
Three years since the launch of the Mobile Screening Unit

Screen for Life encourages physicians to refer their patients 
to screening
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FROM THE MANAGING DIRECTOR’S OFFICE

Screen for Life, Qatar’s National Breast and Bowel Cancer screening program led by The 
Primary Health Care Corporation (PHCC), has been successfully steering the growing 
importance of early screening of breast & bowel cancer. In a short span of time, the 
initiative has become a powerful tool to ensure that people of Qatar lead a healthy life. 
This has been possible owing to an overwhelming support of our program participants, 
without you, we wouldn’t have been able to reach our goalpost. 

With our participants continued support, Screen for Life will continue its efforts throughout 
the year to enhance reach and spread awareness on the timely screening of cancer. With 
this, we also look forward to launching newer campaigns with many activities lined up 
during the last half of the year starting with the International Breast Cancer Awareness 
Month coming October. 

I would once again like to express my humble gratitude to everyone who is working to 
achieve the vision of Screen for Life program. 

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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PHYSICIANS REFERRAL TO 
BREAST AND BOWEL CANCER SCREENING 

Continuing with its vision of raising awareness 
on the importance of timely screening of 
cancer, ‘Screen for Life’ Program has been 
strengthening its commitment to encourage, 
train and drive physicians across PHCC Health 
Centers to refer their illegible patients to the 
Breast and Bowel Cancer Screening program. 
The result of the training program has been 
highly effective with Screen for Life team 
conducting over 26 sessions in 13 health 
centers for 223 doctors since the beginning 
of 2019.

Since the launch of ‘Screen for Life’, the team 
has successfully trained hundreds of 
physicians and received an overwhelming 
response. More and more eligible patients 
have been referred to screening through their 
physicians. Most importantly, this referral 
process is easy, quick and automated through 
an e-referral system. In addition, physicians 
can access it from any PHCC health center 
all over Qatar, allowing them to refer patients 
anytime and anywhere at the press of a 
button. The training has imparted family 
physicians with the right skillsets and 
knowledge to help people understand the 
importance of early screening of cancer. Besides, the nationwide training course for 
physicians, places immense thrust on addressing cultural attitudes and inhibitions towards 
screening.
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PHCC MARKS SUCCESSFUL THREE YEARS FOR 
THE LAUNCH OF THE MOBILE SCREENING UNIT

PHCC has successfully completed three years since the launch of its Mobile Screening 
Unit in Qatar. Since its launch in June 2016, the Mobile Unit has screened over 2,000 
women in Qatar and the number is increasing every year. The Mobile Unit is manned by 
highly skilled healthcare professionals trained to efficiently operate the facility’s 
state-of-the-art equipment. Screening is conducted in the utmost privacy by a female 
mammogram technician and trained nurses who provide vital information and responses 
to all questions from participants about the screening process. Through this Program, 
PHCC offers a deeper understanding to the people on the importance of early screening, 
which can lead to detection and timely treatment. The Unit also acts as a vehicle to 
create awareness in public places and strengthen ‘Screen for Life’ marketing efforts at 
events and other initiatives.

For the past three years, the Mobile Unit visited over 50 locations in many cities/districts 
in Qatar including; Doha, Al Khor, Al Shamal, Al Sheehaniya, Al Rayyan, Mesaieed, Al 
Wakra, Dukhan and Daayen. During those visits, the unit provided breast cancer screening 
onboard for ladies while they were in their workplaces or at their areas of residence. This 
was very convenient and saved ladies the time and effort of travelling to health centers 
and finding time within their busy schedule to get an appointment. 
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SCREEN FOR LIFE TO LAUNCH 
OCTOBER CAMPAIGN

In continuing with its momentum to spread awareness on the early screening of cancer, 
Screen for Life is once again gearing up to promote International Breast Cancer Awareness 
Month coming October. For the past three years, the team has been making credible 
efforts to enhance reach and educate people of Qatar on the necessary steps to prevent 
cancer. According to the Qatar Cancer Registry, breast cancer is the most common 
cancer in women representing 39% of cancer cases among females. The peak incidence 
was in the age group of 40-49 years, and more than 50% of the cases were diagnosed 
under the age of 49 years. 

Today, screening has become more widespread leading to early detection, and new and 
advanced treatment options are available. In fact, the Program’s Call Center is inviting 
ladies to get screened for the second round now (this means getting screened again for 
the second time after 3 years of the first time). All ladies who have been screened three 
years ago are eligible for another screening now as per the guidelines of the Ministry of 
Public Health. 

Screen for Life would like to welcome companies looking to give lectures and hosting 
the Mobile Screening Unit to contact the Marketing team on 8001112 or 4462 0491 Ext. 
124

We would love to be part of your awareness initiative. 
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STRESS FREE DESTINATIONS IN DOHA

Doha has been fast becoming one of the most sustainable cities of Qatar, thanks to the 
growing emergence of smart & sustainable destinations such as Pearl Marina, Lusail, etc. 
The Pearl-Qatar is one of the largest real-estate developments in the Middle East. The 
integrated and sustainable Island features Mediterranean-style, award winning marinas 
with upmarket residential towers, villas and a multitude of amenities and lifestyle privileges. 
Similarly, Lusail is fast shaping up to become Qatar’s most premium location as it continues 
to develop at a rapid pace. Lusail City is Qatar’s largest single sustainable development 
and embodies the ’smart city’ real estate ambitions laid down in the country’s National 
Vision 2030.
 
These futuristic developments are being planned and designed in such a way that they 
offer one-stop-solution to residents as well as commercial property owners without the 
need for them to travel far-off, enabling them to lead a stress-free life. With the sustainability 
quotient at its best, these avenues are pollution-free, offering people clean environ to 
breathe and lead a healthy life. With all the amenities located nearby such as schools, 
hospitals, cinema halls, grocery stores, these places define what modern sustainable 
cities should look like to deliver a truly green pasture. 
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A BOOK WORTH READING: 
THE POWER OF HABIT BY CHARLES DUHIGG

In ‘The Power of Habit’, award-winning New York Times, business reporter Charles Duhigg 
takes us to the thrilling edge of scientific discoveries that explain why habits exist and 
how they can be changed. The book helps us understand why habits are at the core of 
everything we do, how we can change them, and what impact they will have on our lives, 
business and society.

At its core, ‘The Power of Habit’ contains an exhilarating argument: The key to exercising 
regularly, losing weight, raising exceptional children, becoming more productive, building 
revolutionary companies and social movements, and achieving success is understanding 
how habits work. Habits aren’t destiny. As Charles Duhigg shows, by harnessing this new 
science, we can transform our businesses, our communities, and our lives.
Here are 3 must-takeaways from the book – Habits work in 3-step loops: cue, routine, 
reward; We can change our habits by substituting just one part of the loop, the routine; 
and Willpower is the most important habit, and we can strengthen it over time with 3 
things; do something that requires a lot of discipline, plan ahead for worst-case scenarios 
and preserve your autonomy. 
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ــة ــي رحل ــج، ف ــارلز دوي ــال تش ــل األعم ــز لمراس ــورك تايم ــزة نيوي ــى جائ ــز عل ــادات، الحائ ة الع ــوّ ــاب ق ــا كت  يصحبن
 للتعــرف علــى الجانــب المدهــش مــن االكتشــافات العلميــة التــي تشــرح ســبب وجــود العــادات والســلوكيات
 وكيفيــة تغييرهــا بشــكل إيجابــي. ويســاعدنا هــذا الكتــاب علــى تكويــن فهــم عميــق حــول ســبب تأثيــر العــادات
 علــى كل مــا نقــوم بــه، وكيفيــة تغييرهــا بطريقــة إيجابيــة، باإلضافــة إلــى رصــد تأثيرهــا علــى حياتنــا وأعمالنــا

ومجتمعنا.0

 كمــا يتطــرق كتــاب ‘قــوة العــادات’ إلــى أن فهــم آليــة وتأثيــر العــادات يمثــل الســر الكامــن وراء االنتظــام فــي
 ممارســة الرياضــة، وفقــدان الــوزن الزائــد، وتربيــة األطفــال بشــكل مثالــي، وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن
 االنتاجيــة، وتأســيس شــركات ناجحــة وحــركات اجتماعيــة نوعيــة، وتحقيــق النجــاح فــي الحيــاة. ويؤكــد المؤلــف
 دوهيــج مــن خــالل هــذا الكتــاب أن العــادات ليســت قــدرًا محتومــًا؛ حيــث يمكننــا إحــداث تغييــر إيجابــي وملمــوس

فــي أعمالنــا ومجتمعاتنــا وحياتنــا عبر تســخير هذا العلم الجديد.0

 ويتيــح الكتــاب للقــارئ اســتخالص 3 نتائــج أساســية: تتألــف العــادات مــن ثالثــة مكونــات تجعلنــا نــدور فــي حلقتهــا
 المفرغــة: المحفــز والروتيــن والمكافــأة؛ ويمكننــا تغييــر عاداتنــا عبــر اســتبدال جــزء واحــد فقــط مــن إحــدى تلــك
 الحلقــات وهــو الروتيــن. وتعــد اإلرادة العنصــر األكثــر أهميــة فــي هــذا الســياق، ويمكننــا تعزيزهــا بمــرور الوقــت
 مــن خــالل القيــام بأمــور تتطلــب الكثيــر مــن االنضبــاط، والتخطيــط المســبق ألســوء الســيناريوهات، والحفــاظ

على االستقاللية.0

كتاب يســتحق القراءة:0
قوة العادات’ بقلم تشــارلز دويج
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ــن ــد م ــي للمزي ــور المتنام ــل الظه ــر، بفض ــة قط ــي دول ــتدامة ف ــدن اس ــر الم ــن أكث ــدة م ــة واح ــر الدوح  تعتب
 المشــاريع والوجهــات الذكيــة والمســتدامة مثــل ‘اللؤلــؤة - قطــر’، ومدينــة لوســيل، وغيرها الكثيــر. وتعد ‘اللؤلؤة
 - قطــر’ أحــد أضخــم المشــاريع العقاريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ حيــث تضــم مراســي بحريــة حائــزة علــى
 العديــد مــن الجوائــز ومصممــة علــى الطــراز المتوســطي، كمــا تحتضــن أبراجــًا ســكنية راقيــة وفيــالت والعديــد
 مــن مرافــق ووســائل الراحــة ومزايــا وتجــارب الحيــاة العصريــة. مــن جهــة ثانيــة، يشــهد مشــروع مدينــة لوســيل
 مزيــدًا مــن االزدهــار والتطــور، لتغــدو لوســيل اليــوم واحــدة مــن أفضــل وأرقــى الوجهــات فــي قطــر. كمــا تعــد
 مدينــة لوســيل أكبــر مشــروع مســتدام فــي قطــر، وهــي تجســد طموحــات التطويــر العقــاري ومفاهيــم المــدن

الذكيــة المحــددة فــي رؤية قطر الوطنية 2030.ي

 وقــد تــم تخطيــط وتصميــم هــذه المشــاريع الطموحــة وفــق طريقــة فريــدة تؤهلهــا لتوفيــر حلــول متكاملــة
 للقاطنيــن وأصحــاب العقــارات التجاريــة دون الحاجــة لســفرهم إلــى وجهــات بعيــدة، ممــا يتيــح لهــم فرصــة
 االســتمتاع بحيــاة خاليــة مــن الضغــوط. كمــا تعكــس هــذه المشــاريع أرقــى مفاهيــم االســتدامة، فهــي خاليــة
 مــن أي مظاهــر تلــوث، وتتيــح للقاطنيــن ببيئــة نظيفــة وحيــاة ملؤهــا الصحــة والعافيــة. وبفضــل وجــود العديــد
ــافة ــى مس ــة عل ــالت البقال ــينما ومح ــفيات ودور الس ــدارس والمستش ــل الم ــة مث ــائل الراح ــق ووس ــن المراف  م
 قريبــة، ســاهمت هــذه المشــاريع فــي رســم مالمــح جديــدة للمــدن المســتدامة والعصريــة وســط المســاحات

الخضراء.0

وجهات لالســترخاء في الدوحة
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 يســتعد برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة لالحتفــال مجــددًا بالشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان الثــدي
 فــي أكتوبــر المقبــل مــن خــالل إطــالق المزيــد مــن المبــادرات وجهــود التوعيــة، وذلــك ضمــن إطــار التــزام فريقــه
 بمواصلــة تثقيــف الجمهــور حــول أهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي، ودوره فــي إنقــاذ األرواح. وعلــى
 مــدار الســنوات الثــالث الماضيــة، بــذل فريــق البرنامــج جهــودًا دؤوبــة لتثقيــف أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الســكان

فــي قطــر حــول الخطــوات والتدابير الالزمة للوقاية من الســرطان. 0

ــرطان ــر س ــة، يُعتب ــة العام ــوزارة الصح ــرطان ب ــي للس ــر الوطن ــجل قط ــن س ــادرة ع ــات الص ــب اإلحصائي  وبحس
 الثــدي أكثــر أنــواع الســرطانات شــيوعًا لــدى الســيدات بمعــدل بلــغ 39٪ مــن إجمالــي حــاالت اإلصابــة بالســرطان.
 وتركــزت حــاالت اإلصابــة لــدى الســيدات ممــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 40-49 ســنة، وقــد تــم تشــخيص أكثــر مــن ٪50

من حاالت اإلصابة لدى الســيدات تحت ســن 49 ســنة.0

 وقــد أصبحــت خدمــات الكشــف المبكــر متاحــة علــى نطــاق واســع اليــوم فــي مختلــف أنحــاء قطــر، باإلضافــة 
 إلــى توافــر المزيــد مــن الخيــارات العالجيــة الجديــدة والمتقدمــة. بــل إن مركــز االتصــال التابــع لبرنامــج الكشــف
 المبكــر لحيــاة صحيــة يقــوم حاليــًا بدعــوة الســيدات ضمــن الفئــات العمريــة المســتهدفة إلــى حجــز مواعيــد
3 مــرور  بعــد  ثانيــة  مــرة  الكشــف  إجــراء  إعــادة  يعنــي  (مــا  الثانيــة  للجولــة  المبكــر  الكشــف   إلجــراء 
 ســنوات علــى إجــراءه للمــرة األولــى). ويتوجــب علــى جميــع الســيدات ممــن أجريــن الكشــف المبكــر قبــل 3 ســنوات

معاودة إجراء الكشــف اآلن وفقًا إلرشــادات وزارة الصحة العامة.0

 ويرحــب برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة بكافــة الشــركات التــي تتطلــع لتنظيــم محاضــرات توعيــة حــول
 ســرطان الثــدي واســتضافة الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر، وذلــك عبــر التواصــل مــع فريــق التســويق علــى

الرقــم 8001112 أو 44620491  فرعــي: 124.ي

ويســعدنا جــد� أن نكــون جــزء� مــن مبــادرات التوعية التــي تقومون بتنظيمها.0

 برنامــج الكشــف المبكر لحيــاة صحية ُيطلق
حملــة للتوعية خالل شــهر أكتوبر
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 احتفلــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــرور ثالثــة أعــوام علــى إطــالق المركــز المتنقــل للكشــف المبكــر،
 الــذي ســاهم منــذ إطالقــه فــي يونيــو 2016 فــي تقديــم خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي ألكثــر مــن
 ألفــي ســيدة فــي مختلــف أنحــاء قطــر، مــع العمــل علــى زيــادة عــدد المســتفيدين مــن خدماتــه. ويشــرف علــى
 إدارة المركــز المتنقــل فريــق مــن المتخصصــات بالرعايــة الصحيــة والتصويــر الشــعاعي، واللواتــي يُشــرفن علــى
 عمليــات الكشــف المبكــر باســتخدام أحــدث المعــدات، فــي جــو مــن الخصوصيــة. كمــا يضــم المركــز ممرضــات
 متمرســات لتزويــد المرضــى بمعلومــات أساســية وردود وافيــة حــول جميــع االستفســارات المتعلقــة بالكشــف
 وتهــدف مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل المركــز المتنقــل إلــى تعزيــز وعــي الجمهــور حــول أهميــة
 الكشــف المبكــر عــن الســرطان ودوره فــي إنقــاذ األرواح وتلقــي العــالج فــي الوقــت المناســب. كمــا يمثــل المركــز
 المتنقــل وســيلة فعالــة لنشــر التوعيــة فــي األماكــن العامــة، باإلضافــة إلــى دعــم الجهــود التثقيفيــة لفريــق

برنامج الكشــف المبكر لحياة صحية في مختلف الفعاليات والمناســبات.0

 وزار المركــز المتنقــل منــذ انطالقــه أكثــر مــن 50 موقعــًا ضمــن العديــد مــن المــدن والمناطــق فــي دولــة قطــر، بمــا
 فــي ذلــك العاصمــة الدوحــة ومناطــق الخــور والشــمال والشــيحانية والريــان ومســيعيد والوكــرة ودخــان
 والظعايــن، ووفــر فريــق المركــز المتنقــل خدمــات الكشــف المبكــر للســيدات بــكل ســهولة وخصوصيــة فــي
 أماكــن عملهــن أو مناطــق إقامتهــن دون الحاجــة لحجــز موعــد أو تكبــد عنــاء الذهــاب إلــى المراكــز الصحيــة،

وهــو مــا أتــاح لهــن اختصــار الكثير من الوقت والجهد.0

 مؤسســة الرعايــة الصحيــة ا�ولية تحتفــل بمرور ثالثة أعوام
علــى إطالق المركــز المتنقل للكشــف المبكر
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ــه ــة التزام ــاة صحي ــر لحي ــف المبك ــج الكش ــل برنام  يواص
 بتشــجيع وتدريــب وتوجيــه األطبــاء العامليــن في مختلف
 المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة
ــة ــن الفئ ــم ضم ــن ه ــى (مم ــة المرض ــى إحال ــة عل  األولي
 المســتهدفة) إلــى الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي
 واألمعــاء، وذلــك ضمــن إطــار الجهــود الدؤوبة التي يبذلها
ــن ــر ع ــف المبك ــة الكش ــة بأهمي ــج للتوعي ــق البرنام  فري
 مــرض الســرطان. وقــد أثمــر البرنامــج التدريبــي عن تحقيق

نتائــج إيجابية الفتة.0

ــم فريــق برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة أكثــر مــن 26 جلســة تدريبيــة فــي 13 مركــزًا صحيًا حضرها  وقــد  نظّ
223 طبيــب منــذ بدايــة عام 2019.ي

ــة ــاة صحي ــر لحي ــف المبك ــج الكش ــق برنام ــاهم فري  وس
ــا ــاء، كم ــات األطب ــب لمئ ــر التدري ــي توفي ــه ف ــذ إطالق  من
ــن ــد م ــاء للعدي ــة األطب ــل بإحال ــًا تمث ــالً الفت ــهد تفاع  ش
 المرضــى إلــى مراكــز الكشــف المبكــر، مســتفيدين مــن
 نظــام إحالــة المرضــى اإللكترونــي الــذي يســهل ويســرع
 عمليــة التحويــل. ويمكــن لألطبــاء اســتخدام هــذا النظام
 فــي أي مــن المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة
 الصحيــة فــي مختلــف أنحــاء قطــر، مــا يســمح لهــم
 بإحالة المرضى إلجراء الكشف المبكر بمنتهى السهولة.
 وساهم البرنامج التدريبي بتزويد أطباء األسرة بالمهارات
ــم ــى فه ــى عل ــاعدة المرض ــبة لمس ــارف المناس  والمع
ــى ــة إل ــرطان. باإلضاف ــن الس ــر ع ــف المبك ــة الكش  أهمي
المغلوطــة الثقافيــة  والتوجهــات  األفــكار   معالجــة 

بخصوص الكشــف المبكر.0

ا�طبــاء يقومــون بإحالة المرضى
إلى الكشــف المبكر لســرطان الثدي واألمعاء 
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ــاة ــر لحي ــف المبك ــر "الكش ــي قط ــاء ف ــدي واألمع ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــي للكش ــج الوطن ــح البرنام  نج
 صحيــة"، والــذي تقــوده مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، فــي التأكيــد علــى األهميــة المتزايــدة إلجــراء الكشــف
ل هــذا البرنامــج خــالل فتــرة زمنيــة وجيــزة إلــى وســيلة قويــة  المبكــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء. وقــد تحــوّ
 وفعالــة لتعزيــز الوعــي بهــذا المــرض العضــال، وتشــجيع ســكان قطــر علــى االســتمتاع بحيــاة ملؤهــا الســعادة
ــم للمشــاركين  والصحــة والعافيــة. ونؤكــد أن هــذه النتائــج لــم تكــن لتتحقــق علــى أرض الواقــع لــوال الدعــم القيّ
جهودنــا تعزيــز  فــي  كبيــرًا  دورًا  لعبــوا  والذيــن  واألمعــاء،  الثــدي  لســرطان  المبكــر  الكشــف  برنامــج   فــي 

التوعوية.0

ــالق ــة إط ــاة صحي ــر لحي ــف المبك ــج الكش ــيواصل برنام ــاركين، س ــع المش ــتمر لجمي ــم المس ــالل الدع ــن خ  وم
 المزيــد مــن المبــادرات علــى مــدار العــام بهــدف توعيــة الجمهــور حــول أهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان
 الثــدي واألمعــاء فــي الوقــت المناســب. ونتطلــع إلــى إطــالق حمــالت ومبــادرات توعويــة جديــدة خــالل النصــف

األخير من العام، وذلك بدءًا من الشــهر العالمي للتوعية بســرطان الثدي في أكتوبر المقبل.0
ــه بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى كل مــن يســاهم فــي تحقيــق األهــداف   ويســعدني بهــذه المناســبة التوجّ

ر لحياة صحية.0 النبيلــة لبرنامــج الكشــف المبكّ

رســالة المدير العام

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

نتمّنــى لكــم جميعــ¤ حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 
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 المركز
لمتنقل  ا
 للكشف

لمبكر ا

 مؤسســة الرعايــة الصحيــة ا�وليــة تحتفــل بمــرور ثالثــة أعوام على
 إطــالق المركــز المتنقــل للكشــف المبكر

 برنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة يشــجع ا�طبــاء علــى إحالة
المرضــى إلــى الكشــف المبكــر لســرطان الثدي وا�معاء


