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پیام بنیانگذار

ربع قرن
قديمهــا وقتي واژه «ربع قرن» را ميشــنيدم تصور ابعادش
براي ذهنم آســان نبود ،امروز اما ميدانم انگاري ديروز بود و
باز انگاري زمان نوح بود.
انــگاري ديروز بود كه با ياران گرد هم مينشســتيم و چاره
ميانديشيديم فردا را!
باز انگاري زمان نوح بود كه پدر غيور عشــايري ايل و چادر و
گله را فراموش كرده و پســر مبتاليش را بر دوش كشيده و
به شــهر بيترحم ما آمده در سوداي نجات و حتي اگر طاقت
تحقيــر ،غربت ،ظاهر ،زبان و دســتهاي ترك خوردهاش را
بر خود هموار كرده ،در وانفســاي درب ِدري از اين بيمارستان
به آن يك ،از اين آزمايشــگاه بــه آن تصويربرداري ،ديگر اما
آهيش در بســاط نمانده كه زنده ماندن پسر را باز هم اصرار
كنــد .پس دلبند نيمه جانش را بــه دوش انداخته و باز پس
ميگردد با كولهباري از خشم ،يأس و حقارت.
يا آن مــادر بلوچ نشســته در كنار د ِر بيمارســتان .خلخال
نقرهاش را ،تنها دارایيش و يادگار مادر را در دســت گرفته و
براي فروش به هر رهگذري التماس ميكند تا شــايد باز هم
اميدي براي پرداخت هزينــه داروهاي گران قيمت فرزندش
پيدا شود.
ميتوان گفت باور كردني نيست ،ليكن همين نظارهها بودند
كه بذرافشان كوير خشك و خالي ذهنم شدند .حال كه بيست
و پنج ســال از آن روزها ميگذرد ،خيلي دور ،خيلي نزديك،
باور آنچه پيش از اين بود ديگر براي خودم نيز آسان نيست.
امروز به يمن همت خوبــان اين مرز و بوم ،كاخي به بلنداي
عشق ،عشــق بيانتظار انسان به انسان ،باالي تپههاي زيباي

دارآباد ســر به فلك كشيده كه همه خدامش فدایي هستند،
چــه موظف يا داوطلب ،آرام ندارند تا كه آرا ِم جان هر پدر و
مادر و هر كودك تبزده مبتال به ســرطان را تأمين كنند و
به راســتي چونان چراغ دريايي در افق مهآلود شهرمان اميد
نجات را چشــمك ميزند .نجات نه فقــط از مرگ ،بيماري
يا درد ،بل بيشــتر نجــات از تنهایي ،بيكســي ،نامردمي و
نامهربانيها ،چرا كه مســتندي اســت ناب بر ظرفيت خوب
بــودن ما مــردم در جهاني كه خودمان و ديگــران اصرار بر
ِ
خوب نبودن ما دارند ،اصرار بر فراموش شدن همه ارزشها و
آداب و سنن مؤكد بر خيرخواهي و خيرانديشي دارند ،اصرار
بر وارونه شــدن زمانه دارند ،محك تبلوري از توان بيانتهاي
مردم ما براي خوبيســت ،آنچنان كه هرگاه ميهماني از وراي
مرزها را فرصت ديدار از اين معبد عشــق دست داده نه تنها
اعجاب و تحســين بلكه تغيير باورهايش را نســبت به آنچه
در ســالهاي اخير راجع به مردم و ميهن ما شنيده است را
تأكيد ميكند.
امروز در آســتانه ربع قرن دوم زندگي محك ضمن تواضع و
تكريم نسبت به همه آنان كه آرزومندي مرا به حديث امكان
تبديل كردند به درگاه ايزد مهرآفرين متوســل ميشوم تا ما
را به آن آگاهي الزم برساند تا توان كشيدن بار منت مردم را
داشــته و نگذاريم خاشاكي بلور اعتماد و مهر آنان را خدشه
اندازد تا بتوانيم به همين بالندگي امروز در پايان ربع قـــرن
دوم نـــيز (نيم قرن محك) به يكديگر تهنيت بگویيم .آنچه
براي آن روز در سر سودا ميكنيم رسيدن شرايطي است كه
محك با توجه به امكانات خود نه تنها در ارتباط با حمايت و
درمان ،بلكه در زمينه تحقيقات بومي سرطان اطفال در ايران
و منطقه نيز دستاورد داشــته باشد .به اميد آن روز با ايمان
دست در دست هم پيش ميرويم.
سعيده قدس
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آشنایی با استانداردهای حاکم بر اداره سازمانهای مردمنهاد

بررسي استاندارد
NGO Benchmarking
در شــماره  60خبرنامه ،در نشســتی با مدیرعامل
مؤسســه خیریه محک به گزارشدهي سازمانهاي
مردمنهاد پرداختيم و پيشنهاد شد تا در شماره آينده
به توضيح استانداردهايي كه محك خود را در معرض
آن قرارداده ،پرداختهشــود .در فاصله انتشار شماره
 60تا  ،61مؤسســه محك به عنوان چهارمين مؤسسه
مردمنهاد در بين  299مؤسســه در جهان شــناخته
شــد .با توجه به روند مطالب در اين شماره به بررسي
استاندارد  NGO Benchmarkingميپردازيم.
در شــماره قبل به خوانندگان قول داديم كه در اين
شــماره به توضيح اســتانداردهاي بينالمللي حاكم
بر عملكرد ســازمانهاي مردمنهاد و شاخصهاي آن
بپردازيم .توصيه ميكنم كه اين مصاحبه را به بررسي
استاندارد  NGO Benchmarkingتخصيص دهيم.
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با ســام به خوانندگان ارجمنــد خبرنامه محك و همچنين
همه اعضاء خانواده بزرگ محك و خانواده بزرگتر نيكوكاري
كشور و ضمن تشكر از تعقيب موضوع توسط شما ،در مقدمه
بايد توضيح دهم كه استاندارد NGO Benchmarking
توسط شركت بازررسي بينالمللي  SGSكه بالغ بر  120سال
قدمت دارد ،تعريف شــده است .مبناي تعريف اين استاندارد
بررسي عملكرد  25سازمان غيردولتي بزرگ بينالمللي بوده
است كه به شناسايي  102آيتم در  9محور منجر شده است.

ممكن است اين محورهاي  9گانه را معرفي كنید.
اين محورها عبارتند از:
 .1حاكميت شركتي
 .2چارچوب استراتژيك
 .3مديريت صداقت
 .4ارتباطات
 .5منابع انساني
 .6جلب مشاركت و سياستهاي تخصيص و كنترل منابع
 .7نظارت بر عمليات
 .8نظارت بر خروجيها
 .9بهبود مستمر
مميزي يك سازمان مردمنهاد در اين  9محور چگونه
انجام ميشود؟
همانطور كه در باال توضيح داده شد اين  9محور  102آيتم
را شــامل ميشــوند كه در هر يــك از آن آيتمها ،چنانچه
سازمان تاكنون به آن فكر نكرده باشد ،امتياز صفر دريافت
ميكند ،چنانچه به آن فكر كرده باشــد ،اما آن را مســتند
نكرده باشــد امتياز يــك دريافت ميكنــد ،چنانچه آن را
مستند كرده باشــد ،امتياز  2و چنانچه اقدامات اجرايي در
آن موضوع را براســاس دستورالعمل مســتند انجام دهند،
امتياز  3دريافت خواهد نمود .ضمن آنكه  9بند از اين 102
آيتم مواردي هســتند كه در صورت دريافت امتياز صفر يا
يك ،عدم تطابق كلــي ()Major Non-Conformity
ايجاد ميشــود كه به عدم دريافت گواهينامه منجر خواهد
شــد .در صورتي كــه نتيجه مميزي اين آيتمها بر اســاس
جدول امتيازدهي اســتاندارد به كسب امتياز  70درصد يا
باالتري منجر گردد و موارد عدم انطباق كلي وجود نداشته
باشد ،سازمان مورد مميزي گواهينامه استاندارد را دريافت
خواهد نمود.

آشنایی با استانداردهای حاکم بر اداره سازمانهای مردمنهاد
آيا ميتوانيد در يك جمله بيــان كنيد كه دريافت اين
گواهينامه توسط يك سازمان مردمنهاد به چه معني است؟
دريافت گواهينامه كه به معني اخذ حداقل  70درصد امتياز و
عدم وجود عدم انطباقهاي كلي است ،نشان دهنده آن است
كه «اين ســازمان مردمنهاد در مقايسه با بهترين شيوههاي
كاري توصيه شــده براي اداره سازمانهاي مردمنهاد از درجه
تطابق مناسبي برخوردار است يا به بيان ديگر حداقل الزامات
اداره براساس بهترين شيوههاي كاري را رعايت ميكند».
براســاس تعريفي كه شما ارائه نموديد اخذ امتيازهاي
باالتر به معني تطابق بيشــتر عملكرد ســازمان در
مقايسه با بهترين شيوههاي كاري ميباشد.
نتيجهگيري شما كامال صحيح است.
آيا اخذ گواهينامه استاندارد NGO Benchmarking
به معني آن است كه اين ســازمان همواره در انطباق با
بهترين شيوههاي كاري قرار خواهد داشت؟
بر اساس تعريف استاندارد چنانچه يك سازمان مردمنهاد موفق
به اخذ امتياز  70تا  85درصد شود گواهينامه آن  12ماه اعتبار
خواهد داشــت و با كسب امتياز باالتر از  85درصد ،گواهينامه
اخذ شــده به مدت  18ماه اعتبار خواهد داشــت .لذا دريافت
گواهينامــه در يك دوره الزاما به معني تائيد انطباق عملكرد با
بهترين شيوههاي كاري در طول دوره عمر سازمان نميباشد.
ممكن اســت به عنــوان نمونه به يك آيتــم از اين
استاندارد اشاره نماييد.
به عنوان مثال يكي از آيتمها در محور «چارچوب استراتژيك»

مربوط به برنامهريزي اســت .اين آيتــم كنترل ميكند كه
«آيا ســازمان يك دســتورالعمل مكتوب براي تبديل اهداف
اســتراتژيك به اهداف عملياتي و تعريف برنامههاي عملياتي
كه منجر به تحقق اهداف عملياتي خواهد شد دارد؟»
اجازه دهيد مــن در اينجا در نقش مميز قرار بگيرم و
از شما ســوال كنم آيا در محك چنين دستورالعملي
وجود دارد؟
بله اين دســتورالعمل از سال  1385در مؤسسه محك وجود
دارد كه نحوه تدوين برنامه اســتراتژيك ،تدوين برنامههاي
عملياتي بودجه منبعث از برنامه اســتراتژيك و هدفگذاري
آنها را به روشــني توضيح ميدهد و اين دستورالعمل از آن
ســال تاكنون چندين بار براساس رويه جاري بهبود مستمر
اصالح گرديده و ويرايشهاي جديد از آن منجر شــده است.
برنامه استراتژيك  1386-1390و  1391-1396و همچنين
 5برنامه عملياتي منبعث از اين برنامه را بررسي و بودجههاي
ناظر بر آنها براساس همين دستورالعمل تدوين گرديده است.
برداشت من از توضيحات شما اين است كه محك در
اين آيتم امتياز  3را دريافت نموده است.
بله .البته در اولين مميزي محك كه در سال  1385انجام شده
است به دليل وجود دســتورالعمل و عدم انجام اقدام اجرايي
امتياز محك در اين آيتم  2بوده اســت ،اما از مميزي دوم به
بعد اين امتياز  3بوده اســت كه تا مميزي هفتم كه در بهمن
ماه سال  94انجام شده است هم اين امتياز حفظ شده است.
يعني اين امكان وجود دارد كه ســازماني كه در يك
آيتم امتياز  3كســب نموده اســت در مميزي بعدي
امتيازش در آن آيتم تنزل كند؟
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بله اين امكان وجود دارد .روند مميزي بدين شــكل اســت
كــه در مميزي دوم به بعد مميز ابتدا به بررســي آيتمهايي
ميپردازد كه در مميزي قبلي به ترتيب امتيازهاي صفر ،يك
يا دو داشــتهاند و ســپس به صورت تصادفي به بررسي چند
آيتم كه امتياز  3داشــتهاند ميپردازند تــا از تداوم عملكرد
براساس دستورالعمل هاي مدون مطمئن شوند.
در توضيحات خود اشاره به هفتمين مميزي محك در
سال  94داشتيد آيا محك به طور مستمر اين مميزي
را انجام ميدهد؟
همانطور كــه در مصاحبه قبلي خدمت شــما توضيح دادم،
اطمينان از صحت عملكرد ســازمان در انطباق با شيوههاي
استانداردها ،مشي مديريت در مؤسسه محك ميباشد ،از اين
رو مؤسسه محك از ســال  1385كه اولين مميزي را انجام
داده است تا كنون به طور مستمر و به شكل داوطلبانه خود را
در معرض مميزي استاندارد  NGOقرار داده است .دورههاي
مميزي مطابق با امتيازهاي كســب شــده در هر دوره شامل
دورههاي  12ماهه و دورههاي  18ماهه بوده است.
دوره هاي  18ماهه اخذ امتياز باالتر از  85درصد بوده است
مؤسســه محك در چهارمين مميزي  SGSدر ســال 1388
موفق به اخذ امتياز  85/5درصد شــد كه از اين دوره به بعد
اعتبار گواهينامه آن  18ماهه بوده است.
آيا اين روند در مميزيهاي بعدي هم ادامه پيدا كرده است؟
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بلــي امتياز محك در مميزي پنجم در ســال  1390معادل
 91/1درصد ،در مميزي ششــم در سال  1392معادل 92/4
درصد و در مميزي هفتم در سال  1394معادل  95/7درصد
بوده است.

آيا اين روند صعودي امتيازها حاصل برنامهريزي براي
اخذ آنها بوده است؟
من جمله شما را بدين شــكل تصحيح ميكنم« :اين روند
صعودي را حاصل برنامهريزي بلندمدت سازمان براي
انطباق بيش از پيش خود با بهترين شــيوههاي كاري
ســازمانهاي مردمنهاد كه براســاس يك استاندارد
بينالمللي» بوده اســت كه يكي از آثــار جانبي آن روند
صعودي امتيازات اخذ شده از اين مميزيها است.
ببخشيد من متوجه تفاوت اين دو برداشت نشدم.
تفاوت اين دو برداشت در تفاوت هدف اصلي به هدف فرعي
است .بهبود عملكرد براساس انطباق بيشتر با استاندارد هدف
اوليه ســازمان بوده است كه مؤسسه محك در يك دوره 10
ســاله ،آن را دنبال نموده است و كسب امتيازهايي كه روند
صعودي دارند دستاورد جانبي تحقق اين هدف بوده است.
ممكن است نحوه برنامهريزي براي تحقق هدف فوق را
براي خوانندگان ما توضيح دهيد.
پس از هر دوره مميزي محك توســط شركت  SGSگزارش
تحليلي آن شــركت كه حاوي موارد نامنطبق و توصيههاي
اجرايي براي برطرف كردن آنها بوده اســت دريافت گرديده
و رفــع موارد نامنطبق در برنامه اجرايــي مدير مربوطه قرار
گرفته اســت .پس پيشرفت اين موضوع در دورههاي  3ماهه
پایش می شود تا از بهبود عملكرد در جهت انطباق با استاندارد
مطمئن شويم.
آيا آمار و ارقامي در مورد تعداد سازمانهايي كه تحت
مميزي قرار گرفتهاند و نتيجه آنها وجود دارد؟

آشنایی با استانداردهای حاکم بر اداره سازمانهای مردمنهاد

شركت  SGSپس از انجام هر دوره مميزي بنا بر درخواست
ســازمان مردم نهاد مميزي شــده گزارشــي تحــت عنوان
 Benchmark of Benchmarksرا در اختيار آن سازمان
قرار ميدهد .اين گزارش نشــان ميدهد كه تا آن تاريخ چند
ســازمان تحت مميزي قرار گرفتهاند و جايگاه سازمان مورد
مميزي در بين آنها چگونه اســت .براســاس آخرين گزارش
دريافتي از اين شركت ،كه در ژانويه  2016و پس از هفتمين
مميزي محك ميســر شده است ،تاكنون  299سازمان مردم
نهاد در جهان مورد مميزي قرار گرفتهاند كه  158ســازمان
از آمريــكا 23 ،ســازمان از اروپا و  118ســازمان از آفريقا و
آســيا بودهاند .در اين بين  100سازمان مميزي مجدد انجام
دادهاند كه  153سازمان از  299سازمان مميزي شده موفق
به دريافت گواهينامه شدهاند.

الزم ميدانم تاكيــد و تصریح كنم كه رتبه چهارم در جهان
نه موفقيت محك بلكه موفقيــت جامعه نيكوكاري و جامعه
مدنی ایران بوده اســت ،اين جايگاه نشــان دهنده ظرفيت
عظيم موجود در جامعه مدني ايران اســت كه اميدواريم در
توســعه آينده كشور عزيزمان در كنار ظرفيتهاي اقتصادي،
صنعتي و فرهنگي به اين ظرفيت عظيم هم توجه شود.
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آيا رتبه محك در اين گزارش مشخص شده است؟
مؤسسه محك در ژانويه  2016در بين  299سازمان در سطح
جهان حائز رتبه چهارم بوده است.
آيا پنج سال پيش دستيابي به اين جايگاه براي محك
قابل تصور بوده است؟
محك ســازمان همتهای بلنــد و آرزوهاي بزرگ
اســت و به همين دليل در دومين برنامه استراتژيك
محك دستيابي به جايگاه پنجم در بين سازمانهاي
مردمنهاد جهان در چشــم انــداز محك قرار گرفته
اســت كه امروز اين آرزوي بزرگ با كســب جايگاه
چهارم تحقق يافت.
با تشكر از شركت شما در اين مصاحبه ،آيا نكته پاياني
براي طرح داريد.
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نیکوکـاری مردم ایـران در جهـان چهـارم شد
بيانيه چشم انداز محك تحقق يافت
مؤسسه خيريه محك با كسب امتياز  95.5درصد ،در هفتمين مميزي استاندارد بينالمللي  ،NGO Benchmarkingشركت
بازرسي بينالمللي  SGSحائز رتبه چهارم در بين  299سازمان غيردولتي در جهان گرديد.
از آنجا كه در اين ميان  158ســازمان در آمريكا و  23ســازمان در اروپا قرار دارند ،كســب رتبه چهارم حاكي از انطباق عملكرد
مؤسسه محك به عنوان يك سازمان ايراني با بهترين شيوههاي كاري تعريف شده در استاندارد جهاني ميباشد .كسب مدال طالي
انجمن بينالمللي مديريت پروژه در ســال  2015و كســب رتبه چهارم جهان در ســال  2016افتخار بزرگي براي جامعه مدني و
سازمانهاي غيردولتي ايران است كه حاكي از ظرفيت اجتماعي عظيم موجود در كشور عزيزمان ميباشد.
كسب اين موفقيت كه نشان از اثربخشي حمايتهاي شما از كودكان مبتال به سرطان است را تبريك ميگوييم.

95.5
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اخـبار
فرزندان محک در دنیای بازی
علیرضا حقیقی به احترام هادی نوروزی به دیدار کودکان محک آمد
موزه کاخ گلستان میزبان کودکان محک
یار مهربان ،مهمان همیشگی کودکان محک
حضور مدیرعامل محک در مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تأسیس
سازمان ملل
اولین نشست گروه داوطلبان والدین کودکان مبتال به سرطان
رنگهای کودکانه با همت بلند داوطلبان بر دیوارهای محک
جشن یلدا در جشنواره غذایی محک
ارائه تجربه محک در کنفرانس ساالنه تبادل تجربیات سازمانهای بیمار محور
جشن کودکان بهبود یافته از سرطان در محک برگزار شد
حضور محک در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
اهدای نشان کیفیت و لوح سپاس به مدیرعامل محک
افتتاح دفتر جلب مشارکت مدنی
مسابقه عکاسی برای فرزندان محک
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فرزندان محک در دنیای بازی
كودكان محك همراه با خانوادههايشان به كلبه شادي رفتند و
يك روز پر از بازی و شادی و هیجان را سپري كردند .هر یک
از كودكان وســيلهاي را انتخاب ميكردند و در دنياي كودكي
خود غرق ميشــدند .آنها از اينكه از محيط بيمارستان بيرون
آمده بودند و در كنار دوستانشــان بازي ميكردند خوشحال
بودند و لبخند رضایت در چهره همه آنها ديده ميشد.
کودکان مبتال به ســرطان و خانواده آنها به دلیل تمرکز بر
مراحل درمان گاه فرصت کمتری برای تفریح و گذراندن اوقات
فراغت در کنار هم را دارند .به همین دلیل چنین برنامههایی
فرصتی میشــود تا دوباره در کنار یکدیگر معنای خانواده را
دریابنــد و لحظات بیدغدغه با هم بــودن را تجربه کنند و با
اشتیاق و انرژی بیشتری مراحل درمانی را پی گیرند.
بخــش خدمــات حمايتــي مؤسســه خيريه محــك تالش
دارد با ايجاد فضايي شــاد براي كودكان مبتال به ســرطان و
خانوادههايشان مسير درمانشــان را هموارتر سازد تا كودكان
دنيــاي كودكي خود را فراموش نكنند و با امید بيشــتري به
مبارزه با ســرطان بپردازند .به هميــن منظور بخش خدمات
حمايتي به مناسبتهاي مختلف برنامههايي را تدارك ميبيند
تا كودكان و خانوادههايشــان از فضاي بيماري به دور باشند و
لحظاتي شاد را در كنار هم بگذرانند.
اميدواريم بتوانيم در كنار يكديگر جشن خداحافظي جهان با
سرطان را در يك روز شاد بر پا کنیم و كودكان سرزمينمان را
برای هميشه سالمت و شاداب ببينيم.
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علیرضا حقیقی به احترام هادی نوروزی
به دیدار کودکان محک آمد

علیرضا حقیقی دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران روز شــنبه 23
آبان مــاه 1394در محک حضور یافت و بــا کودکان مبتال به
سرطان تحت حمایت این مؤسسه و خانوادههای آنان دیدار کرد.
حقيقي با كودكان مبتال به سرطان و خانوادههاي آنها که در
اقامتگاه و بخشهای درمانی بیمارســتان فوقتخصصی محك
حضور داشــتند دیداری صمیمی داشــت و  24عدد پيراهن
شــماره  24را به يــاد زندهياد هادي نــوروزي ،كاپيتان فقيد
پرسپوليس با امضاي بازيكنان اين تيم به كودكان محك اهدا
كرد .او در این بازدید اعالم کرد که به علت مشــغولیت کاری
در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد اما هر گاه که به
ایران باز میگردد به دیدار کودکان محک میآید.
حقيقي كه خود از همراهان كودكان مبتال به ســرطان محك
است ،پيشتر نیز پس از جام جهانی  2014برزیل به محک آمده
بود و در مســابقهاي سرشار از نوعدوستی دروازه خود را به روی
قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان گشود .حقیقی جویای حال
کودکانی بود که در دیدارهای پیشین خود با آنها آشنا شده بود
و از شنیدن خبر بهبودی برخی از آنها بسیار خوشحال شد.
کودکان محک مدالی را که توســط مادرانشان بافته شده بود
بــه دروازهبان تیم ملــی تقدیم کردند .حقیقــی این هدیه را
ارزشمندترین هدیهای که تاکنون دریافت کرده دانست.
علیرضا حقیقی ضمن اشاره به این نکته که تا شب گذشته در
صفحه اینســتاگرام خود تنها محک را دنبال میکرده عنوان
کرد که از شب گذشته صفحه اینستاگرام پسر هادی نوروزی
را نیز دنبال میکند.
دروازهبــان تیم ملی این بار نیز به محک آمد تا حرف تازهاي
را با تماشــاگران و هواداران فوتبال مطــرح کند .حقیقی از
همه فوتبال دوســتان درخواســت کرد تا کمکهای خود را
از روشهایی که این مؤسســه برای جلب مشــارکت معرفی
میکنــد به کودکان مبتال به ســرطان اهدا کنند و با حضور
خود کاری کنند تا این قهرمانان کوچک از دروازه ســامتی
خود قهرمانانه محافظت کنند.
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موزه كاخ گلستان
ميزبان كودكان محك
كودكان محك و خانواده آنها مهمان برنامه «گلستان كودك»
در كاخ گلستان بودند .مجموعه كاخ موزه گلستان اين برنامه
را براي آشــنايي كودكان با ميراث فرهنگي و تاريخي ايران،
در فضايي شاد و كودكانه ترتيب داد.
كودكاني كــه در اقامتگاه محك به همراه خانوادههايشــان
اقامت دارند با هماهنگي بخــش خدمات حمايتي محك به
كاخ گلســتان رفتند و پس از بازديد از فضــاي اين كاخ به
همراه والدين خود به تماشــاي نمايش عروسكي نشستند و
به قصههاي آموزشي و شادي كه ترتيب داده شده بود گوش
كردند .در ادامه اين برنامه كودكان در كارگاههاي آموزشي با
نقوش قاجاري ،مرمت سفال و كتابت آشنا و از اينكه در اين
برنامه كارهاي جديدي انجام دادند ،هيجانزده شدند.
ضمن قدرداني از سازمانهايي كه براي آموزش دانش ،تاريخ
و فرهنگ به كودكان اين مرز و بوم تالش ميكنند ،اميدواريم
همراه شما ياوران با توسعه خدمات حمايتي و درماني با هدف
افزايش رفاه و آرامش بتوانيم روزهاي شاد و به يادماندنيتري
براي كودكان و خانوادههاي آنان فراهم كنيم.
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اخبار

يار مهربان
مهمان هميشگي كودكان محك

همزمــان با هفته كتــاب و كتابخواني ،جشــن كتاب براي
كودكان مبتال به ســرطان در بيمارستان محك برگزار شد.
در ايــن روز ترالي كتاب محك همراه با گروه موســيقي به
بخشهاي مختلف بيمارســتان رفتند و بــه كودكان محك
كتاب هديه دادند.
ترالی بــرای کودکانی که به هر دلیلی روزهایشــان را روی
ت بیمارستانها ســپری میکنند واژهای است مترادف با
تخ 
دارو؛ در محک اما به واســطه عشــق انسانهای نیکاندیش
مفهوم ترالي نيز مانند بســياري ديگر از اتفاقات تغيير كرده
اســت .برای کودکان محک ،ترالی چرخی است که صبحها

برای سالمتیشان دارو میآورد .اکنون در کنار ترالی دارو هر
هفته ترالی کتاب با شكلي آراسته و جذاب برای کودکیشان
کتابهای کودکانه به همراه دارد .داوطلبان محك ترالي كتاب
را نه تنها در هفته كتاب بلكه در تمام طول سال با كتابهاي
متنوع به اتاقهاي بســتري ميبرند و هــر كودك ميتواند
كتــاب مورد عالقه خود را براي خواندن انتخاب كند .قصهها
با درسهاي آموزنده زندگي در روزهايي كه كودكان مبتال به
سرطان براي شكســت بيماريشان تالش ميكنند ،به آنها
انگيزه و اميد ســامتي ميدهند و آنهــا را براي پذيرفتن
نقشهاي تأثيرگذا ِر زندگي اجتماعي آينده آماده ميكنند.
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اخبار

حضور مديرعامل محك در مراسم بزرگداشت
هفتادمين سالگرد تأسیس سازمان ملل
مراســم بزرگداشت هفتادمين سالگرد تأسيس ســازمان ملل متحد با همكاري وزارت امور خارجه و دفتر اين سازمان در ايران در
مجموعه مركز آموزش و پژوهشهاي بينالملل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در اين مراسم آراسب احمديان مدير عامل محك ،به عنوان نماينده يكي از مؤسسات مردمنهاد فعال در ايران شركت كرد.
سيد عباس عراقچي معاون امور
گري لوييس نماينده ســازمان ملل در ايران ،يان الياسون قائممقام دبير كل سازمان ملل متحد و ّ
س و اسناد تاريخي
حقوقي و بينالمللي وزير امور خارجه از حاضران در اين جلســه بودند .در حاشــيه اين نشســت ،نمايشگاه عك 
مربوط به همكاري ايران و سازمان ملل افتتاح شد.
در هفتادمين ســالگرد تأســيس ســازمان ملل ،در اقدامي جهاني نماد آبي رنگ صلح اين ســازمان بر نماهاي شهري مطرح در
كشورهاي مختلف به نمايش درآمد كه در تهران اين نماد روي برج ميالد و پل طبيعت ديده شد.
محک در کنار مأموریت اصلی خود که حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به ســرطان اســت ،همواره با مؤسســات مردمنهاد و
سازمانهایی که در زمینه امور خیریه و حمایتی در عرصه ملي و بينالمللي فعالیت میکنند تعامل دارد و اميدوار است با گسترش
اين همكاريها هر روز خدمات جامع و تخصصیتری به کودکان مبتال به سرطان ارائه نماید.
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اخبار

اولين نشست گروه داوطلبان والدين
كودكان مبتال به سرطان

خارجی محک توضیح داده شد و به سؤاالت حاضران در جلسه
در خصوص مســائل مورد توجه والديني كــه فرزند مبتال به
سرطان دارند ،پاسخ دادند.
بخــش خدمات حمايتي مؤسســه خيريه محــك به منظور
كاهش اضطراب و نگراني والديني كه به تازگي متوجه بيماري
فرزندشــان شــدهاند ،فعاليتهاي گروه درماني را در ســطح
بيمارستانهاي تهران انجام ميدهد و گروه داوطلبان والدين
كودكان محک تاكنون در دو جلســه گروه درماني در ســاير
بيمارستانها همراه با مددكاران محك حضور يافتهاند.
گروه داوطلبان والدین؛ مشاورانی همدل و همدغدغه در
کنار کارشناسان خدمات حمایتی محک

اولين جلسه گروه داوطلبان والدين كودكان محک با همكاري
بخش خدمــات حمايتي و حضور دكتر گریلینــد بُوده عضو
هیأت رئیسه کنفدراسیون بینالمللی والدین کودکان مبتال به
ســرطان ( )ICCCPOو پرفسور اُدو بُوده ،متخصص خون و
سرطان اطفال و رئیس سابق بخش سرطان اطفال دانشگاه بُن،
سهشنبه  5آبان ماه  1394برگزار شد.
ت گروه والدين در مؤسسه حمایت
در اين جلسه تجربيات فعالي 
از کــودکان مبتال به ســرطان بُن در آلمان توســط مهمانان

گروه داوطلبان والدين كودكان مبتال به سرطان در محك كه
تا امروز با عنوان انجمن والدين فعاليت اندكي داشت اكنون با
تمرکز بيشتر برای بهینهسازی زندگی کودکان و خانوادههای
آنان و در جهت بهبود ارتباط بین والدین و گروههای درمانی و
حمایتی تشكيل شدهاست .اين گروه با حضور والديني تشكيل
شده كه فرزند مبتال به سرطان داشــتهاند و اينك داوطلبانه
ميخواهند تا تجربياتشان را در اختيار خانوادههايي قرار دهند
كه به تازگي با بيماري ســرطان فرزندشان مواجه شدهاند .با
همياري و كمك اين گــروه ،والديني كه با اضطراب اوليه در
مواجهه با بیماری فرزندشان قرار دارند ميتوانند بر نگرانيهاي
خود غلبه كنند و با توان بيشــتري در كنار فرزندشان استوار
براي مبارزه با سرطان بايستند .اين گروه كه خود این شرایط
را پیش از این تجربه كردهاند ،ميتوانند همكاري اثربخشي با
مددكاران و روانشناسان واحد خدمات حمايتي داشته باشد.
اميــد داریم با تــداوم همكاري گــروه داوطلبــان والدين با
متخصصان بتوانيم شرايط مناسبتري براي حمايت از والدين
در طول مسير درمان كودكان مبتال به سرطان فراهم كنيم.
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رنگهای کودکانه با همت بلند داوطلبان
بر دیوارهای محک
در روز جهاني داوطلب با همراهي داوطلبانمان نقشهايی كودكانه
را بر ديوارهاي محك ترسیم کردیم .اين تابلوهاي نقاشي را يكي
از داوطلبان محك با كمك كودكان حامي محك كشيدهاند.
اکنــون کــه از راهروهای بیمارســتان محک میگذریــم به ياد
میآوریم كه حضور داوطلبان هر روز اتفاقات زيبايي را در محك
رقم ميزند .قدردان حضور داوطلبانی هستيم كه وقت و تخصص
ارزشمند خود را در مسير حمايت همه جانبه از كودكان مبتال به
سرطان صرف ميكنند.
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اخبار

جشن یلدا
در جشنواره مواد غذايي محك

مؤسسه محك در آخرين پنجشنبه و جمعه پاييز 1394
با حضور  3هزار نفر از يــاوران و فعاليت  500نيروي
داوطلب ،جشنواره مواد غذايي خود را برگزار كرد .در
اين جشنواره كه با مشارکت همراهان در روزهاي  26و
 27آذر ماه برگزار شد 4/782/581/238 ،ريال تأمین
شــد كه تمامي اين عوايد صرف هزینههای حمايت
همهجانبه درماني و رفاهي از کودکان مبتال به سرطان
ميشود.

يلدا در محك
داوطلبان پرمهر محك كه برگزاري جشن را برعهده داشتند،
چند روز از وقت ارزشمند خود را صرف آراستن و آمادهسازي
غرفههاي جشــنواره مــواد غذايي كردند تــا در كنار ياوران
هميشــگي به ياري كــودكان مبتال به ســرطان بيايند .انار،
هندوانه ،آجيل و شيريني را چيدند ،ديوان حافظ را در غرفه
يلدا گذاشتند و بازارچه را براي حضور اعضاي خانواده بزرگ
محك مهيا كردند .نيكوكاران نيز با حضور در اين جشــنواره
حس همدلي و نوعدوستي را به شب يلدايشان گره زدند و آرزو
كردند تا كودكان در سالمت زير سقف خانههايشان باشند.
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اخبار

حضور نيكوكاران در روزهاي برفي دارآباد
عشق و مهر حاميان نيكوكار كودكان مبتال به سرطان سبب
شــد تا در  2روز بازار ،بلوار محك در دارآباد شاهد رفت و
آمد ياوران هميشــگي باشــد .ياوراني كه كوچك و بزرگ،
پيــر و جــوان ،زن و مرد با قدمهاي اســتوار و بــا اميد به
بهبود كودكان زير سقف مـــحك گرد هم آمدند .آنـــها در
روزهـاي برفي آخر پاييز آمدند و با حضور خود به كودكان
مـــحك دلگرمــي بخشــيدند؛ كودكي به ســمت مادرش
ميدويـــد تا قلك تازهاش را با پـول توجيبي امـروزش پر
كند .مـادر بزرگي عـــصازنان تمام غـرفهها را مـيچرخيد
تا ســفره يلداي امســالش را با مهر به كودكان محك گره
بزند .داوطلبان مددكاري غذاهاي خود را به چاشــني عشق
آميختــه بودنــد و در غرفه عرضه ميكردنــد .ياوري حلقه
خود كه يادمان زندگي عاشــقانهاش اســت را براي حمايت
از فرزندان محك هديه داد.
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عوايد جشنواره مواد غذايي محك
این جشــنواره با حمایت مالی شــرکتهای همتك پالست،
روزانه ،سينره ،فرمند ،بيشل ،برناكو ،پروچستا برگزار شد که
نیت انسان دوستانه ایشان را ارج مینهیم.
با مشاركت همراهان ،مبلغ  4,782,581,238ريال تأمين شد
كــه كليه اين عوايد صرف هزينههــاي دارو و درمان كودكان
مبتال به سرطان خواهد شد.
با توجه به اينكــه فعاليتهاي برگــزاري بازارهاي محك با
مشــاركت داوطلبان انجام ميشود و غرفهها عوايد خود را به
محك اهدا ميكنند ،هزینه برگزاری بازارها اندک است .با این
وجود به منظور عمل به اصل شفافیت که از اهداف همیشگی
این ســازمان است عواید خالص جشنواره مواد غذايي محك
پس از محاســبه دقیق هزینههای برگزاری متعاقباً از طریق
وبسایت محک اعالم خواهد شد.

اخبار

ارائه تجربه محک در کنفرانس ساالنه
تبادل تجربیات سازمانهای بیمار محور

حضــور یافت .این کنفرانــس که امســال  30نوامبر و اول
دسامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شد ،مربوط به منطقه
خاورمیانه ،آفریقا و اروپای شرقی بود.
ارائه این تجربه توســط مدیرعامل محک صورت گرفت و در
حاشیه این کنفرانس وی به سواالت سازمانهای بینالمللی
شرکتکننده پاســخ داد .در این کنفرانس عالوه بر مؤسسه
خیریه محک که از ایران شــرکت نموده بود ،سازمانهایی از
کشورهای آلبانی ،ارمنستان ،کوزوو ،مقدونیه ،لبنان ،الجزایر،
ترکیــه ،آفریقای جنوبی ،نیجریه ،عربســتان ،امارات متحده
عربی ،کویت ،صربستان ،روسیه ،اوکراین ،ساحل عاج و کنیا
حضور داشــتند .در کنار محک ،دو ســازمان از ترکیه ،یک
سازمان از عربستان ،یک سازمان از مقدونیه ،یک سازمان از
روسیه و یک سازمان از صربستان به ارائه تجربیات بینالمللی
خود پرداختند.
پذیرش محــک جهت ارائه تجربــه در برنامه بعدی
کنفرانس در سطح جهان

مؤسســه محــک در کنفرانــس ســاالنه تبــادل تجربیات
ســازمانهای بیمارمحور سال  2015تجربه خود را با عنوان
«Collaboration & Partnership in International
» Organizationsمعرفــی نمــود که به دلیــل نوآوری و
جذابیت آن در ســطح بینالمللی ،جهت ارائه در سالن اصلی
کنفرانس پذیرفته شد.
محک برای دومین بار در این کنفرانس که با حمایت شرکت
دارویی  ROCHEهر ســال در یک کشور برگزار میشود،

برنامه بعدی این کنفرانس که در سطح جهانی برگزار میگردد
در مارس سال  2016میالدی در کپنهاگ خواهد بود و تجربه
محــک تحــت عنــوان«Innovative Approaches to
»Fundraising in International Organizations
جهت ارائه در برنامه اصلی کنفرانس پذیرفته شــد که توسط
مدیر عامل محک ارائه خواهد شد.
به اشــتراک گذاشــتن دانش و تجربیــات تخصصی مطابق
با بــه روزترین یافتههای علمی دنیا با ســایر ســازمانهای
همکار در ســطوح ملی و بینالمللی همواره از فعالیتهایی
بوده که محک خود را نســبت بــه آن موظف میداند و باور
دارد ظرفیتهای بســیاری را میتــوان از طریق همافزایی و
بهرهمندی از تجربیات حاصل کرد و از آنها برای ارائه ســطح
کیفی باالتری از خدمات بهره برد.
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اخبار

بهبودی هزاران کودک بر شما مبارک
جشن كودكان بهبوديافته با حضور قهرمانان مبارزه با سرطان
در محک برگزار شــد .در اين جشــن حامیــان محک حاصل
بیش از  24ســال مشارکت خود در مسیر حمایت همه جانبه
از کودکان مبتال به ســرطان و خانوادههای آنها را در بهبودی
 4390کــودک ثمربخش دیدند .در حال حاضر  13586فرزند
محك با كمك ياورانش در حال مبارزه با سرطان هستند که اگر
حمایتشان کنیم میتوانند بهبود یابند .اميدواريم روزي جشن
بهبودي همه كودكان مبتال به سرطان را با هم برگزار كنيم.
دكتر مردآويژ آلبويــه :كودكان بهبوديافته ميوههاي
درخت پرثمر محك هستند
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دكتر مردآويژ آلبويه ،عضو هيأت امنا و رئيس شوراي پزشكي
بيمارســتان محك در جشــن كودكان بهبوديافته با اشاره به
دشــواريهايي كه در ابتداي فعاليت محك وجود داشــت ،از
شرايطي كه اكنون در مؤسسه و بيمارستان براي ارائه خدمات
هرچه بيشتر به كودكان مبتال به سرطان و خانواده آنها وجود
دارد قدرداني كرد و افزود« :تأمین هزینههای درمان و حمایت از
فرزندانمان و اندیشیدن به کیفیت زندگی کودکان و خانوادههای
آنها دغدغهای است که محک تنها با اتکا به مشارکتهای مردمی
و انواع کمکهای بشردوستانه به آن دست یافته است .اکنون بعد
از نزدیک به ربع قرن فعالیت با برنامهريزي ،تفكر جمعي و کار
گروهی روز به روز دشــواریها برطرف شده و خدمات در سطح
باالتری از کیفیت ارائه میشود».
دکتر آلبویه از بنیانگذاران و پیشکسوتان محک قدردانی کرد
و گفت« :ياوران پيشكســوت مؤسسه محک براي رسيدن به

يكي از بزرگترین اهداف خود كه ارائه كليه امكانات درمانی
و رفاهی زير يك ســقف به كودكان مبتال به ســرطان است،
بيمارســتان فوق تخصصی محك را با بهرهمندی از مشارکت
مردم تجهيز و راهاندازي كردند».
او در پايان ضمن قدرداني از اعتماد و تداوم کمکهای مردم
گفت« :نهال محك که در ســال  1370کاشته شد ،امروز به
درخت پرثمري تبديل شــده است كه ميوههاي اين درخت
پرثمر كودكان بهبوديافته از سرطان هستند».
دكتر عظيم مهــرور :در محك به هيچ كودك مبتال به
سرطاني «نه» گفته نميشود
دكتر عظيم مهرور ،رئيس بيمارســتان محك با بزرگداشت
تالشهاي پروفســور پروانه وثوق در درمان سرطان كودكان
سخنان خود را آغاز كرد .رئيس بيمارستان محك ،افق درمان
ســرطان را روشن ترســيم كرد و گفت« :در محك هيچگاه
براي درمان كودكان مبتال به سرطان و تهيه دارو صرفهجويي
رخ نداده و هیچگاه به فرزندانمان نه نگفتهایم».
وی در پايان آرزو کرد که هر سال بهبودی تعداد بیشتری از
کودکان را شاهد باشیم.
شيرين صديقنژاد :محك در دورهافتادهترين شهرها
نيز از كودكان مبتال به سرطان حمايت ميكند
شــيرين صديقنــژاد ،مديــر بخــش خدمــات حمايتــي
شهرستانهاي محك ضمن تبريك تولد كيانا دختر بنيانگذار
محك گفت« :با افتخار اعــام ميكنم كه نمایندگان محك
امروز در  32بيمارســتان دولتي و دانشگاهي و در  15استان
حضور دارند .اين فعاليت در  13استان توسط داوطلبان انجام
ميشــود تا زمينه حمايت هر چه بيشتر از كودكان مبتال به
سرطان حتي در نقاط دورافتاده کشور فراهم شود».

اخبار

صديقنژاد با بيان اينكه  2عامل اصلي زمينه افزايش بهبوديافتگي
را فراهم كرده اســت ادامه داد« :نخستين عامل جامعه پزشكي
ماست كه به بهترين دانش روز واقف شدهاند و ديگري حمايت
مالي محك است .در سايه حمايتهاي محك ديگر خانوادهاي
به هزينههاي درمان فرزند خود نميانديشد .پزشك بدون نگراني
درباره هزينه تهيه دارو براي درمان كودك مبتال به سرطان نسخه
مينويسد و يا هنگام لزوم پيوند را تجويز ميكند .خوشحالم كه
در تمــام ايران موضوعي به نام نگراني درباره هزينههاي درمان
كودكان مبتال به سرطان وجود ندارد».
وي در پايان گفت« :اميدوارم روز به روز بتوانيم تعداد بيشتري
از كودكان مبتال به سرطان و خانواده آنها را حمايت كنيم».
بهناز آسنگري :ارائه خدمات به بيش از  23هزار كودك
مبتال به سرطان به پشتوانه حضور ياوران
بهناز آسنگري مدير خدمات حمايتي محك سخنان خود را
با تبريك آغاز سال نو ميالدي شروع كرد و گفت« :اميدوارم
ســال آرامــي پيش روي همــه جهانيان باشــد .زماني فكر
ميكردم تنها با عشــق ميشود كارهاي بزرگي انجام داد .اما
در محك فهميدم كه صبر و كنار گذاشــتن رویکرد فردی و
پیوســتن به کار گروهی نيز بايد در كنار عشــق باشد تا به
پشتوانه آنها فعاليتهاي بزرگي صورت گيرد».
آســنگري ادامه داد« :محك به پشــتوانه همراهي ياورانش
تاكنــون بيش از  23هزار كودك مبتال به ســرطان را تحت
حمايت قرار داده و به پشتوانه همين حضور است كه ميتواند
براي گسترش خدماتش در آينده برنامهريزيكند».
مديــر خدمات حمايتي محــك در پايــان از همه كودكان
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اخبار
بهبوديافته خواســت تا براي دوستانشان در محك و تمامي
بچههايي كه به داليل مختلف در بيمارستانهايي در سراسر
جهان بســتري هســتند دعا كنند و به آنها انگيزه مبارزه با
بيماري دهند.
علــی فياضمنش :در هر مــاه  800داوطلب در محك
فعاليت ميكند
مدير امور داوطلبان محك گفت« :محك روي كاغذ ناشــدني
است .محك مثال نقضی است كه نشان ميدهد ما توانايي كار
گروهي داريم و اگر همه با هم دســت به دست يكديگر دهيم
ميتواند اتفاق بسيار خوبي مانند محك شكل گيرد».
فیــاض منش با بيان اينكه به طور متوســط در هر ماه 800
داوطلب در محك فعاليت ميكند افزود« :از ابتداي تأسيس
محــك تاكنون بيش از  10هزار نفر بــراي كار داوطلبانه به
محك مراجعه كردهاند و امروز كــه روز كودكان بهبوديافته
اســت ،از داوطلبان فعال كه در ســال  94در محك حضور
داشتهاند تشكر و قدرداني ميكنيم».
بهبودی هزاران کودک بر شما مبارک باد
روز کــودکان بهبودیافته بهترین روز برای قدردانی از تمامی
انســانهای نیکوکاری است که در میان دغدغههای زندگي،
کودکان مبتال به سرطان را از یاد نبردهاند.
بهبودی هزاران کودک مبتال به سرطان به شما که همواره در
مسیر مبارزه با سرطان همراهشان بودهاید مبارک باد.
ایمان داریم با تداوم حضور شــما هر سال کودکان بیشتری
جشن بهبود یافتگی خود را جشن میگیرند.
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اخبار

حضور محك در سيزدهمين كنفرانس
بينالمللي مديريت
ســيزدهمين كنفرانس بينالمللي مديريت بــا هدف افزايش
ي سازمانهاي ايراني براي رویارویی با تحوالت محيطي
توانمند 
پيش رو با حضور مديران و متخصصان حوزه مديريت كشــور
برگزار شد .مديرعامل مؤسســه خيريه محك در کنار نشست
تخصصي اين رويداد علمي با عنوان «سازمانهاي مردمنهاد در
ايران ،ضرورت تحول در الگوهاي مديريت» در خصوص «مدل
مفهومي فرآيند خيريه در سمنها» سخن گفت.
احمديان به شــرح تفاوت رويكرد سنتي و سيستمي در اداره
ســمنها پرداخت و گفت« :اولين گام در رويكرد سيســتمي
نيازسنجي اســت .فرآيندهاي مربوط به جذب منابع ،بازاريابي
جذب منابع و توزيع آن لزوم توســعه ســمنها است كه تنها
با پذيرش رويكرد سيســتمي در مديريت محقق ميشود .در
رويكرد ســنتي مديريت سمنها ،شــيوه اعانهاي يعني نقش
ك كننده و كمك گيرنده وجود دارد.
واسطهاي سمن ميان كم 
در اين ســازمانها عدم وجود هزينه باالدســتي اولويت دارد،
در حالي كه در رويكرد سيســتمي ،تمركز بر تبديل منابع به
خدمات در جهت ايجاد ارزش افزوده پايدار است».
ايجاد ارزش افزوده؛ الزمه توسعه سمنها
مديرعامل محك تمركز ســازمانهاي پيشــرو را ايجاد ارزش
افزوده بر كمكهاي مردم دانست و گفت« :اين موضوع تعهدي
اســت كه ســمنها در برابر منابع مالي اهدايي جامعه به آنها
برعهده دارند».
وي با تأكيد بر اينكه توسعه سمنها با ديدگاه سنتي امكانپذير
نيســت گفت« :با اقدامات اعانهاي ،نميتوان سمنها را رشد و
توسعه داد و رشد و توسعه سازمان نيازمند ايجاد ارزش افزوده
بر روي منابع مالي اهدايي است».

احمديان در پايان نشســت تخصصي با تمركز بر سمنها ،در
دورههاي بعدي كنفرانس مديريت بــه منظور ارتقاي رويكرد
تخصصــي به اين مقولــه و بهرهمندي از دانــش مديريت در
گسترش ظرفيتهاي جامعه مدني را پيشنهاد داد.
الزم به ذكر است در اين مراسم كه با حضور صاحبنظران اين
عرصه برگزار شــد ،خانم دكتر شهيندخت خوارزمي ،مهندس
خامنــوي ،رضا درمان و اكبر اخوان نيز به ارائه مباحثي در اين
خصوص پرداختند.
گفتمان تخصصي صاحبنظران پيرامون موضوع سمنها
دكتر شهيندخت خوارزمي محقق و مدرس دانشگاه و بنیانگذار
باشــگاه آینده ،ضرورت نگاه اســتراتژيك در مديريت سمنها
و نياز مســتمر به تحولآنها را تشريح كرد .مهندس خامنوي
مدیرعامــل جامعه نیکوکاری ابرار اتاق ایــران نيز مطالبي در
خصوص ضرورت شبكهســازي در ســمنها ،اقدامات شبكه
سمنها و مؤسسات نيكوكاري در سالهاي اخير بيان كرد.
اكبر اخوان مديرعامل مؤسسه خيريه نذر اشتغال امام حسين(ع)
نيز فعاليتهاي اين خيريه را در سه حوزه اشتغالزايي به طور
مستقيم ،ترويج فرهنگ كار و اصالح قوانين كار به نفع بيكاران
معرفي كرد.
مهندس درمان مدیرعامل جامعه یاوری ضمن تأكيد بر موضوع
مدرسهياري در كنار مدرسهسازي به ضرورت گسترش تعامالت
با دولت و همكاري با آموزش و پرورش اشاره كرد.
مسير تعالي؛ حاصل بهرهمندي از ظرفيتهاي جامعه مدني
محك باور دارد گسترش تعامل در چنین مجامع علمي میان
صاحبنظــران ،امكان بهرهمندي از دانــش و تجربه را براي
دســتيابي به انديشههاي رو به توســعه در مديريت سمنها
فراهــم ميكند .آشــنایی با رویکردهــای مختلف در بخش
خصوصی و ســمنها به عنوان بازیگران اصلی جامعه در کنار
دولتهــا و تبادل نظر آنها در خصوص موضوعات و مســایل
یکدیگر میتواند منجر به اشتراکگذاری ظرفیتها شود و در
پیشبرد اهداف همه این گروهها مؤثر باشد.
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حضور محك در کنفرانس بینالمللی
مدیریت پروژه
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در يازدهمين کنفرانس بینالمللی مدیریــت پروژه ،مديرعامل
مؤسسه خيريه محك به عنوان تنها مؤسسه خيريه جهان که داراي
نشان زرین انجمن بينالمللي مديريت پروژه ( )IPAMاست ،به
بيان تجربيات اين مؤسسه در مسير مديريت و اجراي پروژههای
تحقیقاتی-کاربردی در سطوح ملي و بينالمللي پرداخت.
اين كنفرانس به منظور ارائه آخرین دستاوردها و تجارب علمي
و تخصصي ســازمان با حضور صاحبنظران و متخصصان جامعه
مدیریت پروژه برگزار شد.
در گردهمايي ســاالنه جامعه مديريت پروژه كشور كه با حضور
دكتر آخوندي وزير راه و شهرســازي و دكتر نوبخت سخنگوي
دولت و رئيس سازمان برنامه بودجه ،دكتر طهماسب مظاهري،
برگزار شد ،مهمترين مســائل و چالشهاي سازمانهاي پروژه
محور در قالب ســخنراني ،كارگاه آموزشي كاربردي و پانلهاي
ويژه به بحث و بررسي گذاشته شد.
ميشــائل بوكســهايمر مدير انجمن بینالمللی مدیریت پروژه
( ،)IPMAدكتــر وارنر رئیــس کمیتــه DIN؛ دکتر دیوید
هیلسون ،مشــاور بینالمللی مدیریت ریســک؛ فرانك تورلي،
مدیرعامل شرکت  Management Plazaاز جمله متخصصان
بينالمللي حاضر در كنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه بودند كه
به ايراد سخنراني درخصوص آخرين مميزيها ،فرآيندهاي تطابق
با استانداردها و ارتقاي شاخصهاي مديريت پروژه پرداختند.
مؤسســه خيريه محك تالش دارد با حضــور در كنفرانسهاي
علمي ضمن به اشتراك گذاشتن دانش و بهرهمندي از تجربههاي
تخصصي ،در مســير ارائه خدمات به كودكان مبتال به سرطان
مطابق با استانداردهاي جهاني استوارتر گام بردارد.

اخبار

افتتاح دفتر جلب مشاركت مدني

دفتر جلب مشارکت محک در خیابان مدنی ،به منظور تسهيل،
افزايش و تداوم ارتباط با ياوران افتتاح شد.
در اين مراســم كــه با حضور تعدادی از اعضــای هیأت امنا و
مدیــره ،مدیر عامل ،تعدادی از مدیران و کارکنان مؤسســه و

جمعی از یاوران برگزار شد ،پريوش الجوردي ،عضو هيأت امنا
و مديره ضمن خوشــامدگويي به مهمانان و تشــكر از خانواده
اميني که افتتاح این دفتر به همت ایشان صورت گرفته ،گفت:
«اميدوارم با همراهي ياوران گرامي بتوانيم شاهد افتتاح دفاتر
جلب مشاركت مردمي در نقاط مختلف كشور باشيم تا محک
در این دفاتر بتواند با معرفی دقیق فعالیتها ،اطالعرســانی در
خصوص انواع روشهای کمک و ارائه خدمات مربوط به دریافت
کمکهای یاوران ،رابط رســاندن کمکهای انساندوســتانه
نیکوکاران به کودکان مبتال به سرطان باشد».
مديرعامل محك ضمن قدردانی از انســانهای نیکوکاری که
دغدغه انساندوستی دارند ،گفت« :با افزايش تعداد دفاتر جلب
مشــاركت مردمي و نقاط ارتباط با ذیربطان ،زمينه گسترش
خدمــات به كودكان مبتال به ســرطان فراهم میشــود و ما
ميتوانيم اهداف سازمان را در ارائه خدمات درمانی و حمایتی
همه جانبه به فرزندان عزیزمان تحقق بخشيم».
نماینده خانــواده امینی که افتتاح این دفتر به همت ایشــان
صــورت گرفت با بيان اينكه از خانه اهدايي به محك خاطرات
بسيار زيادي دارد ،گفت« :پدرم هميشه از اين خانه براي انجام
كار خير اســتفاده ميكرد .افتخار ميكنم كه پدر و مادرم ما را
با روحيه کمک به هم نوع آشنا کردهاند .و امروز خوشحالم که
بهتریــن خاطرات ما با اهداف خیرخواهانه محک پیوند خورده
و دوست دارم كه اين روحيه را به فرزندانم هم انتقال دهم».
رســول يكي از كودكان بهبوديافته ،به رسم تمامی مراسمهای
محك ،دهمين دفتر جلب مشاركت مردمي را در خيابان مدني
افتتاح كرد.
اميدواريم با مشارکت و همراهی تمامی یاوران هر روز در مسیر
گســترش کمی و کیفی خدمات درماني و حمايتي از كودكان
مبتال به سرطان در هر جایی از ایران گام برداریم.
نشــاني دفتر مدني :خيابان مدني جنوبی(نظــام آباد) ،قبل از
بيمارستان امام حسين(ع) ،جنب کوچه نور ،پالک 227
تلفن77544143:
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مسابقه عكاسي براي فرزندان محك
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مســابقه عكاسي با موضوع «دوســتي» در اقامتگاه مؤسسه
خيريه محك برگزار شد.
کودکان محک در این مسابقه عكسهايي را با دوربين چاپ
سريع گرفتند و آن را در معرض انتخاب داوران گذاشتند.
در این مســابقه که به همکاری شــركت فوجي برگزار شد،
فرزندان محك به  4گروه  2نفره تقســيم شــدند .هر گروه
به همراه يك مربي عكاســي و يك داوطلب تالش ميكرد تا
سوژههايي با عنوان دوســتي پيدا كند .اولين گزينه دوستي
براي هر كودك ،پدر يا مادرش بود؛ كساني كه در سختترین
روزها نیز با چشمانی پر از مهر پابهپايشان آمده بودند.
کودکان بــا دقت عکس میگرفتند و با چشــمان منتظر به
کاغذ عکسها نگاه میکردند تا یک لحظه از روزهایی که زیر
سقف محک برای مبارزه با سرطان میگذرانند آرام آرام رنگ
گیرد و عکس ظاهر شود .پس از ظهور هر عکس ،فریادی از
سر خوشحالی میزدند و سوژه بعدی را پیدا میکردند.
يك ســاعت مسابقه ،با شور و هيجان برگزار شد و در نهايت
مهدي ،فاطيما و احسان سه نفر برتر مسابقه شناخته شدند.
نفرات برتر لوح يادبــود گرفتند و به همه كودكان حاضر در
اقامتگاه هديه داده شــد .در پايان مراســم فرزندان محك با
كيكي كه به همين مناســبت آماده شده بود عكس يادگاري
گرفتند.
محك قدردان افراد و ســازمانهایی است که با تعهد و توجه
به همنوع خود ،کودکان مبتال به ســرطان را در دغدغههای
روزمرهشــان از یاد نمیبرند و براي ساختن روزهایی شاد در
مسیر درمانشان مشارکت میکنند.

گزارش

افتتاح اولین بخش درد سرطان کودکان در خاورمیانه،
در بیمارستان محک

اولین بخش درد و مراقبتهای تســکینی ســرطان کودکان
ق تخصصی
در ایران و خاورمیانه  7آذرماه در بیمارســتان فو 
محک افتتاح شد.
در این مراســم که با حضــور جمعی از کــودکان مبتال به
سرطان و خانوادههای آنها ،اصحاب رسانه ،مسئوالن و فعاالن
حوزه ســامت ،اعضای هیأت امنا و مدیره محک ،پزشکان و
متخصصان و جمعی از نیکوکاران برگزار شــد ،بخش درد به
دست یکی از فرزندان محک که از اولین بیماران بستری در
این بخش است افتتاح شد.
این بخش به عنوان بخشــي از دپارتمان درد در بيمارستان
محــك به ارايه كليه مراقبتهاي تســكيني و حمايتي مورد
نياز كودك از بدو پذيرش تا مراحل پاياني درمان ميپردازد.
دپارتمان تخصصي درد شــامل مركز تشخيصي ،تحقيقاتي و
درماني اســت كه در كشور و منطقه منحصر به فرد بوده و با
همت نيكوكاران اين ســرزمين به پيشرفتهترين فناوريهاي
روز دنيا در زمينه دردهاي سرطاني مجهز شده است.
مدیرعامل محک :شــفافیت و پاســخگویی و ارائه
گزارشهای شــفاف مالی؛ وظیفه محک در پاسداشت
اعتماد یاوران
آراسب احمدیان مدیر عامل مؤسسه خیریه محک در نشست
خبری ضمن خیر مقدم به یاوران رسانهای کودکان مبتال به

ســرطان گزارشــی اجمالی از عملکرد مؤسسه خیریه محک
را عنوان کرد و گفت« :محک در آســتانه ورود به بیســت و
پنجمین سال فعالیت خود قرار دارد و پس از ربع قرن تجربه،
این باور در محک ایجاد شــده که با تکیه بر مشارکت مردم
و پاسداشــت اعتماد آنان میتوان برای پیشــبرد اهدف این
مؤسســه که همانا حمایت همه جانبــه از کودکان مبتال به
سرطان و خانوادههای آنهاست گام برداشت».
احمدیان با اشاره به روشهای مرسوم در اداره بیمارستانهای
خیریــه گفــت« :اداره بیمارســتان از ســاخت و تجهیز آن
پیچیدهتر اســت .در کشــور ما عموماً وقتی بیمارستانی به
دســت نیکوکاران ســاخته و تجهیز میگــردد ،اداره آن به
وزارت بهداشت سپرده میشــود .اما اکنون در محک شاهد
آن هســتیم که مشارکتهای مردمی ســبب ایجاد و تجهیز
ق تخصصی شــده کــه عالوه بــر آنکه با
بیمارســتانی فو 
مشــارکتهای مردمی ساخته شده ،با همین مشارکتها نیز
اداره میشود .این امر ســبب ایجاد ظرفیتهای جدیدی در
حوزه سالمت در کشور شده است .منابع مالی مؤسسه خیریه
محک تنها با اتکا به مشــارکتهای مردمی تأمین میشــود.
این دستاورد زمانی امکانپذیر میشود که نیکوکاران به طور
شــفاف شاهد ارائه خدمات به واســطه کمکهای مالی خود
باشــند .محک با برقراری بازدیدهــای روزانه از فعالیتهای
خیریه و بیمارســتان و همچنین ارائــه ریز صورتهای مالی
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و گزارش بازرس بر روی وبســایت رسمی مؤسسه این امکان
را ایجــاد میکند تا هزینه و عواید ســازمان به طور کامل به
اطالع نیکوکاران برسد .رفتار شفاف و پاسخگو نیز عاملی است
که اعتماد مردم را نســبت به محک باال میبرد و اکنون شاهد
این هستیم که در کشــور عزیزمان بیمارستانی خیریه پس از
ایجاد و تجهیز با مشــارکتهای مردمی توسط همین کمکها
اداره میشود».
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رئیس بیمارستان محک :در تمام مراحل درمان همراه
کودکان مبتال به سرطان خواهیم بود
دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارســتان فوق تخصصی سرطان
کودک محک ،در خصوص روند رشد بیمارستان محک در طی
سالهای فعالیت گفت« :سال  1386بیمارستان با یک بخش
شیمی درمانی ســرپایی آغاز به کار کرد اما اکنون بیمارستان
محــک دارای  3بخش فوق تخصصی آنکولوژی کودک ،بخش
پیوند سلولهای بنیادی ،رادیوتراپی ،دو فوق تخصصی،ICU
آزمایشگاه ژنتیک ،آزمایشگاه پاتولوژی ،بخشهای پاراکلینیکی

و کلینیکی است که با تمام ظرفیت خدمات فوق تخصصی را به
کودکان مبتال به سرطان ارائه میکنند».
وي افــزود« :یکی از اهداف بنیانگذاران محک و همچنین زنده
یاد پروفسور پروانه وثوق همواره این بوده است که کودکان مبتال
به ســرطان درد و رنج کمتری را در دوران درمان تحمل کنند.
از چند ســال پیش با اتفاق نظر هیأت امنا و مدیره و پزشکان
تهای تســکینی در
متخصص طرح افتتاح بخش درد و مراقب 
بیمارســتان محک مطرح شد .اکنون میتوانیم باز هم با توان
بیشــتری بگوییم که محک در تمامی لحظات همراه کودکان
مبتال به سرطان خواهد بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت».
رئیس بخش درد بیمارستان محک :افتتاح بخش درد؛
پاسخي به اعتماد مردم ،حاميان اصلي محك
دكتر فريد ابوالحســن قرهداغي رئيس بخش درد بیمارســتان
محك ،ســخنان خود را با قدرداني از حمايت ياوران آغاز كرد.
وي تأسيس اين بخش را پاسخي به اعتماد و اطمينان مردم كه
حاميان اصلي محك هســتند ،دانست و گفت« :با پشتوانه این
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اعتماد ،ارتقاي روزافزون خدمات ارائه شده به كودكان مبتال به
سرطان و خانواده آنها را وظيفه خود ميدانيم .به همين جهت
در محك بــه تدوين برنامه راهاندازي بخش درد پرداختيم .هر
چند در برخي بيمارســتانها در کشور مراكز طب تسكيني و
درد وجود دارد ،اما ايــن بخش به عنوان بخش تخصصي درد
ســرطان كودكان براي اولين بار در خاورميانه ،در بيمارستان
محك افتتاح ميشود».
وي افزود« :دردهاي سرطاني يكي از عمدهترين مشکالتی است
كه بیماران با آن روبرو هستند و بر اساس آمارهای جهانی بین
 %35تــا  %55از بیماران در مراحــل اولیه و تا  %96در مراحل
انتهایی بیماری دردهای متوسط تا شدیدی را تجربه میکنند.
کودک مبتال به ســرطان با مشــکالتی همچــون اضطراب،
افســردگي ،خستگي ،تهوع ،اســتفراغ ،رنج عمومي و دردهاي
خاص ناشــي از يك توده بدخيم مواجه اســت .بيمار مبتال به
سرطان نه تنها دچار درد عمومي و يا منطقهاي ناشي از تهاجم
تومور به بافتهاي مختلف ميباشد ،بلكه اكثر روشهاي درماني
و تشخیصی مانند شيمي درماني ،راديوتراپي ،نمونهگیریها و

دارودرماني ســرطان كه اجتنابناپذير ميباشند نيز ميتوانند
براي بيمار درد ايجاد كنند».
قرهداغي در ادامه به سوابق برگزاري كنگرههاي تخصصي درد
در بيمارســتان محك به عنوان اولين مركز درماني كه كنگره
مديریت درد در ســرطان كودكان محك را برگزار كرده است،
اشــاره کرد و گفت« :در بهمن ماه سال جاري نيز اولين كنگره
بينالمللي و چهارمين كنگره ملي مديريت درد در محك برگزار
خواهد شد که مشتاق حضور تمامی صاحبنظران برای مشارکت
در این رویداد علمی هستیم».
معرفی بخش درد و مراقبتهای تسکینی محک
بيمار مبتال به ســرطان دچار چند الگوي دردی شامل درد
نوروپاتيك (ناشــي از آســيب رشــتههاي عصبي به طريق
شــيميايي ،مكانيكي و حرارتي) ،دردهاي نوســي ســپتيو
(ناشــي از تحريك اعصاب و اندام به دليل مواد ترشــح شده
آسيبرسان) ،دردهاي احشــايي (ناشی از درگيري دستگاه
عصبــي ســمپاتيك و بافتهــاي داخلي بــدن) ،دردهاي
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ســوماتيك (ناشي از آســيب موضعي يك اندام) و دردهاي
استخواني (ناشی از تهاجم تومور يا شيمي درماني يا تخريب
خونسازي مغز استخوان) است.
كنترل دردهاي حاد و دردهاي مزمن بيمار مبتال به سرطان
به ویژه کــودکان ،نياز به برخورد اصولــي و علمي دارد كه
همكاري نزديك پزشــك متخصــص درد و نزديكان بيمار و
خود بيمار را ميطلبد.
بخــش درد بيمارســتان محــك مجهز به اتــاق عمل ،اتاق
مخصوص ســونوگرافي ،تکنولوژیهای نویــن لیزر درمانی
کمتــوان و پرتوان ،اوزونتراپی ،اقدامات كنترل دردهاي حاد
و مزمن با اســتفاده از تحريك الكتريكــي اعصاب از طريق
پوســت ( )TENSبلوكهــاي عصبي محيطــي و مركزي،
اپيدوروسكوپي (تشــخيص و درمان چسبندگيهاي فضاي
اپيدورال به دنبال جراحي ســتون فقــرات يا تهاجم تومور)
كارگزاري پمپهاي بيدردســازي داخــل نخاعي و فضاي
اپيــدورال و همچنين بوتاكــس درماني (تزريــق بوتاكس
جهت ســردردهاي ســركش ،دردهاي عضالني و اسپاسم)
فوتودايناميكتراپــي ،تكنيك دارويي و تهاجمي ،نوردرماني،
رايحه درماني و موزيكدرماني میباشد.

خدمات بخش درد بیمارستان محک در راستای ارتقای
کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان
تأســیس بخش درد و مراقبتهای تســکینی در بیمارستان
محک گامــی در جهت ارتقای کیفیت زندگی کودکان مبتال
به سرطان اســت .مدیریت و درمان درد برای کاهش رنج و
تنش بیماران ،امروزه جایگاه ویژهای نزد پزشــکان پیدا کرده
اســت .محک نه تنها به درمان و حمایــت کودکان مبتال به
سرطان میاندیشد ،بلکه کیفیت زندگی آنها در طول درمان
نیز از دغدغههای همیشگی این مؤسسه بوده و تأسیس این
بخش در بیمارســتان محک گامی در جهــت ارائه خدمات
تخصصی به کودکانی اســت که میبایســت در حین درمان
ســرطان کودک بــودن را از یاد نبرنــد و از کیفیت زندگی
باالتری مطابق با استانداردهای جهانی بهرهمند شوند.

بنیانگذار محک :بخش درد ،آرامي براي دردهاي بيامان
سعيده قدس بنيانگذار مؤسسه خيريه محك نقش نهادهاي مدني
و مسئوليتپذيري آنها در رابطه با مشکالت جامعه را انكارناپذير
دانست .وي ابراز اميدواري كرد كه با افتتاح بخش درد و كوشش
متخصصان در زير ســقف محك بتوانيم آرامــي براي دردهاي
بيامان كودكان مبتال به سرطان و خانوادههاي آنان باشيم.
قدس عنوان کرد که دغدغه محــک در کنار حمایت از درمان
کودکان مبتال به سرطان رسیدگی به مشكالت خانواده آنان چه
در زمینه مالی و چه روحی است .وی گفت«:در محك به علت
اهميت حفظ كيفيت زندگي و احترام به كرامت انساني خدمات
درماني و حمايتي در تمام مراحل درمان كه گاهي بسيار سخت
و طاقتفرساست به كودك بيمار و خانواده او ارائه ميشود».

سرطان غیر از درد ،هزینه دارد
محک در راســتای تالش برای ارائه بهترین خدمات درمانی
و حمایتی با ایجاد بخش درد در بیمارســتان فوق تخصصی
ســرطان کودکان محــک ،قدمی دیگر برای ارتقای ســطح
کیفی خدمات در کنار ســایر بخشهای تخصصی کلینیکی
و پاراکلینیکی برداشته است.
بــه امید آنکه با تداوم مشــارکت همراهانمان ،روز به روز در
مســیر ارتقای خدمات حمایتــی و درمانی به کودکان مبتال
به ســرطان گام برداشته و در چهارچوبِ منشور حقوق بیمار
مأموریت محک را با باالترین کیفیت تحقق بخشــیم تا هیچ
کودک مبتال به ســرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه
درمان و عدم اطالع از خدمات محک فوت نکند.

قــدس با قدردانــي از نيت خير مردمان نيكانديشــمان در
حمايت از محك و تالش پزشــکان و کادر درمانی و حمايتي
مؤسســه ابراز اميدواري كرد كه محك بتواند در همه مراحل
درمان و همچنین در ارائه خدمات و درمانهاي تسكيني در
کنار کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان باشد.
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كنگره بينالمللي مديريت درد در
سرطان در محك برگزار شد
تقدير از اساتيد رشته فلوشيپ درد
كنگره بينالمللي مديريت درد در سرطان  14تا  16بهمن ماه
به مناســبت روز جهانى سرطان در محك برگزار شد .در اين
كنگره سه روزه كه با همكارى انجمن خون و سرطان اطفال
و انجمنهاي علمي و مراكز دانشــگاهي برگزار شد ،محك به
پاسداشت از تدوين ،طراحي و راهاندازي رشته فلوشيپ درد
از متخصصان اين حوزه دكتر مهوش آگاه ،دكتر فرناد ايماني
و دكتر اسداله سعادت نياكي كه از پيشكسوتان فلوشيپ درد
در ايران هستند ،قدرداني كرد.
دكتر مردآويژ آلبويه فوقتخصص خون و آنكولوژى كودكان
و عضو هيأت امنا موسســه خيريه محك پيش از اهداي لوح
ســپاس ضمن ابراز خوشــحالي از فراگيرشدن مديريت درد
در بيمارســتانها گفت« :الگو گرفتن از پيشكســوتان و به
كارگيري آموزههاي آنها مهمتريــن وظيفه دانشآموختگان
رشتههاي مختلف تحصيلي است».
در اين مراســم محك ،لوح سپاس خود را به اساتيد پزشكي
رشته فلوشيپ درد تقديم و از آنها كه با راهاندازي اين رشته
و آمــوزش متخصصان زمينه كاهــش درد و افزايش كيفيت
زندگي در بيماران خصوصاً كودكان مبتال به سرطان را فراهم
كردهاند ،قدردانى نمود.
الزم به ذكر است كه نخستين كنگره بينالمللي مديريت درد

در ســرطان و چهارمين كنگره ملي طب درد در كودكان با
هدف تبادل دانــش روز و مهارتهاي كنترل درد با مراكز و
متخصصان علمي معتبر ،ایجاد فضایی برای همكاري هر چه
بيشتر مراكز علمي و محققان و پزشكان ايران زمين با مراكز
و متخصصان در سراسر جهان در محك برگزار شد.
در اين كنگره مباحث فوقتخصصي طب تسكيني و طب درد
در سرطان با تمركز بر ســرطان كودكان مطرح و گروههای
تخصصی و فوقتخصصی پزشکی آخرين دستاوردهاي علمي
خود را در اين زمينه عنوان كردند.
كاهــش درد و آالم كــودكان با بهرهگيــري از دانش روز از
جمله دغدغههاي مؤسسه خيريه محك است كه با اين هدف
نخستين بخش درد و مراقبتهای تسکینی سرطان کودکان
در ایران و خاورمیانه را راهاندازي كرده است.
محك اميد دارد كه با بهرهمندي از دانش ،تجربه و مشاركت
انسانهاي فرهيخته ،روزي برسد كه كودكانمان دنيايي بدون
رنج و درد داشته باشند.
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پیشکسوتان
باگزارش

گفتگو با اسـفنديار مبشري؛ عضو هيأت امنا

اسفنديار مبشري در  77سال عمر خود ،فعاليتهاي
خيرخواهانه را در زمره دغدغههاي اصلي زندگياش
قرار داده و تالش كرده است تا از دانش و تخصص خود
به منظور پيشــرفت فعاليتهاي انساندوستانه بهره
برد .مبشري كه سابقه آشــنايي قديمي با بنيانگذار
محك دارد ،از همان روزهــاي ابتدايي همراه با ديگر
اعضاي هيأت امنا در مســير پيشــرفت محك گام
برداشته و پس از  25ســال فعاليت در محك ،هویت
این ســازمان را در هویت مردم نیکوکاری که سازنده
آن هستند شکوفا میبیند .با او به گفتگو نشستيم تا
از تجربيات و خاطراتش بگويد.
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لطفا خودتان را معرفي كنيد.
اســفنديار مبشــري هســتم .متولــد  .1317در دوره دوم
دانشگاه پليتكنيك تهران ،ليســانس و فوقليسانس رشته
ســاختمان را گرفتم .از سال  1343وارد كارهاي مهندسي
شــدم و در زمينه كارهاي ســاختماني ،راهسازي و راهآهن
فعاليــت كردهام .قبل از انقالب شــركتي بــه نام «مثلث»
داشــتم كه همراه با ديگر كارشناسان ســاختماني ،فعالیت
ميكرديــم ،فعاليــت ما پس از انقالب هم ادامه داشــت تا

اينكه به مرور زمان و با افزايش ســن شركا ،سرعت كار در
شــركت كاهش يافت و من از فرصت اســتفاده كردم و به
فعاليتهاي خيرخواهانه روي آوردم .فعاليتام را با مؤسسه
خیریه حمایت از کودکان مبتال به ســرطان شروع كردم و
در ســایر مؤسسات خيريه فعاليت داوطلبانه انجام دادم .در
حال حاضر بیشــترین دغدغه من ساخت ساختمان شماره
 2محک است.
با محك چگونه آشنا شديد؟
همسر من نسبت نزديكي با ســرکار خانم قدس بنیانگذار
محک دارد و همين موضوع باعث شــد مــا از همان ابتدا
در جریان بيماري كـــيانا دختر ایشان قـــرار بگيريم و از
نزديك مشــكالت پيش روي خانوادههــاي داراي كودك
مبتال به ســرطان را لمــس كنيم .در نتيجــه تصمیم به
راهانـــدازی مؤسســه خیریه حمایت از کودکان مبتال به
سـرطان گرفتیم.
كمي از روزهاي آغاز به كار محك برايمان بگوييد.
در ابتدا براي جلســات هيأت امنا بــه دفتر مثلث ميرفتيم.
پس از مدتي به ساختمان كوچكي در چيذر رفتيم که اولین
دفتر محک بود.

با پیشکسوتان

چه اتفاقي افتاد كه تصمیم گرفتید به دفتر چيذر برويد؟
هیأت امنــا تصمیم گرفت به منظور ثبت حقوقی مؤسســه
خیریه حمایت از کــودکان مبتال به ســرطان دفتری تهیه
نماید ،به همین منظــور دفتر چیذر را اجاره کردیم .همه ما
ميخواســتيم كار بزرگي انجام دهيم و در اين راه از حمايت
خانوادههايمان بهــره ميبرديم .هيأت امنا محك نيز از افراد
شناختهشــده اجتماع در ســطح ملي و بينالمللي بودند و

گستره ارتباط اين افراد زمينه شناخت هر چه بيشتر محك را
در جامعه فراهم كرد .جالب است بدانيد در همان دوران اوليه
شكلگيري محك ،دانشآموزان مدرسه پول خريد خوراكي
روزانــه خود را براي كمك به كودكان مبتال به ســرطان به
محک اهدا میکردند .رشد محك از دل اجتماع شروع شد و
مردم حامیان و پشتوانه اصلی این سازمان بودند و بنگاههای
تجاری نیز در زمينه فعاليت خود روز به روز مشارکتشان در
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اهداف محک را گسترش دادند.
دستاورد شما از  25سال حضور در محك چيست؟
حمایت از درمان كودكان مبتال به ســرطان و گام برداشتن
در مســیر بهبودی آنها ،شادي بيشــماري را در دل همه ما
ايجاد ميكند و باعث ميشــود هر چه بيشــتر در راه اهداف
این ســازمان گام برداريم .لبخند كودك مبتال به ســرطان،
بزرگترين دستاورد من از دوران كاري در محك است.
شــما از همان ابتدا عضو هيأت امنا بودهايد .دغدغه
اصلي هيأت امنا در محک چيست؟
ارتقاي شــرايط حمايتي و درماني فرزندان محك و خانواده
آنها مهمترين دغدغه ما در هيأت امناست و تالش ميكنيم تا
بيشترين ارزش افزوده را روی کمکهای مردمی ایجاد کنیم
و هزینههای باالسري را تا حد ممكن پايين آوريم.
با توجه به اینکه بیشترین دغدغه فعلی شما در محک
ساخت ساختمان شماره  2است ،كمي از روند پيشرفت
این پروژه برايمان بگوييد؟
ســاخت این ساختمان ســال  91و در مســاحت  18هزار
مترمربع آغاز شــده است .ساختمان دارای سه بخش اداري،
بيمارستاني و رفاهي اســت و تالش ميكنيم تا طبق برنامه
پيشبيني شــده ساختمان را در ســال  1395افتتاح كنيم.
تمامی هزینههای خرید زمین ،ســاخت و تجهیز ساختمان
توسط کمکهای مردمی تأمین شده و خواهد شد.
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در آستانه  25ســالگي محك قرار داريم .آرزوي شما
براي  25سالگي محك چيست؟
اميــداورم بقا و ارتقــای محك همواره ادامه پيــدا كند تا از
طريــق ارائه خدمات همــه جانبه رفاهــی و درماني ،زمينه

آرامش كودكان مبتال به ســرطان و خانــواده آنها را فراهم
خير و مهربان هســتند و اميدوارم
آوريم .ملت ايران بســيار ّ
بتوانيم با فعاليتهاي خود زمينه رضايت آنها را فراهم كنيم
و امانتدار اعتمادشان باشیم.
در اوقات فراغت خود چه می کنید؟
در حال حاضر رئیس هیأت مدیره مهندسان مشاور و راهساز پل
هستم و همزمان با این فعالیت و حضور در محک ،اوقات فراغت
خود را به مطالعه کتاب و همراهی با خانواده اختصاص میدهم.
سخني با ياوران؟
از همه ياوران سپاســگزارم كه به روشهاي مختلف حمايت
خود را از كودكان مبتال به سرطان دريغ نكردهاند.
سخني با كاركنان؟
كاركنان محك افراد متعهدی هســتند كه با تخصصشــان
ميتوانند محک را در راســتای تحقــق مأموریتهای خود و
گام برداشتن به سوی بیانیه چشماندازش همراهی کنند.
محك را چگونه براي ديگران معرفي ميكنيد؟
بــراي معرفي به ديگران ،حتما از ويژگي ياوران خواهم گفت
كه به منظور حمايت از كودكان مبتال به ســرطان محك را
لحظهاي تنها نگذاشتهاند.
سخن آخر؟
اميداورم هر روز شــاهد رشد و پيشرفت محك در عرصههاي
مختلف بينالمللي باشيم .ضمنا از پایهگذاران و پیشکسوتان
بخشهای مختلف مانند مــددکاری ،امور مالی ،بازار ،روابط
عمومی و انتشارات که از همسران و اعضای امنا بودند ،تشکر
و قدردانی مینمایم.

ادای احترام به سازمان های همکار

بهره مندی از دانش و تجربیات مشترک
انجمن اوتیسم ایران و بنیاد خیریه کودکان اوتیسم
محــك در كنار ماموريت اصلي خود كه حمايت همه جانبه از
كودكان مبتال به سرطان است ،براي تحقق يكي از مهمترين
اهدافش يعني گســترش فرهنگ كمك به همنوع ،عالقهمند
به اداي احترام و آموختن از ســاير سازمانهاي مردمنهاد و
آگاهي از تجارب ارزشمند آنها است.
بــا اين هــدف محك در مناســبتهاي مختلــف مرتبط با
فعاليتهــاي ســازمانهاي همــكار ضمــن اداي احترام به
تالشهايي كه براي رفع مشــكالت جامعه و انجام مسئوليت
اجتماعي خود انجام ميدهند با اعضای اين مؤسسات ديدار
ميكند تا با فعاليت آنها آشــنا شــود و با ايجاد بســتر براي
همكاري مشترك به بهره گیری از تجارب آنان بپردازد.
از اين رو در اين مدت محك با اعضای انجمن اوتيسم ايران ،انجمن
اطالعرساني ديابت گابريك و انجمن جامعه معلولين ديدار داشت.
در بازديد انجمن اوتيسم ايران و بنياد خيريه كودكان اوتيسم
از مؤسســه خیریه محك كه با حضــور بنيانگذار و تعدادی از
مديران محك برگزار شــد ،مســئوالن مؤسسات در خصوص
توانمندسازي و بهرهمندی از ظرفیتهای متقابل براي حل
مشکالت به تبادل دانش و تجربيات پرداختند.
انجمن اوتيسم ايران و بنياد خيريه كودكان اوتيسم دو سازمان
مــردم نهادي هســتند كه با تمركز بر آمــوزش افراد مبتال و
خانواده آنان فعاليت ميكنند .اين مؤسسات با توجه به ماهيت
ایــن بيماري ،توجه خود را به آموزش و ارائه خدمات حمايتي
به خانوادهها و بيماران معطوف كردهاند.

محک در راســتاي تحقق مســئوليت اجتماعي خود همواره
مشتاق اســت تجربیات خود را با ديگر ســازمانهاي همكار
به اشتراك گذاشــته و از اندوختههای علمی و کاربردی ساير
ســازمانهای همکار بهرهمند شــود ،تا زمين ه همکاریهای
مشترک و همافزايي فراهم گردد.
ارتباط با انجمن اوتيسم ايران
نشــاني :تهران ،اتوبان ســتاری جنوب ،بعد از پل همت ،ضلع
جنوبی بلوار الله ،پالک  ،۸طبقه۳
تلفن۰۹۱۰۹۰۹۵۷۷۸ ۰۲۱۴۴۴۲۲۵۲۵- ۰۲۱۴۴۶۱۴۸۳۹ :
ايميلinfo@irautism.org :
ارتباط با بنياد خيريه كودكان اوتيسم
نشاني :تهران ،خیابان سپهبد قرنی ،خیابان کالنتری ،پالک ۷۶
تلفن۰۲۱-۸۸۹۰۹۳۱۳-۸۸۹۳۵۰۲۰-۸۸۹۲۳۲۳۲ :
نمابر۸۸۹۰۲۹۴۸ :
انجمن اطالع رسانی دیابت؛ گابریک
مؤسسه خيريه محك به مناســبت هفته ملي ديابت ( 23تا
 29آبان ماه) از انجمن اطالعرســاني ديابت ،گابريك بازديد
كــرد .مديران محــك در ديداري صميمانه بــا مديران اين
سازمان به تبادل تجربيات پرداختند و از فعاليت اين انجمن
قدرداني كردند.
انجمن آموزش ديابت گابريك با هدف آموزش و اطالعرساني
به مردم جهت پيشگيري از ديابت ،آموزش ،پشتيباني روحي
و ايجاد انگيزه در افراد مبتال به ديابت تأســيس شــده است
و برنامههاي آموزشــي براي كنتــرل صحيح بيماري ،تفهيم
اهميت مديريت ديابت در فرد و درمان براي جامعه پزشكي
برگزار ميكند.
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در اين بازديد مديران محك با گره زدن روبان آبي به كمپين
اطالعرساني و پيشگيري از ديابت با شعار «من قول ميبندم»
پيوســتند و همپيمان شدند كه عالوه بر رعايت اصول تغذيه
سالم ،افراد ديگر را نيز به اين كمپين ملحق كنند.
محك تالش دارد با همكاري ديگر ســازمانهاي مردم نهاد
فرصتي براي همکاریهای مشــترک و همافزايي فراهم كند.
اميدواريم با به اشتراكگذاري دانش و تجربيات بتوانيم براي
رســيدن به هدفمان كه هموار كردن مسير درمان كودكان
مبتال به سرطان است ،گامهاي استوارتري برداريم.
نشــاني :تهران ،ميــدان آرژانتين ،خيابان خالد اســامبولي
(وزرا) ،خيابان شانزدهم ،پالك 4
تلفن82433 :
نمابر 82433 :داخلي 109
ايميلinfo@gabric.ir :
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جامعه معلولین ایران
مديران مؤسســه محــك در ديداري به مناســبت  12آذر
روز جهانــی معلولين از فعاليتهــاي جامعه معلولين ايران
قدرداني كردنــد .جامعه معلولين ايران در طي  37ســال
فعاليــت خود تالش داشــته وضعیت مناســبی برای ایجاد
فرصتهــای برابر و حضور معلوليــن در جامعه فراهم كند.
اين جامعه بر مناسبســازي فضاهاي شهري ،قانونگذاري
در حوزه معلولين ،توانبخشــي اجتماعي ،اشتغال و تحصيل
آنان تمركز دارد.
از آنجــا كه معلوليت يكي از عوارض برخي از انواع ســرطان
اســت ،مؤسســه محک ضمن حمايت از کودکانی که دچار
معلولیت ناشی از سرطان هستند ،تالش ميكند برای ارتقای
خدمــات خود از ظرفيت ســازمانهای مردمنهادی که برای
بهبود شرايط زندگی معلولين میکوشند ،بهرهمند شود.
اميد داريم با به اشــتراكگذاري دانش و تجربيات با ســاير
ســازمانهای مردمنهاد و با همراهي یاوران در مسیر کمک
به همنوعان باالترین سطح کیفی خدمات را ارائه دهیم و هر
روز شــاهد بالندگی فرهنگ نوعدوستی و گسترش ظرفيت
جامعه مدني باشیم.

نشــاني :تهران ،خیابان مطهری  ،بعد از چهارراه سهروردی،
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معرفی کتاب

معرفی کتاب کارآفرینی اجتماعی به شیوه سعیده
قدسها
شرکت
خیرخواهانه
مشارکت
بنیانگذار مؤسسه خیریه محک
کارآفرینی اجتماعی به شیوه سعیده قدس بنیانگذار مؤسسه
خیریه محک
رضا یادگاری ،مهشید سناییفرد
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
تهران :انتشــارات کارآفرینان بــزرگ 94 .1392 ،ص .مص ّور
 80000ریال.
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی  entrepreneursبهمعنی
متعهد شدن گرفتهشده و تقریباً تمامی مکتبهای اقتصادی از
سده شانزدهم میالدی تاکنون بهنحوی بهموضوع کارآفرینی
پرداختهانــد .ا ّما این مقوله بهویژه از حدود دو دهه گذشــته
در دنیای کســب و کار و تجارت بســیار مطرح میشود .ارائه
کاالی جدید ،ارائه روش نویــن در فرآیند تولید ،یافتن منابع
تــازه و ایجاد هرگونه تشــکیالت جدیــد در صنعت از جمله
زمینههایی اســت که در زمره کارآفرینی محسوب میشوند.
مفهوم کارآفرینی امروز گسترش یافته و افزونبر فعالیتهای
اقتصــادی به کارهای اجتماعی و فعــاالن مبتکر و خالق آن
نیــز نظر دارد .بنابر یکی از تعاریفی که از کارآفرینی اجتماعی
شدهاســت ،کارآفرینی اجتماعی شــور و شــوق یک رسالت
اجتماعی را با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب میکند.
کارآفرینی اجتماعی بهشیوه سعیده قدس کتابی است که در
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف فراهم آمده است .با
توجــه بهموفقیت محک در رســیدن به هدفهایش و تأثیر
چشمگیر آن در پهنهای که در آن فعالیت میکند این کتاب
فراهم شــده تا خوانندگان ضمن آشنایی با زندگی بنیانگذار
محک از چگونگی شکلگیری این مؤسسه و از همه مهمتر از

عوامل موفقیت آن آگاه شوند.
سعیده قدس در این کتاب ضمن روایت زندگی خود از دوران
کودکی تا پایان تحصیالت و آغاز ب ه کار ســخن میگوید و به
ماجرایی که منجر بهتشکیل محک شده میپردازد و بهتفصیل
ن را شــرح میدهد .بسیاری از خوانندگان این خبرنامه که از
آ
کارمندان و یاوران محک هســتند کــمو بیش با این موضوع
آشنایی دارند و در اینجا لزومي برای تکرار آن وجود ندارد .اما
ذکر عوامل موفقیت محک از زبــان بنیانگذار آن بهویژه برای
دستاندرکاران فعالیتهای اجتماعی میتواند آموزنده باشد .با
ذکر خالصهای از عوامل موفقیت محک از زبان ســعیده قدس
معرفی کوتاه این کتاب را بهپایان میبریم.
 .1جلب اعتماد یا بهقول امروزیها اعتمادسازی راز شکوفایی
محک اســت و موفقیــت عمده آن در همیــن جلب اعتماد
خالصه میشــود .بهگفته بنیانگذار محک این امر بزرگترین
گنج و دارایی تمام نشدنی این مؤسسه بهشمار میرود.
 .2انتخاب همراهان و همپیمانان مناسب و فروتنی و همراهی
صاحب ایده با آنان عامل دیگر موفقیت محک اســت .بهگفته
قدس آورنده یک ایده باید فرش زیر پای تمام کسانی باشد که
بهاو افتخار داده و قدم رنجه کردهاند تا کار خیر بهانجام برسد.
 .3مدیریــت محــک مدیریتــی خــردورز و قانونمنــد و
خســتگیناپذیر بوده و این احترام بهقانون و تبعیت از آن از
دیگر عوامل موفقیت محک است.
 .4و سرانجام شفافیت و پرهیز از پنهانکاری از دیگر عوامل این
موفقیت بودهاســت .وی این امر را چه در سلوک شخصی خود
و چه در فعالیتهای مؤسسه از عوامل موفقیت محک میداند.
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سرطان
پرسش های
همکار
دربارههای
شماسازمان
احترام به
ادای

به مناسبت روز جهاني سرطان كودك؛
آشنايي با عالئم شايعترين سرطانها در ميان كودكان
مؤسسه خيريه محك آگاهيرساني در خصوص عاليم سرطان
کــودکان را يكي از مهمترين دغدغههــاي خود ميداند كه
موجب تشــخيص زودهنگام و به دنبال آن درمان كم دردتر،
كم هزينهتر و مؤثرتر ميشود.
ســرطان خون ،تومورهاي مغــزي ،تومورهاي اســتخواني،
تومورچشمي رتينوبالستوما از شايعترين سرطانها در ميان
كودكان اســت و در صورت تشخيص به موقع ،امكان درمان
و بهبودي آن افزايش مييابد .اين ســرطانها ،عالیمي دارد
كه با مشــاهده آن در فرزند خود يا اطرافيانتان ،میبایســت
به فوقتخصص خون و ســرطان کــودک ،مراجعه كنيد تا از
سالمت آنها مطمئن شويد.
وجــود این عالیم الزاماً به معنی ابتال به ســرطان نیســت و
مراجعه به پزشــک متخصــص و انجام مراحل تشــخیصی،
ضروری است.
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سرطان خون:
عالیم شايع در سرطان خون عبارتند از:
کاهش وزن ،تب مکرر يا تب و لرزي كه با درمان بيماري هاي
معمولي مثل سرماخوردگي بهبود نمییابد ،خستگی و ضعف
مداوم ،تعرق زیاد (به ویژه در شــب) ،عفونت هاي شــديد و
مکرر ،برجســتگي هاي گِرد و كوچك قابل لمس زير پوست
گردن يا زير بغل و يا كشــاله ران ،کبــودی بدن ،خونريزي
مکرر از بینی ،لثه و يا ساير نقاط بدن ،مشاهده لكه هاي ريز
(سرسوزني) قرمز رنگ روي پوست ،درد استخوان ،لنگیدن،
بزرگ شدن شكم به صورت غير عادي.

تومورهای مغزی:
عالیم شايع در تومورهای مغزی عبارتند از:
تجربه سردردي شديد برای اولین بار ،افزايش شدت سردرد
گذشــته ،کودک از ســردردي رنج مي برد كه به تدريج به
شــدت و تعداد دفعات آن اضافه شده اســت ،دچار تهوع و
اســتفراغي شــده اســت كه با علت هاي ديگر (بيماري هاي
عفوني يا مســموميت غذايي) توجيه نمي شــود ،دچارتشنج
شده است( .به ويژه اگر قب ً
ال سابقه آن را نداشته است) ،دچار
دوبيني شده است ،چشمانش تار مي بينند ،دچار اختاللي در
ميدان بينايي اش شده است (از محدود شدن ديدش شكايت
دارد) ،در شنوایی اش اختالل ايجاد شده است (خوب نمي شنود
يا دچار وزوز گوش شده است) ،تدريجاً دچار بي حسي دست
و يا پا شــده است ،تدريجاً دچار فلج دست و يا پا شده است،

پرسش های شما درباره سرطان

نمــي تواند تعادل خود را هنگام راه رفتن يا ايســتادن حفظ
كند ،دچار ســختي و مشــكل در صحبت كردن شده است،
در رفتار يا ويژگي هاي شــخصيتي او تغيير ايجاد شده است،
به تازگي گيج شده است و نمي تواند كارهاي روزانه خود را
به درستي انجام بدهد.

تومورچشمي رتينوبالستوما:
عالیم شايع در تومور چشمي رتينوبالستما عبارتند از:
نقطه سفيد و براقي در مركز يك و يا هر دو چشم کودک مي درخشد،
به نظر مي رسد هر كدام از چشم هايش به جهتي متفاوت از ديگري
نگاه مي كند ،سفيدي چشمش به رنگ قرمز درآمده است ،چشمانش
متورم شدهاند یا هر تغيير ديگري در چشم او ايجاد شود كه عجيب
باشد ،اگر سابقه سرطان چشم در اعضاي فاميل (دور يا نزديك) وجود
دارد ،حتي اگر در كــودك عالمتي ندارد ،در ديد كودك (قدرت،
كيفيت و يا ميدان بينايي او) مشكل به وجود آمده است.
تومورهاي استخواني:
عالیم شايع در تومورهاي استخوانی عبارتند از:
كودك از دردهاي اســتخواني شــديد و مداوم شكايت دارد،
بر روي دست و يا پاي كودك تورم يا تـــوده اي وجود دارد.
(دردناك و يا بدون درد) ،بدون ايجاد ضربه و يا پس از ضربهاي
خفيف ،دچار شكستگي استخواني شده است ،كودك هميشه
خســته اســت ،بدون اينكه رژيم بگيرد ،وزنش كاهش يافته
است ،هنگام راه رفتن ،مي لنگد ،نمي تواند دست يا پاي خود
را به آساني تكان دهد.
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پرسش های متداول

با توجه به اهمیت اصل شــفافیت در محک ،برای کلیه اقالم
غیرنقدی نیز رسید اهدایی صادر میشود و ارزش ریالی آن در
حسابهای مؤسسه منظور میگردد.
در صورت تمایل به کسب اطالعات بیشتر با شماره 021-23540
تماس حاصل نمایید.

 .1آیا عروسکهای مستردماغ متعلق به محک میباشد و عواید
فروش آن برای محک است؟
عروسک مستر دماغ محصول شرکت پالیز است که در راستای
اهداف خیرخواهانه این شرکت از محل فروش عروسک مستر
دماغ یک طبقه از ســاختمان جدید محک تجهیز شده است.
برای اطالعات بیشــتر در این زمینه با شــماره 23501336
تماس بگیرید.

 .4نحوه همکاری داوطلبانه با محک چگونه است؟
شــما میتوانید با عضویت در گروه داوطلبــان با در اختیار
قــراردادن زمان و توانمندی خود به مؤسســه خیریه محک
کمک کنید .شــماره تماس بخــش داوطلبان 23501232
میباشــد .با مراجعه به واحــد داوطلبان و پــر نمودن فرم
داوطلبی ،بر اســاس نیــاز محــک و تواناییهــای افراد از
حضورشان در مؤسسه استفاده میگردد.

 .2آیا کارکنان محک به جز دفاتر جلب مشارکت و روشهای
کمک اعالم شده در ســایت ،اقدام به جمع آوری کمکهای
مردمی در سطح معابر و مراکز عمومی نیز مینمایند؟
محك تنها از طريق راههاي اعالم شــده از طريق وبســايت
مؤسســه و دفاتر و باجههاي اســتان تهران و البــرز اقدام به
جمعآوري كمكهاي مردمي مينمايد و هيچگونه فعاليتي در
خصوص جمعآوري كمك از طريق حضور كاركنان يا داوطلبان
خود در سطح معابر و مكانهاي عمومي ندارد.

 .5آیا میتوان از محک بازدید کرد؟
ی که مایل به بازدید از محک میباشــند ،میتوانند
تمام افراد 
با شماره  23501210تماس گرفته و از نزدیک با فعالیتهای
سازمانی که خود ساختهاند آشنا شوند .در حین بازدید مالقات
مســتقيم و عيادت با كودكان به دلیل حفظ کرامت انسانی و
حریم خصوصی آنان و نیز پايين بودن سیستم ایمنی بدن آنها
امكانپذير نميباشد.

 .3آیا محک کمکهای غیرنقدی (اسباببازی ،پوشاک ،گوشت
و  )...را قبول میکند؟
محــک در کنــار دریافت کمکهــای نقــدی آمادگی قبول
کمکهــای اهدایی نیکوکاران به صــورت کاالهای اهدایی را
نیــز دارد .این کاالهای اهدایی بــه دو گروه کاالهای مصرفی
و تجهیزات و دستگاههای پزشکی دستهبندی میشوند .شما
میتوانید بــا تماس با یکی از دفاتر محک از لیســت اقالم و
تجهیزات مورد نیاز مؤسســه و بیمارستان محک مطلع شوید.

 .6آیا محک تمام کودکان مبتال به ســرطان را تحت حمایت
خود قرار میدهد؟
بر اســاس اساســنامه این ســازمان تمامی کودکان مبتال به
سرطان زیر  16سال که در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی
در سراسر ایران درمان میشوند ،میتوانند تحت حمایت محک
قرار گیرند .نمایندگان بخش مــددکاری محک امروز در 32
بيمارستان دولتي و دانشگاهي و در  15استان حضور دارند تا
زمينه حمايت هر چه بيشتر از كودكان مبتال به سرطان حتي
در نقاط دورافتاد ه کشور فراهم شود.

کودکان محک

سیاوش فرزند قهرمان محک

یک ،دو ،سه :یک
یک ،دو ،سه :دو...
این صدای آشــنای کودکان در زنگ ورزش است که همیشه
یادآور بازی ،شادی و هیجان است .این صدا همیشه در روزهای
درمان در گوش سیاوش تداعی میشد و به او میگفت سرطان
به معنی خداحافظی با ورزش مورد عالقهاش و پایان قهرمانی
نیســت .سیاوش هر شــب خواب مدالهای رنگی را بر گردن
انداخته میدید .خواب تمرینهای ســخت ،اردوهای ورزشی،
ســفر برای کســب مدالهای قهرمانی و این خوابها برای او
خیلــی لذت بخش بود .او با تمرین صبر و امید خیلی زود این
جوانههای امید را با قهرمانی خود بارور کرد.
سیاوش عسگری زاده یکی از فرزندان بهبود یافته محک است
که مبتال به ســرطان خــون از نوع  AMLبــود .او با تالش و
مقاومت توانست در مسابقات ماتسوشیما استان همدان در وزن
 -60کیلوگرم رده سنی جوانان مقام سوم را کسب نماید و ثابت
کند سرطان مانعی برای دستیابی به قهرمانی نیست.

در محــک هر روز میتوان درس امید بــه زندگی را از کودکان
آموخــت .کودکانی کــه در دوران درمان و مبارزه با ســرطان،
جوانههای امید در قلبشان سبز شده و پس از بهبودی ریشههای
ایــن جوانهها محکمتر از قبل باقی میماند و میبالد ،میتوانند
درس بزرگی برای ما باشد که سرطان پایان زندگی نیست...
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متداول
پرسش های
کودکان محک

نقاشی بعد از شیمی درمانی
لبخندي شيرين به لب داشت .موهاي فرفرياش بعد از شیمی
درمانــی دوباره روییده بود .بــراي گرفتن عكسهايش در یک
جشــن به همراه مادرش به روابط عمومــي آمده بود .در زمان
پی ابزار
کوتاهی که منتظر چاپ عکسهایش بود همه حواسش ِ
گرافيســتها بود که چطور با آن طراحی میکنند .با چشمانی
کنجکاو خطوط و نقشها را دنبال میکرد .انگشتان کوچکش را
جلو آورد و قلم نوری را در دست چپش گرفت.
زهرا چپ دست نبود اما از وقتی به خاطر بیماری ،نقاشی با دست
راســت برایش سخت شــده بود با دست چپ نقشهای رنگی
میکشید .عشق او به رنگ و طرح هیچ مانعی را نمیشناخت.
مادرش از استعداد نقاشي زهرا برایمان گفت .همین عالقه باعث شد
بیماریاش تشخیص داده شود .زهرا به کالس نقاشی میرفت اما
چندی بود که دستش خسته میشد و موقع نقاشی درد میگرفت
و این اولین عالیم برای تشخیص سرطان بود .زهرا با استعدادي كه
داشت با دست چپش به تالش ادامه داد و نقاشيهاي زيباكشيد.
تا وقتی مادر برایمان از زهرا میگفت ،تصوی ِر دختري شاد روی
صفحه مانیتور با انگشتان کوچک زهرا ترسیم شده بود ...دختر
صورتی پوشــی شبيه به خود زهرا با همان موهاي فرفري كه با
اميد به زندگي لبخند ميزند .يادگاري زيبايي از او که در اتاقمان
ماند و حاال که زهرا قطع درمان شــده و به شهر خودش تبريز
برگشته هر از گاهی ما را به یاد دخترکی صورتی پوش میاندازد
که موهای فرفریاش بعد از شیمی درمانی تازه روییده بود...
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نوشته یکی از کارکنان محک

جلب مشارکت

خیرخواهانه شرکت ها
مشارکت
خیرخواهانه شرکت ها
مشارکت
فرهنگ کســب و کار و قواعد حاکم بر آن به سرعت درحال
پیشرفت اســت؛ از اواسط قرن بیســتم دیدگاههاي کسب
وکار از یک مدل اقتصادي که صرفاً به دنبال سودآوري بود
به مدلی اجتماعی تغییرکرده اســت .در این مدل اجتماعی
بنگاههــا در کنار توجه به مأموریت اصلــی خود که همان
سودآوری است ،به رسالتهای اجتماعی و حفظ و گسترش
مبانــی اخالقــی کار و تولید نیــز میپردازند .مشــارکت
خیرخواهانه شــرکتها را باید مجموعه وظایف و تعهداتی
دانســت که سازمانها بایســتی در جهت حفظ ،مراقبت و
کمک به جامعهاي کــه منابع خود را از آن دریافت کرده و
در آن فعالیت میکند ،انجام دهند؛ مشــارکت خیرخواهانه
شــرکتها به عنوان یکی از حوزههای مسئولیت اجتماعی
مطرح میشود.
ایــن تغییر رویکرد ،محک را بر آن داشــت تــا با توجه به
مفاهیــم جدید جامعه در دیدگاههاي کســب وکار ،به فکر
پاسخی مناســب باشد و با ابداع ،ابتکارهای ویژه و برقراری
ارتباطات دوســویه و هدفمند با بنگاههای اقتصادی ،سعی
در جذب بیشتر مشــارکتهای مالی آنان به منظور تحقق
مأموریت و علت وجودی خود نماید.
امروز محک با درک اهمیت مشــارکت بلندمدت در توسعه
پایدار که منافع دو طرف در آن تعریف و برآورده میشــود،
تالش میکند با مطرح کردن موضوع مشــارکت خیرخواهانه
شرکتها به صورت طرحی مدون و سیستماتیک این موضوع
را برجســته ســازد ،تا از این طریق امکان بهرهگیری هرچه

بیشــتر از ظرفیتهای جلب مشارکتهای مردمی در نهایت
یکپارچگــی فراهم گردد .در ادامــه رویکرد محک در تالش
براي نیل به این مهم و تحقق مشــارکت اجتماعی شرکتها
تشریح میشود.
آنچه در اینجا اهمیت باالیی دارد و میبایســت همواره مورد
تاکید قرار گیرد ،آن اســت که مشارکتهای مالی شرکتها
تنها یکی از شیوههای مشــارکت و حمایت از علت وجودی
محک به حســاب میآید و جایگزین هیچ شــیوه مشارکتی
دیگری نیست.
نمونهای از مشارکت خیرخواهانه شرکتها در محک
محک میکوشــد با تجربه اندوخته شده در این مدت ،ضمن
شناســايي و بررســی دقيق شــركتهاي درخواست کننده
مشارکت خیرخواهانه ،خود نيز تسهيلگر و بازيگر فعال اين
عرصه باشــد .همچنین ،در تفاهمنامهای که به همین منظور
میان محک و شرکت حامی منعقد میگردد ،طرفین ملزم به
رعایت تعهدات درج شده در آن هستند.
روح حاکــم بر این تفاهمنامهها نیت خیرخواهانه شــرکتها
جهت کمک به کودکان تحت حمایت مؤسسه خیریه محک
میباشــد تا با حفظ منزلت انسانی کودکان مبتال به سرطان
وخانوادهها ،آنان شــادمانه وامیدوارانه مراحل درمان را طی
کنند و خانواده تنها به سالمت کودک خود بیاندیشد.
فعالیتهــای زیــر نمونههایی اســت که با مشــارکت مالی
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مشارکتسازمان های همکار
جلباحترام به
ادای
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شرکتها در محک انجام شده است:
 شــرکت پالیز تولید کننده عروســکهای کــودکان بودهو یکی از شــرکتهایی اســت که مســیری موفقیتآمیز را
برای مشــارکتهای خیرخواهانه خود انتخاب کرده اســت.
این شــرکت از ســال  1392با تولید و عرضه عروسکهای
مستردماغ یاریرسان کودکان محک است .در راستای اهداف
خیرخواهانه شرکت پالیز ،از محل تخصیص بخشی از درآمد
فروش عروســک مستر دماغ در ســال  ،1394یک طبقه از
ساختمان جدید مؤسسه خیریه محک تجهیز شده است .این
دومین ســالی اســت که پالیز به تمدید تفاهمنامه مشارکت
مالی خود مبادرت ورزیده اســت و در نظر دارد با اســتمرار
مشــارکت و آشنایی هرچه بیشتر با نیات خیرخواهانه محک
به تحقق علت وجودی محک یاری رساند.
هر چند کلیه حقوق مادی و معنوی این عروسک متعلق به
شرکت پالیز است ،این شــرکت با حمایت مادی از مؤسسه
خیریه محک ،خریداران محصول را در این تالش خداپسندانه
سهیم نموده است .شرکت پالیز در مدت مشارکت مالی خود
در محک ،همواره کوشیده است با ارائه عروسک مستردماغ به
عنوان رابطی میان محک و جامعه ضمن اطالعرسانی موضوع
سرطان کودک ،مردم را به مشارکت در درمان کودکان مبتال
به ســرطان ترغیب نماید .مســتردماغ در این مدت به سایر
شــهرهای ایران نیز رفته است .نیکوکاران در شهرهایی چون
شیراز ،اصفهان ،تبریز و مشهد استقبال خوبی از این عروسک
داشتهاند و به ویژه اینکه با حضور مستردماغ در این شهرها،
چندین کودک مبتال به ســرطان به محک معرفی و متصل
شــدهاند تا از خدمــات محک در درمان کــودکان مبتال به
سرطان بهرهمند شوند.
«در راستای اهداف خیرخواهانه شرکت پالیز از محل فروش
عروسک مســتر دماغ یک طبقه از ساختمان جدید مؤسسه
خیریه محک تجهیز میشــود» ،جملهای است که بر اساس
تفاهمنامه منعقد شده میان محک و شرکت پالیز در راستای

مشارکت خیرخواهانه ،به شرکت پالیز اختصاص یافته است.
طبق ایــن تفاهمنامه امکان بهرهگیری از آن فقط و منحصرا ً
در عروسکهای مستردماغ بوده و شامل شرایط خاص مورد
توافق میباشــد که صدور مجوزهای الزم از تعهدات محک
میباشــد .از ســوی دیگر ،نام آشــنا و محبوبی چون محک
توانســته است جایگاه ویژهای را برای این محصول پرطرفدار
در جامعه رقم بزند.
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکتهای مردمی
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