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The summer has been an eventful 
period for us at PHCC, packed with new 
initiatives and activities aimed at the 
further promotion of the ‘Screen for Life’ 
program.

A key highlight over the past few months 
has been the opening of our latest screening 
clinics in Qatar. Following the successful 
inauguration of the Al Wakra Breast & Bowel 
Cancer Screening Center, we also opened 
a screening suite in the Leabaib Health 
Center. Both of these facilities will grow our 
reach within Qatar as part of our efforts in 
raising awareness for cancer screening as 
well as offer a range of medical care. These 
centers have opened in quick succession, 
surpassing our expectations, and I would 
like to give my thanks to the efforts of every 
member of the PHCC team in achieving 
this. Look out for our third facility planned 
at Rawdat Al Khail.

Supporting the work carried out through 
our health centers, PHCC has launched 
Qatar’s first Mobile Screening Unit 
that is currently progressing around 
various locations in the country, further 
promoting the ‘Screen for Life’ program 
within local communities. You can read 
further details about this within the pages 
of this newsletter.

The momentum continued with a series 
of tactical interactive workshops with the 
Qatar Businesswomen Forum, a workshop 
for women in conjunction with the Al Hiba 
Group, and a separate one at the Audi 
Complex School for teachers and parents. 
We also signed a new partnership with 
Qatar Central Municipal Council. Through 
this new alliance the council will help 
PHCC establish breast and bowel cancer 
screening awareness booths at malls 
and also engage with PHCC at events 
organized by The Council.

We are confident that all these initiatives 
will go a long way to further enable 
PHCC to effectively and efficiently 
deliver cancer screening services to 
everyone across the country. Healthy 
citizens play an important part in the 
growth and development of a country 
and community-based care serves as a 
foundation for national awareness.

Here’s wishing everyone of 
you a Happy & Healthy life!

 

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC
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Managing Director’s Desk  



Screening Goes Mobile
PHCC Launches Qatar’s First 
Mobile Screening Unit
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Primary Health Care Corporation has 
taken a vital and significant leap forward 
in promoting breast and bowel cancer 
screening awareness with the launching of its 
Mobile Screening Unit, under the patronage 
of HE Dr. Hanan Mohammad Al-Kuwari, 
Minister of Public Health. It is the first of 
its kind in Qatar and will initially focus on 
offering mammography with a view to 
extending it to other services. The Mobile 
Unit is programed to visit various Health 
Centers as per a pre-determined schedule.

Manned by highly skilled healthcare 
professionals, trained to efficiently operate 
the facility’s state-of-the-art equipment, 
the Mobile Unit takes screening services 
to the public who cannot make it to 
the centers. Patients can rest assured 

that screening will be conducted in the 
utmost privacy by a female radiologist 
and trained nurses, who will provide on-
the-spot information and responses to 
all questions from patients about the 
examination process. 

The Unit will also act as a vehicle to 
create awareness in public places and 
strengthen PHCC’s marketing efforts at 
events and other initiatives.

Appointments
for screening in the
Mobile Unit can be
made by calling our

Cancer Screening
Call Center on

800 1112
in advance.



A Period of Achievements
Major Milestones
The past few months have been a busy 
time for the entire team at PHCC.

We have made significant progress in 
achieving our goal of taking cancer 
screening awareness to as wide as an 
audience as possible. Best of all, we seem 
to be winning the battle against cancer.

Today PHCC can celebrate a catalogue of 
achievements in its fight against cancer 
throughout the State of Qatar that have 
been attained in a short period of time. 
 
Key achievements include:

Formal inauguration of the Al Wakra 
Breast & Bowel Cancer Screening 
Center, marking a significant milestone 
in spreading our population-based 
program.

Opening of the Screening Suite at 
Leabaib Health Center. The state-of-
the-art Screening Suite (resembling 
a spa) features a private and 
comfortable mammography room 
and four bowel screening rooms. 
Both the above facilities opened in 
just three months. 

A third facility planned for Rawdat Al 
Khail is scheduled to open soon.

Major healthcare breakthrough came 
with the opening of Qatar’s first 
Mobile Breast Screening Unit.

Launch of a series of interactive 
workshops, schools awareness, and 
more.

Celebrated Nurses Day with an 
educative Health Clinic at Qatar 
University where the Breast & Bowel 
Screening Program raised awareness 
among students and parents about 
the importance of early screening. As 
well as holding a celebration with Al 
Wakra & Al Leabaib Health Centers 
nurses.

Held a lecture and workshop to 
honour Doctor’s Day. The workshop 
focused on the role of screening, 
processes, appointments, bookings 
and referrals. It was held at Al Wakra 
and Leabaib Health Centers.

New partnership signed with Qatar 
Central Municipal Council. Through 
this new alliance The Council will help 
PHCC establish screening booths at key 
hypermarkets and also engage with 
PHCC at events organized by The Council.

With these sustained efforts and 
the encouraging results PHCC feels 
confident about winning the war against 
cancer. Evidence across the world 
shows that early detection through 
screening, more effective treatments, 
and reduction of exposure to risk 
factors has contributed significantly to 
reducing the spread of cancer.
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1. What motivated you to pursue a career in 
the medical field?
In Hungary where I grew up and was 
educated, there is a tradition of having 
dynastic professions where the job is 
passed on from father to son. In my case, 
my father was an army man, a strict 
disciplinarian and yet gentle at heart. 
The first thought of being a doctor crossed 
my mind when I was a small child waiting 
for a GP check-up in the waiting area. I 
was initially filled with a lot of fear and 
apprehension, but then it occurred to me 
that if I became a doctor I could heal my 
children and other people and this was 
the best way I could do it. 

2. What are your thoughts about joining 
PHCC and the Breast & Bowel Cancer 
Screening program?
Fortunately I have already done this 
twice before. Firstly with the National 
Screening Program in Hungary where our 
breast unit was one of the first screening 
units in Hungary following the European 
guidelines. Later, I worked as a Breast 
Radiologist in the United Kingdom, where 
I adapted to the British system. It is 
indeed an honor to be a part of the PHCC 
Screening Program. It is the first national 
wide screening program in this region and 
my aim is to contribute to it by bringing 
in my international experience. The aim 
of both breast and bowel screening is the 
same - early detection can lead to early 
cure! 

3. What motivates you the most in working 
for the program and why? 
As I said above, I like challenges. To start 
and implement something new is a soul 

satisfying experience in itself. It’s facing 
the difficulties, overcoming the technical 
hitches and yet be able to provide high 
quality work at the same time which is the 
hardest part of a job. I am trying to do this 
to the best of my ability. But let me tell 
you, I am a hunter, a cancer hunter and 
teaching the women and helping them 
through the whole process is the most 
important part of my professional life.

4. How do you see your journey going so far?
To be honest, Qatar’s cultural differences, 
distant location, weather conditions etc… 
was at first a concern. But I took it up 
as another challenge. Initially, I wasn’t 
sure that we would be able to motivate 
women to be part of this screening 
program but gradually the women started 
coming forward. They see this as an 
amazing opportunity for them to save 
their lives through early cancer detection 
by screening. Of course, there is a lot of 
work ahead of us and I am really looking 
forward to this bright future of breast 
screening in Qatar.

5. How do you see the response to 
screening from patients?
I must say that I am extremely proud of 
the Qatari women. They are strong, proud 
of their heritage and are not afraid to step 
into something new. They are keen to apply 
the knowledge about breast screening in 
other parts of the world to their own lives. 
Now they have the opportunity to make 
use of screening mammograms at their 
doorstep we can be confident of building 
a healthier future and a healthier nation.

At Your SERVICE

PHCC talks to International Radiologist 

Dr. Aron Sraj
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With October being the Breast Cancer 
Awareness Month it is again important to 
reiterate that early breast screening can detect 
cancer before it has a chance to progress into 
later stages that are harder to treat. Your choices 
can make an impact on your health — and bring 
peace of mind to you and your family.

One of the best ways in early detection is 
being aware of the symptoms. While these 
could indicate a number of medical conditions 
besides cancer, it is advisable to be aware and 
contact a medical provider to get an accurate – 
and early – diagnosis.

Symptoms of Breast Cancer to be aware of 
include:

A persistent lump in the breast

One or more lumps in the armpit.

Changes in the shape or size of the breasts, 
such as swelling or shrinking, particularly if 
only one breast changes.

Breast skin changes, such as dimpling, 
puckering, redness, increased warmth, 
visible veins, or itching.

Nipple changes, such as sudden inversion, 
discharge, or scaling.

Even if you have no obvious symptoms, if you 
are a woman aged 45 or above, we recommend 
you undertake breast cancer screening every 
three years.

A mammogram is not something to be worried 
about, in fact, breast cancer screening is simple 
and non-invasive, ensuring comfort and privacy 
at all times.

Highly trained female healthcare professionals 
review previous medical history concerning 
your breasts before taking a low-does X-ray. 
At PHCC we use digital mammography, which 
provides clearer and faster results.

Early Breast Screening Can Save Lives

Breast Cancer Awareness Month



To mark Breast Cancer Awareness Month this October, PHCC and its Breast & Bowel 
Screening Program, ‘Screen for Life’, has organized and is taking part of a number of 
events and activities around Qatar.

The Mobile Van will be travelling 
around Qatar promoting early 
screening and awareness of the 
‘Screen for Life’ program. Look for 
the Mobile Screening Unit at the 
following Malls: Ezdan Mall, Gulf 
Mall, Villaggio Mall and Landmark 
Mall. All PHCC Health Centers will be 
raising awareness on Breast Cancer 
through various activities. Look out 
for those when you visit the centers.

‘Screen for Life’ will offer guidance, 
promoting awareness and offering 
support to anyone concerned 
about breast cancer.

1-31 October – various locations

‘Screen for Life’ Marketing and 
Education team will be joining a 
panel of experts during an Al Khor 
Housing Community lecture on 
breast cancer and the importance 
of early screening. A number of 
specialized liaison staff will be 
on-hand to offer guidance and 
support. In addition, PHCC will be 
showcasing its Mobile Screening 
Unit and providing immediate 
screening and mammograms on 
the day. 

The ‘Screen for Life’ program 
will make small presentations 
during the Qatar National Library 
Awareness campaign in students 
centre at Qatar Foundation, offering 
collaterals as well as being joined 
by the Mobile Screening Unit.

‘Screen for Life’ will offer guidance, 
promoting awareness and offering 
support to anyone concerned 
about breast cancer.

The two day conference will offer 
a number of speakers and sessions 
providing awareness, latest 
updates and further information. 
Attendees will be given collaterals 
and will be invited to visit the 
Mobile Screening Unit that will 
be present during the conference 
and will offer screening services.

The ‘Screen for Life’ program will 
be conducting a speaker session 
and offering attendees collaterals. 
PHCC’s Mobile Screening Unit will 
be there also to provide immediate 
screening on the day.

Breast Cancer Awareness Month Activities
Be Part of it and Raise Awareness Yourself!

1-17
October

Gulf Mall & 
Ezdan Mall

15 October
Qatar 

National 
Library

8 October
Al Khor 
Housing 

Community 
Lecture

16-31 
October
Villaggio 

Mall & 
Landmark 

Mall

1-31
October
Various 

Locations

18 October
College 
of North 
Atlantic

28 & 29 
October

Qatar Cancer 
Society 

Conference
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“Superfoods”
The Secret to Good Health

Have you ever looked inside your shopping 
trolley and thought “Am I really eating 
healthy foods?” Time to think again and 
consider a change to superfoods. These 
are mainly plant-based foods but also 
include fish and dairy. They are thought 
to be nutritionally dense thus good for 
one’s health. 

Your Superfoods Shopping List

Beans, berries, broccoli, oats, kale, 
oranges, pumpkin, salmon, soy, spinach, 
tea (green or black), tomatoes, turkey, 
walnuts, yogurt.

So what are the benefits of these 
‘superfoods’?

Helps to ward off diseases, including 
cancer, and helps to live longer, 
healthier lives.

Some of the nutrients that superfoods 
contain include antioxidants thought 
to keep cancer at bay.

They contain healthy fats to prevent 
heart disease, fiber to prevent 
diabetes and digestive problems.

Help to lower cholesterol and reduce 
the risk of heart disease.

Some are rich in phytochemicals, the 
chemicals in plants responsible for 
deep colours and smells which have 
numerous health benefits.

So make the decision today. Visit your 
supermarket and stock up. These foods 
are powerful enough to avoid cancer. And 
as an added bonus, puts you in a better 
mood. A healthy diet that incorporates 
a variety of the superfoods mentioned 
above will help you maintain your weight, 
fight disease, and live longer. 

HEALTH &
       WELLBEING
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Get Involved - Help a Great Cause

Assist us in spreading the word that early detection can help early treatment
and cure bowel cancer. By creating awareness you can help save lives!

Stay Informed,
STAY HEALTHY!
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 1   We are Winning the War Against Cancer

Early detection through screening, more effective treatments, reduction of exposure 
to risk factors and equal care for people diagnosed with cancer have contributed 
significantly to reducing the spread of cancer across most countries.

2   Cancer is Not One Disease, but Dozens of Diseases

Cancer is a group of more than 100 different diseases characterized by the uncontrolled, 
abnormal growth of cells that form a tumor. Benign (non-cancerous) tumors may grow, 
but they do not spread to other parts of the body and are usually not life threatening. 
Malignant (cancerous) tumors grow and invade other tissues in the body. Cells from 
malignant tumors can also break away and travel to other parts of the body. There are 
a few cancers, such as blood cancers, that do not form tumors. 

The war on cancer 
has gathered 
momentum through 
the work of geneticists, 
molecular biologists, 
epidemiologists, 
chemists, physicians 
and cancer centers 
around the world.
Here are five fast facts 
to keep you up-to-date 
on the cancer front:

Share them with your 
family and friends.

FACING
THE FACTS. 



3   Early Detection is Key

Some cancers can be found early on xray or scans or laboratory tests (such as breast 
or bowel cancer) before they can be felt or seen on self examination. A combination of 
these approaches is the most effective strategy for early detection, and early detection 
increases the likelihood of effective treatment and cure.

4   Some Cancers can be Prevented

Cutting out cigarettes and other forms of tobacco, staying in the shade and using 
sunscreen can lower skin cancer risk. Reducing your intake of high fat foods and increasing 
dietary fiber may reduce cancer risk. Limiting alcohol consumption, maintaining ideal 
body weight and including exercise as part of daily activities can also lower cancer risk.

5   There are Four Primary Cancer Treatments

The primary cancer therapies are surgery, chemotherapy, radiation and biologic therapy. 
Cancers respond differently to various types of treatment, and people with the same 
cancer may respond differently to the same treatment. Early-stage cancers may need 
different therapies than later-stage cancers. 
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Be a Cancer Specialist

Enter our Cancer Quiz Challenge

Step inside a doctor’s white coat and test your 
knowledge of these cancer trivia questions. It’s 
fun and can be quite handy in certain situations. 
Come on, impress us.

 1   Cancer is the result of the uncontrolled   
     growth of abnormal cells anywhere in the 
     body. True or False?

2  Across the globe, __________ is the most 
common type of cancer that kills men.

3  Worldwide, ___________________ is the most common cancer that kills women.

4  Artificial sweeteners are linked to certain kinds of cancers. True or False?

Send your answers to
info@screenforlife.qa
and get a chance to 

attractive prizes
Win

We Care
You Matter,



نشرة حملة الكشف المبكر لحياة صحية ١١

كن أخصائياً في السرطان
شارك في تحدي اختبار السرطان الخاص بنا

بهــذه  معرفتــك  واختبــر  األبيــض  الطبيــب  معطــف  ارتــِد 
األســئلة البســيطة عــن الســرطان. إنهــا ممتعــة وقــد تكــون 
مفيــدة للغايــة فــي حــاالت معينــة. هــل تقبــل التحــدي بإثــارة 

بمعرفتــك؟ إعجابنــا 

يحدث السرطان نتيجة لنمو غير منضبط لخاليا غير   1 
طبيعية في أي مكان في الجسم. صح أو خطأ؟

على امتداد العالم، ______________ هو النوع األكثر   2
شيوعًا من السرطان الذي يفتك بالرجال.

في كل أنحاء العالم، _____________________ هو السرطان األكثر شيوعًا الذي يفتك بالنساء.   3

ترتبط الُمحليات الصناعية ببعض أنواع السرطانات. صح أو خطأ؟  4

أرسل إجاباتك إلى
العنوان اإللكتروني

info@screenforlife.qa
واحصل على فرصة

  بجائزة مميزة. 

صحتك
        تهمنا

للفوز



         الكشف المبكر مفتاح الحلول

يمكــن الكشــف عــن بعــض الســرطانات مــن خــالل الفحــوص الجســدية مثــل التصويــر الطبقــي أو التحاليــل 
المخبريــة )مثــل ســرطان الثــدي أو األمعــاء(. وبمــزج هــذه األســاليب تتكــون لدينــا اســتراتيجية ناجحــة فــي الكشــف 

المبكــر، والكشــف المبكــر يزيــد مــن احتماليــة العــالج الفّعــال. 

         ثمة إمكانية لمنع حدوث بعض السرطانات 

يمكــن لالســتغناء عــن الســجائر وغيرهــا مــن أشــكال التبــغ، والبقــاء فــي الظــل واســتخدام مســتحضرات الوقايــة 
مــن الشــمس، أن يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الجلــد. كمــا إن اإلقــالل مــن تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي علــى 
نســب مرتفعــة مــن الدهــون، وزيــادة األليــاف الغذائيــة، يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان. وممــا يمكنــه أيضــًا أن 
يخفــض خطــر االصابــة بالســرطان الحــدُّ مــن اســتهالك الكحــول، والمحافظــة علــى وزن الجســم، أو عــدم اكتســاب 

الــوزن كشــخص بالــغ، مــع إدراج ممارســة الرياضــة كجــزء مــن النشــاطات اليوميــة.

        هناك أربعة عالجات أساسية للسرطان 

تعتبــر الجراحــة والعــالج الكيمــاوي واإلشــعاعي والمعالجــة الحيويــة العالجــات األساســية للســرطان. وتتجــاوب 
أنــواع الســرطانات بشــكل متبايــن ألنــواع العــالج المختلفــة، كمــا أن اســتجابة األشــخاص المصابيــن بنفــس النــوع 
مــن الســرطان قــد تختلــف لنفــس العــالج. وقــد تحتــاج بعــض أنــواع الســرطان فــي مراحلهــا المبكــرة إلــى عالجــات 

تختلــف عــن تلــك التــي تحتاجهــا الســرطانات فــي مراحــل متأخــرة. 

3
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        إننا نسير على طريق النصر في حربنا ضد السرطان

أســهم الكشــف المبكــر مــن خــالل الفحــص، والعالجــات األكثــر فعاليــة، والحــّد مــن التعــرض لعوامــل الخطــورة 
وتقديــم القــدر المتســاوي مــن العنايــة بالمصابيــن بالســرطان، فــي الحــد مــن انتشــار الســرطان فــي أرجــاء معظم 

البلــدان بشــكٍل كبيــر. 

        ليس السرطان مرضًا واحدًا، إنما عشرات األمراض 

الســرطان ليــس مرضــًا واحــدًا، ولكــن العشــرات مــن األمــراض. الســرطان هــو مجموعــة مــن أكثــر مــن مئــة 
مــرض مختلــف، ويتمثــل المــرض بنمــو غيــر طبيعــي وغيــر منضبــط للخاليــا التــي تشــكل الــورم. وبعــض أنــواع 
الســرطان، كســرطان الــدم، ال تشــكل أورامــًا. وقــد تنمــو بعــض األورام الحميــدة )غيــر ســرطانية(، ولكنهــا ال 
تنتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم، وال تشــكل فــي العــادة تهديــدًا للحيــاة. أمــا األورام الخبيثــة )الســرطانية( 
ــا األورام الخبيثــة أن تنقســم وتنتقــل  فهــي تنمــو وتغــزو األنســجة األخــرى فــي الجســم. كمــا أنــه بمقــدور خالي

إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم.

اكتسبت الحرب على 
السرطان زخمًا كبيرًا من 
خالل أعمال علماء الوراثة 

وعلماء البيولوجيا الجزيئية، 
وعلماء األوبئة والكيميائيين 

واألطباء ومراكز السرطان 
حول العالم. ونورد تاليًا 

خمس حقائق سريعة 
لتبقيكم على إّطالع بآخر 
المستجدات على جبهة 

مواجهة السرطان: 

أطلع عائلتك 
وأصدقاءك عليها

مواجهة
الـواقـع

١
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شارك معنا – وساعد في قضية مهمة

ساعدنا في نشر معلومة أن الكشف المبكر يمكن أن يساعد العالج المبكر ويشفي من السرطان.
يمكنك المساعدة في إنقاذ حياة  من خالل نشر التوعية!

كن على إطالع،
وكن بصحة جيدة!

٨ نشرة حملة الكشف المبكر لحياة صحية



“األطعمة الخارقة” سّر الصحة الجيدة 

بــك  الخاصــة  التســوق  عربــة  فــي  مــرة  نظــرت  هــل 
الصحيــة؟”  األطعمــة  أتنــاول  أنــا حقــًا  “هــل  وفكــرت 
حــان الوقــت كــي تعيــد التفكيــر وتأخــذ فــي االعتبــار 
إلــى األطعمــة الصحيــة. وتتكــون األطعمــة  التحــول 
كذلــك  تضــم  ولكنهــا  نباتــي،  أصــل  مــن  الصحيــة 
األســماك ومنتجــات األلبــان. كمــا ُيعتقــد بأنهــا تحتــوي 
ــي فهــي مفيــدة  علــى قيمــة غذائيــة مكّثفــة وبالتال

اإلنســان.  لصحــة 

قائمة تسوقك من األطعمة الصحية
  

واللفــت  والشــوفان  والقرنبيــط  والتــوت  الفــول 
والبرتقــال والقــرع وســمك الســلمون وفــول الصويــا 
والســبانخ والشــاي )األخضــر أو األســود( والطماطــم، 

واللبــن. والجــوز  الرومــي  والديــك 

فما فوائد هذه “األطعمة الخارقة”  إذًا؟
 

تساعد على درء األمراض، بما فيها السرطان، كما 
تساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

الصحـــــة والعافية 

نشرة حملة الكشف المبكر لحياة صحية٧

بعــض المــواد الغذائيــة المحتويــة علــى األطعمــة 
الخارقــة تشــمل المــواد المضــادة لألكســدة التــي 

ُيعتقــد أنهــا تقــي مــن الســرطان.

تحتــوي علــى دهــون صحيــة لمنــع أمــراض القلــب، 
واألليــاف لمنــع الســّكري والمشــاكل الهضميــة.

الكوليســترول  مســتوى  خفــض  علــى  تســاعد 
القلــب. بأمــراض  اإلصابــة  مخاطــر  مــن  والحــّد 

بعضهــا غنــي بالكيماويــات النباتيــة، حيــث توصــف 
مســؤولة  بكونهــا  النباتيــة  الكيماويــة  المــواد 
عــن األلــوان والروائــح والتــي تتمتــع بفوائــد صحيــة 

متعــددة.

لقــد حــان وقــت اتخــاذ القــرار وزيــارة أماكــن التســوق 
الخاصــة وشــراء الخضــراوات الصحيــة. هــذه األطعمــة 
ــى  ــة إل ــة بمــا يكفــي لتجنــب الســرطان. وباإلضاف قوي
ذلــك تجعلــك فــي مــزاج أفضــل. ويســهم اتبــاع نظــام 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  بيــن  يــوازن  صحــي  غذائــي 
المحافظــة  فــي  أعــاله  المذكــورة  الصحيــة  األطعمــة 
علــى وزنــك ومكافحــة المــرض والعيــش مــدة أطــول. 



بمناســبة أن شــهر أكتوبــر هــو شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي، تنّظــم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل 
برنامــج ‘’الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة‘’ عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة فــي قطــر كالتالــي:

ســوف تقــوم الوحــدة المتنقلــة بزيــارة عــدد 
التجاريــة  والمراكــز  الصحيــة  المراكــز  مــن 
المبكــر  بالكشــف  للتوعيــة  الدولــة  فــي 
صحيــة‹  لحيــاة  المبكــر  ›الكشــف  وبرنامــج 
للكشــف  المتنقلــة  الوحــدة  عــن  ابحثــوا 
مــول  إزدان  التاليــة:  المــوالت  فــي  المبكــر 
والندمــارك  مــول  وفيالجيــو  مــول  وجلــف 
مــول. كمــا ســتقوم جميــع المراكــز الصحيــة 
التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
بالتوعيــة بســرطان الثــدي مــن خــالل العديــد 
مــن األنشــطة. ترقبــوا هــذه األنشــطة عنــد 

الصحيــة. للمراكــز  زيارتكــم 

لحيــاة  المبكــر  ’الكشــف  برنامــج  ســيقدم 
لــكل  والدعــم  والتوعيــة  المشــورة  صحيــة‘ 
مجمعــي  فــي  الثــدي  بســرطان  المهتميــن 
إمكانيــة  مــع  مــول  وإزدان  مــول  الجلــف 
تســجيل الراغبيــن القيــام بالكشــف المبكــر.

لحيــاة  المبكــر  ’الكشــف  برنامــج  ســيقوم 
صحيــة‘ بالمشــاركة فــي ورشــة توعويــة حــول 
ســرطان الثــدي، أعراضــه، مخاطــره وكيفيــة 
فــي  الطبــي  المركــز  مــع  بالتعــاون  تفاديــه 
مجمــع الخــور الســكني، حيــث ســيوفر كذلــك 
لكــي  المبكــر  للكشــف  المتنقلــة  الوحــدة 
تتمكــن الســيدات بعمــر 45 ومــا فــوق مــن 
القيــام بفحــص الماموغــرام خــالل هــذا اليــوم.

أنشطة شهر التوعية بسرطان الثدي
شاركونا هذا الشهر لتعزيز التوعية
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المبكــر  ’الكشــف  برنامــج  ســيقدم 
لحيــاة صحيــة‘ عروضــًا توعويــة مبســطة 
بمكتبــة  الخاصــة  التوعيــة  حملــة  خــالل 
قطــر الوطنيــة، حيــث ســيقدم محاضــرة 
توعويــة باإلضافــة إلــى مشــاركة الوحــدة 

المبكــر. للكشــف  المتنقلــة 

ســيقدم برنامــج ’الكشــف المبكــر لحيــاة 
صحيــة‘ المشــورة والتوعيــة والدعــم لــكل 
المهتميــن بســرطان الثــدي فــي مجمعي 

فيالجيــو والندمــارك مــول.

المبكــر  ’الكشــف  برنامــج  ســيقوم 
لحيــاة صحيــة‘ بالمشــاركة فــي محاضــرة 
تنظمهــا كليــة شــمال األطلنتــي و يقــدم 
للحضــور فرصــة مشــاهدة وحدة الكشــف 
فحوصــات  توفيــر  و  المتنقلــة  المبكــر 

الماموغــرام.

ســيقدم المؤتمــر الــذي يعقــد علــى مــدى 
يوميــن عــددًا مــن المتحدثيــن وجلســات 
ومعلومــات  المســتجدات  وآخــر  توعيــة 
إضافيــة حــول ســرطان الثــدي. وســيحصل 
الخاصــة  التطــورات  آخــر  علــى  الحضــور 
بالبرنامــج وخدماتــه وفرصــة لالطــالع علــى 
وحــدة الكشــف المبكــر المتنقلــة و اجــراء 

فحوصــات الماموغــرام.



مــن  الثــدي،  بســرطان  التوعيــة  شــهر  أكتوبــر  ألن  نظــرًا 
المهــم أن نؤكــد علــى أن الكشــف المبكــر يمكــن أن يحــّدد 
وجــود األورام الســرطانية فــي مراحلهــا األولــى حيــث يكــون 

العــالج أســهل.

الكشــف  طــرق  أفضــل  مــن  األعــراض  مــن  التنّبــه  ويعتبــر 
ــى  ــى الرغــم مــن أن هــذه األعــراض قــد تشــير إل المبكــر، وعل
عــدد مــن الحــاالت الطبيــة، إال أنــه ينصــح بــأن يكــون الشــخص 
الخدمــات  مــزودي  أحــد  مــع  والتواصــل  بهــا  معرفــة  علــى 

ومبكــر. دقيــق  تشــخيص  علــى  للحصــول  الطبيــة 

وتجــدون فيمــا يلــي أعــراض ســرطان الثــدي الواجــب 
االنتبــاه إليهــا:

كتلة في الثدي.

كتلة أو أكثر تحت اإلبط.

تغّير في شكل أو حجم أحد الثديين.

تغّيرات  في بشرة الثدي
(مثل: االحمرار، التجاعيد، سخونة مرتفعة، سماكة، حكة).

تغّيرات في حلمة الثدي
(مثل إنكماش الثدي، تقرحات أو إفرازت غريبة).

 
وإذا كنــِت  فــي الـــ45 مــن العمــر أو أكثــر ننصحــِك بالقيــام 
بالكشــف المبكــر لســرطان الثــدي كل ثالثــة أعــوام، حتــى إن 

لــم يكــن لديــك أي مــن األعــراض الواضحــة.

وال يعتبــر تصويــر الثــدي أمــرًا مقلقًا، وفي الواقع، فإن الكشــف 
المبكــر عــن ســرطان الثــدي يعتبــر بســيطًا وال يتطلــب تدخــاًل 

جراحيــًا، مــع ضمــان الراحــة والخصوصية طــوال الوقت.

يتمتعــن  اللواتــي  الصحيــة  الرعايــة  أخصائيــات  وتقــوم 
بمســتوًى عــاٍل مــن التدريــب بمراجعــة التاريــخ الطبــي قبــل 
الرعايــة  مؤسســة  فــي  ونقــوم  الماموغــرام.  صــورة  أخــذ 
ــذي  ــر الرقمــي للثــدي وال ــة باســتخدام التصوي ــة األولي الصحي

وأســرع. أوضــح  نتائــج  يوفــر 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي
كفيل بإنقــاذ حياة المصابين
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شهر لتعزيز التوعية عن سرطان الثدي



1.  ما الذي دفعك لمتابعة المهنة
     في المجال الطبي؟

ثمــة تقليــد فــي هنغاريــا، البلــد الــذي نشــأت وتعلمــت 
فيــه، وهــو وجــود مهنــة معّينــة لــكل أســرة، حيــث 
ــد. وفــي حالتــي،  ــى الول ــد إل ــة مــن الوال تنتقــل المهن
فقــد كان والــدي رجاًل عســكريًا صارمًا وانضباطيًا، ومع 
ذلــك، طيــب القلــب. وكانــت فكــرة أن أغــدو طبيبــًا أول 
األشــياء التــي خطــرت فــي ذهنــي حينمــا كنــت طفــاًل 
أنتظــر فحــص الطبيــب العــام فــي غرفــة االنتظــار. وقــد 
انتابنــي الكثيــر مــن الخــوف والَرهبــة بــادئ األمــر، إنمــا 
خطــر لــي أننــي لــو كنــت طبيبــًا، يمكننــي أن أعالــج 
أوالدي والنــاس اآلخريــن وكان امتهــان الطــب الســبيل 

األفضــل الــذي يمكننــي مــن تحقيــق ذلــك.

2.  حدثنا عن دورك في برنامج الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي واألمعاء وهل عملت على 

برنامج مماثل من قبل؟ 
لقــد قمــت بذلــك مرتيــن مــن قبــل، لحســن الحــظ: 
فــي  الوطنــي  الفحــص  برنامــج  مــع  كانــت  األولــى 
هــذه  الثــدي  فحــص  وحــدة  كانــت  حيــث  هنغاريــا، 
ــا التــي تتبــع  ــى وحــدات الفحــص فــي هنغاري مــن أول
عملــت  بعــد،  فيمــا  األوروبيــة.  التوجيهيــة  المبــادئ 
كطبيــب أشــعة للثــدي فــي المملكــة المتحــدة حيــث 
تكيفــت مــع النظــام البريطانــي. وإنــه لشــرف كبيــر 
المبكــر  الكشــف  برنامــج  فــي  أكــون عضــوًا  أن  لــي 
أن  إذ  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  لمؤسســة  التابــع 
البرنامــج هــو األول علــى المســتوى الوطنــي فــي هذه 
بتقديــم  فيــه  المســاهمة  هــو  وهدفــي  المنطقــة، 
خبرتــي العالميــة. ولعــل هــدف كال الفحصيــن للثــدي 
أن  يمكنــه  المبّكــر  الكشــف  واحــد-  هــو  واألمعــاء 

يــؤدي لعــالج مبّكــر. 

3.  ما هو أكثر ما يحفزك على العمل في هذا 
البرنامج؟ ولماذا؟ 

كمــا أســلفْت، أنــا أهــوى التحديــات. فالبــدء بشــيء 
ُمرضيــة  خبــرة  ذاتــه  بحــد  يشــكل  وتنفيــذه  جديــد 

في خدمتكم
في حديث لمؤسسة الرعاية الصحية األولية 

مع اختصاصي األشعة العالمي

آرون ْســراج” الدكتور “
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للفــرد ولروحــه. فالتحديــات تعنــي مواجهــة المصاعب 
ــم  ــك، علــي تقدي وتذليــل العقبــات والقــدرة، رغــم ذل
عمــل بجــودة عاليــة فــي الوقــت ذاتــه، وهــو الجانــب 
األصعــب فــي المهمــة. وأحــاول القيــام بذلــك بأفضــل 
بأننــي  أخبــرك  دعنــي  لكــن  المقــدرة.  مــن  لــدي  مــا 
النســاء  تعليــم  وُيشــكل  ســرطان،  صيــاد  صيــاد؛ 
ومســاعدتهّن خــالل كامــل العمليــة الجانــب األهــم 

فــي حياتــي المهنيــة. 

4.  كيــف ترى رحلتك حتى اآلن؟ 
كــي أكــون صادقــًا، فــي بدايــة األمــر شــّكلت التباينــات 
الثقافيــة فــي قطــر وبعــد الموقــع وظــروف الطقــس، 
ومــا إلــى ذلــك، تخوّفــًا بالنســبة لــي، إال أننــي اعتبرتهــا 
أننــا  واثقــًا  أكــن  لــم  البدايــة،  فــي  آخــرا.  تحديــًا 
ســنتمكن مــن تحفيــز النســاء لالنضمــام إلــى برنامــج 
الكشــف المبكــر هــذا، لكنهــن بــدأن اإلقبــال بشــكل 
تدريجــي. إذ تــدرك غالبيــة النســاء أن البرنامــج يقــدم 
فرصــة مذهلــة بالنســبة للحفــاظ علــى حياتهــن مــن 
وبالطبــع،  الســرطان.  عــن  المبكــر  الكشــف  خــالل 
ــع بالفعــل  ــا، وأتطّل ــر مــن العمــل أمامن ــك الكثي هنال
ســرطان  لبرنامــج  المشــرق  المســتقبل  ذلــك  إلــى 

ــة قطــر.  الثــدي فــي دول

5.  كيف ترون اســتجابة المرضى
      للكشــف المبكر؟ 

بالنســاء  الفخــر  غايــة  فــي  بأننــي  أقــول  أن  يجــب 
وال  بتراثهــن  وفخــورات  قويــات  فهــّن  القطريــات، 
يخشــين تجربــة كل جديــد. وتظهر النســاء القطريات 
فــي  الموجــودة  المعرفــة  لتطبيــق  كبيــرة  حماســًة 
العالــم حــول فحــص الثــدي علــى حياتهــن. وبمــا أن 
الشــعاعية  الثــدي  فرصــة االســتفادة مــن فحوصــات 
متاحــة أمــام الجميــع، يمكننــا أن نكــون واثقيــن مــن 

بنــاء مســتقبل أكثــر صحــة وأّمــًة أكثــر عافيــة. 



مــع  للتمريــض  العالمــي  باليــوم  االحتفــال 
ــة فــي جامعــة قطــر حيــث  عيــادة صحيــة توعوي
نشــر برنامــج الكشــف المبكــر معلومــات هامــة 
عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء زادت مــن الوعــي 
التركيــز  خــالل  مــن  واألهالــي  الطلبــة  لــدى 
إلــى  باإلضافــة  المبكــر،  الكشــف  أهميــة  علــى 
الوكــرة  مركــزي  فــي  الممرضــات  مــع  االحتفــال 

الصحييــن. ولعبيــب 

يــوم  بمناســبة  عمــل  وورشــة  محاضــرة  عقــد 
األطبــاء العالمــي فــي مركــزي الوكــرة ولعبيــب 
علــى  العمــل  ورشــة  وركــزت  الصحييــن، 
والمواعيــد  وإجراءاتــه  المبكــر  الكشــف  دور 
باإلضافــة  األطبــاء،  وتحويــالت  والحجــوزات 
المجلــس  مــع  جديــدة  شــراكة  توقيــع  إلــى 
سيســاعد  حيــث  قطــر.  فــي  المركــزي  البلــدي 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  المجلــس 
المبكــر  للكشــف  أجنحــة  تأســيس  علــى 
الرئيســية  التســوق  ومراكــز  مجمعــات  فــي 
الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  مــع  والمشــاركة 

المجلــس. ينظمهــا  فعاليــات  فــي  األوليــة 

والنتائــج  المســتدامة  الجهــود  وبهــذه 
الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  أثبتــت  المشــجعة 
األوليــة قدرتهــا علــى مواجهــة مــرض الســرطان، 
إذ يشــّكل الكشــف المبكــر إحــدى ركائــز تجّنــب 

بالمــرض. اإلصابــة 

فترة من اإلنجازات المميزة  
التــي  والمبــادرات  النشــاطات  سلســلة  تكّللــت 
قــام بهــا طاقــم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
تقديــم  فــي  كبيــرًا   تقدمــًا  أحرزنــا  حيــث  بالنجــاح، 
إلــى  للســرطان  المبكــر  الكشــف  حــول  التوعيــة 
أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، ســعيًا لتحقيــق 

الســرطان. مــرض  علــى  التغّلــب  فــي  هدفنــا 

اليــوم  الرعايــة الصحيــة األوليــة  ويمكــن لمؤسســة 
ســعيها  فــي  اإلنجــازات  مــن  بمجموعــة  تحتفــل  أن 
لمواجهــة مــرض الســرطان فــي دولــة قطــر والتــي 
حيــث  قصيــرة،  زمنيــة  فتــرة  خــالل  تحقيقهــا  تــم 

الرئيســية: إنجازاتنــا  قائمــة  شــملت 

عــن  المبكــر  للكشــف  الوكــرة  مركــز  افتتــاح 
واألمعــاء. الثــدي  ســرطان 

مركــز  فــي  المبكــر  الكشــف  جنــاح  افتتــاح 
لعبيــب الصحــي، ويتميــز جنــاح الكشــف المبكــر 
بغرفــة  صحيــًا(  ناديــًا  يشــبه  )الــذي  المتطــور 
غــرف  أربعــة  الــى  باإلضافــة  للماموغــرام  خاصــة 
لفحــص األمعــاء، حيــث تــم افتتــاح المنشــأتين 
المذكورتيــن أعــاله خــالل فتــرة ال تتعــّدى الثالثــة 

أشــهر.

افتتــاح منشــأة ثالثة في روضــة الخيل قريبًا.

المبكــر  للكشــف  متنقلــة  وحــدة  أول  افتتــاح 
فــي قطــر. الثــدي  عــن ســرطان 

التفاعليــة،  العمــل  مــن ورش  إطــالق مجموعــة 
والمراكــز  المــدارس  فــي  التوعيــة  وحمــالت 

وغيرهــا. التجاريــة 
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 مؤسسة الرعاية الصحية األولية
 تطلق أول وحدة متنقلة للكشف المبكر في قطر

بنقلــة  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  قامــت 
ــز الوعــي بالكشــف المبكــر  حيويــة وهامــة فــي تعزي
وحــدة  إطــالق  مــع  واألمعــاء  الثــدي  ســرطان  عــن 
الكشــف المبكــر المتنقلــة الخاصــة بهــا، تحــت رعايــة
 ســعادة الدكتــورة حنــان محمــد الكــواري وزيــر الصحــة 
نوعهــا  مــن  األولــى  الوحــدة  هــذه  وتعتبــر  العامــة. 
فحــص  خدمــة  تقديــم  علــى  وســترّكز  قطــر  فــي 
المتنقلــة  للوحــدة  جــدول  وضــع  وتــم  الماموغــرام. 
لزيــارة العديــد مــن المراكــز الصحيــة وفــق مواعيــد 

مســبقًا.  محــددة 

ويمكن الحصول على
مواعيد الكشف المبكر

في الوحدة المتنقلة عبر 
االتصال مسبقًا على

مركز االتصال للكشف 
المبكر عن السرطان 

على الرقم

8001112

ويشــرف خبــراء الرعايــة الصحيــة علــى وحدة الكشــف 
المبكــر المتنقلــة حيــث يتمتعــون بأعلــى مســتويات 
المهــارة، وتقــّدم الوحــدة خدمــات الكشــف المبكــر 
علــى  الحفــاظ  مــع  المهنيــة  معاييــر  أعلــى  وفــق 
الســكان  لخدمــة  وذلــك  التامــة  الخصوصيــة 
القاطنيــن بعيــدا عــن مركــزي الكشــف المبكــر فــي 

ولعبيــب.   الوكــرة 
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تنطــوي كلمــة هــذا العــدد علــى موضــوع الكشــف 
المبكــر لحيــاة صحيــة وذلــك نظــرا” ألهمّيــة الموضــوع 
ــي  ــة وســبل تبّن وإللقــاء الضــوء علــى مفهــوم الوقاي

ــة. طريقــة حيــاة صحّي

حققــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل فتــرة 
ــة الهادفــة  الصيــف سلســلة مــن النشــاطات التوعوّي

إلــى تعزيــز برنامــج ’الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة‘.

وكان مــن أهــم اإلنجازات خالل األشــهر القليلة الماضية 
إطــالق أحــدث مراكــز الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي 
واألمعــاء فــي مركــز الوكــرة الصحــي تالها افتتــاح مركز 
لعبيــب بعــد فتــرة وجيــزة، باإلضافــة الــى أنــه ســيتم 

افتتــاح مركــز روضــة الخيــل فــي المســتقبل القريــب. 

الرعايــة  قــدرة مؤسســة  الخطــوة  تلــك  أثبتــت  لقــد 
الصحيــة األوليــة علــى تأميــن تغطيــة واســعة لنشــر 
حملــة التوعيــة بالكشــف المبكــر، كّل ذلك تّم بفضل 
وايمانهــم  المؤسســة  أفــراد  مــن  فــرد  كل  جهــود 
بهــذه المبــادرة الســامية، وهنــا أوّد أن أتقــّدم بجزيــل 

الشــكر واالمتنــان لــكل منهــم.  

كمــا أن أحــد اإلنجــازات الهامــة فــي تاريــخ المؤسســة 
المبكــر  للكشــف  متنقلــة  وحــدة  أول  إطــالق  هــو 
عــن ســرطان الثــدي فــي قطــر والتــي تجــول حاليــًا 
علــى مختلــف المراكــز الصحيــة فــي الدولــة، وذلــك 
ــز برنامــج ’الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة‘ فــي  لتعزي

المحليــة. المجتمعــات 

إن جميــع تلــك اإلنجــازات هــي مصحوبــة بسلســلة مــن 
ورش العمــل التكتيكيــة التفاعليــة التــي نظمناهــا 
ومــع  القطريــات،  األعمــال  ســيدات  منتــدى  مــع 
مجموعــة الهبــة، وأخــرى فــي مجمــع التربيــة الســمعية 
إلــى  يهــدف  وجميعهــا  واألهالــي،  للمدرســين 
نشــر الوعــي وتحقيــق أعلــى نســبة مــن التســجيل 
للكشــف المبكــر. كمــا قمنــا بتوقيــع شــراكة جديــدة 
حيــث  قطــر،  فــي  المركــزي  البلــدي  المجلــس  مــع 
يســاعد المجلــس مــن خــالل هــذا التحالــف الجديــد 
تأســيس  علــى  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة 
عــن  المبكــر  الكشــف  بأهميــة  للتوعويــة  أكشــاك 
ســرطان الثــدي واألمعــاء فــي أهــم مراكــز التســّوق 

الدكتورة مريم علي عبد الملك
المدير العام مؤسسة الرعاية الصحية األولية

كلمة المدير العام
الرئيســية، كمــا ويشــارك المجلــس مؤسســة الرعايــة 

الفعاليــات. تنظيــم  فــي  األوليــة  الصحيــة 

المبــادرات ستســاهم  بــأن جميــع هــذه  وكلنــا ثقــة 
الجغرافيــة  البقعــة  توســيع  فــي  ملحــوظ  بشــكل 
تقّدمهــا  التــي  المبكــر  للكشــف  التوعيــة  لنشــر 
فــي  التقــدم  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  المؤسســة 
الرعايــة الصحيــة وتحســين صحــة المجتمــع القطــري.

متمنيًة لجميعكم دوام 
السعادة والصحة.



 فترة من اإلنجازات
المميزة

نشرة حملة 
الكشف المبكر 

لحياة صحية

 نشاطات شهر
 أكتوبر للتوعية
بسرطان الثدي
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