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پيام بنيانگذار

پيام بنيانگذار
 ...وه كه چه بهار زيبايي داشتيم امسال .نه تنها ابر و باران ،نه
تنها آفتاب و باد ،نه تنها س��نبل و بنفش��ه و الله و الله زاران،
بلكه ش��كوفايي ش��گفت انگيز اميد و امي��دواري و تحركات
مردمي در امتداد نيات خيرخواهانه و حل مش��كالت مردم به
دست مردم نيز بهاري و بهارگونه بود.
خيرين نيك انديشي از سراسر كشور
محك ميزبان و مهمان ّ
بود كه همت کردهاند تا كاري كنند كه غصه س��رآيد .گذشته
از حمايت از بيماران مبتال به س��رطان ،از ياري رس��اندن به
والدين نوزادان مبتال به بيماري پروانهاي* تا آنها كه دلش��ان
براي زوال جنگلهاي بلوط لرس��تان سوخته و ميخواهند به
ميدان بيايند.
ي��ادم آمد از روزي كه ما به مي��دان آمديم ،برهوتي بود كه
نپرس .همه ناصـحان متفقالقول بودنـد كه كـار گروهـی در
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ش��مار ويژگيهاي مثبت ما مردم نيست و َمراجع و مسئولين
نيز اش��راف و عالقهاي به مبحث کوش��شهایی از اين دس��ت
نداشتهاند و بهتر است هر کس نیرو و توان خود را صرف حل
مسائل و مشكالت خود و خانواده و اطرافيان نزديك خود کند.
امروز اما ديگر خبري از اين نوع بازدارندگيها نيس��ت .فضاي
حاكم بر اذهان به س��مت كمك و همدلي و ياري و ياوري نه
تنها سنتي بلكه به اشكال سازماني و مديريتي مدرن ميباشد.
ديگ��ر واژگاني چون نميش��ه  ...نم��يذارن  ...نميتونين ...
نميتونيم  ...نميخوان  ...نذاشتن  ...را حداقل در حوزه كاري
س�لامت كه بر آن اش��راف داريم كمتر ميشنويم .و به جاي
آن “م��ن تصميم گرفتهام” “ ...من الزم ميدانم” “ ...من اين
ضرورت را حس ميكن��م” “ ...ما ميتوانيم”“ ...مردم خوب
ب��ه ما كمك ميكنند” “ ...خدا پش��ت ماس��ت” “ ...حركت
درس��ت حمايت كائنات را داراس��ت” “ ...اگر درس��ت عمل
كنيم حمايت ميشويم”  ...و غيره را زياد ميشنويم.
شكوفايي جامعه مدني را تهنيت ميگوييم.

* اپیدرمولیز بولوسا ( )EBنوعی بیماری ژنتیکی در گروه بیماریهای نادر است که عوارض پوستی شدیدی ایجاد میکند.

سعیده قدس

گزارش مدیرعامل از عملکرد سال 1393

گزارش مدیرعامل از عملکرد سال 1393
سال  1393سالی سرشار از موفقیت برای خانواده بزرگ محک
بوده است .در این سال اولین کنفرانس بینالمللی آنکولوژی
کودکان همراه با بزرگداش��ت پروفسور وثوق ،اولین کنفرانس
مل��ی خدم��ات حمایتی در مؤسس��ات مردمنهاد و س��ومین
کنفرانس بینالمللی مس��ئولیت اجتماعی با موفقیت و حضور
متخصصان صاحبنام بینالمللی و داخلی در هر حوزه برگزار
گردید و نتایج آنها در سطح وسیع در دو حوزه ملی و بینالمللی
و به تفکیک به اطالع مخاطبان متخصص و مخاطبان عمومی
رسید .این سه برنامه علمی نه تنها به افزایش دانش و مهارت
مخاطب��ان آنها از جمله پزش��کان ،مدیران و کارمندان محک
منجر گردید بلکه آگاهی از عملکرد و دستآوردهای مؤسسه
محک را در دو سطح ملی و بینالمللی افزایش داد.
در سال  1393برنامه اجرایی  1391-1392مؤسسه محک
جایزه طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه ( )IPMAدر
موضوع پروژههای بشردوستانه را دریافت نمود و همچنین این
پروژه جایزه نقره انجمن بینالمللی پروژههای سبز ()GPM
را دریافت کرد .دریافت این دو جایزه ارزش��مند بینالمللی از
دو نهاد معتبر تخصصی ،حاکی از انطباق مناسب سیستمها و
روشهای اداره سازمان با استانداردهای بینالمللی میباشد.
برنامه اجرایی مصوب دو ساله  1393-1394و بودجه ناظر بر
سال اول آن یعنی بودجه مصوب  1393مبنای حرکت محک
در س��ال  1393و مبنای تهیه گ��زارش عملکرد بودهاند .این
برنامه دو س��اله پنجمین برنامه اجرایی در چارچوب دومین
برنامه اس��تراتژیک سازمان یعنی برنامه استراتژیک دوره پنج
ساله  1391-1395بوده است .برنامه اجرایی محک مشتمل
ب��ر  4891فعالیت اس��ت که  %42آنه��ا فعالیتهای جاری و

 %58فعالیتهای توس��عهای بوده است .پیشرفت مورد انتظار
این برنامه تا پایان سال  1393که پایان سال اول برنامه است
معادل  %50پیشبینی ش��ده بود که میزان تحقق آن همین
مقدار بوده است.
یک��ی از پروژههای زیر بنایی محک پروژه تحول س��ازمانی
اس��ت که در س��ه بخش طراح��ی و پیاده س��ازی فرآیندها،
اس��تقرار س��امانه (سیس��تم) حس��ابداری بهای تمام شده و
یکپارچه نمودن سامانههای اطالعات مدیریت سازمان تعریف
گردیده اس��ت .در پایان س��ال  52 ،1393فرآیند سازمان بر
اس��اس وضع موجود شناسایی و طراحی شده و پس از تأیید
مدیرعام��ل و تصویب هیأت مدیره به س��ازمان اجرایی ابالغ
گردیده است .مرحله دوم این بخش ارزیابی انطباق فرآیندها
و عملیات اجرایی به منظور اصالح وضع موجود و شناس��ایی
شاخصهای فرآیندی است که در سال  94انجام خواهد شد.
بخش اس��تقرار سیستم حس��ابداری بهای تمام شده با هدف
ام��کان هزینهیابی خدمات س��ازمان و تولی��د اطالعات برای
تغذیه سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری تعریف شده است.
در این بخش با انتخاب نرم افزار تس��هیم هزینه و مشورت با
کارشناسان و مشاوران ،کدینگ جدید حسابداری تعریف شد
و با تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره اجرای آزمایش��ی
آن آغاز شده است .در بخش یکپارچه نمودن زیر ساختهای
فن آوری اطالعات ،با همکاری مشاورین این بخش یکپارچه
نمودن نرمافزارهای موجود از طریق رابطهای نرم افزاری در
دست اجرا است.
طرح توس��عه فیزیکی محک در چارچوب پروژه س��اختمان
ش��ماره  2در حال انجام اس��ت .بر اساس گزارش مشاور ،این
پروژه که در فروردین  92آغاز گردیده اس��ت در اس��فند 93
به میزان  %53/25پیش��رفت تجمعی داشته است .در برنامه
روزی ب��ا محک که در بهمن  93برای تأمین منابع مالی این
پروژه برگزار گردید ،مع��ادل  38میلیارد ریال کمک اهدایی
توس��ط خیرین تعهد گردید .منابع مال��ی تخصیص یافته به
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دهنده نس��بت داراییهای جاری به بدهیهای جاری سازمان
اس��ت و همچنین نسبت س��ریع به عنوان شاخص مالی مهم
دیگری که نشان دهنده نسبت نقدترین اقالم دارایی جاری به
بدهیهای جاری س��ازمان است در سال  93با مقادیر  14/7و
 14/04به ترتیب با  %4/2و  %4/3صعود نس��بت به سال 92
مواجه بوده اند .در همین دوره نسبت بدهی که نشان دهنده
جمع کل بدهیها به جمع کل داراییها است با مقدار 0/043
معادل  %2/4نس��بت به س��ال قبل افزایش یافته است .مقدار
این س��ه شاخص نشان دهنده توان اقتصادی مناسب سازمان
در پایان سال  1393است .نمودار مقایسهای این سه شاخص
در دوره دو ساله  92-93در نمودار شماره  2ارائه شده است.

پروژه از ابتدا تا پایان سال  93معادل  270میلیارد ریال بوده است.
بودجه مصوب سال  93با دریافت کل تحققی  1279میلیارد
ریال ب��ا  %2/2انحراف نامس��اعد و با پرداخ��ت کل تحققی
 835میلیارد ریال با  %14انحراف مس��اعد مواجه بوده است.
 444میلیارد ریال ذخیره احتیاطی برای اطمینان از استمرار
عملکرد س��ازمان به صورت پایدار در ش��رایط بحرانی حاصل
برنامهری��زی برای اطمینان از پایداری س��ازمان در ش��رایط
بحران��ی در چارچوب اس��تانداردهای بینالمللی حاکم بر این
حوزه میباشد .نمودار شماره  1توزیع عواید و هزینههای سال
 1393را به تفکیک سرفصلها نشان میدهد.
نس��بت جاری به عنوان یک شاخص اساسی مالی که نشان
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84%

نمودار توزیع عواید تحققی 1393
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پرداخت تولید عواید خیریه

دریافت بیمارستان

نمودار توزیع هزینههای تحققی 1393

دریافت خیریه

پروژه توسعه ساختمان

نسبت جاری
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پرداخت حمایتی
پرداخت پشتیبانی

نمودار شماره 1
نسبت سریع

0/043

16

16

14

14

0/0428

12

12

0/0426

10

10

0/0424

8

8

0/0422

6

6

0/042

4

4

0/0418

2

2

0/0416

0

0

0/0414

نمودار شماره 2

پرداخت بیمارستان

1392

1393

1392

1393

نسبت بدهی

1392

1393
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بازده به عنوان مهمترین ش��اخص اثربخشی که نشان دهنده
نسبت هزینههای کام ً
ال مرتبط با گروه هدف (کودکان مبتال
به س��رطان و خانواده آنان) به کل عواید س��ازمان اس��ت در
س��ال  93معادل  %83/6میباش��د که نس��بت به سال  92با
 %0/1صعود مواجه اس��ت .این شاخص نشان دهنده آن است
که  %16/4از دریافتهای س��ازمان برای تولید عواید خیریه،
مدیریت این عواید و هزینههای باالس��ری مصرف شده است.
این ضری��ب در س��ازمانهای بینالمللی در مح��دوده %75
تعریف ش��ده است .نمودار ش��ماره  3مقایس��ه دو ساله این
شاخص را نشان میدهد.

از مهمترین ش��اخصهای منابع انسانی سازمان نشان دهنده
نس��بت نیروی انس��انی خارج شده از س��ازمان به نسبت کل
نیروی انسانی است .این شاخص در سال  93معادل  %14بوده
اس��ت که نسبت به سال  92معادل  %1/1کاهش یافته است.
نمودار ش��ماره  ،4توزیع نیروی انسانی موظف سال  1393را
به تفکیک حوزههای سازمانی نشان میدهد.
نمودار توزیع کارکنان در سال 1393
%3
%9

بازده

%27

%90/0

%52

%87/5%
%0

%85/0
%82/5

%5
%1

%1 %0 %2

مدیرعامل
خدمات حمایتی
جلب مشارکت

%80/0

دفاتر شهرستان
امور مالی
منابع انسانی

%77/5

روابط عمومی
IT

75/0%
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داوطلبان

1392

1393

تعداد نیروی انس��انی موظف س��ازمان در پایان س��ال  93با
رس��یدن به عدد  694نفر نس��بت به پایان س��ال  92معادل
 %17رش��د داشته است .در س��ال  93بیمارستان با  358نفر،
بیش��ترین س��هم نیروی انس��انی موظف معادل  %52و حوزه
داوطلب��ان ب��ا  4نف��ر ،کمترین س��هم مع��ادل  %1را به خود
تخصیص دادهاند .ضریب ریزش نیروی انس��انی به عنوان یکی

نمودار شماره 4

بیمارستان

میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال ،93
معادل  116،426س��اعت بوده اس��ت که در مقایسه با سال
 92به میزان  %18/7کاهش یافته اس��ت .ارزش ریالی کارکرد
داوطلبان در کل س��ازمان در س��ال  ،93معادل  8/1میلیارد
ریال بوده اس��ت که در مقایس��ه با س��ال  92به میزان%2/7
افزایش یافته است .شاخص ضریب داوطلبان که نشان دهنده
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نسبت ساعت کارکرد داوطلبان به کل ساعت کارکرد سازمان
اس��ت در س��ال  93معادل  %7/4است که نسبت به سال 92
معادل  %2/1کاهش یافته است .این کاهش به دلیل مدیریت
نی��روی داوطلب بر اس��اس نی��از واقعی بخشه��ا روی داده
اس��ت و با توجه به برنامههای بخش داوطلبان در شناس��ایی
فعالیتهایی از س��ازمان که توسط نیروی داوطلب قابل انجام
است ،انتظار میرود این شاخص در سال آینده با رشد مواجه
باشد .شاخص ضریب دقیق داوطلبان که نشان دهنده نسبت
ریال کارکرد داوطلبان به کل ریال کارکرد س��ازمان است در
س��ال  93معادل  %4/8اس��ت که نس��بت به سال  92معادل
 %1/1کاهش یافته اس��ت .این کاهش در مقایس��ه با کاهش
 %2/1ضریب داوطلبان در همین دوره ،نشان دهنده آن است
ک��ه ترکیب نیروی داوطلب س��ازمان مانند س��ال  1392در
وضعیت تعداد کمتر با تخصص بیشتر قرار دارد.
آمار پذیرش بس��تری در حوزه بیمارس��تان در س��ال  93به
میزان  %16/4رش��د نموده است .ضریب اشغال تخت در سال
 93به میزان  %16نس��بت به سال  92افزایش یافته است .در
س��ال  93بخش ش��یمی درمانی با  %218/2و بخش پیوند با

 %73به ترتیب بیش��ترین و کمترین ضریب اشغال را به خود
اختصاص دادهاند .نمودار ش��ماره  ،5مقایس��ه دو ساله ضریب
اشغال بخشها را به تفکیک ارائه میدهد .آمار کودکان تحت
حمایت محک نش��ان میدهد که سرانه هزینه درمان در سال
 93معادل  33میلیون ریال میباش��د که در مقایسه با سرانه
 26میلیون ریالی سال  92با  %26/6رشد مواجه است .در سال
 93معادل  2075کودک جدید تحت حمایت قرار گرفتهاند که
این تعداد به میزان  %3نسبت به سال  92افزایش یافته است.
در پایان س��ال  93تعداد تجمیعی ک��ودکان تحت حمایت به
 23222نفر رسیده است که نسبت به پایان سال  92به میزان
 %9/8افزایش یافته اس��ت .در پایان س��ال  93تعداد تجمیعی
کودکان فوت ش��ده و تعداد کودکان قطع درمان به ترتیب به
میزان  %6/3و  %10/1نس��بت به پایان سال  92افزایش یافته
اس��ت .در همین دوره تعداد تجمیعی کودکان تحت درمان به
میزان  %11/1افزایش یافته اس��ت .ضریب فوت ،ضریب تحت
درمان و ضریب قطع درمان که به ترتیب نشان دهنده نسبت
تعداد کودکان فوت ش��ده ،کودکان تح��ت درمان و کودکان
قطع درمان به کل کودکان تحت حمایت هستند ،سه شاخص
ضریب اشتغال 1393
ضریب اشتغال 1392
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بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش پیوند

آی سی یو

شیمی درمانی

کل
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اساس��ی حوزه خدمات حمایتی را تشکیل میدهند .این سه
ش��اخص در س��ال  93به ترتی��ب  %58/5 ،%22/6و %18/9
هستند که ضرایب فوت وقطع درمان به ترتیب با  %0/8نزول
و  %0/1صع��ود و ضریب تحت درمان با  %0/7صعود نس��بت
به س��ال  92مواجه هستند که حاکی از عدم تغییر محسوس
نس��بت ها در سال  93میباش��د .نمودار شماره  6مقایسه دو
ساله این سه شاخص را نشان میدهد.
حوزه رواب��ط عمومی به عنوان مس��ئول مدیریت ارتباطات،
وظیفه توس��عه ارتباطات س��ازمان با جامعه را بر عهده دارد.
کمیت میزان بازدید سایت فارسی ،میزان بازدید سایت
س��ه ّ
انگلیسی و نفر بازدید بیمارستان در سال میتوانند اثربخشی
اقدامات انجام ش��ده برای توس��عه و پایدارس��ازی ارتباطات
سازمان را نش��ان دهند .تعداد بازدید س��ایت فارسی ،تعداد
بازدید س��ایت انگلیس��ی و تعداد نفر -بازدید بیمارستان در
سال  93به ترتیب معادل  1/06میلیون 76/5 ،هزار و 2550
بازدید بوده اس��ت که به ترتیب ب��ا  %16/8افزایش%40/2 ،
کاه��ش و  %18/2افزای��ش در تع��داد بازدید س��االنه مواجه
بودهاند .استفاده بيشتر از شبكههاي اجتماعي در سال  93و

امكان ارتباط پویا در این شبکهها ،به نياز مخاطب برای كسب
اطالع��ات در مورد محك پاس��خ گفته و متناس��ب با افزایش
تعداد بازدید کنندگان صفحات محک در شبکههای اجتماعی
مراجعه به وب س��ايت محك تغییر يافته است .نمودار شماره
 7مقایسه دو ساله این سه کمیت را نشان میدهد.
یک��ی از جنبههای مهم تحقق برنام��ه ،کیفیت اجرای برنامه
اس��ت .از آنجا که محک یک س��ازمان خدمت محور اس��ت،
کیفی��ت در چارچوب ارائ��ه خدمت به ذيربط��ان آن تعریف
میشود .ذيربطان محک را دو گروه اساسی تشکیل میدهند
که ازیک س��و کودکان مبتال به س��رطان و خانواده آنان و از
س��وی دیگر خیرین هستند .امتیاز هر حوزه بر اساس نظرات
ذيربطان عددی در بازه ( )-1،+1میباشد که بازه ()+0/75،+1
به عنوان س��طح کیفی مطلوب س��ازمان هدف گذاری ش��ده
است .ضریب کیفیت کل س��ازمان در سال  93معادل 0/92
است که نسبت به س��ال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
نمودار شماره  ،8مقایسه دو س��اله شاخصهای کیفیت ارائه
خدمات را به تفکیک حوزههای سازمانی و کل سازمان نشان
میدهد .الزم به ذکر اس��ت ک��ه ارزیابی کیفی خدمات حوزه
1392
1393
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جمع بازدید سایت

بازدید محک
1/140/000
1/120/000
1/100/000
1/080/000
1/060/000
1/040/000
1/020/000
1/000/000
980/000

2/600

2/500
2/400

2/300
2/200
2/100

2/000
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1/900
1393

1392

1392

1393
1393

1/00

1392

0/75
0/50
0/25
0/00
-0/25

جلب مشارکت

امور مالی

داوطلبان

روابط عمومی خدمات حمایتی

بیمارستان

کل سازمان

-0/50
-0/75
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-1/00

روابط عمومی و بینالملل از سال  1393آغاز شده است.
در احت��رام ب��ه دو ارزش بنیادی��ن مح��ک ک��ه عبارتند از
پاسخگویی و شفافیت ،صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1393/12/29به همراه گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس
قانونی منتخب مجمع ،همچون س��الهای قبل در وب سایت
محک قرار گرفته است و یاوران ارجمند محک میتوانند برای
اطالع از ریز حسابها به این گزارشها مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت دس��تیابی به خروجیهایی که با انحرافهای
اندک نسبت به اهداف تعیین شده سازمان به دست آمدهاند،
در سایه یکپارچگی و هماهنگی تمامی دستاندرکاران محک
شامل ارکان ارجمند س��ازمان ،داوطلبان گرانقدر و همکاران
ارزش��مند س��ازمان اجرایی حاصل گردیده است .در پایان از

تمامی تالشهای س��ازنده و صمیمانه اعض��اء خانواده بزرگ
محک در تحقق اهداف سازمان در طول سال  1393قدردانی
مینماید و امید اس��ت خانواده بزرگ محک در سال  1394و
در آس��تانه ورود به بیست و پنجمین سال فعالیت ،با موفقیت
بیش از پیش در جهت اهداف انسانی خود گام بردارند.
		– مدیر عامل
آراسب احمدیان
صورتهای مالی و گزارش بازرس
و حسابرس مس�تقل بر روی وب
سایت محک قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org

گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت پروفسور وثوق

13

گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت پرفسور وثوق

پروانگی
رسم مانای مهرورزی در محک ...

دو سال است که پروانه محک در میان ما نیست .اما هر
روز و هر لحظه مهر بي دريغش در گوش�ه و كنار محك
ماندگار اس�ت و لحظه لحظه سالهای نبودنش سرشار
از رويش بذر اميدي اس�ت كه وي ،در زير سقف محك
كاش�ت .اميد به بهبودي ،اميد به ادامه كودكي ،و اميد
به زندگي...
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زنده یاد پروفسور پروانه وثوق از بنیانگذاران آنکولوژی اطفال
در ایران و سرپرس��ت علمی پزش��کان بيمارس��تان محک ،از
ابتدای تاسیس اين بیمارستان دانش ،تخصص و مهر بی دریغ
خود را بدون هیچ چشمداش��تی به کودکان مبتال به سرطان
هدیه کرد .پروانگي رسم ماناي مهرورزي او در محك است...
پروفس��ور پروانه وثوق متولد اسفند ماه  1314در تفرش بود.
وی دکترای عمومی خود را در س��ال  1342از دانشگاه علوم

پزش��کی دانش��گاه تهران دریافت کرد و دورههای تخصصی
و ف��وق تخصص��ی اطف��ال را در دانش��گاههای کمبری��ج،
ماساچوست و ایلینوی گذراند و دوره تکمیلی فوق تخصصی
خون و سرطان کودکان را در دانشگاه واشنگتن سپری کرد.
حض��ور فع��ال او در انجمنه��ا و برنامهه��ای تخصص��ی
بینالملل��ی چ��ون انجم��ن بی��ن المللی س��رطان اطفال
( ،)SIOPاتحادیه بین المللی کنترل س��رطان (،)UICC
ش��بکه بین المللی تحقیق و درمان سرطان (،)INCTR
اتحادیه س��رطان کودکان خاورمیانه ( ،)MECCAبرنامه
سرطان اطفال در کش��ورهای در حال توسعه(،)PODC
ریاس��ت برد ف��وق تخصصی خون و س��رطان ک��ودکان و
عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی ایران نشان از دانش
و تخصص حرفه ای او اس��ت.

اخبار

جـاودانی مهـر

جمعي از دوس�تان و همكاران زنده یاد پروفسور
پروانه وثوق ،ب�راي اداي احترام به ياد و خدمات
ارزش�مند ايشان 29 ،اردیبهش�ت ماه همزمان با
دومین سالروز درگذشت این استاد گرامی بر سر
مزارش گرد هم آمدند و با يادآوري اهداف واالی
ایشان ،پیمان همیشگی همراهان محک که همانا
تالش براي بهبودي و سلامتي كودكان مبتال به
س�رطاناس�ترایادآورش�دند.
در همين راس��تا ،به مناس��بت دومين س��الگرد درگذشت
پروفسور وثوق ،دفاتر جلب مشاركت مردمي محک با هدف
ترويج فرهنگ نوعدوس��تي و گرامیداشت این بانوی فرزانه،
نم��ادي از پروان��ه را به یاوران مراجعه كنن��ده به این دفاتر

تقدیم کردند .این نماد پيامآور مهر و محبتي اس��ت كه پروانه
محك در سالهاي زندگی خود نثار كودكان مبتال به سرطان
کرد.
بعض��ي انس��انها حتي بعد از رفتنش��ان هم اث��ر ماندگاري
از خ��ود به جاي ميگذارند كه يادش��ان هي��چ وقت فراموش
نميش��ود و مس��يري كه در زندگي پيش گرفت��ه بودند براي
هميشه جاودان باقي ميماند...
پروفسور پروانه وثوق نیز با دانش ،وارستگی و مهر بي دريغش،
مس��يري جاودان را براي همه ما به جاي گذاشت .اميدواريم
با كمك ش��ما ياوران و همراهان هميش��گي کودکان مبتال به
سرطان ،مسیر پروانه محک را همواره عاشقانه بپیماییم.

به اميد بهبودي همه كودكان مبتال به س�رطان
ای�ران و جه�ان
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اخبار

جشـن پیشواز بهـار
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امروز که جش��ن کوچکی از مهر و دوستی با نزدیک شدن به
فصل زیباییها بهار ،در محک برگزار ش��ده بود ،امید ،شور و
ش��ادی میان کودکان محک و مادران صبور و پر تالش آنها
موج میزد .بخش مددکاری و گروه داوطلبان همه چیز را در
نظر گرفته بودند .موس��یقی کودکانه همراه نمایش عروسکی
با کمک بچههای اقامتگاه حال و هوایی پر از ش��ادی به همه
بخشیده بود .تولد بچههای متولد اسفند ماه هم جشن گرفته
ش��د و شمعها همراه با آرزوهای قشنگ فوت شد و بچهها با
گرفت��ن عیدی غافلگیر ش��دند .مبین هم که س��وار بر موتور
اسباببازی خود از این طرف به آن طرف اقامتگاه میرفت و
بلند آواز میخواند لذت جشن را دو برابر کرد.
این جش��ن کوچک که نوید روزهای نو و تازه در سال نو را

به کودکان و خانوادههایش��ان را میداد به بخشهای بستری
بیمارس��تان و اتاقهای فرش��تگان کوچک محک نیز کشیده
ش��د .با صدای گروه موس��یقی بچهها که حسابی هیجان زده
ش��ده بودند گ��روه نمایش را همراهی میکردن��د و از ته دل
میخندیدن��د .مائده فرزند  4س��اله محک که از این جش��ن
خیلی خوش��ش آمده بود و دلش نمیخواست تمام شود بلند
میخندید و با بیان شیرین و کودکانه خود میگفت« :دوباره،
دوباره» و برای دوربین ژست میگرفت تا باور کنیم در محک
کودکی ادامه دارد...
باور داریم که با حضور شما یاوران عزیز ،شور و امید کودکی
همیشه در کودکان محک زنده خواهد ماند.

اخبار

هنردرمانی
با حال و هوای نوروزی در محک

همه جا پر از حال و هوای بهار بود .همه برای این که سال خوبی
را شروع کنند در تکاپو بودند و سعی داشتند با امید و انگیزه به
پیشواز بهار بروند.
در محک هم انرژی و شور بهاری فضا را پر کرده بود و این حال
و هوا در تمامی راهروها ،بخشها و در هر گوشه و کناری احساس
میش��د .گروه هنردرمانی که متشکل از داوطلبانی است که زیر
نظر بخش روانشناسی محک فعالیت میکنند ،دغدغه ساختن
خاطراتی پر از شور کودکی درکودکان مبتال به سرطان را همراه با
آموزش آنها با بهرهمندی از روشهای هنرمندانه در سر دارند .آنها
در روزهای آخر سال با سر زدن به بخشهای مختلف بیمارستان
به مناسبت نزدیک شدن سال جدید ،شادی و نشاط و شور زندگی
را در میان کودکان و مادرانشان رقم میزدند .این گروه آهنگهای

نوروزی و شاد را همراه با کودکان که چشمانشان از خوشحالی برق
میزد اجرا کردند .این حال و هوا باعث شد که یاسمن کوچک ما
به اتاقش برود و لباس نو و زیبایش را بر تن کند تا با حال و هوای
نوروزی بخش هماهنگ ش��ود و به قول خودش در عکس دست
جمعی خوش��گلتر باشد .رضا کودک  6ساله اهل بندرعباس که
با لباس محلی جست و خیز میکرد به پزشک خود میگفت که
امسال بیشتر از س��ال پیش که در شهرش بوده در عید شادی و
بازی کرده است.
محک امیدوار اس��ت با ارائه خدمات درمانی و رفاهی و با کمک
یاوران ،داوطلبان و کارکنان خود روزهای شادی را در مسیر درمان
کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان قرار دهد .به امید آنکه
سال  1394سرشار ار خبرهای خوب بهبودی فرزندانمان باشد.
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ركابزني با شعار
«سرطان پايان زندگي نيست»
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دو یاور ورزشکار در تعطیالت نوروز کودکان محک را فراموش
نک��رده و ب��ا هدف حماي��ت از آنها از تهران ت��ا كرمان رکاب
زدند .حامد کش��انی و س��یاوش ساجی در این سفر از مهارت
و توانایی خود در ورزشهای اس��تقامتی برای ترویج فرهنگ
نوع دوستی استفاده کردند و با انتخاب نوروز برای حمایت از
کودکان مبتال به سرطان نشان دادند که فرزندان محک برای
یاوران این موسسه آنقدر عزیزند که بهترین زمانهای زندگی
خود را برای همراهی با آنها اختصاص میدهند.
این یاوران دوچرخه س��وار با ش��عار س��رطان پايان زندگي
نيس��ت و پيغام عشق و دوس��تي محک ،از شهرهای بسیاری
گذشتند و در كرمان به سفر خود پايان دادند.

دنیای شگفتانگیز رضا

دراتاق بازي كنار پسري نشستهام .نامش رضا است .با دستان
پر توانش ل ِگوها را لمس ميكند .اگرچه چش��مانش نمیبیند
اما مثل یک مهندس کوچک با نيرو و انگيزهاي شگفتانگیز،
خانهای پر از شادي را با لبخند زيبايش ميسازد .رضا عاشق
موسیقی است .همانند یک نوازند ْه بزرگ ،نتهاي اميدواري
را با ارگ کوچکش مينوازد.
چه ش��گفت انگيز! رضا کودک کوچک مبتال به سرطان در
نگاه من قهرمان امید و مقاومت است .خدا کند همه کودکان
محک قهرمان شوند:
قهرمان شکست سرطان...
ِ

اخبار

در محک هر روز ،روز مادر است

روز مادر برای همه ما مفهومیبه ژرفای مهر و عشق و ایثاری
دارد ک��ه مادرانمان از کودکی در جانم��ان ریختهاند .در این
دنی��ای بزرگ ،هیچ کس حاضر نیس��ت از خواب و خوراک و
اس��تراحت و تفریح اش به خاطر کس دیگری چش��م بپوشد،
ام��ا تنها کس��ی که بدون چشمداش��ت به خاطر م��ا از همه
خواستههایش میگذرد مادر است.
اما در محک که بر مبنای عشق مادری بنیان یافته هر روز،
روز مادر است...
ب��ه مناس��بت این روز جش��نی با همی��اری بخش خدمات
حمایتی در بخشهای مختلف بیمارستان برگزار شد .صدای
موس��یقی در راهروها پیچیده بود و م��ددکاران با کیکهای
رنگی به بخشها وارد میش��دند .ک��ودکان محک که از چند

روز پیش با ذوق و ش��وق در حال و هوای گرفتن جشن برای
م��ادران خود بودند ،به م��ددکاران کمک میکردند .کودکان،
مادران خ��ود را در آغوش میگرفتند،آنها را میبوس��یدند و
برایشان شیرین زبانی میکردند.
م��ادران محک امیدوار و پر از اس��تقامت ،با عش��ق بیدریغ
خود برای شکس��ت دادن بیماری س��رطان تالش میکنند تا
عزیزترین داش��ته خود را که فرزندش��ان اس��ت ،در روزهای
سخت برای رسیدن به روزهای خوب سالمتی همراهی کنند.
مادرانی که هر روز زیر این س��قف با چش��مان پر مهرش��ان،
عش��ق مادری و با حضورشان گرمای امید را به کودکان مبتال
به سرطان هدیه میدهند.
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جشن یاری کودکان محک در مدارس

اولی�ن دوره جمعآوری قلکه�ای کودک و نوجوان
محک ،روز دوشنبه  24فروردین ماه با برگزاری جشن
یاری به ص�ورت نمادین در یکی از م�دارس منطقه 2
آموزش و پرورش تهران آغاز شد.
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در این جشن که در دبیرس�تان و راهنمایی شهیدان
رامشه و با شعار «همه با هم به یاری کودکان مبتال به
سرطان میش�تابیم» برگزار شد ،بنیانگذار و تعدادی
از اعض�ای هیأت مدی�ره محک ،و جمع�ی از مدیران
آم�وزش و پ�رورش منطق�ه و س�ازمان دانشآموزی
حضورداش�تند.

فرهنگس�ازی و ترویج کمک ب�ه همنوع از اهداف
محک

س��عیده قدس ،بنیانگذار محک ضم��ن تاکید بر ضرورت توجه
نظام آموزشی به ترویج و نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در
کودکان و نوجوانان گفت« :نیروی جوانی و انگیزه و نشاطی که
در دانشآموزان هس��ت با هدایت و رهبری صحیح میتواند به
قدرت��ی تاثیر گذار و کارآمد برای ارائه خدمات اجتماعی به هم
نوعان تبدیل شود .سازمانهای مردم نهاد در کنار سازمانهای
رسمی ارائه دهنده خدمات اجتماعی میبایست در راستای این
فرهنگ س��ازی و آم��وزش هم افزایی کنند .ب��ه امید آنکه این
تالشه��ا منجر به باال بردن اعتماد به نفس و حس مس��ئولیت
پذیری در بین جوانانی شود که آینده ایران در دستان آنهاست».

اخبار

نقش مکمل سازمانهای مردم نهاد در پاسخگویی
به نیازهای اجتماعی
حسین طالبزاده ،رئیس آموزش و پرورش منطقه  2تهران
ب��ه نیاز کالن ش��هرها و جوامع در حال توس��عه به فعالیت
سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت« :در جوامع کنونی
نیازهایی در جامعه وجود دارد که دولت به تنهایی نمیتواند
پاسخگوی آنها باشد و سازمانهای مردم نهاد میبایست در
این زمینهها مس��ئولیت را بر عهده گیرند .موسس��ه خیریه
محک به عنوان یک س��ازمان مردمنهاد پیش��رو ،یک الگوی
منطبق با استانداردهای جهانی در این زمینه است».
محمد کاظم دهقانی مدیر مس��ئول خبرگزاری پانا ،ضمن
تقدیر از تالش یک سازمان مردم نهاد برای گسترش فرهنگ
نوع دوس��تی در میان ک��ودکان و نوجوانان با همراهی نظام
آموزش��ی گفت« :بنیانگذار محک با نقش پیش��گام خود در
زمینه کمک به هم نوع به همه ما مش��ق مس��ئولیتپذیری
دادهاند و در کنار س��ایر نقشهای ارزندهای که ایفا کردهاند
نقش واالی معلمی را نیز دارند».

یاوران کوچـک محک و مشـق کمک به هم نوع
در پایـان مراسـم قلک شکـان به همـراه هنرمنـدانی چون
روزب��ه نعمتالله��ی ،داوود منف��رد و عباس ش��جاعی و با
مش��ارکت دانشآموزان برگزار ش��د و دانشآم��وزان نیز با
اجرای س��رود و برنامههای هنری ش��ور و نشاط بیشتری به
این جشن دادند.
محک از مهرماه  1393با همکاری س��ازمان دانشآموزی
کش��ور طرح توزیع قلک کودک و نوجوان در مدارس استان
ته��ران را با هدف ترویج فرهنگ کم��ک به هم نوع در بین
یاوران کوچک خود آغاز کرده است.
قل��ک محک یکی از قدیمیترین و آس��انترین روشهای
کمک به کودکان مبتال به س��رطان اس��ت و قلک کودک و
نوجوان محک روشی است که کودکان و نوجوانان از طریق
آن ب��ا دوس��تان کوچک خود در محک در مس��یر مبارزه با
سرطان همراهی میکنند.

قل�ک مح�ک یک�ی از قدیمیترین و
آسانترین روشهای کمک به کودکان
مبتال به سرطان است و قلک کودک و
نوجوان محک روشی است که کودکان
و نوجوان�ان از طری�ق آن با دوس�تان
کوچ�ک خ�ود در مح�ک در مس�یر
مبارزه با سرطان همراهی میکنند.
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برگزاری گردهمایی پزشکان

گردهمایی صمیمانهای با حضور جمعی از پزشکان
ورودی سال  1356دانشگاه تهران ،رشته پزشکی که هم
دوره با رییس بیمارستان محک بودند ،با هدف آشنایی با
فعالیتهای مؤسسه و بیمارستان محک ،تبادل دانش و
تجربه بین متخصصان و همچنین ارتقای کیفی خدمات
به کودکان مبتال به سرطان در این مرکز فوق تخصصی،
جمعه  ٢٨فروردین در محک برگزار شد.

دستاوردهای محک ثمره همیاری و اعتماد یاوران

22

دکت��ر ج��واد کرباس��ی زاده رئیس هیأت مدی��ره ،ضمن خیر
مقدم به اس��اتید و متخصصان گزارش��ی از عملکرد مؤسسه
خیریه محک در س��ال  93ارائه کرد و گفت« :محک در طی

فعالیت خود در این س��الها موفق به کس��ب تندیس نقرهای
کیفی��ت( )GICاز مؤسس��ه بین المللی اس��تاندارد ،دریافت
جای��زه طالیی مدیریت پروژه انجمن بینالمللی( )IPMAدر
س��ال  2014و همچنین کسب نش��ان نقره جایزه ()GPM
س��ال  2014از انجمن بینالمللی مدیریت پروژه س��بز شده
است که همه این موفقیتها مرهون کمکهای سخاوتمندانه
یاوران همیش��گی محک اس��ت .محک تا کنون توانسته است
بیش از  23هزار کودک مبتال به س��رطان را حمایت کند که
این امر بدون همدل��ی ،همیاری و اعتماد نیکوکاران و یاوران
مح��ک امکان پذیر نبود .امیدواریم با ات��کا به دانش و تجربه
ش��ما متخصصان ،خدم��ات درمانی بیمارس��تان ،به کودکان
محک در باالترین سطح ممکن ارائه گردد».

اخبار

محک ب�رای اینکه بتواند بهتری�ن و اثربخشترین
خدمات را به فرزندان خود ارائه دهد ،دامنه همکاری
بین تیم درمانی و حمایتی را باال برده تا با بهرهمندی
از تخصصه�ای مختل�ف بهترین درم�ان و خدمات
نوی�ن برای ک�ودکان مبتال به س�رطان را ارائه دهد.
همچنین با توجه به عملکرد سیس�تمیدر مدیریت
مؤسسه ،در تالش است تا ارزش افزوده قابل توجهی
بر روی کمکهای مردمی ،ایجاد نماید و برای تحقق
این هدف به طور مداوم به نیازسنجی و برنامه ریزی
برای پاسخگویی آن میپردازد».

ارزش افزوده برای خدمت به کودکان محک

آراس��ب احمدیان مدیر عامل ،ضم��ن تقدیر از برگزاری این
نشس��ت صمیمانه به ارائ��ه گزارش فعالیته��ای محک در
س��الهای گذش��ته پرداخت و گفت« :محک در س��ه حوزه
خیریه ،درمان و تحقیقات فعالیت میکند .این سازمان برای
اینک��ه بتواند بهتری��ن و اثربخشترین خدمات را به فرزندان
خود ارائه دهد ،دامنه هم��کاری بین تیم درمانی و حمایتی
را ب��اال برده تا با بهرهمن��دی از تخصصهای مختلف بهترین
درم��ان و خدمات نوی��ن برای کودکان مبتال به س��رطان را
ارائ��ه ده��د .همچنین محک با توجه به عملکرد سیس��تمی
در مدیریت مؤسس��ه ،در تالش اس��ت تا ارزش افزوده قابل
توجهی بر روی کمکهای مردمی ،ایجاد نماید و برای تحقق
ای��ن هدف به طور مداوم به نیازس��نجی و برنامه ریزی برای
پاسخگویی آن میپردازد».
احمدیان با اش��اره به اینکه محک به منظور حفظ بهداشت
روان��ی ،حف��ظ توان مال��ی و ایجاد ظرفی��ت اجتماعی برای
ک��ودکان و خانوادههای آنها ت�لاش میکند افزود« :هر چند
برنامههای عملیاتی و س��اخت س��اختمان جدید محک که
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قس��متی از آن به بخشهای درمان��ی اختصاص دارد ،هزینه
زی��ادی را ميبرد ،اما منجر به تولید ارزش افزوده بس��یاری
برای کودکان مبتال به س��رطان میشود که در کنار دانش و
تخصص امکان شکوفا شدن مییابد».

استحکام پیوند دوستی و همیاری برای کودکان محک

دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارستان فوق تخصصی محک ،با
ابراز خوشحالی از حضور همشاگردیهای قدیمیخود در این
مراس��م گفت « :امیدواریم که نشست امروز آغازی باشد برای
اس��تحکام بیشتر پیوندی که تا کنون داش��تهایم .امیدوارم با
همدلی و همیاری بتوانیم شبکهای از دوستی علمیو همیاری
معنوی را پایهریزی کنیم که بیماران و کودکانی که نیازمند به
درمانهای پزش��کی و حمایت هستند از آن بهره ببرند .ما در
بیمارس��تان محک تمام تالش و تخصص خود را برای تبدیل
شدن به یک مرکز علمیکارآمد برای کودکان مبتال به سرطان
به کار میبریم .با امید اینکه دوس��تی و همیاری ما از رشتهها
و مس��ئولیتهای مختلف در سطح کشور نمونهای برای دیگر
دورهها و آیندگان ش��ود چرا که جامعه پزشکی ما همواره به
دوستی همه سازمانها و تخصصها با هم نیاز دارد».

معرف�ی بخش پیون�د و بخ�ش درد و مراقبتهای
تسکینی محک

24

دکت��ر امیر عباس هدایتی فوق تخصص خون و آنکـولوژی
با اش��اره به موفقیتهای بخش پیوند محک ،یادآور ش��د که
اولین پیوند س��لولهای بنیادی برای رتینوبالس��تم در ایران
و خاورمیان��ه و اولین پیوند س��لولهای بنی��ادی برای درمان
هپاتوبالس��تم در ایران در این بخش تحقق یافته اس��ت .وی
همچنین به ارائه گزارش در مورد عملکرد این بخش در س��ه
س��ال گذش��ته پرداخت و گفت« :بخش پیوند محک توانایی
انج��ام تمامیان��واع پیوند س��لولهای بنی��ادی از جمله مغز
اس��تخوان ،خون محیطی و بند ناف را دارد .با نزدیک ش��دن

به سومین سالگرد افتتاح بخش پیوند تعداد بیماران به  101نفر
میرس��د 61،مورد آنها اتولوگ و  40مورد آلوژن بودهاند که در
ای��ن میان  33مورد از برادر و  7مورد از اقوام دورتر بوده اس��ت.
امیدواریم که بخش پیوند بیمارستان محک روز به روز همگام با
دانش جهانی به ارائه خدمات درمانی به کودکان بپردازد».
دکتر فرید ابوالحس��ن قرهداغی فلوش��یپ فوق تخصص درد ،با
تاکید بر اینکه محک عالوه بر درمان کودکان مبتال به س��رطان
به کیفیت زندگی آنها نیز توجه داردگفت« :افتتاح بخش درد و
مراقبتهای تسکینی گامیتأثیر گذار در راستای همین موضوع
است ».دکتر قره داغی به معرفی کلینیک و بخش درد بیمارستان
فوق تخصصی محک پرداخت و گزارش��ی از عملکرد این بخش
ارائه کرد و فعالیتهای آینده آن را به طور مختصر توضیح داد.

دستان هنرمند روشندل بهبود یافته از سرطان

در این مراسم نیما حافظیه فرزند بهبود یافته از سرطان که توانسته
بود به موفقیتهای زیادی در زمینه موس��یقی و و تحصیل دست
یابد به روی صحنه آمد و با دستان هنرمندش قطعات زیبایی را با
پیانو اجرا کرد و با صدای دلنشین خود همراه موسیقی شد.
در پایان گروه موس��یقی عرفان به اجرایی هنرمندانه پرداختند
و بعد از آن پزشکان حاضر در این مراسم به معرفی خود و شرح
تخصصش��ان پرداختند تا با مشخص ش��دن زمینههای ممکن
برای همکاری همراه کودکان مبتال به سرطان باشند.
محک همیش��ه در جستجوی دانش ،مهارت ،تخصص و تجربه
از هرگوشهی کشور و جهان است و تالش دارد با گردهم آوردن
این داش��تهی ارزش��مند بهترین خدمات درمانی و رفاهی را به
کودکان مبتال به س��رطان ارائه کند .این سازمان قدردان یاوران
نیک اندیش��ی اس��ت که در این سال ها همواره در مسیر اهداف
خیرخواهانه همراه بودهاند .امیدواریم روزی از همه متخصصان،
اندیشمندان ،هنرمندان و یاورانمان در سراسر جهان بخواهیم که
ما را همراهی کنند تا جش��ن بهبودی فرزندانمان را در روزی پر
از شکوه بارور شدن امیدهایمان برگزار کنیم.

اخبار

نمایشگاه نقاشی
هنرمندان کوچک یاور محک

نهمین نمایشگاه ساالنه هنرآموزان کودک و
نوجوان یاور محک 27 ،و  28فروردین ماه ،با عنوان
ِ
«پیغام دوسـتی» برگزار شد و تمامی عواید آن که
 433میلیون و  877هزار ریال بود به کودکان
مبتال به سرطان اهدا شد.
در این نمایش��گاه آثار  67کودک و نوجوان  6تا  16س��ال که
هنرآموزان تارا بهبهانی نقاش و پژوهش��گر هنر هستند ،برای
نهمین س��ال متوالی در میان حضور گرم یاوران و همراهان به
نمایش گذاش��ته ش��د تا آنها از کودکی رسم همیاری و آداب
نیک اندیشی را بیاموزند.
ت��ارا بهبهانی پیرام��ون هدف برگزاری این نمایش��گاه گفت:
«هدف از این نمایش��گاه این اس��ت که هنرآموزان نقاشیهای
ن وساالنشان که امیدوارانه با بیماری سرطان
خود را به هم س 
دس��ت و پنجه نرم میکنند هدی��ه دهند .همچنین کودکان و
نوجوانان با حضور در موسسه با فعالیتهای یک سازمان خیریه

نیز آش��نا میشوند .خوشحالم که کمکی در راه ترویج کارهای
خیرخواهانه انجام دادهام و برای آموزش فعالیتهای خیریه در
این محدوده سنی با نقاشی دریغ نخواهم کرد چرا که این گونه
فعالیتها در طوالنی مدت تاثیرات مثبتی خواهند گذاشت».
کودکان در کنار خانوادههای خود شاهد به فروش رفتن آثار
هنریشان برای کمک به دوستان کوچکشان در محک بودند.
در پای��ان لوحهایی به رس��م یادبود و قدردان��ی به هنرمندان
کوچک این نمایشگاه اهدا شد.
ایجاد روشهای کمک و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان
یکی از فعالیتهای محک اس��ت که در راستای مشارکت هر
چ��ه بیش��تر آنان در زمین��ه کمک به همن��وع و تمرین ارائه
مشارکت اجتماعی انجام میشود.
محک ضمن تش��کر از هنرمندان ،یاوران ،والدین و کودکانی
که با نیک اندیشی دغدغه حمایت از کودکان مبتال به سرطان
را دارند امیدوار است با تالش تمامی همراهان ،سرطان برای
همیشه از دنیای کودکانمان محو شود.
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حضور فریدون زندی

فریدون زندی بازیکن محبوب فوتبال ،یکش�نبه
 13اردیبهشت به دیدار کودکان مبتال به سرطان
محک آمد.
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ک��ودکان با او عکس یادگاری گرفتند ،بازیهای کامپیوتری
و فوتبال بازی کردند و یک روز شاد و پر خاطره را گذراندند.
احس��ان پسر  7س��اله محک که در بازی “گل کوچیک” به
فری��دون زندی گل زده ب��ود از هیجان باال و پایین میپرید
و هورا میکش��ید .نازنین  4ساله اصرار داشت که در تمامی
بخشهای بیمارس��تان محک با زندی همراه ش��ود و صالح
فرزند گیالنی محک س��ریع با دوس��تانش در رشت تماس
گرفت و گفت که امروز چه کسی به دیدارش آمده است.

ای��ن بازیک��ن با حضور در محک همچ��ون تمامی قهرمانان و
انس��انهای موفق که در روزهای تالش برای رسیدن به هدف،
دغدغههای جامعهای ک��ه در آن زندگی و فعالیت میکنند را
از ی��اد نمیبرند ،روزی ش��اد را برای فرزن��دان محک رقم زد.
کودکان مبتال به س��رطان قهرمانهای کوچکی هستند که با
دیدن قهرمانان این س��رزمین روحیه مبارزهشان باالتر میرود
و همراه با یاورانی که آنها را در مس��یر درمان تنها نمیگذارند
سرطان را میترسانند ،نا امید میکنند و شکست میدهند...
محک قدردان تمامی انس��انهایی اس��ت که در کنار فعالیت
حرف��های و دغدغههای روزمره خود فرهنگ انساندوس��تی را
فرام��وش نمیکنند .باور داریم که با تداوم حضور ش��ما روزی
برای همیشه با سرطان خداحافظی میکنیم.

اخبار

سومین سالگرد تأسیس بخش
پیوند سلولهای بنیادی محک

فعالیتهای محک بتواند نوید بخش روزهای سالمتی و شادی
برای شما و خانوادههای عزیزتان باشد».
دکت��ر عظی��م مه��رور ،رئی��س بیمارس��تان مح��ک ،ضمن
گرامیداش��ت ی��اد و خاطره پروفس��ور پروانه وث��وق و خاطر
نش��ان کردن تالشهای ایشان برای افتتاح بخش پیوند ،گفت:
«امیدوارم با فعالیت مستمر در زمینههای پژوهشی و آموزشی
و ارتقا و به روز رس��انی مداوم دانش در بیمارستان محک ،هر
س��اله شاهد درمان و بهبود تعداد بیشتری از کودکان مبتال به
سرطان باشیم».
س��پس گروه موسیقی یاوران محک با اجرای هنرمندانه خود
لحظههای ش��ادتری را به این جش��ن بخش��یدند .کودکان به
هم��راه یاوری که افتتاح بخش پیوند به همت ایش��ان ش��کل
گرف��ت به روی صحنه آمدند ،کیک جش��ن را بریدند و عکس
یادگاری گرفتند.

مدال قهرمانی بر سینه قهرمانان کوچک محک
 14اردیبهش�ت مراس�می به مناس�بت س�ومین
س�الگرد افتتاح بخش پیوند س�لولهای بنیادی
بیمارستان فوق تخصصی محک با حضور کودکانی
که در این بخش پیوند شدهاند و خانوادههایشان،
ی�اوران ،هیات امنا و مدیره ،پزش�کان و کارکنان
بیمارستان در محک برگزار شد.
به ثمر نشستن تالش انسانهای عاشق با سالمتی کودکان
در ابت��دا س��عیده ق��دس ،بنیانگ��ذار مح��ک ،ضم��ن ابراز
خوشحالی از دیدن چهرههای شاد و سالمت کودکان گفت:
«دیدن چهرههای ش��ما در این روز نشانگر به ثمر نشستن
تمام همتهایی اس��ت که منجر به تأسیس و فعالیت بخش
پیوند شد .امیدوارم با همت یاوران مسئول و پزشکان عاشق

در ادام��ه برنامه به ک��ودکان محک برای مب��ارزه قهرمانانه با
بیماری س��رطان مدالهای قهرمانی اهدا ش��د .در این مراسم
یک��ی از کودکان که در این بخش پیوند ش��ده ب��ود ،متنی از
خاط��رات خود در بیمارس��تان محک را ب��رای حاضران خواند
و فیلم��ی از مراحل س��اخت ،تجهی��ز و افتتاح بخ��ش پیوند
سلولهای بنیادی پخش شد.
در انتهای مراسم بهناز آسنگری مدیر بخش خدمات حمایتی
از خانوادههای کودکان مبتال به س��رطان تش��کر کرد و گفت:
«افتخار میکنیم که خدمتگذار ش��ما عزیزان هستیم و از شما
درس صبر و ایستادگی میگیریم».
مح��ک امی��د دارد ب��ا اتکا ب��ه دانش تخصص��ی ،پژوهش و
بهرهمن��دی از ب��ه روزتری��ن تجهیزات ،س��طح کیفی و کمی
باالت��ری از خدم��ات درمانی و رفاهی را به ک��ودکان مبتال به
سرطان و خانوادههایشان ارائه کند.
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شصت و هشتمين بازارچه خيريه محك

شصت و هشتمين بازارچه خيريه محك با همياري
بیش از  3500نف�ر از ياوران و همكاري بیش از 500
داوطلب برگزار شد و صد در صد عواید آن که مبلغ
 5میلیارد و  118میلیون و  712هزار و  50ریال است
ص�رف هزینههای خدم�ات درمان�ی و حمایتی به
کودکان مبتال به سرطان خواهد شد.
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اي�ن بازار با حمای�ت مالی ش�رکتهای پاک آیین
پروشات(پالیز) ،پارسحیات ،پارسکارگو ،سینره،
بیمهکارآفرین ،فرمند ،نوریکاپتیک برگزار شد.

پيش به سوي تابستان

غرفهه��ا و حال و هوای ش��صت و هش��تمين بازار محک
تابس��تاني بود .پروانههاي رنگي در س��رتا س��ر بازار دیده
میش��د و فروش وس��ایل الزم ب��رای تفريحات تابس��تاني
گرماي ش��ور و ش��وق تابس��تان را به همراه داش��ت.
ياوران كوچك محك در كنار پدر و مادر خود روزي شاد
را در استخر ماسهاي گذراندند و با ذوق بسيار عروسكهای
گِليش��ان را رنگكردند .غرفههاي نوش��یدنیهای سنتی،
غذاه��ای خانگ��ی و بینالملل ،ميوههاي تابس��تاني ،کافی
ش��اپ ،گل و گیاه ،زی��ورآالت ،صنايع دس��تي ،لباس و...
ميزب��ان همراهان محك ب��ود که در گروههای خانوادگی و
دوس��تی برای همراهی با کودکان مبتال به س��رطان آمده
بودند .در این بازار در گرامیداش��ت یاد و خاطره زنده یاد

اخبار

پروفس��ور وثوق المان پروانه در دس��ت داش��تند.

بادكنك آرزوها با يك دنيا عشق به آسمان پرواز كرد

در اين دو روز تابلو نقاش��ي شده كودكان محك ،پيراهن امضا
ش��ده اعضاي تيم ملي فوتبال ای��ران ،پيراهن مهدی مهدوي
كي��ا و مدال طالي یک مخترع نوج��وان به صورت نمادين با
مشاركت ياوران به فروش دسته جمعی گذاشته شد.
از اتفاقات به يادماندني اين بازار مش��ارکت دسته جمعي
بادكنك آرزوها بود .مش��ارکت و اهداییها هر لحظه بیشتر
میشد و یاوران با چش��مانی مشتاق شاهد به ثمر نشستن
حضورش��ان بودند .در آخر همه با هم بادكنك آرزوها را به
آس��مان س��پردند و آرزو کردند که بزرگترین آرزوی این
جمع که بهبودی و سالمتی کودکان مبتال به سرطان است
برآورده ش��ود.

همراهان��ی چون مس��عود فروتن ،مصطفی رحماندوس��ت،
روزبه نعمت اللهي ،اميد حاجيلي و بسیاری دیگر چهرههای
محبوب با حضور در بازار محك کودکان مبتال به س��رطان را
همراهي كردند.

تداوم حضور نیکوکاران ،تداوم امید را ممکن میسازد

از همه همراهانی كه در اين دو روز و در تمامی روزها ما را در
کمک به کودکان مبتال به سرطان برای دستیابی به سالمتی
و بهب��ودی همراهي میکنند ،سپاس��گزاریم و در برابر تمام
انسانهاي نيكانديشي كه با حضور پر مهر خود لبخند اميد
را بر لبان كودكان محك مینش��انند ،ادای احترام میکنیم.
ایمان داريم كه همراه شما همراهان عزيز ميتوانيم سرطان
را شكس��ت دهيم و همراه با خانواده ب��زرگ محك بهبودي
كودكانمان را جشن بگيريم.
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اخبار

محک
پزشکان در
گردهمایی
برگزاری
نیـکوکـاری
محک و
مراسـم روز

مراس�م روزی با محک جمعه  22خرداد به مناسبت
روز محک و نیکوکاری ،هش�تمین س�الگرد افتتاح
بیمارس�تان فوق تخصصی س�رطان کودکان محک
و گرامیداش�ت یاد و خاطره بانو افس�انه دبیری که
ساخت بیمارس�تان با نیت انساندوستانه وی آغاز
ش�د ،با حضور جمعی از یاوران گرانق�در و با هدف
تقب�ل هزینههای درمانی و دارویی کودکان مبتال به
سرطان در سالن آمفی تئاتر این مؤسسه برگزار شد.
رویای شیرین
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دکتر جواد کرباسی زاده رییس هیأت مدیره ضمن قدردانی از
حضور یاوران در این مراس��م برخی از مهمترین دستاوردهای
محک در طول س��الهای فعالیت این مؤسسه را عنوان کرد.

دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان
ملل متحد( ،)ECOSOCدریاف��ت تندیس نقرهای کیفیت
( )GICاز مؤسس��ه بینالملل��ی اس��تاندارد “جی.آی.س��ی،
دریاف��ت گواهینامه  NGO Benchmarkingاز ش��رکت
بازرسی بینالمللی  SGSبه عنوان اولین سازمان غیر دولتی
در خاورمیان��ه و کس��ب رتبه دهم در شش��مین ممیزی این
ش��رکت در سال  2012در بین  265س��ازمان غیردولتی در
جه��ان ،دریافت جای��زه طالیی مدیریت پ��روژه انجمن بین
المللی  IPMAدر س��ال  2014و همچنین دریافت نش��ان
نقره جایزه  GPMسال  2014از انجمن بین المللی مدیریت
پروژه سبز از جمله مواردی بود که ایشان بدان اشاره کردند.
دکتر کرباس��یزاده گفت16« :سال پیش ساخت بیمارستان
فوق تخصصی برای کودکان مبتال به س��رطان در پی رویای
شیرین بانو افسانه دبیری(کرباسی زاده) آغاز شد و با همراهی
هزاران انسان عاش��ق اکنون این بیمارستان  8سال است که

اخبار
تنها با مش��ارکتهای مردمی با در اختیار داشتن بهروزترین
تجهیزات پزشکی و یکی از بهترین تیمهای تخصصی باالترین
س��طح کیفی خدمات درمانی را به کودکان مبتال به سرطان
ارائه میکند .در این لحظه  8س��ال اس��ت ک��ه این رویا به
حقیقت پیوس��ته و چنین اتفاقی مرهون همکاری و همیاری
خیرین عزیز اس��ت .امید داریم با پایبندی به چهار
یاوران و ّ
اصل بنیادین محک یعنی شفافیت ،پاسخگویی ،قدرشناسی
و زیبایی شناس��ی و تداوم همت ش��ما ی��اوران همراه در راه
توسعه مسیر درمان کودک مبتال به سرطان پیشرو باشیم».

خوشبختی کودکان محک خوشبختی ما را میسازد

مهندس عباس نصیری حامی مالی این مراس��م ،با اشاره به
اینکه انسانها زمانی میتوانند به خوشبختی حقیقی برسند
ک��ه به یکدیگر مهر بورزند گفت« :محک جایی اس��ت که ما
با ندای درونمان به این جا میآییم و خوش��بختی و سالمتی
کودکان مبتال به س��رطان را جویا میش��ویم تا خودمان به
خوش��بختی برس��یم .با همراهی محک این سازمان را آنقدر
توانمند سازیم تا همچون همیشه درد فرزندانمان را بشنود،
آنها را در آغوش گیرد ،برای مبارزه با س��رطان توانمندشان
کند و آنها را قهرمان این مبارزه سخت سازد».
ب�ا همراهی هزاران انس�ان عاش�ق اکنون این
بیمارستان  8سال است که تنها با مشارکتهای
مردم�ی ب�ا در اختی�ار داش�تن بهروزتری�ن
تجهیزات پزش�کی و یک�ی از بهترین تیمهای
تخصصی باالترین سطح کیفی خدمات درمانی
را به کودکان مبتال به سرطان ارائه میکند.

با مشارکت یاوران میتوان امیدوارانه به آینده محک
نگاه کرد

آراس��ب احمدیان مدیر عامل ،ضمن خی��ر مقدم و قدردانی
از حضور همراهان همیش��گی محک به ارائه گزارش عملکرد
مؤسسه در سال  1393پرداخت.
گزارش مدیرعامل با اش��اره به آمارهای جهانی و ملی ابتال
به س��رطان اطفال آغاز شد و اش��اره گردید که براساس آمار
منتشر شده از سوی WHOدر سال  2006میالدی ،در هر
س��ال صد و شصت هزار مورد جدید ابتال به سرطان در افراد
کمتر از  15س��ال ثبت میش��ود و در آمریکا از هر صد هزار
نفر از افراد زیر  15سال 15 ،نفر به سرطان مبتال میباشند.
همچنین بر اس��اس مقاله منتشر شده در ژورنال هماتولوژی
و آنکول��وژی کودکان این نرخ در ایران حدود  32نفر در هر
صد هزار نفر میباشد .بر اساس آمار عملکرد مؤسسه خیریه
محک ،در دوره ده س��اله  ،1384-1393نرخ میانگین رشد
س��االنه موارد جدید ابتال ،معادل  %9ب��وده که تعداد موارد
جدید ابتال در س��ال  1393به  2075مورد رسیده است .بر
اس��اس همین نرخ رشد ،تعداد کل کودکان تحت حمایت با
میانگین رش��د س��االنه  %12به  13583نفر در سال 1393
رسیده اس��ت .همچنین میانگین هزینه درمان هر کودک با
نرخ رش��د میانگین  %31از  4/4میلیون ریال در سال 1384
به بالغ بر  39میلیون ریال در سال  1393رسیده است.
احمدیان گفت« :مؤسسه خیریه محک به عنوان یک سازمان
مردم نهاد ،غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در سه حوزه حمایت
درمان و تحقیقات علمی بر سرطان اطفال تمرکز نموده است
ب��ا اتکا ب��ه جلب مش��ارکتهای مردمی و بر اس��اس رویکرد
سیستمی در طول نزدیک به ربع قرن فعالیت خود همواره بر
تولید ارزش افزوده ب��ر روی کمکهای اهدایی خیرین تأکید
نموده و ایجاد بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
و استقرار سیستمهای کارآمد حمایتی(مددکاری-روانشناسی)
و هدایت پروژههای تحقیقاتی مرتبط با س��رطان کودکان به
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اخبار
جای پرداخت کمکهای اعانهای نتایج این نگاه سیستمی بوده
است .در طول سال  1393مؤسسه خیریه محک با جذب بالغ
بر  127میلیارد توم��ان کمکهای اهدایی 53 ،میلیارد تومان
برای حمایت درمان کودکان مبتال به س��رطان در بالغ بر 32
بیمارس��تان دانش��گاهی در سراسر کش��ور و همچنین درمان
کودکان در بیمارس��تان فوق تخصص��ی محک هزینه نموده و
 13/5میلی��ارد تومان برای سیس��تمهای ارتب��اط با خیرین و
سیس��تمهای تولید منابع هزینه نموده است 7 .میلیارد تومان
هزینههای پشتیبانی سازمان بوده و  10میلیارد تومان نیز برای
احداث ساختمان شماره  2محک تخصیص یافته است.
ع�لاوه بر این موارد مبلغی در حدود  44میلیارد تومان برای
توس��عه آتی محک در حوزههای خدم��ات حمایتی به منظور
یکسان س��ازی خدمات حمایتی (مددکاری و روانشناسی) در
کل کشور و توسعه جغرافیایی فعالیت محک به منظور پوشش
کامل نیازهای کودکان مبتال به سرطان تخصیص یافته است.
این موارد در چارچوب طرح توسعه  10ساله مؤسسه محک در
حال برنامهریزی و تدوین است .امروز توسعه این سازمان پس
از نزدی��ک ربع قرن فعالیت و همچون روزهای آغازین فعالیت
محک برگرفته از این مفهوم است که:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند

قصهای زیبا بسازیم
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دکتر علی محمد گودرزی مش��اور مدیر عامل ش��رکت ملی
صنای��ع پتروش��یمی و رئیس ش��ورای راهبردی مس��ئولیت
اجتماع��ی با اهدای یک جلد ش��اهنامه ب��ه بنیانگذار محک
عنوان کرد که فرهنگ نیکی و نیکوکاری از دیرباز در فرهنگ
کهن ایران نهادینه شده که نمونههای آن در شاهنامه حکیم
ابوالقاسم فردوسی قابل بررسی است.
یاوران
س��عیده ق��دس بنیانگذار محک نیز گف��ت« :حضور
ِ
کودکان مبتال به س��رطان قصهای زیبا برای نس��لهای بعد

از ما میس��ازد ک��ه امید داریم ش��اهنامهای ملموس از نیکی
مردمان عصر و روزگار ما باشد».

حضور گرم هنرمندان

لوریـس چکـناواریان ،محمد سـریـر ،مجیـد درخـشانی،
فاطمه معتمد آریا و ...از هنرمندان حاضر در این مراسم
بودند .گروه داوطلبان هنردرمانی محک که در روزهای
هفته به اجراهای هنرمندانه موسیقی به عنوان مکمل فرآیند
رواندرمانی و خدمات روانشناسی بخش خدمات حمایتی
برای کودکان محک می پردازند ،قطعاتی برای مهمانان اجرا
کردند.

ما قدردان یاورانمان هستیم

امید داریم با همکاری شما تلخی دارو را به شیرینی سالمتی و
کودکی و تیزی سوزن را به نرمی هستی تبدیل کنیم و تعداد
بیش��تری از کودکان محک را به سوی خانههایشان ،به سوی
زندگی سرشار از سالمتی روانه کنیم.

با اتکا به جلب مشارکتهای مردمی و بر اساس
رویکرد سیس�تمی در طول نزدیک به ربع قرن
فعالیت خ�ود همواره بر تولی�د ارزش افزوده بر
روی کمکه�ای اهدای�ی خیرین تأکی�د نموده
و ایج�اد بیمارس�تان ف�وق تخصصی س�رطان
کودکان محک و اس�تقرار سیس�تمهای کارآمد
حمایتی(م�ددکاری  -روانشناس�ی) و هدای�ت
پروژههای تحقیقاتی مرتبط با س�رطان کودکان
به ج�ای پرداخت کمکهای اعان�های نتایج این
نگاه سیستمی بوده است.

داستان کودکان محک

قصـه لیـال

ليال در  14س��الگي مبتال به سرطان هوچكين شد .ليال يكي از
کودکانی اس��ت كه در بخش پيوند بیمارس��تان فوق تخصصی
محک ،پيوند ش��ده و امروز ليسانس مهندسي كامپوتر دارد .لیال
قطع درمان ش��ده و در زمينه رش��ته تخصصياش در ش��هرش
مهاباد كار ميكند .در جشن سومین سالگرد تاسیس بخش پیوند
سلولهای بنیادی محک ،لیال با لباس محلي كردياش به اینجا
آمده بود تا به همگي ما بگوید :در محك عشق حد و مرزي ندارد...
قصه ليال را بخوانیم:
من مبتال به سرطان بودم .اينكه ميگويم بودم ،حرف سادهاي
نيس��ت .اين يعني من  2سال ش��يمي درماني شدم ،چند ماه
راديوتراپي رفتم و يك بار پيوند انجام دادم تا حاال بتوانم اينجا
بايستم و بگويم :من مبتال به سرطان بودم...
هر وقت كه در بيمارس��تان بس��تري ميش��دم ،مادرم كنارم
ميماند و هر بار كه بس��تري ميش��دم با خودش از خانه يك
ِ
كوچك پر از خاك و يك آبپ��اش قرمز رنگ ميآورد.
گل��دان
كيسهاي بذر گل يا بذر سبزي ميخريد و روز اولي كه بستري

ميشدم گلدان كوچكش را پشت پنجره رو به تپه هاي دارآباد
ميگذاشت و بذر را ميكاشت و ميگفت‹‹ :هر روز با هم ب ِ ِهش
آب ميديم و باهاش حرف مي زنيم تا سبز بشه .تا جوونه بزنه››.
اواخر زمستان كه بستري ميشدم “شب بوي الوان” ميكاشت.
اوايل پاييز بستري ش��دم ،كوكب كاشت .گاهي بذرها را  3روز
قبل از بستري شدنم در آب ولرم خيس ميكرد .مرداد ماه بذر
تربچه كاشت و بعد از دوره شيمي درماني تربچههاي نقلي قرمز
را به خانه برديم و با شامي كه بابا پخته بود خورديم .وقتي يك
س��ال نوروز قرار بود در بيمارس��تان باشم و بد اخالق بودم بذر
بنفشههاي مامان سرحالم كرد .داستان بذرها و انتظار من براي
سبز شدنشان و اينكه اين بار مامان چه بذري را انتخاب ميكند
شده بود تكهاي جدانشدني از روزهاي جنگيدن من با سرطان.
اما يك زمستان ،ماجرا متفاوت شد .قرار بود چند روز ديگر در
بيمارستان بس��تري شوم .اين بار قرار بود به بخش پيوند بروم.
ولي هرچه منتظر ماندم ديدم مامان در فكر خريدن بذر و گلدان
نيست .دلخور بودم چون ميدانستم بخش پيوند ايزوله است و
فهميدم اين بار از بذر و جوانه و گلي كه جلوي چش��مهاي من
و مامان از خاك س��ر بزند خبري نيس��ت .روز بستري رسيد .با
بغض در حاليكه دس��تهاي مامان در دستم بود وارد اتاقم در
بخش پيوند ش��دم و ديدم جاي گل��دان و آب پاش كوچكمان
پش��ت پنجره خالي اس��ت .در اين فكرها بودم كه مامان گفت:
‹‹اين بار هم بذر ميكاريم›› باورم نميش��د .چش��مهايم را دور
ت��ا دور اتاق چرخاندم و چيزي نديدم .مامان بغلم كرد و گفت:
‹‹اي��ن بار بذر را در وجود تو ميكاريم .اين بار گلدان من تويي.
سلولهايي كه پزشكانت در پيوند در تو خواهند كاشت بذ ِر اين
با ِر ماست .بذ ِر زندگي .آنقدر به آفتاب نگاه ميكنم تا بذر اميدم
در تو جوانه بزند››.
و اين بذر درمن جوانه زد .من پيوند ش��دم .يك ماه در بخش
سلولهاي بنيادي محك بودم و روز آخر محك برايم جشن سبز
شدن گرفت .من بذر اميدي بودم كه در بخش پيوند جوانه زدم...
لیال فرزند محک
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گفتگو با دکتر جواد کرباسی زاده

عضو هیأت امنا و رییس هیأت مدیره محک
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میگوید آغاز آش��ناییاش با محک با یک اتفاق غمانگیز بوده
که مسیر زندگی او و فرزندانش را تغییر داد .اما خوشحال است
ک��ه حاصل آن برای کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههای
آنها شادیآور شد و روزهایی پر امیدتر را رقم زد .انسانهایی
که از س��ختی ،غم و ناهمواری زندگیش��ان ،زیبایی و شادی
برای دیگران میآفرینند نقش��ی جاودانه در هس��تی بر جای
میگذارند.
دکتر جواد کرباس��ی زاده رئی��س هیأت مدیره محک و بانی
ساخت س��اختمان بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان
مح��ک از ش��روع آش��ناییاش با مح��ک و آنچ��ه او را همراه
همیشگی این مؤسسه خیریه کرده است میگوید:

ی خ�ود را
لطف�ا ش�رحی از زندگ�ی و س�وابق تحصیل 
بفرمایید.

من در س��ال  1323هجری شمسی در شهر اصفهان به دنیا
آم��دم .تحصیالت ابتدای��ی و دوره متوس��طه را در اصفهان
گذراندم و در سال  1348در رشته الکتروتکنیک از دانشگاه
پلی تکنیک تهران فارغ التحصیل شدم .در سال  1353برای
ادامه تحصیل به فرانس��ه رفتم .س��ال  1354فوق لیس��انس
مهندس��ی برق ،سال  1355فوق لیسانس تخصصی در رشته
انتقال و س��ال  1356مدرک دکترای تخصصی را در رش��ته
الکتروتکنیک از دانش��گاه گرونوبل فرانسه دریافت کردم .در

با پیشکسوتان

میگوی�د آغاز آش�ناییاش با محک ب�ا یک اتفاق
غمانگی�ز بوده که مس�یر زندگ�ی او و فرزندانش
را تغیی�ر داد .اما خوش�حال اس�ت ک�ه حاصل آن
برای کودکان مبتال به س�رطان و خانوادههای آنها
شادیآور شد و روزهایی پر امیدتر را رقم زد.

س��ال  1349ازدواج کردم که حاصل این ازدواج دو دختر و
یک پسر است.
بعد از پایان تحصیل فعالیت کاری خود را کجا و چگونه
آغاز کردید؟
در س��ال  1356بعد از اتمام تحصیالت به ایران برگش��تم و
ضمن تدریس در مؤسسه عالی تکنیکوم نفیسی (از مجموعه
دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی) ،همکاری خود را با یک
ش��رکت فرانسوی که سازنده نیروگاه اتمیدر شهر دارخوین
بود به عنوان مدیر بخش مهندسی آغاز کردم و این همکاری
تا سال 1358ادامه داشت .از سال  1358نمایندگی شرکت
اش��نایدر الکتریک فرانسه را تا س��ال  1359داشتم و بعد از
آن با همکاری همین شرکت مشارکت برای تولید تجهیزات
الکتریکی ،در حوزه توزیع برق در داخل ایران را آغاز کردم
که این همکاری تا امروز ادامه دارد.
چگونه با محک آشنا شدید؟
آش��نایی من با محک با یک داستان غم انگیز شروع شد .در
اولین روزهای فروردین سال  1377حادثهای در خانواده ما
روند زندگی ما را به کلی تغییر داد .در آن زمان همس��ر من
خانم افس��انه دبیری مبتال به بیماری س��رطان شد و این امر
موجب طوالنی تر ش��دن اقامت من در فرانس��ه ش��د .بعد از
معالجات اولیه همس��رم زمانی که کمیبهبودی حاصل شد
در پاییز همان سال به دنبال رویای شیرینی که افسانه دیده

بود ،از عالقه خود برای ساخت بیمارستانی برای بیماران مبتال
به س��رطان با من صحبت کرد .در آن زمان ما هنوز محک را
نمیش��ناختیم .من این هدف را تحس��ین کردم ،البته همین
تصمیم در ذهن من از چند هفته قبل ش��کل گرفته بود ولی
به علت بیماری حاد همس��رم جرأت گفتن آن را نداش��تم تا
مبادا همس��رم تصور کند که در مرحله ب��دی از بیماری قرار
دارد .اما بیان شدن این مسئله از طرف خود او برای من بسیار
خوشایند بود.
اولی�ن اقدامیکه برای تحق�ق رویای همس�رتان انجام
دادید چه بود؟
در اولین قدم با دوست بسیار عزیزم زنده یاد مجتبی کاشانی
که قبل از آن ما با ایش��ان در خیری��ه جامعه یاوری فرهنگی
همراه بودیم تماس گرفتم و او را در جریان گذاشتم .همسرم،
یکی از پایهگ��ذاران و همراهان فعال جامعه یاوری بود که در
زمینه مدرس��ه س��ازی در نقاط محروم ایران فعالیت میکرد.
آق��ای کاش��انی به من اط�لاع داد که مؤسس��های در ایران با
ن��ام محک وج��ود دارد که توجه خود را ب��ر درمان و حمایت
کودکان مبتال به س��رطان متمرکز کرده اس��ت .آقای کاشانی
همچنی��ن گفت که این مؤسس��ه اخیرا ً زمین��ی را در منطقه
دارآب��اد خریداری ک��رده و در صدد تأمین مناب��ع مالی برای
ساخت و بهره برداری از آن است.
بعد از گفت و گو با آقای کاشانی بالفاصله به ایران آمدم .در
ابتدا با وزارت بهداش��ت تماس گرفتم .بعد از حدود شش ماه
با سرکار خانم سعیده قدس که بنیانگذار محک هستند دیدار
کردم و با ایشان آشنا شدم .آن روز خانم قدس اهداف محک
را ب��رای من تش��ریح و از من دعوت کرد تا در جلس��ه هیأت
مدیره محک ش��رکت کنم .در آن جلس��ه من با اهداف محک
بیش��تر آشنا ش��دم .فضایی که دیدم بسیار سازنده و شایستة
تحسین بود .پس از بازدید از زمینی که محک خریداری کرده
بود ،تصمیم من و همس��رم مبنی بر س��اخت بیمارس��تان در
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هم��ان زمین به مرحله اجرا درآمد و در اس��فند همان س��ال
کلنگ ساخت بیمارستان زده شد .الزم میدانم از کوششهای
مهن��دس پرویز خاکپور و مهندس حس��ن ماهوتچیان که در
س��رعت بخش��یدن به این پروژه به عنوان مشاور و مجری در
طول دو سال و نیم همکاری نمودند سپاسگزاری کنم.
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در جلس�های که با هیأت مدیره وقت محک برای اولین
بار داش�تید ،چه دیدید که به شما اعتماد برای حضور و
س�رمایهگذاری و انجام خواس�ته همسرتان در محک را
داد؟ در واقع چرا با محک همراه شدید؟
قبل از اینکه به جلسه اول با هیأت مدیره محک بروم ،با وزارت
بهداش��ت و ش��هردار وقت تماس گرفتم که ای��ن روند تقریباً
شش ماه طول کش��ید .درخواست کردم زمینی در اختیار ما
بگذارند تا بیمارس��تانی بس��ازیم .رییس وقت انستیتو کانسر
ایران به من گفت که مؤسسه خوشنامیبه نام “محک” وجود
دارد ک��ه زمینی دارند و این بهترین گزینه برای خواس��ته تو
است .بنابراین این پیش زمینه را داشتم که مؤسسه معتبری
به نام محک وجود دارد .مالقات من با س��رکار خانم قدس و
هیأت مدیره محترم این پیش زمینه را تقویت کرد .در هیأت
مدیره وقت با ش��خصیتهای فرهیختهای مانند دکتر آلبویه
ک��ه در آن زمان ریاس��ت هی��أت مدیره را بر عهده داش��تند
مهندس پورفالح ،خانم قدس ،دکتر ش��یبانی و زنده یاد آقای
مهآبادی آش��نا شدم .انسجام ،همدلی و همکاری صمیمانهای
که داش��تند ،نش��ان دهنده تصمیم قاطع آنها برای س��اخت
بیمارس��تان برای کودکان مبتال به سرطان بود .از آنجایی هم
که رابط ما مجتبی کاش��انی بود و ایشان برای اعضای هیأت
مدیره وقت و من ش��ناخته شده بود اعتماد الزم بین ما ایجاد
ش��د ،خود من هم از مراجع مختلف فعالیت محک را پیگیری
کرده بودم و محک از خیریههای مورد اعتماد بود ،و خرسندم
که این روند تا کنون ادامه دارد.

کار ساخت بیمارستان چگونه آغاز شد و چه خاطرهای
از آن دوران دارید؟
کار ساخت بیمارستان از همان اسفند سال 1378شروع شد
و در مدت  2سال و نیم به اتمام رسید .تمام تالش من این
بود تا زمانی که همس��رم زنده است ،این بیمارستان ساخته
ش��ود .متاس��فانه بخت یاری نکرد .اما شش ماه قبل از آنکه
افس��انه ما را ترک کند مس��افرتی به ایران داشت .آن زمان
در طبقه اول س��اختمان بیمارستان محک برنامهای را برای
آش��نایی برخی دوستان با پروژه برگزار کردیم .در آن برنامه
افسانه این شعر را از موالنا خواند:
ای خدا این وصل را هجران مکن
سرخوشان وصل را ناالن مکن
بر درختی کاشیان مرغ توست
شاخ َمش َکن مرغ را پَ ّران مکن
نیست در عالم ز هجران تلخ تر
هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن
در آن زم��ان آقایان ش��جریان و عثمان محمدپرس��ت هم
از مهمان��ان برنام��ه بودند که همین ش��عر را بداههنوازی و
اجرا کردن��د .این خاطره ،یادگار ارزندهای برای ش��روع کار
این بیمارستان در ذهن همه باقی گذاشت .این بود داستان
آشنایی من با محک ،گرچه با غم شروع شد اما خوشحالم که
حاصل آن برای کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههایشان
شادی آور شد.
حضور شما در محک چه تاثیری بر شخص شما داشته
و شما در این همراهی چه چیزهایی به دست آوردهاید؟
محک مس��یر زندگی من را به س��مت واالتری هدایت کرد.
درست اس��ت که با بیماری افس��انه خانواده ما وارد مرحله
تازهای از زندگی ش��د ،ولی حضور در محک و مش��ارکت در
برنامهه��ای مدیریتی و اجرایی آن مس��یر زندگیام را تغییر
داد .برای من این باعث افتخار اس��ت که امروز به عنوان یک
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داوطلب در محک مش��غول کار هستم .در یک مقطع زمانی
من کلیه فعالیتهای حرف��های فردیام را ترک کردم ،چون
مشغله محک و زمانی که میطلبید در آن حضور داشته باشم
برایم بس��یار مهمتر بود .خوشحالم که امروز به کمک یاوران
عزی��ز ،کارکنان گرامیاعم از داوطلب و موظف ،هیأت مدیره
محترم ،هیأت امنای فرهیخته و همه افرادی که دلش��ان در
گرو عشق است ،محک در حوزه محبوبیت و توسعه روزافزون
و پایدار قرار گرفته اس��ت .حفظ این محبوبیت با حاشیه امن
قابل قبول از برنامههای اصلی هیأت امنا و مدیره میباشد.
احس�اس فرزندان شما نسبت به محک چیست و چقدر
با آن درگیر هستند؟
خیل��ی زیاد درگیر هس��تند .دختر دوم من که در س��ازمان
ملل به عنوان مدیر واحد محیط زیس��ت گلوبال کامپکت کار
میکند ،هر دوسال در همایش بینالمللی  CSRکه به ابتکار
محک در س��طح بینالمللی برگزار میش��ود شرکت میکند.
پس��رم نیز در حد توان خ��ود در زمین��ه فعالیتهای محک
اطالع رس��انی میکند و دختر اول من که در پاریس زندگی
میکند هم هر موقع به ایران میآید ،همراه محک اس��ت .به
نوع��ی فرزندان من ،محک را با تکهای از خاطرات مادرش��ان
عجین میدانند.
وظایف اصلی و دغدغههای هیأت مدیره محک چیست؟
وظیفه اصل��ی هیأت مدیره نظارت بر اجرای کلیه برنامههای
س��ازمان و تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و اجرایی کردن
سیاستهای کالنی که در هیأت امناء مورد بررسی و تصویب
ق��رار میگیرد ،نظارت بر تدوین برنامه اس��تراتژیک ،برنامه و
بودجه ،برنامههای توس��عهای محک و حفاظت از ارزشهای
سازمان است .اعتمادی که امروز محک کسب کرده ،محصول
همین ارزشهایی است که در آن نهادینه شده و این ارزشها
به هیچ قیمتی قابل چشمپوشی نیست.

صول حاکم بر محک از دیدگاه هیأت مدیره چیست؟
وقتی اس��م فرد یا مؤسسهای آورده میش��ود ،ارزشهایی در
پش��ت آن نهفته اس��ت .در خص��وص افراد ای��ن ارزشها در
ارزشهای فردی ،خانوادگی ،دوس��تی و ش��غلی نهادینه شده
اس��ت .مجموعه این چهار ارزش هویت و شخصیت فرد را در
جامعه میس��ازد و زمانی که اسم فرد برده میشود این هویت
در حافظ��ه مخاطب ملکه ذهن او میش��ود .ارزشهای حاکم
بر محک که عبارتند از ش��فافیت ،پاس��خگویی ،قدرشناسی و
زیبایی شناس��ی عناصر تشکیلدهنده هویت محک میباشند.
وظیف��ه هی��أت مدیره حفظ این ارزشها اس��ت ت��ا محک از
بزرگترین س��رمایه که اعتماد یاوران است بهرهمند باشد و با
آسودگی خاطر به خدمات خود ادامه دهد.
در آخری�ن برنامه روزی با محک ،ش�ما ب�ه روند تحول
عملکرد محک در  5دوره پنج ساله فعالیت ،شامل دوره
راهاندازی و اس�تقرار محک ،دوره آغاز توسعه فیزیکی،
دوره آغاز تفکر سیس�تمی ،دوره استقرار و پیادهسازی
سیس�تمهای س�ازمان و در نهایت دوره توس�عه کیفی
پایدار اشاره کردید .چه زیرساخت و چه عاملی می تواند
این مس�یر را همچنان ادامه دهد و در واقع عاملی که در
این مقطع زمانی میتواند موجب ارتقای خدمات و تداوم
فعالیتها بشود چیست؟
ما در حال حاضر در دوره توسعه کیفی و کمی محک هستیم.
امروز ب��ا حمایتهای م��ردم و تواناییه��ای کارکنان محک،
مؤسسه برنامههای توسعهای خود را به گونهای انجام میدهد
ک��ه از لحاظ علمی و عملی یکی از  10س��ازمان برتر در دنیا
باش��د .بنابراین در بررسی اینکه چه عواملی میتوانند ما را به
آن نقط��ه برس��اند باید عرض کنم ک��ه آن عوامل اول اعتماد
مردم و دوم قبول مسئولیت از طرف کارکنان محک مطابق با
یک سازمان خیری ه میباشد.
اینک��ه کارکنان کام ً
ال واقف باش��ند که در محیطی با اهداف
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بااخبار
متمای��ز کار میکنند و عش��قی که میتوانند نث��ار کنند چه
اثرات و نتایجی در بر خواهد داشت .بنابراین در مؤسسهای که
میخواهد پویا باشد ،تمام تالش سیستمهای منابع انسانی بر
روی حفظ و آموزش مستمر کارکنان متمرکز است .در مقابل
کارکنان هم میبایس��ت جوابگوی این نگرش س��ازمان باشند
تا با هم به س��مت ارتقای خدمات حرکت کنیم و چش��م انداز
بیس��ت و پنج سال آینده محک را ترسیم کنیم .وظیفه ما این
است که در مدت کوتاه باقیمانده از دوره خدمت هیأت مدیره
فعلی و همچنین در هیأت مدیره بعدی چش��مانداز بیس��ت و
پنج س��اله آینده محک را با توجه به دنیای ITو سیستمهای
مدرن که وجود دارد و نیز توسعه و توانمندسازی کارکنان که
سرمایههای سازمان هستند تدوین کنیم.
س��ازمانهایی که در مس��یر تعالی حرکت میکنند از منابع
انس��انی به عنوان س��رمایههای انس��انی نام میبرند و با هدف
حفظ ،توانمندس��ازی و ظرفیتس��ازی بیش��تر ب��ر این حوزه
متمرکز میش��وند .متناس��ب با این نگرش انتظارات سازمان
را با ش��یوهای کارآمد به کارکنان منتق��ل میکنند تا هر روز
مس��ئوالنه و اثربخشتر فعالیت کنند .این امر مهم در سازمان
خیری��های همچ��ون محک که تم��ام توجه خ��ود را متمرکز
پیمودن مسیر تعالی برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان
کرده است اهمیتی دوچندان دارد.
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جایگاه محک را در عرصه بینالملل چگونه میبینید؟
امروز محک تبدیل به یک س��ازمان فرا ملی ش��ده اس��ت .ما
در خارج از کش��ور ش��اهد هس��تیم که محک ب��ه عنوان یک
مؤسس��ه مردمنهاد اعتماد ساز ش��ناخته شده است .محک در
آمریکا مؤسس��ه همکاری دارد به نام  ISCCکه هر س��ال با
برنامهریزیه��ای متن��وع به جل��ب کمکه��ای مردمی برای
کودکان مبتال به سرطان میپردازد .محک در کشورهای دیگر
همچون آلمان ،کانادا و فرانسه نیز شناخته شده است.
مؤسس��ة خیریه محک تا کنون در طول  24سال فعالیت خود

س�ازمانهایی که در مس�یر تعالی حرکت میکنند
از منابع انس�انی ب�ه عنوان س�رمایههای انس�انی
ن�ام میبرن�د و ب�ا ه�دف حف�ظ ،توانمندس�ازی و
ظرفیتسازی بیشتر بر این حوزه متمرکز میشوند.
متناس�ب با ای�ن نگ�رش انتظ�ارات س�ازمان را با
ش�یوهای کارآمد به کارکن�ان منتقل میکنند تا هر
روز مسئوالنه و اثربخشتر فعالیت کنند.

موفق به اخذ مقام مش��ورتی ش��ورای اقتص��ادی ،اجتماعی
س��ازمان مل��ل متح��د ( )ECOSCOو دریاف��ت گواهینامه
 NGO Benchmarkingاز ش��رکت بازرسی بین المللی
 SGSش��ده اس��ت .در س��ال  2011محک موفق به دریافت
تندی��س نقره ای کیفیت از مؤسس��ه بین المللی اس��تاندارد
 GICشد .محک در س��ال  2014نیز در میان  263سازمان
مردمنه��اد از سراس��ر جهان موفق به کس��ب رتب��ه دهم در
ششمین ممیزی شرکت بازرسی بینالمللی  SGSشد .محک
در سال  2014موفق به کسب جایزه زرین انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه  IPMAدر پروژههای بشر دوستانه شد و در
همان س��ال نیز موفق به کسب جایزه نقره  GPMاز انجمن
بینالمللی مدیریت پروژه س��بز شد .همچنین سالهاست که
محک با س��ازمانهای بین المللی مش��ابه در زمینه س��رطان
ک��ودکان همکاری میکند .نمایندگان محک همه س��اله در
گردهمایی های ساالنه این سازمانها از جمله موسسه گوستاو
روسی فرانسه ( ،)IGRشرکت کرده و اقدام به مبادله تجربه
و اطالع��ات در زمینه س��رطان کودکان نمودهان��د .از دیگر
مؤسس��ات بینالملل��ی که محک ب��ا آنها هم��کاری میکند
میتوان به کنفدراسیون بینالمللی خانواده کودکان مبتال به
سرطان اشاره کرد که محک از سال  2013به عنوان نماینده
منطقه خاورمیانه در آن شرکت کرد و وظیفه توسعه رویکرد
حمایت از کودکان مبتال به سرطان در منطقه خاورمیانه را بر
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عهده دارد .همچنین میتوان به همکاری با شبکه بینالمللی
معالجه و تحقیق��ات س��رطان ( ،)INCTRمرکز تحقیقات
س��رطان کودک ( ،)St. Judeموسس��ه حمای��ت از کودکان
مبتال به لوسمی در ترکیه ( )LOSEVو اتحادیه بینالمللی
مبارزه با سرطان ( )UICCاشاره کرد .مؤسسه خیریه محک
در چارچوب همکاری با موسس��ه گوستاوروس��ی فرانسه نیز،
دو کنگ��ره بینالمللی تحت عناوی��ن “تاثیرمعالجه دیرهنگام
س��رطان کودک” در س��ال  2008می�لادی و “راهبردهای
مناس��ب ب��رای درمان س��رطان ک��ودکان” در آوریل 2009
میالدی برگزار کرده است.
سخنی با یاوران؟
صمیمان��ه از طرف خ��ودم و هیأت مدی��ره از کمکهای بی
دریغی که به محک میکنند و اعتمادی که به این مؤسس��ه
دارند س��پاسگزاری میکنم .اگر کمکهای مردمی ،حضور و
وجود آنها نبود محک نمیتوانست به جایگاه امروز خود برسد.
این یاوران و مخاطبان ما هس��تند که محک را س��اختهاند و
ما وظیفه داریم این دس��تاورد مبتنی بر نیکاندیش��ی را به
بهترین شکل ممکن نگهداری کنیم.
سخنی با کارکنان و داوطلبان؟
ما کارکن��ان خوب ،معتقد و متعهدی داریم ،پزش��کان عالی
مقام و پرس��تارانی که وقت و دانش خود را در اختیار محک
میگذارن��د و همچنی��ن داوطلبان عزیزی ک��ه وقت خود را
عاشقانه به محک اهدا میکنند .بی شک مدیریت جامع مدیر
عامل محترم و مدیران دلس��وز خیریه و بیمارس��تان هم در
عملکرد کارآمد بسیار مؤثر است .امیدوارم که در کل مؤسسه
محک ،هم درحوزه بیمارس��تان و ه��م در حوزه خیریه افراد
ب��ه جایگاهی که در آن کار میکنند واقف بوده و ما با کمک
ارزش��مند آنها بتوانیم محک را هرچه بیشتر و بهتر به جامعه
معرفی نماییم.

نام محک در وهله اول برای شما یادآور چیست؟
محک فارغ از س��اختار و سازمان ،امروز به یک اندیشه تبدیل
ش��ده اس��ت .اندیش��ه واالیی که خدمت به همنوع را ترویج
مینماید و توجه خود را معطوف به بیماری س��رطان کودکان
در سطح ملی و بین المللی و در حوزههای امور خیریه ،درمان
و تحقیقات نموده اس��ت .همان طور که قبال هم توضیح دادم
وقتی به فرد یا مؤسسهای فکر میکنید هویت آن بالفاصله در
نظر شما نقش میبندد و ملکة ذهن میگردد .وقتی از محک
صحبت میش��ود این تصویر به ذهن میآید که مؤسس��های
اس��ت خوش��نام و قابل اعتماد که کمکهای مردمی را جمع
آوری ک��رده و آنه��ا را در عین ش��فافیت تبدی��ل به خدمات
درمانی و حمایتهای جانبی برای کودکان مبتال به س��رطان
مینماید.
آرزوی ش�ما برای محک در آستانه بیست و پنج سالگی
این مؤسسه چیست؟
آرزوی من این است که روند مهم اعتماد به محک در جامعه
ادامه داش��ته باش��د .کارکنان محک جایگاه تأثیرگذار خود را
بشناس��ند و بدانند کجا در حال خدمت هستند .آرزو دارم که
بیس��ت و پنج س��ال دیگر محک یکی از بزرگترین مؤسسات
خیریه دنیا و افتخاری برای کشور ایران و مردماش باشد.
مح�ک فارغ از س�اختار و س�ازمان ،ام�روز به یک
اندیش�ه تبدی�ل ش�ده اس�ت .اندیش�ه واالیی که
خدمت ب�ه همنوع را تروی�ج مینماید و توجه خود
را معطوف به بیماری سرطان کودکان در سطح ملی
و بی�ن المللی و در حوزهه�ای امور خیریه ،درمان و
تحقیقات نموده است.
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اخبارشهای شما درباره سرطان
پرس

با تومور مغزی بیشتر آشنا شویم
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18خرداد روز جهانی تومور مغزی است.
بر اساس بیانیه چشمانداز ،محک بر آن است که« :در سایة آموزش
و اطالعرسانی این سازمان بیماری تعداد بیشتری از کودکان در
مراحل اولیه تشخیص دادهشود ».همچنین در بیانیه مأموریت
این سازمان آمده است« :محک با برنامهریزی و سرمایهگذاری در
حوزه آموزش پیشگیرانه و اطالعرسانی میکوشد در کاهش نرخ
ابتال به سرطان اطفال در ایران مشارکت نماید».
بر همین اساس به مناسبت روز جهانی تومور مغزی ،با تکیه بر
دانش پزشکان بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
تالش ش��د تا با آگاهي بخش��ي و معرفی این نوع از سرطان ،به
والدین و افراد جامعه در راس��تای تشخیص زود هنگام سرطان
کودکان گام برداریم.

بدیهی اس��ت که تشخیص سرطان کودک در مراحل اولیه ابتال
میتواند منجر به درمانهای کم هزین ه و مؤثرتر شود.
نکته مهم اینکه عالئم ذکر شده در ذیل عالئم عمومی بیماری
بوده که وجود این موارد الزاماً به معنی ابتال به این بیماری نیست
ول��ی آگاهی از آن مفید بوده و مراجعه به پزش��ک متخصص و
انجام مراحل تشخیصی ،ضروری است.
تومور مغزی :تومور مغزي عبارت از رشد يك توده يا مجموعه
سلولهاي غيرطبيعي در مغز يا بافتهاي نزديك به مغز(نخاع)
است .تومورهاي مغزي انواع مختلفي دارند و ميتوانند از طبيعت
غيرسرطاني (خوشخيم) و يا سرطاني (بدخيم) برخودار باشند.
تومورهاي مغزي ممكن است از ابتدا در مغز ،رشد خود را
آغاز كرده (تومورهاي اوليه) و يا ناشي از مهاجرت سلولهاي

پرسشهای شما درباره سرطان
سرطاني از ساير قسمتهاي بدن به مغز باشند( .تومورهاي ثانويه
يا متاستاز مغزي) .عالئم اوليه تومورهاي مغزي بسيار متفاوت بوده
و وابسته به نوع توده ،سرعت رشد ،اندازه توده و محل آن است.
برخي از اين عالئم عبارتند از سردرد ،تهوع و استفراغ ،اختالل
بينايي ،اختالل در حس اندامها ،اختالل در تعادل و راه رفتن،
اختالل تكلم ،اختالل شنوايي ،تغيير در رفتار فرد ،تشنج و اختالل
هوشياري .درمان تومورهاي مغزي با توجه به اندازه و محل تومور
با استفاده از يك يا تركيبي از اين روشها انجام ميپذيرد :جراحي
(خارج ساختن تومور) ،پرتودرماني (از بين بردن سلولهاي تومور
مغزي با استفاده از اشعه  Xيا پروتون) و شيميدرماني (از بين
بردن سلولهاي سرطاني با استفاده از تزريق داروهاي ضدسرطان
در خون) .از آنجايي كه تومورهاي مغزي ميتوانند مراكز كنترل
كننده حركات بدن و گفتار را تحت تاثير قرار دهند ،درمان اين
تومورها نيز ميتواند با عوارض مختلفي همراه باشند كه توسط
روشهايي چون گفتار درماني ،فيزيوتراپي ،توانبخشي و حمايت
تحصيلي در كودكان سنين مدرسه اصالح ميشوند.
در بیمارستان فوق تخصصی محک:
بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان محك با برخورداري از
تيم کار آزموده آنكولوژي كودكان ،بخش تشخیصی آزمایشگاه و
ژنتیک سلولی ،بخش پیوند ،بخش درد و مراقبتهای تسکینی،
بخش پرتودرمانی و مرکز تحقیقات که مجهز به دستگاههاي نوین
و پيشرفته و همچنين با همكاري جراحان با تجربه مغز و اعصاب
از سال  ،1386كودكان مبتال به تومور مغزي را تحت درمان قرار
داده است.
اعضاي تيم پزشكي و جراحان همكار بيمارستان محك با به روز
رساني روشهاي درمان و تجهيزات بيمارستاني و افزايش هرچه
بيشتر حمايتهاي پس از درمان ،در راه مبارزه با تومورهاي مغزي
كودكان گام برميدارند.

دکتر عظیم مهرور  -فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان
رئیس بیمارستان فوق تخصصی محک
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اخبار احترام به مؤسسات خیریه همکار
ادای

دیدار محک
با گردانندگان مؤسسات مردمنهاد
مح��ک در کنار مأموریت اصلی خ��ود که حمایت همه جانبه از
کودکان مبتال به س��رطان اس��ت ،برای تحقق یکی از مهمترین
اهدافش یعنی گس��ترش فرهنگ کمک به همنوع ،عالقهمند به
ادای احترام و آموختن از س��ایر سازمانهای مردمنهاد و آگاهی
از تجارب ارزش��مند آنها است .در راس��تای این هدف مدیران و
کارشناس��ان محک در مناس��بتهای ملی و بینالمللی مرتبط
ت خیریه به دیدار مؤسس��ات ش��اخص میروند تا ضمن
با فعالی 
ی مشترک ،به
ت آنان و فراهم شدن امکان همکار 
آشنایی با فعالی 
یادگیری از تجارب آنان بپردازد .از این رو مدیران و کارشناسان
مح��ک در تاریخه��ای  28فروردین (روز جهان��ی هموفیلی)8 ،
خ��رداد (روز جهانی ام اس) 12 ،آذر (روز جهانی معلوالن) و 18
اردیبهشت (روز جهانی تاالسمی) به دیدار کانون هموفیلی ایران،
انجمن ام اس ایران ،مؤسسه خیریه رعد و انجمن تاالسمی ایران
رفتند .از این ش��ماره به مروری کوتاه بر فعالیت مؤسس��اتی که
محک به دیدار آنها میرود میپردازیم:

کانون هموفیلی ایران

كانون هموفيلی ايران از سال  1346شمسی با هدف ارتقاء سطح
کيفيت زندگی بيماران هموفيلی و ساير اختالالت انعقادی ارثی
از طريق ارائه حمايتهای دارویی ،درمانی ،اجتماعی ،آموزش��ی،
پيشگيری ،حقوقی و همچنين حمايت از پژوهش و توسعه فعاليت
مینمايد .این کانون عضو ملی فدراسيون جهانی هموفيلی است.
ارتباط با کانون هموفیلی ایران:
نشانی :تهران ،خیابان وصال شیرازی ،کوچه عباس شفیعی ,پالک۳
تلفن ۶۶۴۰۸۵۳۳ ، ۶۶۴۰۸۶۰۵ :خط مستقیم۶۶۴۱۹۴۱۶ :
نمابر ۶۶۴۹۸۵۵۸ :ایمیلInfo@hemophilia.org.ir :
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دیدار محک با کانون هموفیلی ایران

انجمن ام اس ایران

فعاليتهاي انجمن ام اس را ميتوان تش��کیل و تکمیل بانک
اطالعاتی مبتاليان ام اس ،اطالع رسانی به بیماران و همه آحاد
جامعه جهت از بین بردن اندیشههای نادرست در خصوص این
بیم��اری و انجام پروژههای تحقیقاتی برای دس��تیابی به علت
بیماری و درمان آن برشمرد .اين انجمن عالوه بر فراهم كردن
ش��رايط براي تهيه داروهاي اين بيماري به مش��اوره و حمايت
رواني و همچنين توانبخش��ي بيماران ميپردازد .این انجمن از
سال  1378فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
ارتباط با انجمن ام اس ایران
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان وصال شیرازی نرسیده به چهارراه
طالقانی ،کوچه محمد شمس ،پالک 35
تلفن 66953907 -9:و 66951187- 8
نمابر66499514 :
ساختمان شماره  :2نشانی :خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی
شمالی ،خیابان کولیوند ،نبش شبنم ،پالک 40
تلفن 88216502 :و 88216514
info@iranms.ir
ایمیل:

ادای احترام به مؤسسات خیریه همکار

موسسه خیریه رعد

مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد در س��ال  ۱۳۶۳ب��ا هدف ارائه
خدمات آموزش��ي و حمايتي به معلولين جسمي – حركتي جهت
اتكاء بيش��تر به خويش��تن و حض��ور موثر و فع��ال در اجتماع به
عنوان يك س��ازمان مردم نهاد ( )NGOتأس��يس ش��د .در كنار
آموزش و مش��اوره ش��غلي و كار يابي ،خدمات توان بخشي شامل
فيزيوتراپي ،كاردرماني ،گفتاردرماني و مش��اوره نيز به كارآموزان
ارائه ميش��ود .همچنين واحد مددكاري در جهت حل مش��كالت
توانيابان فعاليت مينمايد.
دیدار محک با انجمن ام اس ایران

ارتباط با موسسه خیریه رعد
نشانی :تهران ،شهرک غرب ،فاز دو ،هرمزان ،پیروزان جنوبی ،شماره۷۴
نمابر۸۸۰۷۶۳۲۶ :
تلفن۸۸۰۸۲۲۶۶:
ایمیل:

info@raad-charity.org

انجمن تاالسمی ایران
دیدار محک با موسسه خیریه رعد

دیدار محک با انجمن تاالسمی ایران

انجمن تاالسمي ايران در س��ال  1368به وسيله تعدادي از والدين
فرزندان مبتال به تاالسمي و پزشكان تأسيس شده است و اكنون بيش
از  20هزار عضو دارد .اين انجمن با هدف افزايش آگاهي و اطالعات
عموم جامعه در زمينه پيشگيري و درمان تاالسمي ،برگزاري كارگاه
براي متخصصان و كادر درمانگر تاالسمي ،پيگيري مشكالت دارويي
و درماني ،پرداخت هزينههاي درماني و ارتقاء سطح کیفیت زندگی
بیماران مبتال به تاالسمي تأسيس شده و فعاليت ميكند.
ارتباط با انجمن تاالسمی ایران
نشانی :میدان ولیعصر ،ابتدای بلوار کشاورز ،پالک  22طبقه چهارم
نمابر88932737 :
تلفن88918588 -89 :
info@iranianthalassemi.com
ایمیل:
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اخبار
معرفی کتاب

چـرا من نه؟

چرا من نه؟

داستاني تفكر برانگيز و واقعي از تالشي براي زنده ماندن.

ويدا ميمند (ناصر)
ترجمه :فرنگيس ميرهادي.
رشت :سهام 161 .1393 ،ص 100000 .ریال
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كت��اب «چرا من نه؟» نوش��ته دكت��ر ويدا ميمند داس��تان
رويارويي وی با بيماري سرطان است .نویسنده در اين كتاب
ب��ا لحني س��اده و روان از دوران س��خت بيمارياش صحبت
كرده و روي س��خناش بیش��تر با زنان است .میمند که خود
دکت��رای کایروپراکتیک دارد ،به زنان��ی که مخاطب کتابش
هستند هش��دار میدهد که بايد برای حفظ سالمتی ،بيشتر
مراقب شرایط جس��مانی و بهداشت خود باشند ،غذاي سالم

بخورند و عالیم جس��مانی را جدی بگیرن��د .همچنین او به
خوانندگانش میگوید که اگر به سرطان مبتال شدند ،چگونه
امیدوارانه بایستند و با آن مبارزه كنند.
بيم��اري از جمله پديدههايي اس��ت كه حتي اگر پزش��ك
باش��ي و به تبع آن با انواع بيماريها آش��نا باش��ی ،وقتی به
طور مس��تقیم با آن درگير ش��وي و تجربيات عيني به دست
آوري ،از تعاری��ف علم��ی و نظري با آنچه تص��ور ميكردي
بسیار متفاوت خواهد بود .در این کتاب ،پزشكي كه هيچگاه
فكرش را هم نميكرد به بيماري س��رطان مبتال ش��ود ،بعد
از ط��ي كردن مراحل مبارزه با بیم��اری تجربيات خود را به
خوانندهگان ارائه ميكند.
در فصله��اي كت��اب مراحل مختلفي كه وي��دا ميمند در

معرفی کتاب
مواجه��ه ب��ا بيماري س��رطانگذرانده ،به ش��كلي س��اده و
صميمان��ه م��رور میش��ود .او در ابتدا با عالئ��م عجيبي در
بدنش روبرو ميش��ود ولي تصور بيماري س��رطان را از خود
دور میکن��د و به همین دلیل معاینات پزش��کی را به تعویق
میاندازد تا اینکه در دیدار با دوس��تاش توس��ط او نس��بت
به اهمیت عالیم بدنش آگاه میش��ود و ب��راي آگاهي اقدام
ميكند و با ناباوری ميفهمد به س��رطان س��ینه مبتال شده
اس��ت .او در ابتدا بسيار افس��رده و نا اميد است اما كمكم با
همراهی همس��رش واقعیت را میپذی��رد ،و به کمک نيروي
مثبت ذهنی و امید به بهبودی ،مراحل درمان را طی میکند
و سرطان را مغلوب ميكند.
نویسنده راز پيروزياش بر سرطان را مثبت انديشي ،تداوم
در درمان ،تغذیه سالم و عشق و امیدبخشی همسرش ميداند
و به دلیل عالقهای که به اگاهي رس��اندن و كمك كردن به
سایر افراد مبتال به س��رطان دارد ،به فكر تأسيس یک بنياد
خيريه میافتد .وی در ابتدا با پختن و فروش شيريني اولين
قدمها را بر میدارد و با برگزاری بازارچههای خیریه در منزل
خود و گرد هم آوردن دوستان و همسایگان عوایدی را برای
کمک به زنان مبتال به سرطان سینه جمعآوری میکند.
از اشكاالت كتاب ،پراکندگی و عدم انسجام در برخی فصول
آن اس��ت .این امر در برخی موارد باعث ابهام و س��ردرگمی
خواننده براي تعقیب خط روایی داس��تان ميش��ود .از جمله
سرنوش��ت بنیاد خیریه ذکر شده در کتاب و فعالیتهای آن
مشخص نمیشود و مبهم باقی میماند.
در یک نگاه کلی ميتوان گفت هر چند ویدا میمند در کتاب
«چ��را من نه؟» از ترسها ،ن��ا اميديها ،بهت و ضعفهایش
بسيار س��خن گفته اما با توصيف روندی که به مبارزه با آنها
پرداخت��ه ،خوانن��ده را امیدوار میکند که ه��ر کدام از ما به
عنوان افرادی که ش��اید ضعف و مشکالت بسیاري در وجود
خود داریم ،میتوانیم با سختترین دردها و مشکالت زندگی
مبارزه کنیم،بایستیم و حتی پیروز مبارزه باشیم.

«چرا من نه؟» داستان مبارزه یکی از ما با یکی از سختترين
بیماریهای اين زمان یعنی سرطان است و این باور همیشگی
همراهان محک را یادآوری میکند که:
« سرطان پایان زندگی نیست»...
گزيده اي از كتاب
“میدانس��تم که شیمی درمانی تمام خواهد شد و من نیروی
جس��مانیام را بازخواهم یافت .برای عالج س��رطانم ،ش��یمی
درمانی را مرحلهای ضروری تش��خیص میدادم .در مقایس��ه
با بوتهه��ای زیبای گل رز در باغ ،اگر آنها را حس��ابی با مواد
ش��یمیایی حش��ره کش سمپاش��ی نمیکردند ،در اثر حمله
حش��رات از بین میرفتند .درمان ش��یمیایی ای��ن فرصت را
برای آنها فراهم میآورد تا دوباره ش��کوفه بدهند .درست مثل
ش��یمی درمانی برای من که فرصت��ی را فراهم میکرد تا بار
دیگر شکوفا بشوم .بس��یار خوب ،برای بهتر شدن ،نگرشم در
ح��ال تغییر ب��ود .قرار نبود تلخی و منف��ی بافی ،جزو درمانم
باشد .بنابراین سعی کردم مثبت باقی بمانم”.
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سواالت متداول
اخبار

سؤاالت متداول
آيا امکان پرداخت كمك از طريق شماره كارت وجود دارد؟

ام��كان كم��ك ب��ه مح��ک از طري��ق ش��ماره كارت
مل��ي 6037991199500590به نام مؤسس��ه خيريه محك
فراهم ش��ده است .الزم به توضیح است این کارت فقط امکان
واریز را میسر ميکند و امکان برداشت ندارد.
ب�راي دريافت شناس�ه عضويت محك چ�ه اقدامي بايد
صورت گيرد؟

با ش��ماره تماس 021- 23540بخش ارتباط با ياوران ،شماره
شناسه خود را دريافت داريد.

چگون�ه میتوانیم در مح�ک فعالیت داوطلبانه داش�ته
باشیم؟

با شماره  23501232يا  23501442بخش داوطلبان محک
تماس بگيريد.

ميخواه�م ماهان�ه مبلغی به طور مس�تقيم از حس�اب
بانکيام كس�ر و به حس�اب محك واريز ش�ود ،لطف ًا من را
راهنمايي كنيد.

با بانکی که در آن حساب دارید تماس گرفته و در صورت وجود
این امکان در خدمات ِ
بانک شما آن را فعال نمایید .خواهشمند
اس��ت پس از هر نوبت واریز وجه مح��ک را از طریق تماس با
ش��ماره  23540مطلع فرمایید تا کمک شما در سیستم های
محک ثبت شود.
آیا محک در شهرستانها دفتر جلب مشارکت دارد؟
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دفاتر جلب مش��ارکت محك تنها در استانهاي تهران و البرز
فعال هستند .جهت آشنايي با روشهاي غيرحضوري كمك به
محك ميتوانيد با شماره 021- 23540بخش ارتباط با ياوران

تماس گرفته و از روشهاي كمك به کودکان مبتال به سرطان
مطلع شوید.

آيا جمع آوری درهای بطری پالس�تیکی كه در شبكههاي
اجتماعي تبليغ ميشود ارتباطی با محک دارد؟

همانگونه كه درسايت رسمي محك نيز درج شده ،اين كمپين با
عنوان “ جمعآوري درهاي بطري پالستيكي” ارتباطي با مؤسسه
خيريه محك ندارد .محك اين حركت ارزشمند كه توسط بانوي
جواني در شهر تبريز با پيوستن به يك كمپين جهاني كه هدف
آن جم��عآوري در بطري برای تأمين هزينههاي خريد صندلي
چرخدار براي معلولين نيازمند بوده است را تحسين ميكند و
يادآور ميش��ود كه آثار مادي و معنوي چنين اقدام ارزشمندي
را تنه��ا متعلق به گروه فوق دانس��ته و ضمن احترام به حقوق
خيرين دعوت مىكند
معن��وى اين اقدام از تمامى نيكوكاران و ّ
كه درهاى بطري پالستيكى جمع آورى شده و كمكهاى خود
در اي��ن خصوص را به مراكزى که توس��ط ُمبد ِع این حرکت از
طريق رس��انهها و شبكههاى اجتماعى اعالم شده ،اهدا كنند تا
اين اقدام از هدف اصلى خود ،منحرف نشود.
آيا کارکنان محك به جز دفاتر جلب مشارکت و روشهای
کمک اعالم ش�ده در س�ایت ،اقدام به جمعآوري كمكهاي
مردمي درسطح معابر و مراكزعمومي نيز مينمايند؟

مح��ك تنها از طريق راههاي اعالم ش��ده از طريق وب س��ايت
مؤسس��ه و دفات��ر و باجههاي اس��تان تهران و الب��رز اقدام به
جم��عآوري كمكهاي مردمي مينماي��د و هيچگونه فعاليتي
درخص��وص جمع آوري كمك از طري��ق حضور کارکنان خود
درسطح معابر و مکانهای عمومی ندارد.
از ياوران درخواست ميشود درصورت مشاهده افراديكه
با روش فوق به نام موسس�ه خيريه محك اقدام به جمع
آوري كمك ميكنند ،مراتب را جهت پيگيري به مراجع
ذیربط قانونی اطالع دهيد.

تماس با مــا
تمامی دس��تگاه های خودپرداز بانک های ملی،
صادرات ،کش��اورزی ،مس��کن و رفاه در سراسر
کشور گزینه “ کمک به محک “ را دارا می باشند.

تماس با مــا

تـهران

دفتر مرکزی:

میدان اقدس��یه ،ابتدای بزرگراه ارتش ،بلوار شهید
مژدی ،بلوار محک ،موسس��ه خیریه و بیمارستان
فوق تخصصی سرطان کودکان محک
تلفن23501000 - 23540 :

دفتر ستارخان:

خیاب��ان س��تارخان ،س��هراه ته��ران وی�لا،
خیاب��ان ش��ید صفوی��ان (خیاب��ان چه��ارم)،
پالک  55تلفن66504136 - 66554081 :

باجه لواسانی:

خيابان ش��هيد لواس��اني (فرمانيه سابق) ،بين
كامــرانيه و س��هراه دزاش��يب ،ميــدان ميوه
و ترهبار لواساني

باجه آزادگان:

ميدان رس��الت ،خيابان هنـــگام ،بلوار دالوران،
ميـدان ميوه و ترهبار آزادگان

پیشخوان برج نگار:

خـيابان وليعصر ،باالت��ر از ميـدان ونـــك ،برج
نـــگار ،طبـــقه همكف تجاري
تلفن88641406 :

کـرج

مح��ک پذی��رای کمک ه�ای نق�دی و غیرنقدی
ی��اوران در کلی��ه دفات��ر و کم�ک های نق�دی در
باج��ه ها و پیش��خوانهای این مؤسس��ه می باش��د.
دفتر چیذر:

ميدان چيـذر ،پاييــنتر از فــروشگاه شــهروند،
نبش خـيابان خــراساني ،پــالك  ،28ساختمان
برايا ،طبقه  ،3واحد 11
تلفن22201312 :

دفتر تجریش:

می��دان تجریش ،اول خیابان دربند ،پ�لاک 9
تلفن22749819 :

باجه صادقیه:

خيابان س��تارخان ،پش��ـت برق آلس��تـــوم،
نرسيده به فلكه اول صادقيه ،خيابان  24متري
خسرو ،ميـــدان ميوه و ترهبار صادقيه

باجه بهمن:

دفتر برج ملت:

خيابان وليعصر ،روبروي پارك ملت ،نبش كوچه
انـصاري (صداقت) ،برج مــــلت ،طبـــقه همكف
تجاري ،شماره 36
تلـفن22037473 -4 :

دفتر شرق:

فـلكه اول تهرانپارس ،درب ش��مالي مركز خريد
سپيد ،واحد A9
تلفن77720048 :

خيابان جمهوري ،خيابان آذربايجان ،نبش خيابان
باستان ،پالك 401
تلفن66901969 - 66901900 :

باجه سردارجنگل:

باجه هروی:

بلوار سردارجنگل ،تقاطــــع ميرزابابايي ،ميـــدان
ميوه و ترهبار سردار جنگل

باجه پیروزی:

ميدان بهمن ،خيـابان دش��ت آزادگان ،جنب
فرهنگسراي بهمن ،ميدان ميوه و ترهبار بهمن

اتوبان افس��ريه (جنوب به شمال) ،جنب ايستگاه
مترو شهيد كالهدوز ،ميدان ميوه و ترهبار پيروزي

پیشخوان سمرقند:

پیشخوان گلستان:

جنت آباد جنوبی ،پاساژ سمرقند ،درب جنت

دفتر کرج  -دانشکده

خيابان دانش��كده ،جنب مدرس��ه دهخدا ،طبقه
فـــوقاني بانك تجارت
تلــفن 026 - 32220177 :و 026 - 32255955

دفتر باستان:

ش��هرك قدس (غرب) ،ف��از ،1خــيابان ايران
زمين ،مركز خريد گلستان

دفتر کرج  -طالقانی

چهار راه طالقــانی ،نرسیده به پل آزادگان ،قبل از
برج یادمان ،نبش خیابان مدنی ،ساختمان طوبی،
طبقه  6واحد 11تلــفن026 - 34498537 :

میدان ه��روی ،بلوار گلزار ،میدان می��وه وتره بار
هروی

پیشخوان مرکز خرید اندیشه:

س��هـروردي ش��ـمالي ،خيابان ش��ـهيد قـندي
(پاليـزي) مـركز خريد انديشه ،طبقه منفي2

پیشخوان جالل آلاحمد:

زير پل جـــالل آلاحم��د ،ميـدان ميوه و ترهبار
جالل(قزل قلـعه) ،سالن شماره 1

شماره حساب هاي محك :
بانك سپه جاري طاليي 1351800087201 :
بانك تجارت 72826000 :
بانك كشاورزي 15437386 :
بانك صادرات(سپهر) 0104440444000 :
بانك ملت(جام) 14942748/19 :
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خبرنامه بر روي سايت محك قابل
مشاهده و ذخيره كردن است.
نسخههای چاپی خبرنامه منحصرا ً
در دفاتر محک توزیع میشود.
نسخه دیجیتال را بخوانيد تا:
• درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع شوند.
• كاغذ كمتري مصرف شود و پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.
• هزينه هاي تولید و توزیع خبرنامه کاغذی صرف درمان کودکان مبتال به
سرطان شود.

