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پیام بنیانگذار

ملزومات صلح و صلح جویی
به نام خداوند جان و خرد
هرچند آش��وب بخ��ش عمدهاي از منطقه را ف��را گرفته ،ملت
ما همچنان افتخارآفرين به س��وي آيندهاي روش��نتر به پيش
ميتازد .به ويژه در زمينه ش��كوفايي مدني مردم و تالشهايي
كه در جاي جاي ميهنمان از جانب مردم براي حل مشكالت
به دست خودش��ان با موفقيت به چش��م ميخورد .در همين
ارتباط دعوتي داش��تيم به انجمني با ه��دف و نام زيباي هنر
براي صلح .براي صحبت در مراس��م خود را آماده ميكردم كه
در فرصتی كه معموالً دس��ت نميدهد ،پاي اخبار شب رسانه
ملي نشس��ته بودم كه شنيدن آمار دهش��تناك  1300حادثه
رانندگي در  3روز پاياني تابستان روانم را سخت پريشان كرد.
مگر انفجار يك بمب يا جنگ س��ه روزه چند كشته ميدهد؟
عجب تضادي! مردمي كه روزي نميگذرد كه حضوري افتخار
آفرين روي آنتن هاي اين كره خاكي نداش��ته باش��ند ،چگونه
گرفتار چنين مصيبتي ميشوند؟
در جامعهاي كه  100نفر در ظرف  3روز در پيامد  1300تصادف
ميميرند و صدها زخمي نيز باقي مي مانند ،ما چگونه صلح را
جشن ميگيريم .در جامعهاي كه ميراث فرهنگي چند هزار ساله
مبتني بر قناعت ،دستگیری فقير ،تواضع و عدم تظاهر به ثروت
رفته رفته محو ميشود و جای خود را به تظاهر به ثروت حتی
در طبقات متوسط جامعه می دهد ،خشم ،عدم تحمل و تعامل
ب��ه وجود م��یآید که منجر به تقابالتی میش��ود که گاه حتی
س��بب برخوردهای فیزیکی و داغدار شدن خانواده ها می شود.
فردگرایی غربي كه بشر را گاهاً در رها كردن ذات و غرايز حيواني

حمايت ميکند ،تنها در سایه قانون قابل مهار کردن است.
در مطالعه ساختار جوامعی که در آرامش بیشتری روزگار خود
را سپری میکنند ،متوجه می شویم که قانون با دو نوع حضور:
احترام به قانون و قانونگذار یا ترس از قانون و قانونگذار ،قادر
به برقراری نظم در جـامعه می باش��د .با توجه به این حقیقت
ک��ه بدترین قانون هنوز بهتر از بیقانونی اس��ت ،باید اش��اره
کنیم که یکی از مهم ترین عوامل اعتماد مردم س��رزمینمان
ب��ه محک قانونمداری مطلق این س��ازمان از آغازین لحظات
شکلگیری آن میباشد.
ملزومات صلح و صلح جويي  4مؤلفه مهم دارد:
گفتگو ،ادب ،گذشت و تسليم به خرد جمعي
مباحثي كه لزوم توجه به آن در جامعه محس��وس ميباشد و
فق��ط و فقط ميتواند از طريق آموزشهاي علمي و مهربانانه
و باز فقط و فقط ميتواند با واس��طهگري ادب و هنرغني اين
فرهنگ تحقق يابد و ما هركدام به تنهايي مس��ئول هس��تيم
برای اين آموزش به خود و ديگران.
ممكن اس��ت سؤال شود سرفصل يك نشريه كه مربوط به يك
مؤسسه مربوط به سرطان است چه ارتباطي به اين مقوله دارد؟
خوانن��دگان فرهيخته ما آگاهند كه ام��ور جامعه همگي در
هماهنگي و ارتباط كامل هس��تند و پديدهاي نيس��ت كه بر
روي آن ديگ��ري تأثي��ر نگذارد .لذا جامعهاي كه اس��ترس و
اضطراب در آن فزاينده ش��ود ،س�لامت اولين گروهي را كه
ب��ه خطر ميان��دازد كودكان و مادران ميباش��ند به ويژه كه
به اثبات رس��يده كه فشارهاي روحي و رواني سيستم ايمني
را تضعيف ميكند و سيس��تم ايمني ضعي��ف مقدمه ابتال به
بيماريهاي گوناگون از جمله سرطان ميباشد؛ همين فصل
مشترك ما با صلح و صلح جويي ميباشد.
سعیده قدس
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دغدغههای شما از زبان مدیر عامل

گزارش دهی در سازمانهای مردمنهاد
در ش��ماره  58خبرنام��ه ،گفتگوی��ی تحلیلی ب��ا مدیر عامل
مؤسس��ه محک صورت پذیرفت ک��ه به دلیل اهمیت موضوع
گزارش دهی در سازمانهای مردمنهاد در این شماره به ادامه
آن از زوایای جدید میپردازیم.

ضم�ن تش�کر از تخصیص وقت ب�رای این گفتگو،
عالقمندی�م در ای�ن نوبت به بررس�ی نظ�ارت بر
عملکرد س�ازمانهای مردمنهاد و س�از و کارهای
حمای�ت کننده از اطمین�ان خیرین به فعالیتهای
این مؤسسات بپردازیم.

مهم
ضمن تش��کر متقابل از توجه ش��ما به موضو ِع بس��یار ِ
نظ��ارت بر عملکرد مؤسس��ات مردمنه��اد و اطمینان کمک
کنندگان از صحت عملکرد این سازمانها ،اجازه دهید بحث
را ب��ا ارائه یک مدل آغاز کنیم .در فاصله دو اقدام نظارت بر
عملکرد (که معموالً توسط نظارت کنندگان انجام میشود)
و اعتم��اد به عملک��رد (که در حوزه کمککنندگان ش��کل
میگیرد) اقدام ی��ا مجموعه اقدامات��ی تعریف میگردد که
اعتمادس��ازی نامیده میشوند و در حوزه سازمان مردمنهاد
ش��کلمیگیرد.

مدل خوبی به نظر میرسد .ترجیح میدهم موضوع
را در قالب همین مدل ادامه دهیم .لطف ًا موضوع را
با توضیح نظارت از ابعاد مختلف آن آغاز کنید.
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در بدو امر نظارت را به دو بخش زیر تقسیم میکنیم:
اول نظارت رسمی توسط سازمانهای رسمی ذیصالح

س��ازمانهای غی��ر دولتی در ای��ران در چارچ��وب بند الف
م��اده یک آیین نامه اصالحی ثبت تش��کیالت و مؤسس��ات
غیر تجاری مص��وب  1337/5/5موضوع م��واد  ۵۸۴و ۵۸۵
قان��ون تجارت به ثبت میرس��ند و مج��وز فعالیت خود را از
وزارت کش��ور ،نیروی انتظامی ،س��ازمان بهزیستی ،سازمان
حفاظت از محیط زیست و ...دریافت مینمایند که در صورت
تصوی��ب الیحه پیش��نهادی در مجلس ش��ورای اس�لامی از
آن پ��س تنها مرجع صدور مجوز معاونت امور س��ازمانهای
مردمنهاد وزارت کش��ور خواهد بود .بر اس��اس مواد  ۶و  ۷از
فصل شش��م آیین نامه اجرایی موض��وع تبصره  ۳ماده ۱۳۹
اصالحی قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب 1381/11/30
س��ازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع نظارت بر درآمد
و هزینه سازمانهای مردمنهاد که تحت شرایط فوق به ثبت
رس��یدهاند و منابع مالی آنها از محل مش��ارکتهای مردمی
تأمین میش��ود ،تعیین شده اس��ت .همچنین در مواد  ۸و ۹
همان فص��ل نیز وظایف و تکالیف قانونی این مؤسس��ات در
برابر ناظر مالی و سازمان امور مالیاتی به روشنی تعیین شده
اس��ت .بدیهی است مؤسس��ات خیریه به عنوان یکی از انواع
س��ازمانهای مردمنهاد چنانچه تکالیف و وظایف قانونی فوق
را در زمانهای تعیین ش��ده در قانون رعایت نکنند ،موفق به
تمدی��د پروانه فعالیت خود نمیش��وند و با عدم صدور پروانه
قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود .لذا میتوان نتیجه گرفت؛
مؤسس��ات خیریه که در حال فعالیت رسمی و آشکار هستند
تکالیف قانونی خود را تاکنون به صورت مستمر انجام داده اند
و فعالی��ت آنها در چارچوب قوانین جاری کش��ور مورد تأیید
مراجع قانونی ناظر بر فعالیت آنها است.
دوم نظارت توسط نهادهای تخصصی غیر رسمی
از آنج��ا که کمک کنندگان خصوص��اً کمک کنندگان حقیقی
(اش��خاص) ممکن اس��ت به صورت عام فاقد مهارتهای الزم
برای بررس��ی و تحلیل گزارشهای رس��می و یا گزارشهای
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عملکرد مؤسسات باشند ،سازمانهایی که به آنها طرف سوم
( )Third Partyگفته میش��ود به عنوان نظارت کنندگان
غیر رس��می ،بی طرف ،متخصص و مورد اعتماد افکار عمومی
به تعریف شاخصهای عملکردی برای این مؤسسات و سپس
اندازهگیری این شاخصها در سازمانها و گزارش دهی آنها در
مقایسه با مقادیر اس��تاندارد آن شاخصها میپردازند .توجه به
ش��اخصهای بینالمللی و ملی حاکم بر مؤسسات مردمنهاد یا
مؤسس��ات غیر دولتی میتواند کمک کنن��دگان را از کارآیی و
اثربخشي این سازمانها در تبدیل منابع مالی اهدا شده توسط
اهداکنندگان به خدمات مورد نیاز گروههای هدف مطمئن سازد.

با پذیرش مدل پیش�نهادی ش�ما ،باید به توضیح
کاملتر از چگونگی اعتماد خیرین یا به بیان ش�ما
کمک کنندگان در قالب این مدل بپردازیم.

نظارت مراجع قانونی و نظارت ناظران غیر رس��می به تولید
گزارشهای اس��تانداردی منجر میگ��ردد که توجه مردم به
عن��وان تأمین کنندگان منابع مالی س��ازمانهای مردمنهاد
به این گزارشها ،حایز اهمیت زیادی است .کمک کنندگان
در ص��ورت دارا بودن مهارتهای تخصص��ی الزم میتوانند
با بررس��ی اساس��نامه این مؤسس��ات و اهداف تعیین شده
برای آنها و بررس��ی صورتهای مالی رس��می این مؤسسات
و همچنین بررس��ی گزارش حس��ابرس رسمی در رسیدگی
به صورتهای مالی از ترکی��ب عواید و هزینه آنها و انطباق
هزینهه��ا با اهداف اطمینان یابن��د .کمک کنندگان عمومی
میتوانند با توجه به گزارشهای س��ازمانهای غیر رس��می
ب��ی طرف در زمینه ش��اخصهای بینالملل��ی و ملی حاکم
بر مؤسس��ات مردمنهاد یا مؤسس��ات غی��ر دولتی از کارآیی
و اثربخش��ي این س��ازمانها در تبدیل منابع مالی اهدا شده
توس��ط اهداکنندگان به خدمات م��ورد نیاز گروههای هدف
مطمئن ش��وند و کس��ب اعتماد کنند.

بهنظرمیرسداینبخشنیازمندتوضیحبیشتریاست.

اج��ازه دهید توضیح بیش��تر را در قالب یک مثال بیان کنم.
شما به عنوان یک مصرف کننده عمومی ممکن است قوانین
حاکم بر فیزیک الکتریس��یته و مهندس��ی برق را نشناسید.
ام��ا هنگامی که قصد خرید یک وس��یله برق��ی را دارید ،از
طری��ق برچس��ب مصرف ان��رژی و کالس اعالم��ی بر روی
آن ب��ه خوب��ی درک میکنید که وس��یله برقی با کالس A
نس��بت به وس��یله برقی ب��ا کالس  ،Bهزین��ه کمتری را به
سبد هزینه ش��ما تحمیل میکند .این بدین معنی است که
گروهی متخصص آگاه و بی طرف (به عنوان مثال مؤسس��ه
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی) کمیتی فیزیکی مانند اتالف
ان��رژی الکتریکی را ب��ه کمیتی قابل درک ب��رای عموم که
هزینه میباش��د تبدی��ل نموده و ب��ر روی آن گزارش دهی
میکنن��د .این گزارش یک��ی از مبانی تصمیم گیری خریدار
در هنگام خرید یک محصول برقی اس��ت که در کنار س��ایر
مبان��ی مانند نیاز ،زیبایی ،کارآی��ی و برند بر تصمیم گیری
نهایی خریدار اثر میگذارد .حال فرض کنید ش��ما به عنوان
یک فر ِد عالقهمند به مدرس��ه س��ازی ،قص��د کمک به یک
مؤسس��ه خیریه در موضوع مدرس��ه سازی را دارید .بدیهی
اس��ت ضمن عالقمن��دی به انج��ام ای��ن کار از طریق یک
مؤسس��ه خاص و یا در یک شهر خاص ،دغدغه اساسی شما
به عنوان ی��ک خیر اطمینان از تبدیل اثربخش و پایدار این
کم��ک به هدف مورد نظرتان با کمترین هزینه باالس��ری و
بیشترین ارزش افزوده است .بررسی عملکرد مؤسسات پیش
روی شما از طریق گزارشهای رسمی و یا مشاهده مستقیم
عملکرد آنها اگر چه الزم و ضروری اس��ت اما ممکن اس��ت
به کفایت اطالعات برای تصمیمگیری منجر نش��ود .در این
ش��رایط گزارش ش��اخصهای عملکردی میتواند اطالعات
کافی برای تصمیمگیری را به صورت س��ریع و کاربردی در
اختیار ش��ما قرار دهد.
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این نوع اطالعات در کجا قابل دسترسی است؟

س��ؤال ش��ما ،ما را به صورت غیر مس��تقیم وارد بخش سوم
توضیحات نمود .جایگاه درس��ت دسترس��ی به این اطالعات
نظارتی ش��امل نوع اول و دوم(که در باال توضیح داده ش��د)،
نقاط تماس یک س��ازمان مردمنهاد ب��ا جامعه به صورت عام
اس��ت .این اطالعات باید هم��واره به ص��ورت کامل و بدون
ویرایش و جرح وتعدیل در دفتر مرکزی و کلیه دفاتر سازمان
موجود و در دس��ترس مراجعه کنندگان باشد .این گزارشها
باید در وب س��ایت رسمی س��ازمان بدون هرگونه ویرایش و
حک و اصالح موجود و در دس��ترس بازدیدکنندگان باش��د.
اطالع رس��انی دورهای این اطالعات در ارتباطات س��ازمان با
کمک کنندگان مانند برنامههای جمعآوری کمک ،نش��ریات
درون س��ازمانی و ب��رون س��ازمانی بای��د بخش��ی دائمی از
برنامههای جاری ارتباطات سازمانی باشد.

در این مرحله و پس از توضیح این سه گروه اقدام،
جمعبندی از موضوع ارائه فرمایید.
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در ش��کلگیری تصمی��م صحیح ب��رای کم��ک اثربخش به
یک س��ازمان مردمنهاد یا خیریه س��ه گروه درگیر هستند.
س��ازمانهای رسمی و غیر رس��می نظارت کننده بر عملکرد
س��ازمانهای مردمنهاد که باید نظارتهای خود را به صورت
مس��تمر و دقیق انج��ام داده و گزارشه��ای آن را در نهایت
ش��فافیت اطالعرس��انی نمایند .س��ازمانهای مردمنهاد نیز
موظف هستند به منظور اعتمادسازی برای کمک کنندگان،
گزارشه��ای عملک��رد خ��ود را در نهایت ش��فافیت از تمام
راهه��ای ممکن در معرض دی��د کمک کنندگان قرار دهند و
البته ضروری اس��ت کمککنندگان نیز به عنوان گروه س��وم
بر اساس این اطالعات که دو طرف دیگر در چارچوب وظایف
خود گرد آوردهان��د ،تصمیمگیری نمایند .عملکرد کامل این
چرخه میتوان��د به به��رهوری بهتر ظرفیته��ای اجتماعی

موجود در جوامع مدنی که تأمین کننده منابع س��ازمانهای
مردمنهاد هستند ،منجر گردد.
امید است ترکیب این دو زاویه نظارت بر عملکرد مؤسسات
خیریه در کنار افزایش س��طح مس��ئولیت پذیری سازمانها
در دو موض��وع ش��فافیت و پاس��خگویی در کن��ار افزایش
س��طح حساس��یت نیکوکاران ،جامعه را قادر سازد بر اساس
منطق و احس��اس و نه فقط بر اس��اس احس��اس به ارزیابی
س��ازمانهای مردمنهاد بپردازند .چنین نظارتی که شفافیت
و پاسخگویی سازمانهای مردمنهاد شرط اساسی تحقق آن
است ،زمینه ساز فعال شدن ظرفیت بزرگ جامعه مدنی در
حل مشکالت جامعه خواهد بود که ضرورتی اجتناب ناپذیر
برای جوامع میباشد.

از زاویه مدلی که در این بحث ارائه نمودید ،اقدامات
انجام ش�ده در مؤسس�ه خیریه محک را در انجام
وظایفش در موضوع اعتماد سازی توضیح دهید.
مؤسس��ه خیری��ه مح��ک در چارچ��وب بیانی��ه ارزش خود،
فعالیتهای��ش را بر اس��اس حفظ و ارتقای چه��ار ارزش زیر
تنظیم مینماید:

ش��فافیت :قابل رؤيت ب��ودن هر اطالعاتی درم��ورد کارآیی و
اثربخشی سازمان بدون هرگونه حك و اصالح براي اطالع كليه
ذيربطان سازمان.
پاسخگویی :پيش قدم ش��دن در برطرف كردن ابهام ذهني و
نياز اطالعاتي ذيربطان در مورد وضعيت سازمان و عملكرد آن
و موقعیت ذيربط در ارتباط با سازمان.
قدرشناسی :محک با درک این واقعیت که کلیه اعمال سازنده
ذيربطان در دس��تیابی مؤسسه به اهدافش موثر است ،از کلیه
اقدام��ات ذيربطان خود در هر س��طحی اع��م از انجام وظیفه،
بخشش و گذشت متناسب با سطح آن قدردانی مینماید.
زیبایی شناس��ی :توجه به هماهنگی میان اج��زا با کل در دو
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بعد ظاهری و باطني اس��ت .از س��وي ديگر زيبايي شناسي به
معني يكپارچگي و ثبات رفتار س��ازمان و غير گزينشي بودن
اين رفتار است.

به عنوان اولین سازمان مردمنهاد در منطقه خاورمیانه موفق
به کس��ب گواهینامه این استاندارد شده است .از آن تاریخ تا
کنون در ش��ش ممیزی انجام ش��ده توسط این شرکت و در
چارچوب این اس��تاندارد امتیاز محک با رشد تدریجی از 74
 %در س��ال  2007به  % 92/4در سال  2013رسیده است.
همچنین بر اس��اس ممیز ی Benchmarks of Benc h
 markکه توس��ط این ش��رکت بر روی تمام س��ازمانهای
مردمنهاد ش��رکت کننده در ممیزی صورت میگیرد ،محک
در س��ال  2013در بی��ن  263س��ازمان مردمنهاد در جهان
حائز رتبه دهم بوده اس��ت.

در ع��دم وج��ود اس��تانداردهای مل��ی در زمین��ه ارزیابی
س��ازمانهای مردمنهاد ،مؤسس��ه خیریه محک خود را به
ط��ور داوطلبانه در مع��رض ممیزی اس��تاندارد بینالمللی
 NGO Benchmarkingکه توس��ط ش��رکت بازرسی
بینالمللی SGSس��وییس انجام میش��ود قرار داده است و

همچنین مؤسس��ه محک در س��ال  2014برنامه توسعه دو
س��اله خود را به ط��ور داوطلبانه در مع��رض ممیزی انجمن
بینالملل��ی مدیریت پروژه( )IPMAق��رار داد که به عنوان
تنه��ا پروژه در س��طح جهان که حائز ورود ب��ه مرحله فینال
بود شناس��ایی گردید و در این مرحله نیز به اخذ نشان زرین

بر اساس تعریف ارائه شده برای دو ارزش شفافیت و پاسخگویی،
مؤسسه محک هر س��ال پس از جلسه مجمع عمومی ساالنه،
گزارش عملکرد ،صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل
و بازرس قانونی را که عضو جامعه حسابداران رسمی میباشند
به دو زبان فارس��ی و انگلیسی بر روی وب سایت رسمی خود
ق��رار میده��د و خالصه آن را نیز در خبرنام��ه و گزارشهای
ساالنه به دو زبان منتشر می کند.
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پروژههای بشر دوستانه در سطح جهان نائل گردید.
موارد فوق نیز در وبس��ایت و کانالهای اطالع رسانی محک
در مع��رض دید افکار عمومی ب��ه طور عام و کمک کنندگان
مح��ک به طور خاص قرار گرفته اس��ت .همچنین در تمامی
برنامههایی که به منظور جلب مش��ارکتهای مردمی برگزار
میش��ود (مانن��د بازارهای خیریه و مراس��م روزی با محک)
عواید خالص آن برنامه به شکل شفاف در اخبار مربوط اطالع
رسانی میگردد.
در کنار ای��ن کانالهای تخصصی ،به منظور بازدید میدانی
آح��اد جامعه از عملکرد س��ازمانی که خود بن��ا نهاده و با
ت��داوم مشارکتش��ان اداره اش میکنن��د ،ام��کان بازدی��د
از فعالی��ت مؤسس��ه خیریه و بیمارس��تان ف��وق تخصصی
س��رطان کودکان محک در روزهای کاری فراهم اس��ت و
اف��راد میتوانند ترجیح��اً با تنظیم وقت قبل��ی با تماس با
ش��ماره  23501210از مح��ک بازدید ک��رده و از نزدیک
شاهد فعالیتهای محک باشند.

ب�ا توجه به مدلي ك�ه ارائه گردي�د و اقداماتي كه
محك ب�راي تحق�ق ش�فافيت و پاس�خگويي در
چارچوب اين مدل انج�ام ميدهد ،تصور ميكنيد
ك�ه نقاط ضعف محك براي رس�يدن به كاملترين
شيوه ارائه اين مدل در چه مواردی است؟ مشكالت
ش�ما براي رفع اين نقاط ضعف چيست و چه افراد
و گروههايي ميتوانند شما را در رفع اين مشكالت
كمك كنند؟
مهمترين مش��كل محك در دو بخش قابل بررس��ي اس��ت:
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بخش اول عدم وجود اس��تانداردهاي ملي در زمينه عملكرد
سازمانهاي مردمنهاد اس��ت كه بر اساس الزامات فرهنگي

و اجتماع��ي جامع��ه ايران طراحي ش��ده باش��د و اميدوارم
س��ازمانها مس��ئول در اين زمينه اقدامات زيربنايي جهت
تعريف اين اس��تانداردها را آغاز نمايد .بديهي است مؤسسه
مح��ك با تكيه بر  25س��ال فعاليت در اي��ن حوزه آمادگی
ارائه هرگونه مش��ورت در اين زمينه ب��رای اعتالی موضوع
نظ��ارت بر فعالیت س��ازمان ه��ای مردم نهاد در کش��ور را
خواهد داش��ت.
دومين بخش كه نميتوان به عنوان نقطه ضعف به آن اش��اره
نم��ود ،بلكه ي��ك فرصت بهبود تلقي ميگردد ،دس��تيابي به
زير س��اختها و بس��ترهاي ارتباطات ديجيتال جهت ارتقای
سطح ارتباطات با ذيربطان است كه ميتواند به افزايش دامنه
شفافيت سازمان منجر گردد .همچنین بهرهمندی از همراهی
مس��تدام رسانهها و به ویژه رس��انه ملی میتواند محک را در
عمل به وظیفه اطالع رسانی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی
به جامعه یاری کند.

با تشکر از توضیحات ارائه شده ،پیشنهاد میکنم
مصاحبه بعدی را به توضیح اس�تانداردهایی که از
آنه�ا نام بردی�د ،اختصاص دهیم تا ش�اخصهای
ای�ن اس�تانداردها و اهمی�ت رعای�ت آنه�ا برای
خوانندگان روش�ن شود و تنها به شنیدن نام آنها
بسنده نشود.
من هم از شما تشکر میکنم و با کمال میل در خدمت شما
خواهم بود .در پایان از خوانندگان محترم خبرنامه قدردانی
نم��وده و در خواس��ت میکنم نظرات خ��ود را در ارتباط با
م��وارد مطروحه در این س��ری از گفتگوه��ا از طریق ایمیل
 khabarnameh@mahak-charity.orgبا مؤسس��ه
محک در میان گذارند.

ویژه نامه خبرنامه شماره 60

پيام سردبیر
از  4صفحه سیاه و سفید تا  64صفحه تمام رنگی

نخس��تين ش��ماره خبرنامه محك زمس��تان  1372در چهار
صفحه به قطع كوچك منتشر شد .پس از  22سال شصتمين
شماره خبرنامه در برابر شماست .تغيير و دگرگوني اي كه در
خبرنامه پديد آمده نمايانگر تحول و پيشرفت محك در بيش
از دو دهه است .درآن زمان يك خبرنامه كوچك چهار صفحه اي
كه بعدا ً صفحاتي به آن افزوده ش��د براي درج خبرهاي محك
كفايت مي كرد ،اما امروز به دليل گسترش و تنوع فعاليت هاي
مح��ك گاهي صفحات خبرنامه ب��راي ارائه كليه خبرها كافي
نيست ،خوشبختانه سايت محك نيز كه شـماره هاي خبرنامه
را ارائه مي دهد خبرهاي محك را هم سريع و مرتب به آگاهي
عالقه مندان مي رساند.
تيراژ نخس��تين خبرنامه محك تنها  50نسخه بود .امروز اين
تيراژ چند صد برابر شده و روی صفحه كامپيوتر نيز چند هزار
بازديد كننده دارد .در اين ش��ماره در بخش ويژه گزيده اي از
مطالب شماره هاي خبرنامه ساليان پيش محك را آورده ايم.
خواندن اين گزيده ها نشان مي دهد كه محك چه دوراني را
پش��ت سرگذاشته و به چه موفقيت هايي دست يافته است و
براي ياوران نخس��تين محك جويبار خاطره ای است از بيش
از  20س��ال گذر عمر .در پايان اين یادداشت ضرروت دارد از
كليه همكاراني كه از نخستين شماره خبرنامه محك تا امروز
در تهيه و ارائه آن كوشش كرده اند قدرداني گردد .اميدواريم
خبرنامه همچنان پيك خبرهاي خوش اين مؤسسه باشد.
فرخ امیرفریار
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ویژه

مروری بر چند خبرنامه قدیمی

خبرنامه شماره  - 1سال  - 1372صفحه 1
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خبرنامه شماره  - 1سال  - 1372صفحه 2
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خبرنامه شماره  - 1سال  - 1372صفحه 3

خبرنامه شماره  - 1سال  - 1372صفحه 4
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اخبار نامه خبرنامه شماره 60
ویژه

خبرنامه شماره  18و  19محک  -سال  - 1379تولد  6سالگی خبرنامه
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خبرنامه شماره  20محک  -سال  - 1379پنجمین سالروز ایجاد گروه جوان
محک که با عشق و تالش دوران جوانی همراه کودکان مبتال به سرطان هستند.
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اخبار نامه خبرنامه شماره 60
ویژه

خبرنامه شماره  24محک  -سال  - 1380آرزوهای آن روزهایمان با همت
بلند مردمان این سرزمین امروز تحقق یافته است.
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خبرنامه شماره  25محک  -سال  - 1381گزارش اولین جشن قلک شکانی که
در ساختمان اصلی محک در دارآباد برگزار شد.
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اخبار نامه خبرنامه شماره 60
ویژه

خبرنامه شماره  27محک  -سال  - 1382پیام مدیرعامل وقت
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اخبار

اخـبار
اهداي نشان عالي هنر براي صلح به بنيانگذار محك
پیام امید به کودکان جهان
بازدید قهرمانان نجات از محک
دیدار خادمان امام رضا (ع) با کودکان محک و خانواده هایشان
ارزشمندترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران و شاید هم جهان در محک امضا شد
افتتاحیه هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی  -سنتی در محک
قلک ساختمان جدید محک در هفدهمین بازار قلک شکان
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اخبار

اهداي نش�ان عالي هنر براي صلح به
بنيانگذار محك

در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره هنر برای
صلح ،نش�ان عالی این جش�نواره به سعیده قدس
بنیانگذار مؤسس�ه خیریه محک به پاس  25س�ال
تالش انسان دوستانه و خیرخواهانه تعلق گرفت.
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بنیانگ��ذار محک در این مراس��م اعتماد مردم ایران نس��بت
به این مؤسس��ه م��ردم نه��اد را دلیل و س��رمایه اصلی در
ارائه خدمات به کودکان مبتال به س��رطان دانس��ت و گفت:
«تداوم حمایت از کودکان مبتال به س��رطان منوط به تداوم
این س��رمایه ارزش��مند اس��ت که مؤسس��ه خیریه محک با
رعایت دو اصل ش��فافیت و پاس��خگویی تالش میکند تا به
پاسداشت اعتماد مردم همت کند .ما تالش میکنیم تا روند
فعالیته��ای محک را همواره از روشهای گوناگون همچون
بهرهمندی از همراهی یاورانمان در رسانهها ،درج اطالعات
در رس��انههای اختصاصی مح��ک و برقراری برنامه بازدید از

فعالیتهای مؤسسه و بیمارستان محک به تمامی ذیربطان
اطالع رس��انیکنیم .گزارش ریز صورتهای مالی ،گزارش
بازرس و حس��ابرس مس��تقل و اخبار و رویدادهای محک
همواره در وبس��ایت این مؤسس��ه قابل دسترس��ی است و
مخاطب��ان ما میتوانند از همین طری��ق از عملکرد محک
مطلع شوند».
ارتق�ای ش�اخصهای اجتماع�ی با آم�وزش مفاهیم
انس�انی به کودکان
بنیانگذار محک در این مراسم به شرایط اجتماعی روز ایران
اش��اره کرد و گف��ت« :ارتقای ش��اخصهای اجتماعی برای
میهن ما ،به عنوان دارن��دگان قدیمیترین آیین فرهنگی-
اخالقی دنیا ،اهمیت ویژهای دارد و میبایست برای حمایت
از ف��ردای ایران ،در حوزه آم��وزش دغدغههای اجتماعی به
کودکان برنامه ریزی کرده ت��ا از ظرفیتهای جامعه مدنی
برای حل مشکالت استفاده شود .موسسه محک نیز همواره
به گس��ترش فرهنگ نوع دوس��تی در میان یاوران کوچک
خود اندیش��یده و قدردان تمامی والدین و مربیان است که
مشق انسانیت را به فرزندان عزیزمان میآموزند».
صلح خ�ود را به
بنیانگ�ذار محک نش�ان هن�ر برای
ِ
بنیانگذارآنکولوژیاطف�الدرای�رانتقدی�مک�رد
نش��ان عالی هنر برای صلح در سومین دوره این جشنواره
به س��عیده قدس بنیانگذار موسس��ه خیریه محک ،جالل
ستاری نویسنده و پژوهشگر ،علیرضا مشایخی موسیقیدان
و حس��ن روحانی رییس جمهور ایران اهدا ش��د.
س��عیده قدس نش��ان دریافتی خود را به پروفس��ور پروانه
وث��وق بنیانگذار آنکولوژی اطفال در ای��ران و رئیس فقید
هی��أت امنای محک اه��دا کرد و ابراز امی��دواری کرد که
مس��یر فرهیختگان نیک اندیش��ی همچون پروانه وثوق در
خدمت به انسانهای دردمند همواره جاودان بماند.

اخبار

سعیده قدس گفت« :امیدوارم که مردم و یاوران ما همواره
دغدغه کودکان مبتال به س��رطان را داش��ته باش��ند .ما به
عن��وان یک مؤسس��ه خیریه که فعالیته��ای آن مرتبط با
س��رطان کودکان است ،در نام خود از کلمه مبارزه استفاده
نکردهای��م و ب��ه ج��ای آن عن��وان حمایت از ک��ودکان را
برگزیدهایم .این میتواند ارتباطی میان فعالیتهای محک،
مفهوم صلح و کودک باشد».
دستان کوچک فرزندان محک روز خداحافظی جهان
با س�رطان را ترس�یم کرد
در س��ومین دوره از جش��نواره هنر برای صل��ح ،تابلویی که
کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت مؤسسه خیریه محک
نقاش��ی کرده بودند به نمایش عمومی درآمد .نگاه بدون مرز
کودکان محک در این اثر م��ورد توجه صاحب نظران ،اهالی
فرهن��گ و هنر و بازدیدکنن��دگان قرار گرف��ت .ویدئویی از
مراحل تهیه این نقاش��ی در مراس��م اختتامیه سومین دوره
جش��نواره هنر برای صلح به نمایش درآم��د .این تابلو که به
صورت دس��ته جمعی در محک نقاش��ی ش��د توسط استاد
نصراهلل افجهای خریداری شد و مجددا ً به محک اهدا گردید.
ن��ام این تابلو «روزی ک��ه همه کودکان جهان با س��رطان

خداحافظی میکنند» اس��ت .در ای��ن تابلو کودکان محک با
مش��ارکت مربیان داوطلب محک ،نمایش��ی از همبستگی و
همراه��ی مردمان��ی از تمامی رنگها ،ملیته��ا و فرهنگها
را به تصویر کش��یدند که در روزی شاد خداحافظی جهان با
سرطان را جشن خواهند گرفت.
مح��ک باور دارد ،تصویری که ام��روز فرزندانش با رنگهای
از جنس امید و زندگی ب��ر این تابلو نقش کردهاند ،روزی با
مشارکت تمامی انس��انهای نیکوکار از سراسر جهان محقق
خواه��د ش��د و در آن روز به ش��کرانه س�لامتی فرزندانمان
جشنی شاد را همراه هم برپا میکنیم.

فیلم کوتاهی از این رویداد را می توانید
از طریق  QRکد باال مش��اهده نمایید.
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اخبار

پیام امید به کودکان جهان

دو گردشگر ایتالیایی با پیام «هیچ آرزویی دست
نیافتن�ی نیس�ت» روز دوش�نبه  23ش�هریور در
ش�صت و دومین روز از س�فر خیرخواهانه خود به
دیدار کودکان مبتال به سرطان در بیمارستان فوق
تخصصی محک آمدند.
جهانگردان اميد به ايستگاه محك رسيدند
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این دو جوان تحقق آرزويشان را با كودكان محك شريك شدند.

آنها که آرزو داش��تند با یک ماشین فیات  500که ساخت سال
 1965اس��ت به جهانگردی بپردازند ،تصمیم گرفتند در مس��یر
محقق کردن آرزویش��ان پی��ام امید را به ک��ودکان بیمار جهان
برسانند .آنها در طول مسیر خود از شهر تورين در ايتاليا به مقصد
توكيو در ژاپن قصد دارند در  13بیمارستان از  13کشور با کودکان
بیمار دیدارکنند .این دو جوان ،بیمارستان فوق تخصصی سرطان
کودکان محک را به عنوان مقصد رس��اندن پیام خود به کودکان
بیمار ایران انتخاب کردند .دو گردشگر ایتالیا در ابتدای ورود خود

اخبار
به ایران وارد شهر تبریز شدند و پس از گذشتن از کرانه دریای
خزر به تهران رس��یدند .همزمان با رسیدن آنها به بیمارستان
فوق تخصصی محک تعدادی از کودکان و خانوادههای آنها به
اس��تقبال مهمانان خود رفتند .این دو گردشگر نمادی از تمام
بیمارس��تانهایی ک��ه پیش از این به آنها س��ر زده بودند را به
ماشین فیات خود نصب کرده بودند .پس از آنکه کودکان محک
با این ماش��ین قدیمی کوچک عکس ی��ادگاری گرفتند ،نماد
مؤسسه خیریه محک نیز به ماشین آنها اضافه شد.

حضور تيم ملي اسكيت ايران

تيم ملي اس��كيت اگرس��يو ايران براي استقبال از اين دو جوان
ايتاليايي حضور داشتند و آنها را از تپه دارآباد تا بيمارستان محك
همراهي كردند .در ادامه مراسم كه در سالن چند منظوره مؤسسه
خيريه محك برگزار ش��د اسكيتبازان حركات آكروباتيك اجرا
كردند و كودكان محك از اجرای آنها بسيار هيجان زده شدند.

نقاش�ی کودکان محک ب�ا پيام اميد ب�ه كودكان
بيمار جهان

این دو گردش��گر قصد دارند پس از بازگشت در شهر تورين
ايتاليا نمايش��گاهي از نقاش��ي ك��ودكان بيمار ب��ر پا كنند.
کودکان محک به همراه خانوادههایشان به استقبال مهمانان
ایتالیایی خود رفتند .س��پس همراه آنها در اقامتگاه دور ميز
بزرگي جمع ش��دند و نقاشي كشيدند و پیام اميد خود را با
نقاشیهایشان به کودکان بیمار جهان رساندند و برای همه
دوستان کوچکشان آرزوی سالمتی کردند.

س�لامتی را به آنها هدیه دهند و در مس��یر مبارزه با بیماری
همراهی شان کنند.
ایمان داریم با وج��ود همراهان نیکوکارمان تا روزی که جهان
برای همیش��ه با س��رطان خداحافظی کند ،کودکان مبتال به
سرطان در مسیر درمان تنها نخواهند ماند.

همراهي نيكوكاران براي خداحافظي با سرطان

محك قدردان تمامی انس��انهایی است که در سراسر جهان
با هر جایگاه و مش��غله و عالقهای ک��ودکان بیمار را فراموش
نمیکنند و میکوش��ند تا با قدمی یا قلمی یا درمی ،امید به

فیلم کوتاهی از این رویداد را می توانید
از طریق  QRکد باال مش��اهده نمایید.
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گزارش
اخبار

بازديد قهرمانان نجات از محك
آتش نشان های منطقه  3به مناسبت روز آتشنشان
از مؤسس�ه خیریه محک بازدید کردند و با فعالیت
مؤسس�ه خیری�ه و بیمارس�تان ف�وق تخصصی
سرطان کودکان محک آشنا شدند.
در ابتدای این برنامه گروه آتشنش��انان با آراسب احمدیان،
مدیرعامل مؤسس��ه خیریه محک دی��دار کردند .احمدیان
ضم��ن خوشآمدگوی��ی و تقدیر از حضور آتشنش��انان در
مح��ک به ارزش توجه گروهه��ای مختلف به کودکان مبتال
به سرطان و عالقه کودکان به شغل آتشنشانی اشاره کرد و
از شادی کودکان محک به خاطر دیدن قهرمانانشان گفت.
آتشنش��انان ب��رای دیدار با ک��ودکان مبتال به س��رطان به
اقامت��گاه رفتند .ک��ودکان محک که با دیدن ماش��ینها و
لباس آنها بس��یار هیجان زده بودند برای آتشنشانها شعر
خواندند ،در کنار آنها نقاش��ی کشیدند و کاردستی درست
کردند .یکی از اعضای گروه درباره آتشنشانی و فعالیتهای
آن به ک��ودکان و خانوادههای آنها توضیحاتی داد .مهمانان
محک اس��باببازیهایی به ش��کل کپس��ول آتشنشانی به
همراه داش��تند و کودکان ب��ا این اس��باب بازیها و لباس
آتشنشانی عکس یادگاری گرفتند.
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ک��ودکان مح��ک در این مراس��م آموختند ک��ه چگونه در
مواقع اضطراری از طریق ش��ماره  125با آتشنشانی تماس
بگیرن��د .قهرمانان نجات نح��وه حفاظت کودکان از خود در
برابر حوادث غیر منتظره را نیز برای کودکان و خانواده آنها

توضیح دادند .در انتهای این بازدید تابلوی نقاش��ی قهرمانان
کوچک محک از ماشین آتشنشانی و آتشنشانها به قهرمانان
نجات اهدا شد.
محک در برابر تمامی انس��انهایی که دغدغه آرامش و امنیت
هم نوعانشان را دارند ،ادای احترام میکند.

اخبار

ديدار خادم�ان امام رضا (ع) با كودكان
محك و خانوادههايشان

خادم�ان حرم امام رضا (ع) ب�راي ديدار با كودكان
محك و خانوادههايشان به بيمارستان محك آمدند.
خادمان براي چهارمين سال متوالي با آمدنشان آرامش را به
مح��ك آوردند و براي ديدار با كودكان و خانوادههايش��ان به
تمام بخشهاي بیمارستان و اقامتگاه رفتند .آنها شهریور ماه
به مناسبت میالد امام رضا (ع) با پرچم متبرك شده حرم و
حض��ور آرامش بخش خود به تك تك اتاقها س��ر زدند و به
کودکان قول دادند در حرم برايشان دعا كنند تا آرزوهايشان
برآورده شود.
توجه به مناس��بتها و باورهاي مذهبي و ملی در كنار فراهم
آوردن بهترين امكانات درماني يكي از وظايف مؤسسه خيريه

محك است تا كودكان مس��ير درمان را شادمانهتر طي كرده
و خانوادهه��ا بدون هيچ دغدغهاي فقط به درمان فرزندش��ان
فكر كنند و خود را به شرایط عادی زندگی نزدیکتر ببینند.
در اقامتگاه محك كه محل اس��كان خانواده كودكاني اس��ت
كه از شهرس��تان براي درم��ان به تهران مراجع��ه میکنند،
خانوادهها كنار هم جمع شدند و با دعايي كه يكي از خادمان
با صداي بلند ميخواند همراه شدند و از ته دل براي سالمتي
فرزندانشان دعا كردند.
مح��ک هم��واره به دنبال آن اس��ت ک��ه امید را ب��ه زندگی
فرزندانش و خانوادههای آنها پیوند بزند .حضور خادمان حرم
ام��ام رض��ا (ع) یکی از همین بارقههای امید اس��ت که باعث
دلگرمي خانوادهها ش��د تا اس��توار تر در كنار فرزندانش��ان با
سرطان مبارزه كنند.
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اخبار

ارزشمندترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران
و شايد هم جهان در محك امضا شد
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جواد نکون�ام ،فریدون زندی ،کری�م انصاریفرد،
پژمان منتظری ،هاش�م بی�گ زاده و کاظم برجلو
بازیکنان فوتبال ایران روز شنبه  20تیر ماه 1394
با ارزشترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران و ش�اید
هم جهان را امضا کردند .طرف دوم قرارداد کودکان
مبتال به سرطان محک بودند .اين اولين باري نبود
كه نكون�ام ،زندي و برجلو براي دي�دار با كودكان
مبتال به س�رطان در محك حاضر ميشدند .همين
دو ماه پي�ش بود كه زندي براي مالقات با كودكان
به محك آمده بود .نکونام هم بارها به محک آمده
و کاپیتان تیم کودکان در جام نوعدوس�تی بود .به
گفته نكونام ديدار روز ش�نبه  20تیر به پيش�نهاد
پژمان منتظري شکل گرفت.

در این قرارداد قهرمانان فوتبال کشورمان عضو خانواده بزرگ
محک ش��دند و نس��بت به کودکان مبتال به س��رطان متعهد
ش��دند كه آنان را هرگز فراموش نكرده و پيوند دوستيش��ان
را هميش��گي كنند .قهرمانان فوتبال قول دادند تا براي بازي
و ش��اد كردن كودكان هر  3ماه یکبار به دیدارش��ان بيايند و
ديگر دوستانش��ان را نيز با محك آش��نا كرده و ايش��ان را به
بازديد از این مؤسسه تشويق کرده و به خانواده بزرگ محك
پیوند دهند.
اي��ن قرارداد در حضور بنيانگذار و مديرعامل محك ،جمعي از
خبرنگاران و كودكان محك و خانوادههاي ايش��ان در  4بند به
امضا رس��يد .مفاد اين قرارداد تماماً بر پايه عش��ق به همنوع و
مهرورزي است و بي شك ارزشمندترين قرارداد تاريخ فوتبال
ايران و شايد هم جهان مي باشد.

اخبار
فوتبالیس��تش را هم به محک میآورد تا ما با او هم دوس��ت
شویم و او را هم عمو صدا کنیم.
ماده ( )4مدت قرارداد
این ماده از تاریخ  94/4/20لغایت همیشه معتبر است .التزام
طرفین به آن الزم االجراست.

جوادنکونام:اميدوارمحسرفاقتبيناعضايتيمملي
سبب ترويج كمك به كودكان مبتال به سرطان باشد

در بندهاي این قرار داد آمده است:
ماده ( )1موضوع قرارداد
عبارت اس��ت از عضویت آق��ای  .......................در بین اعضای
خان��واده بزرگ محک ،مطاب��ق قوانین و مق��ررات آدم های
خوب و مهربون ،به منظور دوستی بیشتر و همیشگی عمو با
کودکان محک.
ماده ( )2موضوع قرارداد
عمو از این به بعد هر چند وقت یکبار به دوس��تان کوچکش
فوتبالدستی
در محک س��ر میزند تا ما با او گل کوچیک و
ِ
بازی کنیم و عکس بگیریم.
ماده ( )3موضوع قرارداد
عم��و از این به بعد هر  3ماه یکبار چند تا دیگه از دوس��تای

مدي��ر عامل مؤسس��ه خيريه محك ضمن خوش��امدگويي به
اعضاي تيم ملي فوتبال از حضورش��ان در کنار فرزندان محک
قدردان��ي كرد و گفت« :حضور ورزش��كاران در محك نش��انه
اين اس��ت كه مس��ئوليت اجتماعي در بين افراد سرش��ناش
نيز بس��يار مورد اهميت اس��ت .در محك ما س��عي ميكنيم
در فضاي بيمارس��تان حال و ه��وای كودكي را برای كودكان
مبتال به س��رطان همواره زنده نگه داريم و حضور ورزشكاران
و افراد محبوب ما را در س��اختن روزهایی شاد برای فرزندان
کوچکم��ان در محک یاری میدهد و موجب باال رفتن روحیه
امید و مبارزه در مس��یر درمان میشود .بسيار خرسنديم كه
با حضور فوتبالیس��تهای عزیزمان ش��ور و شوقی پر از عشق
و محبت را در بخشهاي بس��تري بيمارس��تان محك ش��اهد
هستیم و قراردادی که ریشه در عشق و انسان دوستی دارد را
زیر این سقف امضا کردیم».
سعيده قدس بنيانگذار محك در جمع اعضاي تيم ملي حضور
ياف��ت و ضمن قدرداني از حضور جوانان ورزش��کار ایران زمین
گفت« :ديدن ش��ما ورزشكاران و اس��طورههاي ملي به ما این
آرامش و اطمینان را ميدهد که عشق روزافزوني در بين جوانان
ما در خصوص حوزه خیریه در حال ش��كلگيري است كه اين
عشق براي آباد كردن اين مرز و بوم به بار خواهد نشست».
جواد نكونام كاپيتان تيم ملي در نشست خبري در حاشیه این
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اخبار
قرارداد انسان دوس��تانه گفت« :همه تالش تيم ملي فوتبال
ایران براي خوشحال كردن هموطنان است .اميدواريم بتوانيم
با تالش��مان لبخند رضايت را بر لبان مردم عزیزمان بياوريم.
از اينكه در محك هستيم بسیار خوشحاليم و اميدواريم اين
ديدارها بتواند در زمينه افزايش اميد به زندگي در كودكان و
پيشبرد فرهنگ نوعدوستی مؤثر باشد .اميدوارم حس رفاقت
بين اعضاي تيم ملي سبب ترويج كمك به كودكان مبتال به
سرطان باشد».

فوتبال برگزار ش��د .در این مسابقه سرش��ار از هیجان پدر و
مادرها کودکان خود را تشویق میکردند .امير فرزند  12ساله
محک از خوش��حالي اينك��ه در كنار اعضاي تي��م ملي بازي
ميكند چند بار حواس��ش پرت ش��د و گل خ��ورد خنديد و
گف��ت« :من هيچ وق��ت به اين راحت��ي گل نميخورم امروز
اينطوري شدم ».س��ارا با تمام وجودش باال و پایین میپرید.
ابوالفضل کودک  3س��اله محک در آغوش هاش��م بیگ زاده
ش��یرین زبانی می کرد و معصومه فرزند  11س��اله محک به
فری��دون زندی گفت«:عمو موهات چقدر قش��نگه موهاتو به
من میدی؟»

از صبح كه خبر آمدن فوتبالیس��تهای تيم ملي به بخشها
رسيده بود کودکان سر از پا نميشناختند و بي صبرانه منتظر
آمدن تيم مل��ي بودند .با ورود اعضاي تيم ملي ،كودكان كه
لباس ورزشي بر تن داش��تن به استقبال آنها آمدند .اعضاي
تيم ملي به بخشهاي مختلف بس��تري و همچنين اقامتگاه
محك رفتند و با کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
دیداری صمیمانه داش��تند .پس از آن مسابقه فوتبال دستی
بی��ن قهرمانان کوچک مب��ارزه با س��رطان و قهرمانان ملی

به امید قهرمان�ی تمامی فرزندان محک در میدان
مبارزه با سرطان

مس�ابقات فوتبال دس�تی بی�ن قهرمانان کوچک
مبارزه با سرطان و قهرمانان ملی فوتبال
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براي كودكان مبتال به س��رطان ديدن افراد مشهور،قهرمانان
ورزش��ی و اف��رادي ك��ه آنها را هميش��ه در ق��اب تلويزيون

اخبار

ميبينند سرش��ار از ش��ادی و اميد بخش است .اين ديدارها
ميتواند براي روحيه بخش��يدن و ب��اال بردن اميد در كودك
مبتال به س��رطان در مسیر مبارزه با بیماری تاثير گذار باشد.
امروز فضاي بيمارس��تان براي همه ك��ودكان كامال فوتبالي
ب��ود و همه يك روز ش��اد و به یاد ماندن��ی را تجربه کردند.
فوتبالیس��تها و قهرمانان ملی کشورمان هم روزي پر از مهر
و نوع دوس��تي را تجربه کردند و ارزشمندترین قرارداد تاریخ
فوتب��ال ایران را از امروز تا همیش��ه برای عش��ق ورزیدن به
کودکان مبتال به سرطان به امضا رساندند.

مح�ك قدردان تمامی انس�انهایی اس�ت که این
سازمان را در رسیدن به این باور همراهی میکنند
که :سرطان پایان زندگی نیست...

انسانهای موفق که در روزهای تالش برای رسیدن به هدف،
دغدغهه��ای جامعهای که 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 سرزمین 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
حرفهای و دغدغههای روزمره خود فرهنگ انساندوس��تی را
فراموش نمیکنند .باور داریم که با تداوم حضور ش��ما روزی
برای همیشه با سرطان خداحافظی میکنیم.
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اخبار
اخبار

شهاي
درنماي
جشنواره
محک
هفدهمينپزشکان
افتتاحيهگردهمایی
برگزاری
آييني -سنتي در محك

هفدهمین جش�نواره نمایشهای آیینی  -س�نتی
 4ش�هریور ماه با برگزاری نمایشهای سنتي خيمه
شب بازي ،سياه بازي و موسيقي فولكلور آذري برای
کودکان مبتال به س�رطان در مؤسسه خیریه محک
افتتاح شد.
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این مراس��م با حضور جمع��ی از هنرمندان ،پیشکس��وتان و
مدي��ران تئاتر از جمل��ه داوود فتحلي بيگي ،ج��واد انصافي،
محم��د حس��ين ناصر بخت ،ناص��ر آويژه ،ارمغ��ان بهداروند،
كوروش س��ليماني ،گروهاي موسيقي آييني و سنتي ،اعضای
هی��أت امن��ا و مدیره محک و ک��ودکان مبتال به س��رطان و
خانوادههایش��ان و ب��ا هدف رس��اندن پيام اميد و ش��ادي به
كودكان مبتال به سرطان برگزار شد.
در افتتاحیه هفدمین دوره جشنواره نمایشهای آیینی-سنتی

گروههای سیاهبازی ،خیمه شب بازی و موسیقی فولک آذری
با حضور در قسمتهای مختلف بیمارستان ،به اجرای برنامه
برای کودکان تحت درمان و خانواده آنها پرداختند.

یک افتتاحیه متفاوت با پیوند تئاتر ،شادی و کودکی
در محک

در ابتدای این مراس��م آراس��ب احمدی��ان مدیر عامل ضمن
خوشامدگويي و قدرداني از انتخاب محك براي برگزاري اين
مراس��م گفت« :بي ش��ك يكي از رس��التهاي هنر توجه به
جامعه در همه ابعاد اس��ت .محك در طول  24سال فعاليت
توانس��ته اس��ت با اتكا بر ب��ال هنر به جلب مش��ارکتهای
مردمي پرداخته و بيش از  23هزار كودك مبتال به س��رطان
را تح��ت حمايت همه جانبه قرار دهد .موجب افتخار اس��ت
كه هنرمندان با تم��ام محدوديتها براي جاودان ماندن هنر
س��نتي ايران تالش ميكنند تا بتوانيم ريشه هنر ايراني را به

اخبار
فرزندانمان بشناسانيم .از اينكه برگزاركنندگان اين جشنواره
به دغدغههاي كودكان مبتال به س��رطان توجه داش��تهاند و
اين مكان را براي افتتاحيه انتخاب كردهاند س��پاس گذاري
ميكنم .بي شك اين افتتاحيه متفاوت روزي پر از شادي و
خوشحالي را به كودكان محك هديه ميدهد».

دبير جشنواره :اميدواريم اين مراسم افراد بيشتري
را براي كمك به كودكان محك ترغيب كند

دكت��ر داوود فتحل��ي بيگ��ي دبي��ر هفدهمي��ن جش��نواره
نمايشه��اي آيين��ي _ س��نتي گف��ت « :اين جش��نواره با
هدف رس��اندن پيام ش��ادي به همه جامعه برگزار ميشود.
خوش��حاليم كه افتتاحيه نمادين اين مراسم را براي رساندن
پيام ش��ادي به كودكان مبتال به س��رطان و آرزوي سالمتي
براي همه آنها در مؤسسه و بيمارستان فوق تخصصي محك
برگزار ميكنيم .اميدواريم با برگزاري اين مراس��م افراد براي
كمك به كودكان مبتال به سرطان ترغيب شوند».

مدير عامل انجمن هنرهاي نمايشي ايران :ترويج آيين
مهر و محبت در جشنواره نمایشهای آیینی-سنتی

ارمغان بهداروند مدير عامل انجمن هنرهاي نمايش��ي ايران
گفت« :در اين جش��نواره س��عي داريم آيين مهر و محبت را
ترويج دهيم كه به نظرم محك مي تواند جلوه گاه تداوم اين
مسير باشد».
دكتر محمد حس��ين ناص��ر بخت قائم مقام دبير جش��نواره
نمايشهاي آييني _سنتي گفت« :اين جشنواره بازگوكننده
هويت ملي ماس��ت و هميشه پيام آور صلح ،آرامش و شادي
بوده اس��ت .خوشحال ميشويم كه گوشهاي از اين شادماني
كه براي همه جامعه آرزومنديم را به اين بيمارستان بياوريم.
با اميد اينكه در آينده همكاريهاي بيش��تري در اين زمينه
داشته باشيم».
جواد انصافي از برگزاري اين مراس��م در محك ابراز خوشحالي

كرد و به اجراي سياه بازي در نقش حاجي فيروز پرداخت و پيام
شادي را براي كودكان محك با آوازهاي حاجي فيروز فرستاد.
ناصر آويژه به مس��ئوالن و دس��تاندركاران جش��نواره براي
انتخاب این مؤسسه به عنوان محل برگزاري افتتاحيه تبريك
گفت و همراهي بيش��تر اهالي تئاتر براي حمايت و ش��ادي
كودكان مبتال به سرطان را خواستار شد.

سرطان پايان كودكي نيست

هنرمندان در افتتاحیه هفدهمین جشنواره نمایشهای آیینی-
س��نتی پیوند زیبایی از هنر ،انسان دوستی و احترام به آداب و
رسوم و فرهنگ این خاک را به نمایش گذاشتند.
نمایش س��نتی و آييني از جمله خيمه شب بازي و سیاه بازی
برآمده از آئینها و جش��نهای ایران زمین اس��ت .هدف از این
گونه نمایش که در حقیقت بخشی از هنرهای عامیانه میباشد،
فقط سرگرمی نیست .بلکه همواره مفاهیم اجتماعی مورد توجه
س��یاه بازها بوده اس��ت .امروز نیز هنرمندان سیاه باز با همین
دغدغه ها به پیوند فرهنگ کمک به هم نوع و مفهوم واالی هنر
اندیش��یدند و با حضور در محک خاطراتی شاد را بر پای تخت
کودکان مبتال به س��رطان رقم زدن��د و محک را در تحقق این
مفهوم یاری کردند که :سرطان پایان کودکی نیست...

خیمه شب بازی در اقامتگاه

اقامتگاه محک میزبان گروه خیمهش��ب بازی بود .هنرمندان
خیمهه��ا را ب��ر پا کردند و یک��ی از کهنترین ان��واع نمایش
عروس��کی را ب��رای ک��ودکان و خانوادههایش��ان ب��ه نمایش
گذاش��تند .ابتدا مرش��د ،نمايش خيمه ش��ب بازي را با زباني
ساده براي آشنايي بيشتر كودكان به آيينهاي سنتي توضيح
داد .س��پس نمايشي شاد همراه با موسيقي به همراه مبارك
براي كودكان و خانوادههايشان اجرا شد .کودکان با کنجکاوی
به خیمه ش��ب بازی نگاه میکردند و با شوخیهای مبارک و
مرشد با صدای بلند میخندیدند.
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اخبار
در این بخش از برنامه ،گروهنمایش��ی که لباسها ،س��ازها و
عروس��ک مخصوص س��یاهبازی را به همراه داش��تند به تمام
طبقات بیمارس��تان سر زدند و در هر اتاق به صورت جداگانه
برنامه اج��را کردند .بخشهای مختل��ف آنکولوژی ،اورژانس،
اتاقهای بازی و راهروهای بیمارس��تان از مکانهایی بود که
گروه سیاهبازی برای هر کودک نمایش اجرا کرد.
نمایشپیش��گان در هر اتاق با خوان��دن ترانههای مخصوص
س��یاهبازی و با سازهای مخصوص این نمایش شادی و خنده
را به کودکان هديه دادند .کودکان با اين گروه همراهی کردند
و خانوادهه��ا نیز از کودکان خ��ود در کنار این گروه عکس و
فیلم گرفتند.
در خالل این برنامه نیز کوروش س��لیمانی از بازیگران سینما
و تلویزی��ون به این گروه پیوس��ت و آنها را در اجرای نمایش
همراهی کرد.
اقامت��گاه مح��ک ام��کان همراه��ی والدین کودکان��ی که از
شهرس��تان ب��رای گذراندن رون��د درمان به ته��ران مراجعه
میکنن��د را در کنار فرزندانش��ان فراهم میکن��د تا والدين
در آس��ايش و رف��اه و بدون دغدغه اس��کان فقط به بهبودي
کودکشان فكر كنند.
بعد از اجرا در اقامتگاه ،مبارك و مرش��د به تك تك اتاقهاي
بخشهاي بيمارس��تان رفتن��د و ديدار كوتاه��ي با كودكان
داشتند ساعاتي به ياد ماندني را رقم زدند.

سیاه بازها شادی را به اتاق کودکان بردند
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جواد انصافی هنرمند پیشکس��وت سینما و تئاتر که بیشتر او
را به هنر س��یاهبازی میشناسند ،به همراه تیم سیاه بازی به
بخشهای بیمارس��تان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
رفتند و لحظات ش��ادی را برای ک��ودکان و خانوادههای آنها
آفریدند.

نوای موسیقی فولکلور آذری در محک پیچید

گروه موسيقي فولكور آذري با موسيقي شاد ،در اقامتگاه و نيز
در بخشهاي بيمارس��تان به اجراي زيبايي از اين موس��يقي
س��نتي و قومي پرداختند .نواي س��از سنتي اين گروه در تمام
ساختمان پيچيده بود وكودكان و خانوادههايشان را غرق لذت
و شادي كرد.
کودکان محک امروز با اين ش��يوه از موس��یقی فولكور ايران
زمين که ریش��ه در آداب و رسوم یک قوم و ناحیه دارد آشنا
ش��دند و ف��ردا كه اين ك��ودكان با همياري ي��اوران نيكوكار
مراحل درمان را تا رس��يدن به بهبودي پشت سر ميگذارند،
دانس��تههاي خود از اين موس��يقي آييني را سینهبهسینه به
نسلهای بعدی خواهند رساند.
موس��يقي درمانی يكي از اقدامات هميش��گي بخش خدمات
حمایت��ی براي ارائه خدمات مكمل درمان به كودكان مبتال به
س��رطان است كه توسط كارشناس��ان روانشناسي و داوطلبان
محك به طور مستمر انجام ميشود.

اخبار

قلک ساختمان جدید
در هفدهمین بازار قلک شکان

ح��دود  ٥٠غرفه متنوع از جمله غذاهاي ايراني و بينالمللي،
كافي ش��اپ ،كوكي بار ،لباس ،زيورآالت ،لوازم منزل ،صنايع
دس��تي ،كتاب ،موس��يقي ،بادكنك و غرفههای ویژه کودکان
ميزبان نيكوكاران محك بود.

قلك ساختمان جديد محك در قلك شكان

در اين بازار خیریه “قلک ساختمان جدید محک” به ياوران عرضه
شد تا بار ديگر با مشاركت نیکوکاران قدمي براي خدمات و رفاه
بیشتر كودكان مبتال به سرطالن برداريم و سقفي جديد را براي
طي كردن مراحل درمان كودكان مبتال به سرطان برافرازیم.
در هفدهمين قلكشكان ياوران قلكهاي پر شده خود را تحویل
میدادند و قلك ساختمان جديد را دريافت ميكردند تا در بازار
اسفند ماه آن را به محک بازگردانند ،عوايد حاصل از آن صرف
تجهيز ساختمان جديدشود.

ياوران كوچك براي فتح قله سلامتي مسير نقشه
گنج را طي كردند

هفدهمي�ن بازار قلكش�كان  9و  10مهرماه 1394
ب�ا همكاري  500نیروی داوطل�ب و همياري حدود
 3000نفر از ياوران هميش�گي در مؤسس�ه خيريه
محك برگزار شد .صد در صد عوايد حاصل از اين
ب�ازار صرف حماي�ت درماني و رفاه�ي از كودكان
مبتال به سرطان میشود.

هفدهمین بازار قلکش��کان در آس��تانه هفته مل��ی کودک با
غرفههایی ویژه کودکان و نوجوانان همچون گریم صورت ،نقشه
گنج ،موزه عروسک ،سفال ،آشپز کوچولو و لباس کودک ،روزی
شاد را برای نیکوکاران کوچک رقم زد.
ياوران كوچك محک با ورودش��ان به س��الن بازار نقش��ه گنج
س�لامتي را دريافت ميكردند .آنها همراه والدين و معلمان خود
غرفههاي مسير نقشه را پيدا ميكردند و تمام تالش خود را براي
قهرماني در اين مسير انجام ميدادند.
کودکان در كنار والدين و مربيان خود نوع دوستي را تمرين كردند
و در غرفه آخر اين مسير نشان قهرماني خود را کسب کردند.

جشن لبخند به مناسبت روز جهاني لبخند

 10مه��ر ماه روز جهانی لبخند اس��ت .در روز دوم بازار همه
ياوران با هر س��ني نماد لبخن��د را دريافت ميكردند و تالش
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اخبار
اخبار
ميكردن��د با لبخندي كه در طول مس��ير بازار بر لب دارند
امي��د را به كودكان مح��ك هديه كنند و ب��ا دریافت قلک
س��اختمان جدید خشتی از لبخند را به س��اختمانی پیوند
دادن��د که س��قفی دیگر برای س�لامتی ک��ودکان مبتال به
س��رطان خواهد بود .به امید آنکه لبخند سالمتی را بر لبان
کودکان مبتال به سرطان ثبت کنیم.

عوايد هفدهمين بازار قلك شكان

اين ب��ازار با حمايت مالي ش��ركتهاي البراتوارهای گیاهی
طبیع��ت زنده (س��ینره) ،پالی��ز پاک آیین پروش��ات ،چینی
پردیس کاش��ان ،س��تاره باران ایرانیان ،فرمن��د ،کاج تفلون،
بازرگانی تمدن نژاد ،طراحی گل سبا ،ویوالکا شرق برگزار شد.
با مشاركت ياوران عوايد حاصل از هفدهمين بازار قلكشكان
مؤسس��ه خيريه محك  5میلیارد و  173میلیون و  183هزار
و  771ریال اس��ت ک��ه صرف هزينههاي خدم��ات درماني و
حمايتي به كودكان مبتال به سرطان خواهد شد.
با توجه به اینکه کلیه فعالیتهای برگزاری بازارها با مشارکت
داوطلبان انجام میش��ود و غرفهها ص��د در صد عواید خود را
ب��ه محک اهدا میکنند ،هزینه برگزاری بازارها اندک اس��ت.
ب��ا این وج��ود به منظور عمل به اصل ش��فافیت که از اهداف
همیشگی این س��ازمان اس��ت عواید خالص پس از محاسبه
دقیق هزینههای برگزاری بازار و کسر آن از عواید کل ،متعاقباً
اعالم خواهد شد.
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از همه ياوراني كه با مشاركت خود در هفدهمين بازار قلك شكان
ما را در ساخت و تجهیز ساختمان جديد محك و ارائه خدمات
درمان��ی و رفاهی بهتر به کودکان مبتال به به س��رطان ياري
كردند سپاسگزاريم.

گزارش

اولين كنگره بی�ن المللی خدمات
حمايتي و سازمانهاي مردم نهاد

اولی�ن كنگ�ره بینالمللی و س�ومين كنگ�ره ملي
خدمات حمایتی (مددکاری اجتماعی-روانشناسی)
و سازمانهای مردمنهاد در مؤسسه خیریه محک
برگزار شد.
این کنگ��ره  7و  8آبان ماه با حضور مدیران س��ازمانهای
م��ردم نه��اد ،م��ددکاران اجتماع��ی و روانشناس��ان فعال
در س��ازمانهای مردمنه��اد و نی��ز م��ددکاران اجتماع��ی
و روانشناس��ان بخشه��ای تخصص��ی خ��ون و آنکول��وژی
بیمارس��تانها ،پزشکان ،متخصصان ،اس��اتید ،پژوهشگران،
دانش��جویان و عالقهمن��دان حوزه خدم��ات حمایتی در دو
عرصه ملی و بینالمللی برگزار ش��د.

بنیانگ�ذار محک :هی�چ کودک مبتال به س�رطانی
در ای�ران از فق�ر و ع�دم توانمن�دی در پرداخت
هزینههای درمان فوت نخواهد کرد

در ابتدای کنگره س��عیده قدس بنیانگ��ذار محک ضمن ادای
احترام به نمایندگان جامعه مدنی که در این کنگره حضور دارند
گفت« :تمامی فعالن س��ازمانهای مردم نهادی که زیر سقف
محک گرد هم آمدهان��د میدانند که روزگاری برگزاری چنین
برنامهای در این سطح تخصصی برای فعاالن حوزه سازمانهاي
م��ردم نهاد رویا بود و امروز این رویا به مدد خواس��تن ،همت،
پش��تکار و مسئولیت پذیری تحقق یافته است و ما شاهد رشد
و ارتقای ظرفیت جامعه مدنی برای مرتفع س��اختن مشکالت
اجتماعی هس��تیم .این دس��تاورد حاصل اين واقعيت است كه
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اخبار
گزارش

سعیده قدس  -بنیانگذار محک

ظرفیته��ای مردم��ی روزی به این حقیقت دس��ت یافتند که
نمیت��وان مش��کالت را رها کرد و به بهان ه موانع چش��م بر آنها
بس��ت .در هیچ یک از جوام��ع متمدن جهان تنها دولت متولی
حل مشکالت نیست و مردم در این میان سهم قابل اتکایی دارند
و امروز شاهدیم که با وجود نا امنی در منطقه ،در ایران در سایه
امنی��ت حاکم بر وطن عزیزمان از ارس تا خلیج فارس ،ش��اهد
شکوفایی مش��ارکت مردمی در حل معضالت جامعه هستیم و
بالندگی سازمانهای مردمنهاد نشانه این شکوفایی است .به امید
آنکه روز به روز در کنار وظایفی که در زندگی ش��خصی داریم،
وظایفی را نیز در زندگی اجتماعی عهده دار شویم».
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قدس با اش��اره به حمایت محک از کودکان مبتال به س��رطان
س��رزمینمان در طول  24سال با تکیه بر مشارکتهای مردمی
گفت« :این مش��ارکت و این اعتماد و آگاهی اس��ت که امروز ما
را قادر میس��ازد تا ضمن ادای احترام به تمامی نیکوکاراناش
بگوییم« :هیچ کودک مبتال به س��رطانی در ایران از فقر و عدم

نوش آفرین انصاری به نمایندگی از توران میرهادی در محک حضور یافت

توانمن��دی در پرداخت هزینههای درمان ف��وت نخواهد کرد.
به امید اینکه روزی بتوانیم چنین دس��تاوردی را در خصوص
تمامی بیماریها و تمامی مشکالت اجتماعی داشته باشیم».

تابلو نقاشی کودکان مبتال به سرطان به پاس خدمات
ارزشمند بانو توران میرهادی

میزبان فرهیختگی
یکی از س��خنرانانی که محک مشتاق بود
ِ
و دان��ش و تجربیاتش در کنگره بینالمللی خدمات حمایتی
خود باش��د اس��تاد توران میرهادی اس��ت .اگرچه این استاد
ادبیات کودکان ،نویس��نده و متخصص آموزش و پرورش که
یکی از ش��خصیتهای برجس��ته فرهنگی عصر حاضر ایران
زمین اس��ت به دلیل کس��الت در این کنگ��ره حضور نیافت
اما محک یکی از ارزش��مندترین داش��تههای خ��ود که تابلو
نقاشی کودکان اس��ت را به پاس خدمات ارزشمند ایشان به
فرزندان این آب و خاک ،به نماینده ایشان سرکار خانم دکتر
نوشآفرین انصاری تقدیم کرد.

گزارش
توران ميرهادي فعالیتهای ارزش��مندی در گستره آموزش
و پ��رورش ،فرهنگ کودک��ی و ادبیات ک��ودکان انجام داده
که محك به عنوان س��ازماني كه هم��واره به كيفيت زندگي
كودكان توجه ويژه دارد ،قدردان اين بانوي فرهيخته است.

دبیر شورای کتاب کودک :ادای احترام به آنانی که بر
غمهای بزرگ با انجام کارهای بزرگ غلبه میکنند

نوشآفرین انصاری استاد دانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر علوم
کتابداری و اطالعرس��انی و دبیر شورای کتاب کودک که به
نمایندگی از ت��وران میرهادی در این برنامه حضور داش��ت
گف��ت« :من به نمایندگی از یکی از زن��ان بزرگ عصر ما در
اینجا حضور دارم و خرسندم که در برابر مردان و زنان بزرگی
ایس��تادهام که دغدغه همنوعانش��ان را دارن��د و در برابر این
اندیش��ه ادای احترام میکنم .توران میرهادی در زندگی 88
س��اله خود غمها و مشکالت بس��یاری را بردبارانه پشت سر
گذاش��ته و ب��اور دارد که بر غمهای بزرگ ب��ا انجام کارهای
بزرگ میتوان غلبه کرد .اینگونه انسانهای که در سختی به
ساختن و بالیدن خود و جامعه میاندیشند شایسته احترام اند.

مدیر خدمات حمایتی محک :خدمات حمایتی پلی
می�ان کادر درم�ان و بیمار و خانواده ب�ا هدف ارائه
خدمات کلنگر

مدیر بخش خدم��ات حمایتی ضمن ارائه گ��زارش اجمالی از
س��اختار و فعالیته��ای بخش خدمات حمایتی به س��ه حوزه
عمده خدمات این بخش به کودکان مبتال به س��رطان در قالب
مددکاری اجتماعی ،روانشناس��ی و اقامتگاه اشاره کرد و گفت:
«زمانی که یک کودک به سرطان مبتال میشود او و خانوادهاش
با مس��ائلی چ��ون اضطراب ،احس��اس گناه ،خش��م و نگرانی،
فشارهای اجتماعی و اقتصادی و عدم تعدل و ناهماهنگی جسم
و روان روبرو میش��وند .در این هنگام خدمات حمایتی محک
ب��ا تفکیک مبتنی بر تخصص گرایی میان مش��کالت کودک و

بهناز آسنگری  -مدیر خدمات حمایتی محک

خانواده تالش میکند بحرانهای ایجاد شده را که میتواند منجر
به از هم پاشیدگی بنیان خانواده شود شناسایی و برای هر کدام
از آنها راه حلهای تخصصی ایجاد کرده و آن را در قالب خدمات
به ایشان ارائه کند .در این میان خدمات حمایتی مانند پلی بین
تیم درمانی و بیمار و خانواده عمل میکند و با تس��هیل و بهبود
کیفی این ارتباط تالش میکند تا نگاه به بیمار از نگاهی منحصرا ً
زیستی به نگاهی زیس��تی-روانی -اجتماهی و با نگاهی کلنگر
تغییر کند».
در ادام��ه مدی��ر خدمات حمایتی به ارایه م��وردکاوی مربوط به
همکاری نزدیک و هم افزایی کادر درمانی و کادر حمایتی شامل
مددکاران و روانشناس��ان برای کاهش اضطراب والدین کودکان
بستری در  ICUپرداخت که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

دکتر صمدی راد :لزوم توانمند س�ازی ،هم افزایی و
نهای مردمنهاد
همکاریهای مشترک بین سازما 

دکتر انور صمدی راد اس��تاد مددکاری از دانش��گاه ادینبورگ
انگلستان و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ضمن
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اخبار
گزارش

دکتر انور صمدی راد  -استاد مددکاری

تأکی��د بر اهمیت مس��ئولیتی ک��ه مح��ک و مددکارانش در
ارائه خدمات به کودکان مبتال به س��رطان در سراس��ر ایران
پذیرفتهان��د ،از حض��ور مددکاران محک در  32بیمارس��تان
دولتی و دانش��گاهی در سراسر نقاط ایران به عنوان دستاورد
ارزش��مندی در حوزه مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت:
«امروز لزوم توانمند سازی ،همافزایی و همکاریهای مشترک
بین س��ازمانهای مردمنهاد برای ارائه تخصصیترین س��طح
خدمات به جامعه بیش از پیش احساس میشود».
دکتر صمدی راد با برش��مردن وظای��ف تخصصی مددکاران
اجتماعی و تش��ریح هر ک��دام گفت« :م��ددکاران اجتماعی
میبایس��ت منابع اجتماع��ی موجود در محیط را شناس��ایی
کرده و از پتانس��یلهای آنان جهت ارتقای خدمات در مواقع
مورد لزوم بهرهمند شوند .بی شک سازمان مردم نهادی چون
محک یکی از آن منابع و پتانسیلهای اجتماعی است».
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دکتر صفيه قدس :تروما ،یکی از مش�كالت كودكان
مبتال به سرطان

صفي��ه قدس عضو هیأت امنای محک و دکتر روانش��ناس در

دکتر صفیه قدس  -عضو هیأت امنای محک

ابتدا به ش��فافيت ب��ه عنوان مهمترين ركن مؤسس��ه خيريه
محك اشاره كرد و سپس در تعريف تروما ،گفت «هر واقعهاي
كه انسان را دچار بحراني شدید كند تا حدی که از بقاي خود
بترس��د و دچار وحشت كامل و بحران فكري و رواني شود را
تروما گويند».
قدس در تكميل اين تعريف ،ضمن اشاره به تفاوتهاي عمده
تروما در كودكان و بزرگساالن گفت« :ذهن در هنگام مواجهه
با مخاطرات بالفاصله قادر به تش��خيص موقعيت خطرساز يا
غير خطرناك است .در هنگام بروز خطر ،واكنشهاي ابتدايي
افراد ،فرار ،جنگ و بي حركت ماندن اس��ت .بررس��ي نقش��ه
عصبي فرد دچار تروما نش��ان دهنده متأثر ش��دن مغز مياني
وي اس��ت و اين اثر را ميتوان در تمامي س��طوح عصبي فرد
مشاهده كرد».
دکتر صفیه قدس در پايان به سطوح تروما و تفاوت مداخالت
و مناب��ع آن اش��اره كرد و افزود« :مهمترين مس��أله ،مواجهه
ب��ا تروما و مديريت منابع دروني در فرد اس��ت .به طوري كه
ام��روز پي��ش از جراحيها به تقويت جس��ماني و روحي فرد
ميپردازن��د .از آنجايي كه منابع موجود محدود هس��تند ،در

گزارش

شهرزاد اسفرجانی  -مشاور مدیرعامل محک در امر تبلیغات

مراك��ز درماني بايد با تخصيص مناب��ع به گروهي كه اولويت
بيشتري دارند مداخالت صورت گيرند».

ش�هرزاد اس�فرجاني :ارزش آفرین�ی در جل�ب
مش�اركتهاي اجتماع�ي نیازمن�د دوراندیش�ی
مدیران است

ش��هرزاد اس��فرجاني مدرس برندينگ و تبلیغات و مشاور مدیر
عام��ل محک با ذكر اين نكته كه قوانين حاكم بر س��ازمانهاي
مردمنهاد همانند قوانين حاكم بر س��ازمانهاي تجاري اس��ت،
سخنان خود را آغاز كرد .وی با مطرح كردن مسأله شكاف بزرگ
ميان س��ازمانها و توسعه پايدار ،اين سؤال را مطرح كرد كه آيا
اساس��اً س��ازمانهاي مردمنهاد به فرآيند منسجم ارتباطي نياز
دارند يا خير؟ و پاسخ این بود که به علت اعتماد و زمان محدود
افراد وجود فرآیند منسجم ارتباطی ضروري است.
اسفرجانی گفت« :س��ازمان براي پايداري و چرخش به منابع
اقتصادي نياز دارد و این پايداري در گرو جايگاه سازي ،عشق،
ش��ناخت ،دور انديش��ي مديران و بيش از همه صبر است زيرا
بايد به تمامي عناصر بازاريابي نفوذ كند .شكاف بين سازمانها

احمد قویدل  -مدیرعامل کانون هموفیلی ایران

و توس��عه پايدار را با تحليل موقعي��ت ،تعيين اهداف ،اولويت
بندي اهداف ،شناسايي مخاطب هدف ،تدوين استراتژي ،پيام،
تركي��ب رس��انهاي و ارزيابي و با اس��تفاده از كمترين قيمت و
بيشترين تأثير ميتوان مرتفع كرد .ارزش آفريني اتفاقي نيست
و نيازمند دور انديشي مديران ارشد و انتقال آن به همه اركان و
اعضاي سازمان است زیرا كه برند از درون آغاز ميشود».

مديرعاملكانونهموفيليايران :بيمارمستمندنيست

احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ايران س��خنان خود را
با یاد شادروان مصطفی قاسمی مدیر عامل فقید انجمن حمایت
از بیم��اران کلیوی ایران آغاز کرد و در ادامه از وزیر بهداش��ت
برای اجراي طرح تحول نظام سالمت قدردانی کرد و ریشه این
تحول را در داش��تن برنامه دانست و عنوان کرد که امید داریم
این خدمات هر روز ارتقا یابد .قویدل ضمن ابراز خوش��حالی از
اهدای نش��ان عالی صلح به س��عیده قدس بنیانگذار محک در
ادامه سخنانش به تبيين ضرورت حمايتهاي اجتماعي و رفاهي
از بيماران دير درمان ب��ه موازات حمایتهای درمانی پرداخت.
قویدل گفت« :فعاليت حرفهاي ،مس��تدل ،علمي و منطقي در
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مديرعام�ل مؤسس�ه خيريه بهنام ده�ش پور :نياز
امروز سازمانهاي مردمنهاد ،خالقيت است

لیلی رضایی  -مدیرعامل مؤسسه خیریه بهنام دهش پور
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حمای��ت از بیم��اران و مدیریت علمی س��ازمانهای مردمنهاد
اولویت امروز این سازمانها است».
قوی��دل با تأکید ب��ر لزوم حذف رویکرد ترح��م از فرهنگ امور
خیریه در ایران به حقوق شهروندي بيماران اشاره كرد و گفت:
«بيمار مس��تمند نيست بلكه مانند ساير ش��هروندان ،حقوقي
دارد كه احقاق آنها باعث ميش��ود ضمن حفظ منابع انساني و
اجتماعي كشور ،بيماران دير درمان به چرخه فقر وارد نشوند».
وي در ادام��ه به ظرفيتهاي موج��ود در امر حمايت از بيماران
دير درمان اش��اره كرد و ظرفيت حاكمي��ت ،ظرفيت نهادهاي
عمومی غير دولتي ،ظرفيت سازمانهاي بيمهگر ،ظرفیت بخش
خصوصی ،ظرفیتهای فرهنگی ،ورزشی ،هنری و ظرفيتهاي
مردم را از جمله پتانس��يلهايي بر شمرد كه براي احقاق حقوق
شهروندي بيماران میبایست مورد توجه قرار گيرند».
مدير عامل كانون هموفيلي ايران در انتها ضمن قدرداني از اقدام
مؤسسه محک در بازدید از کانون هموفیلی ایران در روز جهاني
هموفيلي ،كليپي از نقاش��يهاي كودكان هموفيل��ي را با پيام
بهبودي و عشق به زندگي به محک تقدیم کرد.

ليلي رضايي ،مدير عامل مؤسسه خيريه بهنام دهشپور پس از
ابراز خرس��ندي از گردهم آمدن مؤسسات مردمنهاد ،به مرور
برخي از تجربيات مؤسسه دهشپور پرداخت.
رضايي در ابتدا به لزوم تخصصي شدن و خالقيت در مؤسسات
مردمنهاد اش��اره كرد و گفت« :در ايران ب��ا توجه به باورهاي
ديني از جمله انفاق ،مؤسسات خيريهاي شكل گرفتند و مدتي
است كه به سمت تخصصي شدن حركت كردهاند .اما امروز این
مؤسسات نياز به خالقيت بيشتري دارند .امروز همه مؤسسات
قلك ،تابلوي يادبود ،ي��اوران كوچك و بزرگ و ...دارند و براي
جلب حمايت از روشهاي مشابهي تبعيت ميكنند».
سرفصل ديگر صحبتهاي رضايي ،منابع انساني سازمانهاي
مردمنهاد بود .وي با اش��اره به ميزان اثرگذاري اجتماعي اين
سازمانها گفت« :متخصصترين و مؤثرترين افراد جامعه بايد
در س��ازمانهای مردمنهاد حضور داش��ته باشند تا بيشترين
اثربخشي مثبت ايجاد شود».
ليل��ي رضايي س��خنان خود را با اش��اره به ل��زوم بازنگري و
شفافس��ازي مداوم اهداف و ماموريته��ا ادامه داد .وي در
مورد مؤسس��ه خيريه بهنام دهشپور گفت« :ما امكان كمك
به تمامي بيماران مبتال به سرطان را نداريم ،بنابراين به جاي
ايجاد ش��عبههاي مختلف اين مؤسسه در ساير شهرها ،كمك
ميكنيم تا تشكلهايي مشابه بهنام دهشپور تشكيل شود و
براي توانمندسازي آنها از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم كرد
و تجربه ما گواه اين مطلب است».

عض�و هي�أت علم�ي دانش�گاه علوم بهزيس�تي و
توانبخش�ي :رس�الت س�منها ،ايج�اد فرصتهاي
بيشتر و اثربخشتر براي زندگي بهتر مردم

دکت��ر امير محم��ود حريرچ��ي ،عضو هيأت علم��ي و مدير
اس��بق گروه مددكاري اجتماعي دانش��گاه علوم بهزيستي و

گزارش

دکتر امیر محمود حریرچی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

توانبخشي ،سخنان خود پيرامون لزوم تدوين برنامه كاربردي
جهت توسعه همه جانبه سمنها را با اين جمله آغاز كرد كه
«اگر ندانيم به كجا ميرويم ،همه راهها درست است».
حريرچ��ي ماهي��ت اصلی مؤسس��ات مردمنه��اد را تكميل و
توس��عه خدماتي دانس��ت كه دولت متولي آن است و با اشاره
به ش��اخصهاي توسعه يافتگي كش��ورها در جهان افزود« :از
جمله ش��اخصهاي توسعهيافتگي يك كشور ،تعداد مؤسسات
مردمنهاد فعال در آن كش��ور است كه  8سال پيش اين تعداد
در ايران 6000 ،مؤسس��ه مردمنهاد ثبت شده در وزارت كشور
بود و امسال اين تعداد  2000است كه دليل عمده اين كاهش،
عدم مديريت استراتژيك و برنامهريزي بلند مدت بوده است».
حريرچ��ي ضمن ب��ر ش��مردن تفاوتهاي ميان مؤسس��ات
مردمنه��اد و حركته��اي اجتماعي گف��ت« :محك به دلیل
مديريت اس��تراتژيك و شفافیت در دنیا شناخته شده است و
این برای تمامی ایرانیها مايه دلخوشي است».
حريرچي در خاتمه با اشاره به اهميت پژوهش در فعاليتهاي
اجتماعي ،پژوهش را بس��تر توسعه دانس��ت و افزود« :رسالت
سمنها ،ايجاد فرصتهاي بيشتر و اثربخشتر براي زندگي بهتر
مردم است».

پروفسور اُدو بُوده  -رئیس سابق بخش سرطان اطفال دانشگاه بُن

رئی�س س�ابق بخش س�رطان اطفال دانش�گاه بُن:
مراقبتهاي روانشناس�ي بخش�ي از مفهوم درمان
همه جانبه سرطان است

پروفس��ور اُدو بُوده ،متخصص خون و س��رطان اطفال و رئیس
سابق بخش س��رطان اطفال دانشگاه بُن پس از تحسين سطح
سرطان ایران
خدمات همه جانبه ارائه شده به کودکان مبتال به
ِ
در مح��ك ،صحبتهاي خود را اين گونه آغ��از كرد كه درمان
يكپارچه س��رطان هدف ماس��ت .تجربيات درمان س��رطان در
آمريكا و اروپا نشان داده است كه خدمات روانشناسي اجتماعي
بايد در كنار درمان چندوجهي سرطان ارائه شود .درمان سرطان
نيازمند مراقبت دائمي است و شيمي درماني يكي از روشهاي
درماني است كه عوارض جانبي بسياري دارد.
پروفسور بُوده گفت« :اولين و مهمترين مسأله ارائه اطالعات به
تمامي افراد درگير در سرطان از جمله كودك و خانواده اوست
تا نتايج بهتري از درمان حاصل ش��ود .ارائه تمامي اطالعات در
نهايت موجب ميش��ود كه درمان مداخل��ه گرايانه در كودكان
كمتر رخ ده��د .وجود الگويي براي ارائه اطالعات س��رطان به
كودك و خانواده ،بس��تگان و دوس��تان او ضروري است تا افراد
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با هر س��طح س��وادي بتوانند اطالعات را متوجه شوند .دانش و
خوش بيني ما به كمك فرآيند درمان ميآيند .آموزش مستمر و
انگيزش از مهمترين موارد در تيم درماني است و تمامي كاركنان
بخ��ش درمان بايد دائم��اً در حال آموزش باش��ند .در خصوص
س��رطان بايد گفت اگر كودك مبتال به سرطان درماني دريافت
نكند ،فوت خواه��د كرد اما در صورت درياف��ت درمان تا %75
شانس بهبودي دارد».
بُوده ضمن تأکید بر اینکه والدين بايد به پزشكان اعتماد كنند
و ب��ا توجه به اينكه والدين در مواجه با اين بيماري مس��تأصل
ميش��وند ،گفت« :حضور روانشناسان اجتماعي در كنار والدين
ضروري است هرچند مديريت درمان سرطان بايد بر عهده تيم
پزشكي باشد .والدين بايد بتوانند سواالت خود را مطرح كنند و
پاسخ شفافي بگيرند و از روند درمان خاطر جمع شوند .كودكان
نيز بايد اطالعات درماني ش��فاف را دريافت كنند .در كنار تيم
پزشكي ،حضور مددكار اجتماعي براي مداخله در وضعيتهاي
بحران��ي ،دورهه��اي طوالني درم��ان ،دلس��ردي خانوادهها و...
ضروري اس��ت که در محک مش��اهده حضور تیم مددکاری و
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دکتر گرلیند بُوده  -عضو هیأت رئیسه ICCCPO

پزشکی در کنار هم برای ما خوشایند بود».
پروفس��ور بُوده ،با اش��اره ب��ه فعاليتهاي خ��ود ،در انجمن
حماي��ت از والدين بُن كه اولين بيمارس��تان دريافت كننده
گواهي تضمين كيفيت در بخش مددكاري اس��ت و انجمن
ملي حمايت از والدين آلمان اعالم كرد كه تحقيقات نش��ان
داده ك��ه رضايت والدين حتي گروهی كه فرزندان خود را از
دست دادهاند بسيار زياد است.

عضو هیأت رئیسه  :ICCCPOحمايت روانشناسي
اجتماعي از والدين كودكان مبتال به سرطان

دكت��ر گرليند بُ��وده بنيانگ��ذار انجمن حماي��ت از والدين بُن
فوردركرايس  Foerderkreisدر س��ال  ،1982عضو حمايت
از انجم��ن ملي والدين آلم��ان و از بنيانگذاران کنفدراس��یون
بینالمللی والدین کودکان مبتال به سرطان ( )ICCCPOاست.
دکتر بُوده گفت« :فوردركرايس انجمني است که بيشتر از والدين
كودكان مبتال به سرطان حمايت ميكند و بخشي از یک سازمان
ملي است كه به تحقيقات علمي و كاربردي سرطان می پردازد.
اين انجمن خدماتي مانند خانه والدين در نزديكي بيمارس��تان،
خدمات مددكاري -روانشناس��ي ،مدرسه ،اتاق بازي ،آشپزخانه،
دلقكهاي درمانگر ،موس��یقی درماني ،فعاليتهاي سرگرمي و
برنامههايي براي خواه��ران و برادران كودك مبتال ارائه ميكند.
مددكاران اجتماعي از لحظه ورود خانواده در كنار كودك و خانواده
او هس��تند و به صورت بيست و چهار ساعته در مركز درماني و
خانه والدين حضور دارند .روانشناس��ان نيز در كنار تيم درماني
هس��تند .استفاده از ابزارهاي الكترونيكي براي ارتباط با مدرسه،
نرم افزارهاي ارتباطي براي ارتباط همساالن ،بازي درماني و هنر
درماني ،موسيقي درماني ،برگزاري رويدادهاي تفريحي و سرگرمي
و برنامه هفتگي با حضور داوطلبان از فعاليت آنان است .در اين
مؤسس��ه به كودكان در پايان هر مرحله درمان مهرههايي داده
مي شوند كه ميتوانند با آن براي خود دستبند درست كنند».
بُوده با تأكيد بر اين كه مهمترين مسأله ارتباط روزانه با والدين

اخبار
گزارش

دکتر محمدنقی چراغچی باشی  -مشاور معاون بهداشتی
بیماری های غیر واگیر و سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت

كودكان است و اين مسأله هر روز در محك به چشم ميخورده
به سخنان خود پايان داد.

مش�اور مع�اون بهداش�تی بیمارهای غی�ر واگیر و
س�ازمانهای م�ردم نه�اد وزارت بهداش�ت :پيوند
س�ازمانهاي مردم نهاد به نظام بهداش�ت و درمان
اولويتي انكار ناپذير

دكت��ر محمدتقي چراغچي باش��ی مش��اور معاون بهداش��تی
بیمارهای غیرواگیر و س��ازمانهای مردم نهاد وزارت بهداشت
و قائ��م مقام مدیر عامل انجمن اطالع رس��اني ديابت گابريك
س��خنان خود را با تبريك به محك براي برگزاري اين كنگره
پرب��ار آغاز ك��رد .به عقي��ده وي ،پيوند مردم و س��ازمانهاي
مردمنهاد به نظام بهداشت و درمان اولويتي انكار ناپذير است.
دکتر چراغچی باشی گفت« :تعداد سازمانهاي مردمنهاد در ايران،
در مقايسه با ساير كشورها بسيار كم است و همين تعداد اندك
اصوالً خدمات خود را به صورت غير همبسته ارائه ميكنند و اين
مسأله با توجه به مصرف منابع و محدود بودن آن زيانآور است.

دکتر جواد خشابی  -عضو هیأت مدیره انجمن امید

سالمت حق شهروندان است و دولت موظف به تأمين آن است.
در عرصه سالمت كشور ،سازمانهاي دولتي ،بخش خصوصي و
در ميان آنها سازمانهاي مردمي و خيريه فعال هستند».
دکت��ر چراغچي باش��ی با بي��ان اين كه موضوع س��ازمانهاي
مردمنه��اد و جامعه مدن��ي در دولت مورد توجه اس��ت اظهار
کرد که به اعتقاد وي راه براي انس��جام س��ازمانهاي مردمنهاد
و سالمت هموارتر شده است .وی گفت« :محك نيز كه همواره
پيشرو در سازماندهي و عملكرد در سازمانهای مردمنهاد بوده
است ميتواند نقش پيشگام در مديريت و انسجام تعامل شبكه
سالمت و سازمانهای مردمنهاد داشته باشد».

عضو هيأت مديره انجمن اميد :تغيير رفتار ،نيازمند
مداخله رفتاري است

دکتر جواد خش��ابي عضو هيأت مدي��ره انجمن اميد ،پس از
تش��كر از برگزار كنندگان اين همايش به معرفي انجمن اميد
آذربايجان غربي پرداخت.
خش��ابی گفت« :انجمن خيريه حماي��ت از بيماران مبتال به
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در ابت��دا ب��ه ارتب��اط ميان مح��ك و مهران��ه اش��اره كرد و
گف��ت« :ح��س من و مؤسس��ه مهرانه ب��ه مح��ك ،از ابتدا و
هن��وز ش��بيه حس كودك��ي دبس��تاني به معلماش اس��ت».
وثوق درباره مؤسس��ه خيريه مهرانه گفت« :اين افتخار را دارم
كه بگويم ما از شهر كوچكي ميآييم با  400هزار نفر جمعيت
که از اين جمعيت  50هزار نفر از ياوران مهرانه هستند و تمام
كودكان مبتال به سرطان استان زنجان ،در مهرانه پرونده دارند.
اعتماد مردم اين ش��هر به مهرانه به حدي است كه ماهيانه 1
ميليون دالر به اين مؤسسه كمك ميكنند و مهرانه در دو سال
اخير با حمايت  22ميلياردي مردم زنجان توانس��ت ،كلينيك
تخصصي راديوتراپي مهرانه را تأسيس كند».
مهندس اصغر وثوق  -مدیرعامل مؤسسه خیریه مهرانه زنجان

س��رطان اميد در اس��تان آذربايجان غربي ،كه نسبت به ساير
نق��اط ايران ،آم��ار باالتري از ابت�لا به اين بيم��اري را در بر
ميگيرد ،بيش از  25سال است كه به ارائه خدمات حمايتي و
درماني از جمله ،شيمي درماني ،پرتو درماني و ...ميپردازد».
خشابي در ادامه به تشريح اهميت پيشگيري در بيماري سرطان،
پرداخت و گفت« :در بحث سالمت ،پس از آگاهي بخشي ،مرحله
تغيير رفتار است كه اين مرحله ،نيازمند مداخله رفتاري است و
سازمانهاي مردمنهاد در زمينه مداخله در تغيير رفتار در جهت
ارتقاي سطح سالمت بسيار اثر بخش هستند».
مدي��ر عامل انجمن اميد در پايان به مس��أله اخالق در تبليغات
اشاره كرد و پس از قدرداني از محك براي رعايت اين شاخص به
انتقاد از مؤسساتي پرداخت كه از صورت رنجور بيماران و استفاده
از جلب ترحم برای تبليغات و دریافت حمايت استفاده ميكنند.

مهندس اصغ�ر وثوق :حس مهرانه ب�ه محك مانند
حس كودك دبستاني است به معلماش
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س��خنران پايان��ي اولی��ن روز اي��ن هماي��ش اصغ��ر وث��وق،
مدي��ر عام��ل مؤسس��ه خيري��ه مهران��ه زنج��ان ب��ود .وثوق

در روز دوم ای�ن کنگ�ره کارگاهه�ای آموزش�ی
برق�راری ارتباط موثر ،انواع ارتب�اط 17 ،اصل کار
تیمی و مکانیسمهای دفاعی برگزار شد.
مدیر خدمات حمایتی شهرستانها :توزيع برنامه ريزى
شده خدمات در سراسر ايران؛ هدف محك

در ابتدای روز دوم کنگره شیرین صدیقنژاد مدیر بخش خدمات
حمایتی شهرس��تانها ضمن تش��کر از حض��ور صاحبنظران و
داوطلبان فعال محك در شهرس��تانها از فعالیت بخش خدمات
حمایتی شهرس��تانها و اهداف آینده گ��روه داوطلبان خدمات
حمایتی گف��ت و ادامه داد« :بخش خدم��ات حمایتی محک از
مش��کالت و كمبودهايى که در شهرس��تانها وج��ود دارد آگاه
است ،به همین منظور در برنامههای آینده تیم خدمات حمایتی
بازدید از بیمارستانهای دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در
شهرستانها قرار داده شده است تا از نزدیک به مشکالت رسیدگی
کند .بي شك بخش قابل توجهى از این مشکالت با قویتر کردن
حضور داوطلبان محك و ارتباط گستردهتر آنها با این بیمارستانها
در سراسر ايران قابل مديريت است .امیدواریم با همراهی نیروهاى
پيشكس��وت و جوان داوطلب و كاركنان متخصص و مس��ئول،

گزارش

شیرین صدیق نژاد  -مدیر خدمات حمایتی شهرستان ها

مشکالت را در سطح تمامى بیمارستانهای تهران و شهرستانها
حل کنیم و باالترين سطح كيفى خدمات را توزيع كنيم».

مدی�ر رواب�ط عموم�ی مح�ک :ارتباط�ات مؤثر،
يكپارچه و كل نگر؛ تعهد محك در قبال ذيربطان

صبا کامکار مدیر بخش روابط عمومی و امور بینالملل مؤسسه
خیریه محک در کارگاه آموزشی پیرامون مهارتهای ارتباطی
مؤثر در س��ازمانهای مردم نهاد و خدمت محور سخن گفت و
عنوان كرد« :سازمانهای خدماتی نه کارخانه دارند ،نه ابزارآالت
و نه محصولی ،بلکه سرمایه اصلی این سازمانها ،افرادی هستند
ک��ه از طریق برقراری ارتباط با ذیربط��ان خدماتی را در لحظه
تولی��د و ارائه میدهند .از این رو توس��عه مهارتهای ارتباطی
در کلیه کارکنان و داوطلبان بر ارتباطات س��ازمان و در نهایت
ارتقای کیفیت خدمات برای ذیربطان اثر گذار است .یکپارچگی
کیفیت خدمات در مؤسسات مردمنهاد و خیریه از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت .ارائه خدمت به کلیه ذیربطان سازمان باید در
یک س��طح و به یک شکل انجام ش��ود .از این رو الزم است که
س��ازمانها ،با تعریف چارچوبهای رفتاری و ارتباطی مشخص
در سازمان خود ،از سلیقهای شدن و عدم یکپارچگی ارتباطات
جلوگیری کنند .در حقیقت س��ازمانها باید بتوانند در تمامی
ارتباطاتی که با ذیربطانشان برگزار میشود ،به تعهداتی که آن را

صبا کامکار  -مدیر روابط عمومی و امور بین الملل محک

در مأموریت و برنامههای ارتباطی خود به ذیربطان تعهد کردهاند،
عمل کنند و تصویری واضح و شفاف از خود به جای بگذارند».
كام��كار گفت« :ما نیز در محک تالش داریم با ارتقای س��طح
مهارتهای ارتباطی و توسعه یکپارچگی در ارتباطات سازمان،
به تعهد خود عمل کرده و رضایت ذیربطان را افزایش دهیم».

كارشناسبخشروانشناسىمحك:داشتنمهارتهای
ارتباطی شرط الزم برای رفع نیازهای سازمان

ندا ندایی کارش��ناس روانشناس��ی در اين کارگاه آموزش��ی به
بی��ان انواع ارتباط ،لزوم برقراری ارتباطی مؤثر ،پیامدهای فقدان
مهارتهای ارتباطی و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر از ديدگاه
يك بخش تخصصى روانشناسى مرتبط با مقوله سرطان كودك
پرداخت و گفت« :برای اینکه بتوانیم بهترین پاسخ را به نیازهای
کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها ارائه کنیم ،باید مهارتهای
الزم در برق��راری ارتب��اط مؤثر را بیاموزی��م و در رفتار با بیمار و
خانواده تالش کنیم کارآمدترين پیامها را به آنها منتقل کنیم».
این بخش ب��ا ارائه فیلمی از فعالیت داوطلبان بخش هنردرمانی
مح��ک که در روزهای هفته به اجراهای هنرمندانه موس��یقی و
روایت درمانی به عنوان مکمل خدمات روانشناسی بخش خدمات
حمایتی برای کودکان مبتال به سرطان میپردازند ،به پایان رسید.
در ادامه نازنین الهیار کارش��ناس م��ددکاری محك 17 ،اصل
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کار تیمی در برقراری ارتباط سازمانی ،ویژگیهای کار يك تیم
کارآمد و مزایای کار تیمی را تشريح كرد.

پخش کلیپ آموزش�ی خدم�ات حمایتی محک در
دومین روز از کنگره

در این قس��مت از کنگره ،کلیپ آموزشی خدمات حمایتی برای
حاضران پخش ش��د که در این کلیپ تم��ام فعالیتهای بخش
خدمات حمایتی در بیمارستان محک از جمله نحوه پذیرش بیمار،
پرداخت هزینههای درمانی و رفاهی ،اسکان بیماران شهرستانی،
ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی ،مشاورههای فردی و گروهی
و ساير خدمات در حوزه حمايت از درمان و نيز رفاه كودك مبتال به
سرطان و خانواده آنها به طور كامل به نمايش گذاشته شد.
در آخرین کارگاه آموزشی این کنگره ترانه کوهستانی کارشناس
روانشناسی به ش��رح کامل انواع مکانیسمهای دفاعی پرداخت
ن یکی از فضاهایی اس��ت که شرایط ایجاد
و گفت« :بیمارس��تا 
بحران و تنش در آن وجود دارد بنابراین در این محیط آشنایی با
مکانیسمهای دفاعی برای مدیریت بحران و تنش اهمیت ویژهای
دارد .در بیماری س��رطان که تأثی��رات روحی بارزی بر بیمار و
خانواده دارد نیز شناخت مکانیسمهای دفاعی و راههای کنترل
بحران توسط کادر حمایتی نقش بسیار زیادی در سالمت روان
بیماران ایفا میکند».

ندا ندایی  -کارشناس روانشناسی محک

نازنین الهیار  -کارشناس مددکاری محک

محک به گس�ترش فعالیتهای خدمات حمایتی در
آینده نگاهی مثبت دارد
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محک تالش دارد با نگاه تخصصی به همه جوانب مراحل درمان
کودکان مبتال به سرطان در کنار فرزندانش و خانوادههای آنها
روزهای سخت درمان را برای ايشان هموارتر کند و امیدوار است
با همکاری بیشتر با دیگر سازمانها ،متخصصان ،صاحب نظران
و یاوران همیشگی خود فعالیتهای درمانی و خدمات حمایتی
خود را روز به روز گس��ترش دهد .ق��دردان تمامى همراهان و
فرهيختگانى هستيم كه در اين كنگره همراه ما بودند.

ترانه کوهستانی  -کارشناس روانشناسی محک

گزارش

کنسرت «شب عاشقانه های چکناوریان»
با عشق به کودکان محک

چکناوریان نغمه عشق رادر شب تولد  80سالگیش
برای تداوم زندگی کودکان محک رهبری کرد
کنس��رت «شب عاش��قانههای لوریس چکناوریان» با اجرای
ارکس��تر سمفونیک البرز و به رهبري لوريس چكناوريان 18
مهرم��اه در مرک��ز همایشهای برج میالد برگزار ش��د و 50
درص��د از عواید حاص��ل از این برنامه به ک��ودکان مبتال به
سرطان تحت حمایت مؤسسه خیریه محک اختصاص یافت.
این کنس��رت با حضور نزدیک به  1400مهمان و هنرمندان
برجس��تهای چون فرهاد فخرالدینی ،تاها بهبهانی ،هوشنگ
کامکار ،محمد سریر و انوشیروان روحانی برگزار شد.
در ابتداي کنسرت آراسب احمديان مدیر عامل محک ضمن
ادای احترام به همراهانی که در یکی از زیباترین ش��بهای
تهران مخاطب نوای عاش��قانههایی به یاد ماندنی هستند که
با نيتي انسان دوستانه طنین انداز میشود ،گفت:

« قدردان مردمی هس��تیم که در طول نزدیک به  25س��ال با
نیکاندیشی و نیکوکاری موجب شدند درمان کودکان معصوم
مبتال به س��رطان مطابق با باالترين س��طح كيف��ي در جهان
محقق ش��ود .س��ازماني كه با همراهي همين مردم توانس��ت
در مميزي ش��رکت بازرس��ی بینالمللی  SGSرتبه دهم را در
جهان كس��ب كند و نش��ان طالی انجمن بینالمللی مدیریت
پروژه  IPMAرا به عنوان اولين س��ازمان مردمنهاد در جهان
كس��ب كند تا ايرانيان تبلور عش��ق و مهر خود را در بالندگي
سازماني كه بر قلب آنها بنيان يافته و رشد كرده شاهد باشند.
امش��ب شما همزمان با مشاهده يك رويداد هنري كه اثر يكي
از فرهيختهترين هنرمندان اين مرز و بوم است در تأمين هزينه
دارو و درمان كودكان محك مشاركت ميكنيد».

تلخي دارو به شيريني سالمتي بدل ميشود

ياوران نوجوان محك كه از حاميان هميشگي دوستان كوچك
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خود در محك هستند ،يادبود اين مراسم را به حاضران و شركت
كنندگان در اين كنسرت تقديم كردند تا همواره با مشاهده آن
به ياد آورند كه با مشاركت اعضاي خانواده بزرگ محك ميتوان
تلخي دارو را به شيريني سالمتي و كودكي تبديل كرد.
ميز جلب مشاركت محك نيز در اين برنامه ميزبان ياوران بود تا
بر مبناي شفافيت و پاسخگويي كه از اصول اساسي اين سازمان
اس��ت ،فعاليتها و خدمات محك را معرفي كند و ياوران را با
روشهاي كمك به كودكان مبتالبه سرطان آشنا كند.

هديه كودكان محك به چكناوريان

 80سالگي چكناوريان عاشقانه برگزار شد
در بخش اول كنس��رت ،لوريس چكناوري��ان با رهبري گروه
اركستر البرز عاشقانه هاي خود را به زيبايي اجرا كرد و نواي
عشق به كودكان محك را در گوش حاضران طنينانداز كرد.
قب��ل از اجراي بخش دوم كنس��رت ك��ه چكناوريان به روي
صحنه بازگش��ت ،اعضاي اركستر البرز با همراهي دستهاي
مهمانان هنردوس��ت خود موس��يقي ‹‹تولدت مبارك›› را به
او تقديم كردند .آهنگس��از  80س��اله كه از اين تولد عاشقانه
غافلگير ش��ده بود در فضايي كه سرشار از حس زيباي كمك
به همنوع بود بخش دوم كنسرت را آغاز كرد.

همراهي نوازنده اركستر البرز با كودكان محك

ك��ودكان مبتال به س��رطان با همراهي ك��ودكان ياور محك
تابلو نقاشي خود را به مناس��بت تولد چكناوريان به هنرمند
مهرباني اهدا كردند كه سالهاس��ت ب��ا هنر و فرزانگياش از
آنها حمايت ميكند.
پيش از اين نيز اين هنرمند ،هفتادمين جشن تولد خود را در
دومین جشنواره موسیقی محک كه به رهبري وي و با همراهي
ارکستر مجلسی ارمنستان اجرا شد ،جشن گرفته بود.
حسين ش��ريفي نوازنده ترومبون اركس��تر البرز ،در این شب
همراهی كودكان مبتال به س��رطان موي سر خود را
به منظور
ِ
تراشيد .اين نوازنده در اقدامي زیبا و تاثیرگذار در بين دو بخش
کنسرت موي سر خود را تراشيد تا به قهرمانان كوچك مبارزه
با س��رطان بگويد هنرمندان ايران با عزم و اراده تا رس��يدن به
سالمتي همراه آنها هستند.

اركستري كه براي زندگي رهبري شد

در این ش��ب لوريس چكناوريان بعد از چند س��ال دوري از
رهبري اركس��تر ،آثار خود را با هدف رساندن پيام زندگي به
كودكان مبتال به سرطان رهبري كرد .اين كنسرت با همكاري
مؤسس��ه خيريه محك برگزار شد و اركستر سمفونيك البرز
براي اولين بار به رهبري اين هنرمند فرهیخته آثار عاش��قانه
س��ید محمد حسین مقدس تفرشی در
او را به تهیه کنندگی ّ
شبی سرشار از زيبايي اجرا كرد.
ب��ه اميد اينكه س��مفوني خداحافظي جـهان با س��رطان را
در ش��بي كه زيباترين ش��ب ب��راي اعضاي خان��واده بزرگ
محك خواه��د بود ،با همراهي تمامي اف��رادی كه كودكان
مبتال به س��رطان را در مبارزه سختشان براي سالمتي تنها
نگذاشتند ،بشنويم.

گزارش

نامگ�ذاري ي�ك خياب�ان ب�ه ن�ام
بنيانگذار آنكولوژي اطفال در ايران،
پروفسور پروانه وثوق

در مراسمی به مناسبت روز پزشک از تابلوی خیابان
پروفسور پروانه وثوق رونمایی شد.

مدیر عامل محک :دانش ،عمل نیک و اخالق پزشکی
میراث پروفسور وثوق

این مراس��م دوم ش��هريور م��اه با حضور دکتر س��ید محمد
هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداش��ت در امور مشارکتهای
اجتماع��ی س��ازمانهای مردمنه��اد و خیریهه��ای ح��وزه
س�لامت،دکتر ش��هرام گیل آبادی مشاور ش��هردار تهران و
رئی��س مرکزارتباطات راهبردی و امور بینالملل ش��هرداری
تهران ،دکتر محمد مهدی گلمکانی دبیر هیأت مدیره نظام
پزش��کی تهران ,مجتبی ش��اکری عضو شورای اسالمی شهر
تهران و رئیس کمیس��ون نام گ��ذاری معابر و اماکن عمومی
شهر تهران ،مهندس بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه
 1شهرداری تهران ،مهندس س��ید صادق موسویان شهردار
ناحی��ه  6ش��هرداری منطقه  ،1اعضاي هي��أت امنا و مديره
محک ،جمعی از پزشکان و متخصصان و تعدادی از کودکان
بهبود یافته از سرطان و در حال درمان محک برگزار شد.

مدير عامل موسسه خيريه محك ،ضمن خير مقدم و تبريك روز
پزش��ك گفت« :محك تا امروز دو كنفرانس آنكولوژي سرطان
اطفال رادر سالهاي  1385و  1393برگزار كرده است .در اولين
كنفرانس به احترام پروفسور پروانه وثوق متخصصاني در سطح
بينالمللي كه از همكاران ايش��ان بودند به محك آمدند .س��ال
گذش��ته در دومين كنفرانس که به نام ایشان برگزار شد جاي
خالي این اس��تاد فرزانه در بين همكاران و شاگردانش��ان خالي
بود .تصميم داريم هر دو سال يك بار اين كنفرانس بينالمللي
را برگزار كنيم .بي شك سال آينده وقتي متخصصان و صاحب
نظران از سراس��ر دنیا به محك ميآيند با عبور از اين خيابان و
دی��دن نام آن نتيجهاي به جز عقالنيت و احترام به علم و مقام
دانشمند در تصميمات گردانندگان شهر تهران نخواهند ديد و
محک قدردان این پیشنهاد و تصمیم خردمندانه و زیبا است».
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اخبار
گزارش
احمدیان گفت« :پروفس��ور پروانه وثوق ميراثي از دانش ،عمل
نيك و اخالق پزشكي را بر جاي گذاشت .اينك كه شاگردانش
عهدهدار درمان كودكان مبتال به س��رطان هستند در چارچوب
اخالقي که ایش��ان الگو و آموزنده آن بودند ،به وظايفشان عمل
ميكنند .اين س��ازمان هم ب��ا توجه به بيانيه خود در چارچوب
همين ميراث ارزشمند و ارزشهایی چون پاسخگویی ،شفافیت،
زیبایی شناس��ی و قدرشناس��ی عمل ميكند .اميدواريم تدوام
اقدامات ارزشمند ايشان زمينه ساز لبخند بر روي لبان كودكان
و خانوادههاي آنها باشد كه شادمانه اين مركز را ترك کنند».
دكت��ر مردآوي��ژ آل بوي��ه ،عضو هي��أت امناي مح��ك ،ضمن
گراميداش��ت روز پزشك خالصهاي از تاريخچه و نحوه تأسيس
بيمارس��تان فوق تخصصي محك را بيان كرد و گفت« :حضور
پروانه وثوق در سالهاي ابتدايي تأسيس بيمارستان محك سبب
همراهی همکاران و ش��اگردان ايشان با محك شد و اینک اين
بيمارستان باالترين خدمات تخصصی در زمینه درمان کودکان
مبتال به سرطان مطابق با استانداردهای روز دنیا را ارائه ميدهد.

قائم مقام وزیر بهداشت :حل مشکالت حوزه درمان
با بهره مندی از ظرفیتهای مردمی
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دکتر ایازی قائم مقام وزیر بهداشت درامور مشارکتهای اجتماعی
سازمانهای مردم نهاد ضمن گرامیداشت روز پزشک و یاد پروفسور
پروانه وثوق ،با اشاره به فعالیتهای محک در حوزه سالمت گفت:
«وزارت بهداش��ت تا قبل از تأس��یس مؤسس��ه خیریه محک در
خصوص دغدغه درمان کودکان مبتال به سرطان مشکالت فراوان
داشت اما امروز با وجود این مؤسسه این دغدغه از بین رفته است
و محک متولی کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران و حتی
منطقه شده و ارزشمندترین نکته در این رابطه این است که این
سازمان به همت خود مردم بنا شده است».
وی افزود« :اگر بخواهیم مش��کالت مربوط ب��ه حوزه درمان را
حل کنیم بهتر اس��ت از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم .نام
مؤسسه خیریه محک در حوزه سالمت و سازمانهای مردم نهاد

دکتر ایازی  -قائم مقام وزیر بهداشت

و حمایت از کودکان مبتال به س��رطان میدرخش��د و موجب
مباهات حوزه خیریه است .امیدواریم روزی را شاهد باشیم که
هیچ بیماری دغدغه هزینههای درمان را نداشته باشد».

عضو شورای اسالمی شهر تهران :از یاد و نام بزرگ
م�ردان و ب�زرگ زنان ایران هویتی برای نس�لهای
آینده بسازیم

مجتبی ش��اکری عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران و رئیس
کمیس��ون نام گذاری معاب��ر و اماکن عموم��ی تهران ضمن
گرامیداش��ت یاد و خاطره اس��تاد فرزان��ه پروانه وثوق گفت:
«میبایس��ت از ب��زرگ مردان و ب��زرگ زنانی که در بس��تر
خاک ایران زمی��ن پرورش یافتند و بالندگ��ی ایجاد کردند،
قدردانی کرد و از یاد و نام آنها هویتی برای نس��لهای آینده
ساخت تا آنها بتوانند خودشان را بیابند و آیندهای زیبا برای
کش��ور بسازند .وظیفه ما است که شهر را با تمام ظرفیتها و
هویتهایش نشان دهیم و افرادی که با خدمات خود موجب
استواری این کشور شدهاند را به همگان بشناسانیم .خدمات

گزارش

مجتبی شاکری  -رئیس کمیسیون نام گذاری معابر و
اماکن عمومی تهران

محک نمونه و الگویی برای تکثیر خدماتی این چنین است».
مهندس رضايي قائم مقام شهردار منطقه يك تهران نیز گفت:
«پزشكان بزرگي چون پروانه وثوق با ايجاد يك رابطه معنوي
ب��ا بيمار خود ت�لاش ميكنند كه بيم��اران در طول درمان
شاداب باشند و فقط به درمان فكر كنند .باعث مباهات است
که نام این عزیزان را بر خیابانهای شهرمان ببینیم .اميدواريم
با افزايش همكاري شهرداري با خيريهها وسازمانهاي مردم
نهاد ظرفيتهاي اجتماعي بیشتری فعال شود».
دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارس��تان فوق تخصصي محك،
ضمن گراميداش��ت خاطره زنده ياد پروفس��ور پروانه وثوق و
تبريك روز پزشك ،گفت« :خدا را شكر ميكنيم كه از محضر
چنين اس��تادي بهره مند ش��دیم و عالوه بر درس طب از او
درس زندگي و انسانيت آموختیم .همه پزشکان محک به خود
میبالند که به واسطه فعاليت در بيمارستان محك كه از دل
مؤسسه خيريه محك بنا شده هيچ رابطه مالي با بيمارانشان
ندارند و فقط به سالمت آنها فكر ميكنند».
مهرور ابراز اميدواري كرد كه با همكاري وزارت بهداشت ،كادر

دکتر مهرور  -رئیس بیمارستان محک

درماني متخصص بتواند به طور مس��تمر و مؤثر در بيمارستان
محك حضور داشته باشد و باالترین سطح کیفی خدمات را به
کودکان مبتال به سرطان ارائه کند.
این مراسم با هدف گرامیداشت پروفسور پروانه وثوق ،بنیانگذار
طب آنکولوژی اطفال در ایران و رئیس فقید هیأت امنای محک
همزمان با روز پزشک برگزار شد و در آن خیابان جنت واقع در
دارآباد به خیابان پروفسور پروانه وثوق تغییر نام داد.
این اقدام پیرو پيش��نهاد ش��هرداري تهران و موافقت ش��وراي
اسالمي شهر تهران ،مبني بر تغيير نام خيابان جنت حد فاصل
بلوار مژدی و بلوار محک در مجاورت بيمارستان فوق تخصصي
سرطان كودكان “محك” به نام پروفسور پروانه وثوق ،بنيانگذار
آنكولوژي اطفال در ايران صورت گرفت.

پروانه وثوق که بود؟

دکت��ر پروانه وثوق ،متولد اس��فندماه  1314در تفرش بود .وی
دکترای عمومی خود را در سال  1342از دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تهران دریافت کرد و دورههای تخصصی و فوق تخصصی

49

اخبار
گزارش

هیأت امنا و مدیره محک در مراسم نامگذاری خیابان پروفسور وثوق
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اطفال را در دانشگاههای کمبریج ،ماساچوست و ایلینوی گذراند
و دوره تکمیل��ی فوق تخصصی خون و س��رطان کودکان را در
دانشگاه واشنگتن سپری کرد .پروفسور وثوق طبابت در ایران را
از سال  1350آغاز کرد .وی بنیانگذار رشته فوق تخصصی خون
و سرطان کودکان بود و بخش هماتولوژی و آنکولوژی اطفال را
در بیمارستان علی اصغر راهاندازی کرد .وی همچنین با حضور
داوطلبانه و هدایت علمی ،سبب شد تا بیمارستان فوق تخصصی
سرطان کودکان محک در سال  1386شروع به فعالیت کند.
پروفسور پروانه وثوق از ابتدای فعالیت بیمارستان فوق تخصصی
سرطان کودکان محک به صورت داوطلبانه (بدون دریافت حقوق)
لحظات عمر و دانش ارزشمند خود را تا آخرین روز حیات وقف
کودکان مبتال به سرطان کرد و صبح روز یکشنبه  29اردیبهشت
ماه  1392چش��م از جهان فرو بست .از این استاد فرزانه بیش از
 100عنوان مقاله و کتاب در زمینه بیماریهای خون و سرطان
کودکان به جای مانده است .او با علم و دانش خود هزاران کودک
مبتال به سرطان را در مسیر درمان و بهبودی همراهیکرد.

با حضور ش�ما ک�ودکان مبتال به س�رطان هرگز
تنها نمیمانند

بعضي انس��انها حتي بعد از رفتنش��ان هم اثر ماندگاري از
خود ب��ه جاي ميگذارند كه يادش��ان هي��چ وقت فراموش
نميش��ود و مس��يري كه در زندگي پيش گرفته بودند براي
هميشه جاودان باقي ميماند ...
پروفس��ور پروان��ه وثوق نیز ب��ا دانش ،وارس��تگی و مهر بي
دريغش ،مس��يري جاودان را براي همه ما به جاي گذاشت.
محک باور دارد که با حضور تک تک یاورانش ،مس��یر پروانه
وث��وق و همراهانش همواره پیموده خواهد ش��د و کودکان
مبتال به سرطان در مسیر درمان تنها نخواهند ماند .به امید
آنکه با تكيه بر تخصص،دانش و مهر پزش��كان و مش��ارکت
و بزرگ اندیش��ی نیکوکاران در مسیر ارائه بهترين خدمات
درماني و حمایتی همه جانبه به كودكان مبتال به س��رطان
در مؤسسهای شفاف و پاسخگو گام برداریم.

با پیشکسوتان

گفتگو با پریوش الجوردی؛
عضو هیأت امنا و مدیره محک

 76س�ال دارد و دانش�جوی دکترای  DBAاست.
وقت�ی از او میپرس�یم چ�ه زمان�ی میخواهد به
بازنشس�تگی و یا ب�ه اتمام تحصیالت�ش فکر کند
میگوی�د ک�ه تا لحظ�های ک�ه در این دنیا اس�ت
و ذهن�ش پوی�ا اس�ت پایان�ی ب�رای تکاپوهایش
نمیبین�د .هر فردی ک�ه پریوش الج�وردی عضو
هیأت امن�ا و مدیره محک را میشناس�د ،میداند
که در کنار او س�ن و س�ال و گذر سالیان معنایش
را از دس�ت میدهد و جای خود را به س�رزندگی و
تالش میدهد .وقتی از پشتیبانیهای همسرش در
زندگی میپرس�یم با همان چه�ره مصمم و محکم
همیش�گی و در حالی که ل�رزش صدایش را پنهان
میکن�د میگوید« :ش�ب پیش از ف�وتاش به من
گف�ت که تمام راهها و مس�یرهایی ک�ه در زندگی
رفت�هام درس�ت ب�وده اس�ت ».پ�س از گفتن این

جمله س�رش را ب�اال میگیرد و ش�ادی و اطمینان
در صورتش موج میزند .این که پریوش الجوردی،
بانوی موفقی که داشتههای زیادی را در زندگی کسب
کرده علی رغم شخصیت قدرتمند و تالش همیشگی
خود اینگونه از تأیید همسرش خرسند است ،نشان
از درک و ش�ناخت واالی ای�ن نس�ل از ایرانیان ،از
مفهوم ارزش�مند خانواده دارد .در این ش�ماره پای
صحبتهای ایشان نشستیم تا گوش�های از سالها
تجربه و تالش خستگی ناپذیر را کسب کنیم.
لطف ًا خودتان را معرفی کنید.

من پريوش الجوردي هس��تم .متولد  26تير  .1318كودكي
بس��يار بازیگوش بودم .در  4س��الگي به كودكستان نوباوگان
رفتم .دبس��تان را در دبس��تان نونهاالن طي كردم .سال اول
دبيرس��تان به مدرس��ه انوش��يروان دادگر رفتم اما سال بعد
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بااخبار
پیشکسوتان
دبس��تاني ك��ه در آن درس خوانده بودم دوره دبيرس��تان را
نی��ز راه اندازي كرد و تا كالس  11پيش دوس��تان قديمیام
برگش��تم .كالس  12به دبيرس��تان عبرت رفت��م و با معدل
باال ديپلم گرفتم .در كنكور در رش��ته زيست شناسي قبول
ش��دم ولي پدر و مادرم مصر بودن��د که برای ادامه تحصیل
به آلمان بروم تا تمرین زندگی مس��تقل و دوری از وابستگی
را داش��ته باش��م .در آلمان دو دوره در انيس��تيتو گوته زبان
آلمان��ي خواندم و پس از آن به دانش��گاه ارالنگن وابس��ته
به دانشگاه نورنبرگ رفتم .لیس��انس انگلیسی بازرگانی را
از دانش��کده زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه ارالنگن
آلم��ان گرفت��م .ناگفته نمان��د که بعدها لیس��انس زبان و
ادبیات آلمانی را از دانش��گاه تهران دریافت کردم .اکنون
نیز دانش��جوی دکترای  DBAدر مدرسه بازرگانی تهران
( )Tehran Business Schoolهس��تم.

چه عاملی سبب شد احساس کنید دوباره به ادامه
تحصیل نیازمندید؟
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هی��چ وقت از یاد گرفتن بی نیاز نش��ده بودم .همیش��ه در
کنار کار و رس��یدگی به خانواده تشنه یاد گرفتن بودم .باور
دارم که تا زمانی که هس��تم توق��ف معنایی ندارد .تا زمانی
ک��ه ذهنم پویا اس��ت باید قدرش را بدان��م و از پویاییاش
برای آموختن استفاده کنم .سالها پیش برای دیدار پسرم
به خارج از ایران رفته بودم که متوجه ش��دم با وجود آنکه
م��درک دکت��رای انفورماتی��ک دارد درس میخوان��د و به
دانش��گاه میرود .از او پرسیدم تو با وجود مشغله کاری در
زیمن��س و اینکه تا مقطع دکت��ری تحصیل کردهای به چه
دلیل��ی مجددا ً درس میخوانی و او ب��رای اولین بار به من
در خصوص رش��ته  MBAتوضیح داد و گفت این رش��ته
برای مدیریت اس��تراتژيک در هر زمینه ش��غلی و تلفيق با
تجربیات کاری بس��یار کارآمد است .از آن زمان این جرقه
در ذهن من ش��کل گرفت ولي هيچ وقت موقعيت مناس��ب

پيش نميآمد تا اینکه نهایتاً در دوره فوق لیس��انس مدرسه
بازرگانی تهران که در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران
برگزار میش��ود ثب��ت نام کردم و پ��س از مصاحبه در این
دوره پذیرفته ش��دم .در آن دوران در هیچ کالس��ی غیبت
نداش��تم مگر در م��واردی که نیاز بود ب��ه دلیلی در محک
باش��م .پس از پایان دوره جزء نفرات برتر شدم .لوح تقدیر
گرفت��م و این پيش��نهاد به من داده ش��د که ب��رای ادامه
تحصیل در مقطع دكتری اقدام کنم و من نیز ادام��ه دادم.

بهترین تجربه این دوره جدید تحصیلی چیست؟

آموخت��ن همواره من را غرق لذت می کند .همچنین ارتباط
با اس��اتید و همکالس��یها برایم خوش��ایند است ،چون من
زودج��وشام و ب��ه خوبی ارتب��اط برقرار میکن��م .در دوره
دکت��ری ه��م نمر ههای��م تا به ح��ال خیلی خ��وب بوده
هرچند من برای نم��ره درس نميخوانم ،ولي با نوههایم
در ای��ن زمین��ه رقابت س��ازنده دارم و بح��ث نمره بین
م��ا داغ اس��ت .میخواهم موض��وع رس��اله دکـتری را با
موض��وع اثر خانه والدين بر رون��د بهبودی کودکان مبتال
به س��رطان به انجام رس��انم.

چرا به ایران بازگشتید؟

م��ن و همس��ر و فرزندان��م در آلم��ان زندگ��ی میکردیم و
همس��رم زنده یاد دکتر احمد عرب دورههای تحصیلی برای
تخص��ص دوم خود را میگذراند .يک روز همس��رم به خانه
آم��د و گفت که دلش ميخواهد به ايران بازگردد .من بدون
لحظ��های تردید چمدانی آوردم و مطمئن به او گفتم که هر
لحظه حاضرم به وطن برگردم .وابس��تگی من هم به خاک و
خانوادهام زیاد بود و از این اقدام استقبال کردم .اینگونه شد
که در س��الهای جنگ بین ایران و عراق به وطن بازگشتیم.
م��ا در تم��ام زندگی در ح��ال تالش بودیم و ه��ر دو نفر ما
همواره به تحصیل و فعالیت حرفهای میپرداختیم.

با پیشکسوتان

از سوابق کاری خود بگویید.

م��ن  14س��ال در ش��رکت الکترومدی��کال (نمایندگی
دس��تگا ههای پزش��کی زیمنس آلمان و فیلیپس هلند)
فعالی��ت تخصص��ی داش��تم و قائ��م مقام مدی��ر عامل
در این ش��رکت بودم .همچنین  16س��ال در ش��رکت
زیمنس مدیر ارش��د در قس��مت اتوماس��یون و نیز مسئول
ف��روش و بازرگان��ی کارخانج��ات اینفینیون بودم .از س��ال
 1380بازنشسته شدم و پس از آن به مدت یک سال مشاور
مدیرعامل در امور پزش��کی و اتوماس��یون زیمنس بودم .از
آن پ��س هم ارتب��اط کاری من با این ش��رکت همواره تا به
امروز حفظ ش��ده اس��ت .در تمام این م��دت به فعالیتهای
کاری جانبی همچون تدریس نیز میپرداختم و نمیتوانستم
لحظهای اوقات بی کاری را تحمل کنم .همچنین فعالیتهای
اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی گوناگونی نیز داشتم .از
س��ال  1373نیز آش��نایی و فعالیت من در مؤسس��ه خیریه
محک آغاز شد.

از نحوه آشناییتان با محک بگویید.

من هم��واره میگویم که محک فرزند چهارم من اس��ت.
من به جز دختر و پس��رم دو فرزن��د دیگر هم دارم .یکی
زیمن��س و دیگ��ری محک .محک فرزند ته تغاری اس��ت
و ش��یرین و دوس��ت داش��تنی .من یک ماه پس از فوت
همسرم با محک آشنا شدم .همسر من به دلیل مشکالت
قلب��ی در پی یک دوره س��خت بیماری فوت کرد .در آن
زمان به واس��طه اینکه ت�لاش کردم داروهای کم یابی را
که برای ایش��ان تهیه کرده بودیم ب��ه بیماران اهدا کنم
از طری��ق جناب آقای دکت��ر مردآویژ آل بویه که همواره
در دوران بیم��اری همس��رم همراه ما بود با محک آش��نا
ش��دم .از فردای آن روز همکاری من با محک آغاز شد و
تا امروز تداوم دارد.

در س�الهای همراهی ب�ا محک ش�اهد چه روند
تغییری در محک بودید؟

وقت��ی با محک آش��نا ش��دم ،مح��ک دفت��ر کوچکی در
زیرزمین��ی در چی��ذر بود .هم��ه با ج��ان و دل خالصانه
ت�لاش میکردند .هر کس گوش��های از کار را میگرفت.
آن زم��ان این س��ازمان به نس��بت امروز بس��یار کوچک
بود .ش��اید هنوز یک خیریه س��نتی بود و من هم که در
س��ازمانی بینالمللی با سیستم و اس��تانداردهای آلمانی
کار ک��رده بودم ای��ن ش��یوه کار در آن دوران در نظرم
عجی��ب بود .اموری بود که با حساس��یتها و نظم آلمانی
من هم��راه نبود اما آنچه بیش از هر چیز ارزش��مند بود
خل��وص و امانت��داری و تالش و باور ب��ه کار جمعی بود.
محک جلوی چش��م ما لحظه لحظه رش��د ک��رد و بالنده
ش��د .مثل دانهای که در خاک میکاری و جوانه میزند،
جوانه ساقه میشود و ساقه برگ میدهد و میوه میدهد
و مدام ریشه میدواند و اس��توارتر میشود .محک مقابل
دیدگان ما چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رش��د
کرد و ریش��ه دواند و این رشد مدیون انسانهای نیکوکار
زیادی اس��ت.

اکنون این محکی که جلوی چشم شما رشد کرده
چقدر ب�ه آن اس�تانداردهاي جهاني كه ش�ما در
سازمانهای بینالمللی شاهد بودید نزديك است؟

این پاس��خ را فقط با یک خاطره که برای من ارزشمند است
میتوانم بگویم .روزی مدیرعامل شرکت زیمنس برای بازدید
به محک آمده بود .من به ایشان گفتم که اگر من از زيمنس
بازنشس��ته ش��دم در عوض در جایی فعالی��ت میکنم که از
زیمنس کمتر نیس��ت و باعث افتخار من است .ایشان به من
گفت که خانم الجوردي شما به جايي آمدهاید كه به مراتب
از زيمنس باالتر است.
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بااخبار
پیشکسوتان

شما وقت و تجربه خود را در این سالها به محک
اختص�اص دادهاي�د .ش�ما از محک چ�ه دریافت
کردهاید؟

مح��ك تا امروز من را روي پا نگه داش��ته اس��ت .من هرگز
آدمي نبودم كه اهل بازنشس��تگی و استراحت باشم .خداوند
محک را در مس��یر زندگی من قرار داد تا با فعالیت در اینجا
چیزی فراتر از حقوق و دس��تمزد عایدم شود .من در محک
به ایدهآلهای خود رسیدم .تالش کردن برای زندگی انسانی
دیگر ،ت�لاش کردن برای رفاه انس��انی دیگر و تالش کردن
برای سالمت کودکان ایدهآلترین هدف برای زندگی است.

س�ال بعد محک  25ساله میشود .آرزوي شما در
آستانه  25سالگي برای آینده محک چیست؟

محك مس��یر درس��تی را با همراهی و اعتماد مردم در پیش
گرفته اس��ت .همین مسیر درست موجب شد محک در بین
مؤسس��ات مردمنه��اد جهان حائ��ز رتبه دهم ش��ود .آرزوی
من برای محک چیزی باالتر از بیانیه چش��م انداز س��ازمان
نمیتواند باش��د .امیدوارم همواره محک جزو س��ازمانهای
برتر در دنیا باشد .از همه مهمتر تحقيقات و پژوهش محك
تا جایی پیش��رفت کند كه روزی به درمان قطعی س��رطان
دست یابد.

سخنی با ياوران؟

همیشه قدردانیم چون بدون شما محك وجود نداشت.

سخنی با كاركنان محك؟
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هر س��ازمان تخصصی برای ارائ��ه خدمات تخصصی و ارزش
آفرینی نیازمند کارکنان متعهد و متخصص اس��ت .کارکنان
محک با این تعهد و تخصص در کنار تالش صادقانه مس��یر
ارائه خدمات به کودکان مبتال به س��رطان را هموار میکنند

و موج��ب ایجاد ارزش اف��زوده ب��ر روی کمکهای مردمی
میشوند .امیدوارم روز به روز نتایج تالش آنها آشکارتر شود.

اگ�ر بخواهید محک را به کس�ی معرفی کنید چه
میگویید؟

میگویم اگر به اینجا بیایید هرگز پشيمان نميشويد.

ادای احترام به سازمان های همکار

بهره مندی از دانش و تجربیات مشترک
مح�ك در كن�ار مأموريت اصلي خ�ود كه حمايت
همه جانبه از كودكان مبتال به سرطان است ،براي
تحقق يكي از مهمترين اهدافش يعني گس�ترش
فرهنگ كمك به همنوع ،عالقهمند به اداي احترام
و آموختن از ساير سازمانهاي مردم نهاد و آگاهي
از تجارب ارزشمند آنها است.
با اين ه��دف محك در مناس��بتهاي مختل��ف مرتبط با
فعاليته��اي س��ازمانهاي هم��كار ضم��ن اداي احت��رام
ب��ه تالشهايي ك��ه براي رفع مش��كالت جامع��ه و انجام
مس��ئوليت اجتماعي خود انجام ميدهند با اين مؤسسات
دي��دار ميكن��د تا با فعاليت آنها آش��نا ش��ود و ب��ا ايجاد
بستر براي همكاري مش��ترك به يادگيري از تجارب آنان
بپ��ردازد.
از اي��ن رو در اين مدت نمايندگان محك در تاريخهاي  2تا
 8مهرماه (هفته جهاني ناشنوايان) 17 ،تا  23مهرماه ( هفته
جهاني عصاي سفيد)  24مهرماه (روز جهاني غذا) ،به ديدار
انجمن ناشنوايان ايران ،مؤسسه عصاي سفيد و برنامه جهاني
غذا در ايران رفتند.
در اي�ن وي�ژه نامه ب�ه م�رور كوتاهي ب�ر فعاليت اين
مؤسسات ميپردازيم

انجمن ناشنوايان ايران

انجمن خانواده ناشنوايان كه با پيشنهاد گروهى از خانوادههاى
ناشنوا و حمايت س��ركار خانم ثمينه باغچهبان دختر زنده ياد
اس��تاد جبار باغچهب��ان و مدير عامل وقت س��ازمان ملى رفاه
ناشنوايان (انجمن خانواده ناش��نوايان ايران) بنيان نهاده شده
اس��ت ،از بدو تأس��يس براي باال ب��ردن مهارته��اي زندگي
ناشنوايان و تحقق اصل تساوى با افراد جامعه ميكوشد.
باال بردن س��طح فرهن��گ و بينش ناش��نوايان با اس��تفاده از
تكنولوژى پيش��رفته ،مبارزه با بيس��وادى ناشنوايان با آموزش
راي��گان و ايج��اد كالسهاى ش��بانهروزى ويژه بزرگس��االن،
خودكفايى مادى ناشنوايان و ايجاد زمينههاى مناسب از جمله
آموزشهاى حرفهاى و اش��تغال و ارائه طرحهاي بيمه درمانى
براي ناشنوايان كشور از فعاليتهاي اين انجمن است.
ارتباط با انجمن ناشنوايان ايران:
نش��اني :تهران ،خيابان آزادي ،بين چهارراه نواب و اسكندر جنوبي ،جنب
ساختمان بانك تجارت ،كوچه افروخته ،پالك2
تلفن66919077-66573141:
ايميلinfo@isdpf.ir :
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اخبار احترام به سازمان های همکار
ادای

مؤسسه عصاي سفيد

مؤسسه خیریه عصای سفید ،مؤسسهای توانبخشی و آموزشی در
امور نابینایان و ک م بینایان است که در سال  ۱۳۶۹توسط زنده یاد
دکتر محمدرضا نامنی بنیان گذاشته شد .اهداف و مأموريت اين
مؤسسه با تمركز بر آموزش رايگان نابینایان و کمبینایان و باور به
توانبخشي اين افراد در جامعه ،آگاه نمودن جامعه به رعایت حقوق
اجتماعی آنها ،تش��ويق و کمک نابینایان و کمبینایان در جهت
ارتقای توانمندی و کسب مهارتهای علمی ،هنری و اجتماعی،
کوشش در جذب و به کارگیری خدمات داوطلبانه مردمی ،تأمین
نیازهای مالی مددجویان جهت تحقق هدفهای توانبخش��ی و
آموزشی ،فراهم نمودن فرصتهای برابر یادگیری و فراهم نمودن
امکانات درمانی و کوشش در زمینه اشتغال برای آنان است.
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ارتباط با مؤسسه عصای سفید:
نشاني :خيابان سيد جمال الدين اس��دآبادي ،ميدان فرهنگ ،خيابان
 36غربي ،پالك  28و  ،30مجتمع شهيد آيت
تلفن 88015203 -88015125- 88727999 :نمابر88015203 :
ايميلinfo@asayesefid.org :

برنامه جهاني غذا سازمان ملل

برنامه جهانی غذا بزرگترين آژانس بشردوس��تانه دنيا است
که در سرتاس��ر جهان با گرسنگي مبارزه ميکند .اين برنامه
بخش��ی از نظام سازمان ملل متحد اس��ت که بودجه آن به
صورت داوطلبانه تأمين میشود .برنامه جهانی غذا با اهداف
نجات جان افراد و حمايت از امرار معاش در مواقع اضطراری،
جلوگيری از گرس��نگی حاد و س��رمايهگذاری برای آمادگی
در مقاب��ل بالي��ای طبيعی و کاهش اث��رات آن ،بازگرداندن
و بازس��ازی زندگی و امرار معيش��ت بع��د از جنگ و باليای
طبيعی و يا در شرايط گذار ،کاهش گرسنگی مزمن و کمبود
تغذي��های و تقوي��ت توانایی ملتها برای مهار گرس��نگی از
طريق سياستهای واگذاری و خريد محلی فعالیت میکند.
ارتباط با برنامه جهاني غذا:
نشاني :دروس ،بلوار شهرزاد ،پالك ،8ساختمان ملل متحد
تلفن22863499-22867640-22867480 :
نمابر22863211 :
ايميلWFP.tehran@wfp.org :

پرسش های شما درباره سرطان

س�رطانهاي خون حاد در كودكان:
 ALLو AML
سرطان خون چیست:

س��رطان خون (لوكمي) شايعترين نوع س��رطان در كودكان
اس��ت و شامل آن دسته از بيماريهاي بدخيم ميشوند كه از
سلولهاي خوني و بافت سازندهي آنها (مغز استخوان) منشأ
ميگيرند .اين دس��ته از س��رطانها بر اساس سرعت پيشرفت
به دو نوع حاد (پيش��رفت س��ريع) و مزمن (پيشرفت آهسته)
تقسيم ميشوند .نوع مزمن در كودكان ناشايع است.
مغز اس��تخوان بافتي اس��فنجي اس��ت كه مس��ؤليت ساخت
سلولهاي خوني سفيد (س��لولهاي دفاعي بدن) ،سلولهاي
قرم��ز (حمل و نقل اكس��يژن و دياكس��يدكربن) و پالكتها
(انعقاد خون) را بر عهده دارند .سرطانهاي خوني از اختالل در
توليد و بلوغ سلولهاي سفيد ايجاد ميشوند و بر اساس اينكه
كدام رده (س��لول هاي لنفوئيد يا ميلوئيد) از سلولهاي خوني
دچار اختالل شده باشند ،به دو نوع لوكمي لنفوبالستيك حاد
( )ALLو لوكمي ميلوئيدي حاد ( )AMLتقس��يم ميشوند.
لوكميها با اينكه از سلولهاي مغز استخواني منشأ ميگيرند،
ممكن است در ابتدا و يا در سير خود منجر به ايجاد درگيري
دستگاه عصبي مركزي و يا درگيري بيضهها (در پسران مبتال
به  )ALLشوند.
عالیم :كودك مبتال به سرطان خون ممكن است يك يا چند
عالمت از عالیم زير را داشته باشد:
خ��ونري��زي از لثه ،درد اس��تخواني ،ت��ب ،عفونتهاي مكرر،
خون ريزيهاي مكرر و ش��ديد بيني ،برجس��تگيهاي پوستي
ناش��ي از تورم غدد لنفاوي در ناحيهي گردن و يا كش��الههاي
ران ،كاهش ميزان انرژي ،ضعف و خستگي مزمن.

علل :لوكمي زماني ايجاد ميش��ود كه در ( DNAاطالعات
ژنتيكي س��لول) ،خطايي ايجاد ش��ود .اين خطاه��ا منجر به
ايجاد اختالل در روند توليد و بلوغ س��لولهاي س��اخته شده
در مغز استخوان ميشوند .در نتيجه ،مغز استخوان سلولهاي
نابالغي س��اخته كه به س��لولهاي بدخيمي به نام لنفوبالست
(در  )ALLو ميلوبالس��ت در ( )AMLتبديل ميشوند .اين
س��لولهاي نابالغ ،توانايي انجام عملكردهاي نرمال سلولهاي
خوني را نداشته و همچنين تجمع آنها در خون ميتواند مانع
از انجام عملكرد ديگر سلولهاي سالم شود.
تش�خيص :تش��خيص لوكمي ها با بررس��ي عالی��م بافتي
( ،)Morphologyبررسيعالیمسلولي()Flow-Cytometric
و بررس��ي اخت�لال هاي ژنتيك��ي (در صورت وج��ود) انجام
مي ش��ود .نمونه هايي كه براي انجام اين آزمايش��ات استفاده
مي ش��وند نمون��ه مغز اس��تخوان ،نمونه خ��ون و نمونه مايع
مغزي -نخاعي است.
درمان :ط��ول درمان لوكميهاي حاد با توجه به ش��رايط و
پيش��رفت بيماري از  2/5تا  3/5سال متفاوت است و در كنار
شيمي درماني در برخی موارد از درمان راديوتراپي و پيوند مغز
استخوان نيز استفاده ميشود.
ش�يميدرماني :بر اس��اس پروتكل هاي تنظيم ش��ده بر
اساس زيرگروه تشخيص داده شده  ALLو يا  AMLانجام
مي شود .شيمي درماني در اين بيماري ها ،تركيبي از چندين
نوع داروي ش��يمي درماني اس��ت و در چند مرحله مختلف
درمان هاي فشرده و نگهدارنده انجام مي شود .در دهه اخير،
با پيشرفت هاي ايجاد شده در زمينه توليد داروهاي مؤثرتر
و هدفمن��د ( ،)Target Therapyاي��ن درم��ان منجر به
بهبودي ميزان بقا در بيماران مبتال به لوكمي ش��ده اس��ت.
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اخبار
پرسش های شما درباره سرطان
پرتودرمان�ي :در پرتودرماني از پرتوهاي پرتوان اش��عه X
براي از بین بردن س��لولهاي سرطاني اس��تفاده ميشود .بر
اس��اس نوع اوليه بيم��اري ( )AMLو يا پيش��رفت بيماري
(درگيري سيس��تم عصبي مركزي) ممكن است از اين درمان
نيز در درمان لوكميها استفاده شود.

پزش�کان فوق تخصص اين بيمارستان با حضور فعال در
عرصه تحقيقات و شركت در كنگرههاي متعدد علمي و
ارتباط مداوم با مراكز درماني خارج از كشور ،بهروزترين و
بهترين پروتكلهاي درماني موجود را در درمان كودكان
مراجعه كننده به محك استفاده ميكنند.

پيوند س�لولهاي بني�ادي :به طور كلي ه��دف از اين
درمان جايگزين كردن س��لولهاي بنيادي س��رطاني كودك
با س��لول هاي بنيادي گرفته ش��ده از يك دهنده سالم است
( .)allogeneic transplantاين درمان با توجه به نوع اوليه
بيماري و خطاهاي ژنتيكي موجود اوليه و سير بيماري /درمان
با توجه به صالح ديد پزشك انجام ميشود.

دکتر نغمه نیک طره از پزشکان بیمارستان فوق تخصصی محک

درمان حمايتي :درمان لوكميهاي حاد (با توجه به طوالني و
شديد بودن آن) با عوارض جانبي بااليي همراه است و حمايت
مناس��ب در زمان ايجاد اين عوارض ،نقش بسيار مهمي را در
بق��اي اين بيماران ايفا ميكند؛ جبران كمخونيهاي ش��ديد
با تزريق خ��ون و فرآوردههاي خوني ،كنترل عفونتهايي كه
معموالً به علت ضعف و يا نقص كامل سيس��تم ايمني در اين
كودكان بسيار ش��ديد و گسترده هستند و مراقبت شديد در
بخش  ICUدر موارد اُفت عملكرد ساير ارگانهاي بدن (مانند
سيستم كبدي) ،چند مورد از اين درمانهاي حمايتي هستند.

درمان در بيمارستان محك
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از س��ال ( 1386آغاز به کار بیمارستان) ،بيمارستان محك با
توج��ه به برخورداري از تجهيزات كام��ل و الزم جهت فراهم
ك��ردن تمام درمانهاي فوق و همچني��ن ،حضور دائمي تيم
پزش��كي فوق تخصص آنكولوژي كودكان ،فوق تخصص پرتو
درماني ،فوق تخصص درد و متخصصان راديولوژي و بيهوشي
برنامههاي جامع درماني -حمايتي را در اختيار كودكان مبتال
به اين بيماري قرار میدهد.

سخنی با یاوران

نماد هم�دردی محک ،راهی برای همراه
شدن با کودکان محک در روزهای سخت

مواجه شدن با اتفاقهای ناخوشایند مانند فوت یکی از دوستان
و آشنایان یکی از شرایط سخت و درد آوری است که بر حسب
مش��یت الهی همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه میشویم و
تسلیت گفتن در این ش��رایط یکی از اقداماتی است که بیشتر
ما برای تس��لی دادن به نزدیکان از آن اس��تفاده میکنیم .نماد
همدردی محک که تا کنون بیشتر با نام استند در جمع یاوران
محک شناخته شده اس��ت یکی از روشهای کمک به کودکان
تحت حمایت محک اس��ت که عالوه بر این جنبه میتواند پیام
تسلیت ما را به نزدیکان و بستگان برساند.
با استفاده از نماد همدردی محک میتوانیم ضمن همراه شدن
با کودکان محک در مسیر س��خت درمان ،پیام تسلیت خود را
ماندگار نموده و به نزدیکان و بس��تگان این پیام را منتقل کنیم
که در روزهای سخت راهی بهتر از همراه شدن با کودکان مبتال
به سرطان که شاید در سختترین روزهای زندگی خود هستند
نیافتی��م و اقدامات ماندگار را جایگزی��ن روشهایی نمودیم که
عمری شاید در حد چند روز دارند.
همه ما اميدواريم که همه یاوران و نیکوکاران محک هر چه کمتر
در موقعیت از دست دادن یکی از عزیزان خود قرار گیرند و همواره
زندگی سرشار از موفقیت و شادی پیش رو داشته باشند.
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکتهای مردمی

برای س�فارش نم�اد هم�دردی محک که اخی�را ً با
توجه به نظرات و پیش�نهادات یاوران و نیکوکاران
همیشگی محک با طراحی جدید در دسترس است،
میتوانید ب�ا ش�مارههای ،23501717 ،23501616
 23501088تماس گرفته و درخواس�ت خود را ارائه
نمایید .همکاران بخش نماد همدردی پس از دریافت
سفارش و انجام امور اداری نماد همدردی شما را در
س�اعت و نشانی مورد نظر شما مستقر نموده و پس
از اتمام مراسم آن را جمعآوری مینمایند.
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پرسش های متداول

پرسش های متداول
آيا جمع آوری درهای بطری پالستیکی كه در شبكههاي
اجتماعي تبليغ ميشود ارتباطی با محک دارد؟

همانگونه كه درسايت رسمي محك نيز درج شده ،اين كمپين
با عنوان “جم��عآوري درهاي بطري پالس��تيكي” ارتباطي با
مح��ك ندارد .اين حركت ارزش��مند كه توس��ط بانوي جواني
در ش��هر تبريز با پيوستن به يك كمپين جهاني كه هدف آن
جمعآوري در بطري در جهت تأمين هزينههاي خريد صندلي
چرخدار براي معلولين نيازمند بوده است را تحسين ميكنیم و
يادآور ميشویم كه آثار مادي و معنوي چنين اقدام ارزشمندي
را تنه��ا متعلق به گروه فوق دانس��ته و ضمن احترام به حقوق
معنوى اين اقدام از تمامى نيكوكاران و خيرين دعوت مىكنیم
كه درهاى بطري پالستيكى جمع آورى شده و كمكهاى خود
در اين خصوص را به مراكزى كه از طريق رسانهها و شبكههاى
اجتماعى اعالم ش��ده اس��ت ،اهدا نمایید تا اين اقدام از هدف
اصلى خود ،منحرف نشود.
آيا کارکنان محك به جز دفاتر جلب مشارکت و روشهای
کمک اعالم ش�ده در سایت ،اقدام به جمعآوري كمكهاي
مردمي درسطح معابر و مراكزعمومي نيز مينمايند؟

محك 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 كم��ك از طريق حض��ور کارکنان یا
داوطلبان خود در سطح معابر و مکانهای عمومی ندارد.
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یاوران گرامی
برای آگاهی از تمامی روش های کمک به کودکان
مبتال به سرطان تحت حمایت محک و طرح هرگونه
سوالی در خصوص روش های مشارکت در این امر
با شماره  021-23540تماس حاصل فرمایید.
از ياوران درخواست ميشود درصورت مشاهده
اف�رادي كه ب�ا ای�ن روش به نام مؤسس�ه خيريه
مح�ك اقدام ب�ه جم�ع آوري كم�ك ميكنند،
مرات�ب را جهت پيگيري به مراجع ذیربط قانونی
اطالع دهند.

نشانی دفـاتر و باجههای محک

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 مرکزی :تهران ،انتهاي اقدس��يه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار مژدي (اوش��ان) ،خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان
کودکان محک تلفن  23540 :و 23501000
دفتر چيذر :تهران ،ميدان چيذر ،پائين تر از فروشگاه شهروند ،نبش خيابان خراساني ،پالك  ،28ساختمان برايا (برق المع) ،طبقه سوم ،واحد 11تلفن22201312 :
دفتر تجريش :تهران ،ميدان قدس ،ابتداي خيابان دربند ،پالك  9تلفن22749819 :
دفتر ستارخان :تهران ،ستارخان ،سه راه تهران ويال ،خيابان چهارم (شهيد صفويان) ،پالك 55تلفن66554081 :
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دفتر کرج دو :کرج ،چهارراه طالقاني ،نرسيده به پل آزادگان ،قبل از برج يادمان ،نبش خيابان مدني ،ساختمان طوبي ،طبقه  ،6واحد 11تلفن026-34498537 :
پیشخوان برج نگار :تهران ،خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه همکف تجاری تلفن88641406 :
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پیشخوان جالل آل احمد :تهران ،زیر پل جالل آل احمد ،میدان میوه و تره بار جالل (قزل قلعه) ،سالن شماره 1
پیشخوان اندیشه :تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز خرید اندیشه ،طبقه منفی 2
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پیشخوان سبحان :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر ،خیابان میرزاپور شرقی ،خیابان طاهری ،مجتمع تجاری سبحان
باجه لواسانی :تهران ،خیابان شهید لواسانی (فرمانیه سابق) ،خیابان آقایی ،میدان میوه و تره بار لواسانی
باجه هروی :تهران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و تره بار هروی
باجه بهمن :تهران ،میدان بهمن ،خیابان دشت آزادگان ،جنب فرهنگسرای بهمن ،میدان میوه و تره بار بهمن
باجه صادقیه :تهران ،خیابان ستارخان ،پشت برق آلستوم ،نرسیده به فلکه اول صادقیه ،خیابان  24متری خسرو شمالی ،میدان میوه و تره بار صادقیه
باجه پیروزی :تهران ،اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز ،میدان میوه و تره بار پیروزی
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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.

شماره حساب هاي محك :
بانك سپه جاري طاليي 1351800087201 :
بانك تجارت 72826000 :
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