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پیام بنیان گذار
سخت ديرم شده بود .جلسهي بسيار مهمي بود كه براي آينده
بيمارستان محک سرنوشت ساز بود ،اما انگار هيچ كس اين را
نميفهميد .ماشين ها تكان نمي خوردند و من متعجب از اینکه
صبح به اين زودي داخل خياباني فرعي چرا؟ بايد اين همه شلوغ
باشد.
پس از گذشت بيش از نيم ساعت كه اتومبيل با سرعتي كمتر از
الك پشت حركت مي كرد در تالش بودم كه با نگريستن در ميان
ابري از دود به بيرون باالخره دريابم كه علت ترافيك چيست؟
تا آنكه به سختي قادر به تشخيص در و ديوار كودكستاني كه با
ميكي ماوس و بَت من و انواع گل و پرنده و پروانه نقاشي شده بود
تشخيص دهم و كمي جلوتر آه از نهادم برآمد زيرا كه مشخص
شد ترافيك سنگين به خاطر صف ماشين هاي مادراني بود كه با
نوباوگان خود كه بزرگ ترینشان هنوز  5سالشان تمام نشده بود به
كودكستان آورده بودند.
مادران به طور متوسط بين  25تا  35سن داشتند ،زيبا ،برازنده
و شيكپوش بودند و اتومبيل هايشان عمدتاً  4WDو يا مدلهاي
باال بودند .در ميان غوغاي ترافيك و درخشش اتومبيل ها و رفت
و آمد مادران جوان و دود و ابر سمي به زحمت مي توانستي پيكر
نازك و شكنندۀ كودكان را تشخيص دهي .شايد اگر نقاشي روي
ديوار مهدكودك نبود اص ً
ال نمي فهميدي آنجا کجاست.
غمي سنگين وجودم را فرا گرفت .چهرۀ كودكاني كه همين حاال
روي تخت هاي بيمارستان محک بستري بودند و آنهايي كه در

پیام مدیرعامل
آغوش مادرانشان روي صندليهاي كلينيك آنكولوژي منتظر شيمي
درماني بودند جلوي چشمانم رژه رفت.
چهرۀ كودكي كه از دستگاه راديوتراپي مي ترسيد و چهرۀ مادري
كه تازه امروز جواب آزمايش كودكش را مي گرفت.
چرا هيچكس به اين مادران زيباي پرتكاپو نميگويد كه چرا چنین
می کنند؟
مگر آنها نمي دانند كه مسئولیتشان در پرورش جگرگوشگان خود
و همچنين نسل آينده مردمان اين سرزمين تا چه اندازه سنگین
است؟
چرا يك كودك كه مادرش شاغل نيست در اين هواي آلوده به
كودكستان آورده می شود؟
چرا كودكستان بايست در فاصله اي از خانه باشد كه حتماً مي بايست
با اتومبيل به آنجا رفت؟
چرا باید هر بچه با يك اتومبيل با ديفرانسيل باال كه با مصرف
بيشتر بنزين آلودگي بيشتر توليد مي كند به مهد کودک برود؟
چرا هر چند مادر با هم قرار نمي گذارند كه نوبتي بچه ها را ببرند؟
چرا بچه ها ماسك تنفسي نداشتند؟
و ده ها چرایي ديگر که از حوصلۀ اين مبحث بيرون است.
دلم می خواست ميتوانستم راهي بيابم كه به ما بياموزد كه چگونه
همۀ به یکدیگر ارتباط دارند و عوارض هر بي مسئوليتي و هر
حركت اشتباه بومرنگ وار خودمان را نشانه ميرود .دلم براي
كودكان سخت مي سوزد.
سعیده قدس

همانگونه که روی جلد خبرنامه مشاهده می کنید ،شمارههای پائیز
و زمستان سال  1389همراه با تبریک سال نو یک جا به دست شما
میرسد .لیکن برای صرفه جویی در هزینههای تولید و ارسال کارت،
از جلد خبرنامه برای تبریک سال نو که مصادف با بیستمین نوروز
محک میباشد ،استفاده شده است.
در این شماره یکی از واحدهای سازمانی محک که بیشترین ارتباط را
با شما یاوران گرانقدر دارد معرفی شده است :واحد تضمین کیفیت.
این واحد در پایان هر ماه اسامی تمام مراجعه کنندگان به دفاتر
محک و یا دریافت کنندگان قلک را از واحد های مربوطه جمعآوری
نموده و از طریق مصاحبه تلفنی کیفیت ارائه خدمت را در محورهای
مختلف بر اساس یک معیار سه درجهای در سه سطح نامناسب،
معمولی و مناسب از شما یاوران ارجمند سوال مینماید .این اطالعات
بر اساس روشهای آماری و عددی تحلیل شده و در اختیار مدیر
عامل قرار میگیرد تا مبنای اصالح فرآیندهای سازمان قرار گیرد.
محک عالقهمند است با اجرای چرخه بهبود مستمر در چهارمرحله
برنامهریزی ،اجرا ،دریافت بازخورد و اصالح بر اساس بازخورد عملکرد
خود را به صورت مستمر بهبود بخشد .در این چرخه وظیفه دریافت
بازخورد بر عهده بخش تضمین کیفیت است و بخش تضمین کیفیت
برای جمع آوری بازخورد نیازمند همکاری شما در ارزیابی عملکرد
ما در محک است .اینجانب شخصاً از شما یاوران دلسوز محک در
خواست مینمایم با ارزیابی دقیق عملکرد ما در نظر سنجیهای این
بخش به دور از مالحظه و گذشت از اشتباهات احتمالی همکارانمان،
ما را در تبدیل شدن به یکی از ده سازمان برتر جهان یاری دهید.

همانگونه که می بینید محک نه تنها در تامین منابع مالی بلکه در
حرکت به سوی تعالی نیز نیازمند همراهی شما است .این همراهی
را از ما دریغ نفرمائید ،زیرا اعتقاد داریم :
ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
در شماره قبل به اطالع شما رساندیم که از ابتدای سال جاری،
خبرنامه محک برای تمامی نیکوکارانی که در خانواده محک قرار
دارند ارسال می گردد .اجرای این تصمیم نیازمند ادغام چند بانک
اطالعاتی جداگانه از خیران در حوزه های قلک ،عضویت و  ...بوده
است که علی رغم تمام تمهیدات فنی انجام شده ،متاسفانه هنوز
بانک اطالعات یکپارچه شده حاوی اطالعات تکراری است و از
همین رو در دو نوبت گذشته تعدادی از یاوران ما بیش از یک
نسخه خبرنامه دریافت نموده اند.
ضمن پوزش از این مشکل از شما درخواست می گردد در صورتی
که در زمره این گروه از دریافت کنندگان خبرنامه هستید با اطالع
این موضوع به همکاران ما در روابط عمومی محک  ،آنها را در رفع
این ایراد یاری فرمائید.
اینک ،سال  1389را در شرایطی به پایان می رسانیم که با حمایت
همیشگی اعضای نیک اندیش و نیکو کار این خانواده بزرگ به اهداف
پیش بینی شده در برنامه اجرایی سازمان دست یافته ایم و به لطف
همراهی شما عزیزان امسال نیز همچون سال های قبل کودکان
تحت حمایت محک با شادی حاصل از پوشیدن لباس عید و با
قلبی سرشار از امید به بهبود ،بر سر سفره هفت سین می نشینند
و (احسن الحال) را از درگاه ایزد منان طلب می نمایند.
نوروزتان مبارک و پیروز ،وجودتان سرشار از شادی و سالمتی باد.
آراسب احمدیان
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یادداشت سردبیر
آلودگي پيوسته هواي تهران در ماه آخر پاييز بيش از يك ماه طول
كشيد و از اين لحاظ ركوردي منفي بر ركوردهاي منفي پيشين ما
افزوده شد ،چندين روز به ناگزير تعطيل و نيمه تعطيل شد و از
اين رهگذر خسارت هاي عمده اي به سالمت ،اقتصاد و كسب و كار
مردم وارد شد .علي رغم ضرب المثلي كه مي گويد عالج واقعه قبل
از وقوع بايد كرد ،متاسفانه در اين زمينه مانند بسياري از زمينه هاي
ديگر آنقدر تعلل كرديم تا كار از كار گذشت و گره اي را كه مي شد
با دست باز كرد ،به ناچار بايد با دندان باز كنيم.
نخستين پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه مقصر در اين زمينه
كيست و چه عامل يا عواملي سبب بروز اين بحران شده است؟
پرسش بعدي اين است كه چگونه مي توان اين مشكل را حل كرد؟
در پاسخ به پرسش اول بايد گفت كه در اين زمينه هم دولت و
هم مردم مسئوليت داشته و هر كدام به طريقي ،كمتر يا بيشتر
باعث بروز اين معضل شده اند و البته چون دولت امكانات بيشتر و
فراگيري دارد معموال تمام گناه را به گردن او مي اندازند ،هر چند
مسئوليت دولت در اين زمينه بزرگتر از همه است اما مشكل به او
ختم نمي شود ،مردم نيز در اين زمينه مسئوليت هايي دارند مثل
استفاده كمتر از وسيله نقليه شخصي و به طور كلي مصرف كمتر
چيزهايي كه به محيط زيست لطمه مي زند.
معموالً براي انجام كارها و رفع مشكالت ،دولت ها دست به
برنامه ريزي هاي دراز مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت مي زنند در هر
يك از اين برنامه ها هدف هايي تعيين مي شود و پيش بيني مي شود
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كه ظرف مدت زماني معين به هدفها رسيده شود .برخي راه حل ها
براي حل اين مشكل و مشكالت ديگر نه يك بار كه ده ها بار گفته
شده و بسياري ...بيش با آنها آشنا هستند .در اينجا قصد نداريم
مكررات را تكرار كنيم يا برنامه اي جامع براي اين موضوع ارائه
دهيم نه تخصص و دانش آن را داريم و نه مسئوليتش را .هدف اين
است كه در اين مختصر به نكته اي اشاره كنيم كه تاكنون در اين زمينه
ها به آن كمتر پرداخته شده است و آن نقش آموزش است.موضوع
محيط زيست و حفظ آن ايده ي نسبتا نويني است .بشر پس از
قرن ها استفادۀ بي رويه از منابع طبيعي و آلودن زمين متوجه
شد كه اين امر چه مخاطراتي مي تواند براي زمين و براي خود او
داشته باشد ،از اين رو تصميم به حفظ زمين و گياهان و جانوران
گرفت .از چندين دهه پيش نخست در كشورهايي پيشرفته و سپس
در كشورهايي ديگر سازمان و مؤسساتي براي حفظ محيط زيست
تاسيس شد .در كشور خود ما نيز شايد اكنون نزديك به 40
سال است كه سازمان حفاظت محيط زيست تاسيس شده و از
كشورهاي پيشگام در منطقه در توجه به محيط زيست بوده ايم.
اما متاسفانه به گواهي آمارهاي رسمي و حتي مسئوالن سازمان
حفاظت محيطزيست ما اكنون يكي از كشورهاي فعال در زمينه ي
حفاظت محیطزیست نیستیم .جنگل ها تبديل به زمين ميشود و
تاالب ها و درياچه ها خشك ميشوند.
به پرسش نخستين باز ميگرديم چرا چنين اتفاقاتي در كشور ميافتد
و مسئول در اين زمينه كيست؟ همان گونه كه در آغاز اين گفتار
اشاره شد مسئوليت اصلي البته با دولت است اما بي توجهي و
بي مسئوليتي مردم نيز در اين زمينه موثر است .نكته اي كه
ميخواهيم به آن بپردازيم اين است كه چگونه مي توان با بي توجهي و

بي مسئوليتي مردم نيز در اين زمينه مبارزه كرد ،پاسخ آن آموزش
است .ما چاره اي نداريم جز اينكه آموزش حفاظت از محيط زيست
به مردم را از كودكي ،از دوران پيش از دبستان ،آغاز كنيم .چه در
كتابهاي درسي ،چه در رسانه ها و در همه جا .از اين طريق است
كه ما مي توانيم شهرونداني مسئول تربيت كنيم كه نسبت به اين
موضوع حساس باشند و در آينده هر يك از آنها تبديل به يك
محيط بان و حافظ محيط زيست شوند.
اكنون نمونه هاي متعددي از بي توجهي به محيط زيست را در
اطرافمان مي بینيم .بي توجهي به چگونگي بيرون گذاردن زباله در
شب ،تفكيك زباله ها ،در بيرون شهرها ،استفادۀ بي رويه از اتومبيل،
استفادۀ بي رويه ازآب ،برق ،گاز ،بنزين و این ها جزو عادات ما شده
است .متاسفانه تربيت ما به گونه اي بوده است كه تصور مي كنيم
اگر از قانون تبعيت كنيم يا چيزي را از خود دریغ كنيم از بقيه
عقب افتاده ايم و سرمان كاله رفته است.
براي رفع چنين مشكالتي راه حل همان آموزش است ،اما آنچه در
آموزش مهم است شيوه درست آن است .آموزش در تمام زمينه ها
امري تخصصي است و متاسفانه در فرهنگ ما از كلي گويي و كلمات
شعار گونه بسيار استفاده ميشود .مثال گفتن اينكه اين زمين به
آيندگان نيز تعلق دارد ،كودكان را در حفظ آن ترغيب نمي كند .به
نظر ما آموزش بايد به نحوي باشد كه براي كودك كامال قابل درك
و لمس باشد .مث ً
ال در يك فيلم تلويزيوني به او نشان دهيم كه اگر او
روزانه تنها يك ليوان آب كمتر هدر بدهد و در كشور  10ميليون نفر
مثل او عمل كنند روزانه چند ميليون ليتر آب صرفه جويي شده ،يا
اگر  10ميليون شير آب را دو دور كمتر باز كنيم چقدر صرفه جويي
مي شود .اينكه او خود را در اين كار تنها نبيند بسیار تأثیرگذار است.

در مورد جمع كردن پسماند خشك و  ...نيز مي توان كودكان را
آموزش داد و يقين داشت در آينده بسيار مؤثر عمل خواهند كرد.
مي دانيم وقتي كودكان احساس مسئوليت را دوست دارند چون
فكر مي كنند مثل بزرگترها مهم شده اند.
باري بايد در كتاب هاي درسي تمام مقاطع ،برنامه هاي تلويزيوني،
روزنامه ها ،مجله ها و پايگاههاي اينترنتي به طور مداوم به اين
مسائل پرداخته شود .متاسفانه فرهنگ حاكم بر جهان ،فرهنگ
توليد بيش از نياز و مصرف بيش از نياز است .در مقابل اين جريان،
كار زيادي از دست كسي ساخته نيست ،اما در مواردي مي توان
چاره هايي انديشيد مث ً
ال مي دانيم كه بسياري از داروها در كشور
ما بسيار ارزان است و در مواردي به صورت قاچاق از كشور خارج
مي شود اما متاسفانه همه ما مي دانيم كه وقتي بيمار مي شويم و به
پزشك مراجعه مي كنيم ،اغلب پس از مداوا مقداري قرص و پماد
و داروهاي ديگر مصرف نشده نزدمان مي ماند و به دلیل حساسیت
مواد دارویی داروخانه آنها را پس نمی گیرند و باید آنها را دور بریزیم
از این رو در این زمینه پزشکان باید دارو را به اندازه مورد نیاز
برای بیمار تجویز کنند ،ضمناً کارخانههای دارویی نیز انواع کرم ها،
پمادها ،شربت ها و دیگر داروها را در بسته ها و شیشه های کوچکتر
که برای یک دورۀ مداوا کافی است عرضه کنند تا میزان کمتری
دارو هدر رود.
و سر انجام باید گفت که برای به نتیجه رسیدن این آموزش ها
سال ها وقت الزم است و در آموزش باید پیگیر و صبور بود متاسفانه
ما اغلب همه چیز را می خواهیم یک شبه و ضربتی حل کنیم و چون
مسایل این گونه حل نمی شوند پس از مدت کوتاهی برنامه های
ضربتی را رها می کنیم و مسایل همه به جای خود می مانند.
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دوازدهمين جشن قلک شکان محک
دوازدهمين جشن قلک شکان محک  15تا  16مهر ماه
در محک برگزار شد.

اخبارمحک
اين جشن يکي از قديمي ترين و بزرگترين جشن هاي خيريه
محک است که امسال نيز با همت داوطلبان و با غرفه هاي مختلف
غذاهاي خانگي ،صنايع دستي ،بدليجات ،تنقالت و ...برپا شد .غرفه
کاردستي هاي کودکان محک توجه بسياري از حاضران را به خود
جلب مي کرد .در اين غرفه کاردستي هايي که کودکان محک در
اتاق بازي ساخته بودند به فروش مي رسيد .غرفه قهوه تلخ نيز
عالقمندان به اين سريال را با قرعه کشي سري کامل اين مجموعه
به وجد آورده بود .گوشه ديگر اين بازار بهاره رهنما کتاب جديد
خود را با نام " ماه هفت شب" رونمايي و دوست داران کتاب را
به خود جلب کرده بود .بادکنک آرزوها نيز حس نو و جالبي را
در حاضران به وجود آورده بود ،همه مي توانستند با نوشتن آرزوي
خود برروي اين بادکنک آن را به آسمان هديه دهند ،زيباترين
آرزو ،سالمتي تمام کودکان محک بود.

در جشن قلک شکان  747قلک ،که توسط یاوران محک در سال گذشته پُر
شده بود ،جمع آوري و 1200قلک جدید جهت جمعآوری کمکها بین یاوران
توزيع گرديد .مجموعه عوايد اين بازار 140ميليون تومان بود که کليه آن صرف
تامين هزينههاي دارو و درمان کودکان تحت حمايت محک ميشود.
حضور هنرمنداني همچون بهاره رهنما ،آناهيتا همتي ،علي رام نورايي و چند
تن از هنرمندان قهوه تلخ ،عارف لرستاني ،هادي کاظمي ،محمدرضا هدايتي
و ...به این برنامه رونقي دو چندان داد .هنرمندان به بخش هاي بيمارستان
نيز رفتند ،کودکان با ديدن هنرمندان ،خارج از جعبه جادويي بسيار شاد
شدند ،گرفتن عکس يادگاري و بازي با آنان تجربه ای زيبا و دوست داشتني
را براي کودکان همراه داشت.
حاميان مالي اين جشن سريال قهوه تلخ ،شکالت ميلکا ،قهوه جاکوبز،
پنيرفيالدلفيا ،محصوالت غذايي کيال ،مهرام ،مديران خودرو و پاکسان بودند.
از همۀ شرکت کنندگان ،به ویژه هنرمندان و رسانه ها که برای یاری رساندن
به کودکان مبتال به سرطان در این جشن حاضر شدند ،سپاسگزاریم.
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نمايشگاه پيوند مهر در ماه مهر
نمايشگاه عكس شركت همكاران سيستم با عنوان (پيوند مهر در ماه مهر) از
24تا29مهر ماهباهدفحمايتازكودكانمبتالبهسرطاندرمحكبرگزارشد.

افتتاحيۀ اين نمايشگاه جمعه  23مهر ماه از ساعت  17تا  19:30بود.
شهریاررحيمي مديرعامل همكاران سيستم ،مريم زندي هنرمند عکاس ،استاد
ابراهيم حقيقي ،آراسب احمديان مدير عامل محك ،و جمع كثيري از داوطلبان و
كاركنان محك و شركت همكاران سيستم در اين مراسم حضور داشتند.
در ابتداي مراسم شهریار رحيمي با كالمي گرم و دلنشين گفت :محك در گوشه اي
از اين جهان هستي انسان دوستي و نوع دوستي را با حضور و فعاليت خود زنده
نگه داشته است .اگرچه در نام ،يك مؤسسه ي خيريه و بيمارستان فوق تخصصي
است ولی به انجام فعاليتها ی جانبي در زمینه های فرهنگی ،هنری و اجتماعی نیز
می پردازد .همكاران سيستم به عنوان يك شركت بزرگ نرم افزاري و پيشرو در
عرصه صنعت همواره خود را در حمايت از حركتهاي شكل دهنده جامعه اي سالم
و پويا مسئول مي داند .از اين رو مجموعه عكسهايي كه توسط همكاران شاغل در

اخبارمحک

همكاران سيستم و با موضوع «طبيعت» عكاسی
و با مشاوره هنري هنرمندان گرانقدر مریم زندي
و استاد ابراهیم حقيقي عرضه شدند ،به صورت
نمايشگاه «پيوند مهر در ماه مهر» برپا کرد.
در ادامه آراسب احمديان ،مديرعامل محك
صحبت خود را با محوريت معرفي محك و
فعاليتهاي آن آغاز كرد و گفت :محك يك مؤسسه
غير دولتي ،غير سياسي و مردم نهاد است كه از
انگیزه واالی کمک به همنوع سرچشمه گرفته است و
در سه حوزه خیریه ،درمان و تحقیقات و با حفظ و
گسترش ارزش های شفافیت ،پاسخگویی و اعتماد
سازی به جلب کمک های مردمی در جهت حمایت
از کودکان مبتال به سرطان می پردازد.
وي افزود :برطبق آخرين گزارش سازمان بازرسي
بينالمللي  SGSكه عملكرد  100مؤسسه غير دولتي
را ارزیابی و بررسي كرده است ،محك در رده
هفدهم قرار دارد ،اما همچنان در تالش هستیم که
در جهت تعالي حركت نماییم؛ تا روزی در زمرۀ 10
سازمان برتر جهان شویم که این مهم با تالش های
 365نفر کارمند موظف و  630نفر عضو داوطلب و
عموم مردم که با نيت انسان دوستي و نوع دوستي
کار می کنند؛ میسر خواهد شد .وی درادامه گفت:
محك براي ارتباط هرچه مناسب تر و كارآمدتر
با ذيربطان خود از جمله كودكان ،خانواده ها،
اعضاي محك ،خيران ،دولت ،بخش خصوصي
و سازمان هاي بين المللي راهكارهاي ارتباطي
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مناسبي را جستجو كرده و به دنبال آن است تا
توسط اين راه كارها تمام ارتباطات درون و برون
سازماني را هدفمند و يكپارچه سازد.
وی در خصوص پروژه های تحقیقاتی محک که
یکی از سه فعالیت عمده این سازمان است ،گفت:
ما با مشارکت در انجام تحقیقات در خصوص
کشف داروهای جدید و راه های جدید درمان
به دنبال افزایش طول عمر کودکان مبتال به
سرطان هستیم ،ازاین رو برنامه هاي تحقيقاتي
و همكاری های علمی با مؤسساتي مانند رويان
در زمينه پيوند مغز استخوان ،مؤسسه ابن سينا در
زمينه حفظ باروري کودکان پس از شيمي درماني
و انستيتو گوستاروسي فرانسه در زمينه عوارض
ديررس سرطان انجام می شود.
احمدیان با اشاره به برگزاری همایش بین المللی
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 26بهمن ماه
سال جاری ،مصادف با روز جهاني سرطان كودك
افزود :این همایش در جهت درونی کردن این مفهوم
ارزشمند در جامعه و با حضور مدیران ارشد بنگاههای
اقتصادی برگزار می شود.
سپس ابراهيم حقيقي به عنوان مشاور هنري در
برگزاري اين نمايشگاه گفت :بسيار خرسندم از
اينكه اين ارتباط گرم و صميمي را بين محك
و همكاران سيستم شاهد هستم ،حضور اين دو
خانواده مهربان و صميمي در كنار هم مي تواند
نتايج بسيار موثر فرهنگي ،هنري و اجتماعی را به
دنبال داشته باشد.
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يكي از كودكان تحت حمايت محك و علي پارسا ،فرزند یکی از کارکنان شركت همكاران سيستم كه با شوق بسيار براي كمك به هم سن
و سال هاي خود در نمايشگاه تالش مي كرد ،با آمدن بر روي سن نمادی از حس زیبای انسان دوستی را به نمایش گذاشتند و در انتها عكس
دو نفره اين دو کودک گوشه اي از مهر سرشاري را كه در فضا جاري بود براي هميشه به ثبت رساند.
همچنين در ادامه لوح سپاس كه توسط كودكان محک تهيه و نقاشي شده بود تقديم شركت همکاران سیستم شد .محك از همكاران سيستم
به خاطر همكاري صميمانه در راستاي ترويج انديشه های بشر دوستانه و آگاهی بخشی درباره جوانب مثبت و دوسويه مسئوليت اجتماعي
شرکت ها قدردانی می نماید و برگزاري اين نمايشگاه را جلوه اي از درک عميق مفهوم نوين مسئوليت اجتماعي در این سازمان می داند.

نوشتۀ کودک محک در قدرداني از شركت همكاران سيستم:

با سالم و تشكر از حضور شما در كنار بچه هاي
محك ،ما هم مثل شما يك خانواده بزرگ از
كاركنان و كودكاني هستيم ،كه در گلستاني
به نام محك كنار هم براي زندگيكردن تالش
مي كنيم.
شما در عكس هاي خودتان فصلها ،طبيعت
و زمان را به تصوير كشيده ايد ،شما در
عكسهاي خودتان لحظه ها را شكار كرده ايد،
ما هم در محك براي زندگي كردن لحظه ها
را شكار مي كنيم .شما در عكسهاي خودتان،
لطافت ،صداقت ،دوست داشتن و مهرباني را
نشان داده ايد.
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جشن آغاز سال تحصیلی
جشن آغاز سال تحصیلی کودکان تحت حمایت محک  9مهر ماه در محک برگزار شد.
یکی از دغدغه های همیشگی محک مهیا کردن شرایط زندگی با باالترین سطح کیفی برای کودکان محک و خانواده ایشان است ،زیرا
کودکان در حال درمان همان آینده سازان جامعه هستند از این رو یکی از فعالیت های محک برگزاری جشن ها و مراسم ویژه برای ترغیب
کودکان در حال درمان به آموزش و تحصیل است .این مراسم با همت نیروهای داوطلب مددکاری با برنامه های خیمه شب بازی ،اجرای
موسیقی و بازی های مختلف برای صدها کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک و خانواده هایشان برگزار شد.
هنگام اجرای برنامه خیمه شب بازی کودکان با برخی از آیین های کهن ایران آشنا شدند ،سپس بعد از صرف ساندویچ های خانگی که توسط
مددکاران تهیه شده بود به سالن آمفی تئاتر رفته و با انجام بازی های ورزشی ،دنیا دنیا شادی را تجربه کردند .از تمام هنرمندانی که با هنر
خود و حضور در این برنامه دل کودکان و خانواده های محک را شاد کردند سپاسگزاریم .
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یکی شدن تکه های پارچه برای
حمایت از کودکان محک
پنجمین نمایشگاه گروهی تکه دوزی پچیران به
مناسبت هفته کودک و با هدف حمایت از کودکان
مبتال به سرطان با همت «میشل گیلدر» هنرمند
برجسته انگلیسی تکه دوزی و پارچه از  14تا 18
مهرماه در محک برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور حمید شاه آبادی :معاون
هنری وزارت ارشاد ،آراسب احمدیان :مدیر عامل محک ،مؤسسه
پچیران با مدیریت میشل گیلدر و چند تن از هنرمندان این عرصه
برگزار شد .آراسب احمدیان هنرمندان را یاوران همیشگی محک
خطاب کرد و از همه آنها دعوت کرد تا با هنر خود به یاری
کودکان محک بیایند .وی برگزاری نمایشگاهها و کنسرتها و..
را فعالیتی دوسویه برای پاسخ به مسئولیت اجتماعی هنرمندان
دانست که به ترویج نوع دوستی و حس انسان دوستی نیز کمک
میکند.
معاون هنري وزارت ارشاد در مراسم افتتاحيه این نمايشگاه
گروهي تكهدوزي گفت :سهم هنرمندان ما در انجام امور خيريه
بسيار باالست ،اين نمايشگاه تجلي هم نشيني آثار هنرمندان و
كمك به هم نوع و ترویج انسان دوستي است كه خوشبختانه
جامعه هنري ايران از اين حيث نمونه است.
هنر عالوه بر رويكرد فردي داراي ظرفيت اجتماعي بااليي
نيز هست كه بايد از اين توانایی بهره درستي جست .همه
هنرمندان عالقه دارند آثارشان توسط مردم ديده شود و اين
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بدين معناست كه هنر بايد از چنان جان مايه و محتوايي برخوردار باشد كه در عمق و روح مخاطب بنشيند .اين مهم تنها از عهده هنري
برمي آيد كه نيازهاي روز جامعه اش را انعكاس دهد .معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در ادامه گفت :يكي از نمودهاي بارز
این هنر نمايشگاه هايي ازاین نوع است كه فعالیت هنری و مشاركت در امور خيريه را تلفيق مي كند و هنر براي خدمت به هم نوع عرضه
مي شود.
این نمایشگاه در  18مهر ماه در حالی به کار خود خاتمه داد که عواید آن 8میلیون تومان بود .الزم به ذکر است که دست آوردهای فرهنگی
و انعکاس تأثیر مثبت این فعالیت هنری بر سطح آگاهی عموم در جامعه از مفهوم مسئولیت اجتماعی و مشارکت های بشردوستانه بسیار
واال و غیر قابل محاسبه است.
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اخبارمحک

اخبارمحک
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محک
فوتبالیست
باقریکریم
کریمحضور
محک
در در
محبوب ها
پرسپولیسی
باقریمحبوب
بازیکن
محک  26آبان میزبان یکی از فوتبالیست های کشور بود .کریم باقری بازیکن محبوب تیم پرسپولیس و
تیم ملی ،در محک حضور یافت و پس از مالقات با کودکان با آنان عکس یادگاری گرفت.

کودکان در اتاق های خود با اشتیاق منتظر بودند تا نوبت مالقات آنها برسد و بتوانند از نزدیک با باقری گفتگو کنند .او با
تک تک کودکان و خانواده هایشان مالقات کرد و آنان را برای ادامه درمان و امید به بهبودی تشویق کرد.

حضور هنرمندان و ورزشکاران در محک ،موجب می شود کودکان و خانواده های آنان لحظه هایی پر از شادی و نشاط را تجربه کنند
صمیمیت ،در کنار
و ساعت هایی عاری از دلتنگی را پشت سر بگذارند .حضور این عزیزان ،به دور از قالب شهرت و با مهربانی و
ّ
کودکان می تواند به اندازه یک دوره شیمی درمانی مفید باشد و از رنج بیماری آنان می کاهد ،چنانکه پس از حضور کریم باقری تا
چند روز کودکان در این مورد حرف می زدند و شور و شادی وصف ناپذیری تا مدتی محیط بیمارستان را فرا گرفته بود .از حضور
این فوتبالیست محبوب کشور قدردانی می کنیم و امیدواریم روزی برسد که کودکان مبتال به سرطان در کنار تمامی ورزشکاران و
هنرمندان محبوب کشور ،بهبودی کامل خود را جشن بگیرند.
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بخش تضمین کیفیت

گزارش ویژه
خواهشمندم خودتان را برای خوانندگان خبرنامهی ما معرفی
بفرمایید.
رفعت وثوقی پرستار و ماما هستم و مدت  31سال در بیمارستان های
دولتی و دانشگاهی در رده های مختلف پرستاری ،فعالیت کرده ام و
هم اکنون مدیر بخش تضمین کیفیت محک هستم.
نحوه آشنایی و شروع فعالیت های شما با محک به چه
صورت بود؟
من در بیمارستان های دانشگاهی مشغول به کار بودم و با توجه به
حضور مددکاران محک در بیمارستان های دانشگاهی با ماهیت و
فعالیت های محک آشنا شدم.
همکاری با محک را از اواخر سال  1377آغاز کردم و با توجه به
اینکه محک در آن زمان جمعی کوچک بود ،کارهای مختلفی در
زمینه مددکاری ،حضور در میزهای اطالع رسانی و تجهیز و راه اندازی
اتاق های بازی محک را برعهده گرفتم .از سال  1381جهت تجهیز
بیمارستان و مرکز رفاهی دارآباد فعالیت می کردم ،تا اینکه مسئول
بخش تضمین کیفیت محک شدم.

به مصداق اسمش واال و بلند مرتبه ،با آرامی و لبخندی که گویا برای سیمای مادرانه اش طراحی شده است ،ادارۀ بخش
تضمین کیفیت محک را برعهده دارد .وی یک مدیر بامسئولیت است که دنیایی تجربه در ادارۀ بیمارستان
و آشنایی کامل با ساختار خیریه دارد.
در ادامه گفتگو با او که برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها وعلمکرد بخش تضمین کیفیت است را می خوانیم.

بخش تضمین کیفیت چیست؟ و از چه سالی شروع به کار
کرده است ؟
بخش تضمین کیفیت زیر مجموعۀ دفتر مدیرعامل محک است و
مانند سلسله اعصاب سازمان عمل می کند .از طریق گزارش های
این بخش مدیرعامل سازمان مستقیما در جریان کیفیت ارائه
خدمات محک ،از دیدگاه ذیربطان سازمان قرار می گیرد .این
بخش با ارتباط مستقیم از طریق ذیربطان ،نقاط ضعف و قوت را جویا
می شود تا در برنامه ریزی های سازمان از آن نقطه نظرها برای هر چه
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بهتر طی کردن مسیر تعالی استفاده گردد.
این بخش از نیمه دوم فروردین ماه سال  1388شروع
به کار کرده است و از طریق ارتباط تلفنی و حضوری ،کلیۀ نقطه
نظرها ،نقاط قوت و ضعف مؤسسه و بیمارستان را جمع آوری و
بررسی می کند .انتقادات و پیشنهادات برای رفع مسائل محک به
مدیرعامل گزارش داده می شود و پس از بررسی در دستور کار
مدیران هر بخش قرار می گیرد.
لزوم داشتن این بخش تا چه حد در محک حس می شد؟
با توجه به بیانیهی دیدگاه محک و خواستهی سازمان برای قرار گرفتن
در زمرۀ  10سازمان برتر جهان الزم است که سطح کیفی کلیۀ
فعالیت های سازمان با یک دیدگاه یکپارچه از نظر کیفیت
مدیریت شود.
مهمترین اصل در محک نیز شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به
نیاز مخاطبان است که نحوۀ پاسخگویی در بخش تضمین کیفیت
با ارتباط با سه گروه یاوران ،بیماران و خانواده های آنها و کارکنان
انجام می گیرد.
گروه اول نیکوکاران و داوطلبانی هستند که با مشارکت در بسته های
کمک های مردمی (عضویت ،قلک ،روزیاری ،درمان یاری) و یا با
ارائه ی علم و تخصص خود محک را یاری میکنند.
گروه دوم کودک بیمار و خانواده اش می باشند.
گروه سوم شامل کارکنانی هستند که به صورت موظف در بخش های
بیمارستان و مؤسسه ی محک فعالیت می کنند.
میزان رضایت این سه گروه از عملکرد سازمان به عنوان ذیربطان
اصلی سنجیده می شود ،تا در برنامه ریزی های آتی بتوانیم قدم های
درست تر و کارآمد تری برداریم.
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گزارش ویژه

نحوۀ ارتباط شما برای سنجش فعالیتهای محک با مخاطبان
به چه صورت است ؟
در خصوص ارتباط با یاوران ،ما از طریق فهرست اطالعاتی که
از بخش های مختلف جلب مشارکت مانند عضویت ،قلک و میز
جذب دریافت می کنیم ،به صورت اتفاقی( )RANDOMاسامی
را انتخاب می کنیم و ضمن تماس با افراد بر اساس پرسشنامه ای
که از قبل طراحی شده از آنان نظراتشان را جویا می شویم .در این
پرسشنامه همچنین قسمتی وجود دارد که فرد می تواند آزادانه
در مورد هر مسئله ای که به محک مربوط است نظر خود را بیان
کند .این پرسشنامه ها جمع آوری شده و در نمودارها پیاده سازی
میشوند .مثال بعد از توزیع تقویم محک در سال  1389ضمن
تماس با افرادی که تقویم را تهیه کرده بودند ،نظرها را درخصوص
طراحی و نحوه توزیع آن و ...جمع آوری کردیم و هنگام طراحی
تقویم سال  1390این نمودارها برای بهتر کردن طراحی و توزیع
و  ...در اختیار ما بود.
نحوه دیگر جمع آوری اطالعات ما از یاوران محک پرسشنامه هایی
است که تحت عنوان پرسشنامه های نظر سنجی در برنامه هایی نظیر
بازارها ،مولودی ها و  ...در بین یاوران توزیع و جمع آوری می شود.
گروه دیگر داوطلبان هستند که گران بها ترین خدمت را ،با در
اختیار قراردادن وقت خود به محک انجام می دهند .ما برای حفظ
و پایداری این گروه نیز ضمن پاسخگویی تلفنی به ایشان جلسات
حضوری نیز برگزار می کنیم و از رویکردها ،نیازها و نظریاتشان
مطلع می شویم.
گروه سوم کارکنان محک هستند که به دو بخش کارکنان مؤسسه
و بیمارستان تقسیم می شوند .هر دو گروه ها به دلیل آشنایی کامل
با محک ،مشکالت و کمبودها را بهتر حس می کنند .با توجه

گزارش ویژه
به اینکه برنامه ی عملکرد از تمام سطوح در محک تنظیم
میشود نظرات این گروه بسیار سازنده است.
و سرانجام مهم ترین گروه کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان
هستند که رضایت آنها برای محک بسیار حائز اهمیت است.
از این رو ارتباط با این گروه در بخش های بیمارستان محک
به صورت حضوری انجام میگیرد که در این گفت وگوها ضمن
آشنایی آنان با امکانات و محدودیتهای بیمارستان ،مشکالت آنها
نیز مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین برای کودکانی که در
بیمارستان های دیگر بستری هستند ،این کار به صورت پرسشنامه
و تماس تلفنی انجام می گیرد.
بخش تضمین کیفیت در خصوص فعالیت ها و قوانین داخلی
محک چه می کند؟
بررسی و انطباق فعالیت بخشهای مختلف با آئین نامههای موجود
از جمله وظایف این بخش است و در صورت لزوم با نظر هیأت مدیره
و مدیرعامل ،تغییراتی در آیین نامه ها صورت می گیرد .مثال ،هنگام
بررسی آیین نامه دستورالعمل خرید کاال ،متوجه شدیم به علت اینکه
ویرایش آیین نامۀ انبار به چند سال پیش برمیگشت ،برخی از موارد
و تغییرات که با مکانیزه شدن بعضی از فرایندها روی داده است ،دیده
نشده و نیاز به بازنگری دارد .از این روی در این آیین نامه تغییراتی
را انجام دادیم تا کیفیت عملکرد و قدرت پاسخگویی این قسمت در
مقابل خواسته های بخش های مختلف باال رود .
در بیمارستان محک نیز با مراجعه ی حضوری به بخش های
درمانی در ارتباط با حقوق بیمار و همراه ،از میزان رضایت آنها
مطلع می شویم و نظریات آنها را بالفاصله به واحدهای مربوطه
منعکس می کنیم.

نظر سنجی ها در مراسم ها محک به چه صورت انجام
میگیرد؟
نظر سنجی از طریق ارایۀ پرسشنامه ها که حاوی دو نوع سؤال
هستند ،انجام می شود ،سؤاالت عمومی که بیشتر برای شناسایی
مخاطبان است و سؤاالت تخصصی در خصوص برنامه ای که در
حال اجرا است ،مثل بازار و مولودی.
نتیجۀ نظرسنجی مراسم به کجا می رود و در کجا اعمال میشود؟
نتیجۀ نهایی بعد از اتمام این نظرسنجی به صورت نمودار ارائه
می شود و نقاط ضعف و قوت آن فرآیند ،شناسایی شده و در
برگزاری مراسم و مناسبت های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.
یک نمونه از بررسی مشکل و نتیجه ی آن را بیان بفرمایید.
یکی از فعالیتهای بخش تضمین کیفیت که منجر به بازنگری
فرآیند کاری و ساختار آن بخش شد بررسی کیفیت توزیع و دریافت
قلک های محک بود.
از بخش قلک محک ،لیستی در اختیار بخش تضمین کیفیت قرار
گرفت و با روش اتفاقی با چند تن از افراد تماس گرفتیم.
اولین مسئله ،در خصوص زمان مراجعۀ افراد برای توزیع و یا
دریافت قلک ها بود که اکثر افراد از دیر رفتن کارکنان محک
دلگیر بودند.
هنگامی که این مشکل با بخش قلک مطرح شد ،به نکتهای
قابل تأمل برخورد کردیم .این بخش برای صرفه جویی در
هزینه های توزیع و دریافت قلک های محک با توجه به
وسعت شهر تهران و تعداد کثیر یاوران و قلک های محک،
این گونه عمل می کند که از محدوده و محله های تهران
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هنگامی که تعداد مشخصی قلک نیاز به توزیع و یا جمع
آوری دارد ،در آن محله حاضر می شوند و این توضیح برای
افرادی که گمان می کردند از سوی محک مورد بی توجهی
قرار گرفته اند بسیار قانع کننده بود.
از مواردی که در بخش تضمین کیفیت بسیار به آن توجه
می کنیم پاسخگویی به افراد در کمترین زمان ممکن و انتقال
انتقادات و پیشنهادات به صورت مستقیم به مدیرعامل است.
با توجه به نوع فعالیت این بخش کارکنانش باید دارای چه
خصوصیاتی باشند؟
کارکنان این بخش ،افراد موظف و داوطلبانی هستند که با صداقت
و امانت داری و بدون در نظر گرفتن دیدگاه شخصی و با دیدگاه
سازمانی به انتقال مطالب می پردازند.
اگر کسی از بخش تضمین کیفیت انتقاد ویا پیشنهادی
داشته باشد باید به کجا مراجعه کند ؟
با توجه به این که این بخش مستقیما زیر نظر مدیر عامل محک
اداره می شود هر کس می تواند از طریق ایمیل ،فکس و تلفن
نظرات خود را به طور مستقیم به دفتر مدیر عامل اعالم نماید.
از کلیه یاوران ارجمند محک درخواست می شود با
پاسخگویی دقیق ،صریح و بی پرده به سؤاالتی که
توسط بخش تضمین کیفیت در نظرسنجی های تلفنی
این بخش با آنان مطرح می شود ،سازمان را در ارزیابی
دقیق خدمات و اصالح فرآیندهای جاری در جهت بهبود
مستمر همراهی نمایند.

24

هدیه نوروزی
 .2وسط ورق خط تا بیندازید

 .3گوشه های مثلث را به سمت وسط تا کنید

 .1ورق را از وسط تا کنید
 .5از محل نقطه چین تا کنید

 .6از محل نقطه چین تا کنید

 .4از محل نقطه چین تا کنید

 .7از محل نقطه چین تا کنید

 .10از قسمت فلش باز کرده و
ورق را صاف کنید

 .11برگردانید

 .8با قیچی ببرید

 .12از محل نقطه چین
برگردانید

 .9به پشت تا کنید

 .13چشم ها را بکشید

 .14ماهی قرمز کوچک کودکان محک را میهمان سفره های هفت سین خود کنید!
برای تسهیل در ساخت این ماهی قرمز می توانید به فیلم ساخت آن در سایت محک مراجعه نمایید.
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گفت و گو با دکتر محمدرضا رفیعی
دکترمحمدرضا رفیعی ،عضو هیئت امنا و هیئت مدیره
محک ،پاتولوژیست و استاد دانشگاه از بدو تأسیس مؤسسه
جزء یاوران و همراهان همیشگی کودکان مبتال به سرطان و
خانواده های آنان بوده است.

خلوص ن ّیت با حذف خود محوری
رمز موفقیت محک است.

فعالیت و عضویت درمجامع علمی داخلی و خارجی:
• عضو دائم انجمن پاتولوژیست های آلمان و ایران
• عضو اسبق کمیسیون قانونی آزمایشگاه های تشخیص طبی
قبل و بعد ازانقالب
• پاتولوژیست مشاور سازمان مبارزه با سرطان قبل و بعد از انقالب
• رییس اسبق گروه پاتولوژي مجتمع آموزشي و پژوهشي
وزارت بهداري
• مدیر اسبق گروه پاتولوژی دانشگاه شهید بهشتی
• استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
• رئيس بخش و پزشک نمونه مرکز پزشکی شهدای تجریش
• پزشک نمونه منتخب سال  1383سازمان نظام پزشکی ایران
این افتخارات و فعالیت ها طی سالهای متمادی حاکی ازحضور
پرثمر و تأثیرگذار وی در عرصه سالمت و درمان کشور است.
حضور ایشان در زمره مدیران و یاوران محک به عنوان یک چهره
شاخص علمی موجب افتخار محک است.
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در ابتدا از زندگی خود بگویید.
دی ماه  1317در یک خانواده دانشگاهی در تهران متولد شدم.
به علت شغل پدرم كه عالوه بر استادي دانشكده دامپزشكي
دانشگاه تهران ،رياست مؤسسه سرم و واكسن سازي را نيز عهده
دار بودند ،دوران نوجوانی را در محیط مؤسسه واقع درحصارک
کرج سپری کردم .از همان دوران کودکی تحت تأثیر ویژگی های
علمی محیط اطرافم شامل انضباط همراه با شفافیت ،عدالت نگری،
نوعدوستی و پشتکار قرارداشتم.
مشاهدۀ مدیریت پدر و محیط علمی و آموزندۀ خانواده ام توفیقی
الهی بود که همیشه شاکر آن هستم ،لذا همیشه وظیفه ی خود
می دانستم که به پاداش آن دین کوچکی به جامعه ادا نمایم.
دلیل انتخاب رشته پاتولوژی توسط شما چه بود و درمورد
اهمیت آن توضیح فرمایید.
ازهمان کودکی متوجه کمبودهای بهداشتی در جامعه بودم
و همیشه در پی این بودم که بتوانم مشکالت آنان را رفع کنم
و به دنبال راه حل می گشتم .در سال  1336در رشته طبیعی
از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شدم و در همان سال به قصد
تحصیل به شهر توبينگن آلمان رفتم.
تحصیل طب و آشنا شدن بیشتر با فرهنگ سنتی غرب توفیق
دیگری بود که در آن دوران نصیبم گردید .پس از اخذ دیپلم
طب و دوره انترنی عالقه مند بودم در رشته ای وارد شوم که تنۀ
اصلی درخت تنومند و پربار طب را تشکیل می دهد تا از این
طریق بتوانم به هدف اصلی ام که در ذهن داشتم یعنی درمان
هموطنان ام دست یابم ،به همین دلیل رشته آسیب شناسی یا
پاتولوژی را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کردم.

پیشکسوتان
در خصوص اهمیت این رشته باید عرض کنم ،عالوه بر نقش بسيار
مهم پاتولوژي در امر آموزش پزشكي و تاثير و نقشي كه اين رشته
در تشخيص نهايي و قطعي بيماري ايفا مي نمايد ،از نظر عموم نیز
تا حدودی ناشناخته است.
به طور خالصه اين علم اركان اصلي هر بيماري يعني علت يا
عامل پيدايش ،چگونگي فرايند تغييرات و فعل و انفعاالت در
اجزاي مختلف بدن و باالخره نحوه ی پيشرفت آن را بررسی می
کند .اما كاربري و نقش آن در امر تشخيص انواع بيماري ها حتي
بعد از پيدايش و پيشرفت تكنولوژي هاي جديد تصويربرداري ،از
مهمترين جنبه هاي خدماتي آن محسوب مي گردد و به قول
همكاران باليني حرف آخر را در تصميم گيري هاي نهايي درماني
و جراحي می زند.
پاتولوژی در دو بخش :تشریحی ،مانند تشخیص تغییرات ساختاری
بافت و سلول ،بالینی ،مانند آزمایش نمونه مایعات بدن ( خون و
ادرار) که به طب آزمایشگاهی معروف است ،طبقه بندی می شود.
پس از پایان دوران پنج ساله ی تخصص در دانشگاه برلين غربي
سابق و سپس اشتغال چهار ساله به عنوان استادیار اواخر  1353با
وجود امکانات و پیشنهادات شغلی بسیار خوب به وطن بازگشتم.
پس از مدت کوتاهی از شروع کارم در بیمارستان سینا به دعوت
رئیس سابق مرکز پزشکی و درمانی شهدای تجریش ،ریاست بخش
آسیب شناسی را در آن مرکز پذیرفتم و به مدت  34سال تا زمان
بازنشستگی این سمت را به عهده داشتم.
در خصوص فعالیت های آموزشی و مدیریتی خود
توضیح دهید.
قبل از انقالب ،بیمارستان شهدای تجریش با داشتن دانشکده علوم

تندرستی عالوه بر انجام خدمات درمانی ،در حوزه تربیت کادر
پزشکی نیز فعال بود و من به عنوان دانشیار درخدمات آموزشی و
درمانی فعالیت داشتم.
بعد از انقالب در شورای علمی پزشکان به عنوان رئیس دانشکده
انتخاب شدم .بسیار مفتخرم که در دوران خاص پس از انقالب ،نه
تنها کلیۀ دانشجویان واجد شرایط دانشکده طبق اصول آکادمیک
تحصیالت خویش را در دانشکده به پایان رساندند بلکه در آن
مدت واقعاً با کوشش فراوان و تحمل سختیهای بسیار زیاد
عملیات ساختمانی بنای جدید اداری نیمه تمام را که در مرحله
سفتکاری در ابتدای خیابان دربند رها شده بود ،با تغییراتی جهت
دانشکده پزشکی و با تجهیز کامل به پایان رساندیم .پس از الحاق
آن مرکز به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،این مرکز اکنون
به عنوان دانشکده پیراپزشکی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
همچنین جا دارد از مصوبه ی قانونی شدن ثبت موارد سرطان
که به علت پیگیری بنده و با پشتیبانی معنوی آقای دکتر کرم لو
رئیس اسبق مرکز مبارزه با سرطان عملی شد ،یادی کنم که باعث
پیشرفت های بسیاری در این خصوص و آمارگیری های صحيح در
اپيدميولوژي بیماری های سرطاني گرديد.
نحوه آشنایی شما با محک چگونه بود؟
با خلوص نیت عرض می کنم افتخار خدمت گزاری در محک به
تنهایی برابر ارزش خدمت  40ساله ام در حوزه های آموزشی
و پژوهشی و پزشکی است .آشنایی من و همسرم با خانم قدس
سبب شد که از روزی که فکر تاسیس محک مطرح شد در جریان
آن باشم.
در ابتدا نظر همه دوستان از جمله اینجانب راه اندازی تشکلی برای
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تأمین آرامش روحی و روانی خانواده های دردمند و به خصوص
کمک و راهنمایی آنان در برخورداری از خدمات مراکز درمانی واجد
شرایط و کاهش بی اطالعی و سرگردانی بیماران و از این پزشک به
آن پزشک ،یا از این مرکز درمانی به مرکز دیگر رفتن بود.
به علل متفاوت از جمله عوامل فرهنگی ،نارسایی بیمه ها ،ساختار
بهداشتی جامعه ،عدم اعتماد میان بیمار و پزشک هنوز بخش
عمده ای از مخارج درمانی به خود بیماران تحمیل می گردد .لذا
وجه کمک مالی به خانواده ی بیماران پرهزینه ،اولویت خاصی
در برنامه ریزی های بنیانگذاران محک بود .در مورد روند تکامل و
تنوع خدمات ساختار محک به مناسبت های مختلف دوستان در
این نشریه توضیحات کافی را ارایه فرموده اند که به ذکر مجدد
نیاز نیست.
آنچه مایلم در این رهگذر به آن اشاره کنم فلسفه ی وجودی
و باالخص راز موفقیت و پیشرفت محک در جامعه ی ما
می باشد.
با توجه به محدود بودن فرصت در این گفتگو از بحث جامعه
شناختی و علل موفقیت و عدم موفقیت افراد و مؤسسات صرف
نظر می کنم و فقط در مورد محک عرض می کنم که یکی از رموز
موفقیت محک از ابتدا اخالص واقعی ،پشتکار ،صداقت و شفافیت
می باشد و این ویژگی در طول سنوات ،یاوران بسیاری را همچون
خانواده گرد هم جمع کرده است.
خلوص نیت با حذف خود محوری ،رمز موفقیت محک است.
و این اصل توانسته است افراد بسیارمتنوعی را از نظر فرهنگ،
تحصیالت و امکانات مالی یکجا جمع کند و موجب همبستگی
خانواده ی محک در طول این سالها شود.
کرات جزء هیأت مدیره
گرچه از بدو تأسیس جزء هیأت امنا و به ّ
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در کنار همکاران دیگر بودم ولی ما مجریان تنها متولی گروه عظیم
یاوران محک در اقصی نقاط ایران و جهان هستیم و بدون اتکا به
این نیروی عظیم و بدون کمک ایزد یکتا کوچکترین موفقیتی
نصیب ما نمی گردید.

و نقش بسیار مهمی دارد .مثل یک کاراگاهی که از روی عالئم
جرم پی به عامل جرم می برد ،آزمایش های پاتولوژی نيز بر روي
تغييراتي كه در داخل سلول(ژن ها يا ملكولها) يا خارج آن ،داخل
نسج (بافت) پيش آمده پي به رد پاي بيماری مي برد.

اختالالت ژنتيكي و پيدايش يا فعال شدن برخي ژنهاي سرطان زا
شناخته شده است ،طبيعي است در خانواده هايي كه سابقه
برخي از سرطان ها وجود دارد امكان بروز آن در نسل هاي بعدي
مطرح مي گردد.

در خصوص شناسایی بیماری سرطان در افراد توضیح
فر ما یید .
آسیب شناسی در تشخیص بیماری ها آخرین حرف را می زند

چه عواملی باعث ابتالء فرد به بیماری سرطان می شود؟
عوامل مختلف شيميايي ،فيزيكي ،ویروسی و وراثتي در پيدايش
سرطان نقش مهمي دارند .به طور طبيعي رشد ،ازدياد و عملكرد هر
سلول توسط كروموزومها كه متشكل از ژن هاي مختلف مي باشند،
به طور وراثتي از قبل برنامه ريزي و نقشه ی راه طرح شده است .در
اين رهگذر ژنهاي مختلفي مسئول كنترل رشد يا سركوب آن يا در
صورت نياز و پيدايش هرگونه اختالل دستور مرگ يا خودكشي آنرا
مثال توسط آنزيمي(تلومراز) ميدهند.
حال اگر اختاللی در ژنهاي كنترل رشد به دالئل مختلف پيش آيد
و سامانه های كنترل كننده قادر به مهار آن نگردند در اين صورت
سلول به حالت غیر طبیعی به رشد خود ادامه مي دهد و به صورت
دائم بدون مرگ پذیري ،زیاد میشود.
جالب اينكه در طول زندگي هر فردي بارها سلولهاي مختلف بدن از
روند طبيعي خارج مي شوند و خوشبختانه سامانه دفاعي بدن آنها را
از همان ابتدا از بين ميبرد.

تا به حال موردی وجود داشته است که کودکی از بدو تولد
دچار سرطان بوده باشد؟
رشد و تكامل در بافت يا عضو بدن ،پيرو نقشه ی كامل طرح شده و
وراثتي است كه داخل ژنها نهفته است .در صورتي كه به هر دليلي
در زمان رشد يا تكامل جنيني يك عضو ،اختالالتي در اجراي
نقشه پيش آيد كه موجب حذف يك عضو يا ناهنجاري مادرزادي
آن گردد ،در نتيجه توده ی به وجود آمده شكل طبيعي نداشته و
گاهي در چنين مواردي تبديل چنين توده هاي مادرزادي به توده
سرطاني گزارش شده است.

آیا عامل وراثت در بروز سرطان موثر است؟
همان طوريكه قبال نیز اشاره شد ژن ها به صورت وراثتي از والدين
به كودك منتقل مي گردند .امروزه عامل برخي از سرطان هاي
كودكان همچون رتينوبالستوما يا بیماری های بزرگساالن در

در آزمایش خون افزایش یا کاهش چه فاکتورهایی
نشان دهنده سرطان است؟
برخی از سلول های سرطانی پروتئین های خاصی ترشح می کنند
که از شناخت این شاخص و افزایش آن در داخل خون امکان ایجاد
نوعی بیماری تشخیص داده می شود .این پروتئین در خون پخش
می شود و درصورتیکه مقدار آن در خون باال برود ،هشداری برای
بیمار است.
در کودکان نیز برخی سلول های خون به صورت یکباره افزایش
می یابد و در داخل آن ها نیز سلول های نامتعارفی بوجود می آید
که دیدن آنها نیز هشدار بزرگی برای شروع سرطان است.
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آزمایشگاه محک شامل چه ویژگی هایی است و چه کارهایی
درآن انجام می شود؟
کلیۀ تست ها و آزمایش های الزم با بهترین کیفیت و با
دستگاه های استاندارد ،تحت نظر پاتولوژیست های متخصص و
كارشناسان و تكنیسين هاي مجرب وحرفه ای با بهترین امکانات
در این آزمایشگاه صورت می گیرد.
محک در آستانه  20سالگی است ،به نظر شما آیا به اهدافش
دست یافته است؟
محک با اعتقاد به اصل شفافیت و پاسخگویی توانسته است در
طول این سالها به میزان مطلوبی از اعتماد در میان مردم دست
یابد .مردم حق دارند بدانند کمک هایشان به چه صورت و برای
چه کسانی صرف می شود .محک با ایجاد شرایطی برای بازدید
مستقیم خیرین و نیکوکاران از قسمت های مختلف ،پاسخگوی
پرسش های یاوران است .روند پیشرفت محک برای ما غیر منتظره
و حتی بیش از انتظار بود ،خوشبختانه هم اکنون در نقطه ای
ایستاده ایم که تمامی برنامه های پیش بینی شده انجام شده است
و در مسیر پیشرفت قرار داریم.
محک را در  20سال آینده در کجا می بینید؟
محک جزء مراکزی است که برنامه های ماهیانه و سالیانه و
چشم اندازهای چند ساله دارد و این برنامه ها توسط هیأت
مدیره و امنا بصورت منظم رسیدگی و بررسی می شود.
جا دارد در این جا ،از مدیر عامل محک قدردانی کنم که با
کمک مدیران قسمت های مختلف و با گزارش های منظم تصویر
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روشنی از پیشرفت را در محک ارائه می کنند .این گزارش ها
با انعکاس در همین فصلنامه و همچنین اطالع رسانی در سایت
و ارایه ی گزارش های مکتوب دوساالنه یا موردی به اعضاء و
یاوران ،می تواند این عزیزان را از مراحل پیشرفت فعالیت های
محک مطلع کند .امیدوارم در  20سال آینده در باالترین حد
کمک رسانی درحوزۀ درمان و تحقیقات باشیم.
چه انگیزه و تعهدی موجب شده است که وقت خودتان را
برای محک بگذارید؟
اخالقیات و خصوصیات کسب شده در کودکی که پیشتر گفتم
و محیط خانوادگی من که همگی نسبت به همنوع احساس
مسئولیت داشتیم و نوعدوستی که از ارکان اصلی خانواده ی ما
محسوب می شد ،در همکاری با محک مؤثر بوده است.
کمک ،تنها مادی نیست بلکه کمک های معنوی نیز مورد نیاز
است .افراد نه فقط در محک بلکه در محل کار خودشان نیز
می توانند از لحاظ اخالقی و کاری الگویی برای افراد دیگر باشند
و وجدان بیدار و تعهد خاصی که به جامعه و همنوع خود دارند،
بهترین خدمت است .در محک همه ی کارکنان و داوطلبان سعی
بر این دارند که بتوانند بهترین خدمات را در بهترین شرایط
در اختیار نیازمندان به آن از جمله کودکان مبتال به سرطان
و خانواده های آنان ،خیران و نیکوکاران ،شرکت های حامی و
 ...قرار دهند و همگی برای یک هدف که همانا ،بهبود تمامی
کودکان مبتال به سرطان و هدیه ی خدمات درمانی و رفاهی در

با هنرمندان

بهترین وضعیت می باشد ،تالش می کنند.
در هیئت امنا وهیئت مدیره ی محک چه وظایفی بر عهده
دارید؟
آنچه مربوط به هیئت امنا می شود در اساسنامه بطور کامل
قید شده است .دررابطه با هیئت مدیره باید عرض کنم عالوه
بر وظیفه رابط میان شورای پزشکی بیمارستان و هیئت مدیره،
خوشبختانه همراه با سایر اعضای محترم تالش های زیادی جهت
برنامه ریزی های صحیح برای پیشبرد هرچه بهتر منویات محک
هم از نظر رفاهی و هم درمانی انجام گرفته است.
امیدواریم بتوانیم با ایجاد بخش های جدید همچون بخش پیوند،
که توسط خیر بزرگواری مقدور گردیده و توسعه ی فیزیکی
مؤسسه هرچه بیشتر در خدمت انسان دوستانۀ محک و رسالت
اجتماعی این خیریه قدم برداریم.
از عالئق شخصی تان بگویید؟
موسیقی سنتی ایرانی وکالسیک غربی؛ کتاب های علمی و ورزش.
و زیباترین موسیقی که تاکنون شنیده اید؟
موسیقی زیبا ،آرامبخش جسم وروان است بطوریکه امروزه جایگاه
خاصی در درمان برخی بیماری ها دارد .قطعات زیبای ایرانی
و خارجی فراوان اند و اگر قرار باشد برخی از آنها را ذکر کنم
سمفونی های بتهوون و سرود آزادی شیلر از آن جمله اند.
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گفت و گو با محمد سریر ،آهنگساز ،اقتصاد دان و رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی
هنرمندان حامیان مفهوم زیبای نوع دوستی
خواهشمندم خودتان را معرفی نمایید.
من ،در سال  1323در تهران متولد شدم .مدارج علمیرا با دریافت دیپلم ریاضی و سپس لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران و فوق لیسانس
علوم سیاسی از دانشکده علوم سیاسی طی کردم و در نهایت موفق به کسب دکترای اقتصاد خود از دانشگاه اقتصاد وین (اتریش) شدم .اگر چه
در دو رشته متفاوت تحصیل و کار کردم ولی معتقدم با گسترش دانش و بینشدیگر تفاوتی میان این دو نمی توان حس کرد.
چطور وارد دنیای موسیقی شدید؟
از كودكي به تحصيل موسيقي پرداختم و در كنسرواتوار شبانه
هنرستان عالي موسيقي تحصيل كردم .همزمان با تحصیل در
رشت ه اقتصاد به فعاليت در رشته موسیقی در راديو پرداختم و از
همان اوان نوجوانی به شکل پیگیر آموزش موسیقی را ادامه دادم .
تحصیالت خود در زمینه موسیقی از کجا آغاز کردید؟
دوره دبیرستان هنرستان عالی موسیقی یا همان کنسرواتور آزاد
را در سال  1338آغاز کرده و سال  1343به پایان رساندم.بعد از
آن در سال  1350در دوره کارشناسی رشته موسیقی دانشکده
هنرهای زیبا دانشگاه تهران پذیرفته و سال  1354به آكادمي
موسيقي و هنرهاي زيباب وين وارد شدم و در رشته آهنگسازی
آکادمی موسیقی ادامه دادم و نهايتاً در همین رشته در سال 1364
ی
دوره عالي آهنگسازي را به پايان رساندم از دیگر توفیقهای علم 
و هنري من به شمار میرود و در سال  1381دکترای شورای عالی
ارزشیابی هنرمندان کشور را نیز به دست آوردم.
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رویای رنگین ،ازمابه مهربانی یاد آرید ،رویای دیگر ،چراغی در افق.
ضمناً در حوزه ساخت موسيقي فيلم هم نزديك چهار دهه است
كه فعاليت دارم و موسيقي تعدادي سريالهاي تلويزيوني را نيز طي
اين چهاردهه نوشته ام.

این قطعه در محک اجرا شد و همچنین توسط ارکستر ارمنستان
با همکاری لوریس چکناواریان در فستیوال موسیقی محک اجرا
گردید .این قطعه حال و هوا و حس عمیق خدمت و نوع دوستی
را بسیار خوب یادآوری می کند.

کدام یک از آهنگ های خود را بیشتر دوست دارید؟
آثار یک آهنگساز مانند فرزندانش هستند و این که از میان آنها یکی
را انتخاب و ارزش گذاری کند؛ کار بسیار دشواری است .فعالیتهای
من در دهههای مختلف دسته بندی شده است و نمیتوانم هیچ یک
از آنها را بیش از دیگری دوست داشته باشم ولی از بین کارهایم آن
موسیقی که امروز بیشتر شنیده می شود و مورد استقبال بیشتری
قرار گرفته است قطعه ی «ای ایران» است.

نحوه آشنایی شما با محک چگونه بود و چه فعالیتهایی برای
کودکان محک انجام داده اید؟
از همان سال های شروع فعالیت های محک توسط همسر بنیانگذار
با محک آشنا شدم .از آنجایی که انجام فعالیت های انسان دوستانه
همواره برای من یک اصل و وظیفه بود با این مجموعه همراه شدم.
فعالیت های من در جنبه های مشورتی و به طور کلی حوزه هایی
که در تخصص من و نیاز محک بود؛ خالصه می شود .همچنین
برنامه هایی نیز از طریق خانه موسیقی با محک داشته ایم.

موسیقی درمانی و هنر درمانی از دید شما می تواند در
بهبودی کودکان مبتال به سرطان تاثیرگذار باشد؟
آن چیزی که هم اکنون در طب طی سالیان دراز ثابت شده ،این
است که موسيقي می تواند تاثیراتی در انسان داشته باشد و موجب
تشدید یا بهبود بیماری شود .تردیدی نیست که متابولیسم بدن
طوری است که موسیقی و هنر می تواند مقاومت بدن را باال ببرد،
و تاثیر آنها در مورد بيماري هاي صعب العالجي مانند سرطان
می تواند توسط متخصصین مورد مطالعه قرار گیرد .در بسياري
موارد حداقل براي اثرات مثبت موسيقي در سالمت جسم و روان
ثابت شده است.

نقش هنر و هنرمندان در ترویج مفهوم نوع دوستی در
جامعه چگونه است؟
هنر ،بهترین واسطه برای تاثیر گذاری و درونی کردن مفاهیم
فرهنگی در جامعه است و هنرمندان می بایست با هنر و مجبوبیت
خود مروج و حامی مفهوم زیبای نوع دوستی شوند و با راه یابی در
اندیشه مخاطبانشان ،تفکر نوع دوستانه را به موضوعات مطرح در
زندگی آنها تبدیل کنند.

محک را در یک جمله توصیف کنید؟
آن چیزی که در مورد محک به ذهن متبادر می شود؛ این است
که همه ما در جایگاهی قرار داریم که هم می توانیم به محک
کمک کنیم و هم محتاج کمک محک باشیم .حال که در موقعیتی
قرار گرفته ایم که می توانیم کمک کنیم با انجام این کار در واقع
به آینده خودمان کمک می کنیم زیرا ما که امروز کمک کننده
هستیم ممکن است در آینده خواهان کمک باشیم.

موسیقی از بین هنرها در ترویج این مفهوم چه نقشی دارد؟
موسیقی نسبت به هنرهای دیگر در زندگی روزمره مردم بیشتر
جریان دارد و ما با قطعات مختلفی می توانیم این اصل را در
ذهن مردم ماندگار کنیم و تفکر (بنی آدم اعضای یکدیگرند) را
در جامعه پر رنگ کنیم .ما می بایست سازهای خود را برای این

جمله آخر؟
از کسانی که در محک صرف وقت می كنند و این خدمت را
انجام می دهند ،کسانیکه به خاطر جاذبه درونشان این فعالیت
را برگزیده اند صمیمانه سپاسگزاری می کنم .بسیار آرزومندم  ،که
مي توانستم جای آنها باشم.

فعالیت ها و سمت های هنری خود را بیان بفرمایید؟
فعالیتها هنری من از سال  1344آغاز گردید ،در آن زمان به عنوان
آهنگساز و عضو ارکستر بزرگ رادیو بودم .بعد از آن تدریس مربیان
هنری وزارت آموزش و پرورش را در انستیتو مربیان هنری به عهده
گرفتم ( .)1350- 1348تهیه کننده ومشاور هنری در سازمان
رادیو و تلویزیون ( ،)1350-1351آهنگساز و مشاور مدیر مرکز
موسیقی صداوسیما ( ،)1356-1371تدریس در مرکز حفظ و اشاعه
موسیقی ( ،)1373-1374مدرس در دانشکده صدا و سیما 1383
تاکنون ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی (رشته موسیقی )
 1372تا کنون ،رئیس و عضو هیئت رئیسه کانون موسیقیدانان
سینمای ایران از  1373تاکنون ،رئیس و عضو هیئت رئیسه شورای
عالی داوری خانه سینما از  1373تاکنون ،عضو هیئت داوری برای
انتخاب بهترینهای سینما ( ،)1376-1377عضو کمیسیون ملی
یونسکو در ایران از  1377تا کنون ،عضو شورایعالی موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 1374تا کنون ،عضو شورای عالی
پژوهش صداو سیما ( ،)1376-1378عضو شورایعالی فنی ارکستر
موسیقی ملی ایران  ،1378دبیر جشنواره موسیقی جوان ،1382
عضو متخصص شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور  ،1383عضو
هیئت مدیره و سخنگوی خانه موسیقی ایران  1382تاکنون ،عضو
شورایعالی سیاستگزاری موسیقی کشور  ،1383عضوشورای برنامه
ریزی بنیاد رودکی  ،1383عضو شورایعالی موسیقی صداوسیما
 ،1384عضو و رئیس خانه موسیقی  1385تا کنون ،از مسئولیت
هایی است که من برعهده داشته ام و امسال نيز تنديس شايستگي
سينماي ايران را دريافت كردم .

تا به حال آهنگی برای کودکان ساختید؟
بله ،برای کودکان دو قطعه نوشته ام .قطعه ای با نام بچه های زمین
که با صدای روانشاد محمد نوری حدود پانزده سال پیش پخش
گردید .این قطعه مخصوص اردویی بود که در آن از تمام نقاط
جهان کودکان به ایران آمده بودند ،پس از پایان اردو تمام بچه ها
حتي بدون آشنايي با زبان فارسي نوای این آهنگ را یاد گرفته
بودند و با هم اجرا كردند.

خواهشمندم چند نمونه از کارهای خود را نام ببرید؟
آلبوم موسیقی دالویزترین ،جاودانه با عشق ،جلوه های ماندگار،

قطعه ای تا کنون برای محک ساخته اید؟
بله ،قطعه (به خاطر پرنده) که شعر آن سروده حمید مصدق است

زیبا ترین صدایی که با آهنگهای شما خوانده است ؟
صدای جاودانه استاد محمد نوری است كه همين قطعه ايران را نيز
به جاودانگي اجرا كرده اند.

مفهوم بنوازیم و کنسرت هایی با پیام نوع دوستی در تمام شهرها
و کشورها برگزار کنیم.
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محک ،معنای واقعی عشق
هر بار كه اسم محك را ميآورد ،نگاهش را به سوي
پنجره ميچرخاند .با لبخندي كه به نگاه هاي عميق اش
معناي زيباتري ميدهد ،به چشم انداز تپه هاي روبرو
نگاه ميكند .گويي دارد در اين نگاه ها به تماشاي خود
مينشيند .به تماشاي خود كه يكشنبه صبحي ،آرام
آرام سربااليي اوشان را ميگذراند و در هر قدم به
بنايي كه آن را كوهي استوار مينامد ،نزديك ميشود.
و هر گام چقدر سبكبارتر از گام پيش است .احساس
ميكند ،همه سختي هاي زندگي اش را با هر قدم،
تكه تكه از دوش بر ميدارد و بر راه ميسپارد؛ تا در
پايان راه چيزي جز عشق و نشاط و شور در وجودش
نباشد .راهي كه او را به محک ميرساند.
لطف ًا خودتان را براي ياوران محك معرفي كنيد.
شیرین افشاریان متولد  ،1337دیپلمه و بازنشسته راه آهن هستم.
در بازارچه خیریه ای که در سال  1371در ساختمان اسکان برگزار
شد با محک آشنا شدم.
چه شد كه به بازارچه آمديد؟
در محل كارم خانمي از اعضاي محك مرا از برگزاري بازارچه با
خبر كرد .آمدم و خوشبختانه با ميعادگاه عشق آشنا شدم .شور و
نشاط و انرژی خاصی از بازار گرفتم .انرژی ای که شعله های عشق
گرمابخش آن بود و از همان روز عضو محک شدم.

فعاليت هاي داوطلبانه شما چه بوده است؟
فعاليت هاي داوطلبانهام با حضور در غرفه های بازارچه و کمک
به کارمندان موظف اداری آغاز شد .ولي به صورت منظم نبود .از
خردادماه  1388به طور منظم هفته ای یک روز در بخش تضمین
کیفیت محک مشغول به کار هستم.
طبق شنیده های ما ،از داوطلباني هستيد كه زودتر از
موظف ها ميآييد و ديرتر ميرويد .این تعهد و دلبستگی از
کجا سرچشمه می گیرد؟
من يكشنبه ها به محك ميآيم و اصوالً از يكشنبه ها انرژي مي گيرم.
يعني وقتي از سربااليي اوشان به سمت محك ميآيم ،تمام مشكالت
زندگي ناخودآگاه از من دور مي شود و احساس آرامش و رضایتی در
خود احساس می کنم .عشق و نوع دوستی ،من را متعهد به انجام
این مسئولیت می کند.
چه تعريفي از كار داوطبانه داريد كه اينطور پيگير در محك
فعاليت مي كنيد؟
كار داوطلبانه ریشه اش عشق است .با انجام کار داوطلبانه بسیاری
از خصایل انسانی همچون گذشت ،مهر و عاطفه رنگ و لعاب خاصی
می گیرد و با برداشتن هر قدم در این راه هزاران برابر پاسخ های
عاشقانه دریافت می کنم.
اين احساس زاييده چيست؟
این احساس زاییده حس مسئولیت من نسبت به کودکان محک است.
کودکان محک فرزندان ما هستند و ما نسبت به آنها موظف هستیم.

كار شما در بخش تضمين كي ّفيت چيست؟
كار من در ارتباط با كساني است كه در ماه هاي اخير عضو محك
شده اند ،قلك گرفتهاند ،يا به دفاتر محك مراجعه كرده اند و يا به
محك كمك كرده اند .از ارتباط شان با محك سپاسگزاری ميكنم
و از آنها درباره نحوه رفتاركاركنان محك در همه قسمت ها و دفاتر
پرس و جو ميكنم .از آنها ميپرسم كه آيا كارهايشان به موقع انجام
شده؟ مشكلي نبوده؟ پشت خط محك زياد منتظر نشده اند؟ شماره
حساب هاي ما مشكلي نداشته اند؟ و يا در استفاده از سايت با
مشكلي مواجه نبودهاند و سئواالتي از اين قبيل .در نتیجه بسیاری
از مشکالت شناسایی می شود و به مدیر بخش تضمین کیفیت به
صورت گزارش ارائه می شود و ایشان آن را برای بررسی و حل مسائل
به مدیرعامل و سپس به بخش های مربوطه میفرستند.
وقتي تماسي گرفته مي شود و فردي انتقادي را مطرح ميكند
شما چه رويكردي داريد؟
ابتدا صحبت هايش را خوب گوش ميكنم .حرف ها و انتقادش
را یادداشت می کنم .آنگاه سعي ميكنم برای مواردی که باعث
ناراحتی او شده از وی دلجویی و سپس توضيحات الزم را ارائه
ميكنم ،مسائل را برايش تشريح مي كنم و براي آن فرد روشن
ميكنم كه چه عواملي موجب شده اين مسئله شكل بگيرد .مث ً
ال
گاه افرادی که از طریق سایت عضو محک می شوند از اینکه با آنها
دير تماس گرفته مي شود شكايت دارند که بايد سعي كرد آنها را
از كثرت كارها و مشكالتي كه هست آگاه كرد و با شفاف سازي
پاسخ انتقادات را داد.
چرا محك را براي انجام فعاليت های داوطلبانه انتخاب كرديد؟
محك اولين جايي بود كه تماماً به کودکان مبتال به سرطان
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ميپرداخت و رسيدگي ميكرد .شفافیت ،صداقت و خلوصي كه در
فعاليت هاي محك ديدم باعث شد به محك بيايم.
انتظار شما از سازماني كه در آن به عنوان داوطلب كار
مي كنيد چيست؟
من هيچ انتظاري از محك در رابطه با كاري كه انجام ميدهم
نداشته و ندارم .زیرا من عشق و آرامش بسیاری از محک می گیرم.
اميدوارم اينجا مفید باشم .يعني ذره اي از اقيانوس محك باشم.
محك براي حفظ نیروهای داوطلب خود باید چگونه عمل کند؟
بايدبه طور پیوسته در كمك به كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان
ف ّعالتر شود و اين باعث ميشود داوطلبان انگيزههايشان روز به روز
قويتر شود .محك براي حفظ داوطلبانش بايد در راستاي اهداف خود
تالشي روزافزون داشته باشد .همچنین به داوطلبان آگاهی دهد و آنها
را در جریان نتیجه فعالیت هایشان بگذارد.
سخن پایانی شما...
يك اتفاقی بود كه براي من يك خاطره تلخ اما شيرين به جای
گذاشت .يك روز با آقايي كه عضو محك شده بود ،براي قدردانی
تماس گرفتم .بعد از گفتگویی کوتاه متوجه شدم فرزند ایشان از
کودکان محک بوده است ،آرامش خاصی در صدایش موج میزد.
این آرامش زاده کمک های تمامی یاورانی است که با یاری رساندن به
محک این شعار محک را محقق کرده اند "دیگر هیچ کودک مبتال
به سرطانی از فقر فوت نخواهد کرد"
حال همان پدر ،آگاهانه نسبت به این موضوع ،با قسمتی از حقوق
خود به دیگر کودکان محک زندگی می بخشد.
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دیابت خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد.

فواید زیتون و خواص دارویی آن

نتايج يک تحقيق نشان مي دهد که افراد مبتال به ديابت احتمال بیشتری دارد که به سرطان مبتال شوند .انسولين و فاکتورهاي رشد
انسولين ،مي توانند در افزايش بروز برخي سرطان ها موثر باشند و اين اتفاق گاهي اوقات سال ها پيش از آنکه ديابت فرد تشخيص داده شود
روي مي دهد .بر اساس شواهد میان بیماری قند و بدخيمي هاي کبد ،پانکراس ،کولون ،پستان و مثانه ارتباط وجود دارد .ولي نکتۀ قابل
توجه اين است که ديابت خطر سرطان پروستات را کاهش می دهد .به گفتهي برخی پژوهشگران ،قرص مت فورمين داروي رايج ديابت نوع 2
مي تواند براي برخي افراد نقش پيشگيري از سرطان را داشته باشد .اين دارو چون مقاومت انسولين را کاهش و نياز به انسولين اضافي را کم
مي کند ،مي تواند به شيوه ي مستقيم و يا غير مستقيم بر سلول ها تاثير بگذارد.
با تغيير شيوه ي زندگي ،خطر ابتال به ديابت و سرطان کاهش مي يابد .کاهش وزن ،ورزش ،رعايت رژيم غذايي و بهبود تغذیه و عدم مصرف
دخانيات خطر ابتال به سرطان را کاهش مي دهد.

زیتون درختچه ای است به ارتفاع تقریباً سه متر ولی اگر در شرایط مساعد پرورش یابد ارتفاع آن حدود  12متر و قطر تنه اش به  3متر
می رسد .چوب درخت زیتون بسیار سخت و مقاوم ،رنگ آن زرد و خطوط قهوه ای رنگ در آن است .از چوب زیتون برای تهیه اشیاء چوبی
ظریف استفاده می شود .برگ های آن سبز رنگ ،بیضی و دراز و مقابل یکدیگر بر روی ساقه قرار گرفته اند .منشاء درخت زیتون منطقه
مدیترانه بوده و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است .زیتون معموالً در اوایل تابستان شروع به گل دادن می کند و میوه آن کم کم ظاهر
می شود .دراواخر تابستان میوه به ثمر می رسد .دراین هنگام زیتون سبز است و به تدریج تبدیل به بنفش و قهوه ای و سپس سیاه می شود
به طوریکه در اواخر پائیز که موقع برداشت میوه است رنگ آن به کلی تیره است.

رژیم غذایی پیشنهادی برای دیابت ( یک روز)

صبحانه :نان سبوس دار ( 2-3برش)  +پنير کم نمک ( 15گرم)  +شير ( 1/2ليوان)
 +گردو ( 2عدد)  +خيار و گوجه فرنگي (به دلخواه)  +چاي ( 1ساعت بعد از صبحانه)
ميان وعده :ميوه يک عدد  +سبزيجات (کاهو ،خيار و  )...به دلخواه
ناهار :برنج  10قاشق  +گوشت  1.5تکۀ خورشتي آب پز  +سبزيجات خورشتي
آب پز  1/2ليوان  +ساالد فصل قبل از غذا بدون سس  +ماست  1/2ليوان  +ميوه
عصرانه :نان سبوس دار ( 1.5برش)  +ماست و خيار ( 1ليوان)  +بيسکوئيت
ساقه طاليي (  3حلقه)  +شير  +سبزيجات  +عدس ( 4قاشق غذا خوري)
شام :نان سبوس دار  3برش  +خوراک ( گوشت  1.5تکه خورشتي آب پز) +
سبزيجات خورشتي آب پز  1/2ليوان  +ساالد فصل  1ليوان قبل از غذا بدون
سس  +ماست  1/2ليوان  +روغن مايع  2قاشق مربا خوري  +ميوه يک عدد

دکتر بهداد ثبوتی

منبعWWW.pubmed.2009.COM :

خواص داروئی :زیتون عالوه بر مصرف غذایی خاصیت درمانی
دارد ،از جمله اثر نرم کنندگی عضالت ،آرام بخشی درد استخوان ،
دفع سنگهای صفرا را دارد و یبوستهای مزمن را درمان می کند و
معالج قولنج های ناشی از ورم کلیه است.
هم چنین این ماده در تسکین درد و سوزش سوختگی ها ،درمان
آفتاب زدگی و سرمازدگی ،گزش حشرات ،مار و عقرب مؤثر است.
پژوهشگران معتقدند مصرف روغن زیتون خطر سرطان سینه و
گوارش را در زنان کاهش می دهد .تحقیق روی سرطان سینه و
گوارش در زنان نشان داده است که اسید اولئیک روغن زیتون اثر
ژن سرطان زای این بیماری را کاهش می دهد.
از این رو پزشکان و متخصصان تغذیه به زنان توصیه می کنند که
در رژیم غذایی خود از زیتون و روغن آن استفاده کنند .روغن
زیتون به موها نرمی و لطافت خاصی می بخشد و باعث تقویت
آن می شود .عصاره زیتون برای چین و چروک پوست بسیار مفید
است و باعث لطافت و نرمی و شادابی پوست صورت می شود.
اجزای مغذی خاص در روغن زیتون می تواند دلیل تاثیر مثبت
رژیم غذایی مدیترانه ای بر سالمت قلب باشد .این ترکیبات که

تحت عنوان فنل نامیده می شوند اثر آنتی اکسیدانی ،ضد التهابی
و جلوگیری از تشکیل لخته در عروق دارند .اثر روغن های زیتون
سرشار از فنل برعملکرد عروق خونی مشخص شده است .مصرف
غذاهای غنی از ترکیبات فنلی می تواند وضعیت قلبی عروقی را
بهبود بخشد و بر سالمت قلب نیز موثر است.
منبع  :همایش ملی زیتون
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سالها پیش وقتی برای اسم نویسی کالس اول به مدرسه رفتم ،چقدر مدرسه به نظرم بزرگ
بود .چقدر آن خونه اطاق داشت .دور شدن از مادرم برایم خیلی سخت بود .چون در این
سالها که مریض هم بودم مادرم همیشه و همه جا همراه من بود .دلم می خواست یک
اتفاق عجیب و غیر منتظره پیش بیاد تا مامان من اسم منو تو مدرسه ننویسه .ولی مامان
اسم منو نوشت و خیلی خوشحال منو کشان کشان آورد خونه .توی راه مرتب غر می زدم
که من مدرسه را دوست ندارم و نمی خوام با سواد بشم .باالخره اول مهر آمد و من رفتم
مدرسه .البته با مامان شرط من این بود که مادرم هر روز با من بیاد مدرسه و تا آخر اونجا
باشه تا با هم برگردیم و اون قبول کرده بود .هر روز من با مادرم مدرسه می رفتم و اون
طوری تو حیاط مدرسه می نشست که من از پنجره ی کالس اونو می دیدم .باالخره درس
و مشق شروع شد و هر روز باید مشق می نوشتم .یک روز به مامانم گفتم" :خوب حاال شما
مشق های منو بنویس .دیگه من خسته شدم" .مامانم فکری کرد و گفت ببین علی جان ،من
خواندن بلدم ولی نوشتن بلد نیستم .خیلی ناراحت بود .من دلم براش خیلی سوخت .مامانم
گفت :تو باید توی مدرسه همه چیز را خوب یادبگیری و بیای تو خونه به من یاد بدی .البته
باید قول بدی اینو به کسی نگی ها! این یک راز بین من و توست .نباید به کسی بگی و گرنه
آبروی من میره .از آن روز تمام حرف های معلم را خوب گوش می کردم .سعی می کردم
تمام درس را با دقت یاد بگیرم و به مامانم کمک کنم .مامانم یک دفتر درست کرده بود
و تمام درس های منو گوش می کرد و یاد می گرفت .همین طور سال دوم و سوم را پشت
سر گذاشتیم .کالس چهارم مامانم گفت :من دیگه همه چی یاد گرفتم .من خوشحال بودم
که مامانم نوشتن یاد گرفته و هر دو با سواد شدیم .بعد ها که بزرگتر شدم همه چیز را
فهمیدم .ولی باز هم خوشحال بودم که خودم تمام نمرات و معدلم همیشه  20بوده.

دلم می خواد بزرگ که شدم مثل مامانم بهترین مامان دنیا باشم .ولی مامانم میگه من
می تونم بهترین بابای دنیا باشم .ولی ته دلم میگه کاش می تونستم بهترین مامان باشم.
فقط همیشه فکر می کردم چرا معلم کالس اول من آخر سال به مامان هم جایزه داد.
علی ترابی (کودک محک)
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یک اتفاق جالب

امروز یکشنبه  ۲آبان ماه  1389است و برای من یک اتفاق جالب افتاد .در تمام مدت درمانم پدرم بارها صحبت از
یک موسسه دوست داشتنی می کرد و من فقط اسم محک رو شنیده بودم تا اینکه ....یکشنبه صبح همراه خانواده به
محک رفتیم .وارد مددکاری شدیم .واقعاً چهرۀ مددکارها خستگی را از تن آدم در می کند .کمی با هم صحبت کردیم
و متوجه قطع درمان من شدند .جای همگی خالی مراسم سوت زنان شروع شد .اما مراسم سوت زنان اینجوری بود
که من را به مرکز محوطه هدایت کردند .خانواده ها رو صدا کردند و با اعالم این جمله که "توجه،توجه ،غالم رضا یک
ساله که قطع درمان شده"مراسم شروع
شد .دست ،سوت ،هورا و بعد موج شوق
و شادی بود که می شد در چشم مادران
دید .بعد از مراسم ،همراه خانم مددکاری
به قسمت روابط عمومی رفتیم .بعد از یک
کم گپ و گفت با خانمی در روابط عمومی
در مورد بیماریم و عالقمندی ام به نوشتن،
یک مرتبه دیدم که بهم گفتن اگه دوست
دارم می تونم عضو تحریریه فصلنلمه
محک بشم و براشون متن و داستان
بفرستم .من هم قبول کردم ،شدم عضو
تحریریه فصلنامه محک و باید برایشان
متن و داستان بفرستم.
وای خدا جون...
حاال دیگه منم شدم کارمند محک
منتظر داستان های من باشید.
غالم رضا جمشیدی (کودک محک)

بچه های عزیز ،دوستای خوب من،
تا به حال فکر کردید اگر یک نفر
در همسایگی یا در مدرسه و یا یکی
از بستگان شما مثل خود شما مریض
می شد ،شما با اون چه رفتاری می کردید
و برای کمک کردن به اون چه کارهایی
را انجام می دادید؟ دوست داشتید با
اون خیلی مهربان باشید ،یا اصالً به اون
اهمیت نمی دادید؟ باهاش زود دوست
می شدید یا اصالً طرف اون نمی رفتید؟
فکر می کردید اون خودش را لوس
می کنه یا واقعاً نمی تونه بعضی از کارها
را انجام بده؟ فکر می کردید باید مدرسه
بره ،درس بخونه ،یا همش توی خونه
بخوابه و هی بگه من مریض ام و نمی تونم
کاری بکنم؟ شما سعی می کردید با اون
چه رفتاری داشته باشید؟
علی ترابی (کودک محک)
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سه کتاب در مورد سرطان
انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران (انجمن امداد ايران)موسسه اي است كه همان طور كه از نام آن پيداست براي كمك به بيماران
سرطاني تاسيس شده است و محل آن در بابل است .اين انجمن تاكنون كتابهاي متعددي در ارتباط با جنبه هاي مختلف بيماري سرطان
منتشر كرده است .در زير به معرفي سه كتاب از تازه ترين انتشارات اين انجمن مي پردازيم.
 كودك سرطاني در مدرسه:ترجمه دكتر الهام مقدم خراساني
 32 .1388ص .مصور 2000.ريال
كتاب پس از ذكر مقدماتي دربارۀ
سرطان و درمان آن به مسائلي كه
كودك تحت درمان براي رفتن
به مدرسه با آنها مواجه مي شود
مي پردازد و مي كوشد در اين زمينه
مخاطبان را راهنمايي مي كند.

 سرطان هاي دهانه رحم:آندومتروساركوم رحمي .ترجمه دكتر
ساناز يزداني و دكتر مريم بهادر .چاپ
دوم 116 .1388.ص 6500 .ريال.
كتاب حاوي شرح و توصيفي دربارۀ
بيماري هاي سرطان دهانه رحم،
راههاي پيشگيري ،تشخيص ،عالئم و
درمان آن است.

 مالتپيل ميلوماترجمه بنفشه جوادي .چاپ دوم
 42 .1388ص 2500 .ريال
بدخيميسلولهايپالسمايخونمالتپيل
ميلوما ناميده مي شود .سلولهاي طبيعي
پالسما بخش مهمي از سامانه ايمني
بدن را تشكيل مي دهند .در اين كتاب
پس از شرحي دربارۀ مالتپيل ملوما
به علل ،عالئم و تشخيص،آزمايشات
باليني و  ...اين بيماري پرداخته شده است .اين كتاب و كتاب
كودك سرطاني در مدرسه از روي سايت انجمن سرطان امريكا
برگرفته و ترجمه شده اند.
نشاني :بابل -ميدان هفده شهريور -جنب پاساژ بختياري  -پالك 22
فكس0111-2290783 :
تلفن0111-222655 :
نشاني الكترونيكinfo@sarataan.org :
به کلیه کسانی که در مورد بیماری سرطان مطلبی
می نویسند و یا ترجمه می کنند پیشنهاد می کنیم به
جای نوشتن فرد سرطانی و یا کودک سرطانی ،بنویسند:
فرد مبتال به سرطان یا کودک مبتال به سرطان

