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The hard work and determined efforts of the 
‘Screen For Life’ team continue to achieve 
exceptional results in our drive to raise 
awareness and ease the burden of cancer on 
our country. In the second year of operations, 
‘Screen For Life’ doubled the number of 
screenings for breast cancer and almost 
tripled the numbers of screening for bowel 
cancer. The message is clearly getting 
through to people and we continue to address 
the barriers and break the cancer taboo. More 
and more people are now comfortable talking 
about cancer and screening tests. That is 
testament to the hard work of all involved 
with ‘Screen For Life’ and the commendable efforts of PHCC doctors and their team, 
who are advising their patients of the importance of screening and referring them to 
undergo the detectable screening test. 

However, the work doesn’t stop here. We will continue driving our message through 
targeted campaigns aligned with global Cancer awareness initiatives, booths activation 
in malls – which are always hugely successful – and outreach activities in addition to the 
utilization of the PHCC’s mobile screening unit.
 
We are eternally gratefully for the support of numerous governmental departments, 
public and private sector entities who have embraced the Program’s vision and mission 
and hosted us for awareness lectures and mobile screenings.

We recently completed a widespread, engaging month-long awareness campaign for 
Bowel Cancer Awareness Month, under the tagline ‘Don’t wait for Symptoms’. It was a 
strong message, but it is that type of messaging that we need to continue promoting if 
we are to create a healthier future for Qatar. 

From the Managing Director’s Desk  

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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‘Don’t Wait for Symptoms’ 
Bowel Cancer Awareness Month Campaign

Bowel cancer can be a silent disease; in many cases there are no symptoms. Consequently, 
people sometimes don’t feel the need to get screened. Therefore, March campaign tagline 
was “Don’t Wait for Symptoms”. The awareness drive, under this tagline reminded the 
public of Qatar that because bowel cancer can be a non-symptomatic illness it is 
paramount not to wait until it is too late and to undergo screening as a precautionary 
measure. The reminder messages were aimed at both men and women, specifically in 
the target age bracket of 50-74, to take a proactive approach to their health and book 
an appointment at one of the three dedicated facilities at Al Wakra, Leabaib and Rawdat 
Al Khail Health Centers. 

In line with Global Bowel Cancer Awareness Month initiative, ‘Screen For Life’ embarked 
on a month-long campaign to remind people of the importance of the early detection 
of cancer in saving lives. 

RAWDAT AL KHAIL HCLEABAIB HCAL WAKRA HC
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 As usual, a special TVC was made for the campaign. In addition, the Program’s team 
created short infographic videos about bowel cancer and bowel screening to raise the 
awareness in an attractive way. The TVC and the short videos were posted on the 
Program’s YouTube Channel and social media channels and are also being played on 
screens in Program’s suite and waiting areas in health centers. 

The short video messages were shared with social media influencers who promoted the 
campaign message amongst their followers. Social media campaign was also running 
throughout the month on the different social media platforms of the Program (Facebook, 
Twitter and Instagram). Daily tips and videos were posted, in addition to the Program’s 
activities so people can get more engaged.
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Other campaign activities included; awareness booths in Qatar’s major shopping malls; 
Villaggio Mall, Landmark Mall and Doha Festival City. The booth engaged shoppers with 
the reminder messages and offered a chance for visitors to register for screening. The 
team distributed educational brochures and the signature Bowel Cancer Awareness blue 
ribbons and bracelets. They talked to the public about the Fecal Immunochemical Test 
(FIT) and focused on its features; it is easy, quick and done in the privacy of their own 
home using the complimentary kits provided in the screening suites. The Program also 
conducted several lectures in different sectors (like schools and companies).  

Al-Dana Club Ali Bin Abdalla School for Boys

Booth at Villaggio
Mall

Screen Savers & Telephones screensClinics Decorations

To further spread the message of the campaign, the Program joined forces with Skydive 
Qatar in an innovative way to raise awareness on the importance of screening. Led by 
Sheikh Abdulaziz Bin Ahmed Bin Khalifa Al Ahmad Al-Thani, Skydive Qatar Chairman, a 
team of thirteen skydivers jumped from a helicopter revealing a huge banner carrying 
the bowel cancer awareness tagline “Don’t Wait for Symptoms”. The exceptional event 
took place in Aspire Park to capture more attention and engage people in the need to 
take action. Dr. Mariam Al Emadi, Al Wakra Health Center Manager, along with a team 
from the Program attended this event, which was the first time where Skydive Qatar 
jumps to support a national message.

Screen for Life extends sincere gratitude and appreciation for Skydive Qatar for their 
wholehearted support.
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Milestones and Key Moments Highlight 
Successful Second Year for ‘Screen For Life’

During 2017, there was a noticeable increase in public awareness and people’s demand 
on screening services. The awareness was raised through conduction of different 
awareness activities; the main activities were the completion of two hugely successful 
month-long awareness campaigns to mark global initiatives for Bowel Cancer Awareness 
Month in March and Breast Cancer Awareness Month in October. The campaigns had 
mass media exposure across different media platforms in order to expand the reach of 
the ‘Screen For Life’ messages. Throughout the year, the team engaged with a wide 
cross-section of society in Qatar by hosting 24 awareness lectures in different sectors 
(governmental departments, private sector entities and education institutes).
 
In addition to its regular tour in health centers, the Mobile Screening Unit visited 15 
different locations through marketing events giving the opportunity to ladies to get 
screened onboard without having to go to the health centers; 370 ladies were screened 
onboard during these marketing events. We have been extremely encouraged by the 
support and interest shown by government departments, semi-government entities and 
private sector companies who showed huge enthusiasm to host the mobile unit at their 
premises and offer their employees the opportunity to get screened onboard. We would 
like to take this opportunity to thank them for their continued support. 

The success of the Program was reflected on screening; 11,990 women were screened 
for breast cancer and 10,496 men and women were screened for bowel cancer. These 
figures reflected a much higher demand compared to first year of operations. 

At the regional level, ‘Screen For Life’ made significant steps in its second year of 
operations, establishing itself as a regional leader in cancer screening. With the Program’s 
efforts to raise cancer awareness levels gaining regional and international recognition, 
‘Screen For Life’ was invited to participate in the high-profile 2017 First Gulf Cancer 
Conference, playing a prominent role in the event. Program manager Dr. Shaikha Abu 
Shaikha shared the successful work of ‘Screen For Life’ with leading oncologists and 
health professionals. 

In addition to the industry-leading cancer conference, Dr. Abu Shaikha and team 
participated in Arab Health Exhibition and Congress 2017, the Middle East’s largest medical 
exhibition and conference, which represented another milestone for ‘Screen For Life’. 
The team utilized its participation to further spread the Program message, share ideas 
with fellow industry leaders and gather health sector updates.
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The success of the Program was reflected on screening; 11,990 women were screened 
for breast cancer and 10,496 men and women were screened for bowel cancer. These 
figures reflected a much higher demand compared to first year of operations. 

Specialized Mobile Screening Unit
Drives Awareness and Offers Screening 

Our dedicated Mobile Screening Unit continues to play a vital role in our mission to spread 
awareness of ‘Screen For Life’ across Qatar. It is vital in providing screening access for 
ladies in outlying areas who cannot easily access one of the three PHCC screening centers. 
It also serves ladies in numerous locations, whether that is popular public areas such as 
shopping malls, or private entities such as company headquarters, colleges or ladies 
clubs. 

During the previous months, the unit visited Al Sheehaniya health center and Al Shamal 
health center to make screening more accessible to ladies in those areas and save them 
the effort to travel to Doha. The Mobile Screening Unit is now visiting Abu Baker health 
center to offer screening to the highly populated area surrounding the health center.  

At the regional level, ‘Screen For Life’ made significant steps in its second year of 
operations, establishing itself as a regional leader in cancer screening. With the Program’s 
efforts to raise cancer awareness levels gaining regional and international recognition, 
‘Screen For Life’ was invited to participate in the high-profile 2017 First Gulf Cancer 
Conference, playing a prominent role in the event. Program manager Dr. Shaikha Abu 
Shaikha shared the successful work of ‘Screen For Life’ with leading oncologists and 
health professionals. 

In addition to the industry-leading cancer conference, Dr. Abu Shaikha and team 
participated in Arab Health Exhibition and Congress 2017, the Middle East’s largest medical 
exhibition and conference, which represented another milestone for ‘Screen For Life’. 
The team utilized its participation to further spread the Program message, share ideas 
with fellow industry leaders and gather health sector updates.

Mobile Unit Schedule

  

  

  
  

  

March  2018
Month

April    2018
May     2018
June    2018

Location
Abu Baker Health Center
Abu Baker Health Center
Madinat Khalifa Health Center
Madinat Khalifa Health Center
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Meet our Team

MR. AHED BANI HAMDAN 
Cancer Screening Regional Coordinator

Eligible people can book an appointment 
for free screening either by calling the 
Program’s call center at 8001112 or by 
asking their doctor at PHCC to refer them 
for screening. In addition to that, the 
Program’s call center proactively calls 
eligible people and invite them to 
screening. 

On the day of the appointment, the 
participant is welcomed by the 
receptionist and registered. Then they 
meet with nurse navigator who does a 
general assessment on the participant’s 
health and family history to make sure they 
are eligible for screening. 

Bowel cancer screening is performed 
through a test called FIT (Fecal 
Immunochemical Test) that can be done 
at home by collecting 3 stool samples 
within 3 consecutive days (1 sample per 
day). After collecting the samples, the 
participant can return the specimens to 
the nearest health center laboratory. FIT 
detects small amounts of blood hidden in 
the stool which might indicate presence 
of a tumor in the bowel that could be 
cancer or simply polyps that can be 
identified through colonoscopy.

Firstly, can you please tell us about your 
role in ‘Screen For Life’ Program?

I am very proud to be working in PHCC in 
general and being a member of ‘Screen 
for Life’ Program in particular. My work as 
a Cancer Screening Regional Coordinator 
aims mainly to provide organized and 
satisfactory screening services to patients 
following international standards. In fact, 
my mission consists of coordinating, 
developing and assessing the screening 
services provided by PHCC in the State of 
Qatar. These tasks are met by observing 
the whole screening process in details on 
a daily basis over the 3 screening suites 
specially when the test shows abnormal 
results; I ensure to forward the whole 
report of the patient to Hamad Medical 
Corporation for further investigation on 
the test result and adoption of the suitable 
treatment protocol.

In addition to the screening operations 
supervision and follow up, I am responsible 
of generating statistics about the level of 
efficiency of the Program through 
managing the daily activities of the 
Program’s personnel (nurses and 
administration officers); in addition to 
problem solving for any technical and/ or 
operational issues.

How is bowel cancer screening done? 
Can you describe the steps in details?

Bowel cancer screening test is for men and 
women aged between 50 and 74 years. It 
is done through our three dedicated 
screening facilities located in different 
regions in Qatar (Al Wakra Health Center, 
Leabaib Health Center and Rawdat Al 
Khail Health Center). The screening suites 
in Al Wakra and Rawdat al Khail operates 
in the morning from 7:00 am till 3.30 pm, 
while the 2 clinics in Leabaib are operating 
morning and evening; 7:00 am to 2.00 pm 
and 3.00 pm till 10:00 pm respectively.
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screening. The increasing number of 
screening appointments from the 
Program’s start to date is an undebatable 
proof. 

It was also noticed that participants are 
easily accepting the re-invitation for the 
second time (after a year of the first test). 
This reflects their increased belief in the 
importance of getting screened even 
when they don’t experience any 
symptoms and indicates that the test is 
easily done. 

Is there a final message you wish to 
deliver to the reader?

It is crucial not to postpone the screening 
test as a preventive measure. If the results 
come normal, the patient will be reassured 
about his health; while if the results come 
abnormal (and the patient needs referral 
for colonoscopy) the polyps will be 
removed during the procedure which 
results in prevention of bowel cancer. 
However, if the person has bowel cancer, 
regular screening guarantees early 
detection when the survival rate reaches 
90%. 

My final message to all men and women 
who reached the age of 50 is to get 
screened and encourage his family and 
friends to get screened. 

 

After returning the sample, the 
participants will be informed about the 
results. If the results came normal, the test 
is repeated after a year; whereas if the test 
showed an abnormal result (showing 
blood in the stool), the patient will be 
referred to HMC to conduct further 
examination to define the problem and 
assign the suitable treatment.

It is important to highlight here that 
getting a positive result (blood in the 
stool) does not necessarily means 
presence of bowel cancer.

What are the fears and obstacles that 
refrain people from getting screened? 
How does the team in clinics address 
them and convince people to undergo 
screening?

Some of the people are not totally 
convinced of the importance of screening 
because they believe that there is no need 
for the test as long as they are not suffering 
from any symptom related to bowel 
cancer, others are afraid of getting positive 
results that may indicate the presence of 
cancer, some people request direct 
referral to colonoscopy while others don’t 
feel at ease in collecting the samples and 
doing the whole process.

Our role consists of clarifying wrong 
beliefs and explain thoroughly why early 
detection through screening plays crucial 
role in saving lives; for detecting cancer at 
its early stages increases chances of full 
recovery, while discovering it in its 
advanced changes minimize chances of 
survival.

Have you noticed any change of the 
acceptance of people for screening from 
the beginning of the Program till date?

A much higher awareness was noticed 
amongst people participating in 
screening, many individuals took a 
proactive approach and they have asked 
to get an appointment to undergo the 
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In Bowel Screening Clinics

The most frequently asked questions (FAQs) by participants visiting bowel screening 
clinics are:

•  How accurate is the FIT? Is it a reliable test?
FIT is considered a very accurate test, accuracy exceeds 90%. However, like any other 
screening test, it should be done regularly to detect polyps (if present in bowel) when 
they are small in size.

• Does the FIT detect any other malfunctions in the digestive system?
The FIT is a special test to detect blood in stool that originates from the bowel.  

•  Does a positive FIT result mean presence of bowel cancer?
A positive result means blood in stool, which might be due to different reasons, not only 
bowel cancer. The diagnosis is confirmed after colonoscopy. 

•  If colonoscopy is required, does this intervention have any side effect?
Colonoscopy is a safe procedure. Side effects are very minimal. 

•  Can the FIT be replaced by a blood test? 
Bowel cancer cannot be diagnosed through blood test only. The cancer marker in blood 
cannot be detected in the early stages of the disease and it might be an indicator for 
abnormalities other than cancer.  

Source: 
Mr. Ahed Bani Hamdan – Cancer Screening Regional Coordinator  
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PHCC Screening Suites Play Pivotal Role

The three screening facilities we have at PHCC health centers at Al Wakra, Leabaib and 
Rawdat Al Khail continue to meet the needs of the Program and celebrated their own 
milestones during the second year of operations. 

The three screening suites are staffed by dedicated highly-skilled medical professionals, 
all of whom are fully trained in the objectives, values and goals of the Program. Each of 
the facilities were carefully designed and created to look and feel like a luxurious spa, to 
provide a welcoming, warm and inviting atmosphere for patients. They feature the latest, 
technological advancements and provide the ultimate privacy for patients, including 
separate male and female sections.

We have had extremely positive feedback from patients and we will continue to listen 
to them to ensure we provide the highest standards in customer comfort and overall 
experience to complement our medical expertise. 

JANUARY APRIL

Al Wakra’s Suite 
2nd anniversary

Leabaib’s Suite  
2nd anniversary

Al Wakra
Suite

7:00 AM – 3:30 PM 

Leabaib 
Suite

10:00 AM – 6:30 PM

Rawdat Al Khail 
Suite

7:00 AM – 3:30 PM 

7:00 AM – 3:30 PM 7:00 AM – 2:00 PM

3:00 PM – 10:00 PM

7:00 AM – 3:30 PM 

Breast Cancer Screening 

Bowel Cancer Screening 

Note: these working hours are subject to change, please call 8001112 to book an appointment 

Working Hours of Program’s Suites: 
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Food for Health

Make a change to boost cancer prevention with this healthy Qatari dish signed by 
renowned Chef Aisha Al Tamimi.

Saffron cake with rose water:

Ingredients:
1 cup flour
1 cup sugar
¼ cup rice flour
½ cup milk powder
Pinch of saffron strings soaked in ½ cup of rose water
3 eggs
70 grams butter (room temperature)
2 teaspoons lemon juice
2 tablespoons baking powder

Method:
Mix the sugar with the butter, add the eggs, the flour (sifted), the rice flour, the milk 
powder and then the baking powder with the rose water (drained). Add the lemon 
juice and mix.

Butter the mold and add the finished batter. Bake in the oven at 200°C for 30-35 
minutes

Chef Aisha Al Tamimi



WWW.SCREENFORLIFE.QA 12

Find the Missing Word

Find the words below in the puzzle and scratch them. 
From the remining letters form the Missing Word (1 word from 9 letters)

BOWEL - CANCER - MARCH - 8001112 - BLUE - FIT
50-74 - AGE - BAG - MALE - FEMALE - ANNUAL

HOME - PAINLESS - FREE - PRIVACY - TEST 
LEABAIB - NOW
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Dark Blue Ribbon 
Brings Awareness to Bowel Cancer 

Awareness ribbons are defined as short pieces of colored ribbon folded into a loop, or 
representations of such, which are used in many parts of the world as a way for wearers 
of the ribbon(s) to make a statement of support for a cause or issue. Due to their global 
nature, awareness ribbons have come to symbolize various meanings and causes 
depending on the colors and/or the patterns used. Today, awareness ribbons are 
considered as a universal symbol for social or disease awareness.

A dark blue ribbon is used to designate bowel cancer awareness. People wear them as 
a support for their loved ones and all the people with bowel cancer. Organizations make 
different items with the dark blue color (ribbons, bracelets, shirts, jewelry and others) so 
people can use or wear as a support. Some organizations hold events like “Dress in Blue 
Days” to help bring awareness to bowel cancer and show support for survivors. 
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ا�زرق  الشريط 
يســهم في التوعية حول ســرطان األمعاء

ــاء ــتى أنح ــي ش ــابه ف ــا ش ــة أو م ــكل حلق ــى ش ــة عل ــرة والمطوي ــة القصي ــرطة الملون ــتخدام األش ــم اس  يت
العالــم، وذلــك كوســيلة مميــزة تتيــح لمرتديهــا التعبيــر عــن دعمهم لقضيــةٍ معينة.0

 
 وبفضــل انتشــار اســتخدامها علــى نطــاقٍ واســع عالميــًا، أصبحــت أشــرطة التوعيــة الملونــة ترمــز إلــى معــانٍ 
الوعــي إلثــراء  عالميــًا  رمــزًا  باتــت  كمــا  اســتخدامها؛  وطريقــة  ألوانهــا  بحســب  وذلــك  ســامية،   وقضايــا 

االجتماعــي، أو تثقيــف الجمهــور حيــال قضايــا الصحــة أو األمــراض والظــروف الطبية.0

ــاس ــا الن ــث يرتديه ــاء؛ حي ــرطان األمع ــول س ــي ح ــز الوع ــاص لتعزي ــكل خ ــاء بش ــرطة الزرق ــتخدم األش  وتُس
ــكار ــركات بابت ــات والش ــف المؤسس ــوم مختل ــاء. وتق ــرطان األمع ــن بس ــع المصابي ــم وجمي ــم أحبائه  لدع
لتمكيــن والحلــي وغيرهــا)  والقمصــان  الشــرائط واألســاور  (مثــل  الداكــن  األزرق  باللــون   عناصــر مختلفــة 
ــا ــات يتخلله ــم فعالي ــركات بتنظي ــض الش ــوم بع ــا تق ــتخدامها. كم ــر اس ــم عب ــار الدع ــن إظه ــخاص م  األش
 ارتــداء مالبــس باللــون األزرق للمســاعدة علــى نشــر التوعيــة بســرطان األمعــاء وإظهــار الدعــم للناجيــن

منه.0
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أوجد كلمة الســر

قــم بمســح الكلمــات فــي اللغــز، وحــاول معرفــة كلمــة الســر مــن خالل ترتيب الحــروف المتبقية. 0
كلمــة الســر مؤلفــة مــن مقطعيــن و11 حرف
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روضــة الخيــل - صحــة - ســهل - لعبيــب - ا�زرق - ا�معــاء
خصوصيــة - الوكــرة -  فــي المنــزل -ا�عــراض - 8001112

FIT -74-50 - شــفاء - راحة - الســرطان - %90
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الشــيف عائشــة التميمي

صحية وصفة 

 قومــوا بخطــوة إيجابيــة نحــو إحــداث تغييــر إيجابــي فــي غذائكــم لتعزيــز وقايتكــم ضــد الســرطان،
وذلــك مــن خــالل تجربــة هــذا الطبــق الصحــي القطــري ا�صيــل مــن تحضير الشــيف عائشــة التميمي.0

كيكــة الزعفــران مــع ماء الورد:0

المقادير:0
س1 كــوب طحين

س1 كوب ســكر

س¼ كــوب دقيق األرز

 س½ كــوب مــن بــودرة الحليب
رشــة مــن الزعفــران منقــوع فــي ½ كــوب من ماء الورد

بيضات س3 

ســس70 غــرام زبــدة (بدرجــة حــرارة الغرفة)0 

س 2 ملعقــة صغيــرة مــن عصيــر الليمون

ــز (بيكنــج باودر)0 بْ س 2 ملعقــة طعــام مــن مســحوق الخَ

طريقــة التحضير:0
 يخلــط الســكر مــع الزبــدة، ويضــاف إليهــم البيــض والدقيــق (المنخــول)، ودقيــق األرز، وبــودرة الحليــب، ومــن

ــى)؛ ثــم يضــاف عصير الليمون ويتــم خلط المزيج.0 ثــم مســحوق الخبــز، إضافــة إلــى مــاء الــورد (المصفّ

 يدهــن بعدهــا قالــب الكيــك بالزبــدة ويضــاف المزيــج النهائــي. وتُخبــز الكعكــة في الفــرن بحرارة 200 درجة مئوية
لمــدة 30-35 دقيقة.0
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أجنحة الكشــف التابعة لمؤسســة الرعايــة الصحية
تســهم في تعزيــز التوعية 

ــرة ــز الوك ــن مرك ــن كلٍ م ــة ضم ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــر التابع ــف المبك ــة الكش ــل أجنح  تواص
ــداف ــق أه ــي تحقي ــي ف ــب دورٍ أساس ــي، لع ــل الصح ــة الخي ــز روض ــي، ومرك ــب الصح ــز لعبي ــي، ومرك  الصح
ــر لحيــاة صحيــة’ ونشــر رســائله التوعويــة. وقــد احتفلــت هــذه المراكز الصحيــة بإنجازاتها  برنامــج ‘الكشــف المبكّ

المتميــزة بعــد مضــي عاميــن على تأسيســها.0

يتمتعــون  والذيــن  الطبــي  المجــال  فــي  المتخصصيــن  مــن  مجموعــة  الثالثــة  الكشــف  مراكــز   وتضــم 
 بمســتويات عاليــة مــن الخبــرة فــي مجــال عملهــم، والذيــن تــم تدريبهــم جميعــًا علــى االلتــزام بقيــم
ــى ــي أرق ــة تحاك ــة ومريح ــواءً هادئ ــة أج ــة بعناي ــز المصمم ــذه المراك ــر ه ــه. وتوف ــق أهداف ــج وتحقي  البرنام
 المنتجعــات الصحيــة بهــدف تخفيــف توتــر المرضــى أثنــاء خضوعهــم للكشــف. كمــا تضــم أحــدث االبتــكارات
 التكنولوجيــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى ضمــان أعلــى مســتويات الخصوصيــة للمرضــى كمــا لــو كانــوا

فــي منازلهــم عبــر توفيــر أقســام منفصلة للرجال والســيدات.0

 وقــد تلقينــا ردود فعــلٍ إيجابيــة للغايــة مــن جانــب المرضــى، وســنواصل اإلصغــاء لمتطلباتهــم لضمــان
 انســجامنا مــع أرقــى المعاييــر، ال ســيما علــى صعيــد راحــة وتجــارب المرضــى، وذلــك بمــا يســهم فــي إثــراء

خبراتنــا الطبية.0

أبريل
الذكــرى الثانية لتأســيس

   جنــاح مركــز لعبيب

يناير
الذكــرى الثانيــة لتأســيس 

جنــاح مركز الوكرة

ســاعات عمل أجنحة الكشــف المبكر:0 

مالحظــة: ســاعات العمــل هــذه قابلــة للتغييــر، يرجــى االتصــال علــى الرقــم 8001112 لحجز موعد الكشــف. 0

 

جنــاح مركز 
الوكــرة الصحي 

جنــاح مركز 
لعبيــب الصحي

جنــاح مركز 
روضــة الخيــل الصحي

الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي

 م 10:00 -م 3:00الكشــف المبكر عن ســرطان ا�معاء 
 م 2:00 -ص 7:00

 م 3:30 -ص 7:00 م 6:30 -ص 10:00

 م 3:30 -ص 7:00

 م 3:30 -ص 7:00

 م 3:30 -ص 7:00
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في عيادة الكشــف المبكر لســرطان األمعاء

 ا�ســئلة ا�كثر شيوع·

من أكثر ا�ســئلة شــيوع· بين ا�شــخاص الذين يزورون عيادات البرنامج ¹جراء الكشــف المبكر: 0

مــا مــدى دقــة الفحــص وهــل يمكــن االعتمــاد عليــه كليــ· فــي عملية الكشــف عن ســرطان ا�معاء؟0
 إن فحص البراز المناعي الكيميائي يعتبر فحص دقيق جدًا حيث تتجاوز دقته %90، إال أنه وكأي فحص كشــف
 مبكــر آخــر، يجــب القيــام بــه بانتظــام وذلــك للكشــف عــن الزوائــد فــي األمعــاء (فــي حــال وجودهــا) وهــي

ال تــزال صغيــرة فــي الحجم.0
 

هــل يكشــف الفحــص عــن مشــاكل فــي بقية الجهــاز الهضمي؟0
 الفحــص مخصــص للكشــف عــن الــدم المخفــي فــي البراز والــذي مصدره القولون.0

هــل فحــص البــراز ا¹يجابــي يعنــي وجــود الســرطان في القولون؟0
ــة ــرطان باإلضاف ــبابه الس ــد أس ــون أح ــد يك ــذي ق ــراز وال ــي الب ــدم ف ــود ال ــي وج ــي يعن ــدم اإليجاب ــص ال  فح

للمشــاكل األخــرى. للتشــخيص يحتــاج الشــخص عمــل المنظار.0

فــي حــال الحاجــة لمنظــار القولــون هــل هنــاك خطــورة تترتــب عليــه مــن أعــراض جانبية وغيرها؟
منظــار القولــون آمــن ونســبة حــدوث المضاعفــات خاللــه قليلة جدًا.0

هــل يمكــن اســتبدال فحــص البــراز المناعــي الكيميائــي بفحــص للدم؟0
 ال يمكــن  تشــخيص ســرطان القولــون عــن طريــق فحــص الــدم لوحــده، قــد ال يرتفــع مؤشــر الســرطان فــي

 الــدم فــي بدايــة المــرض كمــا قد يرتفع ألســباب أخرى غير الســرطان.0

المرجع:0
عاهــد بنــي حمــدان - المنســق اإلقليمــي لبرنامــج الكشــف المبكــر 
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ــع ــد تمن ــي ق ــات الت ــاوف والعقب ــي المخ ــا ه  م
ــف ــص؟ وكي ــراء الفح ــن إج ــخاص م ــض األش  بع
المخــاوف هــذه  علــى  العمــل  فريــق   يتغلــب 
ويتمكن من إقناع الناس بضرورة إجراء الفحص؟0

عنــده تتكــون  لــم  األشــخاص  مــن  عــدد   هنــاك 
 قناعــة كافيــة بعــد بضــرورة عمــل الفحــص ألســباب
للفحوصــات الحاجــة  بعــدم  اعتقادهــم   منهــا؛ 
 لعــدم وجــود أعــراض أو عالمــات تــدل علــى وجــود
 مشــكلة، أو الخــوف مــن اكتشــاف مشــكلة لــم
المباشــر التحويــل  وطلــب  الحســبان،  فــي   تكــن 
ــات ــع عين ــة تجمي ــًا صعوب ــون، وأحيان ــار القول  لمنظ
شــعور عــدم  مــن  يرافقهــا  ومــا   البــراز 

بالراحة.0

 للتغلــب علــى هــذه المخــاوف، يقــوم فريــق العمــل
 بتصحيــح أي قناعــات مغلوطــة فــي ذهــن المراجــع
 ومــن ثــم الشــرح الوافــي ألهميــة الكشــف المبكــر
اإلصابــة مــن  نجــاة  طــوق  بمثابــة  هــو   والــذي 
 بالســرطان أو العــالج منــه فــي مراحلــه المبكــرة
حيــث متقدمــة  مرحلــة  فــي  اكتشــافه   بعكــس 

الشــفاء يكــون بات صعبًا.0

الفئــة قبــول  فــي  تغييــر  أي  الحظتــم   هــل 
ســرطان عــن  المبكــر  للكشــف   المســتهدفة 

ا�معــاء منــذ بدايــة البرنامــج وحتى اليوم؟0

 هنــاك تقــدم كبيــر فــي درجــة الوعــي مــن قبــل
ــت ــث أصبح ــر حي ــص المبك ــي الفح ــاركين ف  المش
ــوم ــث يق ــة حي ــاركة الذاتي ــن المش ــر م ــاك الكثي  هن
الفحــص وطلــب  بالمبــادرة  نفســه   الشــخص 
 والدليــل الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد المشــاركين

 مــن بدايــة البرنامــج حتى هــذه اللحظة.0

ــراء ــادة إج ــوة إلع ــول الدع ــرعة قب ــا س ــا الحظن  كم
 الفحــص بعــد مــرور عــام علــى الفحــص األول، ممــا
إجــراء بضــرورة  األشــخاص  قناعــة  ازديــاد   يؤكــد 
 الفحــص حتــى فــي حــال عــدم شــعورهم بأعــراض،

ويؤكــد ذلــك أيضــًا على ســهولة القيــام بالفحص.0
 

هل من رسالة أخيرة تود توجيهها الى القارئ؟0

المبكــر الكشــف  تأجيــل  عــدم  الضــروري   مــن 
المــرض، مــن  وقائــي  كإجــراء  األمعــاء   لســرطان 
ــأن ــد اطم ــة فق ــة طبيعي ــت النتيج ــال كان ــي ح  فف
 الشــخص علــى وضعــه الصحــي، وفــي حــال كانــت
الشــخص تحويــل  وتــم  طبيعيــة  غيــر   النتيجــة 

ــة ــر القولــون فســيتم خــالل هــذا اإلجــراء إزال  لتنظي
يعنــي وهــذا  القولــون  داخــل  لحميــة  زوائــد   أي 
 الوقايــة مــن اإلصابــة بالمــرض. أمــا فــي حــال إصابــة
 الشــخص، فــإن القيــام بالفحوصــات الدوريــة ســوف
 يضمــن الكشــف المبكــر حيــث تصــل نســبة الشــفاء

إلــى %90 بــإذن اهللا. 0
 رســالتي إلــى كل رجــل وســيدة بلــغ ســن الخمســين
ــن ــجيع م ــوم بتش ــص وأن يق ــراء الفح ــادر بإج  أن يب

حولــه أيضــًا للقيام به.0
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 مقابلــة مع أحد أعضاء فريــق البرنامج

عاهــد بنــي حمدان 
المنســق اإلقليمــي لبرنامــج الكشــف المبكر

 بدايــة، حدثنــا عــن دورك فــي برنامــج ‘الكشــف 
المبكــر لحيــاة صحية‘؟

الرعايــة مؤسســة  فــي  بعملــي  فخــور  أنــا   بدايــة 
 الصحيــة األوليــة وأننــي أحــد كــوادر برنامــج  ‘الكشــف
ــر لحيــاة صحيــة’. وظيفتــي كمنســق إقليمــي  المبكّ
ضمــان إلــى  رئيســي  بشــكل  تهــدف   للبرنامــج 
ومرضيــة منظمــة  فحــص  خدمــات   تقديــم 
معاييــر وضمــن  عاليــة  جــودة  ذات   للمراجعيــن 
وتطويــر وتنســيق  برصــد  أقــوم  حيــث   عالميــة، 
ــا ــي تقدمه ــر الت ــف المبك ــات الكش ــم خدم  وتقيي
 مؤسســة الرعايــة الصحيــة االوليــة فــي دولــة قطــر،
الدقيقــة اليوميــة  المتابعــة  طريــق  عــن   وذلــك 
 ألنشــطة الكشــف المبكــر فــي المراكــز الصحيــة
ــة ــر طبيعي ــج غي ــور نتائ ــد ظه ــة عن ــة وخاص  المعني
 عنــد األشــخاص الذيــن قامــوا بالفحــص حيــث أقــوم
حمــد لمدينــة  ووصولهــا  تحويلهــا  مــن   بالتأكــد 
 الطبيــة ليتــم التشــخيص والعــالج المناســبين، كمــا
 أقــوم بعمــل اإلحصائيــات الالزمــة والتــي تقيــس
‘الكشــف برنامــج  فعاليــة   مــدى 
 المبكــر لحيــاة صحيــة‘، وكذلــك اإلشــراف علــى كوادر
 التمريــض وغيرهــم مــن العامليــن، إضافــة للوقــوف

عنــد أي عقبــات والعمــل علــى تخطيهــا بما

 كيــف يتــم إجــراء الكشــف المبكــر لســرطان
ا�معــاء؟ حدثنــا عــن الخطــوات منذ البداية؟

 
الفئــة لألمعــاء  المبكــر  الكشــف   يســتهدف 
 العمريــة مــن 50 إلــى 74 عامــًا ويتــم إجــراءه فــي ثالثة
األوليــة الصحيــة  للرعايــة  تابعــة  صحيــة   مراكــز 
مركــز قطروهــي؛  دولــة  مناطــق  جميــع   تغطــي 
الصحــي الخيــل  روضــة  مركــز  الصحــي،   الوكــرة 
هنــاك يوجــد  حيــث  الصحــي.  لعبيــب   ومركــز 
الوكــرة مركــز  مــن  كل  فــي  صباحيــة   عيــادات 
 وروضــة الخيــل تبــدأ مــن الســابعة صباحــًا وتمتــد
 إلــى الســاعة الثالثــة والنصــف مســاء وعيادتيــن فــي
 مركــز لعبيــب؛ صباحيــة مــن الســابعة صباحــًا حتــى
 الثانيــة ظهــرًا ومســائية مــن الثالثــة وحتــى العاشــرة

0. ليالً

ــق ــن طري ــص ع ــارك بالفح ــخص أن يش ــن للش  يمك
 االتصال بالبرنامج على 8001112 وحجز موعد أو الطلب
 مــن طبيبــه فــي المركــز الصحــي تحويلــه للفحــص،
 كمــا أن مركــز االتصــال الخــاص بالبرنامــج يقــوم
 باالتصــال بالفئــة المســتهدفة ودعــوة األشــخاص

إلجــراء الفحص.0

 عنــد وصــول المراجــع للعيــادة، يُســتقبل مــن قبــل
ــن ــوره وم ــجيل حض ــم تس ــتقبال ليت ــة االس  موظف
 ثــم إدخالــه للممرضــة المســؤولة والتــي بدورهــا
 تقيــم حالتــه العامــة وأي تاريــخ مرضــي شــخصي أو
فحــص لعمــل  أهليتــه  تحديــد  ثــم  ومــن   عائلــي 
ــق ــن طري ــم ع ــذي يت ــي وال ــي الكيميائ ــراز المناع  الب
 جمــع ثــالث عينــات بــراز فــي المنــزل علــى مــدار ثالثــة
 أيــام (عينــة واحــدة يوميــًا) ومــن ثــم تســليمها ألي
األوليــة. الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  مختبــرات   مــن 
 الفحــص يقــوم بكشــف الــدم المخفــي فــي البــراز
 والــذي يعنــي وجــوده وجــود مشــكلة فــي األمعــاء
 الغليظــة مــن ضمنهــا الســرطان والزوائــد اللحميــة
منظــار طريــق  عــن  تشــخصيها  يتــم   والتــي 

القولون.0

 يتــم التواصــل مــع المراجــع واخبــاره بالنتيجــة، فــي
إعــادة ســيتم  طبيعيــة  النتيجــة  كانــت   حــال 
ــر ــة غي ــال النتيج ــي ح ــام وف ــرور ع ــد م ــص بع  الفح
 الطبيعيــة (والتــي تعنــي وجــود الــدم المخفــي فــي
 البــراز) ســيتم متابعــة المريــض وتحويلــه لمدينــة

حمــد الطبيــة لعمــل التشــخيص والعــالج الالزمين.0
ــير ــي تش ــص الت ــة الفح ــره أن نتيج ــدر ذك ــا يج  ومم
 إلــى وجــود دم فــي البــراز ال تعنــي اإلصابــة بســرطان

األمعاء.0
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ر لحياة صحيّة’ خالل عامه الثاني في تحقيق   وعلى المســتوى اإلقليمي، ســاهم فريق برنامج ‘الكشــف المبكّ
ــة ودوليــة رائــدة بمجــال تقديــم أرقــى مســتويات خدمــات  إنجــازات مهمــة جعلتــه يتبــوأ مكانــة إقليميّ
 الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي واألمعــاء، حيــث قامــت مؤتمــراتٌ إقليميــة رفيعــة المســتوى بتوجيــه
ــي ــذي حظ ــرطان 2017’، وال ــترك األول للس ــي المش ــر الخليج ــيما ‘المؤتم ــج، وال س ــق البرنام ــى فري ــوة إل  الدع
ــر ــيخة، مدي ــو ش ــيخة أب ــورة ش ــلّطت الدكت ــر، س ــذا المؤتم ــالل ه ــز. وخ ــور متمي ــج بحض ــق البرنام ــه فري  خالل
ــة، الضــوء علــى الجهــود الناجحــة التــي بذلهــا فريــق  برنامــج الســرطان فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليّ

البرنامــج، وذلــك بحضــور كبــار المهنييــن وخبراء الصحة.0

 إلــى جانــب ذلــك، شــاركت الدكتــورة أبــو شــيخة وفريــق البرنامــج فــي ‘معرض ومؤتمــر الصحة العربي 2017’ الذي 
 يعــد الفعاليــة الطبيــة األكبــر واألهــم علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط. وقــد شــكلت هــذه المشــاركة
ــن ــار المهنيي ــع كب ــكار م ــادل األف ــة، وتب ــائله النبيل ــر رس ــي نش ــح ف ــذي نج ــج ال ــق البرنام ــدًا لفري ــازًا جدي  إنج

وخبــراء الصحــة والقــادة الزمــالء فــي القطــاع، واالطــالع علــى آخر مســتجدات القطاع الصحي.0

ــي  ــر الوع ــى نش ــة إل ــا الرامي ــق مهمتن ــوي لتحقي ــب دورٍ حي ــر لع ــف المبك ــة للكش ــدة المتنقل ــل الوح  تواص
 حول أهداف وقيم ورسائل برنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحية’ في شتّى أنحاء قطر. حيث ساهمت الوحدة
 المتنقلــة فــي توفيــر خدمــات الكشــف عــن ســرطان الثــدي للســيدات المقيمــات فــي المناطــق البعيــدة عــن
ــة أداة ــر هــذه الوحــدة بمثاب ــة. كمــا تعتب ــة األوليّ  أجنحــة الكشــف المبكــر التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيّ
 مبتكــرة تقــدم خدماتهــا للجمهــور فــي العديــد مــن المواقــع، ســواء الوجهــات العامــة والمراكــز التجاريــة

ات عمــل الشــركات والكليــات أو نوادي الســيدات.0 الشــهيرة أو الجهــات الخاصــة مثــل مقــرّ

 وخــالل األشــهر القليلــة الماضيــة، تواجــدت الوحــدة المتنقلــة فــي مركــز الشــيحانية الصحــي ومركــز الشــمال 
ــر ــف المبك ــات الكش ــى خدم ــول عل ــن الحص ــاورة م ــق المج ــي المناط ــيدات ف ــن الس ــك لتمكي ــي، وذل  الصح
ــدة ــد الوح ــا تتواج ــة. كم ــة الدوح ــى مدين ــاب إل ــاء الذه ــد عن ــى تكبّ ــة إل ــر ودون الحاج ــهولةٍ ويس ــكل س  ب
بالســكان الكثيفــة  للمناطــق  الكشــف  لتقديــم خدمــات  الصحــي  بكــر  أبــو   المتنقلــة حاليــًا فــي مركــز 

 والمجــاورة للمركز.0

 الوحــدة المتنقلة للكشــف المبّكر
تواصل نشــر الوعي وتقديم خدمات الكشــف

جــدول عمل الوحــدة المتنقلة
  

  

  
  
  

مارس    2018
أبريــل      2018
مايــو       2018
يونيــو      2018

مركز أبــو بكر الصحي
مركز أبــو بكر الصحي

مركــز مدينــة خليفة الصحي
مركــز مدينــة خليفة الصحي

المكانالشهر
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فريــق برنامج الكشــف المبّكــر لحياة صحّية
يســتعرض أبــرز إنجازاتــه بعد مرور عامين علــى إطالقه الناجح

ــة’ دورًا محوريــًا فــي إثــراء الوعــي العــام حــول ــر لحيــاة صحيّ ى فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ  خــالل العــام 2017، أدّ
ــك ــرطان، وذل ــن الس ــر ع ــف المبك ــراء الكش ــور بإج ــام الجمه ــز اهتم ــاء، وتعزي ــدي واألمع ــرطان الث ــرض س  م
ــن ــج حملتي ــق البرنام ــم فري ــث نظّ ــة. حي ــة المجتمعي ــادرات التوعي ــن مب ــعة م ــة واس ــم مجموع ــر تنظي  عب
 ناجحتيــن للتوعيــة: األولــى خــالل شــهر مــارس تزامنــًا مــع فعاليــات الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان
 األمعــاء؛ والثانيــة خــالل شــهر أكتوبــر احتفــاالً بالشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان الثــدي. وتــم تســليط الضــوء
ــج ــائل برنام ــداف ورس ــكان بأه ــف الس ــدف تعري ــالم به ــات اإلع ــف منص ــي مختل ــن ف ــداف الحملتي ــى أه  عل
ــة’. كمــا تفاعــل فريــق البرنامــج علــى مــدار العــام مــع أكبــر شــريحة ممكنــة مــن ــر لحيــاة صحيّ  ‘الكشــف المبكّ
ــة فــي العديــد مــن الجهــات الحكوميــة وشــركات القطــاع  الســكان فــي قطــر عبــر تقديــم 24 محاضــرة توعويّ

ة.0 الخــاص والمؤسســات التعليميّ

ــر  وإلــى جانــب جوالتهــا المنتظمــة فــي مختلــف المراكــز الصحيــة، تواجــدت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
ــام ــال أم ــة المج ــك إلتاح ــويقية، وذل ــة والتس ــات الترويجي ــن الفعالي ــد م ــر العدي ــًا عب ــًا مختلف ــي 15 موقع  ف
ــر دون الحاجــة للتوجــه إلــى المراكــز الصحيــة. وقــد وفــرت الوحــدة المتنقلــة  الســيدات إلجــراء الكشــف المبكّ

 خدمــات الكشــف المبكــر لـــــ 370 ســيدة خــالل تلــك الفعاليات.0
 وحظيــت جهودنــا بدعــمٍ كبيــر واهتمــامٍ بالــغٍ مــن كافــة الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وشــركات 
أتاحــت كمــا  المتنقلــة،  الوحــدة  الســتضافة  كبيــرة  حماســةً  جميعهــا  أبــدت  والتــي  الخــاص،   القطــاع 
ــر فــي الوحــدة المتنقلــة. ويســعدنا أن نتوجــه إليهــم بالشــكر  للموظفيــن لديهــا فرصــة إجــراء الكشــف المبكّ

علــى دعمهم المســتمر.0

ــيدة،  ــدي لـــــ 11,990 س ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبكّ ــراء الكش ــن إج ــج ع ــة للبرنام ــود الناجح ــرت الجه ــد أثم  وق
 إضافــة إلــى إجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان األمعــاء لــــــ 10,496 ســيدة ورجــل، وذلــك فــي أجنحــة الكشــف
ــى ــر عل ــد كبي ــى ح ــب إل ــتوى الطل ــد مس ــام تزاي ــذه األرق ــس ه ــة. وتعك ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس  التابع

خدمــات الكشــف المبكــر مقارنــة مــع العام األول إلطــالق البرنامج.0
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 كمــا اشــتملت األنشــطة األخــرى للحملــة علــى نشــر أجنحــة تفاعليــة فــي أهــم وجهــات التســوق والترفيــه، 
ر لحياة صحيّة’  ومنها ‘فيالجيو مول’، و‘الندمارك مول’، و‘دوحة فستيفال سيتي’. وركز فريق برنامج ‘الكشف المبكّ
ــة ــائل التوعويّ ــم بالرس قين لتذكيره ــوّ ــزوار والمتس ــع ال ــل م ــى التواص ــة عل ــة التفاعلي ــي األجنح ــد ف  المتواج
ــات ــع كتيب ــج بتوزي ــق البرنام ــام فري ــر. وق ــف المبكّ ــراء الكش ــم إلج ــجيل بياناته ــى تس ــم عل ــج، وحثّه  للبرنام
ــة، باإلضافــة إلــى أســاور وأشــرطة زرقــاء داكنــة ترمــز إلــى الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء.  تثقيفيّ
ــاء ــرطان األمع ــن س ــر ع ــف المبك ــراء الكش ــة إج ــور بإمكاني ــر الجمه ــى تذكي ــج عل ــق البرنام ــرص فري ــا ح  كم
 بــكل ســهولة وخصوصيــة فــي المنــزل مــن خــالل فحــص البــراز المناعــي الكيميائــي، وذلــك بعــد تنــاول عبــوة
ــم ــك، نظّ ــوازاة ذل ــة. بم ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع ــة المتخصص ــد األجنح ــن أح ــص م  الفح
ــة فــي مؤسســات مــن مختلــف القطاعــات مثــل المــدارس  فريــق البرنامــج سلســلة مــن المحاضــرات التوعويّ

والشركات.0

 لنشــر رســالة الحملــة علــى نطــاق أوســع، قــام البرنامــج بالتعــاون مــع مركــز ‘ســكاي دايــف قطر’ للقفــز المظلي،
ــًا ــر مظلي ــة عش ــن ثالث ــق م ــام فري ــد ق ــرة. وق ــة مبتك ــر بطريق ــف المبك ــة الكش ــول أهمي ــة ح ــر التوعي  لنش
 بقيــادة الشــيخ عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن خليفــة األحمــد آل ثانــي، رئيــس مجلــس إدارة مركــز ‘ســكاي دايــف
ــرة مروحيــة رافعيــن الفتــة كبيــرة تحمــل شــعار حملــة التوعيــة بســرطان األمعــاء "ال  قطــر’ بالقفــز مــن طائ
ــرة ــريحة كبي ــاه ش ــذب انتب ــباير لج ــة أس ــي حديق ــزة ف ــة الممي ــذه الفعالي ــت ه ــد أقيم ــراض". وق ــر األع  تنتظ
 مــن زوار الحديقــة ألهميــة الفحــص. كمــا حضــرت الفعاليــة الدكتــورة مريــم العمــادي، مديــر مركــز الوكــرة
ــز ــا مرك ــوم فيه ــي يق ــى الت ــي األول ــة ه ــذه الفعالي ــر أن ه ــا يذك ــج، كم ــن البرنام ــق م ــة لفري ــي، إضاف  الصح

‘ســكاي دايــف قطــر’ بالقفــز دعمــًا لحملة وطنية.0

 يتقدم برنامج الكشف المبكر لحياة صحية بخالص الشكر واالمتنان لمركز ‘سكاي دايف قطر’ على دعمهم
الكبير.0

الدانة نادي 

مول فيالجيو 

مدرســة علي بن عبــد اÇ للبنين

العياداتشاشــة الحاسوب والهاتف ديكور 
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ــة’ بإعــداد ــر لحيــاة صحيّ  وترافقــت الحملــة مــع عــرض فيلــم توعــوي، كمــا قــام فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــر عنــه، وذلــك بهــدف زيــادة الوعــي بطريقــة  مقاطــع فيديــو قصيــرة حــول ســرطان األمعــاء والكشــف المبكّ
 جاذبــة. وتــم نشــر الفيلــم التوعــوي ومقاطــع الفيديــو القصيــرة علــى قنــاة البرنامــج فــي موقــع ‘يوتيــوب’
 وســائر حســابات البرنامــج علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، فضــالً عــن عرضهــا فــي الشاشــات ضمــن أجنحــة

 الكشــف التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة وردهــات االنتظــار في المراكــز الصحية.0

 كمــا ســاهم مشــاهير التواصــل االجتماعــي فــي مشــاركة مقاطــع الفيديــو علــى حســاباتهم للمســاهمة
 فــي الترويــح للحملــة وأهدافهــا بيــن متابعيهــم كافــة. عــالوةً علــى ذلــك، تــم الترويــج للحملــة علــى مــدى
 شــهرٍ كامــل فــي مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي (فيســبوك، وتويتــر، وإنســتاجرام)، فضــالً عــن نشــر
ــاعدة ــة لمس ــطة التثقيفيّ ــن األنش ــد م ــج العدي ــق البرنام ــم فري ــا نظّ ــة. كم ــو يومي ــع فيدي ــح ومقاط  نصائ

أكبــر شــريحة مــن الجمهــور علــى التفاعل مــع الحملة.0



SCREEN FOR LIFE NEWS2

”ال تنتظــر ا�عراض“
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األولية تطلق حملــة ‘ال تنتظر األعراض’ تزامنًا مع الشــهر

العالمــي للتوعية بســرطان األمعاء 

مــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة حملــة توعيــة بعنــوان ‘ال تنتظــر األعــراض’ علــى مــدى شــهر كامــل في  نظّ
 مختلــف أنحــاء دولــة قطــر، وذلــك بالتزامــن مــع فعاليــات الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء. وركــزت
ــر عــن ســرطان األمعــاء ودوره فــي إنقــاذ  الحملــة علــى تذكيــر أفــراد المجتمــع بأهميــة الكشــف المبكّ

األرواح.0

 وتســلّط حملــة ‘ال تنتظــر ا�عــراض’ الضــوء علــى طبيعــة ســرطان األمعــاء الــذي قــد يكــون مرضــًا صامتــًا، ال
ــرٍ مــن الحــاالت مــع ظهــور أعــراضٍ واضحــة؛ وبالتالــي، ال يشــعر معظــم ــه قــد ال يترافــق فــي كثي  ســيما وأن
ــر. وانطالقــًا مــن ذلــك، شــجعت الحملــة الجمهــور فــي قطــر  النــاس بالحاجــة للخضــوع إلــى الكشــف المبكّ
ــر عــن ســرطان األمعــاء كإجــراء احتــرازي لضمــان تنعمهــم  علــى ضــرورة عــدم تأجيــل إجــراء الكشــف المبكّ
ــائل ــورت رس ــة. وتمح ــراض واضح ــور أع ــع ظه ــق م ــد ال يتراف ــرض ق ــذا الم ــًا وأن ه ــة، خصوص ــدوام العافي  ب
50-74 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ممــن  والنســاء،  الرجــال  تشــجيع  حــول   الحملــة 
ــد ــي أح ــر ف ــف المبك ــراء الكش ــد إلج ــز موع ــر حج ــم عب ــام بصحته ــي لالهتم ــج وقائ ــي منه ــى تبنّ ــًا، عل  عام
 أجنحــة الكشــف التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة ضمــن كلٍ مــن مركــز الوكــرة الصحــي، ومركــز

لعبيــب الصحــي، ومركــز روضــة الخيــل الصحي.0

مركــز  روضــة الخيــل  الصحي مركــز لعبيــب  الصحي مركــز الوكرة الصحي
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كلمــة المدير العام

ــة’  ــر لحيــاة صحيّ  يواصــل فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــى ــة إل ــاعينا الرامي ــم مس ــتثنائية تدع ــج اس ــق نتائ  تحقي
ــز ســويّة الوعــي حــول مــرض الســرطان وتخفيــف  تعزي
ضــال فــي دولــة قطــر. ــة بهــذا المــرض العُ  أعبــاء اإلصاب
فــي البرنامــج  فريــق  نجــح  الثانــي،  عامــه   وخــالل 
بإجــراء قمــن  اللواتــي  الســيدات  عــدد   مضاعفــة 
ــر عــن ســرطان الثــدي، إلــى جانــب زيــادة  الكشــف المبكّ
ــر  عــدد الرجــال والســيدات الذيــن قامــوا بالكشــف المبكّ
 عــن ســرطان األمعــاء بثالثــة أضعــاف تقريبــًا. وإذ يلتــزم
ــع ــل ألوس ــة لتص ــائله التوعويّ ــر رس ــج بنش ــق البرنام  فري
ــود ــذل الجه ــل ب ــور، نواص ــن الجمه ــة م ــريحة ممكن  ش
الثقافيــة والتوجهــات  النمطيــة  رات  التصــوّ  لمعالجــة 
ــر عــن الســرطان.  المغلوطــة حــول إجــراء الكشــف المبكّ
عنــد بالراحــة  يشــعرون  اليــوم  الكثيــرون  بــات   حيــث 

ــل دليــالً قاطعًاعلــى نجــاح مســاعي فريــق ــر عنــه، وهــو مــا يمثّ ث عــن الســرطان والكشــف المبكّ  التحــدّ
ــة األوليــة ــة’، والجهــود الجديــرة بالثنــاء ألطبــاء مؤسســة الرعايــة الصحيّ ــر لحيــاة صحيّ  ‘برنامــج الكشــف المبكّ
 وفــرق العمــل المصاحبــة، والذيــن يحرصــون دومــًا علــى تقديــم المشــورة للمرضــى حــول أهميــة الكشــف

ــر، وإحالتهــم إلــى المراكــز الصحيــة المناســبة  إلجــراء الفحوصــات الدقيقة.0 المبكّ

ــن  ــة م ــائلنا النبيل ــر رس ــنواصل نش ــث س ــد؛ حي ــك الح ــد ذل ــف عن ــن تتوق ــرة ل ــود المثم ــذه الجه ــد أن ه  ونؤك
 خــالل تنظيــم حمــالت التوعيــة التــي تنســجم مــع أهــداف مبــادرات التوعيــة العالميــة، باإلضافــة إلــى توفيــر
ــًا ــًا الفت ــق نجاح ــي تحق ــر، والت ــي قط ــة ف ــز التجاري ــم المراك ــن أه ــرطان  ضم ــة بالس ــة للتوعي ــة تفاعلي  أجنح
ــر  بشــكل دائــم. كمــا نواصــل إطــالق األنشــطة التثقيفيــة، واالســتفادة مــن الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ

التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األولية.0

 ويســعدنا التعبيــر عــن خالــص شــكرنا وامتناننــا إلــى كافــة الجهــات الحكوميــة وشــركات القطاعيــن العــام 
ــة،  والخــاص، وذلــك لحرصهــم الدائــم علــى دعــم مهمــة و أهــداف البرنامــج، واســتضافة محاضراتنــا التوعويّ

وإتاحــة المجــال أمامنــا لتقديــم خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي من خالل الوحــدة المتنقلة.0

 وقــد نجحنــا مؤخــرًا بتنظيــم حملــة للتوعيــة بســرطان األمعــاء علــى مــدى شــهرٍ كامــل تحــت شــعار ‘ال تنتظــر
 األعــراض’، وذلــك بالتزامــن مــع فعاليــات الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء. وحرصنــا علــى إيصــال
ــة ــًا وأن المواظب ــور، خصوص ــن الجمه ــة م ــريحة ممكن ــع ش ــى أوس ــة إل ــاملة للحمل ــة الش ــالة التوعوي  الرس
ــة ــر صح ــتقبل أكث ــاء مس ــي بن ــاهمة ف ــى المس ــاعدنا عل ــة يس ــائل المهم ــن الرس ــوع م ــذا الن ــر ه ــى نش  عل

لســكان قطر.0

الدكتــورة مريــم علــي عبد الملك
ة األوليّة مديــر عــام مؤسســة الرعايــة الصحيّ

نتمّنــى لكــم جميعــ· حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 



ال تنتظــر ا�عراض
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األولية تطلق حملــة ‘ال تنتظر األعراض’0

تزامنــًا مع الشــهر العالمي للتوعية بســرطان األمعاء

فريــق برنامج ‘الكشــف المبّكــر لحياة صحّية‘0
يســتعرض أبــرز إنجازاتــه بعد مرور عامين علــى إطالقه الناجح

العدد 6


