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  -עמדות והתנהגויות  הקשורות למחלת הסרטן, מודעות
  2013לקראת יום הסרטן הבינלאומי 

  

י  מכון "נערך ע, 15-17בני נוער גילאי  200, +)18(מרואיינים בוגרים  500קר טלפוני ס
  . עבור האגודה למלחמה בסרטן, "מותגים"המחקר 

  העלאת השיח על מחלת הסרטן באמצעי התקשורת העלתה את
 . מיתוסים" ניפצה"ו לאפשרויות המניעה והריפוי המודעות 

  

 כי ניתן למנוע את מחלת , בני הנוער מאמינים יותר מאשר הבוגרים
ויש מה לעשות כדי , "גזירה משמים"כי המחלה אינה בהכרח , הסרטן

 .האגודה למלחמה בסרטןכך עולה מסקר חדש של . לרפא אותה
 

 כי חלה עלייה משמעותית בידיעה כי עישון הינו  ,עוד עולה מהסקר
וכן עלייה במודעות לכך שחוסר , הגורם המוביל למחלת הסרטן

 .והשמנה גם הם גורמים למחלת הסרטן, בפעילות גופנית
  

  :ממצאי הסקר

  :אורחות חיים
  

 – עילות גופניתעיסוק בפ .1
 עילות בפכלל לא עוסקים + 18 בוגרת גילאימהאוכלוסייה המ )  33%(  שליש

  .מידי פעם עילות גופניתבפעוסקים כי הם   ,דווחו 36%-ו. גופנית
 בהשוואה , )46%( 25-34 בקבוצת הגילבולט במיוחד פעילות גופנית חוסר ב

  .לקבוצות גיל אחרות
 בוגרים שאינם עוסקים מהבאחוז  ירידההנתונים מצביעים על , יחד עם זה

 ,2008דה למלחמה בסרטן בשנת ובסקר שביצעה האג. בפעילות גופניתכלל 
 .כי אינם עוסקים כלל בפעילות גופנית ,בוגרים דווחוממה 41%

 כי הם עוסקים בפעילות גופנית , באחוז המדווחיםעלייה נצפית , יחד עם זה
 ).2008בשנת  59%  -בהשוואה ל, 2012בשנת  67%(כלשהי 

  כלל  כי הם לא עוסקים , דווחו 15-17מהצעירים גילאי )  20.5%(חמישית 
  .  עילות גופניתבפ

  מהנבדקים 31%י "פעמים בשבוע ויותר מבוצעת ע 3הפעילות המומלצת של 
 ,)16%(האחוז הנמוך ביותר צוין  25-34 כשבקבוצת הגיל, בוגריםמה
  .)46%( +65 צוין בקרב גילאיהגבוה ביותר  אחוז וה
  33.5% הוא, מומלצת שיעור ההשתתפות בפעילות גופניתבקרב בני הנוער. 

. 
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 -עישון .2
 78% מעשנים אינם כי, העידומבני הנוער  92% - ו בוגריםמה מהנשאלים 

 .כלל
 11% 10- מעשנים למעלה מכי הם , מבני הנוער העידו 3%-וכ, בוגריםמהמ 

 .סיגריות ליום
 בהתאמה 71%, 84%( הגברים מאחוז גבוה מעשנות הלא הנשים אחוז .( 

 לנשים בהשוואה ,2 פי גבוה ליום סיגריות 10 מעל המעשנים הגברים אחוז  
   .)בהתאמה 7%,  15%( ליום סיגריות 10 מעל המעשנות

 כבדים מעשנים של) 19%( ביותר הגבוה האחוז צוין, 25-34 גילאי בקרב 

 ).ליום סיגריות 10 מעל( 

 בהשוואה , 15גילאי ב 3%( עולה עם הגילאחוז המעשנים , בקרב בני הנוער        

 ). 17גילאי ב 15% - ל

  
  
  

  - גוףמשקל  .3
  ב 56%( הרצוי משקל שמשקל גופם הינו הבאחוז המדווחים  עלייהחלה - 

במדווחים על משקל מעל רידה וי, )2008-ב 49% - בהשוואה ל 2012
 .)2008-ב 37%, 2012-ב 35%(או על השמנה , המשקל הרצוי

 גבוה מעל העידו כי משקלם  +18גילאי המשיבים מ) 34%(שליש למעלה מ
  .או שהם שמנים  ,הרצוי

 עם הגיל  גבוה מעל הרצוי עולהווח על משקל יהד. 
 או על השמנה ,דווחו על משקל מעל הרצוי+ 65מגילאי   50%- קרוב ל ,

  .18-24גילאי  9%-לבהשוואה 
חלה בגילאי  ,באחוז המדווחים על משקל מעל הרצוי עלייה המשמעותיתה

  , 35-44 בגילאיםמדווחים על משקל מעל לרצוי  37.8% .ומעלה 35
מדווחים על משקל מעל , 25-34בגילאי  16.8%.  65מעל גיל  45.5%-ו

  .18-24בקרב גילאי  6.2%לעומת , הרצוי
  סבורים שהם לא קבועה  פעילות גופניתבאחוז גבוה יותר מאלו העוסקים

שלוש פעמים בשבוע ויותר  עילות גופניתמת אלו העוסקים בפולע, שמנים
 .)בהתאמה 2%, 9%(
  שני שליש  .או השמנהדווחו על משקל מעל הרצוי  17%בקרב בני הנוער

  .דווחו כי הם במשקל מתאים) 66%(
  

  - קרבה משפחתית לחולי מסרטן  .4
 41%  ורבע מבני הנוער מכירים מישהו קרוב אליהם   ,+18גילאי מהנשאלים

  .חולה במחלת הסרטן/שחלה
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  -מניעה .5
 ת מחלת אמאמינים כי ניתן למנוע ) 69%(למעלה משני שליש בוגרים מבקרב ה

  ." גזירה משמים"מאמינים כי הסרטן הוא )  21%(  בלבד  וכחמישית, הסרטן
 לא נמצאו . "גזירה משמים"לומר האם ניתן למנוע סרטן או שזו  לא ידעו 10%-כ

  .הבדלים לפי גיל או מין
  9% -ו,  סרטןאת מחלות הכי ניתן למנוע  מאמינים)  86%(בני הנוער מרבית 

 .האמינו כי מחלת הסרטן לא ניתנת למניעהבלבד 
  

  - הגורמים העיקריים למחלת הסרטן .6
 בקרב והן , )58%(הן בקרב המבוגרים , למחלת הסרטןסיבה העיקרית צוין כ העישון

  ).69%(בני הנוער 
  בסקר שביצעה . בהתייחסות לעישון כגורם למחלת הסרטן משמעותית עלייהנצפית

מאוכלוסיית הבוגרים התייחסה לעישון כגורם עיקרי  37%רק  2005האגודה בשנת  
 .2012-ב 58%-בהשוואה ל, למחלת הסרטן

 בגילאי  27%, +18בגילאי  44% (לחולהקרבה משפחתית : גורמים נוספים שצוינו
 זיהום אויר, )15-17בגילאי  32%, +18בגילאי  43%( חשיפה לשמש, )15-17

 24%, +18בגילאי  30%( השמנת יתר, )15-17בגילאי  26% ,+18בגילאי  37%(
בגילאי  31%, +18בגילאי  29%( אנטנות ומכשירים סלולאריים, )15-17בגילאי 
15-17(  . 

  כוהול מוגברת לא נמנו עם הגורמים המובילים לוצריכת אחוסר בפעילות גופנית
 עילות גופניתבהתייחסות לחוסר בפ עלייה משמעותיתחלה אך , למחלת הסרטן

) 2012-ב 19%- ל, 2008- ב 4.9%-ל, 2005-ב 1%-מ(למחלת הסרטן סיכון כגורם 
  .)2012-ב 30%, 2008- ב 26%, 2005- ב 1%(וכן להשמנה ,

  

 
Figure 1: לאורך השניםבסקרים בין פעילות גופנית והשמנה למחלת הסרטן  שיעור המודעות לקשר  
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, מתחזקת המודעות למשקלם של גורמי הסיכון לסרטן המתקרבים לשיעור האמיתי שלהם
  ).2007(ארגון הבריאות העולמי  , WHOי "שאושר ע, ח הראוורד"כפי שנקבעו בדו

  

  

 

  ריפוי מסרטן. 7 

 את וניתן לרפא , כי יש מה לעשות כשחולים בסרטן, יותר אנשים מאמינים היום
 ,)70%(  2008- בהשוואה ל, )בני נוערבקרב  82%-ו , +18גילאי ב 76%( המחלה
 ). 66%(  2005ולשנת 

 י "מרבית הנשאלים הביעו תמיכה בקבלת מלוא הטיפול הקונבנציונאלי הניתן ע
ביע שהזעום לעומת מיעוט , )15-17גילאי ב 94%, +18גילאי ב 83%(הרופאים 

 .)1%(תמיכה בטיפול אלטרנטיבי בלבד 
  גילאי ב 65%(הגורם העיקרי ממנו מעדיפים לקבל מידע רפואי הוא הרופא המטפל

גילאי ב 29%( לאחריו צוין חיפוש עצמי באינטרנט). 15-17גילאי ב 45%, +18
  . )15-17גילאי ב 25%,+18

 15בגילאי  21%(או בטלוויזיה , ואי הוא כתבה ברדיומקור נוסף לקבלת מידע רפ-
 . )15-17בגילאי  10%, +18בגילאי  16%(או כתבה בעיתון , +)18בגילאי  11%, 17

   י הרצאות ופעילויות "מעדיפים לקבל מידע  ע 15- ה גילאי, הצעירים יותרבני הנוער
   . )17בגילאי  3%, 15בגילאי  12%(במסגרת בית הספר 

 בהשוואה למבוגרים יותר , צעירים יותר תומכים בקבלת טיפול מומלץ עי רופאים
  .)+65גילאי ב 61%- ל בהשוואה  ,18-24גילאי ב  82%(


