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دنبال كردن وب سايت محک، تمامی پيام های مربوط به مناسبت های مختلف را مشاهده كنند.

 

 18 ارديبهشت - روز جهانی
صليب سرخ و هالل احمر 18 فروردين -  روز جهانی سالمت 

30 خرداد - روز جهانی پناهنده 10 خرداد - روز جهانی بدون دخانيات



سردبير: فرخ اميرفريار
مدير داخلي: صبا كامکار

دبير تحريريه: الهام انصاری
تحريريه:  دنيا آقاباقری، شيما انتظاری، سرور حق دوست، فائزه سعيدی، 

زهرا محمدزاده، فرمهر هاشمی
طراحی و صفحه آرايي: بهزاد انجالسی  

تصويرسازي: سارا حسين خانی، مهسا محمديان 
ناظر چاپ: بهزاد انجالسی

چاپ و ليتوگرافي: چاپ رواق/ 66649644

اين خبرنامه روي وب سايت محک قابل مشاهده 
و ذخيره كردن اســت. صورت های مالی و گزارش 
بازرس و حسابرس مستقل روی وب سايت محک 

قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org

تعدادي از عکاسان داوطلب محک در اين خبرنامه 
هـمکاری داشته اند. هـمراهی ارزشمند ايشان را 

قدردانيم.

تـعدادي از كودكان مـحک همکاران كوچک اين 
خبرنامه هستند. از اين عزيزان سپاسگزاريم.

تـمامی دستگاه های خودپرداز بانک های مـلی، 
صادرات، كشاورزی، مسکن، رفاه، حکمت ايرانيان
و تجارت در سراسر كشور گزينه »كمک به محک« 

را دارند.

نسخه های چاپی خبرنامه منحصراً در دفاتر محک 
توزيع می شود. 

شماره حساب هاي محك :
  بانك سپه جاري طاليي: 1351800087201             

  بانك تجارت: 23540       
  بانك صادرات )سپهر(: 0104440444000

  بانك ملت )جام(: 14942748/19 

خبرنامه 65 محک



فهرست

بیانیه مأموریت و چشم انداز )1400-1396( ....................................................................................................................................................................                  
پیام بنیانگذار .............................................................................................................................................................................................................................                            
پیام مدیرعامل ..............................................................................................................................................................................................................................

                   
اخبار ...............................................................................................................................................................................................................................................                          
خبرهای کوتاه: زیر سقف محک چه می گذرد؟ .......................................................................................................................................................................                   
جشن رسیدن سال نو در بازار هدایای نوروزی ........................................................................................................................................................................                           
یازدهمین نمایشگاه نقاشي هنرمندان کوچک یاور محک       ..........................................................................................................................................................                          
بازدید رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان .........................................................................................................................................................................                                        
نخستین نشست گروه والدین در سال 96 ...............................................................................................................................................................................
حضور در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه بین المللی سرطان کودک 2017 .................................................................................................................                          
کتاب قصه های بچه های محک رونمایی شد ............................................................................................................................................................................

                                
گزارش 

به مناسبت 10 سالگی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک ...........................................................................................................................                              
فعالیت خیرخواهانه دانش آموزان مدرسه نیما یوشیج ..........................................................................................................................................................

                         
گزارش ویژه

مراسم افتتاحیه مرکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز محک .................................................................................................................                              
شرایط و نحوه عضویت در مرکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز محک ................................................................................................

                              
جلب مشارکت 

اولین نمونه عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در محک .........................................................................................................................................................                                      

معرفی کتاب 
من دو بار سرطان را شکست دادم .............................................................................................................................................................................................                               

داستان های محک 
پسری که سرطان را شکست داد ...............................................................................................................................................................................................                             
معجون مهربانی ............................................................................................................................................................................................................................                                            
زندگی را از فرزندم آموختم ........................................................................................................................................................................................................

                                             
پرسش های متداول ......................................................................................................................................................................................................................                                            

1
2
3

4
5
12
13
14
15
16
18

19
27

29
34

36

38

39
40
41

42



محک سازماني است که از انگیزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بیماري سرطان کودکان در سطح 
ملي و بین المللي در حوزه هاي امور حمایتي، تشخیص و درمان، آموزش و اطالع رساني و تحقیقات نموده است. این سازمان؛ خیریه، مردم نهاد، 
غیرانتفاعي، غیرسیاسي و غیردولتي است و با تکیه بر جلب مشارکت هاي اشخاص حقیقي و حقوقي و انواع کمک هاي بشردوستانه ملي و 

بین المللي اعم از نقدي، کاال، خدمات و دانش فني اداره مي شود. 
به صورت  ایران  به سرطان در  آنان در بخش حمایتي، درمان کودکان مبتال  به سرطان و خانواده  از کودکان مبتال  حمایت همه جانبه 
یکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهاي ملي و بین المللي و منشور حقوق بیمار با بهره مندي از جدیدترین و کارآمدترین روش ها و آخرین 
دستاوردهاي علم پزشکي، ایجاد یک مرکز تحقیقات جهت انجام تحقیقات علمي در زمینه بیماري سرطان براي کشف علل بروز بیماري، 
روش هاي تشخیص، غربالگري، پیشگیري و شیوه هاي نوین درمان، مأموریت این سازمان است. محک با برنامه ریزي و سرمایه گذاري در حوزه 

آموزش پیشگیرانه و اطالع رساني مي کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان کودکان در ایران مشارکت نماید.
کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش مي کنند و محک با برنامه ریزي براي توانمندسازي 

منابع انساني و بهره گیري از جدیدترین فناوري ها در همه حوزه ها به ویژه تشخیص و درمان این ظرفیت را توسعه مي دهد.
محک نه تنها به سرطان کودکان مي پردازد بلکه اندیشه واالي کمک به همنوع را ترویج مي نماید. شفافیت، پاسخگویي، قدرشناسي و 

زیبایي شناسي ممتازترین ارزش هاي محک هستند.
محک از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردي و با دارا بودن تنها بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان در ایران و از سوي دیگر 
براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان در چارچوب استانداردهاي 
بین المللي، یکي از معتمدترین نهادهاي خیریه براي نیکوکاران و سازمان هاي بشردوستانه است. محک خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع 
و دستیابي به نتایج قابل اندازه گیري مسئول مي داند. در کنار توجه به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پایداري در ارائه خدمات، تأکید بر 

بهبود مستمر در کارایي و اثربخشي، رویه جاري سازمان است.

محک حامي استوار پدران و مادراني است که فرزند آنها به بیماري سرطان مبتال شده است. در سایه این حمایت، خانواده ها مي توانند با 
نگراني کمتر، تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان مي توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طي نموده و آرزوهاي آنها از بودن یا نبودن، 

به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
در سایه حمایت محک، هیچ خانواده اي در مسیر درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت هاي الزم را به طور 
یکسان در سراسر ایران دریافت مي نماید. بیمارستان محک بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللي به ارائه پیشرفته ترین خدمات درماني جامع و 
یکپارچه در حوزه سرطان کودکان مي پردازد. در سایه آموزش و اطالع رساني این سازمان، بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده می شود 
و از لحظه تشخیص بیماری، کودک و خانواده وی تحت حمایت قرار خواهند گرفت. محک جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با سرطان 
آگاه ساخته و مناسب ترین اطالعات، توصیه ها و منابع الزم را در اختیار جامعه قرار مي دهد. همچنین از طریق گسترش همکاري با مؤسسات 
تحقیقاتي و درماني ملي و بین المللي فعال در زمینه سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاي مؤثر درمان دست خواهد یافت.  
محک به عنوان یک سازمان متعالي در کشور شناخته مي شود و عملکرد آن معیاري براي ایجاد و ارزیابي سازمان هاي مشابه در سطح ملي 
و بین المللي خواهد بود. محک بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللي داراي برترین جایگاه در بین سازمان هاي مردم نهاد بوده و در هر یک 

از حوزه هاي فعالیت خود نیز یکي از برترین ها خواهد بود. 



پيام بنيانگذار2

عزیزی جوان و خردمند از من پرسید: شما می خواهید محک را در 5 سال آینده در کجا ببینید؟ گفتم می خواهم محک را پنج سال آینده، ده 
سال آینده و هزار سال آینده همین جا ببینم که هست. متعجب گفت یعنی توسعه را نمی بینید؟ آن هم در آستانه شروع برنامه جامع و مفصل 

راهبردی 5 ساله محک. 

گفتم توسعه از دل شرایط امروزین محک حاصل خواهد آمد. گفت نمی فهمم، با توقف بر شرایط امروزین جریان توسعه چگونه میسر خواهد بود؟ 
گفتم عزیز، اینجا همانجاست که می گویند آنچه جوان در آینه نمی بیند پیر در خشت خام می بیند. پس خوب گوش را نیوش بدار، جایگاه محک 
امروز بس رفیع است و در عین حال بس حساس. محک امروز تاجی از برگ سبز زیتون مقدس اعتماد مردم را بر سر دارد. محک امروز معبد 
دل های مردم خوب این مرز و بوم است. اگر زبانم الل این اقبال را با دقت، سالمت، وسواس، سختگیری، امانت و ادب و قدردانی نپاید و پاسدار 

نباشد، دل مام وطن را می شکند و وای بر آن روز.

فقط خدای بزرگ آگاه است که این مسئولیت تا چه حد سنگین است. لذا سرلوحه همه آرزوهای ما برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده های آنان در قالب برنامه های راهبردی و توسعه ای، با اتکا به اعتماد مردم است. 

جایی که امروز به آن دست پیدا کرده ایم یعنی جایی در قلب مردم، همانجاست که باید در پنج سال آینده، ده سال آینده و هزار سال آینده 
بمانیم و حفظ این بارگاه مقدس مقدور نیست مگر اینکه سخت در تالش باشیم تا درست بیاندیشیم و دقیق عمل کنیم، به مردم راست بگوییم 

و همواره و در هر حال خدا را در نظر داشته باشیم تا در اخالص، عمل و توفیق به خدمت ما را یاری دهد.
 

سعیده قدس
بنیانگذار

محک 5 سال آينده كجاست؟



3 پيام مديرعامل

سال 1396 آغاز ورود مؤسسه خیریه محک به پیاده سازی سومین 
دوره برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

مهم  چالش های  به  منسجم  پاسخی  معنای  به  واقعی  استراتژی   
سازمان است. از آنجایی که یکی از چالش های مهم محک در این دوره 
ارائه کلیه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان  جامعیت و یکپارچگی 
مبتال به سرطان در سراسر کشور است، این سازمان برآن شد تا در این 
توزیع یکسان و عادالنه خدمات در سراسر  به موضوع  دوره پنج ساله 
کشور بپردازد. لذا تالش می کند تمامی حمایت های الزم اعم از دارویی 
و درمانی، روانی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی را با کیفیت یکسان مطابق 
دانشگاهی  دولتی-  بـیمارستان های  کلیه  در  جـهانی  استانداردهای  با 

دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان در سراسر کشور فراهم سازد.

در بخش درمانی نیز، بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، در نظر دارد در این دوره عالوه بر ارائه خدمات درمانی پیشرفته بر اساس 
کارآمدترین و به روزترین روش های جهان و با تکیه بر اطالعات و تجربیات ارزشمند 10 ساله خود، بر موضوع پژوهش تمرکز کند و با پیوستن به 

پروژه های تحقیقاتی بین المللی به ارتقاء نرخ  بهبودیافتگان سرطان و کاهش عوارض دیررس ناشی از درمان سرطان دست یابد.

موارد فوق بدون نگاه استراتژیک به توسعه همزمان و هماهنگ زیرساخت های سازمان از جمله ساختارهای مدیریت علمی و توسعه یافته، 
روش های مبتنی بر فناوری های دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد. محک در پنج سال پیش رو با تکیه بر ظرفیت های 
جامعه مدنی کشور و همراهی همیشگی مردم نیک اندیش تالش می کند تا با تحقق اهداف کالن استراتژیک که ضامن ارتقاء عملکرد این سازمان 
باالترین سطح کمی و کیفی به کودکان مبتال به سرطان و  اثربخش را در  با چالش های آینده است، خدمات جامع، یکپارچه و  برای مواجهه 

خانواده های آنها ارائه کند.

هر چند تغییر جز الینفک استراتژی است و دستیابی به پاسخ های جدید برای چالش های پیش رو بدون تغییر در روش های پیشین مسیر نخواهد 
بود، اما آنچه در دوره پنج ساله آینده همانند 25 سال پیش از آن، ثابت و بی تغییر باقی خواهد ماند، ارزش های بنیادین محک می باشد. شفافیت، 
پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی چهار ارزش بنیادین حاکم بر محک هستند که حرکت در چارچوب این ارزش ها همان گونه که در گذشته 

زمینه ساز اعتماد آحاد جامعه به محک بوده است در آینده نیز قطعاً به رشد و افزایش این اعتماد منجر خواهد شد.

آراسب احمدیان
مدیرعامل 

سومين برنامه استراتژيک محک برای دوره پنج ساله )1396-1400(



اخـبار

خبرهای كوتاه: زير سقف محک چه می گذرد؟
جشن رسيدن سال نو در بازار هدايای نوروزی

يازدهمين نمايشگاه نقاشي هنرمندان كوچک ياور محک
بازديد رئيس آژانس جهانی تحقيقات سرطان

نخستين نشست گروه والدين در سال 96
حضور در يازدهمين كنگره آسيايی جامعه بين المللی سرطان كودک 2017

كتاب قصه های بچه های محک رونمايی شد 



اخبار

خبرهای كوتاه: زير سقف محک چه مي گذرد؟

روز درختکاری و اجرای يک نمايش 
فرزندان محک همراه با مادران و دیگر دوستانشان در 
تماشای  به  و  آمدند  گرد هم  اقامتگاه  اجتماعات  سالن 
نمایش عروسکی با نام آبی که با حضور داوطلبان کار با 
کودک برگزار شد، نشستند. عروسک از کودکان درباره 
درخت ها پرسید و از درختکاری و اهمیت آن برای کره 
زمین گفت. قهرمانان مبارزه با سرطان نیز با کنجکاوی 
و عالقه به داستان عروسک نمایش گوش دادند و همراه 

او شعر و ترانه های شاد خواندند. 

و  تـهران  بازرگانی  اتاق  رئـيس  عـيد ديدنی 
مشاور عالی رياست اتاق ايران با كودكان 

مـسعود خـوانساری، رئـیس اتـاق بـازرگانی تـهران؛ 
احمد پورفالح، عـضو هیأت امنا محک و مـشاور عالی 
به دیدن کودکان  نو  ایران، در آستانه سال  اتاق  رئیس 

محک آمدند.
با حضور مدیر عامل و عضو هیأت  این دیدار که  در 
مدیره محک صورت گرفت، پس از بازدید از بخش های 
دیدن  به  آنان  محک،  بیمارستان  و  مؤسسه  مختلف 
به  عیدی  اهدای  با  و  رفتند  سرطان  به  مبتال  کودکان 
آنها، روزهای پر از امید و سالمتی را برایشان آرزو کردند.
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اخبار 6
يک روز شاد با تئاتر »رويای يک شب نيمه تابستان« 
اعضای گروه تئاتر »رویای یک شب نیمه تابستان« و گروه 
موسیقی »بُمرانی« اجرای ویژه خود در 18 اسفند ماه را به 
امور  مؤسسه  و  محک  خیریه  مؤسسه  به  داوطلبانه  صورت 

خیریه بهشت امام رضا )ع( تقدیم کردند.
در این روز کودکان محک به همراه خانواده های خود در 
تئاتر مستقل تهران جمع شدند تا آخرین روزهای سال خود 

را با یک رویداد شاد گره بزنند.
قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان که با تک تک صحنه های 
تئاتر خنده هایی از ته دل سر می دادند ثابت کردند سرطان 

پایان کودکی نیست.
 

كودكان محک به كمپين »نه، به چهارشنبه سوری 
خطرناک« پيوستند

آتش نشان  یاوران  از  یکی  با  دیدار  در  محک  فرزندان 
به کمپین »نه، به چهارشنبه سوری خطرناک« پیوستند. 
یاوران  از  یکی  سال  چهارشنبه   آخرین  با  همزمان 
سرطان  به  مبتال  کودکان  دیدن  برای  محک  آتش نشان 
آمد.  اقامتگاه  و  بیمارستان  بستری  بخش های  تمام  به 
آتش نشانان یکی از قهرمانان محبوب کودکان هستند و 
ُمهر  نقاشی که  تابلو  با هدیه کردن یک  فرزندان محک 
انگشتان کوچک شان را داشت، به همه آتش نشانان قول 
خوشحالی  و  بازی  فقط  چهارشنبه سوری  در  که  دادند 

می کنند و سراغ بازی های خطرناک نمی روند.



7اخبار

جشن پايان سال در  محک 
مراسم  نو  سال  آغاز  آستانه  در  و  ساله  هر  رسم  به 
استقبال از فصل بهار با تدارک یک جشن توسط بخش 
خدمات حمایتی برای کودکان تحت پوشش محک که 
در بیمارستان محک و سایر بیمارستان های دانشگاهی 
می کنند،  سپری  را  درمانی شان  دوره  تهران  دولتی  و 
در  خانواده شان  اعضای  همراه  به  کودکان  شد.  برگزار 
تماشاگران  و  آمدند  گردهم  محک  تئاتر  آمفی  سالن 
شدند.  نمایشی  گروه های  شاد  برنامه های  اختصاصی 
این جشن همزمان برای کودکان بستری در بخش های 
با  داوطلبان  از  گروهی  بود.  برپا  نیز  بیمارستان محک 
ساز و آواز، جشن و شادی را به اتاق های کودکان آوردند 
دیار مختلفی  و  اهل شهر  که  آنها  از  کدام  هر  برای  و 

هستند، سرودهای محلی خواندند. 

حاجی فيروز كودكان را غافلگير كرد
در آستانه سال نو حاجی فیروز و گروه داوطلبان با دایره زنگی و تنبک به بیمارستان و 
اقامتگاه محک آمدند و رسیدن عید نوروز را به مبارزان کوچک مبتال به سرطان مژده دادند.

به رسم هر ساله، داوطلبان بخش خدمات حمایتی محک تدارک ظروف سفالی، 
برای چیدن سفره های هفت سین کودکان  را  رنگین  ترمه های  و  گل بوته های سنبل 
مبتال به سرطان و خانواده هایشان فراهم کردند. سپس حاجی فیروز و گروه آواز همراه 
با مددکاران، َطبق های هفت سین را که هر کدام به شکل متفاوتی آراسته شده بودند، 
به تک تک بخش های بیمارستان و کلینیک های تخصصی درمانی آوردند و آمدن سال 
جدید را با آرزوی شادی و سالمتی به تمام مبارزان کوچک تبریک گفتند. کودکان 
نیز که با دیدن حاجی فیروز ذوق زده شده بودند، با پایه های ِسرم شان به سرعت از 
اتاق هایشان بیرون آمدند و همراه با دوستان و مادرانشان در کنار سفره های هفت سین 

عکس یادگاری گرفتند.



اخبار 8
شادی كودكان در شب چهارشنبه سوری 

مبارزان کوچک محک در جشن آخرین چهارشنبه سال در 
فضای بیرونی اقامتگاه محک گردهم آمدند و یک بعد از ظهر 
شاد را همراه با خانواده هایشان سپری کردند. گروه داوطلب 
بُرنا لوگو در این روز، ابرهایی به شکل پرنده را به هوا فرستاد 
و کودکان را غافل گیر کرد. بچه ها نیز برای به دست گرفتن 
با  و  می پریدند  پایین  و  باال  آسمان  سمت  به  پرنده  ابرهای 

موسیقی و آواز غرق در شادی و سرور شدند.  

يک بعد از ظهر شيرين در اقامتگاه
خمیربازی از بازی های محبوب کودکان است و 
کودکان محک این بار، تزئین شیرینی را چاشنی 

بازی محبوبشان کردند.
و  داوطلبان  با  همراه  محک  اقامتگاه  در  آنها 
روانشناسان، توپ های خمیر شیرینی را با وردنه جدا 
کردند و به کمک لوازم آشپزی، بیسکوئیت هایشان 
را با طرح  کفشدوزک، شیر، خرس و جوجه  تزئین 
کردند. کودکان مبتال به سرطان با شیرینی های 
تزئین شده  یک عصرانه خوشمزه داشتند و همراه 
بعدازظهری  خانواده شان  اعضای  و  دوستان  با 

شیرین را برای خودشان ساختند. 
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پيام مادربزرگ ها و پدربزرگ های سرای سالمندان
در روزهای بهاری مبارزان کوچک محک پیام های تبریک 
بسیاری از دوستان و یاوران خود دریافت کرده اند که از میان 
ایران زمین  پرباران ترین شهر  از  آنها، بسته ای متفاوت  همه 
به محک رسید؛ بسته ای که صفا و صمیمیتش به دل همه 

نشست. 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های سرای سـالمندان بندر انزلی 
پیام  می کنند  مبارزه  سرطان  با  که  نوه هایشان  تمام  برای 
تبریک سال نو فرستاده و در نامه ای که با اثر انگشت هایشان 
ُمهر کرده بودند، نوشتند: »نوه های گلم این عید باستانی را 
به شما تبریک می گوییم... فرزندان گرامی امیدواریم که سال 

96 برای شما سالی سرشار از سالمتی و تندرستی باشد.«

جشن تولد كودكان محک
هر ماه در محک جشن تولدی برای تمام کودکان مبتال به 
بهار بخش  این بار در روزهای فصل  برگزار می شود.  سرطان 
خدمات حمایتی با همراهی گروهی از داوطلبان به بخش های 
با  و  رفتند  پزشکی  کلینیک های  و  شیمی درمانی  بستری، 
ساز و آوازهای شاد و خاطره انگیز لبخند و شادی را مهمان 
قلب مبارزان کوچک کردند. کودکان کامشان را با کیک های 
مددکار  از  و  کردند  شیرین  طبیعی  آبمیوه های  و  فنجانی 

داوطلب جعبه های عروسکی هدیه گرفتند.

 



اخبار 10
برگزاری مراسم نيايش در اقامتگاه با هنرمندی فرزند محک

شده اند،  ثبت  تقویم  در  والدت ها  و  اعیاد  مناسبت  به  که  روزهایی  در 
مددکاران به همراه داوطلبان محک برای کودکان و خانواده هایشان مراسم  
نیایش و جشن برگزار می کنند. این بار در یکی از همین روزهای شادی و 
سرور، یاسین فرزند نابینای محک به زیبایی َدف نواخت و با موسیقی خود قلب 
همه حاضران را گرم کرد. مبارزان کوچک محک در کنار مادرانشان در سالن 

اجتماعات گرد هم آمدند و بعدازظهری سرشار از آرامش را سپری کردند.

تئاتر خيابانی به اقامتگاه محک آمد 
کودکان محک در یکی از روزهای بلند ماه رمضان به تماشای نمایشی 
را  خوب  کارهای  و  اخالق  که  نمایش  این  در  نشستند.  کودکانه  و  شاد 
در  اقامتگاه محک،  در  به سرطان ساکن  مبتال  کودکان  یادآوری می کرد، 
کنار والدین خود لحظات شادی را تجربه کردند. آنها ساعاتی با نمایش پر 
هیجان گروه تئاتر اسرا به بازی و شادی همراه دیگر دوستانشان پرداختند 

و سرگرم شدند.

آموزش گنجينه های ادبی ايران زمين در اتاق بازی
محک تالش می کند کودکان مبتال به سرطان که بخشی از زندگی خود 
از داستان  ها راه و رسم مبارزه شجاعانه  را در بیمارستان سپری می کنند 
کمک  با  محک  کودکان  راستا  همین  در  بیاموزند.  را  پیروزی  به  امید  و 
روانشناسان اتاق بازی در روز بزرگداشت عطار و فردوسی پای داستان های 
منطق الطیر و تماشای نقالی یکی از داستان های رستم نشستند. همچنین 
حکایت های  از  یکی  عروسکی  صورتک های  با  سعدی  بزرگداشت  روز  در 

گلستان را اجرا کردند.



11 اخبار

فرزند بهبوديافته محک، مربی تيم ورزش نوجوانان شد
صورت  به  که  محک،  بهبودیافته  فرزندان  از  خاموشی  امیر 
تیم  مربی  میز  می پردازد،  روی  تنیس  ورزش  به   حرفه ای 
که  او  البرز شد.  استان  نوجوانان  میز  روی  تنیس  استعدادیابی 
مدتی کمک مربی کالس های آموزشی نوجوانان باشگاه ورزشی 
محل سکونتش بود، در آزمون مربی گری موفق شده و قرار است 
همگام با برنامه استعدادیابی فدراسیون بین المللی تنیس روی میز 
فعالیت  پیشرفته  صورت  به   )ITTF Hopes Program(
کند. امیر سال گذشته نیز از سوی تیم باشگاه رشد ایرانیان مقام 
جوانان  و  نوجوانان  باشگاهی  مسابقات  از  دوره  اولین  در  سوم 

استان البرز کسب کرد.

بعدازظهری پر از رنگ و قصه
گوش دادن به حکایت های قدیمی همیشه 
برای کودکان جذاب است. فرزندان محک این 
رنگ آمیزی  و  نقاشی  با  را  محبوب  سرگرمی 
همراه کردند و در کنار دوستانشان ساعاتی پر 
از شادی و آرامش را در اقامتگاه سپری کردند.

با  که  خاطره انگیز  بعدازظهر  این  در 
همراهی دو نفر از داوطلبانی که از سوی نهاد 
بودند،  آمده  محک  به  عمومی  کتابخانه های 
کودکان به قصه هایی کودکانه و آموزنده گوش 
موضوع  و  شخصیت ها  از  الهام  با  و  سپردند 

داستان نقاشی کشیدند.



اخبار12

جشن رسيدن سال نو در بازار هدايای نوروزی

بازار هدایای نوروزی محک با حضور  بیش از دو هزار و 500  نفر از 
یاوران و با تالش و مشارکت  180 نفر از داوطلبان برگزار شد.

عواید حاصل از هفتاد و پنجمین بازارچه خیریه محک که 5 و 6 
اسفند ماه سال گذشته برپا شد، بیش از 5 میلیارد و 277 میلیون 
ریال )5 میلیارد و 277  میلیون و 645 هزار و 609 ریال( است که 
ارائه خدمات رفاهی به  تمامی آن صرف هزینه های دارو و درمان و 

کودکان مبتال به سرطان می شود.
استقبال از فصل زيبای بهار 

بازار هدایای نوروزی با حال و هوای فصل بهار برپا شد و سالن چند 
منظوره مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی محک با گل های 
آذین بندی  بود،  شده  آماده  داوطلبان  سلیقه  و  تالش  با  که  زینتی 
و  خوراکی  کتاب،  زینتی،  دست سازه های  پوشاک،  غرفه های  شد. 
دستپخت های خانگی و گل و گیاه و همچنین غرفه قلک  محک میزبان 
یاوران نیکوکار و عالقه مندانی بودند که برای تهیه عیدی سال نو و یا 

گرفتن قلک های جدید به بازارچه محک آمده بودند.
سين هشتم، سالمتی

ایرانی  فرهنگ  نمادهای  ماندگارترین  از  یکی  نو  سال  هفت سین 
است. در گوشه ای از بازار سفره هفت سین خانواده بزرگ محک چیده 
شده بود و یاوران همراه با اعضای خانواده و دوستانشان در کنار آن 

عکس یادگاری گرفتند.
غرفه عکاسی نیز با طراحی و تصویری از شکوفه های بهاری میزبان 

عکاسی و ثبت حضور یاوران در این بازار بود.
عروسک های دست ساز كودكان محک

یکی از خریدهای دسته جمعی بازار، خرید عروسک های ساخته شده 
توسط کودکان محک بود و یاوران در حرکتی جمعی و انسان دوستانه 
را  محک  فرزندان  عید  لباس  خرید  هزینه  از  بخشی  خرید  این  در 
پارچه های  و  بستنی  با چوب های  که  عروسک ها  این  کردند.  تأمین 
توری رنگی توسط کودکان محک و با کمک کارشناسان روانشناسی و 
داوطلبان کار با کودک، در اتاق بازی ساخته شده بود، از ارزشمندترین 
داشته های محک است و برای همیشه در موزه این سازمان به یادگار 

خواهد ماند.

چهره های محبوب و ياوران هنرمند
بازیگر  برزویه، هنرمند عکاس،  بابک  و  روزبه نعمت الهی، خواننده 
و کارگردان که هر دو از یاوران همیشگی کودکان مبتال به سرطان 
هستند، در این بازار حضور داشتند و عصر روز تعطیل آخر هفته شان 

را زیر سقف محک سپری کردند.
 بادكنک آرزوها

بر  نمادین  صورت  به  یاوران  محک،  بازارهای  همیشگی  رسم  به 
روی بادکنک آرزوها برای سالمتی و شادی کودکان مبتال به سرطان 

نوشتند و با هزار امید و آرزو بادکنک را به دل آسمان سپردند.
 حاميان بازار هدايای نوروزی

بازار هدایای نوروزی محک با حمایت مالی شرکت های چینی پردیس 
کاشان، گلچین درخشان تهران، چای احمد، بلور تازه نوری، فرمند، 
رامین  انیس  سارو،  گالب  قشم،  سالمت  وایا  برناکو،  تفلون،  کاج 
)کینواکن(، پارس حیان، گلوبال برند تویز )لگو( و رستوران برگرلند 

برگزار شد و محک قدردان نیت انسان دوستانه ایشان است.
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يازدهمين نمايشگاه نقاشي 
هنرمندان كوچک ياور محک 

هنرآموزان  ساالنه  نمایشگاه  یازدهمین 
فروردین   31 محک،  حامی  نوجواِن  و  کودک 
و یکم اردیبهشت ماه، با عنوان »خبری در راه 
است« برگزار شد و تمامی عواید آن که 546 
کودکان  به  است  ریال  هزار   589 و  میلیون 

مبتال به سرطان محک اهدا شد.
 در این نمایشگاه آثار 72 کودک و نوجوان 
بهبهانی،  تارا  هـنرآموزان  که  سال   16 تا   6
یازدهمین  برای  هستند،  مجسمه ساز  و  نقاش 
خانواده های  مشتاقانه  حضور  با  متوالی  سال 
هنرجویان و همراهان به نمایش گذاشته شد. 
کوچک  مبارزان  با  همراهي  براي  تابلوها  این 
کودکانه  و  شاد  آرزوهاي  از  الهام  با  و  محک 
نقاشي شدند. هنرمندان کوچک شرکت کننده 
در نمایشگاه در پایان لوح هایی به رسم قدردانی 

به یادگار گرفتند.
ارائه  به  متعهد  را  خود  همواره  که  محک 
مبتال  کودکان  به  رفاهی  و  درمانی  خدمات 
تالش  می داند،  خانواده هایشان  و  سرطان  به 
می کند با فراهم ساختن فضای مشارکت برای 
نیکوکاران  همراهی  از  جـامعه  اقـشار  تـمامی 
فـرزندانش  درمـان  مـسیر  در  سـرزمین مـان 
بهره مند شود. ترویج کمک به هم نوع در میان 
کودکان و نوجوانان گامی است که در راستای 

این مسیر برداشته می شود.
قدردان نیت خیر و همیاری بی چشمداشت 

یاوران مان هستیم.
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رئيس آژانس جهانی تحقيقات سرطان)IARC( ، روز دوشنبه 4 ارديبهشت ماه از مؤسسه خيريه و بيمارستان فوق تخصصی 
سرطان كودكان محک بازديد كرد. 

در این بازدید دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر کاظم زنده دل دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان او را همراهی می کردند.
دکتر کریستوفر پ.وایلد در این بازدید فعالیت های مؤسسه خیریه و بیمارستان محک را چشمگیر خواند و گفت: »ارائه این سطح از خدمات درمانی 
و رفاهی که تنها با کمک های مردمی از سراسر ایران ممکن می شود، من را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و نشان  می دهد محک در مسیر درستی 

حرکت می کند. فعالیت های این سازمان نه تنها زندگی افراد بلکه در مقیاس بزرگ تر جامعه را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.«
وی افزود: »آنچه در این بازدید توجه ام را جلب کرده، ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیمارانی بود که به جز ایران از کشورهای همسایه نیز برای 

درمان به محک آمده بودند که فرصتی برای بازگشت سالمتی و بهبود برای همه آنها را فراهم می کند.«
رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام گفت: »آنچه درباره فعالیت های محک بدون در نظر گرفتن آمار 
بهبودی از سرطان برایم جالب توجه بود، این است که این مؤسسه دریچه امیدی برای کودکان است و از خانواده های آنان در شرایط سخت حمایت 

می کند و به آنها شجاعت مبارزه با این بیماری را می دهد.«
وی در پایان نسبت به همکاری های تحقیقاتی درخصوص پژوهش های متعدد در انواع سرطان ها میان آژانس جهانی تحقیقات سرطان و مرکز 

تحقیقات محک در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
آژانس جهانی تحقیقات سرطان)IARC(، یکی از نهادهای تخصصی سازمان بهداشت جهانی است که هدف آن ارتقای همکاری های بین المللی در 
تحقیقات سرطان با بهره مندی از مهارت های تخصصی در اپیدومولوژی، علوم آزمایشگاهی و آمار زیستی برای شناسایی علل بروز سرطان و در نتیجه 
پیدا کردن روش هایی برای کاهش آسیب های این بیماری است که هدف غایی آن می تواند جلوگیری از ابتال به سرطان باشد. دکتر کریستوفر پ.وایلد 
از سال 2009 رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان است. تحقیقات وی عمدتاً متمرکز بر شناسایی اثر متقابل عوامل تهدیدکننده ژنتیکی و محیطی 
در سرطان است که این موضوع از برنامه های تحقیقاتی این آژانس نیز به شمار می رود. وی که از محققان سرشناس دانشگاهی است، رئیس اسبق 

مؤسسه ژنتیک، سالمت و درمان لیدز انگلستان و بخش اپیدومولوژی مولکولی دانشگاه لیدز نیز بوده است.

بازديد رئيس آژانس جهانی تحقيقات سرطان 
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نخستين نشست گروه والدين كودكان محک در 
سال 1396 با حضور بنيانگذار، تعدادی از اعضای 
خدمات  بخش  متخصصان  و  مديره  و  امنا  هيأت 

حمايتی برگزار شد.
 

گروه والدين؛ همراهان همدل خانواده ها در محک 
در این جلسه که با هدف تبادل تجربیات اعضای گروه 
این  برنامه های  برنامه ریزی درخصوص  والدین و همچنین 
کودکان  و  خانواده ها  با  ارتباط  رویه  بهبود  جهت  گروه 
می شود،  برگزار  عملکرد  گزارش  ارائه  و  سرطان  به  مبتال 
اصلی  مأموریت  به  اشاره  با  محک  بنیانگذار  قدس،  سعیده 
و  پدران  از  اصلی محک، حمایت  سازمان گفت: »مأموریت 
مادرانی است که کودک آنها به بیماری سرطان مبتال شده 
است. تالش همه ما در فراهم کردن فضایی آرامش بخش و 
مختلف  مراحل  تا  است  فرزندانشان  و  خانواده ها  برای  امن 
درمان را بدون نگرانی طی کنند و تنها به درمان کودکشان 
فکر کنند. حضور و فعالیت مؤثر گروه والدین که خود تجربه 
مستقیم در رابطه با این موضوع داشته اند، همراه با فعالیت 
تخصصی مددکاران اجتماعی و روانشناسان در کمک به روند 
پذیرش درونی و آرامش خانواده هایی که کودکشان به تازگی 
درمانی  مختلف  مراحل  در  یا  و  مبتال شده  بیماری  این  به 
هستند، بسیار مؤثر است. فعالیت این گروه به صورت موازی 
و در کنار خدمات حمایتی می تواند تسهیل کننده ارتباط با 

کودک و اعضای خانواده اش در مسیر درمان باشد.«
نتایج  ارائه  با  محک  کودکان  والدین  گروه  سرپرست 
و  بیمار  کودکان  با  ارتباط  در  گروه  این  فعالیت های 
خانواده هایشان در طی دو ماه نخست سال جاری درخصوص 
بهبود رویه اینگونه فعالیت ها و ارائه پیشنهادات با حاضران 

در جلسه به مشورت و تبادل نظر پرداخت.

فلسفه وجودی گروه والدين محک
گروه والدین کودکان محک با حضور و مشارکت 10 نفر از والدینی تشکیل 
شده که فرزندشان مبتال به بیماری سرطان بوده اند. این گروه از آذر ماه سال 
کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  محک  حمایتی  خدمات  بخش  همت   به   1388
و مستقیم، خود  تجربه شخصی  از طریق  به سرطان  مبتال  والدین کودکان 
مبتال  تازه  فرزندشان  که  باشند  خانواده هایی  برای  راهنما  بهترین  می توانند 
درمانی  مختلف  مراحل  گذراندن  حال  در  یا  و  باشند  شده  بیماری  این  به 
جلسات  برگزاری  و طی  زمانی مشخص  فواصل  در  گروه  این  اعضای  است. 
منظم هفتگی با واحدهای روانشناسی و مددکاری مناسب ترین روش ها را در 
خصوص مشکالت والدین و نحوه مواجهه والدین و کودک با بیماری را آموزش 
اشتراک می گذارند.  به  و کودکان  خانواده ها  با  را  تجربیات خود  و  می بینند 
برگزاری جلسات هفتگی در اقامتگاه محک با حضور کودکان و خانواده ها از 

اقدامات تازه این گروه است. 

نخستين نشست گروه والدين در سال 96
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حضور در يازدهمين كنگره آسيايی جامعه بين المللی سرطان كودک 2017

و  است  یافته  بهبود  خود  که  دخترش  همراه  به  محک  بنیانگذار 
ابتالیش به بیماری سرطان، سبب شد تا مادرش با دغدغه حمایت از 
خانواده های کودکان مبتال به سرطان، مؤسسه خیریه محک را بنیان 
گذارد، در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه بین المللی سرطان کودک 
)CCI( با موضوع »ارتقای خدمات حمایتی سرطان کودک در منطقه 

آسیا« شرکت کرد.

و  آنکولوژی  و  خون  فوق تخصص  مهرور،  عظیم  دکتر  همچنین 
جامعه  آسیایی  کنگره  یازدهمین  در  نیز  محک  بیمارستان  رئیس 
بین المللی پزشکان آنکولوژی کودک )SIOP Asia( که همزمان با 
برگزاری کنگره )CCI( بود، حضور یافت. این دو کنگره میزبان 120  
نماینده از 23 سازمان عضو CCI از 17 کشور بود که 25 تا 28 ماه 

ِمی 2017 در شهر بانکوِک تایلند برگزار شد.

تخصصی  خدمات  ارائه  محک:  چشم انداز  اهداف 
يکپارچه به كودكان مبتال به سرطان 

سعیده قدس، بنیانگذار و عضو هیأت امنا و مدیره که عضو کمیته 
است،   )CCI( کودک  بین المللی سرطان  جامعه  آسیایی  منطقه ای 
در اولین پنل سخنرانی کنگره که مسئولیت اداره آن را نیز برعهده 
در  خانواده های  خانواده ،  چالش های  و  »قوانین  درخصوص  داشت، 
فعالیت های  زمینه  در  و  کرد  سخنرانی  پرستاران«  و  رشد  حال 
محک و برنامه های آتی این سازمان تحت عنوان »خدمات جامع و 
همه جانبه برای کودکان مبتال به سرطان« به ارائه گزارش پرداخت. 
ارایه خدمات جامع، یکپارچه و اثربخش به کودکان مبتال به سرطان 
موجب  و  است  محک  بلندمدت  اهداف  صدر  در  آنان  خانواده  و 
گسترده شدن چتر حمایتی این سازمان با تالش برای یکسان سازی 

کیفیت خدمات در سراسر ایران خواهد شد.
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دعوت به حضور متخصصان در دومين كنگره بين المللی 

خدمات حمايتی محک 
قدس از برگزاری دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی 
شرکت کنندگان  و  سخنرانان  از  و  داد  خبر  محک  حمایتی  خدمات 
حاضر در کنگره و اعضای برد آسیایی )CCI( جهت حضور و تبادل 
خدمات  کنگره  کرد.  دعوت  زمینه  این  در  خود  دانش  و  تجربیات 
و  کودک  سرطان  چندتخصصی  درمان  بر  تمرکز  با  محک  حمایتی 
با حضور متخصصان و کارشناسان مددکاری اجتماعی، روانشناسان، 
همچنین  و  پرستاران  اطفال،  و  آنکولوژیست  پزشکان  روانپزشکان، 

روان پرستاران در آذر ماه 1396 برگزار می شود.

مبارزه  مسير  در  بهبوديافتگان  تجربيات شخصی  تبادل 
با سرطان

کیانا شریفی، دختر بنیانگذار محک نیز به عنوان یک بهبودیافته 
در بخش دیگری از کنگره مسئولیت اداره پنلی تحت عنوان »مسیر 
بهبودیافتگی در مبارزه با سرطان- داستان هایی از شجاعت و امید« 
جهت  شرکت کنندگان  برای  فرصتی  پانل  این  داشت.  عهده  بر  را 
انتقال تجربیات شخصی شان در مسیر درمان تا بازگشت سالمتی و 

بهبودیافتگی را فراهم کرد.
 

آشنايی با درمان های نوين سرطان در بخش علمی كنگره 
بخش علمی این کنگره با هدف ارتقای خدمات درمانی و حمایتی 
بخش  این  شد.  برگزار  آسیا  منطقه  سرطان  به  مبتال  کودکان  برای 
شامل محورهای مختلف آموزشی چون مراقبت های تسکینی و تغذیه 
بر  تمرکز  با  به سرطان و سخنرانی های تخصصی  در کودکان مبتال 
سرطان  آسیایی  »چشم انداز  عنوان  با  کودک  سرطان  درمان  شیوه 

کودک« به همراه برگزاری نمایشگاه پوستر بود.             
آموزشی  کارگاه های  و  حضور در کنگره های تخصصی، همایش ها 
منطقه ای و بین المللی فرصت تعامل با دیگر افراد و سازمان ها را جهت 
آخرین دسـتاوردهای  از  اطالع  با  و  فراهم  تجربیات  تبادل  و  انتقال 
و  از خدمات درمانی  باالترین سطح  به روز در حوزه سرطان کودک 
حمایتی را به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان امکان پذیر 

می کند.

اخبار
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به مناسبت 18 تیر، روز ادبیات کودک و نوجوان، کودکان مبتال به 
سرطان کتاب »قصه های بچه های محک« را رونمایی کردند. کتابی که برگ 
برگ آن با قصه ها و شعرهایی که خودشان نوشته بودند، تکمیل شده بود.

 فرزندان محک، از اینکه آثار خود را در قالب یک کتاب می دیدند، 
هر  برای  را  امید  و  عشق  که  را  قصه هایشان  و  بودند  آمده  وجد  به 

خواننده ای تداعی می کند، برای یکدیگر می خواندند.
محک که برای نخستین بار جمع آوری و چاپ چنین کتابی را تجربه 
کرده است، منتظر دریافت نظر متخصصان حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
است که کتاب را خوانده اند. این نظرها می تواند سبب هر چه بهتر شدن 

دومین نسخه از این کتاب بشود.
 

برنامه ويژه ترالی كتاب
در این روز عالوه بر رونمایی از کتاب »قصه های بچه های محک«، 
برای کودکان مبتال به سرطان  برنامه ویژه قصه گویی و کتاب خوانی 
به  کتاب  ترالی  اسم  حتما  می کنید  دنبال  را  ما  اگر  شد.  برگزار  نیز 
داوطلبان  ابتکار  به  که  میز چرخ داری  است. همان  گوش تان خورده 
در  بستری  کودکان  برای  و  می شود  واجور  و  جور  کتاب های  از  پر 

بیمارستان  محک و دیگر بیمارستان های دانشگاهی و دولتی تهران 
که بخش خون و آنکولوژی دارند، کتاب هدیه می آورد. ترالی اما این 
بار به مناسبت »روز ادبیات کودک و نوجوان«، برنامه قصه خوانی برای 

کودکان و نوجوانان در محک برگزار کرد.
یاوران قصه گو برای هر دو گروه سنی از فرزندان محک که کودک 
و نوجوان هستند، داستان هایی منتخب از کتاب های محبوب شان را 
تدارک  فرزندان  برای  روز  این  با کاله هایی که مخصوص  و  خواندند 
آوردند.  ذوق  سر  قصه ها  به  سپردن  گوش  برای  را  آنها  بودند  دیده 
اقامتگاه گردهم  و  بازی بخش های بستری  اتا ق های  کودکان که در 
آمدنده بودند، مسافر رویاهای دور و دراز قصه های قهرمانی شدند و با 

این روز به خصوص و حرفه نویسندگی آشنا شدند.
 

فرهنگ و افزايش كيفيت زندگی فرزندانمان
یاوران همیشگی  از  میرهادی  توران  زنده یاد  یاد  روز  این  در  محک 
این سازمان را که آبان سال گذشته از دنیا رفت، گرامی داشت. بانوی 
فرهیخته ای که در طول زندگی پربار خود به فرهنگ و ادبیات کودکان 
توجه ویژه نشان داد و به اعتالی فرهنگ فرزندان این مرز و بوم پرداخت. 
این سازمان امیدوار است با تحقق مأموریت اصلی خود در ارائه خدمات 
درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به سرطان، کیفیت زندگی و آینده 
فرزندانش را نیز ارتقا دهد. روز ادبیات کودک و نوجوان را گرامی می داریم 
و از تمام نویسندگان، مترجمان، ناشران و فروشندگان کتاب های کودک 
و نوجوان که به عشق فرزندان ایران زمین فعالیت می کنند، سپاسگزاریم.

كتاب قصه های بچه های محک رونمايی شد

اخبار
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به مناسبت 10 سالگی بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محک

10 سالگی بيمارستان محک؛ تنها بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودک در ايران 
بیمارستان محک یک مرکز فوق تخصصی برای درمان و پژوهش علمی در زمینه سرطان کودکان در ایران، دستاوردی که حاصل نیکوکاری 

مردم ایران زمین است.
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان  محک که 10 سال از تأسیس آن می گذرد، قطب درمان سرطان کودکان در ایران است که از نهاد یک 
مؤسسه خیریه مردم نهاد جوانه زده و می بالد. ساخت این بیمارستان با نیت های خیرخواهانه یاوری نیکوکار آغاز و تجهیزات پزشکی و درمانی آن 
با کمک های نیکوکاران محک تکمیل شد. اکنون نیز این بیمارستان با کمک های مردمی اداره می شود. این بیمارستان فراتر از درآمدزایی و جلب 
بیمار، به ارائه باالترین سطح کیفی خدمات به کودکان مبتال به سرطان و خانواده های ایشان می پردازد. بیمارستان محک که یکی از بزرگ ترین 
بیمارستان های فوق تخصصی سرطان کودک در خاورمیانه می باشد، به عنوان نماد مشارکت اجتماعی و تبدیل کمک های مردمی به بهترین خدمات 

درمانی به کودکان مبتال به سرطان فعالیت می کند.
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نگاهی به روند تأسيس و فعاليت بيمارستان از آغاز تا كنون

در فاصله سال های 1376 تا 1380 محک ضمن تالش برای توسعه 
تعداد بیمارستان ها و شهرهای تحت حمایت، تمرکز بیشتری بر توسعه 
فیزیکی در قالب ایجاد مرکز اقامتگاهی داشت. اولین گام این آرزوی  
بزرگ با خرید زمینی به مساحت 4400 مترمربع بر روی ارتفاعات دارآباد 
تهران به تحقق پیوست. همزمان با نهایی شدن طرح های معماری، یاور 
نیکوکاری به واسطه نیت خیر خود که ریشه در ابتالی همسرش به 
بیماری سرطان داشت به محک ملحق شد. ایشان عالقه مند به ساخت 
یک بیمارستان بود و مذاکرات فنی و تخصصی در این رابطه آغاز شد و 
در نهایت تصمیم گرفته شد که این پروژه اقامتگاهی به پروژه بیمارستانی 
تغییر یاید. این تغییر در نقشه ها با مساعدت مهندسان مشاور به سرعت 
انجام و سرانجام در اسفندماه 1378 عملیات ساختمانی این بیمارستان 

با ظرفیت 100 تخت آغاز شد.
با  بیمارستان محک  تجهیز  تا 1385،  فاصله  سال های 1381  در 
همراهی نیکوکاران انجام گردید و امروز فضاهای مختلف بیمارستان 
محک مزین به نام نیکوکارانی است که به صورت شخصی، خانوادگی 
یا در قالب شرکت ها، بیمارستان محک را تجهیز نمودند. همچنین 
مراحل اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان از وزارت بهداشت به صورت 

مستمر و متمرکز اما با کندی در این سال ها انجام گرفت.
یکی از مهم ترین موضوعات مطالعاتی سازمان در این سال ها، نحوه 
بهره برداری بیمارستان محک بوده است. بر اساس رویه های جاری در 
ایران، معموالً خیرین درمانگاه ها یا بیمارستان ها را ساخته و اداره آن 
را به وزارت بهداشت و درمان واگذار می کنند. محک طیفی از نحوه 
واگذاری  نمود که یک سوی آن  را مطالعه  بیمارستان ها  بهره برداری 
به بخش دولتی و سوی دیگر آن واگذاری به بخش خصوصی جهت 
تأمین نیازهای درمانی کودکان از محل بهره برداری اضافه ظرفیت آن 
عدم  و  رویه ها  این  از  یک  هر  بر  حاکم  شرایط  دقیق  مطالعه  با  بود. 
تطابق نتایج حاصل از آنها با اهداف کالن مترتب بر ایجاد بیمارستان 
محک، سرانجام محک تصمیمی راهبردی را اتخاذ نمود که بر اساس آن 
اداره بیمارستان مستقیماً توسط مؤسسه خیریه محک انجام می شود. 
به طور معمول خّیرین پس از ساخت بیمارستان ها آنها را در اختیار 
وزارت بهداشت قرار می دهند تا از آن بهره برداری شود اما محک اولین 
بیمارستان در ایران است که با مشارکت های مردمی ساخته شده و 

با همین مشارکت ها هم اداره می شود. این در حالی است که درعمل 
هزینه اداره دو سال یک بیمارستان تقریباً معادل هزینه ساخت و تجهیز 

یک بیمارستان است.
دریافت  از  پس  بالفاصله  و   1386 فروردین  از  محک  بیمارستان 
بخش های  و  درمانگاه ها  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  بهره برداری  پروانه 
و  تکمیل  دیگری  از  پس  یکی  به سرعت  آن  پاراکلینیک  و  بستری 
تجهیز شد و به بهره برداری رسید و در پایان سال 1390 بیمارستان 

محک به ظرفیت کامل بهره برداری رسید.
در همین زمان، در حوزه خدمات، شاخص های مهمی همانند  ضریب 
اشتغال تخت بیمارستان و تعداد کودکان تحت حمایت در ایران و تفکیک 

آن به سه وضعیت بهبود، فوت و تحت درمان تعریف و اندازه گیری شد.
با گذشت یک دوره پنج ساله از فعالیت بیمارستان محک، به تدریج 
داده های علمی حاصل از پنج سال درمان کودکان مبتال به سرطان 
سرطان  حوزه  در  تحقیقاتی  پروژه های  مبنای  و  گردیده  استخراج 
در  بنیادی  سلول های  پیوند  بخش  راه اندازی  با  گرفت.  قرار  کودکان 
سال 91 بیمارستان محک به یکی از پیشرفته ترین روش های درمان 
سرطان مجهز شد و بدین ترتیب محک موفق به ارائه تمامی روش های 
درمانی سرطان در سطح بیمارستان   های جهان گردید. ضایعه جبران 
ناپذیر درگذشت پرفسور پروانه وثوق در سال 1392 علی رغم تلخی های 
فراوانی که به همراه داشت با تصمیم هیأت مدیره محک، به عنوان 

گزارش



21
مبنای کنفرانس دو ساالنه آنکولوژی کودکان قرار گرفت که اولین و 
 26 بر  بالغ  حضور  با  و 1395  سال های 1393  در  آن  دوره  دومین 

متخصص تراز اول جهان در حوزه سرطان کودکان برگزار گردید.

بخش های بيمارستان 
این مجتمع شامل بخش های بستری، اورژانس، اتاق عمل، آنکولوژی، 
هماتولوژی، ICU، شیمی درمانی و رادیوتراپی، کلینیک های دندانپزشکی، 
پاراکلینیکی،  بخش های  همچنین  و  کودکان،  قلب،  روانشناسی، 
همچون خدمات تشخیصی از جمله سی. تی. اسکن، رادیولوژی، ام.آر.
آی و همچنین آزمایشگاه های بیوشیمی، میکروبیولوژی و هماتولوژی، 
فیزیوتراپی، آب درمانی و... است. همچنین این مجموعه دارای فضاهای 
رفاهی و تفریحی همچون استخر، اتاق بازی کودکان، کتابخانه، مجتمع 
تـجاری و سالن آمفی تأتر است. تجهیز این بیمارستان به یاری حامیانی 
نموده اند،  پرداخت  را  مختلف  بخش های  تجهیز  و  هزینه ساخت  که 
به  مبتال  کودکان  برای  بیمارستان  این  خدمات  است.  گرفته  صورت 
سرطان که تحت حمایت محک می باشند متناسب با درصد حمایتی 
آنها رایگان است. همچنین بخش های اورژانس، تصویر برداری، ام.آر.آی، 
سـی تی اسکن، رادیولوژی، سـونوگرافی، رادیوتراپی و آزمایشگاه های 
تخصصی محک درکنار خدمت رسانی به کودکان مبتال به سرطان آماده 

پذیرش کلیه بیماران )با قرارداد بیمه( می باشد. 
جايگاه علمی و بين المللی  بيمارستان در طی 10 سال فعاليت 
 )INCTR( عضویت در شبکه بین المللی درمان و تحقیقات سرطان -

از سال 2009
  Medic Research عضویت و همکاری علمی با مؤسسه تحقیقاتی -

از سال 2011
- عضویت در انجمن های بین المللی پیوند مغز استخوان از سال 2015:

)EBMT( 1. انجمن اروپایی پیوند مغز استخوان
)APBMT( 2. انجمن پیوند مغز استخوان در آسیا و اقیانوسیه

)ASBMT( 3. انجمن آمریکایی پیوند مغز استخوان
شرقی  مدیترانه  استخوان  مغز  پیوند  انجمن  افتخاری  عضو   .4

)EMBMT(
- عضویت در انجمن هماتولوژی آنکولوژی SOHO  از سال 2015 

گزارش
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جمع كل 50936

برابر با تعداد مراجعات كودكان مبتال به سرطان است كه ممکن است بيش از يک بار صورت گرفته باشد.

1387

1386

1389

1391

1393

1388

1390

1392

1394

3514

861

6059

6237

7573

5004

6926

6582

8180

تعداد پذيرش بيماران بيمارستان محک  1386-1394 
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جمع كل3074

نام بيماری رديفنام بيماری تعداد بيمارانرديف تعداد بيماران

ALL1 24

9 32

5 28

13 36

20 43

3 26

11 34

18 41

7 30

15 38

22 45

2 25

10 33

17 40

6 29

14 37

21 44

4 27

12 35

19 42

8 31

16 39

23 46

Ewing Sarcoma758 88

263 31

6 2

114 3

27 65

103 9

9 24

44 3

163 31

62 1

106 1

91 3

217 9

8 16

124 4

4 79

186 36

24 1

122 1

8 7

106 2

14 1

97 1

Medulloblastoma Teratoma Ovary

Retinoblastoma Glioblastoma

Ependymoma Clear Cell Sarcoma

AML Germ Cell Tumor

Glioma Malignant ATRT

Astrocytoma Histocytosis Malignant

Spinal Cord Tumor Myeloid Sarcoma

Synovial Sarcoma
Hepatoblastoma

Burkitt lymphoma
Fibromyxoid Sarcoma
Carcinoma

Wilms Tumor
NHL

Neuroblastoma Leiomyoma

Teratoma
Dysembryoplastic neuroepithelial Tumor

ERMS
Embryonal Sarcoma

Pineoblastoma
Osteosarcoma

Hodgkin lymphoma Choroid Plexus Papilloma

CML
 Malignant

RMS
Neurocytoma

Adenocarcinoma Rectum
Ganglioblastoma

PNET HCC

Yolk Sac Tumor
Nasopharyngeal Carcinoma

Spindle Cell Sarcoma
Pleuro pulmonary Blastoma

Chondro sarcoma

تعداد كودكان مبتال به سرطان بستری در بيمارستان محک به تفکيک بيماری 1386-1394



گزارش24

مراسم روز محک و نيکوكاری همزمان با 10 سالگی بيمارستان 
مراسم شبی با محک به مناسبت دهمین سال تأسیس بیمارستان 
فوق تخصصی سرطان کودکان محک، پنجشنبه یکم تیر ماه با حضور 
بیش از 500 نفر از نیکوکاران، اعضای هیأت امنا و مدیره، پزشکان و 
متخصصان بیمارستان و چهره های شناخته شده ای چون دکتر سید 
محمد هادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، استاد الهی 

قمشه ای، استاد صدیق تعریف و پوری بنایی برگزار شد. 
دبیری  افسانه  شادروان  یاد  گرامیداشت  با  مراسم  این  برگزاری 
)کرباسی زاده( که با نیت خیر ایشان بنای بیمارستان محک بنیان 
گرفت، با دکلمه ای در وصف این اندیشه نیک  و همت بلند یاوران در 

ایجاد بیمارستان آغاز شد.
وجه تمايز بيمارستان محک؛ عدم ارتباط مالی پزشکان با 

كودكان و خانواده هايشان 
سالگي   10 شادباش  با  امنا  هیأت  رئیس  آل بویه  مردآویژ  دکتر 
از خدمات درماني به  باالترین سطح  بیمارستان محک گفت: »ارائه 
صورت رایگان و عدم ارتباط مالي گروه پزشکي با بیماران و همچنین 
حفظ کرامت انساني بیماران و برخورد صحیح و مناسب تیم درماني 
با بیماران فارغ از زبان و دین و ملیت آنها وجه تمایز یکي از بزرگترین 

مراکز تخصصي درمان سرطان در خاورمیانه است.«
فوق تخصصي سرطان  مرکز  این  توسعه اي  مسیر  به  ادامه  در  وي 
آن  فـعالیت هاي  چشم انداز  درباره  و  کرد  اشاره  ایران  در  کـودک 
با  است.  باعث خوشحالي  گفت:»ساخت ساختمان شماره دو محک 
به  درمانی  خدمات  توسعه  امکان  دارآباد  در  ساختمان  این  افتتاح 

کودکان مبتال به سرطان فراهم می شود.«
آل بویه در پایان با قدرداني از مردم نیکوکار ایران و حـمایت هاي 
بي دریغ یاوران محک درباره راز مـاندگاري و مـوفقیت این سـازمان 

گفت:
»همه ما مثل اعضاي یک خانواده بزرگ هستیم و امانتدار این همراهي 
و اعتماد یاوران هستیم. زیر این سقف تالش مي کنیم با ایجاد انگیزه 
در میان جوانان در کنار سایر همکاران بیمارستان و مؤسسه، اعضاي 
این خانواده بزرگ را براي حمایت از کودکان مبتال به سرطان افزایش 

دهیم و پایدار و امیدوار براي پیشرفت به جلو گام برداریم.«
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تاريخچه و دستاوردهای 10 سال فعاليت بيمارستان محک 
دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارستان محک با تبریک 10 سالگي 
تنها  فعالیت هاي  و  تأسیس  تاریخچه  خصوص  در  بـیمارستان  این 
بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان در ایران گفت: »بیمارستان 
و  پاراکلینیک  کلینیک،  بستري،  اصلي  بخش  چهار  داراي  محک 
پشتیباني است. در سال اول فعالیت این مرکز اولین بخش بستري 
یعني آنکولوژي یک، بخش شیمي درماني، تصویربرداري، آزمایشگاه، 
رادیوتراپي و داروخانه آغاز به کار کردند. در سال هاي بعد با توجه به 
افزایش تعداد بیماران و مراجعه بیماراني که از دیگر بیمارستان هاي 
دولتي به محک مي آمدند، بخش هاي دوم و سوم آنکولوژي هر یک با 

15 اتاق خصوصي راه اندازي شدند.« 
تالش  همواره  بیمارستان  این  درماني  گروه  » اعـضاي  افـزود:  وي 
تشخیص  اول  لحظه  از  بلکه  درماني  مرحله  در  فقط  نه  تا  مي کنند 
بیماري کودک تا مراحل مختلف درماني همراه او و خانواده اش باشند.«
طول 10  در  بیمارستان  فعالیت هاي  گزارش  ارائه  با  مهرور  دکتر 
سال به ضرورت راه اندازي بخش هاي تکمیلي و کلینیک هاي تخصصي 

دندانپزشکي، شنوایي سنجي، قلب، چشم پزشکي، کلینیک مراقبت هاي 
تسکیني همچنین اتاق عمل جهت جراحي هاي عمومي و مغز و اعصاب 
و بخش پیوند در ارائه خدمات جامع درماني به کودکان مبتال به سرطان 
گفت: »مرکز تحقیقات بیمارستان با گسترش بخش های مختلف و پس 
از گذشت چهار سال از فعالیت های این مرکز فوق تخصصی آغاز به کار 
کرد. این مرکز برای ارزیابی فعالیت های پزشکی و یافتن نقاط ضعف 
ارتقای خدمات درمانی و باالبردن شانس بهبودی در  و بهبود جهت 
بیماران فعالیت می کند. جمع آوري داده هاي موجود، مقایسه با آمارهاي 
جهاني جهت بهبود کیفیت خدمات درماني و انجام پژوهش براي یافتن 
روش هاي مؤثر درماني و همچنین ارتباط با دیگر مؤسسات تحقیقاتي 
همچون مؤسسه گوستاو روسی فرانسه )IGR( و مرکز تحقیقات سرطان 
کودک )St. Jude( لبنان از جمله فعالیت هاي این مرکز است. تا کنون 
15 مقاله بین المللي از پزشکان این بیمارستان در مجالت معتبر در دنیا 

به چاپ رسیده است.« 
بیمارستان  یک  اداره  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مهرور  عظیم  دکتر 
فوق تخصصي 100 تخت خوابي به صورت خیریه و رایگان کاري نوین 
در عرصه سالمت کشور است، گفت: »ساخت و اداره بیمارستان تک 
نیکوکار  یاوران  و  بانیان  دست  به  محک  کودکان  سرطان  تخصصي 
سرزمین مان ممکن شده است و محک قدردان این همراهي و حمایت 
همیشگي است و تالش مي کند با ارائه شایسته ترین خدمات درماني 

تعهد خود را براي درمان کودکان مبتال به سرطان محقق کند.«
گزارش آماری از ارائه خدمات درمانی بيمارستان

دکتر مهرور در ادامه گزارش خود درباره آمار مستخرج از فعالیت های 
آنها  سرطان  بیماري  که  کودکاني  »تعداد  گفت:  محک  بیمارستان 
تشخیص داده مي شود در هر سال به طور متوسط به 500 کودک 
مي رسد. شایع ترین سرطان هاي کودک به ترتیب سرطان خون، تومور 

مغزي و رتینوبالستوم است.« 
وی در ادامه افزود: »تعداد کودکان بستري در سال 1395 به طور متوسط 
ماهانه 400 کودک بوده است. این در حالی است که مراجعان سرپایي به 
بیمارستان محک ماهانه به طور متوسط شش هزار کودک و درصد اشغال 

تخت بیمارستان محک حدود 85 تا 90 درصد در سال 95 بوده است.«
با اشاره به فعالیت هاي بخش پیوند گفت: »مجموع بیماراني  وي 
که در این بخش تا کنون پیوند شده اند 150 کودک بوده اند که از 
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این میان 100 پیوند به صورت اتولوگ )از فرد بیمار به خودش( و 
50 پیوند دیگر به صورت آلوژن )از فرد دیگر با نزدیک ترین شرایط 

ژنتیکي به بیمار( بوده است.«
بنیانگذار  وثوق،  پروانه  پروفسور  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وي 
طب نوین آنکولوژي کودکان در ایران و تأثیر عمیق ایشان در مسیر 
چهار  اینکه  وجود  »با  گفت:  محک  بیمارستان  پزشکي  فعالیت هاي 
سال از درگذشت پرفسور وثوق مي گذرد، لحظه اي نیست که به یاد 
بانوي  این  از  بیمارستان محک همواره  نباشیم. گروه درماني  ایشان 
ارائه  توسعه  و  پیشرفت  با  امیدواریم  ما  همه  و  مي آموخت  ارجمند 
موجب  پزشکي  دستاوردهاي  از  سطح  باالترین  در  درماني  خدمات 

شادی روح ایشان باشیم.«
 روايت عشق و اميد

در ادامه مراسم فیلم کوتاهی از آنچه هر روز زیر سقف بیمارستان 
محک برای درمان کودکان مبتال به سرطان می گذرد، نمایش داده 
لحظات سپری  و شیرین ترین  از سخت ترین  روایت  شد. سپس سه 
کردن مراحل درمان زیر سقف محک، از زبان یکی از کارکنان درمانی 
از  یکی  و  محک  والدین  گروه  داوطلب  مادران  از  یکی  بیمارستان، 

فرزندان بهبودیافته نقل شد.
فرزندان  از  نفر  ششصد  و  هزار  پنج  اسامی  از  طوماری  همچنین 
بیماری  به  ابتالیش  بنیانگذار که  به کیانا شریفی، دختر  بهبودیافته 
سرطان در سنین کودکی وسیله ای برای اندیشیدن به کودکان مبتال 

خیریه  مؤسسه  شکل گیری  موجب  و  خانواده هایشان  و  سرطان  به 
محک شد، اهدا گردید. 

بیمارستان  در  که  بهبودیافته  فرزندان  از  خاموشی،  امیر  حضور 
محک درمان شده و اکنون قهرمان ورزشی تنیس روی میز است، در 
این شب نمادی از بهبودی و امید به زندگی در محک بود و به شادی 
این جشن افزود. او از روزهای درمانش در بیمارستان محک گفت و 

برای تمام کودکان آرزوی بهبودی و سالمتی کرد.   
ادای احترام به مهری بی پايان 

سعیده قدس، بنیانگذار با قدردانی از حضور یاوران در این مراسم 
همیشگی  همراهی  و  حضور  از  خاضعانه  و  صمیمانه  »محک  گفت: 
سرطان  به  مبتال  ازکودکان  حمایت  می کند.  سپاسگزاری  یاوران 
نمی شود.  ایران زمین میسر  نیکوکاران  تمام  و  با مشارکت شما  جز 
برگزاری جشن 10 سالگی بیمارستان فرصتی است تا گردهم آییم و 
دلگرم به حضور یاورانی پر مهر برای حمایتی همه جانبه و شایسته از 

فرزندان مان با امید به سالمتی حرکت کنیم.«
طنين عشق در موسيقی و كلمه 

شعرهای  دکلمه  با  همراه  رنجبر  ناصر  امیر  کمانچه  نوای  طنین 
کهن فارسی با مفهوم نوع دوستی زینت بخش جشن دهمین سالگرد 
و  ردیف دان  تعریف،  استاد صدیق  و حضور  بود  بیمارستان  تأسیس 
خواننده سنتی بر روی صحنه و نوای آواز کم نظیر ایشان پایان بخش 

یک شب به یادماندنی شد.

نمایش طوماری از اسامی پنج هزار و ششصد نفر از فرزندان بهبودیافته 



اينجا همه محک را می شناسند
حیاط با چند پله به سالن اصلی وصل می شود؛ مثل همه مدرسه هایی 
که می شناسیم. سمت چپ سالن، روی یکی از تخته های سبزرنگ 
محک.  به  دانش آموزان  کمک  از  است  مدارکی  و  اسناد  مدرسه، 
تابلوی نقاشی اهدایی محک نیز در وسط آن نشسته است تا نشان 
است.  دوطرفه  نیمایوشیج،  مدرسه  و  محک  میان  ارتباط  دهد 
مدیر  بابک،  آقای  قول  به  و  دارد  ادامه  سال هاست  که  ارتباطی 

مدرسه نیما یوشیج به 7 سال می رسد.
ماجرای مدرسه نیمایوشیج از یک کار خیر شروع شد. یک حرکت 
عاشقانه برای حمایت از کودکان مبتال به سرطانی که دانش آموزان، 
آنها را جدا از خود نمی دانند. آروین می گوید: »شاید یک روز ما جای 

آنها باشیم. آنها دوستان ما هستند و ما باید حواسمان به آنها باشد.« 
این حرف به تأیید مدیر مدرسه هم می رسد. آقای بابک معتقد است 
که باید از همان سنین کودکی و نوجوانی برای نهادینه کردن فعالیت 
خیر تالش کرد: »در کار تعلیم و تربیت تنها نباید به آموزش توجه 
ماست  وظیفه  بود.  نیز  دانش آموزان  پرورش  فکر  به  باید  بلکه  کرد 
بدانید  که  است  و جالب  کنیم  آشنا  کار خیر  با  را  دانش آموزان  که 
دانش آموزان با دل و جان انجام فعالیت  خیرخواهانه را می پذیرند.« 
آدم  خود  به  خیر  »کار  که  می شنوم  دانش آموزان  جمع  در  وقتی 
است  نبوده  بی ثمر  مدیر مدرسه  متوجه می شوم تالش  برمی گردد« 

و دانش آموزانش درس خیر و نیکویی را آموخته اند.                           

فعاليت خيرخواهانه دانش آموزان مدرسه نيما يوشيج
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بشتابيد به بازار مواد غذايی

می شود.  شروع  غذایی  مواد  بازار  یک  با  دانش آموزان  خیر  کار 
میل هم سن  مطابق  غذاهایی  و  همراه می شوند  والدین شان  با  آنها 
ذرت  می فروشند.  پیتزا  پارسا  و  هیراد  می کنند.  آماده  ساالنشان  و 

مکزیکی های آروین هم بین دانش آموزان معروف است. 
آرمان می گوید: »قیمت غذاها بیشتر از همیشه است. اما همه ما 
راضی هستیم. می دانیم که برای کودکان محک است.« آقای بابک هم 
درباره اهمیت بازار غذایی می گوید: »بسیاری از والدین نذر می کنند و 
در این بازار غذایی را به فروش می رسانند. این کار که با عشق و عالقه 
انجام می شود قطعا برای دانش آموزان تأثیرگذارتر است تا آنکه فقط 

مبلغی پول پرداخت کنند.«

چرا محک؟
انتخاب محک با خود دانش آموزان بود. آنها میان خیریه های مختلف 
محک را انتخاب کردند و به این نتیجه رسیدند که برای ادامه زندگی 
آنها پرداخت شود.  باید هزینه های درمان  به سرطان،  کودکان مبتال 
از هدایای نقدی به محک می گوید و معتقد است خرید  بابک  آقای 
پول های  دارد: »قبل تر  بیشتری  تأثیر  خودرو در روحیه دانش آموزان 
جمع آوری شده را به حساب مؤسسه واریز می کردیم اما پس از بررسی 
با همکاری خود دانش آموزان تأثیر  متوجه شدیم اهدای غیرنقدی و 

بیشتری بر روحیه آنها دارد. آنها نتیجه دسترنج خود را می بینند.«
پارسا که می خواهد در آینده جراح قلب شود نیز اهدای خودرو را 
بیشتر از پول نقد دوست دارد و می گوید: »می دانم که آقای بابک هر 
بار از محک می پرسد که چه خودرویی الزم دارند و متناسب با نیاز 
محک یک خودرو می خرند. حاال قرار است پول 2 سال را جمع کنیم 

و یک آمبوالنس بخریم.«

دانش آموزان محک را می شناسند
وقتی می پرسم چقدر محک را می شناسید جواب هایشان متعجبم 
می کند. از رتبه چهارم محک در جهان می گویند و تالش محک برای 
محک   2 شماره  ساختمان  از  سرطان.  به  مبتال  کودکان  از  حمایت 
می پرسند.  محک  اداره  نحوه  درباره  سوال هایی  و  می کنند  تعریف 
فروش  محل  از  سال  »هر  می گوید:  شناخت  این  درباره  بابک  آقای 

می کنند،  دانش آموزان  خانواده های  که  کمک هایی  و  غذایی  مواد 
مبلغی تهیه می شود که طی مراسمی به مدیرعامل محک به نیابت 
از کل محک در قالب خودرویی اهدا می شود. هر بار نیز مدیرعامل 
محک توضیحاتی درخصوص این مؤسسه می دهد که باعث می شود 

دانش آموزان نسبت به محک شناخت پیدا کنند.« 

از جوانه تا درخت
دانش آموزان مدرسه نیمایوشیج با عمل به خیر بزرگ شده  و طعم 
شیرین آن را چشیده اند. آنها می دانند که در آینده، هر شغلی هم که 
داشته باشند، باز هم سراغ مؤسسات خیریه ای چون محک می روند و 
هم نوعان خود را تنها نمی گذارند. همه آنها امیدوارند که ورودشان به 
مدرسه جدید با کارهای خیر جدید همراه باشد و باز هم بتوانند برای 
یکدیگر از خاطرات بازارهای مواد غذایی بگویند که مزه غذاهایشان 
صد درجه برتر از غذاهای همیشگی است. به قول مدیر مدرسه، جوانه 
کوچک کار خیر دانش آموزان این روزها به گیاهی تبدیل شده است 

که تا درخت شدن، هنوز فرصت بالیدن دارد. 
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مراسم افتتاحيه مركز پذيره نويسی سلول های بنيادی خون ساز محک 

تحقق آرزوهای بانيان با همت های عالی نيکوكاران
خون ساز  بنیادی  سلول های  پذیره نویسی  مرکز  افتتاحیه  مراسم 
با حضور دکتر کاظمینی  اول مرداد ماه 1396  محک روز یکشنبه، 
دبیر  کامران زاده  دکتر  بهداشت،  وزارت  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
مدیرکل  جمالی  دکتر  بنیادی،  سلول های  اهداکنندگان  ملی  شبکه 
اعضای  بهداشت،  وزارت  اجتماعی  معاونت  مردم نهاد  سازمان های 
اعضای  محک،  کارکنان  و  مدیران  مدیرعامل،  مدیره،  و  امنا  هیأت 
هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت های بهمن موتور و بهمن دیزل، 
این  در  شد.  برگزار  نیکوکاران  از  جمعی  و  اقتصادی  عرصه  فعاالن 
مرکز  به  پیوستن  جهت  می توانستند  داوطلب  حضار  که  مراسم 
و  نمایند، ضرورت  ثبت نام  بنیادی خون ساز  پذیره نویسی سلول های 
بنیادی در درمان  پیوند سلول های  نقش  و  این مرکز  ایجاد  اهمیت 

سرطان کودک تشریح گردید.

تجلی عملی مسئوليت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در محک
این مراسم، آراسب احمدیان، مدیرعامل محک، ضمن  ابتدای  در 
بیمارستان  فعالیت  سال  دهمین  به  اشاره  با  حضار  به  خیرمقدم 
فوق تخصصی سرطان کودک محک گفت: »مؤسسه خیریه محک در 
تعداد  درصدی   14 رشد  با   1395 پایان  تا   1383 سال های  فاصله 
بیماران جدید، رشد 22 درصدی تعداد کودکان تحت درمان و رشد 

352 درصدی هزینه های درمان روبرو بوده  است.«
با  افزود: »امروز  این زمینه  اقدامات صورت گرفته در  بیان  با  وی 
هیچ  زمین،  ایران  نیکوکار  مردمان  همراهی  با  که  می گوییم  افتخار 
کودک مبتال به سرطانی در اثر فقر فوت نخواهد کرد. همچنین اشاره 
نمود که در برنامه استراتژیک 1396-1400 محک، به مبحث کیفیت 
خدمات ارائه شده به کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران به طور 

یکسان و عادالنه تمرکز شده است.«
از  بیش  در  به عملکرد محک  اشاره  با  ادامه  در  مدیرعامل محک 
ربع قرن فعالیت خود گفت: »کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل 
درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش 
سازمان های  و  اقتصادی  بنگاه های  دولت ها،  شامل  اساسی  نهاد  سه 

توانمندسازي  اصلی  بازیگران  ترتیب  به  که  مي داند  غیردولتی 
اتفاقات  مدنی  می باشند.  جامعه  و  اقتصاد  اجتماع،  زیرساخت هاي 
جهان حاصل تعامالت این سه بازیگر اصلی است؛ تعامل میان دولت 
با بنگاه اقتصادی به رشد پایدار اقتصادی، تعامل دولت با جامعه مدنی 
به توسعه پایدار اجتماعی و تعامل جامعه مدنی با بنگاه های اقتصادی 
حل  زمینه  که  می شود  منجر  اجتماعی  مسئولیت  پروژه های  به 
بر بستر مطمئن تر  اقتصادی  بنگاه های  معضالت اجتماعی و حرکت 

را فراهم می کند.«
وی با بیان اینکه توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی از سال 1384 
از  دیگری  بخش  در  است،  گرفته  قرار  محک  استراتژیک  برنامه  در 
مراکز  بدون  بنیادی  سلول های  پیوند  »مراکز  افزود:  خود  سخنان 

پذیره نویسی و بانک های سلول های بنیادی  کامل نیستند.«
مدیرعامل محک در پایان گفت: »درخصوص آینده نمی توان با قطعیت 
آینده،  در سال های  مرکز  این  راه اندازی  با  مطمئنیم  اما  کرد  صحبت 

بهبودی کودکان مبتال به سرطان بیشتری را جشن خواهیم گرفت.«
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مسئوليت اجتماعی، ضرورت يک بنگاه اقتصادی است
ابراز  با  امیرعباس حسینی، عضو هیأت مدیره شرکت بهمن دیزل 
خرسندی از مشارکت این بخش خصوصی با مؤسسه خیریه محک در 
قالب مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای راه اندازی مرکز پذیره نویسی 
ایرانی مفهوم  بنیادی خون ساز محک، گفت: »در فرهنگ  سلول های 
مسئولیت اجتماعی در قالب مشارکت های خیرخواهانه سابقه دیرینه 
دارد. در جوامع صنعتی، مفهوم مسئولیت اجتماعی به عنوان توسعه 
و حقوق شهروندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مطرح شده است 
و در قالب فعالیت هایی که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل 
ذی نفعان اعم از کارکنان آن واحدها و همچنین مشتریان آن می شود.«

هدف  با  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم  بهمن  گروه  »در  افزود:  وی 
پیشبرد اصول راهبردی این شرکت است و دامنه وسیعی از فعالیت ها 
به  نه  مفهوم  این  می گیرد.  بر  در  اقتصادی  فعالیت های  بر  عالوه  را 
صورت نمایشی یا ابزاری برای تبلیغ محصول، بلکه به عنوان باور این 
سازمان به عنوان وسیله ای برای خلق ارزش افزوده تعریف می شود.«

پروژه  نخستین  درباره  دیزل  بهمن  شرکت  مدیره  هیأت  عضو 
گفت:  محک  خیریه  مؤسسه  با  گروه  این  اجتماعی  مسئولیت 
»راه اندازی نخستین مرکز غیردولتی پذیره نویسی سلول های بنیادی 

خون ساز محک به عنوان الگوی نوینی از مشارکت بخش خصوصی 
با سازمان مردم نهاد است و گروه بهمن این مشارکت را پاسخگویی 
به یکی از خواسته های راهبردی اش می داند. نگاه این گروه نه فقط 
تأمین هزینه های 5 هزار نمونه برای راه اندازی این مرکز بلکه زنده 
نگاه داشتن امید برای فرزندان این سرزمین به عنوان سرمایه های این 

مرز و بوم است.«

گامی ديگر در درمان كودكان مبتال به سرطان در ايران
دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودک 
از  یکی  بنیادی  پیوند سلول های  آنکه  بیان  با  مراسم  این  در  محک 
است،  سرطان  جمله  از  مختلفی  بیماری های  برای  درمانی  راه های 
گفت: »درمان بیماری سرطان پیشرفت کرده  است تا جایی که امید به 

زندگی در بین این گروه از بیماران نیز افزایش یافته است.«
افزود:   1390 سال  در  محک  پیوند  مرکز  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
امیدواریم  و  است  گرفته  مرکز صورت  این  در  پیوند  »تاکنون 150 
با افزایش تعداد اهداکنندگان، امکان دستیابی به نمونه سازگار برای 
تعداد بیشتری از کودکان نیازمند به پیوند فراهم شود و گامی دیگر 

در درمان کودکان مبتال به سرطان در ایران برداشته شده است.«
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دستيابی به زنجيره بين المللی مراكز پذيره نويسی
در ادامه این مراسم مهندس حمیدرضا داوودزاده، مدیرعامل شرکت 
و  بیست  با  همزمان  که  است  خوشحالی  »باعث  گفت:  موتور  بهمن 
پنجمین سال فعالیت محک و پنجاه سالگی گروه بهمن تفاهم نامه ای 
جهت راه اندازی مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز منعقد 
شده است تا بتوانیم وارد زنجیره سالمت فرزندان سرزمین مان شویم.«

وی با بیان آنکه گروه بهمن به بخش خصوصی ورود پیدا کرده است به 
تغییر دیدگاه این سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: 
»بر اساس تفاهم نامه منعقده 5000 نمونه در مرکز پذیره نویسی محک ثبت 
خواهد شد. امیدواریم مرحله دوم این پروژه که ورود به زنجیره بین المللی 

مراکز پذیره  نویسی است را نیز با همکاری محک به انجام برسانیم.«

حوزه  در  شـركت ها  اجتماعی  مسئوليت  پروژه  اولـين 
سلول های بنيادی

صبا کامکار، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه خیریه محک 
اینکه مؤسسه مردم نهاد محک  بیان  با  مراسم  این  از دیگر سخنرانان 
می بایست نیاز سه گروه دریافت کننده خدمات، تأمین کننده منابع مالی 
و جامعه را در نظر بگیرد، گفت: »مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی 

خون ساز اولین پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه سلول های 
بنیادی است. پروژه ای که بر پایه پاسخ به نیاز سه گروه فوق، پس از 

9 سال تحقیق و بررسی شکل گرفته است.«
بیمارستان  آزمایشگاه  و  پیوند  بخش  متخصصان  آنکه  بیان  با  وی 
فوق تخصصی سرطان کودک محک ایجاد مرکزی برای تأمین سلول های 
بنیادی خون ساز را ضروری دانستند، به چالش تأمین منبع مالی آن اشاره 
کرد و افزود: »برای انجام هر آزمایش مبلغ 400 هزار تومان مورد نیاز است 
که بخش خصوصی از این فرصت خیرخواهانه استفاده و تفاهم نامه ای را 

با مؤسسه خیریه محک به منظور نیل به این هدف منعقد کرده است.«
براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا شرکت های بهمن موتور و بهمن 
دیزل هزینه انجام آزمایش HLA Typing پنج هزار نمونه مربوط به 
مرکز  اولین  ایجاد  برای  خون ساز  بنیادی  سلول های  اهدای  داوطلبان 
پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در بیمارستان محک را از طریق 
نماید.  تأمین  فروش خودروهای خود  از محل  ثابت  مبلغی  اختصاص 
کامکار افـزود: »امـیدواریم با هـمراهی جامعه مـدنی ایران تا پایان سال 
از بزرگ ترین مراکز پذیره نویسی سلول های  1400 این مرکز به یکی 

بنیادی خون ساز در منطقه تبدیل شود.«
کامکار این تفاهم نامه را عمل به مسئولیت اجتماعی مؤسسه خیریه 
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پذیره نویسی  مراکز  سایر  با  مرکز  اطالعات  که  چرا  دانست  محک 
کشوری به طور رایگان به اشتراک گذاشته خواهد شد. وی همچنین 
شکل گیری مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک را 
روش جدید مشارکت به منظور حمایت از کودکان مبتال به سرطان و 

توسعه ظرفیت های مدنی جامعه ایران اعالم کرد. 

بسياری از بيماران نيازمند پيوند، اهدا كننده ندارند 
دکتر وحید فالح آزاد، متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی و مسئول 
فنی و رئیس آزمایشگاه بیمارستان محک با بیان آنکه سلول های بنیادی 
خون ساز شبیه به بذر کشاورزي هستند که از مغز استخوان، خون محیطي 
و یا بندناف جدا شده و به زمین بایری که همان بدن بیمار نیازمند پیوند 
است و مراحل شیمي درماني را گذرانده، تزریق مي شود، گفت: »اثربخشي 
پایین و هزینه هاي باالي تهیه نمونه از مراکز پذیره نویسی و بانک هاي 
در  اهداکنندگان  اندک  میزان  بنیادي،  سلول هاي  اهداکننده  خارجي 
مراکز و بانک هاي داخلي و همچنین افزایش خانواده هاي تک فرزندي که 
منجر مي شود بسیاری از بیماران نیازمند پیوند در میان اعضاي خانواده، 
اهداکننده مناسب را پیدا نکنند، محک را براي ایجاد مرکز پذیره نویسی 

اهداکنندگان سلول هاي بنیادی خون ساز مصمم ساخت.«

بيمارستان محک اولين مركز تعيين HLA از طريق نمونه 
بزاق در ايران

دکتر فالح آزاد با بیان اینکه بیمارستان محک اولین مرکز در ایران 
است که تعیین HLA را از طریق نمونه بزاق به ثبت می رساند، افزود: 
»اولین مرکز پذیره نویسي بانک سلول هاي بنیادي در سال 1388 و 
در سازمان انتقال خون ایجاد شد و شبکه ملي اهداکننده سلول هاي 
بنیادي که متشکل از 9 مرکز است در سال 1394 راه اندازي شد. از 
شهریور 1395 امکان جستجو برای بیش از 30 میلیون اهداکننده و 
بیش از 700 هزار واحد خون بندناف در شبکه جهاني اهداکنندگان 

سلول های بنیادی خون ساز فراهم شده است.«
وی با بیان اینکه عبارت پزشکي HLA Typing به بررسی ژن های 
مربوط به مجموعه ای از پروتئین های موجود بر روي سلول هاي بدن 
از جمله گلبول های سفید اطالق مي شود که در هر انسانی منحصر 
گفت:  بنیادی  سلول های  پیوند  در  آن  اهمیت  درباره  است،  فرد  به 

»همانطور که هنگام اهدای خون نیاز به تطابق گروه خونی دهنده و 
گیرنده خون وجود دارد، هنگام اهدای هر بافت یا عضو نیز باید تطابق 
و سازگاری HLA بین دهنده و گیرنده وجود داشته باشد تا بدن فرد 

گیرنده این پیوند را بپذیرد.«
دکتر فالح آزاد درباره نحوه پذیرش اهداکنندگان سلول هاي بنیادي 
خون ساز گفت: »پس از احراز شرایط اهداکننده که مي بایست بین 
انجام  سابقه  یا  سرطان  بیماري  به  ابتال  عدم  سن،  سال   50 تا   18
از طریق خون  انتقال  قابل  بیماري هاي  به  ابتال  شیمي درماني، عدم 
چون ایدز و هپاتیت داشته باشد، ژن هاي HLA در کالس یک و دو، 

به روش مولکولي و هیبریداسیون SSO آنالیز مي شوند.«

اولين  جمع  در  پيوند؛  نيازمند  كودكان  از  يکی  مادر 
اهداكنندگان مركز پذيره نويسی محک

سخنرانی مادر یکی از کودکان نیازمند به پیوند از دیگر بخش های 
این مراسم بود. وی که در انتظار عمل پیوند فرزندش است، با اعالم 
آنکه به جمع اهداکنندگان مرکز پذیره نویسی محک می پیوندد، گفت: 
»یک سال هست که ما با سرطان خون دخترم می جنگیم. روزی که 
باید پیوند شود دلم لرزید که  ادامه درمان  برای  الهه  به من گفتند 
 HLA برایش اهداکننده پیوند جور می شود یا نه. خدا را شکر نمونه

برادرش با الهه سازگار شد و به زودی پیوند صورت می گیرد.«
وی با بیان آنکه الهه های بسیاری را می بیند و می شناسد که منتظر این 
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بارقه امید برای ادامه زندگی هستند افزود: »با اینکه ممکن است آنها از همه 
امکانات درمانی و رفاهی بهره مند باشند اما ادامه درمان آنها بستگی به این 
دارد که اهداکننده سازگار با فرزندشان را پیدا کنند. من امروز به جمع این 

اهداکننده ها می پیوندم که شاید امید یک الهه دیگر ناامید نشود.«

تا  پذيره نويسی خاورميانه  مركز  بزرگ ترين  به  دستيابی 
سال 1400

سال  پایان  در  پروژه  اهداف  به  دستیابی  با  که  است  امیدوار  محک 
1396، فاز دوم را با هدف اتصال به بانک های بین المللی آغاز نماید 
و پیش بینی می کند با اتکا ظرفیت بزرگ خانواده محک و همراهی 
بزرگ ترین  از  یکی  به   1400 سال  پایان  تا  مرکز  این  ایران  جامعه 
مراکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در منطقه تبدیل شود.

به جمع اهداكنندگان بپيونديد
محک براساس بیانیه مأموریت خود و در راستای حمایت همه جانبه 
از کودکان مبتال به سرطان، بخش پیوند سلول های بنیادی بیمارستان 
با چالش  فوق تخصصی خود را سال 1390 تأسیس کرد ولی همواره 
تأمین سلول  بنیادی  خون ساز سازگار با کودک نیازمند به پیوند، روبرو 
بوده است. چرا که یک بیمار، حدود 25 درصد شانس دارد تا از والدین، 
خواهر، برادر یا خویشاوندان، سلول بنیادی دریافت کند. مواردی چون تک 
فرزندی نیز زمینه کاهش این شانس را فراهم کرده است. در این میان 

تعداد اندک اعضای داوطلب در مراکز پذیره نویسی و بانک هاي داخلي، و 
نیز هزینه باالی جستجوی اطالعات در مراکز بین المللی، مشکالت انتقال 
نمونه از دیگر کشورها و عدم سازگاری ژنتیکی نمونه های دریافت شده از 
خارج کشور ضرورت توسعه مراکز پذیره نویسی داخلی را ایجاب می کند.

تأمین زیرساخت مورد نیاز در درمان سرطان با روش پیوند همواره 
اینک راه اندازی  از سال ها بررسی،  از دغدغه های محک بوده و پس 
مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز را در دستور کار خود 
قرار داده است. از آنجایی که یکی از چالش های مراکز پذیره نویسی، 
نیاز  مورد  اقدامات  و  آزمایش  با  مرتبط  هزینه های  کردن  برآورده 
از  تا پس  است، محک موفق شد  اهداکنندگان  اطالعات  ثبت  برای 
اجتماعی  پروژه مسئولیت  تعریف یک  قالب  در  و  تفاهم نامه ای  عقد 
با بخش خصوصی، منابع مالی برای ثبت 5000 نمونه اولیه در مرکز 
پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز را فراهم آورد. براساس این 
تفاهم نامه یک ساله مقرر شده است تا شرکت های بهمن موتور و بهمن 
به  مربوط  نمونه  پنج هزار   HLA تعیین  آزمایش  انجام  دیزل هزینه 
داوطلبان اهدای سلول های بنیادی خون ساز را برای ایجاد اولین مرکز 
از طریق  پذیره نویسی غیردولتی و غیرانتفاعی در بیمارستان محک 
اختصاص مبلغی ثابت از محل فروش خودروهای خود تأمین نمایند. 
سلول های  پذیره نویسی  مرکز  به  پیوستن  با  نیز  شما  امیدواریم 
بنیادی خون ساز محک با کودکان و خانواده های ایشان همراه شوید 

تا کودکان نیازمند به پیوند امیدوارتر به آینده نگاه کنند.
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شرايط و نحوه عضويت در مركز پذيره نويسی سلول های بنيادی خون ساز محک

شرايط عضويت در اين مركز
- فرد به صورت داوطلبانه و با تمایل شخصی اقدام به عضویت در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی نماید.

- فرد باید بین 18 تا 50 سن سال داشته باشد. 
- عدم سابقه بیماری بدخیم، بیماری های قلبی - عروقی و ریوی

- عدم ابتال به بیماری خاص همچون ایدز و هپاتیت
- نداشتن سابقه مصرف داروهای خاص از جمله انسولین و داروهای ضد فشارخون

- عدم عضویت در سایر مراکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز

نحوه ثبت نام در اين مركز
جهت ثبت نام برای اهدای سلو ل های بنیادی در صورتی که شرایط اهداکنندگان را دارا هستید می توانید به بیمارستان محک مراجعه کنید یا با 

شماره 23501132 - 23501291 - 23501236 تماس بگیرید.
زمان تماس یا مراجعه: روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 16

همچنین می توانید اطالعات خود را در فرم زیر ثبت نمایید و به نشانی محک ارسال کنید تا همکاران ما برای هماهنگی ثبت نمونه با شما تماس بگیرند.

.......................................................................... نام: 

نام خانوادگی: ..........................................................

شماره تماس: ..........................................................

..................................................................... ايميل: 

نشانی: تهران، انتهاي اقدسیه، ابتداي بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدي )اوشان(، خیابان پروفسور وثوق، 
بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

کدپستی: 1956993461

ضمن اینکه شما می توانید با ارسال کد 400 به شماره 200023540، عضویت در بات تلگرام به نشانی 
 www.mahak-charity.org و مراجعه به وب سایت محک Telegram.me/MahakHLAbot

برای اهدای سلول بنیادی داوطلب شوید.
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:HLA مراحل ثبت نمونه

1. فقط کافی است یک ساعت از وقت خود را به کودکان مبتال به سرطان اهدا کنید. به همین منظور برای انجام نمونه گیری 
جهت انجام Typing  HLA که از طریق بزاق دهان صورت می گیرد، به محک مراجعه کنید.

2. پس  از تکمیل فرم پرسشنامه، نمونه بزاق دهان خود را در اختیار مسئول آزمایشگاه قرار داده تا پس از آزمایشات 
مربوطه، اطالعات نمونه HLA در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک  ثبت گردد که در آینده و در صورت 

پیدا شدن فرد سازگار، اهدای سلول های بنیادی صورت گیرد.

5. برای جداسازی سلول های بنیادین خون ساز فرد در یک فرایند 3 تا 4 ساعته خون محیطی از بدن شما دریافت شده و وارد 
یک دستگاه دارای ست یکبار مصرف می شود. سلول های بنیادی از خون جدا شده و مابقی خون به بدنتان باز گردانده می شود.

6. این سلول های بنیادی خون ساز به دست آمده به فرد گیرنده تزریق می گردد.

3. پس از مشخص شدن سازگاری شما و یک بیمار نیازمند به پیوند در آینده طی تماسی این موضوع به اطالع شما 
خواهد رسید.

4. پس از این اقدام در صورتی که هنوز داوطلب اهدا باشید، در مرکزی که فرد گیرنده بستری است، حضور می یابید. در 
فرآیند اهدای سلول های بنیادی، از خون محیطی فرد داوطلب استفاده می شود. در ابتدای این فرآیند، به مدت 3 تا 5 روز 
تزریق زیر جلدی برای تحریک سلول های بنیادی مغز استخوان در فرد داوطلب صورت می گیرد که از این طریق تعدادی 

از سلول های بنیادی وارد خون محیطی می شوند.
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برای  درمانی  راه های  از  یکی  خون ساز  بنیادی  سلول های  پیوند   
که  آنجایی  از  است.  کودکان  سرطان  جمله  از  بدخیمی ها  برخی 
مأموریت مؤسسه خیریه محک حمایت همه جانبه از کودکان مبتال 
را در سال 1390  بنیادی  پیوند سلول های  به سرطان است، بخش 
افتتاح کرد تا تمامی امکانات برای درمان کودکان مبتال به سرطان 

را فراهم آورد.
غالباً یک بیمار، تنها 25 درصد شانس دارد تا از والدین، خواهر، 
برادر یا خویشاوندان، سلول بنیادی دریافت کند. مواردی چون تک 
فرزندی نیز زمینه کاهش شانس برای کودک را ایجاد کرده است. از 
سوی دیگر این امکان وجود دارد تا افراد غریبه از نظر شاخص های 
سازگاری با یکدیگر یکسان باشند که می تواند زمینه پیوند را فراهم 
سازد. از این رو از حدود 25 سال پیش در دنیا مراکز خون بند ناف 
میان  در  فرد  که  مواردی  در  و  شده اند  ایجاد  بنیادی  سلول های  و 
آشنایان و یا در داخل کشور دهنده پیدا نکند، می تواند از ذخایر این 

مراکز استفاده نماید. در این میان تعداد اندک نمونه هاي موجود در 
مراکز پذیره نویسی و بانک هاي داخلي و نیز هزینه باالی جستجوی 
نمونه در مراکز بین المللی، مشکالت انتقال نمونه از دیگر کشورها و 
عدم سازگاری ژنتیک نمونه های دریافت شده از خارج کشور ضرورت 

توسعه مراکز پذیره نویسی داخلی را ایجاب می کند.
کمبود  ساختن  مرتفع  منظور  به  و  بسیار  بررسی های  از  پس 
اهداکننده سازگار با فرد نیازمند به پیوند، مؤسسه خیریه محک بر آن 
شد تا یکی دیگر از مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز 
کشور را در محک راه اندازی نماید تا با تأمین نمونه های سازگار، احتمال 

موفقیت پیوند را در بین کودکان مبتال به سرطان افزایش دهد.
آزمایش های  انجام  و  ثبت  برای  نیاز  مورد  هزینه های  تأمین 
پزشکی اولیه از چالش های پیش رو در این زمینه بود تا جایی که 
مورد  مالی  منابع  تأمین  عدم  گرفته  صورت  برررسی های  براساس 
نیاز دلیل عدم موفقیت پروژه های مشابه در سطح کشور بوده است. 

جلب مشاركت

اولين نمونه عملياتی مسئوليت اجتماعی شركت ها در محک
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در  مالی  منابع  تأمین  منظور  به  خصوصی  بخش  با  تفاهم نامه ای 
همین  به  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  همایش  چهارمین  حاشیه 
اولین  که  ساله  یک  تفاهم نامه  این  براساس  گردید.  منعقد  منظور 
پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه سلول های بنیادی است 
انجام  هزینه  دیزل  بهمن  و  موتور  بهمن  شرکت های  تا  شد  مقرر 
پنج   HLA Typing (Human leukocyte antigen( آزمایش 
خون ساز  بنیادی  سلول های  اهدای  داوطلبان  به  مربوط  نمونه  هزار 
برای ایجاد مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در محک را 
از طریق اختصاص مبلغ 400 هزار تومان از محل فروش هر خودروی 

خود تأمین نماید. 
این اقدام خیرخواهانه ویژگی های منحصر به فردی به قرار زیر دارد:

خصوصی  بخش  خیرخواهانه  اهداف  محل  از  مالی  منابع  تأمین   .1
صورت می گیرد.

2. دارای ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از اختصاص منابع مالی به 
تأمین دارو و اقدامات درمانی است.

3. شکل گیری مرکز اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز روش 
و  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  منظور  به  مشارکت  جدید 

توسعه ظرفیت های مدنی جامعه ایران است. 
4. با توجه به تأمین مالی تضمین شده امکان موفقیت در ایجاد این 

مرکز  بسیار باالست.
5. رویکرد جدیدی در انجام مسئولیت اجتماعی بنگاه های تجاری با 

تعریف منافع دو طرفه ایجاد می شود.
6. سایر بیماران نیز در راستای مسئولیت اجتماعی می توانند از آن 

بهره مند شوند.
7. برای اولین بار در ایران نمونه گیری از طریق بزاق دهان انجام می شود.
نمونه ای  بنیادی خون ساز  پذیره نویسی سلول های  مرکز  راه اندزی 
از مسئولیت اجتماعی با مشارکت مالی شرکت ها توسط محک است. 
در این مدل اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها در کنار توجه به مأموریت 
اصلی خود که همان تولید و سودآوری است، به رسالت های اجتماعی 
و گسترش مبانی اخالقی کار و تولید نیز می پردازند. در واقع مشارکت 
خیرخواهانه شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مسئولیت اجتماعی 

تعریف می شود. 
پایدار  بلندمدت در توسعه  با درک اهمیت مشارکت  امروز محک 

که منافع دو طرف در آن تعریف و  برآورده می شود، تالش  می کند 
با مطرح کردن پروژه های مسئولیت اجتماعی این موضوع را برجسته 
سازد. از این رو از سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های تجاری و بازرگانی 
مسئولیت  پروژه های  انجام  به  تمایل  صورت  در  تا  می نماید  دعوت 
به  مبتال  کودکان  از  حمایت  جهت  خیرخواهانه  نیت  با  اجتماعی 

سرطان همراه مؤسسه خیریه محک شوند.
شرکت های  دقیق  بررسی  و  شناسایی  ضمن  دارد  تالش  محک 
درخواست کننده، خود بازیگر فعال این عرصه باشد. در تفاهم نامه ای 
که به همین منظور میان محک و شرکت حامی منعقد می گردد، دو 

طرف ملزم به رعایت تعهدات درج شده در آن هستند.
آرزوی موفقیت های  بهمن دیزل  و  موتور  بهمن  برای شرکت های 
مستمر در کسب و کار داشته و امیدواریم با استمرار  این اقدام مسیر 
درمان کودکان مبتال به سرطان برای رسیدن به سالمتی و بهبودی 

هموارتر شود.
حمید خانی 
مدیر بخش جلب مشارکت های مردمی

جلب مشاركت



معرفی كتاب38

من دو بار سرطان را شکست دادم

عنوان: من دو بار سرطان را شکست دادم
نویسنده: حمید عشقی 

تهران: انتشارات آرمان نشر 
سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 84 صفحه
قیمت: 8000 تومان 

»من دو بار سرطان را شکست دادم« تجربیات و خاطرات 
دوره بیماری نویسنده کتاب حمید عشقی است که مبتال به 
بیماری سرطان می شود. این کتاب شرح فراز و نشیب های 
انگیزه و  با  با سرطان است که  او در مسیر مبارزه  زندگی 
او در طول مدت  را شکست می دهد.  بار سرطان  امید دو 
بیماری که مجبور است در خانه بماند و به درمان بپردازد 
درباره  او  عالقه  می رود.  نویسندگی  خود،  عالقه  دنبال  به 
که  زمانی  از  که  شد  باعث  دوم  جهانی  جنگ  رویدادهای 
کند.  استفاده  کتاب  نوشتن  و  مطالعه  برای  بود  خانه  در 
دوره درمان او 8 ماه طول می کشد. او بعد از آخرین مرحله 
شیمی درمانی می بایست 5 سال تحت نظر قرار می گرفت تا 
به بهبودی کامل برسد. اما در سال پنجم بیماری او دوباره 
برمی گردد. در این مرحله به تشخیص پزشکان برای پیوند 
سلول های بنیادی آماده می شود. عمل پیوند او با استفاده 
از سلول های مغز استخوان خودش صورت می گیرد. او در 
طول یک سال قرنطینه و نقاهت بعد از پیوند 4 کتاب را 

می نویسد.  هم اکنون او سالمتی خود را بازیافته است. 

قطعه ای از کتاب: 
کنه.   داره چراغ خاموش حرکت  عادت  بیماری  این   ...«
فقط زمانی از وجودش اطالع پیدا می کنید که خودش رو 
و  پوشیده  را  نینجاها  لباس  بیماری  این  انگار  بده.  نشون 
نترسید.  اما  می کند.  حرکت  نرمی  به  شب  تاریک  دل  در 
و  عجیب  آنچه  نیست.  غریبی  و  عجیب  چیز  بیماری  این 
غریبه ذهنیت شما از این بیماریه... اگر بخواهم بدون اغراق 
مبتال  خبر  که  وقتی  کنم  اعتراف  باید  بگویم،  را  واقعیت 
شدنم به این بیماری را شنیدم، حتی برای یک لحظه دچار 
اندیشه های  و  باید شعارها  یا استرس نشدم. من  و  نگرانی 
باید حداقل  خودمو از حرف به عمل تبدیل می کردم. من 
و  هستم  عمل گرایی  انسان  که  می کردم  ثابت  خودم  به 
آن  زمان  حاال  نیست.  صرف  شعار  حد  در  من  حرف های 
رسیده بود که بیبینم آیا در مواقع بحرانی هم آدم سرسخت 

و مقاومی هستم یا نه؟... «
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پسری كه سرطان را شکست داد

زندگی، بر سر راه هر انسانی آزمايش های مختلفی قرار 
آزمايش اش.  بزرگی  به  می سازد  مبارزی  او  از  و  می دهد 
موفقيت در همين آزمايش هاست كه يک نفر را قهرمان 
آموخت.  او  از  زندگی  درس  بايد  كه  قهرمانی  می كند. 
است.  زندگی  قهرمان های  همان  از  يکی  اميرحسين، 
پيش  سال  پنج  با  بسياری  تفاوت  زندگی اش  كه  پسری 
دارد. برای اميرحسين، روزهای سال  1391، همان سالی 
تبديل  خاطره ای  به  می جنگيد،  استخوان  سرطان  با  كه 

شده كه يادآور روزهای قهرمانی اش است. 

و  والیبال  عاشق  و  هشتم  کالس  است؛  کرمان  اهل  امیرحسین، 
شنا. دوست دارد در آینده دامپزشک شود؛ آرامش و سکوتی که دارد 
خیالش را راحت می کند که می تواند با حیوانات رابطه خوبی برقرار 

کند.
او  جای  به  مادرش  می دهد  ترجیح  و  است  حرف  کم  خودش 
صحبت کند. مادری که هنوز با یادآوری 9 سالگی امیرحسین اشک 
در چشمانش می نشیند و می گوید: »دوران سختی بود. من هم سر 
کار می رفتم و هم باید از برادر امیرحسین که آن زمان سه سالش 

بود مراقبت می کردم. اصال نمی دانم چطور آن دوران را گذراندم.«
بیمارستان  در  شد؛  درمان  درمانی،  شیمی  با  ماه   6 امیرحسین 
افضلی پور کرمان. از همان روزهای اول درمانش بود که با محک آشنا 
شد. مادرش می گوید: »محک یاور خیلی خوبی بود و هر زمان که من 
به کمک احتیاج داشتم می دانستم که سازمانی مثل محک در کنارم 
هست. به هر حال درمان سرطان بسیار پرهزینه بود و گذشتن این 

روزها بدون محک خیلی سخت تر می شد.«
امیرحسین درمان دارویی را ادامه داد اما پزشکان بهترین راه درمان 
را پیوند دانستند. نگرانی جدیدی در میان خانواده شکل گرفت و آن 
را  بود. خدا  پیوند  برای  امیرحسین  با  نمونه سازگار  پیدا کردن  هم 
شکر که نمونه سازگار پیدا شد و پیوند در بیمارستان ایرانشهر تهران 
انجام شد. همان سال، خانواده چهار نفره امیرحسین، بهترین عیدی 

زندگی شان را گرفتند. مادرش می گوید: »عید بود که دوره درمانش 
تمام شد. وقتی خبر قطع درمانش را شنیدم انگار دنیا را به من داده 
بودند. هیچ خبری به اندازه شنیدن خبر قطع درمان امیرحسین برای 

من خوشایند نبوده است.«
او،  مادر  اما  انجامید  طول  به  سال  یک  امیرحسین  درمان  دوره 
او  کرد.  دور  ذهنش  از  را  منفی  فکر های  و  داد  خدا  به  را  امیدش 
آرزو  روزها  این  و  روز خوب می شود  امیرحسین یک  می دانست که 

می کند تا همه خانواده ها یک روزی سالمتی فرزندنشان را ببینند.
امید داریم با همراهی نیکوکاران محک کودکان بیشتری را چون 

امیرحسین، تا رسیدن به روزهای شیرین سالمتی همراهی کند. 
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معجون مهربانی 

مدت ها بود که به اتاق بازی محک نرفته بودم. دلم برای بازی با بچه ها تنگ شده بود. باالخره این فرصت پیش آمد که به اتاق بازی سر بزنم.  
وارد اتاق که شدم از هیاهوی همیشگی خبری نبود. وقتی علت را از روانشناس اتاق بازی جویا شدم گفت که اکثر بچه ها امروز بعد از گرفتن دارو 
خوابیده اند. تنها یک پسر بچه که ماسک هم بر صورت داشت مشغول بازی کارت حافظه با روانشناس بود. اسمش سجاد بود. گفتم شیری یا روباه؟ 

گفت من همیشه شیرم. 
معلوم بود که شیطون و شیرین زبان است اما از من خجالت می کشید. سجاد که در بازی کارت حافظه روانشناس اتاق بازی را شکست داد، در اتاق 
بازی دنبال وسایلی می گشت. یک جعبه بزرگ از ابزارهای مختلف برای ساخت و ساز را پیدا کرد و روی میز گذاشت. با دیدن آن وسایل فکر کردم 
سجاد دوست دارد در آینده مهندس شود. اما با شنیدن عالقه اش تعجب کردم. او دلش می خواهد دانشمند شود. تمام دایناسورها را به اژدها تبدیل 
کند و معجون مهربانی درست کند و با یک اژدهای مهربان  این معجون را به همه آدم ها برساند. از اینکه باید تمام مدت برای دانشمند شدن درس 

بخواند ناراحت نیست و به قول خودش شب تا صبح هم باید برای درس خواندن بیدار باشد. غرق در رویاهای کودکانه سجاد شدم.
همینطور که مشغول صحبت بودیم با کمک هم یک میز درست کردیم. پیچ ها را محکم کرد و بازوهایش را نشانم داد و گفت که کشتی و وزنه برداری را 
دوست دارد و برای اینکه قوی تر شود حسابی غذا می خورد. موقع خداحافظی از او چند عکس گرفتم. فردای آن روز سجاد همراه مادرش برای گرفتن 

عکس هایش آمد،  به گرمی با من خداحافظی کرد و و روانه خانه شد. 
اتاق بازی محک فضایی است که کودکان مبتال به سرطان همزمان با طی کردن دوره های درمان از خدمات روان شناختی، سرگرمی و آموزشی 
بهره مند می شوند و برای لحظه ای هم که شده مراحل طوالنی درمان را فراموش  می کنند. خوشحالم که روزهای زندگی کودکان مبتال به سرطان زیر 

سقف محک برای مبارزه با بیماری،  با آرامش و شادی همراه است.

یکی از کارکنان محک



زندگی را  از فرزندم آموختم 

دلیل  به  و شکایت می کنند که  مادران شکوه  از  بعضی 
از وقتشان مال خودشان  روزمرگی های زندگی یک دقیقه 
نیست و دائم باید در خدمت خانواده باشند اما خستگی و 
مشغله من سوای روزمرگی های زندگی است چون کودک 
او  مغزی.  تومور  نوعی  شد.  بیماری سخت  یک  دچار  من 
با  تمام کودکی اش  با  و  کرد  را طی  درمان  مراحل سخت 
بیماری سخت جنگید. او هر گز کودکی نکرد و مثل یک 
مرد بار سنگین شیمی درمانی را روی شانه  های کوچک و 
نحیفش به دوش کشید. پسرم اکنون یک بهبودیافته است. 
او تحمل و صبوری  را به من آموخت  و من فقط توانستم به 
او عشق و امید بدهم. من قدر او را می دانم و از داشتنش به 
خود می بالم و دوست دارم تمام وقتم مال او باشد. سالمتی 
دارم  را  او  اینکه  از  و  خداست  طرف  از  هدیه  یک  پسرم 
بی نهایت خدا را شاکرم. من قدر سالمتی فرزندانم را می دانم 
و دوستشان دارم. به خاطر وجودشان هر رنجی را در زندگی 

تحمل خواهم کرد. 

خدایا از اینکه مرا مادر آفریدی سپاسگزارم .

مادر احسان فرزند بهبودیافته محک 
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آيا اهدای مو به كودكان مبتال به سرطان محک امکان پذير است؟
ایمنی بدن کودکان  به ضعف سامانه  با توجه  و  به توصیه پزشکان  در محک 
اهداي مو  پذیرفته  آنها  بهداشتي و سالمتي  براي حفظ موارد  به سرطان  مبتال 
نمی شود و در صورت نیاز کودکان محک از کاله گیس با موی غیرطبیعی استفاده 

می کنند.

چطور می توانم استند )تسليت-تبريک( سفارش بدهم؟
با  تبریک محک می توانید  نمادهای همدردی و  به سفارش  در صورت تمایل 
شماره های 23501818 - 23501717 در تهران و شماره 3240215-026 دفتر 
کرج تماس بگیرید و در تأمین هزینه های دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان 

مشارکت کنید.

شرايط اهدای كمک های غيرنقدی  چيست؟ محک چه نوع كاالهايی 
را نياز دارد؟

کمک هاي غیر نقدي در محک به دو دسته کاالهاي مصرفي و تجهیزات پزشکي 
با شماره  نیاز  تقسیم مي شوند. شما مي توانید جهت دریافت فهرست اقالم مورد 
23540-021 تماس بگیرید یا به یکی از دفاتر محک در تهران و کرج مراجعه 
نمایید. با توجه به اهمیت اصل شفافیت در محک، براي کلیه اقالم غیر نقدي رسید 

اهدایي صادر مي شود و ارزش ریالي آن در حساب هاي مؤسسه منظور مي گردد. 

آيا امکان ارسال قلک محک به شهرستان ها وجود دارد؟
از آنجایی که محک در شهرستان ها دفاتر جلب مشارکت مردمی ندارد و همچنین به دلیل هزینه باالی ارسال و جمع آوری قلک در شهرستان ها 
و مسائل مربوط به تأمین امنیت قلک ها،  محک تا کنون برنامه ای برای ارسال قلک به شهرستان ها نداشته است. قلک محک فقط در تهران و کرج 
توزیع مي شود. با مراجعه به وبسایت محک )www.mahak-charity.org( یا تماس با شماره 23540-021 مي توانید از دیگر روش هاي 

کمک اطالع یابید. 

كودكی را می شناسم كه مبتال به سرطان است، چگونه می توانم خانواده اش را برای تحت حمايت قرار گرفتن، راهنمايی كنم؟
کـلیه کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سـرطان های مـختلف زیر 16 سال باشد و در بـیمارستان های دولتی و دانشگاهی سـراسر کشور 
مراحل درمان را سپری می کنند، می توانند تحت حمایت محک قرار گیرند. برای معرفی کودک مبتال به سرطان به محک می توانید با شـماره 
23501390-021 مددکاری محک در تهران تماس بگیرید. همچنین می توانید با مراجعه به یکی از مراکز مددکاری محک در کشور اقدام به معرفی 

بیمار نمایید. برای اطالع از نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستان ها می توانید به وبسایت رسمی محک قسمت پذیرش مراجعه کنید.
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دفاتر و باجه های محک
1. شمال تهران:

)اوشان(،  َمژدي  شهید  بلوار  ارتش،  بزرگراه  ابتداي  اقدسیه،  انتهاي  تهران،  مرکزی:  دفتر 
سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  و  خیریه  مؤسسه  محک،  بلوار  وثوق،  پروفسور  خیابان 

کودکان محک     تلفن: 23540 و 23501000
دفتر برج ملت: تهران، خیابان ولي عصر، روبه روي پارک ملت، نبش کوچه شهید انصاری 

)صداقت(، برج ملت، طبقه همکف تجاری، واحد 36     تلفن: 22037474
دفتر تجریش: تهران، میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک 9     تلفن: 22749819

دفتر چیذر: تهران، میدان چیذر، نبش خیابان خراسانی، پالک 28، ساختمان برایا، طبقه سوم، 
واحد 11     تلفن: 22201312

طبقه  نگار،  برج  ونک،  میدان  از  باالتر  کمی  ولی عصر،  خیابان  تهران،  نگار:  برج  پیشخوان 
همکف تجاری

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

پیشخوان قائم: تهران، میدان تجریش، بازار قائم، طبقه 4
باجه قیطریه: درب شمالی پارک قیطریه، جنب آبنما، روبه روی فرهنگسرای ملل

باجه لواسانی: تهران، خیابان شهید لواسانی )فرمانیه سابق(، خیابان آقایی، میدان میوه و 
تره بار لواسانی

2. شرق تهران:
 A9 دفتر شرق: تهران، فلکه اول تهران پارس، درب شمالی مرکز خرید سپید، واحد

تلفن: 77720048
دفتر مدنی: تهران، چهار راه نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی، بعد از بیمارستان امام حسین، 

جنب کوچه نور، پالک 227     تلفن: 77544143
باجه آزادگان: تهران، میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان میوه و تره بار آزادگان

باجه هروی: تهران، میدان هروی، بلوار گلزار، میدان میوه و تره بار هروی
باجه پیروزی: تهران، اتوبان افسریه )جنوب به شمال(، جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز، 

میدان میوه و تره بار پیروزی

3. غرب تهران:
دفتر ستارخان: تهران، ستارخان، سه راه تهران ویال، خیابان چهارم )شهید صفویان(، پالک 55     

تلفن: 66554081 
طبقه  جنت،  درب  سمرقند،  تجاری  مرکز  جنوبی،  آباد  جنت  تهران،  سمرقند:  پیشخوان 

همکف B، جنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
پیشخوان کوروش: تهران، اتوبان ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری 

کوروش، طبقه B2، ورودی پله برقی های پارکینگ
ایران زمین، مرکز خرید گلستان،  فاز 1، خیابان  تهران، شهرک غرب،  پیشخوان گلستان: 

طبقه اول، هسته مرکزی
پیشخوان لیدوما: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، فاز 5، ابتدای بلوار فرحزادی، مرکز 

تجاری لیدوما، طبقه منفی 1
باجه سردار جنگل: تهران، بلوار سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایی، میدان میوه و تره بار سردار جنگل

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

** پیشخوان فرودگاه مهرآباد: ترمینال 4، جنب ورودی بازرسی خواهران

4. جنوب تهران:
خیابان  بین  آذربایجان،  خیابان  جمهوری،  خیابان  جمهوری،  میدان  تهران،  باستان:  دفتر 

گلشن و خیابان باستان، پالک 401     تلفن: 66901900
باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسرای بهمن، میدان 

میوه و تره بار بهمن 
باجه شهر ری: شهر ری، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبی، سالن اصلی میدان میوه و 

تره بار شهید غیبی
** پیشخوان فرودگاه امام خمینی )ره(: ترمینال پروازهای خروجی، بال شرقی

 
5. مركز تهران:

دفتر سعدی: خیابان سعدی، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، پالک 21
تلفن: 33530029 

خرید  مرکز  )پالیزی(،  قندی  شهید  خیابان  شمالی،  سهروردی  تهران،  اندیشه:  پیشخوان 
اندیشه، طبقه منفی 2

پیشخوان جالل آل احمد: تهران، زیر پل جالل آل احمد، میدان میوه و تره بار جالل )قزل قلعه(، 
سالن شماره 1

 
6. دفاتر و باجه های استان البرز:

دفتر کرج یک: کرج، خیابان دانشکده، جنب دبیرستان دهخدا، ابتدای کوچه اوجانی، طبقه 
فوقانی بانک تجارت     تلفن: 026-32220177

دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانی، نرسیده به پل آزادگان، قبل از برج یادمان، نبش خیابان 
مدنی، ساختمان طوبی، طبقه 6، واحد11

تلفن: 026-34498537
پیشخوان مالصدرا: کرج، انتهای خیابان مطهری، مرکز خرید مالصدرا

** پیشخوان ارگ فردیس: کرج، فردیس، فلکه سوم، مرکز خرید ارگ فردیس




