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 49....................................................................................................................................................... ודיםיה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני הערמונית של חודרני מסרטן)%(  יחסית הישרדות -55 תרשים

 49.............................................................................................................................. יהודים גברים - האבחנה
 האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 65+ בבני הערמונית של חודרני מסרטן)%(  יחסית הישרדות -56 רשיםת
 50.......................................................................................................................................... יהודים  גברים -

 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הערמונית של חודרני מסרטן)%(  יחסית הישרדות -57 תרשים
 50........................................................................................................................................................ ערבים

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני הערמונית של חודרני מסרטן)%(  יחסית הישרדות -58 תרשים
 51............................................................................................................................... ערבים גברים - האבחנה

 האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 65+ בבני הערמונית של חודרני מסרטן)%(  יחסית הישרדות -59 תרשים
 51........................................................................................................................................... ערבים  גברים -

 גברים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי והחלחולת גסה המעי מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -60 תרשים
 52....................................................................................................................................................... יהודים
יהודיות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -61 תרשים

 .................................................................................................................................................................52 
ערבים גברים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -62 תרשים

 .................................................................................................................................................................52 
ערביות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -63 תרשים

 .................................................................................................................................................................53 
 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -64 תרשים
 54....................................................................................................................................................... יהודים
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -65 תרשים

 54............................................................................................................................... יהודים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני והחלחולת סהג המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -66 תרשים

 55............................................................................................................................... יהודים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -67 תרשים

 55............................................................................................................................... יהודים גברים -האבחנה
 56יהודים גברים  - האבחנה בעת ושלב גיל קבוצות לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -68 תרשים
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 נשים  - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי  והחלחולת הגס המעי מסרטן( )% יחסית הישרדות -69 תרשים
 56...................................................................................................................................................... יהודיות
 מאז השנים ומספר האבחנה תקופת לפי 20-49 בבנות והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -70 תרשים

 57............................................................................................................................... יהודיות םנשי -האבחנה
 מאז השנים ומספר האבחנה תקופת לפי 50-64 בבנות והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -71 תרשים

 57............................................................................................................................... יהודיות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר האבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -72 תרשים

 58............................................................................................................................... יהודיות נשים -האבחנה
 58 יהודיות נשים - האבחנה בעת בושל גיל קבוצות לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -73 תרשים
 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -74 תרשים
 59........................................................................................................................................................ ערבים

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -75 תרשים
 59............................................................................................................................... ערבים גברים - האבחנה

 מאז השנים ומספר האבחנה תקופת ילפ 50-64 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -76 תרשים
 60............................................................................................................................... ערבים גברים - האבחנה

 האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -77 תרשים
 60............................................................................................................................................ ערבים גברים -

 נשים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -78 תרשים
 61...................................................................................................................................... 1991-2006 ערביות
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -79 תרשים

 61............................................................................................................................... ערביות נשים - האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -80 תרשים

 62............................................................................................................................... ערביות םנשי - האבחנה
 האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני והחלחולת הגס המעי מסרטן)%(  יחסית הישרדות -81 תרשים

 62............................................................................................................................................ ערביות נשים -
 64.......... יהודים גברים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי, הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -82 רשיםת

 64........... יהודיות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי, הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -83 תרשים
 65........... ערבים גברים - גיל וקבוצות בחנהא תקופת לפי, הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -84 תרשים
 65............ערביות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי, הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -85 תרשים
 66............. יהודים גברים -  ומחוז מין, אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -86 תרשים
1991-2006,  יהודיות נשים -  ומחוז מין, אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -87 תרשים

 .................................................................................................................................................................66 
 67.............. ערבים גברים - ומחוז מין, האבחנ תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -88 תרשים
 67.............. ערביות נשים -  ומחוז מין, אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -89 תרשים
 68... יהודים גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -90 תרשים
 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -91 תרשים

 68....................................................................................................................................................... יםיהוד
 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -92 תרשים
 69....................................................................................................................................................... יהודים
 69... יהודיות נשים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -93 תרשים
 נשים – האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבנות הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -94 תרשים

 70...................................................................................................................................................... יהודיות
 נשים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -95 תרשים

 70...................................................................................................................................................... יהודיות
 71.... ערבים גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -96 תרשים
 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -97 תרשים
 71........................................................................................................................................................ ערבים

 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -98 תרשים
 72........................................................................................................................................................ ערבים

 72.... ערביות נשים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -99 תרשים
 נשים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות הריאה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -100 תרשים
 72....................................................................................................................................................... ערביות
 גברים- גיל וקבוצות האבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -101 תרשים
 74....................................................................................................................................................... יהודים
 נשים  - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -102 תרשים

 75...................................................................................................................................................... יהודיות
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ערבים גברים- גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -103 תרשים
 .................................................................................................................................................................75 

 נשים  - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -104 תרשים
 76....................................................................................................................................................... ערביות
 גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי יןק'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -105 תרשים
 76....................................................................................................................................................... יהודים
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -106 תרשים

 77................................................................................................................................. יהודים בנים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -107 תרשים

 77............................................................................................................................... יהודים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -108 תרשים

 78............................................................................................................................... יהודים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -109 תרשים

 78............................................................................................................................... יהודים גברים -אבחנהה
 נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -110 תרשים

 79...................................................................................................................................................... יהודיות
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -111 תרשים

 79................................................................................................................................ יהודיות בנות -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -112 תרשים

 80............................................................................................................................... יהודיות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -113 תרשים

 80............................................................................................................................... יהודיות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -114 תרשים

 81............................................................................................................................... יהודיות נשים -האבחנה
 גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה )%( יחסית הישרדות -115 תרשים
 81........................................................................................................................................................ ערבים

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -116 תרשים
 82................................................................................................................................ ביםער גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -117 תרשים

 82................................................................................................................................ ערבים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -118 יםתרש

 83................................................................................................................................ ערבים גברים -האבחנה
 מאז השנים ומספר נהאבח תקופת לפי+ 65 בבני קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -119 תרשים

 83................................................................................................................................ ערבים גברים -האבחנה
 נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -120 תרשים
 84....................................................................................................................................................... ערביות
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-49 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -121 תרשים

 84................................................................................................................................ ערביות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 50-64 בבנות יןק'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -122 תרשים

 85................................................................................................................................ ערביות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות קין'הודג שאיננה מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -123 תרשים

 85................................................................................................................................ ערביות נשים -האבחנה
 גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי העור של ממאירה ממלנומה)%(  יחסית הישרדות -124 תרשים
 87....................................................................................................................................................... יהודים
 נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי העור של ממאירה ממלנומה( %) יחסית הישרדות -125 תרשים

 87...................................................................................................................................................... יהודיות
 גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי התריס בלוטת מסרטן)%(  יחסית הישרדות -126 תרשים
 89...................................................................................................................................................... .יהודים
יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי התריס בלוטת מסרטן)%(  יחסית הישרדות -127 תרשים

 .................................................................................................................................................................89 
ערבים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי התריס בלוטת מסרטן)%(  יחסית הישרדות -128 תרשים

 .................................................................................................................................................................90 
ערביות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי התריס בלוטת מסרטן)%(  יחסית הישרדות -129 תרשים

 .................................................................................................................................................................90 
 91.. יהודים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכליה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -130 תרשים
 91... יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכליה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -131 תרשים
 92.. יהודים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכליה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -132 תרשים
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 92... יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכליה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -133 תרשים
 94.. הודיםי גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הלבלב מסרטן)%(  יחסית הישרדות -134 תרשים
 94.. יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הלבלב מסרטן)%(  יחסית הישרדות -135 תרשים
 95... ערבים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הלבלב מסרטן)%(  יחסית הישרדות -136 תרשים
 95... ערביות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הלבלב מסרטן)%(  יחסית הישרדות - 137 תרשים
 96.. יהודים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הקיבה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -138 תרשים
 96. יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הקיבה מסרטן)%(  יחסית הישרדות - 139 תרשים
 97.. יהודים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הקיבה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -140 תרשים
 97. יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הקיבה מסרטן)%(  יחסית הישרדות - 141 תרשים
 98................. םיהודי גברים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -142 תרשים
 99................. יהודיות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -143 תרשים
 99......... יהודים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מיהמליק)%(  יחסית הישרדות -144 תרשים
 100 .. 0-19 יהודים בנים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -145 תרשים
 100 ........יהודיות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -146 תרשים
 101 . 0-19 יהודיות בנות -נההאבח מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -147 תרשים
 101 ........ ערבים גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -148 תרשים
 102 ... 0-19 ערבים בנים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית שרדותהי -149 תרשים
 102 .........ערביות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -150 תרשים
 103 .. 0-19 ערביות בנות -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי מליקמיה)%(  יחסית הישרדות -151 תרשים
  - גיל וקבוצות בחנהא תקופת לפי המרכזית העצבים מערכתו המח מגידולי)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -152 תרשים
 104 ........................................................................................................................................... יהודים גברים

  - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת המח מגידולי)%(   שנים 5-ל יחסית הישרדות -153 תרשים
 105 ............................................................................................................................................יהודיות נשים

  - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת המח מגידולי)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -154 תרשים
 105 ............................................................................................................................................ ערבים גברים

  - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת המח מגידולי)%(   שנים 5-ל יחסית תהישרדו -155 תרשים
 106 ............................................................................................................................................ ערביות נשים

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת המח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -156 תרשים
 106 ............................................................................................................................ יהודים גברים - האבחנה

 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבני המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -157 תרשים
 107 ....................................................................................................................... יהודים בנים - האבחנה מאז

 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבני המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -158 תרשים
 107 ..................................................................................................................... יהודים גברים - האבחנה מאז

 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -159 תרשים
 108 ..................................................................................................................... יהודים גברים - האבחנה מאז

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת המח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -160 תרשים
 108 ............................................................................................................................ יהודיות נשים - האבחנה

 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבנות המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -161 תרשים
 109 ...................................................................................................................... יהודיות בנות - האבחנה מאז

 ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבנות המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -162 תרשים
 109 .......................................................................................................... יהודיות נשים – האבחנה מאז השנים
 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות המרכזית העצבים רכתומע מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -163 תרשים

 110 ..................................................................................................................... יהודיות נשים – האבחנה מאז
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -164 תרשים

 110 ............................................................................................................................ ערבים םגברי – האבחנה
 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבני המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -165 תרשים

 111 ....................................................................................................................... ערבים בנים – האבחנה מאז
 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבני המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -166 תרשים

 111 ..................................................................................................................... ערבים גברים – האבחנה מאז
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי רכזיתהמ העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -167 תרשים

 112 ............................................................................................................................. ערביות נשים – האבחנה
 ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבנות המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -168 תרשים
 112 ........................................................................................................... ערביות נשים – האבחנה מאז השנים
 השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבנות המרכזית העצבים ומערכת מח מגידולי)%(  יחסית הישרדות -169 תרשים

 113 ...................................................................................................................... ערביות נשים – האבחנה מאז
 114יהודיות נשים -אבחנהה מאז השנים ומספר האבחנה תקופת לפי השחלה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -170 יםתרש

 114 ערביות נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי השחלה מסרטן)%(  יחסית הישרדות -171 תרשים
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יהודים גברים  - גיל קבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -172 תרשים
 ............................................................................................................................................................... 116 

יהודיות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -173 תרשים
 ............................................................................................................................................................... 117 

ערבים גברים  - גיל קבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -174 תרשים
 ............................................................................................................................................................... 117 

ערביות נשים - גיל וקבוצות אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות -175 תרשים
 ............................................................................................................................................................... 118 

 גברים - האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג לימפומהמ)%(  יחסית הישרדות -176 תרשים
 118 ..................................................................................................................................................... יהודים
 -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבני קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -177 תרשים

 119 ............................................................................................................................................. יהודים בנים
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבני קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -178 תרשים

 119 ............................................................................................................................. יהודים גברים -האבחנה
 -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בבני קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -179 תרשים
 120 ........................................................................................................................................... יהודים גברים

 נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -180 תרשים
 120 .................................................................................................................................................... יהודיות
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 0-19 בבנות קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -181 תרשים

 121 .............................................................................................................................. יהודיות בנות -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבנות קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -182 תרשים

 121 ............................................................................................................................. יהודיות נשים -האבחנה
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי+ 65 בנותב קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -183 תרשים

 122 ............................................................................................................................. יהודיות נשים -האבחנה
 גברים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -184 תרשים
 122 ...................................................................................................................................................... ערבים

 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבני קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -185 תרשים
 123 .............................................................................................................................. ערבים גברים -האבחנה
 נשים -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי קין'הודג מסוג לימפומהמ)%(  יחסית הישרדות -186 תרשים
 123 ..................................................................................................................................................... ערביות
 מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי 20-64 בבנות קין'הודג מסוג מלימפומה)%(  יחסית הישרדות -187 תרשים

 124 .............................................................................................................................. ערביות נשים -האבחנה
יהודיות נשים -אבחנהה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הרחם צוואר מסרטן)%(  יחסית הישרדות -188 תרשים

 ............................................................................................................................................................... 125 
ערביות נשים -אבחנהה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הרחם צוואר מסרטן)%(  יתיחס הישרדות -189 תרשים

 ............................................................................................................................................................... 125 
 127 .. יהודים גברים -אבחנהה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכבד מסרטן)%(  יחסית הישרדות -190 תרשים
 127 .. יהודיות נשים -אבחנהה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכבד מסרטן)%(  יחסית הישרדות -191 תרשים
 128 ... ערבים גברים -אבחנהה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי הכבד מסרטן)%(  יחסית הישרדות -192 תרשים
 בנים  -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי  הממאירים הגידולים מכלל)%(  יחסית הישרדות -193 תרשים
 129 ............................................................................................................................................. 0-19 יהודים
 בנות  -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי  הממאירים הגידולים מכלל)%(  יחסית הישרדות -194 תרשים

 129 ............................................................................................................................................ 0-19 יהודיות
 בנים  -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי  מאיריםהמ הגידולים מכלל)%(  יחסית הישרדות -195 תרשים
 130 .............................................................................................................................................. 0-19 ערבים

 בנות  -האבחנה מאז השנים ומספר אבחנה תקופת לפי  הממאירים הגידולים מכלל)%(  יחסית הישרדות -196 תרשים
 130 ............................................................................................................................................. 0-19 ערביות
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IV. תקציר מנהלים 
 

 רקע

כיום העלייה בתוחלת החיים גוררת עימה עלייה בתחלואה בסרטן, קבוצת מחלות האופיינית לגיל המבוגר. 

)בקרב  40%-ות( לנשים ערבי)בקרב  25%נע בין בישראל לחלות בסרטן במהלך חייו של אדם הסיכון המצטבר 

 25%-ות מחלות הסרטן את סיבת המוות המובילה בישראל, האחראית על כמהו 1999. מאז גברים יהודים(

 מכלל התמותה השנתית. 

יים ארוכים ואיכותיים. חלאדם החולה להמשיך לחיות לאפשר  אהי סרטןמחלות המטרת הטיפולים השונים ל

שיעור את  , המחשב(Observed Survival) הנצפית הוא מדד ההישרדות זו השל מטרשגתה מדד מקובל לה

 מדד חולי הסרטן ששרדו בתום תקופה נקובה ממועד אבחנת המחלה, מכלל החולים שאובחנו באותה עת.

ההישרדות היחסית נקרא מדד  ,מי שאינם חולים בסרטן נוסף, הלוקח בחשבון גם את שיעור ההישרדות של 

(Relative survival)  החולים ביחס לשיעור  כלל מתוךמבטא את שיעור החולים ששרדו תקופה נקובה והוא

יתרונו של מדד  .ההישרדות של עמיתיהם )תואמי מין, גיל, לאום( באוכלוסייה הכללית במהלך אותה תקופה

בהשוואה  שלהםומתאר את עודף התמותה חולי הסרטן מנטרל את התמותה הכללית בקרב זה בכך, שהוא 

ניטור שיעורי ההישרדות מדד השוואתי נוח.  לכן מהווה מדד זה. , תואמת מין, גיל ולאוםלאוכלוסייה הכללית

  מאפשר מעקב אחרי הצלחותיהן של תכניות התערבות שונות וטכנולוגיות טיפול חדשות.

 בישראל סרטןעם של אנשים שאובחנו ציג נתונים רלבנטיים של ההישרדות היחסית לחמש שנים מדו"ח זה 

 . 2001-2006-ו 1996-2000, 1991-1995בשנים 

 מטרה

עבור מחלות סרטן ולתאר את המגמות בהישרדות היחסית עד חמש שנים עבור כלל המחלות הממאירות 

, מין, גיל בעת (יהודים וערבים)בוצת אוכלוסייה קלפי , 1991-2006שנים ספציפיות שאובחנו בישראל ב

 האבחנה, שלב המחלה בעת האבחנה ומיקום גיאוגרפי.

 שיטה

וכן לגידולים שפירים של המח ומערכת העצבים  ,הממאירים החודרנייםם גידוליה לכללפרסום זה מתייחס 

; 1991-1995שונות: זמן תקופות  3-ב אוכלוסייה היהודית והערבית בישראלבקרב ה ואובחנהמרכזית, אשר 

1996-2000 ;2001-2006 . 

הנצפה )סך כיחס שבין שיעור ההישרדות  Ederer IIההישרדות היחסית לחמש שנים חושבה על פי שיטת 

המקרים ששרדו בפועל מאז האבחנה מכלל החולים( החמש שנתי המצטבר לבין שיעור ההישרדות הצפוי 

, וזאת בהתבסס על שיעורי התמותה הסגולית לאוםו החמש שנתי באוכלוסייה הכללית, תואמת גיל, מין

, איזור גאוגרפי ושלב ההישרדות מוצגת עבור קבוצות אוכלוסייה שונות וגם לפי קבוצות גילהצפויה בה. 

 .SEER Summary Staging-קודד בשיטת ההמחלה בעת האבחנה, אשר מ
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 ממצאים עיקריים

 כלל אתרי הסרטן

 והמין האוכלוסייה קבוצות ברוב היחסית בהישרדות שיפור נצפה הזמן לאורך. 

 גבריםבהשוואה לה יותר בקרב נשים ההישרדות היחסית גבוה. 

  ערביםבהשוואה לההישרדות היחסית גבוהה יותר בקרב יהודים. 

 לרוב מתייצבים מהשנה השלישית למעקבהיחסית הישרדות שיעורי ה. 

  ,לעומת מבוגרים 0-19ההישרדות היחסית גבוהה יותר בקרב בני בחלוקה על פי קבוצות גיל. 

 

 אתרי סרטן ספציפיים

 סרטן השד

  היו מעל  2001-2006בחן בשנים של השד שאובקרב נשים עם סרטן חודרני היחסית שיעורי ההישרדות
 .השד של  גרורתי סרטןשאובחנו עם  נשיםבקרב בלבד  21%הוא אך שיעור זה ,  80%

 גבוהה יותר בקבוצת  2001-2006בשנים  השד של חודרני סרטן עם שאובחנו היחסית של נשים ההישרדות
 .אחרות גיל קבוצות לעומת 50-64  גילה

 סרטן הערמונית

 ( בקרב גברים יהודים 2001-2006בתקופה האחרונה ) 10% -סרטן הערמונית עלתה בההישרדות היחסית מ
 אך נשארה יציבה בקרב גברים ערבים.

 סרטן הריאה

  מאוד. ממנו נמוךהישרדות שיעור ה; בגברים שכיח במיוחדסרטן הריאה 

 לימפומה

 לעומת ילדים 65י קין היו נמוכים בקרב בנ'הודג שיעורי ההישרדות היחסית של יהודים עם לימפומת +
 ונוער.

  2001-2006קין בשנים 'הודג שאיננה שאובחנו עם לימפומה 0-19שיעור ההישרדות היחסית של יהודים בני 
 . 90%היה מעל 

 ליקמיה

  לעומת קבוצת הגיל המבוגרת. 0-19שיעור ההישרדות היחסית מליקמיה גבוה יותר בקרב בני 

 המח ומערכת העצבים המרכזית גידולי

 מח ומערכת העצבים המרכזית גבוהה יותר בקרב של הושפירים ם ממאירים דות היחסית מגידוליההישר
 .+65לעומת בני  0-64בני 

  מתייצבים החל מהשנה השלישית מח ומערכת העצבים המרכזית המגידולי היחסית שיעורי ההישרדות
 .למעקב

 סרטן הכבד

  2גברים יהודים פי ב, שנבדקו ין התקופותכבד בראשוני של הנצפתה עלייה בהישרדות היחסית מסרטן 

 .3פי  ,נשים יהודיותבו

 ובבני נוער סרטן בילדים

  אחרי  80%עולה בהתמדה עם הזמן והיא מעל  0-19ההישרדות היחסית ביהודים )בנים ובנות( בגילאי
 .2001-2006-חמש שנים במי שאובחנו ב
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 השוואה בין אתרי הסרטן

 ברוב האתרים, ההישרדות היחסית בקרב נשים גבוהה מזאת שבקרב גברים.  

 ערבים שבקרב מזאת גבוהה יהודים היחסית בקרב ההישרדות, האתרים לגביהם קיים מידע בכל. 

 םהובשתי קבוצות האוכלוסייה בשני המינים שיעור ההישרדות היחסית הנמוך ביותר ן עם סרטה אתרי 
  .כבדהבלב וסרטן הל

  ,ערמונית, עבור סרטן ה נצפו ,לפי הסדר ,ביותר יםהגבוההיחסית שרדות ההישיעורי בקרב גברים יהודים
 .של העור בלוטת התריס ומלנומה

  ,בלוטת עבור סרטן  נצפו ,לפי הסדר ,ביותר יםהגבוה הישרדות היחסיתהשיעורי בקרב נשים יהודיות
  .ושדשל העור התריס, מלנומה 

 

 לאוםי מין ובאתרים נבחרים, לפ )%( שנים 5-הישרדות יחסית ל - 1 טבלה

תקופת 
 האבחנה

סרטן המעי הגס  סרטן השד כלל האתרים לאום ומין 
 והחלחולת

סרטן 
 הערמונית

      

 75.4 55.7 -- 53.0 גברים יהודים 1991-1995

 -- 55.4 78.1 62.0 נשים יהודיות 

 57.5 53.1 -- 42.9 גברים ערבים 

 -- 45.6 66.8 57.0 נשים ערביות 

 85.2 59.5 -- 58.5 גברים יהודים 1996-2000

 -- 59.4 84.1 67.2 נשים יהודיות 

 84.3 51.9 -- 50.2 גברים ערבים 

 -- 52.6 73.5 63.8 נשים ערביות 

 93.3 67.4 -- 65.4 גברים יהודים 2001-2006

 -- 66.3 87.2 71.3 נשים יהודיות 

 85.8 61.0 -- 55.3 גברים ערבים 

 -- 57.0 78.4 66.9 נשים ערביות 
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V. מבוא ושיטות 
 

 רקע

עם עליית תוחלת החיים וצמצום חלקה של התחלואה הזיהומית הודות למערך חיסונים יעיל ולתרופות 
אנטיביוטיות מתקדמות,  עלה חלקן של המחלות הכרוניות בנטל התחלואה באוכלוסייה. הסיכון המצטבר 

. הסיכון 35%-וזה של אישה יהודית, כ 40%-הוא ככיום של גבר יהודי בישראל לחלות בסרטן במהלך חייו 
 , בהתאמה.25%-ו 34%-המצטבר לסרטן במהלך החיים בקרב גברים ונשים ערביים הוא כ

מהוות מחלות הסרטן את סיבת  1999מחלות ממאירות הן מחלות כרוניות, עם קטלניות גבוהה יחסית. מאז 
ותה השנתית. לפיכך, אחת ממטרות העל של מכלל התמ 25%-המוות המובילה בישראל, האחראית על כ

תכניות לגילוי מוקדם של סרטן היא לאתר גידולים ממאירים בשלבי התפתחות ראשוניים ובכך לאפשר את 
שינוי מהלך המחלה ואת שיפור הפרוגנוזה. מטרתם של הטיפולים השונים לסרטן, זהה; למנוע, במידת 

ותוספת שנות חיים איכותיות וחופשיות מהמחלה האפשר, מוות מהמחלה, ולאפשר הישרדות ארוכה 
 ומסיבוכיה.

. ההישרדות נמדדת באחוזים ומתארת (Survival)של מטרות אלה הוא מדד ההישרדות שגתן מדד מקובל לה
את אחוז הנותרים בחיים )השורדים( מקרב החולים במחלה מסוימת לאחר פרק זמן מוגדר, לרוב חמש שנים 

לפעמים גם עשור ויותר. במילים אחרות, ההישרדות מתארת כמה חולים מכל מאה אך לעיתים גם שנה בלבד ו
 עדיין חיים מספר נקוב של שנים לאחר האבחנה.

מחושבת כשיעור חולי הסרטן ששרדו  (Observed survival)"הישרדות אבסולוטית" או "הישרדות נצפית" 
באותה עת. הגדרה זו מתעלמת מהעובדה  בתום תקופה נקובה ממועד אבחנת המחלה, מכלל החולים שאובחנו

הישרדותם של מי שאינם חולים בסרטן במהלך אותה תקופה נקובה איננה שלמה. מדד "ההישרדות גם ש

, אשר מבטא את שיעור החולים ששרדו תקופה נקובה מקרב כלל החולים ביחס (Relative survival)היחסית" 
, לאום( באוכלוסייה הכללית במהלך אותה תקופה, לוקח לשיעור ההישרדות של עמיתיהם )תואמי מין, גיל

זאת בחשבון. במילים אחרות, מדד ההישרדות היחסית מבטא את היחס שבין ההישרדות הנצפית בחולי 
הסרטן לעומת ההישרדות הנצפית באוכלוסייה הכללית ומתאר, למעשה, את עודף התמותה בחולי סרטן 

חישוב ההישרדות היחסית, נלקחות בחשבון הסיבות לתמותה  שמעבר לתמותה הכללית באוכלוסייה. בעת
 הכללית באוכלוסייה.

נתוני ההישרדות הם מדד חשוב לאיכות הטיפול בסרטן וליעילותן של תכניות לאבחון מוקדם. ניטור שיעורי 
ההישרדות מאפשר מעקב אחרי הצלחותיהן של תכניות התערבות שונות וטכנולוגיות טיפול חדשות. למידת 

השפעה של גורמים כדוגמת גיל, מין, מיקום גיאוגרפי ולאום על ההישרדות מסרטן יש חשיבות בזיהוי ה
קבוצות אוכלוסייה, אזורים גיאוגרפיים ותחומים ספציפיים של אי שוויון ובתכנון התערבויות לשיפור 

 .(1) הנגישות לטיפול והטיפול עצמו

, מידע 1991-2006יחסית לחמש שנים מסרטן בישראל בשנים הישרדות ההשל בדו"ח זה נציג נתונים רלבנטיים 
 שיכול לשמש קובעי מדיניות, ספקי שירות, חוקרים, רופאים ואזרחים המעוניינים בנושא.

 

 מטרות

  שנים עבור כלל המחלות הממאירות שאובחנו עד חמש לתאר את המגמות בהישרדות היחסית
יהודים )בוצת אוכלוסיה קלפי , 2001-2006, 1996-2000, 1991-1995בישראל בשלוש תקופות: 

 , מין, גיל בעת האבחנה ומיקום גיאוגרפי.(וערבים

  2שנים עבור מחלות סרטן ספציפיות )כמפורט בטבלה עד חמש לתאר את המגמות בהישרדות היחסית 
מין, גיל בעת  לפי קבוצת אוכלוסיה, ( בתקופות הזמן הרלבנטיות, מחלותה סוגי -בפרק "שיטות" 

 המחלה בעת האבחנה ומיקום גיאוגרפי.האבחנה, שלב 
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 יטותש

 

 אוכלוסייה

מכלל תושבי  21%-מכלל תושבי המדינה( והערבית )כ 75%-פרסום זה מתייחס לאוכלוסייה היהודית )כ
נוצרים שאינם ערבים וכאלה  -המדינה( בישראל בשנים הרלבנטיות. אין התייחסות לקבוצת ה"אחרים" 

לל תושבי המדינה הואיל ואין עבור קבוצה זו נתוני פילוח מדויקים על מכ 4%-המהווה כ -ללא סיווג דת 
 פי גיל ומין ולכן אין אפשרות לחשב עבורה נתונים מדויקים.

 סוגי המחלות

 in). גידולים סרטניים ממוקדים (3)קוד התנהגות הפרסום מתייחס לכלל המחלות הממאירות החודרניות 

situ)  גידולים שפירים  למעט, לא נכללים בפרסום זה (0ים )קוד התנהגות וגידולים שפיר (2)קוד התנהגות
 .של המח ומערכת העצבים המרכזית

אבחנות  לא נכללוהבסיס לאבחנות הנכללות בפרסום זה הוא פתולוגי, המטולוגי, או תיעוד רפואי אחר. 

מקרים אלה תאריך . הסיבה לכך היא כי ב(Death certificates only)המבוססות על תעודות פטירה בלבד 
 האבחנה הוא תאריך הפטירה ואין אפשרות לחשב הישרדות. 

בנוסף התייחסנו לסוגי סרטן נבחרים. סדר הפרקים בפרסום משקף את שכיחותם של גידולים אלה 
מתארת את סוגי הגידולים הספציפיים אליהם  2טבלה )בסדר יורד(.  2011באוכלוסיית ישראל בשנת 

 מתייחס הפרסום.

  1(בלבד אתרי הסרטן המוצגים בדו"ח )גידולים ממאירים חודרניים – 2 טבלה

 – Site International Classification of Diseases אתר

Oncology - version 3 – (ICD-O-3) 

 Site/histology codes* 

-Stomach cancer (invasive) C16.0-C16.9; excluding histology codes 9050 קיבה

9055, 9140, 9590-9989 

 Colorectal cancer מעי גס וחלחולת

(invasive) 

C18.0-C20.9; excluding histology codes 9050-

9055, 9140, 9590-9989 

-Liver cancer (invasive) C22.0, C22.1; excluding histology codes 9050 כבד

9055, 9140, 9590-9989 

 Pancreatic cancer לבלב

(invasive) 

C25.0-C25.9; excluding histology codes 9050-

9055, 9140, 9590-9989 

-Lung cancer (invasive) C34.0-C34.9; excluding  histology codes 9050 ריאה

9055, 9140, 9590-9989 

 Malignant melanoma of מלנומה ממאירה של העור

skin (invasive) 

C44.0-C44.9, excluding histology codes 9050-

9055, 9140, 9590-9989 

-Breast cancer (invasive) C50.0-C50.9; excluding  histology codes 9050  שד 

9055, 9140, 9590-9989  

 

                                                           
1
 נטיים ולא על פי סדר השכיחות בפועלבהרל ICD-O-3-ל פי סדר עולה של קודי הסדר האתרים בטבלה נקבע ע 
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 – Site International Classification of Diseases אתר

Oncology - version 3 – (ICD-O-3) 

 Site/histology codes* 

 ,Ovary cancer (invasive) C56.9; excluding histology codes 9050-9055 שחלה

9140, 9590-9989 

המח ומערכת העצבים 
המרכזית )גידולים שפירים 

 וממאירים(

Brain and central nervous 

system tumors (benign and 

malignant) 

C70.0-C72.9; excluding  histology codes 9050-

9055, 9140, 9590-9989 

 ,Prostate cancer (invasive) C61.9; excluding histology codes 9050-9055 ערמונית

9140, 9590-9989 

-Kidney cancer (invasive) C54.9, C65.9; excluding histology codes 9050 כליה

9055, 9140, 9590-9989 

בלוטת המגן )בלוטת 
 התריס(

Thyroid cancer (invasive) C73.9; excluding histology codes 9050-9055, 

9140, 9590-9989 

 Non-Hodgkin lymphoma לימפומה שאיננה הודג'קין

(NHL) 

Histology codes 9590-9596, 9670-9729, 9740, 

9741, 9750-9758 

 Hodgkin lymphoma (HL) Histology  codes 9650-9667 לימפומת הודג'קין

-Leukemia Histology codes 9733, 9743, 9800-9948, 9963 ליקמיה

9964  

 קבוצת גיל

סרטן בילדים ובבני נוער 
 ( 0-19)גילאי 

Cancer in children and 

adolescents aged 0-19y 

All topography/histology codes excluding 8050-

8090 combined with C44.0-C44.9 

 2012חדשים שהוכנסו בשנת לא כולל קודים * 

 
 חישוב ההישרדות

 תקופת ההישרדות

נערכו עבור תקופה של חמש שנים מיום אבחנת המחלה. נהוג להניח כי בפרסום הנוכחי חישובי ההישרדות 
חמש שנים אחרי האבחנה  קיימת התייצבות בשיעורי ההישרדות. במילים אחרות, המתאם בין מי ששרדו 

בין מי שישרדו עוד שנים ארוכות לאחר מכן, גבוה למדי. אחת הסיבות לכך חמש שנים לאחר האבחנה ל
שלוש שלאחר האבחנה, והחל מהשנה -היא, כי עיקר התמותה ממחלות ממאירות מתרחשת בשנתיים

השלישית ברוב המחלות הממאירות מתייצב שיעור השורדים )ערכים אלה משתנים כמובן במידה מסוימת 
 בין המחלות השונות(.

וב הישרדות לעשר שנים מיום אבחנת המחלה משקף את תוצאות הטיפול לאורך זמן וכולל גם חיש
משתנים של הישנות המחלה, שלעיתים חוזרת אחרי יותר מחמש שנים, ומצבו הכללי של החולה. לא 

 התייחסנו למדד זה בפרסום הנוכחי.

 

 ההישרדות מקורות הנתונים העיקריים לחישוב

 בישראל )מקור לנתוני המונה(.הרישום הלאומי לסרטן  .1
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החולים במחלות ממאירות, סרטן ממוקד  אזרחיםרישום מבוסס אוכלוסייה המרכז את נתוני כלל ה
 1982ומאז  1960ומחלות שפירות של המח ומערכת העצבים המרכזית בישראל. הרישום הוקם בשנת 

-לגידולים מוצקים ו 94%)הדיווח לרישום הוא חובה על פי חוק. רמת השלמות של הנתונים גבוהה 
 (. 2005, עפ"י הסקר האחרון שהתייחס לשנת לגידולים של מערכת הדם והלימפה 85%

 מרשם האוכלוסין )מקור לנתוני המכנה(. .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )מקור לשיעור התמותה הצפוי באוכלוסייה הכללית(. .3

 

 משך המעקב

; 1991-1995שהוגדרו על פי שנת האבחנה שלהם:  חישובי ההישרדות התייחסו לשלוש קבוצות חולים
. המטרה הייתה ליצור קבוצות שיאפשרו מעקב שלם בן חמש שנים אחרי כל 2001-2006; 1996-2000

 החולים. 

בינואר של השנה  1-בכל אחת מתקופות הזמן, תחילת המעקב נקבעה על פי תאריך האבחנה, החל מה
, בהתאמה(. תום המעקב נקבע לתאריך של חמש שנים 1.1.2001, 1.1.1996, 1.1.1991הראשונה בתקופה )

זכו   31.12.2006-מה שקרה קודם. באופן זה, גם מי שאובחנו ב -מאז תאריך האבחנה, או תאריך הפטירה 
, המועד האחרון עבורו נתוני התמותה היו מעודכנים בעת 31.12.2011-למעקב מלא של חמש שנים עד ה

 הכנת פרסום זה.

שאובחנו עם סרטן ראשוני נוסף, תאריך האבחנה של הגידול החודרני הראשון שימש כבסיס עבור מי 
לחישוב ההישרדות היחסית החמש שנתית בהתייחס לכלל סוגי הסרטן. עבור אתרי מחלה ספציפיים, 

 תאריך האבחנה הרלבנטי שימש כבסיס לחישוב ההישרדות היחסית החמש שנתית הספציפית.

 

 נוסחת החישוב

כיחס שבין שיעור ההישרדות הנצפה  Ederer II (2)רדות היחסית לחמש שנים חושבה על פי שיטת ההיש
)סך המקרים ששרדו בפועל מאז האבחנה מכלל החולים( החמש שנתי המצטבר לבין שיעור ההישרדות 

רי , וזאת בהתבסס על שיעוומספר השניםהצפוי החמש שנתי באוכלוסייה הכללית, תואמת גיל, מין, לאום 

היא השיטה המקובלת והמומלצת להצגת פרסומים  Ederer IIהתמותה הסגולית הצפויה בה. שיטת 
 לאומיים לגבי שיעור ההישרדות מסרטן.

 לכל סוג מחלה, מין, לאום ותקופה, ההישרדות היחסית חושבה כ:

 

 

 

 

 שלב המחלה בעת האבחנה

. על פי SEER Summary Staging (3)-שלב המחלה המדווח לרישום הלאומי לסרטן מקודד בשיטת ה

המחלה השונים מתחלקים על פי מידת  המקובלת, שלבי TNM-שיטה זו, השונה במקצת משיטת ה
רוב, להשתמש בטבלה יות של הגידול. אין טבלת המרה אחידה בין שתי השיטות אולם ניתן, בקודרנהח

 הבאה לצורך זה.

 הישרדות נצפית בקרב החולים 
 הישרדות צפויה באוכלוסייה הכללית )תואמת גיל, מין, לאום, תקופת זמן(
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 המחלהקידוד שלבי  – 3 טבלה

 SEER-שלב לפי ה

Summary staging 

 TNM-הקבלה ל תיאור השלב

 0 (in situ)גידול ממוקד  0

 (localized)גידול חודרני מקומי  1

 )גידול שהתפשט בתוך באיבר ממנו צמח(

1 

 (regional)גידול אזורי  2

 )גידול שחורג מגבולות האיבר ממנו צמח(

 בלבד עם חדירה ישירה לרקמות סמוכות

2-3 

 

 

 גידול  אזורי עם חדירה למערכת הלימפה 3 
 האזורית בלבד

לרקמות סמוכות הן גידול אזורי עם חדירה  4
 האזורית למערכת הלימפה הןו

 גידול אזורי , ללא פירוט אופי החדירה 5

 4 (metastatic)גידול גרורתי  7

  לא ידוע 9

 

 חלוקה גיאוגרפית

טטיסטיקה מתייחסים לחלוקת המדינה לשבעה מחוזות, מהם שלושה משרד הפנים והלשכה המרכזית לס
 ומחוז הדרום, המרכז, הצפון: מרחביים וחיפה וארבעה מחוזות אביב תל, מחוזות עירוניים: ירושלים

בניתוחים לפי מחוז בפרסום זה התייחסנו לשישה מחוזות בלבד: ירושלים, תל אביב, . ושומרון יהודה
. מחוז יהודה ושומרון אינו מוצג משום שהנתונים לגבי מקרי הסרטן במחוז זה חיפה, צפון, מרכז ודרום

 אינם שלמים שכן חלק מהחולים אינם תושבי ישראל ולכן לא מחויבים בדיווח לרישום.

כולל אלה החולים שאובחנו בישראל,  לכללהחולים, ההתייחסות היא  מספריעם זאת, כאשר מוצגים 
 מחוז יהודה ושומרון. מ

 

 ת הנתוניםהצג

הנתונים מוצגים בעיקר באמצעות טבלאות ותרשימים. הטבלאות מתייחסות בחלקן למספרי החולים 
( בחתכים שונים. גם התרשימים מתייחסים אחוזהשלמים ובחלקן להישרדות היחסית לחמש שנים )

דות על פי בעיקרם לשיעורי ההישרדות על פי חתכים שונים. כן מוצגות מפות המתארות את שיעורי ההישר
 מחוז בחתכים שונים.

אולם לא חושבו השיעורים המתאימים חולים הוצגו המספרים הרלבנטיים  50-בתאים שהכילו פחות מ
  .ופיע בטבלאות אולם לא בתרשימים ובמפותמהמידע בגלל חשש לאי יציבות של התוצאות ולכן 
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VI. תוצאות 

 סרטןה אתרי ללכ .א
 

 האוכלוסיה כלל -לאום, קבוצת גיל ומין  , לפי תקופת אבחנה סרטן עם שאובחנו האנשים מספר -4 טבלה

  

קבוצת  
 גיל

  

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 4495 4843 66369 60139 2608 2880 49575 42193 1686 1998 40592 35492 סה"כ

0-19 817 719 211 161 763 625 232 168 1007 875 336 294 

20-49 4183 9455 418 608 4856 10550 656 957 5980 13286 1044 1642 

50-64 7920 10219 633 497 10011 13449 881 797 15522 19437 1478 1366 

65+ 22572 20199 736 420 26563 24951 1111 686 37630 32771 1985 1193 
 

            יהודים - מחוז ,מין, לפי תקופת אבחנהסרטן  עם שאובחנו אנשיםה מספר -5 טבלה

 
1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 5715 4652 4048 3271 3579 3026 מחוז ירושלים
 6351 5742 4645 4006 3542 3136 מחוז הצפון
 10480 9597 8310 7057 6778 6024 מחוז חיפה

 16578 15023 11345 9474 8678 7687 מחוז המרכז
 17286 15893 14381 12411 13335 11748 מחוז תל אביב
 8736 8284 6228 5483 4262 3588 מחוז הדרום

 

  ערבים - מחוז, מין, לפי תקופת אבחנהסרטן  עם שאובחנו אנשיםה מספר -6 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 745 664 448 470 145 152 מחוז ירושלים

 2173 2474 1251 1438 870 1072 מחוז הצפון

 778 852 435 487 338 374 מחוז חיפה

 446 478 282 280 176 208 מחוז המרכז

 237 285 135 158 95 134 מחוז הדרום
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 גברים יהודים - גיל קבוצת, לפי תקופת האבחנה מסרטן)%( שנים  5-יחסית להישרדות  -1 תרשים

 

 
 נשים יהודיות - גיל קבוצת, לפי תקופת אבחנהמסרטן )%( שנים  5-יחסית להישרדות  -2 תרשים
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 גברים ערבים -גיל  קבוצת, לפי תקופת אבחנהמסרטן )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל  -3 תרשים

 

 
 נשים ערביות - גיל קבוצת, לפי תקופת האבחנהמסרטן )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל -4 תרשים
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 גברים יהודים - 2001-2006לעומת  1991-1995בתקופה  (%) שנים 5-ל יחסית הישרדות -5 תרשים

 2001-2006גברים יהודים,    1991-1995גברים יהודים, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001-2006 גברים יהודים, -מחוז  מסרטן לפי)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל -6 תרשים
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 נשים יהודיות – 2001-2006לעומת  1991-1995בתקופה  (%) שנים 5-ל יחסית הישרדות -7 תרשים

 2001-2006נשים יהודיות,    1991-1995נשים יהודיות, 

 

 
 

 

 

 

  2001-2006נשים יהודיות,  -לפי מחוז )%( שנים  5-יחסית להישרדות  -8 תרשים
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 גברים ערבים – 2001-2006לעומת  1991-1995בתקופה  (%) שנים 5-ל יחסית רדותהיש -9 תרשים

 2001-2006גברים ערבים,    1991-1995גברים ערבים, 

 

 

 

 

 

 

     2001-2006גברים ערבים,  -לפי מחוז )%( שנים  5-יחסית להישרדות  -10 תרשים
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 נשים ערביות – 2001-2006לעומת  1991-1995בתקופה  (%) שנים 5-ל יחסית הישרדות -11 תרשים

 2001-2006נשים ערביות,    1991-1995נשים ערביות, 

 

  

 

 

 

 2001-2006ות, ערבינשים  -לפי מחוז )%( שנים  5-יחסית להישרדות  -12 תרשים
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 גברים יהודים
 

גברים ישראל,   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנהמסרטן )%( יחסית הישרדות  -13 תרשים
 יהודים          

   
 

 

ירושלים, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו ת אבחנהלפי תקופמסרטן  )%(הישרדות יחסית  -14 תרשים
           גברים יהודים
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צפון, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו אבחנהלפי תקופת  )%( מסרטןהישרדות יחסית  -15 תרשים
           גברים יהודים

    

 

 

 

חיפה, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו האבחנהלפי תקופת)%( מסרטן שרדות יחסית הי -16 תרשים
              גברים יהודים
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מרכז, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -17 תרשים
           גברים יהודים

   

 

 

 

תל אביב, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -18 תרשים
           םגברים יהודי
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דרום, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -19 תרשים
           יהודיםגברים 

    

 

 

 נשים יהודיות

 

נשים  ישראל,  - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -20 תרשים
 יהודיות          
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ירושלים, מחוז   - שנים מאז האבחנהמספר הו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -21 תרשים
 נשים יהודיות          

 
 

 

 

 

צפון, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו אבחנהלפי תקופת )%( מסרטן הישרדות יחסית  -22 תרשים
 נשים יהודיות          
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חיפה, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנהטן )%( מסרהישרדות יחסית  -23 תרשים
           נשים יהודיות

   

 

 

 

מרכז, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -24 תרשים
 נשים יהודיות          
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תל אביב, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -25 תרשים
 נשים יהודיות          

 
 

 

 

 

דרום, מחוז   - מספר השנים מאז האבחנהו לפי תקופת אבחנה)%( מסרטן הישרדות יחסית  -26 תרשים
 נשים יהודיות          
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 רביםע גברים

 

גברים ישראל,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופתהאבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -27 תרשים
                 ערבים

 

 

 

 מחוז ירושלים,  -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -28 תרשים
   ם       ערביגברים 
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מחוז הצפון,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -29 תרשים
 ים          ערבגברים 

    

 

 

 

מחוז חיפה,   -מאז האבחנהמספר השנים לפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -30 תרשים
 ים          ערבגברים 
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 מחוז המרכז,  -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -31 תרשים
 ים          ערבגברים 

   

 

 

לפי רטן בכלל האתרים מסבגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית 
 תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב גברים ערבים במחוז תל אביב 

 
 

מחוז הדרום,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -32 תרשים
 גברים ערבים          
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 נשים ערביות

 

נשים ישראל,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( שרדות יחסית הי -32 תרשים
           ערביות

 

 

 
 

 

מחוז ירושלים,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -33 תרשים
          נשים ערביות
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מחוז הצפון,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -34 תרשים
 נשים ערביות         

  

 

 

 

מחוז חיפה,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( הישרדות יחסית  -36 תרשים
 נשים ערביות         
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מחוז המרכז,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן ( )%הישרדות יחסית  -37 תרשים
 נשים ערביות         

    

 

 

לפי מסרטן בכלל האתרים בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית 
 תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות במחוז תל אביב

 

 

מחוז הדרום,   -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן )%( ות יחסית הישרד -38 תרשים
 נשים ערביות         
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 סרטןה אתרי כלל -סיכום 

 והמין האוכלוסייה קבוצות וברוב האוכלוסייה בכלל הזמן לאורך היחסית בהישרדות שיפור נצפה. 

  חר האבחנה.חדה יותר בשנים הראשונות שלא היחסיתהירידה בהישרדות 

 ערבים. שבקרב מזאת גבוהה יהודים היחסית בקרב ההישרדות, והמין הגיל קבוצות ברוב 

 זה ממצא. גברים שבקרב מזאת גבוהה נשים בקרב היחסית ההישרדות, והלאום הגיל קבוצות ברוב 

, באירופה מדינות במספר יחסית מסרטן הישרדות שבדק, Eurocare-את ממצאי מחקר ה תואם

 .(4) נשים בקרב  survival advantage ל יתרון השרדותי = ע ודיווח

 חדה יותר בגילאים המבוגרים היחסיתיהודים מגמת השיפור בהישרדות ב. 

 מחוזות בתושבי ביותר הגבוהה היא שנים לחמש היחסית ההישרדות, ערביות ונשים יהודים בקרב 
 ההישרדות, ערבים גברים בקרב, תזא לעומת. הדרום מחוז בתושבי ביותר והנמוכה, ומרכז ירושלים
 .המרכז במחוז, ביותר והנמוכה, חיפה מחוז תושבי בקרב היא ביותר הגבוהה היחסית
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 (Invasive) חודרני שד סרטן .ב
 

  מאובחן בנשים, ולכן התמקדנו בנשים בלבד להצגת  (99%)שד גידולים חודרניים בהרוב המכריע של
  .חישובי ההישרדות היחסית

 לם מקרים של סרטן שד ראשוני כגידול ראשון.המקרים הם כו 

  100%-שד עומדים על כממוקד של הכיוון ששיעורי ההחלמה מסרטן מהתמקדנו בסרטן שד חודרני. 
 

 נשים -לפי תקופת אבחנה, לאום וקבוצת גיל  חודרני של השד סרטן עם שאובחנו מספר הנשים -7 טבלה
  באוכלוסיה כללב

וצת גילקב   

  

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערביות יהודיות ערביות יהודיות ערביות יהודיות

 1238 18223 725 14465 398 11444 סה"כ

20-49 3255 190 3545 322 4178 563 

50-64 3522 150 4864 268 6682 434 

65+ 4667 58 6056 135 7363 241 

 

 יהודיות - ומחוז לפי תקופת אבחנה סרטן חודרני של השד עם שאובחנו מספר הנשים -8 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 1739 1278 1111 מחוז ירושלים

 1732 1340 945 מחוז הצפון

 2654 2330 1804 מחוז חיפה

 4761 3374 2570 מחוז המרכז

 4841 4178 3748 מחוז תל אביב

 2458 1900 1189 מחוז הדרום

 

 ערביות - ומחוז לפי תקופת אבחנה סרטן חודרני של השד עם שאובחנו מספר הנשים -9 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 232 148 46 מחוז ירושלים

 594 342 208 מחוז הצפון

 213 118 85 מחוז חיפה

 119 87 30 מחוז המרכז

 .. .. .. מחוז תל אביב
 41 21 14 מחוז הדרום
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נשים  -גיל  קבוצת, לפי תקופת אבחנהשד מסרטן חודרני של ה)%( שנים  5-יחסית להישרדות  -39 תרשים
 יהודיות

 

 

 

נשים  -ומחוז  לפי תקופת אבחנהמסרטן חודרני של השד )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל -40 תרשים
  תיהודיו
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נשים  -גיל  קבוצת, שנים )%( מסרטן חודרני של השד לפי תקופת אבחנה 5-הישרדות יחסית ל - 41 תרשים
 ערביות

 

 

 

נשים  -ומחוז  לפי תקופת אבחנהמסרטן חודרני של השד )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 42 תרשים
 תערביו
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 נשים יהודיות

 

מספר השנים מאז אבחנה ו תקופת לפי מסרטן חודרני של השד)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 43 תרשים
 יהודיות נשים - האבחנה

    

  

 

 

 מספר השנים מאזאבחנה ו תקופת לפי מסרטן חודרני של השד)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 44 תרשים
 יהודיות נשים - 20-49בבנות  האבחנה
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מספר השנים מאז אבחנה ו תקופת לפי מסרטן חודרני של השד)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 45 תרשים
 יהודיות נשים -50-64בבנות  האבחנה

   

 

 

 

מאז מספר השנים אבחנה ו תקופת לפי מסרטן חודרני של השד)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 46 תרשים
 תיהודיו נשים -+65בבנות  האבחנה
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 ושלב האבחנה מאז השנים מספר לפי השד של חודרני מסרטן)%(  שנים 5-ל יחסית הישרדות - 47תרשים 
  יהודיות נשים -2001-2006, האבחנה בעת

 

   

 

 

 

 נשים ערביות

 

מספר השנים מאז בחנה וא תקופת לפי מסרטן חודרני של השד)%( שנים  5-הישרדות יחסית ל - 48 תרשים
 נשים ערביות - האבחנה
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אבחנה ומספר השנים מאז  תקופת לפי שנים )%( מסרטן חודרני של השד 5-הישרדות יחסית ל - 49תרשים 
 ערביות נשים - 20-49בבנות  האבחנה

   

 

 

השנים מאז אבחנה ומספר  תקופת לפי שנים )%( מסרטן חודרני של השד 5-הישרדות יחסית ל - 50 תרשים
   ערביות נשים -50-64בבנות  האבחנה
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אבחנה ומספר השנים מאז  תקופת לפי שנים )%( מסרטן חודרני של השד 5-הישרדות יחסית ל - 51 תרשים
 ערביות נשים -+65בבנות  האבחנה

   

 

 הנתונים המספריים לא איפשרו פילוחים נוספיםכמוסבר בפרק ה"שיטות", 

 

 בנשיםשל השד  רניחוד סרטן - סיכום

 בכל המחוזות 80%מעל היו  2001-2006-בהיחסית לסרטן השד הישרדות ה ישיעור. 

 וערביות יהודיות נשים בקרב הזמן לאורך שנים לחמש היחסית בהישרדות מתמיד שיפור נצפה.  

 ערביות נשיםבהשוואה ל יהודיות נשים בקרב יותר היחסית גבוהה נמצא כי ההישרדות. 

 50  גילהגבוהה יותר בקבוצת  השד של חודרני סרטן עם שאובחנו היחסית של נשים ותההישרד, כיום-
 .אחרות גיל קבוצות לעומת 64

 היתה מוקדם בשלב שאובחן שד סרטןמ שנים 5-ל היחסית ההישרדות( 2001-2006) האחרונה בתקופה 
 בעת אזורי באופן שהתפשט השד של חודרני סרטןבמקרים של  85%-ל ירד זה שיעור. 99% כמעט

. 21% היה השד של גרורתי סרטן עם שאובחנו מי בקרב שנים 5-ל תהיחסי ההישרדות שיעור. האבחנה
 חודרני סרטן עם שאובחנו חולות של שנים 5-ל יחסיתה ההישרדות הברית בארצות, השוואה לצורך

 מחלה עם שאובחנו השד סרטן חולות שלהיחסית  וההישרדות, 100% היא 1-ו 0 בשלבים השד של

 .(5) 22% היא גרורתית
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 של הערמונית (invasive)חודרני  סרטן .ג
 

 -חודרני של הערמונית לפי תקופת אבחנה, לאום וקבוצת גיל  סרטן עם שאובחנו מספר הגברים -10 טבלה
 גברים בכלל האוכלוסייה

 קבוצת גיל
1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 523 12334  249  7302 145  5672 סה"כ

50-64 875 26 1449 62 2998 128 

65+ 4778 118 5806 186 9336 385 
 

 -שנים )%( מסרטן חודרני של הערמונית לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל - 52 תרשים
 גברים יהודים

 

 -שנים )%( מסרטן חודרני של הערמונית לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל - 53 תרשים
 גברים ערבים
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 גברים יהודים

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  הערמונית של חודרני מסרטן)%( הישרדות יחסית  -54 תרשים
 יהודים גברים -האבחנה 

    

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64בבני  הישרדות יחסית )%( מסרטן חודרני של הערמונית -55 תרשים
 יהודים  גברים -השנים מאז האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  65בבני + הערמונית של חודרני הישרדות יחסית )%( מסרטן -56 תרשים
  יהודים  גברים  - מאז האבחנה

 

 

 

 גברים ערבים

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  הערמונית של חודרני מסרטן)%( הישרדות יחסית  -57 תרשים
 ערבים גברים -האבחנה 
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אבחנה ומספר תקופת לפי  50-64בבני  הישרדות יחסית )%( מסרטן חודרני של הערמונית -58 תרשים
 ערבים  גברים -השנים מאז האבחנה 

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  65בבני + הערמונית של חודרני הישרדות יחסית )%( מסרטן -59 תרשים
 ערבים גברים  - מאז האבחנה

 

 

 חודרני של הערמונית סרטן -סיכום 

 ערבים. שבקרב מזו גבוהה יהודים היחסית בקרב ההישרדות 

 דים.שנים לאורך התקופות בגברים יהו 5-נצפה שיפור בהישרדות היחסית ל 

 בגברים ערבים. 2001-2006לבין  1996-2000שנים בין  5-לא נצפה שיפור בהישרדות היחסית ל 

  65ובני  50-64שיעור ההישרדות היחסית היה דומה בקרב בני.+ 

 85%היו מעל  2001-2006-שנים מסרטן הערמונית ב 5-שיעורי ההישרדות היחסית ל. 
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 הגס והחלחולת המעי סרטן .ד
 

לפי תקופת אבחנה, לאום, קבוצת גיל  המעי הגס והחלחולת סרטן עם שאובחנו אנשיםהמספר  -11 טבלה
 כלל האוכלוסייה -ומין 

קבוצת 
 גיל

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 473 496 8484 8915 229 280 6421 6501 143 150 5197 5562 סה"כ

20-49 349 397 37 31 352 445 44 60 471 540 80 116 

50-64 1147 1144 58 46 1401 1432 108 81 2020 1946 182 167 

65+ 4061 3653 55 66 4748 4540 125 88 6420 5994 233 189 

 

 -שנים )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-חסית להישרדות י -60 תרשים
 גברים יהודים

 

 -שנים )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל -61 תרשים
 נשים יהודיות
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 -שנים )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל -62 תרשים
 גברים ערבים

 

 

 

 -אבחנה וקבוצות גיל המעי הגס והחלחולת לפי תקופת שנים )%( מסרטן  5-הישרדות יחסית ל -63 תרשים
 נשים ערביות
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 גברים יהודים

 

מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז )%( הישרדות יחסית  -64 תרשים
 גברים יהודים -האבחנה 

 

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  20-49מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -65 תרשים
 גברים יהודים -השנים מאז האבחנה
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לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -66 תרשים
 גברים יהודים -השנים מאז האבחנה

 

 

 

+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים 65מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -67 תרשים
 גברים יהודים -מאז האבחנה
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גברים   -קבוצות גיל ושלב בעת האבחנה  )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי הישרדות יחסית -68 תרשים
 יהודים

  

 
 

 נשים יהודיות

 

הישרדות יחסית )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת  לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  -69 תרשים
 נשים יהודיות  -האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה ומספר  20-49ולת בבנות מסרטן המעי הגס והחלח הישרדות יחסית )%( -70 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה

 

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64מסרטן המעי הגס והחלחולת בבנות  הישרדות יחסית )%( -71 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה
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פי תקופת אבחנה ומספר + ל65מסרטן המעי הגס והחלחולת בבנות  הישרדות יחסית )%( -72 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה

 

 

 

נשים  -קבוצות גיל ושלב בעת האבחנה  הישרדות יחסית )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי -73 תרשים
 יהודיות
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 גברים ערבים

 

 אבחנה ומספר השנים מאזתקופת הישרדות יחסית )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי  -74 תרשים
 גברים ערבים -האבחנה 

    

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  20-49מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -75 תרשים
 םערבי גברים -השנים מאז האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -76 תרשים
 ערבים םגברי -השנים מאז האבחנה 

 

 

 

 

+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים 65מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -77 תרשים
 ערבים גברים -מאז האבחנה 
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 נשים ערביות

 

אבחנה ומספר השנים מאז תקופת הישרדות יחסית )%( מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי  -78 תרשים
 1991-2006נשים ערביות  -האבחנה 

   

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  20-49מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -79 תרשים
 נשים ערביות -השנים מאז האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -80 תרשים
 נשים ערביות -השנים מאז האבחנה 

 

 

אבחנה ומספר השנים תקופת + לפי 65מסרטן המעי הגס והחלחולת בבני  הישרדות יחסית )%( -81 תרשים
 נשים ערביות -מאז האבחנה 

 

 

 הגס והחלחולת המעי סרטן -סיכום 

 גברים. שבקרב מזו גבוהה נשים בקרב היחסית ההישרדות 

 בשנים מאוחר יותר )נו שנים מסרטן המעי הגס והחלחולת במי שאובח 5-שיעורי ההישרדות היחסית ל
 .70%-ל 50%נעו בין  (2001-2006

  ברוב קבוצות המין  2001-2006לבין  1991-1995נצפתה עלייה מתונה בהישרדות היחסית בין השנים
 והאוכלוסייה.

  היה שיעור  2001-2006ביהודים שאובחנו עם סרטן המעי הגס והחלחולת בשלב ממוקד ומקומי בשנים
בנשים. השיעור המקביל במי שאובחנו עם מחלה  90%-בגברים ו 91%נים ש 5-ההישרדות היחסי ל

)הן בגברים והן בנשים(, ואילו במי שאובחנו עם מחלה גרורתית היו שיעורי  66%אזורית היה 
 בנשים. 10%-בגברים ו 14%שנים  5-ההישרדות היחסית ל
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  הסרטן הריא .ה
 

כלל  -אבחנה, לאום, קבוצת גיל ומין לפי תקופת  הריאה סרטן עם ובחנושא מספר האנשים -12 טבלה
 האוכלוסיה

קבוצת 
 גיל

 

 

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 130 816 2924 5398 81 549 2038 4051 49 362 1486 3323 סה"כ

50-64 968 385 179 17 1139 514 235 19 1592 823 328 47 

65+ 2110 959 143 18 2612 1336 253 40 3466 1839 395 62 
 

 

 יהודים -לפי תקופת אבחנה ומחוז  הריאה סרטן עם מספר האנשים שאובחנו -13 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 222 346 159 267 112 206 מחוז ירושלים

 263 588 175 431 122 356 מחוז הצפון

 516 986 355 703 260 598 מחוז חיפה

 685 1255 473 901 320 688 מחוז המרכז

 897 1388 669 1125 557 1072 מחוז תל אביב

 306 766 193 598 108 382 מחוז הדרום
 

 

 ערבים -לפי תקופת אבחנה ומחוז  הריאה סרטן עם מספר האנשים שאובחנו -14 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 15 85 13 68 3 18 מחוז ירושלים

 70 441 44 294 21 198 מחוז הצפון

 18 155 12 101 14 66 מחוז חיפה

 15 84 6 53 4 43 מחוז המרכז

 .. .. .. .. .. .. מחוז תל אביב

 10 34 3 24 2 21 מחוז הדרום
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 גברים יהודים -אבחנה וקבוצות גיל מסרטן הריאה, לפי תקופת )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל -82 תרשים

 

 

 

 נשים יהודיות -מסרטן הריאה, לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל )%( שנים  5-סית להישרדות יח -83 תרשים
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 גברים ערבים -שנים )%( מסרטן הריאה, לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל -84 תרשים

 

 

 

 נשים ערביות -נים )%( מסרטן הריאה, לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל ש 5-הישרדות יחסית ל -85 תרשים
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 גברים יהודים -, מין ומחוז  לפי תקופת אבחנהסרטן הריאה מ)%( שנים  5-ל יחסית הישרדות -86 תרשים

 

 

 

נשים יהודיות,   -, מין ומחוז  לפי תקופת אבחנהטן הריאה מסר)%( שנים  5-ל יחסית הישרדות -87 תרשים
1991-2006 
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 גברים ערבים -, מין ומחוז לפי תקופת אבחנהמסרטן הריאה )%( שנים  5-ל יחסית הישרדות -35 רשיםת

 

 

 

 נשים ערביות -, מין ומחוז  לפי תקופת אבחנהמסרטן הריאה )%( שנים  5-ל יחסית הישרדות -89 תרשים
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 גברים יהודים

 

גברים  - מספר השנים מאז האבחנהתקופת אבחנה ומסרטן הריאה לפי )%( יחסית הישרדות  -90 תרשים
 יהודים

   

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  50-64בבני  ההישרדות יחסית )%( מסרטן הריא -91 תרשים
 יהודים  גברים -האבחנה 
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+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה 65בבני  הישרדות יחסית )%( מסרטן הריאה -92 תרשים
 יהודים  גברים -

 

 

 

 נשים יהודיות

 

נשים  - מספר השנים מאז האבחנהאה לפי תקופת אבחנה ומסרטן הרי)%( הישרדות יחסית  -36 תרשים
 יהודיות
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לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  50-64בבנות  הישרדות יחסית )%( מסרטן הריאה -94 תרשים
 נשים יהודיות –האבחנה 

  

 

 

 

האבחנה + לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז 65בבנות  הישרדות יחסית )%( מסרטן הריאה -95 תרשים
 נשים יהודיות -
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 גברים ערבים

 

גברים  - מספר השנים מאז האבחנהמסרטן הריאה לפי תקופת אבחנה ו)%( הישרדות יחסית  -96 תרשים
 ערבים

 

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  50-64בבני  הישרדות יחסית )%( מסרטן הריאה -97 תרשים
 ערבים  גברים -האבחנה 

 

 



72 
 

+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה 65בבני  ישרדות יחסית )%( מסרטן הריאהה -98 תרשים
 ערבים  גברים -

 

 

 

 נשים ערביות

 

נשים  - מספר השנים מאז האבחנהמסרטן הריאה לפי תקופת אבחנה ו)%( הישרדות יחסית  -99 תרשים
 ערביות

   

 

 

לפי תקופת מסרטן הריאה שרדות היחסית בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההי
 50-64אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות בנות 
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+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז 65בבנות  הישרדות יחסית )%( מסרטן הריאה -100 תרשים
 נשים ערביות -האבחנה 

 

 

 

 הריאה סרטן - סיכום

  נשים ומתחת ב 30%-היו מתחת ל 2001-2006-שנים ב 5-לסרטן הריאה משיעורי ההישרדות היחסית
  .גבריםב 20%-ל

 האוכלוסייה קבוצות ברוב הזמן לאורך היחסית בהישרדותמסוים  שיפור נצפה. 

 גברים שבקרב מזו גבוהה נשים בקרב היחסית ההישרדות, והלאום הגיל קבוצות רובב.  

 טן הריאה.מסר היחסית הישרדותוה מגוריםה מחוזבין  ברורקשר  אין   

 במחקר השתתפור שא אירופהב מדינותבש מזו גבוהה בישראל תההישרדות היחסי Eurocare , בו

 .(4) הריאה סרטןמ 12% שללחמש שנים  יחסית הישרדות על דווח
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 NHLלימפומה שאיננה הודג'קין,   .ו
 

כלל  -ומין  גיל אבחנה, קבוצת תקופת לפי קין'עם לימפומה שאיננה הודג שאובחנו מספר אנשים -15 טבלה
 האוכלוסייה

קבוצת 
 גיל

 

 

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 246 320 2937 2930 154 203 2039 2045 105 132 1592 1597 סה"כ

0-19 91 69 26 13 65 38 29 13 108 53 52 20 

20-49 313 280 48 34 454 347 74 42 526 449 111 94 

50-64 403 368 30 27 508 513 50 46 822 808 74 56 

65+ 790 875 28 31 1018 1141 50 53 1474 1627 83 76 

 

 

 

-אבחנה וקבוצות גיל לפי תקופת  קין'נה הודגשנים )%( מלימפומה שאינ 5-הישרדות יחסית ל -101 תרשים
 גברים יהודים
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  -אבחנה וקבוצות גיל לפי תקופת  קין'שנים )%( מלימפומה שאיננה הודג 5-הישרדות יחסית ל -102 תרשים
 נשים יהודיות

 

 

 

-לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  קין')%( מלימפומה שאיננה הודג שנים 5-הישרדות יחסית ל -103 תרשים
 גברים ערבים
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  -לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  קין'שנים )%( מלימפומה שאיננה הודג 5-הישרדות יחסית ל -104 תרשים
 נשים ערביות

 

 

 

 גברים יהודים

 

הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג'קין לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  -105 םתרשי
 גברים יהודים -האבחנה
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אבחנה ומספר לפי תקופת  0-19בבני  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -106 תרשים
 םבנים יהודי -השנים מאז האבחנה

 

 

 

אבחנה ומספר לפי תקופת  20-49בבני  קין'( מלימפומה שאיננה הודגהישרדות יחסית )% -107 תרשים
 גברים יהודים -השנים מאז האבחנה
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אבחנה ומספר לפי תקופת  50-64בבני  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -108 תרשים
 גברים יהודים -השנים מאז האבחנה

 

 

 

אבחנה ומספר השנים י תקופת + לפ65בבני  קין'שאיננה הודגהישרדות יחסית )%( מלימפומה  -109 תרשים
 םגברים יהודי -מאז האבחנה
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 נשים יהודיות

 

אבחנה ומספר השנים מאז לפי תקופת  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -110 תרשים
 נשים יהודיות -האבחנה

    

 

 

אבחנה ומספר לפי תקופת  0-19בבנות  קין'דגהישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הו -111 תרשים
 בנות יהודיות -השנים מאז האבחנה
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אבחנה ומספר לפי תקופת  20-49בבנות  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -112 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה

 

 

 

אבחנה ומספר לפי תקופת  50-64 בבנות קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -113 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה
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אבחנה ומספר השנים + לפי תקופת 65בבנות  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -37 תרשים
 נשים יהודיות -מאז האבחנה

 

 

 

 גברים ערבים

 

אבחנה ומספר השנים מאז קין לפי תקופת 'מפומה שאיננה הודגהישרדות יחסית )%( מלי -115 תרשים
 גברים ערבים -האבחנה
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אבחנה ומספר לפי תקופת  0-19קין בבני 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -116 תרשים
 גברים ערבים -השנים מאז האבחנה

 

 

 

אבחנה ומספר לפי תקופת  20-49קין בבני 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -117 תרשים
 גברים ערבים -השנים מאז האבחנה
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אבחנה ומספר לפי תקופת  50-64קין בבני 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -118 תרשים
 גברים ערבים -השנים מאז האבחנה

 

 

 

בחנה ומספר השנים א+ לפי תקופת 65קין בבני 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -119 תרשים
 םגברים ערבי -מאז האבחנה
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 נשים ערביות

 

אבחנה ומספר השנים מאז קין לפי תקופת 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -120 תרשים
 נשים ערביות -האבחנה

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מלימפומה שאינה הודג'קין לפי 
   0-19תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות בנות 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר  20-49קין בבנות 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -38 תרשים
 נשים ערביות -השנים מאז האבחנה
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לפי תקופת אבחנה ומספר  50-64קין בבנות 'חסית )%( מלימפומה שאיננה הודגהישרדות י -39 תרשים
 נשים ערביות -השנים מאז האבחנה

 

 

 

+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים 65קין בבנות 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה שאיננה הודג -40 תרשים
 נשים ערביות -מאז האבחנה
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 מפומה שאיננה הודג'קין לי -סיכום 

 .שיעורי ההישרדות היחסית ביהודים גבוהים מאלה שבערבים 

 היה מעל  2001-2006-שנים ב 5-קין ל'הודג שאיננה שיעור ההישרדות היחסית של יהודים עם לימפומה
 בשני המינים. 50%

  שיעור  . בקבוצה זו90%היה מעל ביהודים  2001-2006-שיעור ההישרדות היחסית ב 0-19בגילאי
 ההישרדות היחסית התייצב החל מהשנה השלישית מהאבחנה.

 הן יהודים והן ערביםבקרב מבוגרים הזמן לאורך היחסית בהישרדות שיפור נצפה ,. 

  שיעורי ההישרדות היחסית היו דומים בין שני המינים ברוב קבוצות הגיל, וגבוהים יותר בקרב נשים
  .50-64לעומת גברים בגיל 
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 אירה של העורמלנומה ממ .ז
 

 כלל האוכלוסיה  -אבחנה ומין  תקופת מלנומה ממאירה של העור לפי עם שאובחנו מספר האנשים -16 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 36 32 2246 2380 13 18 1567 1547 13 12 1500 1305 סה"כ
 

הישרדות יחסית )%( ממלנומה ממאירה של העור לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  -124 תרשים
 גברים יהודים -האבחנה

   

 

השנים מאז הישרדות יחסית )%( ממלנומה ממאירה של העור לפי תקופת אבחנה ומספר  -125 תרשים
 נשים יהודיות -האבחנה
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בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית ממלנומה ממאירה לפי תקופת 
 .אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב גברים ערבים ובקרב נשים ערביות

 

 

 )יהודים( ממאירה של העור מלנומה –סיכום 

 2001ם ממלנומה ממאירה של העור בקרב מי שאובחנו בשנים שני 5-שיעור ההישרדות היחסית ל-
 , בשני המינים.87%-היה כ 2006

 ונותרו כמעט ללא שינוי גם  90%היו תקופה המוקדמת בשנים  5-בנשים, שיעורי ההישרדות היחסית ל
 .87% -בתקופות האבחנה המאוחרות יותר 
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 סרטן בלוטת התריס .ח
 

 כלל האוכלוסיה  -אבחנה ומין  תקופת התריס לפי בלוטת סרטן עם שאובחנו מספר האנשים -17 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 275 92 2465 759 166 40 1513 452 84 29 1082 349 סה"כ
 

 -הישרדות יחסית )%( מסרטן בלוטת התריס לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -41 תרשים
 גברים יהודים

   

 

 -הישרדות יחסית )%( מסרטן בלוטת התריס לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -127 תרשים
 נשים יהודיות
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 -הישרדות יחסית )%( מסרטן בלוטת התריס לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -128 תרשים

 גברים ערבים

 
 
 

 -הישרדות יחסית )%( מסרטן בלוטת התריס לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -129 תרשים
 נשים ערביות

 

 

  סרטן בלוטת התריס -סיכום 

 בשני  90%היו מעל במי שאובחנו עם סרטן בבלוטת התריס שנים  5-שיעורי ההישרדות היחסית ל
 .ערביםביהודים וב, המינים

 .חלה עלייה מתונה בשיעורי ההישרדות היחסית בין התקופה המוקדמת למאוחרת, בשני המינים 
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 סרטן הכליה .ט
 

 כלל האוכלוסיה  -בחנה ומין א תקופת הכליה לפי סרטן עם שאובחנו מספר האנשים -18 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 69 135 1403 2460 48 75 1042 1781 26 43 918 1526 סה"כ
 

 

גברים  -מסרטן הכליה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנההישרדות יחסית )%(  -130 תרשים
 יהודים

   

 

 

נשים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הכליה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -131 תרשים
 יהודיות
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ים גבר -אבחנה ומספר השנים מאז האבחנהמסרטן הכליה לפי תקופת הישרדות יחסית )%(  -132 תרשים
 יהודים

 
 

 

 

נשים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הכליה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -133 תרשים
 יהודיות
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 סרטן הכליה -סיכום 

 היה כ 2001-2006שנים מסרטן הכליה במי שאובחנו בשנים  5-שיעור ההישרדות היחסית ליהודים, ב-
 בשני המינים. 75%

 שנים מסרטן הכליה היה גבוה יותר בקרב נשים. 5-היחסית ל ערבים שיעור ההישרדותב 

 נצפתה עלייה מתונה בהישרדות היחסית בין תקופת הזמן המוקדמת והמאוחרת בשני יהודים, ב
 המינים.

  בשני  שלישית מעת האבחנהלשנה החלה ירידה בשיעור ההישרדות היחסית בין השנה הראשונה
  .תקופות האבחנה, בכל המינים ובשתי קבוצות האוכלוסיה



94 
 

 

 סרטן הלבלב .י
 

 כלל האוכלוסיה  -אבחנה ומין  תקופת לפי הלבלב סרטן עם שאובחנו מספר האנשים  - 19 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 76 104 1405 1514 37 67 1028 1036 28 49 810 878 סה"כ
 

גברים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הלבלב לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -134 תרשים
 יהודים

   

 

נשים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הלבלב לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -135 תרשים
 יהודיות
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גברים  -אבחנה ומספר השנים מאז האבחנהמסרטן הלבלב לפי תקופת הישרדות יחסית )%(  -136 תרשים
 ערבים

 
 
 

נשים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הלבלב לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה - 137 תרשים
 ערביות

 
 

 

 סרטן הלבלב -סיכום 

 ( 2001-2006-ב 6%-כל הקבוצות )כנמוכים בשנים מסרטן הלבלב  5-ל שיעורי ההישרדות היחסית
 . )אולם נמוך אף הוא( הקבוצותזה של שאר מ 3גבוה פי , שהציגו שיעור הישרדות מלבד נשים ערביות

 בכל קבוצות  שיעור ההישרדות היחסית יורד בחדות בין השנה הראשונה לשנה השנייה מעת האבחנה
 .קופות הזמןהאוכלוסייה והמין ובכל ת

  הזמן השונות. עליה בהישרדות בין תקופותנצפתה לא 
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 סרטן הקיבה .יא
 

 כלל האוכלוסיה  -אבחנה ומין  תקופת לפי הקיבה סרטן עם שאובחנו מספר האנשים -20 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים ריםגב  

 133 196 1455 2156 61 99 1177 1809 47 103 1071 1699 סה"כ 
 

גברים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הקיבה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -138 תרשים
 יהודים

   

 

נשים  -טן הקיבה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנההישרדות יחסית )%( מסר - 139 תרשים
 יהודיות
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גברים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הקיבה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -42 תרשים
 יםערב

 

 

נשים  -אז האבחנההישרדות יחסית )%( מסרטן הקיבה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מ - 141 תרשים
 יותערב

 

 

 סרטן הקיבה -סיכום 

  בסביבות היה  2001-2006שנים מסרטן הקיבה במי שאובחנו בשנים  5-לשיעור ההישרדות היחסית
30%. 

 ערבים בשני המיניםביהודים ועלייה חדה יותר בשנים  5-נצפתה עלייה מתונה בהישרדות היחסית ל. 

  גברים ין ביהודים היו דומים בעורי ההישרדות היחסית שישנבחנו, האחרונות הזמן בשתי תקופות
 .ערבים הם היו גבוהים יותר בקרב גברים לעומת נשיםבאך נשים ו
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 ליקמיה .יב
 

 כלל האוכלוסייה -אבחנה, ומין  תקופת עם ליקמיה לפי שאובחנו מספר האנשים -21 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים דיםיהו  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 183 263 1463 1922 111 163 1124 1485 94 141 885 1102 סה"כ

0-19 158 95 45 31 152 111 54 36 212 160 77 68 
 

 

 

 גברים יהודים -שנים )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-יחסית ל הישרדות -43 תרשים
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 תנשים יהודיו -שנים )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  5-הישרדות יחסית ל -143 תרשים

 

 

 

 גברים יהודים

 

גברים  -סית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנההישרדות יח -144 תרשים
 יהודים
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בנים יהודים  -הישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -145 תרשים
0-19 

   

 

 

 נשים יהודיות

 

נשים  -מאז האבחנההישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  -146 תרשים
 יהודיות
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בנות יהודיות  -הישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -147 תרשים
0-19 

   

 

 

 גברים ערבים

 

 גברים ערבים -הישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -148 תרשים
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בנים ערבים  -יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנההישרדות  -149 תרשים
0-19 

 

 

 

 נשים ערביות

 

 נשים ערביות -הישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -150 תרשים
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בנות ערביות  -נההישרדות יחסית )%( מליקמיה לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבח -151 תרשים
0-19 

 

 

 

 ליקמיה -סיכום 

 בכל הקבוצותשנים מליקמיה השתפרה עם הזמן  5-ההישרדות היחסית ל. 

 יהודים( שיעור ההישרדות היחסית ירד עם הגיל בשני המינים(. 

 60% בסביבות היה 2001-2006שנים במי שאובחנו בשנים  5-שיעור ההישרדות היחסית ל. 

 לעומת מבוגרים. 0-19יה גבוה יותר בקרב בני שיעור ההישרדות היחסית ה 

  אך היה גבוה יותר בבנות לעומת בנים ביהודים שנים  5-לשיעור ההישרדות היחסית , 0-19בגיל
 .גבוה יותר בבנים לעומת בנותבערבים היה 
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 (ים ושפיריםממאיר) המרכזית העצבים ומערכת מחה גידולי .יג
 

לפי תקופת אבחנה, לאום, ומערכת העצבים המרכזית  מחגידולי  עם שאובחנו מספר האנשים -22 טבלה
 כלל האוכלוסייה -קבוצת גיל ומין 

קבוצת 
 גיל

 

 

1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 279 265 2887 2036 138 153 2015 1495 99 119 1588 1262 סה"כ

0-19 170 132 44 32 121 108 47 27 192 161 63 47 

20-64 664 860 67 54 825 1024 90 96 1050 1406 164 179 

65+ 428 596 8 13 549 883 16 15 794 1320 38 53 

 

 

המרכזית לפי תקופת אבחנה  מח ומערכת העצביםהשנים )%( מגידולי  5-הישרדות יחסית ל -152 תרשים
 גברים יהודים  -וקבוצות גיל 
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מח ומערכת העצבים המרכזית לפי תקופת אבחנה הגידולי מ )%( שנים  5-הישרדות יחסית ל -153 תרשים
 נשים יהודיות  -וקבוצות גיל 

  

 

 

שנים )%( מגידולי המח ומערכת העצבים המרכזית לפי תקופת אבחנה  5-ל הישרדות יחסית -154 תרשים
 גברים ערבים  -וקבוצות גיל 
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אבחנה מערכת העצבים המרכזית לפי תקופת שנים )%(  מגידולי המח ו 5-הישרדות יחסית ל -155 תרשים
 נשים ערביות  -וקבוצות גיל 

 

 

 גברים יהודים

 

מספר לפי תקופת אבחנה וח ומערכת העצבים המרכזית מהמגידולי )%( יחסית הישרדות  -156 תרשים
 גברים יהודים - השנים מאז האבחנה
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לפי תקופת אבחנה  0-19בבני הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -157 תרשים
  יהודיםבנים  –נה ומספר השנים מאז האבח

   

 

לפי תקופת אבחנה  20-64בבני הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -158 תרשים
  גברים יהודים -ומספר השנים מאז האבחנה 
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י תקופת אבחנה לפ + 65בבני  הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית -159 תרשים
  גברים יהודים -ומספר השנים מאז האבחנה 

 

 

 נשים יהודיות

 

מספר לפי תקופת אבחנה וומערכת העצבים המרכזית  מחהמגידולי )%( הישרדות יחסית  -160 תרשים
 נשים יהודיות - השנים מאז האבחנה
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לפי תקופת אבחנה  0-19בבנות י מח ומערכת העצבים המרכזית מגידול)%( הישרדות יחסית  -161 תרשים
   בנות יהודיות - מספר השנים מאז האבחנהו

 

 

 

 

לפי תקופת אבחנה   20-64בבנות  הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית -162 תרשים
 נשים יהודיות –ומספר השנים מאז האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה + 65בבנות הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -163 תרשים
 נשים יהודיות –ומספר השנים מאז האבחנה 

 

 

 גברים ערבים

 

הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית לפי תקופת אבחנה ומספר  -164 תרשים
 גברים ערבים –שנים מאז האבחנה ה
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לפי תקופת אבחנה  0-19בבני הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -165 תרשים
 בנים ערבים –ומספר השנים מאז האבחנה 

 

 

 

לפי תקופת אבחנה  20-64בבני הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -166 תרשים
 גברים ערבים –השנים מאז האבחנה ומספר 

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מגידולי המח ומערכת העצבים 
  .+65המרכזית לפי תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב גברים ערבים בני 

 



112 
 

 נשים ערביות

 

ת העצבים המרכזית לפי תקופת אבחנה ומספר הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכ -167 תרשים
 נשים ערביות –השנים מאז האבחנה 

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מגידולי המח ומערכת העצבים 
 .0-19המרכזית לפי תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות בנות 

 

לפי תקופת אבחנה  20-64בבנות הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -44 תרשים
  נשים ערביות –ומספר השנים מאז האבחנה 
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לפי תקופת אבחנה + 65בבנות הישרדות יחסית )%( מגידולי מח ומערכת העצבים המרכזית  -169 תרשים
 ביותנשים ער –ומספר השנים מאז האבחנה 

 

 

 

 המרכזית העצבים מח ומערכתה גידולי - סיכום

 במי שאובחנו בשנים המרכזית  העצבים שנים מגידולי המח ומערכת 5-שיעורי ההישרדות היחסית ל
 .70%-היו מתחת ל 2001-2006

 שם  ,הגברים ערביםב, מלבד קבוצותה ברוב הזמן לאורךשנים  5-ל היחסית בהישרדות שיפור נצפה
 .הישרדות היחסית בתקופה האחרונה לעומת התקופה הקודמתהיתה ירידה ב

 גברים. שבקרב מזו גבוהה נשים בקרב היחסית ההישרדות, והלאום הגיל קבוצות ברוב 
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 השחלה סרטן .יד
 

 באוכלוסיה בכלל נשים -השחלה לפי תקופת אבחנה סרטן עם שאובחנו הנשים מספר -23 טבלה

 

נשים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן השחלה לפי תקופת האבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -170 תרשים
 יהודיות

  

 

נשים  -ה ומספר השנים מאז האבחנהאבחנלפי תקופת הישרדות יחסית )%( מסרטן השחלה  -171 תרשים
 ערביות

 

 

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערביות יהודיות ערביות יהודיות ערביות יהודיות  

 117 1915 68 1552 62 1510  סה"כ
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 סרטן השחלה  -סיכום 

 50%הם בסביבות שנים  5-שיעורי ההישרדות היחסית ל. 

  בין השנה הראשונה וערביות נצפית ירידה מתמשכת בשיעורי ההישרדות היחסית של נשים יהודיות
 לשנה החמישית מעת האבחנה בכל תקופות הזמן.
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 יןלימפומה מסוג הודג'ק .טו
 

כלל  -ומין  גיל אבחנה, קבוצת תקופת לפי קין'לימפומה מסוג הודג עם שאובחנו אנשים מספר -24 טבלה
  האוכלוסייה

 קבוצת גיל
 

1991-1995 1996-2000 2001-2006 
 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים םנשי גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 111 125 575 593 55 87 421 435 42 44 358 349 סה"כ
0-19 76 71 21 23 100 84 31 12 99 103 21 40 

20-64 239 234 21 18 274 283 54 36 410 392 98 57 

65+ 34 53 2 1 61 54 2 7 84 80 6 14 
 

 

  -אבחנה קבוצות גיל לפי תקופת  קין'ג הודגמלימפומה מסו)%( שנים  5-להישרדות יחסית  -172 תרשים
 גברים יהודים
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 -לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  קין'מלימפומה מסוג הודג)%( שנים  5-להישרדות יחסית  -173 תרשים
 נשים יהודיות

 

 

  -לפי תקופת אבחנה קבוצות גיל  קין'מלימפומה מסוג הודגשנים )%(  5-הישרדות יחסית ל -174 תרשים
 גברים ערבים
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 -לפי תקופת אבחנה וקבוצות גיל  קין'שנים )%( מלימפומה מסוג הודג 5-הישרדות יחסית ל -175 תרשים
 נשים ערביות

 

 

 גברים יהודים

 

מספר השנים מאז לפי תקופת אבחנה ו קין'מלימפומה מסוג הודג)%( רדות יחסית היש -176 רשיםת
 גברים יהודים - האבחנה
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לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  0-19בבני  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -177 תרשים
 בנים יהודים -מאז האבחנה

   

 

 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  20-64בבני  קין'מסוג הודגהישרדות יחסית )%( מלימפומה  -178 תרשים
 גברים יהודים -מאז האבחנה
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+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים 65בבני  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -179 תרשים
 גברים יהודים -מאז האבחנה

 

 

 

 נשים יהודיות

 

מספר השנים מאז לפי תקופת אבחנה ו קין'הודגמלימפומה מסוג )%( הישרדות יחסית  -180 תרשים
 נשים יהודיות -האבחנה
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מספר השנים לפי תקופת אבחנה ו 0-19בבנות קין 'מלימפומה מסוג הודג)%( הישרדות יחסית  -181 תרשים
 בנות יהודיות -מאז האבחנה

   

 

 

תקופת אבחנה ומספר  לפי 20-64בבנות  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -182 תרשים
 נשים יהודיות -השנים מאז האבחנה
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+ לפי תקופת אבחנה ומספר השנים 65בבנות  קין'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -183 תרשים
 נשים יהודיות -מאז האבחנה

 

 

 

 גברים ערבים

 

פר השנים מאז קין לפי תקופת אבחנה ומס'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -184 תרשים
 גברים ערבים -האבחנה

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מלימפומה מסוג הודג'קין לפי 
 .0-19תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב גברים ערבים בני 
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קופת אבחנה ומספר השנים לפי ת 20-64קין בבני 'הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודג -185 תרשים
 גברים ערבים -מאז האבחנה

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מלימפומה מסוג הודג'קין לפי תקופת 
 .+65אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב גברים ערבים בני 

 

 נשים ערביות

 

קין לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז 'הודג הישרדות יחסית )%( מלימפומה מסוג -186 תרשים
 נשים ערביות -האבחנה

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מלימפומה מסוג הודג'קין לפי 
 .0-19תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות בנות 
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לפי תקופת אבחנה ומספר השנים  20-64קין בבנות 'דות יחסית )%( מלימפומה מסוג הודגהישר -45 תרשים
 נשים ערביות -מאז האבחנה

 

 

בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מלימפומה מסוג הודג'קין לפי 
 .+65תקופת אבחנה ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות בנות 

 

  לימפומה מסוג הודג'קין -סיכום 

  יורדים עם הגילקין 'הודג מסוג יהודים עם לימפומהבשיעורי ההישרדות היחסית. 

  ההבדל היה בולט + ו65בגיל  גבוה יותר בקרב נשים לעומת גבריםהיה יחסית ההישרדות השיעור
 .20-64 איבגיליותר אפילו 

  2001לבין  1996-2000שנים בין  5-היחסית ל דותשיפור בהישרנצפה האוכלוסייה והמין ברוב קבוצות-
  .גברים ערבים נצפתה ירידהבאך  2006
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 צוואר הרחם  סרטן .טז
 

 באוכלוסיה בכלל נשים -הרחם לפי תקופת אבחנה צוואר סרטן עם שאובחנו הנשים מספר -25 טבלה

 

 

 -הישרדות יחסית )%( מסרטן צוואר הרחם לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -46 תרשים
 נשים יהודיות

   

 

 -רחם לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנההישרדות יחסית )%( מסרטן צוואר ה -47 תרשים
 נשים ערביות

 

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערביות יהודיות ערביות יהודיות ערביות יהודיות  

 66 995  50 764 40 701  סה"כ
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  םצוואר הרחסרטן  -סיכום 

  היה גבוה יותר בנשים יהודיות  2001-2006שיעור ההישרדות היחסית מסרטן צוואר הרחם בשנים
 גם בשנה הראשונה מעת האבחנה וגם בשנה החמישית. ,לעומת נשים ערביות

 נשים ערביות באך  שנים לאורך התקופות 5-יעורי ההישרדות היחסית לבנשים יהודיות חלה עלייה בש
 .חלה ירידה
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 כבדהסרטן  .יז
 

 כלל האוכלוסיה  -אבחנה ומין  תקופת לפי  הכבד סרטן עם שאובחנו מספר האנשים - 26 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים דיםיהו ערבים יהודים ערבים יהודים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 16 64 260 492 16 39 254 369 15 29 249 361 סה"כ
 

 

גברים  -הישרדות יחסית )%( מסרטן הכבד לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז האבחנה -48 תרשים
 יהודים

 

   

נשים  -מספר השנים מאז האבחנהלפי תקופת אבחנה ומסרטן הכבד )%( הישרדות יחסית  -191 םתרשי
 יהודיות
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גברים  -אבחנה ומספר השנים מאז האבחנהרטן הכבד לפי תקופת הישרדות יחסית )%( מס -192 תרשים
 ערבים

 
 
 

טן הכבד לפי תקופת אבחנה בגלל המספרים הקטנים, לא ניתן להציג בתרשים את ההישרדות היחסית מסר
 .ולפי מספר השנים מהאבחנה בקרב נשים ערביות

 
 

 סרטן הכבד -סיכום 

  גברים ערבים לעומת גברים יהודיםביהודיות ו נשיםביותר  םגבוהיהיו היחסית הישרדות השיעורי ,
 .(2001-2006בעיקר בתקופה האחרונה )

 והמאוחרת; בגברים העלייה  ן המוקדמתתקופת הזמבין  היחסית נצפתה עלייה בהישרדותיהודים ב
 .3ובנשים, כמעט פי  2היתה פי 

  ובין השנה בין השנה הראשונה לשנה השנייה היחסית ירידה בשיעור ההישרדות חלה בשני המינים
 .מעת האבחנהשלישית שנה השנייה ל
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 כלל הגידולים הממאירים - (0-19) נוער ובבני בילדים סרטן .יח
 

 לאום, כלל הילדים מין,, לפי תקופת אבחנהממאירים גידולים  עם שאובחנו הילדים מספר  -27 טבלה

  1991-1995 1996-2000 2001-2006 

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים  

 295 336  875  1007 168 232  625  763 161 211  719 817  סה"כ
 

 

מספר השנים מאז אבחנה ולפי תקופת הממאירים   הגידולים כללמ)%( הישרדות יחסית  -193 תרשים
           0-19 בנים יהודים  -האבחנה

   

 

מספר השנים מאז לפי תקופת אבחנה ו הממאירים הגידולים כללמ)%( הישרדות יחסית  -194 תרשים
           0-19 ות יהודיותבנ  -האבחנה
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הממאירים  לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז  הגידולים הישרדות יחסית )%( מכלל -195 תרשים

           0-19בנים ערבים   -האבחנה

 
 
 

לפי תקופת אבחנה ומספר השנים מאז   הממאירים הגידולים )%( מכללהישרדות יחסית  -196 תרשים
           0-19רביות בנות ע  -האבחנה

 
 
 

 נוער ובבני סרטן בילדים -סיכום 

 ערבים ב שנים לאורך תקופות הזמן בשני המינים. 5-חלה עלייה מתונה בהישרדות היחסית ליהודים ב
 לעומת זאת חלה ירידה.

  יהודים לעומת ערביםההישרדות היחסית היתה גבוהה יותר בקרב. 
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VII. שונים מחלהאתרי ן יהשוואה ב 
 

 2001-2006מין ולאום, אתר, לפי  )%( שנים 5-הישרדות יחסית לו( N) מספר  -28 טבלה

 נשים ערביות גברים ערבים נשים יהודיות גברים יהודים אתר

 N % N % N % N % 

 66.9 4495 55.3 4843 71.3 65875 65.4 60987 כלל האתרים

----- ----- 87.2 18223 ----- ----- שד  398 78.8 

 ----- ----- 85.8 523 ----- ----- 93.3 12334 ערמונית

 56.9 472 61.0 496 66.3 8484 67.4 8915 מעי גס/חלחולת

 21.1 130 14.2 816 28.5 2924 17.4 5398 ריאה

לימפומה שאיננה 
 הודג'קין

2930 66.7 2937 68.9 320 71.6 246 71.1 

--- 87.4 2246 85.6 2380 מלנומה  --- ---  ---  

 95.2 275 96.2 92 95.0 2465 90.3 759 בלוטת התריס

 77.5 69 70.2 135 75.2 1403 76.7 2460 כליה

 16.6 76 5.5 104 5.9 1405 6.2 1514 לבלב

 24.4 133 32.3 196 28.6 1455 27.1 2156 קיבה

 60.8 183 59.6 263 58.2 1463 56.4 1922 ליקמיה

 CNS 2036 52.6 2887 68.7 265 52.7 279 73.6-מח ו

 47.0 117 ----- ----- 49.1 1915 ----- ----- שחלה

 84.1 111 91.4 125 90.2 575 86.8 593 לימפומה הודג'קין

 65.9 66 ----- ----- 71.4 995 ----- ----- צוואר הרחם

 _ 16 21.0 64 19.1 260 12.1 492 כבד

 72.8 295 73.9 336 86.8 875 83.2 1007 0-19 ערילדים ונו

 

  וריאה : ערמונית, מעי גס וחלחולתלפי הסדר הם, גבריםבאתרי הסרטן השכיחים ביותר. 

  לימפומה מסוג הודג'קיןו לפי הסדר: שד, מעי גס וחלחולת בנשים הם,אתרי הסרטן השכיחים ביותר. 

 גברים. שבקרב מזאת גבוהה נשים בקרב היחסית ההישרדות, ברוב האתרים  

 ערבים.ל יהודיםין היחסית ב הבדלים גדולים בהישרדות קיימים 

  בסרטן לפי הסדרנצפתה,  הגבוהה ביותרשנים  5-לבקרב גברים יהודים, ההישרדות היחסית ,
 ממאירה של העור. בלוטת התריס ומלנומהסרטן ערמונית, ה

  בלוטת סרטן , בלפי הסדרנצפתה, הגבוהה ביותר שנים  5-לבקרב נשים יהודיות, ההישרדות היחסית
  ממאירה של העור וסרטן השד. התריס, מלנומה

 בשני המינים ,הנמוך ביותר הם לבלב וכבדשנים  5-לשיעור ההישרדות היחסית  אתרי הסרטן עם. 
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