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يادداشت سردبير
برای مقابله با سرطان یکی از مهم ترین عوامل داشتن آگاهی
درباره آن است .ده ،پانزده سال پیش سخن گفتن از این بیماری
در میان افراد خانواده ای که بیمار مبتال به سرطان داشتند نه
تنها معمول نبود که ممنوع بود .اشخاص از ذکر واژه سرطان
اکراه داشتند و اص ً
ال به روی خود و بیمارشان نمی آوردند
که این بیماری را دارد .این طرز برخورد شاید بیش تر از آن
رو بود که سرطان را مترادف با مرگ می دانستند .پیش خود
می گفتند چون نمی توانند برای بیمار کاری بکنند پس بهتر
است سکوت کنند.
این دیدگاه در سال های اخیر تا حدودی تغییر کرده است.
در نسل جوان و میان سال این واقعیت پذیرفته شده که پنهان
کردن چیزی آن را از بین نمی برد .اگر می خواهیم با سرطان
مقابله و آمار مبتالیان و مرگ های مرتبط با آن را کاهش
دهیم یکی از راه های مهم افزایش اطالعات جامعه و عموم
مردم درباره آن است .ممکن است گفته شود شناخت سرطان
و مقابله با آن امری تخصصی است که در حیطه دانش
پزشکان متخصص است .این حرف البته درست است .اما در
این جا منظور ما نه اطالعات تخصصی که آگاهی عمومی در
این باره است .در اغلب موضوع ها ،کتاب ها و مقاله هایی به
زبان ساده و غیر تخصصی وجود دارد که از طریق آن ها
می توان اطالعاتی درباره هر موضوع کسب کرد .با چنین
دیدگاهی بوده که در هر شماره خبرنامه محک مطالبی درباره
تغذیه و بهداشت و ارتباطشان با سرطان درج می شود.
برای گسترش آگاهی خوانندگان از این شماره بخش تازه ای

سخن بنیانگذار
با عنوان «معرفی کتاب» به خبر نامه افزوده شده است .در
این بخش به معرفی کتاب هایی می پردازیم که به زبانی ساده
و برای عموم درباره سرطان و مسائل مربوط به آن نوشته
شده است .امیدواریم معرفی این کتاب ها خوانندگان خبرنامه
را تشویق به مطالعه آن ها و ناشران را نیز تشویق به انتشار
کتاب های بیشتری در این زمینه کند.

بالندگی چیست و انسان بالنده کدامست؟
بالندگی نیازاس��ت ،شاید غریزی که به تدریج در وجود انسان
به واس��طه ذهن س��الم رش��د می یابد .اگر تربیت ذهن ،سالم
نباش��د وبه خطا رش��د کند می تواند برای ف��رد فاجعه آفرین
باشد و حتی مسیر تاریخ بشر را نیز منحرف نماید ،به مصداق
پدیده هایی چون هیتلر ،اسکندر ،صدام و ...
اما اگر درس��ت رشد کند عبارت است از نیاز به محترم بودن،
مورد تحس��ین واقع ش��دن ،متمای��ز ب��ودن و از همه مهم تر
تأثیر گذار بودن در جامعه ومحیط خود.
داستان تمدن از همین نقطه آغاز می شود ،تو نمی توانی مانند
پروانه ی��ا پلنگ در جنگل خودت به دنی��ا بیایی و تنها بمیری
بدون آن که هی��چ تغییر مثبتی در محیط ایجاد کرده باش��ی.
آبش��خور زیباترین استعداد های بش��ری چون هنر ،نیکویی،
کار آفرینی ،مدیریت ،عشق ورزی ،سازندگی ،اختراع ،نوآوری
و ...نیز از همین نیاز است.
در ط��ول تاریخ در جوامعی که فرصت رش��د و اعتال از فرد
گرفته می ش��ود و انس��ان ابزار گونه بار می آید می بینیم که
انس��ان بالنده و بالندگی انس��ان چه اندک مشهود است و در
مقابل آن جا که فرد با معیار تاثیرگذاری س��نجیده می ش��ود
چه معجزاتی که حادث نمی ش��ود و بیشتر بالندگان جهان از
آنجایند.
پارادوک��س در این واقعیت اس��ت که در اغل��ب فرهنگ های
ش��رقی یا غربی خودنمایی به اندازه فرهنگ ما مذموم نیست
ولی در ضم��ن در هیچ کجا نیز ف��رد این همه در تالش برای

ارائ��ه تصویری مجازی از خود نیس��ت به ویژه اگر پا از دهه
شصت فراتر نهاده باشد ،ما را به جان سخن می رساند.
اگ��ر نمایاندن خودی کامل ،زیبا ،نیکو و خردمند موثر و خوب
اس��ت ،چرا نباید آن را جدی بگیریم و تا قبل از دهه ش��صت
عمر و بعداً هم ادعائی واقعی برای ارائه داشته باشیم ،مثل هر
نیک��وکار یا مددکار یا جوان محکی که بعضی از آن ها امروز،
اواخر دهه چهل را می گذرانند ،علی رغم خانواده ،تحصیالت،
ث��روت و موقعیت ه��ای خرد محکی ب��ودن را مهمترین دلیل
بالندگ��ی خود م��ی دانن��د .الزم می دانم ب��رای جلوگیری از
بی راهه رفت��ن ذهن خواننده که مبادا تصور کند هدف از این
گفتارتبلیغ برای محک اس��ت ،ذکر می نمای��م که این تنها یک
مث��ال بود وگرن��ه کهریزکی بودن ،بهنامی ،عصای س��فیدی،
رعدی ،محیط زیستی ،کودکان ،زنان وغیره و غیره همه صدها
نام پرش��کوه اس��ت که امکان دسترس��ی به خودی بالنده را
در س��رزمین ما فراهم می آورد که انس��ان می تواند درمی،
قدمی یا قلمی س��رمایه گذاری نماید .انسان بالنده کسی است
که آمدن ورفتنش در س��ایه تولید معن��ی یابد ،تولید می تواند
گل ،درخت ،عش��ق ،نان ،دارو ،عل��م ،صنعت ،صلح ،هنر ،ادب،
امنیت و گاه فقط مهربانی وشادی باشد.
سعیده قدس
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سخن مدیر عامل
محك در سال  1389با خانواده اي بزرگ تر از سال قبل
فعالیت خودرا آغاز نمود ،خ ّيرين بيشتر ،داوطلبان بيشتر،
كارمندان بيشتر و متأسفانه كودكان مبتال به سرطان بيشتر،
اين خانواده صميمي را بزرگتر نمودند .اما آن چه باعث
دل گرمي هميشگي محك است آن است كه اين بزرگ شدن
به نوعي است كه نيازهاي كودكان معصوم مبتال به سرطان
تأمين مي گردد و آن ها مي توانند اميدوارانه آینده را نظاره
كنند و خانواده هاي آنان ديگر دل نگراني از تأمين هزينه هاي
سنگين درمان نداشته باشند ،زيرا خانواده اي بزرگ در تالش
است تا آن ها جز به درمان كودك خود فكر نكنند.
شايد بتوان سال  1389را براي محك سال شكوفايي هنر
ناميد زيرا دو رویداد مهم هنري در بهار امسال در محك
انجام گرفت .نخست نمايشگاه نقاشي با عنوان “صد نقاش
و يك هدف عاشقانه” كه به صورت مشترك توسط محك و
مؤسسه بهنام دهش پور انجام شد و اهمیت آن فقط در ابعاد
هنری اش خالصه نمی شد بلکه این حرکت به عنوان همکاری
موفقیت آمیز دو موسسه خیریه قابل طرح است .دوم برگزاری
سومين فستيوال موسيقي كالسيك محك بود که نداي زيبا و
جاودانه اي را در زیر سقف بيمارستان محك فراهم آورد كه
پيام عشق ،همت و نوع دوستي ياوران گران قدر محك را به
گوش كودكان تحت درمان در اين بيمارستان رسانيد .اين
مهم میسر نمی شد مگر با مشارکت شما .تحقق آرزوهاي
بزرگ محك براي آينده نیز با یاری و حمایت همه جانبه شما
امکان پذیر خواهد بود.
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یادبود

اخبارمحک

دفتر محک در کرج افتتاح شد

« افسانه محک »
در زمانی نه چندان دور افسانه ای با دو دختر و همسرش
در سرزمینی دور زندگی می کردند و گه گاه به سرزمین
خود سر می زدند و معتقد بودند که باید خاک وطن و مردم
وطن را دوست داشت .یک روز به خراسان جنوبی رفتند
و گران بها ترین واژه زندگی هر کودک یعنی آموختن را با
ساختن مدرسه ای به کودکان هدیه کردند .همان کودکان در
همان مدرسه ها که امروز دکتر ،مهندس ،نویسنده ،شاعر
شده اند همه شان آن روز اول پاییز را خوب به خاطر دارند که
زنگ مدرسه شان را بانویی زد که افسانه نام داشت .افسانه
داشتن یک مدرسه را برای آن ها ممکن ساخته بود .همین بانو
با فکر زیبایش و کمک همسرش در پی رویایی صادقانه آرزو
کرد که مکانی برای کودکان مبتال به سرطان بسازد زیرا او
درد این بیماری را داشت و می دانست تحمل این درد برای
کودکان سنگین است .او درد خود را هدیه خداوند به خود
می دانست تا از این طریق به درد و رنج گروهی دیگر آگاه
گردد .آرزوی افسانه در ساخت بیمارستان فوق تخصصی
محک متجلی گردید.
ساختمان به طبقه دوم رسیده بود که افسانه با حال بیمار به
ارتقاعات دار آباد آمد تا از نزدیک تحقق آرزوی خویش را
ببیند .هزار افسوس که بیماری مجال نداد تا او پایان ساخت
این معبد سپید عشق را بر ارتفاعات سبز شمال تهران ببیند.

رایمان داریم که لبخند شادمانه کودکان واحساس امنیت
و رضایتمندی والدین آن ها شادی بخش روح اوست .در 25
خرداد ماه امسال در دهمین سالگرد او همه دوستان محک
گردهم آمدند و یادها و یادبودهای این افسانه نازنین دوباره
در ذهن و دل و دیده همه جوانه زد.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و باتمام افق های باز نسبت داشت
و لح ِن آب و زمین را چه خوب می فهمید.
صداش
به شکل حزن پریشان واقعیت بود.
و پلک هاش
مسیر نبض عناصر را
به ما نشان داد
و دست هاش
هوای صاف سخاوت را
ورق زد
و مهربانی را
به سمت ما کوچاند
به شک ِل َخ ِ
لوت خود بود . . .

دفتر جلب کمک های مردمی محک در کرج  15اردبیهشت ماه
با حضور گروهی از خ ّیران و مدیران محک افتتاح شد.
ساختمان این دفتر توسط دکتر عباس خالصی یکی از خ ّیران
قدیمی محک اهدا گردید و توسط آقای احمد طاهباز ،حسن
احمدی نیا ،رضا صلح جو (ساعت چی) و خانم ها سیما و
سایه توجه ،تجهیز شده است.
سعیده قدس بنیانگذار محک ،استاد ذوالفنون و چند تن از
مدیران و خ ّیران محک در این مراسم حضور داشتند .آراسب
احمدیان مدیر عامل محک درخصوص اهداف ایجاد این پایگاه
در شهر کرج گفت :گسترش دامنه مخاطبان ونیکوکاران
وپایدار کردن روابط آنان یکی از مهم ترین اهداف محک است
که این مهم ،از طریق اطالع رسانی و جذب کمک در دفاتر
مختلف این موسسه خ ّیریه تحقق می یابد .وی افزود :اطالعات
در مورد نحوه ی ارایه خدمات به کودکان مبتال به سرطان،
عملکرد ،برنامه ها و اهدف آینده این موسسه با توجه به اصول
شفافیت و پاسخگویی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
الزم به ذکر است در این دفتر به جمع آوری و توزیع قلک،
عضوگیری ودیگر فعالیت های جذب کمک های مردمی پرداخته
می شود .به امید آن روز که محک با یاری خ ّیران و داوطلبان در
تمام نقاط ایران پایگاهی برای تسریع کمک به بهبودی کودکان
مبتال به سرطان و ایجاد آرامش خانواده هایشان داشته باشد.
بی شک از این طریق ،هیچ کودکی از عدم دسترسیبه امکانات
درمان فوت نخواهد کرد.
نشانی دفتر کرج :کرج ،چهارراه دانشکده ،جنب مدرسه دهخدا،
طبقه فوقانی بانک تجارت .شماره تماس0261 - 2220177 :
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اخبارمحک

افتتاح انجمن والدین در محک

محک با حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان سعی در
تسکین آالم جسمی و روحی آن ها و خانواده هایشان دارد و
از طریق عضویت و ارتباط با سازمان های تحقیقاتی بین المللی
در گسترش و تبادل اطالعات در جهت بهبود کیفیت زندگی
کودکان مبتال به سرطان می کوشد .از این رو ،محک از سال
 2000میالدی به عضویت سازمان « »ICCCPOدرآمد و هر
ساله ،نمایندگان محک در اجالس سالیانه این سازمان شرکت
کرده تا دستاوردهای علمی– تخصصی خود در رابطه با ایجاد
امکانات و تسهیالت درمانی برای کودکان مبتال به سرطان را
به مشارکت گذارند »ICCCPO« .کنفدراسیون والدین کودکان
مبتال به سرطان است که فعالیت خود را از سال  ،1994با
هدف دستیابی به امکانات پیشرفته در زمینه درمان کودکان
مبتال به سرطان ،ارتقاء سطح آگاهی و تبادل دانش تخصصی
پزشکی بخصوص در جوامع در حال توسعه آغاز کرد.

اخبارمحک
انجمن والدین کودکان محک عضو کنفدراسیون والدین است
که از آذرماه سال گذشته به همت بخش خدمات حمایتی محک
با اعتقاد به این باور که والدین کودکان مبتال به سرطان با
توجه به “درد آشنا بودن” می توانند بهترین راهنما برای
والدینی باشند که به تازگی متوجه بیماری فرزندشان شده اند
و در بحران بی خبری آینده به سر می برند فعالیت خود را
آغاز کرده است .اعضا اولیه این انجمن 10نفر از والدین اند.
با برگزاری جلساتی با بخش روانشناسی و مددکاری در
خصوص مشکالت والدین ،نحوه برخورد والدین با بیماری و
نحوه برخورد با کودک بیمارآموزش الزم داده می شود و با
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توجه به این که خود این والدین نیز با این مسائل آشنا هستند،
می توانند حس دیگر والدین را بهتر درک کنند .در مرحله اول
والدین عضو انجمن نحوه همراهی و برخورد با کودک ،دیگر
اعضا خانواده وتیم کمک کننده را طبق آموزش وتجربه خود
به دیگران انتقال می دهند .در مرحله دوم این انجمن قصد دارد
فیلم آموزشی با کمک بخش داوطلبان بسازند که پاسخگوی
سوالهای بی شمار افرادی که تازه فرزندشان به سرطان مبتال
شده اند باشد .تمام فعالیت های این انجمن ،کمک در جهت
بهبودی ارتباط بین والدین کودکان مبتال به سرطان و گروه های
درمانی و بهینه سازی زندگی کودکان مبتال به سرطان است.
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روز پرستار در محک
اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن در محک
اعضاء اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران  13اردیبهشت ماه
به محک آمدند و ضمن بازدید از قسمت های مختلف
بیمارستان محک در زمینه همکاری با محک گفتگو کردند.
اعضای هیات مدیره محک ،سعیده قدس ،دکتر کرباسی
زاده ،پریوش الجوردی ،مهندس پور فالح مشاور ارشد
مدیر عامل محک ،سهیال شیبانی ،پارسوآ سلحشور و تنی
چند از اعضا اتاق بازرگانی جابر انصاری ،هوشنگ فاخر،
غالم حسین شافعی و مرعشی در این دیدار حضور داشتند.
آراسب احمدیان مدیر عامل محک به بیان عملکرد و اهداف
این مؤسسه از ابتدا تا کنون پرداخت .اعضای اتاق بازرگانی
صنایع ومعادن ایران هدف از حضور خود در محک را احیا
سنت نیکوکاری و گسترش آن بیان کردند و در این جهت
یکی از اهداف اصلی خود را آشنایی با مراکز خیریه و کسب
اطالعات از عملکرد این سازمان ها و همچنین معرفی این گونه
مؤسسات با انسان های نیکوکار دانستند.

مراسم بزرگداشت مقام پرستار  31فروردین همزمان با روز
پرستار با حضور کارکنان داوطلب بیمارستان محک ،جمعی
از اعضا هئیت مدیره ،مدیرعامل و بنیانگذار محک در تاالر
آمفی تئاتر محک برگزار شد.
سعیده قدس بنیانگذار محک ضمن قدردانی از مقام شامخ
پرستار گفت « :هر کس رفتار این فرشته های سپید پوش را با
کودکان بیمار در بخش های مختلف بیمارستان مشاهده کند
فرشته بودن این انسان های آسمانی را تصدیق می کند .کودک
درحال شیمی درمانی ،پرتودرمانی ،پدر و مادر پریشان و ...
در چنین وضعیتی این دانش و درایت و نگاه نوازش گر
پرستاران است که حامی قلب و جان آن ها می شود .ارزش
فعالیت پرستاران را با هیچ مقیاسی نمی توان سنجید و
نمی توان با هیچ هدیه مادی از آن ها قدردانی کرد ،ولی معتقدم
که تالش شما بزرگواران در کائنات ثبت می شود».
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در ادامه پروفسور وثوق رئیس هیات امنا گفت« :بدون
حضور پرستار کار هیچ پزشکی به ثمر نخواهد رسید ».سپس
سرور الزمان تورانی ،مترون بیمارستان محک ،پرستاران را
به عنوان بخش اصلی پیکره درمان قلمداد کرد و به ارائه آمار
رضایت مندی بیماران از کادر پرستاری پرداخت .این آمار
نشانگر رضایت بسیار باالی بیماران در بخش های درمانی
بود .سپس پریوش الجوردی عضو هیات  مدیره محک از
پرستاران خواست تا در یک جمله فعالیت پرستاری در محک
را شرح دهند و مبلغ  100هزار تومان جایزه برای جمله برتر
تعیین کرد.
در پایان مراسم ،بانک اقتصاد نوین با آگاهی به ارزشمندی
مقام پرستار در جامعه 12 ،کارت هدیه به مبلغ  500هزار ریال
با قرعه کشی به پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان
محک اهدا کرد.
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اولین همایش بین المللی زمین شناسی پزشکی
«اولین همایش بین المللی زمین شناسی پزشکی» به همت
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از
بیست و چهارم تا بیست و ششم خرداد برگزار شد .این همایش
مجوز انجمن بین المللی
که برای نخستین بار در ایران با ّ
زمین  شناسی پزشکی ( )IMGAبرگزارشد ،مورد حمایت
سازمان ها و نهاد های مرتبط با مطالعات زمین شناسی پزشکی
کشور نیز قرار گرفت .این همایش صبح روز  24خردادماه در
آمفی تئاتر سازمان زمین شناسی با حضور جمعي از استادان،
دانش پژوهان و محققان علوم پزشكي و زمين شناسي از
كشورهاي عضو اكو ،عراق ،چين ،جمهوري چك ،جمعي از
مقامات اجرايي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي،
مسئوالن کميسيون ملی يونسکو ،سازمان حفاظت از محيط
زيست ،محک ،شرکت مهندسي آب و فاضالب ،سازمان انرژي
اتمي ،مرکز تحقيقات محيط زيست ،مرکز تحقيقات گوارش و
کبد ،موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان
دامپزشکي کشور و مسئوالن سازمان زمین شناسی افتتاح شد.
فرح رحماني مجري پروژه زمين شناسي پزشكي سازمان
زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور و دبیر همایش ،گفت:
«اين رشته دانشي ميان رشته اي است كه شاخه هاي مختلف
علوم پايه از جمله زیست شناسی ،شيمي ،فيزيك ،رياضيات،
آمار ،كشاورزي ،علم آب و هوا ،کاني شناسي ،زمين شناسي
و علوم پزشکي همچون سم شناسي و اپيدميولوژي و
همه گيرشناسي و پزشكي جغرافيايي را نيز در بر مي گيرد.
ژئوشيمي پزشكي و مشخص كردن ناهنجاري و توزيع

آالينده هاي طبيعي در زمين ،استفاده از سامانه ی اطالعات
جغرافيايي ،آناليز نمونه هاي محيط هاي مختلف زمين شناسي
پزشکي و تلفيق داده هاي مربوطه با اطالعات پايه ژئوشيمي
و زمين شناسي و در نهايت کشف ارتباط بين فرايندهاي
زمين شناختي موثر در توزيع عناصر سمي و ضروري در
محيط و ايجاد بيماري هاي مختلف و ارائه گزارش به مراجع
قانونگذار سالمت در کشور براي برنامه ريزي هاي کالن و
راهبردي از اهداف اصلي اين مطالعات محسوب مي شود.
در اين راستا سازمان زمين شناسي ایران هم سو با ديگر
سازمان هاي زمين شناسي پيشرفته بخش زمين شناسي
پزشکي را ایجاد كرده است .اين بخش در کار گروه هاي
تخصصي مختلف انجام چندين طرح ملي ،بين المللي،
استاني و موضوعي را در دستور کار خود قرار داده است.
نتايج حاصل از اين طرح ها به مراکز تحقيقات پزشکي و
سياست گذاران بهداشت و سالمت جامعه ارائه شده است».
وی در ادامه گفت« :بديهي است انجام طرح هاي بين رشته اي
مستلزم ايجاد همکاري هاي چند سويه و استفاده از خدمات
تخصصي است و با این همکاری ها و ارتباطات گام هاي
بلندي در جهت اهداف کالن کشور برداشته خواهد شد .مديريت
زمين شناسي پزشکي نيز از ابتداي فعاليت خود اقدام به ايجاد
ارتباط گسترده و تخصصي با کليه ارگان ها و سازمان هاي
مسئول در امر سالمت كرده و با عقد تفاهمنامه و اجراي
پروژه هاي مشترک به اين امر پرداخته است .در اين خصوص
طرح هايي در حال انجام است از جمله تهیه حدود  8اطلس
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در زمینه زمين شناسی دامپزشكي و زمين شناسي پزشكي در
سطح استان ها كه به بررسي ارتباط بين توزيع پتانسيل هاي
معدني و منابع معدني با شیوع بيماري هاي دامي وبیماری های
مشترك انسان و دام و سرطان ها مي پردازد .براساس اين
پژوهش ها و مطالعات می توانیم نتایج بدست آمده را به مجامع
و مراكز پزشكي كشور ارائه كنيم تا با استفاده از آن ها بتوانند
درزمینه مسائل مختلف بهتر تصمیم گیری وبرنامه ریزی کنند.
دو اطلس زمين شناسي پزشكي «توزيع پتانسيل هاي معدني
و شيوع سرطان ها در كل كشور» و «توزيع پتانسيل هاي
معدني و شيوع بيماري هاي مشترك انسان و دام» از جمله
اين اطلس ها بوده كه با دقت و صحت و مقياس دقيق ترسيم
شده اند .اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در خاورميانه ،اجراي
طرح هاي زمين شناسي پزشکي در کشورهای عضو اکو
و تدوين اطلس نقشه هاي ژئوشيمي پزشکي به سازمان

اخبارمحک
زمين شناسي ايران به عنوان نماينده و مسئول انجام تحقيقات
و پژوهش هاي منطقه اي در خاورميانه واگذار شده است.
رحمانی در خاتمه گفت :شناسايي ريسک عوامل محيطي و
راه هاي کاهش خطرات ناشي از عوامل ژئوژنيک (زمين زاد)
و آنتروپوژنيک (انسان زاد) در سالمت عمومي جامعه،
توجه سياست گذاران سالمت جامعه به علوم زمين،
افزايش ّ
ارتقا جايگاه کاربردي علوم زمين و تبادل اطالعات در
زمینه جديدترين يافته ها در مورد علل زمين محيطي ابتال به
بيماري هاي مزمن از جمله اهداف برگزاري اين همايش است.
آراسب احمدیان مدیر عامل محک در مراسم افتتاحیه این همایش
ضمن معرفی محک و فعالیت های این موسسه در سه حوزه
پژوهش ،خیریه و درمان در خصوص فعالیت های مشترک
در زمینه زمین شناسی پزشکی تاکید کرد و گفت :از فعالیت های
عمده محک انجام پروژه های تحقیقاتی است .قرارداد همکاری
دو جانبه پژوهشی با انستیتو کانسر ایران ،انعقاد کنوانسیون
همکاری تحقیقاتی با انستیتو گوستاوروسی در فرانسه،
انعقاد کنوانسیون همکاری تحقیقاتی با پژوهشگاه رویان،
انعقاد کنوانسیون همکاری تحقیقاتی با پژوهشگاه ابن سینا از
جمله فعالیت های مشترک محک با سایر موسسات است .وی
اظهار امیدواری کرد پروژه مشترکی توسط محک و سازمان
زمین شناسی پزشکی انجام گیرد .احمدیان گفت :تمام مباحث
مطرح شده در این همایش به سرطان ختم شد و جالب است بدانید
هنگامی که یک کودک مبتال به سرطان به محک مراجعه می کند
میانگین هزینه درمانش  40میلیون تومان می شود .با بررسی
مسائل محیط زیست و زمین می توان از بروز این بیماری
پیشگیری و این هزینه را صرف پژوهش در این زمینه کرد.

وی در پایان گفت :باعث
تعداد مراجعان به
که
محک کم شود .محک یکی
تحقیقات در حوزه راه های

خرسندی بسیار ما می شود
بیمارستان فوق تخصصی
از ذینفعان اصلی در زمینه
پیشگیری از سرطان است.

زمین شناسی پزشکی چیست؟
زمين شناسي پزشكي علم بررسي تاثير عوامل
زمين شناختي بر سالمت انسان و ساير موجودات زنده
است .با نگاهی به اسناد و مدارک پزشکی بدست آمده از
تمدن های کهن در می یابیم اين علم قدمتي طوالني دارد،
اما ،علم زمين شناسی پزشکی در دهه اخير به عنوان
يکی از شاخه های منشعب شده از علوم زمين تولدی
دوباره يافته است.
امروزه تاثير متقابل میان انسان و زمین به خوبی آشکار
شده است .همه عناصري كه در طبيعت يافت مي شوند
هر كدام به نحوي در زندگي موجودات زنده نقش دارند.
وجود بعضي از آن ها براي سالمت انسان و ساير
موجودات زنده الزم و ضروري است اما بعضي ديگر از
عناصر حتي در مقادير كم مي توانند براي موجودات زنده
مضر و حتي كشنده باشند .آشکار شدن جنبه کاربردی
علم زمین شناسی پزشکی در تامین سالمت انسان،
منجر به تعامل گسترده اي ميان دانشمندان علوم زمين
و پزشكي در سراسر جهان شده است.
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لزوم مطالعات زمین شناسی پزشکی در کشور
كشور ايران به لحاظ وضعيت زمين شناسي و جغرافيايي
يكي از مناطق مستعد جهت شيوع بيماري هاي ژئوژنیک
مي باشد .در دهه هاي اخير توسعه فعاليت هاي صنعتي،
معدني و گسترش شهرها وساخت و ساز و عدم
رعايت استانداردهاي زيست محيطي ،بر ميزان بروز
بيماري هاي با منشاء محيطي افزوده است .وجود
آمارهاي مستند در مورد ابتال به بيماري هايي چون
فلورسیس ،ارسنوکوزیس و  ...كه به صورت پراكنده
از نقاط مختلف كشور گزارش مي شود ،ريشه در تنوع
موقعیت زمین شناسی ایران ،پراکندگی پتانسیل های
معدني و  ...دارد و این آمارها ضرورت انجام تحقيقات
در اين رشته نوپاي علمی را نشان می دهد كه با توجه
به شمار كثير محققين و عالقمندان اين رشته قابل
انجام است شناخت منشا محيطي بيماري ها در سطح
ملي و فرا ملي امري ضروري است که باید سرلوحه
برنامه ریزی های سیاست گذاران سالمت کشور قرار
گیرد .از این میان می توان از «كمربند سرطان مري
آسياي ميانه» نام برد كه از استان هاي شمالي كشور ما
می گذرد و ساالنه تعداد زيادي را به كام مرگ كشانده و
هزينه فراواني به كشور تحميل کرده است.
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زندگي به همه مبارزان کوچک محک  20مي دهد
پسرها مسافت جلو بيمارستان را مي دويدند و دخترها کمي
آرام تر و با دقت بادبادک ها را به آسمان مي فرستادند .
سهيل با لباس سربازي آمده بود و درست مانند يک سرباز
کوچک مبارز بادبادک بازي مي کرد و ايلجان که از باکو به محک
آمده بود به زبان ترکي فرياد مي زد «خدايا بره باال» .نگار در
گوش بادبادکش آرزو خود را گفت و نخ بادبادکش را رها کرد و
ما هم در گوش بادبادک محک آرزوي سالمتي براي تمام کودکان
محک کرديم .

بسياري از کودکان قبل از
ساعت مقرر از شهرستان ها
و بيمارستان هاي ديگر با
لباسهاي مرتب و موهاي
شانه زده همراه خانواده خود
بي تاب و ذوق زده در محک
حاضر شدند.

جشن پايان سال تحصيلي کودکان تحت حمايت محک 28
خرداد ماه سال جاري در سالن آمفي تئاتر محک برگزار شد.
اين مراسم هر ساله توسط داوطلبان و مددکاران محک به
منظور تشويق کودکان مبتال به سرطان به تحصيل ،شاد
زيستن و بالندگي برگزار مي شود.

در ابتداي جشن کودکان با
بادبادک هاي و فرفره هاي رنگي
به فضاي خارجي بيمارستان
رفتند ،اين بادبادک ها و فرفره ها
توسط يکي از خيران محک تهيه
شده بود.
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بعد از دويدن و بادبادک بازي بچه ها به سالن آمفي تئاتر
بازگشتند .قلقلي شخصيت محبوب و دوستان داشتني بچه ها
با اجراي برنامه ای شاد و مفرح همه کودکان را به شوق و
ذوق آورد .سپس عمو فرهاد با نواختن آهنگ هاي شاد و
خواندن آهنگ هاي محلي ،شادي کودکان را تکميل کرد.
در انتها کودکان با ساندويچ هاي خانگي که داوطلبان مددکاري
تهيه کرده بودند پذيرايي شدند .به همه کودکان محک که در
حين جنگيدن با بيماري درس هاي خود را خوب خواندند نمره
 20زندگي را مي دهيم.
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گفت و گو با دکتر آل بویه
او متولد  1317در تهران است .پرداختن وی به نقاشی و
ادبیات در سنین جوانی و تسلط کامل بر ادبیات آلمانی
و انگلیسی به ما یادآوری می کند داشتن تخصص در یک
حرفه خاص ،به تنهایی نمی تواند نیازهای درونی انسان
ها را برطرف کند .هنر ،در کنار کار و حرفه اصلی هر فرد
می تواند وی را برای نیل به اهداف متعالی کمک کند.

دکتر مردآویژ آل بویه فوق تخصص خون و آنکولوژی
و از پایه گذاران و یاوران همیشگی محک و عضو
هیأت امنای این موسسه می باشد .نام او را که
می شنوید ،ناخودآگاه ذهنتان به اولین سویی
که روانه می شود ،تصور تاریخ غنی و پر افتخار
ایران و ایرانی است .آنگاه اگر بدانید این نام،
متعلق به چه فردی است ،مطمئن می شوید که
صاحبش ،آنقدر ویژگی های با ارزش دارد که
نمونه ای شود برای افتخار به دانشمندان ایران زمین.

برای گفتگو ،به دفتر وی در بیمارستان مهر می رویم ،با روی
گشاده ما را می پذیرد و از خودش می گوید:
تحصیالت ابتدایی را درمدرسه فیروزکوهی و دوره متوسطه
را در دبیرستان البرز سپری کردم ،برای ادامه تحصیل به آلمان
رفتم و در شهر مونیخ در رشته طب عمومی مشغول به تحصیل
شدم .سپس به عنوان فلو در انستیتوی آسیب شناسی کودکان
و بعد در البراتوار تشخیصی ناهنجاری های هموگلوبین در
بیمارستان کودکان دانشگاه مونیخ به کارآموزی و پژوهش
پرداختم .پس از این دوره به عنوان رزیدنت در بیمارستان
کودکان همین دانشگاه شروع به کار نمودم و در این مدت
ضمن تجهیز و توسعه البراتوار بیماری های انعقادی عهده دار
بخش بیماران هموفیلی نیز بودم .برای سپری کردن دوره
تکمیلی به آمریکا رفتم و در بیمارستان کودکان میشیگان
در دیتروید و در بخش هماتولوژی و آنکولوژی مشغول به
فعالیت شدم .پس از اتمام دوران تحصیل با اینکه موقعیت های
مناسبی در خارج از کشور برایم وجود داشت ،به علت تعهد به
وطن و خانواده به ایران بازگشتم.

نحوه آشنایی با محک
آشنایی من با بنیانگذار محک ،به قبل از تأسیس این موسسه
باز می گردد ،به زمانی که فرزند سعیده قدس بیمار شد ،در
بیمارستان شهدا تجریش پزشک معالج وی بودم .پس از طی
کردن مراحل بیماری و بهبود وی ،با درک شرایط بسیار
سختی که کودکان و خانواده های آنان در خصوص این
بیماری و مشکالت حاصل از آن داشتند ودرگیر مسائل مادی
و روحی فراوانی می شدند ،بر آن شدیم تا با هم فکری یکدیگر،
برای حل مشکالت این خانواده ها ،چاره ای بیاندیشیم .برای
اولین قدم با خ ّیرین و دوستانی که با ما همراه شدند شروع
به فعالیت های خیریه در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی
کردیم و پس از آن ،توسط نیکوکاران ،مرکز رفاهی ستارخان
را با کلیه خدمات رفاهی تأسیس نمودیم .یکی از آرزوهای
من ،تأسیس یک بیمارستان برای کودکان مبتال به سرطان و
حمایت از آن ها بود که این آرزو با خریداری زمین بیمارستان
در منطقه دارآباد محقق شد و در تحقق آن ،خ ّیران بسیاری از
شرکت ها ،سازمان های مختلف ما را یاری کردند.
مدد رسانی و تأمین هزینه های درمان ،اولویت محک برای
کمک به بیماران مبتال به سرطان
کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنان که قادر به
پرداخت هزینه های درمانی نیستند ،باید از لحاظ هزینه های
درمانی ومددکاری تأمین شوند .محک در ابتدا با این نگرش،
توسط داوطلبین این نیاز را برطرف میکرد و با بازدید از
بیمارستان ها و شناسایی افرادی که توانایی پرداخت
هزینه های سنگین این بیماری را نداشتند ،هزینه های آنان
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را پرداخت می کرد .پس از مدتی ،نیاز به یک سرپناه برای
بیمارانی که از شهرستان ها به تهران می آمدند احساس شد
که با کمک شهردار وقت و چند تن از خ ّیران ،یک آپارتمان
با تمامی امکانات رفاهی در اختیار محک قرار گرفت .غذا و
نیازهای دیگر نیز توسط خ ّیرین و نیکوکاران تأمین شد ،با
افزایش روز افزون فعالیت های محک ،قطعه زمینی در منطقه
دارآباد خریداری و ساخت بیمارستان در سطح یک مرکز
درمانی و پژوهشی بین المللی آغاز شد.
اعتماد ،دلیل افزایش یاری نیکوکاران به محک
درهای باز محک و امکان مشاهده نحوه کیفیت خدمت رسانی
به کودکان مبتال به سرطان و شفافیت و پاسخگویی محک
نسبت به چگونگی صرف کمک های نیکوکاران ،دلیل اعتماد
مردم به این موسسه خیریه و مردم نهاد می باشد.
دریافت مشاوره از مراکز بین المللی مشابه در جهان برای
ایجاد فضا ومحیط مناسب برای بیماران
یکی از هدف های محک از آغاز ،فراهم کردن محیطی مناسب
برای بیماران و خانواده های آنان بود .در انجام این مهم حتی
به نکاتی چون تناسب رنگ پرده ،دیوارها و ...با روحیات
بیماران توجه ویژه شده است .چون احتمال وجود افسردگی و
ناهنجاری های روانی دیگر به تبع برای بیمار مبتال به سرطان
همیشه وجود دارد .این امر توسط هنرمندان داوطلب صورت
می گرفت که از لحاظ زیبایی شناسی ،هنری و روان شناسی
دارای تخصص کامل بوده و دراین خصوص به محک
کمک های ارزشمندی کرده اند .هم اکنون کلیه فضاهای اداری
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و بیمارستانی محک ،با توجه به این اصل رنگ آمیزی و تجهیز
شده است.
انجمن والدین در اروپا ،آمریکا و سایر نقاط جهان یکی از
ارکان اصلی برای روند بهبود کودکان تلقی می شود.
سرطان به عنوان یک بیماری ،نه تنها می تواند زندگی را از
یک فرد بگیرد بلکه تبعات بسیار زیادی برای خانواده بیمار
به دنبال دارد .احساس افسردگی ،در خود بودن و احساس
نارضایتی شدید از موقعیت ،موجب می شود مراحل درمان
بیماری برای کودک و خانواده وی بسیار سخت و با مشکالت
بسیار زیاد طی شود .از این رو در مراکز درمانی اروپا و
آمریکا ،یکی از اصلی ترین مواردی که به آن پرداخته می شود
پشتیبانی روحی و احساسی از خانواده کودک مبتال به سرطان
توسط والدینی است که خودشان ،زمانی درگیر این موضوع
بوده اند و تمامی مراحل مربوط به بیماری از جمله :اطالع از
ابتالی فرزند ،طول درمان بیماری و چگونگی برخورد با هر
مرحله را تجربه کرده اند و بی شک ،بهترین افرادی هستند که
می توانند به دلیل درک شرایط مشابه ،کودک و خانواده او را
کمک کنند.
آغاز فعالیت انجمن والدین در محک
محک با اطالع از این تجربه و مناسب بودن عملکرد آن ،اقدام
به تأسیس انجمن والدین در این موسسه نموده تا توسط آن
بتواند به نزدیک شدن خانواده های بیماران به یکدیگر و حل
مشکالت آنان به وسیله یکدیگر ،از تبعات نامناسب این بیماری
بکاهد.

پیشکسوتان
دکتر آل بویه می گوید:
دیدن فرزند فردی که  30سال پیش ،بیمار من بوده و بهبود
یافته است از هزاران گل و هدیه با ارزش تر است.
دلیل انتخاب تخصص درمان کودکان ،کشش درونی و احساس
مسئولیت من در قبال کودکان بود .انتخاب این تخصص ،به
دلیل عالقه مندی به کودک است و اینکه من هر کودک را فرزند
خود می بینم .در دوران تحصیل ،با داشتن اساتید برجسته و
کار کردن با آن ها که بسیار آموزنده و لذت بخش بود ،مسائل
بسیاری را یاد گرفتم ،از جمله پایبند بودن به اخالق و برخورد
مناسب با مریض ،احساس تعهد به بیمار و ارتباط با کودک که
ما را برای انجام هر چه بهتر این وظیفه ،یاری می داد .هنگامی
که پس از سال ها فردی را دیدم که مدت ها پیش بیمار من
بوده و اکنون برای خود زندگی تشکیل داده و صاحب فرزند
شده است ،احساس کردم پاداش تمامی سال های خدمت به
هم میهنانم را گرفته ام.
بهبود رضایت بخش روند درمان سرطان ،نسبت به
سال های گذشته
در گذشته کودکان مبتال به سرطان محکوم به مرگ بودند و
پس از تشخیص بیماری ،مدت زنده ماندن آنان بیش ازچند
ماه نبود ،اما اکنون حدود  60در صد از کودکان در صورتی
که بیماریشان به موقع تشخیص داده شود شانس بقاء 5
سال یا بیشتر رادارند .در سال های اخیر با افزایش آگاهی و
دسترسی به آخرین روش های تشخیصی و درمانی ،شرکت
در کنگره های ساالنه پزشکی و دسترسی به سایت های
بین المللی و به روز شدن در این مقوله ،ما به استانداردهای

جهانی رسیده ایم و از اروپا وآمریکا عقب تر نیستیم ،درمان
در کشورهای پیشرفته به صورت هدفمند انجام می شود ،یعنی
نوع سرطان مشخص می شود و مراحل درمان و چگونگی
برخورد با آن و داروهایی با کم ترین عوارض در ایران نیز
به همین صورت هدفمند درمان انجام می شود .امروزه و
در سطح جهانی ،درمان کودکان مبتال به سرطان در مراکز
مجهز انجام می گیرد ،درمان این بیماری ها بر حسب نوع آن،
شامل شیمی درمانی ،پرتو درمانی ،جراحی و توان بخشی
می باشد و خوش بختانه با استفاده از تجارب بین المللی کلیه
این امکانات در محک متمرکز می باشد و همکاران مجرب،
عهده دار مسئولیت های مربوطه می باشند.
نشانه های اولیه برای بروز سرطان خون چیست؟
احساس ضعف و خستگی مفرط ،کاهش اشتها ،تب ،دردهای
استخوانی منتشره یا موضعی ،پریدگی رنگ ،تورم و بزرگی
حجم غده های لنفاوی ،طحال و کبد ،الغری ممتد ،تورم
و خونریزی لثه ها و  ....که در این خصوص ،تشخیص به
هنگام و ارجاع سریع به متخصص می تواند به بهبود بیماری
بیانجامد .این امر ،مستلزم اطالع رسانی از طریق رسانه های
گروهی از جمله تلویزیون و مطبوعات است تا از این طریق
افراد با نشانه های بیماری آشنا شوند و به محض مشاهده
نشانه ها فرد بیمار را نزد پزشک متخصص ببرند.
محک برای نیل به اهداف متعالی خود ،نیازمند آشنایی
وهمکاری با نهادهای بین المللی است.
تا کنون فعالیت های گسترده ای در زمینه تحقیقات سرطان
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کودک انجام شده است ،از جمله:

• انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه پژوهشی با انستیتو کانسر ایران،

()1384

• انعقاد کنوانسیون همکاری تحقیقاتی با انستیتو گوستاو روسی در

فرانسه ()1385

• انعقاد کنوانسیون همکاری تحقیقاتی با پژوهشگاه رویان ()1387

• انعقاد کنوانسیون همکاری تحقیقاتی با پژوهشگاه ابن سینا ()1388
• برگزاری اولین کنگره بین المللی سرطان اطفال در محک ()1387

• شرکت در برگزاری ششمین همایش ساالنه  SIOP-ASIAدر کیش

()1388

• انعقاد قرارداد همکاری متقابل با دانشگاه  Ferraraایتالیا

دکتر آل بویه از بنیانگذاران انجمن تاالسمی ایران
تقریبا هم زمان با آغاز فعالیت محک ،با فراهم کردن مقدمات
تأسیس انجمن تاالسمی ایران و همکاری با سازمان انتقال خون
تشخیص و درمان کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران
سازمان دهی شد همچنین با انجام به روز نمودن اقدام های
تشخیصی از جمله ،انجام غربال گری برای افرادی که قصد
ازدواج داشتند و اعالم نتایجی از جمله ناهنجاری های ژنتیکی
به زوج های جوان ،خوش بختانه شاهد کاهش روزافزون
تاالسمی ماژور در ایران بوده ایم.
وی در پایان ارتقا فعالیت های علمی تخصصی بیمارستان،
شروع به کار بخش پیوند و اضافه شدن پزشکان متخصص
متعهد به تیم پزشکی محک از جمله آرزو های دیگری خود
درباره محک دانست و گفت :امیدوارم درآینده نزدیک شاهد
تحقق آن ها باشیم.
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گفت و گو با سوسن دهدشتی
سوسن دهدشتی از زمان تولد محک ،با ما همراه بوده است.
او می گوید :آغاز همکاری ام با محک ،از طریق معرفی
دوستانی شکل گرفت که داوطلب محک بودند .همیشه به کار
کردن در چنین محیطی عالقه داشتم و می خواستم جایی کار
کنم که مفید باشم و کاری انجام دهم که کمتر توسط دیگران
انجام می شود .اولین قدم برای شروع فعالیتم در محک،
آشنایی با محیطی بود که در آن کودکان مبتال به سرطان
و خانواده های آنان به سر می بردند .بیمارستان بهرامی،
ارتباط صمیمانه و مثبتی با محک داشت .ولی به دلیل نداشتن
فضایی برای استقرار دائمی مددکاران محک در آن زمان،
پله های بیمارستان و بخش ها ،مکانی بودند که در آن به امور
حسابداری کودکان رسیدگی می کردیم .بعداً ،به بیمارستان
علی اصغر منتقل شدم و در آنجا به فعالیتم ادامه دادم.

آرامش ،تمام آن چیزی است که او درنگاه اول ،به تو
هدیه می کند.
مهربان ،عمیق و آرام .همه این ها را یک جا که تصور
کنی ،چهره ای می شود که سال هاست ،آرامش را برای
کودکانی که از درد ،بی تابند به ارمغان می آورد .او
یکی از صدها داوطلب محک است که در این خانه،
عاشقانه و داوطلبانه فعالیت می کند.

مشاهده صحنه هایی مربوط به کودکان مبتال به سرطان،
همیشه موجب آزردگی خاطرم می شد و تنها چیزی که
می توانست در چنان شرایطی مرا به ادامه فعالیت دلگرم کند
رضایت قلبی حمایت از این کودکان و مشاهده بهبود آنان
و آرامش خانواده های آنان در سایه این حمایت ها بود.
وقتی پس از سال ها با مراجعه به بیمارستان علی اصغر،
مشاهده کردم کودکی که  4سال داشت  17ساله شده و بهبود
یافته ،انرژی مضاعف گرفتم و خدا را شکر کردم که هنوز
هم در سایه حمایت محک ،این کودکان و خانواده های آنان
می توانند از زندگی و سالمت بهره مند شوند.

دهدشتی در پاسخ به این سوال که کار داوطلبانه چه
تأثیری بر پیشبرد اهداف محک می تواند داشته باشد گفت:
موسسات خیریه بر پایه داوطلبان و فعالیت های داوطلبانه
پایه گذاری و به حیات خود ادامه می دهند .اگر افراد به این
موضوع آگاه باشند ،اهمیت کار در چنین موسساتی را در
می یابند .چنین افرادی باید به این درک نیز رسیده باشند که
اهمیت کارها تنها بر پایه سود و بهره اقتصادی نیست ،حتی
خ ّیرینی بزرگی که به محک کمک می کنند نیز داوطلبانی هستند
که این گونه می اندیشند و بر همین اساس ،فعالیت های خود را
پایه گذاری کرده اند.
تعریف فعالیت های داوطلبانه از نگاه خانم دهدشتی
اینطور خالصه شد:
احساس همکاری میان گروهی از افراد برای به ثمر رساندن
یک خیریه ،بدون چشم داشت و انتظار .همان فعالیت داوطلبانه
است که انسان ها به آن عمل می کنند .هرگاه شما تعدادی
کودک معصوم را مقابل خود ببینی که نیاز به کمک دارند،
با تمام وجود برای آن ها فعالیت می کنی و انتظار هیچ گونه
تشکر و یا پاسخی را نداری.
مددکار پیشکسوت محک در پاسخ به این سوال که چه
شاخصه ای برای کار داوطلبانه در محک باید وجود داشته
باشد گفت:
کسانی که قصد فعالیت های داوطلبانه دارند در اولین قدم

باید بروند و ببینند برای چه کسانی قرار است کار کنند،
کودکان مبتال به سرطان را از نزدیک ببینند و این محیط و
فضا را کام ً
ال درک کنند ،در این صورت است که می توانند یک
داوطلب موفق باشند.
سوسن دهدشتی ،با تمام مشغله هایش به سواالتم پاسخ داد،
کاغذ های انبوه روی میز نشان گر کثرت کار او بود؛ در طول
مصاحبه نیز ،از پاسخ به صداهایی که نیازمند کمک بودند
دریغ نکرد.
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شرح یک حکایت از چهار دیدگاه
شرح حکایت از زبان کیف

شرح حکایت از زبان اشک

شرح حکایت از زبان نامه

شرح حکایت از زبان راوی

من یک کیف چرمی قهوه ای هستم .به گمانم یکی از
روزهای بهار بود .من و صاحبم از حاشیه خیابان می
گذشتیم .شکمم از فرم عضویت ،خبرنامه ،رسید اهدایی و
پولی که نیکوکاران آن را برای درمان بچه ها داده بودند،
برآمده شده بود ،شاید به همین خاطر زیادی به چشم
دزدها آمدم و در ثانیه ای از دست صاحبم قاپیده شدم.
صاحبم فریاد کشید ،سرتاسر خیابان را دنبال موتور
دوید و بعد ناامیدانه ایستاد و کوچک و کوچک تر شد.
او یکی از نیکوکاران محک است که حتی من هم اسمش را
به ندرت از زبانش شنیده ام چون همیشه دلش خواسته
گمنام باشد و من هم جزئی از هویت مختصر و مفیدش
شده ام .جزئی از هویت مردی آرام و میانسال با کیفی
قهوه ای و کهنه که همیشه انباشته از پرونده های بچه
های محک بوده است .
من و او پیگیر کارهای بچه ها شده بودیم و کمک های
نقدی را از مکانی به مکان دیگر حمل کرده بودیم بی آن
که حتی در تلخ ترین کابوس مان هم ببینیم از هم این
گونه جدا خواهیم شد ،اما سرنوشت من دزدیده شدن
نبود چون باردار عاشقانه ترین امانت های عالم بودم!

من اشکم ،مونس درد یا نشانه ای برای پشیمانی یا اندوه
یا حسرت یا پریشانی یاشوق .هیچ چشمی در این دنیا
وجود ندارد که صاحبش ادعا کند هرگز اشکی نریخته
است .اشک ها معمو ً
ال وقتی از چشم ها باریدن می گیرند
که دردی دلی را چنگ انداخته باشد .نمی توانم منکر این
قضیه شوم که آن دو نفر ،همان دوتا که کیف چرمی قهوه
ای را آن روز از دست آن مرد گوشه خیابان قاپیدند ،پیش
تر به ندرت مرا مهمان گونه های شان کرده بودند.
آن ها دزد بودند و دزد دل رحم کمتر وجود دارد و
اگر دلی به رحم نیاید اشکی هم از آن نمی بارد و به
همین دلیل دنیای چشم های تیز بین آن دو دزد برایم
غریبه بود اما آن روز  ،وقتی آن ها کیف مرد را سر
فرصت بازکردند ،وقتی چشم های شان روی صفحه های
رسیدهای اهدایی محک دوید ،وقتی آهسته معنی واژه
محک را زمزمه کردند « موسسۀ حمایت از کودکان مبتال
به سرطان»  ،وقتی فهمیدند کسی که کیفش را از دستش
قاپیده اند یکی از نیکوکاران محک بوده است ،من بی امان
و تند  ،مثل یکی از رگبارهای فروردین ،از چشم های شان
 ،باریدن گرفتم و فهمیدم دل های آن ها ،دیگر به دل سیاه
دزدها شباهتی ندارد.

نوشته شدم تا به دست مرد نیکوکار بی نام و نشان
برسم ،دزدها مرا نوشتند  ،بارها و بارها ،روی کاغذهای
مختلف ،اما هربار دستشان لرزید و کلمه کم آوردند تا
باالخره روی یکی از کاغذها متولد شدم.
من نامه ای هستم که همراه با کیف قهوه ای دزدیده شده
یکی از یاوران محک به نشانی محک بازگردانده شدم تا
به صاحب کیف تحویل داده شوم .وقتی ما رسیدیم ،مرد
میانسال و آرام ،از دیدن کیف قهوه ایش جا خورد! باور
نمی کرد دزدها آن را بی کم و کاست پس فرستاده اند
اما وقتی مرا خواند قانع شد .من در لب های او زمزمه
خوشایندی شدم که تکرار می کرد « آقای نیکوکار عزیز،
از این که سهم بچه های محک را دزدیدیم متاسفیم،
ما کیفتان را دست نخورده پس فرستادیم و امیدواریم
عذرخواهی مان را بپذیرید .سالم ما را به بچه های نازنین
محک برسانید ،با آرزوی سالمتی همه کودکان مبتال به
سرطان» .

شما این حکایت را باور نمی کنید؟ من هم باور نمی کردم
اما این داستان حقیقت دارد ،در محک عشقی عمیق نهفته
است که سخت ترین دل ها را هم ،شیشه ای و شفاف
می کند ،حتی اگر متعلق به کیف قاپ ها باشند.
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اینجا معبد عشق است
گزارشی از سومین فستیوال موسیقی محک

«وقتی برای بازدید از بیمارستان محک رفتم ،عاشق افراد
و بچه هایی شدم که آنجا دیدم .به نظر من اسم اینجا
نباید بیمارستان محک باشد ،باید اسمش را بگذارند ،معبد
عشق»
این سخنان لوریس چکناواریان ،رهبرارکستر مجلسی
ارمنستان است که از سالها قبل با این موسسه خیریه آشنا
شده و امسال هم چوبهای رهبری اش را برای کمک به کودکان
مبتال به سرطان حرکت داد تا سهم بزرگ خود را ادا کند.
برای سومین بار است که ملودی ها به یاری کودکان مبتال
به سرطان می آیند .نخستین فستیوال موسیقی محک در
سال  1368برگزار شد واستقبال از آن به اندازه ای بود که
مسئوالن راتشویق به برگزاری فستیوال های دیگر کرد.
درهر سه دوره لوریس چکناواریان به کمک محک آمد تا با
رهبری ارکستر مجلسی ارمنستان نت ها را برای کمک به
کودکان مبتال به سرطان محک بنوازند.
محك همواره ارتباط پویایی با رسانهها داشتهاست .به
مناسبت برگزاري سومين فستيوال موسيقي نشست خبري
ای با حضورخبرنگاران رسانههاي گروهي در خرداد ماه
برگزار شد .در اين نشست لوريس چكناواريان رهبر اركستر
مجلسي ارمنستان ،هوشنگ كامكارآهنگساز ،آراسب احمديان
مديرعامل محك و کریمی مدیر روابط عمومي بانک کارآفرین
حضور داشتند.

در ابتدا این نشست مدیرعامل محک گفت  :در طول  20سال
فعالیت محک ،هنر يكي از راههاي ارتباط محك با جامعه و
جلب مسئوليت اجتماعي مردم و نهادهابوده است .ما هيچگاه
نخواستيم با نمايش مستقيم درد به جلب كمكهاي مردمي
بپردازيم بلكه ترجيح داديم مردم در يك فضاي آرام و شاد
از يك اثر هنري لذت ببرند و آنجا تصميم بگيرند كه به كمك
كودكان محك بيايند.
هوشنگ كامكار که با چند تن از اعضا گروه کامکارها كه به
شكل افتخاري در اين كنسرت شركت ميكنند ،در اين نشست
وعده داد كه امسال ،گروه كامكارها كنسرتي به نفع كودكان
محك برگزار خواهند كرد .او معتقد است كه هنرمندان ايراني
باید بيش از پيش به اين حوزه اهميت دهند و بهدنبال ايفاي
نقش و مسئوليت اجتماعي خود باشند.
در دومين فستيوال موسيقي محك ،چكناواريان به اين نكته
اشاره كرده بود كه به دلیل نبود اركستر مجلسي متمركز
درکشور از اركستر مجلسي ارمنستان براي اجراي كنسرت
دعوت کرده است .هرچند كه او امسال هم از اين اركستر
دعوت كرده اما با اين حال اميدوار است كه اركستر مجلسي

در ايران تشكيل شود تا سالهاي آتي چنین برنامه هایی را
اجرا کند.او اينبار تصميم داشته كه براي اين اجرا از اركستر
سمفونيك تهران بهره ببرد اما بهدليل همزماني اجراي كنسرت
شهرداد روحاني ،مجددا از اركستر مجلسي ارمنستان دعوت
بهعمل آورده است.
چكناواريان معتقد است كه جوانان بسيار مستعدي در زمينه
موسيقي در ايران هستند اما تجربهشان براي يك كنسرت
با اين تعداد اجرا ،كم است و ازطرف ديگر جمعكردن و
تمرينكردن با اين افراد زمان و انرژي زيادي ميخواهد.
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و فستیوال افتتاح شد...
شامگاه  5خرداد ماه تاالر محک میزبان خ ّیرینی بود
که هیچ گاه کودکان و البته خانواده های آنان را در
شرایط دشوار درمان تنها نگذاشتند .این فستیوال با
سخنان سعیده قدس ،بنیان گذار محک افتتاح شد و
لوریس چكناواريان اولین اجرای خود را با گفتن این
جمله آغاز کرد« :اینجا معبد عشق است که همگی جمع
شده ایم تا کودکان بیمار را در مسیر درمان یاری دهیم».
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این تاالر را می توان یکی از تاالرها کنسرت در ایران دانست
که به دلیل رعایت اصول آکوستیک ،هنگام اجرای موسیقی
نیاز به واسطه سیستم صوتی ندارد .اما این تنها دلیل انتخاب
این تاالر برای اجرای کنسرت در محک نیست .آراسب احمدیان
در نشست خبری این فستیوال گفت« :ما برگزار کننده کنسرت
موسیقی نیستیم ،بلکه با هدف معرفی ،شناسایی و جلب
مشارکت های مردمی و توسعه هنر ،این برنامه را برگزار
می کنیم  .برایمان اهمیت دارد که میهمانان به بیمارستان محک
بیایند و از نزدیک با این فضا آشنا شوند؛ زیرا آمدن آنان
ارتباطی عاطفی میان ما و خ ّیرین ایجاد می کند».
لوریس چكناواريان در مورد این فستیوال گفت« :جشنواره
موسیقی محک با هدف ویژه ای برگزار شد و جنبه تفریحی
صرف نداشت .مردم با شرکت در این جشنواره از ساختمان
محک نیز بازدید کردند؛ جایی که به همت مردم ساخته شده
است ».او در ادامه گفت« :باعث خوشوقتی است که اعضای
محک ،عاشق فرهنگ و موسیقی هستند و این مساله توانسته
از محک دو جنبه بسازد؛ نخست این که اینجا خانه بچه های
مبتال به سرطان است ،دیگر اینکه یک خانه هنر هم هست».
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اجرا شد .استقبال از این بخش به اندازه ای بود که اجرای
کامکارها در این فستیوال تکرار شد.
آراسب احمدیان ،مدیر عامل محک دلیل تکرار این برنامه را
استقبال مردم ذکر کرد .به همین دلیل شنبه  11خردادماه
خ ّیرین به تماشای کنسرتو برای کمانچه اثر ارسالن کامکار
با اجرای تکنوازی کمانچه توسط اردشیر کامکار نشستند.
اجرای سمفونی «خوشه هورامان» اثر هوشنگ کامکار با
اجرای سنتور اردوان کامکار و کمانچه اردشیر کامکار شب
به یاد ماندی برای مخاطبان به یادگار گذاشتند.
امسال در این برنامه اركستر مجلسي ارمنستان همراه با
سنتور ،قانون و كمانچه ،قطعاتي از آهنگسازان برجسته
ايراني همچون «رقص دايره» از حشمت سنجري« ،شيرين
و فرهاد» و «ليلي و مجنون» از ساختههاي چكناواريان را
اجرا کرد و عالوه بر این قطعاتی از باخ ،اشتراوس ،اندرسون
و چهارفصل ويوالدي نیز نواخته شد که با استقبال فراوان
شنوندگان مواجه شد.

استقبال گسترده مردم
سالن  300نفره محک در  8شب میزبان مملو از خیرینی بود
که بلیت های  60و  40هزار تومانی را خریداری کرده بودند
تا ریال ریال آن به دارو و تجهیزات برای کودکان سرطانی
تبدیل شود.
به گفته احمدیان در برگزاری نخستین فستیوال موسیقی،
محک به دنبال توسعه موسیقی در جامعه نبود اما این اتفاق
به مرور افتاد .به این دلیل که سال گذشته که این فستیوال
برگزار نشد مردم پیگیربرگزاری آن شدند.
حمایت کننده یا اسپانسر مالی هم در کنار هنرمندان قرار
گرفت .در سومین فستیوال موسیقی محک بانک و بیمه
کارآفرین درطول این  8شب محک را تنها نگذاشتند.

تقدیر از هنرمند
در مراسم اختتامیه سومین فستیوال محک پروفسور پروانه
وثوق و فاطمه معتمد آریا ،بازیگر سینما و تلویزیون با اهدای
لوح تقدیر به لوریس چكناواريان هنر او را ستودند .در این
شب مردم دقایق طوالنی به احترام چکناواریان به پا خاستند و
به احترام او دست زدند.

همه در کنار هم
این فستیوال که از  5تا  14خرداد سال  1389در بیمارستان
فوق تخصصی محک برگزار شد ،یک تفاوت عمده با دو برنامه
قبلی داشت .در این دوره نیز مانند دو دوره قبل هر شب قطعات
متفاوتی ازموسیقی کالسیک جهان و البته ایران نواخته شد.
اما مهم ترین تفاوت آن را باید در حضور خانواده هنرمند
کامکار دانست .اردشیر و اردوان کامکار ،کمانچه و سنتور
نواختند و همچنین قطعاتی از ساخته های هوشنگ کامکار

اردشیر و اردوان کامکار به همراه ارکستر مجلسی ارمنستان

پروفسور پروانه وثوق از ارکستر مجلسی تقدیر کرد
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تاريك ترين نقطه شب ،درست قبل از طلوع خورشيد است
آيا سرطان غم آلود است؟ آيا آسمانش تيره و
ابر ها مجالي به خورشيد سالمتي نمي دهند تا
رخ بنماياند؟
خودم را كه آرام ورق مي زدم يك جمله مرا
تكان داد ،تاريك ترين نقطه شب درست قبل از
طلوع خورشيد است.
وقتي شنيد مبتال شده نميدانم چه حسي داشت!
ميدانم كه نميخنديد،اما اميد داشت!
روزها مي گذشت و تابستان داغ احساسش را
مي سوزاند واشك هايش را تبخير ميكرد ...
تا يك روز پاييزي برگ هايش شروع به ريختن
كرد...
شده بود مثل يك درخت در پاييز ...در آيينه با
نگاه دخترانه اش خودش را برانداز كرد ،آرام آه
كشيد و لرزيد .
مراحل سختي بود آن هم براي يك دختر !
دخترك ميدانست و باور داشت كه بهار در راه
است اما بعد از زمستاني سرد و سخت.
پنجره احساسش را باز كرد ،رو به آسمان شد و
چشم برهم گذاشت تا با خدا كمي درد دل كند.
از خدا معجزه مي خواست...

نسيمي وزيد و دختر قاصدكي را به كوه بلند و
سر سبزي آورد  ،بوي عشق مي آمد ،او ديگر
تنها نبود محك كنارش بود،تا زمستان ،عاشقانه
سپري شود .بعد از اين سختي ها عشق در او
جوانه زد و آهسته بهار در فصل زندگيش وارد
شد ...دخترك خنديد.
فاطمه همان دخترك است كه باور داشت بعد
از هر سختي  ،آساني است و در تاريكي شب به
طلوع و در پاييز به بهار ايمان داشت .
و باتوكل بر خالق مهربان بهبود يافت  .مدتي
پيش به محك آمده بودو گفت :دعوت شده به
خانه خدا واحساس قشنگي داشت.
پدري كه در حال پذيرش فرزندش بود حرف
اوراشنید ...چشم هاي مرد غمگين بود ،آرام رو
به فاطمه كرد وگفت:
دخترم پيش خدا كه رفتي براي فرزندم و همه
بچه هاي مبتال به سرطان دعا كن...
احساس ميكنم خدا اين دفعه همه بچه هارو شفا
ميده،
چون يكي از قاصدكها داره ميره اونجا تا دعا
كنه اونم به سبك فرشته ها...

حاال خدا چيكار ميكنه؟

نمايشگاه «صد نقاش ،يك هدف عاشقانه» با همكاري مشترك محك ومؤسسۀ خیریه بهنام دهشپور با ارائه آثاري از هنرمندان
معاصر 25 ،تا  31ارديبهشتماه امسال در محك برگزار شد .این نمایشگاه با حمایت مالی بانک اقتصاد نوین ،باشگاه فرمانیه
و شرکت پاک وش و حمایت معنوی نقاشان بزرگ ایران،تصویر زیبایی از مسئولیت پذیری اجتماعی این خانواده بزرگ را
عرضه کرد .در اين نمايشگاه آثاري از هنرمندان شاخصی چون ابراهيم حقيقي ،حسين خسروجردي ،گيزال وارگا سينايي،
مهدي سحابي ،پرويز كالنتري ،نصرتاهلل مسلميان ،معصومه مظفري ،منوچهر معتبر ،احمد وكيلي ،شهال اعتمادي ،بابك
اطميناني ،آرش و يعقوب امداديان ،ناصر آراسته ،گلناز فتحي و  ...ارایه شد.
در نشست خبری که  19ارديبهشت ماه برای آشنایی بیشتر جامعه با این رویداد هنری در محل بيمارستان محك برپا شد ،شهال
دهش پور بنیانگزار موسسۀ بهنام دهش پور ،آراسب احمديان مديرعامل محك ،حسین درویشها معاون بازاریابی بانک اقتصاد
نوین ،ياسمن سينايي طراح نمایشگاه و عبدالحمید پازوکی یکی از نقاشانی که آثار خود را در این نمایشگاه عرضه کرد حضور
داشتند.
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نفیسه امدادی ،حسین درویش ها ،آراسب احمدیان ،مهرنوش خوش خونژاد ،شهال دهش پور ،یاسمن سینایی ،عبدالحمید پازوکی

آراسب احمديان مدیر عامل محک با توضيح فعاليتها و زمینه
شکل گیری اين مجموعه گفت:محک همواره به مشاركتهاي
مردمي تکیه داشته ویکی از هدف های اصلياش جلب مردم
براي حضور در فعالیتهاي اجتماعي است .وی در ادامه گفت:
ما معتقديم در فعاليتهاي خيريه بايد نگاه غير رقابتي حاكم
باشد و اين وظيفه همه نهادهاي خيريه است .فلسفه برگزاري
اين نمايشگاه نيز همكاري و نگاه غير رقابتي به فعاليتهاي
خيريه در جامعه است وی به آثاري كه در اين نمايشگاه به
معرض فروش گذاشته شدند اشاره كرد وگفت :ما بر دست
هنرمنداني كه هنرشان را براي درمان كودكان مبتال به سرطان
هديه ميكنند بوسه ميزنيم.
شهال دهشپور بنيانگذار خيريهي دهشپور نیز با اشاره
به زمينههاي شكلگيري اين مؤسسه گفت :فرزندم بهنام

در  17سالگي به سرطان مبتال شد و طي سهسالي كه تا
پيش از فوتش تحت درمان بود ،مدام به انسانهايي فكر
ميكرد كه توان مالي الزم براي درمان سرطان نداشتند.
یکی از خواسته های فرزندم همواره ایجاد یک مؤسسه
خیریه بود و از آنجا كه احساس ميكرد براي اين كار وقت
الزم را ندارد ،با برپايي بازارچههاي خيريه  ،كنسرتها و
نمايشگاههاي متعدد به مبتاليان سرطان كمك ميكرد.
دهشپور تصريح كرد :در سالهاي پاياني حيات بهنام از طريق
مديرعامل بيمارستان شهدا اطالع یافتیم که بخش سرطان در
اين بيمارستان نیمه تمام است .بعد از مرگ فرزندم تصميم
خيرين اين بخش را به اتمام برسانيم
گرفتيم با همكاري ساير ّ
تا به خواستههاي او جامهي عمل بپوشانيم .خوشحاليم كه
امروز در اين حركت جوانان حضور تعیین کننده ای دارند و ما
با كمك گروه خيران ،احتياجات اين افراد را برطرف ميكنيم.

حسين درويشها معاون بازاريابي بانك اقتصاد نوين با
اشاره به این موضوع که بانك اقتصاد نوين يكي از بنگاههاي
اقتصادي خصوصي و جزو شركتهاي برتري است كه
در تمام اين سالها به ترويج اين نگاه و گسترش فرهنگ
پرداختن و مسووليت پذیری اجتماعي توجه نشان داده است،
افزود :امروز جا دارد بنگاههاي خصوصي فعاليت بيشتري
در اين عرصه داشته باشند و ما با حمایت مالی از چنين
نمايشگاهي عالوه بر آنكه نقش كوچك خود را در اين حوزه
ایفا می کنیم ،تالش داريم توجه ساير مراكز اقتصادي را نيز
به اين وظيفه اجتماعي جلب کنیم .اميد داريم با کوشش محك
و ساير مؤسسههايي از اين دست بيماران مبتال به سرطان
دیگر نگران هزینه های درمان شان نباشند و بيش از هرچيز
به كيفيت زندگي خود بپردازند.
عبدالحميد پازوكي نقاش حاضر در اين نشست نيز گفت:
هنرمند باداشتن هدف های اجتماعي از ماديات دور ميشود
و انگیزه های واالتری برای کار خود پیدا می کند.
اين وظيفه همه هنرمندان است و بايد از تالش چنين مؤسسههايي
قدرداني كرد كه با برنامههاي خود چنين امكاناتي را براي
كمك و اطالعرساني به مردم و انسانهايي كه گرفتار اين
بيماري هستند فراهم ميكنند .امروز اين مؤسسهها براي تمام
بهنامها و کودکان زحمت ميكشند.
ياسمن سينايي مجسمهساز و نقاش حاضر در جلسه نيز با
اظهار خرسندي از همكاري با اين دو مؤسسه گفت :فعاليتهاي
هنري كه از طريق اين مؤسسهها داشتهام تأثير شگرفي بر
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زندگي هنريام گذاشته است .كالسهاي هنردرماني در خيريه
دهشپور و تجربيات تدريس نقاشي در محك باعث شد تا هنر
را با نگاهي ديگر ببینم.
تجربهاي كه با كودكان و بيماران در اين خيريهها داشتم،
تجربه ناب و شیرینی بودو از طريق نقاشيها حرف دل اين
افراد را شنيدم و اميد دارم يكي از اتاقهاي محک به نام “اتاق
هنر” نامگذاري شود .مدیر عامل محک در اینجا گفت :يكي از
اتاقهاي بازي بيمارستان را اتاق هنر می نامیم تا کودکان
محک بتوانند با آمورش های خانم سینایی مراحل درمان را
آسان تر سپری کنند.
افتتاح نمایشگاه
این نمایشگاه  25اردیبهشت درتاالر آمفی تأتر محک با
حضور مدیران واعضای دو موسسه وسخنرانی آنان افتتاح
شد .در این مراسم آثار استاد پازوکی و زنده یاد بهمن
جاللی با حراج نمادین به فروش گذاشته شد وبا پخش کلیپی
که با همکاری محک ومؤسسه دهش پور و با حضور فاطمه
معتمد آریا،امیر حسین صدیق،علیرضا دبیر و ...تهیه شده
بود ادامه یافت.پس از پذیرایی ،شرکت کنندگان به تاالر
نمایش آثار دعوت شدند.هفت اثر از مؤسسه بهنام و چهار
اثر از محک به فروش رسید .این نمایشگاه در  31اردیبهشت
در حالی به کار خود پایان داد که تک تک شرکت کنندگان
درآن  ،با حضورو حس همدلی و کمک به همنوع توانستند
خود ،نقاش و تصویرگر بزرگ عرصه اجتماع شوند و نقش
عشق را بر تابلوی قلب بیماران مبتال به سرطان حک کنند.
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درد به مچ دستش ساعت می بندد
تا به حال ،كودكي مبتال به سرطان را در بخش آي.سي.يو ديدهاي؟ چند بار؟ خاله مسلمي سالهاست هر روز در
آي سي.يو بيمارستان فوق تخصصی محک این بچهها را ميبيند .منيره مسلمي ،قديميترين پرستار بيمارستان
محك  ،از  37سال پيش تاكنون رخت سپيد پرستاري پوشيده است ،اما ميگويد عشقي كه به کارش در محك پيدا
كرده ،با هيچ جاي ديگر قابل مقايسه نيست .پچپچ آهسته من و او ـ كه به گفتگوي اين صفحه تبديل شده است ـ در
اتاق پرستاران كنار آي.سي.يوي بيمارستان تخصصي محك انجام ميشود ،جايي كه مسلمي و همكارانش معموال
فرصت نميكنند حتي براي چند دقيقه چشم روي همگذاشتن ،به آن سري بزنند.
بچههاي محك « ،خاله» صدايتان ميكنند؟
بله .اينجا رابطه پرستار و بيمارش بيشتر از يك ارتباط ساده و
عادي است ،ما اينجا بايد در درد بچهها شريكشويم؛ دردي كه
تحملش حتي از عهده آدم بزرگها هم خارج است ،اما اين بچهها
مجبور به پذیرش اش هستند.

شروع به كار بيمارستان به اينجا آمدم .البته دقیقا نمی دانستم
با چه محيطي روبهرو ميشوم تا اين حد محك براي من دنيايي
ناشناخته بود .كار در اينجا زندهام كرد ،جوان شدم ،انگار نه
انگار كه سالها كار كردهام .من اينجا خدا را توي چشم بچهها
ميبينم.

چرا با  37سال سابقه كار هنوز باز نشسته نشدهايد؟
من هم پس از  30سال كار در  57سالگي بازنشسته شدم،
پرستار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بودم و در اين
سالها به واسطه شغل همسرم در سازمان هواپيمايي دائم ًا
بيمارستانهاي محل خدمتم را تغيير دادم ،از كرمان تا تهران و
بجنورد و سنندج و زابل و يزد رفتم و سرانجام  7سال پيش،
خدمت  30سالهام به عنوان پرستار بخش قلب و در سمت
متروني تمام شد .اما يك پرستار هميشه پرستار ميماند و به
همين خاطر نتوانستم از بيمارها دور باشم ،اين شد كه سال 81
براي كار در بيمارستان محك درخواست دادم و يك سال بعد با

چند سال در آي.سي.يو كار كردهايد؟
از آغاز به کار این بخش يعني حدود  2سال پيش در اين بخش
هستم و البته پيش از آن هم از بدو كار بيمارستان محك در
آن بودهام.
محيط آي.سي.يو واقعاً دلگير است ،به اين فضای غم انگیز
عادت كردهايد؟
به غم نميشود عادت كرد ،اما وقتي پرستار باشي ،بايد
پنهانش كني ،بايد با غم عجين شوي ،بايد طوري به روي
بچهها بخندي كه خيال كنند هيچ غمي توي دنيا نداري.

در خانه هم ناچارم غمم را پنهان كنم .مرتب به خودم نهيب
ميزنم كه خانواده گناهي ندارند ،نبايد اوقاتم تلخ باشد اما اگر
غصه توي چهرهام نفوذ كرده باشد ،باالخره پسرها و همسرم
ميفهمند .البته خودشان دلبستگيام را به بچههاي محك
ميدانند و وضعیتم را درك ميكنند .پسر كوچكترم بعضي
وقتها به شوخي ميگويد“ :كاش من هم يكي از بچههاي
محك بودم”
باالخره وقتي غمگين هستيد ،مثال وقتي بچهاي را از دست
دادهايد ،كجا خلوت ميكنيد؟
اگر خيلي دلم گرفته باشد ،ميآيم اتاق پرستاري و چند دقيقهاي
تنها می نشینم.
چرا براي كار ،شيفت شب را انتخاب كردهايد؟
كار در شيفت شب واقعا دشوار است .غروب كه ميشود
سوپروايزر ناظر همه فعاليتها در بيمارستان است و خيلي
از كاركنان ميروند .اين كار سادهاي نيست ،اما من در شيفت
شب راضيترم چون معتقدم درد زمان را ميفهمد ،انگار كه
ساعت به مچ دستش بسته باشد با شروع شب ،بيشتر ميشود
و آن وقت است كه بچهها از تنهايي ميترسند و بيشتر به يك
همدم احتياج دارند ،بايد دردشان را با من قسمت كنند ،بايد
صبرشان را زياد كنم.
سختترين بخش كارتان در آي.سي.يو كجاست؟
سختترين كار ،ختم عمليات احياست.
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معموال چند درصد از بچههاي مبتال به سرطان كه به آي.
سي.يو فرستاده ميشوند ،زنده ميمانند؟
سوال سختي است .نميشود به آن جواب داد .آي.سي.يو
براي بازگرداندن بچهها به زندگي است .سرطان هم آخر خط
نيست .من مرگهاي زيادي ديدهام ،اما خيليها را هم ديدهام
كه نجات پيدا كردهاند.
شب ها و کودکان
قب ً
ال گفتم معتقدم درد زمان را ميفهمد انگار كه ساعت به مچ
دستش بسته باشد با شروع شب بيشتر ميشود و آن وقت
است كه بچهها از تنهايي ميترسند و بيشتر به يك همدم
احتياج دارند.
بعضي وقتها بستگان بيمار در شرایط بحرانی ،منطق را
از دست ميدهند و به پزشکان وپرستاران توهين ميكنند،
دراين موارد چه ميكنيد؟
دركشان ميكنم .آنها تحت فشار روحي شدیدی هستند.
من حتي مادراني را ديدهام كه از شدت استیصال به كودك
بيمارشان پرخاش ميكنند .اما وقتي با آنها صحبت ميكنيم،
معموال آرام ميشوند .يادم ميآيد پدر يكي از دختران
بستري در بيمارستان آنقدر از بيماري دخترش متاثر
بود كه با همه ما برخورد نامناسبي داشت .با او صحبت
كردم ،حالش بهتر شد .یک روز حال دخترش خوب نبود،
وقتي پدرش دوباره به بيمارستان آمد ،نگران واكنشش
بوديم ،اما او فقط از كارکنان محك تشكر كرد و رفت.
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گزارش

از آنهایی كه مداوا شدهاند خبر دارید؟
محك حتي كودكان را پس از بهبود هم تحتپوشش دارد.
بيشتر مداوا شدهها براي سنجش وضعيت سالمت شان
به اينجا سر ميزنند و ما هم ميبينيمشان .يكي از آنها كه
خيلي خوب يادم مانده حامد است.جنوبي است و وقتي اينجا
آوردندش خواهر  14سالهاش به تازگي به دلیل سرطان خون
فوت كرده بود .حامد هم سرطان خون داشت .وقتي تحت
درمان قرار گرفت شرايط جسمياش آماده پيوند استخوان

گزارش

شد ،اما يك شب درست وقتي انتظارش را نداشتيم ،ناگهان
خونريزي كرد .نيمههاي شب وضعش بحراني شد .آن وقتها
هنوز بيمارستان کام ً
ال راه نيفتاده بود .براساس قوانين،
سوپروايزر حق ندارد در ساعت شيفت ،بيمارستان را ترك
كند ،اما من او را بغل كردم و به نزديكترين بيمارستان
رساندم .آنها قبولش نميكردند با مسووالن آنجا درگير شدم
و سرانجام او بستري شد .حاال حامد 18ساله شده و آنقدر
سالم كه وقتي ديدم نشناختمش ،اما او مرا شناخت.

خيلي وقتها اص ً
ال اميدي به بهبود بچهها نيست ،اما آنها خوب
ميشوند ،مثل بهاره كه شيمي درماني طوري به پوست بدنش
حساسيت داده بود كه پوستش اليه اليه كنده ميشد و حتي
ملحفه را روي بدنش نميتوانست تحمل كند ،اما حاال كامال
بهبود يافته و قصد دارد ازدواج كند.
لحظه تحويل سال هم در بخش كودكان مبتال به سرطان
بوديد؟
بله .همه بخشهاي بيمارستان اصرار داشتند لحظه تحويل
سال كنار آنها باشم .در هر بخش يك سفره هفتسين پهن
كرده بوديم .ترجيح دادم براي اين كه تبعيض قائل نشده
باشم ،سال نو را تنها در اتاق پرستاري بگذرانم.
بهترين هديه روز پرستار در همه سالهايي كه كار كردهايد،
يادتان ميآيد؟
پرستارها انتظار هديه ندارند ،همين كه بيمارشان بهبودیابد،
برايشان كافي است .سال پيش اينجا به مناسبت روزپرستار
قرعهكشي كرديم و دو تا از پرستارها رفتند مشهد .واقع ًا
حقشان بود .يكيشان تازه ازدواج كرده بود و آرزوي زيارت
داشت ،آن ديگري هم چند ماه پيش از آن در جاده مشهد
تصادف كرده بود و هنوز يك هفته نميشد از بيمارستان
مرخص شده بود .نقاشيهاي بچهها را هم دوست دارم.
يكيشان همين تازگيها تصویرهمه پرستارها و پزشكان
محك را كشيده است.

43

خوشترين روز كاريتان كي بود؟
براي هر پرستاري نخستين روز كارياش ،شيرينترين روز
است ،اما خوشترين اوقاتم در محك ،شب افتتاح بيمارستان
بود كه همه رفتند ،همه جا ساكت شد و فقط من ماندم و پسر
بچهاي كه بيمارمان بود .آن شب براي اين كه او احساس
امنيت كند ،درهاي ساختمان را با زنجير بستم.
و تلخترين. ...
هر بار بچهاي را از دست بدهيم ،يك خاطره تلخ رقم ميخورد
كه تلخي آن قابل مقايسه با هيچ احساس ديگري نيست.
خاله خسته نيستيد؟ تا كي ميخواهيد پرستار بمانيد؟
خسته نيستم .محك سه حرف نيست سه دنياست .من به اينجا
مديونم .دلم ميخواهد تا آخرين لحظه زندگيام كنار بچهها
باشم .عاشقي كه بازنشستگي ندارد.
به نقل از :روزنامه جام جم
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گزارش تصویری

گزارش تصویری

برای باال بردن سطح کیفیت زندگی کودکان مبتال به
سرطان ،در تمام بخش های مختلف بیمارستان محک
میزبازی واتاق بازی وجود دارد تا همواره کودکان در
طی مراحل درمان شاد وخوشحال بازی کنند وکودکی
به فراموشی سپرده نشود.

خرس کوچولو به مهمانی می رود.

دنیای بازی در محک
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بچه ها اینقدرسرگرم بازی می شن که اصال دلشون نمی خواد ازاتاق بازی برن

برگزاری سومین دوره مسابقات صندلی بازی

وقتی دو تا همسایه با هم خاله بازی می کنند

او از باکو به ایران آمده و ازساخته شدن برجش بسیار خوشحال است.

سه تا خرگوش شیطون
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گزارش تصویری

سینا در  ،ICUسینا وقتی بزرگ بشه حتما حسابدار می شه
ارسالن خواننده محبوب پاپ

راهرو های بیمارستان محل برگزاری مسابقات دو
عروسک بزرگ اتاق پروفسور وثوق دوست همه بچه هاست
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با هنرمندان

همسایه ی گلدان شمعدانی

احمدرضا احمدی  70بهار را سپری کرده ولی در دل او
کودکی است حیران که باور نمی کند چشمی است نگران که
جهان را به طنز می نگرد.اودر کرمان متولد شده و ستاره
های کویر در جانش جاودان است.
احمد رضا احمدی شاعر بزرگساالن و نویسنده كتاب های
كودكان ،كه از آغاز دهه  ۱۳۴۰سرودن شعر نورا آغاز کرد و
به عنوان شاعر موج نو شعر فارسی در محفل های فرهنگی و
ادبی شناخته شد ،در پایان همین دهه ازطریق بخش انتشارات
كانون پرورش فكری در زمینه داستان های كودكان نیز به
فعالیت های حرفه ای پرداخت.
هنگامی که کانون پررورش فکری کودکان ونوجوانان پایه
گذاری شد ،فیروز شیروانلو و سپس سیروس طاهباز به
نویسندگان و شاعران باتجربه ونیز جوان کار سفارش می
دادند تا روند نگارش و انتشار کتاب های کودک فارسی–پایه
شکل بگیرد .در این میان کاری نیز به احمد رضا احمدی
سفارش داده شد .نتیجه کار داستان "من حرفی دارم که فقط
شما بچه ها باور می کنید " بود که با نقاشی عباس کیارستمی
در سال  ۱۳۴۹منتشر شد .این کار البته دیگر تکرار نشد .در

با هنرمندان
دهه پنجاه احمدی به استخدام کانون درآمد و بخش موسیقی
این نهاد را اداره می کردوکارهای با ارزشی در زمینه موسیقی
کودک یا ادبیات همراه با موسیقی با مدیریت او منتشر شد.
در سال  ۱۳۶۸او داستان های "تو دیگر از این بوته هزار گل
سرخ داری" و "نوشتم باران  ،باران بارید" را منتشر کرد .از
سال  ۱۳۶۹با همکاری نادر ابراهیمی مجموعه کتاب هایی را
نگارش ومنتشرکرد که کار او را در این گستره تثبیت کرد.
احمد رضا احمدی سبک ویژه ای در نوشتن داستان های
کودکان دارد .داستان های او آمیزه ای از نثر ،شعر و خیال
پردازی های مشخص است .این خیالپردازی ها به عنصر
گمشده ای در وجود او برمی گردد که برجسته ترین آن ها
کودکی گمشده و دوری از پدر یا خانه پدری است .یکی از
بهترین کتاب های او داستان "نوشتم باران  ،باران بارید"
است .همچنین کار برجسته دیگر او "اسب و سیب و بهار"
است که در آغاز دهه  ۸۰از او منتشر شد .در آغاز داستان
پاییز است و اسبی سفیدو باغی که بر درختی از آن سیبی
سرخ مانده است .اسب سیب را بر یالش می نهد و به کنار
دریا می برد .در آن مکان سیب از اسب جدا می شود و درون
جویی می افتد تا به گندمزار می رسد .در آن جا پسرکی آن را
می یابد .می خواهد سیب را گاز بزند که اسب از راه می رسد.
پسرک سیب را گردن آویز اسب می کند .زمان می گذرد .پس
از زمستان بهار از راه می رسد و اسب و پسرک در زیر شکوفه
های سیب چشم بر چرخش رنگ رنگ زندگی دوخته اند .تنهایی،
گذر از تنهایی ها و دوستی در پهنای هستی به این داستان
معناهای ژرفی بخشیده است.
او تاکنون  40کتاب برای کودکان منتشر کرده و  30کتاب
دیگر نیز زیرچاپ دارد.
کتاب های منتشر شده از احمدرضا احمدی
طرح ،روزنامه شیشهای،وقت خوب مصائب ،من فقط سفیدی
اسب را گریستم ،ما روی زمین هستیم ،نثرهای یومیه ،هزار
پله به دریا مانده است،قافیه در باد گم میشود ،لکهای از عمر

بر دیوار بود،ویرانههای دل را به باد میسپارم،از نگاه تو زیر
آسمان الجوردی،عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه
آمده بود ،هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود،یک منظومه
دیریاب در برف و باران یافت شد،عزیز من ،افکار،ساعت۱۰
صبح بود ،چای در غروب جمعه روی میز سرد میشود،روزی
برای تو خواهم گفت،سه گلدان
احمدرضا احمدي نامزد دريافت جايزه آستريد ليندگرن
جایزه ی جهانی آسترید لینگرن يکي از بزرگترين جوايز
جهاني ادبيات کودک و نوجوان است که بهنام آستريد ليندگرن
نويسنده سرشناس سوئدي و خالق کتابهايي مانند «پي پي
جوراب بلند» و «کارلوس روي پشتبام» نامگذاري شده است.
هدف از اهداي اين جايزه تقويت و افزایش کيفيت در ادبيات
کودک و نوجوان و بهبود وضعيت حقوق کودکان در جهان
است.
نگاه احمدرضا به نگاه انساني مي ماند كه از پشت پنجرهاي
به تغيير فصلها نگاه مي كند .نه حسرت فصلي را دارد كه
رفته و نه شوق زيادي براي فصلي كه مي خواهد بيايد .او
نگاه مي كند  ،عميقا نگاه مي كند با همه جزئيات و ما را با نگاه
خودش شريك مي كند.
او شاعر باران و رنگین کمان است ،گويا در قلب بزرگ او كه
اين روزها ملول و بيمار است هنوزكودكي كوچك نهفته است
و صفاي كودكي را در جان خود ریشه دارد .در روزگار دو
رويان ،در روزگار دكانهاي دو نبش ،در روزگار نقابهايي
به چهره ،احمدرضا با همان صفا و صمیمیت مانده است.
مهربانی در رگ های اشعارش جاری است و شخصیت های
داستان هایش گل دان شمع دانی ،الله و گل سرخ است .او یکی از
یاوران و دوستان قدیمی محک است که با پاشیدن رنگ زندگی
در داستان هایش امید را به کودکان محک هدیه می کند .
احمدی می گوید:
باحضوردر کنسرت فرامرز پایور و سیامک بنایی که در
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فرهنگسرای ارسباران به نفع کودکان محک برگزار شد ،با
محک آشنا شدم وزمانی که ساختمان محک را می ساختند
نیز همراه استاد شجریان درجمع خ ّیران محک حاضر شدم و
اشعاری از سهراب سپهری را درآن مراسم خواندم.
وی درباره آثارش اینچنین گفت:
من حس تخیل خود را با کودکان تقسیم می کنم.
داستان های من کامال خیال پردازی و رویایی است.
دنیایی که من برای کودکان می گویم پر از رنگ ورنگین
کمان و زیبایی است .دنیای کودکان همه رنگ است و رنگ
سیاه باید از آن حذف شود .
دنیا بجز بدی ها جنگ و ناامیدی پر از زیبایی های گوناگون است
همه کتاب هایم را به کودکان محک تقدیم می کنم.
تمام کتاب هایم را به کودکان محک تقدیم می کنم تا با خواندن
آنها امید همواره در دلشان جوانه کند و بدانند باید با بیماری
جنگید.
شخصیت کودکانه محبوب احمدرضا احمدی
تام و جری شخصیت های محبوب من هستند .کارتون تام و
جری کارتون بسیا ر با خالقیتی است.
شعر کودکی
در کودکی ما شعرهای زیادی نداشتیم .
داشت عباس قلی خان پسری ،پسر بی ادب بی هنری ...........
هم اکنون ما شاعران خوب و توانمندی چون افسانه
شعبان نژاد ،ناصر کشاورز داریم که اشعار بسیار زیبایی
برای کودکان می سرایند.
کودکی
کودکان آدم های بزرگ در ابعاد کوچک اند و بسیار از اوقات
دانایی آنها بسیار زیاد است.
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داستان واقعی محک

با هنرمندان

سرگرمی من
من از مسابقه فوتبال فقط  5دقیقه اولش را می بینم .یکی از عالیق من این است که در شروع فوتبال را تماشا کنم بچه های کوچک
وقتی همراه بازیکنان وارد زمین می شود من خیلی ذوق می کنم.
به محک و داوطلبان محک تبریک می گویم ،کسانی که همدم بچه ها و شریک غصه های آنها هستند آدم های بزرگی هستند وکار
زیبا و هنری فقط سرودن شعر و نواختن موسیقی نیست ،محک زیباترین شعر و ملودی و نقاشی یعنی زندگی رنگی را برای
کودکان می سراید ومی نوازد و ترسیم می کند.

من بسیار گریسته ام
هنگام که آسمان ابری است
مرا نیت آن است
که از خانه بدون چتر بیرون باشم
من بسیار زیسته ام
اما اکنون مراد من است
که از این پنجره برای باری
جهان را آغشته به شکوفه های گیالس بی هراس
بی محابا ببینم

فرشته های بی نام و نشان
به من حق بدهید که نوشتن درباره آن ها دشوار باشد ،وقتی نه اسم شان را می دانم ،نه شغل شان را ،نه
محله ای را که در آن زندگی می کنند و نه لحن صدای شان را .حق بدهید که برای نوشتن از آن ها احساس
ناتوانی کنم .وقتی حتی حاضر نشدند تلفنی ،چند کلمه ای درباره کاری که کرده اند حرفی بزنند ،هرگز صورت
های شان را ندیده ام و نمی دانم چه طور لباس می پوشند ،من فقط می دانم که آن ها به گواه یکی ازکارکنان
میز جذب کمک های مردمی محک ،دختر و پسری  25ساله هستند که یکی دو ماه پیش با هم ازدواج کرده اند،
اما جشن عروسی شان در تاالری مجلل برگزار نشد ،آن ها در عروسی شان میز شام آنچنانی و مراسم
آتشبازی نداشتند ،آن ها چند صد مهمان دعوت نکرده بودند ،عروس این روایت ،لباس حریر و جواهر دوزی
شده نپوشید ،داماد هم کروات ابریشم و کت فاستونی اعال نداشت ،به باغ نرفتند تا با ژست های مختلف از
ایشان عکس بگیرند و آلبوم عروسی شان را پر کنند ،وسط تاالر طالیی و پر نور با هم نرقصیدند ،عسل و کیک
دهان هم نگذاشتند ،سفره عقد با شکوهی نداشتند ،چون دل های بلورین شان ،چنان رئوف بود که نمی توانستند
چندین میلیون تومان صرف جشن عروسی و خوشی چند ساعته کنند در حالی که می دانستند این اسکناس
ها شاید ریشه درد را در تن کودکی مبتال به سرطان بخشکاند ،آن ها جشنی برای عروسی شان نگرفتند چون
می دانستند پس اندازشان برای این مراسم ،شاید یکی از بچه های محک را از مرگ نجات دهد .آن ها خواستند
پس انداز جشن عروسی شان عروسکی شود در دست کودکی مبتال به سرطان ،غذایی برای رفع گرسنگی اش،
لباسی بر تن نحیفش ،دارویی برای التیام زخم هایش ،کتاب قصه ای برای خواب چشم هایش ،چراغی برای
روشنی شب های تاریک و پر دردش و سرپناهی برای پدر و مادر تنگ دستش که از راهی دور ،او را به امید
درمان به محک آورده اند.
آن ها یک روز بی خبر ،به محک آمدند و هدیه  5میلیون تومانی شان را به محک سپردند و بعد بی هیچ نام و
نشانی رفتند ،حاال خوب به اطرافتان نگاه کنید! هر یک از زوج هایی که می بینید شاید زوج گمنام این روایت
باشند ،فرشته هایی که نام و نشان ندارند.
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پشتیبانان محک

خلق زمینه های همدلی و کمک به همنوع

مبحث نوین “مسوولیت پذیری اجتماعی سازمانها (،”)CSR
به عنوان یکی از اصلیترین مباحث درحوزه فعالیتها و
رفتارهای اجتماعی سازمانها ،چند سالی است که در کشور
مانیز بهصورت جدی مورد توجه قرارگرفته است .مؤسسات
پیشرو ،درکنار فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن کسب
سود ،به موضوع دیگری نیز میاندیشند وآن ،سهیم کردن
قشرهای مختلف جامعه از سود حاصله و عمل به مسوولیت
اجتماعی است .با توجه به این مبحث ،مصاحبهای با آقاياحمد
قدوسی (قائممقام مديرعامل بانککارآفرین) انجام دادهایم و
در آن ،عمل به مسوولیت اجتماعی بانک کارآفرین و تأثیر آن
برزندگی شخصی و اجتماعی مدیران ارشد و کارکنان این
سازمان را مورد بررسی قرار دادهایم.
مسووليت در قبال مشتريان وذینفعان ،تضمین کننده بقای
بانک
بانك كارآفرين فعاليت خود را در سال  1378ابتدا به صورت
مؤسسه اعتباري غيربانكي آغاز كرد .شروع فعاليت اين
مجموعه با مشاركت اعضاء انجمنهاي مديران صنايع،
شركتهاي ساختماني ،تاسيساتي و تجهيزاتي ،جامعه

پشتیبانان محک
مهندسان مشاور ايران ،مهندسان مشاور معمار و شهرساز و
گروهي از كارشناسان بانكي و مالي بود .سپس با اخذ مجوز
از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در سال  1378به
عنوان بانك كارآفرين به فعالیت خود ادامه داد.
هماكنون این بانک هماهنگ با سياستهاي تعيين شده از
سوي بانک و برنامه توسعه اقتصادي كشور به فعالیت
مشغول است .اعتقاد راسخ به اصول مشتري مداري ،پويايي
وتوجه به لزوم تحول اساسي و بنيادي در ارائه خدمات
مطلوب و نوين بانكي ازآغازسرلوحه فعالیت های این مؤسسه
بوده است .بانک کارآفرین با استراتژي منسجم (با اتكا به
مجرب ،دلسوز و مبتكر و همچنين برخورداري
كاركنان امين،
ّ
از پيشرفتهترين تكنولوژي انفورماتيكي و تجهيزات نوين
ارتباطي بينالمللي در امور مالي و بانكي) ،ضمن افزايش
اشتغال و كارآفريني براي جوانان ،پيشتاز راستين صنعت
بانكداري نوين در كشور بوده است.
بانك كارآفرين بر پايه يك اصل و آن هم توجه به "مشتري"
ايجاد شده است .افق آينده اين بانك در توجه به اصل مشتري
مداري است و در همين راستا قصد دارد تا به بهترين بانك
خاورميانه تبديل شود .براي داشتن يك بانك مطلوب و
مشتري محور به جذب بهترين افراد اقدام كردهايم و براي
ارتقاء آنها در سطح بانكداران بين المللي ،آموزش مداوم
کارکنان راموردتوجه قراردادهايم .مادر استفاده از هرگونه
امكانات پيشرفته سخت افزاري و نرم افزاري كه بتواند به
مشتريانمان خدمات بهتری بدهد دريغ نخواهيم كرد.
چرابانک کارآفرین با محک همکاری می کند؟
یکی از دالیل همکاری ما با محک ،شفافيت عملكرد اين موسسه
 ،حمایت افراد شایسته ومورد اعتماد جامعه از آن و اعتقاد و

اعتماد به مدیران ارشد این سازمان است که موجب شده است
بسیاری از افراد وسازمانهای دیگرنیز به این موسسه جذب
و تشویق به حمایت از آن شوند .شناخت و معروفیت همراه
با محبوبیت وتشکیالت حرفه ای و موفق محک دلیل اصلی
شروع همکاری های مشترک میان محک وبانک کارآفرین از
سال  1385بود.
به نظر شما عمل به مسوولیت های اجتماعی در زندگی
فردی و اجتماعی افراد چه تأثیراتی دارد؟
تاثیر مثبت ثمرات اعمال خیر در زندگی افرادومؤسسات از
دالیلی است که موجب استمرارهمکاری آنان با مؤسسات
خیریه می شود .محک ،به عنوان یک موسسه قابل اعتماد
همراه با مجموعهای از افراد خ ّیر ،امکانات و شرایطی را
فراهم آورده است که کسانی که مایل به کمک به همنوع خود
هستنداز همکاری با آن و کمک به آن احساس رضایت داشته
باشند .تأثیر این احساس با ارزش ،در روحیه و برخورد و
رفتارهای افراد نمایان می شود .محک زمینه ای را ایجاد کرده
است تا افراد با کمک به همنوع ،احساس رضایت درونی را
بهدست آورند واین حرکت ،شایسته قدردانی است.
تاکنون چه پروژه های مشترکی میان محک وکار آفرین
صورت گرفته است؟
حمایت مالی از بازارهای محک،کنسرتهاي موسیقی  ،تولید
وتوزیع اقالم تبلیغاتی و هدایا ،مشارکت در تولید تقویم وکارت
تبریک از جمله این برنامه ها بوده است .
دیدگاه مدیران ارشدمؤسسات پیشرو ،همچون بانک
کارآفرین،در خصوص عمل به مسوولیت اجتماعی خود،چه
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تأثیری بر روحیه و عملکرد کارکنان آن سازمان خواهد
داشت؟
كاركنان یک سازمان از دیدگاه عمیق و انساندوستانه سازمان
خود آگاه می شوند ،آنان درمی بابند مدیران سازمانی که در
آن کار می کنند فقط به منافع اقتصادی خود فکر نمیکنند و
در کنار آن ،دغدغهای به نام کمک به همنوع نیزدارند واز این
روآنان نیز مشارکت اجتماعی خود را به بهترین نحو انجام
میدهند ،عالقه و تعهد در تک تک كاركنان آن سازمان بیشتر
شده و اعمال و رفتار سازمان برای کارکنان قابل احترام و
ارزشمندتر خواهد شد  .همچنین مشاهده این مشارکت در
ذهن مشتریان مؤسسه ،اعتماد و اطمینان بيشتری میان آنان
وموسسه ایجاد خواهد کرد .چرا که همه جزیی از یک جامعه
هستند و منافع انجام این مسئولیت ،به تک تک افراد جامعه
خواهد شد .در آن زمان می توان امیدوار بود که همه با انجام
مسوولیت اجتماعی خود ،داشتن جامعه ای سالم وآرام را
جشن بگیرند.
هنگامیکه به عنوان یکی از حامیان این موسسه خیریه ،با
کودکان محک مالقات میکنید چه احساسی دارید؟
هنگام مالقات با کودکان،تنها موضوعی که به ذهن می رسد
احساس وظیفه و مسئولیت است که حسی کامال طبیعی است
و باید به آن پاسخ داده شود .از اینکه این سازمان با این نیت،
توانسته است موجبات بهبودی بسیاری از کودکان بیمار را
فراهم آورد بسیار خوشحالم و از صمیم قلب احساس رضایت
میکنم .در پایان الزم میدانم به این موضوع اشاره کنم که
تمامی افراد خ ّیر ،از کوچک وبزرگ ،با نیت های زیبای خود
برای ما با ارزش و قابل احترامند و برای همهی آنان آرزوی
موفقیت و پاداش خیر داریم .
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پژوهش

با تغذیه مناسب به جنگ سرطان بروید
زمانی تصور می شد تغذیه نقشی در ابتال به سرطان ندارد.
امروز محققان ثابت کرده اند که رژیم غذایی افراد ،نقش مهمی
در پیشگیری ،بروز و درمان انواع سرطان ها ایفا می کند .انسان
هر روزه ملزم به مصرف غذاست و به دلیل تعدد و تنوع سرطان
هایی که به طور بالقوه با رژیم غذایی در ارتباط هستند ،می توان
گفت حدود یک سوم سرطان هایی که در نهایت منجر به مرگ می
شوند با آنچه می خوریم در ارتباطند .در رابطه با علل تغذیه ای
ابتال به سرطان با دکتر غالمرضا خاکپور ،متخصص اورولوژی
از دانشگاه مک مستر کانادا و محقق در زمینه بیماری های قلبی
و سرطان گفت گو کرده ایم که در زیر میخوانید.
آقای دکتر ،در بین غذاها کدام یک در ابتال به سرطان نقش
بیشتری دارند؟
غذاهای ما دو دسته هستند ،غذاهای حیوانی و سبزیجات.
امروزه ثابت شده کسانی که به مقدار زیاد از فراورده های
گوشتی استفاده می کنند بیشتر مستعد ابتال به بیماری های
قلبی ،کلیوی و سرطان ها می شوند .به علت وجود مقدار زیاد
چربی در گوشت های قرمز ،این مواد در قسمت داخلی عروق
می نشیند و با کوچک ترین زخمی در این ناحیه کلسیم در آن
رسوب می کند و باعث ایجاد لخته و بعد انسداد در عروق قلب
و انفاکتوس میوکارد می شود.
برای همین توصیه ما به کسانی که مستعد بیماری های قلبی
هستند عدم استفاده از گوشت و به خصوص گوشت قرمز
است .از طرف دیگر چون امروز تغذیه این حیوانات اهلی از
طریق مواد مصنوعی و شیمیایی است ،این مواد وارد گوشت

پژوهش
شده و وقتی در کبد متابولیزه میشود ایجاد مواد سمی می کند
که عالوه بر افزایش چربی ،سرطان را نیز سبب می شود.
در مورد مضرات احتمالی گوشت سفید هم توضیح می دهید؟
به علت اینکه مقدار زیادی استروژن ،تستوسترون و آنتی
بیوتیک به مرغها می دهند ،خوردن گوشت مرغ به خصوص
توسط زنان باعث بلوغ زودرس می شود ،به طوری که در
گذشته سن بلوغ  16سال بود ولی امروزه به  13سال رسیده
و هر چه سن بلوغ و یائسگی پایین تر باشد میزان ابتال به
سرطان افزایش پیدا می کند.
در مردان چطور؟
در مردان نیز به علت وجود تستوسترون در مواد تغذیه ای
حیوانات ،بلوغ زودرس ایجاد می شود و همچنین تستوسترون
در مردان ایجاد سرطان پروستات می کند .به همین دلیل
امروزه در همه جای دنیا سرطان سینه در خانم ها و سرطان
پروستات در آقایان شیوع زیادی پیدا کرده است.
شماری از افراد به طور ارثی استعداد ابتال به سرطان دارند
.توصیه شما به آنها چیست؟
کسانی که مستعد سرطان هستند یا سابقه فامیلی دارند باید
گوشت قرمز را از برنامه غذایی شان حذف کنند .استفاده از
سبزیجات و میوه ها به خصوص میوه های حاوی رنگدانه که
خاصیت آنتی اکسیدان و همچنین آب تصفیه شده و نوشیدن
آن به میزان کافی درجلوگیری از ابتال به سرطان موثر است.
البته نوشیدن آب خیلی زیاد چون باعث مسمومیت و ورم در
اندام ها می شود مضر است.
نوشیدن آب کافی از بروز چه سرطان هایی جلوگیری می
کند؟
این کار از بروز بیماری های کلیوی و سکته قلبی جلوگیری
می کند و منجر به رقیق شده خون و شست و شوی مثانه
و جلوگیری از سرطان مثانه می شود و کلیه ها را فعال می

کند .نورآفتاب نیز عالوه برا ینکه میکروب کش است به علت
ویتامین دی از پوکی استخوان جلوگیری می کند ،دانشمندان
انگلیس تحقیق کرده اند در مناطقی که نور خورشید بیشتر
است ابتال به ساتئوآرتریت کمتر است ولی باید مواظب بود
که این نور منجر به سرطان پوست نشود.
چه میزان در معرض نور خورشید قرار گرفتن مفید است؟
روزی یک ساعت قرار گرفتن در معرض نور آفتاب این
ویتامین را تأمین می کند .البته فراموش نکنید استفاده از
ویتامین های مصنوعی خاصیت ضد سرطان ندارند و تنها
نور خورشید این خاصیت را دارد.
استراحت و ورزش چه تاثیری دارند؟
استراحت باعث ساخته شدن سلول های جدید در بدن می
شود .اگر به هر علتی خواب کسی کم شد باید با مراجعه
به پزشک آن را نتظیم کند زیرا افراد کم خواب و کسانی که
در روز کمتر از  8ساعت می خوابند احتمال ابتال به بیماری
های قلبی شان بیشتر است .کسانی که شب کارند نسبت به
افراد طبیعی  5سال طول عمر شان کمتر می شود .ورزش
نیز همراه با تغذیه مناسب در حدود  20دقیقه تا نیم ساعت
در روز به خصوص در کسانی که سابقه خانوادگی سرطان
دارند بسیار مهم است .به طوری که تحقیقات نشان داده هنگام
ورزش موادی در بدن ترشح می شود که فرد را سر حال
کرده و با اثر گذاشتن روی جداره عروق از ابتال به سرطان
جلوگیری می کند.
و حرف آخر؟
بسیاری از افراد به مصرف مواد غذایی مضر عادت دارند،
ثابت شده که افراد چاق به خصوص خانم ها بیشتر به سرطان
مبتال می شوند.
عالوه بر این روزانه مصرف  8واحد میوه و استفاده از آن
موقع خوردن صبحانه بسیار مهم است ,ولی میوه و سبزی
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را نباید با هم خورد ،چون محیط های اسیدی و قلیایی آنها بر
هم اثر بد می گذارند .این را هم بدانید که خوردن کلم بروکلی
و اسفناج و سبزی های سبزتر مفید تر است  .چای نیز نوع
سیاه آن که حاوی مواد رنگی و طعم دار نیست مفید است.
روزی 4تا  5لیوان چای تا  25درصد باعث کاهش کلسترول
می شود و به دلیل وجود آنتی اکسیدان از ابتال به سرطان
همشهری  22خرداد 1389
جلوگیری می کند.
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تغذیه و بهداشت

تمر هندی ؛ موثر در پیشگیری از سرطان
یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت  :تمر هندی
از جمله خوراکی های ،مغذی است و مصرف آن می تواند در
پیشگیری از سرطان موثر باشد.
دکتر شهرام آگاه در گفتگو با ایسنا ,افزود  ,تمر هندی حاوی
اسیدهای آلی فراوانی است که با ایجاد عامل کمک کنندگی در
هضم غذا ،اثر مثبتی در تسریع گوارش غذا دارند .وی افزود :
در تمر هندی ،آنتی اکسیدان های بسیاری از جمله ویتامین A
وجود دارد که این مواد می تواند در از بین بردن مواد مضر
یا اسیدهای سرطان زا نقش داشته باشند .بنا براین مصرف
تمبر هندی می تواند در پیشگیری از سرطان و بیماری های
مرتبط با آن در بدن موثر باشد.
آگاه گفت  :البته به دلیل وجود برخی از اسیدهای آلی در تمبر
هندی ،این ماده غذایی می تواند بر زخم های دستگاه گوارش
اثر سوء داشته باشد از همین رو مصرف آن به افرادی که
زخم اثنی عشر دارند ،توصیه نمی شود.
همشهری 22خرداد 89

تشخیص زود هنگاه سرطان در ایران
دبیر کل مجمع خ ّیرین سالمت کشور گفت  :دومین دستگاه تشخیص زود هنگام سرطان به نام  pet scanکه با استفاده از مواد
رادیو اکتیو عمل می کند ،با سرمایه  6میلیارد تومانی خ ّیرین سالمت خریداری شده و تابستان امسال در بیمارستان مسیح
دانشوری نصب و راه اندازی می شود.
سید رضا نیری  ,رئیس نخستین اجالس بین المللی نیکو کاری ایران در آستانه برگزاری اجالس تیر ماه امسال افزود  :دستگاه پت
اسکن یک دستگاه تشخیصی پیشرفته است که با استفاده از ورود مواد رادیو اکتیو به بدن می تواند با بررسی حرکت های سلولی
بروز سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد و جلوی پیشرفت آن را بگیرد.این دستگاه تا کنون در کشور نبوده است به همین
علت در مواردی شهروندان برای استفاده از این خدمات مجبور میشدند با هزینه گزاف به خارج از کشور بروند.
همشهری  22خرداد89
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آخرین سخنرانی رندی پاش .با همکاری جفری زسلو .ترجمه مرجان متقی
تهران  :مروارید179 .1388 .صفحه  36000 .ریال

من یک مشکل جسمانی دارم ،البته از نظر فیزیکی و ظاهری حال عمومی خوبی دارم ،ولی
در کبدم چند تومور وجود دارد و چند ماه دیگر بیشتر زنده نخواهم بود .من پدر سه بچه
ی خردسال هستم و با زن رویاهایم ازدواج کرده ام .می توانم برای خودم تاسف بخورم
ولی این کار هیچ سودی برای من یا خانواده ام ندارد.
این جمله ها در آغاز مقدمه این کتاب نوشته شده است .نویسنده ،رندی پاش از دانشمندان
بر جسته ی کامپیوتر در آمریکا کارش تدریس کامپیوتر و بررسی رابطه متقابل انسان با
کامپیوتر در دانشگاهای مختلف بود.
دردانشگاه کارنگی ملون که پاش در آن تدریس می کرد ،بر اساس یک سنّت قدیمی از
استادانی که در شرف بازنشستگی و ترک دانشگاه اند می خواهند با این پیش فرض که
زمان چندانی از عمرشان باقی نمانده در یک سخنرانی چکیده تجربه ها و توصیه های خود
را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
دعوت از رندی پاش به دلیل نزدیک شدن به دوران بازنشتگی نبود ،بلکه ابتال به بیماری
سرطان پیشرفته پانکراس و نزدیکی او به پایان زندگی سبب این دعوت بود.
کتاب حاضر حاوی همین سخنرانی رندی پاش است .این سخنرانی هفتاد دقیقه بود و در
سال  2007ایراد شد .رندی پاش تصور میکرد .سخنرانی او تنها مورد توجه دانشجویانش قرار خواهد گرفت ولی اشتباه می کرد.
به گزارش “نیویورک تایمز” این سخنرانی تا امروز بیش از ده میلیون شنونده داشته و متن آن به صورت کتاب به هفت زبان
ترجمه و منتشر شده است .بر اساس اعالم رسانه های معتبر وی از افراد تاثیر گذار و برجسته جهان به شمار آمده است .کمتر
از یک سال پس از این سخنرانی در سال  2008رندی پاش در گذشت .هنگام مرگ  47سال داشت.
شاید بتوان خالصه دیدگاه رندی پاش را درباره زندگی در این حرف اودید نمی توانیم کارت هایی را که در دست داریم عوض کنیم.
پس مهم این است که چگونه با آنها بازی کنیم.این دیدگاهی است که در عین پذیرش واقعیت ها تسلیم آنها نمی شود ومی کوشد
در دایره بسته زندگی تغییراتی پدید آورد.

رندی پاش در این کتاب نشان می دهد که چگونه در عین ابتال به بیماری می توان خوشبین بود و نگاه مثبتی به زندگی
داشت .این کتاب چکیده دیدگاهها و نظریات یک دانشمند بر جسته مبتال به سرطان در ماه های پایان زندگانی اوست.

نوشته را با نقل بخشی از کتاب که نویسنده در باره نقش همسرش در مراقبت از او سخن گفته به پایان می بریم.
همانطور که هر خانواده ای که بیمار مبتال به سرطان دارد میداند ،کسانی که از بیماران
مراقبت می کنند ،معموال ً چندان مورد توجه قرار نمی گیرند .بیمارها توجه شان به خودشان
معطوف است واز طرفی ،مورد توجه پزشکان و دلسوزی کسانی هستند که از آنها مراقبت
می کنند .اما کسانی که مراقب شان هستند ،کارهای سنگینی بر عهده دارند و این وقت را
که به ناراحتی و درد خودشان برسند ،ندارند.
همسرم ،جی ،کسی است که از من مراقبت می کند و با داشتن سه بچه ی خرد سال ،کارش
از هر کسی سنگین تر است .بنا براین همین طور که خودم را برای سخنرانی آخر آماده
می کردم ،با خودم گفتم در این سخنر.باید همه بدانند چقدر برای جی احترام قائلم و او
را دوست دارم و این اتفاقی بود که افتاد .در آخر سخنرانی همین طور که راجع به درس
هایی که زندگی گرفته ام حرف می زدم گفتم ،چقدر مهم است که به دیگران توجه کنید و
نه فقط به خودتان ،بعد به جمعیت نگاه کردم و گفتم ما یک نمونه بارز از خود گذشتگی در
اینجا داریم.او را به صحنه بیاورید.چون روز قبلش تولد جی بود .من از قبل برنامه ریخته
بودم.که یک کیک تولد بزرگ برایش درست کنند ،با شمعی روی آن و همین طور که کلی
اشلوتر ،دوست جی ،کیک راروی میزچرخداری به صحنه می آورد.توضیح دادم که من هیچ
وقت تولد درست حسابی برای جی نگرفته ام و این خیلی عالی خواهد بود اگر همه ی چهار
صد نفر با هم برای او آهنگ تولدت مبارک را بخوانند و همه شروع کردند به دست زدن و
خواندن تولدت مبارک.
من سریع اضافه کردم” :خوب ،ممکن است بعضی از شما نام او را ندانید اسم او جی است”
و همه خواندند :تولدت مبارک ،جی.
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تعطيالت در دارآباد
دوست دارید جای چه کسی باشید؟
شما كه به هر دليل و براي هر كاري به بيمارستان محك
وارد مي شويد از دم در بيمارستان تا طبقه ششم دوست
داريد جاي چه كسي باشيد .چرا؟
من خودم دوست دارم جاي آقاي ستوده كه در قسمت
خدمات آنكولوژي  2است باشم چون خيلي مهربان و
با محبت است با اون لهجه شيرين شمالي وقتي وارد هر
اتاق مي شود هم با مريض و همراه مريض با مهرباني
سالم و احوال پرسي مي كند و با شوخي ها و پيشنهاد
غذا خنده به لب مريض ها مي آورد .وقتي اتاق را جارو
مي كند تمام مريضي ها و درد و غم را از دل ما بيرون
مي ريزد .حتماً خدا كارهاي خوب و تالش زيادش رو
مي بينه و يك روزي خدا به او مدال مي دهد كه نشان
تقدير دل خيلي از مريض ها باشد براي او آرزوي
موفقيت و سالمتي مي كنم و به او مي گم:
آقاي ستوده خسته نباشي.

وقتي  13خرداد ماه كارنامه ام را گرفتم و با نمرات خيلي خيلي
خوب قبول شده بودم ،مادرم قول داده بود كه هفته بعد منو ببره
شمال .خيلي خوشحال بودم ولي مثل هميشه كه مامان ها يك
مرتبه یک موضوعی که اصال فکرش را نمیکنید پیش میکشند.
مامانم گفت به نظر من چشم راست تو مشكل داره و بايد نزد
چشم پزشك برويم بعد مي برمت شمال .چشم پزشك رفتن
همان شد که يك هفته از اين دكتر به اون دكتر برویم از دكتر
عباسيون به دكتر وثوق و ...خالصه مثل هميشه كه حق با مادرها
است معلوم شد اين دوست ما (يعني تومورم) رشد كرده .حاال چه
وقت رشد كردن بود نمي دانم .آرزوی شمال رفتن به دلم ماند
و من به اتفاق دوستم تشريف آورديم به دارآباد براي شيمي
درماني .االن حدود سه هفته است براي شيمي درماني مي آييم
و آنطور كه دكترها گفتند تا آخر تابستان كار داريم .مادرم هر
هفته تمام راه را براي من شمال مي كند! مثالً در اتوبان مدرس
مي گويد اينجا جنگل هاي شمال است و پيچ دارآباد را مي گويد
پيچ جاده چالوس است .من اگر به دريایي پر از آب نرفتم ولي
به درياي پر از عشق آمدم یعنی محك نجات غريق هاي من
شناگرهاي دريا نيستند .اين دفعه نجات غريق های من دكتر
وثوق ،دكتر هدايتي ،دكتر گلپايگاني و دكتر مهرور و صدها نفر
دیگر هستند .من در اين درياي عشق و ايثار و محبت همان لذت
درياي پر آب شمال را مي برم شاید هم خيلي خيلي بيشتر.
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ماجراي رعد و برق
وقتي خيلي كوچك بودم در روزهاي باراني از صداي آسمان يعني رعد
كه صداي عجيبي بود احساس ترس مي كردم  .يك روز كه در يك فضاي باز
بودم و صداي رعد را شنيدم پشت مادرم قايم شدم .مادرم كه متوجه ترس من
شد با خنده گفت اگه پشت من قايم بشي عكست نمي افته ها ،بعد از پشت سرمادرم
بيرون آمدم و صاف ايستادم چون مي خواستم عكسم قشنگ بشه .فكر كردم خدا داره
عكس مي گيره!!! ياد دوربين عكاسي و نور فالش و صداي انداختن عكس افتادم .فكر
كردم چون دوربين خدا خيلي بزرگ و پر نور است .آنهمه سر و صدا و نور داره .نور برق
و بعد صداي رعد مي آمد زود خودم را مرتب مي كردم و صاف مي ايستادم و لبخند
مي زدم همه از اين كار من تعجب مي كردند ولي من نمي فهميدم چرا و سالها هيچوقت
از رعد و برق نترسيدم و حتي نصف شبها وقتي اين صدا را مي شنيدم مي گفتم خدا
داره عكس كسي را مي گيره و هميشه خوشحال مي شدم .وقتي بزرگتر شدم و
مدرسه رفتم در درس علوم علت رعد و برق را فهميدم با صداي خیلی بلند
گفتم مگه خدا عكس نمي گيره و همه منو نگاه كردند .من ماجرا را براي
آنها تعريف كردم و همه با هم كلي خنديديم و من تازه فهميدم
تمام اين سالها چطور از چیزی که اول از آن ترسیده بودم
اینهمه خوشم آمده بود .بعد صورت مادرم
را ديدم كه به من مي خنديد.

