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From the Managing Director’s Desk  

The thought, consideration and 
exceptional efforts that went into the 
month-long campaign was clear for all to 
see and the results are a testament to the 
team’s efforts. Around 1,300 ladies got 
screened during the drive in Al Wakra 
Health Center, Leabaib Health Center, 
Rawdat Al Khail Health Center and 
onboard the Mobile Screening Units.

While we celebrate the efforts of the 
targeted campaign for Breast Cancer 
Awareness Month, the hard work in raising 
awareness of breast and bowel cancer 
never stops and we remain optimistic that 
the initiatives we continue to roll out will 
enhance the PHCC’s efforts to effectively 
and efficiently deliver cancer screening 
services to everyone across the country. 
Healthy and happy citizens are the 
lifeblood of the growth and development 
of a nation.

The PHCC wishes everyone a Happy & 
Healthy life

The ‘Screen for Life’ team constantly 
works to enhance and develop breast and 
bowel cancer awareness levels across 
Qatar. October is the Breast Cancer 
Awareness Month around the world and 
has represented the perfect platform for 
‘Screen for Life’ to increase efforts to 
spread its message about the benefits of 
the Program and emphasize the 
importance of the early detection of 
breast cancer through screening. 

The month-long, targeted awareness 
campaign enabled ‘Screen for Life’ to 
reach out to and engage with a wide 
cross-section of society. The ‘Screen for 
Life’ team worked on extensive external 
messaging, with a nationwide campaign 
entitled ‘October means… Breast Cancer 
Screening’ across TV, radio and national 
press and social media, alongside many 
outreach activities, like conducting 
lectures in many public and private 
institutions, in addition to the awareness 
booths in a number of malls. 

The Program’s team also conducted an 
internal communications program 
reminding doctors to refer eligible 
patients for a screening appointment.

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC
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October means… Breast Cancer Screening

October, is the international breast cancer awareness month. Many years ago, it got 
associated with the pink color (it is even called Pinktober) in reference to the pink ribbon, 
the symbol of breast cancer awareness. 

Realizing this link between October and breast cancer awareness, the slogan for this 
year’s campaign was simple and direct; October means… Breast Cancer Screening. 

Along with the slogan, the campaign message highlighted the main features of the 
screening test; i.e. mammogram. These features are; speed, privacy and comfort. Speed 
in screening process and speed in getting the results, in addition to the privacy the visitor 
will feel when they come in for screening and of course the comfort in the clinic provided 
by the highly trained staff and more importantly the comfort they feel when they are 
done with screening and can now enjoy peace of mind. 
The design was also simple, the pink ribbon was integrated within the word October 
forming the letter “O”.

means

Breast Cancer Screening

Ladies aged 45-69 years

Breast cancer screening through Mammogram ( Speed, Privacy, Comfort )

Call: 800 1112
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Widespread Campaign Led to Huge Success

‘Screen for Life’ embarked a widespread campaign during October to raise breast cancer 
awareness across Qatar, designed to encourage as many eligible women as possible to 
undergo breast screening. The campaign, entitled ‘October means… Breast Cancer 
Screening’ included far reaching educational activities: 

The ‘Screen for Life’ team’s significant efforts included rolling out TV commercials to 
reach a wide audience and spread awareness as well as carrying educational messages 
across the national radio. Awareness ads in newspapers were also an important part of 
the campaign. The awareness video was also shown on ATM screens of some banks to 
spread the message. The campaign poster and video were also shown on screens in a 
number of malls. 

Targeted Media Awareness Campaign: 1
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Social media provided another large-scale, varied platform for ‘Screen for Life’ to engage 
with the people in Qatar. The team also targeted social media influencers, inviting them 
to gain first-hand experience of the screening facilities to spread the word among their 
followers. Many local social media accounts supported the Program by sharing and 
re-tweeting the posts of the campaign. Among those accounts are; @lloveqatar, 
@QatarAwareness, @MersalQatar, @AsmaAlHammadi, @RadioWadha.

Social Media Campaign:2

Leabaib screening suite received a 
visit from Ms. Najla Al Shafi during 
October. She made a tour in the 
suite while the team explained the 
screening process. Ms. Najla 
expressed her admiration of the 
suite and the comfortable 
ambiance and the easy smooth 
process. Ms. Najla covered her visit 
and shared it on her social media 
accounts.

Social Media 
Influencer,

Ms. Najla Al Shafi,
visits Leabaib 

Screening Suite
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‘Screen for Life’ team delivered educational information materials (educational brochures, 
rollup banners, posters and tent cards) to display at health centers, beauty parlors, fitness 
clubs, restaurants… etc. These materials were designed to engage with visitors and drive 
home the Program’s messaging. 

A Proactive Approach: 3

‘Screen for Life’ team targeted PHCC physicians with emails and WhatsApp messages 
reminding them of the crucial role they play in the Program’s efforts by referring their 
eligible patients for breast screening. ‘Screen for Life’ messaging was also displayed on 
TV screens and noticeboards at health centers.

Physician Engagement: 4



6WWW.SCREENFORLIFE.QA

Throughout the month-long campaign, ‘Screen for Life’ was present in Qatar’s major 
shopping malls with awareness booths. The ‘Screen for Life’ team provided educational 
information about the Program to mall visitors who were offered the chance to register 
their information if they were eligible for screening. After registration, the Program’s call 
center contacts them and schedule them for screening. These awareness booths were 
present in Villagio Mall, Landmark mall and Doha Festival City (DFC). 

The mobile screening unit was also located for a few days in DFC and Royal Plaza Mall 
offering screening to ladies shopping at the malls.

In-mall Activations: 5

413
At Booths in Malls
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In line with its commitment to reach a wide spectrum of society, ‘Screen for Life’ conducted 
awareness lectures at a number of governmental and private institutions including; 
RasGas Company (Al Khor Housing Community), Intercontinental Hotel the City, 
American Women Association, DHL, Adagio Hotel, Qatar Tourism Authority, Diva Lounge, 
Qatar Petroleum, Qatar Women’s Sport Committee, Al Khaliji Bank, Occidental Petroleum 
and United Technologies Corporation. The mobile unit was available during many of 
these events and offered screening to eligible ladies after the lecture. 

Outreach Activities: 6

During October, a text message was sent to 50,000 ladies aged 45 and above to remind 
them of screening. The message reminded ladies of the call center no. 800 1112

Text Messages: 7

800 1112800 1112
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This October… Mobile Screening Unit was Back 
at CNAQ… so was Kim

During October, the Program took part in 
the breast cancer awareness event at 
Colleague of the North Atlantic – Qatar 
(CNAQ). In addition to having an awareness 
booth at the event, the mobile screening unit 
visited the college and offered screening for 
ladies.
 
When the mobile unit was at CNAQ last year, 
Ms. Kim Doucet, Health Generalist for Health 
Sciences at the College, got screened 
onboard; however, after few days she 
received the unpleasant news. She was 
diagnosed with breast cancer. Luckily it was 
stage I. 

Despite the fact that Kim had no symptoms, 
ate healthy and exercised regularly, she got 
breast cancer. This actually emphasizes the 
fact that all healthy ladies should get 
screened. When screening is done regularly, 
breast cancer will be found at an early stage 
when treatment is very successful. 

After the shock, Kim decided to move forward 
and fight the disease because she is -as her 
friends describe her- as tough as nails. Armed 
with faith, and the support she received from 
friends, colleagues and students, Kim went 
through treatment and managed to beat 
breast cancer. 

“Qatar has been very supportive for health 
care, I received the best care from doctors 
and nurses here in Qatar. When my husband 
asked me if I want to go back to Canada to 
receive treatment, I said no, I will get treated 
here and I did”, says Kim. 

  
Kim shared her inspiring story as part of a panel discussion held during the event. Her 
story is a source of hope to all ladies, because she is a live testimony that early detection 
saves lives. 

‘Screen for Life’ is very happy to meet Kim after a year at the same place, but this time 
to share her wonderful journey over the past year.  
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Mobile Screening Unit Visited Many Locations
During October 

The mobile screening unit has played a very important role in recent months. Throughout 
August the unit was present at Madinat Khalifa Health Center to facilitate free breast 
screening and raise awareness, and during September it carried out the same duties at 
Mesaimeer Health Center.
 
During October’s Breast Cancer Awareness Month campaign, the screening unit toured 
various locations including RasGas Company (Al Khor Housing Community), Al Hayat 
Medical Clinic, Doha Festival City, College of the North Atlantic – Qatar, Sidra Medical & 
Research Center, Qatar Petroleum, Qatar Women’s Sports Committee, Doha Golf Club 
and Royal Plaza (Diva Lounge). 
 

The mobile screening unit visited 
Doha Festival City (DFC) for four 
days during October and Royal 
Plaza Mall for another day. This was 
the first time the mobile unit visits 
the malls to offer screening for 
ladies there. It turned out to be a 
successful idea, ladies were happy 
to have the chance of getting 
screened while shopping at the 
mall.

For the first time, 
screening onboard 
the mobile Unit at  

malls
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It was also beneficial for ladies to have the mobile unit at their work place or residential 
area. It saved them a lot of time and effort; thus, they were encouraged to get screened 
onboard. 

During the breast cancer awareness 
event organized by Qatar Women’s 
Sports Committee (QWSC), and 
after the Program’s lecture, Chef 
Aisha Tamimi shared her story with 
breast cancer and how she beat the 
disease. Her positive spirit was very 
inspiring to the whole audience who 
were offered screening onboard the 
mobile unit at the end of the event.

Chef Aisha Al Tamimi
shares her inspiring

story at QWSC event
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Interview with Dr. Maryam Al Emadi
Al Wakra Health Center Manager

1. What factors drove you to study medicine and become 
a family doctor?

There are many factors that formed my decision, but my 
passion for medicine started at an early age when I visited 
my family doctor. The care and compassion she showed 
me was truly inspiring and it was then that I decided I 
wanted to be like her, and one day serve my community. I 
decided to pursue family medicine as it provides a unique 
opportunity to build a special bond with patients and show 
commitment and continuity of care. It is a dynamic and 
challenging field and it allows me to play a key role in 
shaping the future of Primary Care in our country as we 
strive to be one of the best care providers in the world.

2. The first screening suite of the Program was launched in Al Wakra Health Center, 
what did this suite add to the Health Center? What do you think of the suite design 
and ambiance?

The introduction of the first screening suite made it so much easier for patients above 
the age of 45 in the locality to take part in a screening program. Al Wakra Health Center 
has a large patient registration list so this enabled us to offer screening to a larger number 
of eligible patients with greater ease and efficiency. A major plus point of the facility at 
Al Wakra is that the screening unit is located at the rear of the health center, away from 
the hustle and bustle of the general clinics, which creates greater privacy and a calming 
ambiance for the patients. The contemporary design and soft furnishings, and the 
individual private rooms for screening help put the participants at ease.

Dr. Maryam Al Emadi
Consultant Family Physician  

Al Wakra Health Center Manager
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3. It is noticed that doctors in Al Wakra Health Center refer the highest number of 
patients to screening, what are the proactive initiatives that Al Wakra doctors are 
taking to encourage eligible patients to get screened?

We grasp every opportunity to raise awareness amongst our patients of the benefits of 
proactive breast screening and regularly host patient education sessions at the health 
center. Our doctors are all inducted in the screening program and are encouraged to 
refer patients. Our proactive approach includes educational and awareness material 
displayed throughout the health center, informing patients about breast and bowel cancer 
and the benefits of the screening program.

4.From the implementation of the ‘Screen for Life’ Program at Al Wakra Health Center 
till date, how do you translate the change of the conception of early screening towards 
patients and how this has affected the number of patients registered to undergo the 
screening?

We have adopted a holistic approach since implementing the Program. The 
community-based awareness sessions, held in both English and Arabic at the center, 
have certainly helped in raising awareness levels and consequently we have seen a 
significant increase in the number of patients, both Qataris and non-nationals, engaging 
with the screening program. The Program’s accessibility within the health center has 
certainly helped in increasing the number of screenings.

5. Knowing that Cancer as a topic is still a taboo in our community, what are the key 
barriers that you have succeeded in overcoming to lessen the negative impact of 
cancer screening amongst patients and hence convincing them to undergo screening? 
What are the remaining obstacles and how are you tackling them?

For many years one of the major barriers, particularly amongst older people, was the 
fear of detecting cancer. However, through the ‘Screen for Life’ educational sessions held, 
over time, addressed anxieties and raised awareness of how early detection can 
significantly help enhance survival rates to as high as 90 per cent for bowel cancer and 
almost 100 per cent for breast cancer. One of the main anxieties in a conservative culture 
was having access to a female technician, and assuring privacy during screening. We 
have addressed this issue with highly-skilled female radiographers running the facility. 
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Do You Know the Story of the Pink Ribbon? 

The pink ribbon, which is now known worldwide as a symbol for breast cancer awareness, 
was created by Charlotte Haley, a breast cancer survivor from California in the USA. In 
1991, Haley introduced the concept of a peach ribbon, which she designed and made in 
her dining room. The handmade ribbons were a call to action; to raise awareness of the 
disease and to act as a demand for better prevention and accountability.

Haley’s peach ribbons attracted interest from a women’s magazine, which wanted to 
adopt and adapt her ribbon. However, she refused, insisting the magazine’s proposed 
initiative was too commercial. The magazine, along with others eager to spread the 
message, decided to adopt the pink ribbon as the symbol.

The global awareness that has been raised through the pink ribbon has helped increase 
the early detection of breast cancer, make women more aware of the importance of 
doing regular screening and has also resulted in an increase in funds directed toward 
finding a cure.
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The ribbon is widely used by millions of people across a range of industries across the 
world throughout October, in line with Breast Cancer Awareness Month, where the whole 
world unites to increase attention and support for the awareness, early detection and 
treatment of this disease.
.
In Qatar, many institutions supported October campaign by wearing the pink ribbon to 
help spread the message of early detection to their customers. This simple gesture was 
a great form of sharing the responsibility of saving ladies. 

Among those were; Alshaya, Nails, Commercial Bank, Diva Lounge, Intercontinental Hotel, 
L’eto, Qatar National Bank, Sandwich Factory and Lavazza.
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Spot the Differences

These two pictures look very much alike; however, there are 
four differences between them. The differences are small and 
can go unnoticed easily, so does breast cancer.
That is why breast cancer screening is recommended on regular 
basis even if the lady doesn’t feel any symptoms.

Don’t delay, book your free mammogram screening today
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 تبــدو هاتــان الصورتــان متشــابهتان كثيــرًا، إال أن هنــاك أربعــة فروقــات بينهمــا.
الفروقــات صغيــرة وقــد ال تالحــظ بســهولة، وكذلــك األمــر مع ســرطان الثدي.0

ــى ــكل دوري حت ــدي بش ــرطان الث ــر لس ــف المبك ــراء الكش ــح بإج ــذا يُنص  وله
عندمــا ال تعانــي الســيدة مــن أي أغراض.0

لــذا أســرعن اليــوم لحجــز موعــد �جــراء  الماموغــرام مجان�0

الفوارق أوجدي 
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 ويتــم اســتخدام الشــريط الــوردي علــى نطــاق واســع مــن قبــل مالييــن النــاس فــي مجموعــة واســعة مــن
ــث ــر؛ حي ــهر أكتوب ــي ش ــدي ف ــرطان الث ــة بس ــهر التوعي ــالل ش ــةً خ ــم، خاص ــتوى العال ــى مس ــات عل  القطاع
ــالج ــر والع ــف المبك ــة الكش ــي بأهمي ــز الوع ــم وتعزي ــام والدع ــادة االهتم ــع لزي ــم أجم ــود العال ــد جه  تتوحّ

مــن هذا المرض.0

 وفــي دولــة قطــر، قامــت العديــد مــن المؤسســات والشــركات بدعــم حملــة "أكتوبــر يعنــي الكشــف المبكــر"
 لبرنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة عبــر وضــع الشــريط الــوردي علــى الــزي الرســمي لهــا، وذلــك بهــدف
ــل هــذه البــادرة أســمى معانــي  المســاعدة فــي الترويــج لرســالة الكشــف المبكــر بيــن أوســاط عمالئهــا؛ وتمثّ
 مشــاركة المســؤولية االجتماعيــة. ومــن صمــن هــذه الشــركات والمؤسســات: شــركة الشــايع، ومركــز نيلــز،
الوطنــي، ليتــو، وبنــك قطــر  إنتركونتيننتــال، ومقهــى  القطــري، و ديفــا الونــج،  وفنــدق  التجــاري   والبنــك 

وســاندوتش فاكتوري والفازا.00
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 يعتبــر الشــريط الــوردي الرمــز األكثــر شــهرة فــي أنحــاء العالــم لتعزيــز التوعيــة بســرطان الثــدي، وقــد ابتكرتــه
ــام ــي ع ــة. وف ــا األمريكيّ ــة كاليفورني ــن والي ــدي م ــرطان الث ــن س ــات م ــدى الناجي ــي إح ــي، وه ــارلوت هال  ش
ــي ــه ف ــه وصنع ــها بتصميم ــت بنفس ــي، وقام ــون الخوخ ــزي بالل ــريط الرم ــوم الش ــي مفه ــرت هال  1991، ابتك
ــراءات ــاذ اإلج ــل واتخ ــل العم ــن أج ــوة م ــن دع ــارة ع ــًا عب ــة يدوي ــرائط المصنوع ــذه الش ــت ه ــا. وكان  منزله

الفعالــة لزيــادة الوعــي بهــذا المــرض وتعزيــز الجهــود لتحســين مســتويات الوقاية منه.0

ات المهتمــة بشــؤون المــرأة والتــي أرادت تبنــي  وقــد اســتحوذت شــرائط هالــي علــى اهتمــام إحــدى المجــلّ
 وتعديــل تصميــم تلــك الشــرائط. ولكــن هالــي رفضــت العــرض وأصــرت علــى أن مبــادرة المجلــة المقترحــة
ــائل ــر رس ــن بنش ــن المهتمي ــدد م ــب ع ــى جان ــة، إل ــررت المجل ــك، ق ــد ذل ــة. وبع ــة بحت ــراض تجاري ــت ألغ  كان

التوعيــة بســرطان الثــدي، اعتمــاد الشــريط الــوردي كرمــز لهذه القضيــة النبيلة.0

 وقــد ســاعد الوعــي العالمــي الــذي تنامــى بفضــل شــعار الشــريط الــوردي علــى زيــادة إجــراء الكشــف المبكــر
 عــن ســرطان الثــدي، وتعزيــز وعــي النســاء بشــكل أكبــر حــول أهميــة إجــراء الكشــف بصــورة منتظمــة، فضــالً

عــن حشــد مزيــد مــن األموال إليجاد العالجات المناســبة.0

هــل تعلمون قصة الشــريط الوردي؟
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 م3.مــن الُمالحــظ أن ا�طبــاء فــي مركــز الوكــرة الصحــي يقومــون بتحويــل عــدد كبيــر مــن المرضــى
 �جــراء الكشــف المبّكــر عــن ســرطان الثــدي وا�معــاء؛ مــا هــي الخطــوات والمبــادرات االســتباقية
 التــي يتخذهــا أطبــاء المركــز لتشــجيع المرضــى ضمــن الفئــات العمريــة المســتهدفة علــى إجــراء

الكشف؟

 نعمــل علــى اغتنــام أي فرصــة إلثــراء ســويّة الوعــي بيــن مرضانــا حــول فوائــد الكشــف المبكــر عــن ســرطان
ــًا ــوم أيض ــي. ونق ــز الصح ــي المرك ــى ف ــة للمرض ــات توعي ــم جلس ــى تنظي ــرص عل ــا نح ــاء، كم ــدي واألمع  الث
 بتفعيــل مشــاركة جميــع أطبائنــا فــي برنامــج الكشــف المبكــر، كمــا نشــجعهم علــى إحالــة المرضــى إلجــراء
 الكشــف. ويشــتمل منهجنــا االســتباقي هــذا علــى تقديــم التثقيــف فــي جميــع أنحــاء المركــز، إلــى جانــب

توعيــة المرضــى بســرطان الثــدي واألمعــاء والفوائــد الكبيرة لبرنامج الكشــف.0

ــدء  ــذ ب ــى من ــبة للمرض ــر بالنس ــف المبك ــوم الكش ــي مفه ــل ف ــر الحاص ــون التغيي ــف تترجم  م4.كي
 توفير خدمات برنامج ‘الكشــف المبكر لحياة صحّية’ في مركز الوكرة الصحي لغاية اليوم، وما أثر

ذلــك علــى عــدد المرضى المســجلين �جراء الكشــف؟

 اعتمدنــا منهــج عمــل شــامل منــذ بــدء توفيــر خدمــات البرنامــج فــي مركــز الوكــرة الصحــي. وقــد ســاعدت
قــدت باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة فــي المركــز، علــى تعزيــز مســتوى  جلســات التوعيــة المجتمعيــة، التــي عُ
 الوعــي، وبالتالــي شــهدنا توافــد عــدد أكبــر مــن المرضــى القطرييــن والمقيميــن علــى حــد ســواء لالســتفادة
ــا ــل مركزن ــج داخ ــات البرنام ــى خدم ــول إل ــهولة الوص ــد أن س ــن المؤك ــر. وم ــف المبك ــات الكش ــن خدم  م

ســاعدت على زيادة حاالت الكشــف.0

ــا ــا، م ــي مجتمعن ــا ف ــاس طرحه ــب الن ــي يتجن ــع الت ــن المواضي ــرطان م ــرض الس ــون م ــر¶ لك  م5.نظ
 هــي الحواجــز الرئيســية التــي نجحتــم فــي التغلــب عليهــا للقضــاء علــى المفاهيــم الســلبية
 المغلوطــة بيــن المرضــى حــول الكشــف المبّكــر عــن الســرطان وإقناعهــم بإجــراء الكشــف، ومــا

هــي العقبــات المتبقيــة وكيــف تتعاملــون معها؟

ــة ــية وخاص ــق الرئيس ــد العوائ ــرطان أح ــن الس ــر ع ــف المبكّ ــراء الكش ــن إج ــوف م ــة، كان الخ ــنوات طويل  لس
ــر مهــا فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ  بيــن كبــار الســن. ولكــن مــن خــالل جلســات التوعيــة والتثقيــف التــي نظّ
ــراء ــة إج ــول أهمي ــي ح ــويّة الوع ــع س ــك، ورف ــوف تل ــق والخ ــن القل ــة مكام ــا بمعالج ــة’، نجحن ــاة صحيّ  لحي
ــي ــاء وحوال ــرطان األمع ــى 90% لس ــل إل ــي تص ــفاء الت ــبة الش ــادة نس ــي زي ــر ف ــر ودوره الكبي ــف المبكّ  الكش
 100% لســرطان الثــدي. إن  إمكانيــة تقديــم الخدمــة عــن طريــق مــزودي خدمــة مــن الســيدات كان مــن ضمــن
 بواعــث القلــق الرئيســية فــي المجتمــع خصوصــًا فــي غمــرة الثقافــة المحافظــة التــي نعيشــها؛ وقــد
 اســتطعنا معالجــة هــذه المســألة حيــث تقــوم فنيــات أشــعة متمرســات ومــن ذوي المهــارات العاليــة بإجــراء

خدمــات الكشــف بخصوصيــة تامة. 0
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 م1.مــا العوامــل التــي دفعتــِك لدراســة الطــب وأن تصبحــي طبيبــة 
أسرة؟

 ثمــة العديــد مــن العوامــل التــي كانــت وراء اتخــاذ هــذا القــرار، حيــث أن
 شــغفي بالطــب بــدأ يتبلــور فــي ســن مبكــرة عندمــا زرت طبيبــة عائلتــي
ــكال ــمى أش ــد أس ــي تجس ــخصيتها الت ــن ش ــام م ــتقيت اإلله ــي اس  الت
 الرعايــة واالهتمــام والتعاطــف، ومنــذ ذلــك الحيــن أردت أن أكــون طبيبــة
م خدمــات الرعايــة لمجتمعــي يومــًا مــا. وقــررت التخصــص  مثلهــا وأقــدّ
 بمجــال طــب األســرة ألنــه يوفــر فرصــة فريــدة لبنــاء عالقــات رائعــة مــع
بشــكل الرعايــة  خدمــات  تقديــم  تجــاه  االلتــزام  وإظهــار   المرضــى 
ــض ــى بع ــوي عل ــي ينط ــص الديناميك ــذا التخص ــك أن ه ــتمر. وال ش  مس
ــي ــًا ف ــب دورًا محوري ــي أن ألع ــمح ل ــه يس ــات، ولكن ــات والتحدي  الصعوب
نســعى وأننــا  ســيما  ال  قطــر،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  مســتقبل   بنــاء 
ــات ــم خدم ــد تقدي ــى صعي ــدان عل ــة البل ــي طليع ــون ف ــن لنك  جاهدي

الرعايــة الطبيــة فــي العالم.0

 م2.تم إطالق أول جناح كشف تابع لبرنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحّية’ في مركز الوكرة الصحي، 
مــا الــذي أضافــه هــذا الجنــاح علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة، ومــا رأيــك بتصميمه وأجواءه؟

ــز ــن المرك ــة م ــق القريب ــكان المناط ــاء لس ــدي واألمع ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــاح الكش ــاح جن ــاح افتت  أت
 ســهولةً أكبــر فــي إجــراء الكشــف المبكــر. ويقــدم مركــز الوكــرة الصحــي خدماتــه لمجموعــةٍ كبيــرة مــن
 المرضــى، األمــر الــذي ســاعدنا علــى إجــراء الكشــف المبكــر لعــددٍ أكبــر مــن المرضــى ضمــن الفئــات العمريــة
ــي ــر  ف ــف المبك ــاح الكش ــة لجن ــب اإليجابي ــدى الجوان ــن إح ــا وتكم ــر. كم ــهولة ويس ــكل س ــتهدفة ب  المس
ــر ــا يوف ــة، مم ــادات العام ــج العي ــب وضجي ــن الصخ ــدًا ع ــي، أي بعي ــرة الصح ــز الوك ــر مرك ــي آخ ــه ف  موقع
ــر ــف المبك ــراء الكش ــى إج ــكان المرض ــيدات. وبإم ــان الس ــة واطمئن ــزز راح ــة تع ــة بالخصوصي ــواءً مفعم  أج
ــرف ــى غ ــتماله عل ــى اش ــةً إل ــر، إضاف ــزه الفاخ ــري وتجهي ــه العص ــل تصميم ــاح بفض ــي الجن ــهولة ف ــكل س  ب

فرديــة خاصــة لضمــان مزيــد من الراحــة والخصوصية.0

مقابلــة مع الدكتــورة مريم العمادي
مدير مركــز الوكرة الصحي

د. مريــم العمادي
مستشــارة طب أسرة

مديــر مركــز الوكرة الصحي
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أو أماكــن عملهــن  ــر ضمــن  المبكّ المتنقلــة للكشــف  الوحــدة  المفيــد للســيدات تواجــد   كمــا كان مــن 
 مناطقهــن الســكنية، ممــا ســاعد علــى اختصــار الكثيــر مــن الوقــت والجهــد وبالتالــي تشــجيع أكبــر شــريحة

ممكنة من الســيدات على إجراء الكشــف.0

الثــدي بســرطان  التوعيــة  فعاليــة   خــالل 
المــرأة رياضــة  لجنــة  نظمتهــا   التــي 
محاضــرة تقديــم  وبعــد   القطريــة، 
ــي ــة التميم ــيف عائش ــت الش ــج، قام  البرنام
ــرطان ــع س ــا م ــور بقصته ــاركة الحض  بمش
ــه ــب علي ــن التغل ــت م ــف تمكن ــدي وكي  الث
 وهزيمتــه. إن اإليجابيــة العاليــة التــي تتمتــع
مؤثــرة كانــت  عائشــة  الســيدة   بهــا 
ــة، ــة الفعالي ــي نهاي ــور. وف ــة للحض  وملهم
المبكــر الكشــف  خدمــة  تقديــم   تــم 
المتنقلــة الوحــدة  فــي  الثــدي   لســرطان 

التــي تواجدت هناك.0

الشــيف عائشــة التميمي
تــروي قصتهــا الملهمة

خــالل فعاليــة لجنة رياضة
المــرأة القطرية
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الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبّكر زارت العديــد من المواقع
خالل شــهر أكتوبر

ــالل ــدت خ ــث تواج ــة؛ حي ــة الماضي ــهر القليل ــالل األش ــارزًا خ ــر دورا ب ــف المبكّ ــة للكش ــدة المتنقل  كان  للوح
 شــهر أغســطس فــي مركــز مدينــة خليفــة الصحــي لتوفيــر خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي
 مجانــًا وزيــادة الوعــي حــول  أهميــة الكشــف المبكــر؛ كمــا واصلــت تقديــم خدمــات الكشــف عبــر الماموغــرام

في مركز مســيمير الصحي خالل شــهر ســبتمبر.0

ة  وخــالل فعاليــات حملــة التوعيــة بســرطان الثــدي فــي شــهر أكتوبــر، تواجــدت الوحــدة المتنقلــة فــي عــدّ
ــتيفال ــة فس ــي، ودوح ــاة الطب ــز الحي ــكني)،  ومرك ــور الس ــع الخ ــاز  (مجمّ ــركة راس غ ــا ش ــن بينه ــع م  مواق
ــة ــرول، ولجن ــر للبت ــركة قط ــوث، وش ــب والبح ــدرة للط ــز الس ــر، ومرك ــمال األطلنطي-قط ــة ش ــيتي، وكلي  س

رياضــة المــرأة القطريــة،  ونــادي الدوحــة للجولــف، الرويــال بــالزا (ديفا الونج).0

 تواجــد فريــق الوحــدة المتنقلــة للكشــف
ســيتي فســتيفال  دوحــة  فــي   المبكــر 
 لمدة 4 أيام خالل شهر أكتوبر إضافة ليوم
 آخــر فــي رويــال بــالزا. وتُعتبــر هــذه المــرة
 األولــى التــي تــزور فيهــا الوحــدة المتنقلــة
خدمــات لتقديــم  التجاريــة   المراكــز 
ــد ــاك. وق ــيدات هن ــر للس ــف المبك  الكش
ــدة، ــج جي ــن نتائ ــوة ع ــذه الخط ــرت ه  أثم
بالســعادة الســيدات  شــعرت   حيــث 
الكشــف خدمــات  مــن   لالســتفادة 
المركــز فــي  التســوق  أثنــاء   المبكــر 

التجاري.0

 للمــرة األولى، فحص
 الكشــف المبكــر في

  الوحــدة المتنقلــة خالل
 تواجدهــا في المراكز

التجارية
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 فــي أكتوبر هذا العام... عــادت الوحدة المتنقلــة لكلية
شــمال ا�طلنطي – قطــر... وكذلك عادت كيم

ــر لحيــاة ــم فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ  خــالل شــهر أكتوبــر، نظّ
ــمال ــة ش ــي كلي ــدي ف ــرطان الث ــة بس ــة للتوعي ــة’ فعالي  صحيّ
ــة ــاص للتوعي ــاح خ ــة جن ــب إقام ــى جان ــر. وإل ــي- قط  األطلنط
ــر ــف المبكّ ــة للكش ــدة المتنقل ــدت الوح ــة، تواج ــالل الفعالي  خ
الماموغــرام فحــص  خدمــة  وقدمــت  الكليــة  مبنــى    قــرب 

للســيدات هناك.0

خــالل الكليــة  فــي  المتنقلــة  الوحــدة  تواجــد  فتــرة   وخــالل 
ــة أخصائيّ دوســيت،  كيــم  الســيدة  قامــت  الماضــي،   العــام 
بإجــراء الكليــة،  فــي  الصحيــة  والعلــوم  العامــة   الصحــة 
ــة ــرور بضع ــد م ــة. وبع ــدة المتنقل ــي الوح ــر ف ــف المبك  الكش
 أيــام تلقــت نبــأً مؤســفًا يؤكــد تشــخيص إصابتهــا بســرطان
 الثــدي، ولكــن لحســن الحــظ كان المــرض فــي مراحلــه األولــى.
ــن ــم تك ــا ل ــم أنه ــرض رغ ــيت بالم ــيدة دوس ــت الس ــد أصيب  وق
صحيــة مأكــوالت  تتنــاول  وكانــت  أعــراض،  أيــة  مــن   تعانــي 
 وتمــارس التماريــن الرياضيــة بشــكل منتظــم. ويبرهــن ذلــك
 علــى ضــرورة قيــام جميــع الســيدات حتــى األصحــاء منهــن
بانتظــام الكشــف  إجــراء  وأن  خصوصــًا  المبكــر،   بالكشــف 
 يضمــن اكتشــاف المــرض فــي مرحلــة مبكــرة وعندهــا يحقــق

العــالج نجاحــًا كبيرًا.0
00

ــم ــررت كي ــة، ق ــة المؤلم ــذه الصدم ــا له ضه ــد تعرّ  وبع
 المضــي قدمــًا فــي محاربــة هــذا المــرض ألنهــا وبحســب
 وصــف أصدقائهــا- صاحبــة عزيمــة وإصــرار. ومــن خــالل
 تســلّحها باإليمــان المطلــق وحصولهــا علــى دعــم كبيــر
 مــن األصدقــاء والزمــالء والطــالب، خضعــت كيــم للعــالج
علــى التغلــب  مــن  وتمكنــت  قطــر  دولــة   فــي 

المرض.0

"تلقيــت الصــدد:  بهــذا  دوســيت  كيــم  الســيد   وتقــول 
ــى ــت عل ــد حصل ــر، فق ــي قط ــر ف ــي الكبي ــم الصح  الدع
األطبــاء والممرضــات فــي رعايــة ممكنــة مــن   أفضــل 
 قطــر؛ وعندمــا ســألني زوجــي إذا كنــت أريــد أن أعــود إلــى
 كنــدا لتلقــي العــالج، أخبرتــه بأننــي لــن أعــود وســوف

اســتكمل العــالج هنا".0

 وحرصــت دوســيت علــى مشــاركة قصتهــا الملهمــة خــالل نــدوة حواريــة عقــدت بالتزامــن مــع فعاليــة
 التوعيــة. وال شــك أن قصــة دوســيت تمثــل مصــدر أمــل وإلهــام لجميــع الســيدات وشــهادة حيــة علــى أهميــة

الكشــف المبكــر فــي إنقاذ الحياة.0

ــر لحيــاة صحيــة’ عن ســعادتهم البالغة بلقاء الســيدة دوســيت  وقــد أعــرب أعضــاء فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
 مــرة أخــرى وفــي المــكان عينــه بعــد مــرور عــام مــن اكتشــافها للمــرض، ولكــن هــذه المــرة لمشــاركة رحلتهــا

وقصتهــا الرائعــة علــى مــدى العام الماضي.0
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أنشــطة تواصــل مجتمعي:0 6
 انســجامًا مــع التزامــه بالوصــول إلــى أكبــر شــريحةٍ ممكنــة مــن أفــراد المجتمــع، نظــم فريــق برنامــج ’الكشــف
ــة فــي عــدد مــن الهيئــات الحكوميــة والشــركات الخاصــة، بمــا فــي ــة‘ محاضــرات توعويّ ــر لحيــاة صحيّ  المبكّ
ــع الخــور الســكني)، وفنــدق إنتركونتيننتــال ذا ســيتي، ورابطــة النســاء األمريكيــات،  ذلــك شــركة راس غــاز  (مجمّ
ــر ــركة قط ــج، وش ــا الون ــر، وديف ــي قط ــياحة ف ــة للس ــة العامّ ــو، والهيئ ــدق أداجي ــش إل،  وفن ــركة دي إت  وش
ــد ــركة يونايت ــرول، وش ــيدنتال للبت ــركة أوكس ــي، وش ــك الخليج ــة، وبن ــرأة القطري ــة الم ــة رياض ــرول، ولجن  للبت
ــر فــي العديــد مــن هــذه األنشــطة والفعاليــات،  تكنولوجيــز. كمــا تواجــدت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
 حيــث أتاحــت للســيدات اللواتــي ينتميــن للفئــات العمريــة المســتهدفة فرصــة إجــراء الكشــف المبكــر بعــد

اختتــام المحاضرات.0

رســائل نصيــة قصيرة:0 7
 خــالل أكتوبــر، تــم إرســال 50,000 رســالة نصيــة قصيــرة للســيدات مــن عمــر 45 وما فــوق لتذكيرهن بإجراء الفحص،

كمــا تــم تذكيــر الســيدات برقــم مركــز اتصــال البرنامج 8001112 في الرســالة.0
ي

800 1112800 1112
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أنشــطة توعية في وجهات التســّوق الكبرى:0 5
ر لحياة صحيّة‘ بنشــر  خــالل حملــة التوعيــة بســرطان الثــدي فــي شــهر أكتوبــر، قــام فريــق برنامــج ’الكشــف المبكّ
 عــدد مــن األجنحــة التوعويــة ضمــن أبــرز وجهــات التســوق فــي قطــر- فــي كل مــن ‘فالجيــو مــول’ و‘النــد مــارك
قين بمعلومــات مفيــدة وتوعيتهــم ار والمتســوّ  مــول’ و‘دوحــة فســتيفال ســيتي’ - وذلــك بهــدف تزويــد الــزوّ
العمريــة الفئــات  ضمــن  الســيدات  أمــام  الفرصــة  إتاحــة  عــن  فضــالً  البرنامــج،  ومنافــع  أهــداف   حــول 
ــن ــل معه ــج بالتواص ــع للبرنام ــال التاب ــز االتص ــوم مرك ــن ليق ــن ومعلوماته ــجيل بياناته ــتهدفة لتس  المس

مــن أجــل ترتيــب مواعيــد إلجراء الكشــف المبكر. 0

ــة ــم خدم ــالزا لتقدي ــال ب ــيتي وروي ــتيفال س ــة فس ــي دوح ــام ف ــة أي ــة لبضع ــدة المتنقل ــدت الوح ــا تواج  كم
الكشــف المبكــر للســيدات خــالل تســوقهن في المراكــز التجارية.0

.كمــا تواجــدت الوحــدة المتنقلــة لبضعــة أيــام فــي دوحــة فســتيفال ســيتي ورويــال بــالزا لتقديــم خدمــة الكشــف المبكر للســيدات خالل تســوقهن في المراكــز التجارية
0 

413
مــن خــالل األجنحــة في المراكــز  التجارية
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منهــج توعية اســتباقي:0 3

تفعيــل مشــاركة ا�طباء:0 4

ــة فــي مختلــف ــة’ بتوزيــع كتيبــات توعويــة، والفتــات إعالنيّ ــر لحيــاة صحيّ  قــام فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــن. ــن األماك ــر م ــا الكثي ــم وغيره ــة، والمطاع ــة البدني ــوادي اللياق ــل، ون ــات التجمي ــة، وصالون ــز الصحي  المراك
ــواد ــذه الم ــم ه ــم تصمي ــد ت ــج.  وق ــة للبرنام ــائل النبيل ــول الرس ــزوار ح ــور وال ــة الجمه ــدف توعي ــك به  وذل

بطريقــة تجــذب زوار هــذه األماكــن، وتوصــل الرســالة بطريقة فريدة.0

ــة مــن خالل رســائل ــة‘ ألطبــاء مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليّ ــر لحيــاة صحيّ  توجــه فريــق برنامــج ’الكشــف المبكّ
 البريــد اإللكترونــي ورســائل تطبيــق ‘واتســاب’، وذلــك لتذكيرهــم بالــدور الحاســم الــذي يلعبونــه لدعــم جهــود
 البرنامــج عبــر إحالــة الســيدات ممــن ينتميــن للفئــات العمريــة المســتهدفة إلجــراء الكشــف المبكــر عــن
 ســرطان الثــدي. كمــا تــم عــرض رســائل البرنامــج علــى شاشــات التلفزيــون ولوحــات اإلعالنــات ضمــن المراكــز

الصحية.0
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 قامــت الســيدة نجــالء الشــافعي بزيــارة
ــر عــن ســرطان الثــدي  جنــاح الكشــف المبكّ
ــهر ــالل ش ــي خ ــب الصح ــز لعبي ــي مرك  ف
 أكتوبــر. وحصلــت الشــافعي خــالل الزيــارة
 علــى شــرح وافٍ مــن فريــق برنامــج ‘الكشــف
عمليــة حــول  صحيــة’  لحيــاة   المبكــر 
ــافعي ــت الش ــد أعرب ــر. وق ــف المبكّ  الكش
 عــن إعجابهــا بالجنــاح وأجوائــه المريحــة
بمشــاركة وقامــت  الكشــف؛   وســهولة 
حســاباتها صفحــات  عبــر  زيارتهــا   تجربــة 

علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعي.0

 الســيدة نجالء الشــافعي، 
 مــن  مشــاهير التواصل
 اإلجتماعــي،  تــزور جناح

ــر في مركز  الكشــف المبكّ
لعبيــب الصحي

حملــة توعوّيــة عبــر وســائل التواصــل ا�جتماعي:0 2
ر  وفــرت مواقــع التواصــل اإلجتماعــي منصــة مثاليــة لتســليط الضــوء على جهود وأهداف برنامج ’الكشــف المبكّ
ــة‘ وتعزيــز فــرص الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن النــاس فــي قطــر. كمــا تعــاون فريــق البرنامــج  لحيــاة صحيّ
 مــع نخبــة مــن مشــاهير مواقــع التواصــل اإلجتماعــي مــن خــالل توجيــه دعــوة لهــم لزيــارة أجنحــة وعيــادات
ــول ــور ح ــف الجمه ــر وتثقي ــف المبكّ ــة الكش ــول أهمي ــة ح ــر التوعي ــى نش ــجيعهم عل ــدف تش ــج  به  البرنام
ــة علــى مواقــع التواصــل  الرســائل النبيلــة للبرنامــج. مــن جهــة ثانيــة، ســاهمت العديــد مــن الحســابات المحليّ
’أكتوبــر بحملــة  الخاصــة  المنشــورات  تغريــد  وإعــادة  مشــاركة  عبــر  البرنامــج  دعــم  فــي   اإلجتماعــي 

يعني... الكشــف المبكر‘. واشــتملت تلك الحســابات على:0
@lloveqatar, @QatarAwareness, @MersalQatar, @AsmaAlHammadi, @RadioWadha
@QatarMirrors
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حملــة توعوّيــة عبر وســائل ا�عالم:0 1

حملــة التوعّيــة الوطنّية بســرطان الثدي خالل
شــهر أكتوبر تحصــد نجاح� باهر¶

ر لحياة  قامت مؤسســة الرعاية الصحية األولية، بصفتها الجهة المســؤولة عن تنظيم برنامج ’الكشــف المبكّ
ــة‘، بإطــالق حملــة التوعيــة الوطنيــة الشــاملة تحــت اســم ’أكتوبــر يعني... الكشــف المبكــر‘ في مختلف  صحيّ
ــة ــريحة العمري ــن للش ــي ينتمي ــاء اللوات ــن النس ــة م ــريحة ممكن ــر ش ــجيع أكب ــك لتش ــر، وذل ــة قط ــاء دول  أنح
 المســتهدفة علــى إجــراء تصويــر الثــدي الشــعاعي مجانــًا فــي إحــدى عيــادات الكشــف المبكــر التابعــة

للمؤسســة. وتخللــت الحملــة سلســلة أنشــطة ومبــادرات للتوعيــة المجتمعية شــملت:0

ــة‘ جهــودًا دؤوبــة للتوعيــة بســرطان الثــدي عبــر إطــالق إعــالن ــر لحيــاة صحيّ  بــذل فريــق برنامــج ’الكشــف المبكّ
ــة ــالن الحمل ــرض إع ــم ع ــا ت ــروءة. كم ــموعة والمق ــة والمس ــالم المرئي ــائل اإلع ــر وس ــه عب ــم عرض ــوي ت  توع
ــائل ــر رس ــدف نش ــر به ــي قط ــارف ف ــض المص ــة لبع ــي التابع ــراف اآلل ــزة الص ــات أجه ــى شاش ــوي عل  التوع

التوعيــة. كمــا تــم عــرض إعــالن الحملــة (بوســتر وفيديــو) على شاشــات عــدة مجمعات تجارية. 0
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أكتوبــر يعني... الكشــف المبّكر

ــنين ــر الس ــى م ــوردي عل ــريط ال ــز الش ــرن رم ــد اقت ــدي؛ وق ــرطان الث ــة بس ــي للتوعيّ ــهر العالم ــو الش ــر ه  أكتوب
 الماضيــة بجهــود التوعيــة الراميــة لمكافحــة هــذا المــرض. وتأكيــدًا علــى الصلــة الوثيقــة بيــن شــهر أكتوبــر
 ومســاعي التوعيــة بســرطان الثــدي، ارتكــزت حملــة هــذا العــام علــى شــعار بســيط ومباشــر وهــو: ”أكتوبــر

يعنــي... الكشــف المبّكر“.0

المبكــر الكشــف  فحــص  مزايــا  علــى  للحملــة  ة  الرئيســيّ الرســائل  ــزت  ركّ الشــعار،  هــذا  جانــب   وإلــى 
ــز خدمــات  (الماموغــرام) التــي تقدمهــا أجنحــة البرنامــج، وهــي الســرعة والخصوصيــة والراحــة. حيــث تتمي
 البرنامــج بالســرعة فــي إجــراءات الفحــص والســرعة فــي إعطــاء النتائــج، إضافــة إلــى الخصوصيــة التــي تتمتــع
 بهــا الســيدات اللواتــي يأتيــن إلجــراء الفحــص. كمــا تقــدم  هــذه الخدمــات علــى يــد فريــق مــن الممرضــات
والراحــة الخصوصيــة  ملؤهــا  أجــواء  وســط  وذلــك  الصحيــة،  الرعايــة  بمجــال  والمتخصصــات  بــات  درّ  المُ

والطمأنينة للســيدات ســواء أثناء أو بعد إجراء الكشــف.0

 كمــا تميــز تصميــم الحملــة بالبســاطة، حيــث تضمــن التصميــم الشــعار الــوردي داخــل كلمــة أكتوبــر راســمًا
الواو.0 حرف 

للســيدات من عمر 45-69 سنة
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ــة’  يبــذل فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيّ
وتطويــر لتعزيــز  ومتواصلــة  دؤوبــة   جهــودًا 
ــي ــاء ف ــدي واألمع ــرطان الث ــي بس ــتويات الوع  مس
شــهر أكتوبــر  ويعتبــر  قطــر.  دولــة  أنحــاء   جميــع 
 التوعيــة بســرطان الثــدي فــي جميــع أنحــاء العالــم،
 حيــث يوفــر منصــة مثاليــة لنشــر الرســالة النبيلــة
ــج ــة’ والتروي ــاة صحيّ ــر لحي ــف المبكّ ــج ‘الكش  لبرنام
 لمنافعــه الكبيــرة، وكذلــك التأكيــد علــى أهميــة
الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي في إنقاذ األرواح.0

اســتمرت التــي  هــذه  التوعيــة  حملــة   وأســهمت 
 طوال شهر أكتوبر في تمكين فريق برنامج ‘الكشف
أكبــر مــع  التواصــل  مــن  ــة’  صحيّ لحيــاة  ــر   المبكّ
بغيــة المجتمــع  أفــراد  مــن  ممكنــة   شــريحة 
ــر فــي إنقــاذ  توعيتهــم حــول أهميــة الكشــف المبكّ
البرنامــج الســياق، قــام فريــق   األرواح. وفــي هــذا 
النطــاق واســعة  وطنيــة  توعيــة  حملــة   بإطــالق 
 بعنــوان ‘أكتوبــر يعنــي... الكشــف المبّكــر’، وذلــك
 عبــر مختلــف وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة
ــام ــن القي ــالً ع ــي، فض ــل االجتماع ــع التواص  ومواق
 بالعديــد مــن أنشــطة التواصــل المجتمعــي مثــل
 تقديــم محاضــرات فــي العديــد مــن مؤسســات
 القطــاع العــام والخــاص، إضافــة لتواجــد األجنحــة

 التوعويــة فــي عــدد من المراكــز التجارية.0

كافــة تذكيــر  علــى  البرنامــج  فريــق  عمــل   كمــا 
بضــرورة الصحيــة  المراكــز  جميــع  فــي   األطبــاء 
ــة العمريّ الفئــات  ضمــن  الســيدات   تشــجيع 
 المســتهدفة علــى حجــز المواعيــد وإجــراء الكشــف

ر.0 المبكّ

فتــرة  طــوال  االســتثنائية  الجهــود  أثمــرت   وقــد 
رائعــة نتائــج  تحقيــق  عــن  أكتوبــر  فــي   الحملــة 
اســتثناء، وبــال  مباشــر  بشــكل  الجميــع   لمســها 
 وكانــت دليــالً قاطعــًا علــى المســاعي النبيلــة التــي
ر لحياة صحيّة’؛  يبذلهــا فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
طريــق عــن  المبكــر  الكشــف  إجــراء  تــم   حيــث 
 الماموغرام لحوالي 1,300 سيدة في عيادات البرنامج
ــة ــز روض ــب ومرك ــز لعبي ــرة، ومرك ــز الوك ــي مرك  ف

الخيــل إضافــة لوحــدة الكشــف المبكــر المتنقلة.0
00

الوطنيــة حملتنــا  بجهــود  االحتفــاء  مــع   وتوازيــًا 
ــر، ــي أكتوب ــدي ف ــرطان الث ــة بس ــهر التوعي ــالل ش  خ
الوعــي لزيــادة  أن مســاعينا  إذ نؤكــد علــى   فإننــا 
أي عنــد  تتوقــف  لــن  واألمعــاء  الثــدي   بســرطان 
 حــدود؛ ونحــن ال نــزال متفائليــن بــأن المبــادرات التــي
المقبلــة المرحلــة  خــالل  إطالقهــا   ســنواصل 
ن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى  ســتمكّ
ــر ــف المبكّ ــات الكش ــم خدم ــن تقدي ــر م ــد كبي  ح
 بفعاليــة وكفــاءة لجميــع شــرائح المجتمــع. إذ أن
بالصحــة والعافيــة يمثــل شــريان ــع الســكان   تمتّ
م فــي دولــة  الحيــاة لمواصلــة مســيرة النمــو والتقــدّ

قطر.0

الصحــة ملؤهــا  حيــاًة  جميعــ�  لكــم   نتمّنــى 
والعافية والســعادة0

الدكتــورة مريــم علــي عبد الملك
ة األوليّة مديــر عــام مؤسســة الرعايــة الصحيّ
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أكتوبــر يعني... الكشــف المبكر
الماموغرام... ســرعة، خصوصية، راحة

جولــة الوحــدة المتنقلة للكشــف المبكر
ر لحياة صحيّة’0 تســهم في نشــر الرســالة النبيلة لبرنامج ‘الكشــف المبكّ


