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Ask Me...

PHCC Plays a Leading Role at

First Gulf Cancer Conference



‘Screen for Life’ played a prominent role in the First 
Gulf Cancer Conference that was held in Kuwait, in 
April 2017. This was a significant milestone for the 
National Cancer Program as it represents regional 
recognition of the work carried out by ‘Screen for 
Life’. In line with the conference tagline ‘Awareness 
Strategy: Reality and Ambition’, the Program’s 
Manager Dr. Shaikha Abu Shaikha presented the 
distinguished audience, which included leading 
global oncologists, with an overview of ‘Screen for 
Life’ and the benchmarks the program has set.

Dr. Abu Shaikha highlighted the milestones of the 
program’s inaugural year that included the 
inauguration of three dedicated screening facilities, 
the launch of the dedicated mobile screening unit, 
as well as the helpline, demonstrating how PHCC is 
the leader in providing world-class healthcare. Dr. 
Abu Shaikha concluded her address by informing 
the audience of ‘Screen for Life’ plans for expanding 
its reach and raising awareness levels of the benefits 
of the early detection of cancer through screening.

Representation at the First Gulf Cancer Conference and other high-profile events give 
‘Screen for Life’ a prominent platform to further spread its message, while sharing ideas 
and receiving health sector updates and insight from fellow professionals. 

Screen for Life shares program history
and highlights at the First Gulf Cancer
Conference

In line with the country’s Health Strategy 2011-2016, the Ministry of Public Health (MOPH) 
has launched its recommendations for the National Cancer Framework 2017-2022

Among those recommendations are:

Updates to Strengthen National Cancer
Framework

•

• 

• 

• 
•

The training and introduction of specialist clinical nurses across healthcare facilities  
with a deep understanding of cancer care and the ‘Screen for Life’ program.
The introduction of a system for urgent referral for screening of suspected cancer 
cases.
The opening of a specialist care unit at the National Center for Cancer Care & Research 
(NCCCR), which is part of the Hamad Medical Corporation. The unit will offer patients 
focused support and care and has been designed to sooth patients in a calming 
environment.
The establishment of the National Cancer Registry (QNCR).
The continued rollout and implementation of the latest treatments, technologies and 
procedures.
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The outreach initiative has been expanded 
across health centers and hundreds of 
physicians have now successfully 
completed a rigorous Breast and Bowel 
Cancer Screening training scheme. The 
training was intricately created by the 
committed PHCC team to equip clinical 
staff and family physicians with advanced 
knowledge of the screening program to 
help increase awareness and active 
participation. 

We are confident that the continuous 
rollout of such initiatives will go a long way 
to further enable PHCC to effectively and 
efficiently deliver cancer screening 
services to everyone across the country. 
Healthy citizens play an important part in 
the growth and development of a country 
and community-based care services 
provide a solid foundation to increase 
awareness and improve the health of the 
population.

The hard work never stops as we drive to 
grow cancer awareness levels across 
Qatar and we can be proud of our 
achievements as the ‘Screen for Life’ 
program continues to reach numerous 
milestones. We were recently presented 
with a great opportunity to participate in 
the high-profile First Gulf Cancer 
Conference, where we hosted a session 
and shared the success of our National 
Breast and Bowel Cancer Screening 
Program with leading healthcare 
professionals and oncologists from the 
region and around the world. To be given 
the opportunity to share the work we are 
doing with illustrious cancer professionals 
just highlights the reputation we have 
gained in our field and is a tribute to all 
involved. 

The momentum of the ‘Screen for Life’ 
campaign has continued apace 
domestically in 2017, and we enjoyed a 
successful month-long national campaign 
for bowel cancer screening during the 
Bowel Cancer Awareness Month in March. 
Through a targeted media campaign, mall 
activations and community outreach 
initiatives, the ‘Screen for Life’ team was 
able to reach a wide cross-section of 
society to spread awareness about the 
benefits of the program, emphasizing the 
importance of the early detection of 
cancer through screening. During the 
month-long campaign, more than 643 
were screened for bowel cancer, while our 
dedicated ‘Screen for Life’ helpline 
received 1,639 calls, which is more than 
double the monthly average, so I would 
like to thank all involved for their efforts.

From The Managing Director’s Desk

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

Here’s wishing every one of you
a Happy & Healthy life!
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Rawdat Al Khail Health Center now running at full
capacity
Interview with Dr. Abdulla Abdulrahman Alnaama

1. From the launch of the screening suite 
till date, has the number of screenings 
increased? What factors played a role in 
this increase?

Since its launch in November, 2016, 
Rawdat Al Khail Health Center screening 
suite has developed into a key player in 
Qatar’s fight against cancer. Thanks to the 
dedicated work of the ‘Screen for Life’ 
team we have seen a significant increase 
in the number of people coming to us for 
screening. Every month the number of 
people who came to screening was higher, 
when we first opened the clinic in 
November 158 people came for screening 
while the clinic screened 765 people in 
May. My role has been to familiarize 
doctors at Rawdat Al Khail with the 
‘Screen for Life’ program and through 
focused training we are now able to 
provide the best care for our patients in a 
relaxed environment.

2. From your experience, what are the 
key barriers that stop patients from 
undergoing breast and/or bowel cancer 
screening? And how you are tackling 
those challenges?

We have worked tirelessly to remove the 
stigma and stereotype associated with 
breast and bowel cancer screening and 
addressed cultural attitudes towards it. 
Typically, people are afraid of, or against 
the idea of cancer screening, but after 

talking to one of our expert doctor’s 
people have changed their minds and seen 
the benefits of it. We recently held an event 
for social media influencers at our facility, 
which was designed to raise awareness. 
The influencers were given a tour in our 
spa-like screening facility and posted their 
impressions on their various social media 
accounts to emphasize how undaunting 
the process is. The event was a resounding 
success.

3. Tell us more about your role at Rawdat 
Al Khail Health Center?

As the direct manager of Rawdat Al Khail 
Health Center, I am responsible for making 
sure the facility and services operate to 
the highest standards and that the safety 
of everyone, from patients to clients, 
doctors to staff, is ensured. I’m responsible 
for the development of staff and 
implementing new service to meet the 
needs of patients and their families, in line 
with the PHCC plan.
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4. Why did you want to be a physician?

I always wanted to be a physician, from 
my time in secondary school and my 
parents encouraged me to pursue this 
career.
I wanted to help people by relieving pain 
and suffering and promoting a healthy 
lifestyle. I like solving problems and as a 
physician, through family medicine you 
can help people physical, social or 
psychological problems.
It’s satisfying to be able to advise and 
guide people and keep them free of 
infections. Patients and their families are 
very important to me.

5. What did the screening facility add to 
Rawdat Al Khail Health Center?

Rawdat Al Khail is one of Qatar’s new 
state-of-the art health centers and is 
equipped with the latest technology and 
tools to provide world-class healthcare. 
The screening facility was a great addition 
to the high-quality services at the center. 
The dedicated screening suite, which is 
available to patients five days a week, 
completes Rawdat Al Khail’s 360º 
approach to health services.

6. Rawdat Al Khail contributes to very 
high physicians’ referrals; how do you 
encourage the doctors in your health 
center to refer patients for screening?

The PHCC has facilitated the training of all 
of our physicians, ensuring they all have 
full understanding and knowledge of the 
program and screening process. They 
have the ability and are empowered with 
the tools to know if a patient should be 
referred for screening. As the first point of 
contact for patients, physicians have a 
hugely important role to play.
Their ability to identify suspicious cases 
that require referral for screening and 
having the skills to convey the message to 
patients is crucial in potentially saving 
lives.  
 

I wanted to help people
by relieving pain and suffering

and promoting a healthy lifestyle
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Month-long Bowel Cancer Awareness Campaign
was a Resounding Success

March is the International Bowel Cancer Awareness Month. ‘Screen for Life’ launched a 
special campaign during this month. The campaign’s slogan “Ask Me… About Bowel 
Cancer Screening” was sent from physicians to people encouraging them to get screened.

It is a known fact that people listen to their doctors, and consider them a trusted source 
of health information; hence the Program cooperated with three physicians from three 
PHCC’s health centers to address the audience. These physicians were; Dr. Abdulla 
Alnaama – Rawdat Al Khail Health Center Manager, Dr. Mohammad Al Otaibi – Leabaib 
Health Center and Dr. Alaa Mohasseb – Al Wakra Health Center.

From indicating the incidence rate of bowel cancer in Qatar, to the great benefits of 
screening, different messages sent throughout the campaign. These messages were:

- 

- 

- 

-  

- 

-
 

The campaign was hugely successful; a wide range of initiatives and activities were 
conducted to further educate the Qatar public on the benefits of cancer screening and 
encourage eligible men and women to book a screening appointment.

The awareness campaign featured a targeted educational campaign through the national 
media, including radio advertisements, outdoor advertising, branding on taxis and email 
shots encouraging eligible men and women aged 50-74 to take charge of their health 
and book a screening appointment. 

Bowel cancer is the second most common cancer in Qatar.

Survival rate of bowel cancer is 90% when caught at an early stage.

Men and women between 50 and 74 should get screened for bowel cancer.

Bowel cancer can be prevented by removing the polyps from colon before they turn 
into cancerous cells.

Bowel cancer screening is an easy test done at home.

Bowel cancer screening can be done at: Al Wakra, Leabaib and Rawdat AL Khail 
Heath Centers.

5 SCREEN FOR LIFE NEWS

The campaign also included an in-mall activation rolled out across Qatar’s major malls, 
featuring interactive booths. Visitors to the booths were asked to write a special pledge, 
promising to undergo screening or encourage others to book an appointment.

The team executed successful community outreach initiatives, including hosting a number 
of lectures. Those lectures also extended to schools, resulting in positive engagement 
with students who can influence their parents and relatives to take the lead with their 
health.

The campaign also included with Program presence at Aspire Foundation, which resulted 
in numerous screening appointments, while corporations such as the Qatar Development 
Bank opened their doors to the ‘Screen for Life’ team to address employees.

The month-long awareness drive produced positive results with 783 eligible registrations 
for screening, while the ‘Screen for Life’ call center received 1,639 calls, more than double 
the usual monthly average. A total of 643 people were screened for bowel cancer during 
the month.
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Participation in the ‘Screen for Life’ program was very high during the month of March 
thanks to the hard work of the dedicated team and the numerous community outreach 
initiatives, which included: 

• Influencers event:
The ‘Screen for Life’ team engaged with the most influential figures on Qatari social 
media with an event at the specialized screening suite at Rawdat Al Khail Health Center. 
During the event, the influencers received a deep insight into the ‘Screen for Life’ 
program, its achievements and plans for the expansion. They were given a tour of the 
facility and presented with the opportunity to experience the spa-like breast and bowel 
cancer screening suite and post to their various accounts urging followers to book an 
appointment and help spread the message.

Community Outreach Initiatives Drive Participation
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• Mobile screening unit tour:
The ‘Screen for Life’ mobile breast screening unit visited the Qatar Petroleum Health 
Center in Mesaieed and conducted onboard mammograms for eligible female Qatar 
Petroleum staff.

• Awareness Drive at Aspire Foundation:
A team from ‘Screen for Life’ visited the Aspire Zone where they engaged with members 
of the Aspire Ladies Club to give them an overview of the screening program, educational 
material about the benefits of early cancer detection through screening, and 
encouraged eligible women to register for a bowel screening appointment.

• Reaching out to people through lectures:
The team reached out to more than 200 people during a number of lectures conducted 
in different parts of Qatar including; Doha, Al Shamal and Al Wakra. During a lecture 
held in one of the schools, the team also spread the message of the importance of 
screening to students with the aim for them to encourage eligible parents and relatives 
to book an appointment. 

8WWW.SCREENFORLIFE.QA



Do you Know?

BOWEL

The use of various colored ribbons throughout the health sector is designed to raise 
public awareness of health matters, medical conditions and disabilities. Today, awareness 
ribbons are used around the world as a way for people to show their support for a cause 
and to help spread that message and raise awareness. The meaning behind awareness 
ribbon depends on its color. One of the most well-known awareness ribbons globally is 
the pink ribbon, which denotes breast cancer awareness. In addition, the dark blue ribbon 
denotes bowel cancer awareness. 
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تعلم؟ هل 

 يهــدف اســتخدام الشــرائط الملونــة فــي القطــاع الصحــي إلــى تعزيــز وعــي الجمهــور حيــال قضايــا الصحــة
ــتّى ــي ش ــوم ف ــة الي ــرائط التوعي ــتخدم ش ــع. وتُس ــراد المجتم ــن أف ــات بي ــاالت اإلعاق ــة وح ــروف الطبي  والظ
ــك ــر تل ــي نش ــاهمة ف ــة، والمس ــة معين ــم لقضي ــول دعمه ــر ح ــاس التعبي ــح للن ــيلة تتي ــم كوس ــاء العال  أنح
 الرســالة النبيلــة وتعزيــز الوعــي حيالهــا. ويرتبــط كل لــون بقضيــة صحيــة معينــة، ويعتبــر الشــريط وردي اللــون
ــز التوعيــة بســرطان الثــدي، إضافــة إلــى الشــريط األزرق الداكــن ــًا، حيــث يشــير إلــى تعزي  األكثــر شــهرة عالمي

الذي يشــير للتوعية حيال ســرطان األمعاء.0

9WWW.SCREENFORLIFE.QA



 جولــة الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثدي:0 
 قــام فريــق الوحــدة المتنقلــة التابعــة لبرنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ بزيــارة المركــز الصحــي التابــع
 لقطــر للبتــرول فــي منطقــة مســيعيد، حيــث أشــرف أعضــاء فريــق البرنامــج علــى إجــراء التصويــر الشــعاعي

للثــدي (الماموغــرام) لموظفــات شــركة ‘قطــر للبتــرول’ مــن الفئــات العمرية المســتهدفة.0
 

 حملة توعوّية في ‘مؤسســة أســباير زون’:0
ــة’ بزيارة مؤسســة ‘أســباير زون’؛ حيــث تواصلوا مع أعضاء  قــام فريــق مــن برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيّ
 ‘نــادي الســيدات’، وقدمــوا لمحــة وافيــة عــن فوائــد الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء، إضافــة
ــص ــز الفح ــجيل وحج ــى التس ــتهدفة عل ــة المس ــريحة العمري ــن للش ــي ينتمي ــاء اللوات ــجيع النس ــى تش  إل

عن ســرطان األمعاء؛ وتم توزيع نشــرات تثقيفية حول ســرطان الثدي واألمعاء.0

 تثقيــف المجتمع:0 
 اســتطاع فريق برنامج ‘الكشــف المبكر لحياة صحيّة’ التواصل مع أكثر من 200 شــخص عبر تنظيم سلســلة
ــة فــي مختلــف أنحــاء قطــر شــملت عاصمــة الدوحــة ومنطقتــي الشــمال والوكــرة.  محاضــرات توعويّ
ــر  وخــالل محاضــرة عقــدت فــي إحــدى المــدارس، ســلّط فريــق البرنامــج الضــوء علــى أهميــة الكشــف المبكّ

بيــن الطــالب بهــدف حثّهــم علــى تشــجيع أهاليهــم على الخضوع للكشــف.0

•

•

•
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مبــادرات التوعيــة المجتمعية تعزز مشــاركة
المجتمع أفراد 

ــم برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ نشــاطات عديــدة طــوال شــهر مــارس بفضــل الجهــود المتفانيــة  نظّ
التــي بذلهــا فريــق البرنامــج، إذ تــمّ إطــالق سلســلة مبــادرات للتوعيــة المجتمعيــة والتي شــملت:0

فعاليــة توعوّيــة بالتعــاون مــع مشــاهير مواقــع التواصــل االجتماعي:0
ــة’ مــع نخبــة مــن مشــاهير مواقــع التواصــل االجتماعــي  تعــاون فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيّ
 فــي إطــار فعاليــة ترويجيــة اســتضافها جنــاح الكشــف المبكــر فــي مركــز ‘روضــة الخيــل الصحــي’. وقــد اطلــع
ــة’ وإنجازاتــه وخططــه للوصــول إلــى  المشــاركون علــى رســالة وأهــداف برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيّ
 شــريحةٍ أوســع مــن الجمهــور. وشــارك المشــاهير بجولــة فــي الجنــاح المخصــص للكشــف المبكــر والــذي
 يحاكــي بأجــواء المنتجعــات الصحيــة الراقيــة؛ كمــا قامــوا بنشــر تعليقاتهــم وآرائهــم حــول هــذه التجربــة
 علــى حســاباتهم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي للتأكيــد علــى مــدى ســهولة إجــراء الكشــف، وتشــجيع

متابعيهــم علــى إجرائــه والمســاهمة بنشــر هــذه الرســالة النبيلة.0

•
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ة  عــالوةً علــى ذلــك، أطلــق فريــق البرنامــج مبــادرات ناجحــة للتوعيــة المجتمعيــة شــملت اســتضافة عــدّ
 محاضــرات تثقيفيــة نُظــم بعضهــا فــي المــدارس، ممــا ســاهم فــي توســيع نطــاق المشــاركة بيــن الطــالب
 الذيــن يســتطيعون بدورهــم التأثيــر علــى أهاليهــم وأقاربهــم ألخــذ زمــام المبــادرة واالهتمــام بصحتهــم

عبــر إجراء الكشــف المبكر.0

 كمــا وتزامنــت الحملــة مــع  زيــارة البرنامــج لـــ ‘مؤسســة أســباير زون’، والــذي أثمــر عــن حجــز الكثيــر مــن المواعيــد
م بــت بعــض الجهــات األخــرى مثــل ‘بنــك قطــر للتنميــة’ بفريــق البرنامــج والــذي قــدّ  للقيــام بالكشــف؛ فيمــا رحّ

بــدوره محاضــرات توعويــة للموظفين.0

ــن ــرت ع ــث أثم ــة؛ حي ــج إيجابي ــل نتائ ــهر كام ــدى ش ــى م ــتمرت عل ــي اس ــة الت ــة التوعويّ ــذه الحمل ــت ه  حقق
 تســجيل 783 موعــد إلجــراء كشــف مبكــر للرجــال والنســاء مــن الفئــة العمريــة المســتهدفة؛ فيمــا تلقــى مركــز
ــة، وهــو مــا يفــوق ضعــف معــدل  االتصــال التابــع لبرنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ 1639 مكالمــة هاتفيّ
 المكالمات الهاتفية المعتاد شــهريًا؛ كما خضع 643 شــخص للكشــف المبكر عن ســرطان األمعاء خالل فترة

الحملــة التوعوية.0
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الحملــة التوعوية لســرطان ا�معاء خالل شــهر مارس
تحصــد نجاح� باهر�

 يعتبــر شــهر مــارس الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء، وقــد قــام برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة
 صحيــة" بإطــالق حملــة خاصــة خــالل هــذا الشــهر. كان شــعار الحملــة "إســألني.. عــن الكشــف المبكــر لســرطان

األمعــاء" والــذي كان موجهــًا مــن األطبــاء للســيدات والرجــال لتشــجيعهم علــى إجراء الكشــف المبكر.0

 مــن المعــروف أن األشــخاص يثقــون بأطبائهــم كمصــدر للمعلومــة الصحيــة، ولذلــك قــام البرنامــج بالتعــاون
 مــع ثالثــة أطبــاء مــن ثالثــة مراكــز صحيــة لمخاطبــة الجمهــور. هــؤالء األطبــاء هــم: د. عبــد اهللا النعمــة – مديــر
مركز روضة الخيل الصحي، د. محمد العتيبي – مركز لعبيب الصحي ود. عالء محسب – مركز الوكرة الصحي.0

ــى ــر إل ــي قط ــاء ف ــرطان األمع ــة بس ــدل اإلصاب ــر لمع ــن ذك ــة م ــالل الحمل ــة خ ــائل الصحي ــت الرس ــا تنوع  كم
ذكــر الفوائــد الكبيــرة للكشــف المبكــر، وكانــت هــذه الرســائل كالتالي: 0

إن ســرطان ا�معاء (القولون) هو ثاني أنواع الســرطانات انتشــار� في قطر.0 
تصل نســبة الشــفاء من ســرطان ا�معاء بإذن ا© إلى %90 في حال الكشــف المبكر عنه.0 
علــى الســيدات والرجــال مــن عمــر 50 إلــى 74 إجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان ا�معاء.0 
 يمكــن الوقايــة مــن ســرطان ا�معــاء عــن طريــق إزالــة الزوائــد اللحميــة فــي القولــون قبــل 

تحولهــا إلــى خاليا ســرطانية.0
يتم إجراء الكشــف المبكر عن ســرطان ا�معاء بســهولة وســرعة في المنزل.0 
 يمكنــك إجــراء فحــص الكشــف المبكــر عــن ســرطان ا�معــاء فــي أي مــن المراكــز الصحيــة 

التاليــة؛ الوكــرة، لعبيــب وروضــة الخيل.0

ــع ــف المجتم ــدف تثقي ــاطات به ــادرات والنش ــن المب ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــرًا، وت ــًا باه ــة نجاح ــت الحمل  حقق
ــص ــراء الفح ــم إج ــب عليه ــن يج ــيدات الذي ــال و الس ــجيع الرج ــر وتش ــف المبك ــد الكش ــن فوائ ــري ع  القط

علــى القيام به.0

 وشــهدت الحملــة إطــالق مبــادرة تثقيفيــة موجهــة عبــر وســائل اإلعــالم الوطنيــة، بمــا شــمل  حملــة توعويــة
 كبيــرة شــملت الراديــو واإلعالنــات الخارجيــة،  باإلضافــة إلــى نشــر الوعــي عبــر رســائل البريــد اإللكترونــي ووضــع
العمريــة الفئــة  مــن  والنســاء  الرجــال  تشــجيع  بهــدف  وذلــك  األجــرة،  ســيارات  علــى  توعويــة   إعالنــات 
ــل ــا تخل ــف. كم ــراء الكش ــدٍ إلج ــز موع ــم وحج ــام بصحته ــادرة لالهتم ــام المب ــذ زم ــى أخ ــتهدفة عل  المس
ــة فــي مراكــز التســوق الرئيســية بقطــر، وذلــك ضمــن أجنحــة توعويــة تفاعليــة  الحملــة إطــالق أنشــطة تثقيفيّ
لــب مــن زوارهــا كتابــة  رســائل توعويــة تحفيزيــة لحــث المجتمــع علــى أخــذ موعــد وإجــراء الكشــف المبكــر  طُ

لســرطان األمعاء.0

5



لمــاذا اختــرت أن تكــون طبيب�؟ 

 لطالمــا أردت أن أكــون طبيبــًا منــذ مرحلــة الدراســة
متابعــة علــى  والــداي  شــجعني  وقــد   الثانويــة؛ 
ــث ــة. حي ــة النبيل ــذه المهن ــص به ــة والتخص  الدراس
 أســعى دومــًا لمســاعدة النــاس وتخفيــف آالمهــم
 ومعاناتهــم، والتشــجيع علــى تبنــي أنمــاط حيــاة
ــاد ــر بإيج ــغف كبي ــًا ش ــدي أيض ــليمة. ول ــة وس  صحيّ
ــب ــل كطبي ــالل العم ــن خ ــكالت؛ وم ــول للمش  الحل
ــاس ــن الن ــا تمكي ــرة، يمكنن ــب األس ــص بط  والتخص
ــة ــدية واالجتماعي ــاكلهم الجس ــة مش ــن معالج  م
ــالً أن ــع فع ــن الرائ ــواء. وم ــد س ــى ح ــية عل  والنفس
ــى ــم عل ــاس وحثّه ــورة للن ــم المش ــتطيع تقدي  نس
فالمرضــى وااللتهابــات؛  األمــراض  مــن   الوقايــة 
بالنســبة كبــرى  بأهميــة  يحظــون   وأســرهم 

لي.0

.4

 مــا الــذي أضافــه جنــاح الكشــف المبكــر إلــى
مركــز روضــة الخيل الصحي؟

الصحيــة المراكــز  أحــد  الخيــل  روضــة   يعتبــر 
ــزات ــات والتجهي ــدث التقني دة بأح ــزوّ ــة والم  العصري
 واألدوات لضمــان تقديــم خدمــات رعايــة صحيــة
 علــى مســتوى عالمــي. وقــد شــكل افتتــاح جنــاح
أثــرت مــة  قيّ إضافــة  المبكــر  للكشــف   مخصــص 
ــا ــي يقدمه ــودة الت ــة الج ــات عالي ــة الخدم  محفظ
فــي أيــام   5 مــدى  علــى  للمرضــى   المركــز 
 األســبوع؛ وتنســجم هــذه الخطــوة مــع المنهــج
لتقديــم المركــز  يعتمــده  الــذي   المتكامــل 

الخدمــات الصحية.0

توجيــه فــي  الخيــل  روضــة  مركــز   يســاهم 
عاليــة كفــاءات  ذوي  أطبــاء  إلــى   ا¹حــاالت 
 للغايــة؛ فكيــف تشــجعون أطبــاء المركــز علــى

توجيــه المرضــى ¹جــراء الكشــف المبكر؟

ــم ــة بتقدي ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــزم مؤسس  تلت
امتالكهــم وضمــان  أطبائنــا،  لجميــع   التدريــب 
حــول العميــق  والفهــم  المتقدمــة   للمعرفــة 
 برنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحية’. ويمتلك أطباؤنا
يســتعينون كمــا  عاليــة،  ومهــارات   إمكانــات 
مــن كان  إذا  فيمــا  لمعرفــة  المناســبة   بــاألدوات 
مبكــر. كشــف  إلجــراء  المريــض  إحالــة   الضــروري 
باعتبارهــم للغايــة  هامــًا  دورًا  األطبــاء   ويلعــب 
 نقطــة االتصــال األولــى للمرضــى؛ إذ يســاهمون فــي
 إنقــاذ أرواح النــاس بفضــل خبرتهــم فــي تحديــد
ــراء ــة إلج ــب اإلحال ــي تتطل ــبوهة الت ــاالت المش  الح
دهــم بمهــارات  الكشــف المبكــر، إضافــة إلــى تزوّ
‘الكشــف برنامــج  رســالة  نشــر   تضمــن 

المبكــر لحيــاة صحيــة’ علــى أكمل وجه.0

.5
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حيث أســعى دوم� لمســاعدة الناس وتخفيف
آالمهــم ومعاناتهــم، والتشــجيع علــى تبني

أنمــاط حيــاة صحّية وســليمة

4

مركــز روضــة الخيل الصحــي يعمل حالي� بطاقتــه الكاملة
مقابلــة مــع الدكتور عبدا© عبد الرحمــن النعمة

 منــذ إطــالق جنــاح الكشــف المبّكــر فــي مركــز
ــة ا¿ن، هــل ازداد  روضــة الخيــل الصحــي ولغاي
 عــدد حــاالت الكشــف المبكــر، ومــا العوامــل

التــي لعبــت دور� فــي هــذه الزيادة؟

ل ــوّ ــا تح ــرعان م ــر2016، س ــي نوفمب ــه ف ــذ إطالق  من
 جناح الكشف المبّكر في ‘مركز روضة الخيل الصحي’
ة وداعمــة لمكافحــة ســرطان  إلــى منصــة رئيســيّ
العمــل وبفضــل  قطــر.  فــي  واألمعــاء   الثــدي 
 المتفاني لفريق برنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحيّة’،
 شــهدنا زيــادة كبيــرة فــي أعــداد األشــخاص الذيــن
 توافــدوا إلجــراء الكشــف المبكــر إذ يشــهد الجنــاح
اآلخــر، تلــو  شــهرا  المرضــى  مــن  متزايــدة   أعــدادا 
 فاســتقبل الجنــاح عنــد افتتاحــه 158 مريضــا خضعوا
 للفحص، بينما زار 765 مريضا الجناح في شــهر مايو
 الماضــي. وقــد تمحــور دوري حــول تعريــف األطبــاء
البرنامــج؛ وبفضــل  فــي المركــز برســالة وأهــداف 
اليــوم بمقدورنــا  بــات  ــز،  المركّ التدريــب   توفيــر 
 تقديــم أفضــل رعايــة للمرضــى وســط أجــواء هادئــة

ومريحــة للغاية.0

 بحكــم تجربتكــم، مــا العقبــات الرئيســية التــي
الخضــوع عــن  يتراجعــون  المرضــى   تجعــل 
أو ا�معــاء؛ الثــدي و/   للكشــف عــن ســرطان 

وكيــف تعالجــون تلــك التحديات؟

رات النمطيــة  بذلنــا جهــودًا دؤوبــة لمعالجــة التصــوّ
إجــراء حــول  المغلوطــة  الثقافيــة   والتوجهــات 
واألمعــاء. الثــدي  ســرطان  عــن  ــر  المبكّ  الكشــف 
فكــرة يعارضــون  أو  يخشــون  مــا  عــادة   فالنــاس 
 إجــراء الفحــص، ولكــن هــذه التوجهــات الســلبية
ألطبائنــا استشــارتهم  بعــد  ــرت  تغيّ مــا   ســرعان 
الكبيــرة الفوائــد  علــى  وإطالعهــم   المتمرســين، 
روضــة ‘مركــز  اســتضاف  وقــد  ــر.  المبكّ  للكشــف 
ــاون ــة بالتع ــادرة تثقيفيّ ــرًا مب ــي’ مؤخ ــل الصح  الخي
 مــع مشــاهير مواقــع التواصــل االجتماعــي، وذلــك

 لتعزيــز التوعيــة حــول ‘برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة
ــؤالء ــارك ه ــر. وش ــف المبك ــة الكش ــة’ وأهمي  صحي
 المشــاهير بجولــة فــي مركزنــا الــذي يضــم جناحــًا
أرقــى بأجوائــه  يحاكــي  المبكــر   للكشــف 
مــع شــاركوا  ثــم  الراقيــة،  الصحيــة   المنتجعــات 
 متابعيهــم تعليقاتهــم حــول هــذه التجربــة عبــر
االجتماعــي التواصــل  مواقــع  فــي   حســاباتهم 
الكشــف؛ إجــراء  ســهولة  مــدى  علــى   للتأكيــد 
إيجابيــة أصــداءً  المبــادرة  هــذه   وشــهدت 

للغاية.0

 بحكــم تجربتكــم، مــا العقبــات الرئيســية التــي
الخضــوع عــن  يتراجعــون  المرضــى   تجعــل 
أو ا�معــاء؛ الثــدي و/   للكشــف عــن ســرطان 

وكيــف تعالجــون تلــك التحديات؟

الخيــل روضــة  لمركــز  المباشــر  المديــر   بصفتــي 
ــي تبنّ مــن  التأكــد  علــى  أشــرف  فإننــي   الصحــي، 
المركــز عمليــات  صعيــد  علــى  المعاييــر   أرقــى 
 وتقديــم الخدمــات، وضمــان ســالمة الجميــع، بــدءًا
األطبــاء إلــى  ووصــوالً  والعمــالء،  المرضــى   مــن 
صقــل علــى  أشــرف  كمــا  الموظفيــن.   وكــوادر 
 مهــارات الموظفيــن وتقديــم خدمــة جديــدة تلبــي
ــة ــع خط ــيًا م ــرهم تماش ــى وأس ــات المرض  احتياج

مؤسســة الرعايــة الصحيــة األولية.0
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برنامــج الكشــف المبكر لحياة صحية يســتعرض مســيرته
وإنجازاتــه خالل فعاليــات المؤتمر الخليجي المشــترك

للسرطان ا�ول 
 حقــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ حضــورًا الفتــًا خــالل
الــذي للســرطان’  األول  المشــترك  الخليجــي  ‘المؤتمــر   فعاليــات 
 اســتضافته دولة الكويت في شــهر أبريل 2017. وتعتبر هذه الخطوة
 إنجــازًا مهمــًا بالنســبة للبرنامــج الوطنــي للســرطان وبمثابــة تقديــر
 إقليمي رفيع المستوى لجهود فريق برنامج ‘الكشف المبكر لحياة
 صحيــة’. وانســجامًا مــع شــعار المؤتمــر "اســتراتيجية التوعيــة: الواقع
 والطمــوح"، قدمــت الدكتــورة شــيخة أبــو شــيخة، مديــر برنامــج
 الســرطان فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي قطــر، لمحــة
 عامــة عــن برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحية’ والمعايير الجديدة
 التــي نجــح بوضعهــا، وذلــك أمــام جمهــور متميــز ضــم أبــرز علمــاء

األورام فــي العالم.0

 واســتعرضت الدكتــور أبــو شــيخة اإلنجــازات الــذي حققهــا البرنامــج
 فــي عامــه األول، والتــي شــملت افتتــاح 3 مراكــز مخصصــة للكشــف
ــة ــدة المتنقل ــالق الوح ــاء، وإط ــدي واألمع ــرطان الث ــن س ــر ع  المبك
ــر عــن ســرطان الثــدي، فضــالً عــن تخصيــص مركــز  للكشــف المبكّ
ــة الرائــدة لمؤسســة  اتصــال هاتفــي، وهــو مــا يبهــرن علــى المكان
صحيــة خدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  األوليــة  الصحيــة   الرعايــة 
 عالميــة المســتوى. واختتمــت الدكتــورة أبــو شــيخة كلمتهــا بإطــالع
 الجمهــور علــى خطــط ترمــي لتوســيع نطــاق برنامــج ‘الكشــف

ــة’ وإثــراء الوعــي حــول فوائد الكشــف المبكر. 0 المبكــر لحيــاة صحيّ

 والشــك أن حضور ‘المؤتمر الخليجي المشــترك األول للســرطان’ وغيره من الفعاليات األخرى رفيعة المســتوى
 يوفــر لبرنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ منصــة رائــدة لنشــر رســالته النبيلــة، ومشــاركة األفــكار واالطــالع

علــى آخــر المســتجدات فــي القطــاع الصحــي، واالســتفادة مــن الــرؤى المتبصــرة للمهنيين الزمــالء في القطاع.0

آخــر المســتجدات حول تعزيز آليــات ا¹طار الوطني
لمكافحة الســرطان

 انســجامًا مــع مضاميــن ‘االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة 2011-2016’، كشــفت وزارة الصحــة العامــة عــن توصياتهــا
بشــأن اإلطــار الوطنــي لمكافحــة الســرطان خــالل الفتــرة بين عامي 2022-2017

وتشــمل تلــك التوصيات:0
ــة، الصحيّ المرافــق  إلــى  الســريرية  بالرعايــة  المتخصصيــن  والممرضــات  الممرضيــن  واســتقدام   تدريــب 

ــق حــول عــالج الســرطان وبرنامــج ‘الكشــف المبكــر لحياة صحيّة’.0 وتزويدهــم بفهــم متعمّ
ــر عــن حاالت الســرطان المشــتبه بها.0  تطبيــق نظــام لإلحــاالت العاجلــة للكشــف المبكّ
 التابــع لـــ (NCCCR) ‘افتتــاح وحــدة رعايــة متخصصــة فــي ‘المركــز الوطنــي لعــالج وأبحــاث الســرطان 
ــزة للمرضــى وســط  ‘مؤسســة حمــد الطبيــة’؛ حيــث ســتقدم هــذه الوحــدة خدمــات الدعــم والرعايــة المركّ

أجــواء هادئة ومريحة.0
إنشــاء الســجل الوطني للســرطان بدولة قطر.0 
مواصلــة اســتقدام وتطبيــق أحــدث العالجــات والتقنيات واإلجراءات.0 

•

•

•

•

•
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رســالة المدير العام

الدكتــورة مريم علــي عبد الملك
ة األوليّة مدير عام مؤسســة الرعايــة الصحيّ

ــة تبــذل جهــودًا  إن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليّ
 دؤوبــة ومســتمرة لتعزيــز الوعــي بمــرض الســرطان
ــازات ــر باإلنج ــر. ونفخ ــة قط ــاء دول ــع أنح ــي جمي  ف
 الالفتــة الــذي حققهــا برنامــج ‘الكشــف المبكر لحياة
 صحيــة’  مــن حيــث توعيــة وتثقيــف أوســع شــريحة
 ممكنــة مــن الجمهــور. وقــد حظينــا مؤخــرًا بفرصــة
 قيّمة للمشاركة في فعاليات ‘المؤتمر الخليجي المشترك
نــدوة باســتضافة  قمنــا  حيــث  للســرطان؛   األول 
 حواريــة بحضــور كبــار متخصصــي الرعايــة الصحيــة
لتســليط المنطقــة والعالــم  األورام فــي   وأطبــاء 
بــأن ونؤمــن   .، البرنامــج  هــذا  نجــاح  علــى   الضــوء 
ــا ــاركة جهودن ــر ومش ــذا المؤتم ــور ه ــا لحض  دعوتن
علــى لداللــة  انــه  الســرطان  وأطبــاء  خبــراء   مــع 
ــال ــي مج ــبناها ف ــي اكتس ــة الت ــمعة المرموق  الس

0. عملنا

 اكتســب برنامج ‘الكشــف المبكر لحياة صحية’ زخمًا
 متواصــالً علــى الصعيــد الوطنــي خالل عام 2017، وقد
شــهر إطــار  فــي  وطنيــة  حملــة  بتنظيــم   نجحنــا 
مــارس شــهر  خــالل  األمعــاء  بســرطان   التوعيــة 
 الماضي  حيث استطاع فريق برنامج ‘الكشف المبكر
 لحيــاة صحيــة’ الوصــول إلــى شــريحة أوســع مــن
 الجمهــور، ونشــر التوعيــة حــول أهــداف البرنامــج،
ــر ــف  المبك ــة الكش ــى أهمي ــد عل ــن التأكي ــالً ع  فض
ــة ــم حمل ــالل تنظي ــن خ ــاس م ــاة الن ــاذ حي ــي إنق  ف
ــي ــف ف ــالت تثقي ــة، وحم ــة وهادف ــة موجه  إعالمي
إطــالق إلــى  إضافــة  الرئيســية،  التجاريــة   المراكــز 
 مبــادرات التوعيــة المجتمعيــة،. وشــهدت الحملــة
 إجــراء كشــفٍ مبكــر عــن ســرطان األمعــاء ألكثــر مــن
االتصــال مركــز  تلقــى  حيــن  فــي  شــخص؛   643 
 الخــاص بالبرنامــج 1639 مكالمــة هاتفيــة، وهــو مــا
شــهريًا؛ المســجل  المعــدل  ضعــف   يفــوق 
بجزيــل التوجــه  الســياق  هــذا  فــي   ويســعدني 
ــم ــرًا  لتفانيه ــا تقدي ــاء فريقن ــع أعض ــكر لجمي  الش

فــي العمل.0

ــة التوعويّ الحملــة  هــذه  نطــاق  توســيع   وتــم 
ــرف ــا أش ــة، كم ــز الصحي ــن المراك ــدًا م ــمل مزي  لتش
علــى األوليــة  ــة  الصحيّ الرعايــة  مؤسســة   فريــق 
ــاء ــات األطب ــاح لمئ ــارم أت ــي ص ــج تدريب ــم برنام  تنظي
د التــزوّ األســرة  وأطبــاء  الســريريين   والخبــراء 
ــول ــة ح م ة المتقدّ ــيّ ــارف األساس ــارات والمع  بالمه
ــرطان ــن س ــر ع ــف المبك ــات الكش ــول وممارس  أص
إثــراء فــي  للمســاعدة  وذلــك  واألمعــاء،   الثــدي 

 الوعــي وتعزيــز المشــاركة الفعالــة للجمهور.0

 ونثــق بــأن مواصلــة إطــالق مثــل هــذه المبــادرات
ــة ــة الرعاي ــن  مؤسس ــي تمكي ــاهم ف ــة سيس  النبيل
الكشــف خدمــات  تقديــم  فــي  األوليــة   الصحيــة 
 المبكــر عــن الســرطان بفعاليــة وكفــاءة. إذ يشــكل
لدعــم اساســي  عنصــر  المعافــون    المواطنــون 
 المســيرة التنمويــة للدولــة، ونحــن علــى يقيــن أن
ــة متينــة  خدمــات الرعايــة المجتمعيــة توفــر أرضيّ
الســكان صحــة  وتحســين  التوعيــة   لتعزيــز 

عمومًا.0

ــى لكــم جميعــًا حيــاةً تملؤهــا الصحــة نتمنّ
والعافية والســعادة!0
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العدد رقم 4

اسألني...0اسألني...0
عن الكشــف المبكر لســرطان األمعاء

المؤتمــر الخليجي المشــترك األول للســرطان 
مؤسســة الرعاية الصحية األولية تشــارك فــي فعاليات


