
EXPANSION OF LEABAIB AND 
RAWDAT AL KHAIL SCREENING SUITES

Princess Dina Mired of Jordan Visits Leabaib Suite and the 
Mobile Screening Unit

Bowel Cancer Campaign Under the Tagline “I Got Screened, 
and Encourage You Too”



FROM THE MANAGING DIRECTOR’S OFFICE

It has been an eventful journey for Screen for 
Life. The Program has been successful in 
creating awareness on the timely screening 
of breast and bowel cancer in Qatar throughout 
the different awareness events and activities. 
During the first three operational years 
(2016-2018), screening was offered to more 
than 50,000 people. 
 
As for this year and until the end of April 2019, 
breast cancer screening was provided to 3,331 
women and bowel cancer screening was 
offered to 5,144 men and women. 

PHCC has been aiming to offer the best screening services for the nation of Qatar through 
Screen for Life Program and the expansion strategy augurs well towards achieving our 
mission of screening all the eligible population of Qatar in our dedicated suites. The 
expansion of the screening suites in Leabaib and Rawdat Al Khail health centers is part 
of PHCC’s approach to offer a larger space and increased screening capacity. Alongside 
Al Wakra screening suite, these three sites have a capacity to receive more than 2,000 
visitors a week. 

In March, Screen for Life ran the Bowel Cancer Awareness Campaign that extended 
throughout March and April. As usual, different awareness activities were conducted 
including outreach and mass media. Participants are being received for the second and 
third round of screening now, in addition of course to the first-round participants. The 
experience of those participants is extremely important; therefore, this year’s bowel 
cancer campaign was about their experience and the message was sent from them to 
the public encouraging them to get screened. 

In April, PHCC was very happy to receive HRH Princess Dina Mired of Jordan, the President 
Elect of the Union for International Cancer Control who visited PHCC headquarter, Leabaib 
screening suite and the mobile screening unit. 

We are confident that the year 2019 will prove to be extremely beneficial in spreading 
our motive at various parts of Qatar, thereby eventually making Qatar the healthiest 
region to live in. 

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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LEABAIB CANCER SCREENING SUITE EXPANSION

Having received an overwhelming response for its breast and bowel cancer screening 
program, Primary Health Care Corporation (PHCC) announced the expansion of its 
existing screening suite in Leabaib Health Center. 

In the presence of Dr. Mariam Abdulmalik, Managing Director of PHCC, the launching 
ceremony took place on 4 February 2019, which coincides with World Cancer Day. Guests 
from the health sector (Ministry of Public Health and Hamad Medical Corporation) and 
the media sector attended the launching ceremony and took a tour in the suite to learn 
about its features. Different TV and radio channels attended the launch and interviewed 
PHCC senior management. They also met a few participants who were visiting the suite 
to get screened on the day. 

In the expanded suite, all the steps of screening will take place in the same space. The 
suite is characterized by a higher capacity that reaches 180 visitors per day. There are 
more nurses’ rooms, more mammogram rooms and follow up rooms with extended 
working hours, in addition to separate male and female entrances and waiting areas.

With the benefit of the expanded space, Breast cancer screening at Leabaib Health 
center for women between 45 – 69 years will now take less than 20 minutes for each 
appointment. Besides this, a second mammogram room is added doubling the capacity 
of the breast cancer screening section to reach 90 visitors per day and 450 visitors per 
week.

As for bowel screening which targets men and women 50 – 74 years, the total capacity 
per day is now significantly higher reaching 96 visitors per day and 480 per week. The 
appointments are even shorter than those in breast screening clinics since the participant 
will take the screening kit home where they will do the FIT test. The bowel cancer screening 
section now has three assessment clinics for both men and women.
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RAWDAT AL KHAIL CANCER SCREENING 
SUITE EXPANSION 

Three months after the successful expansion of Leabaib screening suite, PHCC announced 
the expansion of the cancer screening suite in Rawdat Al Khail. Dr. Mariam Abdulmalik 
launched the suite accompanied by a team of PHCC. 

The expanded suite has the same features of Leabaib’s suite; however, this one covers 
the central area of Qatar and meets the high demand of this area. 

With this strategic expansion, the total capacity for all three suites (Al Wakra, Leabaib 
and Rawdat Al Khail) gets enhanced with the figure exceeding 2,000 visitors weekly. 
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BOWEL CANCER AWARENESS 
CAMPAIGN LAUNCHED

With a view to strengthen its outreach towards 
bowel cancer awareness and to celebrate 
international bowel cancer awareness month, 
PHCC launched the Bowel Cancer campaign, “I Got 
Screened & Encourage You Too”. This year’s 
campaign tagline is a message from participants 
who got screened for bowel cancer in the screening 
suites and would like to encourage others to do 
the same after having a positive experience 
themselves. The main face of the campaign was 
Mr. Aqeel Al Janahi, who was recently announced 
an ambassador of the Program. In addition, other 
participants took part in the campaign. The 
Program team met those participants in the screening suite and asked them to talk about 
their screening experience and encourage people to do the same. 
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The campaign message was sent through videos on the Program’s social media accounts, 
advertisements in newspapers and on screens in malls, radio spots, in addition to 
awareness booths in malls, health centers, Ministry of Education and Higher Education 
and Qatar National Library.

To mark the global Bowel Cancer Awareness month, the ‘Screen for Life’ campaign 
included a series of reminder messages urging both men and women, specifically in the 
target age bracket of 50-74, to take a proactive approach to their health. Through this 
initiative, people are constantly reminded that they can carry out the Fecal 
Immunochemical Test (FIT) test with ease in the privacy of their own home after they 
collect their complementary kit from one of the PHCC screening suites at Al Wakra, 
Leabaib and Rawdat Al Khail Health Centers.

Screen for Life team also organized outreach activities such as lectures in different 
institutions to educate people about bowel cancer and invite them to get screened. 
Different companies supported the campaign by wearing ribbons to spread awareness 
or giving out vouchers for contest being run during the campaign. 

During the campaign that ran throughout March and April, more than 70 people attended 
the lectures and 380 people registered for screening mainly through the awareness 
booths. 
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Celebrity endorsement has always been a great crowd puller 
when it comes to reaching out to masses for the social cause 
and that has been the driving force for PHCC to invite public 
figures to be a part of this endeavor. With a view to enhance 
its bowel cancer screening awareness outreach, PHCC joined 
hands with Aqeel Al Janahi to be the Screen for Life brand 
ambassador.

Aqeel Al Janahi is a TV Anchor and Programs producer in Qatar 
TV and Quran Kareem radio, having a huge influencer base. In 
his capacity, as a community leader, Mr. Aqeel will be supporting 
Screen for Life message and encourage people to get screened. 

To be a role model, and as a first step of becoming the Program’s ambassador, Mr. Al 
Janahi attended the bowel cancer screening test himself and praised the screening 
process, and how easy, fast and private it was. Mr. Janahi was also impressed by the new 
spacious clinic and the professional staff.

Screen for Life would like to thank the following people for sharing their experiences and 
taking parts in the campaign: 

- Mr. Ismail Al Haddad. 
- Mr. Hasan Al Bader. 
- Um Ahmad. 
- Mr. Salah Shibreen. 
- Mr. Mohammad Al Zarra’. 
- Ms. Hala Al Tai. 

The Program would also like to thank the following companies for supporting the 
campaign: 

- Gulf mall. 
- Villaggio mall. 
- Qatar National Library. 
- Desert Princess. 
- Diva Lounge Spa. 
- Almosak Restaurant. 
- Movenpick Hotel. 
- Marhaba Guide – Qatar. 

AQEEL AL JANAHI – SCREEN FOR LIFE 
NEW AMBASSADOR
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HRH PRINCESS DINA MIRED OF JORDAN 
VISITED LEABAIB SCREENING SUITE 

As part of her visit to Qatar and in collaboration with Qatar Cancer Society, HRH Princess 
Dina Mired of Jordan visited Leabaib screening suite and the mobile screening unit. 
Princess Dina is the President Elect of the Union for International Cancer Control (UICC), 
the world’s largest cancer-fighting body. 

Princess Dina was accompanied by Dr. Shaikha Abu Shaikha, Manager of Screening 
Programs at PHCC and was received at Leabaib health center by Dr. Muna Al Saadi, 
Health Center Manager and a team of Screen for Life and PHCC. She attended a 
presentation about the Program’s achievements and took a tour in the new expanded 
screening suite followed by a visit to the Mobile Screening Unit. She was very impressed 
with the Program’s achievements, the services offered and the suites features. 

She also invited PHCC to be a speaker at Oman World Cancer Leaders’ Summit and 
Congress in October 2020.
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HEALTH PARTNER AT “HEYA”

MOBILE SCREENING UNIT 
REBRANDING & ACTIVATION

For the second time, Screen for Life was part of 
Heya Arabian Fashion Exhibition. A special booth 
was granted to interact with visitors, spread 
awareness about the Program and invite them to 
register for screening. PHCC continues to be the 
health partner of the event. More than 50 ladies 
registered for screening during the exhibition. 

Screen for Life would like to thank Design Creationz; 
the organizer of Heya; for supporting the Program 
and helping spread the message. 

Mobile Screening Unit has been rebranded with a 
new design and is continuing its tour to offer 
Mammogram screening to public and private 
sectors in and around Qatar.

Since the beginning of the year, the unit visited Al 
Dosari Park in Al Sheehaniya, Qatar Shell in Al Khor, 
Doha College in Al Waab, King’s College/Doha and 
Al Rayyan health center. Ladies were happy to get 
screened onboard and that was very convenient for 
them especially in areas far from the screening 
clinics. 

PHYSICIANS’ TRAINING SESSIONS ARE BACK

With the start of the year 2019, Screen for Life is 
back with delivering training sessions at PHCC 
Health Centers to explain and remind physicians of 
the e-referral process and encourage them to talk 
to their eligible patients about the importance of 
getting screened and refer them to screening for 
breast and/ or bowel cancer. So far, the team 
conducted 19 training sessions in 9 health centers 
during which around 160 physicians were trained. 
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INTERVIEW WITH DR. MARYAM AL MASS 
HEAD OF SCREENING PROGRAMS (DESIGN & IMPLEMENTATION) AT PHCC

• Can you tell us about your background, 
experience and your role in Screen for Life 
Program? 
I am Dr. Mariam Al-Mass, Community Medicine 
Consultant. I am an MD graduate from Sultan 
Qaboos University in Oman from the batch of 
2005, and specialized in the Community 
Medicine through the Arab Board Program in 
Doha in 2011. I started my journey in preventive 
health at PHCC as Head of the Premarital 
Screening Program until 2016 post that I moved 
to the Cancer Screening Division looking after 

the Urgent suspected cancer referral and cervical cancer screening services. Later on, I 
started working with the Screen for Life team where I am responsible for the design and 
implementation of any new service in the program.
 
• You have been recently appointed to plan and execute the Breast and Bowel Cancer 
Screening Program. Can you let us know how this Program has performed so far?
The program has been actively working in all the aspects to attract the target population 
from different backgrounds to be enrolled in and have that good experience in screening.
The Program achievements vary from expanding the screening suites in health centers to 
reaching out to the community and raising awareness of the public. 

• How much do you think such a Program is important in Qatar and any other country?
This program is very important to prevent the community from the distressing outcome 
of late stages of breast and bowel cancer. It also helps in raising awareness about the 
screening culture among people who used to be afraid of even saying the word (cancer). 

• How do you assess Screen for Life campaigns to invite people to take action? 
I would like to thank the cancer screening team for their great and continuous efforts in 
inviting people, educating them about the service and explaining how easy and reassuring 
the service and the staff are.  

• Do you think people still have the Cancer Taboo?
I think that these continuous awareness campaigns, where the right categories of the 
community are reached and taught with different kinds of tools (lectures, true stories from 
cancer survivors, targeting crowded spots, making the process simple and easy, choosing 
popular celebrities as ambassadors), have helped to encourage hesitant people to visit 
the screening suites and experience the service as well as understand the probable outcome 
if such symptoms go unnoticed.

• What are the future plans for the Program?
After the successful expansion of Leabaib screening suite and Rawdat Al Khail screening 
suite to cover double the number of populations that was covered previously, we are 
looking forward to expanding the services at other health centres to cover more people 
in different parts of Qatar.
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A BOOK WORTH READING 
‘UNDO IT!: HOW SIMPLE LIFESTYLE CHANGES CAN REVERSE MOST 

CHRONIC DISEASES’ BY DEAN ORNISH, MD AND ANNE ORNISH

This path-breaking book’s central tenet rests on “LIVE THE LIFE YOU LOVE, WITH THOSE 
YOU LOVE”. Through this book, the famous author Dean Ornish, M.D. has directed 
revolutionary research proving, for the first time, that lifestyle changes can often 
reverse/undo the progression of many of the most common and costly chronic diseases 
and even begin reversing aging at a cellular level.

In this landmark book, Dean and Anne Ornish present a simple yet powerful new unifying 
theory explaining why these same lifestyle changes can reverse so many different chronic 
diseases and how quickly these benefits occur. The book works on the four underlying 
principles: 

• Eat well: Whole foods, plant-based diet naturally low in fat and sugar and high in 
flavor. The “Ornish diet” has been rated “#1 for Heart Health” by U.S. News & World 
Report every year from 2011 to 2017. 
• Move more: Moderate exercise such as walking. 
• Stress less: Including meditation and gentle yoga practices. 
• Love more: How love and intimacy transform loneliness into healing. 

These sound simple, aren’t they! But applying them into practices is an arduous deal 
especially in today’s hectic schedules and complex lifestyles. The authors offer very 
simple yet effective ways to make simplistic lifestyle changes that are quite do-able when 
one starts taking the first move.

With 70 recipes, easy-to-follow meal plans, tips for stocking your kitchen and eating out, 
recommended exercises, stress-reduction advice, and inspiring stories from patients such 
as being able to improve their health in just 9 weeks to avoid a heart transplant empowers 
readers with new hope and new choices.
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STRESSED? NOT ANY MORE…

Our bodies are well equipped to handle stress in small doses, but when that stress 
becomes long-term or chronic, it can have serious effects on your body. Studies have 
revealed that some people are more prone to certain diseases, and chronic stress can 
give these conditions the green light. Stress has been linked to illnesses that include 
cancer, lung disease, fatal accidents, suicide, and cirrhosis of the liver.

Researchers at Johns Hopkins University have discovered that children exposed to chronic 
stress are more likely to develop a mental illness if they are genetically predisposed. But 
as they say, ‘Stress management is all about taking charge of your; lifestyle, thoughts, 
emotions, and the way you deal with problems. No matter how stressful your life seems, 
there are steps you can take to relieve the pressure and regain control’.

Effective stress management helps you break the hold stress has on your life, so you can 
be happier, healthier, and more productive. The ultimate goal is to maintain a balanced 
life, with time for work, relationships, relaxation, and fun—and the resilience to hold up 
under pressure and meet challenges head on.

Three effective ways to deal with stress:
1. Maintaining a healthy social support network. 
2. Engaging in regular physical exercise.  
3. Getting an adequate amount of sleep every night. 

These approaches have important benefits for physical and mental health and form 
critical building blocks for a healthy lifestyle. 
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داــهجإلا اذــه حــبصي اــمدنع نــكلو ،ةرــيغص  ٍ تاــعرجب داــهجإلا عــم لــماعتلل دــيج  ٍ لكــشب ةأــيهم انماــسجأ نإ  
ــفت ــث كش ــام. حي ــكلٍ ع ــم بش ــة الجس ــى صح ــرة عل ــرات خطي ــبب بتأثي ــد يتس ــل، فق ــل األج ــًا أو طوي زمن  مُ
ــئ زمــن يمكــن أن يُهيّ عينــة، وأن اإلجهــاد المُ  الدراســات أن بعــض النــاس أكثــر عرضــة لإلصابــة بأمــراضٍ مُ
ــر اإلجهــاد واحتمــاالت  الظــروف لتفاقــم تلــك األمــراض علــى نطــاق واســع. وقــد ربطــت اإلحصائيــات بيــن أث
وتليــف واالنتحــار  المميتــة  والحــوادث  الرئــة  وأمــراض  الســرطان  مثــل  باألمــراض   اإلصابــة 

الكبد.0

 واكتشــف الباحثــون فــي جامعــة جونــز هوبكنــز أن األطفــال الذيــن يتعرضــون لإلجهــاد المزمــن هــم أكثــر
ــة إدارة ــدون أن عملي ــم يؤك ــك؛ ولكنه ــي لذل ــتعداد وراث ــم اس ــي إذا كان لديه ــرضٍ عقل ــة بم ــة لإلصاب  عرض
ــف ــكار والعواط ــاة واألف ــاط الحي ــؤولية إزاء أنم ــي والمس ــي بالوع ــى التحلّ ــى عل ــة األول ــز بالدرج رك ــاد تُ  اإلجه
 وطريقــة التعامــل مــع المشــكالت. ومهمــا كان حجــم الصعــاب التــي نواجههــا فــي حياتنــا، ينبغــي دائمــًا
فــي التــوازن  اســتعادة  علــى  والعمــل  الضغــط  ة  حــدّ مــن  للتخفيــف  الالزمــة  الخطــوات   اتخــاذ 

0. حياتنا

كــحنمتو كــتايح ىــلع رــثؤت يــتلا ةــ ّ يبصعلا طوــغضلا نــم صــلختلا ىــلع كدعاــست داــهجإلل ةــلاعفلا ةرادإلا نإ  
 القــدرة علــى التنعــم بحيــاةٍ ملؤهــا الصحــة والســعادة واإلنتاجيــة العاليــة. حيــث يتمحــور الهــدف الرئيســي

تاــقوأو ةــيعامتجالا تاــقالعلاو لــمعلاو ةيصخــشلا ةاــيحلا نــيب يــلاثم  ٍ نزاوــت قــيقحت لوــح قايــسلا اذــه يــف  
ــود ــاب والصم ــات والصع ــة التحدي ــة لمواجه ــة الكافي ــي بالمرون ــى التحلّ ــة إل ــه، باإلضاف ــترخاء والترفي  االس

0 .طوغضلا ةأطو تــحت

0 :داهجإلا عم ةءاــفكب لــماعتلل ةــلاعف قرــط ثالــث
 0 .يعامتجالا طــيحملا عم ةــنزاوتم مــعد تاــقالع ةكبــش ىــلع ظاــفحلا  
 0 .ماظتناب ةــيندبلا نــيرامتلا ةــسرامم ىــلع ةــبظاوملا  
 0 .ةليل لك موــنلا نــم  ٍ كافٍ طــسق ىــلع لوــصحلا

ةيدــسجلا ةحصلل ةمهم عــفانم قــيقحت قرــطلا هذــه نمضتــسو  
ةيحصلا ةاــيحلا طامنأل ةيــساسألا ةزــيكرلا ل ّ كــشت اــهنأ اــمك ،ةــينهذلاو

 0 .ةــنزاوتملاو

0
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 يرتكــز المبــدأ األساســي لهــذا الكتــاب الرائــد علــى مفهــوم ‘االســتمتاع بعيــش حياتنــا مــع األشــخاص الذيــن
 نُحبّهــم’. وقــد التــزم مؤلــف الكتــاب، وهــو الباحــث والدكتــور الشــهير ديــن أورنيــش (الحاصــل علــى دكتــوراه
ــة تُبرهــن وللمــرة األولــى أن بعــض التغييــرات البســيطة فــي  فــي الطــب)، بتســليط الضــوء علــى أبحــاث نوعيّ
ر العديــد مــن األمــراض المزمنــة األكثــر ــة يمكنهــا المســاهمة بفعاليــة فــي إيقــاف تطــوّ  أنمــاط الحيــاة اليوميّ
م بالســن علــى المســتوى ــار التقــدّ ــى الحــد مــن آث ــل وحتّ ــاء وتكاليــف باهظــة، ب  شــيوعًا، والتــي تتســبب بأعب

الخلوي.0

ــرات ــى التغيي ــوء عل ــلط الض ــة تس ــدة وقويّ ــة جدي ــز نظري ــاب المميّ ــذا الكت ــي ه ــش ف ــن وآن أورني م دي ــدّ  ويق
 اإليجابيــة فــي أنمــاط الحيــاة اليوميــة وأثرهــا فــي التعافــي مــن مختلــف األمــراض المزمنــة المختلفــة،
ــاب ــز الكت ــزة. ويرتك ــة وجي ــرة زمني ــالل فت ــة خ ــج اإليجابيّ ــع والنتائ ــذه المناف ــدوث ه ــرعة ح ــدى س ــك م  وكذل

علــى 4 مبــادئ أساســية هي:0
ــي  ــي النبات ــام الغذائ ــة، والنظ عالج ــر المُ ــة غي ــة الطبيعيّ ــك األغذي ــمل ذل ــة: يش ــة الصحيّ ــاول األطعم  تن
نخفــض الدهــون والســكر وذو نكهــةٍ مميــزة. وتــم تصنيــف نظــام أورنيــش الغذائــي علــى أنــه النظــام  مُ
 األول واألنســب لصحــة القلــب بحســب مجلــة ‘يــو.إس. نيــوز آنــد وورلــد ريبــورت’ األمريكيــة بيــن عامــي 2011

حتى 2017م.0
الحفــاظ علــى النشــاط الدائــم: التماريــن المعتدلة مثل المشــي.0

االســترخاء والتخفيــف مــن اإلجهــاد: التأمل وممارســة اليوغا.0
حدة، والشــعور بالســعادة والعافية.0 ــص مــن الوِ  الحــب: الحــب واأللفــة همــا الســبيل الوحيــد للتخلّ

ــل تحديــًا صعبــًا اليــوم، خاصــة  الشــك أن هــذه المبــادئ تبــدو بســيطة ولكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع يمثّ
عقــدة والتــي تعــج بالكثيــر مــن المشــاغل والضغــوط والعمــل. ويقتــرح مؤلفــا  بالنظــر ألنمــاط حياتنــا المُ
 الكتــاب طرقــًا بســيطة وفعالــة فــي آنٍ معــًا لتغييــر أنمــاط حياتنــا بصــورة إيجابيــة عــن طريــق إجــراءات قابلــة

للتنفيــذ بمرونــة وســهولة حالمــا نبــدأ باتخــاذ الخطوة األولى.0

اء بارقــة أمــلٍ مشــرقة وخيــارات جديــدة، خاصــة وأنــه يشــتمل علــى 70 وصفــة، وخطــطٍ ــرّ م الكتــاب للقُ  ويقــدّ
المطبــخ أدوات  ترتيــب  حــول  نصائــح  إلــى  باإلضافــة  بســهولة،  الصحيــة  الوجبــات  لتحضيــر  ــطة  بسّ  مً
ــم، ــة الجس ــى صح ــاظ عل ــبة للحف ــن المناس ــارج، والتماري ــي الخ ــبة ف ــة المناس ــاول األطعم ــوالت، وتن  والمأك
 فضــالً عــن نصائــح للحــد مــن التوتــر، وقصــصٍ ملهمــة مــن المرضــى، مثــل أولئــك الذيــن اســتطاعوا تحســين

صحتهــم فــي غضــون 9 أســابيع لتجنــب إجــراء عمليــةٍ لزراعة القلب.0

كتاب يســتحق القراءة
كتــاب ‘ابــدأ اآلن: التغييــرات البســيطة فــي نمــط الحيــاة تُعــزز الشــفاء مــن معظم األمــراض المزمنة

بقلــم الباحــث والدكتــور ديــن أورنيــش والســيدة آن أورنيش 
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 هــّلا أخبرتنــا أكثــر عــن خلفيتــك وخبراتــك وكذلــك دورك فــي
برنامــج الكشــف المبّكــر لحيــاة صحّية؟

ــرة ــب األس ةٍ لط ــاريّ ــل كاستش ــاس، وأعم ــم الم ــورة مري ــمي الدكت  اس
 والمجتمــع، وقــد حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي الطــب مــن
 جامعــة الســلطان قابــوس فــي ســلطنة عمــان عــام 2005؛ وتخصصــت
 فــي طــب األســرة والمجتمــع بعــد أن اســتكملت برنامــج المجلــس
 العربــي لالختصاصــات الطبيــة (البــورد العربــي) فــي الدوحــة عــام 2011.
 وبــدأت مســيرتي فــي مجــال الصحــة الوقائيــة لــدى مؤسســة الرعايــة
 الصحيــة األوليــة مــن خــالل شــغل منصــب رئيســة برنامــج فحــص مــا
ــر  قبــل الــزواج حتــى عــام 2016، ثــم انتقلــت إلــى قســم الكشــف المبكّ
ــادات، ــى العي ــرطان إل ــتباه بالس ــاالت االش ــل لح ــل العاج ــى التحوي ــاك عل ــرفت هن ــث أش ــرطان، حي ــن الس  ع
ــر عــن ســرطان عنــق الرحــم. وباشــرت فــي وقــتٍ الحــق العمــل مــع برنامــج ‘الكشــف  وخدمــات الكشــف المبكّ

ــر لحيــاةٍ صحيــة’، حيــث أشــرف حاليــًا علــى تطويــر وتنفيــذ الخدمــات الجديدة فــي البرنامج.0  المبكّ
 
 لقــد تــم تعيينــِك مؤخــر� كرئيســٍة لقســم التخطيــط والتنفيــذ لبرنامــج الكشــف المبكــر عــن
 ســرطان الثــدي وا£معــاء مؤسســة الرعايــة الصحيــة ا£وليــة؛ هــّلا حّدثِتنــا أكثــر عــن أداء هــذا

البرنامــج لغايــة اليوم؟
ــر بيــن أكبــر شــريحةٍ ممكنــة مــن  يلعــب البرنامــج دورًا فعــاالً فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الكشــف المبكّ
 الســكان ضمــن الفئــات العمريــة المســتهدفة ومــن كافــة الشــرائح، باإلضافــة إلــى منحهــم تجربــة مريحــة

ومرنــة وخاليــة مــن المتاعــب عند إجراء الكشــف.0
ــر ضمــن المراكــز الصحيــة ــة ال تقتصــر علــى توســيع أجنحــة الكشــف المبكّ  وقــد حقــق البرنامــج إنجــازات هامّ
ــة ــف، ومواصل ــوع للكش ــى الخض ــام عل ــخاص كل ع ــن األش ــد م ــجيع المزي ــًا تش ــمل أيض ــل وتش ــب، ب  فحس
ــر عــن الســرطان ودوره فــي إنقــاذ  نشــر التوعيــة بيــن جميــع ســكان قطــر حــول أهميــة الكشــف المبكّ

األرواح.0

باعتقــادك مــا مــدى أهميــة مثــل هــذا البرنامــج بالنســبة إلــى قطــر وأي دولٍة أخرى؟
 ينطــوي هــذا البرنامــج علــى أهميــة كبيــرة جــدًا لجهــة التخفيــف مــن النتائــج والتداعيــات المريــرة التــي قــد
ــم عــن تأخــر اكتشــاف اإلصابــة بســرطان الثــدي واألمعــاء. كمــا يســاهم البرنامــج فــي زيــادة الوعــي حــول  تنجُ
ــب والخــوف مــن (الكشــف عــن ــر، وخاصــة بيــن األشــخاص الذيــن يشــعرون بالرعُ  ثقافــة الكشــف المبكّ

ضال.0 د الحديــث عــن هــذا المرض العُ الســرطان) أو تســيطر عليهــم مفاهيــم مغلوطــة حتــى لمجــرّ

 كيــف ُتقّيميــن نجــاح الحمــالت التوعويــة لبرنامــج الكشــف المبّكــر لحيــاة صحيــة ودورهــا فــي
تشــجيع النــاس علــى إجــراء الكشــف المبّكر؟

ــر لحيــاة صحيــة علــى جهودهــم الدؤوبــة والمتواصلــة والتزامهــم   أود أن أشــكر فريــق برنامــج الكشــف المبكّ
ــر عــن الســرطان، وكذلــك التأكيــد علــى مــدى ســهولة  بتوعيــة وتثقيــف الجمهــور حــول أهميــة الكشــف المبكّ

ضين.0  إجــراء الكشــف بفضــل الخبــرة االحترافيــة للكوادر وطاقــم الممرّ

 هــل تعتقديــن أن النــاس ال زالــوا يتأثــرون بوصمــة العــار المحيطــة بالســرطان؟
 أعتقــد بــأن الحمــالت التوعويــة المتواصلــة والتــي تصــل للجمهــور ضمــن الفئــات العمريــة المســتهدفة عــن

ــخاصٍ ــة ألش لهم ــص مُ ــى قص ــوء عل ــليط الض ــة، وتس ــرات التوعويّ ــل المحاض ــة (مث ــق األدوات المختلف  طري
المزدحمــة المناطــق  فــي  الوعــي  نشــر  علــى  والتركيــز  عليــه،  ــب  والتغلّ الســرطان  مجابهــة   اســتطاعوا 
أكثــر ســهولة ومرونــة، واالســتعانة بســفراءٍ مــن ــر  المبكّ الكشــف   بالســكان، فضــالً عــن جعــل عمليــة 
 المشــاهير والشــخصيات المؤثــرة بهــدف دعــم هــذه القضيــة النبيلــة)، كلهــا ســاهمت فــي تشــجيع المزيــد
ــاب ــك اكتس ــر، وكذل ــف المبكّ ــراء الكش ــة وإج ــة المتخصص ــارة األجنح ــى زي ــن عل ترددي ــخاص المُ ــن األش  م
مرحلــةٍ فــي  الســرطان  اكتشــاف  عــدم  عــن  تترتــب  قــد  التــي  المحتملــة  النتائــج  حــول  ــق  متعمّ  فهــمٍ 

رة.0 مبكّ

مــا هــي الخطــط المســتقبلية للبرنامج؟
ــاح الكشــف فــي مركــز ــر ضمــن مركــز لعبيــب الصحــي وجن ــاح الكشــف المبكّ  بعــد التوســعة الناجحــة لجن
ــع إلــى توســيع  روضــة الخيــل الصحــي بهــدف زيــادة الطاقــة االســتيعابية للــزوار بواقــع الضعــف، فإننــا نتطلّ
مــة فــي المراكــز الصحيــة األخــرى لتغطيــة احتياجــات المزيــد مــن األشــخاص فــي قدّ  مجموعــة الخدمــات المُ

مختلــف أنحــاء قطر.0

 مقابلــة مع الدكتــورة مريم الماس
رئيــس قســم التطويــر والتنفيــذ لبرامــج الســرطان فــي مؤسســة الرعايــة الصحية األولية
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ببرنامــج مثلــةً  مُ األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة   تواصــل 
الثانــي للعــام  مشــاركتها  ــة"،  صحيّ لحيــاةٍ  ــر  المبكّ  "الكشــف 
 على التوالي كشـريكٍ صحـي لفعاليـات ‘معـرض هـي لألزيـاء العربيـة’.
 وقــد كان للبرنامــج جنــاحٍ توعــوي خــاص للتفاعــل مــع الزائــرات
ــدٍ ــز موع ــى حج ــجيعهن عل ــرض، وتش ــي المع ــاركات ف  والمش

ــر عــن الســرطان، باإلضافــة إلــى التوعيــة  إلجــراء الكشــف المبكّ
 باألهــداف النبيلــة للبرنامــج. وقــد قامــت أكثــر مــن 50 ســيدة

ر.0 خالل المعرض بتســجيل أســمائهن إلجراء الكشــف المبكّ

ــة" بخالــص ــر لحيــاةٍ صحيّ ــه فريــق برنامــج "الكشــف المبكّ  ويتوجّ
مة لمعرض ‘هي لألزياء نظّ  الشكر إلى ‘ديزاين كريشنز’، الشركة المُ
 العربيــة’، علــى دعمهــا لجهــود ومبــادرات البرنامــج والمســاهمة

ة.0 في نشــر رســائله التوعويّ

الشــريك الصحــي في معرض "هي"0

ــة ــة عــن إطــالق هويّ ــة األوليّ  أعلنــت مؤسســة الرعايــة الصحيّ
ــر. وتواصــل الوحــدة  جديــدة للوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
 جوالتهــا فــي مختلــف أنحــاء قطــر بهــدف تقديــم خدمــات
الجهــات فــي  (الماموجــرام)  للثــدي  الشــعاعي   التصويــر 

ــة وشــركات القطــاع الخاص.0 الحكوميّ

ــر  ومنــذ بدايــة العــام، قامــت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكّ
ــر ــحانية، ومق ــة الش ــري بمنطق ــة الدوس ــة ومحمي ــارة حديق  بزي
 شركة ‘قطر شل’ في الخور، وكلية الدوحة بمنطقة الوعب، ومدرسة
ــت ــد أعرب ــي. وق ــان الصح ــز الري ــة، ومرك ــج/ الدوح ــز كولي  كينج
ــر فــي الوحــدة  الســيدات عــن ســعادتهن بإجــراء الكشــف المبكّ
ــات ــى درج ــق أعل ــف وف ــراء الكش ــن إج ــح له ــي تتي ــة الت  المتنقل

الراحــة والخصوصيــة، وخاصــة فــي المناطــق البعيــدة عــن أجنحة الكشــف المتخصصة.0

 الهويــة الجديدة للوحــدة المتنقلة للكشــف المبّكر
وا£نشــطة التوعوّية

ــر لحياةٍ صحيّة’ ــم برنامج ‘الكشــف المبكّ  مــع بدايــة عــام 2019، نظّ
المراكــز ضمــن  وذلــك  لألطبــاء،  مخصصــة  تدريبيــة   جلســات 
ــدف ــة. وته ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع  الصحي
 هــذه الجلســات إلــى شــرح آليــة تحويــل المرضــى إلجــراء الكشــف
 المبكــر وتشــجيع األطبــاء للتحــدث مــع المرضــى وإقناعهــم
الثــدي لســرطان  المبكــر  بالكشــف  القيــام  أهميــة   بمــدى 
جلســة  19 اليــوم  لغايــة  الفريــق  قــدم  وقــد   واألمعــاء. 

تدريبيــة فــي 9 مراكــز صحيــة لـــ 160 طبيب.0

تدريــب أطباء مؤسســة الرعايــة الصحية ا£ولية
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 صاحبــة الســمو الملكــي ا£ميــرة دينــا مرعد
تــزور جنــاح الكشــف المبّكــر فــي مركــز لعبيب الصحي

ــر التابــع لمؤسســة  قامــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة دينــا مرعــد – األردن بزيــارة جنــاح الكشــف المبكّ
ها إلــى  الرعايــة الصحيــة فــي مركــز لعبيــب الصحــي. وتأتــي هــذه الجولــة فــي إطــار زيــارة تقــوم بهــا ســموّ
ــة للســرطان. تــم انتخــاب ســمو األميــرة دينــا مرعــد لرئاســة االتحــاد  قطــر وبالتعــاون مــع الجمعيــة القطريّ

  الدولــي لمكافحــة الســرطان، وهــو أكبــر هيئــة لمكافحــة الســرطان في العالم.0

 ورافــق األميــرة دينــا فــي جولتهــا الدكتــورة شــيخة أبــو شــيخة، مديــر برامــج الكشــف المبكــر فــي مؤسســة
 الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ وكان فــي اســتقبالها الدكتــورة منــى الســعدي، مديــر مركــز لعبيــب الصحــي؛
ــة" ومؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وخــالل  باإلضافــة إلــى فريــقٍ مــن برنامــج "الكشــف المبكــر لحيــاة صحيّ
ــر ــف المبكّ ــج "الكش ــازات برنام ــم إنج ــى أه ــوء عل ــلّط الض ــًا س ــًا توضيحيّ ــا عرض ــرة دين ــرت األمي ــارة، حض  الزي
ــع ضمــن مركــز لعبيــب ها بعــده بجولــةٍ فــي جنــاح الكشــف الموسّ ــة" منــذ إطالقــه؛ وقامــت ســموّ  لحيــاة صحيّ
ــديد ــا الش ــن إعجابه ها ع ــموّ ــت س ــر. وأعرب ــف المبكّ ــة للكش ــدة المتنقل ــى الوح ــه إل ــا التوجّ ــي، تاله  الصح
مهــا أجنحــة الكشــف ــزة التــي حققهــا البرنامــج، كمــا أشــادت بالخدمــات والمزايــا التــي تُقدّ  باإلنجــازات المميّ

ر.0 المبكّ

ها المســؤولين فــي المؤسســة ليكونــوا مــن بيــن المتحدثيــن الرئيســيين في ‘المؤتمــر العالمي  كمــا دعــت ســموّ
مــان فــي أكتوبر 2020م.0  للســرطان وقمــة قــادة الســرطان العالميــة’ الــذي ستســتضيفه ســلطنة عُ
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ــاه ــماؤهم أدن ــواردة أس ــخاص ال ــى األش ــكر إل ــة" بالش ــاةٍ صحيّ ــر لحي ــف المبكّ ــج "الكش ــق برنام ــه فري  ويتوجّ
لمشــاركة تجربتهــم وتفاعلهــم الكبيــر واإليجابــي مــع الحملــة التوعويّة:0

الســيد إســماعيل الحداد
الســيد حسن البدر

الســيدة أم أحمد
الســيد صالح شبرين
الســيد محمد الزراع

الســيدة هالــة الطائي

ــه فريــق البرنامــج بخالــص الشــكر إلــى الشــركات التاليــة على دعمهــا للحملة:0 كمــا ويتوجّ
الخليــج مول

فيالجيــو مول
مكتبــة قطــر الوطنية

 مركز ديزرت برنســيس
ديفا الونج ســبا

مطعــم المصك
فنــدق موڤنبيك

دليــل مرحبــا – قطر

ــة أهميــة الــدور الــذي تلعبــه ــة األوليّ  لطالمــا أدركــت مؤسســة الرعايــة الصحيّ
ــا ــل لقضيته ــم المتواص ــم الدع ــي تقدي ــاهير ف ــرة والمش ــخصيات المؤث  الش
ــر ــورةٍ أكب ــور بص ــى الجمه ــودة إل ــالتها المنش ــال رس ــة وايص ــانية النبيل  اإلنس
 بفضــل الشــعبية والمتابعــة الواســعة التــي يحظــون بهــا. وانطالقــًا مــن ذلــك،
 أعلنــت المؤسســة عــن تعاونهــا مــع اإلعالمــي عقيــل الجناحــي، ومنحــه لقــب
إطــار ضمــن  وذلــك  صحيــة’،  لحيــاة  المبكــر  ‘الكشــف  برنامــج   ســفير 

ســعيها الدؤوب لرفع مســتوى الوعي بســرطان األمعاء.0

ــى ــة عل ــة واإلذاعي ــج التلفزيوني م للبرام ــدّ ــد ومق ع ــو مُ ــي ه ــر أن الجناح  يُذك
 تلفزيــون قطــر وإذاعــة القــرآن الكريــم، ويحظــى بقاعــدة جماهيريــة عريضــة.
 وســيعمل الســيد الجناحــي، باعتبــاره شــخصية قياديــة فــي المجتمــع، علــى
 دعــم رســالة برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’، وتشــجيع النــاس علــى

إجراء الكشــف المبكر عن الســرطان.0

ــر عــن ســرطان األمعــاء بنفســه فــي أولــى خطــوات مســيرته  وقــد خضــع الســيد الجناحــي للكشــف المبكّ
ث ــدّ ــا تح ــر. كم ان قط ــكّ ــع س ــن جمي ــا بي ــذى به ة يُحت ــدوّ ــون ق ــه ألن يك ــعيًا من ــك س ــج، وذل ــفيرٍ للبرنام  كس
شــيدًا بالعيــادة ــر، والمســتوى العالــي مــن الخصوصيــة، مُ  عــن مــدى ســهولة وســرعة عمليــة الكشــف المبكّ

ضين.0 الجديــدة والواســعة والخبــرة االحترافيــة للكــوادر الطبيــة وطاقــم الممرّ

 عقيــل الجناحي
 الســفير الجديــد لبرنامــج الكشــف المبّكــر لحيــاة صحّية
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 وتــم الترويــج لهــذه الرســالة مــن خــالل مقاطــع فيديــو توعويــة تنشــرها المؤسســة علــى حســابات برنامــج
ــة’ علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكذلــك مــن خــالل اإلعالنــات التثقيفيــة ــر لحيــاة صحيّ  ‘الكشــف المبكّ
 فــي الصحــف واإلذاعــات وشاشــات العــرض فــي المراكــز التجاريــة، إضافــة لألجنحــة التوعويــة فــي المراكــز

التجاريــة والمراكــز الصحيــة، ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي، ومكتبــة قطــر الوطنيــة.0

ــر  واحتفــاءً بالشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء، اشــتملت الحملــة التــي قادهــا برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــات ــن الفئ ــدًا ضم ــاء، وتحدي ــال والنس ــث الرج ــي تح ــة الت ــائل التوعويّ ــن الرس ــلةٍ م ــى سلس ــة’ عل ــاةٍ صحيّ  لحي
ــر عــن هــذا المــرض، وتشــجيعهم علــى  العمريــة المســتهدفة بيــن 50-74 عامــًا، علــى إجــراء الكشــف المبكّ
ــة’ مــن خالل هذه ــر لحيــاة صحيّ ــي نهــجٍ اســتباقي لالعتنــاء بصحتهــم. كمــا ركــز فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ  تبنّ
 المبــادرة علــى تذكيــر الجمهــور بإمكانيــة إجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان األمعــاء مجانــًا وبــكل ســهولة
ــول ــد الحص ــزل بع ــي المن ــراؤه ف ــم إج ــذي يت ــي، ال ــي الكيميائ ــراز المناع ــص الب ــق فح ــن طري ــة ع  وخصوصي
 علــى عبــوات الفحــص مــن المراكــز التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مركــز الوكــرة ولعبيــب

وروضــة الخيل الصحي.0

ــة’ تعزيــز الوعــي حــول أهميــة الكشــف المبكــر فــي ــر لحيــاةٍ صحيّ  كمــا واصــل فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكّ
ــر ــك عب ــر، وذل ــي قط ــور ف ــن الجمه ــة م ــريحة ممكن ــر ش ــن أكب ــاء بي ــرطان األمع ــن س ــب ع ــت المناس  الوق
ــة فــي مختلــف الشــركات والمؤسســات. وقــد دعمــت شــركات  تنظيــم مجموعــةٍ مــن المحاضــرات التثقيفيّ

 عدة الحملة التوعوية من خالل ارتداء الشــريط األزرق وتقديم هدايا على شــكل قســائم شــرائية.0

ــة التــي اســتمرت طــوال شــهري مــارس وأبريــل، شــارك أكثــر مــن 70 شــخصًا فــي سلســلة  وخــالل الحملــة التوعويّ
 مــن المحاضــرات التثقيفيــة؛ كمــا قــام 380 شــخصًا بتســجيل أســمائهم رغبــة منهــم فــي إجراء الكشــف المبكر

لــدى األجنحــة التوعوية.0
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إطــالق حملــة للتوعيــة بســرطان ا£معاء
 أطلقــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة حملــةً للتوعيــة
 بسرطان األمعاء تحت عنوان ‘أنا فحصت وأشجع الكل يفحص’،
 وذلــك بهــدف تعزيــز الوعــي حــول ســرطان األمعــاء، حيــث
للتوعيــة العالمــي  بالشــهر  لالحتفــاء  المبــادرة  هــذه   تأتــي 
ــد شــعار الحملــة  بســرطان األمعــاء فــي شــهر مــارس. ويجسّ
الذيــن قامــوا نبيلــة بلســان األشــخاص  العــام رســالةً   هــذا 
لتشــجيع األمعــاء  ســرطان  عــن  ــر  المبكّ الكشــف   بإجــراء 
ــًا ــر أيض ــف المبكّ ــراء الكش ــم وإج ــداء به ــى االقت ــن عل  اآلخري
ــة ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع ــة المتخصص ــد األجنح ــي أح  ف
 الصحيــة األوليــة. وقــد شــارك بالحملــة كشــخصية رئيســية
اإلعــالن عنــه كســفير تــم  والــذي  الجناحــي   الســيد عقيــل 
ــر ــف المبك ــوا بالكش ــاركون قام ــاهم مش ــا س ــج. كم  للبرنام
 فــي هــذه الحملــة لمشــاركة خبراتهــم وتشــجيع النــاس علــى

القيــام بالفحص.00
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 توســعة جناح الكشــف المبكر في
مركــز روضــة الخيل الصحي

 أعلنــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن توســعة جنــاح الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء
ــب ــز لعبي ــن مرك ــر ضم ــف المبكّ ــاح الكش ــة لجن ــعة الناجح ــب التوس ــي، عق ــل الصح ــة الخي ــز روض ــي مرك  ف
ــة ــة الصحي ــة الرعاي ــام مؤسس ــر ع ــك، مدي ــم عبدالمل ــورة مري ــت الدكت ــهر. وافتتح ــة أش ــل ثالث ــي قب  الصح

ــع بحضور فريق من مســؤولي المؤسســة.0 األولية، الجناح الموسّ

ــر فــي مركــز مهــا جنــاح الكشــف المبكّ ــا والخدمــات التــي يُقدّ  ويحتــوي الجنــاح الموســع علــى نفــس المزاي
م خدمــات الكشــف المبكــر فــي المنطقــة الوســطى من دولة قطر.0 لعبيــب الصحــي، ويقــدّ

ــدرة ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة األوليّ ــة الصحيّ ــة الرعاي ــا مؤسس ذه ــي تُنفّ ــعة الت ــتراتيجية التوس ــاهمت اس ــد س  وق
ــة ــب وروض ــرة ولعبي ــز الوك ــي مراك ــا (ف ــة له ــة التابع ــر الثالث ــف المبكّ ــة الكش ــة ألجنح ــتيعابية اإلجمالي  االس

ــة)، لتصــل إلــى 2,000 زائر أســبوعيًا.0 الخيــل الصحيّ
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توســعة جنــاح الكشــف المبّكر ضمن مركــز لعبيب الصحي

ــر ضمــن مركــز لعبيــب الصحــي،  أعلنــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن توســيع جنــاح الكشــف المبكّ
 حيــث يأتــي ذلــك فــي أعقــاب االســتجابة الواســعة التــي حصدهــا برنامــج الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي

 واألمعاء.0

 وقــد حضــرت الدكتــورة مريــم عبدالملــك، مديــر عــام مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، حفــل افتتــاح جنــاح
ــي ــوم العالم ــع الي ــًا م ــر 2019 تزامن ــي 4 فبراي ــم ف ــذي أقي ــي؛ ال ــب الصح ــز لعبي ــن مرك ــر ضم ــف المبكّ  الكش
 للســرطان. وحضــر الحفــل عــدد مــن الضيــوف مــن وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد الطبيــة، باإلضافــة
هــا.  إلــى قطــاع اإلعــالم، والذيــن قامــوا بجولــةٍ فــي أرجــاء الجنــاح للتعــرف علــى مختلــف الخدمــات التــي يُقدمّ
ــا ــق اإلدارة العلي ــع فري ــالت م ــراء مقاب ــك إلج ــة وذل ــة واإلذاعي ــوات التلفزيوني ــض القن ــل بع ــر الحف ــا حض  كم
 لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ولقــاء بعــض المشــاركين الذيــن كانــوا يــزورون الجنــاح إلجــراء الكشــف

ــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء في ذلك اليوم.0 المبكّ

ــس ــن نف ــر ضم ــف المبكّ ــوات الكش ــع خط ــراء جمي ــن إج ــن الممك ــات م ــدة، ب ــاح الجدي ــعة الجن ــع توس  وم
ــت ــا وأتاح ــًا. كم ــرًا يومي ــى 180 زائ ــف إل ــات الكش ــتيعابية لخدم ــدرة االس ــادة الق ــى زي ــة إل ــاحة، باإلضاف  المس
 التوســعة إضافــة المزيــد مــن غــرف طواقــم التمريــض وغــرف الكشــف والمتابعــة وتمديــد ســاعات العمــل،

فضــالً عــن تخصيــص مداخــل وأماكــن انتظــار منفصلــة لكل من الســيدات والرجال.0

ــر عــن ســرطان الثــدي (للســيدات اللواتــي  وبفضــل زيــادة المســاحة ضمــن الجنــاح، أصبــح إجــراء الكشــف المبكّ
 تتــراوح أعمارهــن بيــن 45-69 عامــًا) يســتغرق أقــل مــن 20 دقيقــة فقــط لــكل موعــد. وإلــى جانــب ذلــك، تمــت
ــة ــع الطاق ــي رف ــاهم ف ــا س ــرام)، مم ــدي (الماموج ــعاعي للث ــر الش ــات التصوي ــة لخدم ــة ثاني ــة غرف  إضاف

االســتيعابية لجنــاح الكشــف المبكــر إلــى 90 زائــر يوميــًا و450 زائر أســبوعيًا.0

ــراوح ــن تت ــيدات مم ــال والس ــة للرج م قدّ ــاء، والمُ ــرطان األمع ــن س ــر ع ــف المبكّ ــات الكش ــبة لخدم ــا بالنس  أم
ــر أصبحــت تبلــغ حاليــًا  أعمارهــم بيــن 50 و74 عامــًا، فــإن القــدرة االســتيعابية اإلجماليــة إلجــراء الكشــف المبكّ
ة ــدّ ــث الم ــن حي ــر م ــف أقص ــد الكش ــتكون مواعي ــبوعيًا. وس ــًا أس ــد، و480 مريض ــوم الواح ــي الي ــًا ف  96 مريض
ــر عــن ســرطان الثــدي، خصوصــًا وأن الزائــر ســيقوم بإجــراء الكشــف  الزمنيــة مقارنــة بعيــادات الكشــف المبكّ
ــر عــن  عــن طريــق القيــام بفحــص البــراز المناعــي الكيميائــي فــي المنــزل. كمــا ويضــم جنــاح الكشــف المبكّ

 ســرطان األمعاء ثالث عيادات للرجال والنســاء بشــكل منفصل.0
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ــوطًا ــة" ش ــاة صحي ــر لحي ــف المبك ــج "الكش ــع برنام  قط
الكشــف بأهميــة  الوعــي  تعزيــز  صعيــد  علــى   طويــالً 
ــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء بيــن أكبــر شــريحة  المبكّ
 ممكنــة مــن الســكان فــي قطــر، مــن خــالل تنظيــم
ــة  مجموعــةٍ واســعة مــن األنشــطة والفعاليــات التوعويّ
البرنامــج منــذ إطالقــه قبــل  الناجحــة، حيــث ســاهم 
 ثــالث ســنوات (2016-2018) فــي تقديــم خدمــات الكشــف

ر عن الســرطان ألكثر من 50 ألف شــخص.0 المبكّ

م البرنامــج، منــذ بدايــة العــام الجــاري ولغايــة شــهر  وقــدّ
ــر عــن ســرطان الثــدي  إلــى  أبريــل، خدمــات الكشــف المبكّ
ــر  3,331 ســيدة، بينمــا خضــع 5,144 شــخص للكشــف المبكّ

عن ســرطان األمعاء.0

ــر لجميــع الســكان فــي مختلــف أنحــاء قطــر بدعــمٍ   وتلتــزم المؤسســة بتقديــم أفضــل خدمــات الكشــف المبكّ
ر لحياة صحية’، ونثق أن اســتراتيجية التوســعة الجديدة ألجنحة الكشــف المبكر  من فريق برنامج ‘الكشــف المبكّ
تنــا الراميــة إلــى تمكيــن  فــي مركــزي لعبيــب وروضــة الخيــل التــي قمنــا بتطبيقهــا مؤخــرًا ســتدعم تحقيــق مهمّ
ــر عــن الســرطان بــكل مريــة المســتهدفة فــي قطــر مــن إجــراء الكشــف المبكّ  جميــع الســكان ضمــن الفئــات العُ
ــا المتخصصــة والمتكاملــة. وتأتــي هــذه التوســعة انســجامًا مــع نهــج مؤسســة  مرونــة ويســر ضمــن أجنحتن
ــر  الرعايــة الصحيــة األوليــة الرامــي إلــى توفيــر مســاحةٍ أكبــر وزيــادة القــدرة االســتيعابية إلجــراء الكشــف المبكّ
ــاح الكشــف المبكــر فــي مركــز الوكــرة الصحــي،       فــي األجنحــة المتخصصــة التابعــة لهــا. وباإلضافــة إلــى جن

ســتصل الطاقة االســتيعابية للمراكز الثالثة إلى 2,000 زائر في األســبوع.0

ــة" حملــةً للتوعيــة بســرطان األمعــاء امتــدت علــى ــر لحيــاةٍ صحيّ ــم فريــق برنامــج "الكشــف المبكّ  كمــا ونظّ
 مــدار شــهري مــارس وأبريــل، هــذا باإلضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة والمبــادرات التوعويــة عبــر
ــر،  وســائل اإلعــالم المختلفــة. ويتــم حاليــًا اســتقبال المشــاركين فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة للكشــف المبكّ
ــة التــي خاضهــا هــؤالء المشــاركين أهميــة  باإلضافــة إلــى المشــاركين ضمــن الــدورة األولــى. وكانــت للتجرب
ــالة ــوا رس ــث وجه ــم، حي ــول تجربته ــام ح ــذا الع ــاء له ــرطان األمع ــة بس ــة التوعي ــورت حمل ــرة؛ إذ تمح  كبي

لتشــجيع لآلخريــن علــى إجــراء الكشــف أيضــًا فــي أحد األجنحــة المتخصصة.0

ــة باســتقبال صاحبــة الســمو الملكــي ــة األوليّ فت مؤسســة الرعايــة الصحيّ  أمــا خــالل شــهر أبريــل، فقــد تشــرّ
 األميــرة دينــا مرعــد – األردن، الرئيســة المنتخبــة لالتحــاد الدولــي لمكافحــة الســرطان، والتي زارت المقر الرئيســي
ــر فــي مركــز لعبيــب الصحــي، والــذي خضــع لعمليــة  للمؤسســة، وقامــت بجولــةٍ فــي جنــاح الكشــف المبكّ
ــى ــالع عل ــر لالط ــف المبكّ ــة للكش ــدة المتنقل ــى الوح ــك إل ــد ذل ها بع ــموّ ــت س ه ــا توجّ ــرًا. كم ــعة مؤخ  توس

مها.0 الخدمــات التــي تُقدّ

 ونثــق بــأن عــام 2019 ســيحفل أيضــًا بالكثيــر مــن النتائــج اإليجابيــة والواعــدة علــى صعيــد أنشــطتنا وبرامجنــا
ــم بأعلــى مســتويات الصحــة ــة فــي مختلــف أنحــاء قطــر، والتــي تهــدف إلــى بنــاء مجتمــعٍ يتنعّ  التوعويّ

والعافيــة فــي المنطقة.0

رســالة المدير العام

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

نتمّنــى لكــم جميعــÀ حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 
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 توســعة جناح الكشــف المبكر
فــي لعبيــب وروضة الخيل

 ا£ميــرة دينــا مرعــد تــزور جنــاح الكشــف المبكــر فــي لعبيب والوحدة
لمتنقلة ا

 حملــة التوعيــة بســرطان ا£معــاء تحــت شــعار "أنــا فحصت وأشــجع الكل
يفحص"0

العدد 9


