
Breast Cancer Screening
 through Mammogram 
for ladies aged 45 – 69

October Breast Cancer Awareness Campaign Under the Tagline… 
“Your Health is Precious… Get Screened”

Mobile Screening Unit Visited Many Locations and 
300 Ladies were Screened Onboard

Asma Al Hammadi Visits Leabaib Screening Suite 
to Promote the ‘Screen For Life’ Message
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FROM THE MANAGING DIRECTOR’S OFFICE

Armed with years of experience and expertise 
in providing the people of Qatar with the 
highest level of health care, Primary Health 
Care Corporation (PHCC) has been working 
ardently to achieve its mission. The year 2018 
has been yet another exemplary year in terms 
of our achievements and our efforts towards 
realizing our dream of a healthier and happier 
Qatar.

In tune with the Qatar National Vision 2030, 
we have taken several measures to promote 
healthier lifestyles. Our Clinics for early 
screening in Al Wakra, Leabaib, Rawdat Al 
Khail and the Mobile Unit, offer healthy-living support. These clinics provide advanced 
services and encourage people to adopt healthy lifestyle through early screening. In 
order to create awareness among people on the timely screening, we are associating 
with governmental organizations as well as private corporations. 

We have been organizing many lectures as well as hosting various events and activities 
on the importance of breast and bowel cancer screening. Our month-long campaign in 
October ‘Your Health is Precious, Get Screened’, met with huge success towards 
educating people on the importance of breast cancer screening. We take pride in sharing 
with you that we reached out to almost 1,000 people through lectures, around 300 
people registered to screening through awareness booths in various locations and our 
mobile screening unit received tremendous response and offered complimentary 
mammograms to around 300 eligible women. 

We believe that all these endeavors would cumulatively enable us to successfully deliver 
our vision of creating a healthier nation sooner. In this journey, we would need your 
constant support to keep spreading awareness about our programs as well as about the 
notion to take extreme care of your health in order to lead a happy life. Together we can 
drastically minimize the instance of breast and bowel cancer and create a promising 
horizon for one and all to prosper and grow!

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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BREAST CANCER AWARENESS CAMPAIGN

Your Health is Precious… Get Screened
 
As part of October Breast Cancer Awareness month, a 
worldwide annual campaign involving thousands of 
organizations, to highlight the importance of breast 
awareness, education and research. The ‘Screen For Life’ 
held a month-long campaign ‘Your Health is Precious, Get 
Screened’, to mark Breast Cancer Awareness Month in 
Qatar. The tagline is a message from the children to their 
mothers, urging them to get screened for breast cancer. It 
shows the love and concern the childern have, and the level 
of awareness they have on the health of their mothers. 

A special video was made to spread the message and was posted on TV screens in PHCC 
health centers and the Program’s screening suites, in addition to the social media.

In line, with the goal, to extend its message and increase awareness of the benefits of 
early detection through screening and potentially saving lives, the ‘Screen For Life’ team 
delivered a total of 30 awareness lectures across Qatar which were attended by around 
950 people. During those lectures, the outreach team enlightened the audience about 
breast cancer, its different stages and how early detection through screening can lead 
up to 100% survival rate.
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Other activities conducted throughout the campaign included activation of awareness 
booths in different locations (like shopping malls, health centers and Qatar National 
Library). These booths were a good platform to interact directly with people and offer 
them the chance to register for screening. Around 300 people registered for screening 
at these booths.

For the first time, the Program was the Health Partner in Heya Arabian Fashion Exhibition. 
Visitors of the exhibition had the chance to register for screening, and PHCC logo was 
included in Heya leaflet, social media and wall of fame.

Some of these lectures were conducted as part of an awareness event with different 
activities, like the event held at Qatar Women’s Sports Committee when the lecture was 
followed by a “Healthy Cooking” session presented by Chef Aisha Al Tamimi, a breast 
cancer survivor and a continuous supporter of the Program.
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Furthermore, the mobile screening unit had a full calendar of pre-scheduled visits. The 
unit visited more than 20 different locations (both government and private sectors) and 
spent more than a day in some locations due to the high demand. The unit offered 
complimentary mammograms to around 300 eligible women, who were happy to receive 
the service at their workplace or area of residence and save time and effort. Among the 
places visited; Qatar Gas Housing Community in Al Khor, Intercontinental The City and 
the College of North Atlantic – Qatar for the third year in a row; in addition to Qatar 
Foundation, Aster Hospital, Qatar Petroleum –Dukhan, Aspire Academy, Aspetar North 
Expansion and many others. 

The screening suites held activities during the campaign; the clinics were decorated with 
pink balloons and chocolate. Also, the ladies who participated in screening during October 
were asked to enter a raffle draw and win prizes at the end of the month.
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Many companies showed their support to the message by wearing the pink ribbon during 
October and placing the campaign rollups at their premises. Among these are; 
Nails Salon, DHL and Desert Princess Salon.

As usual, there was a media coverage of all the campaign activities through press releases 
in newspapers and interviews on television and in newspapers.

‘Screen For Life’ would like to thank all the companies and entities that supported October 
campaign. Special thanks to: 

- Villaggio Mall
- Gulf Mall
- Landmark Mall
- Al Mirqab Mall
- Design Creationz
- Intercontinental The City 
- Qatar National Library 
- Al Khaliji Bank 
- Marhaba Information Guide  
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ASMA AL HAMMADI VISIT TO 
LEABAIB HEALTH CENTER

The Program was pleased to receive the TV presenter and social media activist, Asma 
Al Hammadi who visited the Program’s suite in Leabaib Health Center. Ms. Al Hammadi 
toured the whole screening suite and the team explained the process of breast cancer 
screening. During the tour, she was video shooting the whole process and explaining the 
features of the screening suite and the benefits of screening to the ladies. The videos 
were posted on her social media accounts. 

We would like to extend our gratitude to Ms. Asma Al Hammadi for visiting the screening 
suite and help raise awareness on the importance of screening.  

MOVEMBER – NOVEMBER

During the ‘Movember’ initiative, ‘Screen For Life’ encouraged men and women 50 -74 
years old to undergo screening for bowel cancer at one of the three dedicated ‘Screen 
For Life’ screening suites at Al Wakra, Leabaib and Rawdat Al Khail Health Centers. 
Movember is a key global initiative, which is held during the month of November, to raise 
awareness of men’s health issues and represents an essential opportunity to reach out 
to the community to continue raising awareness of bowel cancer screening. A special 
press release was launched on this occasion.
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CANCER COMMUNICATION WORKING GROUP

PHCC joined hands with the Ministry of Public Health (MOPH), Hamad Medical 
Corporation (HMC) and Qatar Cancer Society (QCS) to unify the cancer awareness 
months into one calendar which was announced at a Press Conference held on December 
4th at MOPH. It is crucial to use this calendar to co-ordinate and synergize the efforts 
of all partners to reduce early deaths from cancer and other chronic diseases by 25% by 
2025, which is the target, set by the National Health Strategy 2018-2022. This calendar 
also allows PHCC to further develop its awareness drives and outreach initiatives to 
achieve maximum results and engage with a wider audience. 

Earlier in November, the Program participated in the workshop organized by MOPH for 
the schools’ principles, which was entitled: “Cancer Awareness and Myths Refutation”. 
The Program presented the screening services offered and discussed the importance of 
early detection. 

MOBILE SCREENING UNIT 
AT GHARRAFAT AL RAYYAN ON QATAR NATIONAL DAY 

On the occasion of Qatar National Day, Gharrafat Al Rayyan health center organized a 
health event. The Program participated in the event and offered screening for ladies 
onboard the mobile unit. Many ladies attended the screening and were happy to have 
this service along with other services provided by the health center. 

By participating in such impactful events, the Program aims to raise awareness on the 
importance of early screening for breast and bowel cancer specially coinciding with 
Qatar National Day as it endeavors to achieve a healthy community.

JANUARY FEBRUARY MARCH APR I L

MAY JUNE JU LY AUGUST

SEP TEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

For more information, Contact:
CancerComms@MOPH.GOV.QA 

CALENDAR OF CANCER AWARENESS MONTHS 2019

Gynecological Cancer

Cervical Cancer 

Ovarian Cancer

Uterine Cancer 

World Cancer Day

Head and Neck
Cancer

Thyroid Cancer  

Brain & CNS Cancer

World No Tobacco Day
Lung Cancer 

National Cancer
Survivor Day 

Patient Experience 

Skin / Melanoma
Cancer

Liver Cancer

Blood Cancer

Leukemia

Lymphoma

Childhood Cancer

Sarcoma Cancer

Breast Cancer

Urological Cancer

Prostate Cancer
Bladder Cancer
Kidney Cancer

Testicular Cancer

Cancer Awareness
Achievements 

Colorectal (Bowel)
Cancer

Stomach Cancer  
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SOCIAL MEDIA INCREASING IMPORTANCE

‘Screen For Life’ has been taking numerous efforts to reach out to masses. Be it print 
media, lectures or even having an established presence on social media platforms. Of 
late, social media has been finding increasing importance in the marketing strategies of 
PHCC to drive maximum youths to be a part of the change. With 12800+ followers on 
Facebook, 1100+ followers on Twitter, 2400+ followers on Instagram, our endeavors and 
campaigns have been well received by social media users. Through these platforms, the 
Program has been reaching out to masses with key messages such as the importance 
of early screening, regular exercise, quick and easy tips to follow healthy diet, so on and 
so forth.

Practical tips on social media platforms such as “Breast cancer screening takes only 20 
minutes from the time you arrive at the Health Centre until your screening is done. All 
of this is once every 3 years!”, ignited vigor among people and were successful in inspiring 
them to undergo screening at PHCC’s dedicated centers. Social media influencers’ 
engagement helped in raising more awareness about ‘Screen For Life’ initiatives and 
campaigns and triggered greater audience traction towards such movements.
To make it even more interactive, the Program ran a contest on social media through 
October where a question was posted at the beginning of the month. We received a 
huge number of answers, among which there were over a hundred correct ones. The 
winner was selected by running a raffle draw. 
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WHAT PEOPLE THINK!

The entire journey can remain largely unfulfilled if we don’t have happy and smiling faces 
at the end of all our delivery. In order to gauge the desired impact of our Program, we 
met with different Program’s stakeholders and asked them for their sincere opinion.

The last few months have proven to be extremely 
special for us in enhancing the scope & expanse 
of our endeavors. The Program has grown 
and became a movement to change people’s 
lives.

Dr. Shaikha Abu Shaikha
Manager Screening Programs, 

PHCC

The audience now realizes the objective and 
importance of the preventive health services 
in general and the cancer screening in specific. 
This will help achieve Qatar Vision of a 
Healthy Population.    

Dr. Muna Al Saadi
Director of Leabaib Health Center, 

PHCC

Breast cancer screening was an easy and 
quick test, the ladies in the clinic are very 
professional and friendly. Thank you for 
being so caring.

Ms. Eman
Participant in Screening at 

Leabaib Suite

Working with ‘Screen For Life’ is an annual 
event, we are very happy to work with the 
Program to raise awareness and offer 
screening for the ladies in Qatar Gas Medical 
Center in Al Khor Community.

Dr. Hala Gabir
Medical Doctor, Qatar Gas
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I would like to thank the Program and the 
staff. Everybody here is very cooperative 
and warm. I wish you prosperity.

Ms. Aisha 
Participant in Screening 

at Leabaib Suite

Thank you for organizing this. I have just 
been to the rather lavish ‘truck’. The ladies 
were friendly and informative, and the 
radiographer was sensitive to the fact that it 
can be painful, so she was very gentle.

Mrs. Jill Patricia Duncan
Participant in Screening 
onboard mobile unit at 

Qatar Academy Middle School

I just wanted to thank you for organizing this! 
I turned 45 last week and was due to get a 
mammogram. Being a teacher, I hardly have 
time to schedule anything at all—so it was 
perfect timing!

Mrs. Amy Brawner
Participant in Screening 
onboard mobile unit at 

Qatar Academy Middle School
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INTERVIEW WITH DR. HEKMET BUGREIN
CLINICAL ADMINISTRATION – DIRECTOR OF OPERATIONS

BREAST AND BOWEL SCREENING PROGRAM

Operations is a hard task, what can you tell us on its role in 
delivering the Program’s aspirations?

The Program is striving to achieve reductions in morbidity and 
mortality associated with breast and bowel cancer by early 
detection of cancer through an organized screening program. 
This is achieved by adaptation and alignment of the Program’s 
policies to the international policies and guidelines, using 
advanced and sensitive screening tests, having a dedicated 
administrative and clinical staff, continuous staff training, 
physicians’ education to increase number of referrals, improving 
eligible population coverage, increasing participation rate and 
reducing the fear of screening. 

How can you assess the Program’s progress since you joined? 

We conduct continuous systematic monitoring and evaluation of the Program’s annual 
target to assess the coverage, outcomes, year by year increase in participation rate, 
increase in cancer detection in earlier stages, which reflects the increase in public 
awareness and acceptance of cancer screening. We also assess the screening services 
by conducting a short satisfactory survey after screening and reviewing the survey reports 
on regular basis. We are glad that there have been encouraging improvements in many 
areas; however, there is still plenty of work to be done.

How do you see Operations in 2018 compared to 2017?

The year 2018 is the third operational year of the Program. Over the years, the Program 
built a solid experience on all levels. We are now in the recall phase, i.e., we call people 
for the second screening round. We are very happy with the very high acceptance of 
participants. This is, of course, due to the rising awareness and the excellent experience 
they had during the first round, which made it much easier to come for screening again.  

What can you say about the screening figures? 

‘Screen For Life’ is the first organized screening program implemented in the whole 
region (all Arab countries including Gulf). Since its launch in January 2016, the total 
screening mammograms delivered were 24,715 and the total abnormal mammogram 
results reported were 3,377, which were referred for further diagnostic investigations in 
Hamad Medical Corporation (HMC). There were 157 breast cancer cases detected in 
different disease stages. 
As for bowel cancer screening, 19,344 people got screened since the launch of the 
Program and the total abnormal results reported were 1,389, which were referred for 
further diagnostic investigations in Hamad Medical Corporation (HMC). The total positive 
bowel cancer cases detected were 13.

Participants were very happy with the service; the satisfaction survey shows a 100% 
satisfaction rate, which reflects a high-quality service ability of the clinics. 

What are your plans for the Program for 2019?

Plans for 2019 are more towards the improvement of screening services. We are currently 
working on increasing screening clinics’ capacity in both Leabaib and Rawdat Al Khail 
suites. Both will be launched soon. 

We will also increase the invitation rate to the eligible population and reduce public fear 
of cancer screening by increasing awareness on the benefits of cancer screening and 
making the service more accessible and accommodative. 

Would you like to add anything else? 

I would like to thank all the staff of the Breast and Bowel Screening Program for their 
efforts, and I look forward to working on enhancing the quality of life through the early 
detection of breast and bowel cancer in Qatar. We all believe that early detection is the 
real prevention and cure. 
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TIPS FOR A HEALTHY 2019

Take the challenge of a FITTER YOU 
Rather than going for a much-publicized Keto diet, and other no carb diets, the trick to 
fitness and healthy living lies in making small changes such as taking more steps each 
day, adding fruit to your cereal, having an extra glass of water, or saying no to that second 
serving of buttery mashed potatoes. In order to make your lifestyle healthier, you should 
start moving more. Here are quick and easy steps to help you lead a healthy and happy 
life:

Gear Up for A Fitness Challenge
As you must have seen, social media is abuzz with 12-day or 30-day fitness challenges, 
especially for people who are hard pressed on time and can’t visit gyms frequently, this 
can be a great plan to work out at home. These plans target certain areas of the body 
or help to improve stamina. Such initiatives also help motivate you towards making sports 
a part of your daily routine.

Get Moving
Most of us are stuck behind a desk all day, which takes 
a toll on our health. Sitting all day with limited 
movement has been linked to bad posture, back 
problems, weight gain, and a host of other health 
issues. Make an effort to move around the office 
because even small movements matter. Walk to the 
cooler to refill your bottle or walk to your co-worker’s 
desk instead of sending an email. Take the stairs instead 
of the elevator and catch up with colleagues during 
a walk after lunch. 

Keep Yourself Hydrated
As they say, water is the best medicine to flush out 
your system when you are under the weather. Every 
individual needs to drink around 1.5 – 2 liters of water 
a day. Our bodies are made up of mostly water anyway, 
so we need plenty of it to function healthily. 

Eating plenty of fruits & vegetables
It is extremely important to maintain a balanced diet, 
in order to get all the vitamins and minerals that your 
body needs. A healthy body needs a daily dosage of 
at least five veggies or fruits. It may sound daunting, 
but it’s not a lot when you break it down into your 
three main meals. It’s also important to get lots of 
protein and iron into the body, so fish and red meats 
can be perfect. Indulge into a habit of eating home 
cooked food, which is enriched with essential nutrients 
and keep the dry fruit munchies with you handy in 
office to curb junk food binges. 
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Rest Well
Our body needs rest and plenty of it to function well. 
Health experts advise 8-hours of undisturbed sleep 
for adults to remain fit & healthy and carrying out 
daily activities with ease and lot of energy & 
enthusiasm. Otherwise, the entire day sounds dull. 
Practice going to bed early and getting up early in 
the mornings to make the day cheerful and bright. 
Figure out your biggest deterrents to sleep and come 
up with a system to change them, for example, turning 
off your phone two hours before bed or taking your 
TV out of your bedroom.

Regular Check-ups– A Must 
To keep your physical well-being in check, you must 
go for routine body check-ups as regular screening 
helps in avoiding any unforeseen disease coming your 
way and helps you lead a healthy life with proper diet 
in place. Check-ups such as blood test, blood pressure, 
cancer screening, diabetes, etc., should be done at a 
regular interval. 
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A BOOK WORTH READING

HOW TO PREVENT AND TREAT CANCER WITH NATURAL MEDICINE

Dr. Michael Murray has been the most sought-after writer 
in the healthcare space and especially natural medicines. 

His book, “How To Prevent And Treat Cancer With Natural 
Medicine”, offers a comprehensive and practical approach 
to combating and preventing cancer. 

With the help of the insights presented in the book, readers 
can assess their risks through a screening questionnaire, 
learn to change their internal environment to prevent 
cancer, and discover the science behind the emotions and 
attitudes that play a significant role in prevention and 
treatment. 

The book is segregated into three sections:
 – Prevention
 – Treatment
 – Coping with side effects of treatment

How to Prevent and Treat Cancer with Natural Medicine 
offers precise combinations of food, vitamins, herbs, 
minerals, and supplements; daily meal plans; and shopping 
lists, as well as specific recommendations for breast, 
prostate, lung, and colon cancer.

All the book enthusiasts who are looking for practical and 
easy tips to remain healthy and prevent any deadly disease, 
must read this book, which can prove to be life savior for 
many.
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 ســبل الوقايــة مــن الســرطان وعالجــه بالطــب الطبيعي

ــاب المتخصصيــن بمجــال  يعتبــر الدكتــور مايــكل مــوراي مــن أشــهر الكتّ
 الرعايــة الصحيــة، وال ســيما العالجــات الطبيــة باألدويــة الطبيعية.0

ــب ــه بالط ــرطان وعالج ــن الس ــة م ــبل الوقاي ــوان س ــه بعن ــدم كتاب  ويق
 الطبيعــي منهجــًا عمليــًا وشــامالً لمحاربــة الســرطان والوقايــة منه.0

مهــا الكتــاب، يمكــن للقــراء قــة التــي يقدّ ــرؤى المتعمّ  واســتنادًا إلــى ال
حدقــة بهــم مــن خــالل اســتبيان الكشــف  تقييــم حجــم المخاطــر المُ
ــر، وتعلــم كيفيــة تغييــر بيئتهــم الداخليــة لمكافحــة الســرطان،  المبكّ
ــف ــف والمواق ــن وراء العواط ــم الكام ــاف العل ــى استكش ــة إل  باإلضاف

والســلوكيات التــي تلعــب دورًا هامــًا فــي الوقايــة والعالج.0

ويتألــف الكتــاب من 3 أقســام هي:0
ب-الوقاية

ب-العالج 

ب-التأقلــم مــع التأثيــرات الجانبيــة للعالج

م الكتــاب وصفــات دقيقــة مــن األطعمــة والفيتامينــات   كمــا ويقــدّ
ــد ــة ض ــزز الوقاي ــي تع ــة الت ــالت الغذائي ــادن والمكم ــاب والمع  واألعش
ــم ــة، وقوائ ــات اليومي ــامل للوجب ــج ش ــى برنام ــة إل ــرطان، باإلضاف  الس
الثــدي ســرطان  حــول  محــددة  توصيــات  عــن  فضــالً   للتســوق، 

والبروســتات والرئــة واألمعاء.0

 ونشــجع جميــع عشــاق الكتــب- الذيــن يبحثــون عــن نصائــح عمليــة
ــم بصحــة جيــدة ومواجهــة األمــراض المميتــة- علــى  وســهلة للتنعّ
قــراءة هــذا الكتــاب الــذي يمكنــه لعــب دورٍ كبيــر في إنقــاذ حياة الكثيرين.0

كتاب يســتحق القراءة
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أخذ قســط كافٍ من الراحة
ــل ــل العم ــي نواص ــة ك ــن الراح ــطٍ كافٍ م ــامنا لقس ــاج أجس  تحت
ــأن ينــام البالغــون  بــكل نشــاطٍ وحيويــة. وينصــح خبــراء الصحــة ب
 لمــدة 8 ســاعات متواصلــة ليحافظــوا علــى صحتهــم وعافيتهــم
بنشــاطٍ اليوميــة  األعمــال  تأديــة  علــى  قــدرة  أكثــر   ويكونــوا 

ــالل ــاس خ ع ــل والنُ ــب والكس ــر للتع ــي أي مظاه ــة، وتالف  وحيوي
ــت ــي وق ــتيقاظ ف ــر واالس ــتٍ مبك ــي وق ــوم ف ــا أن الن ــوم. كم  الي
 مبكــر فــي الصبــاح يعــزز مــن االنتاجيــة خــالل اليــوم وبالتالــي يعــزز
 الشــعور بالســعادة. ومــن الضــروري العمــل علــى تجــاوز العقبــات
 التــي تحــول دون النــوم باكــرًا  مثــل إيقــاف تشــغيل الهاتــف قبــل
غرفــة مــن  التليفزيــون  إخــراج  أو  النــوم  مــن   ســاعتين 

النوم.0

إجــراء الفحوصــات المنتظمة
ــدًا ــروري ج ــن الض ــامكم، م ــة أجس ــة وعافي ــى صح ــاظ عل  للحف
ــم التنعّ يضمــن  ذلــك  ألن  للجســم،  روتينيــة  فحوصــات   إجــراء 
ــب اإلصابــة بــأي  بحيــاة صحيــة واتبــاع نظــام غذائــي ســليم، وتجنّ
 أمــراضٍ غيــر متوقعــة. وتشــتمل هــذه الفحوصــات علــى فحــص
ــر عــن الســرطان،  الــدم وضغــط الــدم والســكري والكشــف المبكّ

وغيرهــا، وذلــك خــالل فترة زمنيــة منتظمة.0



WWW.SCREENFORLIFE.QA 13

نصائــح صحية لعام 2019

مواجهــة التحــدي للتنعــم بلياقــة بدنية
 بــدالً مــن االعتمــاد علــى نظــام ‘كيتــو’ الغذائــي الــذي يحظــى بشــهرة واســعة، أو غيــره مــن األنظمــة الغذائيــة
ــم بلياقــة بدنيــة وحيــاة صحيــة تكمــن فــي  التــي ال تحتــوي علــى الكربوهيــدرات، فــإن الخطــوة األهــم للتنعّ
 إجــراء تغييــرات صغيــرة، مثــل المشــي بشــكلٍ يومــي، وإضافــة الفاكهــة إلــى فطــور الحبــوب، وشــرب الكثيــر
ــة ــا المهروس ــن البطاط ــدٍ م ــقٍ واح ــاول طب ــاء بتن ــمة، كاالكتف ــوالت الدس ــاول المأك ــف تن ــاء، وتخفي ــن الم  م
م فيمــا  مــع الزبــدة. ولجعــل نمــط حياتكــم أكثــر صحــة، يجــب التركيــز علــى تعزيــز النشــاط والحركــة. ونقــدّ

ــم بحيــاةٍ ملؤها الصحة والســعادة.0 يلــي خطــوات ســريعة وســهلة لمســاعدتكم علــى التنعّ

االســتعداد لتحــدي اللياقــة البدنية
 كمــا يالحــظ الجميــع اليــوم، تعــج مواقــع التواصــل االجتماعــي بتحديــات اللياقــة البدنيــة التــي تســتمر لمــدة 12
 يومــًا أو 30 يومــًا؛ والتــي تمثــل خطــة رائعــة لممارســة الرياضــة فــي المنــزل، وخاصــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن
ــط ــذه الخط ــتهدف ه ــت. وتس ــكل ثاب ــة بش ــوادي الرياضي ــارة الن ــم زي ــت وال يمكنه ــق الوق ــن ضي ــون م  يعان
 مناطــق معينــة مــن الجســم، أو تســاعد فــي تحســين قــدرة الجســم علــى التحمــل. وال شــك أن هــذه

المبــادرات ستشــجعكم علــى جعــل الرياضــة جــزءًا أساســيًا مــن روتيــن حياتكم اليومي.0

الحفــاظ علــى الحركة المســتمرة
 ينشــغل معظمنــا بالعمــل خلــف المكاتــب طــوال اليــوم، ممــا
ــرات ــوس لفت ك والجل ــرّ ــدم التح ــا. إذ أن ع ــى صحتن ــلبًا عل ــر س  يؤث
ــم، ــكل الجس ــي ش ــوازنٍ ف ــدم ت ــؤدي لع ــوم ي ــالل الي ــة خ  طويل
مــن ومجموعــة  الــوزن،  وزيــادة  الظهــر  آالم  مــن   والمعانــاة 
 المشــاكل الصحيــة األخــرى. لــذا يجــب تخصيــص الوقــت للحركــة
بالنســبة كبيــرة  أهميــة  علــى  ينطــوي  ذلــك  ألن  المكتــب   فــي 
د الميــاه لمــلء بــرّ  لصحــة الجســم. حيــث يمكنكــم المشــي إلــى مُ
 المــاء أو المشــي إلــى مكتــب زميلــك فــي العمــل بــدالً مــن إرســال
والســير المصعــد،  بــدل  الــدرج  واســتخدام  إلكترونــي،   بريــدٍ 

 لمســافةٍ قصيــرة بعــد الغــداء واســتغالل هــذا الوقــت بالتعــرف علــى زميلــك فــي العمــل. وتتمحــور الفكــرة
عاداتكــم مــن  جــزءًا  وجعلــه  البدنــي  نشــاطكم  تعزيــز  فــي  األنشــطة  هــذه   مــن 

ة.0 اليوميّ

الحفاظ على مســتويات ســوائل الجســم
 يُعتبــر المــاء مــن أفضــل الوســائل لتعزيــز آليــة عمــل أجســامنا
 خصوصــًا عندمــا نشــعر بالتعــب أو نكــون فــي حالــةٍ معنويــة
 متدنيــة. حيــث يحتــاج كل فــرد لشــرب حوالــي 1,5-2 ليتــر مــن المــاء
ــك ــامنا، ولذل ــن أجس ــرة م ــبة كبي ــاء نس ل الم ــكّ ــا يش ــًا. كم  يومي

نحــن بحاجــة ماســة إلــى شــرب الكثيــر منــه لكي نتمتــع بالصحة.0

تنــاول كميــات كافيــة مــن الفواكــه والخضروات
 مــن المهــم جــدًا الحفــاظ علــى نظــام غذائــي متــوازن مــن خــالل

 تنــاول جميــع الفيتامينــات والمعــادن التــي تحتاجهــا أجســامنا. إذ
علــى أنــواع   5 مــن  يوميــة  جرعــة  ــب  يتطلّ الســليم  الجســم   أن 
ــة شــاقة،  األقــل مــن الخضــروات أو الفواكــه. وقــد يبــدو األمــر مهمّ
نظامنــا تقســيم  عنــد  بســهولة  ذلــك  تحقيــق  يمكــن   ولكــن 
 الغذائــي إلــى 3 وجبــات رئيســية. ومــن المهــم أيضــًا تنــاول األطعمــة
 التــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن البروتينــات والحديــد، مثــل األســماك
تنــاول األطعمــة التركيــز علــى  ينبغــي  الحمــراء. كمــا   واللحــوم 
ة فــي المنــزل، والتــي تزخــر بالكثيــر مــن العناصــر والمــواد  المطهــوّ
ــة ــوالت الخفيف ــاب المأك ــن اصطح ــالً ع ــة، فض ة المغذي ــيّ  األساس

ة.0 مثــل الفاكهــة المجففــة للحــد مــن تنــاول الوجبات الســريعة الضارّ
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مــا هــي خططكــم للبرنامــج خــالل عام 2019؟

 تهــدف خططنــا لعــام 2019 إلــى مواصلــة تحســين خدمــات الكشــف المبكــر. حيــث نعمــل حاليــًا علــى زيــادة
 اســتيعاب أجنحــة الكشــف المبكــر قريبــًا فــي كل مــن مركــز لعبيــب الصحــي ومركــز روضــة الخيــل الصحــي.
ــاوف ــن المخ ــد م ــف، والح ــراء الكش ــتهدفة إلج ــة المس ــة العمري ــجيع الفئ ــادة تش ــى زي ــًا عل ــنعمل أيض  وس
ــر عــن الســرطان، وذلــك عبــر زيــادة الوعــي حــول  والتصــورات المغلوطــة بيــن الســكان حــول الكشــف المبكّ

منافــع الكشــف المبكــر وتعزيــز توافــر خدماتــه وجعلهــا أكثر ســهولة وراحة.0

هــل ترغبيــن بإضافــة أي شــيء آخر؟

ــر لســرطان الثــدي واألمعــاء علــى جهودهــم  أود أن أشــكر جميــع العامليــن فــي برنامــج الكشــف المبكّ
ــع قدمــًا إلــى مواصلــة العمــل علــى تحســين جــودة حيــاة الســكان مــن خــالل توفيــر أفضــل  الدؤوبــة، ونتطلّ
 خدمــات للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء فــي دولــة قطــر. ونؤمــن جميعــًا بــأن الكشــف المبكــر
 يمثــل وســيلة حقيقيــة وفعالــة للوقايــة مــن هــذا المــرض العضــال واختيــار الطــرق العالجيــة المناســبة

له.0
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مقابلــة مع الدكتــورة حكمت بوغرين
 مديرة التشــغيل

برنامــج الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي وا¤معاء

 تمثــل العمليــات التشــغيلّية مهمــة صعبــة؛ هــّال أخبرتنــا عــن دورهــا
فــي تحقيــق أهــداف البرنامج؟

 يهــدف البرنامــج إلــى خفــض معــدالت اإلصابــة والوفيــات المرتبطــة بســرطان
ــرطان ــن الس ــر ع ــف المبك ــراء الكش ــق إج ــن طري ــك ع ــاء، وذل ــدي واألمع  الث
 ضمــن إطــار برنامــج كشــفٍ دوري. ويتــم تحقيــق ذلــك عبــر مواءمــة سياســات
الدوليــة، التوجيهيــة  والمبــادئ  والسياســات  المعاييــر  مــع   البرنامــج 
إلــى باإلضافــة  والدقيقــة،  المتقدمــة  الكشــف  اختبــارات   وباســتخدام 
ــب ــى التدري ــز عل ــة، والتركي ــريرية متخصص ــة وس ــوادر إداري ــى ك ــاد عل  االعتم
 المســتمر للموظفيــن، وتثقيــف األطبــاء بهــدف زيــادة عــدد اإلحــاالت إلجــراء
ــر، وتعزيــز الوصــول إلــى أوســع شــريحة مــن الســكان ضمــن  الكشــف المبكّ
ــد ــاركة والح ــدل المش ــادة مع ــن زي ــالً ع ــتهدفة، فض ــة المس ــات العمريّ  الفئ

ر.0 مــن المخــاوف المرتبطــة بالكشــف المبكّ

 كيــف تنظريــن إلــى التقــّدم الــذي يحــرزه البرنامــج منــذ انضمامــِك إلــى
العمل؟

نتظمــة وتقييــم األهــداف الســنويّة للبرنامــج، وذلــك ــة مُ  نعمــل بشــكلٍ مســتمر علــى إجــراء مراقبــة منهجيّ
 بهــدف رصــد مــدى التغطيــة وتقييــم النتائــج، وتحديــد مســتوى المشــاركة علــى أســاس ســنوي ومعــدالت
ــور ــل الجمه ــام وتقبّ ــي الع ــد الوع ــس تزاي ــا يعك ــك بم ــرة، وذل ــل المبك ــي المراح ــرطان ف ــن الس ــف ع  الكش
ــاء ــراء إحص ــر إج ــر عب ــف المبكّ ــات الكش ــم خدم ــوم بتقيي ــا نق ــرطان. كم ــن الس ــر ع ــف المبكّ ــراء الكش  إلج
ــعدنا ــم. ويس ــكل منتظ ــاءات بش ــذه اإلحص ــر ه ــة تقاري ــوم بمراجع ــف، ونق ــاركين بالكش ــا المش ــد رض  لرص
ــزال ــه ال ي ــد أن ــك، نؤك ــع ذل ــاالت؛ وم ــن المج ــد م ــي العدي ــجعة ف ــن مش ــدالت تحسّ ــا مع ــا رصدن ــول بأنن  الق

أمامنــا بــذل الكثيــر مــن الجهود في هذا الســياق.0

كيــف تقّيميــن مســتوى العمليــات فــي عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017؟

 يمثــل 2018 العــام التشــغيلي الثالــث لبرنامجنــا. وعلــى مــر هــذه الســنوات الثــالث، أصبــح للبرنامــج خبــرة واســعة
 النطــاق علــى كافــة المســتويات. ونقــوم حاليــًا بدعــوة الشــريحة المســتهدفة إلجــراء الفحــص للمــرة الثانيــة.
ــج ــذه النتائ ــد أن ه ــاركين. ونؤك ــب المش ــن جان ــها م ــي نلمس ــعة الت ــتجابة الواس ــدًا باالس ــعداء ج ــن س  ونح
ــص ــروا الفح ــن أج ــخاص الذي ــا األش ــي اختبره ــازة الت ــة الممت ــي والتجرب ــي الوع ــرةً لتنام ــاءت ثم ــة ج  اإليجابي
ة مــرّ ــر  المبكّ الكشــف  تجربــة  تكــرار  إعــادة  علــى  شــك  بــال  ستشــجعهم  والتــي  األولــى،  الجولــة   خــالل 

أخرى.0

مــا هــو تعليقــِك علــى معدالت الكشــف المبكر؟

ــر عــن ســرطان الثــدي ــة’ المبــادرة األولــى مــن نوعهــا للكشــف المبكّ ــر لحيــاة صحيّ  يُعتبــر برنامــج ‘الكشــف المبكّ
 واألمعــاء علــى مســتوى المنطقــة، بمــا يشــمل جميــع الــدول العربيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
 ومنــذ إطالقــه فــي ينايــر مــن عــام 2016، ســاهم البرنامــج فــي توفيــر خدمــات تصويــر الثــدي الشــعاعي
 (الماموجــرام) لنحــو 24,715 ســيدة؛ كان مــن ضمنهــا 3,377 نتيجــة غيــر طبيعيــة تــم إحالتهــا إلجــراء مزيد من
ــدي ــرطان ث ــة س ــن 157 حال ــف ع ــذي كش ــر ال ــة، األم ــد الطبي ــة حم ــي مؤسس ــخيصية ف ــات التش  الفحوص
ر عن سرطان األمعاء، فقد تم إجراء الكشف لنحو 19,344 شخص  بمراحل مختلفة.0أما بالنسبة للكشف المبكّ
 منــذ إطــالق البرنامــج كان مــن ضمنهــا 1,389 نتيجــة غيــر طبيعيــة تــم إحالتهــا إلجــراء مزيــد مــن الفحوصــات

التشــخيصية فــي مؤسســة حمــد ؛ فيمــا وصــل إجمالــي حــاالت اإلصابــة بســرطان األمعــاء إلى 13 حالة.0
ــر؛ حيــث أظهــر اســتطالع رضــا المشــاركين  وكان المشــاركون ســعداء للغايــة بخدمــات الكشــف المبكّ
ــة ــادات وأجنح ــي عي ــة ف م قدّ ــات المُ ــودة الخدم ــس ج ــا يعك ــغ 100ب٪، مم ــا بل ــدل رض ــجيل مع ــص تس  بالفح

ر.0 الكشــف المبكّ
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 أود أن أشــكر البرنامــج وكادر العمــل؛ فالجميــع هنــا متعــاون ولطيــف
جــدًا. ونتمنــى لهــم دوام التوفيــق واالزدهــار.0 الســيدة عائشة

إحــدى المســتفيدات مــن خدمــات
الكشــف المبكّــر فــي مركــز لعبيــب الصحــي 

 نشــكركم جــدًا علــى توفيــر مثــل هــذه الخدمــات المميــزة. لقــد أجريــت
ــاك ــت الممرضــات هن ــة، كان ــة الرائع ــدة المتنقل ــي الوح ــص ف  الفح
ــن ــدة ع ــات مفي ــدي بمعلوم ــى تزوي ــن عل ــف وحرص ــى اللط  بمنته
ــة الماموجــرام قامــت بإجــراء الكشــف  هــذه التجربــة، كمــا أن أخصائّي

بــكل لطافــة وحرصــت علــى أال أشــعر بــأي ألــٍم أو إزعــاج.0

الســيدة جيل باتريشــيا دونكان
 إحــدى المســتفيدات مــن خدمــات الكشــف المبكّــر

فــي الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر فــي
 المدرســة المتوســطة- أكاديميــة قطــر 

 أود أن أشــكركم علــى تقديــم هــذا الخدمــات الرائعــة! لقــد بلغــت
 في األسبوع الماضي 45 عامًا، وقد حان الوقت إلجراء تصوير الثدي
 الشــعاعي. وقــد جــاءت هــذه التجربــة فــي توقيــت مثالــي، خصوصــًا
ــي أعمــل كمدّرســة وال أجــد الوقــت الكافــي إلجــراء الكشــف  وأنن

0. لمبكر ا
الســيدة آمي براونر

 إحــدى المســتفيدات مــن خدمــات الكشــف المبكّــر
فــي الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر فــي
 المدرســة المتوســطة- أكاديميــة قطــر 
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الجمهور!0 آراء 

ــر إن لــم نحقــق الرضــا والســعادة للمشــاركين. وبهــدف  ال يمكــن أن تكتمــل أهــداف برنامــج الكشــف المبكّ
قيــاس التأثيــر المنشــود لبرنامجنــا، قمنــا بلقــاء مختلــف المعنييــن والشــركاء، وطلبنــا آراءهــم في هذا الســياق.0

 إن األشــهر القليلــة الماضيــة قــد شــهدت تحقيــق العديــد مــن
ــة ــز نطــاق مســاعينا النبيل ــة مــن حيــث تعزي ــزة للغاي ــج المتمّي  النتائ
ــن ــوًا م ــج نم ــق البرنام ــد حق ــود. لق ــا المنش ــار نمون ــة مس  ومواصل
ــم ــن الوصــول إليه ــا م ــن تمكن ــراد الذي ــدد األف ــث حضــوره وع  حي

بهــدف تغييــر حياتهــم لألفضــل.0
الدكتورة شــيخة أبو شــيخة

مديــر برنامج الســرطان
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة

ــكل ــة بش ــة الوقائي ــات الصحي ــة الخدم ــوم أهمي ــور الي ــدرك الجمه  ي
ــر عــن الســرطان بشــكل  عــام، وضــرورة االهتمــام بالكشــف المبّك
ــٍع ــاء مجتم ــي بن ــر ف ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــذا سيســهم ف ــاص، وه  خ

ينعــم بالصحــة والعافيــة.0

الدكتــورة منى الســعدي
مديــرة مركــز لعبيــب الصحــي

مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة

 كانــت تجربــة الكشــف المبكّــر عــن ســرطان الثــدي ســهلة وســريعة؛
 حيــث كان الفريــق الطبــي بمنتهــى االحترافيــة واللطــف. نشــكر

الجميــع علــى اهتماهــم الكبيــر.0
الســيدة إيمان

إحــدى المســتفيدات مــن خدمــات
الكشــف المبكّــر فــي مركــز لعبيــب الصحــي 

ــة’، ــاة صحّي ــر لحي ــزم ســنويًا بالعمــل مــع برنامــج ‘الكشــف المبّك  نلت
 ويســعدنا جــدًا التعــاون مــع فريــق البرنامــج إلثــراء ســويّة الوعــي
ــر للســيدات فــي ــم خدمــات الكشــف المبّك  والمســاهمة فــي تقدي
 المركــز الطبــي لــدى شــركة ‘قطــر للغــاز’ ضمــن مجّمــع الخــور

لسكني.0 ا
الدكتــورة هــال جابر

طبيبــة، شــركة قطــر للغــاز
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أهميــة متزايدة لمواقع التواصــل االجتماعي

ــة’ جهــودًا دؤوبــة لتعزيــز قنــوات التواصــل مــع أوســع ــر لحيــاة صحيّ  لطالمــا بــذل فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
 شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، ســواءً عبــر وســائل اإلعــالم المطبوعــة أو المحاضــرات التوعويــة أو عبــر
 منصــات التواصــل االجتماعــي. وفــي اآلونــة األخيــرة، اكتســبت هــذه المنصــات أهميــةً متزايــدة بالنســبة
ــة، وذلــك بهــدف تشــجيع الشــباب علــى أوســع ــة األوليّ  الســتراتيجيات التســويق لــدى مؤسســة الرعايــة الصحيّ
ــتجابة ــا اس ــا ومبادراتن ــاعينا وحمالتن ــهدت مس ــد ش ــي. وق ــر اإليجاب ــود التغيي ــن جه ــزءًا م ــوا ج ــاق ليكون  نط
ــر ــم أكث ــدةٍ تض ــا لقاع ــع امتالكن ــة م ــي، خاص ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــتخدمين عل ــن المس ــعة م  واس
ومــا ‘تويتــر’،  علــى  متابــع   1,100 مــن  وأكثــر  ‘فيســبوك’  موقــع  علــى  متابــع   12,800  مــن 
 يزيــد عــن 2,400 متابــع علــى ‘إنســتاجرام’. وبفضــل هــذه المنصــات، اســتطاع البرنامــج التواصــل مــع أكبر شــريحة
 ممكنــة مــن الجمهــور وتوعيتهــم حــول رســائلها الرئيســية، والتــي تركــز علــى أهميــة الكشــف المبكــر،

والتماريــن الرياضيــة المنتظمــة، باإلضافــة إلــى تقديــم نصائــح ســريعة وســهلة التبــاع نظــام غذائي صحي.0

ــح ــائل والنصائ ــن الرس ــة م ــى مجموع ــوء عل ــليط الض ــي تس ــي ف ــل االجتماع ــع التواص ــاهمت مواق ــا وس  كم
ــر عــن ســرطان الثــدي يســتغرق 20 دقيقــة فقــط مــن لحظــة الوصــول إلى المركز  العمليــة مثــل: "الكشــف المبكّ
 الصحــي وحتــى إجــراء الفحــص؛ ويجــب تكــرار الكشــف مــّرة واحــدة كل 3 ســنوات!". ولعبت هذه النصائح دورًا
ــر فــي المراكــز التابعــة لمؤسســة الرعايــة  مهمــًا فــي توعيــة الجمهــور والتشــجيع علــى إجــراء الكشــف المبكّ
ــادرات  الصحيــة األوليــة. عــالوةً علــى ذلــك، ســاعد التفاعــل اإليجابــي لمشــاهير التواصــل االجتماعــي مــع مب
ــم ــجيعهم لدع ــخاص وتش ــن األش ــد م ــذب المزي ــي ج ــة’، ف ــاة صحيّ ــر لحي ــف المبكّ ــج ‘الكش ــالت برنام  وحم

وتبنــي تلــك المبادرات.0

ــر لحيــاة صحيــة’ بتنظيــم مســابقة علــى  وبهــدف تعزيــز مســتوى التفاعــل، قــام فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــر، حيــث تــم طــرح ســؤال فــي بدايــة الشــهر، والــذي ســجل  مواقــع التواصــل االجتماعــي خــالل شــهر أكتوب
ــراء ــد إج ــز بع ــار الفائ ــم اختي ــة. وت ــةٍ صحيح ــن 100 إجاب ــد ع ــا يزي ــت م ن ــي تضمّ ــات الت ــن اإلجاب ــرًا م ــددًا كبي  ع

ســحب خاص بالمبادرة.0
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فريــق عمل التوعية بالســرطان

ــة كالً مــن وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد الطبيــة والجمعيــة ــة األوليّ  تشــارك مؤسســة الرعايــة الصحيّ
ــة ــد للتوعي ــم موح ــالق تقوي ــم إط ــث ت ــرطان، حي ــة بالس ــادة التوعي ــى زي ــل عل ــرطان بالعم ــة للس  القطري
 بالســرطان، حيــث يســهم التقويــم فــي حشــد الجهــود لمكافحــة هــذا المــرض، وتوحيــد حمــالت التوعيــة
قــد يــوم  ضمــن أجنــدة موحــدة وشــاملة. وتــم اإلعــالن عــن التقويــم الجديــد خــالل مؤتمــرٍ صحفــي عُ
ــة ــة األوليّ ــة الصحيّ ــة الرعاي ــددت مؤسس ــك، ش ــع ذل ــًا م ــة. وتوازي ــة العام ــر وزارة الصح ــي مق ــمبر ف  4 ديس
 علــى ضــرورة االســتفادة مــن تقويــم التوعيــة بالســرطان الجديــد مــن أجــل تنســيق وحشــد جهــود الشــركاء
 والمعنييــن كافــة، وتوجيههــا نحــو تحقيــق الهــدف الــذي حددتــه ‘االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة 2022-2018’،
ــرى ــة األخ ــراض المزمن ــرطان واألم ــة بالس ــن اإلصاب ــة ع ــرة الناتج ــات المبك ــن الوفي ــد م ــي الح ــل ف  والمتمثّ
 بنســبة 25ب٪ بحلــول عــام 2025. وســيتيح التقويــم لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مواصلــة تطويــر حمــالت
ــع ــع أوس ــي م ــكلٍ إيجاب ــل بش ــج، والتفاع ــل النتائ ــق أفض ــن تحقي ــي تضم ــف الت ــة والتثقي ــادرات التوعي  ومب

شــريحة ممكنــة مــن الجمهور.0

ــة’ فــي ورشــة عمــل ــر لحيــاة صحيّ  وفــي وقــت ســابقٍ مــن شــهر نوفمبــر، شــارك فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
 نظمتهــا وزارة الصحــة العامــة خصيصــًا لمــدراء المــدارس، وذلــك تحــت عنــوان: "التوعيــة بمــرض الســرطان
ــر المتاحــة فــي م ممثلــو البرنامــج لمحــة عــن خدمــات الكشــف المبكّ  وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة". وقــدّ

قطــر، كمــا شــددوا علــى أهميــة إجــراء الكشــف المبكــر ودوره في إنقاذ األرواح.0

 الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبّكر تتواجد
فــي مركــز غرافــة الريــان الصحــي بمناســبة اليــوم الوطنــي لدولة قطر

ــة شــارك فيهــا فريــق  احتفــاءً باليــوم الوطنــي لدولــة قطــر، نظــم مركــز غرافــة الريــان الصحــي فعاليــة صحيّ
ــر للســيدات ضمــن الفئــة العمريــة م خدمــات الكشــف المبكّ ــة’، حيــث قــدّ ــر لحيــاةٍ صحيّ  برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــيدات ــن الس ــد م ــز العدي ــى المرك ــد إل ــر. وتواف ــف المبكّ ــة للكش ــدة المتنقل ــي الوح ــك ف ــتهدفة، وذل  المس
ــى ــزة، إل ــة الممي ــذه الخدم ــى ه ــول عل ــعادتهن بالحص ــن س ــن ع ــر، وأعرب ــف المبكّ ــن للكش ــي خضع  اللوات

جانــب الخدمــات الصحيــة األخــرى التــي يقدمها المركز.0

 ومــن خــالل المشــاركة فــي مثــل هــذه الفعاليــات المؤثــرة، يهــدف برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ إلــى
ــوم ــاالت الي ــع احتف ــن م ــاء، بالتزام ــدي واألمع ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبكّ ــة الكش ــول أهمي ــي ح ــراء الوع  إث

عافى.0 الوطنــي لدولــة قطــر، وذلــك فــي إطــار مســاعي البرنامــج الحثيثــة لبناء مجتمــع صحي ومُ

أبريــــــلمــــــارسفبرايــــــــرينايــــــــر

أغســــــطسيوليـــــويونيـــــومـــــايو

نوفمبـــــرأكتوبـــــر

تقويم التوعية بالسرطان ٢٠١٩ 

السرطانات النسائية 
سرطان عنق الرحم 

سرطان المبيض
سرطان الرحم  

اليوم العالمي 
للسرطان 

سرطان القولون 
والمستقيم

(امعاء)
 

سرطان المعدة 

سرطان الرأس والرقبة 
سرطان الغدة الدرقية 

سرطان الدماغ والجهاز 
العصبي المركزي 

اليوم العالمي 
الخالي من التبغ 

سرطان الرئه 

سبتمبــــــر

سرطان
اللحم / العظام

(ساركوما)

سرطان ا�طفال 

اليوم العالمي للناجين 
من السرطان 
تجربة المرضى

سرطان الجلد الميالنيني

سرطان الكبد

سرطان الدم 

سرطان الغدد الليمفاوية 

سرطان اللوكيميا 

ديسمبـــــر

 إنجازات برنامج 
التوعية بالسرطان  سرطان الثدي

سرطان المسالك البولية 
سرطان البروستات

سرطان المثانة 
سرطان الكلى 
سرطان الخصية

CancerComms@MOPH.GOV.QA 
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر : 



SCREEN FOR LIFE NEWS6

 زيارة ا«عالمية أســماء الحمادي 
إلى مركــز لعبيب الصحي

ــة’ باســتقبال أســماء الحمــادي، اإلعالميــة والمذيعــة ــر لحيــاة صحيّ د أعضــاء فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ  ســعِ
ــب ــز لعبي ــي مرك ــج ف ــاح البرنام ــي زارت جن ــي، والت ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــطة عل ــة والناش  التلفزيوني
ــرحٍ ــى ش ــتمعت إل ــر، واس ــف المبكّ ــاح الكش ــام جن ــع أقس ــى جمي ــادي عل ــة الحم ــت اإلعالمي ــي. وجال  الصح
ــر عــن ســرطان الثــدي. وخــالل الجولــة، قامــت الحمــادي  وافٍ مــن فريــق البرنامــج حــول مراحــل الكشــف المبكّ
ــر ودوره مــت خاللــه شــرحًا عــن المزايــا الفريــدة للجنــاح، وفوائــد الكشــف المبكّ  بتصويــر مقطــع فيديــو، قدّ
 فــي إنقــاذ حيــاة العديــد مــن النســاء. وقامــت الحمــادي بنشــر مقطــع الفيديــو علــى حســاباتها عبــر مواقــع

التواصــل االجتماعي.0

 ونــود بهــذه المناســبة أن نعــرب عــن بالــغ امتناننــا وشــكرنا لإلعالميــة أســماء الحمــادي لزيارتهــا جنــاح
ــر ودوره فــي إنقاذ األرواح.0 ــة الكشــف المبكّ  الكشــف المبكــر ومســاهمتها فــي تعزيــز الوعــي حــول أهميّ

حملــة موفمبــر العالمية- شــهر نوفمبر
ــة علــى تشــجيع الرجــال ــة’ خــالل مبــادرة ‘موفمبــر’ العالميّ ــر لحيــاة صحيّ  عمــل فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
 والســيدات الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 50 و74 عامــًا علــى الخضــوع إلــى الكشــف عــن ســرطان األمعــاء فــي
ــب ــرة ولعبي ــز الوك ــن مراك ــة ضم ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــر التابع ــف المبك ــة الكش ــد أجنح  أح
ــة. وتمثــل مبــادرة ‘موفمبــر’ حملــةً عالميــة تنطلــق خــالل شــهر نوفمبــر مــن كل عــام  وروضــة الخيــل الصحيّ
 بهــدف تعزيــز الوعــي حــول صحــة الرجــال. وتمثــل هــذه المبــادرة فرصــةً مهمــة للوصــول إلــى أوســع شــريحةٍ

ــر عــن ســرطان ــز التثقيــف حــول أهميــة إجــراء الكشــف المبكّ  ممكنــة مــن المجتمــع المحلــي بهــدف تعزي
األمعــاء. وقامــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بإصــدار بيــانٍ صحفي خاص بهذه المناســبة.0
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 وقــد أظهــرت العديــد مــن الجهــات والشــركات دعمهــا لرســائل التوعيــة عبــر تشــجيع الموظفيــن فــي
ــي ــة ف ــاص بالحمل ــرول أب الخ ــع ال ــر، ووض ــهر أكتوب ــالل ش ــوردي خ ــريط ال ــداء الش ــى ارت ــا عل ات عمله ــرّ  مق
مكاتبهم. وشملت تلك الجهات صالون ‘نيلز’ للسيدات، وشركة ‘دي إتش إل’، وصالون‘ديزرت برنسيس’.0

 وكمــا جــرت العــادة، تــم تخصيــص تغطيــة إعالميــة لجميــع أنشــطة الحملــة، وذلــك مــن خــالل نشــر بيانــات
صحفيــة فــي الصحــف، وإجــراء مقابــالت علــى شاشــات التلفزيــون وفي الصحف.0

ــة’ بخالــص الشــكر إلــى جميــع الشــركات والجهــات التــي ــر لحيــاة صحيّ  ويتوجــه فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
دعمــت حملــة التوعيــة خــالل شــهر أكتوبــر. ونخص بالشــكر كالً من:0

فيالجيــو مول
جلف مول

الندمارك مول
المرقــاب مول

ديزاين كرييشــنز
إنتركونتيننتــال ذا ســيتي

مكتبــة قطــر الوطنية
بنــك الخليجي

دليــل ‘مرحبــا إنفورميشــن’ للمعلومات
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ــة ــر، التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيّ  عــالوةً علــى ذلــك، فقــد قــام فريــق الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
ــة وشــركات القطــاع الخــاص، وذلــك ضمــن إطــار ــة، بزيــارة 20 موقعــًا مختلفــًا، بمــا شــمل الجهــات الحكوميّ  األوليّ
ــع ــض المواق ــي بع ــومٍ ف ــن ي ــر م ــدت ألكث ــة تواج ــدة المتنقل ــًا أن الوح ــبقًا؛ علم ــددة مس ح ــارات مُ ــج زي  برنام
 نظــرًا الرتفــاع الطلــب علــى إجــراء الماموجــرام. وقــام فريــق الوحــدة المتنقلــة بتوفيــر خدمــات تصويــر الثــدي
 الشــعاعي (الماموجــرام) مجانــًا لحوالــي 300 ســيدة ضمــن الفئــات العمريــة المســتهدفة، متيحــًا لهــنّ

 إجــراء الكشــف المبكــر فــي أماكــن عملهــن أو ســكنهن بــكل ســهولة وخصوصيــة، وبالتالــي اختصــار الكثيــر
ــي ــر ف ــهر أكتوب ــالل ش ــة خ ــدة المتنقل ــاركت الوح ــي، ش ــى التوال ــث عل ــام الثال ــد. وللع ــت والجه ــن الوق  م
ــركة ــا ش ــا فيه ــركات، بم ــات والش ــن المؤسس ــد م ــتضافتها العدي ــة اس ــادرات تثقيفيّ ــة ومب ــطة توعويّ  أنش
األطلنطــي شــمال  وكليــة  ســيتي’،  ذا  ‘إنتركونتيننتــال  وفنــدق  الســكني،  الخــور  مجمــع  فــي  غــاز   راس 
 بقطــر، و‘مؤسســة قطــر’، ومستشــفى ‘أســتر’، وشــركة قطــر للبتــرول فــي مدينــة دخــان، و‘أكاديميــة أســباير’،

والتوســعة الشــمالية لمستشــفى ‘أســبيتار’، وغيرها الكثير.0

ــر أنشــطة مختلفــة خــالل الحملــة؛ مثــل تزييــن العيــادات بالبالونــات  واســتضافت أجنحــة الكشــف المبكّ
ــر ــهر أكتوب ــالل ش ــر خ ــف المبك ــن للكش ــي خضع ــيدات اللوات ــن الس ــب م ل ــا وطُ ــة. كم ــوكوالتة الوردي  والش

المشــاركة في ســحبٍ للفوز بجوائز قيّمة في نهاية الشــهر.0
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ــة مختلفــة، منهــا  وتــم إجــراء بعــض هــذه المحاضــرات ضمــن فعاليــة شــاملة تتضمــن أنشــطةً توعويّ
ــة قــدت فــي مقــر ‘لجنــة رياضــة المــرأة القطريــة’، وأعقبهــا جلســة حــول طهــي األطعمــة الصحيّ  محاضــرة عُ
 والتــي قدمتهــا الشــيف عائشــة التميمــي، وهــي إحــدى الناجيــات مــن مــرض ســرطان الثــدي وأحــد الداعميــن

ــر لحيــاة صحيّة’.0 الدائميــن لبرنامــج ‘الكشــف المبكّ

نــت الحملــة نشــر أجنحــة توعويــة تفاعليــة ضمــن مواقــع مختلفــة، منهــا أهــم المراكــز التجاريــة  كمــا وتضمّ
 والمراكــز الصحيــة الرئيســية فــي قطــر، ومكتبــة قطــر الوطنيــة، وهــو مــا ســاهم فــي توفيــر منصــة فريــدة
مــة مــن أجــل تســجيل بياناتهــم إلجــراء ــاء مــع الجمهــور وتزويدهــم بفرصــة قيّ  للتفاعــل بشــكلٍ مباشــر وبنّ
تلــك فــي  بياناتهــن  بتســجيل  ســيدة   300 قيــام  عــن  الجهــود  هــذه  وأثمــرت  ــر.  المبكّ  الكشــف 

ر.0 األجنحــة التوعويــة مــن أجــل إجراء الكشــف المبكّ

ــة’ ليكــون الشــريك الصحــي لفعاليــات ‘معــرض ــر لحيــاة صحيّ ة األولــى، تــم اختيــار برنامــج ‘الكشــف المبكّ  وللمــرّ
 هــي لألزيــاء العربيــة’. حيــث حظيــت الزائــرات والمشــاركات فــي المعــرض بفــرص التســجيل إلجــراء الكشــف
 المبكــر عــن ســرطان الثــدي؛ كمــا تــم إدراج شــعار مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي المنشــورات

بــات الخاصــة بالمعــرض، وكذلــك صفحــات المعــرض علــى مواقع التواصــل االجتماعي.0 والكتيّ
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حملــة التوعية بســرطان الثدي

صحتــك غاليــة... افحصي 

 أطلــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ حملتــه الســنوية للتوعيــة
ت على مدى شــهرٍ كامل تحت شــعار ‘صحتكِ  بســرطان الثدي التي اســتمرّ

 غاليــة، افحصــي’، وذلــك تزامنــًا مــع الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان
 الثدي خالل شــهر أكتوبر 2018، والذي يمثل مبادرة ســنوية عالمية تحشــد
 خاللهــا آالف الشــركات والمؤسســات جهودهــا للتأكيــد علــى أهميــة
واألبحــاث التثقيفيــة  الجهــود  ودعــم  الثــدي،  بســرطان   التوعيــة 
ــر مــن ــد شــعار الحملــة رســالة نبيلــة يُعبّ  المتعلقــة بهــذا المــرض. ويجسّ
ــغ ــم البال ــم واهتمامه ــق ألمهاته ــم العمي بّه ــن حُ ــال ع ــا األطف  خالله
ــة ــرورة توعي ــر لض ــم الكبي ــس إدراكه ــا تعك ــن؛ كم ــن وعافيته  بصحته
ــام ــادرة لالهتم ــام المب ــذ زم ــة أخ ــتثناء بأهمي ــات دون اس ــع األمه  جمي
ــرطان ــن س ــر ع ــف المبكّ ــراء الكش ــى إج ــجيعهن عل ــر تش ــن عب  بصحته

الثدي.0

ــة ــز الصحي ــي المراك ــات ف ــى الشاش ــة عل ــالة التوعوي ــذه الرس ــر ه ــز نش ــوي لتعزي ــو توع ــر فيدي ــم نش ــد ت  وق
ــر لحيــاة  التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وأجنحــة الكشــف المبكــر التابعــة لبرنامــج ‘الكشــف المبكّ

 صحيــة’، وكذلــك علــى مواقع التواصــل االجتماعي.0

ــر ودوره فــي إنقــاذ  وانســجامًا مــع االلتــزام بنشــر رســائله النبيلــة وإثــراء الوعــي حــول أهميــة الكشــف المبكّ
ر لحياةٍ صحيّة’ بتنظيم 30 محاضرة توعويّة في مختلف أنحاء قطر،  األرواح، قام فريق برنامج ‘الكشــف المبكّ
 والتــي حضرهــا حوالــي 950 شــخص. حيــث قــام فريــق البرنامــج خــالل هــذه المحاضــرات بتوعيــة المشــاركين
ــفاء ــرص الش ــز ف ــاذ األرواح، وتعزي ــي إنق ــر ف ــف المبك ــة، ودور الكش ــه المختلف ــدي ومراحل ــرطان الث ــول س  ح

 مــن المــرض بنســبة قــد تصل إلى 100ب٪.0
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 تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى توظيــف
توفيــر لضمــان  الطويلــة  خبراتهــا  وســنوات   معارفهــا 
 أعلــى مســتويات الرعايــة الصحيــة لســكان دولــة قطــر؛
رســالتها لتحقيــق  دؤوبــة  جهــودٍ  بــذل  تواصــل   حيــث 
ــازات ــن اإلنج ــد م ــالً بالعدي ــًا حاف ــة. وكان 2018 عام  النبيل
ــل  والمســاعي الراميــة إلــى تحقيــق هدفنــا األكبــر المتمثّ

فــي بنــاء مجتمــعٍ ينعــم بالصحــة والعافيــة في قطر.0

 وانســجامًا مــع أهــداف ‘رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030’، اتخذنــا
ــة ــاة الصحي ــاط الحي ــز أنم ــراءات لتعزي ــن اإلج ــلة م  سلس
المخصصــة عياداتنــا  خــالل  مــن  وذلــك   والســليمة، 
ــي ــرة الصح ــز الوك ــن مرك ــي كلٍ م ــر ف ــف المبكّ  للكش
 ومركــز لعبيــب الصحــي ومركــز روضــة الخيــل الصحــي،

م هــذه العيــادات خدمــاتٍ ــر عــن مــرض الســرطان. حيــث تقــدّ  باإلضافــة إلــى الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
ــر. بالتــوازي ــة عبــر إجــراء الكشــف المبكّ ــة متقدمــة، كمــا وتشــجع النــاس علــى تبنــي أنمــاط حيــاة صحيّ  صحيّ
ــة وشــركات القطــاع الخــاص بهــدف تعزيــز الوعــي حــول  مــع ذلــك، نواصــل التعــاون مــع الجهــات الحكوميّ
مــن ممكنــة  شــريحةٍ  أوســع  بيــن  المناســب  الوقــت  فــي  ــر  المبكّ الكشــف  إجــراء   أهميــة 

الجمهور.0

ــات ــتضافة فعالي ــى اس ــة إل ــة، باإلضاف ــرات التثقيفي ــن المحاض ــلةٍ م ــم سلس ــا بتنظي ــياق، قمن ــذا الس ــي ه  ف
ــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء. وقــد حصــدت  وأنشــطة توعويــة ركــزت علــى أهميــة إجــراء الكشــف المبكّ
 حملتنــا التوعويــة علــى مــدى شــهرٍ أكتوبــر، والتــي حملــت عنــوان "صحتــك غاليــة، افحصــي"، نجاحــًا الفتــًا
ــذب ــن ج ــا م ــا تمكن ــعدنا أنن ــدي. ويس ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــول أهمي ــاس ح ــف الن ــة تثقي  لجه
 مشــاركة حوالي 1000 شــخص في المحاضرات، باإلضافة إلى قيام نحو 300 شــخص بالتســجيل إلجراء الكشــف
ــر، وذلــك لــدى زيــارة األجنحــة التوعويــة التفاعليــة التــي تــم نشــرها فــي مواقــع مختلفــة. كمــا  المبكّ
ــر اســتجابةً كبيــرة، وقــام فريــق الوحــدة بتوفيــر خدمــات تصويــر  وشــهدت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ

الثــدي الشــعاعي (الماموجــرام) مجانــًا لحوالــي 300 ســيدة ضمــن الفئــات العمرية المســتهدفة.0

نــا ثقــة بــأن هــذه الجهــود والمســاعي ســتمكننا بشــكلٍ تدريجــي مــن تحقيــق رؤيتنــا النبيلــة التــي  وكلّ
 تســتهدف بنــاء مجتمــع ينعــم بأعلــى مســتويات الصحــة والســالمة والعافيــة فــي دولــة قطــر. وفــي إطــار
 هــذه المســيرة الطموحــة، تشــرفت المؤسســة بتقديــم الدعــم لمواصلــة نشــر الوعــي والتثقيــف حــول
 برامجنــا ومبادراتنــا التوعويــة، وترســيخ مفاهيــم العنايــة الفائقــة بالصحــة بهــدف تمكيــن الجميــع مــن
ــات بســرطان الثــدي  التنعــم بحيــاةٍ ملؤهــا الســعادة والعافيــة. وســنواصل التعــاون ســويًا للحــد مــن اإلصاب
االزدهــار علــى  قائمــة  حيــاةً  للجميــع  تضمــن  واعــدة  آفــاق  ورســم  األمعــاء،   وســرطان 

والنمو!0

رســالة من مكتــب المدير العام

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

نتمّنــى لكــم جميعــÅ حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 



حملــة أكتوبــر للتوعيــة بســرطان الثدي تحت شــعار...0
"صحتــك غاليــة... افحصي"

الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر تواجــدت فــي أماكن عديدة
ِ 300 ســيدة وقدمــت الفحــص لـ

ا«عالميــة أســماء الحمــادي زارت جنــاح الكشــف فــي مركــز لعبيــب الصحي
بهدف نشــر رســالة البرنامج
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