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FROM THE MANAGING DIRECTOR’S OFFICE

The Covid 19 crisis has made us all really focus on our health and how we all must take 
preventative steps to protect ourselves and others. The pandemic has also focused our 
minds on the wonderful services healthcare workers provide to us – this is something I 
hope we never forget.

In Qatar, we are extremely fortunate to have a health service that is dedicated to provide 
the highest level of health care and our role in supporting it must be to follow all the 
rules and guidelines now being put forward so we stay safe during this particularly 
challenging period.

We continue to work behind the scenes to ensure that when time allows, our screening 
service will once again be widely open for public participation. In the meantime, through 
this newsletter you will be able to catch up with our latest developments.

Until next time, follow government guidelines and stay safe.

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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NEW DOCUMENTARY CHARTS SUCCESS STORY

The Primary Health Care Corporation recently released a 
10-minute documentary which charts the success of our 
‘Screen for Life’ program over the last three years and is 
aimed at further disseminating the important message of 
early screening to save lives.

The documentary, made in Arabic with English subtitles, 
helps viewers understand the program’s achievements, introduces the welcoming and 
professional staff, explains in detail the quick screening process as well as showcasing 
the special features of the luxury screening suites, their state-of-the-art equipment and 
the complete privacy for males and females visitors. You can view the documentary on 
the ‘Screen for Life’ website  – www.screenforlife.qa – and all the program’s social media 
channels, including YouTube – screenforlifeQA –. The documentary will also be used as 
content to support PHCC’s future participation at conferences and events.

Viewers will also hear input from PHCC officials, including Dr. Mariam Abdulmalik, Director 
General and Dr. Shaikha Abu Shaikha, Manager of Screening Programs, as well as from 
some of the program’s ambassadors including Chef Aisha Al Tamimi, a breast cancer 
survivor; and TV anchor and radio presenter Aqeel Saleh Al Janahi. 

2019 ‘SCREEN FOR LIFE’ 
BEST ACHIEVEMENT YEAR TO DATE

Last year was ‘Screen for Life’s’ most 
productive since its inception four 
years ago with over 25,000 people 
in Qatar undergoing breast (10,983) 
and bowel cancer (14,293) 
screening.
While screening numbers were the 
2019 success headline, there were 
other program achievements. These 
included: a more extensive lecture 
program, more physicians being 
trained on patient screening referral; 
more public and private sector 

partners engaged in the ‘Screen for Life’ mission and greater community engagement 
achieved through marketing. 

During the year, 938 people attended 31 ‘Screen for Life’ public lectures on the importance 
of screening for early detection while 903 people registered for screening during awareness 
activities, mainly booth activations in malls and health centers. A further 5,901 eligible 
patients were referred for screening after 455 health care providers attended 45 training 
sessions throughout the year.

‘Screen for Life’ also mounted two hugely successful month-long awareness drives to 
mark global initiatives for Bowel Cancer Awareness Month (March) and Breast Cancer 
Awareness Month (October). During these campaigns, the team engaged with a wide 
cross-section of Qatar society through nationwide tours of its mobile screening unit, the 
hosting of awareness lectures at governmental departments, private sector entities and 
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MOBILE SERVICE KEEPS ON ROLLING
‘Screen for Life’s’ mobile unit has been busy criss-crossing the capital and its surrounds 
continuing to take breast screening opportunities to as many as possible. Most recently 
the unit became a familiar sight at Dosari and Aspire parks, as well as Kims Medical 
Centre Qatar in Al Wakra and at Hamad Medical Corporation’s (HMC) Fahad Bin Jassim 
Kidney Centre where, over four days, it provided free mammogram breast cancer screening 
to dialysis patients. It was the unit’s third visit to the Fahad Bin Jassim Center having 
first called there in 2016 before returning a year later. 

During the recent visit, the unit offered the second-round screening to participants who 
got their first screening three years ago in 2016. Screening for the dialysis patients was 
carefully scheduled to ensure they did not have to repeat trips to the center. 

Apart from providing screening in a safe, professional and private environment, the 
mobile unit also allows ladies who are wheelchair-bound to access the screening facility 
via an inbuilt wheelchair-enabled lift.

BOWEL CANCER SCREENING GUIDELINES 
REVISED

Screen for Life’s advisory for bowel screening regularity 
has been revised. We’re now recommending screening 
every two years instead of annually in line with the latest 
international quality assurance guidelines.

Bowel cancer is the second most diagnosed cancer in 
Qatar and a leading cause of death among its residents. 
The importance of early screening is a key outreach message 
for ‘Screen for Life’ with early detection contributing to a 
90% survival rate. The two-year screening recommendation 
is for men and women aged between 50-74 whether or 
not they display symptoms of the disease.

education institutes and the staging of awareness campaigns in malls, health centres 
and across various media channels. 

The year also saw the naming of two ‘Screen for Life’ brand ambassadors; TV anchor 
and radio presenter, Aqeel Al Janahi, and pioneering Qatar Municipality Council Member 
and Head of the Legal Committee Shaikha Bint Youssef Bin Hassan Al Jufairi.  
Another annual high point was the expansion of the screening suites at Leabaib and 
Rawdat Al Khail Health Centres. With this expansion, the process became faster and 
more private, and the capacity of all screening suites reached 2,000 participants per 
week. 
Last but not least, the mobile screening unit visited Lekhwiya Forces headquarters for 
the first time and offered both breast and bowel cancer screening.      
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HEALTHCARE STAFF TRAINING GOES ON

‘Screen for Life’ doesn’t just take its early screening message to the public – it educates 
all health center staff in the country on the issue and has dedicated referral training 
sessions for both nurses and physicians. We recognise that these front-line healthcare 
professionals can be key to helping to identify both breast and bowel cancer in the early 
stages and that their support is invaluable in reaching our overall goal of making Qatar 
a healthier nation in tune with the Qatar National Vision 2030. The professional opinion 
of healthcare professionals carries weight and help people understand that early screening 
can significantly reduce fatalities from these cancers because if they are caught early 
enough, the survival rate will be very high (90% in case of bowel cancer and almost 100% 
in case of breast cancer). Family physicians can also assist in overcoming any cultural 
sensitivities and personal inhibitions people demonstrate towards screening.

‘Screen for Life’ encourages women aged 45-69 to undergo complimentary mammogram 
tests every three years at its spa-like screening suites in the Al Wakra, Leabaib and Rawdat 
Al Khail Health Centers and via its mobile screening unit. Screening for bowel cancer is 
offered every two years for men and women aged between 50-74. This screening is 
available at the three dedicated screening suites. Participants will visit the screening suite 
and collect the Fecal Immunochemical Test kit –the FIT Kit – and take the simple test in 
the privacy of their own home then simply take their sample to any health center lab for 
analysis. 
 
Physicians referral can be done electronically through an automated e-referral process, 
which can be accessed by physicians from PHCC any health centre in Qatar. 
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‘SCREEN FOR LIFE’ TAKES PART IN 
THE PRESS CONFERENCE ON WORLD CANCER DAY 

On February 3rd, PHCC took part in a press conference, hosted by Qatar’s Ministry of 
Public Health to mark World Cancer Day and celebrate the global efforts underway to 
fight against cancer.

The event shone a light on the different types of cancer and the importance of raising 
awareness, but mainly the need for early screening to raise the survival hopes of patients 
in Qatar suffering from bowel and breast cancer - the two most common forms of cancer 
diagnosed in the country.

Addressing the press conference, Dr Shaikha Abu Shaikha, Manager of Screening Programs 
at PHCC emphasised that with early detection, through screening, survival rates can be 
as high as 100% in the case of breast cancer and 90% in bowel cancer.

Dr Shaikha drew attention to the close working relations between Primary Health Care 
Corporation, Ministry of Public Health, Hamad Medical Corporation and Qatar Cancer 
Society to unify cancer awareness campaigns in an effort 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.

She explained that breast cancer screening participation within Qatar has now reached 
52% of the target segment. This percentage indicates that the National Breast and Bowel 
Cancer Program in Qatar is in line with the key areas when compared to similar national 
programs worldwide.  

While congratulating all involved in the successful 2019 results, Dr Shaikha pointed out 
that the program still faces challenges including getting people to understand that 
screening is not a one-off process but that it must be repeated at regular intervals to be 
successful. She said PHCC is solidly committed to tackling the challenges and to continuing 
its outreach messaging with vigour and plans to open a fourth screening suite and 
introduce second-level screening using ultrasound at its screening suites.

During the conference, the Cancer Awareness Calendar 2020 was launched. The calendar 
marks different cancer type(s) every month, and different awareness activities are 
conducted by the members of the Cancer Communication Working Group; these are 
PHCC, HMC, MOPH and QCS.
    
After the press conference, Dr. Maryam Al Mass, Head of Screening Programs (Design & 
Implementation) at PHCC, presented the achievements of the Program in details to an 
audience of professionals working in the different health sectors in Qatar. 
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‘BE THE ROLE MODEL’ CAMPAIGN 
GAINS TRACTION

We have rolled out our new ‘Be the Role Model’ campaign to build awareness of our 
screening programs. The campaign was launched to coincide with March’s Bowel Cancer 
Awareness month, and it is winning support. 

The campaign was backed by three high profile ambassadors and supporters: Qatar TV 
anchor and Quran Kareem radio program producer Aqeel Saleh Al Janahi; Qatar Municipal 
Council Member and Head of the Legal Committee Shaikha Al Jufairi and well-known 
Qatari Chef and Etiquette Expert Aisha Al Tamimi. In addition to being role models 
themselves, they encouraged people to get screened and be role models to others as 
well. 

These ambassadors and supporters use their public profiles and extensive influence to 
encourage the public to get screened and overcome some of the obstacles people have 
to screening.

Our ‘Screen for Life’ research unearthed three main reasons why some people in our 
target groups reject call centre screening invitations even though early detection of the 
disease has been shown to lead to a 90% survival rate.

The key reasons are lack of time, fear of testing positive for the cancer and a misunderstanding 
of faith beliefs when some people think faith means they don’t need to get screened.

The campaign ambassadors have taken part in ‘Screen for Life’ activities, to help spread 
the message and encourage people to get screened throughout their channels.

Different activities were held; mass media campaign was launched, screening suites were 
decorated, social media contest was announced and awareness and registration booths 
were activated in health centers and malls. 

P.S. In line with the national policy of taking precautionary measures to prevent the spread 
of Corona virus (CoVID-19), it was decided to put all awareness activities on hold and 
reschedule appointments at the screening suites until further notice. 
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A BOOK WORTH READING: 
THE HEADSPACE GUIDE TO MINDFULNESS & MEDITATION 

BY ANDY PUDDICOMBE

In this book the author, founder of the English-American online healthcare company 
Headspace which specialises in meditation, is on a mission: to get people to spend at 
least 10 minutes a day very much in the present. 

Andy Puddicombe, shares simple to learn, meditation techniques in the book which he 
claims will quieten the mind, reduce our stress levels, make us feel more invigorated and 
leave us all experiencing a new sense of calm and fulfilment.

The aims are laudable – but will the techniques work? Well, Puddicombe claims that if 
readers follow his daily exercises, they will achieve life-changing results. The book is said 
to be appropriate for both those new to meditation and those who are well practised in 
the technique. 

The author says the book’s objective is to enable all levels of students to develop skills 
that will offset any negative symptoms of our fast-paced world, and that once learned, 
they will last a lifetime. The benefits of meditation are being well documented these days, 
so the book is surely worth a read to see if 10 minutes practise a day is really all it takes 
to change our lives for the better.

 كتاب يســتحق القراءة:0

 دليل العقل اإلرشــادي للوعــي الكامل والتأمل
بقلم آنــدي بوديكومب

 يهــدف الكاتــب، وهــو مؤســس شــركة هيدســبيس اإلنجليزيــة األمريكيــة للرعايــة الصحيــة عبــر اإلنترنــت والتــي
تتخصــص بالتأمــل، فــي كتابــه إلــى حــث القــراء علــى تخصيــص 10 دقائق من يومهم للتركيــز على اللحظة الحالية

 ويقــدم آنــدي فــي كتابــه أســاليب تأمــل يســهل تعلمهــا، للمســاعدة علــى تصفيــة الذهــن وتخفيــف مســتويات
التوتر ومنح المتأملين شــعورًا بالنشــاط والهدوء والســكينة.0

 علــى الرغــم مــن نبــل هــذه األهــداف، هــل تنفــع هــذه األســاليب؟ يدعــي بوديكومــب أن اتبــاع تمارينــه اليوميــة
ــر حياتهــم بشــكل جــذري. ويمكــن أن يفيــد الكتــاب عشــاق التأمــل بغــض النظــر  ســيتيح للقــراء تحقيــق نتائــج تغيّ

عن مســتوى خبرتهم في هذا المجال.٠

 ويشــير المؤلــف إلــى أن الكتــاب يهــدف إلــى إتاحــة المجــال أمــام جميــع الطــالب لتطويــر مهــارات تســهم فــي
ــي ــر. ف ــوال العم ــم ط ــاليب ترافقه ــم أس ــارع، بتعليمه ــا المتس ــلبية لعالمن ــح الس ــع المالم ــوازن م ــق الت  تحقي
ــا هــذا يتــم إثبــات فوائــد التأمــل أكثــر وأكثــر، ولــذا يســتحق هــذا الكتــاب القــراءة للتحقــق ممــا إذا كان  عصرن

تمرين لمدة 10 دقائق يوميًا قادرًا على المســاهمة في تحســين حياة ممارســيه.0
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 إقبــال كبير شــهدته حملــة "كن أنت القدوة"د

 قمنــا بإطــالق حملــة "كــن أنــت القــدوة" الجديــدة للتوعيــة ببرامــج الكشــف المبكــر، تزامنــًا مــع الشــهر العالمــي
للتوعية بســرطان األمعاء في مارس.0

 وحظيــت الحملــة بدعــم ثالثــة مــن ســفراء وداعمــي البرنامــج رفيعــي المســتوى وهــم: عقيــل صالــح الجناحــي،
 مقــدم البرامــج علــى التلفزيــون القطــري ومنتــج البرامــج علــى إذاعــة القــرآن الكريــم؛ وشــيخة الجفيــري، عضــو
 المجلــس البلــدي ورئيســة اللجنــة القانونيــة بالمجلــس؛ وعائشــة التميمــي، الشــيف القطريــة المشــهورة وخبيــرة
ــجيع ــفراء بتش ــوم الس ــه، يق ــذى ب ــال يُحت ــوي كمث ــي الق ــم االجتماع ــى حضوره ــالوة عل ــت. وع ــون اإلتيكي  فن

الناس على إجراء الكشــف المبكر، ولعب دور المثل األعلى بأنفســهم في هذا المجال.٠

 ويســتخدم هــؤالء الســفراء والداعميــن مكانتهــم االجتماعيــة لتشــجيع الجمهــور علــى إجــراء الكشــف المبكــر
والتغلــب علــى العقبــات التــي تعيق الناس من إجراء الكشــف.0

 وأتــت هــذه الحملــة بالتزامــن مــع بحــث أجــراه برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة، وأشــار إلــى األســباب الثالثــة
 الرئيســية التــي تمنــع بعــض األشــخاص مــن االســتجابة لدعــوات الكشــف المبكــر علــى الرغــم مــن أنــه يســهم

في تعزيز فرص النجاة من المرض بنســبة 90%.س

 وتبيــن أن أبــرز ثالثــة أســباب تمنــع بعــض األشــخاص مــن إجــراء الكشــف المبكــر تتمثــل فــي ضيــق الوقــت، والخــوف
 مــن نتائــج الكشــف فــي حــال تأكيــد اإلصابــة بالســرطان، باإلضافــة إلــى إســاءة فهــم المعتقــدات الدينيــة حيــث

يعتقــد البعــض أن اإليمــان بالقــدر يعنــي عدم الحاجة إلجراء الكشــف المبكر.0
 

 وشــارك ســفراء الحملــة فــي أنشــطة برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة للمســاعدة علــى إيصــال رســالته
وتشــجيع الناس على إجراء الكشــف المبكر وذلك عبر مختلف القنوات الخاصة بهم.0

 
 وشــملت الحملــة تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات، مثــل إطــالق حملــة إعالميــة جماهيريــة وتزييــن أجنحــة
 الكشــف المبكــر واإلعــالن عــن الحملــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ونشــر منصــات التســجيل للكشــف

فــي مختلــف المراكز التجارية والصحية.0

 مالحظة: تماشــيًا مع السياســة الوطنية لإلجراءات الوقائية للحد من انتشــار فيروس كورونا (مرض كوفيد-ي19)،
تم تعليق جميع أنشــطة التوعية وتأجيل المواعيد في أجنحة الكشــف المبكر حتى إشــعار آخر.0

د
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 الكشــف المبكــر لحياة صحية يشــارك في
مؤتمــر صحفي بمناســبة اليوم العالمي للســرطان

 شــاركت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، فــي 3 فبرايــر الماضــي فــي مؤتمــر صحفــي اســتضافته وزارة الصحــة
العامة بقطر بمناســبة اليوم العالمي للســرطان واحتفاء بالجهود العالمية لمكافحة الســرطان.0

 وأســهمت هــذه الفعاليــة فــي تســليط الضــوء علــى مختلــف أنــواع الســرطان وأهميــة التوعيــة، والحاجــة إلــى
 الكشــف المبكــر لتعزيــز فــرص الشــفاء للمرضــى المصابيــن بســرطان الثــدي واألمعــاء فــي قطــر، وهمــا النوعــان

األكثر انتشــارًا في الدولة.0

 وشــددت الدكتــورة شــيخة أبــو شــيخة، مديــر برامــج الكشــف المبكــر لــدى مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة
 علــى أهميــة الكشــف المبكــر فــي زيــادة فــرص الشــفاء بنســبة 100% لــدى مرضــى ســرطان الثــدي، و90% لــدى مرضــى

سرطان األمعاء.0

 كمــا لفتــت الدكتــورة شــيخة إلــى التعــاون الوثيــق بيــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ووزارة الصحــة العامــة
 ومؤسســة حمــد الطبيــة والجمعيــة القطريــة للســرطان لتوحيــد حمــالت وجهــود التوعيــة، لتحقيــق الهــدف
 الــذي حددتــه االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة 20١٨-2022، والمتمثــل فــي الحــد مــن الوفيــات المبكــرة الناجمــة

عن اإلصابة بالســرطان واألمراض المزمنة األخرى بنســبة 25% بحلول عام 2025ي.0

 وأوضحــت الدكتــورة شــيخة أن نســبة المشــاركة فــي الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي فــي دولــة قطــر وصلــت
ــف ــج الكش ــى أن أداء برنام ــج عل ــذه النتائ ــدل ه ــتهدفة. وت ــكانية المس ــريحة الس ــن الش ــى 52% م ــى اآلن إل  حت
ــاء ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة المماثل ــف الوطني ــج الكش ــة برام ــع أداء بقي ــق م ــر يتس ــي قط ــة ف ــاة صحي ــر لحي  المبك

العالم.0
  

 وتوجهــت الدكتــورة شــيخة بالتهنئــة إلــى كل مــن ســاهم فــي النجاحــات التــي تحققــت خــالل عــام 2019. كما أنها
ــراء ــرورة إج ــاس بض ــة الن ــي توعي ــا ف ــل أبرزه ــي يتمث ــج، والت ــه البرنام ــت تواج ــي ال زال ــات الت ــى التحدي ــارت إل  أش
 الكشــف المبكــر عــن الســرطان بشــكل دوري، ألن القيــام بالكشــف لمــرة واحــدة ال يعنــي بالضــرورة الحصــول
ــات ــل كل العقب ــى تذلي ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــرص مؤسس ــدت ح ــا أك ــة. كم ــة المطلوب ــى الوقاي  عل
 المحتملــة واالســتمرار بنشــر رســائلنا التوعويــة بيــن مختلــف شــرائح الجمهــور. وكشــفت عــن خطــط مســتقبلية
 الفتتــاح جنــاح رابــع للكشــف المبكــر، وتزويــد األجنحــة الحاليــة بالمســتوى الثانــي مــن خدمــات الكشــف

باســتخدام التصوير باألمواج فوق الصوتية.0

 كمــا تــم خــالل المؤتمــر الصحفــي إطــالق أجنــدة فعاليات التوعية بالســرطان لعام 2020. وتتضمن األجندة التوعية
ــل ــة العم ــاء مجموع ــا أعض ــة ينفذه ــة متنوع ــطة توعوي ــهر، وأنش ــي كل ش ــرطان ف ــن الس ــف م ــوع مختل  بن
 الخاصــة بالتوعيــة بالســرطان، والتــي تضــم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ووزارة الصحــة العامــة ومؤسســة

حمد الطبية والجمعية القطرية للســرطان.0
    

 وبعــد اختتــام المؤتمــر الصحفــي، اســتعرضت الدكتــورة مريــم المــاس، رئيــس قســم التطويــر والتنفيــذ لبرامــج
 الســرطان فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة تفاصيــل إنجــازات البرنامــج أمــام جمهــور مــن المتخصصيــن

العامليــن فــي مختلــف القطاعــات الصحية في قطر.0
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مواصلــة تدريب أفراد طواقم الرعايــة الصحية

 وإلــى جانــب جهــود توعيــة الجمهــور التــي يبذلهــا برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة، يحــرص البرنامــج علــى
ــاء ــف أنح ــي مختل ــة ف ــز الصحي ــي المراك ــن ف ــاء وممرضي ــن أطب ــة م ــم الطبي ــة  للطواق ــات تدريبي ــد جلس  عق
ــه ــذي يؤدي ــي ال ــدور الرئيس ــة ال ــدرك أهمي ــر. ون ــف المبك ــى للكش ــل المرض ــراءات تحوي ــول إج ــك ح ــر، وذل  قط
 أخصائيــو الرعايــة الصحيــة فــي المســاعدة علــى الكشــف عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء فــي مراحلــه األولــى،
 فضــالً عــن القيمــة البالغــة للدعــم الــذي يقدمونــه لبلــوغ أهــداف برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة، الراميــة
.2 0 3 0 طنيــة  لو ا قطــر  يــة  ؤ ر مــع  شــى  يتما بمــا   ، فيــة لعا ا و لصحــة  با ينعــم  مجتمــع  ء  بنــا لــى   إ
نــا ثقــة بــأن اآلراء المهنيــة لهــؤالء األطبــاء ستســاعد الجمهــور علــى تقديــر مــدى أهميــة الكشــف المبكــر  وكلّ
 ودوره فــي الحــد بشــكلٍ كبيــر مــن الوفيــات، خاصــة وأن اكتشــاف الســرطان فــي مراحلــه األولــى ســيعزز فــرص
 الشــفاء بنســبة تصــل إلــى 90% فــي حــال ســرطان األمعــاء وحوالــي 100% فــي حــال ســرطان الثــدي. كمــا
ســاعدة فــي تصحيــح األفــكار والتوجهــات الثقافيــة المغلوطــة بخصــوص الكشــف  يمكــن ألطبــاء األســرة المُ

المبكر.0

 ويحــث فريــق برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة الســيدات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 45 و69 عامــًا علــى
 إجــراء التصويــر الشــعاعي للثــدي كل ثــالث ســنوات مجانــًا وســط أجــواء تتمتــع بأرقــى مســتويات الخصوصيــة
 والراحــة، عبــر زيــارة أجنحــة الكشــف المتخصصــة فــي مراكــز الوكــرة ولعبيــب وروضــة الخيــل الصحيــة، باإلضافــة
ــاء كل ــرطان األمع ــر لس ــف المبك ــات الكش ــم خدم ــم تقدي ــا يت ــر. كم ــف المبك ــة للكش ــدة المتنقل ــى الوح  إل
الكشــف. أجنحــة  فــي  وذلــك  عامــًا   74 و  50 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  والنســاء  للرجــال   عاميــن 
 ويمكــن إجـــراء الكشـــف عـــن ســـرطان األمعـــاء مجانـــًا وبســهولة ووفــق أعلــى مســتويات الخصوصيــــة عــــن
 طريــــق فحــــص البــــراز المناعــــي الكيميائــــي؛ حيــث يمكــن للمشــاركين تنــاول مجموعــة حفــظ العينــات عنــد
 زيارتهــم ألجنحــة الكشــف وأخذهــا إلــى منازلهــم لجمــع العينــات وبعدهــا يمكنهــم إعادتهــا ألي مــن

مختبــرات المراكــز الصحيــة ليتم تحليلها.0
  

ــة المرضــى إلكترونيــًا حيــث يمكــن لألطبــاء إجــراء التحويــل الكترونيــًا مــن أي مركــز صحــي تابــع  ويمكــن إحال
  لمؤسســة الرعاية الصحية األولية في قطر.0
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 زارت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر مختلــف أنحــاء العاصمــة ومحيطهــا، لمواصلــة تقديــم فــرص الكشــف
 المبكــر لســرطان الثــدي. وأصبحــت الوحــدة مــن المشــاهد المألوفــة فــي حدائــق الدوســري وأســباير، كمــا زارت
 مركــز كيمــز قطــر الطبــي فــي الوكــرة ومركــز فهــد بــن جاســم لغســيل الكلــى التابــع لمؤسســة حمــد الطبيــة،
 حيــث قدمــت علــى مــدى أربعــة أيــام خدمــات تصويــر الثــدي الشــعاعي مجانــًا لمرضــى غســيل الكلــى. وســجلت
2 0 1 مــي 6 عا فــي  تيــن  ر يا ز بعــد   ، ســم جا بــن  فهــد  كــز  مر لــى  إ لثــة  لثا ا تهــا  ر يا ز لمتنقلــة  ا ة  حــد لو  ا

و2017ي.0

 وخــالل زيارتهــا األخيــرة، قدمــت الوحــدة الجولــة الثانيــة مــن عمليــة الكشــف المبكــر للمشــاركات اللواتــي تــم
 الكشــف عليهــن فــي عــام 2016. وتــم اختيــار موعــد الكشــف المبكــر لمريضــات غســيل الكلــى بعنايــة كبيــرة

لضمــان عــدم اضطرارهــن لتكــرار الزيارة إلى المركز.0

 وعــالوة علــى توفيــر خدمــات الكشــف المبكــر ضمــن بيئــة اختصاصيــة آمنــة، تتيــح الوحــدة المتنقلــة للكشــف
 المبكــر الفرصــة أمــام النســاء اللواتــي يســتخدمن الكراســي المتحركــة للوصــول إلــى خدمــات الكشــف المبكــر

عبر مســار مخصص للكراســي المتحركة.0

الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكر تواصل تقديــم خدماتها

 تــم تعديــل التوجيهــات المتعلقــة بالكشــف المبكــر لســرطان األمعــاء،
 إذ نوصــي بإجــراء الكشــف مــرة كل عاميــن بــدالً مــن مــرة ســنويًا تماشــيًا

مــع أحــدث توجيهــات ضمان الجودة العالمية.0

 وتشــير أحــدث اإلحصائيــات إلــى أن ســرطان األمعــاء يُعتبــر ثانــي أكثــر أنــواع
ــية ــببات الرئيس ــد المس ــو أح ــر؛ وه ــي قط ــارًا ف ــية انتش ــرطان الرئيس  الس
ة بيــن الرجــال والنســاء فــي الدولــة.  للوفيــات المرتبطــة بــاألورام الســرطانيّ
 ويمثــل الكشــف المبكــر لســرطان األمعــاء أحــد المواضيــع الرئيســية
 لحمــالت التوعيــة التــي ينظمهــا برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة،
 حيــث أن اكتشــاف هــذا المــرض فــي مراحلــه األولــى يســاهم بتعزيــز
يــق فر صــي  يو و  .% 9 0 لــى  إ تصــل  بنســبة  ء  لشــفا ا ص   فــر

 برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة الرجــال والســيدات الذيــن تتــراوح
 أعمارهــم بيــن 50 و74 عامــًا بإجــراء الكشــف المبكــر لســرطان األمعــاء مــرة

كل عاميــن، حتــى وإن لــم تظهــر لديهــم أي أعــراض إصابة بالمرض.0

تعديــل التوجيهــات المتعلقة بالكشــف المبكر
لســرطان ا�معاء 

 الجهــات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص والمؤسســات التعليميــة، باإلضافــة إلــى إطــالق حمــالت توعيــة
فــي المراكــز التجاريــة والمراكــز الصحية وعبــر القنوات اإلعالمية المختلفة.0

 كمــا شــهد العــام اإلعــالن عــن ســفيرين لبرنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة وهمــا مقــدم البرامــج
ــدي ــس البل ــو المجل ــري، عض ــن الجفي ــن حس ــف ب ــت يوس ــيخة بن ــي، وش ــل الجناح ــة عقي ــة واإلذاعي  التلفزيوني

ورئيســة اللجنة القانونية بالمجلس.0
  

 كمــا نجحنــا فــي توســيع أجنحــة الكشــف المبكــر فــي مراكــز لعبيــب وروضــة الخيــل الصحيــة. وأســهم توســيع
 األجنحــة فــي تســريع اإلجــراءات وتقديــم خصوصيــة أكبــر للمرضــى كمــا بلغــت القــدرة االســتيعابية ألجنحــة

الكشــف المبكر ألفي مريض أســبوعيًا.0

ــا للمــرة األولــى  كمــا زارت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر بكامــل تجهيزاتهــا المقــر الرئيســي لقــوة لخوي
لتقديم خدمات الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي واألمعاء.0

0
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وثائقــي جديد يروي قصــة نجاحنا

 أطلقــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مؤخــرًا فيلمــًا وثائقيــًا مدتــه
 10 دقائــق، يصــور مســيرة نجــاح برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة علــى
 مــدى األعــوام الثالثــة الماضيــة، ويهــدف إلــى تعزيــز التوعيــة بأهميــة

 الكشــف المبكر في إنقاذ حياة الكثيرين.0

 وتــم تصويــر الوثائقــي باللغــة العربيــة مــع ترجمــة باللغــة اإلنجليزيــة.
إلــى مســاعدة المشــاهدين علــى فهــم إنجــازات الوثائقــي   ويهــدف 
ــرح ــرف، ويش ــودود والمحت ــل ال ــم العم ــى طاق ــم عل ــج، وتعريفه  البرنام

 تفاصيــل إجــراءات عمليــة الكشــف الســريعة، فضــالً عــن اســتعراض المزايــا الخاصــة ألجنحــة الكشــف الفاخــرة،
 ومعداتهــا فائقــة التطــور باإلضافــة إلــى الخصوصيــة العاليــة التــي توفرهــا للمرضــى والمريضات.ويمكــن

 مشــاهدة الوثائقي حول برنامج الكشــف المبكر لحياة صحية عبر الموقع اإللكتروني:0

وجميع حســابات البرنامج على وســائل التواصل االجتماعي بما في ذلك قناة يوتيوب:٠
0

الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل مشــاركاتها الوثائقــي للتعريــف بمؤسســة   كمــا ســيتم اســتخدام هــذا 
المســتقبلية في المؤتمرات والفعاليات.0

 كمــا يمكــن لــزوار الموقــع االســتماع إلــى آراء مســؤولي المؤسســة مثــل الدكتــورة مريــم عبدالملــك، مديــر عــام
 المؤسســة والدكتــورة شــيخة أبــو شــيخة، مديــر برامــج الكشــف المبكــر، باإلضافــة إلــى بعــض ســفراء البرنامــج،
ــدي، ــرطان الث ــى س ــب عل ــي التغل ــن ف ــي نجح ــات اللوات ــدى المريض ــي إح ــي، وه ــة التميم ــيف عائش ــل الش  مث

ومقــدم البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة عقيل صالح الجناحي.0

 عام 2019 أكثــر ا�عوام نجاح�
فــي تاريخ برنامج الكشــف المبكــر لحياة صحية

 يعــدّ العــام الماضــي األكثــر إنتاجيــة فــي
 تاريــخ برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة
 منــذ إطالقــه قبــل أربعــة أعــوام حيــث تــم
 إجــراء الكشــف ألكثــر مــن 25 ألــف شــخص
 فــي قطــر، 10,983 منهــم عــن ســرطان الثــدي

 و14,293 عن ســرطان األمعاء.0

المشــاركين عــدد  أن  مــن  الرغــم   وعلــى 
 الذيــن خضعــوا للكشــف المبكــر كان أكبــر
 النجاحات خالل عام 2019، إال أن البرنامج حقق
 إنجــازات أخــرى أيضــًا. إذ نجــح البرنامــج أيضــًا
المحاضــرات برنامــج  نطــاق  توســيع   فــي 
 وتدريــب المزيــد مــن األطبــاء علــى إحالــة
 المرضــى إلجــراء الكشــف وتعزيــز مشــاركة
 مزيــد مــن الشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي تحقيــق رســالة البرنامــج ومشــاركة الجمهــور علــى

نطاق أوســع من خالل الحمالت التســويقية.0

ــم برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة خــالل العــام 31 محاضــرة حضرهــا 938 شــخصًا للتوعيــة بأهميــة  ونظّ
 الكشــف المبكــر، فــي حيــن قــام 903 شــخص بالتســجيل إلجــراء الكشــف المبكــر وذلــك خــالل األنشــطة التوعوية،
 وخاصــة عبــر منصــات التوعيــة فــي المراكــز التجاريــة والمراكــز الصحيــة. كمــا تــم إحالــة 5,901 مريــض للكشــف

المبكــر بعــد تدريــب 455 أخصائــي رعايــة صحيــة مــن خــالل 45 دورة تدريبيــة تم تنظيمها خالل العام.0

ــي ــهر العالم ــات الش ــع فعالي ــن م ــا)، بالتزام ــكل منهم ــل (ل ــهرٍ كام ــة لش ــي توعي ــج حملت ــم البرنام ــا نظ  كم
ــرص ــر). وح ــي أكتوب ــدي (ف ــرطان الث ــة بس ــي للتوعي ــهر العالم ــارس) والش ــي م ــاء (ف ــرطان األمع ــة بس  للتوعي
 فريــق البرنامــج خــالل الحملتيــن علــى التواصــل مــع أوســع شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور عبــر إطــالق جــوالت
 للوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر شــملت مختلــف أنحــاء قطــر، واســتضافة محاضــرات تثقيفيــة فــي
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 انتشــار مــرض كوفيــد-ي19 جعلنــا نــدرك قيمــة صحتنــا وأهميــة اتخــاذ خطــوات وقائيــة لحمايــة أنفســنا وأحبائنــا.
ــة، ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــون ف ــا العامل ــا لن ــي يقدمه ــات الت ــة الخدم ــر قيم ــة لتقدي ــذه الجائح ــا ه  ودفعتن

وهو ما آمل أال ننســاه إطالقًا.0

ــا أن ــة الصحيــة، ويتوجــب علين ــا أعلــى مســتويات الرعاي  ونحــن، فــي قطــر، نحظــى بخدمــات صحيــة تقــدم لن
ــا ــي يقدمونه ــة الت ــادئ التوجيهي ــد والمب ــاع القواع ــر اتب ــال عب ــذا المج ــي ه ــن ف ــم العاملي ــا لدع ــوم بدورن  نق

للحفــاظ علــى ســالمتنا فــي ظل هذه الظروف العصيبة.0

ــن ــا يحي ــا عندم ــا لعمالئن ــي نقدمه ــف الت ــات الكش ــة خدم ــان متابع ــس لضم ــف الكوالي ــل خل ــل العم  ونواص
الوقت. وحتى ذلك الحين ســنزودكم من خالل هذه الرســالة اإلخبارية بأحدث المســتجدات.0

وفــي هــذه األثنــاء، نرجــو منكــم االلتزام بتوجيهات الجهات الرســمية المختصة.0
0

رســالة المدير العام

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

نتمّنــى لكــم جميعــ� حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 



العدد 12

حملــة للتوعيــة بســرطان ا�معــاء بعنــوان "كــن أنــت القدوة"0 

تعديــل التوجيهــات المتعلقــة بالكشــف المبكــر لســرطان ا�معــاء 


