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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 غيردولتي است و با تکيه بر جلب مشارکتهاي 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

محک  5سال آینده کجاست؟
عزیزی جوان و خردمند از من پرسید :شما میخواهید محک را در  5سال آینده در کجا ببینید؟ گفتم میخواهم محک را پنج سال آینده ،ده
سال آینده و هزار سال آینده همینجا ببینم که هست .متعجب گفت یعنی توسعه را نمیبینید؟ آن هم در آستانه شروع برنامه جامع و مفصل
راهبردی  5ساله محک.
گفتم توسعه از دل شرایط امروزین محک حاصل خواهد آمد .گفت نمیفهمم ،با توقف بر شرایط امروزین جریان توسعه چگونه میسر خواهد بود؟
گفتم عزیز ،اینجا همانجاست که میگویند آنچه جوان در آینه نمیبیند پیر در خشت خام میبیند .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
دلهای 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 میشکند 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 خانوادههای آنان در قالب برنامههای راهبردی و توسعهای ،با اتکا به اعتماد مردم است.
جایی که امروز به آن دست پیدا کردهایم 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

پیام مدیرعامل
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سومین برنامه استراتژیک محک برای دوره پنج ساله ()1396-1400
سال  1396آغاز ورود مؤسسه خیریه محک به پیادهسازی سومین
دوره برنامه استراتژیک سازمان میباشد.
استراتژی واقعی به معنای پاسخی منسجم به چالشهای مهم
سازمان است .از آنجایی که یکی از چالشهای مهم محک در این دوره
جامعیت و یکپارچگی ارائه کلیه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان
مبتال به سرطان در سراسر کشور است ،این سازمان برآن شد تا در این
دوره پنج ساله به موضوع توزیع یکسان و عادالنه خدمات در سراسر
کشور بپردازد .لذا تالش میکند تمامی حمایتهای الزم اعم از دارویی
و درمانی ،روانی ،رفاهی ،بهداشتی و آموزشی را با کیفیت یکسان مطابق
با استانداردهای جـهانی در کلیه بـیمارستانهای دولتی -دانشگاهی
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 بهروزترین روشهای جهان و با تکیه بر اطالعات و تجربیات ارزشمند  10ساله خود ،بر موضوع پژوهش تمرکز کند و با پیوستن به
پروژههای تحقیقاتی بینالمللی 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 زیرساختهای سازمان از جمله ساختارهای مدیریت علمی و توسعه یافته،
روشهای مبتنی بر فناوریهای دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی امکانپذیر نمیباشد .محک در پنج سال پیشرو با تکیه بر ظرفیتهای
جامعه مدنی کشور و همراهی همیشگی مردم نیکاندیش تالش میکند تا با تحقق اهداف کالن استراتژیک که ضامن ارتقاء عملکرد این سازمان
برای مواجهه با چالشهای آینده است ،خدمات جامع ،یکپارچه و اثربخش را در باالترین سطح کمی و کیفی به کودکان مبتال به سرطان و
خانوادههای آنها ارائه کند.
هر چند تغییر جز الینفک استراتژی است و دستیابی به پاسخهای جدید برای چالشهای پیشرو بدون تغییر در روشهای پیشین مسیر نخواهد
بود ،اما آنچه در دوره پنج ساله آینده همانند  25سال پیش از آن ،ثابت و بیتغییر باقی خواهد ماند ،ارزشهای بنیادین محک میباشد .شفافیت،
پاسخگویی ،قدرشناسی و زیباییشناسی چهار ارزش بنیادین حاکم بر محک هستند که حرکت در چارچوب این ارزشها همانگونه که در گذشته
زمینهساز اعتماد آحاد جامعه به محک بوده است در آینده نیز قطعاً به رشد و افزایش این اعتماد منجر خواهد شد.
آراسب احمدیان
مدیرعامل

اخـبار
خبرهای کوتاه :زیر سقف محک چه میگذرد؟
جشن رسیدن سال نو در بازار هدایای نوروزی
یازدهمین نمايشگاه نقاشي هنرمندان کوچک یاور محک
بازدید رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان
نخستین نشست گروه والدین در سال 96
حضور در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه بینالمللی سرطان کودک 2017
کتاب قصههای بچههای محک رونمایی شد
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خبرهای کوتاه :زير سقف محك چه ميگذرد؟
روز درختکاری و اجرای یک نمایش

فرزندان محک همراه با مادران و دیگر دوستانشان در
سالن اجتماعات اقامتگاه گرد هم آمدند و به تماشای
نمایش عروسکی با نام آبی که با حضور داوطلبان کار با
کودک برگزار شد ،نشستند .عروسك از کودکان درباره
درختها 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 ترانههای شاد خواندند.

عـید دیدنی رئـیس اتاق بازرگانی تـهران و
مشاور عالی ریاست اتاق ایران با کودکان

مـسعود خـوانساری ،رئـیس اتـاق بـازرگانی تـهران؛
احمد پورفالح ،عـضو هیأت امنا محک و مـشاور عالی
رئیس اتاق ایران ،در آستانه سال نو به دیدن کودکان
محک آمدند.
در این دیدار که با حضور مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره محک صورت گرفت ،پس از بازدید از بخشهای
مختلف مؤسسه و بیمارستان محک ،آنان به دیدن
کودکان مبتال به سرطان رفتند و با اهدای عیدی به
آنها ،روزهای پر از امید و سالمتی را برایشان آرزو کردند.
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یک روز شاد با تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان»

اعضای گروه تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» و گروه
موسیقی «بُمرانی» اجرای ویژه خود در  18اسفند ماه را به
صورت داوطلبانه به مؤسسه خیریه محک و مؤسسه امور
خیریه بهشت امام رضا (ع) تقدیم کردند.
در این روز کودکان محک به همراه خانوادههای 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 صحنههای
تئاتر خندههایی از ته دل سر میدادند ثابت کردند سرطان
پایان کودکی نیست.

کودکان محک به کمپین «نه ،به چهارشنبهسوری
خطرناک» پیوستند

فرزندان محک در دیدار با یکی از یاوران آتشنشان
به کمپین «نه ،به چهارشنبهسوری خطرناک» پیوستند.
همزمان با آخرین چهارشنب ه سال یکی از یاوران
آتشنشان محک برای دیدن کودکان مبتال به سرطان
به تمام بخشهای بستری بیمارستان و اقامتگاه آمد.
آتشنشانان یکی از قهرمانان محبوب کودکان هستند و
فرزندان محک با هدیه کردن یک تابلو نقاشی که ُمهر
انگشتان کوچکشان را داشت ،به همه آتشنشانان قول
دادند که در چهارشنبهسوری فقط بازی و خوشحالی
میکنند و سراغ بازیهای خطرناک نمیروند.

اخبار
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حاجی فیروز کودکان را غافلگیر کرد

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،
گلبوتههای سنبل و ترمههای رنگین را برای چیدن سفرههای هفتسین کودکان
مبتال به سرطان و خانوادههایشان فراهم کردند .سپس حاجی فیروز و گروه آواز همراه
با مددکارانَ ،طبقهای هفتسین را که هر کدام به شکل متفاوتی آراسته شده بودند،
به تکتک بخشهای بیمارستان و کلینیکهای 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 پایههای سِ رمشان به سرعت از
اتاقهایشان بیرون آمدند و همراه با دوستان و مادرانشان در کنار سفرههای هفتسین
عکس یادگاری گرفتند.

جشن پایان سال در محک

به رسم هر ساله و در آستانه آغاز سال نو مراسم
استقبال از فصل بهار با تدارک یک جشن توسط بخش
خدمات حمایتی برای کودکان تحت پوشش محک که
در بیمارستان محک و سایر بیمارستانهای دانشگاهی
و دولتی تهران دوره درمانیشان را سپری میکنند،
برگزار شد .کودکان به همراه اعضای خانوادهشان در
سالن آمفی تئاتر محک گردهم آمدند و تماشاگران
اختصاصی برنامههای شاد گروههای نمایشی شدند.
این جشن همزمان برای کودکان بستری در بخشهای
بیمارستان محک نیز برپا بود .گروهی از داوطلبان با
ساز و آواز ،جشن و شادی را به اتاقهای کودکان آوردند
و برای هر کدام از آنها که اهل شهر و دیار مختلفی
هستند ،سرودهای محلی خواندند.
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شادی کودکان در شب چهارشنبهسوری

مبارزان کوچک محک در جشن آخرین چهارشنبه سال در
فضای بیرونی اقامتگاه محک گردهم آمدند و یک بعد از ظهر
شاد را همراه با خانوادههایشان سپری کردند .گروه داوطلب
بُرنا لوگو در این روز ،ابرهایی به شکل پرنده را به هوا فرستاد
و کودکان را غافلگیر کرد .بچهها نیز برای به دست گرفتن
ابرهای پرنده به سمت آسمان باال و پایین میپریدند و با
موسیقی و آواز غرق در شادی و سرور شدند.

یک بعد از ظهر شیرین در اقامتگاه

خمیربازی از بازیهای محبوب کودکان است و
کودکان محک این بار ،تزئین شیرینی را چاشنی
بازی محبوبشان کردند.
آنها در اقامتگاه محک همراه با داوطلبان و
روانشناسان ،توپهای خمیر شیرینی را با وردنه جدا
کردند و به کمک لوازم آشپزی ،بیسکوئیتهایشان
ح کفشدوزک ،شیر ،خرس و جوج ه تزئین
را با طر 
کردند .کودکان مبتال به سرطان با شیرینیهای
تزئین شد ه یک عصرانه خوشمزه داشتند و همراه
با دوستان و اعضای خانوادهشان بعدازظهری
شیرین را برای خودشان ساختند.

اخبار
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جشن تولد کودکان محک

هر ماه در محک جشن تولدی برای تمام کودکان مبتال به
سرطان برگزار میشود .اینبار در روزهای فصل بهار بخش
خدمات حمایتی با همراهی گروهی از داوطلبان به بخشهای
بستری ،شیمیدرمانی و کلینیکهای پزشکی رفتند و با
ساز و آوازهای شاد و خاطرهانگیز لبخند و شادی را مهمان
قلب مبارزان کوچک کردند .کودکان کامشان را با کیکهای
فنجانی و آبمیوههای طبیعی شیرین کردند و از مددکار
داوطلب جعبههای عروسکی هدیه گرفتند.

پیام مادربزرگها و پدربزرگهای سرای سالمندان

در روزهای بهاری مبارزان كوچك محك پیامهای تبریک
بسیاری از دوستان و ياوران خود دریافت کردهاند که از میان
همه آنها ،بستهای متفاوت از پربارانترين شهر ایران زمین
به محك رسید؛ بستهای که صفا و صميميتش به دل همه
نشست.
پدربزرگها و مادربزرگهای سرای سـالمندان بندر انزلی
برای تمام نوههایشان كه با سرطان مبارزه مىكنند پیام
تبریک سال نو فرستاده و در نامهاى كه با اثر انگشتهايشان
ُمهر كرده بودند ،نوشتند« :نوههای گلم این عید باستانی را
به شما تبریک میگوییم ...فرزندان گرامی امیدواریم که سال
 96برای شما سالی سرشار از سالمتی و تندرستی باشد».
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برگزاری مراسم نیایش در اقامتگاه با هنرمندی فرزند محک

در روزهایی که به مناسبت اعیاد و والدتها در تقویم ثبت شدهاند،
مددکاران به همراه داوطلبان محک برای کودکان و خانوادههایشان مراس 
م
نیایش و جشن برگزار میکنند .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 خیابانی به اقامتگاه محک آمد

کودکان محک در یکی از روزهای بلند ماه رمضان به تماشای نمایشی
شاد و کودکانه نشستند .در این نمایش که اخالق و کارهای خوب را
یادآوری میکرد ،کودکان مبتال به سرطان ساکن در اقامتگاه محک ،در
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 گنجینههای ادبی ایران زمین در اتاق بازی

محک تالش میکند کودکان مبتال به سرطان که بخشی از زندگی خود
را در بیمارستان سپری میکنند از داستانها راه و رسم مبارزه شجاعانه
و امید به پیروزی را بیاموزند .در همین راستا کودکان محک با کمک
روانشناسان اتاق بازی در روز بزرگداشت عطار و فردوسی پای داستانهای
منطقالطیر و تماشای نقالی یکی از داستانهای رستم نشستند .همچنین
در روز بزرگداشت سعدی با صورتکهای عروسکی یکی از حکایتهای
گلستان را اجرا کردند.

اخبار
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فرزند بهبودیافته محک ،مربی تیم ورزش نوجوانان شد

امیر خاموشی از فرزندان بهبودیافته محک ،که به صورت
حرفهای به ورزش تنیس روی میز میپردازد ،مربی تیم
استعدادیابی تنیس روی میز نوجوانان استان البرز شد .او که
مدتی کمک مربی کالسهای آموزشی نوجوانان باشگاه ورزشی
محل سکونتش بود ،در آزمون مربیگری موفق شده و قرار است
همگام با برنامه استعدادیابی فدراسیون بینالمللی تنیس روی میز
( )ITTF Hopes Programبه صورت پیشرفته فعالیت
کند .امیر سال گذشته نیز از سوی تیم باشگاه رشد ایرانیان مقام
سوم در اولین دوره از مسابقات باشگاهی نوجوانان و جوانان
استان البرز کسب کرد.

بعدازظهری پر از رنگ و قصه

گوش دادن به حکایتهای قدیمی همیشه
برای کودکان جذاب است .فرزندان محک این
سرگرمی محبوب را با نقاشی و رنگآمیزی
همراه کردند و در کنار دوستانشان ساعاتی پر
از شادی و آرامش را در اقامتگاه سپری کردند.
در این بعدازظهر خاطرهانگیز که با
همراهی دو نفر از داوطلبانی که از سوی نهاد
کتابخانههای عمومی به محک آمده بودند،
کودکان به قصههایی کودکانه و آموزنده گوش
سپردند و با الهام از شخصیتها و موضوع
داستان نقاشی کشیدند.
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جشن رسیدن سال نو در بازار هدایای نوروزی
بازار هدایای نوروزی محک با حضور بیش از دو هزار و  500نفر از
یاوران و با تالش و مشارکت  180نفر از داوطلبان برگزار شد.
عواید حاصل از هفتاد و پنجمين بازارچه خيريه محك که  5و 6
اسفند ماه سال گذشته برپا شد ،بیش از  5میلیارد و  277میلیون
ریال ( 5میلیارد و  277میلیون و  645هزار و  609ریال) است که
تمامی آن صرف هزینههای دارو و درمان و ارائه خدمات رفاهی به
کودکان مبتال به سرطان میشود.

استقبال از فصل زیبای بهار

بازار هدایای نوروزی با حال و هوای فصل بهار برپا شد و سالن چند
منظوره مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی محک با گلهای
زینتی که با تالش و سلیقه داوطلبان آماده شده بود ،آذینبندی
شد .غرفههای پوشاک ،دستسازههای زینتی ،کتاب ،خوراکی و
ک محک میزبان
دستپختهای خانگی و گل و گیاه و همچنین غرفه قل 
یاوران نیکوکار و عالقهمندانی بودند که برای تهیه عیدی سال نو و یا
گرفتن قلکهای جدید به بازارچه محک آمده بودند.

سین هشتم ،سالمتی

هفتسین سال نو یکی از ماندگارترین نمادهای فرهنگ ایرانی
است .در گوشهای از بازار سفره هفتسین 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 شکوفههای بهاری میزبان
عکاسی و ثبت حضور یاوران در این بازار بود.

عروسکهای دستساز کودکان محک

یکی از خریدهای دسته جمعی بازار ،خرید عروسکهای ساخته شده
توسط کودکان محک بود و یاوران در حرکتی جمعی و انساندوستانه
در این خرید بخشی از هزینه خرید لباس عید فرزندان محک را
تأمین کردند .این عروسکها که با چوبهای بستنی و پارچههای
توری رنگی توسط کودکان محک و با کمک کارشناسان روانشناسی و
داوطلبان کار با کودک ،در اتاق بازی ساخته شده بود ،از ارزشمندترین
داشتههای محک است و برای همیشه در موزه این سازمان به یادگار
خواهد ماند.

چهرههای محبوب و یاوران هنرمند

روزبه نعمتالهی ،خواننده و بابک برزویه ،هنرمند عکاس ،بازیگر
و کارگردان که هر دو از یاوران همیشگی کودکان مبتال به سرطان
هستند ،در این بازار حضور داشتند و عصر روز تعطیل آخر هفتهشان
را زیر سقف محک سپری کردند.

بادکنک آرزوها

به رسم همیشگی بازارهای محک ،یاوران به صورت نمادین بر
روی بادکنک آرزوها برای سالمتی و شادی کودکان مبتال به سرطان
نوشتند و با هزار امید و آرزو بادکنک را به دل آسمان سپردند.

حامیان بازار هدایای نوروزی

بازار هدایای نوروزی محک با حمایت مالی شرکتهای چینی پردیس
کاشان ،گلچین درخشان تهران ،چای احمد ،بلور تازه نوری ،فرمند،
کاج تفلون ،برناکو ،وایا سالمت قشم ،گالب سارو ،انیس رامین
(کینواکن) ،پارس حیان ،گلوبال برند تویز (لگو) و رستوران برگرلند
برگزار شد و محک قدردان نیت انسان دوستانه ایشان است.

اخبار

یازدهمین نمايشگاه نقاشي
هنرمندان کوچک یاور محک
یازدهمین نمایشگاه ساالنه هنرآموزان
نوجوان حامی محک 31 ،فروردین
کودک و
ِ
و یکم اردیبهشت ماه ،با عنوان «خبری در راه
است» برگزار شد و تمامی عواید آن که 546
میلیون و  589هزار ریال است به کودکان
مبتال به سرطان محک اهدا شد.
در این نمایشگاه آثار  72کودک و نوجوان
 6تا  16سال که هـنرآموزان تارا بهبهانی،
نقاش و مجسمهساز هستند ،برای یازدهمین
سال متوالی با حضور مشتاقانه خانوادههای
هنرجویان و همراهان به نمایش گذاشته شد.
این تابلوها براي همراهي با مبارزان كوچك
محك و با الهام از آرزوهاي شاد و كودكانه
نقاشي شدند .هنرمندان کوچک شرکتکننده
در نمایشگاه در پایان لوحهایی به رسم قدردانی
به یادگار گرفتند.
محک که همواره خود را متعهد به ارائه
خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتال
به سرطان و خانوادههایشان میداند ،تالش
میکند با فراهم ساختن فضای مشارکت برای
تـمامی اقـشار جـامعه از همراهی نیکوکاران
سـرزمینمـان در مـسیر درمـان فـرزندانش
بهرهمند شود .ترویج کمک به همنوع در میان
کودکان و نوجوانان گامی است که در راستای
این مسیر برداشته میشود.
قدردان نیت خیر و همیاری بیچشمداشت
یاورانمان هستیم.
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بازدید رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان

رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان( ، )IARCروز دوشنبه  4اردیبهشت ماه از مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک بازدید کرد.
در این بازدید دکتر رضا ملکزاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر کاظم زندهدل دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان او را همراهی میکردند.
دکتر کریستوفر پ.وایلد در این بازدید فعالیتهای مؤسسه خیریه و بیمارستان محک را چشمگیر خواند و گفت« :ارائه این سطح از خدمات درمانی
ن میدهد محک در مسیر درستی
و رفاهی که تنها با کمکهای مردمی از سراسر ایران ممکن میشود ،من را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و نشا 
حرکت میکند .فعالیتهای این سازمان نه تنها زندگی افراد بلکه در مقیاس بزرگتر جامعه را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد».
وی افزود« :آنچه در این بازدید توجهام 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 میکند».
رئیس آژانس جهانی تحقیقات سرطان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام گفت« :آنچه درباره فعالیتهای 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 خانوادههای آنان در شرایط سخت حمایت
میکند و به آنها شجاعت مبارزه با این بیماری را میدهد».
وی در پایان نسبت به همکاریهای تحقیقاتی درخصوص پژوهشهای متعدد در انواع سرطانها میان آژانس جهانی تحقیقات سرطان و مرکز
تحقیقات محک در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
آژانس جهانی تحقیقات سرطان( ،)IARCیکی از نهادهای تخصصی سازمان بهداشت جهانی است که هدف آن ارتقای همکاریهای بینالمللی در
تحقیقات سرطان با بهرهمندی از مهارتهای تخصصی در اپیدومولوژی ،علوم آزمایشگاهی و آمار زیستی برای شناسایی علل بروز سرطان و در نتیجه
پیدا کردن روشهایی برای کاهش آسیبهای این بیماری است که هدف غایی آن میتواند جلوگیری از ابتال به سرطان باشد .دکتر کریستوفر پ.وایلد
از سال  2009رئیس 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 برنامههای تحقیقاتی این آژانس نیز به شمار میرود .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.

اخبار

نخستین نشست گروه والدین در سال 96
نخستین نشست گروه والدین کودکان محک در
سال  1396با حضور بنیانگذار ،تعدادی از اعضای
هیأت امنا و مدیره و متخصصان بخش خدمات
حمایتی برگزار شد.
گروه والدین؛ همراهان همدل خانوادهها در محک

در این جلسه که با هدف تبادل تجربیات اعضای گروه
والدین و همچنین برنامهریزی درخصوص برنامههای این
گروه جهت بهبود رویه ارتباط با خانوادهها و کودکان
مبتال به سرطان و ارائه گزارش عملکرد برگزار میشود،
سعیده قدس ،بنیانگذار محک با اشاره به مأموریت اصلی
سازمان گفت« :مأموریت اصلی محک ،حمایت از پدران و
مادرانی است که کودک آنها به بیماری سرطان مبتال شده
است .تالش همه ما در فراهم کردن فضایی آرامشبخش و
امن برای خانوادهها و فرزندانشان است تا مراحل مختلف
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 داشتهاند ،همراه با فعالیت
تخصصی مددکاران اجتماعی و روانشناسان در کمک به روند
پذیرش درونی و آرامش خانوادههایی که کودکشان به تازگی
به این بیماری مبتال شده و یا در مراحل مختلف درمانی
هستند ،بسیار مؤثر است .فعالیت این گروه به صورت موازی
و در کنار خدمات حمایتی میتواند تسهیل کننده ارتباط با
کودک و اعضای خانوادهاش در مسیر درمان باشد».
سرپرست گروه والدین کودکان محک با ارائه نتایج
فعالیتهای این گروه در ارتباط با كودكان بيمار و
خانوادههايشان در طی دو ماه نخست سال جاری درخصوص
بهبود رویه اینگونه فعالیتها و ارائه پیشنهادات با حاضران
در جلسه به مشورت و تبادل نظر پرداخت.

فلسفه وجودی گروه والدین محک
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گروه والدین کودکان محک با حضور و مشارکت  10نفر از والدینی تشکیل
شده که فرزندشان مبتال به بیماری سرطان بودهاند .این گروه از آذر ماه سال
 1388به همت بخش خدمات حمایتی محک فعالیت خود را آغاز کرد.
والدین کودکان مبتال به سرطان از طریق تجربه شخصی و مستقیم ،خود
میتوانند بهترین راهنما برای خانوادههایی باشند که فرزندشان تازه مبتال
به این بیماری شده باشند و یا در حال گذراندن مراحل مختلف درمانی
است .اعضای این گروه در فواصل زمانی مشخص و طی برگزاری جلسات
منظم هفتگی با واحدهای روانشناسی و مددکاری مناسبترین روشها را در
خصوص مشکالت والدین و نحوه مواجهه والدین و کودک با بیماری را آموزش
میبینند و تجربیات خود را با خانوادهها و کودکان به اشتراک میگذارند.
برگزاری جلسات هفتگی در اقامتگاه محک با حضور کودکان و خانوادهها از
اقدامات تازه این گروه است.
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حضور در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه بینالمللی سرطان کودک 2017
بنیانگذار محک به همراه دخترش که خود بهبود یافته است و
ابتالیش به بیماری سرطان ،سبب شد تا مادرش با دغدغه حمایت از
خانوادههای کودکان مبتال به سرطان ،مؤسسه خیریه محک را بنیان
گذارد ،در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه بینالمللی سرطان کودک
( )CCIبا موضوع «ارتقای خدمات حمایتی سرطان کودک در منطقه
آسیا» شرکت کرد.
همچنین دکتر عظیم مهرور ،فوقتخصص خون و آنکولوژی و
رئیس بیمارستان محک نیز در یازدهمین کنگره آسیایی جامعه
بینالمللی پزشکان آنکولوژی کودک ( )SIOP Asiaکه همزمان با
برگزاری کنگره ( )CCIبود ،حضور یافت .این دو کنگره میزبان 120
نماینده از  23سازمان عضو  CCIاز  17کشور بود که  25تا  28ماه
ِ
بانکوک تایلند برگزار شد.
مِی  2017در شهر

اهداف چشمانداز محک :ارائه خدمات تخصصی
یکپارچه به کودکان مبتال به سرطان

سعیده قدس ،بنیانگذار و عضو هیأت امنا و مدیره که عضو کمیته
منطقهای آسیایی جامعه بینالمللی سرطان کودک ( )CCIاست،
در اولین پنل سخنرانی کنگره که مسئولیت اداره آن را نیز برعهده
داشت ،درخصوص «قوانین و چالشهای خانواده ،خانوادههای در
حال رشد و پرستاران» سخنرانی کرد و در زمینه فعالیتهای
محک و برنامههای آتی این سازمان تحت عنوان «خدمات جامع و
همهجانبه برای کودکان مبتال به سرطان» به ارائه گزارش پرداخت.
ارایه خدمات جامع ،یکپارچه و اثربخش به کودکان مبتال به سرطان
و خانواده آنان در صدر اهداف بلندمدت محک است و موجب
گسترده شدن چتر حمایتی این سازمان با تالش برای یکسانسازی
کیفیت خدمات در سراسر ایران خواهد شد.

اخبار
دعوت به حضور متخصصان در دومین کنگره بینالمللی
خدمات حمایتی محک

قدس از برگزاری دومین کنگره بینالمللی و چهارمین کنگره ملی
خدمات حمایتی محک خبر داد و از سخنرانان و شرکتکنندگان
حاضر در کنگره و اعضای برد آسیایی ( )CCIجهت حضور و تبادل
تجربیات و دانش خود در این زمینه دعوت کرد .کنگره خدمات
حمایتی محک با تمرکز بر درمان چندتخصصى سرطان کودك و
با حضور متخصصان و کارشناسان مددکاری اجتماعی ،روانشناسان،
روانپزشکان ،پزشکان آنکولوژیست و اطفال ،پرستاران و همچنین
روانپرستاران در آذر ماه  1396برگزار میشود.

تبادل تجربیات شخصی بهبودیافتگان در مسیر مبارزه
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 -داستانهایی از شجاعت و امید»
را بر عهده داشت .این پانل فرصتی برای شرکتکنندگان جهت
انتقال تجربیات شخصیشان در مسیر درمان تا بازگشت سالمتی و
بهبودیافتگی را فراهم کرد.

آشنایی با درمانهای نوین سرطان در بخش علمی کنگره

بخش علمی این کنگره با هدف ارتقای خدمات درمانی و حمایتی
برای کودکان مبتال به سرطان منطقه آسیا برگزار شد .این بخش
شامل محورهای مختلف آموزشی چون مراقبتهای تسکینی و تغذیه
در کودکان مبتال به سرطان و سخنرانیهای تخصصی با تمرکز بر
شیوه درمان سرطان کودک با عنوان «چشمانداز آسیایی سرطان
کودک» به همراه برگزاری نمایشگاه پوستر بود.
حضور در کنگرههای تخصصی ،همایشها و کارگاههای آموزشی
منطقهای و بینالمللی فرصت تعامل با دیگر افراد و سازمانها را جهت
انتقال و تبادل تجربیات فراهم و با اطالع از آخرین دسـتاوردهای
بهروز در حوزه سرطان کودک باالترین سطح از خدمات درمانی و
حمایتی را به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان امکانپذیر
میکند.
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کتاب قصههای بچههای محک رونمایی شد

بیمارستان محک و دیگر بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی تهران
که بخش خون و آنکولوژی دارند ،کتاب هدیه میآورد .ترالی اما این
بار به مناسبت «روز ادبیات کودک و نوجوان» ،برنامه قصهخوانی برای
کودکان و نوجوانان در محک برگزار کرد.
یاوران قصهگو برای هر دو گروه سنی از فرزندان محک که کودک
و نوجوان هستند ،داستانهایی منتخب از کتابهای محبوبشان را
خواندند و با کالههایی که مخصوص این روز برای فرزندان تدارک
دیده بودند آنها را برای گوش سپردن به قصهها سر ذوق آوردند.
کودکان که در اتاقهای بازی بخشهای بستری و اقامتگاه گردهم
آمدنده بودند ،مسافر رویاهای دور و دراز قصههای قهرمانی شدند و با
این روز به خصوص و حرفه نویسندگی آشنا شدند.

فرهنگ و افزایش کیفیت زندگی فرزندانمان

به مناسبت  18تیر ،روز ادبیات کودک و نوجوان ،کودکان مبتال به
سرطان کتاب «قصههای بچههای محک» را رونمایی کردند .کتابی که برگ
برگ آن با قصهها و شعرهایی که خودشان نوشته بودند ،تکمیل شده بود.
فرزندان محک ،از اینکه آثار خود را در قالب یک کتاب میدیدند،
به وجد آمده بودند و قصههایشان را که عشق و امید را برای هر
خوانندهای تداعی میکند ،برای یکدیگر میخواندند.
محک که برای نخستین بار جمعآوری و چاپ چنین کتابی را تجربه
کرده است ،منتظر دریافت نظر متخصصان حوزه ادبیات کودک و نوجوان
است که کتاب را خواندهاند .این نظرها میتواند سبب هر چه بهتر شدن
دومین نسخه از این کتاب بشود.

برنامه ویژه ترالی کتاب

در این روز عالوه بر رونمایی از کتاب «قصههای بچههای محک»،
برنامه ویژه قصهگویی و کتابخوانی برای کودکان مبتال به سرطان
نیز برگزار شد .اگر ما را دنبال میکنید حتما اسم ترالی کتاب به
گوشتان خورده است .همان میز چرخداری که به ابتکار داوطلبان
پر از کتابهای جور و واجور میشود و برای کودکان بستری در

محک در این روز یاد زندهیاد توران میرهادی از یاوران همیشگی
این سازمان را که آبان سال گذشته از دنیا رفت ،گرامی داشت .بانوی
فرهیختهای که در طول زندگى 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 میداریم
و از تمام نویسندگان ،مترجمان ،ناشران و فروشندگان کتابهای کودک
و نوجوان که به عشق فرزندان ایران زمین فعالیت میکنند ،سپاسگزاریم.

گزارش
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به مناسبت  10سالگی بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک
 10سالگی بیمارستان محک؛ تنها بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودک در ایران

بیمارستان محک یک مرکز فوقتخصصی 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  10سال از تأسیس آن میگذرد ،قطب درمان سرطان کودکان در ایران است که از نهاد یک
مؤسسه خیریه مردم نهاد جوانه زده و میبالد .ساخت این بیمارستان با نیتهای خیرخواهانه یاوری نیکوکار آغاز و تجهیزات پزشکی و درمانی آن
با کمکهای نیکوکاران محک تکمیل شد .اکنون نیز این بیمارستان با کمکهای مردمی اداره میشود .این بیمارستان فراتر از درآمدزایی و جلب
بیمار ،به ارائه باالترین سطح کیفی خدمات به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههای ایشان میپردازد .بیمارستان محک که یکی از بزرگترین
بیمارستانهای فوقتخصصی سرطان کودک در خاورمیانه میباشد ،به عنوان نماد مشارکت اجتماعی و تبدیل کمکهای مردمی به بهترین خدمات
درمانی به کودکان مبتال به سرطان فعالیت میکند.
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نگاهی به روند تأسیس و فعالیت بیمارستان از آغاز تا کنون

در فاصله سالهای  1376تا  1380محک ضمن تالش برای توسعه
تعداد بیمارستانها 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  4400مترمربع بر روی ارتفاعات دارآباد
تهران به تحقق پیوست .همزمان با نهایی شدن طرحهای معماری ،یاور
نیکوکاری به واسطه نیت خیر خود که ریشه در ابتالی همسرش به
بیماری سرطان داشت به محک ملحق شد .ایشان عالقهمند 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 نقشهها با مساعدت مهندسان مشاور به سرعت
انجام و سرانجام در اسفندماه  1378عملیات ساختمانی این بیمارستان
با ظرفیت  100تخت آغاز شد.
در فاصله سالهای  1381تا  ،1385تجهیز بیمارستان محک با
همراهی نیکوکاران انجام گردید و امروز فضاهای مختلف بیمارستان
محک مزین به نام نیکوکارانی است که به صورت شخصی ،خانوادگی
یا در قالب شرکتها ،بیمارستان محک را تجهیز نمودند .همچنین
مراحل اخذ پروانه بهرهبرداری بیمارستان از وزارت بهداشت به صورت
مستمر و متمرکز اما با کندی در این سالها انجام گرفت.
یکی از مهمترین موضوعات مطالعاتی سازمان در این سالها ،نحوه
بهرهبرداری بیمارستان محک بوده است .بر اساس رویههای جاری در
ایران ،معموالً خیرین درمانگاهها یا بیمارستانها را ساخته و اداره آن
را به وزارت بهداشت و درمان واگذار میکنند .محک طیفی از نحوه
بهرهبرداری بیمارستانها را مطالعه نمود که یک سوی آن واگذاری
به بخش دولتی و سوی دیگر آن واگذاری به بخش خصوصی جهت
تأمین نیازهای درمانی کودکان از محل بهرهبرداری اضافه ظرفیت آن
بود .با مطالعه دقیق شرایط حاکم بر هر یک از این رویهها و عدم
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 میشود.
خیرین پس از ساخت بیمارستانها آنها را در اختیار
به طور معمول ّ
وزارت بهداشت قرار میدهند تا از آن بهرهبرداری شود اما محک اولین
بیمارستان در ایران است که با مشارکتهای مردمی ساخته شده و

با همین مشارکتها هم اداره میشود .این در حالی است که درعمل
هزینه اداره دو سال یک بیمارستان تقریباً معادل هزینه ساخت و تجهیز
یک بیمارستان است.
بیمارستان محک از فروردین  1386و بالفاصله پس از دریافت
پروانه بهرهبرداری آغاز به فعالیت نمود و درمانگاهها و بخشهای
بستری و پاراکلینیک آن به سرعت یکی پس از دیگری تکمیل و
تجهیز شد و به بهرهبرداری رسید و در پایان سال  1390بیمارستان
محک به ظرفیت کامل بهرهبرداری رسید.
در همین زمان ،در حوزه خدمات ،شاخصهای 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 اندازهگیری شد.
با گذشت یک دوره پنج ساله از فعالیت بیمارستان محک ،به تدریج
دادههای علمی حاصل از پنج سال درمان کودکان مبتال به سرطان
استخراج گردیده و مبنای پروژههای تحقیقاتی در حوزه سرطان
کودکان قرار گرفت .با راهاندازی بخش پیوند سلولهای بنیادی در
سال  91بیمارستان محک به یکی از پیشرفتهترین روشهای درمان
سرطان مجهز شد و بدین ترتیب محک موفق به ارائه تمامی روشهای
نهای جهان گردید .ضایعه جبران
درمانی سرطان در سطح بیمارستا 
ناپذیر درگذشت پرفسور پروانه وثوق در سال  1392علیرغم تلخیهای
فراوانی که به همراه داشت با تصمیم هیأت مدیره محک ،به عنوان
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مبنای کنفرانس دو ساالنه آنکولوژی کودکان قرار گرفت که اولین و
دومین دوره آن در سالهای  1393و  1395با حضور بالغ بر 26
متخصص تراز اول جهان در حوزه سرطان کودکان برگزار گردید.

بخشهای بیمارستان

این مجتمع شامل بخشهای بستری ،اورژانس ،اتاق عمل ،آنکولوژی،
هماتولوژی ،ICU ،شیمی درمانی و رادیوتراپی ،کلینیکهای دندانپزشکی،
روانشناسی ،قلب ،کودکان ،و همچنین بخشهای پاراکلینیکی،
همچون خدمات تشخیصی از جمله سی.تی .اسکن ،رادیولوژی ،ام.آر.
آی و همچنین آزمایشگاههای 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
که هزینه ساخت و تجهیز بخشهای مختلف را پرداخت نمودهاند،
صورت گرفته است .خدمات این بیمارستان برای کودکان مبتال به
سرطان که تحت حمایت محک میباشند متناسب با درصد حمایتی
آنها رایگان است .همچنین بخشهای اورژانس ،تصویر برداری ،ام.آر.آی،
سـیتی اسکن ،رادیولوژی ،سـونوگرافی ،رادیوتراپی و آزمایشگاههای
تخصصی محک درکنار خدمترسانی به کودکان مبتال به سرطان آماده
پذیرش کلیه بیماران (با قرارداد بیمه) میباشد.

جایگاه علمی و بینالمللی بیمارستان در طی  10سال فعالیت

 عضویت در شبکه بینالمللی درمان و تحقیقات سرطان ()INCTRاز سال 2009
 عضویت و همکاری علمی با مؤسسه تحقیقاتی Medic Researchاز سال 2011
 عضویت در انجمنهای بینالمللی پیوند مغز استخوان از سال :2015 .1انجمن اروپایی پیوند مغز استخوان ()EBMT
 .2انجمن پیوند مغز استخوان در آسیا و اقیانوسیه ()APBMT
 .3انجمن آمریکایی پیوند مغز استخوان ()ASBMT
 .4عضو افتخاری انجمن پیوند مغز استخوان مدیترانه شرقی
()EMBMT
 -عضویت در انجمن هماتولوژی آنکولوژی  SOHOاز سال 2015
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تعداد پذیرش بیماران بیمارستان محک 1386-1394
برابر با تعداد مراجعات کودکان مبتال به سرطان است که ممکن است بیش از یک بار صورت گرفته باشد.

861
3514
5004
6237
6582
6059
6926
7573

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

8180

50936

1386

1394

جمع کل
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1386-1394 تعداد کودکان مبتال به سرطان بستری در بیمارستان محک به تفکیک بیماری

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نام بیماری

تعداد بیماران

ALL
AML
Retinoblastoma
Astrocytoma
Medulloblastoma
Glioma Malignant
Ependymoma
Spinal Cord Tumor
Hodgkin lymphoma
Neuroblastoma
PNET
Burkitt lymphoma
RMS
ERMS
Spindle Cell Sarcoma
Synovial Sarcoma
CML
Teratoma
Yolk Sac Tumor
Wilms Tumor
Adenocarcinoma Rectum
Pineoblastoma
Chondro sarcoma

758
163
263
186
217
103
106
106
114
122
124
44
97
62
6
24
8
9
14
91
27
8
4

جمع کل

ردیف

نام بیماری

تعداد بیماران

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ewing Sarcoma
Germ Cell Tumor
Glioblastoma
Histocytosis Malignant
Teratoma Ovary
ATRT
Clear Cell Sarcoma
Myeloid Sarcoma

88
31
31
36
9
9
2
1
3
1
4
3
1
1
2
1
16
24
1
3
65
7
79

Choroid Plexus Papilloma

Leiomyoma
HCC
Carcinoma
Fibromyxoid Sarcoma
Neurocytoma
Embryonal Sarcoma
Pleuro pulmonary Blastoma

Hepatoblastoma
Malignant
Dysembryoplastic neuroepithelial Tumor

Nasopharyngeal Carcinoma

NHL
Ganglioblastoma
Osteosarcoma

3074
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مراسم روز محک و نیکوکاری همزمان با  10سالگی بیمارستان

مراسم شبی با محک به مناسبت دهمین سال تأسیس بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودکان محک ،پنجشنبه یکم تیر ماه با حضور
بیش از  500نفر از نیکوکاران ،اعضای هیأت امنا و مدیره ،پزشکان و
متخصصان بیمارستان و چهرههای شناخته شدهای چون دکتر سید
محمد هادی ایازی ،معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت ،استاد الهی
قمشهای ،استاد صدیق تعریف و پوری بنایی برگزار شد.
برگزاری این مراسم با گرامیداشت یاد شادروان افسانه دبیری
(کرباسی زاده) که با نیت خیر ایشان بنای بیمارستان محک بنیان
ک و همت بلند یاوران در
گرفت ،با دکلمهای در وصف این اندیشه نی 
ایجاد بیمارستان آغاز شد.

وجه تمایز بیمارستان محک؛ عدم ارتباط مالی پزشکان با
کودکان و خانوادههایشان

دكتر مردآویژ آلبويه رئیس هیأت امنا با شادباش  ١٠سالگي
بيمارستان محك گفت« :ارائه باالترين سطح از خدمات درماني به
صورت رايگان و عدم ارتباط مالي گروه پزشكي با بيماران و همچنين
حفظ كرامت انساني بیماران و برخورد صحيح و مناسب تيم درماني
با بيماران فارغ از زبان و دين و مليت آنها وجه تمايز يكي از بزرگترين
مراكز تخصصي درمان سرطان در خاورميانه است».
وي در ادامه به مسير توسعهاي اين مركز فوقتخصصي سرطان
كـودك در ايران اشاره كرد و درباره چشمانداز فـعاليتهاي آن
گفت«:ساخت ساختمان شماره دو محك باعث خوشحالي است .با
افتتاح این ساختمان در دارآباد امکان توسعه خدمات درمانی به
کودکان مبتال به سرطان فراهم میشود».
آل بويه در پايان با قدرداني از مردم نيكوكار ايران و حـمايتهاي
بيدريغ ياوران محك درباره راز مـاندگاري و مـوفقيت اين سـازمان
گفت:
«همه ما مثل اعضاي يك خانواده بزرگ هستيم و امانتدار اين همراهي
و اعتماد ياوران هستيم .زیر این سقف تالش ميكنيم با ايجاد انگيزه
در ميان جوانان در كنار ساير همكاران بيمارستان و مؤسسه ،اعضاي
اين خانواده بزرگ را براي حمايت از كودكان مبتال به سرطان افزايش
دهيم و پايدار و اميدوار براي پيشرفت به جلو گام برداريم».

گزارش
تاریخچه و دستاوردهای  10سال فعالیت بیمارستان محک

دكتر عظيم مهرور ،رئيس بيمارستان محك با تبريك  ١٠سالگي
اين بـيمارستان در خصوص تاريخچه تأسيس و فعاليتهاي تنها
بيمارستان فوقتخصصي سرطان كودكان در ایران گفت« :بيمارستان
محك داراي چهار بخش اصلي بستري ،كلينيك ،پاراكلينيك و
پشتيباني است .در سال اول فعاليت اين مركز اولين بخش بستري
يعني آنكولوژي يك ،بخش شيميدرماني ،تصويربرداري ،آزمايشگاه،
راديوتراپي و داروخانه آغاز به كار كردند .در سالهاي بعد با توجه به
افزايش تعداد بيماران و مراجعه بيماراني كه از ديگر بيمارستانهاي
دولتي به محك ميآمدند ،بخشهاي دوم و سوم آنكولوژي هر يك با
 ١٥اتاق خصوصي راه اندازي شدند».
وي افـزود« :اعـضاي گروه درماني اين بيمارستان همواره تالش
ميكنند تا نه فقط در مرحله درماني بلكه از لحظه اول تشخيص
بيماري كودك تا مراحل مختلف درماني همراه او و خانوادهاش باشند».
دکتر مهرور با ارائه گزارش فعاليتهاي بيمارستان در طول ١٠
سال به ضرورت راهاندازي بخشهاي تكميلي و كلينيكهاي تخصصي
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دندانپزشكي ،شنواييسنجي ،قلب ،چشمپزشكي ،كلينيك مراقبتهاي
تسكيني همچنين اتاق عمل جهت جراحيهاي عمومي و مغز و اعصاب
و بخش پيوند در ارائه خدمات جامع درماني به كودكان مبتال به سرطان
گفت« :مرکز تحقیقات بیمارستان با گسترش بخشهای مختلف و پس
از گذشت چهار سال از فعالیتهای این مرکز فوقتخصصی آغاز به کار
کرد .این مرکز برای ارزیابی فعالیتهای پزشکی و یافتن نقاط ضعف
و بهبود جهت ارتقای خدمات درمانی و باالبردن شانس بهبودی در
بیماران فعالیت میکند .جمعآوري دادههاي موجود ،مقايسه با آمارهاي
جهاني جهت بهبود كيفيت خدمات درماني و انجام پژوهش براي يافتن
روش هاي مؤثر درماني و همچنين ارتباط با ديگر مؤسسات تحقيقاتي
همچون مؤسسه گوستاو روسی فرانسه ( )IGRو مرکز تحقیقات سرطان
کودک ( )St. Judeلبنان از جمله فعاليتهاي اين مركز است .تا كنون
 ١٥مقاله بينالمللي از پزشكان اين بيمارستان در مجالت معتبر در دنيا
به چاپ رسيده است».
دکتر عظیم مهرور در ادامه با بيان اينكه اداره يك بيمارستان
فوقتخصصي  ١٠٠تخت خوابي به صورت خيريه و رايگان كاري نوین
در عرصه سالمت کشور است ،گفت« :ساخت و اداره بيمارستان تك
تخصصي سرطان كودكان محك به دست بانيان و ياوران نيكوكار
سرزمينمان ممكن شده است و محك قدردان اين همراهي و حمايت
هميشگي است و تالش ميكند با ارائه شايستهترين خدمات درماني
تعهد خود را براي درمان كودكان مبتال به سرطان محقق كند».

گزارش آماری از ارائه خدمات درمانی بیمارستان

دکتر مهرور در ادامه گزارش خود درباره آمار مستخرج از فعالیتهای
بیمارستان محک گفت« :تعداد كودكاني كه بيماري سرطان آنها
تشخيص داده ميشود در هر سال به طور متوسط به  ٥٠٠كودك
ميرسد .شايعترين سرطانهاي كودك به ترتيب سرطان خون ،تومور
مغزي و رتينوبالستوم است».
وی در ادامه افزود« :تعداد كودكان بستري در سال  ١٣٩٥به طور متوسط
ماهانه  ٤٠٠كودك بوده است .این در حالی است که مراجعان سرپايي به
بیمارستان محک ماهانه بهطور متوسط شش هزار كودك و درصد اشغال
تخت بیمارستان محک حدود  85تا  90درصد در سال  95بوده است».
وي با اشاره به فعاليتهاي بخش پيوند گفت« :مجموع بيماراني
كه در اين بخش تا كنون پيوند شدهاند  ١٥٠كودك بودهاند كه از
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اين ميان  ١٠٠پيوند به صورت اتولوگ (از فرد بيمار به خودش) و
 ٥٠پيوند ديگر به صورت آلوژن (از فرد ديگر با نزديك ترين شرايط
ژنتيكي به بيمار) بوده است».
وي با گراميداشت ياد و خاطره پروفسور پروانه وثوق ،بنيانگذار
طب نوين آنكولوژي كودكان در ایران و تأثير عميق ايشان در مسير
فعاليتهاي پزشكي بیمارستان محک گفت« :با وجود اينكه چهار
سال از درگذشت پرفسور وثوق ميگذرد ،لحظهاي نيست كه به ياد
ايشان نباشيم .گروه درماني بيمارستان محك همواره از اين بانوي
ارجمند ميآموخت و همه ما اميدواريم با پيشرفت و توسعه ارائه
خدمات درماني در باالترين سطح از دستاوردهاي پزشكي موجب
شادی روح ايشان باشيم».

روایت عشق و امید

در ادامه مراسم فیلم کوتاهی از آنچه هر روز زیر سقف بیمارستان
محک برای درمان کودکان مبتال به سرطان میگذرد ،نمایش داده
شد .سپس سه روایت از سختترین و شیرینترین لحظات سپری
کردن مراحل درمان زیر سقف محک ،از زبان یکی از کارکنان درمانی
بیمارستان ،یکی از مادران داوطلب گروه والدین محک و یکی از
فرزندان بهبودیافته نقل شد.
همچنین طوماری از اسامی پنج هزار و ششصد نفر از فرزندان
بهبودیافته به کیانا شریفی ،دختر بنیانگذار که ابتالیش به بیماری
سرطان در سنین کودکی وسیلهای برای اندیشیدن به کودکان مبتال

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

به سرطان و خانوادههایشان و موجب شکلگیری مؤسسه خیریه
محک شد ،اهدا گردید.
حضور امیر خاموشی ،از فرزندان بهبودیافته که در بیمارستان
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 بیپایان

سعیده قدس ،بنیانگذار با قدردانی از حضور یاوران در این مراسم
گفت« :محک صمیمانه و خاضعانه از حضور و همراهی همیشگی
یاوران سپاسگزاری میکند .حمایت ازکودکان مبتال به سرطان
جز با مشارکت شما و تمام نیکوکاران ایران زمین میسر نمیشود.
برگزاری جشن  10سالگی بیمارستان فرصتی است تا گردهم آییم و
دلگرم به حضور یاورانی پر مهر برای حمایتی همهجانبه و شایسته از
فرزندانمان با امید به سالمتی حرکت کنیم».

طنین عشق در موسیقی و کلمه

طنین نوای کمانچه امیر ناصر رنجبر همراه با دکلمه شعرهای
کهن فارسی با مفهوم نوعدوستی زینتبخش جشن دهمین سالگرد
تأسیس بیمارستان بود و حضور استاد صدیق تعریف ،ردیفدان و
خواننده سنتی بر روی صحنه و نوای آواز کمنظیر ایشان پایان بخش
یک شب به یادماندنی شد.

گزارش
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فعالیت خیرخواهانه دانشآموزان مدرسه نیما یوشیج

اینجا همه محک را میشناسند

حیاط با چند پله به سالن اصلی وصل میشود؛ مثل همه مدرسههایی
که میشناسیم .سمت چپ سالن ،روی یکی از تختههای سبزرنگ
مدرسه ،اسناد و مدارکی است از کمک دانشآموزان به محک.
تابلوی نقاشی اهدایی محک نیز در وسط آن نشسته است تا نشان
دهد ارتباط میان محک و مدرسه نیمایوشیج ،دوطرفه است.
ارتباطی که سالهاست ادامه دارد و به قول آقای بابک ،مدیر
مدرسه نیما یوشیج به  7سال میرسد.
ماجرای مدرسه نیمایوشیج از یک کار خیر شروع شد .یک حرکت
عاشقانه برای حمایت از کودکان مبتال به سرطانی که دانشآموزان،
آنها را جدا از خود نمیدانند .آروین میگوید« :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 میرسد .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
کرد بلکه باید به فکر پرورش دانشآموزان نیز بود .وظیفه ماست
که دانشآموزان را با کار خیر آشنا کنیم و جالب است که بدانید
دانشآموزان با دل و جان انجام فعالیت خیرخواهانه را میپذیرند».
وقتی در جمع دانشآموزان میشنوم که «کار خیر به خود آدم
برمیگردد» متوجه میشوم تالش مدیر مدرسه بیثمر نبوده است
و دانشآموزانش درس خیر و نیکویی را آموختهاند.
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بشتابید به بازار مواد غذایی

کار خیر دانشآموزان با یک بازار مواد غذایی شروع میشود.
آنها با والدینشان همراه میشوند و غذاهایی مطابق میل هم سن
و ساالنشان آماده میکنند .هیراد و پارسا پیتزا میفروشند .ذرت
مکزیکیهای آروین هم بین دانشآموزان معروف است.
آرمان میگوید« :قیمت غذاها بیشتر از همیشه است .اما همه ما
راضی هستیم .میدانیم که برای کودکان محک است ».آقای بابک هم
درباره اهمیت بازار غذایی میگوید« :بسیاری از والدین نذر میکنند و
در این بازار غذایی را به فروش میرسانند .این کار که با عشق و عالقه
انجام میشود قطعا برای دانشآموزان تأثیرگذارتر است تا آنکه فقط
مبلغی پول پرداخت کنند».

چرا محک؟

انتخاب محک با خود دانشآموزان بود .آنها میان خیریههای مختلف
محک را انتخاب کردند و به این نتیجه رسیدند که برای ادامه زندگی
کودکان مبتال به سرطان ،باید هزینههای درمان آنها پرداخت شود.
آقای بابک از هدایای نقدی به محک میگوید و معتقد است خرید
خودرو در روحیه دانشآموزان تأثیر بیشتری دارد« :قبلتر پولهای
جمعآوری شده را به حساب مؤسسه واریز میکردیم اما پس از بررسی
متوجه شدیم اهدای غیرنقدی و با همکاری خود دانشآموزان تأثیر
بیشتری بر روحیه آنها دارد .آنها نتیجه دسترنج خود را میبینند».
پارسا که میخواهد در آینده جراح قلب شود نیز اهدای خودرو را
بیشتر از پول نقد دوست دارد و میگوید« :میدانم که آقای بابک هر
بار از محک میپرسد که چه خودرویی الزم دارند و متناسب با نیاز
محک یک خودرو میخرند .حاال قرار است پول  2سال را جمع کنیم
و یک آمبوالنس بخریم».

دانشآموزان محک را میشناسند

وقتی میپرسم چقدر محک را میشناسید جوابهایشان متعجبم
میکند .از رتبه چهارم محک در جهان میگویند و تالش محک برای
حمایت از کودکان مبتال به سرطان .از ساختمان شماره  2محک
تعریف میکنند و سوالهایی درباره نحوه اداره محک میپرسند.
آقای بابک درباره این شناخت میگوید« :هر سال از محل فروش

مواد غذایی و کمکهایی که خانوادههای دانشآموزان میکنند،
مبلغی تهیه میشود که طی مراسمی به مدیرعامل محک به نیابت
از کل محک در قالب خودرویی اهدا میشود .هر بار نیز مدیرعامل
محک توضیحاتی درخصوص این مؤسسه میدهد که باعث میشود
دانشآموزان نسبت به محک شناخت پیدا کنند».

از جوانه تا درخت

دانشآموزان مدرسه نیمایوشیج با عمل به خیر بزرگ شده و طعم
شیرین آن را چشیدهاند .آنها میدانند که در آینده ،هر شغلی هم که
داشته باشند ،باز هم سراغ مؤسسات خیریهای چون محک میروند و
همنوعان خود را تنها نمیگذارند .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 دانشآموزان این روزها به گیاهی تبدیل شده است
که تا درخت شدن ،هنوز فرصت بالیدن دارد.
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مراسم افتتاحیه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک
تحقق آرزوهای بانیان با همتهای عالی نیکوکاران

مراسم افتتاحیه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز
محک روز یکشنبه ،اول مرداد ماه  1396با حضور دکتر کاظمینی
رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت ،دکتر کامرانزاده دبیر
شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی ،دکتر جمالی مدیرکل
سازمانهای مردمنهاد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ،اعضای
هیأت امنا و مدیره ،مدیرعامل ،مدیران و کارکنان محک ،اعضای
هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکتهای بهمن موتور و بهمن دیزل،
فعاالن عرصه اقتصادی و جمعی از نیکوکاران برگزار شد .در این
مراسم که حضار داوطلب میتوانستند جهت پیوستن به مرکز
پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز ثبتنام نمایند ،ضرورت و
اهمیت ایجاد این مرکز و نقش پیوند سلولهای بنیادی در درمان
سرطان کودک تشریح گردید.

تجلیعملیمسئولیتاجتماعیبنگاههایاقتصادیدرمحک

در ابتدای این مراسم ،آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک ،ضمن
خیرمقدم به حضار با اشاره به دهمین سال فعالیت بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودک محک گفت« :مؤسسه خیریه محک در
فاصله سالهای  1383تا پایان  1395با رشد  14درصدی تعداد
بیماران جدید ،رشد  22درصدی تعداد کودکان تحت درمان و رشد
 352درصدی هزینههای درمان روبرو بود ه است».
وی با بیان اقدامات صورت گرفته در این زمینه افزود« :امروز با
افتخار میگوییم که با همراهی مردمان نیکوکار ایران زمین ،هیچ
کودک مبتال به سرطانی در اثر فقر فوت نخواهد کرد .همچنین اشاره
نمود که در برنامه استراتژیک  1400-1396محک ،به مبحث کیفیت
خدمات ارائه شده به کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران به طور
یکسان و عادالنه تمرکز شده است».
مدیرعامل محک در ادامه با اشاره به عملکرد محک در بیش از
ربع قرن فعالیت خود گفت« :کوفی عنان ،دبيركل وقت سازمان ملل
درباره ورود به هزاره سوم ،جهان در این دوره را حاصل برهم کنش
سه نهاد اساسی شامل دولتها ،بنگاههای اقتصادی و سازمانهای

غیردولتی ميداند که به ترتیب بازیگران اصلی توانمندسازي
زيرساختهاي اجتماع ،اقتصاد و جامعه مدنی میباشند .اتفاقات
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 بنگاههای اقتصادی
به پروژههای مسئولیت اجتماعی منجر میشود که زمینه حل
معضالت اجتماعی و حرکت بنگاههای اقتصادی بر بستر مطمئنتر
را فراهم میکند».
وی با بیان اینکه توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی از سال 1384
در برنامه استراتژیک محک قرار گرفته است ،در بخش دیگری از
سخنان خود افزود« :مراکز پیوند سلولهای بنیادی بدون مراکز
پذیرهنویسی و بانکهای سلولهای بنیادیکامل نیستند».
مدیرعامل محک در پایان گفت« :درخصوص آینده نمیتوان با قطعیت
صحبت کرد اما مطمئنیم با راهاندازی این مرکز در سالهای آینده،
بهبودی کودکان مبتال به سرطان بیشتری را جشن خواهیم گرفت».
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خونساز محک به عنوان الگوی نوینی از مشارکت بخش خصوصی
با سازمان مردمنهاد است و گروه بهمن این مشارکت را پاسخگویی
به یکی از خواستههای راهبردیاش میداند .نگاه این گروه نه فقط
تأمین هزینههای  5هزار نمونه برای راهاندازی این مرکز بلکه زنده
نگاه داشتن امید برای فرزندان این سرزمین به عنوان سرمایههای این
مرز و بوم است».

گامی دیگر در درمان کودکان مبتال به سرطان در ایران

مسئولیت اجتماعی ،ضرورت یک بنگاه اقتصادی است

امیرعباس حسینی ،عضو هیأت مدیره شرکت بهمن دیزل با ابراز
خرسندی از مشارکت این بخش خصوصی با مؤسسه خیریه محک در
قالب مسئولیت اجتماعی شرکتها برای راهاندازی مرکز پذیرهنویسی
سلولهای بنیادی خونساز محک ،گفت« :در فرهنگ ایرانی مفهوم
مسئولیت اجتماعی در قالب مشارکتهای خیرخواهانه سابقه دیرینه
دارد .در جوامع صنعتی ،مفهوم مسئولیت اجتماعی به عنوان توسعه
و حقوق شهروندی شرکتها و بنگاههای اقتصادی مطرح شده است
و در قالب فعالیتهایی که جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند ،شامل
ذینفعان اعم از کارکنان آن واحدها و همچنین مشتریان آن میشود».
وی افزود« :در گروه بهمن مفهوم مسئولیت اجتماعی با هدف
پیشبرد اصول راهبردی این شرکت است و دامنه وسیعی از فعالیتها
را عالوه بر فعالیتهای اقتصادی در بر میگیرد .این مفهوم نه به
صورت نمایشی یا ابزاری برای تبلیغ محصول ،بلکه به عنوان باور این
سازمان به عنوان وسیلهای برای خلق ارزش افزوده تعریف میشود».
عضو هیأت مدیره شرکت بهمن دیزل درباره نخستین پروژه
مسئولیت اجتماعی این گروه با مؤسسه خیریه محک گفت:
«راهاندازی نخستین مرکز غیردولتی پذیرهنویسی سلولهای بنیادی

دکتر عظیم مهرور ،رئیس بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودک
محک در این مراسم با بیان آنکه پیوند سلولهاى بنیادى یکى از
راههای درمانی براى بیمارىهاى مختلفی از جمله سرطان است،
گفت« :درمان بیماری سرطان پیشرفت کرد ه است تا جایی که امید به
زندگی در بین این گروه از بیماران نیز افزایش یافته است».
وی با اشاره به افتتاح مرکز پیوند محک در سال  1390افزود:
«تاکنون  150پیوند در این مرکز صورت گرفته است و امیدواریم
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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دستیابی به زنجیره بینالمللی مراکز پذیرهنویسی

در ادامه این مراسم مهندس حمیدرضا داوودزاده ،مدیرعامل شرکت
بهمن موتور گفت« :باعث خوشحالی است که همزمان با بیست و
پنجمین سال فعالیت محک و پنجاه سالگی گروه بهمن تفاهمنامهای
جهت راهاندازی مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز منعقد
شده است تا بتوانیم وارد زنجیره سالمت فرزندان سرزمینمان 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 تفاهمنامه منعقده  5000نمونه در مرکز پذیرهنویسی محک ثبت
خواهد شد .امیدواریم مرحله دوم این پروژه که ورود به زنجیره بینالمللی
مراکز پذیرهنویسی است را نیز با همکاری محک به انجام برسانیم».

اولـین پروژه مسئولیت اجتماعی شـرکتها در حوزه
سلولهای بنیادی

صبا کامکار ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل مؤسسه خیریه محک
از دیگر سخنرانان این مراسم با بیان اینکه مؤسسه مردمنهاد محک
میبایست نیاز سه گروه دریافتکننده خدمات ،تأمین کننده منابع مالی
و جامعه را در نظر بگیرد ،گفت« :مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی
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خونساز اولین پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه سلولهای
بنیادی است .پروژهای که بر پایه پاسخ به نیاز سه گروه فوق ،پس از
 9سال تحقیق و بررسی شکل گرفته است».
وی با بیان آنکه متخصصان بخش پیوند و آزمایشگاه بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودک محک ایجاد مرکزی برای تأمین سلولهای
بنیادی خونساز را ضروری دانستند ،به چالش تأمین منبع مالی آن اشاره
کرد و افزود« :برای انجام هر آزمایش مبلغ  400هزار تومان مورد نیاز است
که بخش خصوصی از این فرصت خیرخواهانه استفاده و تفاهمنامهای را
با مؤسسه خیریه محک به منظور نیل به این هدف منعقد کرده است».
براساس این تفاهمنامه مقرر شد تا شرکتهای بهمن موتور و بهمن
دیزل هزینه انجام آزمایش  HLA Typingپنج هزار نمونه مربوط به
داوطلبان اهدای سلولهای بنیادی خونساز برای ایجاد اولین مرکز
پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در بیمارستان محک را از طریق
اختصاص مبلغی ثابت از محل فروش خودروهای خود تأمین نماید.
کامکار افـزود« :امـیدواریم با هـمراهی جامعه مـدنی ایران تا پایان سال
 1400این مرکز به یکی از بزرگترین مراکز پذیرهنویسی سلولهای
بنیادی خونساز در منطقه تبدیل شود».
کامکار این تفاهمنامه را عمل به مسئولیت اجتماعی مؤسسه خیریه
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محک دانست چرا که اطالعات مرکز با سایر مراکز پذیرهنویسی
کشوری به طور رایگان به اشتراک گذاشته خواهد شد .وی همچنین
شکلگیری مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک را
روش جدید مشارکت به منظور حمایت از کودکان مبتال به سرطان و
توسعه ظرفیتهای مدنی جامعه ایران اعالم کرد.

بسیاری از بیماران نیازمند پیوند ،اهدا کننده ندارند

دكتر وحيد فالح آزاد ،متخصص آسیبشناسی بالینی و تشریحی و مسئول
فنی و رئيس آزمايشگاه بيمارستان محك با بیان آنکه سلولهای بنیادی
خونساز شبيه به بذر كشاورزي هستند كه از مغز استخوان ،خون محيطي
و يا بندناف جدا شده و به زمين بایری كه همان بدن بيمار نيازمند پيوند
است و مراحل شيمي درماني را گذرانده ،تزريق ميشود ،گفت« :اثربخشي
پايين و هزينههاي باالي تهيه نمونه از مراکز پذیرهنویسی و بانكهاي
خارجي اهداكننده سلولهاي بنيادي ،ميزان اندك اهداکنندگان در
مراکز و بانكهاي داخلي و همچنين افزايش خانوادههاي تك فرزندي كه
منجر ميشود بسیاری از بيماران نيازمند پيوند در ميان اعضاي خانواده،
اهداكننده مناسب را پيدا نكنند ،محك را براي ايجاد مركز پذیرهنویسی
اهداكنندگان سلولهاي بنیادی خونساز مصمم ساخت».

بیمارستان محک اولین مرکز تعیین  HLAاز طریق نمونه
بزاق در ایران

دکتر فالح آزاد با بیان اینکه بیمارستان محک اولین مرکز در ایران
است که تعیین  HLAرا از طریق نمونه بزاق به ثبت میرساند ،افزود:
«اولين مركز پذيرهنويسي بانك سلولهاي بنيادي در سال  ١٣٨٨و
در سازمان انتقال خون ايجاد شد و شبكه ملي اهداكننده سلولهاي
بنيادي كه متشكل از  ٩مركز است در سال  ١٣٩٤راهاندازي شد .از
شهریور  1395امكان جستجو برای بیش از  30ميليون اهداکننده و
بيش از  700هزار واحد خون بندناف در شبكه جهاني اهداكنندگان
سلولهای بنیادی خونساز فراهم شده است».
وی با بيان اينكه عبارت پزشكي  HLA Typingبه بررسی ژنهای
مربوط به مجموعهای از پروتئينهای موجود بر روي سلولهاي بدن
از جمله گلبولهای سفید اطالق ميشود که در هر انسانی منحصر
به فرد است ،درباره اهمیت آن در پیوند سلولهای بنیادی گفت:

«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  HLAبین دهنده و گیرنده وجود داشته باشد تا بدن فرد
گیرنده این پیوند را بپذیرد».
دکتر فالح آزاد درباره نحوه پذيرش اهداكنندگان سلولهاي بنيادي
خونساز گفت« :پس از احراز شرايط اهداكننده كه ميبايست بین
 ١٨تا  ٥٠سال سن ،عدم ابتال به بيماري سرطان يا سابقه انجام
شيميدرماني ،عدم ابتال به بيماريهاي قابل انتقال از طريق خون
چون ايدز و هپاتيت داشته باشد ،ژنهاي  HLAدر كالس يك و دو،
به روش مولكولي و هیبریداسیون  SSOآناليز ميشوند».

مادر یکی از کودکان نیازمند پیوند؛ در جمع اولین
اهداکنندگان مرکز پذیرهنویسی محک

سخنرانی مادر یکی از کودکان نیازمند به پیوند از دیگر بخشهای
این مراسم بود .وی که در انتظار عمل پیوند فرزندش است ،با اعالم
آنکه به جمع اهداکنندگان مرکز پذیرهنویسی محک میپیوندد ،گفت:
«یک سال هست که ما با سرطان خون دخترم میجنگیم .روزی که
به من گفتند الهه برای ادامه درمان باید پیوند شود دلم لرزید که
برایش اهداکننده پیوند جور میشود یا نه .خدا را شکر نمونه HLA
برادرش با الهه سازگار شد و به زودی پیوند صورت میگیرد».
وی با بیان آنکه الهههای بسیاری را میبیند و میشناسد 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 بهرهمند باشند اما ادامه درمان آنها بستگی به این
دارد که اهداکننده سازگار با فرزندشان را پیدا کنند .من امروز به جمع این
اهداکنندهها میپیوندم که شاید امید یک الهه دیگر ناامید نشود».

دستیابی به بزرگترین مرکز پذیرهنویسی خاورمیانه تا
سال 1400

محک امیدوار است که با دستیابی به اهداف پروژه در پایان سال
 ،1396فاز دوم را با هدف اتصال به بانکهای بینالمللی آغاز نماید
و پیشبینی میکند با اتکا ظرفیت بزرگ خانواده محک و همراهی
جامعه ایران این مرکز تا پایان سال  1400به یکی از بزرگترین
مراکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در منطقه تبدیل شود.

به جمع اهداکنندگان بپیوندید

محک براساس بیانیه مأموریت خود و در راستای حمایت همهجانبه
از کودکان مبتال به سرطان ،بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان
فوقتخصصی خود را سال  1390تأسیس کرد ولی همواره با چالش
ی خونساز سازگار با کودک نیازمند به پیوند ،روبرو
ل بنیاد 
تأمین سلو 
بوده است .چرا که یک بیمار ،حدود  25درصد شانس دارد تا از والدین،
خواهر ،برادر یا خویشاوندان ،سلول بنیادى دریافت کند .مواردی چون تک
فرزندی نیز زمینه کاهش این شانس را فراهم کرده است .در این میان
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تعداد اندك اعضای داوطلب در مراکز پذیرهنویسی و بانكهاي داخلي ،و
نیز هزینه باالی جستجوی اطالعات در مراکز بینالمللی ،مشکالت انتقال
نمونه از دیگر کشورها و عدم سازگاری ژنتیکی نمونههاى دریافت شده از
خارج کشور ضرورت توسعه مراکز پذیرهنویسی داخلی را ایجاب میکند.
تأمین زیرساخت مورد نیاز در درمان سرطان با روش پیوند همواره
از دغدغههای محک بوده و پس از سالها بررسی ،اینک راهاندازی
مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز را در دستور کار خود
قرار داده است .از آنجایی که یکی از چالشهای مراکز پذیرهنویسی،
برآورده کردن هزینههای مرتبط با آزمایش و اقدامات مورد نیاز
برای ثبت اطالعات اهداکنندگان است ،محک موفق شد تا پس از
عقد تفاهمنامهای و در قالب تعریف یک پروژه مسئولیت اجتماعی
با بخش خصوصی ،منابع مالی برای ثبت  5000نمونه اولیه در مرکز
پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز را فراهم آورد .براساس این
تفاهمنامه یکساله مقرر شده است تا شرکتهای بهمن موتور و بهمن
دیزل هزینه انجام آزمایش تعیین  HLAپنج هزار نمونه مربوط به
داوطلبان اهدای سلولهای بنیادی خونساز را برای ایجاد اولین مرکز
پذیرهنویسی غیردولتی و غیرانتفاعی در بیمارستان محک از طریق
اختصاص مبلغی ثابت از محل فروش خودروهای خود تأمین نمایند.
امیدواریم شما نیز با پیوستن به مرکز پذیرهنویسی سلولهای
بنیادی خونساز محک با کودکان و خانوادههای ایشان همراه شوید
تا کودکان نیازمند به پیوند امیدوارتر به آینده نگاه کنند.
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شرایط و نحوه عضویت در مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک
شرایط عضویت در این مرکز

 فرد به صورت داوطلبانه و با تمایل شخصی اقدام به عضویت در مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی نماید. فرد باید بین  18تا  50سن سال داشته باشد. عدم سابقه بیماری بدخیم ،بیماریهای 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 پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز

نحوه ثبت نام در این مرکز

جهت ثبت نام برای اهدای سل ولهای بنیادی در صورتی که شرایط اهداکنندگان را دارا هستید میتوانید به بیمارستان محک مراجعه کنید یا با
شماره  23501236 - 23501291 - 23501132تماس بگیرید.
زمان تماس یا مراجعه :روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت  8تا 16
همچنین میتوانید 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.......................................................... :
ایمیل..................................................................... :

نشانی :تهران ،انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار شهید مژدي (اوشان) ،خیابان پروفسور وثوق،
بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک
کدپستی1956993461 :
ضمن اینکه شما میتوانید با ارسال کد  400به شماره  ،200023540عضویت در بات تلگرام به نشانی
 Telegram.me/MahakHLAbotو مراجعه به وبسایت محک www.mahak-charity.org
برای اهدای سلول بنیادی داوطلب شوید.
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مراحل ثبت نمونه :HLA
 .1فقط کافیاست یک ساعت از وقت خود را به کودکان مبتال به سرطان اهدا کنید .به همین منظور برای انجام نمونهگیری
جهت انجام  Typing HLAکه از طریق بزاق دهان صورت میگیرد ،به محک مراجعه کنید.

 .2پس از تکمیل فرم پرسشنامه ،نمونه بزاق دهان خود را در اختیار مسئول آزمایشگاه قرار داده تا پس از آزمایشات
مربوطه ،اطالعات نمونه  HLAدر مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک ثبت گردد که در آینده و در صورت
پیدا شدن فرد سازگار ،اهدای سلولهای بنیادی صورت گیرد.

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

 .4پس از این اقدام در صورتی که هنوز داوطلب اهدا باشید ،در مرکزی که فرد گیرنده بستری است ،حضور مییابید .در
فرآیند اهدای سلولهای بنیادی ،از خون محیطی فرد داوطلب استفاده میشود .در ابتدای این فرآیند ،به مدت  3تا  5روز
تزریق زیر جلدی برای تحریک سلولهای بنیادی مغز استخوان در فرد داوطلب صورت میگیرد که از این طریق تعدادی
از سلولهای بنیادی وارد خون محیطی میشوند.

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

 .6این سلولهای بنیادی خونساز بهدست آمده به فرد گیرنده تزریق میگردد.
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اولین نمونه عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکتها در محک

پیوند سلولهای بنیادی خونساز یکی از راههای درمانی برای
برخی بدخیمیها از جمله سرطان کودکان است .از آنجایی که
مأموریت مؤسسه خیریه محک حمایت همه جانبه از کودکان مبتال
به سرطان است ،بخش پیوند سلولهای بنیادی را در سال 1390
افتتاح کرد تا تمامی امکانات برای درمان کودکان مبتال به سرطان
را فراهم آورد.
غالباً یک بیمار ،تنها  25درصد شانس دارد تا از والدین ،خواهر،
برادر یا خویشاوندان ،سلول بنیادى 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 شاخصهای
سازگاری با یکدیگر یکسان باشند که میتواند زمینه پیوند را فراهم
سازد .از اين رو از حدود  25سال پیش در دنیا مراکز خون بند ناف
و سلولهای بنیادی ایجاد شدهاند و در مواردی که فرد در میان
آشنایان و یا در داخل کشور دهنده پیدا نکند ،میتواند از ذخایر این

مراکز استفاده نماید .در این میان تعداد اندك نمونههاي موجود در
مراکز پذیرهنویسی و بانكهاي داخلي و نیز هزینه باالی جستجوی
نمونه در مراکز بینالمللی ،مشکالت انتقال نمونه از دیگر کشورها و
عدم سازگاری ژنتیک نمونههاى دریافت شده از خارج کشور ضرورت
توسعه مراکز پذیرهنویسی داخلی را ایجاب میکند.
پس از بررسیهای بسیار و به منظور مرتفع ساختن کمبود
اهداکننده سازگار با فرد نیازمند به پیوند ،مؤسسه خیریه محک بر آن
شد تا یکی دیگر از مراکز پذیرهنویسی اهدای سلولهای بنیادی خونساز
کشور را در محک راهاندازی نماید تا با تأمین نمونههای سازگار ،احتمال
موفقیت پیوند را در بین کودکان مبتال به سرطان افزایش دهد.
تأمین هزینههای مورد نیاز برای ثبت و انجام آزمایشهای
پزشکی اولیه از چالشهای پیش رو در این زمینه بود تا جایی که
براساس برررسیهای صورت گرفته عدم تأمین منابع مالی مورد
نیاز دلیل عدم موفقیت پروژههای مشابه در سطح کشور بوده است.

جلب مشارکت
تفاهمنامهای با بخش خصوصی به منظور تأمین منابع مالی در
حاشیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها به همین
منظور منعقد گردید .براساس این تفاهمنامه یک ساله که اولین
پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه سلولهای بنیادی است
مقرر شد تا شرکتهای بهمن موتور و بهمن دیزل هزینه انجام
آزمایش ( HLA Typing (Human leukocyte antigenپنج
هزار نمونه مربوط به داوطلبان اهدای سلولهای بنیادی خونساز
برای ایجاد مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در محک را
از طریق اختصاص مبلغ  400هزار تومان از محل فروش هر خودروی
خود تأمین نماید.
این اقدام خیرخواهانه ویژگیهای منحصر به فردی به قرار زیر دارد:
 .1تأمین منابع مالی از محل اهداف خیرخواهانه بخش خصوصی
صورت میگیرد.
 .2دارای ارزش افزودهای به مراتب بیشتر از اختصاص منابع مالی به
تأمین دارو و اقدامات درمانی است.
 .3شکلگیری مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز روش
جدید مشارکت به منظور حمایت از کودکان مبتال به سرطان و
توسعه ظرفیتهای مدنی جامعه ایران است.
 .4با توجه به تأمین مالی تضمین شده امکان موفقیت در ایجاد این
مرکز بسیار باالست.
 .5رویکرد جدیدی در انجام مسئولیت اجتماعی بنگاههای تجاری با
تعریف منافع دو طرفه ایجاد میشود.
 .6سایر بیماران نیز در راستای مسئولیت اجتماعی میتوانند از آن
بهرهمند شوند.
 .7برای اولین بار در ایران نمونهگیری از طریق بزاق دهان انجام میشود.
راهاندزی مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز نمونهای
از مسئولیت اجتماعی با مشارکت مالی شرکتها توسط محک است.
در این مدل اجتماعی بنگاهها و شرکتها در کنار توجه به مأموریت
اصلی خود که همان تولید و سودآوری است ،به رسالتهای اجتماعی
و گسترش مبانی اخالقی کار و تولید نیز میپردازند .در واقع مشارکت
خیرخواهانه شرکتها به عنوان یکی از حوزههای مسئولیت اجتماعی
تعریف میشود.
امروز محک با درک اهمیت مشارکت بلندمدت در توسعه پایدار
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که منافع دو طرف در آن تعریف و برآورده میشود ،تالش میکند
با مطرح کردن پروژههای مسئولیت اجتماعی این موضوع را برجسته
سازد .از این رو از سازمانها ،شرکتها و بنگاههای تجاری و بازرگانی
دعوت مینماید تا در صورت تمایل به انجام پروژههای مسئولیت
اجتماعی با نیت خیرخواهانه جهت حمایت از کودکان مبتال به
سرطان همراه مؤسسه خیریه محک شوند.
محک تالش دارد ضمن شناسایی و بررسی دقیق شرکتهای
درخواستکننده ،خود بازیگر فعال این عرصه باشد .در تفاهمنامهای
که به همین منظور میان محک و شرکت حامی منعقد میگردد ،دو
طرف ملزم به رعایت تعهدات درج شده در آن هستند.
برای شرکتهای بهمن موتور و بهمن دیزل آرزوی موفقیتهای
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 مشارکتهای مردمی
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معرفی کتاب

من دو بار سرطان را شکست دادم
عنوان :من دو بار سرطان را شکست دادم
نویسنده :حمید عشقی
تهران :انتشارات آرمان نشر
سال نشر1395 :
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 میشود .این کتاب شرح فراز و نشیبهای
زندگی او در مسیر مبارزه با سرطان است که با انگیزه و
امید دو بار سرطان را شکست میدهد .او در طول مدت
بیماری که مجبور است در خانه بماند و به درمان بپردازد
به دنبال عالقه خود ،نویسندگی میرود .عالقه او درباره
رویدادهای جنگ جهانی دوم باعث شد که از زمانی که
در خانه بود برای مطالعه و نوشتن کتاب استفاده کند.
دوره درمان او  8ماه طول میکشد .او بعد از آخرین مرحله
شیمی درمانی میبایست  5سال تحت نظر قرار میگرفت تا
به بهبودی کامل برسد .اما در سال پنجم بیماری او دوباره
برمیگردد .در این مرحله به تشخیص پزشکان برای پیوند
سلولهای بنیادی آماده میشود .عمل پیوند او با استفاده
از سلولهای مغز استخوان خودش صورت میگیرد .او در
طول یک سال قرنطینه و نقاهت بعد از پیوند  4کتاب را
مینویسد .هماکنون او سالمتی خود را بازیافته است.
قطعهای از کتاب:
« ...این بیماری عادت داره چراغ خاموش حرکت کنه.
فقط زمانی از وجودش اطالع پیدا میکنید که خودش رو
نشون بده .انگار این بیماری لباس نینجاها را پوشیده و
در دل تاریک شب به نرمی حرکت میکند .اما نترسید.
این بیماری چیز عجیب و غریبی نیست .آنچه عجیب و
غریبه ذهنیت شما از این بیماریه ...اگر بخواهم بدون اغراق
واقعیت را بگویم ،باید اعتراف کنم وقتی که خبر مبتال
شدنم به این بیماری را شنیدم ،حتی برای یک لحظه دچار
نگرانی و یا استرس نشدم .من باید شعارها و اندیشههای
خودمو از حرف به عمل تبدیل میکردم .من باید حداقل
به خودم ثابت میکردم که انسان عملگرایی هستم و
حرفهای من در حد شعار صرف نیست .حاال زمان آن
رسیده بود که بیبینم آیا در مواقع بحرانی هم آدم سرسخت
و مقاومی هستم یا نه؟» ...
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پسری که سرطان را شکست داد
زندگی ،بر سر راه هر انسانی آزمایشهای مختلفی قرار
میدهد و از او مبارزی میسازد به بزرگی آزمایشاش.
موفقیت در همین آزمایشهاست که یک نفر را قهرمان
میکند .قهرمانی که باید درس زندگی از او آموخت.
امیرحسین ،یکی از همان قهرمانهای زندگی است.
پسری که زندگیاش تفاوت بسیاری با پنج سال پیش
ل  ،1391همان سالی
دارد .برای امیرحسین ،روزهای سا 
که با سرطان استخوان میجنگید ،به خاطرهای تبدیل
شده که یادآور روزهای قهرمانیاش است.
امیرحسین ،اهل کرمان است؛ کالس هشتم و عاشق والیبال و
شنا .دوست دارد در آینده دامپزشک شود؛ آرامش و سکوتی که دارد
خیالش را راحت میکند که میتواند با حیوانات رابطه خوبی برقرار
کند.
خودش کم حرف است و ترجیح میدهد مادرش به جای او
صحبت کند .مادری که هنوز با یادآوری  9سالگی امیرحسین اشک
در چشمانش مینشیند و میگوید« :دوران سختی بود .من هم سر
کار میرفتم و هم باید از برادر امیرحسین که آن زمان سه سالش
بود مراقبت میکردم .اصال نمی دانم چطور آن دوران را گذراندم».
امیرحسین  6ماه با شیمی درمانی ،درمان شد؛ در بیمارستان
افضلیپور کرمان .از همان روزهای اول درمانش بود که با محک آشنا
شد .مادرش میگوید« :محک یاور خیلی خوبی بود و هر زمان که من
به کمک احتیاج داشتم میدانستم که سازمانی مثل محک در کنارم
هست .به هر حال درمان سرطان بسیار پرهزینه بود و گذشتن این
روزها بدون محک خیلی سختتر میشد».
امیرحسین درمان دارویی را ادامه داد اما پزشکان بهترین راه درمان
را پیوند دانستند .نگرانی جدیدی در میان خانواده شکل گرفت و آن
هم پیدا کردن نمونه سازگار با امیرحسین برای پیوند بود .خدا را
شکر که نمونه سازگار پیدا شد و پیوند در بیمارستان ایرانشهر تهران
انجام شد .همان سال ،خانواده چهار نفره امیرحسین ،بهترین عیدی

زندگیشان را گرفتند .مادرش میگوید« :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».
دوره درمان امیرحسین یک سال به طول انجامید اما مادر او،
امیدش را به خدا داد و فکرهای منفی را از ذهنش دور کرد .او
میدانست که امیرحسین یک روز خوب میشود و این روزها آرزو
میکند تا همه خانوادهها 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

مدتها بود که به اتاق بازی محک نرفته بودم .دلم برای بازی با بچهها 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 بچهها امروز بعد از گرفتن دارو
خوابیدهاند .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 میکشید .سجاد که در بازی کارت حافظه روانشناس اتاق بازی را شکست داد ،در اتاق
بازی دنبال وسایلی میگشت .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 عالقهاش تعجب کردم .او دلش میخواهد دانشمند شود .تمام دایناسورها را به اژدها تبدیل
کند و معجون مهربانی درست کند و با یک اژدهای مهربان این معجون را به همه آدمها 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 .پیچها را محکم کرد و بازوهایش را نشانم داد و گفت که کشتی و وزنه برداری را
دوست دارد و برای اینکه قویتر شود حسابی غذا میخورد .موقع خداحافظی از او چند عکس گرفتم .فردای آن روز سجاد همراه مادرش برای گرفتن
عکسهایش 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 دورههای درمان از خدمات روانشناختی ،سرگرمی و آموزشی
بهرهمند میشوند و برای لحظهای هم که شده مراحل طوالنی درمان را فراموشمیکنند .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

داستانهای محک

زندگی را از فرزندم آموختم
بعضی از مادران شکوه و شکایت میکنند که به دلیل
روزمرگیهای زندگی یک دقیقه از وقتشان مال خودشان
نیست و دائم باید در خدمت خانواده باشند اما خستگی و
مشغله من سوای روزمرگیهای زندگی است چون کودک
من دچار یک بیماری سخت شد .نوعی تومور مغزی .او
مراحل سخت درمان را طی کرد و با تمام کودکیاش با
بیماری سخت جنگید .او هر گز کودکی نکرد و مثل یک
مرد بار سنگین شیمی درمانی را روی شان ههای 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 میدانم و از داشتنش به
خود میبالم و دوست دارم تمام وقتم مال او باشد .سالمتی
پسرم یک هدیه از طرف خداست و از اینکه او را دارم
بینهایت خدا را شاکرم .من قدر سالمتی فرزندانم را میدانم
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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پرسشهای متداول

آیا اهدای مو به کودکان مبتال به سرطان محک امکان پذیر است؟

در محك به توصيه پزشكان و با توجه به ضعف سامانه ایمنی بدن کودکان
مبتال به سرطان براي حفظ موارد بهداشتي و سالمتي آنها اهداي مو پذیرفته
نمیشود و در صورت نياز کودکان محک از کاله گیس با موی غیرطبیعی استفاده
میکنند.

چطور میتوانم استند (تسلیت-تبریک) سفارش بدهم؟

در صورت تمایل به سفارش نمادهای همدردی و تبریک محک میتوانید با
شمارههای  23501717 - 23501818در تهران و شماره  026-3240215دفتر
کرج تماس بگیرید و در تأمین هزینههای دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان
مشارکت کنید.

شرایط اهدای کمکهای غیرنقدیچیست؟ محک چه نوع کاالهایی
را نیاز دارد؟

كمكهاي غير نقدي در محك به دو دسته كاالهاي مصرفي و تجهيزات پزشكي
تقسيم ميشوند .شما ميتوانيد جهت 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 در محک ،براي كليه اقالم غير نقدي رسيد
اهدايي صادر ميشود و ارزش ريالي آن در حسابهاي مؤسسه منظور ميگردد.

آیا امکان ارسال قلک محک به شهرستانها وجود دارد؟

از آنجایی که محک در شهرستانها دفاتر جلب مشارکت مردمی ندارد و همچنین به دلیل هزینه باالی ارسال و جمع آوری قلک در شهرستانها
و مسائل مربوط به تأمین امنیت قلکها ،محک تاکنون برنامهای برای ارسال قلک به شهرستانها نداشته است .قلك محك فقط در تهران و كرج
توزيع ميشود .با مراجعه به وبسايت محك ( )www.mahak-charity.orgیا تماس با شماره  021-23540ميتوانيد از ديگر روشهاي
كمك اطالع یابید.

کودکی را میشناسم که مبتال به سرطان است ،چگونه میتوانم خانوادهاش را برای تحت حمایت قرار گرفتن ،راهنمایی کنم؟

کـلیه کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سـرطانهای مـختلف زیر  16سال باشد و در بـیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سـراسر کشور
مراحل درمان را سپری میکنند ،میتوانند تحت حمایت محک قرار گیرند .برای معرفی کودک مبتال به سرطان به محک میتوانید با شـماره
 021-23501390مددکاری محک در تهران تماس بگیرید .همچنین میتوانید با مراجعه به یکی از مراکز مددکاری محک در کشور اقدام به معرفی
بیمار نمایید .برای اطالع از نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستانها میتوانید به وبسایت رسمی محک قسمت پذیرش مراجعه کنید.

دفاتر و باجههای محک

کوروش ،طبقه  ،B2ورودی پله برقیهای پارکینگ

پیشخوان گلستان :تهران ،شهرک غرب ،فاز  ،1خیابان ایران زمین ،مرکز خرید گلستان،

 .1شمال تهران:

طبقه اول ،هسته مرکزی

دفتر 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

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

تلفن22037474 :

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

تلفن22749819 :

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

تلفن22201312 :

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

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

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

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

 .4جنوب تهران:

پیشخوان برج نگار :تهران ،خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه

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

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

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

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

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

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

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

همکف تجاری

طاهری ،مجتمع تجاری سبحان

باجه قیطریه :درب شمالی پارک قیطریه ،جنب آبنما ،روبهروی فرهنگسرای ملل
ترهبار لواسانی

گلشن و خيابان باستان ،پالك 401
میوه و ترهبار بهمن

ترهبار شهید غیبی

 .5مرکز تهران:

 .2شرق تهران:

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

دفتر شرق :تهران ،فلكه اول تهران پارس ،درب شمالی مركز خريد سپيد ،واحد A9

تلفن33530029 :

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

اندیشه ،طبقه منفی 2

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

سالن شماره 1

باجه پیروزی :تهران ،اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز،

 .6دفاتر و باجههای استان البرز:

تلفن77720048 :

جنب کوچه نور ،پالک 227

تلفن66901900 :

تلفن77544143 :

باجه هروی :تهران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و ترهبار هروی
میدان میوه و ترهبار پیروزی

 .3غرب تهران:

پیشخوان اندیشه :تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز خرید
پیشخوان جالل آل احمد :تهران ،زیر پل جالل آل احمد ،میدان میوه و ترهبار جالل (قزل قلعه)،

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

تلفن026-32220177 :

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

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

مدنی ،ساختمان طوبی ،طبقه  ،6واحد11

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

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

تلفن66554081 :

همکف  ،Bجنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین

پیشخوان کوروش :تهران ،اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبر مرکزی ،مجتمع تجاری

تلفن026-34498537 :

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

