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SCREEN FOR LIFE BREAST SCREENING 1

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 women aged 45-69 years 
with no symptoms to receive breast cancer screening through 
mammography, which is generally considered safe, quick and 
relatively painless. The Ministry of Public Health recommends 
breast cancer screening every three years.

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

   Al Wakra          Leabaib          Rawdat Al Khail
     Mobile Mammogram Screening Unit

Breast Cancer Screening
Importance for Women.
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Do you know?
The Survival rate from

when caught at an early 
stage. 1

Breast Cancer is nearly

100%
WHEN SHOULD YOU GET SCREENED?

If you are a woman aged 45-69 with no symptoms, then you 
have to get screened. 2

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF
BREAST CANCER?

• A persistent lump in the breast.
• One or more lumps in the armpit.
• Changes in the shape or size of the breasts, particularly if 

only one breast changes.
• Breast skin changes, such as dimpling, puckering, redness, 

increased warmth, thickening, or itching.
• Nipple changes, such as sudden inversion, discharge, or scaling.

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

1 - National Breast Cancer Foundation, Inc. (U.S.)   /   2 - Qatar’s Ministry of Public Health National Guidelines

i
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WHAT ARE THE RISK FACTORS?

• A close blood relative (mother, sister, daughter) has had 
breast cancer. 

• Women with a father or brother who had breast cancer.
• You have had breast cancer in the past. 
• You have inherited abnormal genetic markers that indicate 

risk, particularly two abnormal genes: BRCA1 (breast cancer 
gene one) and BRCA2 (breast cancer gene two). 

• You have dense breasts, which means you have a lot of 
fibrous or glandular tissue and not much fatty tissue in your 
breasts. Breast density can be determined through screening.

• You had your first child after age 30. 
• You started menstruating early (before age 12) and / or 

started menopause later (after age 55). 
• You are overweight. 
• You drink alcohol. 
• You have a sedentary lifestyle.
• You smoke.

WHAT CAN I DO TO LOWER MY RISK?

• Get at least 150 minutes per week of aerobic activity. 
• Breastfeed for as long as possible. 
• Consult your doctor to limit the dose and duration of 

hormone therapy. 
• Avoid exposure to radiation and environmental pollution.
• Don’t drink alcohol.
• Don’t smoke. 
• Control your weight.

You should get screened if you are between 45  -  69 and  
asymptomatic (whether you have any of these risk factors or not).
Contact PHCC Call Center at 8001112 to book your appointment



SCREEN
FOR LIFE

DOES SCREENING REALLY MAKE A 
DIFFERENCE?

Early detection of breast cancer vastly increases survival rates. 
Particularly when women who have no symptoms of breast 
cancer are screened, the disease can be found early, when 
treatments are more likely to succeed.

4 SCREEN FOR LIFE BREAST SCREENING
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WHAT YOU SHOULD KNOW
BEFORE THE MAMMOGRAM:

• If you have previous mammograms and reports bring them to 
your appointment, or bring a list of where and when you had a 
previous mammogram.

• Be prepared to discuss any pertinent history—prior surgeries, 
hormone use, family or personal history of breast, ovarian or 
uterus cancer.

• Please arrive 30 minutes before your appointment. If you need 
to reschedule or cancel, call 24 hours in advance. 

• Tell us if you are or may be pregnant or are breastfeeding.
• Let us know if you have breast implants.
• Let us know if you have had a breast biopsy.
• On the day of the examination, do not wear talcum powder, 

deodorant, lotion or perfume under your arms or on your breasts.
• If you wear jewelry (especially long earrings or necklaces),
   you should be able to remove it easily.

WHAT IS A
MAMMOGRAM?
A screening mammogram is a low 
x-ray exam of the breasts to look 
for changes that are not normal. A 
mammogram is used as part of a 
screening plan to check for breast 
cancer in women who have no 
signs or symptoms of the disease. 
Mammogram is generally considered 
safe, quick and relatively painless.
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WHAT WILL HAPPEN
DURING MY SCREENING?
At PHCC, highly trained, experienced 
professionals use advanced equipment 
to complete your screening.

1. The technologist will review 
your medical history and 
any symptoms you’ve been 
experiencing related to your 
breasts.

2. In a private dressing room, 
you will prepare for the 
examination by putting on a 
gown.

3. In the exam room, the female 
technologist will position you 
standing at the mammography 
machine and place your breast 
over the receptor.

4. The machine applies moderate 
compression to your breast for 
a few seconds to obtain the 
clearest image. 

5. Two X-ray views are usually 
taken of each breast with a 
digital mammogram.

6. The technologist will view 
your images on the computer 
screen in the room, only to 
assess the image quality.

7. You can leave immediately and 
resume normal activities.
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Most breast cancer cases are detected by the woman herself, make 
sure you notice any changes in your breast and inform your doctor 
immediately, and do not wait for the next mammogram screening.

Did you know?

AFTER THE
MAMMOGRAM:
If your mammogram result is 
normal you will receive a text 
message from PHCC. 

If your mammogram 
screening is abnormal you will 
be contacted by the Doctor 
to explain further steps.

7

An abnormal mammogram screening does 
not necessarily mean you have breast cancer.
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SCREEN FOR LIFE

Contact Us:

Scheduling a regular screening is one of the most important 
things you can do for your health, your future, and your family.
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تواصلي معنا:

يعــد القيــام بالكشــف بشــكل منتظــم مــن أهــم الخطــوات اإليجابيــة 
التــي يمكنــك القيــام بهــا لصحتــك، ومســتقبلك، وعائلتــك.

8

الكشف المبكر لحياة صحية
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إذا كانــت نتيجــة الكشــف غيــر طبيعيــة فذلــك 
ال يعنــي بالضــرورة وجــود المــرض.

أن معظم حاالت سرطان الثدي تكتشفها السيدة بنفسها، لذلك الحظي أي 
تغيرات قد تطرأ، وحال حدوثها عليِك إخطار طبيبِك فورًا وال تنتظري موعدِك 

الدوري لفحص الثدي.

هل تعلمين؟

مابعد
الفحص:

سيتم التواصل معك من خالل 
رسالة نصية تصلك عبر الهاتف إذا 

كانت النتيجة سليمة.

أما إذا كانت النتيجة غير طبيعية 
فسيتم االتصال بك وتعريفك 

بالخطوات التالية.

7
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 At PHCC, highly trained, experienced
 professionals use advanced equipment

.to complete your screening

خالل
الفحص؟ 

6

فريق مختص سيراجع معِك تاريخك   .1
الطبي وأي أعراض مرتبطة بثدييك.

سيتم تجهيزك في غرفة منعزلة   .2
مخصصة لذلك.

في غرفة الفحص، ستساعدِك   .3
المختصة لتقفي بشكل سليم 

على جهاز األشعة.

سيقوم جهاز الماموغرام بالضغط   .4
على الثديين لثوان قليلة من أجل 

أخذ صورة أوضح.

يتم أخذ صورتي أشعة رقميتين   .5
لكل ثدي.

ستقوم المختصة بعرض صور   .6
األشعة على شاشة الكمبيوتر 

للتأكد من الجودة.

بعد ذلك يمكنك المغادرة وممارسة   .7
حياتك بشكل طبيعي.
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ما قبل الماموغرام؟
• سيدتي يرجى إصطحاب أي تقارير طبية مسبقة لديك أو جدول يشير متى وأين قمِت 

بفحوصات للثدي سابقا. 
• كوني مستعدة لمناقشة التاريخ المتعلق بهذا المرض )عمليات جراحية سابقة، 

إستخدام مقويات الهرمون، حاالت إصابة بمرض سرطان الثدي شخصيًا أو في العائلة(. 
• الرجاء الوصول قبل موعدِك بثالثين دقيقة، إذا كان ال بد من تأجيل الموعد أو إلغائه 

يرجى اإلتصال قبل 24 ساعة.
• أطلعينا ما إذا كنِت حامل أو ممكن أن تكوني حاماًل أو ُترضعين رضاعة طبيعية.

• أطلعينا ما إذا قمِت بأي زرع للثدي. 
• أخبرينا ما إذا تم أخذ خزعة من الثدي.

• سيدتي تفادي وضع أي مزيل للعرق أو بودرة أو أي كريم لإلبطين أو على الثديين في 
يوم إجراء الفحص، ألنها تظهر على شكل تكّلسات قد تغير في نتائج الفحص.  

• إذا كنِت ترتدين المجوهرات )األقراط الطويلة أو القالدات( يجب أن يكون سهل 
انتزاعها.

ماهو فحص
الماموغرام؟

يعــد فحــص الماموغــرام مــن الفحوصــات البســيطة 
التــي ال تتطلــب تدخــل جراحــي والتــي مــن الممكــن 
أن تســاعد  فــي الكشــف عــن الســرطان فــي مراحلــه 
المبكــرة. الماموغــرام هــو جهــاز ألخــذ صــورة باألشــعة 
ليــس  اللواتــي  للســيدات  ُيجــرى  للثــدي،  الســينية 
لديهــن أي شــكوى أو أعــراض لســرطان الثــدي، وهــذا 
الفحــص آمــن ، ســريع وغيــر مؤلــم. يتــم الفحــص مــن 
قبــل مجموعــة مدربــة ومحترفــة لضمــان الخصوصيــة 
والراحــة لــِك، ال يوجــد أي تحضيــرات معقــدة تســبق 
لــِك أن تكملــي جدولــِك اليومــي  الفحــص ويمكــن 

بعــد إجــراء الكشــف بطريقــة عاديــة.

الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان الثدي
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األهمية؟
الكشف المبكر يصنع فرق. عندما تقوم المرأة غير المصابة بأعراض سرطان 

الثدي بإجراء الكشف المبكر، يساهم ذلك كثيرًا في زيادة نسبة الشفاء.

الكشف المبكر
لـحيــاة صـحيـة

الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان الثدي
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ما هي عوامل الخطورة؟
• إصابة أحد اقارب الدرجة األولى بالمرض )األم، األخت، اإلبنة(.

• إصابة الوالد أو األخ بسرطان الثدي.
• إصابتِك سابقًا بسرطان الثدي.

.)BRCA2 و BRCA1 وراثتك لجينات تساعد في إصابتك بالمرض )جينّي •
• اإلنجاب األول لِك بعد سن الـ 30.

• إذا بدأ الحيض لديك قبل سن 12 أو انقطاع الطمث بعد سن 55.
• زيادة مفرطة في الوزن.

• عدم ممارسة أي نوع من الرياضة.
• التدخين.

• شرب الكحول.

كيف يمكنني تقليل خطر
اإلصابة بسرطان الثدي؟

• ممارسة الرياضة 150 دقيقة على األقل اسبوعيًا.
• الرضاعة الطبيعية ألطول فترة ممكنة.

• استشيري طبيبك للحد من  الجرعة ومدة العالج الهرموني.
• تقليل التعرض لإلشعاعات والتلوث الطبي.

• عدم التدخين.
• المحافظة على الوزن السليم.

• عدم شرب الكحول.

1%100
يجــب القيــام بالكشــف اذا كان عمــرٍك بيــن 45-69 وال تعانيــن مــن أيــة 

أعــراض )ســواء كان لديــك احــدى هــذه العوامــل أو ال(.
اتصلــي بمركــز االتصــال التابــع لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األّوليــة 

علــى الرقــم 8001112 لحجــز موعــدك.
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متى يجب أن تقومي بالكشف المبكر؟
اذا كنِت بين  45- 69 سنة وال تظهر عليِك أية أعراض فعليِك عمل الكشف 

المبكر. 2

ماهي أعراض سرطان الثدي؟
• كتلة في الثدي.

• كتلة أو أكثر تحت اإلبط.
• تغير في شكل أو حجم أحد الثديين.

• تغيرات  في بشرة الثدي )مثل: االحمرار، التجاعيد، سخونة مرتفعة، سماكة، حكة(.
• تغيرات في حلمة الثدي )مثل إنكماش الثدي، تقرحات أو إفرازات غريبة(.

إذا شعرِت بأحد األعراض المذكورة أعاله،
فعليِك مراجعة طبيبك في المركز الصحي التابع 

لمؤسسة الرعاية الصحية األولية

 1 - الجمعية الوطنية لسرطان الثدي )الواليات المتحدة األميركية(   /   2 - التوصيات الوطنية لوزارة الصحة العامة في دولة قطر 

هل تعلمين؟
أن نسبة الشفاء من
سرطان الثدي عند
 اكتشافه بمرحلة

 مبكرة تصل إلى

1%100 i
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تم افتتاح المراكز التالية للكشف المبكر لسرطان الثدي واألمعاء:

      مركز الوكرة الصحي             مركز لعبيب الصحي
                                 مركز روضة الخيل الصحي  

      الوحدة المتنقلة للكشف المبكر لسرطان الثدي

1

بعنــــوان  واألمعـــــاء،  الثــدي  لـــســـــرطان  الـمبكــــر  الــــــكشف  برنامــــج 
مــن  يتجــزأ  وطنــي  برنامــج  هــو   ، صحيــة" لحيــاة  لمبكــر  ا لكشــف  ا "
االســتراتجية الوطنيــة للصحــة وتنفذه مؤسســة الرعاية الصحيــة األولية، ويهدف 
إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي خدمــات الرعايــة المقدمــة للمجتمــع لتكــون خدمات 
ــع  ــى رف ــة ال ــادئ البرنامــج الوطنــي للســرطان، باإلضاف ــة  تتماشــى مــع مب وقائي
الوعــي داخــل قطــر بأهميــة الفحــص الروتينــي والكشــف المبكــر عــن األمــراض 
بالقيــام  األرواح... وتوصــي وزارة الصحــة  مثــل الســرطان وتأثيــره علــى حمايــة 
بالفحــص المبكــر لســرطان الثــدي كل 3 أعــوام للســيدات مــن  الـــ 45-69 عامــً 
وقــد تــم تخصيــص مراكــز للكشــف المبكــر  فــي المراكــز الصحيــة فــي الوكــرة 
ولعبيــب وروضــة الخيــل بإإلضافــة الــى مركــز متنقــل للكشــف المبكــر واألول مــن 

نوعــه فــي قطــر.

وأهميته للسيدات.
الكشف المبكر لسرطان الثدي
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