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محک حامي استوار پدران و مادراني است که فرزند آنها به بيماري سرطان مبتال شده است .در سايه اين حمايت ،خانوادهها ميتوانند با
نگراني کمتر ،تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان ميتوانند شادمانهتر فرآيند درمان را طي نموده و آرزوهاي آنها از بودن يا نبودن،
به چگونه زيستن در آينده تغيير کند.
در سايه حمايت محک ،هيچ خانوادهاي در مسير درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسير درمان همه حمايتهاي الزم را بهطور
يکسان در سراسر ايران دريافت مينمايد .بيمارستان محک بر اساس استانداردهاي ملي و بينالمللي به ارائه پيشرفتهترين خدمات درماني جامع و
يکپارچه در حوزه سرطان کودکان ميپردازد .در سایه آموزش و اطالعرساني این سازمان ،بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده میشود
و از لحظه تشخيص بیماری ،کودک و خانواده وی تحت حمایت قرار خواهند گرفت .محک جامعه را نسبت به آخرين اخبار در ارتباط با سرطان
آگاه ساخته و مناسبترين اطالعات ،توصيهها و منابع الزم را در اختيار جامعه قرار ميدهد .همچنين از طريق گسترش همکاري با مؤسسات
تحقيقاتي و درماني ملي و بينالمللي فعال در زمينه سرطان ،به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روشهاي مؤثر درمان دست خواهد يافت.
محک به عنوان يک سازمان متعالي در کشور شناخته ميشود و عملکرد آن معياري براي ايجاد و ارزيابي سازمانهاي مشابه در سطح ملي
و بينالمللي خواهد بود .محک بر اساس استانداردهاي ملي و بينالمللي داراي برترين جايگاه در بين سازمانهاي مردمنهاد بوده و در هر يک
از حوزههاي فعاليت خود نيز يکي از برترينها خواهد بود.

محک سازماني است که از انگيزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بيماري سرطان کودکان در سطح
ملي و بينالمللي در حوزههاي امور حمايتي ،تشخيص و درمان ،آموزش و اطالعرساني و تحقيقات نموده است .اين سازمان؛ خيريه ،مردمنهاد،
غيرانتفاعي ،غيرسياسي و غیردولتی است و با تکيه بر جلب مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي و انواع کمکهاي بشردوستانه ملي و
بينالمللي اعم از نقدي ،کاال ،خدمات و دانش فني اداره ميشود.
حمايت همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در بخش حمايتي ،درمان کودکان مبتال به سرطان در ايران به صورت
يکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهاي ملي و بينالمللي و منشور حقوق بيمار با بهرهمندي از جديدترين و کارآمدترين روشها و آخرين
دستاوردهاي علم پزشکي ،ايجاد يک مرکز تحقيقات جهت انجام تحقيقات علمي در زمينه بيماري سرطان براي کشف علل بروز بيماري،
روشهاي تشخيص ،غربالگري ،پيشگيري و شيوههاي نوين درمان ،مأموريت اين سازمان است .محک با برنامهريزي و سرمايهگذاري در حوزه
آموزش پيشگيرانه و اطالعرساني ميکوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان کودکان در ايران مشارکت نمايد.
کارکنان و داوطلبان ،صميمانه در کنار يکديگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش ميکنند و محک با برنامهريزي براي توانمندسازي
منابع انساني و بهرهگيري از جديدترين فناوريها در همه حوزهها به ويژه تشخيص و درمان اين ظرفيت را توسعه ميدهد.
محک نه تنها به سرطان کودکان ميپردازد بلکه انديشه واالي کمک به همنوع را ترويج مينمايد .شفافيت ،پاسخگويي ،قدرشناسي و
زيباييشناسي ممتازترين ارزشهاي محک هستند.
محک از يک سو به عنوان يک سازمان چند عملکردي و با دارا بودن تنها بيمارستان فوقتخصصي سرطان کودکان در ايران و از سوي ديگر
براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و يکپارچه در مسير درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ايشان در چارچوب استانداردهاي
بينالمللي ،يکي از معتمدترين نهادهاي خيريه براي نيکوکاران و سازمانهاي بشردوستانه است .محک خود را نسبت به استفاده بهينه از منابع
و دستيابي به نتايج قابل اندازهگيري مسئول ميداند .در کنار توجه به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پايداري در ارائه خدمات ،تأکيد بر
بهبود مستمر در کارايي و اثربخشي ،رويه جاري سازمان است.
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پیام بنیانگذار

یاران
سالی دیگر بر ما گذشت و باز گاه آن رسید که نگاهی به کارنامههایمان بیفکنیم و اطمینان حاصل کنیم که عمر بیهوده از کف نداده باشیم .سال
خوب ...سال بد ...سال سخت ...سال پربرکت ...سال بیبرکت .اینها شاید نامهایی باشد که بر یک سال مینهیم و عجبا که این توصیفات همگی را
میتوان در وصف سالی که گذشت بر زبان راند که هر کدام برای ما قصه خود را دارد.
محک که همواره در پی چارهاندیشی و پیشبینی بهترین راهها برای همه خانواده خود اعم از بیمار ،پزشک ،خیر ،کارمند و داوطلب میباشد،
برنامه پنجم استراتژیک خود را با وسواس تمام طراحی کرده است و امید آن داریم که به یاری خدا سالی بهتر و پربارتر در پیش داشته باشیم؛
لیکن در صورت بروز شرایط سخت بتوانیم در مقابل مشکالت؛ امنیت ،دوام و بقای سازمان را محفوظ بداریم و همچنان مانند همیشه پیشرو،
الگو و قلب اعتماد هموطنان عزیزمان باشیم.
سال نو را تهنیت میگویم و آرزوی سالی آکنده از عشق و صلح و برکت برای خانواده محک و همه مردم میهن پرافتخارمان را دارم.
سعیده قدس
بنیانگذار

پیام سردبیر

چرا نمینویسید؟!
محک از حیث نیروی انسانی شاخص و ممتاز ،به نظر میرسد کم
و کسری نداشته باشد ،از پزشکان متخصص در شاخههای گوناگون
گرفته تا کارمندانی که در بخشهای مختلف آن به کار مشغولند .در
نتیجه تالش این گروه است که محک امروزه محک شده است.
نویسنده به عنوان کسی که از بدو بنیاد این مؤسسه با آن همکاری
داشته و چند سال است که سردبیر خبرنامه است ،از یک مسأله
متعجب است و آن اینکه چرا چنین گروهی در کنار فعالیتهای
عملی دست به قلم نمیبرد و نمینویسد .منظورم خاطرهنویسی و ذکر
کمبودها یا خواستهای مادی نیست که اینها هم به جای خود اهمیت
دارد .بلکه منظورم پرداختن به نکتهها و مواردی است که تنها یک فرد
که سالها با عالقهمندی در یک سازمان کار کرده میتواند آنها را بگوید
یا بنویسد .آیا همکاران ما از این کم و بیش  90 ،80صفحهای که در
سال به صورت خبرنامه منتشر میشود به اضافه مطالبی که در سایت
میآید را کافی میدانند؟ اینها هم که گزارشهای فعالیتهای محک
است .یکی از خوبیهای نوشتن این است که ذهن نویسنده را ناگزیر به
تمرکز بر روی مسأله ،اندیشیدن و بازاندیشی درباره آن میکند و در
مواردی نویسنده ممکن است بر اثر این فرآیند به کشفها و نکتههای
تازهای برسد که خودش تصورش را هم نمیکرده است.
به عنوان یک همکار دیرین محک این اجازه را به خودم میدهم که
بگویم از همکاران سازمانی چون محک که به روایت دستاوردهایش از
سوی نهادهای ملی و جهانی بارها مورد ستایش و تقدیر قرار میگیرد،
در عرصه نوشتن انتظار بیشتری دارم .محک به هر حال مؤسسهای
متفاوت است و تفاوت میکند با سازمانهایی که نه از کارمندانشان
توقعی جز گذراندن روزمره امور دارند و کارمندانشان نیز جز در پیگیری
امور روزمره ،خودشان را در گردش آن سهیم نمیدانند.
با نوشتن (و نه گفتن) میتوانیم سهمی در اعتالی سازمان و رفع
مشکالت آن داشته باشیم .تاکیدم بر نوشتن است نه گفتن چون
آنگونه که پیشتر آمد نوشتن با تأمل و تمرکز بیشتر صورت میگیرد و
حاصل نوشتهها معموالً پختهتر از گفتههاست البته با آفت نوشتههای
توییتری کوتاه هم آشنا هستید که از حیث عاطفی بودن و عدم دقت
شاید چندان بهتر از گفتار نباشد.
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اخـبار
خبرهای کوتاه :زیر سقف محک چه میگذرد؟
ش فرشهای ایرانی
 اجرای نمایشی برگرفته از نق  خواندن غزلهای حافظ برای کودکان برگزاری جشن شب یلدا حضور بابانوئل و ماماننوئل در محکبرگزاری اولین بازار با نام قلکهای کوچک و آرزوهای بزرگ در محک
قصهخوانی شاعر «صد دانه یاقوت» به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی
تداوم تشکیل جلسات گروه والدین
حضور محک در نخستین همایش روز بینالمللی کار داوطلبانه
گرامیداشت روز جهانی داوطلب
بیمارستان محک پیشرو در رعایت استانداردهای بینالمللی تغذیه
ما میتوانیم ،من میتوانم
هر روز  6کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک قرار میگیرند

اخبار
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خبرهای کوتاه :زير سقف محك چه ميگذرد؟
اجرای نمایشی برگرفته از نقش فرشهای ایرانی
گروه داوطلبی از سوی مرکز ملی فرش ایران ،نمایش عروسکی متفاوتی را برای کودکان اجرا
کردند .فرزندان با خانوادههایشان با قصه ترمه؛ شخصیت اصلی این نمایش که میخواست با
مادربزرگش قالی پرنقش و نگاری را ببافد ،همراه شدند و لحظههای شادی را سپری کردند.
کودکان در طول نمایش با مراحل بافت یک فرش ،از تهیه نخ از پشم گوسفندان تا رنگ
کردن نخها در خمره رنگرزی و سپس با بافتن فرش آشنا شدند و هدیههایی با طرح فرش
و شخصیتهای این نمایش عروسکی به یادگار گرفتند.

خواندن غزلهای حافظ برای کودکان
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ ،کودکان در اتاقهای بازی بخشهای بیمارستان و
اقامتگاه از زبان روانشناسان غزلهایی از دیوان حافظ شنیدند و با دنیای شعر و خیال
آشنا شدند .برخی از فرزندان هم که از پیش با اشعار حافظ در مدرسه آشنا شده بودند از
روانشناسان خواستند تا شعرهایی را که دوست دارند بار دیگر برایشان بخوانند.

برگزاری جشن شب یلدا
امسال یلدای محک با طبقهایی از جامهای پر شده شیرینی ،میوههای رنگین و دیوان حافظ
جشن گرفته شد.
گروه داوطلب موسیقی نیز در بخشهای بستری بیمارستان و اقامتگاه ،نوای دلنشینی از
ترانههای کودکانه را با تار و دف نواختند تا شادی این جشن را برای کودکان و خانوادههایشان
دو چندان کنند.
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جشن سال نو میالدی در محک
بابا نوئل و مامان نوئل در آستانه سال نو میالدی به محک آمدند و به رسم هر سال ،شادی و
لبخند را به کودکان مبتال به سرطان هدیه کردند.
بابانوئل که کیسه بزرگی از هدایای سال نو بر دوش داشت به تمام اتاقهای بستری
بیمارستان سر زد و کودکان را غافلگیر کرد .فرزندان محک هم با هیجان ،صدای موسیقی که
در بخشها به گوش میرسید را دنبال کردند و با ترانههای نوازنده گیتار غرق شادی شدند.
تالش داریم زیر سقف محک از همه کودکان ،فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبي در مسیر مبارزه
با سرطان حمایت کنیم تا فرزندانمان کودکی را فراموش نکنند و از کیفیت زندگی خوبی بهرهمند
باشند .امیدواریم تمام کودکان جهان در سال نو میالدی ،روزهایی سرشار از شادی و امید را بگذرانند.

تداوم تشکيل جلسات گروه والدين
جلسات گروه والدين داوطلب محک با حضور جمعي از مادران ،پدران و کودکان مبتال به
سرطان در سالن اقامتگاه برگزار شد.
در اين جلسات که هر ماه با حضور خانوادهها برگزار ميشود ،در خصوص مسائلي که در
شرايط بيماري فرزندانشان مواجه ميشوند به صحبت مينشينند و از تجربه اعضاي گروه
والدين در زمان درمان کودکانشان ميپرسند .سپس به رسم هميشگي اين جلسات ،کودکان
به همراه مادران و پدرانشان عصرانه آماده ميکنند و بعد ازظهري دلچسب را همراه يکديگر
ميگذرانند.

حضور محک در نخستين همايش روز بينالمللي کار داوطلبانه
مدير واحد داوطلبان محک ،آذر ماه امسال در نخستين همايش روز بينالمللي کار داوطلبانه
شرکت کرد.
برگزاري اين همايش با هدف تقدير از مؤسسات داوطلبمحور و فعاليتهاي داوطلبانه و به
مناسبت روز جهاني داوطلب همراه بود .در اين رويداد  300نفر از داوطلبان از بيش از 100
مجموعه داوطلبمحور حضور داشتند .محک نيز لوح و تنديس روز بينالمللي کار داوطلبانه
را در بخش تقدير از داوطلبان حوزه سالمت و بهداشت دريافت کرد.

اخبار
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برگزاری اولین بازار با نام قلکهای کوچک
و آرزوهای بزرگ در محک
اولین بازار با نام قلکهای کوچک و آرزوهای بزرگ
 20و  21مهر ماه  1396با حضور بیش از دو هزار نفر از
نیکوکاران و فعالیت بیش از  400نیروی داوطلب در محک
برگزار شد .عواید حاصل از این بازار بیش از  4میلیارد
ریال است که تمامی آن صرف حمایت درمانی و رفاهی از
کودکان مبتال به سرطان خواهد شد.
استقبال از غرفه قلک

در این بازار غرفههای گل و گیاه ،خوراکی ،موسیقی ،لوزام خانگی،
لوازم بهداشتی ،بازی کودکان و ...برپا بودند و غرفه قلک که بازار به
نام آن نامگذاری شده بود بیش از همیشه مورد توجه نیکوکاران
قرار گرفت .بسیاری از یاوران قلکهای کوچکشان را که با آرزوهای
بزرگشان برای سالمتی کودکان مبتال به سـرطان پر شده بود
را به این غـرفه آوردند و قـلکهای جـدید را برای تـداوم مهر و
نوعدوستیشان با فـرزندان محک ،دریافتکردند.

پیوستن نیکوکاران ایرانی به کمپین جهانی کنترل سرطان

از اتفاقات دیگر این بازار پیوستن همراهان محک به عنوان نیکوکاران
ایرانی به کمپین جهانی کنترل سرطان بود .یاوران با مراجعه به غرفه
روابط عمومی و امور بینالملل و با عضو شدن در این کمپین ،آمادگی
خود را به عنوان نیکوکاران ایرانی در همگام شدن با اهداف سازمان
جهانی کنترل سرطان اعالم کردند .همچنین یاوران با ساز ه عکاسی که
برای این کمپین طراحی شده بود ،عکس گرفتند و یادبودی که نشانی
از حمایت آنها از این کمپین بود را به یادگار گرفتند.

تجربه نوع جدیدی از کمک به همنوع

غرفه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک نیز در
این بازار برپا بود و یاوران با مراجعه به آن عالوه بر آشنا شدن با یکی
از روشهای درمان سرطان و کسب اطالعات و شرایط عضویت در

این مرکز ،میتوانستند به جمع داوطلبان اهداکننده بپیوندند و نوع
جدیدی از کمک به همنوع را تجربه کنند.

قدردان مشارکت نیکوکارانهتان هستیم

این بازار با حمایت مالی شرکتهای چینی پردیس ،آراکس ،چای
احمد ،پارس حیان ،شکالت فرمند ،رستوران پرپروک ،کاج تفلون و گل
گیفت برگزار شد که نیت انساندوستانه ایشان را ارج مینهیم .همچنین
از تمامی نیکوکارانی که با حضور دلگرمکنندهشان زیر سقف محک امید
و زندگی را به کودکانمان میبخشند ،قدردانی میکنیم و امیدواریم
همراه یکدیگر شاهد بهبودی تعداد بیشتری از فرزندانمان باشیم.
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قصهخوانی شاعر «صد دانه یاقوت» به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

مصطفی رحماندوست ،شاعر ،قصهنویس و مترجم کتابهای کودک و نوجوان به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی به
محک آمد و برای کودکان مبتال به سرطان قصه خواند.
در یکی از روزهای پاییزی آبان ماه کودکان محک که با ترالی کتاب به خوبی آشنا هستند ،وقتی صدای این میز چرخدار را در راهروهای بیمارستان
و اقامتگاه شنیدند ،فکرش را نمیکردند که شاعر «صد دانه یاقوت» و نویسنده کتابهای محبوبشان همراه با ترالی به دیدارشان آمده باشد.
ب خواند و همراه با بازی و شادی فرزندان محک را برای پرورش
رحماندوست برای کودکان و نوجوانان محک و مناسب با رده سنیشان کتا 
قصهگویی و تخیل خالق تشویق کرد .این شاعر و نویسنده نامآشنا درباره حرفه نویسندگی با کودکان صحبت کرد و بعدازظهری به یادماندنی رقم
زد .کودکان نیز ازکتابهای موردعالقهشان که در ترالی کتاب است گفتند و از اینکه نویسنده آن کتابها را در محک میدیدند ،ذوق زده بودند
و از او خواستند تا کتابها را به اسم خودشان برای آنها امضا کند .در آخر هم در یک عکس دست جمعی با کتابهایی که هدیه گرفته بودند
خاطره این روز را ثبت کردند.

اخبار
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به مناسب روز ملی تغذیه و سالمتی ،کارشناس تغذیه محک خبر داد:

بیمارستان محک پیشرو در رعایت استانداردهای بین المللی تغذیه

 14دی ،روز ملی تغذیه و سالمتی است .کارشناس تغذیه محک به
همین مناسبت ،درباره استانداردهای بینالمللی حوزه تغذیه که توسط
این بیمارستان اخذ شده است ،گفت« :محک استاندارد  HACCPرا از
مؤسسه توف نورد ( )TÜV NORDآلمان کسب کرده است .این استاندارد
به معنای یک روش مدون و مشخص برای تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی
مواد غذایی و اقدامات کنترلی مورد نیاز است .در واقع الزمه این استاندارد،
رعایت موازین و استانداردهای بینالمللی و تضمین کیفیت غذایی است
که در آشپزخانه پخته و در بخشهای بیمارستانی عرضه میشود .دریافت
این استاندارد به علت لزوم رعایت اصول متعدد توسط بیمارستانها،
پیچیده است و بیمارستان محک در تهران از معدود بیمارستانهایی است
که توانسته این استاندارد را از مؤسسه توف نورد اخذ کند».
انسیه فالح ،افزود« :محک همواره به کیفیت زندگی کودکان مبتال به
سرطان توجه میکند .از آنجا که عرضه وعدهها و میان وعدههای طبیعی و
مواد ارگانیک غذایی مانند شیر ،میوه ،سبزی و غیره در سالمت کودک مبتال
به سرطان اهمیت بسیار دارد ،در محک این امر را در دستور کار خود قرار
دادهایم و ب ه زودی عرضه کامل مواد ارگانیک در محک نهایی خواهد شد».
وی درباره اهمیت تغذیه در روند درمان کودکان مبتال به سرطان
خاطرنشان کرد« :حضور کارشناسان تغذیه در بیمارستانها یکی از
استانداردهای وزارت بهداشت و یکی از اصول ضروری است .یک
رژیم غذایی نامناسب باعث طوالنی شدن روند درمان میشود و
ممکن است زمینه افزایش بیماریهای عفونی را فراهم کند .رژیم
غذایی نامناسب همچنین میتواند اثربخشی داروها ازجمله داروهای
شیمیدرمانی را کمتر کند».
وی در ادامه تصریح کرد« :ضعف سیستم ایمنی عامل مهمی در
درمان کودکان مبتال به سرطان محسوب میگردد و اگر اصول تغذیه
رعایت نشود مقاومت به درمان در کودکان افزایش مییابد .در محک یک
کارشناس تغذیه در بخشهای درمانی ،به رژیم بیماران نظارت میکند
و در کلینیک تخصصی تغذیه ،امور رژیم درمانی تخصصی برای بیماران
را انجام میدهد .یک کارشناس تغذیه دیگر نیز به روند تهیه ،پخت و
توزیع نظارت دارد تا هیچگونه آلودگی از غذا به بیماران منتقل نشود.

رژیم درمانی در محک با استفاده از
دستگاههای پیشرفته شاخص توده
بدنی بیماران انجام میپذیرد».
این کارشناس تغذیه با اشاره
به منوهای غذایی در محک ادامه
داد« :گاهی داروهای تجویز شده
به بیماران باعث میشود قند خون
کودکان افزایش چشمگیری پیدا
کند به همین علت عالوه بر دارو درمانی که پزشکان تجویز میکنند،
غذاهایی که در اختیار کودکان قرار میگیرد نیز نباید باعث افزایش قند
خون کاذب شود .در بسیاری از موارد دیگر ،کودکان به مواد تقویتی
دارای پروتئین زیاد ،نیاز دارند .بنابراین با توجه به نوع بیماری و مرحله
درمان در  9دسته غذایی :دیابتی ،دیابتی کمنمک ،کمنمک ،پُرپروتئین،
پُر پتاسیم ،کم ِ
نمک کمچربی ،مایعات ،مایعات صافشده و عادی ،غذا
در محک برای کودکان مبتال به سرطان طبخ میشود».
فالح در ادامه تأکید کرد« :عالوه بر این در هر وعده انتخابی،
دو منوی غذا برای کودکان وجود دارد تا با توجه به عالقه خود
مواد غذایی مورد نیاز را بگیرند؛ به عبارتی با توجه به  9دسته فوق،
برای کودکان مبتال به سرطان در بیمارستان محک ،در هر وعده 18
نوع غذا طبخ میشود .با این همه درصورتیکه یک کودک ،میل به
یک غذای خارج از منو داشته باشد و آن غذا برای او ضرر نداشته
باشد ،سعی میکنیم با توجه به دغدغهای که برای کیفیت زندگی
فرزندانمان داریم ،غذا را بهصورت اختصاصی برای او تهیه کنیم».
فالح درباره اهدای مواد خام و خوراکی به محک از سوی یاوران
گفت« :همواره مواد غذایی را به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت
بهداشت میبریم و در آنجا مواد خوراکی به لحاظ کیفیت مواد
تشکیلدهنده مورد آزمایش قرار میگیرند .سپس مواد باکیفیت باال
برای کودکان طبخ میشوند .به همین علت از یاوران تقاضا میکنیم
قبل از اهدای محصولی با کارشناسان واحد جلب مشارکت با شماره
 23540تماس بگیرند».
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ما میتوانیم ،من میتوانم

کمپین انجمن جهانی کنترل سرطان ()UICC

محك به عنوان یک مؤسسه خیریه ایرانی که عضو رسمی انجمن
جهاني كنترل سرطان ( )UICCاست در جهت تحقق اهداف توسعه
پايدار سازمان ملل متحد ،سال گذشته به کمپین جهانی روز سرطان
با شعار «من میتوانم ،ما میتوانیم» پیوست که تا سال  2018ادامه
دارد .در این کمپین به عواملی چون تشخیص زود هنگام سرطان،
دسترسی به خدمات عادالنه و یکپارچه و تغییر نگاه و باور نسبت
به سرطان پرداخته شود .باور داریم با مشارکت همه افراد در ترویج
اهداف این کمپین ،میتوان جامعه را نسبت به دغدغههای بیماران

مبتال به سرطان آگاه کنیم و همراه هم مستحکمتر از همیشه برای
بهبودی روزافزون کودکان مبتال به سرطان قدم برداریم.
در ادامه با برخی از اهداف این کمپین به صورت تفصیلی آشنا میشویم:

با تشخيص زود هنگام ،سرطان را شكست دهیم

يكي از عوامل تأثيرگذار در درمان قطعي بيماري سرطان ،تشخيص
زود هنگام است که سبب تسهيل فرآيند درمان و در نتيجه افزايش
امکان بهبودي ميشود .محک با باور به اینکه تشخیص زودهنگام در
ارائه خدمات درمانی اثربخشتر با درد و هزینه کمتر نقش بسزایی
دارد ،تالش میکند تا با مشارکت در این امر بهبود زندگی فرزندانش
را افزایش دهد.

دسترسي به خدمات عادالنه و يكپارچه را فراهم کنیم

دسترسي عادالنه و يكپارچه به خدمات درماني و حمايتي حق
همه كودكان مبتال به سرطان است .گسترش جغرافيايي و توسعه
خدمات در سراسر كشور يكي از اهداف بلندمدت این سازمان است تا
همه فرزندان ایران زمین در محل زندگی خود به سهولت به خدمات
درمانی و حمایتی دسترسی داشته باشند.

نگاه و باورهایمان در مورد سرطان را تغییر دهیم

سالهاست که میگوییم سرطان درمانپذیر است .در محک تاکنون
بهبودی بیش از  5هزار نفر از فرزندانمان را جشن گرفتهایم و باور
داریم با همراهی هم میتوانیم آگاهی و امید به بهبودی را جایگزین
باورهای غلط درباره سرطان کنیم.

برای ایجاد تغییر همراه شویم

سازمانهای مردمنهاد ،بخش خصوصی و نهاد دولت بازیگران اصلی
جامعه مدنی هستند .بیتردید با مشارکت سازنده این سه گروه
میتوانیم در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان تغییر
ایجاد کنیم .بیایید فراموش نکنیم همه ما عوامل این تغییر هستیم.

اخبار

هر روز  6کودک مبتال به سرطان تحت حمایت
محک قرار میگیرند
مدیر واحد خدمات حمایتی محک گفت« :هر روز  6کودک مبتال
به سرطان ،تحت حمایت محک قرار میگیرد».
بهناز آسنگری ،با بیان اینکه عدد فوق از میانگین تعداد پذیرش
کودکان جدید در سالهای  1394و  1395به دست آمده است افزود:
«محک فعالیت خود را از سال  1370و در راستای حمایت از کودک
مبتال به سرطان و خانواده ایشان آغاز کرده است و تا پایان سال
 ،1395بیش از  27هزار کودک مبتال به سرطان را تحت حمایت خود
قرار داده است .آنچه به عنوان «هر روز  6کودک» شناخته میشود،
حاصل تعداد پذیرششدگان در سالهای  1394و  1395به ازای
تعداد روزهای سال است».
وی ادامه داد« :در سالهای  1394و  1395تعداد  4540کودک
جدید مبتال به سرطان که در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی
دارای بخش خون و آنکولوژی در سراسر کشور و بیمارستان محک
درمان میشوند ،تحت حمایت این مؤسسه قرار گرفته و حمایتهای
درمانی و رفاهی را دریافت نمودهاند».
آسنگری با تأکید بر اینکه در محک تالش میشود تا دسترسی
کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان به خدمات محک در سراسر
ایران ،تسهیل شود گفت« :یکپارچهسازی خدمات حمایتی محک
در همه جای ایران با توجه به محدودیتها و امکانات موجود در
بیمارستانهای کشور ،از رئوس برنامه راهبردی  1396-1400است
و تالش میکنیم تا کلیه خدمات حمایتی که در بیمارستان محک
به کودک مبتال به سرطان و خانواده ایشان ارائه میشود ،در سراسر
کشور گسترش یابد».
مدیر خدمات حمایتی محک با بیان اینکه اضافه شدن  6کودک
به طور روزانه به جمع فرزندان محک ،یک حقیقت است و حمایت
از آنها تنها با تداوم اعتماد و کمکهای نیکوکاران این سرزمین است
که ممکن میشود گفت« :خدمات محک شامل  42بسته حمایتی
میشود که مواردی چون پیگیری درمان و پرداخت هزینههای مرتبط
با آن ،ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی به کودک و
خانواده ایشان ،اهدای اقالم مورد نیاز ،مدرسه مجازی و ...را شامل
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میشود .ارائه این خدمات به کودکان تحت حمایت محک که هر
روز بر تعدادشان افزوده میشود ،تنها با همراهی مستمر مردم ایران
ممکن خواهد بود .در محک همیشه گفتهایم که «سرطان غیر از درد
هزینه دارد» .درمان سرطان هزینههای باالیی دارد و برای تأمین
این هزینهها و حمایت از فرزندانمان تنها اتکای محک به اعتماد و
مشارکت نیکوکاران ایران زمین است».
مدیر خدمات حمایتی محک در پایان ضمن قدردانی از همراهی
تک تک نیکوکاران این سرزمین ،افزود« :من به عنوان یک مددکار و
فردی که بیش از بیست سال تجربه ارتباط با کودکان مبتال به سرطان
و خانواده ایشان را دارم ،سالهاست که تأثیر مشارکت نیکوکاران در
تأمین هزینه درمان و ارائه خدمات حمایتی و رفاهی را بر روند درمان
این کودکان میبینم .سالهاست که با استمرار این مشارکتها تالش
میکنیم تا مادران و پدران دغدغهای جز سالمتی فرزندشان نداشته
باشند و هیچ کودک مبتال به سرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت
هزینههای درمان فوت نکند و تلخی دارو برای کودکان بیشتری به
شیرینی سالمتی تبدیل شود».
اضافه شدن  6کودک به طور روزانه به جمع فرزندان محک،
حقیقتی تلخ است و حمایت از آنها تنها با تداوم اعتماد و
کمکهای نیکوکاران این سرزمین است که ممکن میشود
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پیگیریوضعیت کودکان تحت حمایت محک در مناطق زلزلهزده کرمانشاه

پس از شنیدن خبر تلخ زلزله کرمانشاه که منجر به از دست رفتن
تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان در این استان شد ،در محک عالوه
بر غمی که از رخ دادن این حادثه ناگوار داشتیم ،نگران سالمتی
فرزندان مبتال به سرطان در مناطق زلزلهزده بودیم.
ی و دغدغه همیشگیمان در ارائه خدمات
با توجه به مأموریت اصل 
درمانی و رفاهی به کودکان مبتال به سرطان ،واحد خدمات حمایتی
بالفاصله بعد از حادثه اقدام به پیگیری مستمر وضعیت کودکان
تحت حمایت محک در منطقه زلزلهزده کرد .اولین اقدام برقراری
تماس با خانوادههای فرزندان محک برای اطالع از وضعیت و نیازهای

ایشان ،صبح پس از حادثه بود .مددکار داوطلب محک نیز  4ساعت
پس از زلزله در بیمارستان دکتر کرمانشاهی شهر کرمانشاه حضور
یافت .مجموعاً  27فرزند محک از ساکنان مناطق حادثهدیده بودند
و مددکاران اجتماعی در تماسهای تلفنی مستمر سعی در اطالع از
وضعیت آنها داشتند ،هرچند که آنها در این تماسها نتوانستند از
وضعیت  5کودک اطالعی کسب کنند.
با مشخص شدن تدریجی شرایط فرزندانمان ،مددکاران اجتماعی
برای تعدادی از کودکان که نیاز به داروی خاصی داشتند ،این داروها
را تهیه و ارسال کردند .همچنین از محل کمکهای نیکوکاران ،برای

گزارش
 ۱۱خانواده ،پرداخت کمک هزینه صورت گرفت و لوازم مورد نیاز،
وسایل منزل و گرمایشی برای ایشان تهیه و ارسال شد .از آنجایی که
خانه برخی از خانوادهها کام ً
ال تخریب شده بود ،محک برای فراهم
کردن شرایط اسکان موقت اعالم آمادگی کرد و تاکنون این امکان
برای  9خانواده تأمین شده است.
تیم خدمات حمایتی محک متشکل از مددکاران اجتماعی،
روانشناسان و کارشناس آشنا به منطقه پس از روزهای بحرانی زلزله
در تاریخ  11آذر برای اطالع بیشتر از شرایط کودکان تحت حمایت
محک و پیگیری وضعیت  5کودکی که از وضعیت آنها اطالعی در
دست نبود به کرمانشاه اعزام شدند .در جستجوی روستا به روستا و
خانه به خانه تمام این منطقه این تیم  ٤نفره توانستیم از وضعیت
 4کودک و خانواده آنها با خبر شویم و نیازهای آن را تأمین کنیم.
به طور کلی از مجموع  27فرزند محک 6 ،کودک در تهران
(بیمارستانهای محک ،حضرت علیاصغر و بهرامی) در حال گذراندن
مراحل درمان سرطان هستند و سایر فرزندان محک ،مراحل
درمانشان را در بیمارستان محمد کرمانشاهی ،شهر کرمانشاه سپری
میکنند .در هنگام زمینلرزه ۴ ،کودک در مناطق حادثه دیده نبودند
و در حال گذراندن درمان خود در تهران یا شهر کرمانشاه بودند،
همچنین خانواده یک کودک نیز به استان آذربایجان غربی نقل مکان
کرده بودند .متأسفانه یکی از کودکان محک که  ۲سال پیش قطع
درمان شده بود ،به همراه مادرش در این حادثه جان خود را از دست
داده است .همچنین یکی از کودکان ،مادر خود و فرزند دیگر محک،
خواهر و برادرش را از دست دادهاند.
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یادداشت یکی از کارکنان:
محک متعهد به انجام مأموریتش است
تقریبا  40روز بعد از زلزله کرمانشاه که قلب همه ما را به درد آورده
بود ،در اتاق مشغول کار بودیم که یکی از فرزندان محک برای
گرفتن عکسهای جشن شب یلدا که در اقامتگاه محک گرفته بود
به روابط عمومی آمد.
او که اهل کرمانشاه است ،دختر پرامید و با روحیهای است که
معموال اولین نفری است که بعد از برگزاری مراسمها برای تحویل
عکسهایش پیش ما میآید و چند کالمی هم صحبت میکند .پس
از زمینلرزه ،وقتی همکاران ما در واحد مددکاری پیگیر شرایط
فرزندان تحت حمایت محک بودند متوجه شدیم که خانه آنها در
اثر زمینلرزه تخریب شده است .آن روز که او به روابط عمومی آمد
برای ما داستانی از حضور تیم خدمات حمایتی در مناطق زلزله زده
تعریف کرد .او برایمان گفت که دیدن اقوام و فامیل پس از زلزله
و در محل چادر اسکان ممکن است عادی باشد اما پیگیری تیم
خدمات حمایتی محک ،برای او و خانوادهاش دلگرم کننده بوده
است و این موضوع باعث تعجب همسایگان آنها هم شده بود.
روایت این دختر نوجوان ،دلگرمترم کرد که عضوی از خانواده بزرگ
محک هستم و مصممترم کرد تا سهم خود را در تحقق مأموریت
سازمان که حمایت همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان در سراسر
ایران است ،به درستی ادا کنم.
زهرا محمدزاده

14

گزارش

معرفی روش جدیدی برای کمک به کودکان مبتال
به سرطان در محک

این مرکز را تأمین کردهاند که نیت خیرشان را ارج مینهیم.
شما نیکوکاران با عضویت در این مرکز میتوانید نجاتبخش
زندگی بیماران نیازمند به پیوند باشید و شادی سالمتی را به آنها و
خانوادههایشان هدیه کنید.

شرایط عضویت در مرکز:

پیوستن به مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز

پیوند سلولهای بنیادی یکی از راههای درمان سرطان است.
بنابراین محک برای ارائه تمامی روشهای درمانی مورد نیاز
فرزندانش ،بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان فوقتخصصی
خود را سال  ١٣٩٠تأسیس کرد .ولی همواره با چالش تأمین
سلول بنیادی خونساز سازگار با کودکان نیازمند به پیوند ،روبرو
بوده است .مواردی چون تک فرزندی زمینه کاهش این شانس را
فراهم میکند .در این میان تعداد اندك اعضای داوطلب در مراکز
پذیرهنویسی و بانكهاي داخلي ،هزینه باالی جستجوی اطالعات در
مراکز بینالمللی ،همچنین مشکالت انتقال نمونه از دیگر کشورها و
عدم سازگاری ژنتیکی نمونههاى دریافت شده از خارج کشور ،محك
را براي ايجاد مركز پذیرهنویسی اهداكنندگان سلولهاي بنیادی
خونساز مصمم کرد.
امروز جذب اهداکنندگان و افزایش تعداد نمونه  HLAثبت شده،
هدف اصلی این مرکز است .چرا که امکانات پزشکی و دارویی بدون
بهرهمندی از نمونه سازگار با بیمار نیازمند به پیوند ،کارآیی ندارد.
شرکتهای بهمن موتور و بهمن دیزل در راستای تعهد به مسئولیت
اجتماعی خود هزینه ثبت و آزمایش  5٠٠٠نمونه اولیه برای ایجاد

• داوطلبانه و با تمایل شخصی
• سن بین  ١٨تا  ٥٠سال ،افراد زیر  ٣٠سال گروه اصلی اهداکنندگان
هستند.
• عدم سابقه بیماری بدخیم ،بیماریهای قلبی  -عروقی و ریوی و
دیابت وابسته به انسولین
• عدم ابتال به بیماری خاصی همچون ایدز و هپاتیت
• نداشتن سابقه مصرف داروهای خاص به دلیل بیماری قلبی یا فشار خون
• عدم عضویت در مرکز پذیرهنویسی دیگر
• عدم سابقه پیوند مغز استخوان ،قرنیه ،کلیه و ...

مراحل پیوند سلولهای بنیادی خونساز:

 .1کافی است در صورت داشتن شرایط عضویت برای انجام
نمونهگیری تعیین  HLAکه از طریق بزاق دهان صورت میگیرد ،به
محک مراجعه کنید.
 .2پس از تکمیل فرم پرسشنامه ،نمونه بزاق دهان شما دریافت
میشود.

گزارش
 .3اطالعات نمونه  HLAدر مرکز پذیرهنویسی محک ثبت میشود.
 .4در صورت سازگار بودن نمونه  HLAشما به عنوان فرد داوطلب
اهدا با یک بیمار نیازمند به پیوند سلولهای بنیادی خونساز ،این
موضوع طی تماسی به او اطالعداده میشود.
 .5پس از آن فرد داوطلب اهدا ،به مرکز درمانی که بیمار نیازمند
پیوند در آن بستری است ،مراجعه میکند .در فرآیند اهدای
سلولهای بنیادی خونساز ،در ابتدا به مدت  3تا  5روز تزریق زیر
جلدی برای تحریک سلولهای بنیادی مغز استخوان در فرد داوطلب
صورت میگیرد که از این طریق تعدادی از این سلولها وارد خون
محیطی میشوند.
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روشهای عضویت در مرکز:

یاوران گرامی در صورت تمایل و داشتن شرایط عضویت ،میتوانید از
طریق يكي از روشهای زیر عضو این مرکز شوید .اطالعات شما ثبت
خواهد شد و برای هماهنگی دریافت نمونه با شما تماس خواهیم گرفت.
• ارسال عدد  400به شماره  200023540از طریق پیامک
• فعال کردن بات تلگرام در نشانی  @mahakhlabotو ثبت نام
در این بات
• مراجعه به وبسایت محک و تکمیل فرم ثبتنام
الزم به ذکر است در حال حاضر امکان ثبت نمونه در شهرهای
تهران ،کرج و شیراز وجود دارد .لذا داوطلبان ساکن سایر شهرها در
صورت تمایل ،در زمان ثبت و انجام آزمایشات باید امکان حضور در
این  3شهر را داشته باشند.
داوطلبان ساکن تهران ،کرج و شیراز میتوانند برای دریافت اطالعات و
هماهنگی برای دریافت نوبت ثبت نمونه با شمارههای زیر تماس بگیرند:

 .6در فرآیند  3تا  4ساعته خون محیطی از فرد داوطلب اهدا دریافت
و وارد یک دستگاه حاوی ست یکبار مصرف میشود .سلولهای بنیادی
از خون جدا شده و مابقی خون به بدن فرد داوطلب گردانده میشود.
 .7سلولهای بنیادی خونساز بهدست آمده به بیمار نیازمند پیوند
تزریق میگردد.
* برای کسب اطالعات بیشتر درباره مرکز و دسترسی به بات تلگرام
و صفحه وبسایت میتوانید  QR Codeها را اسکن کنید.

وبسایت

تلگرام

• شماره تماس دفتر تهران021-23501132 :
زمان تماس :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  9تا 15
• شماره تماس دفتر کرج026-34498537 :
زمان تماس :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10تا 15
• شماره تماس دفتر شیراز071-32344200 :
زمان تماس :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  9تا 15

همچنین به منظور پیوستن هموطنانمان به این مرکز در سراسر ایران،
قصد داریم در آینده شرایط الزم را در سایر شهرها نیز ایجاد کنیم تا بخت
بهبودی برای کودکان مبتال به سرطان بیشتری فراهم شود.
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نوروز متفاوت کودکان محک

يکي از قشنگترين خاطراتي که از کودکي داريم،
تعطيالت عيد نوروز است .رسم و رسومي که با گذشت
ساليان از تازگياش کم نميشود و ما هر سال در انتظاري
شيرين براي رسيدن آن لحظهشماري ميکنيم .اين
انتظار براي کودکان که گذر ثانيهها برايشان مثل گذر
سال است با بيقراري و شوق بيشتري همراه ميشود.
کودکي خاصيت عجيبي دارد .براي کودکان آنچه شايد
تکراري و عادي به نظر ميرسد به رنگ ديگري است.
زير اين سقف هم عيد با حال و هوايي پر از شوق از راه
ميرسد .نوروز امید را در دل کودکان محک زنده میکند
و برای کودکان مبتال به سرطان با جشن آخر سال،
چهارشنبه سوري و اجراي برنامههاي نمايشي شاد معني
ميشود و ساعاتي آنها را از مبارزه سختي که براي زندگي
ميکنند به سوي شادي ناب کودکانه ميبرد.

جشن پایان سال

هر سال نزديک به عيد نوروز کودکان تحت حمايت محک و
خانوادههايشان به جشن آخر سال دعوت ميشوند .جشني که هر بار به
شکلي و در محلي متفاوت برگزار ميشود .هدف اصلي اين جشن گردهم
جمع شدن کودکان و خانوادههايشان زير يک سقف براي شادي و تفريح
است تا مادران و پدران بدون دغدغه بيماري فرزندشان و مشغلههاي
روزمره ساعات خوشي را همراه کودکشان باشند .رفتن به دنياي بازي
هم يکي ديگر از برنامههايي است که شادي سال نو را چند برابر ميکند.
همچنين چند روز مانده به سال جديد ،جشني همراه با هنرمندي
گروههاي نمايشي برگزار ميشود .گروههاي داوطلب هر يک با
برنامههاي مختلف به ديدار کودکان ميآيند تا شادي رسيدن عيد
نوروز را براي آنها هديه بياورند .يک روز مبارک ،يک روز حاجي فيروز
و فردا عمو نوروز همه اين اتفاقات براي رقم زدن يک خاطره خوب از
آغاز سال جديد براي کودکان است.
آخرين چهارشنبه سال هم با برگزاري يک مراسم صميمي و با
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حضور کودکان و والدينشان به پايان ميرسد .کودکان محک همراه
با خانوادههايشان چهارشنبه سوري را جشن ميگيرند و دست در
دست هم در فضاي باز بيرون از اقامتگاه از روي آتش ميپرند و ترانه
«زردي من از تو ،سرخي تو از من» را ميخوانند و آرزو ميکنند روي
زرد سرطان را سال ديگر در سرخي صورتهاي خندانشان نبينند.

حاجی فیروز و عیدی سال نو

کودکان محک در آستانه سال جديد به رسم هميشگي اين روزها هديه
ميگيرند و اگر براي طي کردن مراحل درمانيشان در بيمارستان بستري
باشند ،ميزبان گروههاي نمايشي و موسيقي هستند که از روزها قبل و
حتي در زمان تحويل سال به محک ميآيند و با اجراي برنامههاي شاد
کودکان و خانوادههايشان را همراهي ميکنند .ننه سرما و حاجي فيروز
در آستانه سال نو با دايره زنگي و تنبک به ديدار کودکان محک ميآيند
و رسيدن عيد نوروز را به مبارزان کوچک مبتال به سرطان مژده ميدهند.
سال تحويل در محک هم حال و هوايي دارد .حال و هوايي که از دلتنگي
و خانه و شادي بودن با دوستان و جشن تلفيق شده است.

ترالی کتاب و هفتسینهای رنگارنگ

زير اين سقف ،خريد عيد و چيدن سفره هفت سين مثل يک خانواده
بزرگ با تهيه طبقهاي رنگيني از ميوه و شيريني و تزئين سفره همراه
ميشود و کودکان همراه با مادران و پدرانشان در تدارک آن با هم
مشارکت ميکنند .داوطلبان بخش خدمات حمايتي محک تدارک
ظروف ،گلبوتههاي سنبل و سفرههاي رنگين را براي چيدن هفتسين
کودکان مبتال به سرطان و خانوادههايشان فراهم ميکنند و با همراهي
گروه ساز و آواز و صداي سرنا و دهل به تکتک بخشهاي بيمارستان و
کلينيکهاي تخصصي درماني ميروند تا آمدن سال جديد را با آرزوي
شادي و سالمتي به تمام مبارزان کوچک تبريک بگويند.
ترالي کتاب هم با شکل و شمايل نوروزي از راه ميرسد و در روزهايي
که با حضور داوطلبان به ديدار کودکان ميآيد ،لباسي از شکوفههاي
بهاري به تن ميکند و کتابهاي تازه هديه ميآورد.
همراهان عزيز سر سفرههاي هفتسينتان يادي هم از کودکان
عزيزمان در محک کنيد .ما هم برايتان سين سالمتي را آرزو ميکنيم.
اميدواريم همه کودکان سرزمينمان شاد و سالم باشند و نوروزهاي
بيشمار را در کنار خانوادههايشان سپري کنند.
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جشنی برای همه کودکان قهرمان محک

از در وارد میشوی و صندلیها را نگاه میکنی که به سرعت پر میشوند .جشن کودکان بهبودیافته است و این میتواند شیرینترین پایان برای
قصه پرپیچ و خم هر کودکی که زمانی با بیماری سرطان روبهرو بوده است .سالن مملو از آدمهایی است که از نگاه پر از شوقشان معلوم است
دلیل بزرگی برای جشن گرفتن دارند .کودکانی که به بیماری خود غلبه کردهاند به همراه خانوادههایشان ،در کنار داوطلبانی نشستهاند که سالها
بیچشمداشت ،دانش و تخصص و وقت خود را در اختیار آنها گذاشتهاند تا همین سرانجام شیرین بهبودی ،نصیب همه فرزندان محک شود.
قرار است در این جشن ،تنها حرف از خوشی و شادی باشد .با این همه بعضی خاطرهها را  100بار اگر بشنوی ،باز هم شوق شنیدن داری.
خاطرات گذشته محک هم از آن قصههای جذابی است که روایتگران آن کسانی هستند که روایتشان ما را به زندگی امیدوارتر میکند .مثل همیشه
باز هم صحبت از شکلگیری محک است و قصه مادری که بعد از بهبودی فرزندش تصمیم میگیرد کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان را
تنها نگذارد و حاال بنیانگذار این خانواده بزرگ است .بغض با خوشحالیات میآمیزد و همانقدر میتوانی لبخند بزنی که اشک برای ریختن داری.
درست در همین لحظات است که ترکیب شاد و کودکانه حرکات گروه آیالر و موسیقی دلنشینشان کل سالن را به وجد میآورد.
کودکان زیباترین دلیل زندگیاند .آنقدر زیبا که بتوانی تمام توجهت را به حرکاتشان بدهی و برای چند لحظه فراموش کنی غمی در دنیا وجود
دارد .سنتور نواختن یکی از کودکان بهبودیافته و تقدیم آن به پزشکان معالجش و بعد از آن صحبتهای کوهنوردی که به عشق کودکان محک
قله اورست را فتح کرده بود آنقدر زیبا و تأثیرگذار بود که نمیتوان حرفی از آن نزد .همینطور صحبتهای زیبای شقایق دهقان در مورد دنیای
کودکی و حرفهایی که علیرضا حقیقی در مورد انرژی گرفتن از کودکان محک به زبان آورد حسی شیرین را درون هر فردی زنده میکرد .اص ً
ال
امروز همه مراسم طوری برنامهریزی شده که صحبت از شادی و امیدواری باشد .اما نمیشود در میان این همه بهانه برای دلخوشی ،به یاد کودکانی
که هنوز با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنند نبود و برایشان آرزوی پیروزی در این راه سخت را نداشت .در میان همین لحظههای خوش

گزارش
هم یادمان میافتد گوشه گوشه این سرزمین کودکانی هستند که آرزو
دارند سرنوشت بیماریشان ،پایانی مثل کودکان بهبود یافتهای داشته
باشد که جشن سالمتی گرفتهاند .و باز هم در همین لحظههای خوش
برای بهبودی همه آنها در دل دعا میکنیم.
بعد از موسیقی و همنوایی ،نوبت به بریدن کیک میرسد .فرزندان
بهبودیافته محک روی صحنه میروند تا با همراهی هیئت امنا و
مدیره و پیشکسوتان کیک را ببرند و جشن را به سمت پایان خود
بدرقه کنند .شکوه تصویر پیش رو حسی را در تو ایجاد میکند که
خوشحال باشی از اینکه عضوی از این خانواده هستی .عکس یادگاری
دستهجمعی در این جشن عکسی است پر از امید.
بعد از اتمام جشن ،وقتی یکی از فرزندان بهبود یافته که االن خانم
جوانی است به کنار همسرش رفت و آن مرد دستانش را در دست
گرفت و بوسید ،گویی شکست سرطان برابر با نجات عشق بود .کاش
همه کودکان مبتال به سرطان در سراسر دنیا بتوانند سالمتی خود را
به دست بیاورند و با عشق به زندگیشان بازگردند.
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صحبتهایی به بهانه روز کودکان بهبودیافته
مدیرعامل محک :رشد  9درصدی بهبودیافتگی در
کودکان مبتال به سرطان محک

در حاشیه این جشن ،آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک با اشاره به
رشد  9درصد بهبودیافتگی در سال  1395نسبت به سال گذشته در
محک گفت« :تنها با مشارکت نیکوکاران حمایت از بیش از  27هزار
کودک مبتال به سرطان در سراسر ایران محقق شده است».
احمدیان با اشاره به اینکه هر روز  6کودک مبتال به سرطان تحت
حمایت محک قرار میگیرند ،درخصوص آمار ثبت شده در محک
گفت« :از سال  1383تا  ،1395در ایران تعداد کودکانی که سرطان
آنها تشخیص داده و پرونده آنها در محک ثبت شده است ،ساالنه 14
درصد رشد داشته است ،تعداد کودکانی که در مرحله درمان باقی
ماندهاند نیز ساالنه  22درصد رشد کردهاند و هزینههای درمان سرانه
این کودکان با ساالنه  352درصد رشد همراه بوده است».
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رئیس بیمارستان محک :سرطان به مانند گذشته ترس ندارد

دکتر عظیم مهرور ،رئیس بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودک
محک به مناسبت روز کودکان بهبودیافته از سرطان گفت« :درصورت
مراجعه سریع به درمانگر ،تشخیص به موقع بدخیمی و همراهی تیم
پزشکی حمایتی با یکدیگر ،شانس بهبودی کودک مبتال به سرطان
افزایش مییابد .بیماریهای بدخیم اطفال یکی از مسائل قابل تفکر
برای تیم درمانی است چرا که مجموعهای از عوامل برای کنترل
بیماری و پاسخ درمانی مؤثر به آن نقش دارند».
وی تأکید کرد« :ما به بیمار به چشم یک فرد نگاه نمیکنیم بلکه
او را عضوی از خانوادهاش میبینیم .هر کدام از افراد این خانواده ،در
روند درمان بیمار مؤثرند .حضور و وجود تیم حمایتی که با مشکالت
و نیازهای این افراد آشنا باشد امری ضروری است».
مهرور در پایان گفت« :ترس و وحشتی که در گذشته نسبت به
سرطان وجود داشته ،اکنون کمتر شده چرا که امید به زندگی و
بهبودی در بیماران افزایش یافته است».

مدیر خدمات حمایتی محک :حتی در برابرهر یک روز از
زندگی کودک مبتال به سرطان مسئولیم

بهناز آسنگری ،مدیر خدمات حمایتی محک با توجه به اهمیت
کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان گفت« :ممکن است درمان
سرطان به بهبودی منجر نشود ولی ما در قبال هر یک روز زندگی
کودک نیز مسئولیم و در محک تالش میکنیم تا کلیه خدمات
حمایتی به همراه خدمات درمانی به کودکان مبتال به سرطان ارائه
شود».
وی افزود« :توجه به این امر باعث شده است تا یکپارچهسازی
خدمات حمایتی در سراسر کشور به عنوان یکی از رئوس برنامه
راهبردی  1396-1400محک در نظر گرفته شود .براساس آن خدمات
محک که شامل  42بسته حمایتی است ،در اختیار کودکان مبتال به
سرطان سراسر کشور قرار میگیرد .همچنین استقرار سامانه درمان
چندتخصصی در بیمارستان محک از مهمترین اهداف تشخیصی و
درمانی محک در این بازه زمانی است».

ویژه نامه نوروزی کودکان محک
همه ما آنقدر حال و هوای نوروز را دوست داریم که تمام شرایط را برای روزهای بهاری آن به شکلی فراهم میکنیم که معموالً بهترین
خاطراتمان مربوط به تعطیالت نوروز است .رسم و رسوم زیبایی که ریشه در اصالتمان دارد و دوست داریم همه آنها را انجام دهیم.
در آخرین شماره از خبرنامه امسال به این فکر کردیم تا ویژه نامهای نوروزی داشته باشیم .فرزندان محک از شهرهای مختلفی برای درمان به
تهران میآیند و رسم و رسومهای خاصی دارند .به همین خاطر از کودکان محک درباره عید نوروز و رسم و رسومی که هر یک آنها در شهر و
دیارشان دارند ،پرسیدیم .فاطمه ،ایرسا ،نایال ،سمانه ،سعید و فرزین برایمان از حال و هوای بهار و خاطرات عید نوروزشان گفتند .مبارزان کوچک
ن سرزمینمان را ببینیم.
محک با موضوع بهار و عید نوروز نقاشی کشیدند و نامه نوشتند .با هم ورق بزنیم و هنر دست کودکا 
با آرزوی سالمتی برای همه فرزندان ایران زمین

عید همه مبارک ،از طرف کودکان محک

سعید  7ساله از همدان در اقامتگاه محک این نقاشی را کشید و به ما گفت که هر سال عید به خانه مادربزرگش میرود و با پسر عمویش بازی میکند.

نایال  7ساله دختری از آذربایجان که فارسی صحبت کردن را در محک یاد گرفته با رسم نوروز آشناست و برایمان نمادهای هفت سین را کشیده است.

فاطمه  10ساله دختر اهل جنوب هم چیدن سفره هفت سین را خیلی دوست دارد و با چیدن میوه و گل سر این سفره به مادرش کمک میکند.

انگار سیزدهبهدر را خیلی دوست
میاد و
خرمشهر
ت از
ساله و
سمانه 6
کشیده
فاطمه
سینی که
سفره هف
اینم
دارد چون نقاشی طبیعت کشیده است.

این هم نقاشی دیگری از فاطمه که برایمان سفره هفتسین
کشیده است.

ایرسا  15ساله اهل قزوین هم خانه مادربزرگش را برای روزهای
عید خیلی دوست دارد و یک نامه کوتاه برایش نوشته.

فرزین  10ساله دوست داشت به جای نقاشی
کردن با دستخط خودش برایمان بنویسد.

گزارش ویژه
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دومین کنگره بینالمللی نقش خدمات حمایتی محک (زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی)
در درمان چندتخصصی سرطان کودک

ترسیم فصلی جدید در درمان چندتخصصی سرطان کودک

چهارمين کنگره ملي و دومين کنگره بينالمللي نقش خدمات
حمايتي (زيستي ،رواني ،اجتماعي و معنوي) در درمان چندتخصصي
سرطان کودک با حضور اساتيد داخلي و بينالمللي آذر ماه در محک
برگزار شد .در اين کنگره علي اکبر حقدوست ،معاون برنامهريزي
راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت؛ پرفسور اريک بوفه ،رئيس جامعه
بينالمللي آنکولوژيستان کودک ()SIOP؛ دکتر شيوا دولتآبادي
(رئيس هيأت مديره انجمن روانشناسي ايران)؛ چارلز امبوگوآ (نماينده
فدراسيون بينالمللي مددکاري در سازمان ملل) ،اعضاي هيأت امنا
و مديره محک ،پزشکان و پرستاران بيمارستان فوقتخصصي سرطان
کودک و بسياري از اساتيد حوزه مددکاري اجتماعي ،روانشناسي و
آنکولوژي حضور داشتند.
اين کنگره تخصصي که با یک برنامه آئینی  -سنتی آغاز به
کار کرد ،با حمایت علمی دانشگاههای تهران ،عالمه طباطبايي،
پژوهشکده خانواده و دانشگاه شهيد بهشتي ،مرکز تحقيقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،علوم بهزيستي و توانبخشي ،آزاد

اسالمي واحد رودهن ،سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري
اسالمي ايران ،انجمن مددکاران اجتماعي ايران ،انجمن روانشناسي
ايران و انجمن خون و سرطان کودکان ايران ،معاونت اجتماعي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.

برنامهریزی برای ادامه درمان ،مهمترین هدف درمان
چندتخصصی

بهناز آسنگری ،دبیر اجرایی کنگره و مدیر خدمات حمایتی محک با
طرح سؤالی درباره چرایی درمان چندتخصصی سرطان کودک گفت:
کبُعدی ،پاسخگوی نیاز انسان نخواهد بود
«در دنیای امروز رویکرد ت 
و این حقیقت ضرورت یک رویکرد چندبُعدی و چندتخصصی را بیان
میکند ،رویکردی که به رویکرد  4بُعدی کاپالن معروف است و شامل
ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی میشود».
وی افزود« :در طول سالها این رویکرد برای بسیاری از بیما ریها
بخصوص سرطان در بیمارستانها و مراکز درمانی کشورهای
پیشرفته به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است .اکنون درمان
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بهناز آسنگری ،دبیر اجرایی کنگره

چندتخصصی به عنوان بهترین شیوه در برنامهریزی درمان و مراقبت
بیماران مبتال به سرطان مطرح است .این شیوه شامل حضور تمامی
متخصصانی میشود که در مورد درمان و برنامههای مراقبت حمایتی
بیمار به تصمیمگیری میپردازند».
دبیر اجرایی کنگره خدمات حمایتی ادامه داد« :در اجرای چارچوب
درمان چندتخصصی ارتباط بین اعضا تیم بسیار حائز اهمیت است.
لذا جلسات گروه ،مهمترین بخش درمان چندتخصصی است .هدف از
جلسات نیز برنامهریزی برای ادامه درمان در آینده است .با تشخیص
بیماری ،اولین جلسه تیم تخصصی متشکل از جراح ،پزشک عمومی،
رادیولوژیست ،هماتولوژیست ،آنکولوژیست ،پرستار و تیم خدمات
حمایتی برگزار میشود .اعضای تیم ممکن است با توجه به ادامه و
طول درمان جهت ارائه بهتر و مناسبتر خدمات به بیمار تغییر یابد».
وی در پایان تأکید کرد« :باید متذکر شویم این امر محقق نمیشود
مگر با همکاری متخصصان و صاحبنظران و یاوران همیشگی این
سازمان تا ما بتوانیم فعالیتهای درمانی و خدمات حمایتی خود را
روز به روز گستردهتر و بهروزتر نماییم».

دکتر امیرمحمود حریرچی ،دبیر علمی کنگره

تـوانـمندسازی مـددکاران اجـتماعی و روانشـناسان
ضروری است

دکتر امیرمحمود حریرچی ،متخصص سالمت عمومی و دبیر علمی
این کنگره گفت« :در نظام سالمت ،رویکردهای درمانی مهم است اما
باید به صدمات ذهنی ،اجتماعی و روانی که به خانوادهها هم وارد
میشود توجه کرد و الزم است تخصصهای دیگر هم در این موضوع
یاریرسان باشند تا یک نگرش جامعتر در رابطه با سالمتی افراد
داشته باشیم».
وی با بیان اینکه در بیمارستان محک خدمات حمایتی به کودکان
ارائه میشود با طرح سؤالی که در سایر بیمارستانهای دارای بخش
خون و آنکولوژی کودک چگونه خدمات حمایتی ارائه میشود
افزود« :تنهایی بزرگترین صدمه را به روابط اجتماعی ،سالمتی
و روان میزند و آنها را به خطر میاندازد .برای اینکه خانوادهها
احساس تنهایی نکنند و بدانند کسانی در کنارشان هستند که قصد
یاریرسانی دارند ،به تخصصهای مختلف نیاز داریم».
این مدرس مددکاری اجتماعی با تأکید بر اینکه متخصصان باید
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نیاز به همکاری با یکدیگر را در راه کوشش بیشتر برای بهبود حال
بیمار و خانوادهاش حس کنند ادامه داد« :به جز محک که در این
موضوع وضعیت خیلی خوبی دارد ،این دغدغه در سایر نقاط کمرنگ
است .در اکثر مواقع اساساً رویکردهای درمانی در رأس امور قرار
میگیرند ،تأکید بر درمان جسمی است و جنبههای ذهنی ،روانی و
اجتماعی زیاد مطرح نمیشود».

اهمیت تفکر سیستمی و مدیریت یکپارچه برای دستیابی
به درمان چندتخصصی

دکتر جواد کرباسیزاده ،رئیس هیأت مدیره محک ضمن خیرمقدم
و معرفی این سازمان گفت« :محک همواره تالش کرده است تا با
شناسایی دقیق نیازهای بیمار و تمامی اعضای خانواده به بهترین
روشها برای تأمین نیاز ایشان دست یابد .از این رو همواره پس از
شناسایی نیاز ایشان به انتخاب بهترین روشها با استناد به مطالعات
بینالمللی و بومی پرداخته و سپس برای تأمین منابع مورد نیاز،
اعم از منابع مالی ،دانش تخصصی و سرمایههای انسانی با اتکاء به

دکتر جواد کرباسیزاده ،رئیس هیأت مدیره محک
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ظرفیتهای جامعه مدنی اقدام کرده است .منابعی که همواره نسبت
به نحوه مصرف آنها خود را مسئول دانسته و ارتقای بهرهوری و
اثربخشی اقدامات را در صدر ارزشهای خود قرار داده است .مسلماً
استفاده بهینه از این منابع نیازمند روشهای مدیریتی و اجرایی
پیشرفته است که خلق بیشترین ارزش برای ذیربطان را ممکن
میسازد».
نماینده هیأت امنا و مدیره محک در کنگره خدمات حمایتی
در بخش دیگری از سخنان خود گفت« :مطالعات بینالمللی نشان
میدهد که درمان سرطان به ویژه در حوزه کودکان با توجه به اهمیت
حفظ سطح کیفیت زندگی آنان در کنار افزایش طول عمر ،نیازمند
حضور و مشارکت متخصصان حوزههای تخصصی گوناگون است که
فرآیند درمان را کنار یکدیگر برنامهریزی و هدایت میکنند».
کرباسیزاده توسعه رویکرد درمان چندتخصصی و تعریف منافع و
مقاصد مشترک در جهت ارتقای سطح کیفی درمان سرطان در ایران
را هدف محک دانست و گفت« :محک عمیقاً باور دارد که این هدف
تنها با مشارکت تمامی گروههای متخصص در حوزههای درمانی و
حمایتی ممکن خواهد بود و بیشک موفقیت این مشارکت نیازمند
تفکر سیستمی ،مدیریت یکپارچه ،تصمیمگیری با توجه و احترام به
عقاید تخصصی مختلف ممکن میباشد».
رئیس هیأت مدیره محک در پایان گفت« :محک با توجه به
برنامه مسئولیت اجتماعی خود ،با برگزاری کنگرههای علمی نظیر
این کنگره ،تالش میکند تا دانشی را که از منابع برداشت شده
از جامعه کسب کرده است ،در اختیار سایر سازمانهای مشابه و
همکار قرار داده و با به اشتراکگذاری تجربیات خود در مسیر
توسعه همصنفان خود و کمک به پیشرفت ایشان بکوشد .حضور
متخصصان عرصههای تخصصی گوناگون و نمایندگان سازمانهای
مردمنهاد به عنوان یکی از بازیگران اصلی جامعه مدنی در این
کنگره ،این امید را در دل ما قویتر میکند که در مسیری که
گام نهادهایم تنها نیستیم .امیدواریم که این توجه یکپارچه به
نیازهای بیماران در تمامی عرصههای درمان و سالمت ترویج
یافته و بتوانیم هر روز شاهد توسعه روزافزون همدلی و انسانیت
باشیم».
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ارائه بـهترین امـکانات تشخیصی و درمانی در سـطح
استانداردهای بینالمللی

آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک ،با بیان اینکه بر اساس کمکهای
مردمی تمام هزینههای یک کودک مبتال به سرطان توسط محک
پوشش داده میشود ،گفت« :براساس بیانیه مأموریت ،محک سازمانی
است که در سطح ملی و بینالمللی توجه خود را معطوف به سرطان
کودک قرار داده است و در حوزههای حمایت ،درمان و تحقیقات
علمی سرطان کودک مشغول به فعالیت است .این سازمان ،غیردولتی،
غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و براساس کمکهای بشردوستانه مردم
و فعالیتهای داوطلبانه نیروهای داوطلب اداره میشود .در زیر سقف
ن نیروهای موظف و داوطلب ،خیران و حتی خانواده بیماران
این سازما 
در کنار یکدیگر برای کمک به کودکان مبتال به سرطان تالش میکنند
تا باالترین سطح حمایت از کودکان مبتال به سرطان صورت پذیرد و
بهترین امکانات تشخیصی و درمانی در سطح استانداردهای بینالمللی
در اختیار آنان قرار بگیرد».
وی افزود« :در بیش از  25سال فعالیت این سازمان ،برای بالغ بر
 27هزار کودک در این مؤسسه ثبت پرونده شده است و حدود 16
هزار پرونده فعال وجود دارد».
وی با تأکید بر اینکه تمرکز محک بر خدمات حمایتی در قالب
استانداردهای حمایتهای تسکینی است ،ادامه داد« :به طور میانگین
 95درصد هزینههایی که به واسطه بیماری برای کودک ایجاد میشود
اعم از درمانی و غیردرمانی را محک پشتیبانی و پرداخت میکند.
میتوان گفت در طول  26سال فعالیت محک 58 ،درصد از کودکان
مبتال به سرطان در مرحله تحت درمان قرار دارند 23 ،درصد بهبود
پیدا کرده و  19درصد فوت کردهاند .خبر خوب آن است که روز به
روز پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی و داروهای جدید بخت درمان
و افزایش بهبودی کودکان محک را افزایش میدهد».

در خصوص نوروآنکولوژی چندتخصصی فعالیت کرده است ،گفت:
«برای فراهم ساختن امکان درمان چندتخصصی ،تمامی پزشکان و
مراقبتکنندگان متخصص کودک میبایست در هماهنگی با یکدیگر
باشند تا بهترین درمان برای کودک بیمار ممکن شود .به عبارت دیگر
این کودک است که به عنوان فرد بیمار مورد درمان قرار میگیرد نه
بیماری .به همین خاطر تمام تالشها میبایست برای حمایت از بیمار
باشد تا او در مسیر درمان مورد غفلت قرار نگیرد».
پروفسور بوفه با اشاره به اینکه برای راهاندازی چنین برنامهای در
درمان چندتخصصی ،اقدام به ایجاد گروهی از متخصصان در شهر
تورنتو کانادا کرده است و خود به عنوان فوقتخصص نوروآنکولوژی،
مدیریت این گروه را برعهده دارد ،گفت« :همکاری میان تمامی
اعضای گروه درمانی و مراقبتکنندگان موجب بررسی تازهترین
درمانها و انواع آن میشود که این موضوع تصمیم نهایی را در زمان
تشخیص یا بازگشت بیماری ممکن میسازد».
بوفه در پایان با تشبیه درمان چندتخصصی به بازی فوتبال که
بدون وجود روحیه تیمی در آن موفقیتی حاصل نمیشود ،گفت:

موفقیت تیم پزشکی جز با درمان چندتخصصی ممکن نیست

پروفسور اریک بوفه ،رئیس انجمن بینالمللی آنکولوژی کودک
( )SIOPدر این کنگره حضور داشت و با بیان تجارب تخصصی خود
در این حوزه در خصوص «درمان چندتخصصی در سرطان کودک»
سخنرانی کرد .وی با بیان آنکه از سال  2000برای اجرای برنامهای

پروفسور اریک بوفه ،رئیس انجمن بینالمللی آنکولوژی کودک ()SIOP
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«درمان چندتخصصی هم برای کودک و هم برای پزشکان مفید است
چرا که این نوع از درمان بهترین مدیریت زمانی را در بردارد و موجب
رضایت شغلی پزشکان در مسیر درمان میشود و من موفقیت تیم
پزشکی را جز با استفاده از درمان چندتخصصی نمیبینم».

محک سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید به آن ببالیم

دکتر علیاکبر حقدوست ،معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،در این کنگره با
اشاره به اینکه افتخار شاگردی پروفسور پروانه وثوق را داشته و از
فعالیتها و ایدههای محک در خیریه شهر خود ،کرمان الگو گرفته
است ،گفت« :از محک که خألهای سامانة درمانی و بهداشتی را
با ظرفیتهای باالی کمک به همنوع که در کشور وجود دارد به
خوبی شناسایی میکند تشکر میکنم .برکتی که از عشق و عالقه
نوعدوستانه مردم و کمکهای ریال به ریال آنها سرچشمه گرفته
است ،در این سازمان وجود دارد که در فعالیتهای رسمی دولت
دیده نمیشود».
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حقدوست با بیان آنکه در بروز بیماری سرطان عوامل ژنتیک،
محیط و تداخل محیط و ژنتیک نقش دارند ،گفت« :محک به عنوان
یک مجموعه هدفمند با برنامه راهبردی پیش میرود و شاید یکی
از رموز موفقیتش این است که در حوزه تحقیقات هم ،گام برداشته
است .اما خواهش من از این مجموعه این است که این تحقیقات را به
طور گستردهتری به سمت تحقیقات پیشگیرانه بیماری سرطان ببرد و
بررسی کند در کدام نقطه از ایران عزیزمان ،سرطان بروز بیشتری دارد
تا با رفع عوامل خطر ،پیشگیری مؤثرتری از این بیماری داشته باشیم».
وی با اشاره به بهبودی بیش از  5000فرزند محک ،افزود« :وقتی
آمار  5600کودک بهبودیافته در محک را دیدم بسیار خوشحال
شدم .چرا که نجات جان یک انسان نجات کل بشریت است .شاید
گفتن این عدد آسان باشد اما آنها که در این زمینه فعالیت دارند
میدانند که رسیدن این تعداد کودک به بهبودی بسیار سخت ولی
در عین حال بسیار باارزش است .باید توجه داشته باشیم که مداخله
پیشگیرانه بسیار مهم است .محک سرمایه اجتماعی بزرگی است که
باید به آن ببالیم و افتخار کنیم .امیدوارم این سازمان هر روز بالندهتر
در مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان قدم بردارد و در آینده
نیز نام محک در پیشگیری سرطان کودکان بدرخشد».

تبیین رویکرد محک در درمان چـندتخصصی و نـقش
خدمات حمایتی در آن

دکتر علیاکبر حقدوست ،معاون برنامهریزی راهبردی و
هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

پانل مدل محک برای ارائه خدمات حمایتی با اتکاء بر ظرفیت
جامعه مدنی در روز اول کنگره برگزار شد .در این پانل دکتر
شهیندخت خوارزمی ،نویسنده و تحلیلگر اجتماعى؛ دکتر جوادی،
رئیس بیمارستان دکتر شیخ مشهد؛ شیرین صدیقنژاد ،مدیر
امور شهرستانهاى محک؛ نوعمان عبدالرحمان علی ،مدیر پروژه
مؤسسه حمایت از کودکان کردستان عراق KSC؛ دکتر عظیم
مهرور ،رئیس بیمارستان محک و فوقتخصص خون و آنکولوژى
کودکان؛ دکتر محمد نصیری ،مدیر کل خیرین و مؤسسات خیریه
سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکى و مهندس احمد
یزدانپناه ،مدیرعامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به
سرطان خراسان حضور داشتند و به تبیین رویکرد محک به درمان
چندتخصصی و نقش خدمات حمایتی در آن پرداختند.
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مددکار اجتماعی مسئول ظرفیتسازی در بیمار و خانواده
برای درمان است

چارلز بوگوآ ،نماینده فدراسیون بینالمللى مددکارى در سازمان
ملل درباره نقش خدمات حمایتى در مرحله تشخیص سخنرانی کرد.
وی گفت« :فدراسیون بینالمللی مددکاری سازمان ملل متشکل از
 25کشور از جمله ایران است و از اینکه به عنوان نماینده این سازمان
به محک ،جایی که مثل یک خانه است ،آمدهام خرسندم».
وی ادامه داد« :آنچه در درمان سرطان کودک بسیار اهمیت دارد
نقش خدمات حمایتی و اجتماعی از کودک و خانوادهاش است».
بوگوآ با برشمردن اعضای متشکل گروه درمان چندتخصصی
گفت« :گروه درمان چندتخصصی شامل جراح ،آنکولوژیست ،پرستار،
متخصصان خدمات حمایتی و متناسب با مذهب و اعتقادات هر جامعه
ش حمایت روانی را ایفا میکنند .از طرفی دیگر
افرادی است که نق 
درک جوامع از خود بیماری مسألهای مهم است .از دید اجتماعی الزمه
تشخیص و درمان یک بیماری داشتن تمرکز است .شما باید روی
واقعیتها تمرکز کنید .مث ً
ن که افراد در مورد بیماری چه میدانند؟
ال ای 
آیا میدانند بیماریهایی مثل ایدز و سرطان منجر به مرگ میشود؟»
نماینده فدراسیون بینالمللی مددکاری در سازمان ملل افزود« :وقتی
به فرد اطالع داده میشود که به بیماری سرطان مبتالست ،بین بیمار
و جامعه یک خأل ایجاد میشود .بهتر است قبل از اینکه به تشخیص
بیماری برسیم ،فرد و خانواده را در جریان نتایج کوتاهمدت و بلندمدت
بیماری قرار دهیم تا آمادگی مواجه شدن با آن را داشته باشند».
بوگوآ با اشاره به نقش مهم مددکاران اجتماعی گفت« :بیماران
میبایست همراه با طی کردن مراحل تشخیص و درمان به
مددکاران اجتماعی ارجاع داده شوند تا از طریق خدمات حمایتی
خانواده نسبت به واقعیتهای این بیماری آگاه گردند .در واقع
میبایست تصورات واهی از خانوادهها در خصوص این بیماری با
آگاهی برطرف شود .چرا که اگر بیمار و خانواده به واقعیت واقف
نباشند در مقابل روند درمان جبهه میگیرند و مسیر درمان را با
سختی روبرو خواهند کرد».
وی افزود« :البته پزشک ،جراح ،پرستار و ...هم نقش مؤثری
دارند .اما صحبت من در خصوص نقش خدمات حمایتی و مددکاران
اجتماعی است».

نقش روانشناس و مددکار اجتماعی در برخورد با کودکان
تازه ابتال یافته به سرطان

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله تشخیص با حضور دکتر
محمد حاتمى ،عضو هیأت علمى دانشگاه خوارزمى؛ دکتر امین
رفیعیپور ،دکتراى تخصصى روانشناسى سالمت؛ دکتر حمیده
عادلیان ،دکتراى تخصصى مددکارى اجتماعى؛ دکتر ناصر گودرزى،
دکتراى تخصصى روانشناسى سالمت و دکتر شهرام وزیرى،
فوقدکتراى سایکوآنکولوژى برگزار شد.

حق داشتن مددکار ،ضرورتی انکارناپذیر برای بیماران
ِ
سخت درمان و نیازمند

دکتر شیوا دولتآبادی رئیس انجمن روانشناسان ایران با طرح
موضوعاتی از جمله «حقوق و سالمت تن و روان»« ،تفاوت کودکان
و بزرگساالن به هنگام بیماری»« ،بررسی تجربههای کودکان مبتال
به سرطان»« ،توانمندسازی خانواده برای حمایت»« ،حق داشتن
مددکار»« ،حق حمایت شدن برای بازگشت به مسیر عادی زندگی»

چارلز بوگوآ ،نماینده فدراسیون بینالمللی مددکاری در سازمان ملل
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و «حمایت حقوقی از بازتوانی» به مسأله حقوق کودک بیمار سرطانی
پرداخت.
دولتآبادی با اشاره به پیمان جهانی حقوق کودک و منشور حقوق
بیمار در ایران ،گفت« :قوانین خوب وقتی بر جامعه حاکم است
میتواند آن جامعه را به طرف توسعه پیش ببرند .من قانونهای
رفتاری و اخالقی محک را به این مناسبت نگاه کردم و مشاهده کردم
که چقدر ظریف به نیازهای انسانهایی که رنج میبرند نگاه و به
مشکالت آنها توجهشده است».
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک با تعریفی از حقوق کودک
بیمار به معنای اینکه کودک و خانواده او حق دارند رنج کمتری ببرند و
کودک حق دارد رشد کند و به زندگی عادی خود برگردد ،به تفاوتهای
کودکان بیمار و بزرگسال اشاره کرد .وی تفاوت میان بیمار کودک
و بیمار بزرگسال را دلیلی برای مسئولیت بیشتر افرادی دانست که
مسئولیت کار درمانی کودکان بیمار را دارند زیرا بیماری یک وقفه در
فرآیند رشد کودک به وجود میآورد و اگر به خوبی به آن توجه نشود
میتواند تأثیر منفی در توانمندی کودک ،رشد شخصیت و اعتماد به
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نفس ،انتخاب شغل او در آینده و  ...بگذارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ضمن توجه به حقوق
کودک ،توانمندسازی خانواده او را نیز مهم دانست .وی در همین
رابطه اضافه کرد« :والدین بار گرانی از رنج کودک ،به همریختگی
روال عادی زندگی و مشکالت روانی و عاطفی مراقبت به دوش
میکشند و در معرض همه گونه آسیب روانشناختی و اجتماعی
هستند .تحقیقات نشان میدهد که دسترسی به اطالعات دقیق،
داشتن همدلی ،دسترسی به امکانات حمایتی مالی و عاطفی از بار
این فشار روانی میکاهد».

ضرورت همراهی مددکاران اجتماعی و روانشناسان با
کادر درمانی

پانل نقش خدمات حمایتى در سیر بیمارى با حضور دکتر
امیرمحمود حریرچى ،متخصص سالمت عمومى و مدرس مددکارى
اجتماعى؛ دکتر شهریار شهیدى ،دکتراى تخصصى روانشناسى
بالینى سالمت؛ دکتر مرضیه قرائت ،مدرس مددکارى اجتماعى و
دکتر عظیم مهرور ،فوقتخصص خون و آنکولوژى کودکان برگزار شد.

استرس پس از آسیب

ناصر صالحىنیا محقق علوم شناختى و مغز به عنوان آخرین
سخنران نخستین روز کنگره به بیان عوامل استرس پس از آسیب
پرداخت و به سؤالهای حضار در این زمینه پاسخ داد.

سرطان فرزندم امروز غمانگیز نیست

دکتر شیوا دولتآبادی ،رئیس انجمن روانشناسان ایران

سعیده قدس ،بنیانگذار محک در سخنرانی خود با بیان اینکه انتقال
تجربیات و دانش متخصصان در اولین روز از کنگره بسیار پرثمر بوده و
دانش محک برای ارائه شایستهتر خدمات درمانی و رفاهی به کودکان
مبتال به سرطان و خانوادههایشان را افزایش داده است ،در خصوص
تجربه شخصی خود از ابتالی فرزندش به بیماری سرطان و مسیری که
برای مبارزه با این بیماری پیمود ه است ،سخن گفت.
بنیانگذار محک ضمن بیان تجربیات سختی که به واسطه مواجهه
ابتدایی با بیماری فرزندش داشت عنوان کرد اگر در آن زمان گروه
متخصصی شامل مددکار اجتماعی و روانشناس در کنار تیم پزشکی
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بود تا او را برای پذیرش موضوع بیماری فرزندش و اطالع از اتفاقات
پیشرو آگاه سازد ،او میتوانست راحتتر این مراحل سخت را
سپری کند .وی با بیان آنکه امروز این اتفاق دیگر به سختی ،تلخی
و غمانگیزی قبل نیست گفت« :آن روزهای سخت باعث شکلگیری
مؤسسه خیریه محک شد .آن زمان هنوز خیلی چیزی نمیدانستیم
اما میدانستیم که باید کاری کرد .هدف ما کمک به خانوادههای
کودکان مبتال به سرطان و کاهش رنج آنها بود».
قدس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنکه در زمان
بیماری فرزندش همه پزشکان متخصص در کنار یکدیگر جمع شدند
و در کمتر از  24ساعت به نتیجه الزم برای درمان رسیدند و بعدها،
ن بیمارستانهای دنیا به این نتیجه رسیدند
پس از چکآپ در بهتری 
که بهترین تصمیمات برای درمان فرزندش اتخاذ شده بود گفت:
«ای کاش آن روزها در کنار این اتفاق افرادی هم بودند که در زمینه
آسیبهای دیگر ورود سرطان به یک خانواده به کودک و والدین او
کمک میکردند .این دلیل وجودی محک است».
بنیانگذار محک ابراز امیدواری کرد که با تحقق موضوع درمان
چندتخصصی شعری که در سرلوحه اساسنامه محک قرار دارد تحقق یابد
که بر سر آنم که گر ز دست برآید ،دست به کاری زنم که غصه سرآید.

در آینده اتفاق خواهد افتاد زیاد است .در زمانی که امید به درمان
سرطان کودک محدود میشود آنچه میتوان برای خانوادهها انجام
داد آن است که به آنها بگوییم با امید زندگی کنند».
این فوقتخصص خون و آنکولوژی کودکان با تأکید بر اهمیت
همراهی با خانوادهها افزود« :نگرانی خانوادهها را میبایست با مالقات
حضوری گروه درمانی از آنها و کودکشان هموار ساخت تا آنها در
مسیر درمان بیماری احساس تنهایی نکنند .آنچه مهم است همراهی
تیم درمانی با خانوادهها به ویژه مادران و صرف وقت با آنها در
طول درمان است .همچنین میبایست در این مدت آنها را به انجام
فعالیتهایی که به آن عالقهمند هستند ،تشویق کرد».

مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی کودک بهبودیافته از
سرطان و خانواده او

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله پیگیرى و بازگشت به زندگى
عادى با حضور دکتر فریبا زرانى ،دکتراى تخصصى روانشناسى
سالمت؛ دکتر حبیب آقابخشى ،آسیبشناس اجتماعى؛ دکتر میترا

ضرورت توجه به طب تسکینی در زمانی که بیماری
سرطان غیرقابل درمان است

پروفسور ایزارنگ نوچپرایون ،فوقتخصص خون و آنکولوژی
ِ
بانکوک تایلند با حضور در این
کودکان و استاد دانشگاه چوالالنگ
کنگره در خصوص «طب تسکینی در درمان سرطان کودک» به
سخنرانی پرداخت .نوچپرایون با تقسیم انواع سرطان گفت« :از نظر
من سرطان به دو نوع قابل درمان و سخت درمان طبقهبندی میشود.
در نامگذاری نوع دوم سرطان قصد ندارم تا از عبارت سرطان غیرقابل
درمان و یا سرطان کشنده استفاده کنم .دلیل آن هم این است زمانی
که استاندارهای درمانی ناموفق میشوند ،درمان امکانپذیر نخواهد
بود .به همین علت آن را سرطان سخت درمان مینامم».
وی در ادامه افزود« :خانوادهها پس از تشخیص بیماری مدام در
حال پرسش از وضعیت کودکشان و اینکه در مرحله بعد از تشخیص
سرطان چه اتفاقی رخ میدهد ،هستند .نگرانی آنها از بابت آنچه

پروفسور ایزارنگ نوچپرایون ،فوقتخصص خون و آنکولوژی
ِ
بانکوک تایلند
کودکان و استاد دانشگاه چوالالنگ
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قالیبافیان ،متخصص رادیوتراپى -آنکولوژى؛ دکتر معصومه موسوى،
فوقتخصص روانپزشکى کودك و نوجوان و ندا ندایى ،کارشناسارشد
روانشناسى بالینى برگزار شد.

توجه به نیازهای سنین مختلف کودکان و سوابق مختلف
فرهنگی خانوادههایشان

پروفسور کلر واکفیلد ،رئیس بخش علوم رفتاری در مرکز سرطان
کودک استرالیا از طریق ویدئو کنفرانس در این کنگره شرکت کرد
و در خصوص «نقش خدمات حمایتی در سیر بیماری» به سخنرانی
پرداخت .واکفیلد با اشاره به برنامه تحقیقاتی خود در بیمارستان
کودکان سیدنی و دو نگرش در خصوص سرطان و چالش خانوادهها
در طول درمان این بیماری گفت« :در بخش علوم رفتاری تالش
میکنیم تا بر روی سالمت روانی والدین ،کودکان و دیگر اعضای
خانواده تمرکز کنیم .در این بخش به سابقههای فرهنگی مختلف
والدین نیز توجه میکند».

توجه به آموزش مددکاران اجتماعی داوطلب برای حمایت
از بیماران و خانواده ایشان

تامار گوگاتیشویلی ،بنیانگذار مؤسسه خیریه ناکواولی در گرجستان
ضمن قدردانی از مؤسسه خیریه محک برای برگزاری این نشست
علمی  -تخصصی درباره کشور گرجستان و فعالیتهای مؤسسه
خیریه ناکواولی و همچنین در خصوص «بهبودیافتگی» به سخنرانی
پرداخت.

استاندارد جهانی ارتباط با خانوادهها در هنگام فوت
کودک مبتال به سرطان

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله سوگ و پس از سوگ با
حضور دکتر فرح لطفى کاشانى ،فوقدکتراى طب روانتنى؛ مهتاب
محروس ،کارشناس روانشناسی؛ صدیقه داوودى ،سرپرستار بخش
آى سى یو بیمارستان محک؛ دکتر على زادهمحمدى ،دکتراى
تخصصى روانشناسى بالینى و دکتر وحید صادقى فیروزآبادى،
دکتراى تخصصى روانشناسى سالمت برگزار شد.

کارگاههایی برای آموزش و تبادل دانش

تامار گوگاتیشویلی ،بنیانگذار مؤسسه خیریه ناکواولی در گرجستان
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در پایان این کنگره کارگاههایی به منظور آموزش داوطلبان
عالقهمند و تبادل دانش با آنها برگزار شد :کارگاه «برنامه ارتباط
برای طب تسکینی» توسط پروفسور ایزارنگ نوچپرایون ،فوقتخصص
خون و آنکولوژی کودکان استاد دانشگاه چوالالنگ کورن بانکوک،
کارگاه «مراقبت از مراقبتکنندگان» ،دکتر بهمن بهمنی ،دکتراى
تخصصى مشاوره توانبخشى و دکتر شادى نوروزعلى ،پزشک عمومى
و دانشجوى دکتراى تخصصى مشاوره توانبخشى دانشگاه علوم
بهزیستى و توانبخشى و کارگاه «کتاب و کودك بیمار» توسط
مرضیه شاهکرمی ،هماهنگکننده گروه کتاب و کودك بیمار شوراى
کتاب کودك.
امید است با برگزاری رویدادهای تخصصی و به اشتراک گذاری
دانش و تجربیات ،زمینه درمان چندتخصصی سرطان کودک در
سراسر ایران فراهم شود تا با ارائه خدمات درمانی و حمایتی همه
جانبه به کودکان مبتال به سرطان ،درمان مؤثرتر صورت پذیرد و
کیفیت زندگی ایشان ارتقاء یابد.
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گفتگو با برخی از پرستاران محک به مناسبت روز پرستار

پرستاران همراه قهرمانی کودکان در مبارزه با سرطان

پرستار بودن جدا از تجربه و تخصصی که الزم دارد ،روحیه قوی
و قلب مهربانی هم میخواهد .باید به همان اندازه که مراقب جسم
بیمار هستی روحش را هم بشناسی و دنیایش را درک کنی .وقتی
پرستار کودک باشی باید این هنر را داشته باشی که به دنیای رنگی و
کودکانهاش وارد شوی و کاری کنی که کودک بتواند در مسیر درمانش،
شادیهای کودکانه را از یاد نبرد .پرستاران محک ،این ویژگی را دارند.
سرور تورانی ،مترون بیمارستان محک در این باره میگوید« :پرستاری
در محک بسیار ظریف و متفاوت است .پرستاری اطفال ،به خودی
خود مشقتآور است ،تصور کنید که بیماری سرطان هم به آن اضافه
شود .واقعاً شرایط سخت میشود .وقتی که یک پرستار میخواهد
رگ کودکی را بگیرد چند برابر یک بزرگسال دقت میطلبد .اما
وقتی که کار تمام میشود و کودک در جواب میگوید که خاله
دستت درد نکند ،آنوقت همه این سختیها از بین میرود».
صدیقه داوودی ،سرپرستار بخش  ICUبیمارستان محک است که
تخصصاش در بخش مراقبت ویژه است .او هم معتقد است پرستاری

از کودک مبتال به سرطان بسیار سخت است و میگوید« :باید به
کودک به خاطر اینکه نمیتواند ارتباط کالمی دقیق داشته باشد
بیشتر رسیدگی شود تا نیازهایش شناسایی شود .از مادر و والدین دور
است .باید صبر و تحمل و مراقبتها از او را افزایش داد».

کودکانی که مثل فرزند خودماناند

پرستاران محک بر یک باورند و آن اینکه اگر در هر کاری که برای
کودکان انجام میدهید فکر کنید که عزیز خودتان جای آن بیمار
است ،اگر آن زمانی که قرار است سوزنی به کودکی زده شود احساس
کنیم ،فرزند خودمان است ،کار بهتر پیش میرود .غزال افضلی،
سوپروایز کنترل عفونت بیمارستان است .او میگوید« :هر روزی که
به محک میآیم از خدا به خاطر نعمتهایی که دارم سپاسگزارم .در
محک عشقی وجود دارد که در کمتر جایی دیده میشود .پرستاران
اینجا ،همانند مادران کودکان مبتال به سرطان هستند».
سیمین شجری کهن با خوشحالی از اینکه  4سال است که در

گزارش
محک فعالیت میکند میگوید« :باید احساس را در این زمینه دخیل
کرد و هر کاری که الزم است برای کودک انجام داد .دید مادرانه باید
وجود داشته باشد .من تمام سعیام را میکنم که موفق باشم».

اینجا ،شکل دیگری از عشق و نوعدوستی است

در میان پرستاران محک ،افرادی هستند که دوران بعد از
بازنشستگی خود را سپری میکنند .افرادی که معتقدند با بودن در
محک ،زندگیشان رنگ و بوی دیگری گرفته است .بلبل آندریوس ،از
آن دسته است .او که یکی از سرپرستاران این بیمارستان است ،میگوید:
«زمانی به محک آمدم که همسرم فوت شده بود ،تنها بودم و از زندگی
خسته شده بودم ولی محک به من عمر دوباره داد .من فقط برای چند
ماه کار کردن به محک آمدم ولی دیگر نتوانستم از این فضا جدا شوم».
آندریوس ،اسم محک را بهشت کودکان گذاشته است و میگوید:
«این شکل از عشق و نوعدوستی را در هیچ جایی ندیدهام .تمام کسانی
که در اینجا کار میکنند فرشتهاند ،حتی کادر اداری ما .میان بیمار و
کارکنان وابستگی وجود دارد .اینجا مادیات حرف دوم را میزند و در
وهله اول همراهی با کودک مبتال به سرطان مدنظر است».

پذیرایی از مهمانی ناخوانده به نام سرطان

کودکان مبتال به سرطان ،گرچه دارو و درمان را از پرستاران
میگیرند و درد روزهای درمانشان با حضور پرستاران گره خورده
است اما بیشترشان با دیدن پرستارشان خوشحال میشوند و حتی
پس از بهبودی به دیدن آنها میآیند .منیر مسلمی ،سرپرستار
بیمارستان محک میگوید که به بچهها یاد میدهیم که چطور از
سرطان مثل یک مهمان ناخوانده پذیرایی کنند.

همه ما قهرمانیم

پرستاري ،آميختهاي از دانش و انساندوستي است كه در محك با
عشقي بيانتها همراه شده است .پرستاران يكي از مؤثرترين گروهها در
درمان بیماران هستند كه با تالشهاي شبانه روزي خود ميكوشند تا
عالوه بر تأثيرگذاري بر روند بهبود بیماران ،مايه آرامش خاطر خانوادههاي
آنان نیز باشند .محک قدردان همه پرستاران است که با مسئولیتپذیری،
عشق و تخصصشان در روزهای سخت بیماران را همراهی میکنند.
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محک مهمان سرزده نیست!

قلک محک یکی از شناخته شدهترین ،سادهترین و محبوبترین
روشهای حمایت از کودکان مبتال به سرطان است .قلکهای محک
که نشانه عشقورزی به انسانهاست ،در بیش از  26سال فعالیت این
مؤسسه مهمان محل زندگی و کار نیکوکارانی بوده است که دغدغه
کمک به همنوع داشتهاند.
برای آنکه امنیت قلکهای دریافتی از سوی شما حفظ شود ،رعایت
نکات زیر ضروری است:
ً
* محک فقط و منحصرا از طریق تماس نیکوکاران و فعالسازی
درخواست به نیکوکاران مراجعه نموده و هیچ مراجعه سرزدهای از
طرف محک انجام نمیشود.
* در مواردی که محک برنامهای برای پیگیری قلکها داشته باشد
قبل از مراجعه تماس گرفته و هماهنگیهای الزم را انجام خواهد داد.
محک هیچگاه بدون هماهنگی و سرزده به محل کار یا منزل
نیکوکاران مراجعه نمیکند .بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین
مراجعهکنندهای ،از دادن اجازه ورود خودداری کرده و قلک را به فردی
که مدعی است از طرف محک مراجعه کرده تحویل ندهید .فردی که
چنین مراجعهای به نیکوکاران انجام میدهد مورد تائید مؤسسه نیست.
فراموش نکنید مو ّزعین محک موظف هستند موجودی قلکها را
در محل و با حضور نیکوکاران شمارش نموده و رسید صادر نمایند و
فقط در صورت درخواست نیکوکاران است که مو ّزعین با صدور رسید
موقت مجاز به دریافت قلک بدون شمارش هستند؛ در این حالت مو ّزع
در حضور نیکوکار قلک را پلمپ مینماید .این قلکها پس از انتقال به
مؤسسه شمارش شده و رسید نهایی برای نیکوکاران ارسال میشود.
با در نظر گرفتن همه شرایط فوق ،مو ّزعین محک در هنگام مراجعه
موظف به معرفی و نشان دادن کارت شناسایی مؤسسه هستند.
ضمن تشکر از همه یاوران و نیکوکارانی که محک را با استمرار
حمایتهای خود در مسیر پر فراز و نشیب درمان همراهی میکنند،
متعهد میشویم کمکهای ارزشمند آنها را به شایستهترین خدمات
درمانی و حمایتی برای کودکان مبتال به سرطان تبدیل کنیم.
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکتهای مردمی
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خوشحال باشید تا حالتان زودتر خوب شود

ما اهل جنوب هستیم .بندرعباس زندگی میکنیم و به قشم رفت و آمد داریم .شما به جنوب آمدهاید؟ خیلی قشنگ است و من عاشقش هستم.
ماه رمضان امسال آنقدر اصرار کردم تا مادرم اجازه داد روزه بگیرم 2 .روز روزه گرفتم ولی بیحس شده بودم و حالم خوب نبود .انگار جان از بدنم
رفته بود و برنمیگشت .با اینکه دیگر روزه نگرفتم اما بیحالیام برطرف نشد و مادرم من را به بیمارستان برد .آنجا بود که بیماریام تشخیص
داده شد .مادربزرگم از همه بیشتر ناراحت شد .آخر عزیز ُدردانهاش هستم .دوست نداشتم از او جدا شوم اما مادرم تصمیم گرفت به تهران بیاییم.
 6ماه پیش که به محک آمدیم خیلی ناراحت بودم .کسی را نمیشناختم و دوست نداشتم از اتاق بیرون بیایم .همهاش این فکر در سرم بود که چرا از
شهرمان دوریم 2 .ماه طول کشید تا با ناراحتیهایم کنار بیایم .حاال اینجا یک عالم دوست و آشنا دارم .کلی از کارکنان محک را میشناسم و توانستهام
کلی دوست پیدا کنم .دوستهایم به خانهمان زنگ میزنند و از احوال هم خبر میگیریم .اما  6ماه است که از شهرمان دورم .مادربزرگم نمیتواند به
اینجا بیاید ،ولی مدام به منتلفن میکند و از راه دور مراقبم است .او هر خوراکی که من دوست داشته باشم از شهرمان به تهران میفرستد .اوایل
گریه میکردم اما او و داییام به من گفتند که گریه نکن چون خوب میشوی و برمیگردی .دلم میخواست مادربزرگم کنارم بود و میتوانستم مثل
قبل بپرم توی بغلش لپهایش را بکشم و او به گویش خودمان بگوید « :ایمو ،ایمو» یعنی ای مادر ،ای مادر.
دوست دارم به بچههایی که به اینجا میآیند بگویم غصه نخورید و الکی توی فکر نروید .هر روز خوشحالی کنید و آهنگهای شاد گوش بدهید.
اینطوری زودتر حالتان خوب میشود و به شهر و خانه خود برمیگردید.
محمدرضا فرزند  10ساله محک
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داستان شکست سرطان از زبان کودک بهبود یافته محک،
محک مثل بابا لنگدراز ،یک افسانه است!
شادی یکی از کودکان محک است که  3سال با سرطان جنگیده
و در انتها او بوده است که سرطان را از پا درآورده و نه سرطان او
را .کودکی که بزرگ شده ،بالیده و بعد از قطع درمان ،اکنون ثمر
داده است .یکی از ثمرههای این نوجوان  17ساله بوکانی نوشته 30
صفحهای او از لحظه متوجه شدن خود و خانوادهاش از مبتال شدن او
به سرطان است تا زمانی که خبر بهبودیاش را میشنود .نوشتهای
که با جزئیات ،حاالت روحی خود و خانوادهاش در مسیر درمان را در
آن شرح داده است .نوشته را که بخوانی ،موجی از احساسات متناقض
تو را فرامیگیرد .جدال اشکها و لبخندها است .جایی از نوشته
میخندی و جایی بغض میکنی!
در شروع این نوشته شادی میگوید همیشه زیاد سرما میخوردم تا
اینکه چند روز قبل از شروع مدرسه وقتی به خانه عمهام در سقز رفتیم
یک هفته به خاطر سرماخوردگی زمینگیر شدم 13 .ساله بودم و پدرم
برای کار به عراق رفته بود .بعد از یک هفته ،صبح که از خواب بیدار شدم،
دیدم حالم خوب است ،خوشحال شدم که میتوانم به مدرسه بروم اما
صبح روز دوم مهر تمام مفصلهایم درد میکرد .بهسختی به مدرسه رفتم
و دوستانم مشقهایم را نوشتند .این درد مفاصل چند روز ادامه داشت تا
اینکه پدرم از عراق به مادرم تلفن کرد و به او گفت من را پیش دکتر ببرند
تا چکاپ کامل شوم .قرار شد خودش هم برگردد.
«وقتی از خواب بیدار شدم دیدم بابام برگشته و باال سرم نشسته بود و
بهم نگاه میکرد .بلند شدم و بابام رو از ته دل بغلش کردم و بوسیدمش.
بهم گفت خوبی دخترم .منم گفتم خوبم ولی نمیدونم چرا اینجوری شدم.
بابام بهم گفت هیچی نیست دخترم انشا اهلل خوب میشی».
پزشکان بوکانی بعد گرفتن آزمایش خون از شادی ،او را به ارومیه
ارجاع میدهند .کمکم خانواده شادی متوجه میشوند که مشکل
بزرگتر از سرماخوردگی است.
شادی از لحظه بستری شدن در بیمارستان ،دغدغه موهایش را
داشته است .درباره حال و هوایش در آن لحظات مینویسد« :بعد از
بستری شدن واسه اولین بار رفتم حمام .یک دوش حسابی گرفتم.
خیلی خوب بود .لباسهای تازه پوشیدم و عمهام موهام را شانه کرد.

موهام تا کمرم بلند بود .با رنگ قهوهای روشن .همه پرستارها عاشق
موهای من بودند .توی سالن بخش که داشتم به اتاقم برمیگشتم،
همه پرستارها زل زده بودن به موهام .از این حالت خیلی خوشم
میآمد .اما فکرم همش پیش موهام بود».
درکنار سختیهای درمان چیزی که برای شادی نقطه امید است
یکشنبهها است .یکشنبههایی که خود شادی اینگونه توصیفش
میکند« :با دوستای خیلی زیادی آشنا شدم که همیشه کنار ما
توی بیمارستان بودند و برای خوشحالی ما هرکاری که از دستشان
بر میآمد انجام میدادند .مهسا ،ناهید ،سحر ،ساالر ،مرتضی ،آرمین،
امیر و خیلی از بچههای دیگر که بعدها دوستان خیلی خوبی برایم
شدند .به خصوص خانم ترابی گل و مهربون که با حمایتهای ایشان
که همیشه و همیشه کنار ما بود و کار تک تک بچههایی که تحت
حمایت انجمن محک بودند (جایی که فقط اسمش رو شنیدم و
خیلی از بچههای دیگه هم حتی ندیدنش و واسشون خیلی شبیه بابا
لنگ دراز مثل یک افسانه بود) را انجام میدادند».
همه این سالها پر از فراز و نشیب است .لحظات تلخ و شیرینی که مو
بر تن آدم سیخ میکند .از لحظهای که موی شادی میریزد تا لحظهای
که دوباره این مو رشد میکند .از لحظهای که شادی ترخیص میشود
و حال شادی بهتر میشود تا لحظهای که حالش بد میشود و تا مرز
ناامیدی پیش میرود.
لحظه شنیدن خبر قطع درمان شادترین لحظه یک فرد مبتال به
سرطان است .شادی درباره آن روز میگوید« :همان آقای دکتری که
هر بار برای ویزیت پیشش میرفتم و کلی سؤال پیچم میکرد و باهام
شوخی میکرد؛ امروز پر از سکوت شده بود بعد از نگاه کردن به تکتک
آزمایشها و ورق زدنشون سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد و گفت:
شادی خانم دیگر شیمی درمانی الزم نیست .تبریک میگم قطع درمان
شدی .تعریف کردن حال آن روز و حس پدرم برایم مقدور نیست؛
خیلی خوشحال بودم اما نه اندازه پدرم .خدارو شکر میکردم برای
کرامت و رحمتی که به من عطا کرده بود؛ که دوباره بتوانم زندگی
کنم .زود ،تند و سریع سوار ماشین شدیم تا به خانه برگردیم و این
خبر خوب را به مادر ،خواهر ،برادرهایم و همه اقوام برسانیم .آن شب
در خان ه ما مثل یک جشن بود .یک جشنی از ته دل پر از خنده ،بعد از
سه سال خندیدن مامانم رو دیدم و چه چیز زیباتر از این».
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شادی در انتهای یادداشتش مینویسد« :من خیلی خوشحالم که
خودم با اینهمه سختی و ناراحتی به اینجا رسیدم بهجایی که دوباره
بتوانم موهایم را شانه بزنم .امیدوارم این خوشحالی ام و این حس و
حالم شامل حال تمام بچههایی باشد که روزهای سختی را مثل من
داشته و دارند .من همیشه وقتی به ارومیه میآیم به بخش میروم
و به همه پرستارها و خانم قادری عزیز سر میزنم .انگاری آنجا مثل
خانه من شده .همیشه دلتنگ میشوم .بخش همان جایی است که
وقتی که آنجا تنها بستری شدم ازش میترسیدم .اما حاال میدانم
و میبینم که همینجا و تکتک آدمهایی که برای من و کودکانی
که همچون من دچار بیماری هستند چه فداکاریهایی که انجام
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ندادند .حرف دیگری نیست ،اینجا خانه دیگر من است .همانجایی
که موهایم را از دست دادم اما حاال که اینجا ایستادم دوباره میتوانم
موهایم را شانه بزنم .اینها داستان  3سال مبارزه من با سرطان است
که میخواستم با نوشتن آن به همه شما عزیزان بگویم که هیچچیزی
سخت نیست .شاید به اندازه باز و بسته کردن چشمهایتان طول
بکشد تا به پایانی زیبا برسیم .من سرطان را دوست دارم ،چون مثل
یک دوست خوب چیزهای زیادی به من یاد داد».
خالصهای از نوشتههای شادی  17ساله فرزند بهبودیافته محک
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داستانهای محک

تومور همچنان دوست من است ،پس کوتاه نمیآیم زندگی

علی ،فرزند مبتال به سرطان محک است که سالها پیش نامهای
به تومور خود نوشت و آن را دوست خود خواند .بیشک خوانندگان
خبرنامه نوشتههای علی را در طول این سالها به یاد میآورند .علی
که در آن زمان  10سال داشت در این نامه نوشت« :یه روز خیلی گریه
کردم .اما بعد تصمیم گرفتم باید با بیماریام دوست می شدم .فهمیدم
اگر باش مهربون باشم اونم کمتر اذیتم میکنه .یه دوست خوب و
همیشگی .با هم منچ بازی میکردیم یه مهره مال من یه مهره مال
تومور .همیشه مهره من مهره تومور رو شکست میداد .مامانم میگفت،
خدا برای بچههای مریض یه فرشته میفرسته که همون مریضی
اوناست .این فرشته همیشه همراه اوناست .اگه خیلی اذیت کنی فرشته
هم ناراحت میشه .من از همون موقع با مریضیم دوست شدم.هر روز
براش جوک تعریف میکردم و باهاش حرف میزدم .درد دل میکردم».
علی ،امسال  18ساله شد و توانست در رشته محبوبش که کامپیوتر بود
قبول شود .او که در حال حاضر دانشجوست ،باز هم نامهای نوشت و از
مبارزه با بیماریاش گفت .بیماریی که  14سال است همراهیاش میکند
و دوست او شده است .متن نامه علی:
من علی هستم 18 .ساله که از چهارسالگی تومور مغزی دارم.
موقعی که مامانم دنبال یک مهدکودک خوب بود که اسمم را بنویسد،
من بیمار شدم و در همین موقع بود که فهمیدیم من تومور مغزی
دارم و به جای مهدکودک راهی بیمارستان و اتاق عمل شدم.
روزهای بیماری و تشخیص بسیار سخت گذشت و من هر روز
میدیدم که مادرم غمگین و غمگینتر میشود .روزها گذشت و من
برای شیمی درمانی با محک و دکتر پروانه وثوق که انسان واقعی و
مهربانی بود ،آشنا شدم .من محک را مهدکودکی بزرگ با مربیهای
مهربان و خوب میدانستم .هر چند درمان سختیهای خودش را
داشت ولی در کنارش بازی و اوقات خوبی هم بود .من در بیمارستان
با بچههای زیادی از سراسر ایران و حتی کشورهای دیگر آشنا شدم.
درمان ادامه داشت .مادرم پا به پای من در کنارم بود .من به مدرسه
رفتم ،با وجود اینکه بیمار بودم اما همیشه باید نمره خوب میگرفتم و
درسم را خوب میخواندم .یک روز که دائم میگفتم من مریضم ،شیمی
درمانی میشوم ونباید درس بخوانم  ،مامانم گفت خیلی از آدمهای بزرگ
بیماری سختتر از تو دارند و حتی نمیتوانند حرکت کنند اما تمام دنیا

را با حرکت چشم هدایت و راهنمایی میکنند .تو هم کاری کن که همه
بفهمند بیماری چیزی نیست که آدمها را محدود میکند ،این آدمهای
اطراف هستند که آن آدم را محدود میکنند.
از آن روز تصمیم گرفتم هر کاری را که میتوانم انجام دهم و بیماری من
مانع هیچ کاری نباشد .من با بیماریم مبارزه نکردم .آن را خوب شناختم و
حواسم بود اگر میخواست فریادی بزند ،من بلندتر از آن فریاد میزدم که
بفهمد من از او نمیترسم .من با تومورم بزرگ شدم .بهش عادت داشتم
و فکر میکردم جزئی از وجودم است و باید باشد .او بهترین دوست من
بود اما همیشه دوستی ما بدون دغدغه و دردسر نیست ولی میتوانیم با
هم کنار بیاییم .من و تومورم با هم درس را تمام کردیم .بعضی از مواقع
فکر میکنم او هم من را دوست دارد ولی دلش نمیآید تنهام بگذاره .من
همیشه سعی کردم قویتر از آن باشم و چند قدم جلوتر .بیماران مبتال
به سرطان از اسم این بیماری بیشتر از خودش میترسند ولی تنها این
بیماری نیست که انسانها را از بین میبرد ،خیلی بیماریهای خطرناکتر
و حوادث طبیعی بیشتر ممکن است به مرگ انسانها منجر شود.
مادرم میگوید به دنیا آمدن و مردن آدمها دست خودشان نیست
اما بین این دو که زندگی کردن است دست خودمان است که چطور
انسانی باشیم .من امروز دانشجو هستم در طول این مدت و بعد از
گذشت  14سال سختیها و دردهای زیای را تحمل کردم اما همیشه
گفتم کوتاه نمیآیم زندگی!
علی فرزند  18ساله محک

پرسشهای متداول
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چگونه می توانم از طریق تلفن همراه به محک کمک کنم؟

شما میتوانید کمکهای خود را از طریق کدهای دستوری موبایل زیر به محک اهدا کنید:
کد *733*23540# :1کد *780*23540# :2کد *724*23540# :3کد *720*6*3# :4کد*1*7*7# :5
همچنین دریافت کمکهای شما نیکوکاران گرامی از طریق اپلیکیشن موبایل آپ (آسان پرداخت) نیز امکانپذیر است.

چطور میتوانیم قلکهای محک را در شهرستانها تهیه کنیم؟

محک در شهرستانها دفاتر جلب مشارکت مردمی ندارد .همچنین به دلیل هزینه باالی ارسال و جمعآوری قلک در شهرستانها و مسائل
مربوط به تأمین امنیت قلکها ،محک تا کنون برنامهای برای ارسال قلک به شهرستانها نداشته است .قلک محک فقط در تهران و کرج توزیع
میشود .شما همراه ارجمند با مراجعه به وبسایت محک ( )www.mahak-charity.orgیا تماس با شماره  021-23540میتوانید از دیگر
روشهای کمک اطالع یابید.

چطور میتوانیم از خارج از کشور به کودکان محک کمک کنیم؟

 واریز کمکهای نقدی به حساب مؤسسه محک در بانك الپينوم در سوييس به شرح زیر:Bank Alpinum AG
Beneficiary: MAHAK Society to Support Children Suffering from Cancer
Beneficiary Account numbers:
IBAN number for CHF CURRENT ACCOUNT: LI 1708801200910100001
IBAN number for EUR CURRENT ACCOUNT: LI 5108801200910101814
SWIFT: BALPLI22
 تماس با مؤسسات همکار محک در آمریکا و آلمان به شرح زیر به منظور اهدای كمك نقدي و يا انجام فعاليت داوطلبانه در خارج از کشور:نام مؤسسه همکار در آمریکاInternational Society for Children with Cancer (ISCC( :
تلفن 001-949-679-9911 :وبسایتwww.iscc-charity.org :
نام مؤسسه همکار در آلمانIranische Kinderkrebshilfe eV (IKKH( :
تلفن 0049-40-23994557 :وبسایتwww.ikkh.de :

شرایط کمکهای غیرنقدی چیست؟ محک چه نوع کاالییهایی را نیاز دارد؟

کمکهای غیرنقدی در محک به دو دسته کاالهای مصرفی و تجهیزات پزشکی تقسیم میشود .برای دریافت فهرست اقالم مورد نیاز با شماره
 021-23540تماس بگیرید یا به یکی از دفاتر محک در تهران و کرج مراجعه نمایید .با توجه به اهمیت اصل شفافیت و پاسخگویی در محک،
برای کلیه اقالم غیرنقدی رسید اهدایی صادر میشود و ارزش ریالی آن در حسابهای مؤسسه منظور میگردد.

چطور میتوانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟

تمامی افراد باالی  18سال ساکن تهران که میتوانند یک روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه در ساعات کاری( )8-16:30در محک حضور داشته
باشند و به فعالیت داوطلبانه بپردازند ،میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  23501232بخش داوطلبان تماس بگیرید.

سالها است که به محک کمک میکنم اما حاال کد شناسه خود را فراموش کردهام ،چگونه میتوانم آن را دریافت کنم؟

با شماره تلفن  021-23540مرکز ارتباط با یاوران محک ،تماس بگیرید و در این زمینه از همکاران این بخش راهنمایی الزم را دریافت کنید.
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محک در تقویم تاریخ

 20سال پیش در چنین روزهایی...
خبرنامه از قدیمیترین رسانههای محک است .رسانهای که در
سالهای اولیه فعالیت محک تنها راه ارتباطی مؤسسه با یاورانش
بوده است .راهی که هنوز هم محک را برای اطالعرسانی رویدادها
و اخباری که زیر سقفش میگذرد کمک میکند و از این طریق
میتواند به تعهد سازمانی خود که عمل به اصل شفافیت و پاسخگویی
درباره عملکرد خود به همه ذیربطانش است ،وفادار بماند.
وقتی خبر جالب چهار ساله شدن خبرنامه را در خبرنامههای
قدیمی خواندیم ،تصمیم گرفیتم متن این خبر در این شماره را با
شما به اشتراک بگذاریم .خبرنامهای که شاید چند برگه بیشتر نیست
اما گذر بر مطالب آن به ما نشان میدهد که بانیان و بنیانگذاران این
سازمان چه مسیری را طی کردهاند و چه آرزوهای بزرگی را با همت
بلند نیکوکاران محقق کردهاند.

در خبرنامه زمستان  1376چنین آمده است:
«خبرنامه داخلی چهار ساله شد
خبرنامهای که پیشرو دارید ،آغازگر دوره چهارم انتشار از طرف
مؤسسه است ،طی سه سال گذشته کمابیش فراز و نشیبهایی در
مسیر راه بود و به لطف خداوند ،حمایت شما و با بضاعت اندک توانستیم
یاوران و اعضای مؤسسه را حتیالمقدور از فعالیتها ،رویدادها ،اخبار
و پیامهای مؤسسه آگاه کنیم .مشکالت چاپ و بودجه ناچیز (که به
صفر نزدیکتر است ،و در واقع رایگان چاپ شده است ،امکان انتشار به
هنگام و مرتب خبرنامه را گهگاه سلب کرده است و نیز در کیفیت آن
بیتأثیر نبوده است ،معهذا با همه مضالت در حال حاضر تیراژ 200
نسخهای خبرنامه در سال  74به  6000نسخه در سال  76رسیده
است و کوشش در این بوده که با افزایش تعداد اعضا تیراژ خبرنامه نیز
هماهنگ گردد تا کلیه اعضا بدان دسترسی داشته باشند.
اگر چه در برنامه میان مدت مؤسسه انتشار مجلهای فراگیر که در
برگیرنده طیف وسیعی از افراد جامعه باشد پیشبینی گردیده است .با
این حال ادامه انتشار یک خبرنامه داخلی(ویژه اعضا) میتواند ارتباط
مستقیم مؤسسه را با یاوران خود کماکان حفظ نماید.

همچنین سعی بر این است که فاصله انتشار بین دو خبرنامه از یک
فصل بیشتر نشود و این البته به میزان کمکهای مالی و خدماتی
رایگان برای چاپ و نشر بستگی دارد.
ضروری است در اینجا از کلیه کسانی که به نحوی در تهیه خبرنامه
در این مدتهمت داشتهاند تشکر شود و از تمامی اعضا و خوانندگان
عزیز انتظار داریم با ارسال نامه و ارائه پیشنهاد به هر چه پربارتر شدن
آن همکاری کنند».

دفاتر و باجههای محک

گلشن و خيابان باستان ،پالك 401

شمال تهران:

 .1دفتر مرکزی :تهران ،انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار شهید َمژدي (اوشان)،
خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی سرطان
کودکان محک

تلفن 23540 :و 23501000

 .2دفتر برج ملت :تهران ،خيابان وليعصر ،روبه روي پارك ملت ،نبش كوچه شهيد انصاری
(صداقت) ،برج ملت ،طبقه همكف تجاری ،واحد 36

تلفن22037474 :

 .3دفتر تجريش :تهران ،ميدان قدس ،ابتدای خيابان دربند ،پالك 9

تلفن22749819 :

 .4دفتر چيذر :تهران ،ميدان چيذر ،نبش خيابان خراسانی ،پالك  ،28ساختمان برايا ،طبقه
سوم ،واحد 11

تلفن22201312 :

 .5پیشخوان برج نگار :تهران ،خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه
همکف تجاری

 .6پیشخوان سبحان :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر ،خیابان میرزاپور شرقی،
خیابان طاهری ،مجتمع تجاری سبحان

 .7پیشخوان قائم :تهران ،میدان تجریش ،بازار قائم ،طبقه 4

 .8باجه قیطریه :درب شمالی پارک قیطریه ،جنب آبنما ،روبهروی فرهنگسرای ملل

 .9باجه لواسانی :تهران ،خیابان شهید لواسانی (فرمانیه سابق) ،خیابان آقایی ،میدان میوه

تلفن66901900 :

 .3پیشخوان سمرقند :تهران ،جنت آباد جنوبی ،مرکز تجاری سمرقند ،د ِر جنت ،طبقه
همکف  ،Bجنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
 .4پیشخوان کوروش :تهران ،اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبر مرکزی ،مجتمع
تجاری کوروش ،طبقه  ،B2ورودی پله برقیهای پارکینگ

 .5پیشخوان گلستان :تهران ،شهرک غرب ،فاز  ،1خیابان ایران زمین ،مرکز خرید گلستان،
طبقه اول ،هسته مرکزی

 .6پیشخوان جالل آل احمد :تهران ،زیر پل جالل آل احمد ،میدان میوه و ترهبار جالل (قزل
قلعه) ،سالن شماره 1

 .7پیشخوان لیدوما :تهران ،شهرک غرب ،میدان صنعت ،فاز  ،5ابتدای بلوار فرحزادی ،مرکز
تجاری لیدوما ،طبقه منفی 1

 .8باجه سردار جنگل :تهران ،بلوار سردار جنگل ،تقاطع میرزا بابایی ،میدان میوه و ترهبار سردار جنگل

 .9باجه صادقیه :تهران ،خیابان ستارخان ،پشت برق آلستوم ،نرسیده به فلکه اول صادقیه،
خیابان  24متری خسرو شمالی ،میدان میوه و ترهبار صادقیه

 .10پیشخوان فرودگاه مهرآباد :ترمینال  ،4جنب ورودی بازرسی خواهران
جنوب تهران:

 .1باجه بهمن :تهران ،میدان بهمن ،خیابان دشت آزادگان ،جنب فرهنگسرای بهمن ،میدان

و ترهبار لواسانی

میوه و ترهبار بهمن

شرق تهران:

و ترهبار شهید غیبی

 .2باجه شهر ری :شهر ری ،بعد از میدان نماز ،میدان شهید غیبی ،سالن اصلی میدان میوه

 .1دفتر شرق :تهران ،فلكه اول تهران پارس ،د ِر شمالی مركز خريد سپيد ،واحد A9

 .3پیشخوان فرودگاه امام خمینی (ره) :ترمینال پروازهای خروجی ،بال شرقی

 .2دفتر مدنی :تهران ،چهار راه نظام آباد ،خیابان مدنی جنوبی ،بعد از بیمارستان امام حسین،

مرکز تهران:

 .3پیشخوان اندیشه :تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز خرید

تلفن33530029 :

 .4باجه آزادگان :تهران ،میدان رسالت ،بلوار هنگام ،بلوار دالوران ،پارکینگ میدان میوه و ترهبار

دفاتر و باجههای استان البرز:

تلفن77720048 :

جنب کوچه نور ،پالک 227

تلفن77544143 :

اندیشه ،طبقه منفی 2
آزادگان

 .5باجه هروی :تهران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و ترهبار هروی

 .6باجه پیروزی :تهران ،اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز،
میدان میوه و ترهبار پیروزی
غرب تهران:

 .1دفتر ستارخان :تهران ،ستارخان ،سه راه تهران ويال ،خيابان چهارم (شهيد صفويان)،
پالك 55

تلفن66554081 :

 .2دفتر باستان :تهران ،ميدان جمهوری ،خيابان جمهوری ،خيابان آذربايجان ،بين خيابان

 .1دفتر سعدی :خیابان سعدی ،چهارراه مخبرالدوله ،کوچه رفاهی ،پالک 21

 .1دفتر كرج يک :کرج ،خيابان دانشكده ،جنب دبيرستان دهخدا ،ابتدای كوچه اوجانی،
طبقه فوقانی بانك تجارت

تلفن026-32220177 :

 .2دفتر کرج دو :کرج ،چهارراه طالقانی ،نرسيده به پل آزادگان ،قبل از برج يادمان ،نبش

خيابان مدنی ،ساختمان طوبی ،طبقه  ،6واحد11

تلفن026-34498537 :

 .3پیشخوان مالصدرا :کرج ،انتهای خیابان مطهری ،مرکز خرید مالصدرا

 .4پیشخوان ارگ فردیس :کرج ،فردیس ،فلکه سوم ،مرکز خرید ارگ فردیس
استان فارس:

 .1پیشخوان فرودگاه شیراز :شیراز ،سالن پروازهای ورودی ترمینال شهید دستغیب

