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It is with great delight that PHCC celebrates
its first year as lead for the national Breast
and Bowel Cancer Screening Program,
'Screen For Life'. During the past 12 months,
we have achieved significant milestones
and driven the message home that early
screening is key for a healthy future.

We have already put in place plans and a
strategy to further expand our outreach
activities throughout 2017. There will be
additional milestones met and exceeded,
in addition to initiatives and awareness
activities both led by ourselves and in
partnership with entities across Qatar.

Our mission has always been to raise
awareness among Qatar residents about
the benefits of early screening, and through
our various activities and engagement
activities our dedicated Screening Call
Center has already made 66,209 outgoing
calls, with 38,431 invited for screening. This
is a great achievement since the facility
has only been operational since February.
In total, PHCC has screened 8,198 people
across our dedicated screening suites and
Mobile Screening Unit.

While I celebrate the success we have
achieved to date, this would not have been
possible without a strong and dedicated
team. With this in mind, I would like to
take this opportunity to thank everyone at
PHCC and our partners for their continued
support and effort in supporting our
goals. By sustaining this energy through
2017, I am confident that we will achieve
greater milestones and success towards a
healthier nation.

A key highlight for the team was the
inauguration of our third screening suite.
Opening within the Rawdat Al Khail Health
Center, it marks further expansion of
our ability to screen greater numbers of
people and better reaching Qatar’s wider
community. You can read more about the
opening and the facility’s offerings within
the pages of this newsletter.

1

SCREEN FOR LIFE NEWS

Here’s wishing everyone of
you a Happy & Healthy life!
Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

October’s Cancer Awareness Month

Kept PHCC Outreach Team on the move
The Primary Health Care Corporation’s
outreach team was kept active during
October’s Cancer Awareness Month.
During the course of more than five
weeks, PHCC attended, hosted, or
supported a number of activities and
lectures to further engage with female
residents across Doha to raise awareness
behind the benefits of early screening.
As the lead organization behind the
Breast & Bowel Cancer Screening Program,
‘Screen For Life’, PHCC sought to
ensure that it was reaching all corners
of the community through a number of
different events. From activation booths
within the city’s key shopping malls, to
providing speeches at lectures organized
by private and governmental institutions,
the 'Screen for Life' program was on
hand to offer guidance and support to
as many people as they could.

“The annual awareness campaign is a
key period of our efforts in raising the
profile of ‘Screen For Life’. Through the
various activities our team were involved
in throughout the month, we were able
to engage with a significant number of
people and increase the awareness of
why it is important to engage in early
screening,” said Dr Shaikha Abu Shaikha,
Cancer Program Manager at PHCC.
Some of the main activities during
the month included participating at
interactive awareness sessions at the
Ministry of Economy and Commerce,
Qatar Financial Center, InterContinental
Doha The City, Qatar National Library
and more...
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Third Breast and Bowel Cancer
Screening Center

Inaugurated in Qatar
The Primary Health Care Corporation
(PHCC) has inaugurated its third cancer
screening facility, marking a significant
milestone in expanding its cancer screening
reach to Qatar’s wider community.
The opening of the new dedicated Breast
& Bowel Cancer Screening suite within
Rawdat Al Khail Health Center follows
that of Leabaib and Al Wakra Health
Centers earlier this year, in addition
to the introduction of PHCC’s Mobile
Screening Unit.

screening education, visitors can feel at
ease with trained nurses are on hand to
offer guidance and assistance through
the screening process.
Women aged between 45 and 69 years
with no symptoms are encouraged to
receive breast cancer screening through
mammography, and both men and
women aged between 50 and 74 years,
again with no symptoms, should receive
bowel cancer screening through FIT
(Fecal Immunochemical Test).

Commenting on the inauguration,
Dr. Mariam Ali Abdulmalik, Managing
Director, PHCC, said: "The opening
of our third screening center in the
space of 11 months is testament to the
considerable achievements the ‘Screen
For Life’ program has made this year."
“There has been a significant push over
the past few months, especially during
October’s Cancer Awareness Month,
to drive further knowledge about the
benefits of screening and I congratulate
the whole team for their efforts.”
Designed with patient comfort and
convenience in mind, the screening
suite resembles what you would expect
from a spa. Featuring a mammography
room and two consult rooms for bowel
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The mammography suite at the Rawdat Al
Khail Health Center is open between 7am
and 3:30pm, and the bowel screening
rooms operate between 7am and
9pm. Patients are requested to call the
dedicated cancer screening call center
on 8001112, to book appointments in
advance to avoid waiting times.

Interview with:

Dr. Shaikha Abu Shaikha
Cancer Program Manager, PHCC

1. One year on the operation of 'Screen
For Life' National Program in Qatar,
what were the key achievements that
were met during this year?
Since the launch of 'Screen For Life' in
January 2016, the program has made
significant steps towards spreading
awareness to the Qatar community. We are
moving at a very fast pace in a short time
frame, making remarkable achievements.
From an operational angle, we have
inaugurated three screening centers.
These are located at Leabaib, Al Wakra
and Rawdat Al Khail Health Centers,
supported by the mobile screening unit
that is visiting different Health Centers
and participating in events, offering on
ground mammogram screening for ladies.
Additionally, we have established the
'Screen For Life' Call Center, with the
aim to facilitate screening appointments
booking and to proactively reach out
to eligible people encouraging them to
undergo screening. Since the beginning
of operations in February 2016, until
October 2016, the center has made
66,209 outgoing calls, with 38,431 people
having been invited for screening. These
numbers continue to grow through the
dedicated efforts of our team.
To date, the program has registered
5,559 eligible women who did breast
cancer screening and and 2639 eligible
men and women who underwent bowel
cancer screening.
I could comfortably say that the outcome
has been positive, the program is picking
up awareness and recognition across the
community, and we have been approached
by different organizations, from public
and private sectors, to conduct awareness
lectures for employees to promote early
detection and encourage eligible people
to take screening seriously.

2. As Cancer is a sensitive topic, what were
the main challenges that the program
have encountered in addressing early
detection to the local community? And
how did you tackle those challenges?
We at PHCC have approached the
concept of early detection for cancer
differently. Our approach was based on
optimism instead of fear. This approach
was translated on ground through our
messaging campaigns which address
always the benefits of early detection
instead of focusing on the disease itself.
We have also designed our screening
suites to resemble to a spa so patients
will be at ease during their screening
and hence will be encouraged to revisit
the suites regularly in due time.
3. What impact did the program have on
people?
Our continuous efforts have been fruitful,
people are showing interest and are apt
to learn more about early detection. Also
high levels of satisfaction that people are
experiencing in our screening centers
have the greatest effect in spreading
word of mouth and hence increasing
participation rate.
Furthermore, the program also educates
people on measures to adopt to reduce
risk of breast and bowel cancers
through maintaining healthy lifestyle
and exercising regularly in addition to
other health tips.
4. What is the program’s vision set for 2017?
We are about to wrap up our marketing
and operations plan strategy for 2017,
which includes a series of initiatives
with ongoing awareness lectures, event
participation, messaging campaigns,
community outreach and much more.
SCREEN FOR LIFE NEWS
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Program Participation
Participating in Darb Al Saai through
an awareness booth and the mobile
screening unit.

'SCREEN FOR LIFE' Awareness Lecture For
'EXPAT WOMAN' Community

'SCREEN FOR LIFE'
Program Participation
On Bowel Cancer
Screening Awareness
Drive Organized By
CNA-Q

'SCREEN FOR
LIFE' Program
Delivered A
Lecture For Breast
and Bowel Cancer
Screening to W
Hotel.

'SCREEN FOR LIFE' Program
Delivered A Lecture For
Breast And Bowel Cancer
Screening to Canon Staff
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'SCREEN FOR LIFE'
Program Participation in the Breast
Cancer Awareness Drive Organized
By College Of North Atlantic - Qatar

A Breast Cancer Awareness Lecture at Sidra Medical and Research Center

Al Khor Housing Community Breast Cancer Awareness Lecture and Screening Day

Distribution of pink cupcakes to ladies who underwent mammography in the screening centers
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'Screen For Life' Promotes Health During

Darb Al Saai Festival in Doha
The Primary Health Care Corporation
(PHCC) joined the state’s National Day
celebrations by promoting a healthy
lifestyle among the local community.
Surrounding the occasion of Qatar’s
unification in 1878, the annual Darb Al
Saai festivities celebrate the country’s
culture, history and future. PHCC joined
other government entities and private
sector representatives as part of its
efforts to further raise awareness on early
screening and encourage eligible people
to take action and undergo screening.
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“Our continued efforts to encourage
early screening and raise awareness of its
benefits are centered around the health
of Qatar’s local community and through
events such as Darb Al Saii, we are not only
supporting the nation, but reaching a large
scale audience,” Dr. Mariam Ali Abdulmalik,
Managing Director of Primary Health Care
Corporation, said.
In addition to inviting visitors to learn
more about the 'Screen For Life' program
within the outdoor tent, PHCC’s Mobile
Screening Unit offered on the ground
advise and screening for eligible walk-in
members of the public.

A Year Of Considerable

Achievements

The past 12 months have marked a number
of milestones during the inaugural
year of the 'Screen For Life' program.
The opening of three screening suites,
introduction of a Mobile Screening Unit,
and the establishment of a dedicated
screening call center, while all are
standout mileposts reached in our drive
for further awareness, there has been
further achievements made recently to
support our goals.
Through targeted marketing, we have
introduced
two
animated
videos
showcasing the benefits of early
screening for breast and bowel cancer.
These videos are now diffused through
all Health Centers waiting rooms’ screens,
allowing our messaging to reach a greater
number of people.
The Mobile Screening Unit has continued
to tour various destinations across Qatar
to not only spread knowledge about
our efforts and the 'Screen For Life'
program, but also to offer communities
mammograms screening at the locations
it has visited. Key locations it has visited

recently include leading malls across
Doha, the Abu Baker Al Sidiq Health
Center, Fahad Bin Jassim Kidney Center,
the College of the North Atlantic – Qatar
(CNAQ), Al Khor Housing Community,
and it was present during the Qatar
Cancer Society Annual Conference.
Throughout the year, the 'Screen For Life'
team has conducted a number of physician
trainings with sessions for physicians
and nurses at various Health Centers.
The sessions have been conducted to
ensure that health care providers are up
to date with current trends and medical
procedures to assure that all are delivering
a high quality service.
'Screen for Life' participated in a key
session at The Arab Health Exhibition
& Congress which took place in Dubai
International Convention and Exhibition
Center from January 30th till February
2nd 2017. During the regional conference,
PHCC highlighted the achievements that
had been made by the State of Qatar and
the 'Screen for Life' program in tackling
breast and bowel cancer.
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UPCOMING EVENTS

Looking ahead, PHCC has already
made a number of commitments with
its 'Screen For Life' team scheduled
to participate at a number of lectures,
conferences and other engagement
activities in the coming months, across
Qatar and the wider GCC.
The program is working on a big awareness
campaign that will be launched in March
2017 coinciding with the International
Bowel Cancer Awareness Month.
As part of the continual drive for awareness
throughout the year, the team will also
be participating at a number of lectures
and workshops across Qatar, reaching the
wider community and schools in particular.
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Look out for dates and
locations to be announced
soon on

ScreenForLife.qa

MYTHS & FACTS
Bowel cancer is a man’s disease

1

Bowel cancer is almost as common
among women as men (women 45% and
men 55%).

In many cases, bowel cancer can be
prevented. Bowel cancer almost always
Bowel cancer cannot be prevented 2 starts with a small growth called a polyp. If
the polyp is found early, it can be removed
– stopping bowel cancer before it starts.
Bowel cancer is a preventable and highly
Once a patient is diagnosed with
treatable cancer when caught at an early
bowel cancer, it is too late to do 3
stage. People who are diagnosed at early
anything about it
stages have up to 90% chance of a cure
and surviving.
80 – 90% of people with bowel cancer do
There is no need to get screened for
4
not have a family member with the disease.
bowel cancer if there is no family history
A polyp is a precancerous lesion that
can progress to bowel cancer. If these
polyps are detected and removed before
Having a polyp means having cancer
5 this progression, bowel cancer can be
and needs surgery
prevented. Most benign polyps are
completely treated by endoscopically.
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Call 800 1112 or write to:
info@screenforlife.qa
showing your interest.
أخبار برنامج الكشف المبكر لحياة صحية

١١

صح أم خطأ؟
سرطان األمعاء مرض يصيب الرجال حصرًا

1

يعتبــر ســرطان األمعــاء شــائعًا بدرجــة متقاربــة لــدى
الرجــال والنســاء ( 45%النســاء 55% ،الرجــال).

يمكــن الوقايــة مــن ســرطان األمعــاء فــي العديــد مــن
الحــاالت ،حيــث يبــدأ فــي معظــم األحيــان بــورم صغيــر
يطلــق عليــه اســم "الزوائــد اللحميــة" (،)Polyp
ال يمكن الوقاية من سرطان األمعاء 2
وإذا تــم اكتشــاف هــذه الكتلــة مبكــرًا ،ســيكون
باإلمــكان إزالتهــا ،وبالتالــي القضــاء علــى ســرطان
األمعــاء قبــل أن يبــدأ.
يعتبــر ســرطان األمعــاء مــن الســرطانات األكثــر قابلية
للوقايــة والعــاج عنــد اكتشــافه فــي مرحلــة مبكــرة؛
حالما يتم تشخيص سرطان األمعاء ،يكون األوان
3
حيــث تصــل فرصــة الشــفاء  %90عنــد االكتشــاف
قد فات لفعل أي شيء.
المبكــر.
إن  %90 - 80مــن المصابيــن بالمــرض لــم يســبق ألحــد
ال حاجة إلجراء اختبار الكشف عن سرطان األمعاء إذا
4
فــي عائلتهــم أن أصيــب بالمــرض.
لم يكن المرض موجودًا في تاريخ العائلة.
تعتبر الزوائد اللحمية آفة ســابقة لإلصابة بالســرطان،
ويمكــن أن تتطــور إلــى ســرطان األمعــاء .وفــي حــال
إن وجود الزوائد اللحمية ( )Polypيعني اإلصابة
 5اكتشــافها وإزالتهــا قبــل أن تتطــور ،فســيكون
بالسرطان والحاجة إلى الجراحة.
باإلمــكان الوقايــة مــن ســرطان األمعــاء .وتتــم معالجــة
معظــم الزوائــد اللحميــة بالتنظيــر بشــكل كامــل.

أخبار برنامج الكشف المبكر لحياة صحية
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الفعاليات القادمة

يشـــتمل جـــدول برنامـــج 'الكشـــف المبكـــر لحيـــاة
صحية' على المشـــاركة فـــي العديد من المحاضرات
والمؤتمـــرات وغيرها مـــن األنشـــطة التفاعلية على
مـــدى األشـــهر القادمة فـــي دولة قطـــر ودول أخرى
من مجلـــس التعاون.
كمـــا يعمـــل البرنامـــج علـــى اطـــاق حملـــة توعوية
خـــال شـــهر مـــارس المقبـــل المتزامنـــة و الشـــهر
العالمـــي للتوعيـــة حـــول ســـرطان األمعـــاء.
وكجـــزء من مســـاعيه الدائمـــة لتعزيـــز الوعي على
مـــدار الســـنة ،سيشـــارك الفريـــق أيضًا فـــي العديد
مـــن المحاضـــرات وورش العمـــل فـــي دولـــة قطـــر
ليصـــل إلى شـــرائح أوســـع مـــن المجتمع ،والســـيما
طـــاب المدارس.
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وسيتم اإلعالن عن التواريخ
والمواقع قريبًا على الموقع
اإللكتروني
ScreenForLife.qa

عام من اإلنجازات

المتميزة

ّ
حقـــق برنامـــج 'الكشـــف المبكـــر لحيـــاة صحيـــة' في
عامـــه األول العديد مـــن اإلنجازات الهامـــة على مدى
األشـــهر الــــ 12الماضيـــة؛ حيـــث افتتـــح ثـــاث مراكـــز
للكشـــف المبكـــر ،وأطلق وحدة متنقلـــة ،فض ً
ال عن
تأســـيس مركـــز اتصال خـــاص بالبرنامـــج ،وذلك إلى
جانـــب العديد مـــن اإلنجـــازات التي حققناهـــا مؤخرًا
فـــي إطار ســـعينا إلـــى تعزيـــز الوعي بهـــذا المرض.
وفي ســـياق الجهود التســـويقية المركّ زة ،تم اطالق
فيديـــو ترشـــيدي يلقي الضـــوء على آلية الكشـــف
المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي و األمعاء وقد تـــم ب ّثه
فـــي غـــرف االنتظـــار فـــي مختلـــف المراكـــز الصحيـــة
بهدف نشـــر رســـائل التوعية.
وقـــد واصلـــت الوحـــدة المتنقلـــة جوالتهـــا علـــى
مناطـــق مختلفـــة مـــن الدولـــة بهـــدف تقديـــم
خدمـــات التصوير الشـــعاعي للثـــدي (الماموغرام).
واشـــتملت المناطـــق التـــي زارتهـــا فـــي اآلونـــة
األخيـــرة علـــى مراكز تســـوق مختلفة فـــي الدوحة،
الصديـــق الصحـــي' ،و 'مركـــز
و 'مركـــز أبـــو بكـــر
ّ

فهـــد بـــن جاســـم لغســـيل الكلـــى' ،و 'كليـــة
ً
فضـــا
شـــمال األطلنطـــي فـــي قطـــر' (،)CNAQ
عـــن تواجدهـــا في كل مـــن مجمع الخور الســـكني
و فـــي المؤتمـــر الســـنوي الـــذي تنظمـــه الجمعيـــة
القطريـــة للســـرطان.
كمـــا أجـــرى فريق برنامـــج 'الكشـــف المبكـــر لحياة
صحيـــة' عـــددًا مـــن التدريبـــات التـــي تضمنـــت
جلســـات لألطبـــاء والممرضـــات فـــي مراكـــز
طبيـــة مختلفـــة ،وذلـــك بهـــدف ضمـــان مواكبـــة
الطاقـــم آلخـــر المســـتجدات والممارســـات الطبيـــة
المطلوبـــة لتوفيـــر خدمـــة عاليـــة النوعيـــة.
وتتمثـــل إحدى أهم هذه الفعاليات في مشـــاركتها
بــــ 'مؤتمـــر الرعايـــة الصحيـــة' الـــذي اســـتضافه مركز
دبـــي الدولـــي للمعـــاض للمؤتمـــرات مـــن  30ينايـــر
حتّـــى  2فبرايـــر  ،2017إذ ســـ ّلطت المؤسســـة الضوء
علـــى اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا دولـــة قطـــر فـــي
مكافحـــة ســـرطان الثـــدي واألمعاء من خـــال برنامج
'الكشـــف المبكـــر لحيـــاة صحية'.
أخبار برنامج الكشف المبكر لحياة صحية
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برنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحية’

يروج ألنماط الحياة الصحية في فعاليات درب الساعي
ّ
شـــاركت مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة فـــي
فعاليـــات درب الساعي-بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي
للدولة-عبـــر الترويـــج ألنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة في
المجتمـــع المحلـــي.
وانضمـــت المؤسســـة إلـــى عـــدد مـــن الهيئـــات
الحكوميـــة وممثلـــي القطـــاع الخـــاص فـــي ســـياق
مســـاعيها لتعزيز الوعـــي بأهمية الكشـــف المبكر
وتشـــجيع مـــن بلغـــوا المرحلـــة العمريـــة المناســـبة
علـــى إجرائـــه ،وكل ذلـــك فـــي إطـــار فعاليـــات درب
الســـاعي الســـنوي الـــذي يتمحـــور حـــول ذكـــرى
توحيـــد دولـــة قطـــر عـــام  ،1878احتفـــاء بالثقافـــة
والتـــراث والتاريـــخ القطـــري فيمـــا تواصـــل الدولـــة
المضـــي قدمـــً نحـــو مســـتقبل زاهـــر.
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وقالـــت د.مريـــم علـــي عبدالملـــك ،المديـــر العـــام
لمؤسســـة الرعاية الصحيـــة األولية" :تهدف جهودنا
المتواصلـــة إلـــى التشـــجيع علـــى إجـــراء الكشـــف
المبكـــر والتوعيـــة بمنافعـــه فـــي أوســـاط المجتمع
المحلـــي ،وبالتالـــي فـــإن الفعاليـــات الوطنيـــة مثل
درب الســـاعي تســـمح لنـــا بالوصـــول إلـــى شـــريحة
أوســـع مـــن النـــاس ،ناهيـــك عـــن دورها األساســـي
فـــي دعـــم البـــاد واالحتفـــاء بإنجازاتها".
الـــزوار للتعـــرف عن كثـــب على
وإلـــى جانـــب دعـــوة
ّ
برنامـــج 'الكشـــف المبكـــر لحيـــاة صحيـــة' ضمـــن
خيمـــة الصحة ،تواجـــدت الوحدة المتنقلة للكشـــف
قدمت خدمة
المبكـــر طيلة أيـــام الفعاليـــات حيـــث ّ
الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي للزائرات.

مشاركة برنامج 'الكشف المبكر لحياة
صحية' في يوم توعية حول سرطان الثدي
نظمتها كلية شمال األطلنطي في قطر

مشاركة البرنامج في محاضرة توعوية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان
الثدي في مركز السدرة للطب و البحوث

مجمع الخور السكني – يوم التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

توزيع حلوى الـ ‘كب كيك’ الوردية على السيدات بعد خضوعهن للكشف عن سرطان الثدي في عيادات البرنامج
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المشاركة في البرنامج
مشاركة برنامج 'الكشف المبكر لحياة صحية'
في درب الساعي

برنامج 'الكشف المبكر لحياة صحية' يلقي محاضرة
توعوية ألعضاء موقع  EXPAT WOMANااللكتروني

مشاركة برنامج
'الكشف المبكر لحياة
صحية' في محاضرة حول
الكشف المبكر لسرطان
األمعاء لموظفي كلية
شمال األطلنطي في قطر

مشاركة برنامج
'الكشف المبكر لحياة
صحية' في محاضرة
حول الكشف المبكر
لسرطان الثدي
واألمعاء لفندق دبليو
الدوحة'

مشـــاركة برنامـــج 'الكشـــف المبكر
لحيـــاة صحيـــة' فـــي محاضـــرة حول
الكشـــف المبكـــر لســـرطان الثـــدي
واألمعـــاء لموظفـــي شـــركة كانون
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مقابلة مع

الدكتورة شيخة أبو شيخة
مدير برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية األولية

 .1مع مـــرور عام علـــى انطالق البرنامـــج الوطني
للكشـــف المبكر لحياة صحية فـــي دولة قطر،
مـــا هي أهـــم اإلنجـــازات التـــي تـــم تحقيقها
خالل هـــذا العام؟
لقـــد حقـــق برنامـــج الكشـــف المبكـــر لحيـــاة صحيـــة
منـــذ إطالقـــه فـــي ينايـــر  2016خطـــوات هامـــة فـــي
نشـــر التوعيـــة فـــي المجتمـــع القطـــري ،حيث يســـير
البرنامـــج بوتيـــرة ســـريعة ضمـــن إطـــار زمنـــي قصير
محققـــً إنجـــازات رائعـــة.
مـــن الناحيـــة التشـــغيلية ،قمنـــا بافتتاح ثالثـــة مراكز
للكشـــف المبكـــر فـــي مراكـــز لعبيـــب ،والوكـــرة،
وروضـــة الخيـــل الصحيـــة ،مـــع دعـــم مـــن الوحـــدة
المتنقلـــة للكشـــف المبكـــر التـــي تـــزور المراكـــز
الصحيـــة المختلفة وتشـــارك فـــي فعاليـــات البرنامج،
وتقـــدم خدمـــات فحـــص الماموغـــرام للســـيدات في
الموقـــع.
ً
فضـــا عـــن ذلـــك ،قمنـــا بإنشـــاء مركـــز االتصـــال
الخـــاص ببرنامـــج 'الكشـــف المبكـــر لحيـــاة صحيـــة'،
بهـــدف تســـهيل حجـــز المواعيد ،والوصول بشـــكل
اســـتباقي لألشـــخاص المؤهليـــن وتشـــجيعهم
علـــى الخضـــوع للكشـــف المبكـــر .وقد تمكـــن مركز
االتصـــال منذ بـــدء العمليـــات في فبرايـــر  2016وحتى
أكتوبـــر  2016مـــن إنجـــازت  ٦٦،٢٠٩اتصـــال ،مـــع دعـــوة
 ٣٨،٤٣١شـــخص للخضـــوع للكشـــف المبكر ،وتواصل
هـــذه األرقـــام فـــي االرتفـــاع بفضـــل جهـــود فريقنـــا
المتفانيـــة.
وحتـــى اآلن ،ســـجل البرنامـــج خضـــوع  ٥،٥٥٩ســـيدة
مؤهلـــة للكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي،
باإلضافـــة إلـــى خضـــوع  ٢،٦٣٩من الرجال والســـيدات
المؤهليـــن للكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان األمعـــاء.
ويمكننـــي القـــول أننـــا حصلنا علـــى نتيجـــة إيجابية،
فقـــد حاز البرنامـــج على االنتبـــاه والتقديـــر في أنحاء
المجتمـــع ،كمـــا تـــم التواصـــل معنـــا مـــن قبـــل عـــدة
منظمـــات مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص إلجـــراء
محاضـــرات توعويـــة للموظفيـــن لتعزيـــز الكشـــف
المبكـــر ،وتشـــجيع األشـــخاص المؤهليـــن ألخـــذ
الكشـــف المبكـــر بشـــكل جـــدي.

 .2باعتبار الســـرطان مـــن المواضيع الحساســـة،
ما التحديات الرئيســـية التـــي واجهت البرنامج
فـــي طـــرح الكشـــف المبكـــر أمـــام المجتمـــع
المحلـــي؟وكيـــفتعاملتممعهـــذهالتحديات؟
لقـــد تناولـــت مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة
مفهـــوم الكشـــف المبكـــر عـــن الســـرطان بطريقـــة
مختلفـــة ،فقـــد اعتمد نهجنـــا على نشـــر التفاؤل بدالً
مـــن الخـــوف ،والذي تُرجـــم على أرض الواقـــع من خالل
الحمـــات االعالنيـــة التي تتنـــاول دومًا فوائد الكشـــف
المبكـــر عوضـــً عـــن التركيـــز علـــى المـــرض بحـــد
ً
فضـــا عـــن ذلـــك ،فقـــد قمنـــا بتصميـــم أجنحة
ذاتـــه.
الكشـــف المبكـــر بمـــا يشـــبه المنتجـــع الصحـــي ممـــا
يســـهل على المرضـــى خضوعهم للكشـــف المبكر،
ويشـــجعهم على زيـــارة األجنحة بانتظـــام في الوقت
ا لمحد د .
 .3ما التأثير الذي تركه البرنامج على الناس؟
لقـــد حصدت جهودنـــا المتواصلـــة نتائج مثمـــرة ،حيث
يبـــدي النـــاس اهتمامـــً ومي ً
ال نحـــو تعلـــم المزيد حول
الكشـــف المبكر ،فض ً
ال عن مســـتويات الرضـــى العالية
التـــي يختبرونهـــا فـــي مراكز الكشـــف المبكـــر ،والتي
لهـــا كبيـــر األثـــر فـــي تـــداول الموضـــوع فـــي األحاديـــث
اليوميـــة ،وبالنتيجـــة زيادة نســـبة المشـــاركة.
عـــاوة على ذلـــك ،يعمـــل البرنامـــج أيضًا علـــى تثقيف
النـــاس حـــول التدابيـــر الواجب اتخاذها للحـــد من خطر
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي واألمعـــاء ،بمـــا فيهـــا اعتماد
أســـلوب حيـــاة صحـــي ،وممارســـة التماريـــن بانتظـــام،
باإلضافـــة إلـــى النصائـــح الصحيـــة األخرى.
عدة للعام 2017؟
الم ّ
 .4ما هي رؤية البرنامج ُ
إننـــا على وشـــك االنتهاء مـــن وضع اســـتراتيجية خطة
التســـويق والعمليـــات للعـــام  ،2017والتـــي تتضمـــن
سلســـلة من المبادرات ومحاضرات التوعية المستمرة،
والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات ،والحمـــات االعالنيـــة،
والتواصـــل مـــع المجتمـــع ،وغيرهـــا مـــن المبـــادرات.
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افتتاح ثالث مركز للكشف المبكر عن

سرطان الثدي واألمعاء في قطر
افتتحـــت مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة
منشـــأتها الثالثـــة للكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان
الثـــدي و األمعـــاء ،ممـــا يم ّثـــل خطـــوة هامـــة فـــي
ســـياق مســـاعيها إلـــى توســـيع نطـــاق برنامجهـــا
بحيـــث يشـــمل أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن شـــرائح
المجتمـــع القطـــري.
ويأتي افتتـــاح المركز الثالث فـــي مركز روضة الخيل
الصحـــي بعـــد أن افتتحـــت المؤسســـة مركزيـــن
كل مـــن 'مركـــز لعبيـــب الصحـــي'
مماثليـــن فـــي ٍ
و'مركـــز الوكـــرة الصحـــي' ،فض ًلا عن إطـــاق الوحدة
المتنقلـــة للكشـــف المبكـــر.

أجـــل التثقيف بشـــأن الكشـــف المبكر عن ســـرطان
ً
فضـــا عـــن طاقـــم المم ّرضيـــن المدربيـــن
األمعـــاء،
الذيـــن يضمنـــون للـــزوار تجربـــة مريحـــة للغايـــة مـــع
تزويدهـــم باإلرشـــادات والمســـاعدة الالزمـــة أثنـــاء
إجـــراء عمليـــة الكشـــف المبكـــر.
وتدعـــو المؤسســـة الســـ ّيدات المتراوحـــة أعمارهـــن
بيـــن  45و 69عامـــً إلـــى إجـــراء الكشـــف المبكـــر
ممن
لســـرطان الثدي ،كمـــا يجـــدر بالرجال والنســـاء ّ
تتراوح أعمارهم بين  50إلى  74ســـنة إجراء الكشـــف
المبكـــر عـــن ســـرطان األمعـــاء اعتمـــادًا علـــى تقنية
فحـــص البـــراز المناعـــي الكيميائـــي (.)FIT

وفي معـــرض تعليقها على االفتتـــاح ،قالت د.مريم
علـــي عبدالملـــك ،المديـــر العـــام لمؤسســـة الرعاية
الصحيـــة األوليـــة" :يأتـــي افتتـــاح مركزنـــا الثالث في
غضون  11شـــهرًا بمثابة دليل جديـــد يؤكد اإلنجازات
الهامـــة التـــي ّ
حققهـــا برنامجنـــا 'الكشـــف المبكـــر
ّ
لحيـــاة صحية' هـــذا العام".
وأضافـــت" :بذلنـــا علـــى مـــدى األشـــهر القليلـــة
الماضيـــة" ،والســـيما خـــال شـــهر أكتوبـــر جهـــودًا
مم ّيـــزة للتوعيـــة بمنافـــع الكشـــف المبكـــر ،وأود
التوجـــه لفريقنـــا بجزيـــل الشـــكر علـــى إخالصهـــم
وتفانيهـــم".
وتتيـــح الوحـــدة الجديـــدة مســـتوى عال مـــن الراحة
تقدمـــه المنتجعـــات
واليســـر بمـــا يضاهـــي مـــا
ّ
الصحيـــة ،وتشـــتمل علـــى غرفـــة لتصويـــر الثـــدي
الشـــعاعي (الماموغـــرام) ،وغرفتين لالستشـــارة من
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وتفتـــح وحـــدة التصويـــر الشـــعاعي للثـــدي فـــي
'مركـــز روضـــة الخيـــل الصحـــي' أبوابهـــا أمـــام الزوار
يوميـــً بيـــن الســـاعة  7صباحـــً و 3:30ظهـــرًا ،فـــي
حيـــن تعمـــل غـــرف الكشـــف المبكـــر عن ســـرطان
مســـاء .ويتطلب
األمعـــاء بيـــن الســـاعة  7صباحًا و9
ً
إجـــراء الفحص حجزًا مســـبقًا من أجـــل تجنّب فترات
االنتظـــار ،وذلـــك عبـــر االتصال علـــى الرقـــم. 800 1112 :

فريق برنامج 'الكشف المبكر لحياة صحية' يعيش شهرًا
حاف ً
ال خالل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي
شـــهد فريـــق برنامج 'الكشـــف المبكر لحيـــاة صحية'
فتـــرة حافلـــة بالنشـــاط والمشـــاغل خـــال أكتوبـــر-
الشـــهر العالمـــي للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي ،حيـــث
قـــام الفريـــق ،وعلـــى مـــدى أكثـــر مـــن  5أســـابيع،
بحضـــور أو اســـتضافة أو دعـــم العديد من األنشـــطة
والمحاضـــرات الهادفـــة إلـــى تعزيـــز التفاعـــل مـــع
الســـ ّيدات في مختلف أنحاء الدوحـــة بهدف التوعية
بمنافـــع الكشـــف المبكـــر لســـرطان الثـــدي.

وقالت د .شـــيخة أبو شـــيخة ،مدير برنامج الســـرطان
لدى مؤسســـة الرعاية الصحية األولية" :يعتبر شـــهر
هامـــة بالنســـبة لجهودنـــا
التوعيـــة الســـنوي فتـــرة ّ
الراميـــة إلى تعزيز الوعـــي ببرنامج 'الكشـــف المبكر
لحيـــاة صح ّية'؛ حيث ســـمحت لنا األنشـــطة المتنوعة
التـــي انخـــرط فيهـــا فريقنا طـــوال الشـــهر بالتفاعل
مـــع عـــدد كبير مـــن النـــاس للتوعيـــة بضـــرورة إجراء
الكشـــف المبكر".

وبصفتهـــا الجهـــة التـــي تتولـــى قيـــادة البرنامـــج
الوطني للكشـــف عن ســـرطان الثـــدي  ،فقد حرصت
مؤسســـة الرعايـــة الصحية األولية علـــى التواصل مع
كافة شـــرائح المجتمع عن طريـــق عدد من الفعاليات
المختلفـــة؛ إذ يهدف ’الكشـــف المبكـــر لحياة صحية‘
إلـــى توفيـــر اإلرشـــاد والدعـــم إلـــى أكبر عـــدد ممكن
مـــن النـــاس عبـــر مختلف أنشـــطته ،بدءًا من إنشـــاء
التســـوق
المنصـــات التفاعليـــة فـــي أهـــم مراكـــز
ّ
بالمدينـــة ،ووصوالً الى المشـــاركة في محاضرات من
تنظيم جهـــات خاصـــة وحكومية.

وقـــد اشـــتملت أهـــم فعاليـــات الشـــهر علـــى
المشـــاركة في جلســـات توعويـــة تفاعلية فـــي وزارة
االقتصـــاد والتجـــارة ،ومركـــز قطـــر للمـــال ،وفنـــدق
'إنتركونتيننتـــال ذا ســـيتي الدوحـــة' ،ومكتبة قطر
الوطنيـــة ،وغيرهـــا.
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رسالة من
المدير العام
يســـ ّر مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة اإلحتفـــال
تولـــي قيـــادة البرنامـــج الوطنـــي
بمـــرور عـــام علـــى ّ
للكشـــف المبكر عن ســـرطان الثـــدي واألمعاء ،تحت
شـــعار 'الكشـــف المبكـــر لحياة صحيـــة'؛ حيث حققنا
هامـــة على مدى األشـــهر المنصرمة وتمكنّا
إنجـــازات ّ
مـــن تعزيـــز انتشـــار رســـالتنا التوعويـــة بهـــدف رفـــع
ّ
المبكر كأســـاس
مســـتوى الوعـــي بأهمية الكشـــف
صحي.
لمســـتقبل
ّ
ولطالمـــا تمحـــورت رســـالتنا حول نشـــر الوعـــي بين
ّ
ســـكان دولـــة قطـــر لتعريفهـــم بأهميـــة الكشـــف
المبكـــر والتشـــجيع للقيـــام بـــه وذلـــك مـــن خـــال
األنشـــطة المنظمة على مدار الســـنة ومركز االتصال
الخـــاص بالبرنامـــج والـــذي تـــم تشـــغيله فـــي شـــهر
فبرايـــر  ،2016إذ أجـــرى المركـــز  ٦٦،٢٠٩اتصـــال وهو ما
يعتبـــر إنجـــازًا ،داعيةً  38،431شـــخصًا الجراء الكشـــف
المبكـــر لســـرطان الثـــدي و األمعـــاء .باإلجمـــال ،أجرت
مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة كشـــفً ا ل ٨،١٩٨
شـــخص في مختلف مراكزهـــا باإلضافة إلـــى الوحدة
ّ
المتنقلـــة للكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان الثدي.
وتتم ّثـــل إحـــدى أهـــم االنجـــازات التي حققهـــا فريق
عمـــل مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة فـــي
افتتـــاح المركـــز الثالـــث للكشـــف المبكر لســـرطان
الثـــدي واألمعـــاء فـــي مركـــز روضـــة الخيـــل للصحة
والمعافـــاة ،ممـــا يعـــ ّزز مـــن قدرتنـــا علـــى إجـــراء
الكشـــف لعدد أكبـــر من األشـــخاص والوصول إلى
المزيد من شـــرائح المجتمع القطري .وســـنطلعكم
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فـــي صفحـــات هـــذه الرســـالة اإلخباريـــة بمزيـــد مـــن
التفصيـــل حـــول هـــذه الخطوة.
باإلضافة الى ذلك ،تم اعداد ّ
خطة اســـتراتيجية لتوسيع
نطاق أنشطتنا خالل عام  ،2017إذ نعتزم تحقيق أهدافًا
محـــددة منها توســـيع المبـــادرات واألنشـــطة التوعوية
التـــي يشـــملها البرنامج كذلـــك المشـــاركة بفعاليات
تنظمها جهات مختلفة فـــي الدولة.
وال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن نجاحنـــا الـــذي نفخـــر به
يعود بشـــكل كبير إلى نشـــاط وجهـــد فريقنا في
للتوجه
العمـــل المم ّيـــز ،لـــذا أغتنـــم هـــذه الفرصـــة
ّ
بجزيـــل الشـــكر إلـــى كل عضـــو مـــن أعضـــاء طاقم
مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة ،وكذلـــك إلـــى
شـــركائنا الداعميـــن لتحقيـــق االهـــداف الوطنيـــة.
ولدينـــا الثقة التامة بالحفاظ علـــى هذا الزخم خالل
عـــام  2017لنحرز مزيدًا من اإلنجـــازات والنجاحات التي
صحة وســـامة.
ستســـهم فـــي بنـــاء مجتمع أكثـــر ّ

ً
متمنية لجميعكم دوام
السعادة والصحة
الدكتورة مريم علي عبد الملك
المدير العام
مؤسسة الرعاية الصحية األولية
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