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‘Put Yourself First’, October Campaign Urging Women to 
Prioritise their Health.
Ms. Shaikha Al Jufairi Announced as Program’s New 
Ambassador.
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FROM THE MANAGING DIRECTOR’S OFFICE

What a productive time this has been for ‘Screen for Life’! Many activities were conducted 
recently. Our October campaign was a huge success. This year, the campaign was under 
the tagline ‘Put Yourself First’, a direct message to women to prioritize their health and 
get screened.
 
Other major activities included the appointment of Ms. Shaikha Al Jufairi; a pioneering 
Qatar Municipality Council Member; as an ambassador for the Program. We were also 
very happy to receive her at Rawdat Al Khail where she visited the screening suite and 
was introduced to the screening process. 

The mobile screening unit was highly activated during October and November; and the 
team worked with many new partners in addition to existing partners with whom we 
work every year. For the first time, the unit visited Lekhwiya Forces and offered breast 
and bowel screening. We are very happy with this cooperation and look forward to more 
collaborations. 

We had a particularly successful breast screening campaign and our efforts were in line 
with the international breast cancer awareness month. During October and November, 
3,197 women were screened and 1,251 were engaged through lectures, awareness booths 
and other activities. 

I would like to take this opportunity to thank our partners for their support and belief in 
our message. I would also like to thank all the women who have put themselves first and 
got screened. And for those who didn’t get screened yet, I invite you to ‘Put Yourself 
First’ and get your mammogram today. 

Dr. Mariam Ali Abdulmalik
Managing Director, PHCC

PHCC wishes everyone a Happy & Healthy life!
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‘PUT YOURSELF FIRST’
OCTOBER CAMPAIGN URGES WOMEN TO PRIORITIZE THEIR HEALTH

Our October campaign for this year was under the slogan ‘Put Yourself First’. Women 
take care of everyone around them; family, husband, kids and work. This big responsibility 
leaves no time to take care of themselves and their health. Therefore; the campaign was 
a direct call for action asking women to think of themselves as a priority especially when 
it comes to their health. 

Different campaign activities were conducted during October and November. These can 
be categorized into the following sections:   

1. Media: 
This included posting the campaign throughout various media channels, such as 
newspapers, radio, screens in malls and online media. In addition, media interviews played 
a very important role in giving more details about the message and the campaign 
activities. 
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2. Outreach Activities: 
Different outreach activities were conducted throughout October including; lectures, 
awareness booths, and other events.

Twenty-four lectures, attended by around 800 people, were conducted in different cities/ 
districts of Qatar. The team was invited to all these places by our long-time supporters 
and many first-time partners. The main audience of the lectures were women; however, 
some men attended, and one breast cancer lecture conducted at Qatar Stock Exchange 
was conducted to an entirely male audience. 

In cooperation with Qatar Women’s Sports Committee, the Program organized a panel 
discussion, where different speakers talked about the various angles of breast cancer; 
Dr. Maryam Al Mass presented the screening services and talked about the Program’s 
objectives. This was followed by survivors’ stories among them was Chef Aisha Al Tamimi, 
a long-term program supporter. 

During the campaign month, the lectures were presented in Arabic and English, in addition 
to a lecture in Hindi. For the fourth time, the Program presented a lecture at the Audio 
Complex School and was expressed via sign language. 

Lectures
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These booths allowed for direct communication with people who were offered information 
and also invited to register for screening.

Throughout October, awareness booths were in malls and health centers. For the third 
time in a row, the Program had a booth in Heya Arabian Fashion Exhibition.
 
Many people were engaged via the booths, and 440 registered for screening. Women 
who registered throughout the booths entered a raffle draw at the end of the month, 
and a prize was given to the winner. 

Awareness & Registration Booths

Throughout the campaign our clinics were decorated to celebrate the month and raise 
awareness. In addition to the decoration, the team in the clinics invited women who came 
for screening to write their names for a chance to win the raffle draw that was done at 
the end of the month. Four prizes were given to four women; one from each clinic 
(including the mobile screening unit).

Clinics Activities
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During October and November, the unit was active on 35 days where it visited 27 locations 
in different cities and districts in Qatar. During these events, the unit offered screening 
to 314 ladies.
 
The unit provides the opportunity for ladies to get screened without worrying about 
transportation especially the ones who reside in remote areas (such as Qatar Gas 
Community – Al Khor). Also, it is utilized to provide screening in Doha for large groups 
of women while at their workplaces (such as Doha College) or residential areas (such as 
Le Mirage) or even while visiting the malls, gyms, salons or other healthcare facilities 
(such as Aster hospital). 

Mobile Screening Unit Activation
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The Program works closely with physicians to continuously remind them to refer their 
eligible patients for screening. These sessions take place throughout the year. During 
October, 7 sessions were conducted covering 4 health centers and receiving around 100 
attendees.

Physicians Training

The Program’s social media accounts are very interactive during campaigns. The Program 
ran a contest during October, and the winner was announced at the end of the month.

Many social media accounts shared the program’s posts and activities during the campaign, 
and many also announced the joint activities they are conducting in cooperation with 
the Program. 

Social Media and Partners’ Activities
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Every year, our partners help spread the message by distributing our educational materials, 
bracelets and ribbons to their staff and clients.

‘Screen for Life’ team would like to thank the following companies for offering prizes and gifts during the campaign: 
- Desert Princess Salon. 
- Mall of Qatar. 
- Diva Lounge. 
- Ghoson Spa.   
- LuLu Hypermarket. 

WOMEN ADVISED TO REPEAT 
BREAST CANCER SCREENING

‘Screen for Life’ has begun a campaign urging woman across Qatar to be screened for 
breast cancer every three years. The call comes as the Program marks three years of 
operation. We are now busy inviting women who undertook mammograms in 2016 to get 
screened again. 
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SHAIKHA AL JUFAIRI NAMED 
‘SCREEN FOR LIFE’ AMBASSADOR

The pioneering Qatar Municipality Council Member and Head of the Legal Committee 
Shaikha Bint Youssef Bin Hassan Al Jufairi has become a brand ambassador for PHCC’s 
‘Screen for Life’ Program.
 
Shaikha Al Jufairi joins a selective group of high-profile personalities who for years have 
supported ‘Screen for Life’, which aims to make every Qatari citizen aware of the 
importance of timely screening for breast and bowel cancer. Ms. Al Jufairi was an inspired 
choice as she is much admired locally, particularly within the campaign’s target audience 
of woman aged between 45 -69. 

Once appointed as ambassador, Ms. Shaikha Al Jufairi visited Rawdat Al Khail health 
center to get a clear idea about the service and the process of screening. She also 
recorded a video message encouraging people to get screened. 

During October, she attended one of the major events held in cooperation with Qatar 
Women’s Sports Committee and addressed the public encouraging them to get screened. 

FOR THE FIRST TIME
MOBILE SCREENING UNIT IN LEKHWIYA

Lekhwiya Forces recently benefited from breast and bowel cancer screening when the 
mobile screening unit spent five days at their headquarters – its first posting with the Forces.
The tour of duty was a prelude to November’s global ‘Movember’ campaign, which aims to 
draw attention to men’s health, including bowel cancer. 
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INTERVIEW WITH 
DIRECTOR OF MARKETING AND COMMUNICATION 

NANCY ALAÉDDIN, BSC. PHARMACY, CM

1. Screen for Life Program is based on total awareness, how big 
is the role of Marketing in such programs?
Marketing plays a key role in awareness programs. It is better 
described as health promotion, which aims at enabling people to 
take control of their own health through raising awareness and 
changing behavior. 

The marketing team works throughout the year to achieve this objective. This is done 
through different campaigns and activities that raise the community’s awareness of breast 
and bowel cancer, the importance of screening and of course the most important step is 
changing people’s behavior, i.e., getting screened.  

We call what we do Marketing, because we are promoting the screening services; including 
the benefit of saving lives, the smooth quick process and the great team. 

2. How do you design a successful campaign? 
Marketing or awareness campaigns are considered successful when they achieve the 
objective, and the most important and difficult objective is convincing the target audience 
to do a certain action. The campaign message must be direct, simple and convincing. The 
target audience must relate to the message and the campaign visual. This is all taken into 
consideration when creating and designing the campaign. 

As mentioned, the main objective is ACTION. Therefore, we try to study people’s inhibitions 
and barriers, and why don’t they do a certain action (in our case, getting screened). Based 
on these barriers, we come up with the slogan and the design of the coming campaign. 
For example, the last campaign (covered in this issue), targeted women to encourage them 
to get screened. Based on a previous survey, one of the reasons of not getting screened is 
“no time”. Accordingly, the message of the campaign was “Put Yourself First”; a direct 
message to women to give their health a priority. 

In addition to the main message of the campaign, different messages are being sent and 
posted throughout different activities; especially the privacy and the quick process. These 
messages are spread during lectures and other outreach events and posted on social media.  

The success of the campaign is usually measured by the number of people who take action 
and get screened. This number is usually higher during campaign months. This indicator is not 
entirely due to marketing efforts, the call center is calling and inviting people to screening 
throughout the year; however, the higher number during campaigns is a reflection of increased 
demand. Of course, there are other indicators representing the success of the campaigns, 
including the number of people calling the Program, the number of people attending the 
lectures and other activities and the number of people registering for screening in these 
activities. 
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3. What are the main activities of the Marketing department? 
Marketing activities are very varied and extended. We work with different sectors including; 
the public, physicians, the media and Program ambassadors. 

Two main media campaigns are conducted every year; one in March (the bowel awareness 
international month) and the other one in October (the breast awareness international 
month). During these campaigns, different media channels are utilized to send the message 
such as TV, radio, newspapers and screens in malls. 

Throughout the year, different outreach activities are conducted including lectures, 
awareness booths activation in malls and health centers. We also take part in different 
events like Heya Arabian Fashion Exhibition. 

Marketing also takes charge of activating the Mobile Screening Unit during October and 
November. We coordinate with the different organizations and institutions that will host 
the unit, promote the activity and register people for screening. 

We also work very closely with physicians in PHCC health centers and continuously conduct 
training sessions for them on referring their patients for screening. Physician referrals are 
one of the main ways people can participate in screening.   

All activities are covered in media through press releases, features and interviews. The 
Program also has a website, social media pages on Facebook, Twitter and Instagram in 
addition to a YouTube channel. We post daily on social media, the posts include; tips, 
messages, information about the Program, promoting the activities that will take place and 
covering the activities that took place. These pages are also more active during campaigns 
especially as we run contests and interact with the audience. 

We also work closely with the Program’s ambassadors and supporters who play a huge 
role in promoting the services and the importance of screening. 

4. What results you would like to see from your marketing campaigns?
We would like to have a community that is fully aware of the importance of screening and 
who would discuss this issue openly. We would like to reach out to all the primary target 
audience and convince them to get screened. And we would like to spread awareness 
among the younger generation who are considered a secondary target so they become 
aware and educated and when it’s their turn to get screened, they will be proactive and 
easily take the action. 
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Diets have become something of an industry these 
days with numerous alternatives being released onto 
the market particularly at the turn of the year. These 
days diets come and go – yet one, the Mediterranean 
Diet, stays the course and the best news yet is, it is 
easy to follow in Qatar with convenient access to the 
delicious food of that region.

The diet is based on the heart-healthy lifestyle of 
Greece, Italy, Spain, Lebanon and Portugal. 
Mediterranean-style diets include healthy fats such as olive oil, nuts, and fish at least twice 
a week as well as plenty of beans, fruit, leafy greens, and whole grains. You can eat cheese 
in moderation but must limit red meat to once or twice a week. 

The diet's main appeal is in its numerous health benefits, it can lower the risk of both chronic 
disease and cognitive decline. However, it can also lead to weight loss if you limit your 
calorie intake to 1,500 a day or less. Studies have found that following either a traditional 
Mediterranean diet or a low-carb version of it can lead to weight loss of about 5-10% of 
body weight over 12 months. 

5. What are the main achievements of the Marketing department since the launch of the 
Program?
Since the launch of the Program in January 2016, the marketing team has conducted many 
activities that can be summarized in the graph below: 

THE HEALTH-GIVING MEDITERRANEAN DIET

123

lectures 
conducted

3,890

lecture 
attendees

1,445

ladies got their mammogram
onboard mobile screening unit

4,877

people registered
 for screening

68

physicians training 
sessions

707

physicians attended 
training sessions 

23,214

patients referred to 
screening

192

press releases, features and 
interviews published  
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MAKING THE MOST OF WINTER

Winter temperatures in Qatar are near perfect so there’s no excuse for getting outdoors 
for a daily dose of Vitamin D.

Here’s a few things you may like to do during this great winter weather, and all have great 
wellbeing benefits. Just remember before you set off – don’t forget the sunscreen and drink 
plenty of water!

Stroll the Corniche:
Take a leisurely or brisk walk along the Corniche. Breath in the fresh air and take in the 
wonderful vistas of the Gulf, the dhows, The Pearl and marvel at these wonderful 
surroundings. We guarantee you’ll go back home refreshed and calm.

Dive into A Pool:
There couldn’t be a better time to dive into the many swimming pools at hotels around 
Qatar and most will offer you day passes. The water temperature is great for brisk laps, or 
just a relaxing dip. The sun will bounce off the water, you’ll emerge refreshed and 
reinvigorated.

Picnic in the Park
Qatar has wonderful parks, Aspire, Al Bidda and MIA among them, where adults and kids 
alike can relax and make memories. Why not call up some friends, pack up a picnic and 
head out to a park with the kids for a fun experience. The kids can run around to their hearts’ 
content and the adults can catch up with friends all over wonderful food – perhaps a meal 
based on our Mediterranean diet recommendation. 

Get into the Saddle:
Dust off that bike that’s been waiting in the garage for you and head out for a cycle ride. 
Cycling is one of the world’s fastest-growing sports and for good reason. It’s a low impact 
sport which causes less strain and injuries than most other forms of exercise. It’s also a 
good muscle workout – cycling uses all the major muscle groups as you pedal. And don’t 
forget there are dedicated and safe cycle tracks along parks such as Aspire Park, Al Bidda 
and the (Sheraton) Hotel Park.
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A BOOK WORTH READING: 
FEVERED BY LINDA MARSA

Climate change is heading the news agenda almost every 
day now. And it’s serious, and we must all understand its 
impact and strive to limit our own personal contributions.

But beyond the images of melting icebergs and 
water-parched lakes, there remains a major part of climate 
change's impact that the media often neglects – and that’s 
how our health will suffer from higher temperatures and 
extreme weather. In ‘Fevered’ award-winning journalist 
Linda Marsa warns us of the dangers from spiraling rates 
of asthma and allergies and spikes in heatstroke-related 
deaths to swarms of invasive insects carrying diseases 
and increases in heart and lung disease and cancer. The 
author argues that the effect of rising temperatures on 
human health will be far-reaching and is more imminent 
than we think.

Linda Marsa blends compelling narrative with 
cutting-edge science to explore the changes in Earth's 
increasingly fragile support system and details what we 
need to do to protect ourselves from this imminent 
medical meltdown. Marsa persuasively argues why 
preparedness for the health effects of climate change is 
the most critical issue affecting our survival in the coming 
century.
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ــًا ــار فــي كل يــوم تقريب ــر المناخــي عناويــن األخب  تتصــدر قضيــة التغي
 لمــا تحملــه مــن أهميــة كبيــرة؛ ويتوجــب علينــا اكتســاب فهــم واســع
ــا ــن تأثيراتن ــد م ــة للح ــعى بفعالي ــي نس ــة ك ــذه القضي ــر ه ــول تأثي  ح

الســلبية في هذا اإلطار.0

ــة ــة، ثم ــرات الجاف ــة والبحي ــال الجليدي ــان الجب ــور ذوب ــب ص ــى جان  وإل
 هنــاك جوانــب ســلبية كثيــرة تغفــل عنهــا وســائل اإلعــالم فــي كثيــر
 مــن األحيــان عنــد تنــاول ظاهــرة التغيــر المناخــي؛ ويشــمل ذلــك تأثــر
ــا  صحتنــا بارتفــاع درجــات الحــرارة واألحــوال الجويــة القاســية. وتحذرن
كتــاب ومؤلفــة  ئــز  جوا علــى  الحائــزة  مارســا،  لينــدا   الصحفيــة 
Fevered، ــو ــة بالرب ــدالت اإلصاب ــاع مع ــن ارتف ــة ع ــار الناجم ــن األخط  م
 والحساســية والزيــادة الكبيــرة فــي حــاالت الوفــاة المرتبطــة بضربــات
 الشــمس وأســراب الحشــرات الغازيــة التــي تنقــل األمــراض، باإلضافــة
 إلــى تزايــد مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب والرئــة والســرطان. وتؤكــد
 المؤلفــة أن تأثيــر ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى صحــة اإلنســان ســيكون

ســلبيًا إلى حد كبير وهو أقرب مما نتوقع.0

 وتمــزج لينــدا بيــن الســرد المقنــع والمفاهيــم العلميــة المتطــورة
ــة ــألرض، باإلضاف ــش ل ــم اله ــام الدع ــي نظ ــرات ف ــاف التغي  الستكش
ــا ــا اتخاذه ــب علين ــي يتوج ــوات الت ــول الخط ــل ح ــم تفاصي ــى تقدي  إل
ــدا ــش لين ــيك. وتناق ــي الوش ــار الطب ــذا االنهي ــن ه ــنا م ــة أنفس  لحماي
 بأســلوب مقنــع بــأن االســتعداد لآلثــار الصحيــة لتغيــر المنــاخ يمثــل
القــرن فــي  بقائنــا  إمكانيــة  حيــث  مــن  أهميــة  األكثــر   القضيــة 

القادم.0

كتاب يســتحق القراءة:0
(Fevered)كتــاب                     بقلــم الصحفيــة لينــدا مارســا
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 يمتــاز فصــل الشــتاء فــي قطــر بدرجــات حــرارة مثاليــة نســبيًا، مــا يتيــح لكــم فرصــة رائعــة للتنــزه فــي الهــواء
الطلــق والحصــول علــى جرعــة يوميــة كافية من فيتامين د.0

ــع، والحصــول علــى منافــع  وســنقترح لكــم بعــض الخطــوات التــي تضمــن لكــم االســتمتاع بفصــل شــتاء رائ
 صحية كبيرة. وتذكروا جيدًا اســتعمال واقي الشــمس وشــرب الكثير من الماء قبل بدء النزهة.0

التنــزه على الكورنيش:0
 يمكنكــم القيــام بنزهــةٍ قصيــرة أو طويلــة علــى الكورنيــش، واالســتمتاع بالهــواء المنعــش والمناظــر الخالبــة
 للخليــج العربــي ومشــروع جزيــرة اللؤلــؤة. ونؤكــد لكــم أن هــذه النزهــة ســتمنحكم شــعورًا باالنتعــاش

واالســترخاء عند عودتكم للمنزل.0

بركة السباحة:0
 إن الوقــت مــوات جــدًا لالســتمتاع بممارســة رياضــة الســباحة فــي العديــد مــن أحــواض الســباحة ضمــن الفنــادق
نتشــرة فــي جميــع أنحــاء قطــر، والتــي تقــدم معظمهــا تصاريــح يوميــة لالســتمتاع بهــذه الرياضــة. وســتوفر  المُ
 درجــة الحــرارة الرائعــة للميــاه فرصــة تأديــة بعــض الــدورات الســريعة أو االســترخاء وســط المــاء. كمــا أن أشــعة

الشــمس الدافئة ســتمنحكم شــعورًا باالنتعاش والنشاط.0

نزهــة في الحديقة:0
 تتميــز قطــر بوجــود العديــد مــن الحدائــق الرائعــة مثــل ‘أســباير’ و‘حديقة البدع’ و‘حديقة متحف الفن االســالمي’،
ــر أيضــًا مــن اصطحــاب بعــض ــار واألطفــال االســترخاء واالســتمتاع بأوقــات ال تُنســى. وال ضي  حيــث يمكــن للكب
ــتمتاع ــال االس ــة لألطف ــذه التجرب ــح ه ــال. وتتي ــة األطف ــق برفق ــدى الحدائ ــي إح ــة ف ــام بنزه ــاء أو القي  األصدق
 بالركــض والتنــزه، فيمــا ســيتاح للكبــار االســتمتاع مــع األصدقــاء بتنــاول أطعمــة شــهية وصحيــة، تشــمل الوجبــات

المتوســطية المناســبة لبرنامجنا الغذائي.0

ركــوب الدراجات الهوائية:0
 يمكنكــم جلــب دراجتكــم الهوائيــة واالســتمتاع بنزهــة مميــزة فــي وجهــات مختلفــة. إذ تعــد رياضــة ركــوب
 الدراجــات إحــدى أســرع الرياضــات نمــوًا فــي العالــم، ألنهــا تمتــاز بدرجــة أقــل مــن اإلجهــاد واإلصابــات مقارنــة
ــتهدف ــا تس ــدة لكونه ــة جي ــوة عضلي ــاب ق ــة اكتس ــات الهوائي ــح الدراج ــا تتي ــرى. كم ــات األخ ــم الرياض  بمعظ
ــوب ــة لرك ــة المخصص ــارات اآلمن ــن المس ــد م ــر العدي ــم. ويتواف ــي الجس ــية ف ــة الرئيس ــات العضلي  المجموع
ــة ــدع وحديق ــة الب ــباير وحديق ــة أس ــمل حديق ــا يش ــر، بم ــي قط ــق ف ــف الحدائ ــي مختل ــة ف ــات الهوائي  الدراج

فندق شيراتون.0

االســتفادة �قصى الحدود من فصل الشــتاء
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ما أبرز إنجازات قســم التســويق منذ إطالق البرنامج؟
 منــذ إطــالق البرنامــج فــي ينايــر 2016، نجــح فريقنــا التســويقي فــي تنظيــم العديــد مــن األنشــطة التــي تتخلــص

فيما يلي:0

123

محاضرة

3,890

 شخص حضروا
المحاضرات

1,445

 ســيدة قامت بإجراء الماموجرام
 فــي الوحدة المتنقلة

4,877

 شخص سجلوا
§جراء الكشــف المبكر

68

 جلسة تدريبية
 ل©طباء

707

 طبيب حضروا
الجلســات التدريبية

23,214

مريــض تــم تحويلهم §جراء
الكشــف المبكر 

192

 خبر صحفي
ومقابلة

 أصبحــت الوجبــات والبرامــج الغذائيــة اختصاصــًا قائمــًا بحــد ذاتــه
 هــذه األيــام، ال ســيما مــع توافــر بدائــل غذائيــة متنوعــة فــي
ــي ــى تبن ــاس إل ــل الن ــام. ويمي ــة الع ــي نهاي ــة ف ــوق وخاص  الس
 أنظمــة غذائيــة متنوعــة هــذه األيــام، ولكــن برنامــج الحميــة
 الغذائيــة المتوســطية ينفــرد فــي الحفــاظ علــى زخمــه وتميــزه
بــه فــي قطــر، االلتــزام  اآلن، نظــرًا لمرونتــه وســهولة   حتــى 
تلــك مــن  ة  يــذ للذ ا طعمــة  أل ا علــى  ل  لحصــو ا نيــة  مكا إ  و

المنطقة.0

ــزج ــي يم ــاة صح ــط حي ــى نم ــي عل ــام الغذائ ــذا النظ ــد ه  ويعتم
 بيــن األطعمــة المســتمدة مــن مطابــخ اليونــان وإيطاليــا وإســبانيا ولبنــان والبرتغــال. وتشــمل وجبــات هــذا النظــام
 الغذائــي الدهــون الصحيــة مثــل زيــت الزيتــون والمكســرات وتنــاول األســماك مرتيــن فــي األســبوع علــى األقــل،
 باإلضافــة إلــى الفاصوليــا والفواكــه والخضــار الورقيــة والحبــوب الكاملــة. ويمكــن أيضــًا تنــاول الجبــن باعتــدال

ولكــن مــع الحــرص علــى تنــاول اللحــوم الحمراء مرة أو مرتين في األســبوع فقط.0

 ويتجلــى تميــز هــذا النظــام الغذائــي فــي منافعــه وفوائــده الصحيــة العديــدة، حيــث يمكنــه المســاهمة فــي
 التقليــل مــن خطــر اإلصابــة باألمــراض المزمنــة وتراجــع القــدرات الذهنيــة، باإلضافــة إلــى دوره فــي خفــض الــوزن
 إذا اقتــرن بتنــاول مــا مقــداره 1,500 ســعرة حراريــة فــي اليــوم أو أقــل. وقــد أظهــرت الدراســات أن اتبــاع النظــام
 الغذائي المتوســطي التقليدي أو تبني حمية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي لفقدان %10-5 من الوزن

الزائد في الجســم على مدى 12 شــهرًا.0

الحميــة الصحيــة لمنطقة البحر المتوســط
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ما هي ا�نشــطة الرئيســية لقســم التسويق؟
 تتســم أنشــطة التســويق بتنوعهــا علــى نطــاقٍ واســع؛ ونحــن بدورنــا نتعــاون مــع مختلــف القطاعــات، بمــا فــي

ذلك أفراد الجمهور واألطباء ووســائل اإلعالم وســفراء البرنامج.0

 ونقــوم بتنظيــم حملتيــن توعويتيــن رئيســيتين ســنويًا عبــر وســائل اإلعــالم؛ األولــى خــالل شــهر مــارس (الشــهر
 العالمــي للتوعيــة بســرطان األمعــاء)، والثانيــة فــي أكتوبــر (الشــهر العالمــي للتوعيــة بســرطان الثــدي). ونحــرص
 خــالل الحملتيــن علــى تســليط الضــوء علــى رســائلنا النبيلــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي والقنــوات

اإلعالميــة المختلفــة مثــل التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف وشاشــات العرض في المراكز التجارية.0

 كمــا نلتــزم علــى مــدار العــام بتنظيــم أنشــطة توعيــة متنوعــة تشــمل المحاضــرات التثقيفيــة ونشــر األجنحــة
 الترويجيــة التفاعليــة فــي المراكــز التجاريــة والمراكــز الصحيــة. ونحــرص أيضــًا علــى المشــاركة بصــورة منتظمــة

فــي فعاليــات مختلفــة مثــل معرض هي لألزياء العربية.0

 كمــا وتشــمل أنشــطتنا التســويقية إطــالق جــوالتٍ للوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر خــالل شــهري أكتوبــر
 ونوفمبــر؛ ونحــرص فــي هــذا الســياق علــى التنســيق مــع الشــركات والمؤسســات المختلفــة التــي ستســتضيف

.الوحدة المتنقلة، كما نشــجع الجمهور على تســجيل بياناتهم إلجراء الكشــف المبكر في الوحدة
ــة ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع ــز الصحي ــي المراك ــاء ف ــع األطب ــب م ــن كث ــاون ع ــك، نتع ــب ذل ــى جان  إل
 األوليــة، وننظــم دورات تدريبيــة لتشــجيعهم علــى إحالــة مرضاهــم إلجــراء الكشــف المبكــر. إذ تمثــل إحــاالت

األطباء إحدى الطرق الرئيســية التي تُشــجع الجمهور على االســتفادة من خدمات الكشــف المبكر.0

ــات ــر البيان ــالل نش ــن خ ــالم م ــائل اإلع ــر وس ــة عب ــة والتوعوي ــطتنا التثقيفي ــع أنش ــة جمي ــى تغطي ــرص عل  ونح
ــًا وحســابات علــى مواقــع ــا موقعــًا إلكتروني ــالت الخاصــة. كمــا يمتلــك برنامجن  الصحفيــة والمقــاالت والمقاب
 التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر وإنســتاجرام، باإلضافــة إلــى قنــاة علــى موقــع يوتيــوب. ونحــرص
ــح الهامــة ــات يوميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تُغطــي الوظائــف الشــاغرة، والنصائ  علــى نشــر إعالن
 والرســائل الرئيســية ومعلومــات عــن البرنامــج، للترويــج ألنشــطتنا المســتقبلية وتســليط الضــوء علــى األنشــطة
 التــي قمنــا بتنظيمهــا خــالل الفتــرة الماضيــة. وتشــهد هــذه الحســابات والصفحــات تفاعــالً واســعًا أثنــاء
مــع دائمــة  بصــورة  والتفاعــل  مميــزة  مســابقات  بتنظيــم  البرنامــج  لتــزام  ا مــع  ســيما  ال   الحمــالت، 

الجمهور.0

ــات ــج لخدم ــي التروي ــرًا ف ــون دورًا كبي ــن يلعب ــه الذي ــج وداعمي ــفراء البرنام ــع س ــق م ــكلٍ وثي ــاون بش ــا نتع  كم
الكشــف المبكر عن الســرطان وأهميتها في إنقاذ األرواح.0

ما النتائج التي تنشــدون تحقيقها من خالل حمالتكم التســويقية؟
 نســعى دومــًا إلــى تعزيــز أعلــى مســتويات الوعــي والتثقيــف فــي المجتمــع حــول أهميــة الكشــف المبكــر عــن
 الســرطان، وتشــجيع الجمهــور علــى مناقشــة هــذه المســألة بشــكل علنــي، باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى جميــع
 فئــات الجمهــور المســتهدف األساســي وإقناعهــم بضــرورة إجــراء الكشــف المبكــر. كمــا نســعى بشــكلٍ خــاص
 لنشــر الوعــي بيــن أبنــاء جيــل الشــباب الــذي يمثــل أحــد أهــم الجماهيــر بالنســبة لنــا، وذلــك بهــدف تزويدهــم
ــي ــر ف ــف المبك ــراء الكش ــرار إج ــاذ ق ــي اتخ ــرعة ف ــر س ــوا أكث ــى أن يكون ــجيعهم عل ــف وتش ــي والتثقي  بالوع

المستقبل.0
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 يعتمــد برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ علــى التوعية الشــاملة، فما
أهمية دور التســويق في مثل هذه البرامج؟

 يلعــب التســويق دورًا رئيســيًا فــي برامــج التوعيــة؛ وينــدرج ذلــك ضمــن إطــار ممارســات
 التثقيــف الصحــي التــي تســتهدف تشــجيع النــاس علــى االهتمــام بصحتهــم عبــر

.تعزيز وعيهم الصحي وتغيير ســلوكياتهم الســلبية
 ويبــذل فريقنــا التســويقي جهــودًا دؤوبــة علــى مــدار العــام لتحقيــق هــذا الهــدف،
 عبــر تنظيــم حمــالت وأنشــطة متنوعــة تهــدف إلــى توعيــة المجتمــع حــول ســرطان

ــة ــى نقط ــز عل ــى التركي ــة إل ــب، باإلضاف ــت المناس ــي الوق ــر ف ــف المبك ــراء الكش ــة إج ــاء، وأهمي ــدي واألمع  الث
ــف ــة الكش ــم ألهمي ــت انتباهه ــلبية ولف ــلوكيات الس ــر الس ــى تغيي ــاس عل ــجيع الن ــي تش ــل ف ــية تتمث  أساس

المبكــر ودوره فــي إنقاذ األرواح.0

 وتنــدرج هــذه الخطــوات ضمــن إطــار التســويق؛ حيــث نســعى للترويــج لخدمــات الكشــف المبكــر ودوره المحــوري
 فــي إنقــاذ األرواح، باإلضافــة إلــى الترويــج لفريقنــا المتخصــص المتكامــل واإلجــراءات المرنــة والســريعة لعمليــة

الكشف.0

كيــف تصممــون حمالتكم الناجحة؟
 يرتبــط نجــاح حمــالت التســويق أو التوعيــة بتحقيــق هدفهــا علــى أكمــل وجــه؛ أمــا الهــدف األكثــر أهميــة
 وصعوبــة فــي هــذا اإلطــار فهــو إقنــاع الفئــة المســتهدفة بالقيــام بفعــل معيــن. إذ ينبغــي أن تكــون رســالة
باشــرة ومبســطة ومقنعــة ومؤثــرة علــى نطــاق واســع، كمــا يجــب أن يرتبــط الجمهــور المســتهدف  الحملــة مُ
ســبان عنــد تصميــم وتطويــر  بالرســالة الرئيســية وبالصــورة المرئيــة للحملــة، مــع الحــرص علــى أخــذ ذلــك بالحُ

الحملة.0

 وكمــا ذكرنــا آنفــًا، يتمثــل الهــدف الرئيســي فــي القيــام بالفعــل. ونســعى فــي هــذا اإلطــار إلــى دراســة العراقيــل
 والحواجــز بالنســبة لألشــخاص، والدوافــع التــي تحــول دون اتخاذهــم لخطــوات معينــة (إجــراء الكشــف المبكــر
 بالنســبة لحالتنــا). وفــي ضــوء تحديــد علــى هــذه العراقيــل، نقــوم بتصميــم حملتنــا وانتقــاء الشــعار المناســب

لها.0

 وعلــى ســبيل المثــال، اســتهدفت حملتنــا األخيــرة (المشــمولة فــي هــذا العــدد) تشــجيع الســيدات علــى إجــراء
 الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي. واســتنادًا إلــى نتائــج اســتبيان ســابق، كان "عــدم توافــر الوقــت الكافــي"

‘أنــتِ  أحــد أبــرز األســباب وراء عــدم خضــوع الســيدات للكشــف المبكــر. ووفقــًا لذلــك، تــم اختيــار شــعار 
ــي ’ لحملتنــا التوعويــة بهــدف إيصــال رســالة نبيلــة تتمحــور بالدرجــة األولــى حــول تشــجيع الســيدات علــى تبنّ  أوالً

نهج اســتباقي لالهتمام بصحتهن.0

 وباإلضافــة إلــى الرســالة الرئيســية للحملــة، نلتــزم بالتركيــز علــى رســائل أخــرى ننشــرها عبــر أنشــطة وفعاليــات
 مختلفــة؛ حيــث يشــمل ذلــك إمكانيــة إجــراء الكشــف المبكــر بســرعة وسالســة ووســط أعلــى مســتويات
 الخصوصيــة. ونلتــزم بنشــر هــذه الرســائل أثنــاء المحاضــرات التوعويــة وغيرهــا مــن أنشــطة التواصــل المجتمعــي،

باإلضافة إلى وســائل التواصل االجتماعي.0

بــادرون بإجــراء الكشــف المبكــر. مــع العلــم أن هــذا ــم مــدى نجــاح الحملــة عــادةً بعــدد األشــخاص الذيــن يُ  ونقيّ
 العــدد يكــون عــادةً األعلــى خــالل أشــهر الحملــة. وال ترتبــط هــذه النتائــج بجهــود التســويق كليــًا؛ حيــث يقــوم
 مركــز االتصــال لدينــا بدعــوة األشــخاص علــى مــدار العــام إلجــراء الكشــف المبكــر؛ ولكــن يجــب العلــم أن العــدد
ســجل أثنــاء الحمــالت يمثــل انعكاســًا لزيــادة الطلــب علــى إجــراء الكشــف المبكــر. إلــى جانــب ذلــك،  األعلــى المُ
 ثمــة هنــاك مؤشــرات وعوامــل أخــرى تُبرهــن علــى نجــاح الحمــالت؛ تشــمل عــدد األشــخاص الذيــن يتواصلــون
شــاركين فــي المحاضــرات التوعويــة واألنشــطة التثقيفيــة  هاتفيــًا مــع ممثلــي البرنامــج، وعــدد األشــخاص المُ
الكشــف ء  إلجــرا األنشــطة  تلــك  خــالل  يســجلون  لذيــن  ا األشــخاص  عــدد  لــى  إ باإلضافــة   األخــرى، 

المبكر.0

مقابلــة مع مديرة التســويق والتواصل
نانســي عالء الديــن (بكالوريوس الصيدلة، مديــر معتمد)0
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 تعيين ا�ســتاذة شــيخة الجفيري
ســفيرة لبرنامج الكشــف المبكــر لحياة صحية

ــو ــي عض ــري، وه ــف الجفي ــت يوس ــيخة بن ــتاذة ش ــن األس ــن تعيي ــة ع ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــت مؤسس  أعلن
 المجلــس البلــدي المركــزي فــي قطــر، ســفيرةً لبرنامــج الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة فــي إطــار ســعيها الــدؤوب

للتوعية حول ســرطان الثدي واألمعاء.0

ختــارة مــن الشــخصيات المرموقــة التــي دعمــت علــى مــر الســنين الماضيــة  وتنضــم الجفيــري إلــى مجموعــةٍ مُ
ر لحياة صحية’ الذي يهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية الكشف المبكر  الجهود النبيلة لبرنامج ‘الكشف المبكّ
ــي ــة؛ فه ــة للغاي ــوة ملهم ــري خط ــيخة الجفي ــتاذة ش ــار األس ل اختي ــكّ ــد ش ــاء. وق ــدي واألمع ــرطان الث ــن س  ع
 تحظــى بقاعــدة جماهيريــة واســعة فــي قطــر، وخاصــة فــي أوســاط الفئــات العمريــة التــي نســتهدفها والتــي

تتراوح أعمارهم بين 45-69 ســنة.0

 وبمجــرد تعيينهــا كســفيرةٍ للبرنامــج، قامــت الجفيــري بزيــارة مركــز روضــة الخيــل الصحــي للتعــرف عــن كثــب
ــجيع ــو لتش ــالة فيدي ــجيل رس ــت بتس ــا قام ــر. كم ــف المبك ــراء الكش ــوات إج ــة وخط قدم ــات المُ ــى الخدم  عل

الجمهور على إجراء الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي واألمعاء.0

ــر، حضــرت الجفيــري إحــدى الفعاليــات الرئيســية التــي نُظمــت بالتعــاون مــع لجنــة رياضــة  وخــالل شــهر أكتوب
المرأة القطرية، وألقت خاللها كلمة لتشــجيع الجمهور على إجراء الكشــف المبكر.0

ا�ولى0 للمرة 
الوحــدة المتنقلة للكشــف المبكر تزور لخويـــا

ــا، ــوة لخويـ ــي لق ــر الرئيس ــى المق ــا إل ــل تجهيزاته ــع كام ــارة م ــر بزي ــف المبك ــة للكش ــدة المتنقل ــت الوح  قام
.بهدف تقديم خدمات الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي واألمعاء على مدى 5 أيام.0

 وتأتــي هــذه الجولــة كبدايــة لمبــادرة ‘موفمبــر’ العالميــة التــي تســتمر طــوال شــهر نوفمبــر للتوعيــة بصحة الرجل،
والتشــجيع على إجراء الكشــف المبكر عن ســرطان األمعاء.0
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 أطلــق البرنامــج حملــة لتوعيــة كافــة الســيدات حــول ضــرورة إجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي بصــورة
 منتظمــة كل ثــالث ســنوات. وتتزامــن هــذه الدعــوة مــع احتفــال البرنامــج بمــرور 3 ســنوات علــى إطالقــه، حيــث

 نقــوم اآلن بدعــوة الســيدات اللواتــي أجريــن الماموجــرام فــي العــام 2016 إلعادة إجرائه مرة ثانية اآلن.0

 حث الســيدات على
 علــى تكرار الكشــف المبكر عن ســرطان الثدي

 كمــا يقــوم شــركاؤنا فــي كل عــام بالمســاهمة فــي نشــر رســالة البرنامــج عــن طريــق توزيــع المــواد التوعويــة
 واألشــرطة واألســاور لموظفيهم وعمالئهم.0

 ويتوجــه فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ بجزيــل الشــكر إلــى الشــركات التالية علــى تقديمها الجوائز
والهدايــا خالل الحملة:0

مركز ديزرت برنســيس
 قطر مول
ديفا الونج

   غصون سبا
لولــو هايبر ماركت 
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 شــهدت حســابات برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي اســتجابة واســعة
ــز ــر، وتــم اإلعــالن عــن الفائ ــم البرنامــج مســابقة خــالل شــهر أكتوب  للغايــة أثنــاء الحمــالت التوعويــة. وقــد نظّ

في نهاية الشــهر.0

 تقــوم العديــد مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي بمشــاركة إدراجــات ونشــاطات البرنامــج علــى حســاباتها خــالل
 فتــرة الحملــة، كمــا يقــوم العديــد منهــم باإلعــالن عن نشــاطاتهم التــي ينظمونها بالتعاون مع البرنامج.0

وســائل التواصل االجتماعي وأنشــطة الشركاء

ــم برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ جلســات تدريبيــة علــى مــدار العــام، بهدف مواصلة تشــجيع األطباء  نظّ
 علــى إحالــة المرضــى إلجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي واألمعــاء. ونظــم البرنامــج خــالل شــهر أكتوبــر 7

جلســات تدريبيــة فــي 4 مراكــز صحيــة، وحضرهــا حوالي 100 طبيب.0

تدريب األطباء
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 قامــت الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمبــر بإجــراء سلســلة جــوالت جديــدة علــى
 مدى 35 يومًا، زارت خاللها 27 مقرًا للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ضمن مختلف المدن والمناطق

ِ  فــي قطــر. وقدمــت الوحــدة المتنقلــة خــالل هــذه الجــوالت خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي لـــ
314 سيدة.0

ــد عنــاء اســتخدام وســائط  وتلتــزم الوحــدة المتنقلــة بتوفيــر خدمــات الكشــف المبكــر لجميــع الســيدات دون تكبّ
 النقــل، وخاصــة للســيدات المقيمــات فــي المناطــق البعيــدة عــن مراكــز الكشــف المبكــر مثــل مجمــع ‘قطــر غــاز’
 الســكني فــي الخــور. عــالوةً علــى ذلــك، ســاهمت الوحــدة المتنقلــة فــي توفيــر خدمــات الكشــف المبكــر فــي
ــل ــن (مث ــن عمله ــي أماك ــة ف ــهولة وخصوصي ــكل س ــيدات ب ــن الس ــرة م ــات كبي ــة لمجموع ــة الدوح  العاصم
 كليــة الدوحــة) أو المناطــق الســكنية (مثــل مشــروع لوميــراج) أو حتــى أثنــاء زيــارة مراكــز التســوق أو الصــاالت
مستشــفى (مثــل  الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  مــن  غيرهــا  أو  بالجمــال  العنايــة  صالونــات  أو   الرياضيــة 

أستر).0

تفعيــل الوحــدة المتنقلة للكشــف المبكر
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 ســاهمت هــذه األجنحــة التوعويــة فــي تعزيــز التواصــل والتفاعــل المباشــر مــع الــزوار مــن الســيدات اللواتــي تــم
ــد ــز موع ــن وحج ــجيل بياناته ــن لتس ــت دعوته ــا تم ــر، كم ــف المبك ــول الكش ــة ح ــات وافي ــن بمعلوم  تزويده

إلجراء الكشف.0

 وتواجــدت األجنحــة التوعويــة التفاعليــة فــي مختلــف المراكــز التجاريــة والمراكــز الصحيــة طــوال شــهر أكتوبــر.
 وقد حرص فريق برنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحية’ على توفير جناح توعوي تفاعلي للمرة الثالثة على التوالي

فــي معــرض هيا لألزياء العربية.0

 وقــد تواصلــت األجنحــة التوعويــة مــع الكثيــر مــن الــزوار، وقــد قامت 440 ســيدة بتســجيل بياناتهن إلجراء الكشــف
ــي ــاركة ف ــة المش ــة فرص ــة التفاعلي ــة التوعوي ــي األجنح ــن ف ــجلن بياناته ــي س ــيدات اللوات ــح للس ــر. وأتي  المبك

 ســحب خالل نهاية الشــهر، حيث تم منح جائزة قيمة للســيدة الفائزة.0

األجنحة التوعوية التفاعلية والتســجيل إلجراء الكشــف

 تــم تزييــن أجنحتنــا باللــون الــوردي طــوال فتــرة الحملــة، بهــدف تعزيــز الوعــي بأهميــة إجــراء الكشــف المبكــر،
ــي ــق موظف ــام فري ــك، ق ــب ذل ــى جان ــدي. إل ــرطان الث ــة بس ــي للتوعي ــهر العالم ــال بالش ــع االحتف ــن م  بالتزام
 العيــادات بتشــجيع الســيدات الالتــي حضــرن إلجــراء الكشــف المبكــر علــى كتابــة أســمائهن لنيــل فرصــة الفــوز
 فــي الســحب الــذي تــم تنظيمــه فــي نهايــة الشــهر، حيــث تــم منــح أربــع جوائــز ألربــع ســيدات مــن جميــع عيــادات

البرنامج (بما يشــمل الوحدة المتنقلة للكشــف المبكر).0

األنشــطة في العيادات
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أنشــطة التواصل المجتمعي:0
 قمنــا بإجــراء أنشــطة توعويــة طــوال شــهر أكتوبــر؛ حيــث شــمل ذلــك محاضــرات تثقيفيــة، ونشــر أجنحــة توعويــة

 تفاعليــة فــي المراكــز التجارية، وغيرها من األنشــطة.0

 نظــم فريــق البرنامــج 24 محاضــرة توعويــة، حضرهــا حوالــي 800 شــخص مــن مختلــف المــدن والمناطــق فــي
 قطــر. وقــد تــم تنظيــم هــذه المحاضــرات بدعــوة مــن شــركاء البرنامــج الجــدد والحالييــن. وقــد اتســمت هــذه
ــم فريــق البرنامــج محاضــرة حــول  المحاضــرات بحضــورٍ واســع للســيدات، إلــى جانــب بعــض الرجــال. كمــا نظّ

ســرطان الثــدي فــي بورصــة قطــر لــألوراق الماليــة لتوعيــة جمهور من الرجال حول هذا المرض.0

قــت خاللهــا مجموعــة مــن  كمــا نظــم البرنامــج نــدوة حواريــة بالتعــاون مــع لجنــة رياضــة المــرأة القطريــة، تطرّ
ــط ــة تخطي ــاس، رئيس ــم الم ــورة مري ــت الدكت ــدي. وحرص ــرطان الث ــة لس ــب المختلف ــول الجوان ــات ح  المتحدث
ــة األوليــة، علــى اســتعراض خدمــات الكشــف  وتنفيــذ برنامــج الكشــف المبكــر لــدى مؤسســة الرعايــة الصحيّ
ــتعراض ــك اس ــب ذل ــج. وأعق ــة للبرنام ــداف النبيل ــن األه ــدث ع ــى التح ــة إل ــدي، باإلضاف ــرطان الث ــن س ــر ع  المبك
 قصــص ملهمــة لبعــض الســيدات اللواتــي نجحــن فــي التغلــب علــى ســرطان الثــدي، ومنهــم الشــيف عائشــة

التميمــي، التــي تُعتبــر مــن أبــرز الداعميــن لبرنامج ‘الكشــف المبكر لحياة صحية’.0

 كمــا ترافقــت الحملــة مــع تنظيــم محاضــرات توعويــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، باإلضافــة إلــى محاضــرة
ــة ــع التربي ــي مجم ــة ف ــرة توعوي ــم محاض ــة بتنظي ــرة الرابع ــج للم ــام البرنام ــا ق ــة. كم ــة الهندي ــرى باللغ  أخ

الســمعية، حيث تم تقديمها للحضور باســتخدام لغة اإلشــارة.0

المحاضرات
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 حملــة "أنِت أوًال" للتوعية بســرطان الثدي
خالل شــهر أكتوبر تشــجع الســيدات على تبنّي نهج اســتباقي لالهتمــام بصحتهن

’، انطالقًا من مســؤوليتنا في تشــجيع  انطلقــت حملتنــا للتوعيــة بســرطان الثــدي هــذا العــام تحــت شــعار ‘أنــتِ أوالً
ــر عــن ســرطان الثــدي؛ خاصــة  جميــع الســيدات دون اســتثناء علــى أخــذ زمــام المبــادرة إلجــراء الكشــف المبكّ
 وأن الســيدات ال يجــدن الوقــت الكافــي لالهتمــام بصحتهــن بســبب انشــغالهن بأعبــاء العمــل والعنايــة
ــد شــعار الحملــة لهــذا العــام رســالةً نبيلــة تمحــورت بشــكلٍ مباشــر  باألطفــال والعائلــة. انطالقــًا مــن ذلــك، جسّ
ــة ــر أولوي ــف المبك ــار الكش ــن، واعتب ــام بصحته ــتباقي لالهتم ــج اس ــي نه ــى تبنّ ــيدات عل ــجيع الس ــول تش  ح

 أساســية في حياتهن.0

 وقــد شــملت الحملــة مجموعــةً واســعةً مــن األنشــطة التوعويــة خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمبــر؛ وتــم تصنيــف
هذه األنشــطة وفق ما يلي: 0

وسائل ا§عالم:0
 شــمل ذلــك تســليط الضــوء علــى الحملــة عبــر مختلــف القنــوات اإلعالميــة، مثــل الصحــف واإلذاعــة وشاشــات
 العــرض فــي المراكــز التجاريــة ووجهــات التســوق، باإلضافــة إلــى اإلعــالم اإللكترونــي. كمــا لعبــت المقابــالت
ــائلها ــة ورس ــة التوعوي ــطة الحمل ــول أنش ــة ح ــل الوافي ــن التفاصي ــدٍ م ــم مزي ــي تقدي ــًا ف ــة دورًا مهم  اإلعالمي

النبيلة.0
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 نجــح فريــق برنامــج ‘الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة’ مؤخــرًا فــي تحقيــق نتائــج اســتثنائية علــى صعيــد التوعيــة
 بالكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي، وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي تنظيــم العديــد مــن األنشــطة التثقيفيــة
ــهر ــالل ش ــتِ أوالً" خ ــدي "أن ــرطان الث ــة بس ــا للتوعي ــرت حملتن ــر. وأثم ــة قط ــاء دول ــف أنح ــي مختل ــة ف  والتوعوي
ــر ــكلٍ مباش ــورت بش ــة تمح ــالةً نبيل ــام رس ــذا الع ــة له ــعار الحمل ــد ش ــث جس ــتثنائية؛ حي ــج اس ــن نتائ ــر ع  أكتوب
ــة ــر أولوي ــف المبك ــار الكش ــن، واعتب ــام بصحته ــتباقي لالهتم ــج اس ــي نه ــى تبنّ ــيدات عل ــجيع الس ــول تش  ح

أساســية في حياتهن.0

ــس ــو المجل ــي عض ــري، وه ــف الجفي ــيخة يوس ــتاذة ش ــن األس ــًا تعيي ــرى أيض ــية األخ ــا الرئيس ــملت إنجازاتن  وش
 البلدي المركزي في قطر، سفيرًا لبرنامج ‘الكشف المبكر لحياة صحية’؛ وقد أسعدنا استقبال األستاذة الجفيري
 فــي مركــز روضــة الخيــل الصحــي أثنــاء زيارتهــا للجنــاح المخصــص للكشــف المبكــر للتعــرف عــن كثــب علــى

إجراءات الكشــف عن ســرطان الثدي.0

 كمــا شــارك فريــق الوحــدة المتنقلــة للكشــف المبكــر فــي أنشــطة متنوعــة خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمبــر؛ 
ــا زارت ــن. كم ــركاء الحاليي ــى الش ــة إل ــدد باإلضاف ــركاء الج ــن الش ــد م ــع العدي ــج م ــق البرنام ــاون فري ــث تع  حي
 الوحــدة المتنقلــة ألول مــرة المقــر الرئيســي لقــوة لخويـــا، بهــدف تقديــم خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان
 الثــدي واألمعــاء. ونحــن ســعداء جــدًا بهــذا الخطــوة المهمــة ونتطلــع إلــى مزيــد مــن التعــاون خــالل الفتــرة

المقبلة.0

ــع ــا م ــق جهودن ــزز تواف ــا ع ــعة، م ــتجابة واس ــدي اس ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــا للكش ــهدت حملتن ــد ش  وق
 أهداف الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. إذ استفادت 3,197 سيدة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان
 الثــدي خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمبــر، كمــا تواصلنــا مــع 1,251 ســيدة مــن خــالل المحاضــرات واألجنحــة التوعويــة

التفاعليــة فــي المراكــز التجاريــة، وغيرها من األنشــطة التثقيفية.0

 ويســعدني أن أغتنــم هــذه الفرصــة للتوجــه بخالــص الشــكر إلــى شــركائنا األعــزاء لدعمهــم الكبيــر لنــا
ــي نهــج اســتباقي  وإيمانهــم العميــق برســالتنا النبيلــة. وأشــكر أيضــًا جميــع الســيدات اللواتــي حرصــن علــى تبنّ
 لالهتمــام بصحتهــن عبــر إجــراء الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي واعتبــار ذلــك أولويــة أساســية فــي حياتهــن.
 ويســعدني أن أشــجع جميــع الســيدات اللواتــي لــم يقمــن بإجــراء الكشــف المبكــر علــى المبــادرة اآلن لالســتفادة

من خدمات التصوير الشــعاعي للثدي (الماموغرام).0

رســالة المدير العام

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

نتمّنــى لكــم جميعــ¾ حيــاًة ملؤهــا الصحــة والعافيــة والســعادة!0 
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