
Community leaders getting screened

The mobile screening unit visting your premises



FROM THE MANAGING DIRECTOR’S DESK

At the Primary Health Care Corporation 
(PHCC), our mission is to provide the people 
of Qatar with world-class cancer screening 
services. Our Breast and Bowel Cancer 
Screening Program, ‘Screen For Life’, has 
proven itself to be a well-versed tool in 
promoting preventative care and awareness 
in the early detection of breast and bowel 
cancer since its inception almost three years 
ago. 

During this time, PHCC has conducted 
numerous outreach programs, conducted 
training sessions and engaged with wide 
sectors of our community to deliver this life-saving program. Our role in Qatar’s health 
sector has seen PHCC taking the lead in driving a healthier and more aware society for 
future generations to come.

As a result of our team’s tireless efforts, participation in our activities and outreach has 
increased, which is another indicator that we can provide a world-class service to a 
greater number of people living in Qatar. 

Our mobile screening unit has become a vital tool in our work. It is visiting health centers 
across the country to provide free of charge mammogram tests for eligible women. 

Additionally, our ‘Screen For Life’ outreach team remains committed to its conduction 
of awareness lectures across the public and private institutions, ensuring that preventative 
care and early detection is at the forefront of the conversation when it comes to breast 
and bowel cancer.

Our success does not equate to a slow-down in our efforts, instead, it encourages us to 
continue to work relentlessly to support the cause and, in our efforts, to achieve and 
ensure inclusive and quality health services for all. Plans have already been laid for the 
coming fall season and we will roll out further ‘Screen For Life’ activities throughout the 
year, through outreach programs, lectures and driving further awareness.

As we enter this new season, I would like to thank our team, partners and supporters for 
their tremendous support throughout the past three years. With our partners, PHCC 
continues to impact on the health of the wider Qatar community and has helped thousands 
of individuals in spreading awareness.

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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MY EXPERIENCE - AISHA AL GHAFIRI

How did you know about the ‘Screen For Life’ Program?
I received a call from the program’s Call Center who introduced ‘Screen For Life’ and its 
function. They also encouraged me to book a screening appointment.

Tell us more about your screening experience? Which screening suite have you visited? 
How was the overall service of the staff?
I am highly satisfied with the overall experience. As mentioned, I received a call from the 
Call Center and the customer service personnel was very polite and well-informed about 
the screening program. She gave me the freedom to book an appointment at my preferred 
Health Center location, as well as a time that was convenient to me. She also followed 
up with me on the appointment for reconfirmation, a sign of extra care and attention 
paid to the participants.

During the screening day, the team 
at the screening suite was very warm 
and welcoming, which helped me 
de-stress. After the assessment, the 
team guided me to a private room 
where I received the FIT kit and the 
nurse gave me detailed instruction 
on how to use it and take the samples 
at home.

I experienced a high level of 
professionalism that exceeded care 
centers in Europe.

Have you ever done a breast and/or bowel screening test before?
Yes, I did a mammogram in the UK, but compared to my experience here in Qatar I did 
not experience the same level of warmth and hospitable environment back in the UK.

What is your advice for people who didn’t do the screening yet?
I urge them to undergo a mammogram and or a FIT test for several reasons:

• The test is accessible to all eligible people (locals and expats) and it is free of charge
• The test is simple, fast and done under a high level of privacy
• It ensures peace of mind; people should conceive it as a “regular checkup” test

We thank Ms. Aisha Al Ghafiri 
for sharing her screening experience which was published 

in Al Arab Newspaper.
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PROGRAM’S AWARENESS ACTIVITIES

Lectures: 
During the past few months, the ‘Screen For Life’ program team conducted a series of 
lectures across the city, targeting both corporations and their employees, and the general 
public. A key milestone during these activities was our partnership with The Supreme 
Committee for Delivery and Legacy at Al Bidda Tower, whereby we conducted a lecture 
for all companies operating there. The session provided tips and information about early 
detection and screening, reassured the attendees of advancements in testing, and the 
smooth and professional process. 

Chef Aisha Tamimi, a breast cancer survivor and a huge supporter of the program, 
attended the session and talked to the audience about her inspiring story and how she 
fought cancer. 

For the first time, a lecture about breast and bowel cancer screening was held for ladies 
in a private Majlis. Ladies in charge of the Majlis invited Dr. Mariam Al Emadi (Al Wakra 
Health Center Manager) and the team of the Program to give a lecture. Dr. Mariam and 
the team conducted the lecture on one of Ramadan evenings. Ladies were happy to 
spend an evening discussing such an important topic. 

Patient Forum: 
As part of its goals, PHCC stays in contact with patients registered in all health centers. 
To achieve that, Al Thumama health center recently held a patient forum. The Program 
was invited to present the screening services; raising awareness and screening. The 
mobile screening unit was also present at the health center and people were invited to 
visit the unit and get introduced to the service and the screening process.  
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Cancer Calendar 2018: 
With the aim to work towards the prevention and treatment of cancer in Qatar, the 
Ministry of Public Health (MoPH) has announced the development of Qatar’s first 
cross-organizational cancer awareness calendar through multi-party collaboration 
between some of the country’s leading healthcare organizations, including PHCC. 

The annual calendar identifies dedicated cancer awareness months as well recognizing 
international cancer awareness days. The National Cancer Framework initiatives will be 
a key feature on the calendar, including cancer awareness ambassadors and experiences 
of patients living with cancer and survivors.

The initiative reflects the collaborative efforts of health organizations towards achieving 
the vision of the National Cancer Framework 2017-2022 and provides an opportunity for 
uniting efforts of stakeholders within Qatar to raise awareness of cancer prevention.
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WITH YOU EVERY STEP OF THE WAY

The Program offers full support to the participants through close collaboration with 
Hamad Medical Corporation (HMC). If the screening results are abnormal, the participant 
will need further assessment which is done in HMC. The Program’s team will guide the 
participant closely through the next steps and secure an appointment with specialists 
at HMC within a few days. This step aims to ensure that the process is completed in a 
short space of time and participants do not have to wait long for their appointments. 

This collaboration between PHCC and HMC brings full-service support to the overall 
mission to fight cancer in Qatar. This cooperation provides complete pre and post 
screening services, including assessment, treatment and council. 

COMMUNITY LEADERS GETTING SCREENED

PHCC’s effort to spread and raise awareness among Qatar reached the community 
leaders. In July, two of the community leaders got screened at Leabaib Health Center. 
The screening suite welcomed Dr. Khalid bin Jabor Al Thani, Chairman of Qatar Cancer 
Society (QCS) and Dr. Usama Al Homsi, Senior Consultant with the Oncology Department 
at National Center for Cancer Care & Research (NCCCR) for screenings. The esteemed 
guests were invited through the ‘Screen For Life’ Call Center. Both guests were very 
satisfied and praised the smooth operation, management and organization of the 
program. Their attendance further supports our message about the significance and 
benefit of early screening, which can reduce health risks as well as save lives. 

The visit was covered through media and social media. Dr. Shaikha Abu Shaikha, Manager 
Cancer Program Division, was present and talked to Qatar TV and Al Rayyan TV about 
the importance of screening and encouraged people to get screened.  
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THE MOBILE SCREENING UNIT VISTING YOUR 
PREMISES 

To know more about the requirements needed to host the mobile unit at your 
premises, kindly call the ‘Screen For Life’ team on:

 800 1112 
or send an email to: 

info@screenforlife.qa 

Since June 2016, the Mobile Screening Unit has provided screening services across the 
country during various awareness activities and outreach programs offering breast cancer 
screening and guidance to a multitude of communities.  

The first of its kind in Qatar, the mobile unit is fully equipped with the latest screening 
technologies and solutions, and it is operated by highly skilled female healthcare 
professionals. It has a reception area where the nurse navigator will meet with the lady, 
and after that the lady will be escorted to the mammogram room where she will get 
screened by a mammogram technician. The unit is spacious, comfortable and very private. 
All these features make it a full-scale screening suite, that is not only similar to the suites 
in the health centers, but also closer to ladies who live in areas far from this service. 

In celebration of the Breast Cancer Awareness Month, and during October and 
November, the mobile unit offers companies and institutions the opportunity to 
arrange for a screening day for the staff at their premises. This will encourage busy 
ladies to get screened without having to leave their workplace. 
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INTERVIEW WITH DIGNA R. PAYUMO
SCREENING CALL CENTER MANAGER 

As the Manager of the Screening Call Center, can you 
give us an idea how does the call center operate and 
what are the main tasks? 
 
In a nutshell, the Screening Call Center was launched in 
December 2015, and since the launch, it has been the 
central hub where the Screening Journey starts. This call 
center is characterized by working in collaboration with 
internal and external stakeholders as one cohesive team. 
Our call center is composed of well-experienced and 
trained staff to ensure every participant is monitored 
throughout the screening journey and is being provided 
with the appropriate care and management. We operate based on trust, respect and 
teamwork.

Our tasks can be categorized into two main categories: 

Firstly: The frontline in terms of providing customer support and service: 
Like any other call center, the primary role is to manage all incoming and outgoing calls 
and provide the best possible experience to the participant. The first point of contact to 
a potential participant happens in the call center. We initiate the call to promote the 
service and invite eligible population to be screened. We strive to make the initial and 
any other interaction very positive and seize every opportunity to enroll and schedule a 
participant. Similarly, incoming calls are handled with the same level of importance. We 
usually receive calls from proactive people who are interested in screening, or from 
people who have been referred by their physicians (in PHCC or HMC), or even from 
people who called PHCC call center (Hayyak-107) to inquire about screening and were 
advised to call us. 
 
Secondly: The backbone of the service to ensure efficient and effective participant 
management: 
Basically, the call center is the screening service management support group that 
manages the participants screening data, screening coverage, screening performance, 
operational reports and analyses, thereby providing a comprehensive view of the 
screening service deliverables and performance. This also includes informing the 
participants about their results. 

What’s the process being followed to make sure you are calling eligible population?

All registered eligible population is provided to us by PHCC and the data is managed 
with complete privacy. We strictly follow Ministry of Public Health eligibility guidelines 
for screening. Screening is offered for the people who have a valid QID and HMC health 
card. Breast cancer screening is offered for women between 45-69 and bowel cancer 
screening is offered for men and women between 50-74. For both screenings, participants 
should have no related symptoms. When we call participants, Schedulers in the call center 
run a pre-screening assessment to ask basic questions as part of the routine. In some 
cases, the call is referred to the Call Center Nurse for further assessment.
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How do you follow up with people who did not show up to their screening
 appointment?

Like any other screening service in the world, some people don’t show up to their 
appointments. We monitor the “no show” cases daily and we call them again within the 
same week and offer them a new appointment according to their convenience. 

Who is the Nurse Navigator and what is her main role in the Call Center?

The Nurse Navigator’s primary role is to provide clinical support in the call center. She 
conducts a more detailed pre-screening risk assessment to participants with higher risk 
or who suspect they have symptoms related to breast or bowel cancer.  

In addition, the Nurse Navigator personally handles cases with abnormal screening results 
to ensure cases are handled with care and importance. She is the central point of contact 
for each case to ensure that the follow-up appointment with Hamad Medical Corporation 
is coordinated in a timely manner.
 
What are the frequent questions that callers ask?

Mostly calls we get are inquiries about details of the appointment, and the service. In 
many cases, people are calling to return our calls (when they missed the calls and are 
calling back). Many callers are also requesting to get screened. 

We receive all kinds of customer service enquires or problems, like people not being able 
to go to the appointment, inquiring about the clinic location, forgetting the details of 
their appointment, or having an expired health card and many others. 

What do you think is the most challenging task in managing a call center?

Managing a call center is a challenging job and it is not a vocation for the faint hearted. 
The role is suited for people who prefer to work in a fast-paced environment, can handle 
multiple-tasks and can get things done. 

Challenges in the call center depends on the size and the nature of the business or 
operational need.  However, if you have the knowledge, skills and robust experience in 
managing both the business and people, plus the patience, agility and grace to handle 
different situations then it will be easy to turn even the most challenging task into an 
opportunity and make your life in the call center fun and stimulating. 
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FOOD FOR THOUGHT: SUPER GREEN TEA 
ANTI-OXIDANT SMOOTHIE FOR YOUR HEALTH

A refreshing anti-oxidant smoothie made of green tea has surprising health benefits, 
such as improved brain function, lower risk of cancer and weight loss, among others.

Made of spinach and matcha tea powder, this super green tea smoothie, at only 200 
calories, is not only visually delicious but is packed with health benefits. For beginners, 
the bitterness may be overwhelming, but the good news is that you get 137 times more 
antioxidants than regular green tea. If you can acquire the taste, the benefits of this 
amazing smoothie go a long way – keeping you fit, healthy and give that extra day-to-day 
boost.

Ingredients:
• 1 cup unsweetened almond milk
• ½ banana, peeled
• 1 cup loosely packed fresh spinach leaves
• 1 cup strawberries, hulled
• ¾ cup ice
• 1 serving vanilla protein powder (1/2 to 1 scoop depending on the brand)
• ½ teaspoon matcha powder

Instructions
Combine almond milk, banana, spinach, strawberries, ice, protein powder and matcha 
powder in a blender. Puree at high speed until completely smooth and ice is not chunky, 
about 45 seconds.
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غذاء الفكر: ســموذي الشــاي ا�خضر الممتاز 
والغنــي بمضادات األكســدة لصحة جيدة

ــة ــد صحي ــه لفوائ ــدة امتالك ــادات األكس ــي بمض ــش والغن ــر المنع ــاي األخض ــموذي الش ــواع س ــد أن ــت أح  أثب
مذهلــة، كتحســين الوظيفــة الدماغيــة، وتقليــل خطــر اإلصابــة بالســرطان، وتقليــل الوزن، وغيرها.0

 ويتميــز هــذا الســموذي، والــذي يتــم تحضيــره مــن الســبانخ ومســحوق شــاي ماتشــا األخضــر، بشــكله الشــهي
 وغنــاه بالفوائــد الصحيــة، كمــا أنــه يحتــوي علــى 200 ســعرة حراريــة فقــط. ومــع أن الطعــم المــر لهــذا الشــراب
 قــد يكــون ثقيــالً بعــض الشــيء علــى مــن يتذوقــه للمــرة األولــى، إال أنــه يعــوض عــن ذلــك بكميــة مضــادات
 األكســدة التــي يحتويهــا، والتــي تفــوق نظيرتهــا فــي الشــاي األخضــر العــادي بمقــدار 137 مــرة. وفــي حــال
ــح ــي تتي ــدة الت ــده العدي ــكم فوائ ــتلحظون بأنفس ــم س ــد، فإنك ــموذي الفري ــذا الس ــرب ه ــى ش ــم عل  اعتدت
ــي ــة الت ــة الكافي ــن الطاق ــة م ــة اليومي ــى الجرع ــول عل ــاقتكم والحص ــم ورش ــى صحتك ــاظ عل ــم الحف  لك

تضمــن لكــم حياة صحية ونشــيطة.0

المكونات:0
ي1 كــوب حليــب اللــوز غيــر المحلى 

ي1/2 موزة مقشــرة 

 ي1 كــوب مــن أوراق الســبانخ الطازجة 
ي1 كــوب مــن الفراولــة منزوعة األوراق 

ي3/4 كــوب ثلج 

ي1  حصــة مــن مســحوق بروتيــن الفانيليــا (1/2 مغرفــة إلــى  مغرفــة تبعــًا للعالمــة المنتجــة)0 

ي1/2 ملعقة صغيرة من شــاي الماتشــا 

التعليمات
ــا ــاي الماتش ــحوق ش ــن، ومس ــحوق البروتي ــج، ومس ــة، والثل ــبانخ، والفراول ــوز، والس ــوز، والم ــب الل ــع حلي  يوض
 فــي الخــالط، ثــم تُضــرب المكونــات بســرعة عاليــة لمــدة 45 ثانيــة تقريبــًا حتــى يصبــح الثلــج مجروشــًا والقــوام

كامل السالســة.0
 ي

ي0

ي
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كيــف تقومــون بمتابعــة ا�شــخاص ممــن ال يحضــرون إلــى مواعيــد الفحــص الخاصــة بهم؟

 كمــا هــو الحــال ضمــن مختلــف خدمــات الفحــص فــي شــتى أنحــاء العالــم، فــإن بعــض األشــخاص ال يحضــرون
 إلــى مواعيدهــم، لــذا نقــوم بمراقبــة حــاالت "عــدم الحضــور" بشــكل يومــي، ونتصــل بالمشــاركين مــرة أخــرى

خــالل نفــس األســبوع لنقــدم لهــم موعــدًا جديدًا يالئم جــدول مواعيدهم.0

مــن هــي الممرضــة المشــرفة ومــا هــو دورها ا�ساســي فــي مركز االتصال؟

 يتجلــى الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه الممرضــة المشــرفة فــي تقديــم الدعــم الســريري لمركــز االتصــال؛ حيــث
 تقــوم بإجــراء تقييــم لوضــع المشــاركين الذيــن لديهــم عوامــل خطــورة تزيــد احتماليــة إصابتهــم أو ممــن

قــد يشــعرون بأعــراض مرتبطــة بســرطان الثــدي أو األمعاء. 0

ــة  مــن  حــاالت الفحــص ذات  وباإلضافــة لذلــك، تقــوم الممرضــة المشــرفة بالتعامــل شــخصيًا مــع كل حال
ــام. ــة واالهتم ــم بالرعاي ــة تتس ــق منهجي ــاالت وف ــذه الح ــة ه ــان متابع ــك لضم ــة، وذل ــر الطبيعي ــج غي  النتائ
ــيق ــن تنس ــي تضم ــاالت، والت ــع الح ــن جمي ــة ضم ــل المحوري ــة التواص ــرفة نقط ــة المش ــد الممرض ــا تجس  كم

مواعيــد المتابعــة  فــي مؤسســة حمــد الطبيــة وفــق جــداول زمنية مالئمة لألشــخاص.0

مــا هــي ا�ســئلة ا�كثــر تكــرار� التي يطرحهــا المتصلون؟

ــاالت، ــر مــن الح  نتلقــى خــالل أغلــب االتصــاالت استفســارات حــول تفاصيــل المواعيــد والخدمــات. وفــي كثي
ــا ــال)، كم ــاودة االتص ــة أو مع ــات الفائت ــواء المكالم ــا (س ــي نجريه ــات الت ــى المكالم ــاالت ردًا عل ــي االتص  تأت

يطلــب الكثيــر مــن المتصليــن الخضــوع للكشــف المبكر.0

 وإلــى جانــب ذلــك، نتلقــى مختلــف أنــواع االتصــاالت المرتبطــة باستفســارات ومشــاكل خدمــة العمــالء، 
 والتــي تشــمل االتصــاالت المتعلقــة بعــدم قــدرة المشــتركين علــى حضــور الموعــد، أو استفســاراتهم بشــأن
الصحيــة، البطاقــات  انتهــاء صالحيــة  أو  الخاصــة بمواعيدهــم،  للتفاصيــل  أو نســيانهم  العيــادة،   موقــع 

وغيرهــا الكثيــر مــن الحاالت األخرى.0

مــا هــي برأيــك أصعــب المهمــات المتعلقــة بــإدارة مركز االتصال؟

 تُعــد إدارة مركــز االتصــال عمــالً مليئــًا بالتحديــات ويتطلــب الكثيــر مــن المهــارة والخبــرة. ويالئــم هــذا المركــز
 األشــخاص الذيــن يفضلــون العمــل ضمــن بيئــات تتســم بالســرعة، وممــن يمتلكــون القــدرة علــى تولــي

العديــد مــن المهمــات وإنجازهــا علــى أكمل وجه.0

 هــذا وتعتمــد التحديــات التــي تواجــه مركــز االتصــال علــى حجــم وطبيعــة األعمــال أو االحتياجــات التشــغيلية.
األعمــال مــع  التعامــل  فــي  الصلبــة  والخبــرات  الالزمــة  والمهــارات  بالمعــارف  التســلح  فــإن   وبالمقابــل، 
 واألشــخاص علــى حــد ســواء، إلــى جانــب التحلــي بالصبــر والمرونــة واللباقــة الالزمــة للتعامــل مــع مختلــف
 المواقــف، تشــكل جميعهــا عوامــل تســهم فــي تمكيــن الشــخص مــن تحويــل أصعــب المهمــات إلــى فــرص

حققــة، وفــي جعــل العمــل ضمــن مركــز االتصــال مهمــة مليئة بالمــرح والتحفيز.0 مُ

ب
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 مقابلــة مــع ديجنا آر. بايومو
مديــرة مركــز االتصــال الخاص ببرنامج الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي واألمعاء

ببرنامــج الخــاص  االتصــال   انطالقــ» مــن كونــك مديــرة مركــز 
عمــل كيفيــة  علــى  إطالعنــا  يمكنــك  هــل  المبكــر،   الكشــف 

المركــز ومهامه الرئيســية؟
 

 تــم إطــالق مركــز االتصــال الخــاص ببرنامــج الكشــف المبكــر لســرطان
 الثدي واألمعاء في ديســمبر 2015،  ويعمل المركز منذ إطالقه كنقطة
أهدافــه وتتجلــى  المبكــر،  الكشــف  رحلــة  منهــا  تنطلــق   رئيســية 
 الرئيســية فــي التعــاون مــع الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة
ــم ــك. ويض ــد ومتماس ــل موح ــق عم ــار فري ــي إط ــواء ف ــد س ــى ح  عل
والذيــن الخبــرات،  ذوي  المدربيــن  العامليــن  مــن  فريقــًا   المركــز 
ــالل ــاركين خ ــع المش ــى جمي ــراف عل ــة واإلش ــى المراقب ــون عل  يحرص
الالزمــة بالمســتويات  تزودهــم  المبكــر، فضــالً عــن  الكشــف   رحلــة 

والمالئمــة مــن الرعايــة واإلدارة. ونعمــل التزامــًا بمبــادئ الثقــة واالحتــرام والعمــل الجماعي.0

وتنــدرج مهــام المركــز ضمــن فئتين رئيســيتين:0

ا�ولــى: تقديــم المســاعدات األوليــة المرتبطــة بخدمــات ودعــم العمالء: 0 
ــا الرئيســي فــي إدارة جميــع االتصــاالت   كمــا هــو الحــال فــي مختلــف مراكــز االتصــال األخــرى، يتجلــى دورن
ــال ــة االتص ــال نقط ــز االتص ــد مرك ــالء. ويجس ــة للعم ــات الممكن ــل الخدم ــم أفض ــواردة وتقدي ــادرة وال  الص
 األولــى مــع المشــاركين؛ حيــث نقــوم بإجــراء االتصــاالت بغــرض الترويــج للخدمــة ودعــوة الشــرائح الســكانية
 المؤهلــة إلجــراء الفحــص. كمــا نحــرص علــى أن تتســم جميــع عمليــات التواصــل، ســواءً األوليــة أو الالحقــة،
ــب ــاركين وترتي ــة إلدراج المش ــرص الممكن ــع الف ــتغالل جمي ــن اس ــالً ع ــة، فض ــن اإليجابي ــة م ــتويات عالي  بمس
ــن ــتوى م ــق ذات المس ــواردة وف ــاالت ال ــع االتص ــل م ــم التعام ــابه، يت ــكل مش ــم. وبش ــة به ــد الخاص  المواعي
 األهميــة. وغالبــًا مــا نتلقــى اتصــاالت مــن األشــخاص ذوي المبــادرة والمهتميــن بإجــراء هــذه الفحوصــات، أو
حاليــن مــن قبــل أطبائهــم (مــن "مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة" أو "مؤسســة حمــد  مــن األشــخاص المُ
ــاص ــال الخ ــز االتص ــع مرك ــم م ــد تواصله ــا عن ــم إلين ــم توجيهه ــن ت ــخاص الذي ــن األش ــى م ــة")، وحت  الطبي

بالرعايــة "حيــاك 107". 0

 والثانيــة: توفيــر الركيــزة األساســية للخدمــات لضمــان إدارة المشــاركين بكفــاءة وفاعلية:0
 بشــكل رئيســي، يُجســد مركــز االتصــال مجموعــة الدعــم الخاصــة بــإدارة خدمــة الفحــص، والتــي تديــر بيانــات
 الفحــص الخاصــة بالمشــاركين، وتغطيــة الفحــص وأدائــه، إلــى جانــب التقاريــر والتحليــالت، وبالتالــي تقديــم
 نظــرة شــاملة حــول إنجــازات وأداء خدمــة الفحــص. كمــا تشــمل هــذه الجهــود أيضــًا إبــالغ المشــاركين بنتائــج

الفحص.0

مــا هــي العمليــة الُمتبعــة لضمــان تواصلكــم مــع الشــرائح الســكانية المؤهلة؟

 يحصــل المركــز علــى المعلومــات الخاصــة بالشــرائح الســكانية المؤهلــة والمســجلة عــن طريــق "مؤسســة
 الرعايــة الصحيــة األوليــة" ويتــم التعامــل مــع هــذه البيانــات بمنتهــى الخصوصيــة. ونلتــزم بصرامــة بالمبــادئ
الفحــص يُقــدم  حيــث  العامــة؛  الصحــة  وزارة  وضعتهــا  التــي  للفحــص  باألهليــة  المتعلقــة   التوجيهيــة 
 لمواطنــي ومقيمــي قطــر ممــن يحملــون بطاقــة شــخصية قطريــة وبطاقــة صحيــة صالحتيــن. وباإلضافــة
69-45 بيــن  أعمارهــن  تتــراوح  اللواتــي  للســيدات  الثــدي  ســرطان  فحــوص  تتوافــر   لذلــك، 
 عامــًا، بينمــا تتوافــر فحــوص ســرطان األمعــاء للرجــال والســيدات التــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 50 - 74 عامــًا.
بتلــك أعــراض مرتبطــة  أيــة  المتقدميــن أال يشــكوا مــن   وبالنســبة للفحصيــن، ينبغــي علــى المشــاركين 
 األمــراض. وعنــد االتصــال بالمشــاركين، يقــوم المنظمــون ضمــن المركــز بإجــراء تقييــم ســابق للفحــص يجــري
ــى ــال إل ــة االتص ــم إحال ــاالت، تت ــض الح ــي بع ــي. وف ــراء روتين ــية كإج ــئلة الرئيس ــن األس ــدد م ــرح ع ــه ط  خالل

ممرضــة مركــز االتصــال إلجــراء تقييمات إضافية.0
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المركــز المتنقــل للكشــف المبكر في مقــر عملكم0

 يواصــل المركــز المتنقــل للكشــف عــن ســرطان الثــدي  منــذ يونيــو 2016 تقديــم خدماتــه فــي مختلــف أنحــاء
 البــالد، وذلــك فــي ســياق الفعاليــات المتنوعــة مــن نشــاطات وبرامــج توعيــة، موفــرًا خدمــات الفحــص

واإلرشــاد للعديد من شــرائح المجتمع.0

 ويتميــز المركــز، وهــو األول مــن نوعــه فــي قطــر، بأنــه مــزود بأحــدث تقنيــات وحلــول الكشــف المبكــر، حيــث
 يتــم تشــغيله مــن قبــل عــدد مــن مختصــات الرعايــة الصحيــة ذوات الكفــاءة العاليــة. ويضــم المركــز المتنقــل
 منطقــة لالســتقبال، تلتقــي فيهــا الســيدة بالممرضــة المشــرفة، لترافقهــا إلــى غرفــة تصويــر الثــدي، حيــث
ــات ــى درج ــره ألعل ــعة وتوفي ــاحته الواس ــز بمس ــز المرك ــة. ويتمي ــة متخصص ــل فني ــن قب ــص م ــع للفح  تخض
 الراحــة والخصوصيــة، ممــا يجعلــه بمثابــة جنــاح كامــل للكشــف المبكــر يضاهــي األجنحــة الموجــودة فــي
ــن ــن أماك ــدة ع ــق بعي ــي مناط ــن ف ــي يعش ــيدات اللوات ــن الس ــه م ــا بقرب ــز عنه ــل ويتمي ــة، ب ــز الصحي  المراك

توافــر هذه الخدمة.0

للشــركات المتنقــل  المركــز  ســيتيح  الثــدي،  بســرطان  التوعيــة  بشــهر  االحتفــال  إطــار   وفــي 
 والمؤسســات الفرصــة لحجــز يــوم ¼جــراء الكشــف المبكــر لفريــق عملهــا وضمــن مقراتهــا، وذلــك
 طيلــة شــهري أكتوبــر ونوفمبــر. وســيكون مــن شــأن هــذه الخطــوة أن تشــجع الســيدات ذوات

المشــاغل الكثيــرة علــى الخضــوع للكشــف المبكــر دون مغــادرة أماكــن عملهــن.0

لمعرفــة المزيــد حــول متطلبــات اســتضافة المركــز المتنقــل فــي مقركــم، يرجــى االتصــال بفريق 
 برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة" علــى الرقم:0

 800 1112 
أو إرســال رســالة إلى البريد االلكتروني

info@screenforlife.qa  
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 معكــم في كل خطــوة من الطريق

ــد ــة حم ــع مؤسس ــق م ــاون الوثي ــالل التع ــن خ ــك م ــه، وذل ــاركين في ــل للمش ــم الكام ــج الدع ــدم البرنام  يق
 الطبيــة، والتــي تتولــى إجــراء التقييــم اإلضافــي للمشــاركين فــي حــال كانــت نتائــج فحصهــم األولــي تتطلــب
 ذلــك. ويبقــى فريــق عمــل البرنامــج علــى تواصــل وثيــق مــع المشــاركين إلرشــادهم إلــى الخطــوات التاليــة
 وحجــز موعــد لــدى األخصائييــن فــي مؤسســة حمــد الطبيــة خــالل أيــام قليلــة، حيــث تهــدف هــذه الخطــوة
ــى ــاركون إل ــر المش ــر دون أن يضط ــت قصي ــالل وق ــت- خ ــة -إن لزم ــات اإلضافي ــاز الفحوص ــان إنج ــى ضم  إل

االنتظــار طويــالً قبــل مواعيدهم.0

 ويهــدف هــذا التعــاون بيــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ومؤسســة حمــد الطبيــة لتوفيــر الدعــم 
ــل ــي الكام ــم الخدم ــم الدع ــاون لتقدي ــذا التع ــيؤدي ه ــث س ــر، حي ــي قط ــرطان ف ــة الس ــامل لمكافح  الش
 للمهمــة الكبــرى المتمثلــة فــي مكافحــة الســرطان فــي قطــر، حيــث يقــدم البرنامــج مجموعــة متكاملــة

مــن خدمــات مــا قبــل ومــا بعــد الكشــف المبكــر، بمــا في ذلك التقييم والعالج واالستشــارة.0

مشــاركة قــادة المجتمع بفحوصات الكشــف المبكر
ــادة ــى ق ــرطان إل ــة بالس ــة للتوعي ــا الهادف ــال حملته ــي إيص ــة ف ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــت مؤسس  نجح
ــو ــهر يولي ــالل ش ــي خ ــب الصح ــز لعبي ــي مرك ــر ف ــف المبك ــاح الكش ــتقبل جن ــث اس ــري، حي ــع القط  المجتم
ــور ــرطان، والدكت ــة للس ــة القطري ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــي - رئي ــر آل ثان ــن جب ــد ب ــور خال ــن الدكت  كل م
 أســامة الحمصــي - استشــاري أول فــي قســم األورام لــدى المركــز الوطنــي لعــالج وأبحــاث الســرطان. زيــارة
 الضيفيــن المرموقيــن جــاءت تلبيــة للدعــوة التــي تلقياهــا عبــر مركــز اتصــال برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة

0. صحية"

ــه، ــه وتنظيم ــج وإدارت ــيير البرنام ــة تس ــى سالس ــًا عل ــة، مثني ــعادته بالتجرب ــن س ــن ع ــن الضيفي ــرب كل م  وأع
ــر ــف المبك ــدة الكش ــة وفائ ــول أهمي ــا ح ــعى إليصاله ــي نس ــالة الت ــًا للرس ــًا إضافي ــا زخم ــا بحضورهم  ليمنح

عــن الســرطان، والــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن المخاطــر الصحيــة بــل وحتى أن ينقذ األرواح.0

ــورة ــور الدكت ــهدت حض ــا ش ــي، كم ــل االجتماع ــع التواص ــالم ومواق ــائل اإلع ــة وس ــارة بتغطي ــت الزي  وحظي
 شــيخة أبــو شــيخة، مديــر برنامــج الســرطان فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي قطــر، والتــي تحدثــت

لتلفزيــون قطــر وقنــاة الريــان الفضائيــة حــول أهميــة الكشــف المبكــر، مشــجعة النــاس على إجرائه. 0
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 تقويــم التوعيــة بالســرطان 2018
 فــي إطــار ســعيها لتعزيــز الوقايــة مــن الســرطان وعالجــه فــي قطــر، أعلنــت وزارة الصحــة العامــة فــي قطــر
 عــن تطويــر أول تقويــم للتوعيــة بالســرطان، وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الرياديــة فــي قطــاع

الرعايــة الصحيــة فــي البــالد، وفــي مقدمتهــا مؤسســة الرعايــة الصحية األولية.0

 ويحــدد التقويــم الســنوي األشــهر المخصصــة للتوعيــة بالســرطان فــي قطــر، إضافــة إلــى االحتفــاء باأليــام 
ــم، ــى التقوي ــارز عل ــور ب ــرطان" حض ــي للس ــار الوطن ــادرات "اإلط ــيكون لمب ــرطان. وس ــة بالس ــة للتوعي  العالمي
تعافــوا أو  الســرطان  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  وتجــارب  بالســرطان  التوعيــة  ســفراء  ذلــك  فــي   بمــا 

منه.0

 وتعكــس المبــادرة الجهــود المشــتركة التــي تبذلهــا المؤسســات الصحيــة بهــدف تحقيــق رؤيــة "اإلطــار
 الوطني للسرطان" 2017-2022، متيحةً الفرصة لتوحيد جهود األطراف المعنية في قطر بهدف التوعية بأهمية

الوقاية من الســرطان.0
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 نشــاطات برنامج التوعية 

المحاضرات:0
 خــالل األشــهر الماضيــة، قــدم فريــق عمــل برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة" سلســلة مــن المحاضــرات 
ــن ــام م ــور الع ــة، والجمه ــن جه ــا م ــركات وموظفيه ــتهدفت الش ــي اس ــة، والت ــاء المدين ــف أنح ــي مختل  ف
ــاريع ــا للمش ــة العلي ــع "اللجن ــراكتنا م ــاطات ش ــذه النش ــي ه ــات ف ــرز المحط ــدى أب ــت إح ــرى. وكان ــة أخ  جه
 واإلرث"، حيــث قمنــا بمحاضــرة تثقيفيــة لكافــة الشــركات العاملــة فــي بــرج البــدع (مقــر اللجنــة). وتضمنــت
 الجلســة تقديــم النصائــح والمعلومــات حــول الكشــف المبكــر، كمــا تــم خاللهــا تعريــف الحضــور  بالمســتوى
ــرت ــا. وحض ــرى وفقه ــي يُج ــة الت ــة العالي ــة والسالس ــر واالحترافي ــف المبك ــه الكش ــع ب ــذي يتمت ــدم ال  المتق
ــدي ــرطان الث ــى س ــب عل ــي التغل ــن ف ــي نجح ــات اللوات ــن الناجي ــي م ــي، وه ــة التميم ــيف عائش ــة الش  الجلس
 ومــن أشــد الداعمــات للبرنامــج، لتلهــم الحضــور مــن خــالل ســرد قصــة صراعهــا مــع المــرض وتغلبهــا

0. عليه

ــث  ــاص، حي ــائي خ ــس نس ــي مجل ــاء ف ــدي واألمع ــرطان الث ــول س ــرة ح ــى محاض ــرة األول ــت للم ــا أقيم  كم
 وجهــت الســيدات القائمــات علــى المجلــس الدعــوة للدكتــورة مريــم العمــادي (مديــرة مركــز الوكــرة
الرمضانيــة. والقــت المحاضــرة، وذلــك خــالل إحــدى األمســيات  البرنامــج إللقــاء   الصحــي) وفريــق عمــل 
ــًا لــدى الســيدات اللواتــي حضرنهــا، واللواتــي أعربــن عــن ســعادتهن لقضــاء األمســية  المحاضــرة وقعــًا طيب

بمناقشــة موضــوع علــى هــذه الدرجــة من األهمية.0

منتــدى المرضى:0 
 يتمثــل أحــد أهــداف مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي البقــاء علــى تواصــل مــع المرضــى المســجلين 
 فــي كافــة مراكــز الرعايــة الصحيــة. وفــي هــذا اإلطــار، عقــد مركــز الثمامــة الصحــي مؤخــرًا منتــدى للمرضــى،
 ودعــا إليــه ممثليــن عــن البرنامــج لتقديــم شــرح عــن خدمــات الكشــف المبكــر علــى مســتوى نشــر التوعيــة
جهــت  وتقديــم الفحوصــات. كمــا اســتضاف المركــز الصحــي أيضــًا المركــز المتنقــل للكشــف المبكــر، حيــث وُ

 الدعــوة للحضــور لزيــارة المركــز والتعــرف علــى خدماتــه ومراحــل عملية الكشــف المبكر.0
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تجربتي - عائشــة الغافري

كيــف تعرفــِت علــى برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحية"؟
 تلقيــت اتصــاالً مــن مركــز االتصــال التابــع للبرنامــج الــذي أطلعنــي علــى برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة

صحيــة" ودوره، كمــا تــم تشــجيعي علــى حجــز موعــد للكشــف المبكر.0

 هــال أخبرتنــا المزيــد عــن تجربتــك فــي الكشــف المبكــر؟ مــا هــو جنــاح الكشــف المبكــر الــذي قمــِت
بزيارتــه؟ وكيــف كان المســتوى ا¼جمالــي لخدمــة فريــق العمل؟

 أنــا راضيــة كل الرضــا عــن تجربتــي اإلجماليــة. وكمــا ســبق وذكــرت، تلقيــت اتصــاالً مــن مركــز االتصــال، حيــث
ــات ــة المعلوم ــى كاف ــن عل ــوا مطلعي ــم كان ــا أنه ــب، كم ــى التهذي ــي منته ــالء ف ــة العم ــم خدم  كان طاق
ــي ــز الصح ــار المرك ــي اختي ــة ف ــة كامل ــة حري ــي الموظف ــد منحتن ــر. وق ــف المبك ــج الكش ــة ببرنام  المتعلق
 والموعــد الــذي يناســبني إلجــراء الكشــف المبكــر، واتصلــت بــي لمتابعــة األمــر وتأكيــد الموعــد، مــا يشــكل
 داللــة علــى المســتوى العالــي مــن االهتمــام والحــرص الــذي يتــم مــن خاللــه التعامــل مــع المشــاركين فــي

البرنامج.0

فريــق تعامــل  كان  الكشــف،  يــوم   وفــي 
فــي المبكــر  الكشــف  جنــاح  فــي   العمــل 
 منتهــى اللطــف والــود، األمــر الــذي أزال عنــي
 شــعور القلــق والتوتــر. وبعــد إجــراء التقييــم،
 أرشــدني الفريــق إلــى غرفــة خاصــة، حيــث
المناعــي البــراز   تــم إعطائــي عــدة فحــص 
الممرضــة لــي  شــرحت  ثــم   الكيميائــي، 
لجمــع اســتخدامها  تعليمــات   بالتفصيــل 

العينــات فــي المنزل.0

ــن ــي م ــتوى عال ــهدتُ مس ــد ش ــار، لق  باختص
 االحترافيــة يفــوق نظيــره فــي مراكــز الرعايــة

أوروبا.0 في 

هــل ســبق لــك أن أجريــت فحصــ» للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي و/أو ا�معــاء مــن قبل؟
 نعــم، ســبق أن أجريــت تصويــرًا للثــدي فــي المملكــة المتحــدة، إال أننــي لــم أختبــر هنــاك المســتوى ذاتــه مــن

الــود والترحــاب الــذي لمســته في قطر.0

مــا هــي النصيحــة التــي توجهينهــا لÆشــخاص الذيــن لــم يخضعــوا للكشــف المبكــر حتى اÅن؟
أنصحهــم  بإجــراء تصويــر للثــدي و/أو اختبــار فحــص البــراز الكيميائــي المناعــي            ألســباب متعــددة:.0

الكشــف متوافــر بســهولة لجميــع المؤهليــن (ســواء كانــوا مــن المواطنيــن أو الوافديــن) وهو مجاني
الكشــف بســيط وســريع ويتم وفق مســتوى عالٍ من الخصوصية

ضمــان راحــة البــال، فعلــى النــاس أن يعتبــروه كأي فحــص "دوري اعتيادي".0

FIT

 نشــكر الســيدة عائشــة الغافري
 لمشــاركتها تجربتهــا فــي إجــراء الكشــف المبكر، والتي نُشــرت

ســابقًا فــي صحيفة "العرب".0
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كلمــة المدير العام

 تتمثــل مهمتنــا فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة
الطــراز مــن  بخدمــات  القطــري  الشــعب  تزويــد   فــي 
ــت ــد أثب ــرطان. وق ــن الس ــر ع ــف المبك ــي للكش  العالم
 برنامجنــا للكشــف المبكــر لســرطان الثــدي واألمعــاء
ــل ــه قب ــذ انطالقت ــة"، من ــاة صحي ــر لحي ــف المبك  "الكش
 مــا يقــارب ثــالث ســنوات، جدارتــه كأداة ناجحــة لتعزيــز
 الرعايــة الوقائيــة والتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر

عن ســرطان الثدي واألمعاء.0

ــذت مؤسســة الرعايــة الصحيــة   وخــالل هــذه الفتــرة، نفّ
والجلســات التوعيــة  برامــج  مــن  العديــد   األوليــة 
ــات ــع قطاع ــاون م ــى التع ــت عل ــا حرص ــة، كم  التثقيفي
الــذي البرنامــج  هــذا  إلنجــاز  المجتمــع  مــن   واســعة 

 يواصــل إنقــاذ العديــد مــن األرواح. وتأتــي هــذه النشــاطات باالنســجام مــع الــدور الريــادي الــذي تلعبــه
 مؤسســتنا علــى مســتوى القطــاع الصحــي فــي قطــر كجهــة تعزيــز مســتوى الصحــة والوعــي فــي المجتمــع

خــالل األجيــال المقبلة.0

 وقــد أثمــرت جهــود فريقنــا الدؤوبــة فــي توســيع انتشــارنا وتعزيــز نســب المشــاركة فــي نشــاطاتنا، وهــو مــا
ــكان ــن س ــر م ــداد أكب ــي ألع ــراز العالم ــن الط ــات م ــم خدم ــي تقدي ــا ف ــى قدرتن ــًا عل ــرًا إضافي ــكل مؤش  يش

قطر.0

 وفــي هــذا الســياق، تعاظــم دور الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر لتحتــل مكانــة فــي غايــة األهميــة 
ــص ــم فح ــالد لتقدي ــاء الب ــف أنح ــي مختل ــة ف ــز الصحي ــا للمراك ــالل زياراته ــن خ ــك م ــا، وذل ــبة لعملن  بالنس

الماموغــرام المجاني للســيدات.0

 وإضافــة إلــى ذلــك، يبقــى فريــق التوعيــة فــي برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة" ملتزمــًا بتقديــم
 المحاضــرات التوعويــة فــي مختلــف المؤسســات العامــة والخاصــة، ليضمــن التركيــز علــى الرعايــة الوقائيــة

والكشــف المبكــر كمحــاور  رئيســية فــي كافــة النقاشــات التــي تتنــاول ســرطان الثدي واألمعاء.0

ــي ــًا ف ــي قدم ــى المض ــجعنا عل ــو يش ــس، فه ــى العك ــل عل ــعانا، ب ــي مس ــي ف ــي التراخ ــا ال يعن  إال أن نجاحن
 عملنــا الــدؤوب دعمــًا لهــذه القضيــة وبــذل قصــارى جهدنــا لضمــان تقديــم خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة
ــن ــد م ــن المزي ــًا ع ــنعلن تباع ــث س ــادم، حي ــف الق ــم الخري ــًا لموس ــل خطط ــا بالفع ــد وضعن ــع. وق  للجمي
 نشــاطات برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة" علــى مــدار الســنة، ســواء كانــت برامــج التواصــل المجتمعــي

أو المحاضــرات أو غيرهــا مــن النشــاطات الهادفــة إلــى تعزيــز مســتوى الوعــي بهــذه القضية.0

 ومــع دخولنــا للموســم الجديــد، أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى فريــق عملنــا وشــركائنا وكل مــن ســاندنا لقــاء
ــة ــة الصحي ــة الرعاي ــد أن مؤسس ــا أود أن أؤك ــة. كم ــنوات الماضي ــالث س ــداد الث ــى امت ــل عل ــم المذه  دعمه
 األوليــة، بالتعــاون مــع شــركائها، تســعى دائمــًا لتحســين صحــة المجتمــع القطــري علــى أوســع النطاقــات،
 حيــث نجحــت حتــى اآلن فــي مســاعدة آالف األفــراد علــى نشــر التوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن

السرطان.0

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

نتمّنــى لكــم جميعــ» حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 
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العدد 7

المركــز المتنقــل للكشــف المبكــر في مقــر عملكم0


