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خبرنامه مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان  -مرداد تا آبان ماه 1397
مشارکت  5000نفری داوطلبان اهداکننده سلولهای بنیادی خونساز در محک

شبکهای متشکل از سازمانهای مردمنهاد با دغدغه درمان سرطان
ارتقای درمان سرطان کودکان از برنامههای محک است

دو خبر از موفقیتهای خانواده بزرگ محک:
دریافت نشان طالی انجمن مدیریت پروژه ()IPMA
کسب رتبه اول جهان در ممیزی SGS

محک در طول فعالیت خود ،همواره با تکیه بر دو اصل قدرشناسی و زیباییشناسی ،همسو با مناسبتهای ملی و بینالمللی مرتبط با
حوزه فعالیت خود یا ذیربطانش تالش کرده است ،تا ضمن گرامیداشت این مناسبتها ،نسبت به همه افراد ،مؤسسات و سازمانهایی
که برای تأمین سالمتی و رفاه بیشتر هممیهنان عزیزمان میکوشند ،ادای احترام کند.
نمونههایی از این پیامها که مربوط به مرداد تا آبان  1397است را در این صفحه مشاهده میکنید .همچنین عالقهمندان میتوانند با
دنبال کردن وبسایت یا شبکههای اجتماعی محک تمامی پیامهای مربوط به مناسبتهای مختلف را مشاهده کنند.

روز جهانی هپاتیت  6 -مرداد

روز خبرنگار  17 -مرداد

روز پزشک  1 -شهریور

روز جهانی تصویربرداری  17 -آبان

شناسنامه
سردبير :فرخ اميرفريار

مدير داخلي :صبا كامكار

دبير تحريريه :الهام انصاری

تحريريه :دنیا آقاباقری ،شیما انتظاری ،گلسا السادات بحری،

هنگامه محمد نظامی

طراحی و صفحهآرايي :بهزاد انجالسی

تصويرسازي :سارا حسینخانی ،نرگس کاشف

ناظر چاپ :بهزاد انجالسی

چاپ و ليتوگرافي :چاپ رواق66649644 /

تعدادي از عکاسان داوطلب محک در این خبرنامه هـمکاری
داشتهاند .هـمراهی ارزشمند ایشان را قدردانیم.
نسخههای چاپی خبرنامه منحصرا ًدر دفاتر محک توزیع میشود.
تمامی دستگاههای خودپرداز بانکهای ملی ،صادرات ،رفاه،
کشاورزی ،مسکن ،حکمت ایرانیان و تجارت در سراسر کشور
گزینه «کمک به محک» را دارند.

شماره حساب هاي محك
بانک ملی اسکان0105058181001 :
بانك سپه جاري طاليي1351800087201 :
بانك اقتصاد نوین135-818-4844444-1 :
بانك صادرات (سپهر)0104440444000 :
بانك ملت (جام)14942748/19 :
بانک پاسارگاد263-810-4446444-1 :
شماره کارت بانک ملی

6037-9911-9950-0590

پرداخت از طریق ُکد تلفن همراه

*733*23540#

@mahakcharity
اين خبرنامه روي وبسايت محك قابل مشاهده و ذخيره كردن
است .صورتهای مالی و گزارش حســابرس مستقل نیز روی
وبسایت محک قابل مشاهده است.

www.mahak-charity.org
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نخستین مرکز غیردولتی پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در محک  5000تایی شد
نصب اثر یک هنرمند بینالمللی برای اولینبار در محک

شبکهای متشکل از سازمانهای مردمنهاد با دغدغه درمان سرطان
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به دفاتر پیشخوان محک در مراکز خرید سر بزنید

پیام بنیانگذار
هرساله خبرنگاران ،هنرمندان و نویسندگان نزد او میآمدند یا دست
به دامان این و آن میشدند تا به هر شکلی ،مقاالت ،مجسمه ،پرتره،
بیوگرافی يا مصاحبه و تجسمی فیزیکی از وی« ،پروفسور پروانه وثوق»،
برای آیندگان ثبت و ضبط کنند .بارها برنامهریزیهای مفصلی برای
بزرگداشتشان طراحی شد که همه و همه اینها همواره با مقاومت
جدی ایشان مواجه میشد.
پس از هجرت ایشان در میان اندوه و حیرت ما ،که چه زود دیر شد،
هیأت امنا و بهویژه تیم پزشکی محک ،که عمدتاً متشکل از شاگردان
برجسته ایشان در دوران تحصیل فوقتخصصی سرطان کودکان بودند،
چاره را در آن دیدند که به جای هر حرکت نمادین دیگر که در زمان
حیات مطابق با خواسته ایشان نبود ،بیاییم و هدف نهایی زندگیشان
که آرزوی سالمتی برای همه کودکان میهنمان بود را مد نظر قرار داده
و اتفاقی را حادث کنیم که مطمئناً مورد تأیید ایشان بود.
پس از رایزنیهاي بسيار تصمیم بر برگزاری کنگره دوساالنه پروفسور
وثوق گرفته شد تا به این وسیله آخرین آوردههای علوم را برای مبارزه
با سرطان کودکان به واسطه دعوت اساتید ،دانشمندان ،سازمانها و
شرکتهای دارویی ذیربط به این مجمع فراهم آوریم و بتوانیم نیروی
جوان در حال آموزش فوقتخصصی سرطان کودکان را با آخرین
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آوردههای علم آشنا سازیم.
اگر در زمان گرفتن این تصمیم به لحاظ هزینهها کمی تردید داشتیم،
هرچند که همواره توسط حامیان استوار و دریادل تأمین میشده ،امروزه
بسیار مغروریم از اين تصميم زیرا که به لحاظ تالطمهای سیاسی و
اقتصادی دسترسی دانشجویان ما به مآخذ و منابع به روز شده علمی
مشکل شده؛ در سومين برگزاري كه با تالش شبانهروزي تيم پزشكي
موفقيت و استقبال بينظير
برجسته محك به همراه مديران توانمند با
ّ
جامعه پزشكي به انجام رسيد ،شاهد بوديم كه با توجه به تغییرات
اساسی که ب ه ویژه در درمان سرطان در پیش است ،این کنفرانس پلی
بود بین دانشمندان ،دانشجویان ،اساتید ،محققان و حتی وابستگان
بیماران به دنیای علم و تازههايي که امروز در این وادی و در اكناف
جهان در جريان است.
امید جاهطلبانه دیگر ما این است ،که روزی این پل دو طرفه باشد
و ما نیز در اين ميان حرفهاي بيشتري براي گفتن داشته باشیم تا
پروانه وثوق به همه آرزوهاي خود نائل آید.
به امید آن روز كه دور هم نمينمايد و نیست.
سعیده قدس
بنیانگذار
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خبر ویژه

براساس ممیزی شرکت بازرسی بینالمللی  SGSدر بین  328سازمان مردمنهاد

خانواده بزرگ محک در صدر جهان ایستاد
مدیرعامل محک گفت« :جامعة مدنی ایران افتخاری جهانی رقم
زد و اعضای خانواده بزرگ محک ثابت کردند ظرفیت کار خیر در
ایران ،رتبه یک جهانی دارد».
آراسب احمدیان با بیان اینکه خانواده بزرگ حامیان کودکان مبتال
به سرطان در محک در بیست و هفتمین سال فعالیت خود و در
هشتمین ممیزی شرکت بازرسی بینالمللی  SGSتوانسته باالترین
امتیاز را در جهان کسب کند گفت« :این شرکت اعالم کرده است که
محک با كسب امتياز  97/5درصد ،در مميزي استاندارد بينالمللي
 NGO Benchmarkingحائز باالترین امتیاز در جهان شد».
وی افزود« :در هشتمین دوره ارزیابی NGO Benchmarking
که محک به طور داوطلبانه برای مطابقت عملکرد
خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین
شیوه صرف کمکهای مردمی در آن شرکت
کرده است 328 ،سازمان مردمنهاد از سراسر
جهان حضور داشتند .در این میان خانواده بزرگ
محک موفق شد با اخذ امتیاز  97/5درصد ،در
صدر جهان بایستد».
محک اولین سازمان غیردولتی دارای گواهینامه
استاندارد در خاورمیانه
احمدیان با اشاره به اینکه محک اولین سازمان
غیردولتی در منطقه خاورمیانه است که گواهینامه
استاندارد  NGO Benchmarkingرا اخذ کرد
گفت« :این استاندارد براساس آنالیز عملکرد 25
سازمان بزرگ غیردولتی توسط شرکت  SGSشکل
گرفته است و چارچوب بهترین شیوههای اداره سازمانهای غیردولتی در
سطح بینالمللی را ارائه میدهد».
وی گفت« :خانواده بزرگ محک  27سال است که حامی کودکان
مبتال به سرطان بوده است .به واسطه نیکوکاری مردمان ایران زمین

در هر شرایطی ،درمان کودکان مبتال به سرطان به دلیل ناتوانی
در پرداخت هزینهها و مشکالت تحمیل شده بر خانواده متوقف
نشده تا در سایه این حمایتهای مستمر ،آرزوی کودکان از بودن
یا نبودن ،به چگونه زیستن در آینده تغییر کند .این خانواده در
این سالها توانسته با حضور مستمر خود و ترک نکردن کودکان در
مسیر درمان ،هزاران کودک مبتال به سرطان را نجات دهد که بیش
از  6000فرزند بهبود یافته محک در شمار این کودکان قرار دارند.
امروز حاصل عملکرد محک با اتکاء به این خانواده در صدر جهان
ایستاده و افتخاری برای تمامی ایرانیانی آفریده که باور دارند بر سر
آنم که گر ز دست برآید ،دست به کاری زنم که غصه سرآید .بیشک
با امید و پایداری بر اهداف و همراهی مداوم است
که غصهها سر میآید».
احمدیان کسب برترین جایگاه در بین
سازمانهای مردمنهاد براساس استانداردهای ملی
و بینالمللی در هر یک از حوزههای فعالیتهای
محک را از اهداف بیانیه چشمانداز این سازمان
دانست و ادامه داد« :محک جزو معدود مؤسسات
خیریه در ایران است که همواره خود را به صورت
داوطلبانه تحت ممیزی قرار میدهد و برای بهبود
مستمر تالش میکند .به همین دلیل امروز در
بین مؤسساتی که گواهینامه معتبر دارند ،حائز
مقام اول است .جامعة مدنی ایران الگویی برای
جهانیان است و ما باور داریم که اعضای این
خانواده میتوانند به باالترین رتبههای جهانی
دست یابند .این موفقیت را به نیکوکاران ایرانی
تبریک میگوییم و امیدواریم بتوانیم با همراهی یکدیگر کمترین رتبه
در ابتال به بیماری سرطان و بیشترین آمار را در بهبودی فرزندانمان
داشته باشیم که این تنها با تداوم حضورتان در کنار کودکان مبتال به
سرطان ممکن میشود».

خبر ویژه
برای دومین بار محقق شد
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کسب نشان طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه توسط خانواده بزرگ محک
پروژه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک در بخش
پروژههای توسعة پایدار انجمن بینالمللی مدیریت پروژه ()IPMA
حضور پیدا کرد .این پروژه از میان  ۱۷سازمان شرکتکننده ،به
عنوان فینالیست به دور پایانی جایزه جهانی مدیریت پروژه راه یافت
و موفق به کسب نشان طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه شد.
پیش از این نیز نشان طالی این انجمن در حوزه «طرحهای اجتماعی
برای پروژههای بینالمللی بشردوستانه» در سال  ۲۰۱۴به محک اهدا
شده بود.
انجمن بینالمللی مدیریت پروژه متشکل از  ۷۰عضو است که
در منطقة جغرافیایی تحت تأثیر خود به توسعة مدیریت پروژهها،
تعامل با متخصصان و ایجاد روابط با شرکتها،
سازمانهای دولتی و دانشگاهها و مراکز آموزشی
و همچنین شرکتهای مشاورهای میپردازند.
در جریان اهدای این جایزه ،انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه به سنجش میزان پایداری
پروژههای ارائه شده بر اساس  ۱۰شاخص گلوبال
کامپکت سازمان ملل میپردازد.
این انجمن معتقد است که از طریق بهکارگیری
 ۱۰اصل گلوبال کامپکت سازمان ملل در
راهبردها ،سیاستها و شیوههای عملی یک
ک فرهنگ واحد و
سازمان و همچنین ایجاد ی 
یکپارچه ،سازمانها عالوه بر انجام مسئولیتهای
خود در قبال مردم جامعه و ُکرة زمینی که در آن
ساکن هستند ،میتوانند موفقیت طوالنی مدت
خود را رقم بزنند.
براساس پروژه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز ،محک
تالش کرد تا برای سومین هدف توسعه پایدار با موضوع «زندگی
سالم و تأمین سالمتی برای همگان در هر سنین» و همچنین کاهش
نرخ مرگ و میر در مبتالیان جوان بیماریهای غیرواگیردار ()NCDs

از طریق چشمانداز درمان چندتخصصی تا سال  ۲۰۳۰فعالیت کند.
دریافت نشان طالی مراسم اهدای جایزة انجمن بینالمللی مدیریت
پروژه در اکتبر سال  ۲۰۱۸واقع در شهر هلسینکی فنالند در بخش
پروژههای توسعة پایدار حاصل این تالش است.
طرح یک سالة «مرکز پذیرهنویسی اهداکنندگان سلولهای بنیادی
خونساز» ،پروژه ارائه شده محک به انجمن بینالمللی  IPMAبود که
پس از سالها انجام تحقیقات بر درمان سرطان به روش پیوند ،در سال
 1395و در حاشیه همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها
تأسیس شد .در همین راستا محک برای تأمین هزینة آزمایش 5000
نمونه اهداکنندگان داوطلب سلولهای بنیادی خونساز که چالش
بزرگی برای یک سازمان خیریه به شمار میرود،
با بخش خصوصی تفاهمنامهای را امضا کرد و
بخش خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی
خود متعهد به تأمین هزینههای این پروژه شد .در
پایان این پروژة یک ساله ،فاز اول به جمعآوری
و ثبت اطالعات  5000نمونه از اهداکنندگان
داوطلب در مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی
خونساز محک منجر شد.
خانواده بزرگ محک در  ۲۷سال فعالیت خود،
تالش کرده است تا برای حمایت همهجانبه از
کودکان مبتال به سرطان به صورت داوطلبانه
خود را در معرض ارزیابیهای ملی و بینالمللی
قرار دهد .محک قدردان همراهی و یاری تمام
یاورانش است که دغدغة ارائة شایستهترین
خدمات درمانی و رفاهی برای کودکان مبتال به
سرطان و خانوادههایشان را دارند و امیدوار است به عنوان يک
سازمان متعالي در کشور شناخته شود و عملکرد آن معياري براي
ايجاد و ارزيابي سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بينالمللي قرار
گیرد.

خبرهای کوتاه:
 هر ماه یک جشن تولد بازتاب نوعدوستی یاوران محک در سیزدهمین جشنوارة انتشارات روابط عمومی آشپزی به سبک کودکان محک تمرین تیم ملی وزنهبرداری با کودکان محک حضور محک در مجمع عمومی ساالنه شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان بازار محک ،اینبار در فضایی جدیدکودکان محک به استقبال فصل جدید سال رفتند
حفظ باروری کودکان مبتال به سرطان از جمله دغدغههای محک است
نخستین مرکز غیردولتی پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در محک  5000تایی شد
شایسته ساالری و بهرهمندی از تخصصهای گوناگون در حمایت از کودکان مبتال به سرطان
نصب اثر یک هنرمند بینالمللی برای اولینبار در محک
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هر ماه یک جشن تولد
تولد فرزندان محک هیچ وقت فراموش نمیشود .این جشن هر ماه به همت داوطلبان
و بخش مددکاری اجتماعی برپا میشود .در ماههای گذشته هم گروه داوطلبان موسیقی،
که همیشه با آمدنشان لبخند بر لبهای کودکان محک میآورند ،فضای بیمارستان و
اتاقهای بستری را با آهنگهای شاد پر کردند .سر و صدای این گروه که تقریباً همه
آنها را میشناسند ،کودکان را از اتاقشان بیرون کشید تا کنار هم تولدشان را جشن
بگیرندَ « .مل َمل» ،شخصیت محبوب این روزهای برنامه کودک نیز مهمان یکی از این
جشنها بود و کودکان از اینکه عروسک مورد عالقهشان را بیرون از قاب تلویزیون و
در کنار خودشان میدیدند ،ذوقزده بودند.

بازتاب نوعدوستی یاوران محک در سـیزدهمین جـشنوارة انتشارات
روابط عمومی
تندیس زرین سیزدهمین «جشنوارة ملی انتشارات روابط عمومی و دومین همایش
تخصصی تولید محتوا روابط عمومی» به محک اهدا شد .در این جشنواره که با بررسی
 2000اثر در  33شاخه و  10بخش در حوزه انتشارات روابط عمومی همراه بود ،آثار
ارائه شده این سازمان مورد سنجش و ارزیابی داوران و صاحبنظران حوزه ارتباطات و
روابط عمومی قرار گرفت و محک حائز رتبة اول در بخشهای گزارش و داستانسرایی
و رتبه دوم در بخش عکس شد .همچنین تندیس زرین این رویداد علمی -تخصصی به
محک رسید.

آشپزی به سبک کودکان محک
در جشنی که شرکت نستلة ایران و بخش  Health Scienceشرکت نستله برای کودکان
محک تدارک دیده بود ،همبرگرهایی به شیوه سالم تهیه و با حضور داوطلبان سِ رو شد .در این
روز کودکان مبتال به سرطان در سالن غذاخوری اقامتگاه گردهم آمدند و کاله سرآشپز به سر
گذاشتند و سپس همراه یکدیگر همبرگرها را با سبزیجات تازه ،آماده و به سبک خودشان یک
وعدة سالم و خوشمزه از فستفود مورد عالقهشان را برای خود و خانوادهشان تهیه کردند .در
پایان این روز هیجانانگیز فرزندان محک در کنار تابلوی نقاشی سرآشپز که به دست داوطلبان
طراحی شده بود و آدمکهای نمادین لوگوی محک عکس یادگاری گرفتند تا این روز را برای
همیشه ثبت کنند.
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تمرین تیم ملی وزنهبرداری با کودکان محک
روز یکشنبه  21مرداد ماه و در آستانه شروع رقابتهای وزنهبرداری
 2018جاکارتا ،قهرمانانی چون محمدرضا براری ،مجید عسگری ،رضا
بیرانوند ،علیرضا سلیمی و حامد نوری در اقامتگاه محک حضور یافتند و
همراه با مبارزان کوچک مبتال به سرطان وزنه سالمتی را با امید بهبودی
آنها باالی سر بردند .در این مسابقه نمادین که برای آمادگی بیشتر و انگیزة
قهرمانی تیم اعزامی ،از سوی فدراسیون وزنهبرداری و محک ترتیب داده
شده بود ،کودکان مبتال به سرطان محک در ردههای مختلف وزنی و طی
یک مسابق ه هیجانانگیز وزنههایی با سیب سالمتی را باالی سر بردند.

حـضور محک در مـجمع عـمومی سـاالنة شبکة ملی
تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان
دومین مجمع عمومی ساالنة شبکة ملی تشکلهای مردمی و
مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران و هفتمین نشست تخصصی
مؤسسات خیریه فعال در این حوزه برگزار شد .تدوین سند راهبردی
و بررسی برنامه ملی کنترل سرطان با مشارکت محک ،موضوعاتی
بود که در این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

بازار محک ،این بار در فضایی جدید
هفتاد و چهارمین بازارچه خیریه محک در روزهای  28و  29تیرماه
برای اولین بار در ساختمان طرح توسعة مؤسسه خیریه محک برگزار
شد .در این مراسم  2400نیکوکار به محک آمدند تا ضمن تجربه
یک کار خیر و مشارکت در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال
به سرطان ،یک روز خوب را برای خود بسازند .آنها به غرفههای مواد
غذایی ،صنایع دستی ،پوشاک ،بازی و سرگرمی سر زدند که حاصل
خریدهایشان  300میلیون تومان عواید برای تأمین هزینههای دارو
و درمان کودکان مبتال به سرطان به همراه داشت.
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کودکان محک به استقبال فصل جدید سال رفتند
جشنی برای پایان تابستان و شروع فصل مدارس با حضور کودکان
مبتال به سرطان در محک برگزار شد .در این مراسم عالوه بر گروه
موسیقی ،ایستگاههای بازی و نقاشی گروهی نیز فراهم شده بود.
محک در این برنامه که با هدف ساختن لحظاتی شاد و به دور از
دغدغه برای خانوادهها و فرزندانشان تدارک دیده شده بود،کوشید تا
کیفیت زندگی کودکان را افزایش دهد .توجه به این امر در شرایطی
صورت گرفت که روزانه شش کودک جدید به جمع کودکان تحت
حمایت محک افزوده میشود و ارائه باالترین و شایستهترین خدمات
درمانی و رفاهی به صورت یکپارچه و عادالنه در مأموریت این سازمان
قرار دارد.
اتفاقهای هیجانانگیز و رنگی برای کودکان
از ابتدای ورود کودکان ،سالن با بادکنکهای رنگی تزئین شده بود.
فضای سالن جشن هم با موسیقی و ایستگاههای بازی مثل فوتبال

دستی و حلقه بسکتبال ،فرزندان محک را برای یک روز پر از شادی و
بازی هیجانزده کرد .داوطلبان در گروههای مختلف همراه با کودکان
مسابقه دادند و برندهها نیز میتوانستند جایزه بگیرند .آن طرف سالن
نیز میزهای نقاشی چیده شده بود تا کودکان دسته جمعی روی
کاغذهای بزرگ سفید خاطره این روز را با رنگهای مورد عالقهشان
نقاشی کنند.
استقبال از ماه مهر با معلمان داوطلب
در ادامة این جشن کودکان محک با همراهی معلمان داوطلب،
آمادگی خودشان را برای شروع سال تحصیلی جدید اعالم کردند.
معلمان داوطلب هر سال با شور و شوق به بخشهای بستری میروند
تا فرزندان محک در مراحل درمان از روند عادی زندگی خود دور
نباشند و مانند کودکان دیگر بتوانند برای زندگی پر امید در آینده
آماده شوند.
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حفظ باروری کودکان مبتال به سرطان از جمله دغدغههای محک است

پژوهشگاه رویان سمینار «باروری در سرطان» را با مشارکت محک
در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان این
مؤسسه برگزار کرد.
همت بیش از  27سال فعالیت در راستای ارائة خدمات
محک به ّ
درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به سرطان ایران تالش میکند تا
ضمن انتقال دانش و تجربیات تخصصی ،زمینة ارتقای علم پزشکی در
حوزه سرطان را فراهم کند لذا همواره یکی از همکاران سازمانهای
معتبر علمی است .پژوهشگاه رویان نیز به عنوان یکی از این مراکز و در
اقدامی مشترک با محک سمیناری با رویکرد تأثیر درمانهای سرطان بر
اندامهای تولیدمثلی زنان و مردان و روشهای حفظ باروری در بیماران
مبتال به سرطان را برگزار کرد .از آنجا که ناباروری از عوارض دیررس
بیماری سرطان است و تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی کودکان مبتال
به سرطان پس از بهبودی میگذارد ،یکی از دغدغههای مهم کودکان
مبتال به سرطان و خانوادههایشان شناخته میشود؛ از همین رو پرداختن
محک به موضوع ناباروری در اهداف پژوهشی محک قرار دارد .پروژه
تحقیقاتی مشترک با مؤسسة ابنسینا در زمینه باروری بیماران پس از
شیمی درمانی و انجام پروژه مشترک با مؤسسة گوستاوروسی فرانسه در
زمینه عوارض دیررس سرطان از جمله اقدامات محک در پرداختن به
افزایش کیفیت زندگی فرزندانش و ارتقای خدمات درمانی به آنهاست.

رئیس هیأت امنا محک :حفظ باروری و افزایش کیفیت زندگی
کودکان مبتال به سرطان دغدغه همیشگی محک است
این رویداد تخصصی با معرفی مؤسسة خیریه محک توسط دکتر
مردآویژ آلبویه ،رئیس هیأت امنا و عضو شورای عالی پزشکی
بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان این سازمان آغاز شد.
دکتر آلبویه ،در خصوص همکاری این سازمان مردمنهاد با پژوهشگاه
رویان گفت« :مأموریت و هدف محک درمان و بهبودی کودکان مبتال به
سرطان است .امروزه روشهای درمان سرطان نسبت به گذشته پیشرفت
چشمگیری داشته است و طبق آمار ارائه شده  80درصد از کودکان
مبتال به سرطان بخت بهبودی دارند .عالوه بر این تجربه ثابت کرده
است که تنها درمان سرطان کافی نیست و کودکان پس از بهبودی دچار
ناهنجاریها و عوارضی نیز میشوند .از آنجایی که تعداد قابل توجهی از
این کودکان در معرض ناباروری هستند امروزه بارداری کودکان مبتال به
سرطان مسألة مهمی محسوب میشود .بنابراین الزم است در کنار ارائة
خدمات درمانی و حمایتی به موضوع باروری در سرطان توجه شود».
دکتر آلبویه گفت« :یکی از اقداماتی که محک با همکاری
پژوهشگاه رویان انجام میدهد ،حفظ باروری بیماران مبتال به سرطان
است .امروز در این گردهمایی بر اهمیت این مسأله تأکید و روشهای
باروری در سرطان به بحث گذاشته شد».
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نخستین مرکز غیردولتی پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز در محک  5000تایی شد
مرحله اول پروژة «مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز
محک» با ثبت  5000نمونه  HLAاز داوطلبان اهداکننده سلولهای
بنیادی خونساز به پایان رسید و نخستین نمونه عملیاتی مسئولیت
اجتماعی در حوزة سلولهای بنیادی خونساز در فاز اول هدفگذاری
محقق شد .محک همواره تالش میکند تا کودکان مبتال به سرطان
امیدوارانه مراحل درمان را طی کنند و خانوادههای ایشان در این
مسیر همة حمایتهاي الزم را برای بازگشت سالمتی فرزندان خود
دریافت کنند؛ از این رو افزایش بخت کودکان نیازمند به پیوند برای
یافتن نمونة سازگار از دغدغههای این سازمان بود .تعداد اندك
نمونههاي موجود در مراکز پذیرهنویسی و بانكهاي داخلي و هزینة
بیش از  5000یورو در مراکز بینالمللی ،ضرورت توسعة مراکز
پذیرهنویسی داخلی را بیشتر ایجاب میکرد .تا اینکه سال گذشته

تنها مرکز غیردولتی پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز کشور
در بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک تأسیس شد.
مرحله اول این پروژه با مشارکت نیکوکارانة مردم ایران به پایان
رسید و هزینه ثبت  5000نمونه  HLAاز داوطلبان اهداکننده
طی قراردادی از سوی بخش خصوصی و در قالب پروژة مسئولیت
اجتماعی با این سازمان مردمنهاد تأمین شد .این سازمان در نظر دارد
ت «مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی
در دومین مرحله از فعالی 
خونساز محک»  5000نمونه  HLAدیگر را تا پایان سال جاری
ثبت کند و ظرفیت مرکز را به  10هزار نمونه برساند .امید است در
این مرحله نیز یکی دیگر از آرزوهای دیرینة محک برای نجات جان
کودکان مبتال به سرطان با همراهی نیکوکاران ایران زمین محقّق
شود و درمان بیماران نیازمند پیوند با دغدغة کمتری صورت پذیرد.
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مراسم معارفه اعضای جدید هیأت امنا محک

شایستهساالری و بهرهمندی از تخصصهای گوناگون در حمایت از کودکان مبتال به سرطان

مراسم معارفة اعضای جدید هیأت امنا محک تیر ماه  1397با
حضور اعضای هیأت امنا و مدیره ،پزشکان و گروه درمانی بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودکان و مدیران این سازمان مردمنهاد برگزار
شد.
بهرهگیری از ظرفیتهای خرد جمعی و جلب مشارکتهای مردمی
یکی از اصول حاکم بر نحوة مدیریت محک است .بر همین اساس
رویکرد بنیانگذاران این سازمان از ابتدا ،فراهم ساختن فرصتی برای
حضور و مشارکت متخصصان و معتمدان عرصة صنعت ،اقتصاد و
پزشکی بوده است تا بتواند همواره با اندیشههای سازنده ،اعتبار و
جایگاه تأثیرگذار این افراد ،در تحقّق مأموریتاش که همانا حمایت
همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان است ،گام
بردارد.
در این خصوص دکتر مردآویژ آلبویه ،رئیس هیأت امنا مؤسسه
و عضو شورای عالی پزشکی بیمارستان محک گفت« :محک در سه

حوزه خیریه ،درمان و تحقیقات در سرطان کودکان در سطوح ملی
و بینالمللی شناخته شده است و طبیعی است که با توسعة خدمات
و گسترش فعالیتهای این سازمان نیازمند بهرهگیری از حضور افراد
متخصص بیشتری در عرصههای گوناگون حرفهای باشد تا بتواند به
بهترین شیوه خدمات درمانی و حمایتی را به فرزندانش در سراسر
ایران ارائه دهد».
دکتر آلبویه با بیان اینکه در سالهای اولیه تأسیس و اداره محک
تنها تعدادی از متخصصان ،با انگیزه کمک به همنوع و به صورت
داوطلبانه ،هیأت امنا این سازمان را تشکیل دادهاند ،افزود« :از آنجایی
که کلیة مسئولیتهای سازمان از تعیین و تصویب خط مشی و برنامه
کلی سالیانه تا تعیین و تصویب برنامهها ،تحت حوزه تصمیمگیری
و نظارت هیأت امناست ،با گذشت زمان و توسعه خدمات محک،
بهرهمندی از دانش و تخصص تعداد بیشتری از متخصصان در
حوزههای مختلف احساس میشد».
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وی با تأکید بر اینکه اعضای هیأت امنا همگی داوطلبانه این
مسئولیت و سمت را در کنار فعالیت حرفهای خود تقبل کردهاند،
ادامه داد« :این مشارکت ،نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی فعاالن
عرصههای مختلف جامعه است و نشان از ظرفیت عظیم جامعة مدنی
در رفع دغدغههای بزرگ جامعه دارد».
بنیانگذار محک :حضور جانشینان شایسته برای گسترش حمایتهای
یکپارچه از کودکان مبتال به سرطان
سعیده قدس ،بنیانگذار و عضو هیأت امنا و مدیرة محک با بیان
اینکه یکی از دغدغههای این مؤسسه انتخاب و حضور جانشینان
شایسته در ترکیب اعضای ادارهکننده و تصمیمگیرنده برای ارائه
خدمات یکپارچه و عادالنه به کودکان مبتال به سرطان سراسر ایران
است ،گفت« :مشارکت در یک حرکت عظیم برای حمایت همهجانبه
از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههای ایشان در سراسر ایران با
وجود چالشها و مسائلی که دارد ،تجربهای ارزشمند و تأثیرگذار
است .از اینکه با حضور چهار نسل از افراد متخصص و نوعدوست
در حرفههای گوناگون جامعه در ارائة خدمات درمانی و حمایتی به
فرزندانمان فعالیت میکنیم ،بسیار خرسندیم و امیدواریم با تداوم
حضور و یاری اقشار مختلف ،نیکوکاران و داوطلبان شاهد سالمتی
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تعدادی بیشتری از کودکان مبتال به سرطان باشیم».
مدیرعامل محک :حرکت از جایگاه مطلوب کنونی به سمت توسعة
سازمانی براساس استاندارهای تأیید شده جهانی
در پایان این مراسم دکتر آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک با
اشاره به ضرورت ایجاد تغییر و بازنگری در فرآیندهای مدیریت
سازمانی در راستای ارتقای عملکرد گفت« :جایگاه و اعتبار محک به
دلیل همراهی و مشارکت تمامی اعضای جامعه همچون نیکوکاران،
داوطلبان ،متخصصان و صاحبنظران و همکارانی بوده است که
همدالنه ،برای تحقق اهداف واالی انساندوستانه همراه روزهای
سخت درمان کودکان مبتال به سرطاناند .این سازمان همواره در
وضعیتهای مطلوب عملکرد خود کوشیده تا به صورت سازمانیافته
به سمت توسعه و دگرگونیهایی حرکت کند که براساس استاندارهای
تأیید شده در سطح جامعة جهانی شناخته میشوند .از این رو بدیهی
است که در طول زمان و با تغییر در نیازها ،ارائة هر چه بهتر خدمات
درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به سرطان در سراسر این سرزمین
در اندیشة ایجاد تغییرات سازنده در فرآیندهای خود باشد».
معارفة اعضای جدید هیأت امنا محک
در ادامة این مراسم اعضای جدید هیأت امنا محک با معرفی خود
از سوابق حرفهای و از انگیزهشان برای فعالیت داوطلبانهشان در جمع
اعضای هیأت امنا سخن گفتند .اسامی این اعضا به ترتیب حروف
الفبا عبارت است از:
 جناب آقای دکتر حسین حداد دیلمی ،جراح و متخصصبیماریهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن
 جناب آقای دکتر خسرو رهبر ،متخصص داخلی و فوقتخصصبیماریهای کلیه (نفرولوژی)
 جناب آقای دکتر محسن روزرخ ،متخصص جراحی عمومی وفوقتخصص جراحی اطفال
 جناب آقای مهندس حبیب رضوی ،فعال اقتصادی سرکار خانم مهندس لیدا شهابیآرا ،دبیرکل اتاق ایران -ایتالیا جناب آقای مهندس شریف نظام مافی ،رئیس اتاق بازرگانیایران -سوئیس و مدیرعامل شرکت صنعتی بولر
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نصب اثر یک هنرمند بینالمللی برای اولین بار در محک

اثری از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان ،اولین هنرمند معاصر که از
سنت ایرانی آیینهکاری استفاده کرده است ،در حمایت از کودکان
مبتال به سرطان به ساختمان طرح توسعه بیمارستان فوقتخصصی
محک اهدا شد .این اثر در مراسمی با حضور هنرمندان و افراد
سرشناسی چون سید محمد بهشتی ،رئیس پژوهشگاه سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛ هادی مظفری ،مدیرکل
دفتر هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
متخصصان حوزه درمان سرطان کودکان ،نیکوکاران و اعضای هیأت
امنا و مدیره محک ،روز جمعه  22تیر ماه ،رونمایی شد .اهدای این
اثر هنری به محک که در سال  2014خلق شده است نشان از توجه
هنرمندان به مسائل جامعه و تالش آنها در رفع این دغدغهها با عمل
به مسئولیت اجتماعیشان دارد.

دکتر فرهی :هنر زیباترین جلوهگاه نوعدوستی
بار دیگر محک با استفاده از ظرفیت جامعه هنری ایران زمین
و اینبار با همراهی نخستین زن هنرمند ایرانی که آثارش به طور
انفرادی در موزه گوگنهایم نیویورک به نمایش درآمده است ،دغدغة
حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان را با نگاهی
هنرمندانه به نمایش گذاشت .در این مراسم «دکتر فربود فرهی»،
عضو هیأت امنا محک ،در رابطه با همراهی هنرمندان برای حمایت
همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان گفت« :باور داریم که هنر
زیباترین جلوهای است که میتواند عظمت بشردوستی مردمان
ایران را در خلق ناممکنها نشان دهد .در محک هر روز شاهد
آرزوهای بزرگی هستیم که به همت بلند یاورانمان گره میخورد تا
شایستهترین خدمات درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به سرطان
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سرزمینمان ارائه شود .این سازمان همواره تالش میکند تا امانتدار
هنر مهر و نوعدوستی نیکوکاران باشد».
دکتر بهشتی :اثری شاخص ،یادگاری برای قدرشناسی از محک
در این مراسم که اهالی هنر برای همراهی این سازمان برای محقق
ساختن تعهداتش در ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتال به
سرطان گرد هم جمع شدند« ،سید محمد بهشتی» ،رئیس پژوهشگاه
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
نیز حضور داشت .او در سخنانی گفت« :آثار هنری منیر شاهرودی
فرمانفرمائیان سهل و ممتنع است .به این معنی که بیان هنریاش با
زبانی ساده و برای هر فردی که با آن مواجه میشود ،قابل درک است.
همچنین قلمموی این هنرمند ،آیینه و زبان هنریاش از جنس نور
است .اثر شاخص کمتر هنرمندی تاکنون در خیریة بزرگ و ارزشمند
محک ،به عنوان یادگاری ،نصب شده است».
وی افزود« :این اثر به خاطر قدرشناسی از فعالیتهای این سازمان
اهدا شده تا هنرمند بزرگی چون منیر فرمانفرمائیان در کاری که
این سازمان انجام میدهد شریک باشد .توصیه میکنم برای اینکه
حالتان خوب شود به این اثر نگاه کنید چرا که درمان درد است .از
آنجایی که محک نیز مأموریتش حمایت از کودکان مبتال به سرطان
و خانوادههای آنهاست این اثر یادگار مناسبی برای این سازمان
محسوب میشود».
علی نقی فرمانفرمائیان :نصب اثر منیر فرمانفرمائیان برای اولین بار در
فضایی عمومی ،خارج از موزه
آثار این بانوی هنرمند در موزههای صاحبنام زیادی در سراسر جهان
از جمله موزه هنر متروپولیتن ،ت ِیتمدرن ،موزة ویکتوریا و آلبرت ،و
گالری هنرهای معاصر کوئینزلند به نمایش گذاشته شده است و اکنون
یکی از آثار ایشان که شامل دو مقرنس و  20مثلث آیینهکاری است
در ورودی ساختمان طرح توسعة بیمارستان محک خودنمایی میکند.
این برای نخستین بار است که اثری از ایشان در فضایی عمومی ،خارج
از موزه و در یک مؤسسه خیریه نصب میشود .علینقی فرمانفرمائیان،
برادر همسر این بانوی هنرمند ،در خصوص اهدای این اثر گرانبها
گفت« :منیر فرمانفرمائیان عالوه بر اینکه هنرمند بزرگی است و
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افتخاری برای کشور محسوب میشود ،در زندگی شخصی خود نیز زن
و مادری نمونه است .او عالوه بر اینکه یک هنرمند بینالمللی است به
عنوان یک زن ایرانی موفق در جهان شناخته میشود که هنرش را
برای رفع دغدغههای اجتماعی صرف میکند».
گلی امامی :جای گرفتن اثری با هدف انساندوستانه در خانة اصلی خود
گلی امامی ،نویسنده ،مترجم و فعال فرهنگی در ادامه این مراسم از
منیر فرمانفرمائیان و تمامی هنرمندانی که با عمل به مسئولیت اجتماعی
خود خدماتی را به جامعه ارائه میدهند ،قدردانی کرد .او از مهربانی و
مهماننوازی این هنرمند خاطراتی را عنوان کرد و ادامه داد« :امروز با یاد
و خاطرة همسرم در محک حضور پیدا کردهام تا از منیر فرمانفرمائیان به
خاطر نصب این شاهکار هنری بر دیوار ساختمان این مؤسسه تشکر کنم.
ی خودش
این اثر با اهداف انساندوستانه خلق شده و اکنون در خانه اصل 
جای میگیرد .هنر میتواند در خدمت بسیاری از مسائل اجتماعی و
حرفهها قرار گیرد .از این رو میتوان شاهد هنرنمایی هنر در برپایی
چنین رویدادها و مراسمهای فرهنگی بود و چه نقشی بهتر از اینکه امروز
با اهدای اثر زیبا و جذاب آیینهکاری منیر فرمانفرمائیان به مؤسسه محک
شاهد درخشش هنر در ساختمانی هستیم که بیماران مبتال به سرطان و
خانوادههایشان از آن عبور میکنند .نصب این اثر در حمایت از کودکان
مبتال به سرطان آشتی و گره خوردن زلف هنر با فعالیتهای سازمان
بینظیری چون محک است و یکی از مبارکترین اتفاقها در تاریخ هنر و
خیریه محسوب میشود».
نویسنده نامآشنا عرصة فرهنگ و ادبیات در ادامه افزود« :روزی نیست
که برای محک آرزوی موفقیت نکنم .اگر از من پرسیده شود سازمانهایی
که در طول این سه دهه اخیر فعالیتشان را آغاز کرده و به درجات زیادی
دست یافتهاند را نام ببرم به طور حتم در ابتدا از محک نام خواهم برد .چرا
که از نظر من علیرغم تمام دشواریهایی که حرفههای گوناگون با آن رو
به رو هستند ،محک کار منحصر به فردی میکند و بیش از اینکه به عنوان
یک سازمان خیریه شناخته شود ،یک اتفاق مهم تاریخی است .به نظر من
اگر در آینده کسی تاریخ پزشکی ایران را بنویسد قطعاً و حتماً از این اتفاق
که تأسیس و فعالیت مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی سرطان
کودکان است ،میبایست به عنوان یکی از شاخصترین دستاوردهای
پزکی این سرزمین نام ببرد».
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سعیده قدس :محک مدیون جامعة مدنی و مردمان بزرگ ایران است
سعیده قدس ،بنیانگذار محک با تجلیل از فعالیتهای
انساندوستانه منیر شاهرودی فرمانفرمائیان بیان کرد« :هر آنچه
محک به آن دست یافته است مدیون جامعة مدنی و مردمان بزرگ
ایران است که ملتی بزرگ و فاخرند .این مراسم هنری با هدف تجلیل
از این هنرمند ارزشمند برگزار شده است که با فعالیتهای هنریاش
همواره میدرخشد .نصب اثر اهدایی ایشان در محک نیز یادگاری
است تا هر روز نقش ارزشمند زنانی که همچون فرشته ،حافظان
فرهنگ این مرز و بوم هستند را به یاد بیاوریم».
آراسب احمدیان :نامگذاری موزه و کتابخانة محک به نام منیر
فرمانفرمائیان
دکتر آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک در این مراسم ضمن
قدردانی از اهدای این اثر ارزشمند ،گفت« :این اولین بار است که
اثری از این هنرمند شهیر ایرانی بر دیواری غیر از دیوار یک موزه
نصب میشود و این مایة افتخار خانواده بزرگ محک است که محل
نصب آن ساختمان این سازمان است .همزمان با این روز نیز محک
با کمال افتخار موزه و کتابخانة ساختمان تازه تأسیس خود را به نام
این بانوی هنرمند و همسر فقیدشان نامگذاری کرد .امید است همراه

با حمایت همهجانبه از هزاران کودک مبتال به سرطان در سراسر
این سرزمین که با حمایت بیدریغ جامعة نیکوکاری ایران صورت
میپذیرد در پنجاهمین سالگرد تأسیس محک ،موزة این مؤسسه نیز
گنجینهای از آثار ارزشمند مفاخر هنری سرزمینمان باشد».
هادی مظفری :اثر نامآورترین هنرمند حوزه تجسمی روی دیوار محک
هادی مظفری ،مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی نیز در این مراسم به موفقیت محک در جلب اعتماد
مردم اشاره کرد و گفت« :امروز روز خوبی برای هنرمندان ایران
است ،چرا که یکی از نامآورترین هنرمندان حوزه تجسمی ،اثر فاخر
خود را به یکی از معتمدترین خیریههای خاورمیانه اهدا کرده است».
مظفری در خصوص اثر نصب شده در ساختمان این مؤسسه افزود:
«این اثر به عنوان ارزشمندترین و گرانترین اثر منیر شاهرودی
فرمانفرمائیان روی دیوار محک نصب شده و این موضوع هر انسانی
را شگفتزده میکند .آثار منیر فرمانفرمائیان از جنس آیینه است و
در آیینه میتوان رویدادها را تکثیر کرد .امید است این آیینهها و
مقرنسها حال خوب کودکان مبتال به سرطان را تکثیر کنند».
مظفری در پایان صحبتهای خود به بزرگترین سرمایه محک،
که اعتماد نیکوکاران است اشاره کرد و گفت« :محک در طول 27
سال فعالیت خود توانسته است اعتماد مردم از جمله هنرمندان را به
سمت خود جلب کند ،مادامی که این اعتماد وجود دارد این سازمان
نیز پا بر جاست».
ایران درودی :باور دارم سرطان قابل معالجه است
ایران درودی ،هنرمند برجستة معاصر که خود اثری هنری به
محک اهدا کرده است ،در خصوص اثر اهدایی منیر فرمانفرمائیان در
حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت« :به نظر من هنر زیباترین
احساس یک هنرمند و بروز عشق به زندگی است .هنر زایدة مهربانی
و عشق است و به طبع این موضوع شامل کارهای خیریه و تقسیم
کردن عشق هم میشود .تعریف دیگر هنر برای من عشق و احترام
است و حضور هنرمندان شاخصی که در مراسم رونمایی از اثر اهدایی
خانم فرمانفرمائیان حضور داشتند نشاندهندة ارزشگذاری این
اقدام انساندوستانه است .همچنین این بانوی هنرمند معرف بسیار
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ارزندهای از هنر ملت ایران در کشورهای خارجی است و من به عنوان
یک هموطن به وجود او افتخار میکنم».
درودی با اشاره به ابتالیش به سرطان و اینکه توانسته با آن مبارزه
کند ،گفت« :تالش میکنم تا داوطلبانه به صورت مادی و معنوی
همراه مؤسسات خیریهای چون محک باشم که در حوزه سرطان
فعالیت میکنند ،چرا که معتقدم سرطان قابل معالجه است و سعی
میکنم تا دیگران را نیز برای کمک کردن و ایجاد بخت ادامه زندگی
به بیماران در این مسیر همراه کنم».
نگار کالنتری :محک بستری برای عمل به مسئولیت اجتماعی
هنرمندان بزرگ در بلندترین قلّهها نیز دغدغههای انساندوستانه
را فراموش نمیکنند .آنها همواره از ابتدای فعالیت محک تا کنون
از یاوران این مؤسسه بودند .نگار کالنتری نقاش و دختر مرحوم
پرویز کالنتری ،نقاش ،طراح ،نویسنده و روزنامهنگار معاصر ،در
خصوص مسئولیت اجتماعی هنرمندان گفت« :هر هنرمندی برای
اینکه بداند در مسیر درستی قرار گرفته ،الزم است به مسئولیت
اجتماعی خود از طریق خیریههای معتمدی چون محک عمل کند.
امروز در این مؤسسه شاهد اقدام منیر شاهرودی فرمانفرمائیان به
مسئولیت اجتماعیاش بودیم .هنرمندی که به بزرگترین رسالت
خود در زندگی ،جامه عمل پوشاند».
پوری بنایی :تأسیس مؤسساتی نظیر محک در تمام نقاط جهان الزم
و ضروری است
پوری بنایی هنرمند پیشکسوت سینما که از همراهان همیشگی
کودکان مبتال به سرطان است ،در ادامه این مراسم به آینده درخشان
محک اشاره کرد و تأسیس چنین مؤسسهای را در سراسر دنیا الزم و
ضروری دانست و افزود« :محک به دلیل جلب اعتماد اقشار مختلف
جامعه جزء خیریههای بزرگ جهان است .از این رو اثر منیر شاهرودی
فرمانفرمائیان به آن اهدا شده است .این موضوع نشان میدهد این
سازمان برای هنرمندان نیز قابل اعتماد است به گونهای که این
افراد مشتاقاند در فعالیتهای آن سهیم باشند .محک آینده بسیار
درخشانی دارد .امید است روزی در نقاط مختلف جهان خیریههایی
نظیر آن تأسیس شود».
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غالمرضا نامی :جلب اعتماد مردم و همراهی هنرمندان با محک
نتیجه عملکرد مطلوب این سازمان است
غالمرضا نامی ،پیشکسوت هنر نقاشی ایران و طراح صحنه و لباس
نیز در خصوص اثر اهداشده به محک گفت« :این مؤسسه خیریه
بسیار فعال است و توانسته اعتماد جامعه را به دست آورد .این اتفاق
نتیجه عملکرد مطلوب و اصولی محک است و به طبع خداوند نیز در
انجام فعالیتهای انساندوستانه به محک کمک میکند .همچنین
این مؤسسه توانسته تا نظر هنرمندان را به خود جلب کند تا آثار
هنری ارزشمندشان را به آن اهدا کنند».
یادگاری کودکان حامی محک به منیر فرمانفرمائیان
در پایان این مراسم منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از اثر اهدایی خود
به محک با آرزوی سربلندی ایران رونمایی کرد .سپس ایران درودی،
نقاش برجسته ،نویسنده و منتقد هنری با بیان اینکه قدردانی از این
هنرمند مسئولیت بزرگی است ،تابلوی نقاشی کودکان حامی محک
که با تکههای آیینه و بازتاب عشق آذین شده بود را به او اهدا کرد.
این مراسم با سنتورنوازی یکی از کودکان بهبودیافته محک که این
هنر را در اتاقبازی و در زمان درمان آموخته بود ،به پایان رسید.
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گفتگو

شبکهای متشکل از سازمانهای مردمنهاد با دغدغة درمان سرطان
ماهیت این شبکه کام ً
ال غیردولتی بوده و بودجه آن از محل کمکهای
مردمی تأمین میشود.

با شکلگیری معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور ،ضرورت ایجاد شبکههایی متشکل از اعضای
فعال سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد حوزه بهداشت و درمان برای
ایجاد ارتباط سازنده با دولت مطرح شد .بر همین اساس «شبکه ملی
تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران» نیز با هدف
کمک به شبکهسازی میان سازمانهای مردمنهاد غیردولتی فعال در
حوزه سرطان تشکیل شد .سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد حوزه
سرطان گرد هم آمدند و ضمن تشکیل یک کارگروه ،اساسنامهای
برای سازمانهای مردمنهاد حوزه سرطان نوشتند و مجوز تشکیل این
شبکه را با کمک وزارت بهداشت از وزارت کشور گرفتند.
دکتر آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک و رئیس هیأت مدیره
شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران
در این گفتگو دربارة این شبکه و برنامههای راهبردی آن توضیح
میدهد.
اولین سؤالی که در خصوص این شبکه ایجاد میشود این است که آیا
مستقل از وزارت بهداشت کشور فعالیت میکند؟
بله ،شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان
ایران تشکیالتی مستقل از وزارت بهداشت است که اعضای آن را
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه سرطان تشکیل میدهند.

در حال حاضر چند سازمان مردمنهاد غیردولتی در این شبکه عضو
هستند؟
 74سازمان فعال در حوزه سرطان در کشور ثبت شدهاند که از
این میان  44سازمان به عضویت این شبکه درآمدهاند و هر کدام از
سازمانهای مردمنهاد غیردولتی ،مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت
مدیره خود را به عنوان نماینده حقیقی معرفی کردهاند .هیأت مدیره
نیز متشکل از اعضای منتخب سازمانهای مردمنهاد است .پس از
اولین جلسه این شبکه و پس از ارائه گزارش هیأت مدیره ،تعدادی
از سازمانها تمایل خود را برای عضویت اعالم کردند .این در حالی
است که سازمانهای عضو این تشکل نیز عضویت خود را برای یک
سال آینده تمدید کردند .اینها نشانههایی مبنی بر ظرفیت مناسب
ایجاد شده در برنامه راهبردی این شبکه است.
با توجه به اینکه تاکنون تنها نیمی از سازمانهای مردمنهاد غیردولتی
به شبکه ملی سرطان پیوستند ،چرا ضرورت پیوستن به این شبکه در
دیگر سازمانها احساس نشده است؟
در زمان تأسیس هر تشکلی ،گروهی به عنوان بنیانگذار به آن
میپیوندند و هستة اولیه آن را شکل میدهند و گروهی نیز پیش
از پیوستن نیازمند دیدن آثار مثبت این تشکل هستند .نباید انتظار
داشت تمام سازمانها از روز اول با تمایل یکسان به یک تشکل نوپا
بپیوندند.
در حال حاضر تمرکز این شبکه بر چه هدف و کارکردی معطوف
شده است؟
حدودا ً یک سال و شش ماه از فعالیت شبکه ملی تشکلهای مردمی
و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران میگذرد و هیأت مدیره ضمن
برگزاری جلسات متعدد تمرکز خود را بر تعیین برنامه راهبردی
شبکه در چارچوب شکلگیری برنامة جامع کنترل سرطان معطوف

گفتگو
کرده است .چرا که این شبکه تصمیم دارد به جای انجام اقداماتی
با اثرگذاری کوتاهمدت ،برنامه راهبردی بلندمدتی را تبیین و تعیین
کند .در این برنامه سؤاالتی با این مضمون پاسخ داده میشوند که
«آیا شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان
ایران با اتکا به ظرفیت تمام اعضا به جلو حرکت خواهد کرد؟» در
نهایت با این رویکرد گام اول برنامة راهبردی آماده و عملیاتیسازی
خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از گامهای مهم برنامه راهبردی ،پیشگیری
از سرطان است .موضوعاتی چون تشخیص و درمان ،درمانهای
تسکینی و مراقبت پس از درمان نیز گامهای بعدی برنامه راهبردی
این شبکه را تشکیل میدهد.
با این حساب اکنون شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه
حوزه سرطان ایران بیشتر روی چه موضوعی متمرکز شده است؟
در حال حاضر بر درمان و آموزش به بیماران و اعضای شبکه
متمرکز شده است چرا که این موضوع اولویت باالتری را نسبت به
دیگر موضوعات در جامعه به خود اختصاص داده است.
به جز برنامة راهبردی به چه موضوعات دیگری پرداخته شده است؟
تصمیمات مقطعی دیگری نظیر شرکت در برنامه هفته ملی
سرطان صورت گرفته است .همچنین شبکه قصد دارد در همکاری
با سازمانهای دولتی و بخش خصوصی نقش مدیریتی را به منظور
تسهیل استفاده اعضا از امکانات موجود ایفا کند.
شبکه باید بیشترین تمرکز خود را بر دغدغة مشترک تمام اعضا
معطوف کند .دغدغهای که آثار بلندمدت آن به نفع بیماران مبتال به
سرطان است .در کنار آن نمیتوان از دغدغههای اعضای این شبکه
نیز غافل بود .این دغدغهها شنیده و برای حل آن راهکارهایی در نظر
گرفته خواهد شد.
این شبکه تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
دستاورد شبکه به دو دسته ملموس و غیرملموس تقسیمبندی
میشود .دستاورد اول تشکیل هیأت مدیره منتخب و معتمد
بیش از  30سازمان مردمنهاد در کشور و دستیابی به یک برنامة
راهبردی یکسان در مدت یک سال و شش ماه است؛ این دستاورد
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به عنوان دستاورد ناملموس مورد توجه قرار میگیرد .اما در خصوص
دستاوردهای ملموس باید بگویم زمانی این دستاوردها آشکار میشود
که برنامه راهبردی شبکه تکمیل و تدوین شود و این شبکه با عضویت
 70سازمان مردمنهاد به فعالیت ادامه دهد .در این صورت میتوان
دستاوردهای آن را حاصل برنامههای راهبردی برشمرد.
از آثار دیگر این شبکه میتوان به محل ارجاع و مشورت قرار
گرفتن از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد .مدتی است که پیشنویس
پویش ملی سرطان توسط اداره کل سرطان وزارت بهداشت تدوین
شده است و از طریق وزارت بهداشت برای شبکه ارسال شده است
تا توسط اعضای آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد .باید بگویم این
اولینباری است که دولت یک طرح ملی را برای بررسی و اظهار نظر
در اختیار گروهی از سازمانهای مردمنهاد قرار میدهد.
آیا شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان
ایران تبادل اطالعات بین سازمانهای مردمنهاد ایرانی و بینالمللی
را تسهیل خواهد کرد؟
شبکه به زودی در اتحادیه جهانی کنترل سرطان ( )UICCعضو
خواهد شد .همچنین در سال جاری پنج سازمان مردمنهاد ،از اعضای
آن ،به عضویت در این اتحادیه درآمدهاند .در حالی که در  10سال
گذشته تنها دو سازمان در حوزه درمان سرطان عضو این اتحادیه
بوده است .با استناد به این موارد میتوان گفت این شبکه تأثیر
بسزایی روی توسعه ارتباطات بینالمللی خواهد داشت.
چشمانداز شبکه برای عملیاتیسازی برنامههای خود چیست؟
در چشم انداز بلندمدت ،شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات
خیریه حوزه سرطان ایران قصد دارد برنامهای را همسو با برنامه
کنترل سرطان که توسط وزارت بهداشت کشور تنظیم میشود،
تبیین کند تا سازمانهای مردمنهاد بتوانند جاهای خالی موجود در
برنامه پویش ملی سرطان را با استفاده از ظرفیت خود پر کنند.
در این همکاری سازنده قرار نیست این شبکه وظایف دولت را بر
عهده بگیرد بلکه فضایی را برای انجام دادن بخشی از فعالیتهای
خارج از وظیفه دولت ایجاد میکند و با حمایت خود ،دولت را در
انجام وظایفش همراهی میکند .به این ترتیب یک برنامة یکپارچه در
کنترل سرطان در کشور به وجود خواهد آمد.
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گزارش

صداقت ،اصالت ،درستکاری و محبت ما را به بلندترین ق ّلهها خواهد رساند

به مناسبت «روز پزشک» مراسم قدردانی از فعالیتهای پزشکان
بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک با حضور اعضای هیأت
امنا و مدیره ،مدیرعامل و پزشکان موظف و داوطلب برگزار شد.

میکشند فراتر از مسائل مادی است .امید است در آیندهای نه چندان
دور با کمک این افراد بتوانیم قدمهای بزرگتری را در حوزه درمان
سرطان برداریم».

مردآویژ آل بویه :مسئولیت پزشکان فراتر از مسائل مادی است
دکتر مردآویژ آلبویه ،رئیس هیأت امنا محک ضمن تبریک روز
پزشک گفت« :یک پزشک از ابتدای تحصیل خود تا ورود به جامعه
مسیر طوالنی را میگذراند .این افراد از خانواده جدا میشوند و برای
اجرای تعهدات خود مشکالت زیادی را پشت سر میگذارند».
عضو شورای عالی پزشکی محک با اشاره به اینکه در بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودکان محک از یک پزشک انتظار میرود
مسئولیتپذیر و فداکار باشد و دانش خود را برای سالمتی و ارتقا
کیفیت زندگی بیماران به کار گیرد ادامه داد« :بنیانگذاران و مدیران
محک از ابتدای تأسیس این سازمان تا کنون فضایی را برای پزشکان
فراهم کردند تا این افراد جایگاه واالی خویش را در جامعه درک کنند.
همچنین پزشکان ،در محک وقت و انرژی زیادی برای درمان کودکان
مبتال به سرطان صرف میکنند .مسئولیتی که این افراد به دوش

جواد کرباسی زاده :در هر شرایطی از کودکان مبتال به سرطان و
خانوادههایشان حمایت خواهیم کرد
دکتر جواد کرباسیزاده ،رئیس هیأت مدیره محک در خصوص
تفاوت محک با سایر مؤسسات خیریه و بیمارستانها گفت« :امروز
در شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد پیام هیأت مدیره محک به
پزشکان و سایر کارکنان این است که ما همواره در کنار شما هستیم و
در هر شرایطی از کودکان مبتال به سرطان ،خانوادههایشان و همچنین
از کارکنان این سازمان حمایت میکنیم».
وی افزود« :در محک باوری وجود دارد که آن را از سایر سازمانها
و مؤسسات متمایز کرده است .آنچه تاکنون در این سازمان انجام
شده حاصل عشق و ایمان است .همة ما در روزهای سخت درمان
کودکان مبتال به سرطان در کنار ایشان و خانوادههایشان حضور
خواهیم داشت».

گزارش
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سعیده قدس :امروز نام محک بر سر زبانها است
در این مراسم سعیده قدس ،بنیانگذار محک با اشاره به اینکه پزشکان
امید مردم هستند و محک از ابتدای تأسیس خود از حضور این افراد
بهرهمند بوده است ،گفت« :در هر مرز و بومی انسانهای آگاه و متفکر،
دغدغههای انسانی دارند .ما توانستیم چرا که باور داشتیم ،صداقت ،اصالت،
درستکاری و محبت میتواند ما را به بلندترین قلّهها برساند .امروز نام
مؤسسه خیریه محک بر سر زبانها جاری است و تنها سرمایة ما اعتقاد به
درستکاری ،صداقت و اصالت و همراهی نیکوکاران است».
آراسب احمدیان :ترکیب هنرمندانه دو بعد حرفهای و معنوی در محک
دکتر آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک با اشاره به کسب مقام
نخست در هشتمین ممیزی  NGO Benchmarkingشرکت SGS
و دریافت نشان طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه ( )IPMAتوسط
خانواده بزرگ محک گفت« :این بار توانستیم با همکاری نیکوکاران و
کسب امتیاز  97/5درصد ،باالترین امتیاز را در جهان کسب کنیم .خبر
خوب دیگر اینکه پروژه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز
نیز با حضور در بخش پروژههای پایدار انجمن مدیریت پروژه موفق به
دریافت نشان طالی این انجمن شد».
وی افزود« :در روزهای سخت درمان فرزندانمان کسب این نتایج
میتواند این خبر را به ما بدهد که فعالیتهای محک منطبق با
استانداردهای بینالمللی است و تالش میکنیم تا در مسیر تعالی و در
راستای کمک مؤثرتر به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان در
سطح ملی و بینالمللی ،توسعة علم در رشته خون و آنکولوژی کودکان
و توجه به مرکز تحقیقات محک گام برداریم».
عظیم مهرور :با عشقی که زیر این سقف جریان دارد ،بحران را پشت
سر خواهیم گذاشت
دکتر عظیم مهرور ،رئیس بیمارستان محک با تبریک روز پزشک عنوان
کرد« :روز پزشک فرصتی است تا در کنار یکدیگر جمع شویم و بدانیم کار
الهی و توأم با عشقی را انجام میدهیم .عنوان پزشک ،عنوان بزرگی است .من
امروز شادم که خدا به همه ما این سعادت را بخشید تا در سازمانی مسئولیت
خود را به انجام برسانیم که در آن پزشک و بیمار رابطه مالی مستقیمی با هم
ندارند و دغدغههای مالی بیماران در این سازمان رفع میشود».

وی افزود« :این بیمارستان و خیریه یک مجموعه بزرگ است که
در آن افراد زیادی در کنار پزشکان تالش میکنند تا یک کودک
مبتال به سرطان درمان شود .باور داریم با عشقی که زیر این سقف
جریان دارد میتوانیم همدل و همگام در راستای خدمت به کودکان و
خانوادههایشان حرکت کنیم».
سرورالزمان تورانی :در مـحک پرستاران دوش به دوش پزشکان
فعالیت میکنند
سرورالزمان تورانی ،سرپرستار بیمارستان محک نیز با اشاره به اینکه
پرستاران در محک دوش به دوش پزشکان فعالیت میکنند ،گفت:
«میدانیم که پزشکان ارزشمندترین دارایی خود ،که همان دانش
و تخصصشان است را برای درمان کودکان مبتال به سرطان به کار
میگیرند .امیدواریم در کنار ایشان بتوانیم برای پیشبرد اهداف محک
گامهای مؤثرتری برداریم».
در پایان این مراسم و پس از پخش کلیپی از کودکان مبتال به
سرطان ،فرزندان محک با روپوش پزشکی که برای آنها دوخته شده
بود در سالن حاضر شدند و یادبود این روز را به پزشکان اهدا کردند.
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ارتقای درمان سرطان کودکان از برنامههای محک است
مسئولیت اجتماعی خود تأمین شد .در این رویداد تخصصی مبانی
علمی نظیر لوسمی حاد (لنفوبالستیک  -میلوبالستیک) در کودکان
و لنفوم نان هوچکین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ســومین كـنگره بـينالـمللي دوســاالنه آنـكولوژي كــودكان
بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق ،با همکاری انجمن خون و سرطان
کـودکان ایران و انـجمن خـون و سرطان کودکان آلمان (،)GPOH
 14تا  16شهریور ماه  1397برگزار شد .در این کنگره دكتر اورزوال
كروتزیک ،فوقتخصص خون و آنكولوژي كودكان در دانشگاه هانوفر
و عضو ( iBFMگروه مطالعاتی بینالمللی  )BFMاز كشور آلمان،
دكتر دریک رينهارت ،فوقتخصص هماتولوژي آنكولوژي كودكان
بيمارستان و دانشگاه اسن و رئيس كميته  AMLدر  iBFMآلمان و
دكتر ژاكلين كلوس ،محقق حوزه سرطان و متخصص زيستشناسي
سلولي از دانشگاه و بيمارستان آمستردام از كشور هلند ،اعضای هیأت
امنا و مدیره محک و متخصصان و پزشکان داخلی و بینالمللی فعال
در معتبرترین بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی حضور داشتند .تمامی
هزینههای برگزاری کنگره توسط حامیان مالی در راستای توجه به

دسترسی آسان به دانش علمی و درمان تمام بیماران مبتال به سرطان
محک به عنوان سازمان مردمنهادی که مأموریتاش حمایت
همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههای آنهاست تالش
میکند با بهرهمندي از جديدترين و کارآمدترين روشها و آخرين
دستاوردهاي علم پزشکي و همچنین با برگزاری رویدادهای تخصصی
و علمی بستر مناسبی را برای انتقال دانش و تجربه در زمينة بيماری
سرطان و همچنین کشف علل بروز بيماری ،روشهای تشخيص،
غربالگری ،پيشگيری و شيوههای نوين درمان ایجاد کند .در ابتدای
این مراسم دکتر مردآویژ آلبویه ،رئیس کنگره و رئیس هیأت امنا
محک ضمن خوشامدگویی به مدعوین این برنامه گفت« :هدف از
برگزاری این کنگره ارتقای دانش و فراهم آوردن دیدی عمیقتر
نسبت به انواع سرطان ،ارائة تجربیات درمانی این حوزه و همچنین
بهرهمندی از نتایج علمی آخرین تحقیقات انجام شده به صورت
کاربردی است».
وی افزود« :امید است برپایی این رویداد تخصصی دوساالنه موجب
ایجاد انگیزه در میان دانشجویان و عالقهمندان حوزه آنکولوژی شود
و دسترسی ایشان را به دانش علمی سرطان در سراسر کشور آسان
کند تا درمان بهتر برای تمامی بیماران مبتال به سرطان ممکن شود».
بهرهمندی از دادههای علمی محک در بخش تحقیقات و پژوهش
حوزه سرطان
«ارائه پیشرفتهترین خدمات درمانی براساس استانداردهای ملی و
بینالمللی»« ،کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و ارتقای شاخص
نجاتیافتگان از درمان سرطان کودکان در ایران»« ،یکسانسازی
خدمات حمایتی در سراسر کشور»« ،اجرای درمان چندتخصصی»،
«تأسیس کلینیک عوارض دیررس درمان» و «پیوستن به پروژه
تحقیقاتی بینالمللی» از جمله برنامههای راهبردی محک است .دکتر

گزارش
آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک درخصوص عملکرد این سازمان
گفت« :محک سازمانی چندتخصصی و مبتنی بر پیشرفتهای روز
دنیاست که در طول  27سال فعالیت خود بیش از  30هزار کودک
مبتال به سرطان را در سراسر ایران تحت پوشش قرار داده است که از
این میان بیش از  17هزار کودک در حال حاضر تحت درمان و بیش
از  6هزار نفر از آنها بهبودیافتهاند».
وی با بیان اینکه بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک
یک پنجم از ظرفیت تختهای آنکولوژی کودک بیمارستانهای دولتی
و دانشگاهی کشور را به خود اختصاص داده است ،گفت« :در بیش
از یک دهه فعالیت بیمارستان ،اطالعات درمانی بیماران در بخش
تحقیقات و پژوهش برای ارتقای دانش حوزه سرطان کودکان به ثبت
رسیده و دادهها و تجربیات با مراکز تحقیقاتی داخلی و بینالمللی
به اشتراک گذاشته شده است ».احمدیان تأکید کرد خدمات درمانی
و حمایتی محک به همة کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی
کودک در سراسر کشور ارائه میشود.
محک بستر مناسبی برای آموزش دانشجویان خون و آنکولوژی
کودک
دکتر حسن ابوالقاسمی ،رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران با
اشاره به همکاری این انجمن با محک و تالشهای این سازمان مردمنهاد
در حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت« :محک پشتیبانی بزرگ
در حمایت درمانی و رفاهی از کودکان مبتال به سرطان است و اقدامات
این سازمان در برگزاری کنگره بینالمللی آنکولوژی بسیار ارزشمند
است .امیدواریم با بهرهمندی از تجربیات تخصصی و به روز در حوزه
سرطان شاهد ساخت داروهای باکیفیت ضدسرطان در کشور باشیم و با
تداوم همکاری با محک در مسیر ایجاد عالقه و انگیزه برای دانشجویان
رشته هماتولوژی و آنکولوژی گام برداریم».
وی با بیان اینکه محک بستر مناسبی برای آموزش دانشجویان
رشته خون و آنکولوژی کودک است گفت« :امیدوارم روزی بتوانیم
با همکاری مشترک محک و انجمن خون و سرطان کودکان ایران
زمینة آموزش تخصصی هر چه بهتر دانشآموختگان این حوزه را
فراهم آوریم».
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بهرهمندی از دانش و تجربیات متخصصان تراز اول آنکولوژی
در این رویداد علمی پروتکلهای به روز مورد استفاده متخصصان
حوزه درمان سرطان که مورد تأیید استانداردهای جهانی است،
مطرح شد .دکتر عظیم مهرور ،دبیر علمی کنگره و رئیس بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودکان محک با اشاره به نقش زندهیاد پروفسور
پروانه وثوق ،بنیانگذار آنکولوژی کودکان در ایران و رئیس فقید هیأت
امنا این سازمان مردمنهاد که طراحی و برپایی این مراسم علمی
دوساالنه به احترام نام علمی ایشان آغاز شده است ،گفت« :نخستین
کنگره آنکولوژی کودکان محک در ابتدا به مناسبت اولین سالگرد فوت
پروفسور وثوق برگزار شد و امروز سومین دوره آن در حال اجراست.
با توجه به اهمیت موضوعات  ALL، AMLو  NHLبا هماهنگی گروه
 iBFMدر آلمان در نظر گرفته شد تا در این کنگره نکات جدید و
مشکالت درمانی مورد بررسی قرار گیرد و فرصتی برای بهرهمندی از
دانش و تجربیات متخصصان تراز اول فراهم شود».
وی افزود« :امیدوارم در مدت  3روز کنگره ،تجارب و یافتههای نوین
در زمینه سرطان به اشتراک گذاشته و بر دانش علمی مهمانان این
کنگره افزوده شود».
آموزش دانشجویان و توسعة دانش پزشکی در حوزه سرطان
محک به دنبال برگزاري نخستین کنگره بینالمللی خون و آنكولوژي
در سال  1393و دومین دوره از این کنگره در سال  1395توانست با
همراهی صاحبنظران در زمینههایی چون تشخیص ،درمان (جراحی،
شیمی درمانی و رادیوتراپی) ،پیوند مغز استخوان و عوارض و اهمیت
مراقبتهای حمایتی در درمان سرطان به غنای دانش پزشکی ،انتقال
تجربیات به روز و آخرین دستاوردهای دارویی و درمانی بیماری
سرطان بیافزاید .دکتر مریم تشویقی ،دبیر اجرایی کنگره و فوقتخصص
بیماریهای خون و سرطان کودکان با بیان اهمیت برگزاری رویدادهای
علمی برای آموزش و اطالعرسانی در خصوص سرطان کودکان و درمان
آن و همچنین آگاهی جامعه گفت« :در این کنگره علمی با گردهمایی
متخصصان حوزه سرطان قصد داریم برای بهبود مدیریت سرطان
کودکان گام برداریم و شاهد بهرهمندی تمام کودکان جهان در توسعه
دانش پزشکی باشیم».
وی با بیان اهمیت حضور دانشجویان پزشکی در این کنگره گفت:

«از جمله اهداف این رویداد علمی ،آموزش دانشجویان پزشکی است
که در قالب نشستهای علمی و ارائه مقاالت تخصصی در خصوص انواع
سرطانهای خون ( )ALL, AML, NHLطراحی شده است».
بزرگداشت بنیانگذار آنکولوژی کودکان در ایران
زندهیاد پروفسور پروانه وثوق ،فوقتخصص خون و آنکولوژی
کودکان و رئیس فقید هیأت امنا محک از ابتدای فعالیت این سازمان
در سال  1370و سپس با آغاز فعالیت بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک در سال  1386تمام سالهای فعالیت حرفهای
خود را به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای حمایت
از کودکان مبتال به سرطان صرف کرد .عضو فرهنگستان علوم
پزشکی ایران با تأسیس بخش سرطانشناسی در بیمارستان حضرت
علیاصغر یکی از بنیانگذاران طب نوین خون و آنکولوژی کودکان
در ایران شناخته میشود .این پزشک فرزانه عالوه بر درمان کودکان
بیشماری از سراسر ایران و جهان ،متخصصان بسیاری را در حوزه
خون و آنکولوژی کودکان آموزش داده است که امروز در زمرة برترین
پزشکان مراکز درمانی ملی و بینالمللی قرار دارند.
محک به منظور پاسداشت مقام علمی پروفسور وثوق و تبادل
اطالعات با متخصصان برتر حوزه سرطان ،برگزاری کنگره بینالمللی
آنکولوژی کودکان را به صورت دوساالنه در دستور کار خود قرار داده
و سه دوره از این رویداد علمی -تخصصی را در سالهای ،1393
 1395و  1397برگزار کرده است.

گزارش
ارائه آخرین دستاوردهای پزشکی در حوزه سرطان كودك
ی تخصصی با مبانی
در ادامه سخنرانيهاي اين كنگره نشستها 
علمی نظیر لوسمی حاد (لنفوبالستیک  -میلوبالستیک) در کودکان
(درمان توکسیتی ،پیوند مغز استخوان ،عوارض دیررس) و لنفوم نان
هوچکین (تشخیص و درمان توکسیستى ،عوارض دیررس) برپا شد .در
بخش نخست اساتيدي همچون دكتر اورزوال كروتزیک ،فوقتخصص
خون و آنكولوژي كودكان در دانشگاه هانوفر و عضو  iBFMاز كشور
آلمان ،دكتر دریک رينهارت ،فوقتخصص هماتولوژي و آنكولوژي
كودكان بيمارستان و دانشگاه اسن و رئيس كميته  AMLدر
 iBFMاز كشور آلمان و دكتر ژاكلين كلوس ،محقق حوزه سرطان و
متخصص زيستشناسي سلولي از دانشگاه و بيمارستان آمستردام از
كشور هلند روشهاي نوين تشخيص و درمان انواع سرطان خون در
کودکان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ادامه عالوه بر پروفسور رینهارت متخصصان هماتولوژی
و آنکولوژی دیگری چون دکتر شهال انصاری ،دکتر محمد پدرام،
دکتر محمد تقی ارزانیان ،دکتر عظیم مهرور و دکتر نغمه نیکطره
درباره پروتکلهای درمانی در بیماران مبتال به لوسمی حاد میلوئیدی
سخنرانی کردند .در بخش دیگر نیز دکتر محمد فرانوش ،فوقتخصص
خون و سرطان کودکان و دکتر بهزاد پوپک به همراه سخنرانان
خارجی حاضر در مراسم به ارائة مطالعه در خصوص پنج بیمار از
مبتالیان به لوسمی حاد پرداختند.
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در روز دوم نیز ،پروفسور ویلهلم ووسمن ،پروفسور اسکار هاس و
دکتر غالمرضا باهوش در خصوص شیوههای نوین درمان سرطان حاد
لنفوئیدی ( )ALLدر کودکان و بزرگساالن به بحث و ارائه تحقیقات
پرداختند .سپس دکتر روالند میسل ،دکتر برهان مرادویسی ،دکتر
بیبی شهین شمسیان ،دکتر مهشید مهدیزاده و دکتر نرجس مهرور
درباره پیوند سلولهای بنیادی خونساز در انواع لوسمیها مطالعات
جدیدی را ارائه دادند.
همچنین دکتر علی احسانی و دکتر یاسمین ابطحی به همراه سه
سخنران بینالمللی دیگر ،جغرافیای ژنتیکی بیماران مبتال به لوسمی در
ایران و شیوههای درمانی سرطانهای درمانناپذیر را مورد بررسی قرار دادند.
در آخرین روز از این کنگره ،پروفسور ووسمن ،دکتر ثمین علوی،
دکتر خدیجه ارجمندی ،دکتر زهره آدینهپور و دکتر مریم تشویقی
در خصوص سرطان لنفوم نانهوچکین به بحث و ارائه مطالعات خود
پرداختند .سپس دکتر بیژن کیخانی و دکتر پیمان عشقی درباره
تشخیص سرطان در مبتالیان به این بیماری سخنرانی کردند .در پایان
نیز از پوسترهای ارائه شده بخش دانشجویی رونمایی شد.
سهم آموزش پیشگیرانه و اطالعرسانی در کاهش نرخ ابتال به سرطان
کودکان
محک به عنوان سازمانی مردمنهاد تالش میکند ضمن حمایت
همهجانبه از فرزندانش در سراسر ایران و در قالب یک کنگره
فوقتخصصي علمي به انتقال دانش و تبادل تجربیات در حوزه سرطان
کودکان بپردازد .این سازمان براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات
جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانوادههای
ایشان در چارچوب استانداردهای بينالمللي میکوشد تا زمینه کشف
علل بروز بيماری ،روشهای تشخيص ،غربالگری ،پيشگيری و شيوههای
نوين درمان ،آموزش پيشگيرانه و اطالعرسانی در کاهش نرخ ابتال به
سرطان کودکان در ايران فعالیت کند.
امید است نتایج برگزاری این رویداد تخصصی و بینالمللی ،ضمن
ایجاد فرصت بهرهمندی از پیشرفتهای علمی در حوزههای درمانی،
تشخیصی و دارویی سرطان کودکان ،موجب استقرار سامانههای نوین
و تخصصی برای ارائه خدمات درمانی چندتخصصی مؤثرتر به کودکان
سرزمینمان شود.
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داستانهای محک

محک ،آرامش و شادی را به قلبهای زیادی بازگردانده است
یادم هست اواخر مرداد ماه بود که به جشن تابستانه در کلبه بازی
دعوت شدیم .دست پسر کوچکم را گرفتم و به آنجا رفتیم .صدای
شادی و هیاهوی بچهها در فضا پیچیده بود .دلم پر کشید ،اشک
شوق مهمان چشمهایم شد .با خودم گفتم این جشن و بازی یک
هدیه به فرزندان محک است و این مهربانی تنها میتوانست که از
قلبهای بزرگ برآید و به دلهای کوچک کودکان بنشیند .در فکر
بودم که ناگهان چهرهای دلنشین و مهربان دیدم ،چهرهای که گویی
از لبخندش تمام گلهای جهان میشکفت .خانم قدس ،بنیانگذار

محک بود .او با نگاه مهربان و مشتاق خود کودکان را مینگریست و
لبخند میزد .آمده بود که از نزدیک شاهد شادی کودکان باشد .در
آن لحظه با خودم گفتم بنیانگذاران محک با بنا نهادن این سازمان
آرامش و شادی را به قلبهای زیادی بازگرداندهاند.آن روز همراه
پسرم با شادی فراوان به خانه برگشتیم .این بهترین خاطرهام پس از
قطع درمان احسان بود.
مادر احسان ،یکی از اعضای گروه والدین داوطلب محک

پرسشهای متداول
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اهدایی غیرنقدی خود را چگونه به محک برسانم؟
کمكهاي غيرنقدي در محك به دو دسته كاالهاي مصرفي و تجهيزات پزشكي تقسيم ميشوند كه شما ميتوانيد برای دریافت لیست اقالم
مورد نیاز با شماره  021-23540تماس بگیرید یا به یکی از دفاتر محک در تهران و کرج مراجعه کنید .براي كليه اقالم غيرنقدي رسيد اهدايي
صادر ميشود و ارزش ريالي آن در حسابهاي مؤسسه منظور میشود.
آیا محک از موی طبیعی برای تهیه پوستیژ (کالهگیس) استفاده میکند؟
در محك به توصيه پزشكان براي حفظ موارد بهداشتي و مسائل مربوط به سالمت كودكان و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنی بدن آنها
در طول درمان ،اهداي مو صورت نميگيرد .اما در صورت نیاز هزینة خرید کاله گیس مصنوعی که مورد تأیید پزشکان باشد توسط محک تأمین
میشود .شما میتوانید برای مشارکت در تأمین این هزینه با شماره  021-23540تماس بگیرید.
چطور میتوانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟
تمامی افراد باالی  18سال که شرایط حضور یک روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه در ساعت کاری ( 8صبح تا  )16:30در محک را داشته
باشند ،میتوانند در محک به فعالیت داوطلبانه بپردازند .لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  23501232بخش داوطلبان محک تماس بگیرید.
آیا محک به غیر از نماد همدردی و تبریک ،تاج گل نیز دارد؟ روش سفارش چگونه است؟
خیر ،محک تاج گل ندارد .در صورت تمایل به سفارش نمادهای همدردی و تبریک محک میتوانید با شماره  021-23540تماس بگیرید و از
این طریق در تأمین هزینههای دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان مشارکت کنید.
چطور میتوانم از محک بازدید کنم؟
امکان بازدید از مؤسسه و بیمارستان محک بر اساس تعهد این سازمان به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر همه ذیربطانش وجود دارد و
عالقمندان به بازدید میتوانند از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10تا  14به مؤسسه مراجعه کنند یا برای هماهنگی در زمان ذکر شده با شماره
 23501210تماس بگیرند.
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جلب مشارکت

به دفاتر پیشخوان محک در مراکز خرید سر بزنید
ممکن است روزهایی برای خرید و تفریح به مراکز خرید برویم و کمی
با دوستان و اعضای خانواده خود وقت بگذرانیم .حاال در کنار گذراندن
اوقات خوش در بعضی مراکز خرید ،میتوانیم به دفاتر پیشخوان محک
که به تازگی شروع به فعالیت کردهاند مراجعه کنیم تا بدون اتالف وقت
و نیاز به مراجعه به مؤسسه ،در مورد محک بیشتر بدانیم و کودکان
مبتال به سرطان را با کمکهایمان همراهی کنیم.
همکاران ما در دفاتر پیشخوان مراکز خرید کوروش ،برج نگار ،سانا،
میالد نور و گالریا در تهران منتظر شما هستند تا به سؤاالتتان پاسخ
دهند و کمکهای نقدی و غیرنقدیتان را دریافت کنند.
نشانی دفاتر پیشخوان مراکز خرید تهران:
 پیشخوان کوروش :تهران ،اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبرمرکزی ،مجتمع تجاری کوروش ،طبقه  ،B2ورودی پله برقیهای پارکینگ.
 پیشخوان برج نگار :تهران ،خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدانونک ،برج نگار ،طبقه همکف تجاری.
 پیشخوان سانا :تهران ،بلوار اندرزگو ،مرکز خرید سانا ،طبقههمکف جنوبی ،جنب پله برقی.
 پیشخوان گالریا :ولنجک ،خیابان سیزده شرقی ،مرکز خریدگالریا ،طبقه همکف ،جنب پله برقی سمت چپ.
برای اطـالع از نـشانی سایر دفاتر ،باجهها و پیشخوانهای محک
میتوانید به سـایت مـحک ( )www.mahak-charity.orgیا
صفحه آخر همین خبرنامه مراجعه کرده و یا با شماره 021-23540
تماس بگیرید.
حمید خانی
مدیر بخش مشارکتهای مردمی

نشانی دفاتر و باجههای محک
 .1شمال تهران:
دفتر مرکزی :انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار شهید َمژدي (اوشان)،
خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک تلفن23540 :
ل نبی ،پالک 23
دفتر کتابی :خیابان شریعتی ،جنب بزرگراه همت ،خیابان گ 
تلفن26412441 :
دفتر برج ملت :خيابان وليعصر ،روبهروي پارك ملت ،نبش كوچه شهيد
انصاری (صداقت) ،برج ملت ،طبقه همكف تجاری ،واحد 36
تلفن22037474 :
دفتر تجريش :ميدان قدس ،ابتدای خيابان دربند ،پالك 9
تلفن22749819 :
دفتر چيذر :ميدان چيذر ،نبش خيابان خراسانی ،پالك  ،28ساختمان برايا،
طبقه سوم ،واحد  11تلفن22201312 :
پیشخوان برج نگار :خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار،
طبقه همکف تجاری
باجه قیطریه :درب شمالی پارک قیطریه ،جنب آبنما ،روبهروی فرهنگسرای ملل
باجه لواسانی :خیابان شهید لواسانی (فرمانیه سابق) ،خیابان آقایی ،میدان
میوه و ترهبار لواسانی
پیشخوان سبحان :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر ،خیابان میرزاپور
شرقی ،خیابان طاهری ،مجتمع تجاری سبحان
پیشخوان سانا سنتر :بلوار اندرزگو ،مرکز خرید سانا ،طبقه همکف جنوبی،
جنب پله برقی
پیشخوان گالریا :ولنجک ،خیابان سیزدهم شرقی ،مرکز خرید گالریا ،طبقه
همکف ،جنب پله برقی
 .2شرق تهران:
دفتر شرق :فلكه اول تهرانپارس ،درب شمالی مركز خريد سپيد ،واحد A9
تلفن77720048 :
دفتر مدنی :چهارراه نظام آباد ،خیابان مدنی جنوبی ،بعد از بیمارستان امام
حسین ،جنب کوچه نور ،پالک  227تلفن77544143 :
پیشخوان اندیشه :سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز
خرید اندیشه ،طبقه منفی 2
باجه آزادگان :میدان رسالت ،بلوار هنگام ،بلوار دالوران ،پارکینگ میدان میوه و ترهبار
باجه هروی :میدان هروی ،بلوار پناهینیا (گلزار) ،میدان میوه و ترهبار هروی
باجه پیروزی :اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید
کالهدوز ،میدان میوه و ترهبار پیروزی
 .3غرب تهران:
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دفتر ستارخان :ستارخان ،سهراه تهران ويال ،خیابان شهيد حمید صفويان
(خيابان چهارم) ،پالك  55تلفن66554081 :
دفتر باستان :ميدان جمهوری ،خيابان جمهوری ،خيابان آذربايجان ،بين
خيابان گلشن و خيابان باستان ،پالك  401تلفن66901900 :
پیشخوان جالل آل احمد :بزرگراه جالل آل احمد ،ابتدای اتوبان کردستان،
میدان میوه و ترهبار جالل (قزل قلعه) ،سالن شماره 1
پیشخوان سمرقند :جنتآباد جنوبی ،مرکز تجاری سمرقند ،درب جنت ،طبقه
همکف  ،Bجنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
پیشخوان کوروش :اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبر مرکزی ،مجتمع
تجاری کوروش ،طبقه  ،B2جنب پله برقی و کافه ویونا
پیشخوان گلستان :شهرک غرب ،فاز  ،1خیابان ایران زمین ،مرکز خرید
گلستان ،طبقه اول ،هسته مرکزی
پیشخوان میالد نور :میدان صنعت ،ابتدای بلوار فرحزادی ،مرکز خرید میالد
نور ،طبقه چهارم ،جنب پله برقی
باجه سردار جنگل :بلوار سردار جنگل ،تقاطع میرزا بابایی ،میدان میوه و ترهبار
سردار جنگل
باجه صادقیه :خیابان ستارخان ،نرسیده به فلکه اول صادقیه ،خیابان  24متری
خسرو شمالی ،میدان میوه و ترهبار صادقیه
پيشخوان فرودگاه مهرآباد :ترمینال  ،4جنب ورودی بازرسی خواهران
 .4جنوب تهران:
باجه بهمن :تهران ،میدان بهمن ،خیابان دشت آزادگان ،جنب فرهنگسرای
بهمن ،میدان میوه و ترهبار بهمن
باجه شهر ری :شهر ری ،بعد از میدان نماز ،میدان شهید غیبی ،سالن اصلی
میدان میوه و ترهبار شهید غیبی
پیشخوان فرودگاه امام خمینی (ره) :ترمینال پروازهای خروجی ،بال شرقی
 .5مرکز تهران:
دفتر سعدی :خیابان سعدی ،چهارراه مخبرالدوله ،کوچه رفاهی ،پالک 21
تلفن33530029 :
استان البرز:
دفتر كرج يک :کرج ،خيابان دانشكده ،جنب دبيرستان دهخدا ،ابتدای كوچه
اوجانی ،طبقه فوقانی بانك تجارت تلفن32220177-026 :
دفتر کرج دو :کرج ،چهارراه طالقانی ،نرسيده به پل آزادگان ،نبش خيابان
مدنی ،ساختمان طوبی ،طبقه  ،6واحد 11تلفن34498537-026 :
پیشخوان مالصدرا :کرج ،انتهای خیابان مطهری ،مرکز خرید مالصدرا
استان فارس:
پیشخوان فرودگاه شیراز :سالن پروازهای داخلی ترمینال شهید دستغیب

