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نشرة حملة الكشف المبكر لحياة صحية

كلمة المدير العام
أهاًل بكم في اإلصدار األول من نشرتنا اإللكترونية، ‘الكشف المبكر 

لحياة صحية’!

المبكر  ‘الفحص  برنامج  وتنفيذ  تخطيط  بمهمة  لتكليفنا  نظرًا 
لحياة صحية’، ستعمل مؤسسة الرعاية الصحية األوليةعلى ضمان 
وصول أدق المعلومات المتعلقة بهذا المرض إلى الجمهور وكيف 
هذا  في  نقدمها  التي  الخدمات  من  يستفيدوا  أن  لهم  يمكن 
الصدد. كما تلتزم المؤسسة  بضمان أن تكون مراكزها  المخصصة 
لفحوصات الكشف عن السرطان مجهزًة بأحدث األنظمة والتقنيات، 
فضاًل عن تشغيلها وإدارتها من قبل أطقم طبية على أعلى درجة 

من المهنية.

تتطور تكنولوجيا اليوم  بوتيرة متسارعة، حيث أصبحت  المعلومات 
واألجهزة  الذكية  الهواتف  خالل  من  الجميع  متناول  وفي  متاحة  
على  الجميع  إلبقاء  اإللكترونية  نشرتنا  إطالق  قررنا  لذلك  اللوحية، 
اطالع على آخر األخبار والتطورات، وخصوصًا ً تلك المتعلقة ببرنامج 
عن  المبكر  الكشف  وفحوصات  صحية’  لحياة  المبكر  ‘الكشف 

سرطان الثدي واألمعاء.

وبما أن عملية التواصل برمتها تعتبر طريقًا ذو اتجاهين، لن يقتصر 
عملنا على توفير آخر األخبار واآلراء حول سرطان الثدي واألمعاء، بل 
من  معنا  والتفاعل  فاعل  بشكل  للمشاركة  أيضًا  أنتم  ندعوكم 
خالل مشاركة مالحظاتكم وآرائكم حيال البرنامج على هذه النشرة 
اإللكترونية. واألهم من ذلك، ندعوكم  إلرسال األسئلة حول أي شيء 
وإجراءات  واألمعاء،  الثدي  سرطان  بخصوص  بمعرفته  ترغبون  قد 
فرص  تقليص  وكيفية  السرطان،  عن  المبكر  الكشف  فحوصات 

اإلصابة بهذا المرض.

ونحن متحمسون لسماع آرائكم وأسئلتكم بقدر ما نريد تزويدكم 
بالمعلومات والمعرفة الالزمة.

وفي هذه األثناء، أتمنى قراءًة ممتعة للجميع!

الدكتورة مريم علي عبدالملك
المدير العام

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

افتتح مؤخرًا مركز الكشف 
المبكر لسرطان الثدي واألمعاء 

في مركز لعبيب الصحي
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مارس  شهر التوعية بسرطان األمعاء
انضمت مؤسسة الرعاية الصحية األولية إلى العالم بأكمله لالحتفال 
الماضي.  التوعية بمرض سرطان األمعاء في مارس  بمناسبة شهر 
وعلى مدار  هذا الشهر، قامت المؤسسة بتكثيف جهودها الرامية 
المنقذة  والفوائد  األمعاء  سرطان  مرض  حيال  الوعي  سوية  لرفع 
المرض،  هذا  عن  للكشف  المبكر  الفحص  بها  يتمتع  التي  لألرواح 
وذلك كجزء من مجابهة دولة قطر لهذا المرض الفتاك وجهودها 

المبذولة لضمان صحة وعافية المواطنين والسكان.

الجماهيري  الدعم  لحشد  تهدف  التي   - الجهود  هذه  بذل  وتم 
خلف دعوة الرجال والنساء بعمر ٥٠ عامًا أو أكثر، والذين ال يعانون 
من ظهور أي أعراض، إلجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان 
 )FIT( الكيميائي  المناعي  البراز  لفحص  الخضوع  خالل  من  األمعاء 
–  عبر عدد كبير من الفعاليات والنشاطات والمبادرات في األماكن 
التي تشهد معدالت إقبال عالية كمراكز التسوق، والمساجد، فضاًل 

عن تنظيم مسيرات مشي.

وعلى الرغم من أن  مؤسسة الرعاية الصحية األولية تملك االستعداد 
والتجهيز المطلوب إلنجاز مهماتها. إال أن النجاح واالنتصار في هذا 

الصراع ضد سرطان األمعاء يحتاجان لدعم كامل المجتمع.

الوعي  نشر  في  وساهم  معنا!  دائما  شارك  لذلك، 
وإنقاذ األرواح!

من  أكثر  أو  عامًا   ٥٠ بعمر  عائلتك  أفراد  أحد  أو  أنت  كنت  حال  في 
الذكور أو اإلناث، وال تعاني من ظهور أي أعراض، نحن ندعوك إلجراء 
فحوصات الكشف المبكر عن سرطان األمعاء. ومن الناحية األخرى، 
من  يعانين  ال  اللواتي  من  أكثر  أو  عامًا   45 بعمر  للنساء  بالنسبة 
المبكر  الكشف  فحوصات  إلجراء  ندعوكم  نحن  أعراض،  أي  ظهور 

لسرطان الثدي.

’الكشف  اإلجراءات من خالل حملة  االستفادة من هذه  لكم  يمكن 
المبكر لحياة صحية‘ – مبادرة ترتكز على الفحص الوطني المنظم 
الرعاية  المبكر عن السرطان، تقودها مؤسسة  للمجتمع  للكشف 

الصحية األولية بهدف إنقاذ األرواح.

• عملت مؤسسة الرعاية الصحية األولية بصورة وثيقة مع وزارة األوقاف إلقامة نشاطات 
التوعية بمرض سرطان األمعاء في المساجد.

• أقيمت  منصات تفاعلية خاصة بحملة ‘الكشف المبكر لحياة صحية’ في مراكز التسوق 
التي تشهد إقباال كبيرا مثل ‘الندمارك مول’ و‘فيالجيو’. 

• اقيمت مسيرة مشي “الكشف المبكر طمأنينة لك وألحبائك” يوم السبت 21 مارس 
في ‘قرية كتارا الثقافية’.
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الكشف  لفحوصات  بالخضوع  الراغبين  قوائم  جدولة  تتم 
لالتصال  مالئم  نظام  باستخدام  السرطان  عن  المبكر 

واالستدعاء.

الفئة  ضمن  الراغبين،  على  ينبغي  الذي  الرقم  هو   800  1112
العمرية المحددة، أن يقوموا باالتصال به لتحديد موعد إلجراء 

الفحص.

قاعدة  بتنظيم  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  تقوم  كما 
المؤهلين  والسكان،  المواطنين  لدعوة  وطنية  بيانات 
مرض  عن  الكشف  فحوصات  إلجراء  العمرية،  الفئة  بحسب 

السرطان.

خالل  من  األمعاء  سرطان  عن  الكشف  فحوصات  إجراء  يتم 
.FIT إجراء فحص البراز المناعي الكيميائي

يمكن للراغبين الحصول على مجموعة معدات إجراء فحص 
ومركز  الصحي  الوكرة  مركز  في  الكيميائي  المناعي  البراز 

لعبيب الصحي.

خالل  من  الثدي  سرطان  عن  الكشف  فحوصات  إجراء  يتم 
ومركز  الصحي  الوكرة  مركز  في  الماموجرام  فحص  إجراء 

لعبيب الصحي.
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احجز موعدًا!
قم بالخضوع للفحوصات!

لحملة  التابع  االتصال  بمركز  اتصل 
على  صحية’  لحياة  المبكر  ‘الكشف 

الرقم

800 1112

واألمعاء  الثدي  سرطان  عن  الكشف  فحوصات  إلجراء  األفضل  والفرصة  للتصرف،  المناسب  الوقت  إنه 
الصائب  القرار  اتخذ  التي تستحقونها.  أكثر من أي وقت مضى. امنح نفسك وعائلتك وأحبائك الطمأنينة 

واستفد من خدمات فحوصات الكشف المبكر عن السرطان. 

األقل، وفحوصات الكشف  األمعاء مرة سنويًا على  المبكر عن سرطان  بإجراء فحوصات الكشف  القطرية  العامة  الصحة  ***توصي وزارة 
المبكر عن سرطان الثدي مرًة كل ثالثة أعوام.
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مركز  في  واألمعاء  الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  مركزي  في  ‘الماموجرام’  فحوصات  إلجراء  مواعيد  تحديد  سيتم 
الوكرة الصحي أو مركز لعبيب الصحي.

بعد إكمال االستمارات، ستقوم ممرضة بالتشاور مع  الزائرة ومراجعة إجاباتها  على أسئلة االستبيان.

ستطلب الفنية المختصة بتصوير الماموجرام من  الزائرة الشروع إلى جهاز التصوير الشعاعي للثدي إلجراء التصوير.

وبعدها ستقوم الفنية المختصة بتصوير الماموجرام  باستعراض الصور للتأكد من جودتها.
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نعمل 
على  مستمرة  بصفة 

نقدمها  التي  الخدمات  تحسين 
 ، النهج  هذا  على  ولالستمرار  للجمهور! 

يسعدنا دائما أن نتلقى  مالحظاتكم وآرائكم، 
وأسئلتكم، ومخاوفكم أو الهواجس التي تنتابكم 

حيال سرطان األمعاء والثدي وعملية الفحص. وكوننا 
نهدف إلى  تقديم أعلى مستوى من الخدمات التي يمكن 

أن تساهم بشكل كبير في الوصول إلى مجتمع صحي 
وحيوي في دولة قطر، وتعتبر مشاركتكم الفاعلة في هذا 
اإلطار ذات أهمية كبيرة لنا . فمن خالل هذه  المالحظات 
واآلراء، ستتاح لنا الفرصة لتعزيز خدماتنا وبالتالي تمكيننا 

من خدمة المجتمع بشكل أفضل.
يرجى إرسال كافة  اآلراء والمالحظات واآلراء  

واألسئلة المتعلقة بكم وبصحتكم  إلى 
البريد اإللكتروني  التالي:
 info@screenforlife.qa.

خارطة الطريق

يبدأ الطريق نحو الوصول إلى حالة الطمأنينة لديكم ولدى عائالتكم من مركز االتصال 1112 800 التابع لبرنامج ‘الكشف 
المبكر لحياة صحية’. ونظرًا الهتمام مؤسسة الرعاية الصحية األولية براحة المرضى، فقد خصصت المؤسسة مركز االتصال هذا من 

أجل تفادي انتظار المرضى في صفوف طويلة من أجل  إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء.

             بالنسبة  للزائرات الراغبات  بإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي:

أصوات!
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التصوير  أخصائيي  كبير  عبدالنبي،  محمد  الدكتور  أنا  مرحبًا! 
سرطان  عن  المبكر  الكشف  برنامج  لدى  السريري  الشعاعي 
حيث  األولية،  الصحية  الرعاية  لـمؤسسة  التابع  واألمعاء  الثدي 
إجراء  بعد  المرضى  لها  خضع  التي  الصور  بتحليل  سأقوم 
التصوير  مجال  في  مهنيًا  مسارًا  اخترت  لقد  الفحوصات. 
وثيق  تواصل  على  يجعلني  عماًل  أردت  لطالما  ألني  الشعاعي 
ودعم  مساعدة  في  رغبتي  مع  األمر  هذا  وينسجم  الناس.  مع 

آالمهم بقدر ما أستطيع. المرضى وتخفيف 

سعيدًا  كنت  فريقها،  من  جزءًا  أكون  كي  اختياري  تم  وعندما 
خبرتي  توظيف  بمواصلة  لي  يسمح  األمر  هذا  ألن  للغاية 
عن  المبكر  الكشف  وفحوصات  التشخيص  مجال  في  الطويلة 

الثدي. سرطان 

• ويتمتع برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء، •
الرعاية  مؤسسة  بها  تقوم  التي  األنشطة  سائر  وكذلك 
قطر.  دولة  سكان  لجميع  كبيرة  بأهمية  األولية،  الصحية 
البرنامج،  بها  حظي  التي  والمبهرة  القوية  البداية  ومع 
بشكل  المجتمع  بخدمة  أقوم  كي  أكثر  أتعلم  أن  أنوي 
مركز  تجهيز  حيال  كبيرة  بسعادة  أشعر  أني  كما  أفضل. 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء بأحدث معدات 
فورية  وتشخيصات  نتائج  تقديم  على  القادرة  التشخيص 

ودقيقة.

نجاح  إيجابية في  للمساهمة بصورة  ما بوسعي  أقدم  أن  وأريد 
البرنامج. كما  أتمنى التوفيق لـمؤسسة الرعاية الصحية األولية 

أهدافهم وتطلعاتهم.  لتحقيق  أفراد طاقمها   وجميع 

بالنسبة للزائرين  الراغبين بإجراء فحوصات 
الكشف المبكر عن سرطان األمعاء:

بإجراء جميع  الراغبين  للزائرين  بالنسبة 
الفحوصات:

سيتم إجراء تقييم أولي من قبل طاقم طبي مدرب في 
مركزي الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء في 

مركز الوكرة الصحي أو مركز لعبيب الصحي.

إجراء  بعدها منح كل مريض مجموعة معدات  سيتم 
إلى  ليأخذها   FIT الكيميائي  المناعي  البراز  فحص 
المنزل، جنبًا إلى جنب مع تعليمات االستخدام المناسبة.

ينبغي أن تتم إعادة مجموعة األدوات والعينة المأخوذة 
في أقرب وقت إلى مركز فحوصات الكشف المبكر عن 
أي مركز صحي مدرج على  أو  واألمعاء،  الثدي  سرطان 

الالئحة.

 30 بـ  المحدد  موعدهم  قبل  المرضى  بقدوم  ينصح 
دقيقة.

سيتم إرسال نتائج الفحص  إلى طبيب الرعاية األولية 
الخاص بك.

إلى   المريض  إحالة  ستتم  األمر،  تطلب  حال  وفي 
مؤسسة حمد الطبية إلجراء المزيد من الفحوصات.
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نأمل أن نراكم

قريبـًا!

مستعدون 
لخدمتكم
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إلى  قطر  بدولة  العامة  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  البيانات  أشارت 
كون سرطان األمعاء يعتبر واحدًا من أبرز أنواع السرطان الرئيسية 
في قطر. وأظهرت الفئة العمرية 45 - 50  عام أعلى نسبة لإلصابة 

بسرطان األمعاء عند الرجال والنساء على حد سواء.

تطور  تحفز  أن  لها  يمكن  التي  العوامل  من  العديد  لوجود  ونظرًا 
سرطان األمعاء، إليكم بعضًا من اقتراحات طاقمنا الطبي لتقليص 

هذه المخاطر:

• ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، وبحد أدنى يبلغ  
١٥٠ دقيقًة أسبوعيًا.

الفواكه  من  متنوعًة  مجموعًة  يتضمن  غذائي  نظام  اتباع   •
والخضروات، مع التركيز على الدهون الصحية.

• الحفاظ على وزن صحي.

• اإلقالع عن التدخين في حال كنتم من المدخنين.

وفي حين ال يمكن إقصاء مخاطر اإلصابة بسرطان األمعاء كليًا، تعزز 
البراز  إجراء فحص  األمعاء من خالل  الكشف عن سرطان  فحوصات 
المناعي الكيميائي FIT من فرص الكشف المبكر عن المرض. وفي 
مكافحة  ’تحالف  يشير  مبكر،  وقت  في  المرض  تشخيص  تم  حال 
المرض في مرحلة مبكرة يصل  اكتشاف  أن  إلى  القولون‘  سرطان 

بنسبة الشفاء من هذا المرض إلى  %90.
 

بإرسال  )قوموا  مجابة  استفساراتك 
مؤسسة  أطباء  إلى  إستفساراتكم 

الرعاية الصحية األولية(

يتواجد أطباء مؤسسة الرعاية الصحية األولية على الدوام لتقديم 
فضاًل  واألمعاء،  الثدي  سرطان  حول  وأهميًة  دقًة  المعلومات  أكثر 
عن الفوائد المنقذة لألرواح لفحوصات الكشف المبكر عن سرطان 

الثدي واألمعاء.

المرضين  هذين  حول  المعلومات  من  المزيد  على  باالطالع  قوموا 
مستنيرة  قرارات  التخاذ  بحاجة  وعائالتكم  أنتم  عالجهما.  وكيفية 
تساعدكم على مقاومة المرض وتمكنكم من قضاء أجمل األوقات 
معًاه. تذكروا أن األطباء متواجدون على الدوام. لذا وجهوا أسئلتكم 

إلى البريد اإللكتروني  التالي:

askthedoctor@screenforlife.qa
وسيسعد األطباء كثيرًا باإلجابة عليها.

إن  الحفاظ على عقل وجسد سليمين وصحيين يقلص من مخاطر 
المحافظة  المرء  على  يجب  ذلك،  على  وبناًء  بالسرطان.  اإلصابة 
البدني، واتباع نظام غذائي  التمارين الصحية  والنشاط  أداء  على 
البدني  النشاط  ويساعد  مناسب.  وزن  على  والحفاظ  صحي، 
المنتظم على التحكم بالوزن، كما أنه يعزز الحفاظ على مستويات 
حين  وفي  المناعي.  الجهاز  نشاط  ويحسن  الهرمونات  من  صحية 
شامل،  بفهم  الغذائي  والنظام  السرطان  بين  العالقة  تحظى  ال 
أنماط  الطعام على تعزيز  لتناول  اتباع نمط صحي  تساعد مسألة 
اإلصابة  مخاطر  تقلص  أن  يمكن  كما  إجمالية،  بصورة  صحية  حياة 
أخصائيي  أو  األطباء  استشارة  المرضى   على  وينبغي  بالسرطان. 
التغذية بخصوص النظام الغذائي. ومن خالل الجمع بين النشاط 
من  المرء  يتمكن  الصحي،  الغذائي  والنظام  المنتظم  البدني 

الحفاظ على وزن صحي مناسب.

وإليكم بعض النصائح للحفاظ 
على رشاقتكم وصحتكم:

• دقيقة •  ١٥٠ لممارسة  البالغون  يهدف  أن  ينبغي  أدنى،  كحد 
أسبوعيًا من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقًة أسبوعيًا 

من التمارين الرياضية الشاقة.

• ممارسة التمارين الرياضية 3 أو 4 مرات في األسبوع بمعدل 30  •
أو 40 دقيقة لكل مرة.

• من • أكثر  الرياضية  التمارين  ممارسة  األطفال  على  ينبغي 
البالغين، أي ما ال يقل عن 60 دقيقة يوميًا من التمارين الرياضية 

المعتدلة أو الشاقة.

• اإلصابة • مخاطر  من  يقلص  الذي  الغذائي  النظام  يشدد 
بالسرطان على تناول مزيج من الفواكه والخضروات، كما يركز 
على الحبوب الكاملة، واألسماك، والدواجن، والبقوليات، والبذور، 

والمكسرات.

• ينبغي على المرء تجنب أو تخفيض استهالك بعض المواد – •
يمكن لمنتجات التبغ واإلفراط في استهالك الكحول أن تتسبب 

بآثار عكسية خطيرة.

• في حال كنتم من المدخنين، فكروا باإلقالع عن التدخين.•

• وإن كنتم ممن يتناولون المشروبات الكحولية، ينصح بشدة أن •
تتوقفوا عن تناولها من أجل تجنب اإلصابة بالسرطان.

الـصحـة والـعـافيـة مشـورة الـطبيب



نشرة حملة الكشف المبكر لحياة صحية

الصفحة الترفيهية
حان وقت المرح!

لنرى مدى جودة قراءتكم إلصدارنا األول من هذه النشرة اإللكترونية عبر
تقديم اإلجابة بشكل صحيح على بعض األسئلة:

ما هي المناسبة الصحية التي تم االحتفال بها خالل شهر مارس؟. 1
من هو كبير أخصائيي التصوير الشعاعي في مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء؟ . 2
ما هو رقم مركز االتصال الخاص ببرنامج 'الكشف المبكر لحياة صحية'؟. 3
كيف يتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان األمعاء؟. 4
عند بلوغ أي عمر يجب أن يقوم الرجال والنساء بإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان األمعاء؟. 5

أرسلوا إجاباتكم إلى البريد اإللكتروني: info@screenforlife.qa، واحصلوا على فرصة للفوز بالعديد من الجوائز القيمة!

تذكروا دائمًا أن تحافظوا على صحتكم.

مراكزنا


