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 كيو.ال.ام تنظم ندوة توعوية عن السرطان فى مؤسسة قطر

 

، الشتتتتر ة الرافتتتتتي يتتتت  التتتتتأمين  QLM لتأمينتتتتا  ال يتتتتاي والتتتتتأمين ال تتتت    يتتتتواا اا شتتتتر ة  قامتتتت 
تنظيمهتتتتا نتتتتتوي لمتتتتوظ   مؤسستتتتة قطتتتتر عتتتتن – الطبتتتت  والمملو تتتتة بال امتتتت  لمجموعتتتتة قطتتتتر للتتتتتأمين

 ا ويوافت ال  ص المب ر للسرطان  ويته  بثقاية الوع  ال    لمرض السرطانلتز
 

شتتتر ة  " قتتتاف   متتتتير أو  شتتتر ة  يتتتوا ا ا ا  ،  – أ متتتت م متتتت زبيتتت  تتترل الستتتيت  وبهتتتال المناستتتبة 
 ري تتتة علتتت  تتتتويير أيضتتت  ستتتب  انت تتتا   وتافمتتتا  ستتتباقة  لتأمينتتتا  ال يتتتاي والتتتتأمين ال تتت    يتتتواا اا 

وانط قتتتا  متتتن  وننتتتا شتتتر ة وطنيتتتة تعتتتتز بمؤسستتتا  التولتتتة وال  الختتتتما  التتتت  تقتتتتمها ،متتتن عم فهتتتا ل
 ر تتا منتتا علتت   تت ة ستتيما مؤسستتة قطتتر التتت  تعتتت أ تتت أهتت  عمتت و الشتتر ة قمنتتا بتتتويير هتتال النتتتوي 

 "ا وس مة موظ   المؤسسة
 

شتتتمل  النتتتتوي علتتت  العتيتتتت متتتن النشتتتاطا   تتتان أهمهتتتا الم تتتور الرفيستتت  قتتتاف     " زبيتتت  ،  وأوضتتت 
و ي يتتة  تتتع هتت  ماهيتتتع وأعراضتتع وعوامتت  خطوروتعلتت  متترض الستترطان، للنتتتوي وهتتو  ي يتتة الت لتت  

وتطرقتتت  الم اضتتتري  لتتت   وطتتترال اال تشتتتاك المب تتتر وطتتترال العتتت   المختل تتتة اإل تتتابةتقليتتت  يتتترص 
و الستتتيأ  أ تتتت العوامتتت  المهمتتتة يتتت  اإل تتتابة بالستتترطان و لتتت  ع قتتتة الستتترطان بالت ايتتتة وأثتتتر ال تتتاا

 "ا وعم  الت الي  ال زمة طرال الوقاية منع من خ   تبن  نمط     ي  ال ياي
 

علتتت  نشتتتر  لتأمينتتتا  ال يتتتاي والتتتتأمين ال تتت    يتتتواا اا يتتت  شتتتر ة   تتترص وأ تتتت أ متتتت زبيتتت    " ن
التوعيتتة ال تت ية والتشتتجيا علتت  اتبتتا  نمتتط  يتتاي  تت   للتقليتت  متتن المختتاطر التتت  تزيتتت متتن ا تمتتا  

ومتتتا تزايتتتت أعتتتتات مرضتتت  الستتترطان  اإل تتتابة بالعتيتتتت متتتن ا متتتراض ويتتت  مقتتتتمتها متتترض الستتترطانا
 ير  يتتتا  إلعتتاتي النظتتتر يتتت  بعتتض العتتتاتا  لرستت  مستتتااآلن هتتتو الوقتت  المثتتتال يتت  جميتتتا أن تتاو العتتتال ،

  ة "ا بطريقة جتيتي أ ثر   ة و يجابي
 
يتتتت   طتتتتار تعزيتتتتز م انتنتتتتا  شتتتتر ة رافتتتتتي لهتتتتا تور  بيتتتتر تجتتتتال المستتتتؤولية "  أ متتتتت زبيتتتت  أضتتتتاك و

التتتت  تعتتتوت  ا نشتتتطةاالجتماعيتتتة ولهتتتا تتتتأثير ملمتتتوع علتتت  المجتمتتتا ، نعمتتت  تافمتتتا  علتتت  عقتتتت أيضتتت  
 " ابالن ا لختمة المجتما

 
 
 

 
  
 


