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پيام بنيانگذار

مادران، هشدار!!
پائيز زيباست مگرنه؟

پرده را كنار زدم، پنجره را گش��ودم و به دنبال آبي آس��مان 
و طالي��ي پائيز گش��تم ، پيدايش��ان نكردم. هم��ه جا و همه 
چيز خاكس��تري بود و نفسم را ميل باال آمدن نبود. به زمين 
نگريس��تم، خيابان ها بيشتر به پاركينگ مي ماندند تا خيابان 
و صداي موتور و بوق و گاه فرياد اعتراض رانندگان به يكديگر 

فضا را پر كرده بود.
نمي دانم چه ش��د كه حال بدم مرا به دورها برد، به روزهايي 
كه برف از اوايل آذرماه شروع به باريدن مي كرد. يادم آمد كه 
هشت سال و نيمه بودم كه دست خواهر شش سال و نيمه ام 
را در دست داش��تم و با هم به مدرسه مي رفتيم. من كالس 
سوم و او كالس اول بود. همين وقتها بود برف در خيابان دربند 
تا زانوي ما مي رسيد و ما ُسر مي خورديم و مي خنديديم، حظ 
مي كرديم هوا مثل بلور بود و قهقهه  هاي كودكانه ما آس��مان 
را مي شكافت، چه صفائي. نه ترسي و نه خطري، نه اضطرابي، 
نه چراغ قرمزي، نه دش��نام هايي كه رانن��دگان نثار يكديگر 
مي كنند، فقط دس��ت هايمان زير دس��تكش هاي دس��تباف 
كمي يخ مي كرد كه آنهم چه كيفي داش��ت وقتي دستها را با 
دستكش روي بخاري كالس مي  گذارديم و بخار كالس را پر 
مي كرد. تازه دلمان غنج مي زد كه در راه بازگش��ت كه نگران 
دير ش��دن نبوديم، چه آدم برفي بس��ازيم با هويجي كه مادر 

براي دماغ آدم برفي اي تو كيفمان گذارده بود.
اما چه طور ش��د كه ديگر آنهمه ب��رف نمي بارد و صفا، هوا و 

قهقهه هاي كودكانه جاي خود را به رديف suv هاي رانندگي 
م��ادران مضطرب و كودكان رنگ پريده با ماس��ك هاي ضد 
دود روي صندل��ي عقب داد؟ مادراني ك��ه لحظه اي را غافل 
نيس��تند از اينكه فرزندش��ان مبادا از ديگران عقب بماند در 
رياضي، ورزش، زبان و گاه پيانو و باله و ژيمناستيك و اسكي 
و نقاش��ي. از پنج س��الگي كودك تمام روزش��ان صرف بردن 
بچه از اين كالس به آن كالس مي ش��ود و شب هر دو سخت 
خسته، روزي بي خنده و بازي را به سر برده اند، اما هنوز هم 
دغدغه اينكه مبادا عقب مانده باش��ند سر جايش باقي مانده. 
غافل از آنكه قافيه را بيش از آنكه فكر مي كنيم باخته ايم. 

اين حقيقت كه آلودگي هوا س��رطان زاست و اينكه استرس 
سيس��تم ايمن��ي بدن ب��زرگ و كوچك را تضعي��ف نموده و 
آمادگي ابت��الء به بيماري هاي گوناگون از جمله س��رطان را 

افزايش مي دهد را علم به اثبات رسانيده است.
آي��ا در اين وانفس��اي آلودگ��ي هوا و دويدن ه��اي نفس گير 
روزمره، افزايش روزافزون ش��مار بيماران مبتال به س��رطان و 
انفج��ار اطالعاتي ك��ه همه روزه از طريق رس��انه ها ذهنمان 
را مش��ّوش مي نمايد، هرگز از خود پرسيده ايم آيا ما مادران 
مي تواني��م با بهره بردن از خ��رد غريزي و اليزال مادرانه مان 
به جمع چاره انديش��ان بپيونديم، فلك را س��قف بشكافيم و 

طرحي نو در اندازيم؟

                                                         سعيده قدس

پيام بنيانگذار
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پيام سردبير

پيام سردبير

مي توانيم هر قدر بخواهيم بر اين نكته تاكيد كنيم كه 
عقل بشر ضعيف تر از غريزه هاي اوست و حق نيز با 
ماست. ولي اين ضعف ويژگي عجيبي دارد. صداي عقل 
نيابد آرام نمي گيرد  ماليم است ولي تا گوش شنوايي 
اين  مي شود.  موفق  بي پايان  تكرار  از  پس  و سرانجام 
يكي از نكات معدودي است كه ما  را به آينده انسان 

اميدوار مي كند.
“ زيگموند فرويد”

آلودگي هوا و كمبود آب حجم عمده اي از اخبار غير سياسي 
روزنامه ها را طي سه ماه گذشته به خود اختصاص داده اشت. 
از جلد روزنامه اطالعات روز 18 آبان گزارشي كوتاه با عنوان 
“ 516 شهر در سراسر كشور تشنه اند” درج كرده بود كه در 
آن از قول چند تن از مسئوالن از مشكل كم آبي در كشور 
و هوا هم رضايت  و وضعيت محيط زيست  بود  رفته  سخن 
بخش نيست. در شماره هاي 46 و 47 خبرنامه محك كه سه 
سال پيش منتشر شد يادداشت بنيانگذار و سردبير بي آنكه 
قبل از آن با هم صحبتي كرده باشند درباره آلودگي محيط 
مشكل  مشكل  اين  كه  داشت  اين  از  نشان  كه  بود  زيست 
عمده است. اكنون پس از سه سال باز يادداشت هاي آغازين 
بدون محيط زيست  اين مسائل اختصاص دارد.  به  خبرنامه 
سالم و هواي پاك و آب كافي نمي توان كودكان و انسان هايي 
و  كافي  آب  و  سالم  زيست  محيط  به  رسيدن  داشت.  سالم 
هواي پاك هم از جمله در گرو آموزش افراد از طريق تمام 

بسيار  نقشي  آموزش  و  تمام طول سال است  و در  رسانه ها 
مهم در اين عرصه دارد.

اشاره  آن  به  كه  گزارشي  همان  در  تهران  آبفاي  مديرعامل 
كرديم گفته بود علي رغم اطالع رساني هاي گسترده تاكنون 
5/4 % تا %5 در مصرف آب شهروندان تهراني كاهش مشاهده 
اين مقام مسئول همين مقدار  بر خالف گله  اما  شده است. 
كاهش جالب توجه است. وقتي با يكي دو ماه اطالع رساني 
4 ، 5 درصد مصرف كاهش مي يابد آيا نمي توان گفت كه اگر 
اين اطالع رساني به شيوه هاي تبليغي حرفه اي تر صورت بگيرد 
شايد مصرف آب چند برابر بيشتر كاهش يابد. در مورد ساير 
مشكالت محيط زيست هم آموزش و آگاهي رساني و تبليغ 
ضرورت دارد به ويژه با مخاطب قراردادن كودكان و نوجوانان.

                                                                 فرخ اميرفريار
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چهلمين روز درگذشت »پروانه« محك

انس��ان های ماندگار را از خاطرة مانای آنها بايد ش��ناخت. روز 
پنجش��نبه 6  تيرم��اه جمع��ی از اعضای هيأت امن��ا و مديره 
محك، جمعی از اساتيد، متخصصان حوزه پزشكی، شاگردان، 
دوس��تداران، ياوران، كودكان مبتال به س��رطان و والدين آنها 
برای بزرگداش��ت يكی از همين انس��ان های ماندگار، زنده ياد 
"پروفس��ور پروانه وثوق" به مناسبت چهلمين روز درگذشت او 
و برای به اش��تراك گذاش��تن ياد و خاطره اين بانوی فرزانه در 

سالن آمفی تئاتر محك گرد هم آمدند. 
اين مراس��م فرصت خوبی برای ش��ناخت بانوي��ی بزرگ بود؛ 
انسانی فرزانه كه همچون ديگر فرزانگان بخشی از جنبه های 
معنوی ش��خصيت او پ��س از حياتش و ب��ا خاطراتی از زبان 
همكاران و ش��اگردان و بيمارانش آش��كار شد. در اين مراسم 

افرادی كه به نحوی با زنده ياد دكتر وثوق آشنايی داشتند از 
پروانه مهربان محك ياد كردند.

همچنين در اين مراس��م ياد و خاطره زن��ده ياد دكتر »مينا 
ايزديار« بنيانگذار انجمن تاالسمی ايران كه اول تيرماه امسال 
از ميان ما رفت نيز گرامی داشته شد و حاضران به اين استاد 

فرهيخته نيز اداي احترام كردند.

ثبت است بر جريده عالم دوام ما
به راس��تی كه » هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق«... 
زنده ياد دكتر پروانه وثوق كه عاشقانه زيست و عاشقانه برای 
كمك به كودكان مبتال به سرطان تالش كرد در ذهن و قلب 
دوس��تدارانش همچنان زنده اس��ت. محك وام دار فداكاری ها 

 اخبار /  چهلمين روز درگذشت " پروانه " محك
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و زحمات اوس��ت؛ او ك��ه به گفته هم��كار قديمی اش، دكتر 
مردآويژ آل بويه عضو هيأت امنای محك، سرش��ار از روحيه 
همكاری بود، از جان مايه می گذاش��ت، متديّن و بدون تكلف 

بود و برای بيماران نه پزشكی، بلكه مادری می كرد. 
ب��رای محك و تمام اعضای آن كه در حكم فرزندان اين مادر 
مهربان هس��تند، ياد پروفسور وثوق زنده خواهد بود... مادری 
كه دكتر عظيم مهرور، رئيس بيمارستان فوق تخصصی محك 
او را بدون جايگزين می داند و رابطه اش را با انسان ها، افسانه ای 
توصي��ف می كند. مادری كه نگاه��ش، عملش و حرف هايش 

آموزش بخش شاگردانش بوده است و خواهد ماند.

آنطور كه می پس�نديد زندگی كرد و آنطور كه 
می پسنديد درگذشت

محبوبي��ت »پروانه« محك هنگام پخش فيل��م كوتاهی از او 
در مراس��م چهلمين روز نبودنش، چه زيبا آش��كار شد. همه 
حاضران هنگام تماش��ای كليپ با سرازير شدن اشك هايشان 
من��ش، فكر و عمل بانويی را می س��تودند ك��ه عمرش را در 
خدمت كردن به انس��ان ها صرف كرد. والدين كودكان محك 
كه بعضی از آنها همراه فرزندانش��ان در مراسم حضور داشتند 
نيز در نبوِد پزشك مهربان محك اشك می ريختند و خوشحال 
بودند كه ش��اگردان او مسير پر مهر اين بانو را ادامه خواهند 
داد. بانويی بزرگ كه به گفته دكتر احمد روان پارس��ا همكار 
چهل س��اله دكتر وثوق، »آنطور كه می پسنديد زندگی كرد و 

آنطور كه می پسنديد درگذشت.«
س��عيده قدس، بنيانگذار مح��ك، آرزويی زيب��ا را بيان كرد: 
»اينك��ه آموزه های علمی و معنوی زنده ياد دكتر پروانه وثوق 

همواره بزرگ داشته شود و چراغ راه باشد.«
دكت��ر امير عباس هدايتی فوق تخص��ص خون و آنكولوژی و 
شاگرد و همكار دكتر وثوق در بيمارستان محك به خاطره های 

خود با دكتر وثوق و آموزش های اخالقی و علمی كه از ايشان 
برايش به يادگار مانده، اشاره كرد.

دكتر انصاری رئيس بخش خون بيمارستان علی اصغر، رفتار، 
گفتار و حتی پرونده نوشتن استادش را الگو می داند؛ الگويی 
كه به گفته دكتر آذركيوان، فوق تخصص خون و هماتولوژی 

سازمان انتقال خون ايران، فداكاری و عشق را می نماياند. 
به راستی كه عمر چنين انسان هايی كتابی است قطور؛ زندگی 
و من��ش امثال دكتر پروانه وث��وق كتاب هايی خواندنی اندكه 

سطر سطرشان عرصه يادگيری است.
تمام اعض��ای خانواده ب��زرگ محك به احت��رام مقام واالی 
»پروانه« فداكار و عاشقش��ان می ايس��تند. می ايس��تند برای 
بزرگداش��ت بانويی كه روحش سرشار از نيكوكاری، انسانيت 
و ارزش های ناب نوع دوستی بود. می ايستند برای ابراز ارادت 
به پزش��كی كه دغدغه اصلی زندگی اش، خدمت داوطلبانه و 

بدون هيچ چشم داشت به كودكان مبتال به سرطان بود.

در سينه های مردم دانا مزار ماست
دكتر ميت��را قاليبافيان از ش��اگردان و همكاران اين اس��تاد 
فرهيخته در بيمارستان محك، احساسش را درباره استادش 

از زبان حافظ بيان كرد:
بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوی   

در سينه های مردم دانا مزار ماست
مح��ك يك عم��ر تالش صادقان��ه و زندگی عاش��قانه پروانه 
وثوق را می س��تايد و قدردان تمامی همراهانی است كه مهر 
بی دريغش��ان را برای اعتالی خدمت رسانی به كودكان مبتال 
به سرطان از محك دريغ نمی كنند. بی شك نام و ياد “پروانه 
وثوق” ب��ه خاطر خدمات ب��ی بديلش به ك��ودكان مبتال به 

سرطان در زمرة بزرگان اين خاك باقی خواهد ماند.
يادش مانا، راهش پويا...

 اخبار /  چهلمين روز درگذشت “ پروانه “ محك
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محك روز چهارشنبه 26 تير ماه روزی پر از شور، اشتياق و اتفاقات 
ــور جواد نکونام،  ــرات خود ثبت كرد. حض ــر از هيجان را در خاط پ
ــد مظاهری، برگزاری كنفرانس مطبوعاتی با  عليرضا حقيقی و وحي
شركت تعداد زيادی از اصحاب رسانه، برگزاری مسابقه نمادين بين 
ــم كودكان محك به كاپيتانی جواد نکونام و تيم فوتبال كاركنان  تي
ــتی و  ــی عليرضا حقيقی، اهدای جام نوع دوس ــك به دروازه بان مح
ــی كه توسط كودكان محك و كودكان ياور محك برای  تابلو نقاش
ــت هاي محبوبشان تهيه شده بود، از جمله اتفاقات هيجان  فوتباليس

انگيز اين روز بود.
اما مهم ترين و ارزشمند ترين اتفاق در اين روز لبخند زيبايی بود كه 

اه����دای ج���ام ن���وع دوس��ت��ی
ب�ه كاپ�يت�ان ت�ي�م م�لی در م�ح�ك

جام نوع دوستي در دستان كاپيتان تيم ملي و اميررضا كودك بهبود يافته محك

تيم فوتبال كودكان مبتال به سرطان محك

ــرطانی نشست كه در اين  بر لب های تك تك كودكان مبتال به س
مسابقه حضور داشتند و شعف و شادي اي بود كه در هنگام هم بازی 

شدن آنها با كاپيتان تيم ملی در چشمانشان ديده می شد. 
ــتان محك با روحيه ای پر  ــتری در بيمارس در اين روز كودكان بس
ــه راهی اتاق هاي خود شدند تا مراحل درمان را در  اميد تر از هميش
مسير بهبودی پشت سر بگذارند و كودكانی كه بعد از مسابقه راهی 
خانه هايشان شدند نيز با خنده هايی از ته دل دست در دست والدين، 

خاطره ای خوش را با خود همراه بردند.
ــدان محك بعد از  ــه ای كه فرزن ــخ به نام ــواد نکونام كه در پاس ج
ــته بودند قول داده بود به زودی  راهيابی به جام جهانی برايش نوش
ــکارانی كه در اين  به ديدار آنها بيايد به قول خود عمل كرد و ورزش
روز لبخند را به كودكان محك هديه دادند نه تنها در عرصه ورزش 

بلکه در عرصه نوع دوستی نيز قهرمان شدند. 
در اين روز كودكان محك در كنار دوستان و همراهان خود در محك 

با همديگر عهد بستند كه به بيماری سرطان، هزاران گل بزنند.

 اخبار /  اهداي جام نوع دوستي به كاپيتان تيم ملي فوتبال در محك
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كلينيك چش��م پزشكی بيمارس��تان فوق تخصصی محك در 
چهارم مرداد ماه 1392 با حضور جمعی از اعضای هيأت امنا  
و هيأت مديره محك، اعضای برجس��ته جامعه  چشم پزشكی 
اي��ران و انجمن حمايت از آس��يب ديدگان چش��می )انجمن 
اش��ك( كه تجهيز اين كلينيك با مشاركت آنها شكل گرفته 

است، افتتاح شد.
در ابتدای مراسم دكتر مردآويژ آل بويه عضو هيأت امنا ضمن 
خوش��امدگويی به حاضران در مراسم، از اينكه محك توانسته 
اس��ت كلينيك های تخصصی متعددی همچون كلينيك درد 
و مراقبت های تس��كينی، روانپزش��كی، جراحی مغز و اعصاب، 
پوس��ت و ... را در بيمارس��تان خود ايجاد و آماده بهره برداری 

كند اظهار خشنودی كرد. وی ضمن اشاره به وضعيت مطلوب 
آماِر كودكاِن بهبود يافته محك و نزديك ش��دن آن به آمار و 
استانداردهای جهانی برای تمامی فرزندان تحت حمايت اين 

موسسة مردم نهاد، آرزوی سالمتی كرد.
سپس دكتر مس��عود ناصری پور، فوق تخصص شبكيه چشم 
و نماينده انجمن چشم پزشكی ايران از وضعيت مطلوب و رو 
به رشد درمان بيماران رتينوبالستوما در ايران پا به پای مراكز 

درمانی برتر جهان اظهار رضايت كرد.
پس از آن دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارستان فوق تخصصی 
محك ضمن گرامی داش��ت ياد و خاطره شادروان دكتر پروانه 
وثوق، گفت: » ايش��ان آرزو داشتند كلينيك چشم در جهت 
گسترش حمايت همه جانبه از كودكان محك تأسيس شود.«

 س��پس پروفسور هرمز ش��مس، جراح و فوق تخصص چشم 
و عضو هيأت علمی دانش��گاه علوم پزش��كی تهران درمانگاه 
تخصصی چش��م پزشكی بيمارستان محك را افتتاح كرد. وی 
با اش��اره به همكاری سی ساله خود با پرفسور پروانه وثوق از 
تحقق آرزوی ايش��ان در خص��وص راه اندازی اين كلينيك در 

بيمارستان محك ابراز خوشحالی كرد.
 پ��س از آن دكتر ناصری پور به تش��ريح دو بخش اپتومتری 
و محل معاينات كلينيك پرداخت و دكتر فارس��ی، پزش��ك 

كلينيك چشم را به حاضران معرفی كرد.
 محك تالش دارد تا با همكاری متخصصان طراز 
اول كشور در توسعه روز افزون بخش های مختلف 
بيمارس��تان ف��وق تخصصی خ��ود، روز به روز در 
جهت ارتقای س��طح كّم��ی و كيفی ارائه خدمات 
درمان��ی و حمايتی به كودكان مبتال به س��رطان 
گام ب��ردارد و قدردان تمامی ياورانی اس��ت كه با 
عش��ق و هّمت و تخصص خود، اين سازمان را در 

رسيدن به اين هدف ياری می كنند.

افت�ت�اح كليني��ك چ�ش�م پزش�كی
 بيمارستان محك

پروفسور هرمز شمس در حال افتتاح كلينيك

 اخبار /  افتتاح كلينيك چشم پزشكي بيمارستان محك
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محك همواره در تالش است تا با بهره مندی از نيت خير، تخصص 
و مهارت همه انسان های نيك انديش كه وقت ارزشمند خود را در 
اختيار كودكان مبتال به سرطان قرار می دهند، مسير درمان كودكان 
را هموارتر و باالترين سطح كيفی خدمات درمانی و رفاهی را برای 

آنها تأمين كند.
در اين راستا داوطلبان بخش ارتباط با كودك پس از گذراندن دوره های 
آموزشی الزم و آزمون مرتبط، در كنار كارشناسان بخش روانشناسی 
ــتری در بيمارستان محك و ساير  محك وظيفه همراهی كودكان بس
ــودك كه دفتر  ــون و آنکولوژی ك ــش خ ــتان های دارای بخ بيمارس
ــور دارد را به عهده دارند. آنها  ــه محك در آنها حض مددكاری موسس
ضمن حضور در اتاق بازی به ايجاد محيطی شاد برای كودكان كمك 
ــد تا آنها در حين درمان كودك بودن را از ياد نبرند. همچنين  می كنن
اين بازی ها به همراه آموزش نقاشی و موسيقی با هدف تقويت تفکر، 

خالقيت و باال بردن قدرت تمركز كودكان انجام می شود. 

آزمون ارتباط با كودك
ــرداد ماه 1392 با  ــی ارتباط با كودك 25 م آزموِن كارگاه آموزش
ــان، با همکاری واحد داوطلبان و  حضور حدود 300 نفر از داوطلب
ــا توجه به تخصص  ــد. اين داوطلبان ب ــات حمايتی برگزار ش خدم
ــه خدمت به كودكان  ــود، متقاضی فعاليت و ارائ ــای خ و مهارت ه
ــرطان هستند تا همراه با كارشناسان بخش روانشناسی  مبتال به س
ــك كودكان را در هر چه بهتر گذراندن دوران درمان همراهی  مح
ــناختی جهت آرامش، سالمت روحی و رفاه  كنند و خدمات روانش
بيشتر در دوران درمان را به آنها ارائه نمايند. پذيرفته شدگان اين 
ــوزی می توانند با انجام  ــون پس از گذراندن كالس های بازآم آزم

فعاليت های مرتبط با تخصص و توانايی های خود در مسير درمان 
كودكان مبتال به سرطان همراه خانواده بزرگ محك باشند. 

كارگاه آموزشی با موضوع ارتباط با كودك
پيش از اين در 11 مرداد ماه كالس آموزشی برای شركت كنندگان 
ــث گوناگونی  ــن كالس ها مباح ــد. در اي ــن آزمون برگزار ش در اي
ــرطان،  ــوی و اجتماعی كودكان مبتال به س ــون نيازهای معن همچ
ــت، آشنايی با مراحل مواجهه والدين با واقعيت  بازی درمانی، بهداش
ــاتيد دانشگاه و كارشناسان محك به  ــط اس بيماری كودك و... توس

داوطلبان آموزش داده شد. 
ــت كه از راه های گوناگون،  محك قدردان همراهی همه ياورانی اس
محك را در تحقق اهدافش در حمايت از كودكان مبتال به سرطان 

ياری می دهند.

داوطلبان حاضر در آزمون

دوره تكميلي كارگاه ارتباط با كودك

اخبار /  دوره تكميلي كارگاه ارتباط با كودك



12

ــن جهانی كنترل  ــزر كوتلوك « رئيس انجم ــور » ت حضور پروفس
ــن رخدادهای مرداد  ــك يکی از مهم تري ــرطان )UICC( در مح س
ــه و  ــور كوتلوك 13 و 14 مرداد در مؤسس ــال بود. پروفس ماه امس

بيمارستان فوق تخصصی محك حضور يافت.
وی تحصيالت عاليه خود را در دانشگاه علوم پزشکی تركيه به اتمام 
ــت، همچنين رئيس انجمن تحقيقاتی و كنترل سرطان  ــانده اس رس
ــت و تجربة طوالنی مدتی در مديريت سازمان های مردم   تركيه اس

نهاد )NGO( و هيأت مديره UICC داشته است.

بازديد پ�روف��سور ك�وت�لوك از م�ؤس�سه و 
بيمارستان محك

ــتان فوق تخصصی   ــن بازديد از تمامی بخش های بيمارس وي ضم
ــز تحقيقات  ــش پيوند، مرك ــودكان محك از جمله بخ ــرطان ك س
سرطان، راديولوژی، راديوتراپی و آزمايشگاه، در جلسه گزارش دهی 
ــركت نمود و با رئيس كلينيك درد   ــکان محك ش صبحگاهی پزش
ــه هيأت  ــتان به گفتگو و مذاكره پرداخت. همچنين در جلس بيمارس

مديره محك در تاريخ 14 مرداد ماه حضور يافت.

كيفي�ت درم�ان و كاهش مرگ و مي�ر كودكان؛ 
حاصل عملكرد محك

رئيس انجمن جهانی كنترل سرطان پس از بازديد از بيمارستان فوق 
ــك را در حمايت و درمان كودكان  ــی محك، عملکرد مح تخصص
ــرطان فوق العاده ارزيابی كرد و ضمن ابراز خرسندی از  مبتال به س
عملکرد كليه بخش های محك كه همگی در زير يك سقف انجام 
ــود، خاطر نشان كرد: ›› بر اساس آخرين تحقيقات انجام شده  می ش

ــکل يکپارچه موجب باال رفتن كيفيت درمان و  ارائه خدمات به ش
كاهش ميزان مرگ و مير در كودكان می شود.‹‹

ت�اش محك برای توجه بيش�تر به س�رطان 
اطفال در مجامع جهانی

ــن اينکه موجب مطرح  ــور كوتلوك در محك ضم حضور پروفس
ــرطان كودك در انجمن جهانی كنترل  ــتر س ــدن هرچه بيش ش
سرطان خواهد شد، باعث آغاز همکاری ها در زمينه ايجاد سامانة 
ــازی بانك های اطالعات بيماران مبتال به سرطان در  يکپارچه س
ــتان های مختلف نيز خواهد شد. يکپارچه سازی اطالعات  بيمارس
ــرطان، منجر  ــايی بهتر راه های كنترل س بيماران به منظور شناس
ــده به بيماران و تحقيقات مؤثرتر در اين  به بهبود خدمات ارائه ش

زمينه خواهد شد.
ــراد متخصص ضمن تبادل دانش  ــك اميد دارد با ميزبانی اف مح
تخصصی و تجربيات ارزشمند، بهترين و به روزترين راهکارهای 
ــودكان مبتال به  ــود خدمات درمانی به ك ــی را جهت بهب عمليات

سرطان اتخاذ نمايد.

پروفسور كوتلوك )رئيس UICC(، خواجه نوري )معاون مديرعامل محك(، 
دكتر قاليبافيان مسئول فني بخش راديوتراپي بيمارستان محك  

رئيس انجمن جهانی كنترل سرطان
 )UICC( در محك

اخبار /  رئيس انجمن جهانی كنترل سرطان ) UICC (  در محك
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ــم دعا و نيايش روز دوشنبه 28 مرداد در محك برگزار شد. اين  مراس
مراسم كه ويژه بانوان است با مولودی خوانی و نيايش برای بهبودی 
ــار از آرامش  ــرطان همراه بود و لحظاتی سرش ــودكان مبتال به س ك
ــم با  ــركت كنندگان رقم زد. حاضران در مراس و معنويت را برای ش
ــالمتی كودكان محك دست به دعا  نيت خير خود برای بهبودی و س
برداشتند و گروهی از ياوران دف نواز نيز با اجرای هنرمندانه خود شور 

و اشتياق خاصی را به مراسم بخشيدند.
ــم مشاركت  حدود 70 داوطلب بخش مددكاری محك در اين مراس
ــد كه  ــتند و به همت آنان بازارچه خيريه كوچکی نيز برگزار ش داش
ــادران محك، گل،  ــای هنری كودكان و م ــی نظير كاره غرفه هاي
ــی و... در آنها  ــيرينی های خانگ ــتی، ش غذاهای خانگی، صنايع دس
ــيد. شركت  ــرطان محك به فروش رس به نفع كودكان مبتال به س
ــار از معنويت و  ــم ضمن گذراندن لحظاتی سرش كنندگان در مراس
ــا خريد از اين غرفه ها در تأمين هزينه حمايت های درمانی و  دعا، ب

رفاهی از كودكان محك مشاركت كردند.
ــط داوطلبان محك  ــم توس تمامی هزينه های برگزاری اين مراس

ــد.  تقّبل  ش
ــا )252 ميليون و 243هزار و 880 ريال(  عوايد حاصل از اين غرفه ه
بود، كه صرف تأمين هزينه های درمانی و رفاهی از كودكان مبتال به 

سرطان خواهد شد.
ــی كه  ــك ضمن قدردانی از همه ياوران و داوطلبان نيك انديش مح
ــهيم بودند، برای همه كودكان مبتال به  ــم س در برگزاری اين مراس

سرطان آرزوی بهبودی می كند.

مراسم دعا و نيايش در محك

 اخبار /  مراسم دعا و نيايش در محك
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محك به پاس قدردانی از مقام ارزشمند پزشکان، مراسم بزرگداشت 
روز پزشك را روز شنبه دوم شهريور ماه برگزار كرد. در اين مراسم 
ــادروان  ــتند، ياد و خاطره ش ــکان محك حضور داش ــه همه پزش ك
پروفسور پروانه وثوق، رئيس هيأت امنای محك و پزشك داوطلبی 
ــرطان كودكان  ــتان فوق تخصصی س كه از ابتدای فعاليت بيمارس
محك هر روز با عشق و مهر بی دريغ خود و بی هيچ چشم داشت، 
ــرطان می كرد،  ــص خود را نثار كودكان مبتال به س ــش و تخص دان

گرامی داشته شد. 
در ابتدای مراسم مدير عامل محك ضمن قدردانی از همه پزشکانی 
كه در اين مراسم حضور داشتند از نقش بی بديل آنها در حمايت از 
كودكان مبتال به سرطان ياد كرد. سپس دكتر مردآويژ آل بويه فوق 
ــص خون و آنکولوژی كودكان و عضو هيأت امنای محك از  تخص
اخالق پزشکی گفت و حس مسئوليت پذيری، مهربانی و دلسوزی 

دكتر پروانه وثوق را ستود.

ــکر پدران  ــم پيام تش ــس از آن يکی از ياوران حاضر در مراس پ
ــکان زحمتکش كه از هيچ  ــودكان محك را به پزش ــادران ك و م
ــرطان دريغ  ــان و بهبودی كودكان مبتال به س ــی در درم كوشش
ــم مهرور رئيس  ــم دكتر عظي ــاند. در پايان مراس ــد، رس نمی كنن
بيمارستان فوق تخصصی محك از استاد خود، دكتر پروانه وثوق 
ــخن گفت  ــق بودند ياد كرد و از توانايی و مهری س كه معلم عش

كه خداوند به پزشکان بخشيده است.

“فرشته ها هميشه وجود دارند” 
ــت كه علی، كودك مبتال به سرطان  ــی از جمالتی اس اين بخش
ــکانش در محك تقديم كرد. علی14 ساله حرف دل همه  به پزش
دوستان خود در محك را در قالب جمالتی زيبا به پزشکان گفت:
»فرشته ها هميشه وجود دارند اما بعضی وقتها چون بال ندارند به 
اونا می گيم حکيم، طبيب، پزشك،... فرشته هايی با لباس سفيد، 

مراسم بزرگداشت روز پزشك

عكس يادگاري روز پزشك با حضور پزشكان بيمارستان محك
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ــت هايی پر از محبت و قلبی پر از عشق... آنها مثل خورشيدی  دس
هستند كه وجودشان باعث گرمی و روشنايی زندگی ما می شود. در 
ــت  ــکی ياد كنم كه زندگی خصوصی نداش اينجا می خواهم از پزش
بلکه تمام عمر خود را صرف خدمت به بچه ها كرد، آنها را عاشقانه 
ــت داشت. يادش در دل ما و نامش در عرصه پزشکی هميشه  دوس

زنده خواهد ماند...«

شاخه گل هايی به پاس دانش و مهر 
ــرف تمامي  ــی از ط ــه نمايندگ ــودكان محك، ب ــي از ك ــي يک عل
ــکان حاضر  ــاخه گل هايی را تقديم پزش ــتان خود در محك ش دوس
ــاخه گل هايی كه طراوت و زيبايی شان، پاكی و  ــم كرد. ش در مراس
ــکان و  ــت كودكی را به ياد می آورد. حاصل دانش و مهر پزش لطاف
متخصصان و همراهی هزاران ياور عاشق، بهبودی فرزندان محك 
و بازگرداندن طراوت و شادابی سالمتی به آنها است و خرسنديم كه 
ــاركت تا كنون بيش از 19000 كودك  به لطف اين همراهی و مش
ــه جانبه درمانی و رفاهی  ــرطان، تحت حمايت های هم مبتال به س

قرار گرفته اند.

محك؛ مدرسه عشق
ــك با صحبت های دكتر فربود فرهی، عضو هيأت  مراسم روز پزش
ــه ای گفت  ــان از مدرس امنا و هيأت مديره محك پايان يافت. ايش
ــك ايجاد كردند و با آموزش دانش و  ــه دكتر پروانه وثوق در مح ك
ــق و انسان دوستی به پزشکانی كه امروز در  تخصص همراه با عش

محك به درمان كودكان می پردازند ياد خود را جاودان ساخت. 
در پايان همه پزشکان در كنار هم عکس يادگاری گرفتند و لحظات 

زيبای باهم بودن را ثبت كردند.
ــت كه با بهره گيری از توانايی و  ــکانی اس محك وام دار همه پزش
ــال ها تالش است، همراه  ــق و ايمان و س تخصص كه حاصل عش
ــرطان در مسير درمان بيماری و دست يافتن به  كودكان مبتال به س

بهبودی هستند.
ــالمتی را تجربه  به اميد روزی كه همه فرزندان محك حس ناب س

كنند.

علي كودك محك در حال تقديم گل به پزشكان

اخبار / مراسم بزرگداشت روز پزشك
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ــروری با تمركز بر كودكان مبتال به  ــن همايش علمی فرزند پ دومي
ــکان محك،  ــهريور ماه با حضور جمعی از پزش ــرطان، 6 و7 ش س

صاحبنظران حوزه روانشناسی و عالقمندان در محك برگزار شد.
در اين همايش دو روزه، چالش های درمانی متخصصان با كودكان 
ــد. متخصصان در  ــی ش ــرطان و خانواده های آنها بررس مبتال به س
اين گردهمايی، آموزش های گوناگونی را با موضوعات آماده سازی 
ــخيصی و درمانی، واكنش  ــواده برای فرآيندهای تش كودك و خان
ــاوره روانپزشکی و روانشناسی  كودكان به بيماری و مرگ، روند مش
ــتگاه های فرزند پروری برای  ــه حاضران ارائه دادند. همچنين ايس ب

آموزش والدين و كارگاه های هنری برای كودكان برپا گرديد.

حض�ور متخصص�ان ح�وزه س�رطان اطف�ال و 
روانشناسی در دومين همايش علمی فرزند پروری
ــئول بيمارستان فوق  در اولين روز همايش، دكتر عظيم مهرور مس
ــروری، درمان  ــث فرزند پ ــن تأكيد بر بح ــی محك، ضم تخصص
ــل كار گروهي ميان متخصصان  ــرطان را حاص كودكان مبتال به س
ــت و روانشناسان عنوان كرد و كليه مسائل درمانی بيمار  آنکولوژيس

را با مراقبت های روحی مرتبط دانست. 
ــن قره داغی از پزشکان فوق تخصص  ــپس دكتر فريد ابوالحس س
ــت چند تخصصی در  ــا تأكيد بر اهميت مديري ــتان محك ب بيمارس
ــکی و روانشناسی را دو عنصر مهم در  جامعه، فعاليت های روانپزش
ــالم برشمرد. ايشان همچنين به اشارات روانشناسانه  ايجاد جامعه س

بزرگان ادبيات فارسی در آثار فاخر ادبی اشاره كرد.
ــکی كودكان و  ــص روانپزش ــد راد، فوق تخص ــر جواد عالقبن دكت

ــان حاضر در اين  ــر متخصص ــان از ديگ نوجوان
ــود به تفصيل  ــخنرانی خ ــم بود كه در س مراس
ــکی« و هم  ــاوره در روانپزش درباره »روند مش
ــش خانواده در  ــاپيش و نق ــوگ پيش چنين »س

سازگاری بيمار« توضيحاتی را ارائه نمودند.
ــکی نيز  ــر رزيتا داوری، متخصص روانپزش دكت

درباره »مشکالت والدين كودكان مبتال به سرطان« سخنرانی كرد 
و راهکارهايی در زمينه اين مشکالت ارائه داد.

محورهای سخنرانی دكتر الهام شيرازی، فوق تخصص روانپزشکی 
ــيران  ــناختی در مورد والدين و همش ــال نيز »مداخالت روانش اطف
ــات تحصيلی و اجتماعی در  ــرطان« و »مالحظ كودك مبتال به س

مورد كودكان بيمار« بود.
ــم نيز شركت كنندگان سؤاالت خود را از متخصصان  در پايان مراس

حاضر در مراسم پرسيدند.

نخس�تين دوره همايش  علم�ی فرزندپروری در 
سال 1391

پيش از اين در دی ماه 1391 نخستين همايش علمی فرزند پروری 
به منظور ارائه معروف ترين مدل های علمی فرزندپروری روز دنيا با 
ــه گروه كودكان )بيش فعال، مضطرب و افسرده( برای  تمركز بر س

متخصصان حوزه سالمت روان برگزار شده بود.
محك ضمن سپاس از حضور متخصصان و عالقمندان در جلسات 
علمی و آموزشی اين سازمان، اميدوار است با برگزاري همايش های 
ــتفاده از  ــرطان كودكان و اس علمی مرتبط با حوزه های گوناگون س
ــر و به روز تر  ــران، به ارائه هرچه بهت ــش و تخصص صاحبنظ دان
خدمات درمانی و رفاهی به كودكان مبتال به سرطان و خانواده های 
ــازمان را كه حاصل مشاركت  آنان بپردازد و دانش تخصصی اين س
ــاله صاحبنظران و كارشناسان در عرصه های مختلف است، با  22 س

همگان به اشتراك گذارد.

دومين همايش فرزند پروری در محك

اخبار /  دومين همايش فرزندپروري در محك
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ــه حمايت از كودكان كردستان عراق )KSC( همراه تعدادی از  مؤسس
ــتان هيوا 16 تا 19 شهريور  ماه  كاركنان بخش هاي درمانی بيمارس

از موسسه خيريه و بيمارستان فوق تخصصی محك بازديد كردند.
KSC سازمانی غير دولتی است كه در سال 1991 ميالدی در جهت 
ــتان عراق تأسيس شده است. بيمارستان  حمايت از كودكان كردس
ــر دولتی و غير انتفاعی هيوا نيز به همت خّيرين به ارائه خدمات  غي

فوق تخصصی به بيماران كردستان عراق می پردازد.

بازديد اعضای انجم�ن KSC از كليه بخش های 
موسسه و بيمارستان محك

ــتان  اين گروه بازديد كننده با حضور در بخش های مختلف بيمارس
محك از جمله كلينيك درد، مركز تحقيقات بيمارستان، بخش پيوند، 
آی. سی. يو، آزمايشگاه و ديگر بخش ها با نحوه خدمت رسانی كادر 

درمانی محك به كودكان مبتال به سرطان آشنا شدند.

ــك فعاليت های  ــن KSC همچنين از نزدي اعضای انجم
ــه محك را مشاهده كردند.  بخش خدمات حمايتی موسس
ــان و مددكاران، با  ــان با حضور در جلسات روانشناس ايش
ــی اين بخش از مرحله پذيرش تا ترخيص  اقدامات حمايت
ــگاه از ديگر  ــدند. اتاق های بازی و اقامت ــنا ش بيماران آش
ــده از آن ديدن  ــه اين گروه بازديد كنن بخش هايی بود ك

كردند. 

تمام خدمات زير يك سقف
ــرد محك عنوان  ــروه از نحوة كارك ــل توجهی كه اين گ ــه قاب نکت
ــرطان  ــات جامع و كامل به كودكان مبتال به س ــد؛ ارائه خدم كردن
ــکاری مؤثر بين  ــت. هم ــقف اس و خانواده های آنان در زير يك س
ــان محك از ديگر مواردی بود كه گروه  گروه مددكاران و روانشناس

بازديدكننده موسسه KSC و بيمارستان هيوا به آن اشاره كردند.
ــه را ارج  ــات همکار در اين مؤسس ــور و بازديد مؤسس محك حض
ــت كه در مسير تعامل با مؤسسات  می نهد و همواره به دنبال آن اس

همکار در جهت تبادل دانش روز و تجربه تخصصی قدم بردارد.

بازديد اعضای موسسه KSC از محك

بازديد از بخش اقامتگاه

بازديد از بخش آنكولوژي 3
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جشنی از جنس مهر
ــال تحصيلي، خاطرة  ــروع س روزهای آغازين مهرماه همزمان با ش
ــود. مهر ماه برای همه، تجسم  ــاد كودكی تداعی می ش روزهای ش

كنندة مهر و مهرباني است.
ــال نيز برای كودكان محك خاطره ای  روزهای پايان تابستان امس
ــال تحصيلی جديد  ــد. در اين روز، كودكان آغاز س به ياد ماندنی ش
ــن گرفتند. در اين جشن كه  ــتان و والدين خود، جش را در كنار دوس
ــان و داوطلبان محك  ــت جمعی از كاركن ــهريور ماه به هم 22 ش
ــادي را  ــيقی و تئاتر كمدی لحظات ش ــد، گروه های موس برگزار ش

برای كودكان رقم زدند.
ــاد و كودكانه لبخند را به  ــر كمدی با نمايش ش ــدا گروه تئات در ابت

ــيقی، با اجرای  ــپس گروه موس ــای كودكان هديه داد و س لب ه
قطعات شاد فضايی پر از شور و نشاط را به جمع كودكان محك و 

خانواده هايشان بخشيد.

پدر و مادرها عاشق لبخند فرزندانشان هستند
ــادی و خنده بودند  ــی لحظاتی كه كودكان محك غرق ش در تمام
ــود نيز همراه  ــان بودند و خ ــحالی فرزندانش والدين نظاره گر خوش
ــدر و مادر "محمدرضا"  ــاد و آرام را گذراندند. پ ــا آنها لحظاتی ش ب
ــال محمد رضا با ذوق و شوقی، بيشتر از  ــحال بودند كه امس خوش
ــه می رود. مادر "محمدصالح" از دقايقی گفت كه  هميشه به مدرس
فرزندش در آغوش او می خنديد و همراه با موسيقی شادي می كرد. 
ــابقه كودكان جايزه گرفته  پدر" مريم" نيز از اينکه دخترش در مس

بسيار خوشحال بود. 

استقبال كودكان محك از بازگشايي مدارس
ــان يا به  ــودكان در حالی به خانه هايش ــس از صرف نهار همه ك پ
ــان  ــد كه لبخند شيرينش ــتان محك می رفتن ــای بيمارس بخش ه
ــان ماندگار  ــان دهنده   اين بود كه روزي به يادماندنی درخاطرش نش

شده است.
ــاه خاطره انگيز  ــاه، م ــيدن مهرم ــك فرارس ــن تبري ــك ضم مح
ــق فردا خواهند بود  ــرای همه فرزندانش كه جوانان موف كودكی ب
ــی همه ياوران  ــت با همراه ــالمتی می كند و اميدوار اس آرزوی س
ــود؛  ــير درمان اين كودكان روز به روز هموارتر ش ــت، مس نوع دوس
ــاد كه در جهت  ــن ها و مراسم مفّرح و ش ــك برگزاری جش بی ش
ــطح كيفی حمايت های روحی از كودكان مبتال  تحقق باالترين س
ــرطان و خانواده هايشان انجام می شود، گامی در جهت تحقق  به س
اين هدف است كه "سرطان پايان كودكی نيست"و تأثير به سزايی 

در روند درمانی كودكان مبتال به سرطان دارد.
همراهی  شما ياوران را كه تضمين كننده روزهای روشنی در آينده 

كودكان محك است سپاس می گوييم.

مهرماه، ماه كودكی

اخبار /  مهرماه، ماه كودكي
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نخستين همايش ملی مديريت درد در سرطان 
27 تا 29 شهريور 1392

ــتان فوق تخصصی سرطان  ــط بيمارس ــه روزه توس اين همايش س
كودكان محك با همکاری انجمن خون و سرطان كودكان ايران و با 
هدف هم انديشی و هم افزايی اطالعات گروه پزشکی و پيرا پزشکی، 
ــرطان، بالندگی فرهنگ  ــه از بيماران مبتال به س ــت همه جانب حماي
انسانی و علمی و برخورد با درد بيماران مبتال به سرطان برگزار شد.

ــکان عمومی، متخصصان كودكان،  در اين همايش گروهی از پزش
ــدی، طب ورزش،  ــان، جراحی عمومی، ارتوپ ــی، داخلی، زن بيهوش
جراحی مغز و اعصاب و... با گروه های تخصصی شان حضور داشتند 
ــرطان،  ــندروم های درد س ــخيص و درمان س ــای تش و در محوره
ــی در زمينه  ــی، اقدامات بين الملل ــای دارويی، راديوتراپ رويکرده
ــکينی، روانپزشکی، بازتوانی، پرستاری و نقش  كنترل درد، طب تس

خانواده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اولين روز همايش ملی مديريت درد در سرطان
ــژ آل بويه، فوق تخصص  ــن همايش دكتر مردآوي ــن روز اي در اولي
ــوژی و هماتولوژی كودكان و عضو هيأت امنا مقدم مهمانان  آنکول
ــپس دكتر عظيم مهرور، فوق تخصص خون  را خوش آمد گفت. س
ــتان فوق تخصصی محك به  و آنکولوژی كودكان و رئيس بيمارس
معرفی فعاليت های اين بيمارستان و هم چنين خدماتی كه محك به 
كودكان مبتال به سرطان و خانواده های آنان ارائه می كند، پرداخت. 
ــان مقاله ای با عنوان » موانع موجود در كنترل درد در  در ادامه ايش

بيماران« ارائه كرد.

ــت، دكتر حسن اتوكش، فوق تخصص  ــمت بعدی اين نشس در قس
كليه و مجاری ادرار كودكان و استاد دانشگاه علوم پزشکی ايران به 
ــخنراني با موضوع اخالق در پزشکی پرداخت. وی پروفسور  ارائه س
پروانه وثوق را الگوی اخالق در جامعه پزشکی معرفی كرد و ضمن 
ــکی از ويژگی های يك پزشك با اخالق  بيان تاريخ اخالق در پزش
ــه موضوع اين همايش  ــان هم چنين با توجه ب و متعهد گفت. ايش
ــدردی را كه جزء  ــرطان” بود، ويژگی هم ــه “مديريت درد در س ك

اساسی ترين ويژگی های يك پزشك است به تفصيل بيان كرد.

ــتاد  ــوق تخصص جراحی اعصاب و اس ــا رحيمی موقر، ف ــر وف دكت
ــدی، فوق  ــر داوود آقا محم ــران؛ دكت ــکی ته ــگاه علوم پزش دانش
ــی از ديگر  ــص درد و دكتر ليدا فدايی زاده، متخصص بيهوش تخص
ــخنرانی و ارائه  متخصصانی بودند كه در روز اول اين همايش به س

مقاله پرداختند.

روز دوم هماي�ش و مق�االت علم�ی مرتب�ط با 
مديريت درد در سرطان

ــخنرانی دكتر ميترا قاليبافيان، متخصص راديوتراپی و  روز دوم با س
ــتان فوق تخصصی سرطان  ــئول فنی بخش راديوتراپی بيمارس مس
ــی از  ــاره نقش پرتو درمانی در كنترل درِد ناش ــودكان محك درب ك

سرطان، آغاز شد.

نخس�تين هماي�ش ملی مديري�ت درد 
در س�رط�ان

دكتر آل بويه در حال ايراد سخنراني

اخبار /  نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان
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ــون "راهبردهای بالينی برای  ــن روز مقاالتی با عناوين گوناگ در اي
ــرطان"،  ــرونده س ــرطان"، "درد پيش مديريت دارويی درد های س
ــردرد و تومورهای  ــرطان"، "س ــکينی برای درد س "راديولوژی تس
ــتم عصبی مركزی كودكان" و... توسط اساتيد و متخصصانی  سيس
چون دكتر آرمان طاهری، فوق تخصص درد؛ دكتر فريد ابوالحسن 
ــويقی، فوق تخصص  قره داغی، فوق تخصص درد؛ دكتر مريم تش
ــتيار  ــيه خليلی پويا، دس هماتولوژی و آنکولوژی كودكان؛ دكتر انس
ــوق تخصص  ــد فرانوش، ف ــر محم ــوژی؛ دكت ــی راديول تخصص
ــر، متخصص  ــودكان؛ دكتر نگار افس ــوژی ك ــوژی و آنکول هماتول
ــتان فوق  ــوژی بيمارس ــی بخش راديول ــئول فن ــوژی و مس راديول
ــر داوود آقا محمدی،  ــد.  هم چنين دكت ــی محك ارائه ش تخصص
ــگاه علوم پزشکی تبريز نيز درباره "روش های نوروليز  دانشيار دانش
ــکمی" به ارائه  ــرطانی ش ــلياك برای كنترل دردهای س ــبکه س ش

سخنرانی پرداخت.
دكتر فريد ابوالحسن قره داغی، فوق تخصص درد و مسئول بخش 
ــتان فوق تخصصی محك و  ــکيني بيمارس درد و مراقبت هاي تس
ــره مديريت درد  ــش ضمن بيان اهداف كنگ ــر علمی اين هماي دبي
ــه ارائه مقاله ای با عنوان »كاربرد آدنوزين نوروآگزيال در دردهای  ب
ــه نوروالکترودرمال: گزارش  ــای اولي ــی از توموره نوروپاتيك ناش
ــاس اين مقاله اين دارو برای نخستين بار  موردی« پرداخت. بر اس
ــط ايشان به كار برده  در فضای اپيدورال برای بيماری PNET توس

شده است.

دستاوردهای همايش ملی مديريت درد سرطان 
در روز آخر برگزاری

ــش دكتر امير  ــن هماي ــن روز اي ــهريور و آخري ــه، 29 ش روز جمع
ــوژی وهماتولوژی كودكان و  ــوق تخصص آنکول عباس هدايتی ف
ــتان فوق تخصصی  ــلول های بنيادی بيمارس رئيس بخش پيوند س
ــندروم های درد در پيوند سلول های بنيادی به ايراد  محك درباره س

سخنرانی پرداخت.

ــوق تخصص درد؛  ــان اردی، ف ــر علی محمدي ــس از آن دكت پ
ــته به سرطان به ارائه توضيحات  ــتخوانی وابس درباره دردهای اس
پرداخت. در بخش بعدی، دكتر فريد ابوالحسن قره داغی مقاله ا ی 
ــتون فقرات به  ــکوپی در دردهای س ــا عنوان"نقش اپيدوروس را ب
ــوی، فوق تخصص  ــرطان" ارائه داد. دكتر مهران رض ــال  س دنب
ــخنران بعدی بود كه درباره نقش طب سوزنی در سرطان  درد، س
ــخنرانی كرد. سومين روز همايش ملی مديريت درد در سرطان  س
ــای نوروليز در دردهای  ــخنرانی دكتر نظافتی درباره روش ه با س

ــيد. ــرطانی به پايان رس س
ــی و به ارائة  ــزاری همايش های علم ــت با برگ ــك اميدوار اس مح
ــرطان  ــش تخصصی و تجربيات خود به عنوان قطب درمان س دان
ــير درمان و حمايت همه  ــودك درخاورميانه، گام موثری در مس ك
ــرطان بردارد. بی شك حضور اساتيد و  جانبه از كودكان مبتال به س
ــکِی مرتبط با سرطان كودك از  متخصصان حوزه های مختلف پزش
ــور، در چنين اجتماعات علمی و تبادل اطالعات برای  ــر كش سراس
دستيابی به بهترين روش های درمانی، مسير درمان كودكان مبتال 

به سرطان را هموارتر خواهد ساخت.

اخبار /  نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان
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گروه "دلقك های بدون مرز" روز ششم مهر ماه 
برای اجرای برنامه های شاد و مفرح به مؤسسه 

محك آمدند.
ــورهای  ــره آلمانی در مراكز خيريه كش ــروه چهار نف ــور اين گ حض
ــی نمی توان مرزی قائل  ــت كه برای مهربان مختلف بيانگر اين اس
شد. آنها با حضور در بخش های بيمارستان فوق تخصصی محك، با 
انجام تردستی و حركات آكروباتيك روزی سرشار از شادی و خنده 
ــيقی های  ــرطان رقم زدند. اجرای موس را برای كودكان مبتال به س
كودكانه و نمايش های عروسکی ساده و بامزه از هنرهای اين گروه 
ــاعت ها توجه كودكان را به خود جلب كرد. " تونی" يکی  بود كه س
ــرگرم می كرد و با  ــا با توپ های رنگی اش كودكان را س از دلقك ه
آنها قايم باشك بازی مي كرد. "محمد" كودك محك سعی می كرد 
ــاب كند و "مليکا" يکی ديگر از  ــا را مثل "تونی" به هوا پرت حلقه ه
ــی" دلقك ديگر گروه را تقليد  ــودكان محك آكاردئون زدن "مون ك
ــرد و نوارهای پارچه ای را از او مي گرفت و در هوا می چرخاند.  می ك

ــتان ديگرش هنگام  ــای بلند "زينب" كودك محك و دوس خنده ه
ــاعت ها فعاليت اين گروه را  ــکی، خستگی س اجرای نمايش عروس
ــنايی مختصری با  ــان بيرون كرد. همه اين چهار نفر كه آش از تنش
 زبان فارسی داشتند، با گويشی شيرين با بچه ها صحبت می كردند.

ــته نيز اين گروه با حضور خود در محك،  ــال گذش اوايل مهر ماه س
كودكان را مهمان برنامه هايی شاد كرده بودند.

ــزی را برای  ــاد پايي ــدون مرز كه يك ظهر زيبا و ش ــای ب دلقك ه
ــان نيك انديش  ــودكان محك رقم زدند، نمونه ای از هزاران انس ك
ــتی هستند كه با صرف توانايی های معنوی و داشته های  و نوعدوس
مالی خود صرف نظر از فرهنگ و مليت و نژاد، مرّوج فرهنگ زيبای 

عشق ورزيدن و كمك به همنوع هستند. 
ــدردان نيت خير  ــه ق محك همچون هميش
ــه ياريگر اين  ــت ك ــما ياورانی اس ــه ش هم
ــه مردم نهاد در حمايت همه جانبه از  موسس
كودكان مبتال به سرطان هستيد و اميد دارد 
ــما عالوه بر همراهی كودكان  تا با همراهی ش
ــير درمان با ارائه خدمات رفاهی بتواند  در مس
ــد كه: "سرطان  اين هدف را تحقق بخش

پايان كودكی نيس�ت..."
 

مهربان�ی ه�ای ب�دون مرز

دلقك هاي بدون مرز در اتاق بازي بخش آنكولوژي بيمارستان محك

دلقك هاي بدون مرز در بيمارستان محك

اخبار /  مهرباني هاي بدون مرز
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ــه محك 10 مهر ماه با  ــت داوطلبان مددكاری موسس دومين نشس
ــر نقاط كشور  حضور 123 نفر از داوطلبان حوزه مددكاری از سراس
ــالن آمفی تئاتر اين موسسه با هدف آموزش و تبادل دانش و  در س
ــير حمايت هاي همه جانبه از  ــه تخصصی در جهت ادامه مس تجرب
ــد. بخش مددكاری محك به  ــرطان برگزار ش كودكان مبتال به س
منظور سهولت دسترسی كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان 
به خدمات حمايتی محك در 14 استان ايران داوطلب مستقر دارد.

ــت كه داوطلبان مددكاری محك از شهرهای اروميه،  در اين نشس
ــهركرد، كرمان، اهواز، كرمانشاه،  ــت، همدان، شيراز، ش مشهد، رش
ــنندج حضور داشتند، آموزش های مقدماتی در  اصفهان، قزوين و س
زمينه نحوه ارتباط صحيح با كودكان مبتال به سرطان و خانواده های 

آنان و همچنين اصول و قواعد مددكاری به داوطلبان ارائه شد.
ــد. وی در ابتدا  ــر عامل محك آغاز ش ــم با صحبت های مدي مراس
ــت به بيانيه  ــتای معرفی محك به داوطلبان حاضر در نشس در راس

ــازمان اشاره كرد و گفت:  ماموريت اين س
ــه جانبه از  ــا هدف حمايت هم » محك ب
ــيس شده  ــرطان تاس كودكان مبتال به س
است و اين حمايت های همه جانبه در سه 
ــی از  بُعد حمايت های مددكاری و روانشناس

ــتان فوق تخصصی محك و  كودكان، حمايت های درمانی در بيمارس
همچنين تحقيقات ارزشمند علمی تيم پزشکی در حال انجام است.«
ــاركت  ــته بيانيه ماموريت محك را مش ــن نکته برجس وی همچني
ــرطان در ميان كودكان  ــه برای كاهش نرخ ابتال به س اين موسس
ــوزه آموزش های  ــرمايه گذاری در ح ــزی و س ــق برنامه ري از طري

ــگيرانه عنوان كرد. پيش
ــتانه خّيرين از جمله  ــان در ادامه به انواع كمك های بشر دوس ايش
ــرد و گفت:  ــاره ك ــت اش ــه ياوران نوعدوس ــای داوطلبان فعاليت ه
ــخگويی،  ــفافيت، پاس ــه ش »ممتازترين اصول حاكم بر اين موسس
ــی و زيبايي شناسي است و رويه جاری فعاليت ها توجه به  قدرشناس

بهبود مستمر مي باشد. «
ــی محك در برگزاري  ــداف اصلی بخش خدمات حمايت يکی از اه

نشست هايی از اين دست، عمل به رويه جاری است.
ــتان  ــپس خدماتی را كه در بخش خدمات حمايتی و بيمارس وي س
ــود  ــرطان ارائه می ش فوق تخصصی محك به كودكان مبتال به س
ــی، 5500 كودك  را  ــش خدمات حمايت ــمرد : » بخ اين گونه برش
ــال 91 تحت  ــتان با ضريب حمايتی 98 درصد در س در 32 بيمارس
ــتان فوق تخصصی  ــت. در حوزه درمان، بيمارس ــته اس حمايت داش
سرطان كودك محك كه از سال 1386 فعاليت خود را آغاز كرده و 
می توانيم بگوييم كه امروز به حداكثر بهره برداری خود رسيده است، 
با ضريب اشغال تخت در حدود 80 درصد كه در بين بيمارستان های 
ــت، خدمات فوق تخصصی را ارائه می دهد.  ايران تقريبا بی مانند اس
ــته درمان 850 كودك در اين بيمارستان آغاز شده و  ــال گذش در س
ــتان به كودكان مبتال به سرطان  ــت. خدمات بيمارس ادامه يافته اس

داوط��لب�ان  نشس��ت  دومي�ن 
مددكاری موسسه محك

داوطلبان مددكاري در سالن همايش هاي محك
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رايگان است و هيچ وجهی از آنها دريافت نمی شود.«
 وی در ادامه در راستای عمل به اصل شفافيت به ارائه گزارش های 
ــه در سال گذشته پرداخت و در پايان از  عملکرد و مالی اين مؤسس
تفاوت های كمك به يك مؤسسه خيريه به جای كمك مستقيم به 
افراد گفت: »اگر هزار تومان را به طور مستقيم به يك بيمار بدهيم 
ــرايط باالترين ارزشی را كه توليد می كند همان هزار  در بهترين ش
تومان است اما اگر همين هزار تومان به سيستم يك موسسه خيريه 
ــد، آن موسسه با تخصيص بهينه منابع و با ايجاد ارزش افزوده  برس
ــيار بهتری در  ــدار و با چند برابر كردن كمك ها، نتايج بس در آن مق

حمايت از كودكان مبتال به سرطان ايجاد خواهد كرد.«
ــدس بنيانگذار محك ضمن  ــعيده ق ــت، س در بخش دوم اين نشس
ــامدگويی به داوطلبان حاضر در مراسم، از اينکه بخش عمدة  خوش
ــده  ــته اوليه ياوران و حاميان محك محقق ش آمال و آرزوهای هس
ــی از آن در حال تحقق است اظهار خوشحالی كرد و گفت:  و بخش
ــك فعاليت هاي مددكاری  ــيس مح ــن فعاليت در جهت تأس » اولي
ــود.« وي از اين بابت كه  ــق ب ــرمايه مددكاراِن محك عش بود و س
ــق، آموزش ديده  داوطلبان مددكاِر امروز محك عالوه بر مهر و عش

و متخصص هستند اظهار رضايت كرد.
وي در ادامه از لزوم و اهميت اطالع رسانِی خدمات رايگان محك در 
شهرستان ها توسط داوطلبان مددكاری مستقر در شهرستان ها گفت 
ــت : » طبق شعار محك، هيچ كودك مبتال به سرطانی  و اظهار داش
ــور نبايد به خاطر فقر و عدم آگاهي از خدمات مؤسسه خيريه  در كش

محك، جان خود را از دست دهد.«
در ادامه اين نشست، شيرين صديق نژاد، مدير بخش خدمات حمايتی 
محك از نقش داوطلبان مددكاری در تحقق اهداف اين مؤسسه گفت 
ــرح مراحل درمان سرطان كودكان و درگيری هايی  و همچنين به ش

كه خانواده ها با آن مواجه هستند، پرداخت. 
سپس شهال زارع، هماهنگ كننده داوطلبان خدمات حمايتی درباره 

نتايج كاركردهای داوطلبانه ياوران گزارشي  ارائه داد.

ــنگری، سرپرست واحد مددكاري محك به ارائه  پس از آن بهناز آس
توضيحاتی در خصوص اصول حاكم بر مددكاری پرداخت.

در بخش بعدی اين نشست نيز فاطمه ترابی، از كارشناسان مددكاري 
بخش خدمات حمايتی توصيه هايی را درباره فعاليت مددكاری براي 

به كودكان مبتال به سرطان و خانواده های آنان ارائه كرد.
در ادامه داوطلبان حاضر در مراسم به بازديد از موسسه و بخش های 
بيمارستان فوق تخصصی محك دعوت شدند و در آخر آموزش های 
روانشناسی در خصوص ارتباط با كودكان و خانواده های آنان توسط 
الهام ولی ميرزا، كارشناس ارشد روانشناسي و عضو هيأت مديره به 

حاضران ارائه شد.
ــت همايش مددكاران داوطلب  ــتين نشس ــت نخس الزم به ذكر اس

محك پيش از اين در آذر ماه سال گذشته برگزار شده بود.
ــت ها ضمن ارائه  ــت با تداوم برگزاری اين نشس ــك اميدوار اس مح
آموزش های متنوع و تبادل تجربيات تخصصی، گامی موثر در مسير 
ــا فعاليت مددكاران  ــود عملکرد بخش خدمات حمايتی خصوص بهب
ــرطان و  ــال آن بهبود روند حمايت از كودكان مبتال به س ــه دنب و ب

خانواده های آنان  بردارد.
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حضور اعضای شورای بيماری های 
خ�اص ص�دا و س�يم�ا در م�حك

ــورای سياست گذاری بيماری های خاص صدا و سيما 15  اعضای ش
ــتان فوق تخصصی  ــه و بيمارس ــاه به منظور بازديد از موسس مهرم
ــازی همکاری های دوجانبه در محك  ــتر س محك و همچنين بس

حضور يافتند.
ــوراي بيماري هاي خاص  ــس ش ــين رئي ــن تقدس نژاد، جانش حس
سازمان صدا و سيما به نقش با اهميت رسانه ها در فرآيند پيشگيری 
و درمان بيماری ها پرداخت. وی آمادگی صدا و سيما را برای اجرای 
اقدامات حمايتی جهت باال بردن سطح آگاهی عمومی در خصوص 

سرطان اطفال اعالم كرد.
ــعيده قدس، بنيانگذار و دكتر جواد كرباسی زاده رئيس  پس از آن س
هيأت مديره محك توضيحاتی در خصوص تاريخچه و فعاليت های 

حمايتي اين مؤسسه ارائه كردند.
سپس هر يك از اعضای شورای سياست گذاری بيماری های خاص 
ــيما در خصوص اهدافشان از حضور در محك و همکاری  صدا و س
صدا و سيما با مؤسسات خيريه و مردم نهاد توضيحاتی ارائه كردند.

ــتان فوق  ــورا از بخش های بيمارس ــای اين ش ــز اعض ــان ني در پاي
تخصصی و محك بازديد كردند.

ــيعی از افراد  ــانه های عمومی از اين نظر كه می توانند طيف وس رس
ــرطان و راهکارهای پيشگيرانه و درمانی اين  جامعه را با بيماری س
ــتای حمايت از كودكان  بيماری و همچنين با خدمات محك در راس
ــادی برخوردارند. هدف  ــنا كنند از اهميت زي ــرطان آش مبتال به س
اصلی محك از فعاليت  رسانه ای ارتقاي سطح آگاهی عمومی درباره 
سرطان اطفال و اطالع رسانی از عالئم و روش های تشخيص زود 
ــرطان در سطح ملی است. محك ضمن سپاس از حضور  هنگام س
ــت گذاری بيماری های خاص صدا و سيما در  اعضای شورای سياس
ــانی و آگاهی  ــانه ای خود كه با اطالع رس محك، از همه ياوران رس
ــودكان مبتال به  ــا را در حمايت همه جانبه از ك ــی به موقع، م بخش

سرطان ياری می كنند، قدردانی می نمايد.
ــار، از جمله  ــه كودكان بيم ــاهد بهبودی هم ــه اميد روزی كه ش ب

كودكان مبتال به سرطان باشيم.  
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پانزدهمين بازار قلك  ش�كان  محك

ــر ماه به همت  ــکان محك 18 و 19 مه ــن بازار قلك ش پانزدهمي
بخش داوطلبان برگزار شد. در كنار بالغ بر 250  نفر داوطلب برگزار 
ــده بازار، حدود 5000 نفر از ياوران محك با حضور خود در اين  كنن
ــکان با تأمين عوايد  ــن قلك ش ــركت در جش بازار و همچنين با ش
ــال )4 ميليارد و 78 ميليون و 109 هزار و 43  4,078,109,043 ري
ــرطان مشاركت  ريال( در حمايت همه جانبه از كودكان مبتال به س

كردند.
ــا دريافت قلك های ُپر و ارائه قلك های خالی  بخش قلك محك ب
به ياوران در تمام ساعات بازار فعال بود و نهايتًا عوايد اين بخش در 
ــازار 1,145,164,950 ريال )1 ميليارد و 145 ميليون 164  دو روز ب
ــت.  واحدهای  ــده اس ــامل ش هزار و 950 ريال( از عوايد بازار را ش
ــاركت محك نيز با حضور در بازار، اطالعات  ديگر بخش جلب مش
ــك را به اطالع اعضای  ــاز درباره روش های كمك به مح مورد ني
ــاندند. غرفه پاسخگو، ضمن ارائه خبرنامه  خانواده بزرگ محك رس
ــورهای اطالع رسانی به تمامی حاضران در بازار، پاسخگوی  و بروش

سؤاالت مراجعان بود.
ــيقی،  ــکان همچون كتاب، موس ــای مختلف بازار قلك ش غرفه ه
ــرت و ... ميزبان ياوران  ــی، گلخانه، زيور آالت، شال و تی ش عکاس
ــف همچون غرفه داوطلبان  ــيدنی های مختل بود و غرفه غذا و نوش
ــاوران ارائه می كردند  ــددكاری محك كه غذاهای خانگی را به ي م

روزی متفاوت را برای همه ياوران حاضر در بازار رقم زدند. 

حال و هوای كودكی در بازار قلك شكان
ــبت روز جهانی  ــاله به مناس ــکان محك كه هر س در بازار قلك ش

كودك در مهر ماه برگزار می شود، حال و هوای كودكی موج می زند. 
ــان كه قلك هايی  ــور كودكان ياور محك همراه با خانواده هايش حض
ــق به دوستان كوچکشان ُپر كرده بودند را در بغل داشتند،  كه با عش
نشانگر اين بود كه ياوران محك به آموزش فرهنگ كمك به همنوع 
به فرزندانشان می انديشند و اين دغدغه ای است كه محك از ابتدای 

فعاليت تا كنون در زمينه تداوم فرهنگ خيريه داشته است.
ــت كودكان  ــز با محوري ــازار غرفه هايی ني ــای ب ــان غرفه ه در مي
ــباب بازی،  ــزار، گريم كودك، اس ــت اف ــان همچون نوش و نوجوان
ــده بود و همچنين برنامه های  بادكنك، آبرنگ و... در نظر گرفته ش
شاد با حضور گروه های هنری محبوب كودكان و نوجوانان از ديگر 

بخش های بازار قلك شکان محك بود.
بازديد فرمانده ه�ان نيروی انتظامی از محك 
ب�ه مناس�بت پانزدهمين بازار قلك ش�كان و 

هفت�ه ني�روی انتظام�ی
ــکان  ــا روز اول پانزدهمين بازار قلك ش ــنبه همزمان ب روز پنجش
ــاجدی نيا  ــردار س ــبت هفته نيروی انتظامی س ــك و به مناس مح

غرفه هاي بازار قلك شكان پذيراي ياوران محك
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ــان از محك  فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و هيأت همراهش
بازديد كرده و به عيادت كودكان محك رفتند.  ايشان ضمن بازديد از 
ــتان  محك در بازار قلك شکان نيز  كليه بخش های درمانی  بيمارس
شركت كرده و در اين امر انسان دوستانه در كنار ساير بازديدكنندگان 
ــاركت كردند. در پايان اين بازديد كودكان محك يك تابلو  بازار مش
نقاشی كه خودشان در اتاق بازی كشيده بودند را تقديم ايشان كردند.

حض�ور چهره های محب�وب در پانزدهمين قلك 
شكان محك

ــم تمامی بازار های  ــکان محك نيز به رس پانزدهمين بازار قلك ش
ــکاران عزيزی بود كه همواره در  ــك ميزبان هنرمندان و ورزش مح
ــرطان همراه محك هستند.  ــير حمايت از كودكان مبتال به س مس
حضور اين چهره های محبوب نه تنها به بازار محك شور و هيجان 
ــتان  ــتری در بيمارس ــيد بلکه ديدار آنها با كودكان بس خاصی بخش

محك نيز لحظات شادی به آنها هديه كرد.
مهناز افش�ار، محسن افشانی، پندار اكبری، پويا امينی، 
پرين�از ايزد يار، پوريا پور س�رخ، نگار جواهريان، ميترا 

حج�ار، س�ياوش خيراب�ی، ش�راره رخام، امير حس�ين 
رس�تمی، بهاره رهنما، مجيد صالحی، ايمان صفا، جواد 
عزت�ی، عب�اس غزالی، محم�د رضا غف�وری، مياد كی 
مرام، مهدی ماهانی، رضا محمدی، مهدی مقدم، روزبه 
نعمت اللهی، آنا نعمتی، مجيد ياس�ر از چهره های محبوبی 

بودند كه در اين بازار حضور يافتند. 
ــتی  ــانه ها و خبرنگاراني كه برای انتقال پيام نوع دوس همچنين رس
ــتند، بار ديگر با فعاليت حرفه ای  ــم حضور داش محك در اين مراس
ــتدار و حامی كودكان مبتال به  ــانه ها دوس خود ثابت كردند كه رس
سرطان هستند. از تمامی همکاران و همراهان رسانه ای كه از واحد 
ــگاه خبرنگاران جوان، برنامه در شهر، خبرگزاری  مركزی خبر، باش
ــروش كودكان،  ــنا، خبرگزاری دانا، مجله س ــا، خبرگزاری ايس ايرن
ــی، روزنامه همشهری محله، شبکه العالم، شبکه  روزنامه خبر ورزش
ــپان تی وی،  ــبکه هيس ــبکه جهانی جام جم و ش پرس تی وی، ش
ــش خبری پانزدهمين بازار قلك شکان در محك حضور  برای پوش

داشتند سپاسگزاريم.
ــت كه  ــت های پر مهری اس محك ضمن اينکه قدردان تمامی دس
ــای محك پيام  ــن اهدايی خود در قلك ه ــا با انداخت ــا حضور و ي ب
ــتی، مهربانی و همدلی را به كودكان معصوم مبتال  عشق، نوع دوس
به سرطان رساندند، بر اين باور است كه پيامی كه در اين مشاركت 
ارزشمند نهفته است، روح نيکوكاری است كه خواه با اسکناس های 
نوی عيدی يك كودك و خواه با اسکناس های فرسوده يك كارگر 
ــته ای حاوی دعای معصومانه و خالصانه  زحمتکش و يا تنها با نوش

كودكی برای دوست بيمارش منتقل شده است.

حضور جمعي از هنرمندان در بازار محك
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ــتان  ــك هر ماه برای كودكان تحت حمايت خود كه در بيمارس مح
ــتری هستند، جشن تولد برگزار می كند. جشنی كه روزی  محك بس
ــاد را نه تنها براي كودكان متولد آن ماه بلکه براي همه كودكان  ش

رقم می زند.

جش�ن تولد مهر ماه نيز سرش�از از خنده، بازی 
و خاطره بود. 

ــگاه دارآباد و بخش های آنکولوژی در  همه كودكان حاضر در اقامت
ــن حضور داشتند و با خنده هايی از ته دل بار ديگر به همه  اين جش

ثابت كردند كه »سرطان، پايان كودكی نيست.«
كودكان محك با فوت كردن شمع های روی كيك و گرفتن هديه، 
ــاد را تجربه كردند. كارشناسان بخش مددكاری  يك جشن تولد ش
ــن را به پای تخت كودكان  ــك با حضور در اتاق كودكان، جش مح
ــن نظاره گر  ــد. والدين كودكان محك نيز با حضور در اين جش بردن

جشن تولد كودكان محك

شادی فرزندانشان بودند تا با اميد بيشتر همراه آنها در مسير درمان 
باشند.

ــاركت هزاران انسانی كه دغدغه كمك به  محك اميد دارد تا با مش
ــر دارند، بتواند در كنار ارتقای حمايت های  ــان را در س هم نوعانش
درمانی، خدمات همه جانبه رفاهی را به كودكان مبتال به سرطان و 
خانواده های آنها ارائه نمايد و سطح كيفی زندگی آنها را ارتقا بخشد. 

ــزاری  برگ اميد  ــه  ب
ــن  جش ــادتـرين  ش
روز  در  ــك  مـــح
ــی  تمام ــودی  بـهب

فرزندانش...

تولد دسته جمعي كودكان محك

اخبار /  جشن تولد محك
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از ابتدای س��ال تحصيلی 92-1391 مدرس��ة محك به صورت 
حرفه ای و مطابق با اصول وزارت آموزش و پرورش فعاليت خود 

را با 23 معلم داوطلب در بيمارستان محك آغاز كرده است.
هدف از تأس��يس مدرس��ة محك حفظ تعام��ل كودك تحت 
درمان با فضای آموزشی مدرسه و جلوگيری از ترك تحصيل 
ك��ودك ب��ه دليل طوالنی ب��ودن فرآيند درم��ان و همچنين 

تقويت مهارت های زندگی در وی و خانواده اش می باشد. 

آموزش كودكان حين درمان؛
 دغدغه هميشگی محك

بخش خدمات حمايتی محك، يكی از  واحدهای مهمی است 
كه مستقيماً به كودكان مبتال به سرطان و خانواده آنان خدمت 
می كند. زمانی كه كودكی دچار بيماری سرطان می شود تمام 

اركان خان��واده و جنبه های زندگی تح��ت تأثير قرار می گيرد 
و هم��ه اف��راد خانواده نيز نيازمند حمايت هم��ه جانبه مادی، 

معنوی، رفاهی و اجتماعی هستند. 
بخ��ش خدمات حمايتی محك با هم��كاری تيم درمانی، اين 
حمايت همه جانبه را انجام می دهد تا خانواده ها بتوانند بدون 
نگران��ی، تنها به درم��ان كودكان خود فك��ر كنند و كودكان 
بتوانند شادمانه تر فرآيند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها 

از بودن يا نبودن، به چگونه زيستن در آينده تغييركند.
واح��د مددكاری مح��ك كه يكی از زي��ر مجموعه های واحد 
خدمات حمايتی است، عهده دار ارائه خدمات مادی و معنوی 
به كودكان بيمار و خانواده هايشان است. در كنار فعاليت های 
حمايتی واحد م��ددكاری، يكی از دغدغه های مهم اين واحد 

توجه به آموزش كودكان حين درمان است.

آغاز فعاليت مدرس�ه محك از ابتدای 
سال تحصيلی 91-92 

گزارش /  مدرسه محك
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فعاليت مدرسه محك به دو شكل 
خصوصی و گروهی

فعاليت های مدرسه محك به دو شكل تدريس 
خصوصی و تدريس گروهی تقسيم می شود:

  تدريس خصوصی:
در اين بخش كودكان تحت درمان، توسط معلمان مجرب كه به 
صورت داوطلبانه با مدرسه محك همكاری می كنند، در مقاطع 
مختل��ف تحصيل��ی در دروس پايه مانند رياض��ی، علوم، زبان 

انگليسی، عربی و ادبيات آموزش های الزم را دريافت مي كنند.
در روند فعاليت مدرسه محك، مبانی آموزشی مطابق با تقسيم 
بندی دروس توس��ط وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی 
مدرس��ه كودِك تحت درمان، توس��ط داوطلبان محك به وی 
ارائه مي ش��ود و كليه امتحانات هماهنگ پايان ترم تحصيلی 
در مدرسه محك و با نظارت معلمان و ناظر آموزش و پرورش 

در بيمارستان محك برگزار می گردد.

  تدريس گروهی:
آموزش های بخش گروهی معطوف به فعاليت های فوق برنامه 
و مهارت های غير درسی كودكان بستری در بيمارستان محك 
می باش��د. به عنوان مثال در اين بخش آموزش زبان انگليسی 
برای كودكان 6 تا 12 س��ال به صورت كاماًل اصولی و منطبق 
با اس��تاندارد های آموزش��ی صورت می گي��رد. در بخش های 
ديگر اين مدرس��ه هنر و كاردس��تی ش��امل: نقاشی، طراحی 
و همچنين آموزش های مختلف كارهای هنری و دس��تی، بر 
اساس خواس��ت و عالقه كودك ارائه مي شود كه حاصل هنر 
دس��تان كوچك كودكان محك در بازارچه های موسس��ه  كه 
به نفع خود كودكان مبتال به س��رطان برگزار می ش��ود ارائه 

مي گ��ردد كه همواره مورد اس��تقبال بازدي��د كنندگان قرار 
می گيرد.

آيندة مدرسه محك
برنامه ه��ای آت��ی اين بخ��ش، آم��وزش موس��يقی و كارگاه 
نويس��ندگی است. موسسة خيريه محك معتقد است سرطان 
پايان زندگی نيست و حتی در زمان مبارزه با اين بيماری نيز 

می توان به تمامی جنبه های زندگی عادی پرداخت.
محك اميدوار است تا با ارتقای كّمی و كيفی فعاليت های اين 
مدرس��ه، عالوه بر توجه به امر آم��وزش كه يكی از مهم ترين 
اولويت ها در زندگی هر كودكی است، اميد به زندگی و انگيزه 

مبارزه با بيماری را نيز در كودكان تقويت كند.

تدريس خصوصي به كودكان

گزارش /  مدرسه محك
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داستان محك داستان يك خانه است؛ خانه ای كه مهمانان 
ــادی دارد، مهمانانی كه از راه دور و نزديك به اين خانه می آيند  زي
ــان ببرند.  ــا خود به خانه اولش ــالمتی را ب ــوغات بهبودی و س تا س
ــان در آرامش كامل  ــت دارند مهمانانش بنيانگذاران محك نيز دوس
ــان كه   ــالمتی فرزندش ــالمتی! س فقط به يك چيز فکر كنند؛ به س

مبتال به سرطان است.

ــال می گذرد  ــيس اين خانه تا به امروزكه 22 س ــدای تأس از ابت
ــودكان مبتال به  ــت كه ك ــان اين بوده اس ــام تالش ميزبان تم
ــه دور از دغدغه های  ــان در محيطی ب ــرطان و خانواده هايش س
مالی، روانی و احساسی، دوره درمان را به راحتی و با اميد بيشتر 

ــالمتی طی كنند. به بهبودی و س
ــات روز درمانی،  ــتان فوق تخصصی محك به امکان تجهيز بيمارس
ــيس كلينيك های  ــکان متبحر و فوق تخصص، تأس دعوت از پزش
ــودكان، تأمين داروها  ــيدگی به نيازهای درمانی ك مختلف برای رس
ــتری از كودكان  برای بهبودی كودكان و در نتيجه حمايِت تعداد بيش
مبتال به سرطان در داخل كشور و پذيرفتن كودكان مبتال به سرطان 
از كشورهای همسايه و دورتر، بخشی از اقداماتی است كه محك در 

جهت حمايت از كودكان مبتال به سرطان انجام داده و خواهد داد. 
ــورمان به اين  ــادی از نقاط مختلف كش ــا كه كودكان زي ــا از آنج ام
مؤسسه مراجعه می كنند و در مسير درمان، نيازمند حضور والدينشان 
ــيس،  ــتند؛ دغدغه بنيانگذاران محك از ابتدای تأس در كنار خود هس
ــکان اين كودكان همراه والدينشان بوده است. اين امر با تأسيس  اس

اقامتگاه در مؤسسه خيريه محك امکان پذير شد.

 اقامتگاه محك

سالن بخش اقامتگاه

اتاق بازي اقامتگاه

اتاق هاي اقامتگاه

گزارش ويژه /  افتتاح اقامتگاه محك
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اقامتگاه ه�ا ي�ا مراك�ز رفاهی مح�ك در كجا 
واقع ش�ده اند؟

اقامتگاه محك مکاني است كه در آن امکاناتی برای اقامت بيماران 
ــت. خانواده هايی كه از شهرستان  ــان فراهم شده اس همراه والدينش
ــد و تحت حمايت محك قرار دارند تا زمانی كه برای  تهران آمده ان
ــد در اقامتگاه  ــران بمانند، می توانن ــد در ته ــه درمان الزم باش ادام
محك و در فضايي كه مانند خانه شان است ساكن شوند. محك دو 
ــتارخان و ديگری در دارآباد كه در  اقامتگاه دارد: يکی در خيابان س

مجاورت بيمارستان فوق تخصصی محك واقع شده است.

  مركز رفاهی ستارخان
ــاختماني در پنج طبقه و با  ــهرداري، س ــال 1377 با كمك ش در س
ظرفيت 33 نفر در خيابان ستارخان در اختيار محك قرار گرفت. اين 
ساختمان به طور كامل تجهيز شد و تا سال 1382 به صورت كاماًل 
ــان هزاران كودك  ــتي ميزب ــگان و با رعايت كليه اصول بهداش راي
ــرطان تحت حمايت محك و همراهانشان بود. در سال  مبتال به س
ــتان فوق تخصصي كودكان محك در  1382 كه ساختمان بيمارس
ــد، مركز رفاهي  ــيس ش دارآباد به همراه اقامتگاهي در كنار آن تأس
ــتارخان پذيراي كودكان مبتال به سرطاني شد كه در بيمارستان  س

دكتر شريعتي تحت عمل پيوند سلول هاي بنيادي قرار مي گيرند.

  مركز رفاهی دارآباد
ــتان فوق تخصصي سرطان  ــاختمان بيمارس ــال 1382 كه س در س
ــا ظرفيت 15  ــد دو بخش ب ــيس ش ــودكان محك در دارآباد تاس ك
تخت)در مجموع 30 تخت( به منظور اقامت كودكان مبتال به سرطان 
ــان كه از شهرستان ها  مراجعه كرده بودند در نظر گرفته  و همراهانش
ــزون تعداد كودكان تحت حمايت  ــد. اما با توجه به افزايش روز اف ش
محك، فضاي اختصاص يافته براي اقامتگاه كافي نبود، بنابراين مركز 
ــی دارآباد با هزينه ای بالغ بر يك ميليارد تومان به همت ياوران  رفاه

ــترش يافت. در اين اقامتگاه  نوع دوست در تابستان سال 1392 گس
ــا پدر يا هر دوی آنها تا  ــد 100 كودك می توانند همراه مادر ي جدي

زمان تکميل روند درمان خود سکونت داشته باشند.
ــن ها و مراسم   ديگر در  بخش خدمات حمايتی محك با برگزاری جش
ــاد و آرامی را مطابق با  ــبت های گوناگون سعی دارد فضای ش مناس
نيازهای روانی كودكان مبتال به سرطان وخانواده هايشان ايجاد كند.

مددكاران و روانشناسان با حضور مستمردر اقامتگاه دركنار كودكان 
ــان در مسير  ــائل آنها و بهبود وضعيت روانی ش و والدين در حل مس

درمان به آنها كمك می كنند.
ــه بيماران و  ــتمر برای  حفظ روحي ــك و نظارت مس ــك كم بی ش
ــاد برای  ــش ناراحتی های روحی آنها با ايجاد فضايی آرام و ش كاه
ــود، قدمی در راه  ــان، خ ــرطان و خانواده هايش كودكان مبتال به س

درمان آنها است. 

گزارش ويژه /  افتتاح اقامتگاه محك
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سهيل و مادرش در اتاق بازي اقامتگاه

بازی فراموش نشود!
ــت كه آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با  امروزه ثابت شده اس
ــکالت بخشی از فلسفة بازی كودكان است. بازی، جسم و روح  مش
ــی يکی از روش های مؤثر  ــينه می كند. بازی درمان كودك را واكس
ــت. به طور كلی  ــکالت رفتاری و روانی كودكان اس در درمان مش
بازی نقش مؤثری در رشد كودك دارد و در خالل بازی می توان به 
بسياری از ويژگی ها، مسائل و رشد كودك پی برد. بازی درمانگر نيز 
در واقع از موقعيت بازی برای ايجاد ارتباط با كودك استفاده می كند 
و تالش می كند به تخليه هيجانی او و حل و فصل مشکالت او در 

زندگی عادی اش بپردازد. 
ــوق تخصصی  ــتان ف ــر عظيم مهرور، رئيس بيمارس ــه گفته دكت ب
ــل يك كار گروهي  ــرطان حاص ــك، درمان كودك مبتال به س مح
ــك فوق تخصص آنکولوژی و مددكار و  ــت. گروهي كه از پزش اس
ــناس و بسياری ديگر از افراد تشکيل شده است. در اتاق های  روانش
بازی محك كه در اقامتگاه و در بخش های آنکولوژی طراحی شده 
ــا ابزار های گوناگون و  ــام بازی های متنوع ب ــت، كودكان با انج اس
وسايلی كه در اتاق بازی برای آنها تهيه شده است در كنار دوستان 
خود و بازی درمان  ها، كودكی می كنند و ياد می گيرند با وجود ابتال 

به بيماری سرطان، كودك بودن را فراموش نکنند. 

رنگ هايی كه خود، درمانگرند
ــك و همچنين  ــی مح ــوق تخصص ــتان ف ــط بيمارس ــام محي تم
اقامتگاه  هاي اين مؤسسه بر اساس عاليق و نيازهای كودكان رنگ 
ــقف ها با عروسك هايی كه كودكان  ــده است. س آميزی و تزيين ش
دركارتون ها وفيلم های كودكانه می بينند و ديوارها براساس اصول 

روانشناختی رنگ ها تزيين شده اند.

آرزوی هميشگی ما در محك
ــتند تا با تجهيز اين  ــذاران خانه محك همواره در تالش هس بنيانگ

خانه به امکانات بيشتر و بهتر، خانه ای هرچه دوست داشتنی تر برای 
ــم زيبای مهمان نوازی را هرچه بيشتر در حق  مهمانان آماده و رس
ــت دارد  مهمانانش ادا كنند. محك، عميقًا همه ميهمانانش را دوس
و آرزومند است همه خانواده های مراجعه كننده با بهبودی كودكان 
ــوغاتی از  ــان و با لبخند حاكی از رضايت و با س ــال به سرطانش مبت
جنس سالمتی و شادی، به شهر و خانه خود بازگردند. به اميد روزی 
ــه ويژه كودكان مبتال به  ــالش می كنيم كه همه كودكان بيمار ب ت

سرطان به بهبودی كامل دست يابند.

بازي دسته جمعي در اتاق بازي با حضور روانشناس محك
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لطفا خود را به طور كامل براي ما معرفي فرماييد.
م��ن فربود فره��ي در بهمن 1331 در ي��ك خانواده تحصيل 
كرده در تهران متولد ش��دم. متخصص پاتولوژي، عضو هيأت 
امن��ا و هي��أت مديرة مؤسس��ة حمايت از ك��ودكان مبتال به 
س��رطان)محك(، عضو هيأت مؤس��س و همكار آزمايش��گاه 

پاتوبيولوژی دانش هستم.

در خصوص مراحل گذراندن تحصيالتتان بفرمائيد
پدر من كارمند ارشد شركت نفت بودند،  به همين دليل بخشي 
از تحصيالت ابتدايي و متوس��طه من در كرمانشاه سپري شد. 
سپس به تهران آمدم و ديپلم خود را در دبيرستان شبانه روزی 
البرز گرفتم. دبيرس��تان البرز براي من خيلي اهميت داش��ت 

زيرا پدرم، پ��در بزرگم، مادر و مادر بزرگ��م در آنجا تحصيل 
كرده بودند. ش��ايد اين بسيار نادر باشد. بعد از اخذ ديپلم   ، در 
س��ال 1340 در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران قبول شدم. 
سال 1347 تحصيالت پزش��كي ام را در دانشكده پزشكي به 
اتمام رس��اندم و پس از آن به مدت دو سال به سپاه بهداشت 
رفتم. 6 ماه از اين دو سال صرف آموزش شد و بقيه ي آن در 
روس��تايی نزديك خمين به اسم "ورچه" به طبابت پرداختم. 
در آنج��ا هم خاطرات بس��يار خوبي دارم از اين جهت كه من 
مي توانستم براي مردم مفيد باشم. البته آن برهة زماني تعداد 
پزش��كان در ايران خيلي كم بود و بس��يار به خدمات درماني 
و پزش��كي احتياج ب��ود. بعد از اينكه دوران س��ربازي ام تمام 
 ECFMG ش��د به آمريكا رفتم. در آن زمان آزموني به اس��م
براي پذيرش دانشجويان خارج از آمريكا برگزار مي شد و بعد 
از قبولي در اين آزمون مي  توانس��تيم ب��ه آمريكا برويم و در 
آنجا ب��ه تخصصمان ادامه دهيم. من دوره اَنِترني ام را در يك 
بيمارستان و تخصص پاتولوژي را در بيمارستان مونت سيناي 
نيويورك كه مكان آموزش��ي خيلي معتبري بود اخذ كردم و 
با وجود اينك��ه اكثر هم دوره اي هاي من آمريكايي بودند من 
به عنوان سرپرست رزيدنت ها انتخاب شدم و سپس همان جا 
به عنوان عضو هيئت علمی مشغول به كار شدم. در سال هاي 
 Anatomy و Clinical Patology 1975 و 1976دو ب��ورد
آمريكا را گرفتم، همچنين توانستم بورد ايالتي را نيز دريافت 
كن��م. ب��ورد ايالتی براي اينكه بتوانم مج��وز كار در آمريكا را 
داش��ته باش��م الزم بود.  من تا 1978، درس��ت قبل انقالب، 
در آمري��كا زندگي مي كردم، همزمان در ايران نيز مركزي در 
حال تأس��يس بود و من براي قس��مت پاتولوژي اين مركز در 
نظر گرفته ش��دم. اولين نفري بودم كه از آن گروه متخصص 
در آمريكا برای اين مركز به ايران مي آمدم. بعد از انقالب، در 
بخش خصوصي مش��غول به كار ش��دم. مدتي در بيمارستان 
پارس بودم. بيمارس��تان پارس جايي ب��ود كه پاتولوژي نوين 
ايران در آنجا پايه گذاري ش��د. بعد از بيمارس��تان پارس، در 
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گروهم��ان كه در بخ��ش خصوصي كار مي ك��رد همچنان به 
فعاليت خود ادامه دادم.

اين گروه عنوان خاصي دارد؟
بل��ه. ب��ا هم��ان گروهي ك��ه در بيمارس��تان پ��ارس بوديم 
آزمايش��گاه پاتوبيول��وژی دان��ش را تأس��يس كرديم و هم 
اكنون نيز در حال س��اخت مركز بزرگتری جهت گس��ترش 

فعاليت های پزش��كي هس��تيم . 

چرا رشته پاتولوژي را انتخاب كرديد؟
پاتولوژي يك رش��ته پايه پزش��كی اس��ت. در دوران تحصيل 
احس��اس كردم خيلي به اين رشته عالقه دارم. در ضمن، آن 
چيزي كه خيلي مؤثر بود آدم هايي بودند كه در مسير زندگي 
م��ن قرار گرفتند. چند نفر از افرادي كه در زندگي من خيلي 
مؤثر بودند در رش��ته پاتولوژي تحصي��ل كرده بودند. يكي از 
اساتيدم)دكتر شمس��ا( در دوران تحصيل و يكي از همكاران 
من در بيمارستان پارس در اين تصميم من بسيار مؤثر بودند.

كمي درباره علم پاتولوژي برايمان بگوييد:
پاتول��وژی ش��امل دو قس��مت عم��ده ب��ه ن��ام Clinical و 
Anatomical  می باش��د. كار قس��مت كليني��كال، انج��ام 
آزمايش روی تمام مايعات خروجی از بدن شامل خون، ادرار، 
خلط و غيره می باشد و قسمت آناتوميكال، به بررسی بافت ها 
و غدد خارج ش��ده از بدن توسط جراحان و ساير متخصصين 
می  پردازد كه اين شاخه پس از ابداع ميكروسكوپ در قرن 19 
به وجود آمد. در زمان های گذش��ته اين دو شاخه از پاتولوژی 
در محدوده س��اير تخصص های پزش��كی مث��ل جراحی و يا 
طب داخلی بودند ولی بعد اين دو رش��ته به صورت تخصص 
مجزايی در رشته پزشكی شناخته شدند. در چند دهه اخير با 
وجود اينكه اين دوش��اخه خيلی به هم نزديك نبودند و شايد 
به خاطر تنگناهای اقتصادی، اين دو رش��ته ابتدا در آمريكا و 

بعد در بيشتر نقاط دنيا و ايران يك تخصص 
ش��د كه امروزه با پيش��رفت های علمی، اين 
دو رش��ته و رش��ته های جديد وابس��ته مثل 
ژنتي��ك و پاتولوژی مولكول��ی خيلی به هم 

نزديك ش��ده  اند. اصوال وظيفه اصلی پاتولوژی كمك به ساير 
متخصصان پزشكی در تشخيص و درمان بيماری ها است.

عل�م پاتولوژي در مس�ير درمان س�رطان چه 
نقشي دارد؟

علم پاتولوژي در تشخيص سرطان نقش اصلي را ايفا مي كند . 
ب��ه طوري كه اگر پزش��كي بدون گزارش يك پاتولوژيس��ت، 
بيم��ار را ب��ه عنوان يك ف��رد مبتال به س��رطان درمان كند، 
مي  تواند خطای پزش��كی محس��وب ش��ود. جنب��ه ديگر اين 
علم كه اكنون بس��يار مهم مي باش��د اين اس��ت كه پاتولوژی 
به پزش��ك مي  گويد چگونه بيم��ارش را درمان كند؛ اين نوع 
درم��ان روي كدام بيمار اثر دارد و روي كدام بيمار اثر ندارد. 
به اين شيوه درمانی Designer medicine  مي گويند يعني 

براي هر بيماري نوع درمان را طراحي مي كنند. 

آيا شما جزء تيم پزشكي محك هستيد؟
من خدم��ت موظفی در تيم درمانی محك ن��دارم ولی عضو 
كميس��يون پزش��كی هس��تم. تصميمات كلی درب��اره اينكه 
پزش��كی مي بايس��ت چگونه در مح��ك پيش ب��رود در اين 
كميس��يون گرفته می شود  و هم اينكه پزشكي در محك در 
مس��ير مناسبي باشد و تسهيالت و وسايل الزم برای خدمات 

درمانی و تحقيقاتی محك فراهم شود.

آي�ا آزمايش پاتولوژي در ك�ودكان با بزرگترها 
تفاوت دارد؟

ت��ا حدودی. االن اينگونه اس��ت كه وقتي پزش��كی 4 س��ال 
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پاتولوژي مي خواند به عنوان پاتولوژيس��ت شناخته می شود و 
بعد از آن می تواند در شاخه های تخصصی ادامه دهد كه  يكي 

از اين تخصص ها، پاتولوژي اطفال است.

اين آزمايش هاي پاتولوژي انجام مي شود؟
در ح��ال حاض��ر قس��مت بالين��ي پاتولوژي)آزمايش��گاه( را 
داري��م كه خيلی هم حرفه ای و تخصصی اس��ت. هنوز بخش

Anatomy Patology درمحك ايجاد نشده است. يكي به 
دليل محدوديت جا و ديگر اينكه هنوز محك آنقدر نمونه هاي 
پاتول��وژي بافتی در اختيار ندارد. ام��ا يكي از برنامه های آتی 

بيمارستان محك راه اندازی اين بخش است.

چگونه با محك آشنا شديد؟
اكثر پيشكسوت هاي محك آش��نا و دوست من بودند؛ افرادي 
مثل آقاي دكتر آل بويه، آقاي دكتر شيباني و آقاي دكتر رفيعي. 
از همان موقعي كه ايده تأس��يس محك به وجود آمد يعني از 
س��ال 70 من در حواش��ي محك حضور داشتم، پس از آمدن 
ش��ادروان خانم افس��انه دبيری و دكتر كرباسي زاده و تأسيس 
بيمارستان، مسير محك تا حدی تغيير كرد و سرعت حركتش 
نيز باالتر رفت. قبل از تأس��يس ساختمان محك، دغدغه خانم 
ق��دس، بنيانگذار محك اين بود كه كودكان مبتال به س��رطان 
و خان��واده هايش��ان را از نظر م��كان و از نظر كمك هاي مالي 
حماي��ت كنيم اما پس از پايه گذاری بيمارس��تان محك، اين 
مؤسسه به ارائه خدمات درمانی مختلف به بيماران نيز پرداخت.

چطور همكاريتان با اين مؤسسه را آغاز كرديد؟ 
وقتي بيمارستان ساخته شد افرادي كه با محك همراه بودند 
به فكر اين افتادند كه چطور اين موسس��ه را اداره كنند. يكي 
از صحبت ها اين بود كه اداره بخش هاي مختلف به گروه  هايي 
ك��ه در اين زمينه فعاليت دارند س��پرده ش��ود كه در نهايت 
تصميم گرفته ش��د خود بنيانگذار و تيم همراه ايشان، محك 
را اداره نمايند. به خاطر همين قرار ش��د از پزش��كاني كه در 

تخصص خود ش��ناخته شده هس��تند كمك گرفته شود. در 
س��ال 1376 به من پش��نهاد ش��د كه يكي از اعضاي هيأت 
مديره ش��وم. من ه��م با كمال ميل پذيرفت��م زيرا  براي من 
افتخار بود و بعد از سال 1389نيز اين افتخار نصيبم شد تا به 

عضويت هيأت امناي اين موسسه درآيم. 

در هي�أت امن�ا و هي�أت مدي�ره مح�ك چ�ه 
تصميماتي گرفته مي شود؟

هيأت امنا يك جهت دهي كلي به س��ازمان مي دهد. به طور 
مث��ال ما در هي��أت امنا به اين می انديش��يم كه ضمن حفظ 
كيفي��ت خدمات، به كمّيت و باال ب��ردن ظرفيت ها نيز توجه 
داشته باشيم. در اين موقعيت، هيأت امنا بايد مسير را تعيين 
نمايد. در واقع چشم انداز آينده محك را تعيين خواهند كرد. 
هي��أت امنا مجموعه اي از افراد خبره و عالقه مند  اس��ت كه 
با ديدگاه ها و پيش��ينه متفاوت سعی در ترسيم آينده محك 
دارند. ايش��ان فقط از جنبه هاي پزشكي به مسائل نمي نگرند. 
هي��أت مديره هم تصميم گيري در مورد كارهاي اجرايي را بر 
عهده دارد كه توس��ط مديريت اجرايي  به اجرا در مي آيد كه 
واقعا عملكرد اين مديري��ت از مدير عامل تا مديران اجرايي، 

حرفه ای و قابل تحسين مي باشد.

ديروز و امروز و فرداي محك را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟

در گذشته كه در حواشي محك بودم باور نمي كردم كه اينقدر 
پيشرفت داشته باشد. با اينكه در ايران زمينه هاي كمك مردم 
و زمينه خيريه بسيار وسيع وگسترده است اما اينكه مؤسسه اي 
بتواند آنها را به اين خوبي سازماندهي كند و اعتماد خّيرين را 
جلب كند واقعا بس��يار باعث خرسندي است. امروز هم محك 
نهايت تالش��ش را مي كند و من به ج��رأت می توانم آن را با 
خيلي از س��ازمان هاي پيشرفته دنيا مقايسه نمايم. محك در  
زمين��ه اي ك��ه بتواند در مردم اعتماد ايج��اد كند و كمك ها 
را به ج��ا مصرف كند خيلي موثر بوده اس��ت؛ يعني اعتمادي 
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كه محك در ياورانش به وجود آورده اس��ت؛ اينكه  بدانند كه 
كمك ش��ان در جاي درس��تي صرف مي ش��ود نه تنها به خود 
محك بلكه به مؤسسات خيريه ديگري كه محك آنها را همكار 
خودش مي  داند كمك كرده است. البته در آينده، ادامه خدمت 
رس��اني با توجه به اينكه محك ه��م مي  خواهد كيفيت و هم 
كمّيت را باال ببرد مش��كل  تر از ديروز است. اما مطمئن هستم 

كه محك مي تواند از پس اين كار برآيد.

محك را در سال 1400 چگونه مي  بينيد؟
س��ال 1400 يك بازه ميان مدت اس��ت. نه كوتاه مدت و نه بلند 
مدت. اما من در آن سال آنطور كه مي  بينم ساختمان جديد ساخته 
مي  شود. خدمت رسانی محك بيشتر خواهد شد. خدماتي را كه 
در محك ارائه مي  شود بايد به سمت شهرستان  ها و به سمت مراكز 
علمي ببريم تا بشود مراكز علمي را تجهيز كنيم طوري كه بيماران 
فكر كنند هرجايي كه بروند محك هم آنجا حضور دارد تا در همان 
جا به آنها كمك شود. اين قضيه ممكن است در سال 1400 محقق 
نشود اما دور از دسترس هم نخواهد بود. من معتقدم در آن سال 
از نظر علمي هم به پيش��رفت قابل مالحظه ای خواهيم رس��يد. 
تحقيقاتي كه در اين موسسه در زمينه سرطان كودكان انجام مي 
شود برای جامعه پزشكی بسيار مفيد است. در حال حاضر تعداد 
متخصصان سرطان كودكان بسيار محدود است، در آن سال ممكن 
اس��ت محك يك مركز آموزشي نيز باشد و متخصصان بيشتری 
برای كمك به محك ملحق شوند و يا در محك آموزش هاي الزم 

را در اين زمينه ببينند.

شما گفتيد قهرمان تنيس بوديد؟ 
بله. در ش��ركت نفت و دانش��گاه تهران. البته من در دانشگاه 

تهران قهرمان شنا هم بودم.

به موسيقي عالقه داريد؟
بله. من پيانو مي زنم.

از بودنتان در محك چه احساسي داريد؟
احساس مفيد بودن در زندگي. من با وجود اينكه در آمريكا در 
محيط آكادميك بودم در ايران از محيط آكادميك بيرون آمدم 
و در بخش خصوصي فعاليت مي كنم و در حرفه خود نيز آدم 
موفقی هستم اما بودن در محك اين احساس را به آدم مي دهد 
كه اين زماني كه صرف مي شود زمان مفيدي است و احساس 
خوبي به خود من مي دهد. همچنين در محك گروهي از افراد 
را مي بينيم كه هدف خيلي قش��نگي دارند و براي هدفش��ان 
صميمان��ه فعاليت مي كنند. از ديدن آنها نيز به من احس��اس 

رضايت دست مي  دهد.

سخني با خانواده محك:
م��ن مي خواهم به اي��ن خانواده اطمينان بده��م ؛ كه به جاي 
مناس��بی كمك می كنيد. در محك، مبالغي كه كمك مي شود 
صرف حمايت همه جانبه از كودكان مبتال به سرطان مي شود. 
كارآمدي محك قابل ستايش اس��ت و كمك های اين عزيزان 

ضامن ادامه خدمات صادقانه محك می باشد.

سخني با كودكان مبتال به سرطان:
بدانيد كه ما پشتتان هستيم. گروه كثيری 

با شما هستند و سعي مي كنند زندگی
شما را قشنگ تر كنند.
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به خاطر عالقه كودكان محك ب��ه عموهای فيتيله ای، اين بار 
گفتگوي صميمانه اي با آقای علی فروتن داشتيم. هنرمندی كه 
ده سال است كودكان محك را همراهی می كند و با حضور خود 
در كنار آنها، خنده های عميق و روزهاي ش��ادتر براي آنان رقم 
مي زند. علی فروتن هنرمندی است كه مسئوليت اجتماعی اش 
را در قبال كودكان مي داند؛ آری! شاد كردن كودكان مبتال به 
س��رطان و يادآوری اينكه “كودكی نبايد فراموش شود” نيز 

يكی از واقعيت های زندگی فرزندان محك است.
صحبت های علی فروت��ن، ياور  محبوب كودكان محك را در 

ادامه بخوانيد:

مصاحبه با علی فروتن
لطفا خودتان را معرفی كنيد.

م��ن علی فروتن، متولد س��وم بهمن 
1346 در بروج��رد هس��تم. 2 فرزند 

دارم؛ يك پسر و يك دختر.

سابقه ش�ما در  حوزه  ارتباط با كودكان و نوجوانان 
در راديو و تلويزيون به چه زمانی می رسد؟

فعاليت ه��ای من در اين حوزه  به 22س��ال پيش برمی گردد. 
من در ابتدا با توليد برنامه های راديويی، تلويزيونی و نمايشی 

برای كودكان و نوجوانان كار خود را آغاز كردم. 
 

انگيزه شما از ورود به حوزه كودک و نوجوان چه بود؟
يك بخشی كه مربوط به تقدير و سرنوشت است و من معتقدم 
خداوند به من لطفی كرده اس��ت ك��ه بتوانم برای بچه  ها و با 
آنه��ا كار كنم. در واقع هر كس كه ب��ه هر نحوی كاری برای 
كودكان انجام می دهد از كس��ي ك��ه برای آنها كيك می پزد 
و لباس و كفش مي خرد تا كس��ي كه كار فرهنگي مي كند و 
يا كس��ي كه پزشك كودك مي شود، تمام اينها به اعتقاد من 
لطفي اس��ت كه خدا ش��امل حال اين بندگانش كرده است. 
ولي نعمت من، بچه ها هس��تند و گذران زندگي من به وسيله 
بچه  هاس��ت. از اين بابت خيلي خوش��حالم و خود را هميشه 

مديون آنها می دانم. 
اولي��ن دعايي را كه من در مكه مكرمه كردم  براي س��المتي 
هم��ة بچه ها ب��ود. نه فقط ايرانی ها بلك��ه كل بچه هاي دنيا. 
صداق��ت و انرژی مثبت��ی كه در وجود بچه هاس��ت، بي غل 

وغش و بدون نيرنگ بودنشان بسيار ارزشمند است.

عالق�ه ش�ما ب�ه ك�ودكان ت�ا چه ح�د ب�ه زمينه 
تحصيلی  تان مربوط می  شود؟

تحصيالت من در رشته كارگرداني و بازيگري است البته نه فقط 
ب��رای كودكان و نوجوانان. بيش��تر، تجاربم نيز در همين زمينه 
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مي   باشد. در واقع تجاربم براي من تبديل به تخصص شده است.

چگونه و در چه زمانی با محك آشنا شديد؟
آش��نايی من با محك به 10 يا 11 س��ال پي��ش و به يكی از 
بازارچه های خيريه محك برمي گردد. از آن به بعد من و ديگر 
همكارانم نس��بت به محك متعهد و پايبند ش��ديم و حتي به 
دفاتر مددكاري محك در شهرس��تان هاي شيراز و مشهد نيز 

سر زديم. 

از نظر شما چقدر ميان برقراری ارتباط با يك كودک 
س�الم وكودک بيمار تفاوت هست؟ برقراری ارتباط 

با يك كودک بيمار نيازمند چه مهارت هايی است؟
آدم بزرگ ه��ا وقتي بيمار مي ش��وند بهانه گي��ر و بي حوصله 
می  ش��وند چه برسد به كودكان. حساس��يت بعدی مربوط به 
اي��ن اس��ت  كه اين ك��ودكان در دوره پرورش هس��تند پس 
ارتباط با كودك در دوران بيماری درايت مي خواهد كه بدانيم 

با يك كودك بيمار چه طور بايد كنار بياييم.
همچني��ن رفتار، طرح و رنگ لباس و جنس��يت افرادی مثل 
پزش��كان، پرس��تاران و مددكاره��ا كه به بچه ها رس��يدگی 
می كنند نيز بايد متفاوت باش��د؛ بايد طوري باشد كه بچه ها 
آنها را به عنوان يك دوس��ت و همراه كه نه قصد ترحم بلكه 

قصد كمك و درمان دارند بپذيرند.

محك را از اين نظر چگونه ارزيابي مي كنيد؟ از نظر 
ارتباط با كودک؟

ب��ه اعتقاد من محك از 100 نمره، 100 می گيرد. من اگر به 
محك تعصب خاصي نداش��تم، نزديكانم را برای مداوا به آنجا 
معرفي نمي كردم به مس��ئوالن محك و افرادي كه در اينجا 
زحمت مي كش��ند اعتقاد دارم. فوت خانم دكتر وثوق هم در 
اين اواخر  درد خيلي بزرگي برای جامعه پزشكی و به خصوص 
برای كودكان محك بوده است. به اعتقاد من بچه   های محك 

اول مادرش��ان را از دس��ت دادند و بعد پزشك    ش��ان را. من 
خيلي متأثر ش��دم بابت از دست دادن ايشان. اين افراد خيلي 

مؤثر هستند. 

شما مسئوليت اجتماعي هنرمندان حوزه كودک را 
در قبال كودكان بيمار، به خصوص كودكان مبتال به 

سرطان در چه چيز مي دانيد؟
وظيفه افرادی مثل ما اس��ت كه به اين بچه ها روحيه بدهيم 
و فضايي را  ايجاد كنيم كه با واقعيت قضيه آشنا شوند و آن 
را باوركنند. اولين مس��ؤليت ش��ان اين است كه بچه ها را به 
س��طحي از باورپذيري برس��انند كه بيماري يك اتفاق ساده 

است.

از حسي كه در كنار كودكان محك داريد بگوييد.
من »م« محك را به عنوان مجالي براي تفكر، »ح« را  حركت 
براي كار خير و خدا پسندانه و »ك« محك را به كريم بودن 
كه يكی از صفات خداوند اس��ت نس��بت می دهم. اين سه تا 
را كن��ار هم مي گذارم و مي گويم تحق��ق اين كلمات را كنار 
آدم  هايي كه اين حس را به آدم منتقل مي كنند با هيچ چيز 
در دنيا نمي ش��ود عوض كرد و من وقتي وارد محك مي شوم 
وارد محيطي از رنگ، حركت، زندگي و نفس مي ش��وم و من 
بيش��تر از اينكه چيزی به آنجا بدهم چيزهايی مثل يك حس 

خوب, از آنجا به دست می آورم.  

محك در ذهن شما چه رنگي است؟
محك در ذهن من رنگ صورتي ماليمی اس��ت كه در نهايت 

به يك آبی خوش رنگ می رسد.

صحب�ت ش�ما ب�ا هنرمنداني ك�ه هنوز ب�ه محك 
نيامده  اند چيست؟

به اعتقاد من بايد با سر بيايند نه با پا!
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جالب ترين و بهترين چيزي كه در محك ديديد؟
بردباري و اس��تقامتی كه هم در بچه ها و هم در پدر و مادرها 

است برای من جالب ترين چيز در محك است.

درباره آيتم »فيتيله محبت« كه دربرنامه تان پخش 
می شود و از هدفی كه تهيه آن داريد بگوييد.

پخ��ش اي��ن بخش، به اين دليل اس��ت كه يادم��ان نرود كه 
آدم  هاي ديگ��ر چگونه زندگي مي كنند؛ براي اين اس��ت كه 
تلنگ��ري به خود و مردم بزنيم و ي��ك فضاي اعتماد و كمك 

كردن به هم ايجاد كنيم.

با س�پاس از پاس�خ هايتان، صحب�ت نهايی تان با 
خوانندگان چيست؟

ب��ه اعتق��اد من آدم بهتر اس��ت 
عمل كند تا سخنوري. اميدوارم 
خ��دا به ما نيرو ده��د تا در كنار 
كودكان مح��ك و همه كودكان 
بيم��ار حضور داش��ته باش��يم و 
ب��ار كوچك��ي از روي دوش آنها 

برداريم.

عمو فيتيله در اتاق بازي
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اتاق هاي رو به كوه بيمارس��تان مح��ك، پنجره هاي بزرگش 
منظ��ره اي داره كه من اس��مش رو گذاش��تم تابلوي خدا... و 
هر روز صبح كه از خواب بيدار مي ش��م پرده رو كنار مي زنم 
و به پس��رم مي گم: بلند ش��و نگاه كن تابلوي خ��دا امروز يه 
رنگ ديگه ش��ده! آخه توي بهار اين منظره هر لحظه اي يك 
ش��كل و يك رنگه و من مي ش��ينم و مح��و عظمت خداوند 
مي ش��م. صبح زود انگار خدا لكه هايي از رنگ خورشيد رو با 
قل��م مويش فقط به نقاطي از كوه مي گذاره و اين لكه ها مثل 
آبرن��گ لحظاتي بعد روي تمام تابلو پخش مي ش��ه، لحظاتي 
بع��د انگار خداوند پرژوكتور ن��ورش رو مي اندازه روي نقاطي 
كه  ش��قايق ها هستن و صد بار به زيبايي تابلو اضافه مي كنه. 
لحظه اي ديگه ابر سياهي آسمون رو مي گيره ولي در دورترها 
كوه ه��ا كمي آفتاب كمرنگ��ي دارند و معلومه ك��ه در نقطه 
ديگري از ش��هر ب��زرگ تهران هنوز آفتاب��ه.... لحظه اي ديگر 
باد ش��ديدي درخت هاي كنار كوه رو حركت مي ده و صداي 
زوزه  باد از درز پنجره ها به اتاق كش��يده مي ش��ه و به گوش 
مي رسه و لحظاتي بعد باران نم نم شروع مي شه و تابلوي خدا 
رنگ و ش��كل ديگري به خودش مي گيره چون مه كوه ها رو 
مي پوش��ونه و انگار كه اصال كوهي اينجا بوده و انگار كه اين 

تابلوي ديگه ست و چقدر زيباست...
هر لحظه كه به اين تابلو نگاه مي كنم خدا رو ستايش مي كنم 
و با خودم مي گم كه قادر اس��ت طبيعت رو هر لحظه به يك 
رنگ و يك شكل در بياره، كوه ها رو برافراشته كنه و ابرها رو 
در يك لحظه تبدي��ل به بارون كنه، پس بهش تكيه مي كنم 
و خودم رو به دست او مي سپرم چون مي تونه لحظه اي ديگه 

ت�اب�ل�وي خ�دا
بيم��اري رو خيلي راحت از تن فرزند م��ن بيرون كنه و او را 
ش��فا بده. كسي به من گفت خدا تو   رو خيلي دوست داره كه 
با اين اتفاق خواسته تو با نگاه كردن به اين منظره، هر لحظه 

ستايشش كني.
مادر “ياور”، از كودكان محك

داستان كودك /  تابلوي خدا
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اولين باري كه شيمي درماني شدم

اولين باري كه شيمي درماني شدم، حالم خيلي بد شد وقتي هم به 
ــب با حال بد خوابيدم ولي صبح كه بيدار شدم انگار  خانه اومدم  ش
ــده بودم و تازه زندگي برايم معنا پيدا كرده و همه  كه تازه متولد ش
ــت پرده  تور پنجره به  ــت. آفتابي كه از پش چيز رنگ ديگري داش
ــرك كشيده بود مثل هميشه نبود يعني انگار من هيچ  داخل اتاق س
روزي اون رو نمي ديدم؛ رنگش، رنگ اميد و زندگي بود و گرمايش 

چقدر مطبوع ...
ــردم، درختان  ــرون نگاه مي ك ــار پنجره به بي كن
ــت  ــون برام دس ــزي با برگ هاي رنگارنگش پايي
تکون مي دادند، باغچه با برگ هاي رنگين فرش 
ــده بود و جلوه  تازه اي پيدا كرده بود و مرا به  ش

حياط دعوت مي كرد.
بچه ها با كوله پشتي هاي رنگي با عجله به مدرسه 
مي رفتند. كارگران توي ساختمون نيمه ساز روبرو 
ــغول كار بودند و زندگي جريان داشت و من  مش
هم در اين جريانات سهمي داشتم و شريك بودم 
ــيدم . چشمامو بستم و از زندگي و  و نفس مي كش
زنده بودن سر مست شدم. رفتم تا به گلدون هاي 
ــکي كه  ــوي بالکن آب بدم كه از ديدن گنجش ت
اومده بود و  توي خاك گلدون دونه مي خورد سر 
ــدم تا مبادا از حركت من بترسه  جام ميخکوب ش
ــي افتاد كه روي بند  ــمم به ياكريم و بره بعد چش
رخت نشسته بود. چه منظره جالبي، گل هاي ناز و 
شمعداني، گنجشك و ياكريم كه همشون به من 
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ــاط مي دادند و مي گفتند زندگي چقدر زيباست و  مژده  زندگي و نش
آنکه جان داده، زندگي هم مي دهد و من دلم پر از اميد شد و از اون 
ــدارو و نوشيدني زندگي نگاه  ــيمي درماني به چشم نوش به بعد به ش
مي كردم و با جون و دل مي رفتم تا مراحل بعدي درمان رو بگذرونم.

يكي از كودكان محك
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  آيا س�امانه پيام كوتاه ب�راي كمك به محك 
وجود دارد ؟

شما مي توانيد از طريق شماره گيري # 7*733* از خطوط 
همراه اول و ايرانسل به محك كمك كنيد.

  ب�راي درياف�ت مجدد ش�ماره شناس�ه خود در 
محك چگونه اقدام نماييم؟

ش��ما مي توانيد براي دريافت ش��ماره شناسه خود با شماره 
23540-021  واح��د ارتباط با ي��اوران تم��اس  بگيري��د.

  اعضاي محك چگونه مي توانند درخصوص مبالغ 
واريزي و پرداخت هاي حق عضويت خود اطالعات 

كسب نمايند؟
شما مي توانيد با ارسال پيامك خالي به شماره 200023540 
از مي��زان پرداختي حق عضويت خود كس��ب اطالع نماييد و 
يا با ش��ماره تلفن 23540-021 واحد ارتباط با ياوران جهت 

كس��ب اطالعات الزم تماس بگيريد.

  انتق�ادات و پيش�نهادهاي خ�ود در رابط�ه ب�ا 
فعاليت هاي محك را چگونه مطرح كنيم ؟

ش��ما مي توانيد در تماس با ش��ماره 23501180-021 بخش 
تضمي��ن كيفيت مح��ك، انتق��ادات و پيش��نهادهاي خود را 
مطرح نمائيد. اين واحد مش��تاقانه آم��اده دريافت انتقادات و 
پيش��نهادهاي ش��ما براي بهبود روزافزون فعاليت هاي محك 

سواالت متداول
مي باش��د. همچنين مي توانيد از طريق مراجعه به وب سايت 
مح��ك ب��ه آدرس www.mahak-charity.org مراجعه به 
صفحه "مي خواهم در مورد محك نظر بدهم" با ارائه انتقاد و 

پيشنهاد خود همراه ما باشيد.

  نحوه جمع آوري قلك هاي محك به چه ش�كل 
است؟

كاركنان محك تنها با درخواست قبلي شما براي جمع آوري 
قلك مراجعه مي نمايند. .همچنين قبل از مراجعه موزع قلك، 
از طري��ق محك جهت هماهنگي زمان مراجعة وي، با ش��ما 
تماس گرفته مي شود. كارمندان محك هنگام مراجعه، موظف 
به ارائه كارت شناسايي محك هستند. درصورتي كه با وجود 
موارد ذكر ش��ده فوق، ابهامي وجود داشت مي توانيد با شماره 

23501028 درهنگام مراجعه كارمندان تماس بگيريد.
 

سواالت متداول
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  بانك تجارت :72826000        
  بانك كشاورزي :15437386

  بانك صادرات)سپهر( : 0104440444000
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ملی، صادرات، كشاورزی، مسکن و رفاه 
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