1%רובם בצוואר הרחם )

 -15.5%-בבתי חולים ו - 14.3%בשלפוחית השתן ) ן, כולממוקדות במערכת השתן

 בקהילה(.

 במקור פתולוגיה בלבד 2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 44לה טב
 רפואי )מקור נתונים יחיד( לפי קטגוריית אבחנה וסוג מוסד

 

 לפתולוגיה בלבד  / מעבדה מכון
 קטגוריית האבחנה 

 בי"ח & פרטי
 )מספר(

 פרטי
 )מספר(

 בי"ח
 )מספר(

 שאתות ממאירות חודרניות  127 121 2

 ומה ממוקדתקרצינ 35 97 2

0 1 1 
ממאירות של המוח ומערכת -שאתות לא

 העצבים 

 סך הכול 163 219 4
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

מקור  לפיאשר נאספו במקור איסוף נתונים יחיד  2005ההיארעות של שנת  בהתפלגות מקרי

איסוף נתונים ומוסד רפואי נמצא כי טווח השלמות הגדול ביותר נצפה בין המכונים 

(. המספרים המוחלטים אינם מוצגים כדי 45יים השונים )טבלה להמטולוגיה במוסדות הרפוא

 למנוע זיהוי של המוסדות הרפואיים.

 
 2005שנת של  : שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים45טבלה 

 כלל האבחנות לפי מקור איסוף נתונים יחיד ומוסדות רפואיים 
 

 יחידמקור איסוף נתונים  שונים )%(הרפואיים המוסדות הטווח השלמות בין 

 מחלקה לרשומות ומידע רפואי 100.0-61.8

 מכון לפתולוגיה 96.9-42.4

 מכון לאונקולוגיה 100.0-89.7

 מכון להמטולוגיה 100.0-21.7

  אחר 93.8*

 דמוסד רפואי אחב אותרוהמקרים כל * 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 מספר גידולים לחולה

י הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים כפי שצוין בתחילת פרק זה, בדיקת שלמות נתונ

 22,949שאובחנו בקרב  םמקרי 23,246התבצעה על  2005עבור מקרי ההיארעות של שנת 

עם שני אובחנו באותה השנה חולים  294-חולים אובחנו עם גידול אחד ו 22,655. חולים

לסרטן באיתור בבחינת שלמות נתוני הרישום הלאומי גידולים(.  591יותר )סה"כ או גידולים 

לפי מספר גידולים לחולה נמצא כי אחוז השלמות נמוך יותר באופן  2005של שנת המקרים 

 multiple primary malignantמובהק במקרים עם גידולים מרובים )שניים או יותר:

neoplasms בהתאמה(  91.7%לעומת  86.0%)( מאשר במקרים עם גידול אחד לחולה

ברישום של גידולים נוספים לחולה שכבר נרשם במאגר  (, מה שמבטא חסר46)טבלה 

הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. הגידולים החסרים בקרב חולים עם יותר מגידול אחד 

 2005מכלל המקרים החסרים שנצפו במקרי ההיארעות של שנת  4.2%( מהווים 83)סה"כ 

 שנאספו במסגרת הסקר.

 

 2005שנת לסרטן באיתור המקרים של שלמות נתוני הרישום הלאומי  :46טבלה 
 כלל האבחנות לפי מספר גידולים לחולה

 

 סך כל הגידולים מספר הגידולים לחולה
 שילוב

 אחוז השלמות מספר

1 22,655 20,778 91.7 

 86.0 508 591 יותראו  2

 91.6 21,286 23,246 סך הכול

p < 0.001* 
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 סיכום כלל המקרים החסרים

נמצאו חסרים  1,960שנאספו במסגרת הסקר,  2005קרי ההיארעות של מ 23,246מקרב 

-המקרים היו מקבוצת המקרים הלאמ 72.4%במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. 

 27.6%-חולים שלא נמצאו רשומים כלל בנתוני הרישום הלאומי ו הכוללתמשולבים, 

צאו רשומים ברישום הלאומי חולים שנמהכוללת  ,הלימה-מקבוצת מקרי האימהמקרים היו 

מקרים אלה . ה במסגרת הבקרהתועדלסרטן, אך האבחנה המתועדת ברישום שונה מזו ש

כאשר האבחנה האחרת המתועדת ברישום הלאומי  2005כוללים מקרים חסרים של שנת 

(. כאמור בפרק 47)טבלה  לשנים מאוחרות יותר, או 2005מתוארכת לאותה שנה, לסרטן 

ם משתי הקבוצות נקבעו כ"חסרים" רק לאחר שנבדקו התיקים הרפואיים של השיטות, המקרי

 החולים. 

שייכים לקבוצת  2005של שנת מתוך הנתונים עולה כי כמעט שליש מהמקרים החסרים 

הדבר . כפי שצוין בפרק המתאר את כלל המקרים שאותרו במסגרת הסקר, הלימה-מקרי האי

והמורפולוגיה של השאת בנוסף על פרמטרים מדגיש את חשיבות בדיקת האתר הראשוני 

מזהים כמו מספר תעודת זהות, שם משפחה ושם פרטי בעת ביצוע הצלבת נתונים חיצוניים 

יתכן כי חולה יופיע ברישום הלאומי, אך  מול מאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.

אחוז השלמות , רישום כל אתרי המחלה )גידולים( שהוא אובחן בהם לא יהיה שלם וכידוע

באיתור המקרים ברישומי סרטן מתייחס למספר הגידולים )אבחנות / מחלות( ולא למספר 

הלימה, היינו מקבלים אחוז שלמות גבוה יותר שלא היה -. ללא בדיקת מקרי האיהחולים

של  משקף את אחוז השלמות האמתי של נתוני הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים

 .2005שנת 

 

 *קבוצת מקריםסיווג לפי  2005שנת של  החסריםהתפלגות המקרים  :47טבלה 
 

 (%מספר ) סיווג קבוצה

 (72.4) 1,420 משולבים-קבוצת המקרים הלא

 (27.6) 540 הלימה-קבוצת מקרי אי

 (100.0) 1,960 סך הכול

 .7-9סעיפים הלימה בפרק השיטות -ומקרי אי , מקרים חסריםמשולבים-ת מקרים לאוהגדר ורא*   
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 .53-48מוצגת לפי משתנים שונים בטבלאות  2005המקרים החסרים של שנת  התפלגות

 
 לפי קטגוריית אבחנה 2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 48טבלה 

 

 קטגוריית האבחנה  מספר )%(

 שאתות ממאירות חודרניות  (64.8) 1,270

 קרצינומה ממוקדת  (11.2) 220

 העצבים ממאירות של המוח ומערכת -לא שאתות (24.0) 470

 סך הכול (100.0) 1,960

 
  2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 49טבלה 

 לפי אתר המחלה / קבוצה של אתרי מחלה 
 שאתות חודרניות בלבד

 עשרת האתרים הבולטים ביותר 
 

 / קבוצה של אתרי מחלה*  אתר המחלה מספר )%(

 ערמונית (13.9) 177

 ליפרטיביות כרוניות ומחלות מיאלופר (12.8) 162

 ותסמונות מיאלודיספלסטיות

160 (12.6) 

101 

56 

3 

 ליקמיה 

 לימפואידית  

 מיאלואידית  

 אחר  

 לימפומה שאינה הודג'קין (8.7) 111

 מלנומה של העור (4.3) 55

 כליה ואברים אחרים של מערכת השתן (4.2) 53

 מיילומה נפוצה (3.8) 48

 ריאה (3.6) 46

 מעי גס (3.4) 43

 שד, נשים (3.4) 43

 אחר (29.3) 372

 סך הכול (100.0) 1,270

 .152-149 עמודים, 1בנספח ICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי   
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 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

 2005שנת של לפי אתר המחלה  החסרים: התפלגות המקרים 50טבלה 
  לבדממוקדות* ב קרצינומות

 חמשת האתרים הבולטים ביותר
 

 אתר המחלה מספר )%(

 צוואר הרחם (54.1) 119

 שלפוחית השתן (16.8) 37

 מלנומה של העור (13.6) 30

 ערמונית (3.6) 8

 פות (1.8) 4

 אחר (10.0) 22

 סך הכול (100) 220

 .152עמ' , 2ח בנספICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי     

 
 

  2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 51טבלה 
  לפי אתר המחלה / קבוצה של אתרי מחלה

 * בלבד המרכזית ממאירים של המוח ומערכת העצבים-גידולים לא
 

 אתר המחלה / קבוצה של אתרי מחלה  מספר )%(

 קרומי המוח (61.7) 290

82 (17.4) ** 
גולת וחלקים אחרים של מערכת העצבים מוח, חוט השדרה, עצבי הגול

 המרכזית

 ובלוטת האצטרובל Craniopharyngeal-בלוטת יותרת המוח, צינור ה *** (20.9) 98

 סך הכול (100.0) 470

 .153עמ' , 3בנספח  ICD-O-3 -ו ICD-9-CM* ראו קידוד אתר המחלה והיסטולוגיה על פי    
   .acoustic neuromaמהמקרים הם מקרי אבחנה של  62**    
 .pituitary adenomaמהמקרים הם מקרי אבחנה של  97***    

 

מקרב מקרי  על פי הבסיס לאבחנהברישום הלאומי לסרטן בהתפלגות המקרים החסרים 

 34.6%נמצא כי  (52שנאספו במסגרת עבודת הסקר )טבלה  2005ההיארעות של שנת 

. בקטגוריה זו הוכללו כל המקרים בהם "בלבד קטגוריה "אבחנה קליניתמהמקרים סווגו ל

הבסיס היחידי שנמצא לאבחנה הוא התיעוד בסיכום מחלה או במסמך רפואי שנמצא בתיק 

החולה. ברוב המקרים האלו נרשמה גם המורפולוגיה של השאת ולכן כמעט ברור כי 

האבחנה התבצעה על בסיס מיקרוסקופי, אך התשובה ההיסטופתולוגית לא נמצאה בתיק. 

קטגוריות "בדיקה היסטופתולוגית חיובית" או "בדיקה ציטולוגית קרים אלו לא סווגו למ

ם תשובה עבורכדי להבחין בין המקרים שנמצאה  חיובית", קרי לבסיס מיקרוסקופי,

לא נמצאה. עצמה היסטופתולוגית לבין אלו בהם היא תועדה בתיק החולה אך התשובה 

כים רפואיים רטרואקטיבית, במיוחד במקרים בהם הדבר מדגיש את הבעייתיות באיתור מסמ

התיעוד הרפואי לוקה בחסר )ללא רישום מדויק של מקום האבחנה, תאריך האבחנה וכיצד 
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(. הבעיה מחמירה כמובן ככל שמתרחקים בשנים משנת ההיארעות הנבדקת. היא התבצעה

מהשנים  בבדיקת התפלגות המקרים החסרים לפי הבסיס לאבחנה עבור המקרים שנאספו

בנפרד נמצא כי אחוז המקרים בקבוצה זו שסווגו לקטגוריה "אבחנה קלינית  2005שלפני 

)ובכלל המקרים, כפי שצוין בפרק הקודם, על  53.5%בלבד" היה גבוה בהרבה ועמד על 

43.7%.) 

אשר נמצא כי הם חסרים במאגר נתוני הרישום  2005ממקרי ההיארעות של שנת  52.0%

ובחנו על בסיס מיקרוסקופי )היסטולוגי / ציטולוגי(. למקרים שסווגו בקבוצה הלאומי לסרטן א

זו נמצא העתק של תשובת הבדיקה המיקרוסקופית שהתבצעה במכון / מעבדה לפתולוגיה 

בבית החולים או בקהילה. במספר מקורות התקבל המידע על האבחנות שנאספו במסגרת 

/ מחלקה ללא רישום הבסיס לאבחנה. הסקר בקובץ או ברשימה ידנית ממנהל המכון 

במקרים אלו, כאשר בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים החסרים לא נתנה מענה לגבי 

 נקבע הבסיס ל"התקבל בקובץ / רשימה ,הבסיס לאבחנה וזאת עקב תיעוד לוקה בחסר

 (.52", כאשר הקביעה של הרופא מהווה את הבסיס לאבחנה )טבלה מהמקור המדווח ידנית

 
 לפי בסיס לאבחנה 2005שנת של  החסרים: התפלגות כלל המקרים 52בלה ט

 

 בסיס לאבחנה מספר )%(

 )בסיס מיקרוסקופי(בדיקה היסטופתולוגית חיובית  (51.2) 1,003

 )בסיס מיקרוסקופי(בדיקה ציטולוגית חיובית  (0.8) 16

 סמנים / בדיקת מעבדה (0.9) 18

 ציטולוגי( / ועוד בלבד ללא בסיס היסטולוגי MRI ,CT)בדיקת הדמיה  (10.2) 199

679 (34.6) 
כולל תיעוד האבחנה בסיכום בסיס קליני: )אבחנה קלינית בלבד 

 מחלה, מכתב מרופא שנמצא בתיק הרפואי(

 מהמקור המדווחידנית התקבל בקובץ / רשימה  (2.3) 45

 סך הכול (100.0) 1,960

  

 2005מי לסרטן מקרב מקרי ההיארעות של שנת בהתפלגות המקרים החסרים ברישום הלאו

ביותר נמצא כי  ,וקטגוריית אבחנהשנאספו במסגרת עבודת הסקר על פי הבסיס לאבחנה 

ממחצית מקרי האבחנה של שאתות ממאירות חודרניות הבסיס לאבחנה היה מיקרוסקופי 

לאבחנה היה מהמקרים הבסיס  38.9%( וכי עבור 54.0% -לוגית ו)בדיקה היסטולוגית / ציט

 ממוקדת נמצא כי  קרצינומה. במקרי האבחנה של התיעוד שהופיע בתיק הרפואי של החולה

פתולוגי, ואילו במקרי האבחנה של שאתות היסטומהמקרים החסרים היה בסיס  95.0%-ל

שאינן ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית נמצא כי רוב המקרים החסרים נרשמו 
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 ,36.4%-ו 37.0%נה בסיכום המחלה או על בסיס בדיקות הדמיה )על בסיס תיעוד האבח

 (.53בהתאמה( )טבלה 

 
  2005שנת של  החסרים: התפלגות המקרים 53טבלה 

 לפי בסיס לאבחנה וקטגוריית אבחנה
 

 קטגוריית אבחנה

ממאירה -לא בסיס לאבחנה
 )מוח(

 מספר )%(

 ממוקדת
 מספר )%(

 חודרנית
 מספר )%(

125 (26.6) 209 (95.0) 669 (52.7) 
 בדיקה היסטופתולוגית חיובית

 )בסיס מיקרוסקופי(

0 0 16 (1.3) 
 בדיקה ציטולוגית חיובית 

 )בסיס מיקרוסקופי(

 סמנים / בדיקת מעבדה (1.4) 18 0 0

171 (36.4) 0 28 (2.2) 
ועוד  MRI ,CT)בדיקת הדמיה 

 בלבד ללא בסיס היסטולוגי / ציטולוגי(

174 (37.0) *11 (5.0) 494 (38.9) 

בסיס קליני: )אבחנה קלינית בלבד 

כולל תיעוד האבחנה בסיכום מחלה, 

 מכתב מרופא שנמצא בתיק הרפואי(

0 0 45 (3.5) 
ידנית התקבל בקובץ / רשימה 

 מהמקור המדווח

 סך הכול (100.0) 1,270 (100.0) 220 (100.0) 470

מתבצעת על בסיס בדיקה מיקרוסקופית בלבד, כי מעצם הגדרתה כידוע, אבחנה של קרצינומה ממוקדת * 

עדיין ממוקדת בשכבת האפיתל ולא חדרה לתוך קרום הבסיס של האיבר. אכן הפתולוג חייב לוודא שהממאירות 

לכן, רוב המקרים של קרצינומה ממוקדת שנאספו במסגרת הסקר אכן מבוססים על תשובה היסטולוגית 

עד בסיכום מחלה או במכתב רפואי שנמצא בתיק החולה נרשם כי חיובית. מספר מקרים, בהם על פי המתו

החולה אובחן עם קרצינומה ממוקדת, אך התשובה ההיסטולוגית לא נמצאה בתיק החולה, סווגו בעבודה זו 

בלבד" )אם כי ברור כי הבסיס לאבחנה היה מיקרוסקופי(, וזאת כדי להדגיש את  אבחנה קליניתקטגוריה "ל

מסמכים רפואיים רטרואקטיבית, ואת המגבלות בקידוד הנובעות מכך בייחוד במקרים בהם הבעייתיות באיתור 

 התיעוד הרפואי לוקה בחסר )ללא רישום מדויק של מקום האבחנה, תאריך האבחנה וכיצד היא התבצעה(.
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 שנה

ראו הסבר בנדון בפרק הקודם  , תאריך אבחנה הוא מרכיב יסודי ברישומי סרטן.כפי שצוין

רישום תאריך אבחנה מדויק הוא לא תמיד משימה קלה וביחוד לא ברישומי סרטן  .80בעמ' 

הנסמכים על דיווח מהמקורות המאבחנים והמטפלים בחולי סרטן, כמו הרישום סבילים 

 MECC [13]-השל  רישום מחלות הסרטןל םכלליבהתבסס על ההלאומי לסרטן בארץ. 

שלא ניתן להעריך בהם את שנת מקרים ב על פיהם,שהרישום הלאומי לסרטן בארץ פועל 

, נרשמת שנת רישוםב תקבלמשעל בסיס התיעוד הרפואי של מחלת הסרטן  האבחנה

לכן, מקרים שהדיווח עליהם מגיע  .שנה בה הגיע המידע על המקרה לרישוםהאבחנה כ

לרישום הלאומי לסרטן באיחור )לאחר שנת היארעותם( ושהמסמך/מסמכים הרפואי/ים 

של תאריך האבחנה ושלא ניתן להעריך מתוכו/ם את שנת מדויק לא כולל/ים ציון  המגיע/ים

 האבחנה של מחלת הסרטן ירשמו לשנה מאוחרת יותר משנת ההיארעות הנכונה.

 
 2005שנרשמו במסגרת הסקר כמקרי היארעות של שנת  המקריםמוצגים  54בטבלה 

ל החולים במוסדות הרפואיים בהסתמך על כל התיעוד הרפואי שנמצא בתיקים הרפואיים ש

, 2012עד  2006של השנים  היארעותכמקרי נרשמו הם ברישום הלאומי לסרטן אך השונים, 

מקרים אלו  (.מקרים 733ותיעוד רפואי לקוי )סה"כ אי זמינות של מידע כפי הנראה עקב 

מהם נרשמו כמקרי היארעות של  70.0%מקרב כלל המקרים המשולבים.  3.4% יםומהו

 .וככל שמתקדמים בשנים מספר המקרים הולך וקטן 2007כמקרי שנת  13.0%, 2006שנת 

שייכים ( 64.9%)בהתפלגות המקרים לפי קטגוריית האבחנה נמצא כי אומנם רוב המקרים 

לקבוצה של שאתות ממאירות חודרניות מוצקות, אך למעשה הבעיה חמורה יותר בקבוצת 

ערכת הדם והלימפה(. המקרים בקבוצת השאתות שאינן מוצקות )מחלות סרטן של מ

מקרים המשולבים שנרשמה להם שנה מאוחרת משנת המכלל  25.2%אבחנות זו מהווים 

 11.9%בכלל המקרים המשולבים הוא היחסי ההיארעות האמיתית שלהם, כאשר חלקם 

(. זאת לעומת מקרי האבחנה של שאתות חודרניות מוצקות 7, ראו תרשים 2,534/21,286)

מכלל המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת משנת ההיארעות  64.9% שמהוות

 (7ראו תרשים  ,17,418/21,286)בעוד שחלקם היחסי בכלל המקרים המשולבים האמיתית 

  .81.8%הוא 

ממאירות של המוח -ממוקדת ושל שאתות לא קרצינומהמצב דומה נמצא גם במקרים של 

וצת המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה בקב, כאשר חלקם ומערכת העצבים המרכזית

במקרים  3.7%לעומת  4.5%מחלקם היחסי בכלל המקרים המשולבים: גבוה יותר מאוחרת 

במקרים של שאתות שאינן ממאירות של המוח  2.6%לעומת  5.3%-ממוקדת ו קרצינומהשל 

 ומערכת העצבים המרכזית.

אחוז ום הלאומי לסרטן הנתונים עולה כי בקטגוריות האבחנה שנמצא בהן ברישמתוך 

מקרים של בקבוצת ה 83.4%) 2005באיתור מקרי ההיארעות של שנת  שלמות נמוך יחסית
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 ממוקדת  קרצינומהאבחנה של המקרי ב 78.1%מוצקות, -שאתות ממאירות חודרניות לא

 (ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-אבחנה של שאתות לאהמקרי ב 53.9%-ו

לרישום הסרטן, ולכן גם נרשמו בחלק מהמקרים לשנת באיחור  שדווחוגם המקרים  נמצאו

. דיווח מאוחר ותיעוד רפואי לוקה בחסר במוסדות הרפואיים 2005-היארעות מאוחרת יותר מ

מאפשר רישום נכון של שנת האבחנה ברישום הלאומי לסרטן. כל מקרה תמיד  לאהשונים 

סרטן, על פי כללי הרישום המקובלים, לשנה ברישום הלאומי ל משויך , כפי שכבר צוין,כזה

והלאה, כפי שמוצג בטבלה  2006שנים )ל לראשונההגיע המידע עליו לרישום הסרטן בה 

54). 

 

שנרשמה להם ברישום הלאומי  2005שנת ההיארעות של  התפלגות מקרי :54טבלה 
 לפי קטגוריית האבחנה ושנה 2005-מ יותר לסרטן שנת אבחנה מאוחרת

 

 ית האבחנהקטגורי
2006 

 )מספר(
2007 

 )מספר(
2008 

 )מספר(
2009 

 )מספר(
2010 

 )מספר(
2011 

 )מספר(
2012 

 )מספר(

סה"כ 
מספר 

%() 

שאתות ממאירות 

 חודרניות מוצקות 
369 51 33 13 7 2 1 

476 
(64.9) 

שאתות ממאירות 

חודרניות שאינן 

 מוצקות

101 33 31 12 5 3 0 
185 

(25.2) 

 ותקרצינומ

  תוממוקד
23 3 3 3 1 0 0 

33 
(4.5) 

-שאתות לא

ממאירות של המוח 

ומערכת העצבים 

 המרכזית

20 8 7 3 1 0 0 
39 

(5.3) 

 1 5 14 31 74 95 513 ל וסך הכ
733 

(100) 
 

שנרשמה להם ברישום הלאומי לסרטן שנת  2005תפלגות מקרי ההיארעות של שנת בה

אותרו במקור נתונים יחיד  אבחנה מאוחרת יותר לפי מספר המקורות נמצא כי רובם

 (. 55( )טבלה 73.1%)

 

ברישום הלאומי לסרטן  ושנרשמ 2005שנת : התפלגות מקרי ההיארעות של 55טבלה 
 מספר מקורות לפי  2005-משנת אבחנה מאוחרת ב

 

 אחוז מספר מספר מקורות

1 536 73.1 

2  164 22.4 

 4.5 33 יותראו  3

 100.0 733 סך הכול
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שנרשמה  2005גות מקור איסוף הנתונים עבור מקרי ההיארעות של שנת בבדיקת התפל

אשר אותרו במקור נתונים אחד  2005-להם ברישום הלאומי לסרטן שנת אבחנה מאוחרת מ

מקרים(, בהשוואה לכלל המקרים המשולבים שהתקבלו ממקור נתונים  536בלבד )סה"כ 

הבעיה מרוכזת בעיקר בדיווח (, נמצא כי 40-ו 39, ראו גם טבלאות 56יחיד )טבלה 

מהמקורות פתולוגיה והמטולוגיה ובמיוחד המטולוגיה. המקרים המשולבים ממקור נתונים 

מכלל המקרים המשולבים ממקור נתונים יחיד,  3.7%המטולוגיה כמקור נתונים יחיד מהווים 

אך מתוך קבוצת המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת אשר התקבלו ממקור נתונים 

המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת ממקור יחיד . 9.7%יחיד הם מהווים 

(, 52/333מכלל המקרים המשולבים שנמצאו ממקור יחיד זה ) 15.6%המטולוגיה מהווים 

 2.6%במקור פתולוגיה,  8.7%במקרים של מקור רשומות ומידע רפואי,  5.6%לעומת 

 ר המקרים מאוד קטן.במקור אחר, אך מספ 20.0%-במקור אונקולוגיה ו

 

שנרשמה להם ברישום הלאומי  2005שנת : התפלגות מקרי ההיארעות של 65טבלה 
מקור בהשוואה לפי ואותרו במקור נתונים יחיד  2005-מלסרטן שנת אבחנה מאוחרת 

 בכלל המקרים המשולבים שאותרו במקור נתונים יחידהיחסי לחלקם 
 

 מקור איסוף נתונים יחיד
 כלל המקרים

 ולביםהמש
 ()%מספר 

  רישום שנת אבחנה מאוחרת
 ()%מספר 

 (52.1) 279 (55.0) 4,972 מחלקה לרשומות ומידע רפואי

 (27.8) 149 (19.0) 1,716 מכון לפתולוגיה

 (9.9) 53 (22.2) 2,008 מכון לאונקולוגיה

 (9.7) 52 (3.7) 333 מכון להמטולוגיה

 (0.6) 3 (0.2) 15 אחר

 (100) 536 (100) 9,044 סך הכול

 

אשר נמצא כי נרשמה להם ברישום הלאומי לסרטן  2005מעבר למקרי ההיארעות של שנת 

מצאו במסגרת הסקר גם מקרים שלא נמצאו רשומים נ, 2005-משנת אבחנה מאוחרת 

עקב  2005אשר נרשמו על ידי צוות הבקרה לשנת ובמסד נתוני הרישום הלאומי לסרטן 

 2005מקרי ההיארעות של  1,960מתוך הרפואי של החולה.  קתיעוד רפואי לוקה בחסר בתי

שאותרו במקור נתונים יחיד מקרים  333-לסרטן, באשר נמצאו חסרים ברישום הלאומי 

בתיק ברישום שנת האבחנה עקב חסר  2005-צוות הבקרה שנת האבחנה ל ינרשמה על יד

כפי  2005מקרים היא ברוב ה האל(. שנת האבחנה במקרים 17.0%הרפואי של החולה )

חסר ברישום שנת אבחנה מוריד את אחוז  מוקדמת יותר. השנ גם להיות ה, אך יכולהנראה

  השלמות של השנה שעליה מתבצעת בקרה.
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    םםנתונינתוניההעדכניות עדכניות 

מועד בו רישום הסרטן מפרסם את נתוני משתקפת ב (timeliness)עדכניות הנתונים 

אמורים להיות מושלמים  הנתוניםבעולם, על פי המקובל ההיארעות שלו לשנה נתונה. 

היו אמורים , אם כן, 2005תוני ההיארעות של שנת . נ[16] כשנתיים לאחר שנת ההיארעות

כאשר שנת האבחנה המתועדת  2007, בסוף שנת ומוכנים לעיבוד נתונים להיות מושלמים

ר להיות ותאריך ההכללה של המקרים המתועד ברישום היה אמו 2005היא הסרטן ברישום 

 .2007לפני סוף שנת 

 או טעויות של השמטת מקרי סרטן מהרישום יכולות להוות תוצאה של מחדלים אקראיים

מחדלים אקראיים יכולים להיות למשל כאשר בעל התפקיד המופקד על הדיווח  .שיטתיים

משמיט בטעות דיווח על מקרה, כאשר הוא מחליט בטעות שהמקרה אינו מחייב דיווח, או 

מחליט שהאבחון החדש הוא למעשה הישנות של סרטן קודם וכן כאשר האבחנה אינה  שהוא

מחדלים שיטתיים יכולים להיגרם כתוצאה מכישלון באיתור מקורות נוספים או  מקודדת נכון.

חדשים של מקרים כמו מרפאות פרטיות בקהילה, בתי חולים פרטיים, מעבדות פתולוגיות 

כולים להיות מאובחנים ומטופלים אך לא מדווחים. מחדלים פרטיות ועוד, בהם חולי סרטן י

כאשר הדיווח על המקרים מגיע  –שיטתיים יכולים לנבוע גם מדיווח מאוחר על מקרים 

 לרישום הסרטן לאחר המועד האחרון שנקבע לניתוח הנתונים ולפרסומם.

מאוחר דיווח  עקב נפגםחישוב מדויק ובמועד של שיעורי ההיארעות של הסרטן באופן כללי, 

דיווח מאוחר על מחלות הסרטן עלול לגרום לשתי בעיות:  .על מקרים חדשים לרישום הסרטן

האחת היא רישום שגוי של שנת האבחנה כפי שהוצג והוסבר בהצגת התפלגות המקרים לפי 

ברישום הלאומי שנרשמו בטעות  2005היארעות של שנת  מקרי הוצגו 54בטבלה שנה. 

הרישום השגוי נבע מקבלת כפי שצוין, . 2012עד  2006של השנים  עותהיארלסרטן כמקרי 

מקרים אלו המידע באיחור ומתיעוד רפואי שלא אפשר הערכה של שנת ההיארעות הנכונה. 

בעת פרסומם, הם גם לא יופיעו  2005לא רק שלא הופיעו בחישובי ההיארעות של שנת 

היות ושנת  ,)אלא אם כן יתוקנו( וםבחישובים אלו בעתיד, בעת עדכון הנתונים של הריש

 . 2005האבחנה לא נרשמה בהם לשנת 

עבור הבעיה השנייה היא הכללת מקרים חדשים לשנת היארעות נתונה לאחר שהמידע 

שוחרר לציבור, כלומר שנתיים לאחר שנת ההיארעות. במקרים אלו אומנם אותה השנה 

לא הוכללו לכן במועד והסרטן ישום לא הופיעו בר הםרישום שנת ההיארעות הוא נכון, אך 

ונה בזמן שהנתונים הוכנו לפרסום. מקרים אלו יכללו רק בחישובי ההיארעות של השנה הנת

בעיבודים ובפרסומים מאוחרים יותר. לכן, ככל שמתרחקים משנת ההיארעות שלמות 

 תופעה זו ידועה ברוב רישומי הסרטן בעולם שממשיכיםהנתונים של אותה השנה עולה. 

 .[17]לאתר או לקבל מקרים שלא אותרו בשנת היארעותם 

 2005נת נתוני ההיארעות של שועדכניות  : שלמות3פרק 
 



 

115 
 

 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

כמוצג  מעבר לתופעה של רישום שגוי של שנת אבחנהבבדיקת נתוני הסקר, נמצא כי 

אך  ,2005אומנם לשנת מקרים אשר נרשמו ברישום הלאומי לסרטן , נמצאו 54בטבלה 

כן לא הופיעו לראשונה ברישום הלאומי לסרטן באיחור של למעלה משנתיים ול והוכלל

, כנהוג בעולם, לאחר שנתיים משנת לראשונה התפרסמהש ,בסטטיסטיקה של שנה זו

שנמצאו  2005מקרי ההיארעות של  21,286מתוך . 2008תחילת שנת כלומר ב ,ההיארעות

 410, נמצא כי ההצלבות במסגרת הסקרעת ביצוע ב במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן

 2008בשנים הוכללו ברישום ה של שאת ממאירה חודרנית( מהם מקרי אבחנ 388)מקרים 

המקרים שנרשמה להם שנת אבחנה  733אם נוסיף למקרים אלה את  (.1.9%) 2012עד 

, נקבל כי בעת 2005מכלל המקרים המשולבים של  3.4%שמהווים  2005-מ מאוחרת

 5.4% ברישום הלאומי לסרטן היו חסרים 2005שנת פרסום נתוני ההיארעות של 

שנמצאו רשומים בו בשנים מאוחרות  2005ממקרי ההיארעות של שנת  (1,143/21,286)

. עלול להיות שהבעיה אף , מה שמלמד על בעיה בעדכניות הנתונים)בעת ביצוע הסקר( יותר

 ,איסוף הנתונים ממכונים לפתולוגיה התבצע רק עבור שלושה חודשיםחמורה יותר כי 

 יאת כל מקר והסקר לא כללים שנאספו במסגרת , כך שהמקרכמוסבר בפרק השיטות

 .2005ההיארעות של שנת 

הבעיה בעדכניות הנתונים מתבטאת כמובן בשלמות הנתונים של רישום הסרטן באיתור 

בעבודה זו כל המקרים שהועברו להצלבה ונמצאו המקרים. כפי שצוין בפרק השיטות, 

לבים, גם אם המקרים הוכללו סרטן בעת ההצלבה נחשבו משולהלאומי רשומים ברישום 

ברישום לראשונה למעלה משנתיים לאחר שנת האבחנה וגם אם שנת האבחנה שנרשמה 

המקרים המשולבים  21,286-אך אם נגרע מ .2005ברישום הסרטן הייתה מאוחרת משנת 

 את המקרים שלא הופיעו במאגר הנתונים של רישום הסרטן בעת שחרור 2005שנת  לש

מקרים ה 410 אתהמקרים שנרשמה להם שנת אבחנה מאוחרת ו 733)לציבור  הנתונים

  2005אחוז השלמות של נתוני ההיארעות של שנת , ירד שהוכללו ברישום באיחור(

  (.20,143/23,246) 86.7%-( ל7, ראו תרשים 21,286/23,246) 91.6%-מ

 שנת לנמצא כי אחוז מקרי ההיארעות ש בנפרדחודרניות המאירות מהשאתות ה בבחינת

-מ שנת אבחנה מאוחרתברישום הלאומי לסרטן שנרשמה להם  ,בקטגוריית אבחנה זו 2005

הוכללו אולם הם  2005-נרשמה לשלהם ששנת ההיארעות אחוז המקרים ו 3.3% היה 2005

של גריעת מקרים אלו מהמקרים המשולבים  .1.9%היה  2012עד  2008 בשניםברישום 

, 19,952/21,222) 94.0%-ת בקטגוריית אבחנה זו מאת אחוז השלמו ההוריד 2005שנת 

התבצעו בהדרגה בשנים כי ההצלבות יש לציין  .(18,903/21,222) 89.1%-( ל7ראו תרשים 

 הושלמו ברישום הסרטן  2005שמקרים נוספים של  סביר להניחולכן  2012עד  2009

  במהלך השנים, אך מספרם הולך ופוחת עם חלוף השנים.

 2005נתוני ההיארעות של שנת  : שלמות ועדכניות 3פרק 
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  שלמות הדיווח :4פרק 

 

המוסד הרפואי ת בשתי רמות: ברמ בדיקת שלמות הדיווח לרישום הלאומי לסרטן התבצעה

 באותו מוסד רפואישנאספו מהם הנתונים טיפול האבחנה ו/או המקורות ת באופן כללי וברמ

יש לציין כי למקרים המתקבלים  , מכונים לפתולוגיה וכו'(.ומידע רפואי)מחלקות לרשומות 

על מקרים רפואי יחיד ו/או ממקור אבחנה יחיד יש חשיבות מיוחדת כי חסר בדיווח  ממוסד

 יישמטו מהרישום. ראו הסבר בנדון בפרק השיטות. הםמשמעו כי  אלו

 

 שלמות הדיווח לפי מוסד רפואי באופן כללי

כל המקרים שאותרו במוסד רפואי נבדקו לבחינת שלמות הדיווח לפי מוסד רפואי באופן כללי 

)מחלקה לרשומות ומידע אחד  איסוף נתוניםחד בלבד, כולל מקרים שאותרו ביותר ממקור א

בעיבוד הנתונים, אם כן, כללו הוהמקרים ש. המוסדאותו בתוך  רפואי, מכון לפתולוגיה ועוד(

אך גם במוסדות רפואיים אחרים ולא ניתן היה  מסויםרפואי לא כללו מקרים שאותרו במוסד 

 .לרישום מי מהמוסדות דיווח על המקרהד ברישום הסרטן הלאומי על פי המתועלדעת 

  ., באופן כלליבנפרדבדיקה זו אפשרה לנו להעריך את שלמות הדיווח של כל מוסד רפואי 

 

מקרים אותרו במוסד רפואי אחד  49,413המקרים שנאספו במסגרת הסקר,  59,557 מקרב

כל מקרה המופיע בקבוצת מקרים  .92.9%אחוז הדיווח )שלמות( על מקרים אלו הוא  בלבד.

זו יושמט ממאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן אם המוסד הרפואי הספציפי בו הוא אותר לא 

שלמות הדיווח לפי מוסד רפואי נבדקה לפי הפרמטרים הבאים: סוג המוסד  ידווח לרישום.

 מוסד רפואי באופן פרטני.והרפואי, גודלו, המחוז בו הוא ממוקם 

 

 מוסד הרפואיסוג ה

המקרים לפי סוג המוסד הרפואי, נמצא כי אין הבדל באחוזי הדיווח בין בתי  בהתפלגות

, 93.7%-ו 93.6%החולים הממשלתיים/עירוניים לבין בתי החולים של שירותי בריאות כללית 

(. אחוז הדיווח הנמוך 92.0%בהתאמה(, אך אחוז הדיווח מבתי חולים פרטיים נמוך יותר )

( נמצא במרפאות בקהילה של שירותי בריאות כללית, אך יש לציין כי מספר 67.2%ביותר )

המקרים קטן וכי הנתונים נאספו רק משתי מרפאות, האחת לאונקולוגיה והשנייה 

, בהתאמה(. אחוז 42.2%-ו 97.9להמטולוגיה, עם פער גדול מאוד באחוזי הדיווח ביניהן )

 (.57טיות לפתולוגיה בקהילה )טבלה ( נמצא גם במעבדות פר77.0%דיווח נמוך )

בבתי חולים  90.3%-)אך מספר המקרים מאוד קטן( ל 100.0%טווח הדיווח נע בין 

בבתי חולים של שירותי בריאות כללית, בין  83.0%-ל 98.8%ממשלתיים/עירוניים, בין 

 שלמות הדיווח  : 4פרק 
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במעבדות פרטיות  48.0%-ל 95.5%בבתי חולים פרטיים ובין  85.9%-ל 100.0%

 בקהילה. לפתולוגיה

 הדיווח לרישום הלאומי לסרטן: שלמות 57טבלה 
 לפי סוג המוסד הרפואי כלל האבחנות, מקרים שאותרו במוסד רפואי יחיד

 

 מספר  סוג המוסד הרפואי
 שילוב

 הדיווחאחוז  מספר

 93.6 23,006 24,584 ממשלתי/עירוני –בית חולים 

 93.7 16,070 17,155 שירותי בריאות כללית –בית חולים 

 92.0 5,835 6,345 פרטי -בית חולים 

 67.2 219 326 שירותי בריאות כללית –מרפאה בקהילה 

 77.0 772 1,003 ה בקהילהפתולוגיפרטית למעבדה 

 92.9 45,902 49,413 סך הכול

 

 גודל המוסד הרפואי

ז הדיווח . אחו94.1%מיטות( נמצא אחוז דיווח של  700-במוסדות רפואיים גדולים )יותר מ

במוסדות  –מיטות, והגבוה ביותר  700-501( נמצא במוסדות המונים 91.9%הנמוך ביותר )

 (.58מיטות )טבלה  100-המונים פחות מ

 

 כלל האבחנות רישום הלאומי לסרטן הדיווח ל: שלמות 58טבלה 
  מקרים שאותרו במוסד רפואי יחיד

 לפי גודל מוסד הרפואי )במוסדות אשפוז בלבד(
 

 המוסד הרפואי  גודל

 )לפי מס' מיטות(
 מספר 

 שילוב

 הדיווחאחוז  מספר

 94.1 23,780 25,275 700-יותר מ

501-700 11,644 10,698 91.9 

301-500 8,816 8,231 93.4 

101-300 2,096 1,955 93.3 

100≥ 253 247 97.6 

 93.4 44,911 48,084 סך הכול

 

 שלמות הדיווח  : 4פרק 
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 מחוז

( 94.9%כי אחוז הדיווח הגבוה ביותר הוא באזור הצפון )לפי מחוזות, נמצא  בהתפלגות

 (.59( )טבלה 92.9%והנמוך ביותר באזור המרכז )

 

 שלמות הדיווח לרישום הלאומי לסרטן : 59טבלה 
 )במוסדות אשפוז בלבד( לפי מחוזכלל האבחנות, מקרים שאותרו במוסד רפואי יחיד 

 

 מספר מחוז
 שילוב

 אחוז הדיווח מספר

 94.9 9,884 10,411 צפון

 92.9 30,651 33,008 מרכז

 93.8 4,376 4,665 דרום

 93.4 44,911 48,084 סך הכול

 

 מוסד רפואי

  100.0%בין  אחוז הדיווחנע טווח  באופן פרטני לפי מוסדות רפואיים בהתפלגות המקרים

 ים.כדי למנוע זיהוי של המוסדות הרפואיהמוחלטים אינם מוצגים  המספרים .42.2%-ל

 

 שלמות הדיווח לפי מוסד רפואי ומקור איסוף נתונים

השונים באופן פרטני בכל איסוף הנתונים על מנת שניתן יהיה לאתר בעיות בדיווח במקורות 

מוסד רפואי, התבצע גם עיבוד בו הוכללו לא רק המקרים שאותרו במוסד רפואי אחד בלבד 

בעיבוד נתונים זה כלומר, ד הרפואי. אלא גם במקור איסוף נתונים אחד בלבד באותו המוס

הן במקור הם אותרו מקרים אשר אותרו במוסד רפואי אחד בלבד אך בתוכו לא הוכללו 

משני המקורות איזה כי לא ניתן היה לדעת וזאת פתולוגיה והן במקור אונקולוגיה, למשל, 

וח על ידי . במקרה כזה יכול להיות שהמקרה דולרישום הלאומי הוא זה שדיווח על המקרה

 רק על ידי אחד מהם.הדיווח התבצע שני המקורות גם יחד, אך גם יכול להיות ש

מקור אחד בלבד, במידה והוא נמצא במקרה שאותר במוסד מדווח אחד בלבד ובתוכו רק 

שהמקור הספציפי הזה לא יישם את  וחסר במאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן, משמע

. האיתור הממוקד הזה תקנת הדיווח של משרד הבריאות על פי חובת הדיווח המוטלת עליו

או מטעויות  של חסר בדיווח אפשר לנו לעלות על בעיות בדיווח שנובעות ממחסור בידע הולם

 ולנקוט בצעדים לשיפור הדיווח בעתיד.אצל בעלי המקצוע המדווחים  שונות

 

אותרו במוסד מקרים  38,128המקרים שנאספו במסגרת הסקר,  59,557מקרב סך הכול 

אחוז הדיווח  .60, כמפורט בטבלה ובמקור אבחנה ו/או טיפול אחד בלבד רפואי אחד בלבד

 שלמות הדיווח  : 4פרק 
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יושמט ממאגר  זוכל מקרה המופיע בקבוצת מקרים  .91.8%על מקרים אלו הוא  )שלמות(

נתוני הרישום הלאומי לסרטן אם מקור איסוף הנתונים הספציפי שבו אותר המקרה לא ידווח 

באותו  לא במוסד רפואי אחר וגם לא במקור נתונים אחר ,המקרה לא אותר, כאמורעליו. 

 .המוסד

בהתפלגות המקרים שאותרו במוסד רפואי יחיד ובתוכו במקור איסוף נתונים יחיד נמצא כי 

מחלקות  –שלמות הדיווח הגבוהה ביותר היא ממכונים לאונקולוגיה ואחריהם לפי הסדר 

לפתולוגיה ומכונים להמטולוגיה. הנתונים המוצגים לגבי מקור  לרשומות ומידע רפואי, מכונים

המטפלות בחולי סרטן איסוף נתונים אחר נאספו משתי מרפאות אמבולטוריות 

)גינקואונקולוגית ואורואונקולוגית( באחד מהמוסדות הרפואיים בארץ כדי לבדוק את הצורך 

סרטן מעבר למקורות הדיווח  להטיל חובת דיווח גם על מרפאות ספציפיות המטפלות בחולי

. בסך 1982של משרד הבריאות משנת  האחרים בתוך בית החולים המצוינים בתקנת הדיווח

מקרים, אך מסתבר שרובם אותרו גם במקורות איסוף נתונים  344הכול נאספו ממקור זה 

מקרים שהיו תלויים בדיווח מהמרפאות האמבולטוריות הספציפיות  24אחרים. נותרו רק 

 87.5%( וכולם ממוסד רפואי יחיד. שלמות הדיווח על מקרים אלו היא 17מורות )טבלה הא

 (.60)טבלה 

בבדיקת שלמות הדיווח לפי מקור איסוף נתונים פרטני בכל אחד מהמוסדות הרפואיים באופן 

אך בכמה מוסדות  ,פרטני נמצא כי ברוב המוסדות מתרכזת הבעיה במכונים להמטולוגיה

 ;גם במכון לפתולוגיה –בכמה  ;במחלקה לרשומות ומידע רפואיבעיה גם רפואיים קיימת 

במוסדות רפואיים אלו נמצא כי בהתפלגות לפי מקור איסוף  גם במכון לאונקולוגיה. –ובכמה 

. האיתור הממוקד של 60הנתונים אחוז הדיווח נמוך מזה שמוצג עבור אותו המקור בטבלה 

טווח לויות מתקנות ממוקדות. במכונים להמטולוגיה הבעיות בדיווח יאפשר לנו ביצוע פעי

  100.0%בין  –, במחלקות לרשומות ומידע רפואי 42.2%-ל 100.0%הדיווח נע בין 

ובמכונים לאונקולוגיה טווח הדיווח נע  48.0%-ל 97.0%, במכונים לפתולוגיה בין 83.0%-ל

 (.90.2%-ל 100.0%בין 

 שלמות הדיווח  : 4פרק 
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 לסרטן לרישום הלאומי שלמות הדיווח: 60טבלה 

 יחיד לפי מקור איסוף נתונים מקרים שאותרו במוסד רפואי יחיד ובמקורכלל האבחנות, 
 

 מספר יחיד מקור איסוף נתונים
 שילוב

 אחוז הדיווח מספר

 92.7 24,833 26,787 מחלקה לרשומות ומידע רפואי 

 86.2 2,624 3,043 מכון לפתולוגיה 

 96.8 4,320 4,465 מכון לאונקולוגיה 

 84.1 3,205 3,809 מכון להמטולוגיה 

 87.5 21 24 אחר 

 91.8 35,003 38,128 סך הכול

 

אתרי על גם דיווח הפעילויות לשיפור ביצוע אפשר לנו האיתור הממוקד של בעיות בדיווח י

לימפומה  ,סרטן העיןלמשל , כמו כיםדיווח נמו יבהם אחוז ושנמצא יםאבחנות ספציפימחלה ו

וקרצינומה ממוקדת של צוואר  (mycosis fungoides)מיקוזיס פונגויאידס  של העור מסוג

  .הרחם

רפואי  סרטן חודרני מוצק של העין שנאספו במוסדאבחנה של  מקרי 114סך הכול עובדו 

מהם דווחו  57.9%. רק (מסוג מלנומה ממאירה םרוב) יחידובמקור איסוף נתונים  יחיד

רים החסרים לפי מוסד רפואי ומקור איסוף נתונים . בבדיקת המקלרישום הלאומי לסרטן

במוסד רפואי במחלקה לרשומות רפואיות אותרו לרישום נמצא כי רוב המקרים שלא דווחו 

סך  – (mycosis fungoides)לימפומה של העור מסוג מיקוזיס פונגויאידס  לגבי .מסוים אחד

. דווחו לרישום הלאומי לסרטןמהם  60.0%מקרים. רק  130ל עובדו לצורך בקרת הדיווח והכ

 7רובם מהמכונים לפתולוגיה.  שני מוסדות רפואייםמהמקרים החסרים לא דווחו מ מחצית

ממוקדת של צוואר  לגבי קרצינומה .ממעבדה פרטית לפתולוגיה בקהילה מקרים לא דווחו

מהם דווחו לרישום  68.6%מקרים. רק  363הכול עובדו לצורך בקרת הדיווח סך  –הרחם 

 . רוב המקרים שלא דווחו לרישום אותרו בשתי מעבדות לפתולוגיה בקהילה. הלאומי לסרטן

 

 שלמות הדיווח  : 4פרק 
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על מנת להעריך את מידת שלמותו של הרישום הלאומי לסרטן באיתור המקרים השתמשנו 

בשיטה הידועה כשיטה העצמאית )איסוף עצמאי של נתונים ממקורות המאבחנים בעבודה זו 

י סרטן והצלבתם מול מאגר הנתונים הקיים של הרישום(, כפי שעשינו גם והמטפלים בחול

 . הפעם כללנו בעבודה גםאך עם כמה שדרוגים ,1996-1995בעבודה קודמת בנדון בשנים 

הלימה לאיתור חסר -מקרי איה של בדיקביצענו בקהילה,  לפתולוגיהפרטיות מעבדות 

בנוסף  ,בנפרד 2005י שנת ההיארעות של נתונ דנו אתעיבו ברישום גידולים מרובים לחולה

 .לעיבוד של כלל המקרים שנאספו במסגרת עבודת הבקרה

 

דיקת שלמות הנתונים של רישום סרטן באיתור המקרים, על ידי איסוף עצמאי של תוצאות ב

הן  ובעבודה זו התבצעבדיקות שמתבצעות במהלך העבודה. לבהתאם משתנות נתונים 

הן בדיקה של מקרי וולבים לאישוש אבחנה המחייבת דיווח מש-בדיקה של המקרים הלא

הלימה לאיתור חסר ברישום מחלות סרטן נוספות לחולים שכבר רשומים במאגר -האי

משולבים העלתה את -בדיקת התיקים הרפואיים של המקרים הלא .רישוםההנתונים של 

הרפואיים  המקרים המשולבים והקטינה את אחוז המקרים החסרים בכל המוסדותאחוז 

כל השנים וכל  – )בכלל המקרים שנאספו 89.3% מאחוז שילוב של .אחדב, למעט שנבדקו

הלימה -מקרי האיבדיקת התיקים הרפואיים של . 96.3%קיבלנו אחוז שלמות של ( האבחנות

למעט בכמה  ,את אחוז המקרים החסרים תהעלהורידה את אחוז המקרים המשולבים וה

-תרו במסגרת בדיקת מקרי האיומהמקרים החסרים א 30%-כ .מוסדות רפואיים קטנים

כפולים בין הרישומים הולאחר ביטול  94.5%-ל 96.3%-אחוז השלמות הכללי ירד מ הלימה.

  .93.7%שלמות של  קיבלנוהמוסדות הרפואיים השונים 

 / אחוז השלמות באיתור המקרים ברישומי סרטן מתייחס למספר הגידולים )אבחנותהיות ש

רישום סרטן נתוני זוהי הדרך המיטבית להערכת שלמות  ( ולא למספר החוליםמחלות

, 2009שהתפרסמה בשנת  ,בעבודה דומה לעבודה זו. העצמאיתבשיטה באיתור המקרים 

בהתבסס על בדיקת  1998שלמות נתוני רישום הסרטן בשוודיה בשנת התבצעה הערכה של 

אחוז העלתה את  התיקים הרפואייםקת . בדימשולבים בלבד-תיקים רפואיים של מקרים לא

חסר בדיקה לאיתור גם כי לא התבצעה העובדה . 96.3%-ל 91.8%-המקרים המשולבים מ

הסרטן  ברישום מחלות סרטן נוספות לחולים שכבר רשומים במאגר הנתונים של רישום

 מסגרתבצוינה על ידי המחברים  הלימה(-)בדיקת מקרי אי לחולה גידולים מרוביםלאיתור 

, מרובים גם בדיקה לאיתור גידולים בעבודהלו היו כוללים לדבריהם, תיאור מגבלות העבודה. 

קרי אחוז  ,[24] עולההייתה ( 3.7%)של הדיווח -סביר להניח שההערכה שלהם לגבי תת

  .בעבודה שלנו, כפי שנמצא גם השלמות היה יורד
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איסוף נתונים עצמאי, איסוף  בשיטה שלגם היא התבצעה ש השוודית חשוב לציין כי בעבודה

 ,למשל ,כפי שנעשה ,בלבדבבתי חולים ומידע רפואי  ת לרשומותמחלקובהנתונים התבצע 

 האחרונהבעבודה עבודה להערכת שלמות הנתונים של רישום הסרטן באיסלנד. בגם 

 ,2012-התפרסמה בו 2001-2000בשנים באיסלנד שהתבססה על נתוני רישום הסרטן 

בעבודה שלנו נמצאו הבדלים ש אלא .[25] 99.15% שלגבוה ות שלמאחוז נמצא 

אבחנה ו/או הלפי מקורות  רישום הסרטן באיתור המקריםנתוני  בשלמותמשמעותיים 

הייתה ( 93.0%) בלבדמחלקות לרשומות ומידע רפואי ב שאותרוטיפול. שלמות הנתונים ה

 בלבד פתולוגיה - 86.4%) מקורות אחריםב אותרושלמות הנתונים שמ מובהקבאופן גבוהה 

, מה שמדגיש את החשיבות של (96.9%) למעט אונקולוגיה (,בלבד המטולוגיה - 84.2%-ו

מקורות של  ריבויהתבסס על הערכת שלמות הנתונים של רישום סרטן באיתור המקרים ב

, כפי פרטיותומרפאות , כולל מקורות אבחנה בקהילה כמו מעבדות לפתולוגיה אבחנה וטיפול

 . הנוכחיתשה בעבודה שנע

הלאומי מרכז הפרסם  דיווח ממקורות אבחנה וטיפול מחוץ לבתי החולים-על מנת למנוע תת

 (CDC-Centers for Disease Control and Prevention)בארה"ב  מניעהללבקרת מחלות ו

 Implementation Guide for Ambulatory Healthcare Provider-את ה 2012באוגוסט 

Reporting to Central Cancer Registries כאשר רישום הסרטן מתבסס על דיווח מבתי .

על מקרים של  למשל, ,דיווח-תתעלול להימצא בנדון,  CDC-חולים בלבד, נאמר באתר ה

מקרב המקרים שנאספו : , כפי שנמצא גם בעבודה שלנו[26] מלנומה וסרטן הערמונית

המקרים של שאתות ממאירות חודרניות לפתולוגיה בקהילה בקבוצת פרטיות במעבדות 

חשוב מקרים של מלנומה של העור.  - 11.3%-היו ממקרים של סרטן הערמונית ו 24.2%

בקהילה  פרטיות לפתולוגיהמעבדות במהשאתות שנאספו  77.0%רק לציין כי בסך הכול 

מהמקרים שנאספו במכונים  90.6%בלבד נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן )לעומת 

מקרב המקרים של שאתות ממאירות חודרניות סרטן הערמונית, פתולוגיה בבתי חולים(. ל

עמדו בראש רשימת המקרים החסרים  של העור סרטן במערכת השתן, לימפומה ומלנומה

. בקרב המקרים של מכלל המקרים החסרים, בהתאמה( 8.2%-ו 9.0%, 10.7%, 52.5%)

קרצינומה החסרים מקרי אבחנה של  עמדו בראש רשימת המקריםקרצינומה ממוקדת 

 ,(מכלל המקרים החסרים 74.5%בצוואר הרחם ) םממוקדת במערכת המין הנשית, רוב

 ( ומלנומה15.3%) בשלפוחית השתן םבמערכת השתן, כול קרצינומה ממוקדתמקרים של 

מקורות האבחנה בבתי  לכל תלנו ללא הכללמתגלים ממצאים אלה לא היו  .(9.2%של העור )

גדיל מאוד את היקפה של , מה שהבקהילה בעבודת הבקרהאבחנה  וגם מקורותלים חוה

 מקרים בשלב ההתחלתי. 80,739עם הנוכחית,  עבודת הבקרה

שאספנו  גם היות וכללנו בעיבוד הנתונים את מקרי ההימצאותמאוד רחב  היקף העבודה היה

יתן היה בשלב איסוף בפרק השיטות, לא נכפי שנאמר  .2005בנוסף למקרי ההיארעות של 

עיבוד  למקרי הימצאות משנים קודמות. 2005להבחין בין מקרי ההיארעות של שנת הנתונים 

 דיון
 



 

125 
 

 נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל שלמים ועדכניים?  סיכום סקר ארציהאם 

הנתונים של כלל המקרים שנאספו במסגרת הסקר מעבר לעיבוד הנתונים של מקרי 

לפי משתנים של מקרים מספיק אפשר לנו לקבל מספר גדול  ,בנפרד 2005ל שההיארעות 

 גיות שונות המשפיעות על שלמות הנתונים ברישומי סרטן, כמו רישום שגוישונים ללימוד סו

שלמות הדיווח ו , שלמות לפי מקורות דיווח )מקור משולב לעומת יחיד(של שנת האבחנה

הן ברמה של המוסד הרפואי באופן כללי והן ברמה של מקורות האבחנה ו/או הסרטן לרישום 

סד הרפואי )מחלקות לרשומות ומידע רפואי, הטיפול שנאספו מהם הנתונים באותו המו

 .מכונים לפתולוגיה וכו'(

 

, עבור רישומי סרטן היא דרגת שלמות טובה מאוד 95%לאור הגישה המקובלת בעולם, כי 

בכלל המקרים שנאספו במסגרת אחוז השלמות שנמצא בישראל  - 95.2%כי ניתן לומר 

אחוז השלמות  - 94.0%וכי  ,מאוד טובהוא )באבחנות של ממאירות חודרנית( העבודה 

הוא מעט פחות מטוב  - בנפרד 2005שהתקבל במקרים שנאספו כמקרי היארעות של שנת 

 ההיארעות:שלמות הנתונים משתפרת ככל שמתרחקים משנת נצפה גם כי . עם זאת מאוד

נתוני אחוז שלמות )השנה שעל בסיס נתוניה התבצעה הבקרה(  2005בחמש השנים שלפני 

במקרים  94.7%נע בין בכלל האבחנות המקרים ום הלאומי לסרטן באיתור כלל הריש

תופעה זו ידועה  .2000במקרים שנאספו עבור שנת  96.5%-ל 2004שנת  שנאספו עבור

ברוב רישומי הסרטן בעולם שממשיכים לאתר או לקבל מקרים שלא אותרו בשנת היארעותם 

[17.] 

 

באיתור המקרים. ואכן  100%הגיע לשלמות של כידוע, רישומי סרטן בעולם שואפים ל

, שנעשו באירופה ובצפון )עם שינויים כאלה ואחרים בשיטות( דומות לעבודה זובעבודות 

ושותפיו בדקו את  Schouten, לדוגמה .95%-נמצאו אחוזי שלמות גבוהים מ ,אמריקה

ומצאו  1990-1988לימבורג שבהולנד בשנים מחוז שלמות הנתונים ברישום הסרטן של 

בעבודה שהתבססה  97.7%ושותפיו דיווחו על שלמות של  Zippin .[27] 96.2%שלמות של 

 Brewster .[28]בארה"ב  SEER-בשישה אזורים של ה 1987שנת בתי חולים בעל נתוני 

ומצאו  1992ושותפיו בדקו את שלמות הנתונים של רישום הסרטן האזורי בסקוטלנד בשנת 

 (משוודיה) הושותפי Barlowגם בעבודות שכבר הוזכרו לעיל של . [29] 96.5%שלמות של 

, נמצאו אחוזי שלמות גבוהים [25]איסלנד( מושותפיה ) Sigurdardottirכן בעבודה של ו [24]

נחשבת טובה מאוד, כפי  95.0%אך גם שלמות של  , בהתאמה.99.1%-ו 96.3%של 

ושותפיו שמצאו Parkin  .[30]ה"ב לגבי רישומי סרטן מבוססי אוכלוסייה באר Howeשציינה 

ואילך( ברישום הסרטן בקמפלה  15באיתור המקרים )לגבי קבוצת הגיל  89.6%שלמות של 

, ציינו כי ממצא זה נותן את הביטחון כי שיעורי 1996-1994)אוגנדה, אפריקה(, לגבי השנים 

 .[17]סביר ההיארעות שמפרסם הרישום הם מדויקים באורח 
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 ופים שונים סטנדרטים שונים לשלמות באיתור המקרים ברישומי סרטן. גקבעו בארה"ב 

 NAACCR-North American)האיגוד הצפון אמריקני לרישומי סרטן מרכזיים קבעו  1997-ב

Association of Central Cancer Registries)  התוכנית הלאומית לרישומי סרטן בשיתוף עם

 האמריקני  CDC-של ה (National Program of Cancer Registries)–NPCRבארה"ב 

סטנדרטים ( NCI-National Cancer Institute)המכון הלאומי לסרטן בארה"ב של  SEER-וה

ה. שלמות באיתור המקרים נקבעה כאחד יאוכלוסי-לאישור רישומי סרטן מבוססי

( מחייב שלמות של NAACCR-הסטנדרטים. סטנדרט הכסף )בשיטת הערכה שפיתח ה

. כל מקרי 95%-מקרי ההיארעות של שנה נתונה וסטנדרט הזהב נקבע ל מכלל 90%

 .[16]חודשים מתום שנת האבחון  23ההיארעות חייבים להיכלל ברישום תוך 

 

נדרשת  CDC-של ה( (NPCRעל פי התוכנית הלאומית לרישומי סרטן בארה"ב היום, ן לונכ

סוף שנת האבחון חודשים לאחר  12מהמקרים של שנת ההיארעות  90%שלמות של 

של המכון הלאומי קבע מועד אחד  SEER-שנתיים מתום שנת האבחון. ה 95%ושלמות של 

חודשים לאחר סוף שנת האבחון,  22ברישום והוא עד שלמים הנתונים חייבים להיות כלל בו 

נדרשת שלמות של  NAACCR-על פי האו גבוהה יותר.  98%כאשר השלמות צפויה להיות 

  .[31]חודשים מתום שנת האבחון  23 רעות של שנה נתונה תוךממקרי ההיא 95%

 

, כך שהשוואה של 100%-באופן אידיאלי שלמות באיתור המקרים אכן צריכה להיות קרובה ל

שיעורים בין רישומי סרטן תשקף הבדלים אמיתיים בסיכון לפתח סרטן ולא הבדלים שנובעים 

ר שלמות באיתור המקרים הוא לעיתים מתהליכי רישום שונים. ברוב רישומי הסרטן חוס

קרובות תוצאה של נהלים לאיתור המקרים שאינם האידיאליים בתחום, אך השימוש בהם 

נקבע עקב אילוצים של צוות מצומצם, משאבים ותמיכה שאינם מספקים. הוכח שלרישומי 

פי  , ולרישומים אשר מורשים עלSEER-סרטן שזוכים למימון הולם, כגון אלו שבתוכנית ה

חוק הכולל גם מנגנון אכיפה, יש אחוזי שלמות גבוהים יותר. ברישומים שתלויים לחלוטין 

 .[32]בדיווח פסיבי, בדרך כלל שיעור השלמות באיתור המקרים הוא נמוך יותר 

 

אוכלוסייה ברמת שלמות -בישראל קיימים התנאים הבסיסיים לקיום רישום סרטן מבוסס

ללא  אם כידיווח על מחלות ממאירות לרישום הלאומי לסרטן )גבוהה. יש לנו תקנה המחייבת 

מנגנון אכיפה(, מספר זיהוי ייחודי לכל אזרח, מה שמונע רישומים כפולים ומאפשר הצלבת 

נתונים איכותית, דיווח על תמותה בקרב חולי סרטן המתקבל מלשכות הבריאות המחוזיות, 

ת לסטטיסטיקה לבין מאגר הנתונים של קישור בין קובץ הפטירות הארצי של הלשכה המרכזי

שנה ברישום מחלות ממאירות. מנגד, עובדת היות  50-הרישום וגם ניסיון של למעלה מ

, קרי מבוסס על קבלת דיווחים מהמקורות סבילהרישום הלאומי לסרטן בארץ רישום 

המאבחנים והמטפלים בחולי סרטן, עלולה לפגום בשלמות הנתונים עקב התלות שלו הן 

במיומנויות של בעלי הן ומקורות הדיווח השונים  יישום חובת הדיווח בפועל על ידיב
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התפקידים במקורות אלה שמיישמים את החובה המוטלת עליהם, בנושאים בסיסיים כמו על 

  מה לדווח, על מי ומתי.

כדי להתגבר על החיסרון הזה ובהתבסס על ממצאי הבדיקה הקודמת של שלמות נתוני 

, פרסם המרכז הלאומי לבקרת 1996-1995אומי לסרטן שהתבצעה בשנים הרישום הל

ות לדיווח ימחלות בשיתוף עם הרישום הלאומי לסרטן הנחיות עדכניות לדיווח. חוברת ההנח

)"הנחיות דיווח לרישום הסרטן הלאומי בישראל"( המבוססת על אבחנות המהדורה 

. החוברת, 2004 בדצמברתפרסמה ארגון הבריאות העולמי ה מטעם ICD-O-ההשלישית של 

הכוללת הנחיות ברורות ומקיפות לדיווח )על מי לדווח, על מה, איך ומתי(, מידע רקע 

  .[14]והסברים הנוגעים לדיווח, נשלחה לכל המקורות המדווחים לרישום הלאומי לסרטן 

על מנת להבטיח את שיתוף הפעולה הקבוע והשוטף של מקורות הדיווח ולספק בנוסף, 

לעובדים המדווחים ידע הולם לשם יישום קידוד מדויק ודיווח מלא ועדכני של כל מקרי הסרטן 

מוסדית ברישום -, מופעלת תוכנית הכשרה מקיפה ורבלדיווחבהתאם לחוברת ההנחיות 

שעוסקים ברישום ובקידוד מחלות ממאירות ומידע רפואי בתחום מחלות הסרטן לעובדים 

הן במוסדות רפואיים והן במערכת הבריאות הציבורית טן ובדיווח לרישום הלאומי לסר

התוכנית יושמה בשלבים וכללה שלושה קורסים של כשלושה חודשים כל אחד  .[33] בקהילה

מאז, במסגרת לימודי  .2005-ו 2003, 2000)יום לימודים אחד בשבוע( שהתקיימו בשנים 

ת הסרטן. פעילויות ההכשרה המשך, מתקיים בכל שנה יום עיון בסוגיה אחרת בתחום מחלו

שום הלאומי לסרטן, תחומי ימתוכננות ומתבצעות כפרויקט משותף של המלב"ם, הר

הן של שירותי בריאות וההדרכה והתחומים לרשומות ומידע רפואי הן של משרד הבריאות 

 התוכנית זוכה לתמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן.. כללית

ים של הרישום הלאומי לסרטן באיתור מקרי נמצא כי שלמות הנתונ ,על אף כל אלה

 )באבחנות של ממאירות חודרנית( היא מעט פחות מטובה מאוד 2005ההיארעות של שנת 

לא נבדקו נתוני ההיארעות של שנת בה (, אך יש לזכור כי בעבודת הבקרה הקודמת 94.0%)

נית בכלל שלמות הנתונים של מקרי האבחנה של ממאירות חודרהגיע אחוז  ,בנפרד 1991

. וזאת, 95.2%הוא האחוז המקביל בעבודה הנוכחית  ואילו, 92.9%-המקרים שנאספו ל

והן מעבדות שמורידה את אחוז השלמות(, בדיקה הלימה )-מקרי האי הןלאחר שנבדקו 

בדיקות שלא התבצעו  לפתולוגיה פרטיות בקהילה )שאחוז השלמות שלהן נמצא נמוך(,

הלימה -שאילו היינו בודקים בעבודה הקודמת את מקרי האיסביר להניח  בעבודה הראשונה.

 פרטיות אחוז השלמות הפתולוגילבמעבדות  של מקרים המאובחניםואת שלמות הנתונים 

. מכאן, שעל אף הסמיכות של מועד פרסום ההנחיות לדיווח 92.9%-מ היה נמוך יותר

שרה שהוזכרה לעיל של תוכנית ההכהקורסים הבסיסיים ( ומועד סיום שלב 2004)דצמבר 

עליה ביצענו את עבודת הבקרה ( 2005), לשנת ההיארעות 2005-2000שהתבצע בשנים 

הנוכחית, בכל זאת חל שיפור בשלמות הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן באיתור 

על שנים במועד מאוחר יותר והמקרים. סביר להניח שאם היינו מבצעים את הבקרה 
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לחסר  לבדוק את הסיבות. יחד עם זאת, יש טובים עוד יותריותר הממצאים היו מתקדמות 

בכלל האבחנות שנאספו  של מקרים מחויבי דיווח במסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן

 .השונים , ולהציע פעילויות מתקנות הולמות ייחודיות, בהתאם לממצאיםבמסגרת העבודה

 

איתור המקרים שהם מחויבי דיווח בבדיקת שלמות נתוני הרישום הלאומי לסרטן בישראל ב

מקורות שמהם נאספו נמצאו הבדלים בשלמות בהתפלגות לפי סוגי אבחנות, אתרי מחלה, 

הן בכלל המקרים שנאספו והן  מוסדות רפואייםו מספר גידולים לחולהקבוצות גיל, הנתונים, 

  בנפרד. 2005במקרי ההיארעות של שנת 

גות על פי פרמטרים שונים( נמצאו נמוכים יותר לכל אורך הדרך, אחוזי השלמות )בהתפל

 .כלל המקרים שנאספובשנאספו במסגרת העבודה מאשר  2005מקרי ההיארעות של שנת ב

. הסמיכות של השנה לשנה שהתבצעה בה הבקרה סביר להניח כי הסיבות לכך הן: א.

כל רישומי סרטן ממשיכים לאתר או לקבל מקרים שלא אותרו בשנת היארעותם ולכן כ

משנת ההיארעות, אחוז שלמות המקרים של אותה השנה עולה. תופעה זו  שמתרחקים

הכללת מקרים חסרים שלא ניתן היה על סמך ב.  [.17מוכרת ברוב רישומי הסרטן בעולם ]

שנת במקרי ההיארעות של שלהם התיעוד הרפואי בתיק החולה להחליט לגבי שנת האבחנה 

  .הנושא יפורט בהמשך הדיון. ובל ברישומי סרטן, כמקהמסמךבה התקבל ש השנה, 2005

. רוב ג. איתור מעבדה פרטית לפתולוגיה בקהילה שלא הייתה מוכרת לרישום הסרטן

מהם נמצאו  42.4%. רק 2005מעבדה זו היו מקרי היארעות של שנת בהמקרים שנאספו 

 במאגר הנתונים של הרישום הלאומי.

שלמות גבוהה מאוד באיתור מקרים עם אבחנה  נמצאה דרגתבהתפלגות לפי סוגי אבחנות 

 מתוך 95.8%-ו ,שנאספו כלל המקרים מתוך 96.8%של שאת ממאירה חודרנית מוצקה. 

נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן. עם זאת  ,שנאספו 2005ההיארעות של שנת מקרי 

-לא לנסות ולשפר את שלמות המקרים עם אבחנה של שאת ממאירה חודרניתיש כי נראה 

כלל  מקרבממקרים אלה,  88.0%רק  :מוצקה )אבחנות סרטן של מערכת הדם והלימפה(

שנאספו, נמצאו  2005ההיארעות של שנת  מקרימקרב  מהם 83.4%-, והמקרים שנאספו

חנות אלו שיפור באחוז השלמות של אבכי חל נמצא יחד עם זאת,  רשומים ברישום הסרטן.

תוני מסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן בשנת ביחס לממצאי העבודה שהתבצעה על נ

בעבודה הנוכחית  96.8%. מוצקות-שאינןחודרניות , ובמיוחד במקרים של שאתות 1991

לעומת  88.0%-בעבודה הקודמת לגבי שאתות ממאירות חודרניות מוצקות, ו 94.2%לעומת 

גדול למעשה הוא צקות. כפי שכבר נאמר, השיפור לגבי שאתות ממאירות שאינן מו 84.6%

בעבודה הקודמת הן בדיקה של ות היו מתבצע אילויותר ממה שנראה בנתונים המוצגים כי 

 ,בקהילההלימה הן בדיקה של מקרים המאובחנים במעבדות לפתולוגיה פרטיות -מקרי האי

 .אחוז השלמות שנמצא בעבודה הקודמת היה נמוך יותר
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. הבקרה עבודות בשתינמצא והלימפה  ממאירויות של מערכת הדם הבולט בשלמות החסר

– שניהבליקמיה לימפואידית וליקמיה מיאלואידית ויחס לבראשונה הוא התבטא במיוחד ב

  (MDS).סמונות מיאלודיספלסטיותתו (CMPD) ביות כרוניותימחלות מיאלופרולפירטיחס לב

אך גם  ,יישום חובת הדיווח בידי המכונים להמטולוגיה-נובע בעיקר מאיהאמור  החסר

 ICD-O-3(, השנה בה 2001באותה שנה ). 2001שהוחלו בשנת בהנחיות הדיווח משינויים 

סמונות תו ביות כרוניותיאלופרולפירטמחלות מייושם ברחבי העולם, הוגדרו 

למחויבות דיווח לרישומי סרטן לראשונה מיאלודיספלסטיות כאבחנות ממאירות והפכו 

  ה.יאוכלוסי-מבוססי

נתונים ברישומי  נמצא כי גם בעבודות אחרות לבדיקת שלמות העולמיתבבדיקת הספרות 

מצא חסר בדיווח על מחלות סרטן נסרטן במקומות אחרים בעולם )במגוון שיטות בדיקה( 

 .[40, 39, 38, 37, 36, 35, 34]הן בעבר הן בהווה  ,המטולוגיות

הודג'קין, שנרשמו מהמקרים של מחלת  89.7%ושותפיו דיווחו כי רק  Swerdlow, דוגמהל

, 1984-1970 םחולי לימפומה בשני עלבאופן עצמאי במסגרת המחקר הלאומי הבריטי 

 .[34] לסייּוונמצאו ברישום הסרטן הלאומי של אנגליה 

Astrom  בדיווח על מקרים של  15.4%ושותפיו מצאו ברישום הסרטן בשוודיה חסר של

Acute myeloid leukemia ;Acute lymphoid leukemia ;Unspecified acute leukemia 

 [.37]בקבוצת אוכלוסייה מוגדרת במדינה  1992-1987במבוגרים שאובחנו בשנים 

Craig הדיווח של ממאירויות מיאלואידיות ברישומי סרטן בארה"ב -ושותפיו בדקו את תת

דיווח של ליקמיות -והגיעו למסקנה כי הממצאים מרמזים על תת 2005-2001בשנים 

  [.38] 50%-70%בסדר גודל של  SEER-ידיות בתוכנית המיאלוא

Rollison אשר בדקו את האפידמיולוגיה של  הושותפיMDS ושלCMPD   בארה"ב בשנים

של האיגוד הצפון אמריקני ו SEER-תוכנית ה לעל בסיס מסדי הנתונים ש 2004-2001

דווחו  MDSעם מהחולים  4%רק  NAACCR-בכי ציינו  (NAACCR)לרישומי סרטן מרכזיים 

לפיכך הם מעריכים כי נטל מחלה זו . 2003-ל 2001על ידי רופאים בקהילה בשנים שבין 

ומחלות  מיאלודיספלסטיותתסמונות שהיות לדבריהם, הערכה. -בארה"ב לוקה בתת

)בבדיקה פתולוגית, בדיקת מעבדה, בדיקה קלינית מאובחנות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות 

ות, ייתכן יותר מאשר מחלות סרטן אחר ,מחוץ לבתי חוליםרך כלל בדומטופלות בלבד( 

  .[39]אוכלוסייה -שרבים ממקרים אלה לא מדווחים לרישומי סרטן מבוססי

De Roos  ועמיתיו ציינו כי שיטות איתור המקרים עשויות להשפיע על שלמות המקרים של

MDS  .כלומר, על  סבילמקרים רישומים המסתמכים על איתור יכול להיות שברישומי סרטן(

באותה מידה כמו  MDSלא יאתרו מקרים של דיווח מבתי חולים ומקורות אבחון אחרים( 

)הכולל בדיקת חיובים של בתי חולים על פי קודי  פעילרישומי סרטן בהם נהוג איתור מקרים 

 .[40]אבחנה, דוחות פתולוגיה וציטוגנטיקה ובדיקות מעבדה אחרות( 
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Seaman  אשר ניסו ללמוד על תפקיד הסביבה בהתפתחות ושותפיוpolycythemia vera 

הדגישו את , המדינהבאזור אחד של מזרח פנסילבניה בהתבסס על נתוני רישום הסרטן של 

תפקידם של הרופאים במערכת האמבולטורית מחוץ לבתי החולים באבחנה של חשיבות 

  [.42, 41] מקרים אלו

 

הסיבה לחסר בדיווח על מחלות סרטן במערכת הדם עולם, כמו במדינות אחרות ב ,גם בארץ

באמצעות בדיקה  לא תמיד נעשותוהלימפה נובע בדרך כלל מהעובדה שחלק מאבחנות אלה 

פתולוגית, ובמקרים רבים המחלות מאובחנות במסגרת הקהילה, אשר חובת הדיווח לרישום 

החסר המשמעותי  עליהן., לא הייתה מוטלת 1982על פי נוסח התקנה משנת הסרטן 

האחת היא  :סיבותשלוש מ נובעבפרט  MDSושל  CMPDבאיתור מקרי אבחנה של שנמצא 

ליקמיה גם כמו  ,מחלות אלו -השנייה  ;יישום חובת הדיווח בידי המכונים להמטולוגיה-אי

לעיתים קרובות  ות, מאובחנ(CML)וליקמיה מיאלואידית כרונית  (CLL)לימפטית כרונית 

לטוריות אשר אינן מדווחות לרישום הסרטן ולכן הסבירות שיישמטו מהרישום במערכות אמבו

ממאירות במקרה של שאתות גבוהה יותר מאשר באבחנות "מבוססות בית חולים" כמו 

חדשות יחסית ברשימת האבחנות המחייבות מחלות היותן  -והשלישית  ;חודרניות מוצקות

להית שחובת הדיווח עליהן במקורות  יכול .ואילך( 2001)משנת  דיווח לרישום הסרטן

  .בשלב בו בוצעה עבודת הבקרה האבחנה והטיפול השונים טרם הוטמעה דיה

דיווחים ממכונים להמטולוגיה בתוך בתי החולים וגם ממקורות במסגרת  על מנת לקבל

בישראל ובמדינות מפותחות  ניםהאחרו יםהקהילה, בייחוד לנוכח השינוי המשתקף בעשור

יותר ויותר שירותי אבחון כאשר , תן שירותי בריאות לאוכלוסייה, לרבות חולי סרטןאחרות במ

בתקנת  יםשינויהחלת , יזמנו וטיפול ניתנים במרפאות במסגרת הקהילה ובמרפאות פרטיות

חוזר המנכ"ל  [.43] 2012באפריל  29-השינוי לתקנה נכנס לתוקף ב .1982הדיווח משנת 

השינוי העיקרי בתקנות היה הרחבת חובת  [.44]שנה תה בנדון התפרסם בספטמבר של או

על גורמים מחוץ לבתי החולים, כאשר לגבי קופות החולים )המפנות את החולים הדיווח 

לבדיקות דם במסגרת הקהילה( הומלץ כי הדיווח יתבצע במרוכז על ידי גורם אחראי אחד 

 .הקופהשירכז את המידע מרופאי 

 

גם על גורמים מחוץ לבתי החולים נועדה לשפר  2012בשנת  הרחבת חובת הדיווח שהוחלה

ממוקדות שעל פי  קרצינומות .[44, 43]את הדיווח על מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת 

, מהוות את רה לתוך קרום הבסיס של האיברילא חדלת בשכבת האפיתל ומוקדהגדרה מ

 ותברעוהממוקדות  נומותהקרציחלק מ ,טיפולהשלב המוקדם ביותר של מחלת הסרטן. ללא 

כדי  ית.נבו קרום הבסיס של האיבר מעורב והשאת מוגדרת כחודר ,לשלב מתקדם יותר

רישומי סרטן  ,שהמידע על הספקטרום המלא של התקדמות מחלת הסרטן יהיה זמין
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 קרצינומותעל גם בדרך כלל דיווח מחייבים  בישראל,הרישום , כולל אוכלוסייה-מבוססי

 בחישוב שיעורי ההיארעות השנתייםשאתות אלו  כמעט כולם אינם כוללים , אם כיממוקדות

את מקרי האבחנה של רק בארה"ב נוהגים לכלול בעיבודים הסטטיסטיים . [46, 45]

עקב בעייתיות באבחנה בין גידולים ממאירים וזאת  ,ממוקדת של שלפוחית השתן קרצינומה

של השד  תממוקד קרצינומהם על . נתוני[47]לגידולים שפירים בדוחות הפתולוגיה 

עקב בעיתיות ממוקדות של צוואר הרחם,  קרצינומותלגבי  .מפורסמים בדוחות נפרדים

ואי אחידות  ,שהשתנתה באופן משמעותי לאורך השנים ,בקלסיפיקציה של שאתות אלו

 עבורןנתונים איסוף העל הפסקת החליטו  NAACCR-הו NPCR-ה ,ברישומי סרטן ןברישומ

  [.46] 1996החל משנת אימץ החלטה דומה  SEER-וה [48] 1993ת החל משנ

אם  צוואר הרחם נמשך מקרי אבחנה של קרצינומה ממוקדת שלאיסוף הנתונים על בישראל  

 .[13]רשות  אינו חובה אלאאיסוף הנתונים על שאתות אלו  MECC-כי על פי הנחיות ה

 קרצינומותמוקדת של העור ועל על מלנומה מ ,של השד תממוקדקרצינומה  עלהנתונים 

רישום הבבדיקת שלמות נתוני  מפורסמים בדוחות נפרדים. ממוקדות של צוואר הרחם

בכלל  84.1% ממוקדות נמצאה שלמות של קרצינומותמקרים של הסרטן באיתור הלאומי ל

עיקר החסר נמצא ברישום . 2005במקרי ההיארעות של שנת  78.1%המקרים שנאספו ושל 

ממוקדות של צוואר הרחם ושל שלפוחית השתן, הן בכלל המקרים שנאספו  תקרצינומו

 בנפרד 2005שנת והן במקרי ההיארעות של , בהתאמה( 71.6%ושל  69.3%)שלמות של 

בעבודה המתארת את הניסיון של רישום  , בהתאמה(.65.4%של ו 56.7%שלמות של )

מצאו בהצלבת נתונים שותפיה ו  Teppo,נתוני הרישוםד בבקרה על איכות נלנהסרטן בפי

( עם נתוני 1988-1985שנאספו במחלקות לרשומות ומידע רפואי בבתי חולים )מהשנים 

ממוקדת של צוואר  קרצינומהברישום מקרים של בלבד  1.7%הרישום לסרטן חסר של 

המקרים החסרים מקרב  למעלה ממחצית , לעומת זאת,בעבודה שלנו [.49] הרחם

עליהן  ,במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה נמצאואר הרחם ובצות הממוקדו הקרצינומות

 . 1982לא חלה חובת דיווח על פי תקנת הדיווח משנת 

במרפאות מתן שירותי בריאות לאוכלוסייה עם הרפורמה בטיפול הרפואי והשינוי של 

ם ומטופליבמסגרת הקהילה ובמרפאות פרטיות צפוי כי יותר ויותר מקרי סרטן המאובחנים 

רישומי סרטן שאינם מאתרים או מקבלים דיווחים על מקרים  .מהרישום ושמטיבמסגרות אלו 

מעבר שלמות באיתור מקרים. המאובחנים במקורות שמחוץ לבתי החולים יסבלו מחוסר 

ממוקדות של צוואר הרחם שכבר  ולקרצינומותלמחלות הסרטן של מערכת הדם והלימפה 

היא הטיפול של לטיפול במרפאות במסגרת הקהילה  וספתנדוגמה חשובה  ,צוינו בהקשר זה

שהתייחסו לסוגיה זו כבר בשנת ושותפיה  Karagas. עורהרפואת למלנומה עורית במרפאות 

מאגר לא הופיעו בבמערב וושינגטון  1984של שנת ממקרי המלנומה  21%-מצאו כי כ 1991

 Cockburn .[50] דווחולא מקרים ממרפאות אמבולטוריות משום שרישום הסרטן נתוני 
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עם  עלולה להחמירושותפיו הדגישו כי הבעיה של חסר בדיווח על מקרי מלנומה עורית 

MOHS) מוסניתוחי ההתקדמות בטכנולוגיות הניתוח כולל 
וכי הדבר רלוונטי במיוחד עבור  (2

מקרים של מלנומה עורית ממוקדת ושל מלנומה ממאירה דקה שהם נוחים יותר לאבחון 

עורית להערכת שלמות הדיווח על מלנומה בעבודה  [.51] במרפאות עור בקהילה וטיפול

בבדיקת דווח כי  2007-ב NAACCRאשר הוצגה בפגישה השנתית של  ,ארה"ב ,בלואיזיאנה

רשימות של רופאי עור בו הפתולוגיפרטיות לבמעבדות שאותרו  2004מקרי אבחנה של שנת 

: חסר של ברישום הסרטן של מלנומה עורית ברישום מקרים 12%ר של נמצא חס בקהילה

. במקרים של מלנומה עורית ממוקדת 17%במקרים של מלנומה עורית חודרנית ושל  9%

החסר ברישום  ,היות שלא הצליחו לסרוק את כל מרפאות העור הפרטיות ,לדעת המחברים

 22%-ל 12%ונע בין יותר גבוה בפועל הוא של לואיזיאנה מקרי מלנומה ברישום הסרטן 

[52.]  

עבור נמצאה  ,בקהילהשהקיפה הן בתי חולים והן מעבדות לפתולוגיה פרטיות  ,בעבודה שלנו

 אבחנה ( במקרי7%)חסר של  92.9%בנפרד שלמות של  2005שנת  לגבישנאספו מקרים 

במקרים של מלנומה עורית  (14%)חסר של  86.2%מלנומה עורית חודרנית ושל  של 

נמצאה שלמות של מעבדות לפתולוגיה פרטיות ברק שנאספו  יםהמקרבבחינת  ממוקדת.

עורית במקרים של מלנומה  87.5%במקרים של מלנומה עורית חודרנית ושל  85.5%

חשוב לציין כי מעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה אומנם אינן מוזכרות בתקנת ממוקדת. 

על בסיס של הסכמה טן ברישום הלאומי לסר, אך הדיווח מהן מתקבל 1982הדיווח משנת 

 כי אינו מלא.; מעבודה זו עולה כבר שנים רבות

מספר המקרים שדווחו  2010בשנת נמצא כי  ,בבדיקת הדיווח על מלנומה באריזונה, ארה"ב

ואילו מספר המקרים שהתקבלו  2006בהשוואה לשנת כמעט הוכפל על ידי רופאים בקהילה 

 11%לפתולוגיה וכו'( ירד בתקופה זו בכמעט ממקורות אבחנה אחרים )בתי חולים, מעבדות 

ששלמות  עלול להיותשלנו לא כללה מרפאות עור פרטיות בקהילה ולכן העבודה  .[53]

בייחוד של  ,נמוכה יותראפילו היא  המוצגת בעבודה זו בארץשל מלנומה עורית הנתונים 

 . ממוקדת שבדרך כלל מאובחנת יותר במסגרת הקהילהעורית מלנומה 

כולל )על מעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה הרחבת חובת הדיווח , נושא זה םלסיכו

שרופאים מקצועיים )בקהילה כמו קופות החולים על גורמים  (,הטמעת חובה זו באופן מעמיק

תשפר את  ,בקהילה פרטייםרופאים על ו ,(כמו רופאי עור ורופאי נשים עובדים מטעמם

 על שאתות ממאירות חודרניות מוצקותוכן  ,בכלל ממוקדות קרצינומותעל הדיווח 

  ., כמו מלנומה ממאירהמאובחנות גם במסגרת הקהילהה

                                                           
2

 MOHS micrographic surgery סרטן תחת : ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוס מאופיין ביכולת לבצע כריתת
ת ובקרה מיקרוסקופית. זוהי פעולה ניתוחית קצרה בדרך כלל, המתבצעת תחת הרדמה מקומית במסגר

  .תואמבולטורי
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קרצינומה ושל רישומי סרטן בעולם אוספים מקרי אבחנה של שאתות ממאירות חודרניות 

שפירות ובעלות ממאירות )-לאאוספים גם מקרי אבחנה של שאתות רובם . ממוקדת

מוח ומערכת העצבים המרכזית, כפי שנוהג רישום הסרטן של ה (התנהגות בלתי ברורה

. רק סרטן נמצא חסר גדול ברישום מקרים אלוהדיקת שלמות נתוני רישום בבבישראל. 

, ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית-מקרי האבחנה של שאתות לאמ 60.5%

 שנאספו, 2005שנת מקרי ההיארעות של מקרב  53.9%-ו ,שנאספו מקרב כלל המקרים

הן בכלל  ,רוב המקרים שנאספו היו מסוג מנינגיומה סרטן.הלאומי לברישום נמצאו רשומים 

, מהמקרים 69.5%-ו 70.8%בנפרד ) 2005 שנת המקרים והן במקרי ההיארעות של

 שנת מקרב מקרי ההיארעות של 59.0%-מקרב כלל המקרים ו 65.0%בהתאמה(. רק 

 הלאומי לסרטן. שנאספו, נמצאו רשומים ברישום 2005

גם  צויןממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית  -שאתות לאשל חסר ברישום 

מצאו ושותפיה   Teppo,בפינלנד .נתונים ברישומי סרטןהלבדיקת שלמות בעבודות אחרות 

שאתות שפירות של המוח  ברישום מקרים של 19.4%חסר של בעבודה שהוזכרה לעיל 

דווח אפשרי על מקרים שאותרו באמצעות בדיקות -תת [.49]ומערכת העצבים המרכזית 

מות מוחיות בדנמרק, פינלנד, רדיולוגיה ללא בדיקה מיקרוסקופית צוין בעבודה על מנינגיו

  .[54] 1997-1968שאובחנו בין השנים  גיה ושוודיהנורב

משרד הבריאות משנת של המוח מעוגנת בתקנת ממאירות -לאחובת הדיווח על שאתות 

המחייבת דיווח על מחלות הסרטן לרישום הלאומי לסרטן. התקנה מתייחסת ל"שאת  1982

 ל"שאת" באיברים מסוימים שאחד מהם הוא המוח. ממאירה" באופן כללי או

( בכמה משאתות המוח / 1ממאירות של המוח חשוב מכמה סיבות: )-רישום של שאתות לא

ת לממאירות על בסיס ממצאים מערכת העצבים המרכזית קשה להבחין בין שאתות שפירו

( כמה מהשאתות השפירות מתאפיינות בנטייה 2) ;[57-55] קליניים ובדיקות היסטולוגיות

של המוח /  ( לשאתות שפירות ולשאתות ממאירות3) ;[58]להפוך במשך הזמן לממאירות 

חקר  (4) ;[59]מערכת העצבים המרכזית תיתכן פרוגנוזה דומה עקב מיקומן ותגובתן לטיפול 

האטיולוגיה של שאתות שפירות של המוח עשוי לתרום גם להבנת האטיולוגיה של השאתות 

 [.59הממאירות ]

וח ומערכת העצבים המרכזית ממאירת של המ-לאעל שאתות איסוף הנתונים בארה"ב היה 

המליצה  1998בדוח שפורסם בספטמבר . 2004עד שנת  (וולונטריעל בסיס התנדבותי )

ל גידולי מוח בארה"ב על איסוף נתונים של כל גידולי המוח ומערכת העבודה ש תקבוצ

הן בבתי חולים והן ברישומי סרטן מבוססי  –העצבים המרכזית על ידי כל רישומי הסרטן 

 , CDC-של ה ((NPCRהתוכנית הלאומית לרישומי סרטן בארה"ב  ואכן [.60]אוכלוסייה 

בינואר  1-אלו החל ממקרי אבחנה של ההטילו חובת דיווח על שאתות  NAACCR-ו SEER-ה

 The Benign Brain Tumor Cancer Registries Amendment בחוקחובה זו עוגנה . 2004

Act [61].  בפגישה השנתית שללמרות זאת, אך NAACCR הדווח ,2011 שנתשהתקיימה ב 
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ממאירות של המוח -בנתונים על שאתות לאוהשימוש קבוצת העבודה להערכת המחקר 

 הנמצא 2007-2004 השניםשאתות אלו עבור נתוני בבחינת ומערכת העצבים המרכזית כי 

בייחוד , NAACCR-של הנתונים ברישומי סרטן מרכזיים של הסבירות לחוסר שלמות 

 .[62] ל שאתות אלובמדינות עם שיעורים נמוכים ש

מושפעת מהשינויים ומערכת העצבים המרכזית שלמות באיתור מקרים של שאתות מוח 

 .שחלים בדפוסי מתן שירותי בריאות ומהתפתחות טכנולוגיות האבחנה של שאתות אלה

באמצעות בדיקות כידוע, ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת כיום גילוי של שאתות מוח 

, ולכן על רישומי סרטן להרחיב את חובת הדיווח גם בביופסיה בלא צורךהדמיה שונות 

  .למקורות שמחוץ לבתי החולים

, אך הבתקנשל המוח מעוגנת  ממאירות-לאי שצוין, חובת הדיווח על שאתות פכבישראל, 

 אינה מתייחסת לשאתות של מערכת העצבים המרכזית אלא רק 1982הדיווח משנת ת תקנ

  למקורות אבחנה שמחוץ לבתי החולים. וגם אינה מתייחסתל"מוח" 

כך  2012שינוי הגדרת "שאת ממאירה" במסגרת החלת השינויים בתקנת הדיווח בשנת 

שבנוסף לדיווח על כל שאת ממאירה יש לדווח גם על שאת שפירה או לא וודאית במוח 

ובמערכת העצבים המרכזית וכן והרחבת חובת הדיווח גם למקורות שמחוץ לבתי החולים 

ממאירות של המוח ומערכת העצבים -נועדו לשפר את שלמות הנתונים של שאתות לא

 .[44, 43] ההמרכזית על ידי קבלת דיווח מלא ככל האפשר על שאתות אל

 

בעבודה זו, כמו גם בעבודות  הוכח למידת השלמות לפי מקורות אבחנה ו/או טיפול, בהתייחס

רים שהתפרסמו בספרות הרפואית, כי אחרות לבדיקת שלמות רישומי סרטן באיתור המק

באיתור  מעלה את שלמות רישום הסרטןעל כל מקרה ריבוי מקורות איסוף נתונים/דיווח 

בדוח המסכם את בדיקת שלמות ותוקף נתוני סרטן העור באזור  .[66, 65, 64, 63] המקרים

ניים או שאמצעות חולים שאותרו בלמציינים המחברים כי  1994בשנת יר באנגליה ייורקש

היה סיכוי גבוה יותר להיות רשומים במאגר נתוני רישום הסרטן מאלה דיווח  מקורות יותר

מכל החולים שהם אתרו במעבדות לפתולוגיה  95%מקור אחד בלבד. כך אמצעות שאותרו ב

ברישום הסרטן, לעומת  מצאו רשומיםמידע של מערכת האשפוז בבתי חולים, נשירותי הוב

בעבודה לבקרת שלמות  .[64] בלבדאותרו באחד ממקורות אלה ש מהחולים 85%-ו 80%

סרטן הריאה  מקרים שלשהתבצעה על  NPCR-רישומי סרטן המשתתפים בדיוק הנתונים בו

נמצא כי רוב  והסמפונות, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הערמונית וסרטן השד בנשים

מהמקרים  8.8%עוד שרק ( אותרו במקור נתונים אחד בלבד, ב91%המקרים החסרים )

מקורות. העבודה התבצעה על  המהמקרים בשלוש 0.2%-אותרו בשני מקורות והחסרים 

בבקרת שלמות  .[65] שנאספו במדגם של בתי חולים 2001-1998מהשנים מקרי אבחנה 

על סמך מקרים שנאספו בבתי  2006מדגמית של נתוני רישום הסרטן באריזונה בשנת 

 .[66] מהמקרים החסרים אותרו במקור נתונים אחד בלבד 96.4%חולים נמצא כי 
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בנפרד נמצא כי  2005פו במסגרת הסקר והן בנתוני סהן בכלל המקרים שנאבעבודה שלנו, 

יותר ממקור אחד נמצאו רשומים במאגר הנתונים של הרישום במהמקרים שנאספו  97.0%

 92.1%נמוכה יותר של   . במקרים שנאספו במקור אחד בלבד נמצאה שלמותהלאומי לסרטן

עיקר החסר במקרים  בנפרד. 2005במקרים שנאספו עבור שנת  85.1%של בכלל המקרים ו

, מה שלא הפתיע שנאספו רק במקור אחד נמצא במקרים שנאספו ממכונים להמטולוגיה

ן. מתוך המקרים לאור העובדה שרק שלושה מהם דיווחו באופן שוטף לרישום הלאומי לסרט

במקרי ההיארעות של  66.5%-בכלל המקרים ו 84.2%נים להמטולוגיה בלבד שנאספו במכו

 נמצאו רשומים ברישום הסרטן. אך בזכות איסוף נתונים/קבלת דיווחיםבנפרד  2005שנת 

מחלות הסרטן של מערכת הדם והלימפה גם ממקורות אבחנה וטיפול אחרים כמו מכונים על 

 דרגת שלמות גבוהה יותר אלה מצאה במחלות נלפתולוגיה ומחלקות לרשומות ומידע רפואי 

במקרי ההיארעות של  83.4%בכלל המקרים ושל  88.0%של שיפור(  מחייבתעדיין ש)

   בנפרד. 2005

במקרים מקרב המקרים שנאספו במקור נתונים יחיד נמצאה דרגת שלמות גבוהה מאוד 

ר והן במקרי הן בכלל המקרים שנאספו במסגרת הסקשנאספו במכונים לאונקולוגיה 

, בהתאמה(, ככל הנראה הודות 97.5%-ו 96.9%)בנפרד  2005ההיארעות של שנת 

לאונקולוגיה לצורך  רוב המכוניםלתמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן במימון עובדים ב

רישום ומעקב והתחייבות המכונים לדיווח בהתאם לתצורה שקבעה הוועדה לרישום ומעקב 

נמצא כי עם זאת  .[67]ן תיאום עם הרישום הלאומי לסרטשל האגודה למלחמה בסרטן ב

שנאספו במחלקות  מקריםברישום הלאומי לסרטן עבור  נתונים עלינו לשפר את שלמות ה

לרשומות ומידע רפואי בלבד ואלה שנאספו במכונים לפתולוגיה בלבד ובייחוד במעבדות 

  פרטיות לפתולוגיה בקהילה.

ד כל המידע הרפואי הנוגע למטופל בזמנים שונים. בשנת הרשומה הרפואית הינה כלי לתיעו

חוזר מטעם שירותי אשפוז שמתייחס לתקנת הדיווח משנת פרסם משרד הבריאות  1989

החוזר כולל הן תזכורת . לסרטן לרישום הלאומי מבתי החוליםולשליחת סיכומי מחלה  1982

ן תיאור הפרטים שיש לגבי חובת הדיווח על מקרי אבחנה של סרטן לרישום הלאומי וה

סרטן. בין הפרטים שנדרשה עבורם הקפדה הלהקפיד עליהם ברישום רשומה רפואית לחולה 

ניתוחים  / : "רשימת אבחנות וניתוחים בהווה ובעבר. לאבחנותיתרה צוינו הסעיפים הבאים

"במקרה  ;"מאשפוזים קודמים יש לצרף תאריך שיבדילם מאבחנות/ניתוחים באשפוז הנוכחי

 במידה" ;שפוז בביה"ח אחר, יש לציין את שם ביה"ח האחר בו היה מאושפז החולה"של א

 [.68] וקיים איזכור סיכומי מחלה קודמים יש לציין תאריכי אשפוז"

ממחלקות רק מקרים שנאספו השלמות מאגר נתוני הרישום הלאומי באיתור  בדיקת

נמצאו במסגרת הסקר מכלל המקרים שנאספו  93.0%כי  העלתהלרשומות ומידע רפואי 

מהמקרים שנאספו עבור נתוני ההיארעות של  83.6%רשומים במאגר נתוני הרישום, אך רק 

. בחינת סוגיה זו לעומק העלתה כי הפער הגדול נמצאו רשומים בו בנפרד 2005שנת 
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מקרים  413-בנמצא כי מחלה. הבשלמות הנתונים נובע בעיקר מתיעוד רפואי לקוי בסיכומי 

וגם לא  ק ממקור רשומות ומידע רפואי לא צוינה שנת האבחנה בסיכום המחלהשהתקבלו ר

 353-. בשהוזכר לעיל 1989שם ביה"ח שבוצעה בו האבחנה, כנדרש על פי החוזר משנת 

, ולכן נרשמו על שנת האבחנהלא ניתן היה על פי המתועד בסיכום המחלה לקבוע את מהם 

המידע לראשונה עליהם התקבל עולם, לשנה בה פי כללי הרישום המקובלים ברישומי סרטן ב

, אם כי ייתכן שחלק מהמקרים אובחנו בשנים מוקדמות יותר. 2005קרי במקרה שלנו לשנת 

אם ממקרים אלה נמצאו רשומים במאגר הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן.  12.2%רק 

מקרים שנאספו  המקרים הנדונים מעבודת הסקר היינו מקבלים עבור 353היינו גורעים את 

בכלל המקרים שנאספו ושלמות  94.0%של גבוהה רשומות ומידע רפואי שלמות מקור רק מ

מעבר לכך שתיעוד רפואי בנפרד.  2005עבור מקרי ההיארעות של שנת  88.1%של סבירה 

לקוי יכול לסכן את בריאות המטופל, להוות עילה להגשת תביעה לרשלנות רפואית ולשמש 

לרשלנות רפואית בתחומים שונים, תיעוד רפואי שגוי או לוקה בחסר  בעת דיון בתביעה

מעוות את הסטטיסטיקה הרפואית, כמו במקרים של הצגת נתונים על היארעות מחלות 

 תיעוד רפואי לקוי מקשה גם על ביצוע עבודות בקרה בתחום מחלות הסרטן.  הסרטן.

הדיווח  ות אתמבצעש , מיוליםבמחלקות לרשומות ומידע רפואי בבתי החחשוב לציין כי 

לרישום הלאומי לסרטן הן ברובן רשמות מידע רפואי או מזכירות רפואיות שהוכשרו בקידוד 

ייעודית הכשרה ידוע כי . במסגרת קורסים מיוחדים של משרד הבריאות אבחנות רפואיות

הסרטן  לרישוםלעוסקים בתחום במקורות המדווחים ברישום, קידוד ודיווח על מחלות הסרטן 

שמפרסם  NAACCR-ה .[71, 70, 69]יש בה כדי לשפר את שלמות הנתונים של הרישום 

סטנדרטים לרישומי סרטן קבע כי על מנת להבטיח את שלמות ואיכות הנתונים של רישום 

 ,הסרטן על הרישום לספק הכשרה ייעודית בנושאים של קידוד ודיווח לא רק לעובדי הרישום

רישום הסרטן  .[31]עוסקים בתחום במקורות המדווחים אלא גם לבעלי המקצוע ש

דיווח על מחלות הסרטן למקורות של מקיים הכשרות בנושא למשל,  ,בויסקונסין, ארה"ב

מפגשים אזוריים וגם המדווחים באמצעות ביקורים במקורות הדיווח השונים, טלפונים, דואר, 

-Certified Tumor Registrar)מך תפקיד של רשם סרטן מוסגם בארה"ב פותח  [.72]מקוונים 

CTR) רשמי הסרטן עובדים הן ברישומי סרטן מרכזיים במדינות השונות והן בבתי החולים .

ב "על פי האיגוד הלאומי לרשמי הסרטן בארהנרשם כי  SEER-באתר ה .המדווחים להם

(NCRA-National Cancer Registrars Association )ד שמקיים את מבחני ההסמכה לתפקי

טיפול  ,"רשמי הסרטן אוספים מידע שלם על היסטוריה רפואית, אבחון, 1983מאז שנת 

מובילה למידע טוב יותר המשמש הרשמים עבודת ומצב המחלה עבור כל חולה סרטן. 

 [.46]" בטיפול בסרטן ובסופו של דבר לריפוי

ת חולים( , ניתנה לרשמות מידע רפואי בבתי החולים )רשמת אחת עד שתיים מכל ביבארץ

 . ההכשרה התקיימההכשרה בסיסית בנושא רישום, קידוד ודיווח בתחום מחלות הסרטן
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נתוני ששלמות היינו מצפים  לכן, .[33]במסגרת פרויקט ההכשרה שהוזכר  2000בשנת 

רישום הסרטן הלאומי במקרים שנאספו רק ממחלקות לרשומות ומידע רפואי תהיה גבוהה 

תנועת  ,תחלופת עובדים, לגמלאות פרישת עובדים וותיקיםייתכן ש. מכפי שנצפתה יותר

וגם  חסר בקורסים חדשים להכשרת רשמי מידע רפואי חדשים ,העובדים בתוך בית החולים

מאז לרשמות מידע רפואי בתחום מחלות הסרטן אי קיום קורסים ייעודים בסיסיים נוספים 

נשמר ולא מספק את התמורה  שכוח העבודה המקצועי הייעודי אינורמת לכך וג 2000שנת 

 . שהתקיימו שהיינו מצפים מפעילויות ההכשרההמלאה 

בעיית החסר בדיווח ממכונים לפתולוגיה ובמיוחד ממעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה 

דווחה ונדונה גם ברישומי סרטן אחרים בעולם הן לגבי כלל מחלות הסרטן והן לגבי מחלות 

לבחינת שלמות רישום הסרטן באריזונה  בעבודת הבקרה [.66, 64, 52] סרטן ספציפיות

נמצא אשר כפי שצוין התבססה על נתוני בתי חולים בלבד  2006באיתור המקרים של שנת 

אותרו במכונים לפתולוגיה בלבד. בין מקרים(  54)סה"כ מהמקרים החסרים  81.5%כי 

לפוחית השתן וגם המקרים החסרים היו מקרים של סרטן המעי הגס, סרטן השד, סרטן ש

  .[66]ממאירות של המוח ומערכת העצבים המרכזית -מקרים של שאתות לא

גם בעבודה שלנו שכללה הן מקורות בתוך בתי החולים והן מעבדות פרטיות לפתולוגיה 

)שלמות של  חסר ברישום הסרטן באיתור מקרים ממקור פתולוגיה בלבדבקהילה נמצא 

עיקר . (בנפרד 2005במקרי ההיארעות של שנת  81.6% ;בכלל המקרים שנאספו 86.4%)

)שלמות של החסר נמצא במקרים שנאספו רק במעבדות פרטיות לפתולוגיה בקהילה 

 (.בנפרד 2005במקרי ההיארעות של שנת  71.6% ;בכלל המקרים שנאספו 77.0%

המקרים כלל מתוך  13.1% רק היוו בעבודה שלנובלבד פתולוגיה מקור החסרים מהמקרים 

מהמקרים החסרים  24.4%-ו ,המקרים שנאספובכלל  דיבמקור נתונים יח חסרים שנאספוה

, אך כפי שצוין בפרק בנפרד 2005ההיארעות של שנת במקרי  – שנאספו במקור נתונים יחיד

למעלה ממחצית איסוף הנתונים ממקור זה התבצע עבור שלושה חודשים בלבד.  ,השיטות

אותרו במעבדות פרטיות לפתולוגיה ולוגיה בלבד במקור פתשנאספו המקרים החסרים 

 בקהילה. 

 ביותר של מידע המשמש האמיןהם בדרך כלל המקור מעבדות לפתולוגיה  / דיווחים ממכונים

מעבדות לפתולוגיה הן  / עלינו להשקיע מאמצים לשיפור הדיווח ממכונים. סרטןרישומי ב

 .לא יישמטו מהרישוםבמקור זה על מנת שמקרים המאובחנים  בבתי החולים והן בקהילה

התקיים  [33]חשוב לציין כי במסגרת תוכנית ההכשרה הייעודית בתחום מחלות הסרטן 

עם שעוסקים בדיווח על מחלות הסרטן קורס לעובדים במכונים לפתולוגיה  2003בשנת 

לא הייתה היענות של כל מנהלי המכונים , אך הדגש על נושא הדיווח לרישום הלאומי לסרטן

מועד תחילת עבודת הבקרה,  2008שנת במעבר לכך,  .לקורסלפתולוגיה לשלוח נציגים 

, ובאלה במכונים לפתולוגיה את מורפולוגית השאת קודדולמעלה ממחצית בתי החולים לא ב
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או ברשימת קודים פנימיים של המכון,  SNOMEDשקודדו השתמשו במהדורות ישנות של 

 שמבצעים את הדיווח.  דבר המקשה מאוד על בעלי התפקידים

עלינו לנסות ולשפר גם את שלמות נתוני רישום הסרטן באיתור מקרי אבחנה מחויבי דיווח 

נמצאו אחוזי בבחינת הממצאים לפי קבוצות גיל , בהן 80+-ו 39-30, 29-20בקבוצות הגיל 

 ;בהתאמה בכלל המקרים שנאספו ,90.2%- 92.6%, 90.4%)השלמות הנמוכים ביותר 

חסר בשלמות באיתור . בנפרד( 2005במקרי ההיארעות של שנת  88.0%-ו 89.4% ,86.1%

שקף תמונה מוטעית בהערכת נטל התחלואה של ממקרי סרטן בקבוצות גיל ספציפיות 

 איתור מוקדם )במידת האפשר( ,ימנע ביצוע פעילויות מניעהוכפועל יוצא אלו קבוצות גיל 

 .בקרה הולמותופעילויות 

מתקשרת לדרגת השלמות  39-30-ו 29-20יתור מקרים מקבוצות הגיל סוגיית החסר בא

בכלל המקרים  86.4%) ממכונים לפתולוגיהרק  נאספושנמצאה ברישום הסרטן במקרים ש

פרטיות ממעבדות רק ובמיוחד  (בנפרד 2005ות של שנת עבמקרי ההיאר 81.6% ;שנאספו

במקרי ההיארעות של שנת  71.6% ;בכלל המקרים שנאספו 77.0%) לפתולוגיה בקהילה

מכונים לפתולוגיה בלבד בכלל המקרים שנאספו ב נאספומהמקרים ש 11.0%. (בנפרד 2005

ממחלקות לרשומות  נאספושבקבוצת גיל זו מהמקרים  5.7%לעומת רק  39-20היו בני 

נתוני ההיארעות של בנמצאו  ממצאים דומים. ממכונים לאונקולוגיה 7.5%-ומידע רפואי ו

למעלה ממחצית המקרים שנמצאו  39-30-ו 29-20גיל הבקבוצות  .בנפרד 2005שנת 

חסרים ברישום הלאומי לסרטן נאספו ונרשמו במסגרת הבקרה על בסיס של בדיקה 

 ;, בהתאמה בכלל המקרים61.7%-ו 54.6%) )היסטולוגיה / ציטולוגיה( חיוביתמיקרוסקופית 

 בנפרד(. 2005, בהתאמה במקרי ההיארעות של שנת 78.9%-ו 70.0%

גם להתפלגות המקרים שנאספו ממכונים מתקשר  ההחסר באיתור המקרים בקבוצות גיל אל

 קרצינומהקבוצת המקרים של נתח נמצא כי לפתולוגיה בלבד לפי קטגורית אבחנה. 

בכלל המקרים שנאספו  84.1%) לא גבוההנמצאה בה דרגת שלמות  כללי שבאופן ,ממוקדת

 39-20בקרב בני גדול יותר היה  ,בנפרד( 2005של שנת  במקרי ההיארעות 78.1%-ו

קבוצות הגיל החלק היחסי של קבוצת מקרים זו בלעומת בכלל המקרים שנאספו(  40.2%)

ממקרים אלו  51.9%רק . 79-60בקרב בני  9.0%-ו 59-40בקרב בני  15.3%: האחרות

קבוצת נתח בקהילה במעבדות פרטיות לפתולוגיה נמצאו רשומים ברישום הלאומי לסרטן. 

מהם נמצאו  39.3%רק . 64.6%-הגיע ל 39-20בקרב בני  ממוקדת קרצינומהשל מקרים ה

ממצאים דומים נמצאו בנתוני ההיארעות של רשומים במאגר הנתונים של הרישום הלאומי. 

 ,גם נתח קבוצת המקרים של שאתות ממאירות חודרניות שאינן מוצקותבנפרד.  2005שנת 

 בכלל המקרים שנאספו  88.0%) באופן כללי דרגת שלמות לא גבוהה שגם בה נמצאה

 11.4%) 39-20 בקרב בניביותר גבוה ההיה (  2005במקרי ההיארעות של שנת  83.4%-ו

 79.5%רק . (79-60 בקרב בני  8.5%-ו 59-40בקרב בני  10.2%לעומת  בכלל המקרים
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נמצאו  39-20בוצת הגיל מהמקרים של שאתות ממאירות חודרניות שאינן מוצקות בק

 רשומים במסד הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן. 

מוזכר בספרות העולמית ו ידוע 80חסר בשלמות באיתור מקרים ברישומי סרטן בקרב בני +

מקרי הסרטן בקרב בני קבוצת גיל זו הוא לעיתים  . איתור[73 ,24, 1] שוניםבהקשרים 

גיל הצעירות יותר ומתבצע בעיקר מרישומי קרובות קשה יותר מאשר בקרב קבוצות ה

מאובחנים אינם כלולים בתכניות סינון, ה המחלקות לרשומות ומידע רפואי. היות שחולים אל

קהילה, רישום מסגרת המטופלים בעיקר פליאטיבית ובעיקר בובדרך כלל בשלבים מאוחרים 

למעלה דה שלנו גם בעבוהאבחנות עבורם כאשר הם מאושפזים אינו תמיד מדויק ושלם. 

המקרים שנמצאו חסרים ברישום הלאומי לסרטן נאספו ונרשמו על ידי צוות הבקרה  ממחצית

 50.2%-בכלל המקרים ו 53.8%) על בסיס רישום בסיכום המחלה או מכתב רופא בלבד

 .בנפרד( 2005במקרי ההיארעות של שנת 

על בסיס נתונים שהתבצעה של שלמות נתוני רישום הסרטן בשוודיה  תהערכל בעבודה

נצפה ברישום יווחו המחברים כי דשנאספו ממחלקות לרשומות ומידע רפואי בבתי חולים 

-תתשנה וכי  70הסרטן חסר חמור יותר של מקרים שאובחנו בקרב חולים בגילאים שמעל 

של מערכת העצבים היה הגבוה ביותר בקבוצות  ןשל הרקמות הרכות וסרט ןסרט הדיווח על

  .[24] הזוהגיל 

Quaglia  שעסק במאמר  80החסר בשלמות המקרים בקרב בני +ושותפיו התייחסו לסוגיה

( שאובחנו 69-55לבין חולים בגיל העמידה ) 84-70פער ההישרדות מסרטן בין חולים בני ב

 85באירופה. לדבריהם, הם לא הכלילו בחישובי ההישרדות את בני + 1999-1988בשנים 

יתור מקרי הסרטן בקרב קבוצת גיל זו ברישומי הסרטן. חסר עקב הנטייה לחסר בשלמות בא

עלול ליצור הטיה ולכן בחולים שהפרוגנוזה שלהם בד"כ גרועה,  כי מדוברזה הוא סלקטיבי 

  .[73] 85בחישובי ההישרדות ולהערכת יתר של הישרדות, בעיקר בבני +

ההיארעות של  במקרי 93.5%-ובכלל המקרים  95.3%יש לציין כי אחוז שלמות גבוה )

מאובחן ומתבגרים סרטן בקרב ילדים  (.19( נמצא בקרב ילדים ומתבגרים )עד בני 2005

בבדיקות היסטולוגיות לעיתים קרובות יותר מאשר סרטן במבוגרים, וכמו כן ילדים חולי סרטן 

הטיפול שלהם, ולפיכך הסבירות שמקרי סרטן בקרב ילדים  הלךברוב המקרים מאושפזים במ

תרם לשלמות הגבוהה של  שכפי הנראהדבר נוסף ברישום הסרטן גבוהה יותר. יירשמו 

פרויקט רישום מחלות הסרטן בילדים של ביצוע הצלבת נתונים עם נתוני הוא  האלמקרים 

האיגוד ההמטולוגי בארץ. ביצוע קישורים עם רישומים למחלות סרטן ספציפיות מעלה את 

  [.74, 24הנתונים ]ואיכות שלמות 

לשיתוף והחלפת נתונים משפר את האיכות של כל  ח קישורים אלקטרוניים מרוביםפיתו

מקורות המידע. חסר ברישום מקרים וחוסר עקביות ברישום / בקידוד הנתונים יכולים להבחן 

 ותיקונים יכולים להתבצע הן במקור הנתונים המקורי והן במסד הנתונים של רישום הסרטן.

ן כי שימוש באיתור מקרים באמצעים אלקטרוניים עלול ליצור יש לקחת בחשבויחד עם זאת, 
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 למשל :נהלים אפקטיביים להצלבת נתונים יפותחוכפל רשומות של אותו הגידול, אלא אם כן 

תמים יעילים להתאמת מקרים במטרה לזהות בכל מקרה האם החולה והסרטן יפיתוח אלוגר

 - נתונים אחר או שמדובר במקרה חדשהספציפי כבר ידועים לרישום הסרטן ורק זוהו במקור 

מאגרי מידע  בהצלבת נתונים מולמוכר ברישום הסרטן.  ושאינ -חולה חדש או מחלה חדשה 

יש מקוונים שכוללים קודי אבחנה )הן בבתי החולים והן ברמה הלאומית כמו בקופות החולים( 

עט מאוד מיועדים למטרות אדמיניסטרטיביות ויש משאלה לתת את הדעת גם לעובדה 

ברישומי סרטן אינו יכול השימוש בנתונים אלה ולכן  ,[75] נתונים על הדיוק היחסי שלהם

 המחלקות לרשומות ומידע רפואי בישראל למשל .[76] בחינה מדוקדקתללא  להתבצע 

לא ניתן היה בכל המקרים לקבל מידע מפורט חיוני גם בעבודה שלנו אך  ,ממוחשבות

 של מאגרי מידע אלקטרוניים הוא קיומם של תיקים רפואיים. מהמערכת ללא סריקה ידנית

אינטנסיבית כדי ידנית עבודה להיעזר ב התפתחות חיובית, אך רשמי הסרטן עדיין צריכים

  פעילה. ת נתוניםעל ידי שליפ ונמצאאת המקרים שולהחליט אם לכלול  קודי אבחנהלאמת 

 

וניים נוספים במידה ואובחן באותו חולה אתרים ראשפידים על רישום מק רישומי סרטן בעולם

של גידולים מרובים לרישום בינלאומיים כללים בהתבסס על וזאת , אתר מחלה ראשוני נוסף

של ארגון הבריאות  )ברישומי סרטן בארה"ב וברוב רישומי הסרטן בקנדה( או SEER [77]-ה

מאובחנים לאחר נוספים הרישום גידולים  )ברישומי סרטן בשאר העולם(. [15]העולמי 

. נתונים המתפרסמים בנושא לחולי הסרטןהן לקלינאים והן חשוב אבחנה של סרטן בעבר 

מספקים לרופאים מידע לגבי גודל הסיכון להתפתחות סרטן נוסף, לגבי העיתוי וסוג הסרטן 

המידע מעקב מתאים. להם השני שעלול להתפתח, על מנת שיוכלו ליידע את החולים ולספק 

סיס לחקר גורמי הסיכון לסרטן )נטייה גנטית, הרגלי התנהגות או חשיפה משמש גם ב

וללימוד על הסיכון האפשרי המוגבר להתפתחות סרטן נוסף בעקבות טיפול  סביבתית(

  .[78] בקרינה או בתרופות ציטוטוקסיות

עם שני גידולים ויותר העלתה כי בדיקת שלמות נתוני רישום הסרטן בארץ באיתור המקרים 

 86.0%-ובכלל המקרים שנאספו  90.9%אלה )של גידולים ינו לשפר את שלמות הנתונים על

הסרטן על גידולים  מיחסר בדיווח לרישוה בנפרד(. בעיית 2005במקרי ההיארעות של 

 (80של בני +)בייחוד בקרב האוכלוסייה  נוספים שאובחנו אצל חולה שאובחן עם סרטן בעבר

מספר היות שידוע כי  .[81, 80, 79]ת בהקשרים שונים ומוזכרת בספרות הרפואי מוכרת

 20%-אנשים שסבלו מסרטן יש סיכון גבוה בוכי ל השורדים מסרטן גדל באופן דרמטי

 החולים עם גידולים ראשוניים מרובים, מספר לחלות בסרטן נוסף)בהשוואה למי שלא חלו( 

טיפול ללאור חשיבות הנושא . התו עלול לגדול גם החסר ברישום מקרים אלייגדל בעתיד, וא

מאמצים ולהשקיע  עלינו לתת לתופעה זו את הדעתלימוד על מחלות הסרטן לבחולי סרטן ו

העובדים המופקדים על ידי פעילויות הכשרה בקרב  [82, 80] הנתוניםשלמות  כדי לשפר את

 ובקהילה.בבתי החולים הדיווח ביצוע על 
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דיווח מאוחר סיים לאיכות ברישומי סרטן היות שהנתונים הוא אחד הפרמטרים הבסי עדכניות

יחד עם זאת קיים איזשהו  [.84, 83] הערכה של שיעור הסרטן באוכלוסייה-גורם לתת

 קונפליקט בין הדרישה לעדכניות הנתונים )נתונים בזמן( למידה בה הנתונים מלאים ומדויקים

שנתיים לאחר כשנה נתונה רישום הסרטן בישראל נוהג לפרסם את נתוני ההיארעות של  [.3]

נוהג לשחרר למשל,  ,SEER-. הבארה"ב NCI-של ה SEER-הכפי שנוהג  שנת ההיארעות

בנובמבר  -NCIדווחו לראשונה לו ,2011אובחנו בשנת שמקרים  2014באפריל לציבור 

 NCI-המפורסמים באינטרנט מטעם ה נתוני ההיארעות שלפרסום מאוחר יותר בכל  .2013

מוצגים נתונים מעודכנים של השנים הקודמות וזאת היות שהתקבל או , SEER-על ידי ה

בעבר או מידע חדש על מקרים שדווחו בעבר. על  NCI-מידע על מקרים חדשים שלא דווחו ל

מספר מקרי ההיארעות המפורסמים עבור שנת האבחנה העדכנית ביותר )למשל  NCI-פי ה

ספר ממאחוזים בשני  נמוך בערך, פן כלליבאוהוא , (2014המפורסמים באפריל  2011נתוני 

סרטן האם כי זה משתנה בהתאם לאתר  ,שיפורסם עבור אותה השנה בעתידהסרטן מקרי 

 .[46] וגורמים אחרים

באנגליה המדווח גם נתונים על היארעות מחלות הסרטן, המשרד הלאומי לסטטיסטיקה 

דוח הסטטיסטי של ב. התייחס לסוגיה של ריענון מסד הנתונים בתחום מחלות הסרטן

המספרים הנוכחיים של מקרי סרטן צוין כי  2012היארעות מחלות הסרטן באנגליה בשנת 

עקב  בשנה נתונה הם בדרך כלל גבוהים יותר מהנתונים שפורסמו עבור אותה השנה בעבר

האיזון בין הבטחת שלמותו של . על ידי השלמת מקרים משנים קודמותריענון מסד הנתונים 

השנים שבין  41באנגליה לאורך . פרסום נתונים במועד הוא בהכרח פשרהלבין המידע 

מספרי המקרים שהתפרסמו לבין המספרים הנוכחיים עבור  ההבדלים בין נעו 2011-ו 1971

יכול לקחת עד חמש שנים בדוח צוין גם כי באנגליה . בממוצע 5%-מ פחותסביב כל שנה 

עקב הצבירה וזאת שלמות ויציבות,  100%-לאחר תום שנה קלנדרית נתונה להגיע ל

 . [85] המתמשכת של רישומים מאוחרים

עדכניות הנתונים של הרישום הלאומי בפעם הראשונה בעבודת הסקר הנוכחית נבדקה  

היו חסרים  2008-ב 2005 שנת נמצא כי בעת פרסום נתוני ההיארעות של. בארץלסרטן 

שנמצאו רשומים בו  2005עות של שנת ממקרי ההיאר 5.4% במסד נתוני רישום הסרטן

עקב רישום שגוי של שנת האבחנה לשנה  – 3.4%)בשנים מאוחרות יותר  ,בעת ביצוע הסקר

אך הוכללו  2005נרשמו אומנם כמקרי היארעות של שנת  – 1.9%-ו 2005מאוחרת משנת 

  ואילך(. 2008לראשונה ברישום הלאומי לסרטן בשנת 

בעבודה זו כי יותר  אף גבוה היהחסרים בעת פרסום הנתונים המקרים השאחוז עלול להיות 

מכונים לפתולוגיה רק עבור שלושה חודשים, כמוסבר בפרק באיסוף הנתונים התבצע 

כמו כן,  .2005לא כללו את כל מקרי ההיארעות של שנת שנאספו השיטות, כך שהמקרים 

התבצעו בהדרגה רטן נתוני הסקר מול מאגר נתוני הרישום הלאומי לסשהצלבות היות 

הושלמו  2005 שנת של היארעות נוספים סביר להניח שמקרי 2012עד  2009בשנים 
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גם סביר  ,מאידך ברישום הסרטן במהלך השנים, אך מספרם הולך ופוחת עם חלוף השנים.

הוכללו ברישום הסרטן בנתוני  2005לשנת  היארעות של שנים קודמות שמקרילהניח 

שנמצאו רשומים כמקרי  2005עבור נתונים משנת כפי שקרה גם  ,2005ההיארעות של שנת 

היארעות של שנים מאוחרות יותר. הרישום השגוי של שנת האבחנה נובע מהתיעוד הרפואי 

הלקוי במקורות האבחנה והטיפול בחולי הסרטן. בכל מקרה, שיעורי ההיארעות שפורסמו 

בקרב האוכלוסייה  2005נת בשאת מצב הסרטן האמתי במלואם לא שיקפו  2008בשנת 

ככל אך עם השנים,  ולא בהתפלגות לפי אתרים סגוליים.כלל המקרים בישראל, לא בסך 

אחוז ) עולהברישום הלאומי לסרטן בארץ שמתרחקים משנת ההיארעות שלמות הנתונים 

במקרים שנאספו עבור  96.5%-ל 2004במקרים שנאספו עבור שנת  94.7%נע בין השלמות 

, כפי שקורה גם ברישומי סרטן אחרים בעולם שממשיכים לקבל נתונים על (2000שנת 

אך  ,קיימת בכל רישומי הסרטןבעיית עדכניות הנתונים . מקרים שלא היו ידועים להם בעבר

היא משמעותית יותר ברישומי סרטן סבילים כמו הרישום הלאומי לסרטן בארץ הנסמך על 

אשר איכות  נים והמטפלים בחולי סרטןמהמקורות הרפואיים השונים המאבחדיווח 

עלינו להשקיע מאמצים בשיפור עדכניות נתוני הסרטן ברישום  רישומיהם אינם בשליטתו.

על ידי שיפור הדיווח )דיווח בזמן( מבתי חולים וממקורות אבחנה בקהילה, על הלאומי בארץ 

הרחבת המעבר ולים ידי חילופי נתונים מהירים רחבים, כמו עם מאגרי המידע של קופות החו

 לשיטת הדיווח האלקטרוני.

דיווח שיטתי על -בארה"ב בדק את דפוסי שכיחות הסרטן בארה"ב ומצא שקיים תתSEER -ה

מקרים של סרטן הערמונית ושל מלנומה של העור שנמשך במשך כמה שנים לאחר שנתוני 

ם להיות מאובחנים שני אתרי מחלה אלו נוטי .[83] שנת ההיארעות היו אמורים להיות מלאים

פרטיות ובמרפאות במסגרת הקהילה אשר אינם  לפתולוגיהוגם מטופלים ראשונית במעבדות 

מדווחים לרישום הלאומי לסרטן. מקרים אלו ידווחו בסופו של דבר לרישום הסרטן כאשר 

החולה יגיע למוסד רפואי המדווח לרישום הסרטן לקבלת טיפול עקב הישנות או התקדמות 

מודל מיוחד לתקנון  NCI-הפיתח ו לפני המוות. על מנת להתגבר על הבעיה המחלה, א

שמנבא מה צריכים להיות שיעורי ההיארעות של  (delay adjustment model)העיכוב בדיווח 

 .[46] הסרטן לשנה מסוימת, על סמך מגמות הצבירה של מקרים משנים קודמות

להתאים את הצורך הוא  ון העיכוב בדיווחלתקנפיתוח המודל המיוחד הרעיון שעומד מאחורי 

ומחיקות(.  וייםניש ,)תוספות בנתוניםעתידיים צפויים תיקונים ל יםהנוכחי השיעורים

סרטן ב עכשוויותמגמות לקביעת  הם בעלי ערךומודל העיכוב בדיווח מתוקננים השיעורים ה

חשוב של בקרת  היבט, באופן מדויק יותר, כמו גם בפיקוח על העיתוי של איסוף נתונים

לשקול כדאי  שיפור עדכניות הנתונים בארץשעלינו להשקיע בבמקביל למאמצים  .[83] איכות

 בשנה נתונה.  י להערכת שיעורי ההיארעות האמתייםנשימוש במודל האמריקגם 

תוך דגש על  לרישום הלאומי לסרטן בעבודה זו התבצעה לראשונה בדיקה של שלמות הדיווח

זו  הבדיק. וח הן ברמה של המוסד הרפואי הן ברמה של אבחנות ספציפיותאיתור בעיות בדיו
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 עיבוד הנתונים הכללי של התאפשרה הודות למספר הגדול של המקרים עליהם התבצע

בהתפלגות לפי מוסדות רפואיים )כל שאפשר לבצע גם עיבודים  (59,557)עבודת הסקר 

על בסיס ולא מאף מוסד רפואי אחר( מוסד באופן פרטני על בסיס מקרים שהתקבלו רק ממנו 

לפי מקור איסוף הנתונים בתוך המוסד הרפואי )כל מקור באופן ובהתפלגות  ,מקרים 49,413

 38,128על בסיס פרטני על בסיס המקרים שהתקבלו רק ממנו ולא מאף מקור נתונים אחר( 

ת ממוקדות על איתור ממוקד של הבעיות בדיווח יאפשר לנו ביצוע פעילויות מתקנוה מקרים.

באמצעות  ידי פנייה ישירה לבתי חולים ספציפיים ולמקורות אבחנה וטיפול ספציפיים בתוכם.

אתרי מחלה ואבחנות ספציפיים עם אחוזי דיווח נמצאו האיתור הממוקד של הבעיות בדיווח 

לימפומה של העור מסוג ו( 57.9%העין )חודרני מוצק של , כמו למשל סרטן במיוחד נמוכים

  .(mycosis fungoides)וזיס פונגויאידס מיק

בניגוד לסרטן באיברים אחרים בגוף, האבחנה של שאת ממאירה חודרנית  לגבי סרטן העין,

מוצקה של העין מתבצעת בבדיקה קלינית ובאמצעים הדמייתיים, בעיקר אולטרסאונד של 

לים בבתי חולים העין, ולא על ידי אבחנה היסטופתולוגית של רקמת הגידול. החולים מטופ

, ואם המחלקות הספציפיות המטפלות בחולים בהם קיים שירות אונקולוגי לחולי סרטן העין

נמוך או שהדיווח מהן אינו שלם נקבל גם אחוז שלמות לרישום הסרטן אלה אינן מדווחות 

אחוז השלמות הנמוך  ., כפי שנמצא גם בעבודה שלנובאיתור מקרים אלה ברישום הסרטן

מוצקות נמצא במקרים של  חודרניות תור המקרים באבחנות של שאתות ממאירותביותר באי

במקרי  50.7%-ובכלל המקרים ושל  67.7%)שלמות של  של מלנומה מסוג, רובם סרטן העין

לפי מוסד רפואי ומקור איסוף בבדיקת שלמות הדיווח . (בנפרד 2005ההיארעות של שנת 

דווחו לרישום אותרו במחלקה לרשומות רפואיות נמצא כי רוב המקרים שלא בתוכו נתונים 

עיניים במוסד וסוכם הבעקבות הממצא פנינו בנדון למנהל מחלקת  .במוסד רפואי מסוים אחד

ת נבעבודה שהתפרסמה בשעל העברת קובץ הנתונים הרלוונטיים לרישום הלאומי לסרטן. 

ברישום  (uvea) ענביהכי שיעורי ההיארעות של מלנומה של הושותפיו  Stang דיווחו 2006

 ניסיונםדיווח. בהתבסס על -עקב תת האוכלוסייה בגרמניה אינם זמינים-הסרטן מבוסס

בגרמניה, מול רישום הסרטן מלנומה של הענביה בהצלבת נתונים מעבודות מחקר בנושא 

המטפלים המאבחנים ושיתוף פעולה הדוק בין המרכזים במסקנותיהם כי המחברים ציינו 

מי הסרטן יכול לשפר באופן משמעותי את השלמות של רישום מקרים אלה וורישבסרטן העין 

וצק של העין על עלינו לשפר את שלמות הנתונים של מקרי אבחנה של סרטן חודרני מ .[86]

שיתוף פעולה עם המרכזים הרלוונטיים וביצוע קישורים מקוונים לתועלת כל בניית ידי 

 הצדדים.

הממוקדת , אותרו במסגרת בדיקת הדיווח מיקוזיס פונגויאידס לגבי לימפומה של העור מסוג

חשוב להדגיש כי האבחנה נמצא עיקר החסר בדיווח. המכונים לפתולוגיה הספציפיים בהם 

אינה קלה ומתבססת הן על המראה הקליני )לעיתים בשלבים  מיקוזיס פונגוידסשל 

מצאים היסטופתולוגיים הראשונים הנגעים בעור דומים למחלות עור אחרות( והן על מ
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משמעיים. לעיתים יש צורך בביופסיות חוזרות ונשנות ובבדיקות בשיטה -שלעיתים אינם חד

אבחנה  ולכן קהילהבמעבדות פרטיות ביש מקרים המאובחנים  .[87] של ביולוגיה מולקולרית

, כמו זו מופיעה ברשימת האבחנות שחובה על רופאי העור במסגרת הקהילה לדווח עליהם

מעבר  .[88] ארה"בבמיסורי מדינת רישום הסרטן של רשימה המופיעה באתר למשל ב

דיווח על מיקוזיס פונגוידס, -לפנייה ישירה למכונים לפתולוגיה הספציפיים בהם נמצא תת

במסגרת פעילויות ההכשרה המתקיימות לעובדים  אלה םעלינו לשפר את הדיווח על מקרי

 ברישום, בקידוד ובדיווח על מחלות הסרטן. במערכת הבריאות ובקהילה שעוסקים

 

בתוך בתי צורך בהטלת חובת דיווח גם על מרפאות ספציפיות האם יש על מנת לבדוק 

מחלקות לרשומות ומידע רפואי, דיווח המתקבל מלמעבר  ,בחולי סרטןמטפלות אשר החולים 

בעבודה זו נאספו  ,וגיהמכונים לאונקולוגיה ומכונים להמטול ,מכונים לפתולוגיה ולציטולוגיה

מרפאה גינקואונקולוגית  - המטפלות בחולי סרטן משתי מרפאות אמבולטוריותגם נתונים 

המקרים שנאספו  344מתוך . באחד מבתי החולים הגדולים בארץ - ומרפאה אורואונקולוגית

 87.5%ומתוכם ממרפאות ספציפיות אלה מקרים שהיו תלויים בדיווח רק  24נותרו רק 

החסרים הוא קטן מכדי רשומים ברישום הלאומי לסרטן. נראה כי מספר המקרים  נמצאו

, אך המטפלות בחולי סרטןבבתי חולים  להטיל חובת דיווח גם על מרפאות אמבולטוריות

סרטן במערכת הגינקולוגית למשל לאור העובדה שהחסר מתרכז באבחנות סגוליות כמו 

הסרטן עלול להיות מחלות אלה ברישום החסר המצטבר ברישום , וסרטן במערכת השתן

במסגרת עבודות מחקר הנאספים נתונים של קישורים  ביצועיש לשקול  ,משמעותי. לכן

נתוני מול במרפאות אמבולטוריות ספציפיות המטפלות בחולי סרטן בתוך בתי החולים 

 , כפי שנעשה בעבודה זו.הלאומי לסרטןרישום ה

 

כמו גם צלבות מול מאגר נתוני הרישום הלאומי לסרטן , ההחשוב לציין כי איסוף הנתונים

ברוב המכונים . והצריכו זמן עבודה רב מעט בעיות-בדיקת התיקים הרפואיים היו כרוכים בלא

מכונים  היו רישום מאורגן של מחלות הסרטן ההמטופויטיות.לא היה להמטולוגיה 

במכון רישום מסודר שאמור  עבור החולים החדשים המתקבלים שעדיין לא ניהלולאונקולוגיה 

 לכלול רישום וקידוד של אתר המחלה, המורפולוגיה של השאת, תאריך האבחנה ועוד.

במכונים לפתולוגיה את מורפולוגית השאת, ובאלה  קודדובלמעלה ממחצית בתי החולים לא 

או ברשימת קודים פנימיים של המכון.  SNOMEDבמהדורות ישנות של השתמשו  שקודדו

אבחנות במקורות המאבחנים והמטפלים בחולי סרטן היה מאפשר סריקה מהירה של קידוד ה

 מפתח האבחנות לאיתור האבחנות המחויבות בדיווח.

 ICD-9-CM-קודי ההמחלקות לרשומות ומידע רפואי בישראל ממוחשבות, אך יחד עם זאת, 

המקרים  בכל לא התאימו , השנה שעל בסיס נתוניה התבצעה עבודת הסקר,2005של שנת 

למשל מקרים של  .לאיתור ממוקד של מחלות הסרטן המחייבות דיווח לרישום הלאומי לסרטן

 דיון 
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ביחד עם מקודדים ים דיווח בעור מסוג תאי בסיס ומסוג תאי קשקש שאינם מחייהסרטן 

בקודים  ICD-9-CMעל פי  שמקודדים, או מקרים שמחייבים דיווח סרטני עור אחרים

בחלק מהמקרים כמו  רות והן לשאתות ממאירות )באותו הקוד(המתייחסים הן לשאתות שפי

כלל  שברובן לא הופיעו מחלות מיאלופרוליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות של

ניתן לא גם במסגרת בדיקת התיקים הרפואיים . 2005בשנת  ICD-9-CMבפרק השאתות של 

לא סריקה ידנית של תיקים רפואיים. היה בכל המקרים לקבל מידע מפורט חיוני מהמערכת ל

להיעזר בעבודה ידנית אינטנסיבית כדי לאמת קודי אבחנה ולהחליט אם לכלול את היה עלינו 

נגרעו מעיבוד הנתונים הסופי מקרים רבים  המקרים שנמצאו על ידי שליפת נתונים פעילה.

במוסדות שר, מקרים עם בעיות הקלדה וקידוד וחשד שנשלל או לא א כמו מקרים של

הוחלו שינויים  2007 שנת יש לציין כי מאזועוד, כמפורט בפרק השיטות. הרפואיים השונים 

מחלות הסרטן שיקלו על ביצוע עבודות בקרה בתחום  ICD-9-CMבפרק השאתות של 

 בעתיד.

מספרי לא אחיד של רישום היו: עבודת הבקרה בביצוע עיכובים לקשיים וגורמים נוספים ל

ביצוע  ובמוסדות הרפואיים השונים כמו גם רישום שגוי של המספרים חייבתעודות זהות 

ימוש ש ; מול מאגר הנתונים של משרד הפנים ימות מספרי תעודות זהותאפעילויות של 

במחלקות  ICD-9-CM)במקורות המאבחנים והמטפלים בחולי סרטן בספרי קידוד שונים 

במכונים לאונקולוגיה  ICD-O-ויה במכונים לפתולוג SNOMED, לרשומות ומידע רפואי

האם להחליט  חייב במקרים רבים בדיקה של התיק הרפואי על מנת וברישום הלאומי לסרטן(

הקבצים  ;באתר מחלה נוסף על זה שמופיע ברישום הסרטן אומדובר באותה המחלה 

שהתקבלו היו בנויים בפורמטים שונים והושקעה עבודה רבה בבניית פורמט אחיד שיתאים 

שיטת  .בהצלבותבעיות טכניות ואחרות  ;להצלבה מול מסד נתוני הרישום הלאומי לסרטן

ההצלבות הנהוגה ברישום הלאומי לסרטן המשכפלת רשומות במקרים בהם נרשמו לחולה 

גידולים מרובים )אם ברישום הסרטן ואם במקרים שנאספו על ידי צוות הבקרה( חייבה את 

ויזואלית לצורך מחיקה ידנית של השורות העודפות ו/או  צוות הבקרה לעבור על שורות אלה

עבודה שגזלה , כאלו שאינן רלוונטיות לגידול הספציפי שנתונים לגביו נאספו במסגרת הסקר

 זמן רב. 

 

 

 דיון 
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 סיכום

 

באיתור בארץ עבודה זו מציגה את מידת שלמות הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן 

את עדכניות , 2005ההיארעות של שנת  מקרילמות את מידת ש, באופן כללי המקרים

את הצורך  המדגישהעבודה הנתונים ואת שלמות הדיווח מהמקורות השונים באופן פרטני. 

בהטלת חובת דיווח גם על מקורות אבחנה וטיפול בחולי סרטן בקהילה שתקנת הדיווח 

וטיפול רבים  החשיבות של קבלת דיווח ממקורות אבחנהואת  לא חלה עליהם 1982משנת 

את החשיבות מדגישה אף . עבודה זו לאבטחת השלמות באיתור המקרים על אותו החולה

מידת השלמות באיתור המקרים ברישומי להערכת בעבודות הלימה -של בדיקת מקרי האי

 הכללתשל החשיבות את כמו גם איתור חסר ברישום גידולים מרובים לחולה צורך לסרטן 

מאידך חושפת העבודה ת בקהילה. ו, כולל מקוראלהת ובעבוד ביםמקורות אבחנה וטיפול ר

כמו  ברישומי סרטן סביליםוהעדכניות של הנתונים שלמות הבאבטחת את הבעייתיות 

הרישום הלאומי לסרטן בארץ הנסמך על דיווח מהמקורות הרפואיים השונים המאבחנים 

מו גם את הבעייתיות בביצוע , כוהמטפלים בחולי סרטן אשר איכות רישומיהם אינם בשליטתו

 עבודות בקרה בתחום כאשר לעיתים התיעוד הרפואי במקורות אלה לקוי ולוקה בחסר.

 

על פי הסטנדרטים המקובלים בעולם לגבי שלמות באיתור מקרים ברישומי סרטן מבוססי 

אוכלוסייה, הנתונים של הרישום הלאומי לסרטן בארץ עומדים בקריטריונים המצדיקים את 

מידת השלמות אומנם  .מוש בהם כבסיס למחקרים אפידמיולוגיים ואפידמיולוגיים קלינייםהשי

שנעשה  באיתור המקריםשלמות הלבדיקת הקודם השתפרה מאז הסקר וגם היא גבוהה 

שיפור בתחומים  , בזכות פעילויות מתקנות שננקטו, אך עדיין טעונה1996-1995בשנים 

ת הנתונים משתפרת ככל שמתרחקים משנת היות ששלמוחשובים שנדונו בהרחבה. 

ההיארעות, עדיף להשתמש בנתונים של השנה הרביעית או החמישית שלפני שנת 

 ההיארעות המפורסמת לציבור.

 

בהתייחס לשלמות הנתונים כיום, יש להביא בחשבון את הפעילויות המתקנות שכבר ננקטו 

את , כמו גם 2012בשנת  תיקון תקנת הדיווחאת במסגרת העבודה הנוכחית ובמיוחד 

. ההתפתחות הטכנולוגית במוסדות הרפואיים השונים שאפשרה הרחבה של הדיווח הממוכן

סביר מאוד להניח כי כיום מידת שלמות הרישום הלאומי לסרטן בארץ באיתור המקרים היא 

גבוהה יותר מהשלמות שנצפתה במסגרת סקר זה, אך עבודות בקרה חדשות נדרשות כדי 

 . אתזלהוכיח 

 

 סיכום
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 נספחים

 
  –( ICD-O-3-ב '3')קוד התנהגות  חודרניותממאירות שאתות : 1נספח 

 היסטולוגיהו / קבוצה של אתרי מחלה המקרים על פי קודי אתר המחלהסיווג 
 

 ( /Primary Site)קוד אתר 

 קבוצה של אתרי מחלה / אתר המחלה Histology))היסטולוגיה 

ICD-O-3 ICD-9-CM1 

 ( Invasive Solid Tumors)מוצקות ממאירות חודרניות שאתות  1.1

 9590-9989למעט:  ותהיסטולוגיהכל 

 (Oral Cavity and Pharynxמערכת הפה והלוע )

C00 140  שפה(Lip) 

C01-C02 141  לשון(Tongue) 

C07-C08 142  בלוטות רוק(Salivary Glands) 

C03-C06 143-145  פה(Mouth) 

C09-C14 146-149  לוע(Pharynx) 

 (Digestive Systemמערכת העיכול )

C15 150  ושט(Esophagus) 

C16 151  קיבה(Stomach) 

C17 152  מעי דק(Small Intestine) 

C18 153  מעי גס(Colon) 

C19-20 154.0-154.1  חלחולת(Rectum including Rectosigmoid Junction) ) 

C21 154.2-154.8  פי הטבעת(Anus and Anal Canal) 

C22 155  כבד(Liver) 

C23-24 156 
 כיס מרה וחלקים אחרים של דרכי המרה 

(Gallbladder and Other Parts of Biliary Tract) 

C25 157  לבלב(Pancreas) 

C26 
159.0 

159.8-159.9 

 מערכת העיכול, אחר 

(Other and Ill Defined Digestive Organs) 

 (Respiratory System and Intrathoracic Organsברים אחרים בבית החזה )מערכת הנשימה וא

C30-31 160 
 אף, אוזן וסינוסים 

(Nasal Cavities, Middle Ear and Accessory Sinuses) 

C32 161  גרון(Larynx) 

C33-C34 162  ריאה(Lung, Bronchus and Trachea) 

C37-C39 163-165 
 מה, אחר בית החזה ומערכת הנשי

(Other Thoracic and Respiratory Organs) 

C40-C41 170  עצם(Bones and Joints) 

 נספחים
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 :1נספח המשך  
 

/  (Primary Site)קוד אתר 

 Histology))היסטולוגיה 
 קבוצה של  / אתר המחלה

 אתרי מחלה
ICD-O-3 ICD-9-CM1 

 (Skinעור )

C44 

8720-8790 
 (Melanoma of Skin)מלנומה של העור  172

C44 

 למעט:

8050-8110 

 (Other Skin, excluding Basal and Squamous)עור, אחר  173

 (Mesothelioma)מזותליומה  - 9050-9055

 (Kaposi Sarcoma)סרקומה ע"ש קפושי  176 9140

C47, C49 171  רקמות רכות(Connective and Soft Tissue) 

 (Breastשד )

C50 174  שד, נשים(Female Breast) 

C50 175  שד, גברים(Male Breast) 

 (Female Genital Systemמערכת המין הנשית )

C53 180  צוואר הרחם((Cervix Uteri 

C54-C55 182 ,179  רחם(Corpus and Uterus) 

C56 183.0  שחלה(Ovary)  

C52 184.0  נרתיק(Vagina) 

C51 184.1-184.4  פות(Vulva) 

C58, C57 

181 

183.2-183.9 

184.8-184.9 

 (Other Female Genital Organs)מערכת המין הנשית, אחר 

 (Male Genital Systemמערכת המין הגברית )

C61 185  ערמונית(Prostate) 

C62 186  אשך(Testis) 

C60, C63 187  מערכת המין הזכרית, אחר(Other Male Genital Organs) 

 (Urinary Systemמערכת השתן )

C67 188  שלפוחית השתן(Urinary Bladder) 

C64-C66, C68 189 
 כליה ואברים אחרים של מערכת השתן 

(Kidney and Other Urinary Organs) 

C69 190  עין(Eye) 

C70-C72 191-192  מוח ומערכת העצבים(Brain and Other Nervous System)  

 (Endocrine Systemמערכת אנדוקרינית )

C73 193  בלוטת התריס(Thyroid) 

C74 194.0  יותרת הכליה(Adrenal Gland) 

C75 194.1-194.9  מערכת אנדוקרינית, אחר(Other Endocrine) 

 נספחים
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 :1המשך נספח 

/  (Primary Site)וד אתר ק

 Histology))היסטולוגיה 
 קבוצה של  / אתר המחלה

 אתרי מחלה
ICD-O-3 ICD-9-CM1 

C80 196-199  אתר ראשוני לא ידוע(Primary Site Unknown) 

C48, C42 

C76, C77 

כל ההיסטולוגיות 

 למעט: 

9590-9989 

9050-9055 

9140 

159.1 ,158 

195 

 שאתות חודרניות מוצקות אחרות 

(Other and Unspecified Invasive Solid Tumors) 

 (.Invasive non-Solid Tumors) מוצקות-לאשאתות ממאירות חודרניות  1.2

 בלבד 9590-9989 ההיסטולוגיקודי 

 (Lymphomaלימפומה )

C00-C80 

9650-9667 
 (Hodgkin Lymphoma)לימפומה ע"ש הודג'קין  201

C00-C80 

9590-9596 

9670-9729 

9740-9741 

9750-9758 

202 ,200 

 202.4למעט:

 לימפומה שאינה הודג'קין 

 (Non-Hodgkin Lymphoma, including Other and Unspecified 

Malignant Neoplasms of Lymphoid Hematopoietic and related 

tissue)   

 (Hematologic Diseasesמחלות דם )

9731-9734 

203.0 

203.1 

2
238.6 

 מיילומה נפוצה 

Multiple Myeloma and Malignant Plasma Cell Neoplasms)) 

C42.1 

9950-9962 

9980-9989 

 

238.4 

238.7 

284.9 

285.0 

ליפרטיביות כרוניות ותסמונות מיאלודיספלסטיות ומחלות מיאלופר

(Chronic Myeloproliferative Disorders and Myelodysplastic 

Syndromes ) ואילך 2001משנת
2
  

9760-9769 

9970 

9975 

203.8 

2
273.2 

2
273.3 

 מחלות דם שונות

 (Immunoproliferative, Myeloproliferative and Other 

Hematologic Diseases) 

C42.0 

C42.1 

C42.4 

 (Leukemiaליקמיה )

9820-9837 

9940 

 

202.4 

204 
 (Lymphoid Leukemia)ליקמיה לימפואידית 

 נספחים
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 :1נספח  המשך

/  (Primary Site)קוד אתר 

 Histology))היסטולוגיה 
 קבוצה של / אתר המחלה

 אתרי מחלה
ICD-O-3 ICD-9-CM1 

9840-9931 

9742 

9945-9948 

9963-9964 ) 

ואילך 2001משנת 
2

) 

205-207 

238.7 

2
289.8 

288.3) 

 2001משנת 

ואילך
2

) 

 ליקמיה מיאלואידית        

(Myeloid Leukemia, Monocytic Leukemia, Other Leukemia of 

specific cell type) 

 (Leukemia unspecified)ליקמיה, אחר         208 9800-9805

 2005גרסת  1

 מסווגותאינן  אבחנות אלו .כאבחנות ממאירות חודרניות ICD-O-3-שמסווגות ב ICD-9-CMקודי אבחנות על פי  2

 .ICD-9-( בmalignant neoplasms) 140-208בטווח הקודים שבין 

238.4      Polycythemia vera (9950/3) 
238.6      Solotary plasmacytoma (9731/3) 
238.6      Extramedullary plasmacytoma (9734/3) 
238.7      Chronic myeloproliferative disease (9960/3) 
238.7      Myelosclerosis with myeloid metaplasia (9961/3) 
238.7      Essential thrombocythemia (9962/3) 
238.7      Refractory cytopenia with multilineage dysplasia (9985/3) 
238.7      Myelodysplastic syndrome with 5q- syndrome (9986/3) 
238.7      Therapy-related myelodysplastic syndrome (9987/3) 
238.7      Myelodysplastic syndrome (9989/3) 
238.7      Acute panmyelosis (9931/3) 
273.2      Gamma heavy chain disease; Franklin disease (9762/3) 
273.3      Waldenstrom macroglobulinemia (9761/3) 
284.9      Refractory anemia (9980/3) 
285.0      Refractory anemia with ringed sideroblasts (9982/3) 
285.0      Refractory anemia with excess blasts (9983/3) 
285.0      Refractory anemia with excess blasts in transformation (9984/3) 
288.3      Hypereosinophilic syndrome (9964/3) 

289.8      Acute myelofibrosis (9931/3) 

 
 
 

 (Carcinoma in Situ) : קרצינומה ממוקדת2נספח 
 

ולוגיה שמסתיימים פ. כלולים רק קודי מור1בנספח  ICD-O-3לפי היסטולוגיה  / קודי אתר ורא
 '.2'עם קוד התנהגות 

 

 נספחים
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  –  שאתות שפירות ובעלות התנהגות גבולית של המוח ומערכת העצבים: 3נספח 
  / קבוצה של אתרי מחלה והתנהגות השאת סיווג המקרים על פי קודי אתר המחלה
 (ICD-O-3-ב'1' -ו '0')קודי התנהגות 

 
 ( /Primary Site)קוד אתר 

 Morphology))מורפולוגיה 

  קבוצה של אתרי מחלה / אתר המחלה

ICD-O-3 

 

ICD-9-CM1 

שאתות בעלות 

  התנהגות גבולית

 (1)קוד התנהגות 

 

 שאתות שפירות

 (0)קוד התנהגות 

 

C70 237.6 
225.2 

 225.4 
 (Meninges)קרומי המוח 

C71 

237.5 

237.7-237.9 

 (Brain)מוח  225.0

C72 

225.3 

225.1 225.8 ,

225.9 

חוט השדרה, עצבי הגולגולת וחלקים אחרים של מערכת 

 העצבים המרכזית

 (Spinal Cord, Cranial Nerves, and Other Parts of 

the Central Nervous System ) 

75.1-

C75.3 

237.0 

237.1 

227.3 

227.4 

 Craniopharyngeal-בלוטת יותרת המוח, צינור ה

 ובלוטת האצטרובל

 (Pituitary3, Craniopharyngeal duct and Pineal 

Gland) 

 2005גרסת  1

3 
עם היסטולוגיות  C75.1( כוללות מקרים שסווגו לקוד אתר pituitary adenomasאדנומות בבלוטת יותרת המוח )

  .8384-ל 8140בטווח שבין 
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