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נתוניתחלואהעודפתבסרטןבנפתחיפה:בהמשךלבקשתכםבמהלךהדיוןלהלןפירוט

2014באוקטובר עםהתנאיםהמחמיריםבוועדה /א(1139קרקעותהצפון)חפאגמועדאישורהשלתכניתלאחר,

בניתוחשבוצעעלידירשםסרטןבקרביהודיםלפינפה)מקריםחדשים(שלהיארעותהתפרסמונתוניהמחוזית,

הי "האגודה בעבור הלאומי 1שראליתלסרטן"הסרטן הערכים  Standardized)מתוקנןארעותהייחסכהוצגו.

Incidence Ratio, SIR הסרטןהיאאתמבטאאשר(, observed)הנצפיתלגיל()בתקנוןרעות ,מוגדרבאזור(

להיארעותבהשוואה האוכלוסייה)לרובתקןאוכלוסייתנתוניפיעל,(expected)הצפויה כיהכללית(. נמצא

ישנהתחלואהמוגברתבאופןמובהקבסרטןעם2006-2011ועבור2001-2005לגבריםונשיםבשניםבנפתחיפה

 בחיפה: )לגברים הארצי לממוצע בהשוואה בגוף האתרים בכלל 10%גרורות לשנים15%-ו2001-2005לשנים

הנתונים מראים עלייה בהיארעות סרטן (.2006-2011לשנים15%-ו2001-2005לשנים11%;לנשים:2006-2011

סיבתיתלזיהוםאווירבשתי התקופות. כקשור הוגדר אשר ריאות, סרטן ,בעבור בנפתחיפה לגבריםנמצאכי

 בשנים 2001-2005ונשים גרורות2006-2011ועבור עם ריאה בסרטן מובהק באופן מוגברת תחלואה ישנה

לשנים15%;לנשים:2006-2011לשנים16%-ו2001-2005לשנים22%בהשוואהלממוצעהארצי)לגבריםבחיפה:

דמוגרפים-(.ישלהדגישכיבניתוחזהלאבוצעתיקנוןעבורמשתניםסוציו2006-2011לשנים26%-ו2001-2005

.(אועישוןוהניתוחכללרקתיקנוןלגיל,וריבודלמיןולדת)ניתוחלפינשים/גבריםוהתייחסרקליהודים

                                                                 
1
20.10.2014,מבצע"הקשבדלת",2001-2011היארעותסרטןלפינפותבישראל, 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf( 

mailto:shlomithe@moin.gov.il
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf
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אנערכההשוו2שבוצעבשיתוףהלמ"סבמחקרנוסףב בנפתהבין סוג לפי סרטן כללייםושיעורי סרטן שיעורי

במחקר(1995שניםאחרמשתתפיסקרהלמ"ס)10חיפהבהשוואהלנפותהאחרותבארץ.החוקריםעקבובמשך

חיפה,ולאנמצאשהםנפתישראלברטרוספקטיבי.קבוצתה"חשופים"הוגדרהכאנשיםשגרוכלחייהםבעוקבה

.קבוצתה"בלתיחשופים"נבחרובמדגםאקראימכללמשתתפיסקרהלמ"סמהנפות1998חוליםבסרטןעדשנת

 שנת עד בסרטן חולים שהם נמצא שלא 1998האחרות מספרי חשופים".1:1וביחס ו"בלתי "חשופים" בין

 כללה המחקר נ175,704אוכלוסיית שמתוכם אנשים, 8,034תגלו במהלך סרטן שניתן.1998-2007מקרי כפי

היארעותסרטןבכלקבוצותהגילגבוההבנפתחיפהבהשוואהלשארחלקיהארץוגבוההבאופן,1לראותבטבלה

.74מלידהועדגילבכלקבוצותהגילמובהק

ארעותסרטןלפיקטגורייתגיל,בקרבתושבינפתחיפהבהשוואהלמדגםמייצגשלשאראוכלוסייתי:ה1טבלה
ישראל

 

 

 

 

 

.2אומץמתוךמקור

0.05תסטטיסטיתכאשרהואקטןממצייןמובהקו- P value

 חיפה נפת לתושבי כי )החוקריםמצאו הסיכונים בהשוואהHR- Hazard Ratioיחס גבוה היה לחלותבסרטן )

ההבדל היה מובהק לאחר .2שניתןלראותבטבלהכפי הסוגיםשנבדקו18-סוגיסרטןמ16לשארהארץבעבור

תקנון לגיל, מין, דת )יהודי/לא יהודי( ומוצא )אירופאי/לא אירופאי( בעבור שישה סוגי סרטן )ראות, שלפוחית 

כאמור,סרטןראותוסרטןשלפוחיתהשתןקשוריםהשתן, ראש וצוואר, מעי הגס, כיבה והוושט, צוואר הרחם(.

לגבישארסוגיהסרטןעדכהלאהוכחקשרסיבתילזיהוםאוויר..סיבתיתלזיהוםאוויר

ונים בנפת חיפה בעבור כלל סוגי הסרטן יחס הסיכדמוגרפים, -לאחר תקנון למשתנים סוציו, 1998-2007במהלך

 4860מתוך שנים,  10במהלך כלומר ( בהשוואה לשאר הנפות. %11-%22:  רווח בר סמך %95) %16-היה גבוה ב

כתוצאה מחשיפה  מקרי סרטן הנם מקרים של תחלואה עודפת בנפת חיפה 780-כניתן להעריך כי מקרי סרטן 

                                                                 
2
 based Study with -district: A Population-r Incidence in an Industrial SubRottenberg, Yakir, et al. "Organ Specific Cance

22.-1.1 (2013): 13 American Journal of Cancer Epidemiology and Prevention up."-12 Years Follow 
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ניתן להעריך מקרי סרטן,  60מתוך  14-0בעבור ילדים בגילאי  ניתןלראותכי1מתוךטבלה.לזיהום האוויר באזור

 מקרי סרטן הנם תחלואה עודפת בנפת חיפה כתוצאה מזיהום האוויר באזור. 30-ככי 

רווח בר  95%) 29%-אות יחס הסיכונים היה גבוה ביבעבור סרטן ר, 1998-2007במהלך ניתןלראותכי2בטבלה

( בנפת חיפה בהשוואה 54%-4%רווח בר סמך :  95%) 26% -( ובעבור סרטן שלפוחית השתן ב54%-9%סמך : 

לשאר הנפות. 

אינוהחוקריםהדגישושלאניתןלייחסאתההבדליםשנמצאולשיעוריעישון,מאחרושיעורהעישוןבנפתחיפה

 יותר גבוה לשנת הלמ"ס סקר הארצי21.8%-ו21.5%)1999/2000-ו1996/7לפי לממוצע בהשוואה בהתאמה,

,בהתאמה(.23.2%-ו23.3%

 לרמתההשכלהוההכנסהבקרב החוקריםתקנון 3049-אנשיםו54,049בניתוחנוסףבדקו סרטן חדשיםמקרי

-5%רווחברסמך:95%)13%-ןהיהגבוהב.הממצאיםנשארומובהקיםובנפתחיפה:יחסהסיכו25-65בגילאים

(בהשוואהלשארהאזוריםבישראל.22%

:יחסהסיכוניםלחלותבסרטןבנפתחיפהבהשוואהלשארהנפותבישראל,בתקנוןלמשתניםדמוגרפים2טבלה

.)בהתאםלסוגהסרטן(



















0.05תסטטיסטיתכאשרהואקטןממצייןמובהקו- P value.2אומץמתוךמקור
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נמצאכי,1998-2007מהלךישראלבב0-19ילדיםבגילאי4,255שבחןהיארעותמקריסרטןבקרב3אחרבמחקר

חיפה במחוז ילדים בקרב סרטן חדרה ונפת חיפה נפת את הכולל)היארעות אךהגבוה( הארצי, מהממוצע

למשתניםסוציו עלתיקנון לגילאךלאדיווחו תיקנון החוקריםביצעו מובהקים, דמוגרפים-הממצאיםלאהיו

נוספים.







 

בברכה,


ויתמרגרוטאפרופ'

ראששרותיבריאותהציבור









העתק:
מנכ"למשרדהבריאותפרופ'ארנוןאפק,

פרופ'שמואלרשפון,רופאמחוזחיפה
הבריאות משרד ,חיפה מחוז רופא סגן ,דובנוב יהונתן ר"ד

(בפועל)מהנדסראשילבריאותהסביבה,מרעמיריצחקי
האגףלאפידמיולוגיה,סביבתיאפידמיולוג,ררענןרז"ד

מהנדסארציתכנוןוקולחים,מרדודויינברג
המחלקהלאפידמיולוגיההסביבתית,ראיזבלהקרקיס"ד
משרדהבריאות,לשכתבריאותחיפה,מהנדסתהמחוז,לילהיעקבר"ד

עוזרראששירותיבריאותהציבורד"ראודיקלינר,
משרדהבריאות,יועצתמדעיתלראשהשירות,עמיתתממשק,שי-רקרןאגאי"ד
משרדהבריאות,יועצתמשפטיתבריאותהסביבה,דמיכלגולדברג"עו



 

                                                                 
3
  in Israel during the years  Rabinowicz, Ron, et al. "Cancer incidence and survival among children and adolescents

429.-34.6 (2012): 421 Journal of pediatric hematology/oncology 1998 to 2007." 


