


1SCREEN FOR LIFE BOWEL SCREENING

   Al Wakra          Leabaib          Rawdat Al Khail
 Mobile Screening Unit

Bowel Cancer Screening
Importance for Women and Men

The Breast and Bowel Screening Program is a life-saving, 
population-based initiative that aims to promote education, 
awareness and early detection of breast and bowel cancer in 
Qatar. Titled ‘Screen for Life’, it is being conducted under Qatar’s 
National Cancer Program, which represents a shift towards 
preventive and community-based care. The Primary Health 
Care Corporation (PHCC), a provider of a wide range of primary 
healthcare services across the State of Qatar, has been given 
the authority to lead the program. The program encourages 
men and women aged 50-74 years with no symptoms to 
receive bowel cancer screening through the FIT kit, which is 
generally considered safe, quick and painless. The Ministry 
of Public Health recommends bowel cancer screening 
every  year .

Dedicated breast and bowel screening centers have been 
opened in Qatar at the following Health Centers:

A simple, private test that could make all the 
di�erence for you and your family.

Get clear facts for your future.



2 SCREEN FOR LIFE BOWEL SCREENING

Bowel screening is for men and women aged 50-74 with no 
discernible symptoms. 

Blood in your stool or rectal bleeding. 
A change, such as diarrhea or constipation, in your bowel 
habits lasting two weeks or more.
Persistent cramps, gas, or pain. 
Feeling that your bowel won’t empty completely.
Unexplained iron deficiency anemia.
Progressive, unintentional weight loss.

If you have one or more of the above symptoms, consult 
your PHCC physician

1 - Qatar’s Ministry of Public Health National Guidelines   /   2 - American Cancer Society

WHAT ARE THE   
SYMPTOMS OF

BOWEL CANCER?

If you are a man or woman aged 50-74
with no symptoms, then you have to get 
screened. 1

Do you know?

90%
is the Survival rate
from bowel cancer,

when caught at
an early stage. 2

When Should You Get
SCREENED?
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WHAT ARE THE RISK FACTORS?
Family history of bowel cancer or polyps.
You have chronic inflammatory diseases of the bowel, such 
as Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease.
You have inherited abnormal genetic syndromes that 
indicate risk, particularly familial adenomatous polyposis 
and hereditary non-polyposis colorectal cancer.
You have had bowel cancer or adenomatous polyps in  the past.
You are overweight. 
You have a low-fiber, high-fat diet. 
You drink alcohol.
You have diabetes. 
You have a sedentary lifestyle.
You smoke.

 You should get screened if you are between 50 and 74 years old and 
asymptomatic (whether you have any of the above risk factors or not).

   Contact PHCC Call Center at 8001112 to book your appointment
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IMPORTANCE OF SCREENING…
When caught early, the survival rate for bowel cancer is about 
90%. A polyp takes up to 10 years to develop into bowel 
cancer. With regular screening, suspicious polyps can be 
removed before they ever have a chance to become cancerous. 
Screening can help find bowel cancer early, when it is highly 
curable. 

Bowel screening is one of the most important decisions you 
can make for yourself and your family.

WHAT CAN I DO TO
LOWER MY RISK?
You cannot change risk factors such as family history, but you 
can take preventive measures to reduce your risk of bowel 
cancer in other ways. 
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WHAT WILL HAPPEN
DURING MY SCREENING?
No special diet. No exam risks. Bowel cancer screening couldn’t 
be easier. Screening is performed through a non-invasive test 
called FIT (Fecal Immunochemical Test). FIT detects blood in 
your stool, which requires further investigation.  

You can pick up the safe, easy-to-use FIT kit and collect the 
necessary samples in the comfort and privacy of your own 
home. The FIT kit comes with complete instructions on how to 
collect and return samples.

If you have an abnormal result, you may be asked to follow up 
with another appointment. Such a result does not automatically 
mean that you have cancer, and it is important to adhere to all 
clinical recommendations to determine the cause of your result.

WHAT IS FIT?
The fecal 
immunochemical test 
(FIT) is a new test that 
detects small amounts 
of blood hidden in 
the stool. This trace 
amount may indicate 
polyps or cancer.
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WHAT TO AVOID

your menstrual period.

hemorrhoids. 

with toilet water. 

BEFORE COLLECTION
Confirm that you have these items with your FIT kit: 

applicator.

Wash your hands completely before and after specimen 
collection. 

Bowel Cancer.

An abnormal FIT test result
does not mean you have

The fecal immunochemical test (FIT) is a new test that detects small amounts of 
blood hidden in the stool. This trace amount may sometimes indicate polyps or 
cancer; however, this is not necessarily the only reason. Sometimes, it can be 
due to any other abnormality.

Do not collect the specimens if you have acute bleeding or hemorrhoids.
For women, do not begin testing during your menstrual period or during the 
first three days after the end of your period.  
Do not collect the specimens that were completely in contact with toilet water. 

What is FIT?

What to Avoid? 

When you visit the screening clinic for your appointment, you will receive the 
FIT Kit which contains 3 bottles you will use to collect the samples.  

Before collection be sure to keep sample bottles unopened at a storage 
temperature of 1-30°C. Do not open any bottle till you begin using it.

Do not use the sample collection bottle that has passed its expiration date. 
Expiration date is written on the bottle label.

Stool specimens must be collected from 3 bowel 

movements respectively from 3 different days.

Follow this procedure each time you collect a sample. 

FIT Kit

FOBT-CHEK  Is a registered trademark of Polymedco, Inc.

ORDERING PHYSICIAN LAB ID #

EXP. Date
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HOW TO COLLECT
Stool specimens must be collected from three bowel movements 

time you collect a sample.  

Unscrew the red cap. The applicator for 
taking up the stool samples is attached to 
the red cap. Avoid breaking the tip of the 

Insert the applicator stick upright into the 

Pass the applicator stick through the folded 
paper towel to remove excess stool. 

After step 3, put the applicator stick back into 
the collection tube, cap it tightly and shake 
vigorously. 

Wash your hands completely before and 
after specimen collection. 

Label the collection tube with the stickers 
and date of collection and the number of 
the sample (1, 2 or 3) each time you collect a 
new specimen.

The sample collection tube can be stored in a 
specimen bag at room temperature for up to 
three days (an air-conditioned room) or in a 
refrigerator for up to seven days. 

Return the specimens as soon as possible to your health 
center lab.

Be sure that each sample bottle is 
correctly labeled with your 
information and the number of the 
sample (1, 2 or 3).
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Wash your hands
well before 
and after 
specimen
collection.

3

Place toilet paper 
between the toilet 
seat and toilet bowl or 
use a disposable clean and 
dry plastic container, then 
have your bowel movement on top of the 
collection paper or into the plastic container.

7

The sample collection tube can be stored in a specimen 
bag at room temperature for up to three days 
(an air-conditioned room) or in a refrigerator for up to 
seven days.
Once you collect the 3 samples, drop them off altogether
as early as possible to the nearest PHCC laboratory.

FOBT-CHEK  Is a registered tradem
ark of Polym

edco, Inc.

ORDERING PHYSICIAN LAB ID #

ORDERING PHYSICIAN LAB ID #
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Insert the sampling probe straight to the sample collection 
bottle and close the cap. Do not repeat more than once. 
Shake the bottle vigorously up and down several times.
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Remove the green 
cap by twisting and 
pulling upwards.

Collect the fecal sample with the sampling 
probe by scraping from different areas 
of the surface of the feces.

Collect the amount enough to cover
the groove of the probe only.

In case of diarrhea follow these instructions:
1. Diarrheal stool: scrape from as wide a range
  of the feces surface as possible.
2. Watery stool: scrape 2 times for 1 sampling bottle.

If you have any queries about the collection procedure please contact 800 1112

5

How to Collect the Samples?
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DOES SCREENING REALLY
MAKE A DIFFERENCE?
When caught early, the survival rate for bowel cancer is about 
90%. A polyp takes up to 10 years to develop into bowel cancer. 
With regular screening, suspicious polyps can be removed before 
they ever have a chance to become cancerous. Screening can 
help find bowel cancer early, when it is highly curable. 

Bowel screening is one of the most important decisions you can 
make for yourself and your family.   



الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان ا�معاء٨

 هــل مــن الممكــن للكشــف المبكر أن

 يصنع الفرق؟ 
هنــاك حقائــق علميــة ال يجــب تجاهلهــا فــي هــذا الصــدد حيــث أثبتــت الدراســات 
مــن   %٩٠ عــالج  فــي  يســاهم  ا�معــاء  لســرطان  المبكــر  الكشــف  أن  الحديثــة 
الحــاالت. حيــث تحتــاج الزوائــد اللحميــة إلــى عشــر ســنوات لتتحــول إلــى ســرطان 

ا�معــاء.

مــع الكشــف واكتشــاف هــذه الزوائــد مبكــرا يصبــح مــن الممكــن إزالتهــا قبــل أن 
تصبــح خاليــا ســرطانية. 



٧الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان ا�معاء

كيفية جمع العينات:

يجــب أن تقــوم بجمــع ثــالث عينــات علــى مــدار ثالثــة أيــام  (عّينــة كل يــوم). اتبــع 
التعليمــات التاليــة عنــد جمــع العينــات:

جمع  عود  أن  المالحظة  يرجى  ا�حمر.  الغطاء  بفك  قم   
الغطاء  طرف  كسر  تجنب  بالغطاء.  متصل  العينات 

بإحكام. ليغلق 

في  البراز  في  مستقيم  بشكل  العينات  جمع  عود  أدخل   
واحد. آن  في  مختلفة  مناطق  ثالث 

الورقية  المنشفة  خالل  من  العينات  جمع  عود  بتمرير  قم   
الزائد. البراز  ¢زالة  المطوية 

ا�نبوب،  في  العينات  جمع  عود  بوضع  قم  ذلك  بعد   
بقوة. بهزه  قم  ثم  بإحكام  وأغلقه 

جيدا يديك  إغسل   

العينات  جمع  أنبوب  على  التعريفي  الملصق  بوضع  قم   
2 أو3 ). 1 أو  وكتابة التاريخ مع تحديد رقم العينة ( 

حرارة  درجة  في  تحفظ  أن  العينات  تخزين  لحقيبة  يمكن   
تم  إذا  أما  أقصى  كحد  أيام  ثالثة  لمدة  (مكيفة)  الغرفة 
هي  لحفظها  مدة  أقصى  فتكون  الثالجة  في  حفظها 

ايام. سبعة 

الذي  الصحي  المركز  مختبر  إلى  ممكنة  فرصة  أقرب  في  العينات  بإعادة  قم 
له. تتبع 

ضع ورق الحمام بين غطاء
مقعد الحمام والحمام

 نفسه أو استخدم وعاء بالستيكي 
جاف ونظيف ثم قم بالتبرز على 
سطح ورق الحمام أو في الوعاء.

في حال ا�صابة با�سهال قم باتباع التعليمات التالية :
1. إذا كان البراز شبه سائل: قم بتمرير عود التجميع على أوسع مدى

     من سطح البراز.0
2. إذا كان البراز سائل: قم بتمرير عود التجميع مرتين لنفس العينة.

FOBT-CHEK  Is a registered tradem
ark of Polym

edco, Inc.
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ORDERING PHYSICIAN LAB ID #

عليك التأكد من وجود ملصقك التعريفي 
على كل أنبوب با�ضافة لرقم العينة 

(1 أو 2 أو 3). 

أرجع العود مباشرة إلى ا¡نبوب، أغلق الغطاء جيد� ثم حركه بقوة، وال 
تحاول فتح العلبة مجدد� لتكرار أخذ العينة. 

يمكنك تخزين العينات لحين االنتهاء من تجميعها كاملة في غرفة مكيفة لمدة ثالثة 
أيام كحد أقصى، أو في الثالجة لمدة سبعة أيام كحد أقصى.0

في حال االنتهاء من تجميع العينات الثالثة قم بأخذها مع¯ في أقرب فرصة ممكنة 
وتسليمها لمختبر مؤسسة الرعاية الصحية ا¡ولية القريب لسكنك.0

قم بفك الغطاء ا¡خضر 
عن طريق  لفه ومن ثم 

سحبه إلى ا¡على.                 

اغسل يديك جيد� 
قبل وبعد تجميع 

العينات. 
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2

قم بجمع العينة وذلك بتمرير عود التجميع على سطح 
البراز وفي عدة أماكن. 

اجمع عينة تكفي لتغطية طرف العود كامًال مع تجنب أن 
تكون هناك كمية زائدة عن المطلوب. 

5

فــي حــال وجود أي استفســار عن طريقــة جمع العينات، يرجــى االتصال على 8001112

كيف تقوم بجمع العينات؟
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ما يجب تجنب فعله؟

 ال يجب جمع العينات خالل فترة الحيض أو بعد انتهائها بثالثة أيام.
 ال يجب جمع العينات في حالة إصاباتك باسهال.

 ال يجب جمع العينات إذا ما كان لديك نزيف حاد أو البواسير.
 ال يجب أن تالمس العينات مياه المرحاض.

قبل جمع العينة؟

يجب عليك التأكد من أن حقيبة الفحص تحتوي على التالي:
 أنبوب توضع به العينات 

 السائل العازل
 عود لجمع العينات

 ورق تواليت أو منشفة ورقية
 حقيبة مخصصة لحفظ ونقل العينات
 ملصق معلومات المريض الشخصية

إغسل يديك بعناية قبل وبعد أخذ العينات.

ال تعد النتائج غير الطبيعية
لفحص البراز المناعي الكيميائي 

دليال قاطعا لوجود المرض.

فحــص البــراز المناعــي الكيميائــي هــو اختبــار حديــث يقــوم بالكشــف عــن الكميــات القليلــة مــن الدمــاء المخفيــة 
فــي البــراز. إن وجــود هــذا القــدر الضئيــل مــن الدمــاء قــد يــدل أحيانــ£ علــى وجــود زوائــد لحميــة أو ســرطان فــي 
ا°معــاء. ولكــن ليــس هــذا هــو الســبب الوحيــد، فقــد يكــون وجــود هــذه الكميــة الضئيلــة مــن الدمــاء بســبب أي 

اضطرابات أخرى.0

ال تقم بجمع العينات إذا كان لديك نزيف حاد أو بواسير.0 
ال تبدأي االختبار خالل فترة الحيض أو خالل ا°يام الثالثة ا°ولى بعد نهاية الدورة الشهرية.0

ال تقم بجمع العينات التي المست مياه المرحاض.0 

مــا هو فحــص البراز المناعــي الكيميائي0(FIT)؟ 

 ما الذي يجــب تجنبه؟

 عندمــا تقــوم بزيــارة عيــادة الكشــف المبكــر، ستســتلم عبــوة فحــص ا°معــاء التــي تحتــوي علــى 3 أنابيــب ليتــم
استخدامها لجمع العينات. 0

 قبل البدء بجمع العينات احرص على حفظ ا°نابيب في درجة حرارة تتراوح بين 1-30 درجة مئوية، وال تقم بفتح
أي أنبوب إال عند بدء استخدامك له.0

 ال تقــم بتجميــع العينــة فــي حــال كان تاريــخ صالحيــة أنبــوب التجميــع قــد انتهــى. إن تاريــخ الصالحيــة مكتــوب 
على الملصق الموجود على ا°نبوب.0

0

ال تقم بتجميع العينة في حال كان تاريخ صالحية أنبوب التجميع قد انتهى.00

يجب أن تقوم بجمع ثالث عينات على مدار ثالثة أيام مختلفة
م (عينة كل يوم). 0

اتبع التعليمات التالية في كل مرة تقوم فيها بجمع العينات. 0

عبــوة فحص ا�معاء

FOBT-CHEK  Is a registered trademark of Polymedco, Inc.

ORDERING PHYSICIAN LAB ID #

ا�نتهاء تاريخ 
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ماذا سيحدث خالل عملية الكشف؟

عمليــة الكشــف المبكــر بســيطة للغايــة حيــث ال يوجــد نظــام غذائــي محــدد 
يجــب اتباعــه أو إجــراءات معقــدة، أو حتــى االنتظــار فــي غرفــة الطبيــب. يتــم 
 (FIT) الكشــف مــن خــالل تحليــل يدعــى: فحــص البــراز المناعــي الكيميائــي
وهــو اختبــار جديــد يقــوم بالكشــف عــن الكميــات القليلــة مــن الدمــاء المخفيــة 
فــي البــراز، وقــد يؤشــر وجــود هــذا القــدر الضئيــل مــن الدمــاء علــى وجــود زوائــد 

لحميــة او خاليــا ســرطانية.

بنفســك  العينــات  بأخــذ  وســتقوم   ،FIT تحليــل  أدوات  الممــرض  ســيعطيك 
فــي البيــت. تحتــوي أدوات االختبــار علــى تعليمــات ترشــدك حــول كيفيــة أخــذ 

العينــات.

النتائــج: عنــد ظهــور نتائــج ســليمة فســيتم ارســال رســالة نصيــة لهاتفكــم 
المتنقــل، وعنــد ظهــور نتائــج غيــر طبيعيــة ســيتم التواصــل معكــم لتحديــد 

موعــد للمتابعــة.

ال تعــد النتائــج غيــر الطبيعيــة دليــال قاطعــا لوجــود المــرض، ولكــن مــن المهــم 
أن تلتــزم بجميــع التوصيــات العالجيــة لتحديــد ســبب هــذه النتيجــة.

ما هو فحص البراز
المناعي الكيميائي

(FIT)؟
هو اختبار جديد يقوم بالكشف 
عن الكميات القليلة من الدماء 

المخفية في البراز. وقد يؤشر 
وجود هذا القدر الضئيل من 

الدماء على وجود زوائد لحمية 
أو سرطان.



الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان ا�معاء ٤

الكشــف المبكــر يصنــع الفــرق، �نــه يســاعد فــي المســاهمة بمنــع ا�صابــة بســرطان 
غيــر  والنمــو  اللحميــة  والزوائــد  الحميــدة  ا�ورام  اكتشــاف  الممكــن  فمــن  ا�معــاء، 
الطبيعــي للخاليــا داخــل ا�معــاء أو المســتقيم التــي تظهــر قبــل ا�صابــة بالمــرض 
والتــي يمكــن إزالتهــا حينهــا. عندمــا يقــوم الرجــل والمــرأة غيــر المصابيــن بأعــراض 
ســرطان ا�معــاء بإجــراء الكشــف المبكــر، سيســاهم ذلــك كثيــر¤ فــي زيــادة نســبة 
الشــفاء. وقــد تصــل نســبة الشــفاء الــى ٩٠% إذا تــم اكتشــافه فــي مرحلــة مبكــرة.

ال تتنظــر ظهــور ا�عــراض، فمــن الممكــن للمــرض ان ينتشــر بــدون ظهــور 
أيــة اعــراض، بــادر بالكشــف المبكــر مــن اليــوم!

كيف يمكنني

تقليل خطر ا�صابة؟
ال يمكنــك أن تغيــر بعــض العوامــل التــي تســاعد فــي وجــود المــرض مثــل التاريخ 
الطبــي للعائلــة، ولكــن هنــاك بعــض العــادات التــي مــن الممكــن أن تســاعدك 

فــي تجنــب ســرطان ا�معــاء، مثــل: 
 ممارسة الرياضة ١٥٠ دقيقة على ا�قل اسبوعي·.

 االمتناع عن التدخين.
 المحافظة على الوزن السليم.

 التقليل من استهالك اللحوم الحمراء.
 تنويع النظام الغذائي ليحتوي على الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.

 تقليل التعرض لÃشعاعات والتلوث البيئي.
 عدم شرب الكحول.
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ماهي عوامل الخطورة؟

وجود تاريخ عائلي لالصابة بسرطان ا�معاء.
وجود ا�مراض االلتهابية المزمنة في ا�معاء، مثل التهاب القولون التقرحي 

وداء كرون.
وراثة جينات تساعد في تكّون المرض أو تشير إلى التورم الغدي أو وجود 

تاريخ طبي عائلي ل�مراض الحميدة.
إصابة مسبقة بسرطان ا�معاء أو أي زوائد حميدة.

زيادة الوزن بشكل مفرط.
إذا ما كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الدهون والقليل من ا�لياف.

ا¨صابة بمرض السكري.
التدخين.

إذا كنت قليل الحركة والنشاط البدني.
شرب الكحول.

  يجب القيام بالكشف اذا كان عمرك بين ٥٠ و ٧٤ وال تعاني من أي 
أعراض (سواء كان لديك احدى هذه العوامل أو ال).

اتصل بمركز االتصال التابع لمؤسسة الرعاية الصحية ا�ولّية على 
الرقم ٨٠٠١١١٢ لحجز موعدك
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إن ســرطان ا
معــاء عنــد الرجــال والســيدات مــا بيــن ال ٥٠ و ٧٤ عامــ� عــادة مــا 
يصاحبــه أعــراض يمكــن تمييزهــا.

فقر دم غير مبرر بسبب نقص الحديد.
وجود دم في البراز أو وجود نزيف في المستقيم.

مرونة، أو زيادة، أو نقصان في مرات التبّرز لمدة أسبوعين أو أكثر.
تقلصات مستمرة، وجود للغازات، مع الشعور بألم مستمر.

الشعور بأن ا
معاء غير فارغة تمام�.
فقدان الوزن بطريقة غير مبررة.

١ - التوصيات الوطنية لوزارة الصحة العامة في دولة  قطر    /   ٢ - الجمعية ا�مريكية للسرطان  

ماهي أعراض

سرطان ا
معاء؟

إذا كنت بين ٥٠-٧٤ سنة وال تظهر عليك أية
أعراض فعليك عمل الكشف المبكر. ١

متى يجب أن تقوم
بالكشف المبكر؟

 هل تعلم؟
 أن نسبة الشفاء من 
سرطان ا�معاء عند 

اكتشافه بمرحلة 
مبكرة هي

٩٠٪٢

اذا شعرت بأحد ا�عراض المذكورة أعاله، فعليك مراجعة طبيبك 
في المركز الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية ا�ولّية
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الكشف المبكر لسرطان ا�معاء
وأهميته للرجال والسيدات.

تم افتتاح المراكز التالية للكشف المبكر لسرطان الثدي وا�معاء:

      مركز الوكرة الصحي             مركز لعبيب الصحي
مركز روضة الخيل الصحي  

الوحدة المتنقلة للكشف المبكر

إختبار بســيط وآمن قد يصنع الفرق لك ولعائلتك
إحصــل علــى المعلومات الصحيحة من أجل صحتك




