
 
 

 

 

 

 

 مركز السدرة يعقد ورشة عمل لمسيدات خالل شهر التوعية بسرطان الثدي

 االكتشاف المبكر عامل مؤثر في معدالت الشفاء من سرطان الثدي

 

  6107أكتوبر  8 -قطر -الدوحة

 

 لمتوعية بسرطان ورشة عملو  محاضرة سيعقد مركز السدرة لمطب والبحوث ،الثديبمناسبة شهر التوعية بسرطان 
 أكتوبر في مبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة.  01لثدي يوم ا

 

 ورشة العمل تنظيمب بالتعاون مع الجمعية القطرية لمسرطان السدرةمركز التثقيف واإلرشاد الصحي ب فريقسيقوم 
المشاركات في ورشة العمل  مموالوقاية من سرطان الثدي. وستتعالكتشاف المبكر في المتأكيد عمى أهمية الفحص 

. وسيمكن من خالل العرض عمى نموذج لجسم اإلنسان سرطان الثدي وأعراضعالمات  التعرف عمىكيفية 
صباحا وحتى  00من الساعة  لجميع السيدات، الالئي سيحضرن إلى مبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة

 . المحاضرةأكتوبر، االستفادة من تمك  01ظهرا يوم  06الساعة 

 

وتعميقًا عمى ورشة العمل قالت الدكتورة إيمان نصر اهلل، مدير قسم عالقات المجتمع والفعاليات: "نظرا ألننا 
ي يأتين إلى العيادات تفرصة في الوصول إلى السيدات الالمستشفى متخصص في صحة النساء، فإن لدينا ال

الخارجية كل يوم سواء كن مريضات أو زائرات. ويمكن لمفحص الدوري وأشعة الثدي أن توفر وسيمة مفيدة لمنساء 
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لمحد من مخاطر اإلصابة بهذا السرطان والحفاظ عمى صحتهن في المستقبل. ونحن نريد أن نمكن النساء من 
السدرة متواجدات لممساعدة في أي استفسارات متعمقة  مركز ات فيالقيام بذلك، ولهذا ستكون المرشدات الصحي

 بهذا الموضوع". 

 

في السابق كان سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء عمى مستوى العالم. وقد تغير هذا الوضع اآلن 
لمبكر عن سرطان الثدي. وأصبح سرطان الرئة هو األشد فتكًا، ويعود السبب بدرجة كبيرة في ذلك إلى الكشف ا

نساء في قطر. ووفقًا لبيانات سجل الجمعية القطرية لمسرطان، فإن األكثر فتكًا بالولكن يظل سرطان الثدي هو 
سيدة من بين  67بالمائة من حاالت السرطان بين النساء، حيث توجد  10سرطان الثدي اآلن هو المسؤول عن 

ة بالمرض. وتأمل الجمعية القطرية لمسرطان ومركز السدرة في سيدة في قطر معرضات لخطر اإلصاب 011,111
إلى زيادة معدالت الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومساعدة النساء  تؤدي ورشة عمل التوعية بسرطان الثديأن 

 في التنبه إلى العناية بصحتهن. 

 

سيتم  السدرة، باالشتراك مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية، باستضافة محاضرة لموظفي المركز مركز سيقومكما 
لقاء الضوء عمى خيارات الفحص المتاحة في قطر. خاللها  وسيقوم فريق شرح معمومات هامة عن سرطان الثدي وا 

 راء الفحص باألشعة عمى الثدي. تحديد موعد إلجمؤسسة الرعاية الصحية األولية أيضا بتقديم معمومات عن كيفية 

 

 زيادةمن المهم شيخة مدير قسم برامج السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية األولية: "وقالت الدكتورة شيخة أبو  
بين أكبر عدد ممكن من السيدات في قطر. ولقد حققت مؤسسة الرعاية التوعية بشأن فوائد الفحص المبكر 

برنامج )الفحص من أجل حياتك(. ولكن ال يزال هناك  الصدد من خالل في هذاالصحية األولية نتائج هامة 
ذ األرواح فحسب، ولكنه يوفر أيضا راحة البال الكثير الذي ينبغي عمينا فعمه. فالفحص المبكر ال يساعد في انقا

وأنا  ،مؤهالت إلجراء فحص الثديعام  76-56ولذلك فإن جميع السيدات في الفئة العمرية لمسيدات وأسرهن. 
    أشجعهن عمى التسجيل لتحديد موعد في أقرب وقت ممكن". 
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  -انتهي -

  حول مركز السدرة لمطب والبحوث 

سيكون مركز السدرة لمطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعميمية متطورة تركز عمى صحة وعافية 
 األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئيس مجمس إدارة مركز  والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،ويجسد مركز السدرة لمطب 
ولن يقدم هذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه . السدرة

  سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر.

ية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية سيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقم
حيث سيضم والبحوث واإلدارة. ويتكون مركز السدرة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، 

حمة سرير في مر  661سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  511المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 
  الحقة. 

حيث تقدم العيادات الخارجية  6107قام مركز السدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية لممركز في األول من مايو 
خدماتها لمنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر. ومن المتوقع 

 .    6108ها بحمول يناير أن تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقت

التي تتضمن مؤسسات  بيئة التعميم والبحوث الديناميكية في قطريشكل مركز السدرة لمطب والبحوث جزًءا من 
دولية رائدة. ومن خالل الشراكات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخمق نظام بيئي 
ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية من خالل االستثمار في البحوث الطبية. ولمزيد من المعمومات 

 . www.sidra.orgُيرجى زيارة موقع 
 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ
   

 كويمهوفرحانة حبيب 
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176هاتف: 

http://www.sidra.org/
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 قسم االتصاالت
 مركز السدرة لمطب والبحوث

 قطر  -الدوحة
 
 

 

 

       

 

 

 


