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  2013 ,נתונים חדשים על תמותה מסרטן השד בישראל לרגל חודש המודעות לסרטן השד,
On the Occasion of Breast Cancer Awareness Month, 

New Data on Mortality from Breast Cancer in Israel, 2013 
  

מסך  5%-, וגרם לכיח ביותר של מחלת הסרטן בקרב נשים בישראל בכל קבוצות האוכלוסייההסוג הש הוא השד סרטן

נשים יהודיות  בקרב נשים בישראל. בקרב מתמותת הסרטן (19.6%) לחמישית גרם השד סרטן .2013- תמותת הנשים ב
  .26.0%-מכלל התמותה מסרטן ובקרב נשים ערביות ל 19.1%-גרם סרטן השד ל

  . )10.0%( ערביות 105-ו )86.1%יהודיות ( 906 מהן ,נשים 1,052 השד ו מסרטןנפטר 2013 בשנת
 ,בהתאמה) ,17.3-ו 17.1היו כמעט זהים ( 2013מסרטן השד בקרב נשים יהודיות וערביות בשנת  1שיעור התמותה

  .1998בהתאמה בשנת  ,10.4של ו 23.6בהשוואה לשיעור של 

  2013-1998 תמותה מסרטן השד במהלך השניםהשיעורי 

הירידה אינה זהה בשתי קבוצות  אך .2013-ל 1998בין  27%-וירדו ב שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים במגמת ירידה,
בקרב נשים ערביות קיימת מגמת עלייה לעומת זאת,  .בכל השנים בקרב נשים יהודיות קיימת מגמה של ירידה האוכלוסייה.

  גבוה יחסית (ראה תרשים). 2013-כללית היא ירידה מתונה, אך השיעור בומאז קיימת תנודתית, כשהמגמה ה 2001עד 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  1לנתוני תרשים 

                                              
   .1970ל לפי אוכלוסיית תקן של ארגון הבריאות העולמי, אלף, מתוקנן לגי 100-שיעור ל 1

נותן אומדן לשיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת אם התפלגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה לזו של  מתוקנן לגיל שיעור תמותה
וכלוסיות ביישובים שונים) בכך אוכלוסיית תקן. תקנון לגיל מאפשר השוואה בין אוכלוסיות שונות, הנבדלות בהרכב הגילים (למשל א

שנעשה שימוש באותה אוכלוסיית תקן לכל היחידות אותן משווים. השימוש בשיעורים מתוקננים הוא רק לצורכי השוואה (לערכם של 
  השיעורים המתוקננים אין משמעות).
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 27/10/2015   2013נתונים חדשים על תמותה מסרטן השד בישראל, 

  
מדינות השיעור גבוה יותר מאשר  6-. רק בOECD-מסרטן השד של הנשים בישראל גבוה יחסית למדינות ה 2שיעור התמותה

  .)30.2(נמוך יחסית לשיעור התמותה בישראל היה  )OECD  )25.0-בישראל. השיעור הממוצע של מדינות ה

  

  
  2לנתוני תרשים 

  

                                              
  .OECD-אלף, מתוקנן לגיל לפי אוכלוסיית תקן של ה 100-ל 2


