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  اولین پیوند سلول های بنیادی درمان هپاتوبالستوم در ایران
محک به  سرطان  با  مبارزه  ملی  جایزه  اهدای    

   روزی با محک؛ روزی که قهرمانان قهرمان می پرورند
   روز کودکان بهبود یافته، شادترین لحظه های محکی



روز حسابدار - 15 آذر

روز جهاني سرطان اطفال - 26 بهمنشب يلدا - 30 آذر

مؤسسه خيريه محك در طول 23 سال فعاليت، همواره با تكيه بر دو اصل قدرشناسي و زيبايي شناسي، 
همسو با مناسبت هاي ملي و بين المللي تالش كرده است تا با واكنشي مناسب نسبت به اين مناسبت ها، 
قدردان همه افراد، مؤسسللات و سللازمان هايي باشللد كه براي تأمين سللالمتي و رفاه بيشتر هم ميهنان 

عزيزمان مي كوشند.

نمونه هايللی از اين طرح ها را در اين صفحه مشللاهده می كنيد. همچنين عالقه مندان می توانند با دنبال 
كردن وب سايت محك تمامی اين طرح ها را در مناسبت های مختلف مشاهده كنند.

روز جهاني داوطلب - 14 آذر

روز جهاني معموالن - 12 آذر روز جوانان محك - 11 آذر

روز حمل و نقل - 26 آذر

روز جهاني مبارزه با ايدز - 10 آذر

روز جاني مبارزه با سرطان - 15 بهمن



شما مي توانيد با پرداخت تنها هزار تومان در ماه به خانواده بزرگ محك بپيونديد.
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پیام بنیانگذار

كبوترچاهي
برنامـه زيباي روزي با محك بـا قدرت و جذابيت ادامه 
داشـت امـا من دلم گرفتـه بود، همان صبـح بر خالف 
ميلـم، مرامم و وظيفه ام با پدر يك بيمار صحبت تندي 

داشتم كه آرامم را ربوده بود.

ماجللرا از ايللن قرار بود كلله نقاهتگاه محك طبللق آئين نامه 
مي بايسللت به همراِه كودك بيمار مقيم شهرسللتان، يكي از 
والدين او را اسللكان دهد. اين پدر كه مدعي بود ساكن فالن 
شهرسللتان است، فرزندش به همراهي مادر پذيرش شد اما با 
مراجعلله و اصرار در ارتبللاط با حال بد مادر، مادربزرگ را هم 
برخالف رويه اسللكان داده بوديم. در اين بين متوجه شللديم 
كه خانواده سللاكن محله اي در شمال شهر تهران است و پدر 
كارمند ارگاني توانمند مي باشللد اما ما به لحاظ وخامت حال 
كودك و به لحاظ انسان محوري بيانيه ماموريت محك، براي 
پرهيز از ايجاد فشار مضاعف رواني تصميم گرفتيم اقدامي در 

مورد اظهارات خالف اين خانواده انجام نپذيرد.
آن روز صبللح پللدر بللا حالتي بسلليار آشللفته و مدعي نظم 
بيمارسللتان را به آشللوب كشلليده بود كه چون مادرم مقيم 
نقاهتگاه است، شللما موظف هستيد پدر مرا هم در نقاهتگاه 
اسللكان دهيد يعني به ازاي يك كللودك 3 تخت از نقاهتگاه 
با ظرفيت محدود آن اشللغال شود. در حاليكه خانواده ساكن 
تهران و قطعاً داراي بستگاني در اين شهر هستند، كه طبيعتاً 

موضوع مورد مخالفت مديريت نقاهتگاه قرار گرفت.

اين پدر اصرار داشللت مرا ببيند، بعد از بحثي فرساينده از او 
پرسيدم آيا شما هرگز به خانواده اي كه از زابل آمده و بيش از 
چند عدد اسكناس كهنه هزار توماني در جيبش نيست و اگر 
ما جايي در نقاهتگاه نداشللته باشيم، مي بايست گرسنه كنار 

خيابان بخوابد، انديشيده ايد؟

از جواب او دلم گرفت. سخت خالي از حس همدردي با كسي 
بود كه به درد او و حتي بدتر از آن گرفتار آمده بود.

او گفللت: " فكر كردم يلله كاري ازت برمياد، بللرو ديگه. اگه 
نمي خواي به بابام كمك كني ديگه روضه براي من نخوان."

خودم را روضه خواني مي ديدم كه بر سر مزاري نفس مي زند 
كه خالي است. 

در ميللان جمع ولللي غايب، به ديواري در سللالن آمفي تئاتر 
محك كه مملو از جمعيت بود و شور در آن موج مي زد تكيه 
زده بللودم كه ناگهان اسللم خود را از دهان مجري شللنيدم. 
سللرم را بلند كردم و به صحنه نگريسللتم. فرزند رشيد ايران، 
محك و خانواده نصيري روبروي من ايستاده بود، مدال طالي 
قهرماني خود را به سللويم پيشللكش مي كرد. ُمردم، ُمردم از 

شرمندگي. 
شللرمندگي از ترديدهايم، شللرمندگي از كم ظرفيتي خودم، 
شللرمندگي از روي آن قهرمللان جهان كلله ضعف هاي من را 
نمي دانللد و مللرا در قهرماني خود شللريك مي كند. مني كه 
در برخورد با ناماليمي كه بخشللي از آن شللايد حتي طبيعي 
بوده تا اعماق سللياهچاله نااميدي و خستگي فرو رفته بودم، 
كبوتروار از عمق چاه بيرون آمدم و همه خسللتگي ها از تن و 
روانم زدوده شللد. به سوي او رفتم و بوسه بر پايش زدم كه از 

چاهم بيرونم آورد و به آسمانم رسانيده بود.

زنده باد سـنت ضعيف نوازي پهلواني در ميهن 
عزيز ما ايران

پیام بنیانگذار
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پیام سردبیر

خبرناملله محك درواقع گزارش عملكللرد بخش های مختلف 
اين مؤسسلله است. نگاهی به شللماره های اين خبرنامه نشان 
می دهد كه فعاليت های محك متنوع وگسترده است وخدمات 
حمايتی، درمانی و پژوهشللی درزمينه سرطان كودكان محور 
فعاليت های محك است. ما كه خود جزئی از مجموعه محك 
هسللتيم وقتی گزارش فعاليت های محك را در اين خبرنامه 
ارائه می كنيم شللادمان می شللويم كه فعاليت های محك روز 
به روز گسللترده تر و متنوع تر می شللود. امللا می دانيم كه كار 

گسترش و اعتالی محك هيچگاه پايان نمی پذيرد.

در اين شللماره می خواهم موضوعی را با شما در ميان بگذارم 
يعنی در واقع درخواسللتی از تك تك كارمندان محك بكنم 
هريك از شللما با توجه به مسللئوليتی كه داريد ممكن است 
ايده های تازه ای برای بهبود كاری كه برعهده اوست به نظرش 
برسد. اين ايده ها ممكن است كوچك وجزئی باشد و شخصی 
با اعمال آن بتواند كارخود يا واحدی را كه در آن است بهبود 
بخشد. اما گاهی ممكن است ايده هايی به ذهن شما برسد كه 
بللا پروردن و كار روی آن بتوانيم تحرك و بارآوری بيشللتری 
دركار محك ايجاد كنيم. يك ايده اوليه وخام به خودی خود 
ممكن اسللت نتواند منشأ تاثير و تغيير گردد ولی با كار روی 
آن ممكن اسللت به يك راه حل و شلليوه برای حل مشللكلی 

تبديل شود.

با توجه به آنچه گفتم از شللما می خواهم اگر چنين ايده هايی 
در ذهنتان پديد می آيد آنها را دست كم نگيريد و با ما درميان 
بگذاريد. شايد از ميان ده ها ايده، پرورش و به كارگيری چند 

تا از آنها به بهبود گوشه ای از فعاليت های محك بيانجامد.

                                                                 فرخ اميرفريار

پیام سردبیر
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بازديد كارشناسان آتش نشانی از محك

كاركنان ايسـتگاه 36 سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ايمنـی شـهرداری تهران، بـه دعوت مؤسسـه خيريه 
حمايت از كودكان مبتال به سرطان )محك( جهت بازديد 
و بررسـی وضعيت ايمنی بيمارستان و مؤسسه، در آذر 

ماه  به محك آمدند.

در اين بازديد كارشناسللان سللازمان آتش نشللانی بررسی های 
تخصصللی را در كليه بخش های درمانللی و اداری انجام دادند. 
ايشللان ضمن تقدير از رعايت مسللائل ايمنللی در بخش های 
مختلف، نكاتی را جهت بهبود آموزش دادند و به بررسی نقاط 
قوت و ضعف پرداختند تا در گزارش كارشناسی خود محك را 

در تأمين باالترين سطح امنيت ياری دهند.

يكللی از دغدغه های هميشللگی محك پيشللگيری از خطر و 
حفظ امنيت و آرامش تمامی افرادی اسللت كه با اين مؤسسه 
در ارتباط اند. محك اميدوار اسللت بللا بهره مندی از همراهی و 
تخصص تمامی اقشللار جامعلله، گام مؤثللری در تأمين رفاه و 
سالمت انسان ها برداشته و روز به روز در مسير گسترش كمی 
و كيفی حمايت ها از كودكان مبتال به سرطان و تأمين آرامش 

آنها حركت كند.

 اخبار

كارشناسان آتش نشاني در اتاق بازي

بازديد فني كارشناسان آتش نشاني
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ورزشكاران هدف خود را در رشته های مختلف ورزشی، 
رسيدن به جايگاه قهرماني و كسب مدال می دانند و در 
راه رسـيدن به آن با همت و پشـتكار می كوشند، و چه 
زيباسـت كه انديشـيدن به هم نوع را نيز در كنار تالش 

برای اهداف حرفه ای فراموش نمی كنند.

رحيم قهرمانی، دونده ماراتن اسللتان البرز كه با كسللب مقام 
هفدهللم در بين 20 هزار نفر موفق به دريافت مدال سللی و 
پنجمين دوره مسللابقات ماراتن اسللتانبول شد، سفير محك 
برای معرفی اهداف و فعاليت های اين مؤسسه مردم نهاد بود.

قهرمانی كه از اعضای انجمن خوشنويسللان اسللتان البرز نيز 
هست، در كنار شركت در اين مسابقات با استفاده از بازيافت 

صدها ورق پالستيكی و تبديل آنها به آثار هنری خوشنويسی 
شده با اشعار سعدی به فارسی و انگليسی، آنها را با پيام صلح 
و دوسللتی، به مردمی كه از سراسر دنيا در اين رويداد حضور 

داشتند، هديه كرد.

در اين آثار هنری لوگو و نشللانی وب سللايت مؤسسه خيريه 
محك درج شللد و همچنين بروشللورهای محك كه شللامل 
معرفللی، خدمللات و فعاليت های اين مؤسسلله بللود نيز به 

عالقه مندان  اهدا  شللد.

رحيللم قهرمانی آذرماه امسللال پس از بازگشللت به ايران، به 
محك آمللد و ضمن ديدار با كودكان، مللدال خود را به آنان 

اهدا كرد.

محللك قدردان همه همراهانی اسللت كه در كنار رسلليدن به 
اهداف خود در زندگی، انگيزه واالی كمك به هم نوع را از دست 

نمی دهند و مسئوليت اجتماعی خود را به انجام می رسانند.
 

اهدای مدال دوی ماراتون
 به کودکان محک

رحيم قهرماني و كودكان محك

اخبار
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نماد یادبودی که امسال به مناسبت 
14 آذر ماه، روز جهانی داوطلب به 
اعضای هیأت امنـا و هیأت مدیره 
محک، انسـان های عاشـقی که با 
مهر ماندگارشـان و با بذل دانش، 
تجربـه و زمان گرانبهـای خود در 
مسـیر حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان گام بر می دارند اهدا شد، 

یادمانی متفاوت بود.

یادبـود روز جهانـی داوطلـب بـه یاد 
پروانه عاشق محک

  اخبار

يادمانی از جنِس عشق. عشِق پروانه ای که تمامی عمر خود را صرف 
مهر ورزيدن و درمان کودکان مبتال به سرطان اين آب و خاک کرد. 
يادمانی که خاطره زنده ياد پروفس��ور پروانه وثوق رئیس هیأت امنا و 

سرپرست علمی پزشکان محك را تداعی می کرد.

محك قدردان نیك انديش��ی تمامی همراهان است و امید دارد روزی 
همراه با آنها سالمتی کودکان مبتال به سرطان را جشن بگیرد.

نشان يادبود روز داوطلب
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نقاشـی های كودكان محـك، برگزيـده ماهنامه »7 روز 
زندگی« شـد. اين نشريه كه هر ماه نقاشی های برگزيده 
از آثار ارسالی را انتخاب و منتشر می كند، اين بار نقاشی 
كودكان محك را انتخاب و چاپ كرد و نقاشی »نازنين« 

و »مهران« فرزندان محك برنده اين شماره بود.

كللودكان مبتال به سللرطان هر روز بخشللی از زمللان خود را 
در اتللاق بازی كه پر از خاطره های خللوش و رنگی برای آنها 
اسللت، با همراهی كارشناسللان و داوطلبان واحد روانشناسی 
می گذرانند و عالوه بر بازی و شادمانی به آموزش و يادگيری 
نيز مشغول هستند. آموزش نقاشی و كار با رنگ ها و استفاده 

از آن، يكی از اين آموزش هاسللت. كودكان مبتال به سللرطان 
ياد می گيرند چگونه افكار و خالقيت خود را در نقاشی ترسيم 
كنند و اميدهای خود را در زندگی، با رنگ به تصوير بكشند.

محك قدردان نيت خير ياورانی اسللت كه با هر روشی ياريگر 
اين مؤسسلله مردم نهللاد در حمايت همه جانبلله از كودكان 
مبتال به سرطان هسللتند و اميد دارد با همراهی كودكان در 

مسير درمان و با ارائه خدمات رفاهی اين
 هدف را تحقق بخشد كه:

 سرطان پايان كودكی نيست...

کودکان محک برگزیدگان مسابقه نقاشی

نقاشي كودكان محك

اخبار
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جشـنواره غذای محـک در آخرین روزهـای پاییز و در 
آسـتانه شب یلدا با حضور حدود 5000 نفر از یاوران و 

فعالیت بیش از 400 نیروی داوطلب، برگزار شد.

با مش��ارکت همراهان در اين جش��نواره که 28 و 29 آذر ماه برگزار 
ش��د، مبل��غ 3 میلیارد و 340 میلی��ون و 894 هزار و 992 ريال 
جه��ت هزينه های حمايت همه جانبه از کودکان مبتال به س��رطان 

تأمین شد.

حال و هوای یلدا در بازار
جش��نواره غذای محك در نزديکی بلندترين ش��ب س��ال، ياوران 
محك را در حال و هوايی يلدايی گرد هم آورد. دانه های سرخ رنگ 
انار در کاسه لعابی، سرخی هندوانه، فال حافظ، انارهای خشك شده 

آويخته از سقف و س��فره يلدايی بازارچه، حال و هوای پرخاطره ای 
به جمع ياوران محك بخش��ید. غرفه ه��ای مختلف بازار با غذاها و 
خوراکی های خوش��مزه س��نتی و بین الملل پذيرای ياورانی بود که 
تعطیالت آخر هفته خود را همراه با دوس��تان و خانواده هايش��ان با 

عشق به هم نوع گذراندند.

هنرمندان، یاوران همیشه محک 
مرضی��ه بروند، فاطمه معتمدآريا و مس��عود فروت��ن هنرمنداني که 
همواره همراه محك هس��تند، در اي��ن بازار حضور يافتند. همچنین 
هنرمندان��ی چ��ون: پندار اکبری، رابعه اس��کويی، س��یامك آقايی، 
لیال بلوکات، حامد تهرانی، هانیه توس��لی، پژمان جمش��یدی، سارا 
خوئینی ها، ابوالحسن داودی، مصطفی زمانی، مهرداد ضیايی، نیوشا 
ضیغمی، پیمان عباس��ی، مس��عود کرامتی، میالد کی مرام، مهدی 

جشنواره غذا

جشنواره غذای محک برگزار شد

اخبار 



12

ماهانی با حضور خود در اين بازار همراه محك بودند. 

حض��ور هنرمندان در بین کودکان بس��تری در بیمارس��تان محك 
روزی شاد و خاطره انگیز را برای فرزندان محك رقم زد.

مح��ك ضمن س��پاس از تمامی ي��اوران، داوطلب��ان و نیکوکارانی 
که در برگزاری جش��نواره غذا مشارکت داش��تند امید دارد با تداوم 
همراهی اعضای خانواده بزرگ خود هر روز در مس��یر ارتقای کمی 
و کیفی حمايت های درمانی و رفاهی از کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده های آنها گام بردارد و هر روز ش��اهد بهبودی تعداد بیشتری 

از فرزندان خود باشد.

حضور كودكان در جشنواره غذاي محك

حال و هواي يلدا در جشنواره غذا

اخبار
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جشن روز کودکان بهبود یافته از سرطان محک 
هفتم ديماه در محك، حکايت امید، مبارزه و به ثمر نشستن عشقی 
اس��ت از جنس عش��ق مادری. هفت��م دی ماه س��الروز تولد دختری 
اس��ت که حدود 22 سال پیش به س��رطان مبتال شد و پس از طی 
کردن مراحل درمان، س��المتی خود را به دست آورد و امروز در حال 
گذراندن مدارج عالی تحصیلی اس��ت. تولد اين دختر باعث به  وجود 
آمدن محك گرديد و عشق مادرش به او محك را پايه گذاری کرد و 
اينك همراهان اين مؤسسه گرد هم آمدند تا لحظه لحظه اين روز را 
با چشیدن طعم شیرين بهبود يافتگی کودکانی که چند زمانی پیش 
از اين مبتال به س��رطان بوده اند و اينك به برکت همت و مشارکت 

هزاران انسان عاشق سالمتی را بازيافته اند، جشن بگیرند. 

شاید آن خورشید تو باشی...
در ابتدای مراس��م که با اجرای ژاله صادقیان برگزار ش��د، کلیپی با 
بازی فاطمه معتمد آريا، همراه همیشگی محك با موضوع همراهی 

یافتـه  بهبـود  کودکــان  روز 
شادترین لحظه های محکی

  اخبار

با کودکان مبتال به س��رطان پخش شد. کلیپی که معتمد آريا آن را 
ارزشمندتر از همه 54 فیلمی دانست که در آن بازی کرده است. 

کلیپی که اين جمالت در انتهای آن شنیده می شد:
ش��ايد به نگاه تو همه جا آفتابی باش��د، اما در دل اين آفتاب دلم به 

دنبال خورشید ديگری است. شايد آن خورشید تو باشی...

شکوه عشق در کالم یک مادر
مراسم با سخنان سعیده قدس، بنیانگذار محك آغاز شد. وی ضمن 
خوش��امدگويی و سپاس از همه همراهان حاضر در جلسه از کسانی 
ياد کرد که به عقیده او روحش��ان همواره همراه و ياور محك است 

و حضورشان همیشه در کنار کودکان حس می شود. 

بنیانگذار محك گفت: »امشب شبی است که به ثمر نشستن عشقی 
که هزاران انس��ان نیك انديش در طی 22 سال نثار کرده اند را بارور 
می بینیم. امش��ب شب عش��ق و مهر و مفاهیم واالی انسانی است. 
همه عزيزانی که امش��ب اينجا حضور دارند يا دل و فکرشان اينجا 

حضور ياوران محك در جشن كودكان بهبوديافته
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است، هس��تند تا با تمام وجودشان شکوه عشق را در کنار کودکان 
بهبود يافته محك درک کنند.«

س��پس فاطمه معتمدآريا چن��د دقیقه ای را ب��ا همراهان محك به 
گفتگو نشس��ت و ضمن ابراز خوش��حالی از حضور در محك گفت: 
»من از در محك با پا وارد نمی ش��وم و در فضايی به اين زيبايی و 
خلوص به س��ر می آيم. همیش��ه به اين فکر می کنم که به واسطه 
ارتباط با کودکان محك من امروز خوشبخت ترين هنرمند ايرانم.«

نوید یک اتفاق خوب در محک
در ادامه دکتر رضا فکر آزاد، رئیس انجمن پزش��کی لیزری ايران با 
اشاره به هش��تمین کنگره پزشکی لیزری ايران که چهارم تا ششم 
دی م��اه در محك برگزار ش��د، پیرامون اخالق حرفه ای پزش��کی 
صحب��ت کرد و گفت: »چقدر زيباس��ت وقتی ک��ه يك حرفه رنگ 
اخ��الق می گیرد و چه قداس��تی باالتر از خدمت ب��ه کودکانی که 
رنگش��ان رنگ پاکی اس��ت. بدون ش��ك برای تمامی پزش��کان و 
فعاالن عرصه درمان خدمت به کودکان مبتال به س��رطان در مسیر 

درمان بیماری، باالترين لذت است.«

وی در ادامه پس از قدردانی از همه کس��انی که در برگزاری کنگره 
همکاری کرده بودند، گفت: »انجمن پزش��کی لیزری ايران، افتخار 
خواهد داش��ت که يك بخ��ش لیزر فوق تخصصی در بیمارس��تان 
مح��ك احداث کند و اعض��ای اين انجمن با تمام ت��وان، دانش و 
تخص��ص خود ت��الش خواهند کرد تا اي��ن اتفاق خ��وب را برای 
کودکان مبتال به س��رطان به يادگار بگذارن��د و امیدوارم که هزينه 

اين امر توسط ياوران محك تحقق يابد.«

دکت��ر مردآويژ آل بويه عضو هی��أت امنای محك با نگاهی اجمالی 
به تاريخچه شکل گیری آنکولوژی و هماتولوژی در ايران، چگونگی 
تولد و روند پیش��رفت مؤسس��ه خیريه محك را تش��ريح کرد. وی 
در ادامه توضیحاتی را درباره فعالیت و بخش های بیمارس��تان فوق 

تخصصی محك ارائه کرد.

س��پس مجتبی صادقی، جوانی که در کودکی مبتال به سرطان بوده 
و بهبود يافته و يکی از بیماران پروفس��ور پروانه وثوق بوده اس��ت، 
از روزهای بیماری، س��ختی ها و امیدهايش گفت. روزهايی که نگاه 
پر مهر پزش��کان و همراهان قوت قلب خانواده اش شد و باعث شد 
تا روند درمان را با امید به بهبودی سپری کند. مجتبی اکنون فارغ 
التحصیل کارشناس��ی ارش��د معماری و يکی از داوطلبان مؤسس��ه 

خیريه محك است.

رونمایی از تندیس پروانه محک
در ادامه کیانا فرزند بنیانگذار محك به همراه مادرش س��عیده قدس، 
اعض��ای هی��أت امنا، اعضای خانواده پروفس��ور وث��وق و تعدادی از 
کودکان بهبود يافته محك از تنديس اين استاد فرزانه رونمايی کردند.

ش��یرين صديق نژاد، مدير بخش خدمات حمايتی محك گزارش��ی 
از فعالیت ه��ای اي��ن بخش در زمینه حمايت هم��ه جانبه از کودکان 
مبتال به س��رطان ارائه کرد و گفت: »داستان محك داستان عشق و 
نوع دوستی است. داستان مادری است که بیماری فرزندش را فرصتی 

برای ياری رساندن به همه کودکان مبتال به اين بیماری دانست و 

حضور ياوران محك در مراسم روز كودكان بهبود يافته

اخبار
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عش��ق اين مادر 22 س��ال در دل هزاران انسان عاش��ق جوانه زد و 
ريش��ه دواند و درخت محك را پربارتر کرد و اينك ثمره اين عش��ق 
را در وج��ود فرزندان بهبود يافته محك و 22 هزار کودکی که تحت 
حمايت اين مؤسسه هستند، می بینیم.« صديق نژاد در ادامه از بیش از 
دويست مددکار داوطلب محك که در شهرهای مختلف ايران در حال 
ارائه خدمات حمايتی به کودکان مبتال به س��رطان و خانواده هايشان 

هستند و از همه داوطلبان و نیکوکاران خیرانديش تشکر کرد.

مدال قهرمانی محک
مهمان بعدی که با حضور خود روی صحنه ش��ور و ش��عف وصف 
ناپذيری را به جمع همراهان محك هديه داد، س��عید نصیری فرزند 
قهرمان محك بود. س��عید نصیری، قهرمان جه��ان و فرزند بهبود 
يافت��ه محك که ب��ا وجود اينکه به دلیل بیم��اری يکی از پاهايش 
را از دس��ت داد، هرگز از تالش و امید به آينده دس��ت نکش��ید و با 
انگیزه ای مثال زدنی در ورزش وزنه برداری مراحل پیشرفت را طی 
کرد تا اينکه به مقام قهرمانی جهان رسید. سعید با مدالی در دست 
روی صحنه آم��د و در مقابل حاضران تعظیم کرد و همه همراهان 
به احترام افتخار آفرينی اش از جا برخاس��تند. مدال طالی کش��ور، 
مدال نقره بین قاره ای و مدال طالی جهان در رش��ته وزنه برداری، 

گوش��ه ای از افتخارات فرزند قهرمان محك است. سعید مدالش را 
به محك هديه کرد تا به نفع کودکان مبتال به س��رطان که روزي 

خود نیز يکي از آنها بود، به فروش گذاشته شود.

کاپیتان تیم ملی، همراه کودکان محک
همزمان با س��عید، کاپیتان فروتن و با اخالق تیم ملی روی صحنه 
آمد. جواد نکونام که کاپیتان تیم فوتبال کودکان محك نیز هست از 
حضور در جمع کودکان بهبود يافته و همراهان محك ابراز شادمانی 

و برای آنها آرزوی سالمتی کرد.

اولین فرزند خانواده بزرگ محک
کیان��ا، دختری که س��بب تولد محك، و روز تول��دش روز کودکان 
بهبود يافته محك اس��ت از اينکه به مناس��بت اي��ن روز خود را در 
آغوش صمیمی خانواده محك می بیند، هیجان زده بود. او که خود 
را اولین فرزند خانواده بزرگ محك می داند، پس از تش��کر از همه 
پزش��کانی که تخصص و تعهدش��ان باعث ش��د تا روزهای سخت 
بیماری او، سپری شود آرزو کرد، تا روزی که بیماری سرطان ريشه 
کن ش��ود، آغوش مهرورزان به روی بیماران و به خصوص کودکان 

مبتال به اين بیماری باز باشد.

 اخبار

سعيد نصيري كودك بهبوديافته و قهرمان جهان 
در كنار كاپيتان تيم ملي

پرده برداري از تنديس پروفسور پروانه وثوق
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کودکان محک، فاتحان بلندترین قله ها
پس از کیانا حمید دهقان قهرماني که قله اورس��ت را با عش��ق به 
کودکان مبتال به سرطان فتح کرد و پرچم محك را برفراز بلند ترين 
قله جهان افراش��ت گفت: »من در ش��ب آخر صع��ود کاماًل تخلیه 
انرژی ش��ده بودم و فقط از خدا خواستم که من را شرمنده کودکان 
محك نکند چون قول داده بودم که صعود اورس��ت را به بچه های 
مح��ك تقديم کنم. در واقع کودکان محك اورس��ت را فتح کردند 

نه من.«

نـوای عشـق از سرانگشـتان کـودک بهبـود 
یافته از سـرطان

نیما حافظیه، کودک بهبود يافته از س��رطان که اکنون دانش��جوی 
موس��یقی در دانش��گاه هنر اس��ت چند قطعه زيبا را برای حاضران 
نواخت و سپس کیانا همراه با کودکان بهبود يافته محك شمع های 
کیك اين جشن را به نیت سالمتی و بهبودی تمامی کودکان مبتال 

به سرطان فوت کردند. 

اهداي هديه تولد كيانا توسط كودكان بهبوديافته محك

در پايان مراسم دکتر ناصر عناصری مدير عامل اسبق محك اشعاری 
با مفهوم نوع دوستی و انسا نیت خواند. سپس مهندس احمد پور فالح 
از اعضای هیأت امنا محك از مديران شهرداری مهندس اسکندری، 
مهندس برادران، آقای دباغ، مهندس رضايی، سردار خمسه، مهندس 
شوشتری، آقای مینا خانلو و مهندس يزدانی به خاطر همراهی شان در 
خريد زمین س��اختمان شماره 2 محك و پیگیري اخذ جواز، تشکر و 
قدردانی کرد. در پايان يکتا احمدی زاده و غزل روزبهانی قطعاتی را با 

ويولون و ويولونسل نواختند.

مح��ك قدردان حضور هنرمندانی چ��ون لوريس چکناواريان، بهاره 
رهنما، پیمان قاسم خانی و خانواده نونهالی در جشن کودکان بهبود 

يافته محك است.
اين مراسم با حمايت مالی شرکت بازرگانی عدالت روشن برگزار شد 

که نیت انسان دوستانه ايشان را ارج می نهیم.

روزی برای قدردانی مهر و عشق
روز ک��ودکان بهبود يافته روز قدردانی اس��ت. مح��ك در اين روز 
قدردان همه عواملی اس��ت که طی اين س��ال ها کودکان مبتال به 
س��رطان را ياری کردن��د. قدردان لطف خداوندی اس��ت که دردها 
را می داند و عش��ق و مهر را در وجود انس��ان برای التیام هر دردی 
قرار داده اس��ت. عش��ق و مهری که 22 س��ال در تمامی لحظه ها 
و روزهای محك جاری بوده اس��ت. قدردان��ی به خاطر وجود تك 
تك ياوران نیك انديش. همه آنانی که از نخس��تین روز و نخستین 
خش��ت محك،  با دل هايی به وسعت دريا به ياری کودکان شتافتند. 
قدردان��ی از داوطلبانی که بزرگترين س��رمايه های محك هس��تند. 

قدردان��ی از پزش��کان، متخصصان و کارکن��ان که تعهد 
را همقدم تخصص ش��ان کرده اند. و قدردانی از دس��تانی 
که همیشه گرم اند و آماده فشردن دستان همنوعان شان. 
قدردانی از همه کس��انی که با تداوم قدم هايش��ان، راهی 
بزرگ را در آينده خواهیم پیمود تا رس��یدن به روزی که 
امید و آرزوی همه ما است. روزی که جشن بهبود يافتگی 

تمامی کودکان محك را برگزار کنیم.

اخبار
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سمینار باز آموزی پزشـکی قانونی و اخالق پزشکی در 
درمان سـرطان چهارشـنبه 18 دی ماه در بیمارسـتان 

فوق تخصصی سرطان کودکان محک  برگزار شد.

در اين سمینار که با همکاری ستاد مرکزی اداره آموزش و پژوهش 
پزش��کی قانونی استان تهران برگزار ش��د، مطالب تخصصی درباره 
مستند سازی پزشکی و پرستاری، پزشکي قانوني و همچنین اخالق 
در پزشکی توسط آقايان دکتر علیرضا کاهانی، دکتر جابر قره داغی، 
دکت��ر غالمعلی جعف��ری، دکتر امیر محمد مهاجرپ��ور، دکتر فرهاد 

رضوانی و دکتر فريد ابوالحسن قره داغی ارائه شد.

سـمینار بـاز آموزی پزشـکی قانونی و 
اخالق پزشکی در درمان سرطان

در اين همايش همچنین به تفصیل پیرامون موضوع قصور پزشکی 
و پرس��تاری و مباحث مرتبط با آن گفتگو ش��د. از ديگر مباحث اين 
س��مینار می توان به گواهی نويسی و مسئولیت های قانونی پزشکان 

در نوشتن گواهی های پزشکی و استعالجی اشاره کرد.

در اي��ن س��مینار که در آس��تانه روز جهانی س��رطان برگزار ش��د، 
گروه ه��ای هدف پزش��کان و پرس��تاران حضور داش��تند و به طور 
تخصصی به مباحث پزش��کی قانونی و همچنین اخالق در پزشکی 

پیرامون سرطان پرداخته شد.

مح��ك ق��دردان تمامی متخصص��ان و عالقه مندانی اس��ت که با 
حضور خود همراه محك در ارائه تجربیات و دانش تخصصی و گام 

برداشتن در مسیر بهبود مستمر هستند.
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مسـابقه والیبـال بین تیـم  کودکان بهبـود یافته 
محک و تیم والیبال خبرنگاران روز پنج شنبه 26 
دی ماه 1392 با هدف انسان دوستانه برگزار شد. 

خبرنگاران والیبالیس��ت پیش از ش��روع بازی به بازديد از مؤسس��ه 
خیري��ه و اقامتگاه محك رفتن��د. نازنین کودک 3 س��اله محك با 
شیرين زبانی با همه خبرنگاران دوست شد و محمد کودک 7 ساله 
محك اس��امی بازيکنان تیم ملی والیبال را برای يکی از خبرنگاران 

مي گفت.
پس از بازديد، مسابقه والیبال دوستانه و شادی بین کودکان محك 
و خبرنگاران برگزار ش��د.کودکان محك و خانواده هايش��ان همراه 
با تعدادی از کارکنان و داوطلبان محك تماش��اچی مس��ابقه بودند. 
نیلوفر 5 س��اله و سینای 3 ساله همراه با دوستان ديگرشان با فرياد 

شادی و هیاهو تیم محك را تشويق می کردند. 

بازی با س��وت داور ش��روع ش��د و هر توپی که از تور فرضی بازی 
عبور می کرد و بر زمین می نشست، صدای تشويق و شادی در سالن 
می پیچید. س��ت اول با نتیجه 15 ب��ر 12 به نفع کودکان محك به 
پايان رسید. ست دوم پر شور تر از ست قبل ادامه يافت. توپ دست 
به دست بین کودکان محك می چرخید. از علی به سهیل، از سهیل 
به محمد و از دس��ت محمد به زمین تی��م خبرنگاران. و باز صدای 
شادی بازيکنان و تماشاچیان بود که فضا را پر می کرد. نتیجه ست 
دوم مثل س��ت اول و به نفع کودکان همیش��ه قهرمان محك بود. 
در ست سوم هر دو تیم گل های بیشتری زدند و اين ست با نتیجه 

16 بر 14 پايان يافت.

در نهاي��ت بازی با نتیجه 3 بر صفر به نف��ع کودکان بهبود يافته 
محك و به نفع عش��ق و امیدی که خبرن��گاران به کودکان هديه 
کردند پاي��ان يافت و جام نوع دوس��تی به کودکان محك رس��ید. 
کودکان محك جام نوع دوس��تی را ب��ه تیم خبرنگاران هديه کردند 
ک��ه با عش��ق و مهر به هم نوع آم��ده بود تا لحظاتی ش��اد و پر از 
هیج��ان را به ک��ودکان مبتال به س��رطان هديه دهن��د و پهلواِن

 نیك انديشی شدند.

محك از تمامی فعاالن عرصه رس��انه که همراه اين مؤسس��ه در 
انعکاس اخبار و فعالیت ها و ارائه گزارش عملکرد به اعضای خانواده 
ب��زرگ حمايت از کودکان مبتال به س��رطان هس��تند، سپاس��گزار 
اس��ت و امید دارد با همراهی اين عزيزان ه��ر روز با خبر بهبودی 
تعداد بیش��تری از فرزندانش، ياوران همیش��گی خود را از ش��ادی 

مشارکت شان در نجات انسان ها مطلع سازد.
 

مسـابقه والیبـال جام 
نوع دوستي در محک

تيم واليبال خبرنگاران و تيم واليبال كودكان محك

اخبار
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اخبار

جشن تولد فرزندان متولد دی ماه محک در روزی پر از 
شادی و کودکی برگزار شد.

جش��ن های تولد، برنامه هر ماهه محك اس��ت که به همت بخش 
داوطلبان و خدمات حمايتی محك برگزار می شود. 

کودکان مبتال به س��رطان و والدين ش��ان، مهمانان اين جشن تولد 
ش��اد بودند. در اين روز کودکان بس��تری در بخش های بیمارستان 
محك جمع شدند و همگی با هم شمع های کیك تولد را با  صدها 
آرزوی خ��وب و پ��ر از امید فوت کردند. ک��ودکان  داخل اتاق های 
بخش هم در اين ش��ادی ش��ريك بودند. مددکاران محك جش��ن 
را ب��ه کنار تخ�ت های کودکان ک�ش��اندند تا ه��م��ه در کنار هم 

ش��ادی کنند، دس��ت بزنند و ترانه "تولدت مبارک" بخوانند. بعد از 
فوت کردن شمع ها، هر کدام از کودکان گوشه ای از کیك را بريدند 

و با کیك تولدشان عکس گرفتند.

محك قدردان همراهی ياورانی است که با حمايت مالی در برگزاری 
جش��ن تولد کودکان، همراه اين مؤسسه در فراهم آوردن لحظاتی 
لبريز از ش��ادی برای کودکان مبتال به سرطان بودند. به امید آنکه 
با همراهی تمامی انس��ان هايی که دغدغه های انس��انی و کمك به 
هم نوع دارند روزهايی پر از امید و ش��ادی را برای کودکان مبتال به 
سرطان در روزهای درمان رقم بزنیم تا کودک بودن را از ياد نبرند 
و تحق��ق بخش اين هدف باش��ند که "سـرطان پایان زندگی 

نیست."

جشن تولد دی ماه کودکان محک

كيك تولد كودكان متولد دي
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دانش آمـوزان مجتمع آموزشـی نیما یوشـیج در منطقه 
2 آمـوزش و پـرورش، یـک دسـتگاه وانت بـه محک 
اهـدا کردنـد. این یاوران کوچک نوع دوسـت با عشـق 
به دوسـتان کوچک  شـان در محک هر چند وقت یکبار 
بازارچه هـای خیریه ای در مدرسـه برگـزار می کنند و با 
جمـع کردن عوایـد این بازارچه ها تا کنون دو دسـتگاه 

وانت به محک اهدا کرده اند.

در مراس��ِم اهدای اين وانت مهندس آراس��ب احمديان مدير عامل 
مح��ك در جم��ع دانش آموزان مجتمع نیما يوش��یج حضور يافت و 
ضم��ن قدردانی از توجهی که والدين و مربیان اين کودکان در کنار 
آموزِش دانش و مهارت به پرورش روح و جنبه های زندگی انس��انی 
فرزندان اين آب و خاک دارند، گفت: »حمايت های درمانی و رفاهی 
محك از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هايشان و موفقیت های 
بیمارس��تان محك در عرصه يافته ها و مهارت های جديد پزش��کی 

در درمان س��رطان، تنها با مه��ر و حمايت های ياوران نیك انديش 
اين س��ازمان تحقق يافته و تداوم اي��ن حمايت ها در گرو همراهی 
ش��ما ياوران کوچك در آينده است. محك به حضور شما و تمامی 
همراهانش که نجاِت جان انس��ان ها را دغدغه زندگی خود کرده ايد 

افتخار می کند.«

يکی از اهداف همیشگی مؤسس��ه خیريه محك گسترش فرهنگ 
کمك ب��ه هم نوع و فرهن��گ امور خیريه در جامعه اس��ت. محك 
قدردان تمامی ياورانی است که با عشق و مهر به هم نوعانشان به 

مسئولیت های اجت��ماعی خود می انديشند
 و اين عشق و مهر را در کودکان شان

 نیز نهادينه می کنند.

اهدای وانــت  از طـرف دانش آموزان  
مجتمع آموزشی نیما یوشیج به محک

وانت اهدايي مدرسه نيما يوشيج

اخبار
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حضور همراهان در همايش طب درد در كودكان

اخبار

همایـش طـب درد در کودکان

دومین همایـش فوق تخصصی درد در کودکان با امتیاز 
بازآمـوزی 10 و 11 بهمـن مـاه در بیمارسـتان فـوق 

تخصصی سرطان کودکان محک برگزار شد.

اين همايش با هدف پايه ريزی و پیشبرد رشته درد، گسترش شاخه 
مديريت درد در کودکان و تبادل دانش و تجربیات متخصصان درد 
برای آشنايی و کاربرد علمی روش های کنترل درد در کودکان مبتال 

به سرطان برگزار  شد.

مهندس آراس��ب احمدي��ان، مدير عام��ل مؤسس��ه خیريه محك 
ضمن خوش آمدگويی به حاضران، پیرامون مس��یر جديد مؤسس��ه 
خیريه محك در ايجاد يك بیمارس��تان ف��وق تخصصی خیريه در 
حوزه بهداش��ت و درمان در ايران گفت: »قبل از بیمارستان محك 

هم تجربه بیمارس��تان های خیري��ه در ايران وجود داش��ته اما اين 
بیمارس��تان ها معمواًل به اين صورت بودند که خّیرين بیمارستان را 
ساخته و تجهیز می کردند و در اختیار وزارت بهداشت قرار می دادند 
اما محك نخس��تین و تنها بیمارس��تان خیريه در ايران است که با 
مشارکت های مردمی ساخته شده و با مشارکت های مردمی هم در 
س��طح فوق تخصصی اداره می ش��ود و بايد به اين توجه داشت که 
هزينه اداره هر س��ال يك بیمارس��تان تقريبًا معادل هزينه تأسیس 
يك بیمارس��تان است. در واقع بیمارس��تان محك تنها بیمارستانی 
اس��ت که درمان برای کودکان مبتال به س��رطان به صورت کاماًل 
رايگان در آن انجام می پذيرد. مش��ارکت های مردمی در مؤسس��ه 
خیريه محك منجر به ايجاد يك سازمان چند عملکردی شده است. 
س��ازمانی که در آن همزمان با برگزاری يك سمینار فوق تخصصی 
پزش��کی، توزيع کنندگان قلك های محك در س��طح شهر در حال 
جم��ع آوری عوايد اهدايی مردم هس��تند و در کنار آن هزينه درمان 
و حمايت از بالغ بر 8000 کودک مبتال به س��رطان در بیش از 32 
بیمارس��تان دانشگاهی و دولتی در سر تا سر ايران را تامین  کند که 
تمامی اين فعالیت ها تنها در س��ايه حضور همیشگی ياوران محك 

امکان پذير است.«

سپس دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارستان محك، دربارة رابطه مثال 
زدنی بیمار و کادر درمان در بیمارس��تان محك گفت: »در بیمارستان 
محك کارکنان و متخصصان بیمارس��تان هی��چ گونه رابطه مالی با 
بیماران ندارند و در محیطی سرش��ار از حس نوع دوستی تنها دغدغه 
درمان کودکان مبتال به س��رطان است. بیمارستان محك با تکیه بر 
فعالیت های حمايتی همه جانبه مؤسسه خیريه محك با خیال آسوده 
و ب��ا بهره مندی از باالترين س��طح دانش و تجهی��زات به امر درمان 
مي پردازد و همین باعث می شود که کودکان و خانواده هايشان، در اين 
بیمارستان دغدغه دارو و تجهیزات پزشکی  را نداشته باشند و به طور 

کامل تحت حمايت هاي درماني و رفاهي قرار گیرند.«

در اين همايش ک��ه با حضور حدود 65 نفر از اعضای هیأت علمی 
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دانش��گاه ها و بیش از 40 س��خنران برگزار ش��د، انجم��ن رژيونال 
آنس��تازی و درد ايران، انجمن بررسی و مطالعه درد ايران همراه با 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور  شرکت داشتند.
در روز اول اين همايش مباحثی چون اخالق در پزش��کی، پزشکی 
مبتنی بر ش��واهد در درمان دردهای س��رطانی کودکان، استفاده از 
راديو فرکوئنسی و لیزر در دردهای کودکان، روش های بی دردسازی 
پیش، حین و پس از عمل جراحی در کودکان، س��ندرم های ش��ايع 
کمر درد در کودکان، بی دردسازی هنگام شیمی درمانی در کودکان، 
استفاده از طب س��وزنی و بررسی روانپزشکی درد در کودکان مورد 

چالش قرار گرفت.

در روز دوم هماي��ش، دارو درمان��ی درد در ک��ودکان، نق��ش س��م 
بوتولونیوم در فلج های مغزی کودکان، اس��تفاده از سونوگرافی برای 
تش��خیص و درم��ان درد در کودکان، بررس��ی روش های کنونی و 
پیش��رفت های ص��ورت گرفت��ه در زمینه درد ک��ودکان، مراقبت از 
دردهای س��رطانی کودکان، دردهای لگنی در کودکان، سندرم های 

درد ناحیه ای پیچیده در کودکان نیز مورد بحث قرار  گرفت.

در اين همايش همچنین متخصصان داروسازی پیرامون مباحثی چون 
نقش فتاالت ها در ايجاد سرطان زايی و همچنین موارد پزشکی قانونی 

در درمان کودکان بحث و گفتگو شد.

با حمايت  همراهان همیش��گی محك و همکاری استادان گرانقدر 
گروه های مختلف پزش��کی از دانش��گاه های علوم پزشکی تهران، 
گی��الن، يزد، زابل، اصفهان و ش��یراز، بیمارس��تان فوق تخصصی 
محك برای دومین بار همايش��ی را در مورد درد در کودکان مبتال 

به سرطان برگزار    کرد.

محك از همه گروه های پزش��کی و پیراپزشکی و همچنین ياوران 
محترمی که در تبادل دانش نوين مرتبط با سرطان کودک با محك 
همکاری می کنند و همچنین از همه ياوران که حضور و حمايتشان 

منجر به نتايج علمی ارزش��مند می شود سپاسگزار است و همراهی 
ايشان را ارج می نهد.

همایش طب درد در کودکان
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جايزه ملي مبارزه با سرطان

 اهـدای جایــزه مـلـی مبـارزه با
سـرطان به محک

مؤسسـه خیریه محک »جایزه ملی مبارزه با سـرطان« 
را روز سـه شنبه 15 بهمن ماه در همایش روز جهانی و 

ملی سرطان دریافت کرد.

در اين همايش که در حاش��یه »  اولین کنگ��ره برنامه جامع کنترل 
س��رطان« در سالن همايش های صدا و س��یما برگزار شد، از چهار 
مؤسس��ه مردم نه��اد برتر در که زمین��ه حمايت از بیم��اران مبتال 
به س��رطان فعالیت می کنند، تقدير ش��د. تندي��س و لوح تقدير اين 
هماي��ش به س��عیده قدس بنیانگ��ذار و مهندس آراس��ب احمديان 
مدير عامل محك اهدا ش��د و همچنین لوح سپاس کمیسیون ملی 
يونسکو-ايران، به پاس تالش محك در عرصه مبارزه با سرطان به 
عنوان يك سازمان مردم نهاد و خیريه به اين مؤسسه تعلق گرفت.

يکی از دغدغه های همیشگی محك آن است که در کنار حمايت همه 
جانب��ه از کودکان مبتال به س��رطان و خانواده های آنها در زمینه های 
درمانی و رفاهی، در سايه آموزش و اطالع رسانی اين سازمان، بیماری 

تعداد بیشتری از کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده  شود.

ق��رار گرفتن اي��ن موضوع در بیانی��ه مأموريت مح��ك که  » اين 
سازمان با برنامه ريزی و سرمايه گذاری در حوزه آموزش پیشگیرانه 
و اطالع رس��انی می کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان اطفال در 
ايران مش��ارکت نمايد« نش��ان از اهمیت اين موضوع در اهداف و 

فعالیت های محك دارد.

محك ضمن سپاس از تمامی سازمان ها، متخصصان و انسان هايی 
ک��ه دغدغه کمك به بیماران مبتال به س��رطان را دارند، از تمامی 
ياورانی که با همراهی آنها توانس��ته بیش از 22 هزار کودک مبتال 
به س��رطان را تحت حمايت همه جانبه قرار دهد، سپاسگزار است؛ 
و باور دارد با تداوم اين همراهی هر روز ش��اهد موفقیت های بیشتر 
در فعالیت ه��ای س��ازمان مردم نهادی خواهیم ب��ود که بزرگ ترين 
س��رمايه  اش بهره مندی از اعتماد مردم اس��ت و ب��رای تحقق اين 

واقعیت تالش می کند که: سرطان پایان زندگی نیست...

اخبار
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بر اسـاس بیانیه چشم انداز، محک بر آن است که: "در 
سایه آموزش و اطالع رسانی این سازمان بیماری تعداد 
بیشـتری از کـودکان در مراحـل اولیه تشـخیص داده 
 شـود." همچنین در بیانیه مأموریت این سـازمان آمده 
اسـت: "محک با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه 
آموزش پیشـگیرانه و اطالع رسانی می کوشد در کاهش 

نرخ ابتال به سرطان اطفال در ایران مشارکت نماید." 

بر همین اساس به مناسبت 26 بهمن، روز جهانی سرطان کودک، با 
تکیه بر دانش پزش��کان بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان 
محك تالش ش��د تا با اطالع رس��انی و معرفی عاليم ش��ايع ترين 
س��رطان های کودک، در وبسايت مؤسس��ه و همچنین رسانه های 
کثیراالنتش��ار، در جهت آگاهي رس��اني به والدين و افراد جامعه در 

راستاي تشخیص زود هنگام سرطان کودکان گام بردارد. 

بديهي اس��ت که تش��خیص س��رطان کودک در مراحل اولیه ابتال 
مي تواند منجر به درمان هاي کم هزينه  و مؤثرتر شود. 

نکته مهم اينکه مطالب ذيل، عالئم عمومی بیماری بوده که وجود 
اين م��وارد الزامًا به معنی ابتال به اين بیماری نیس��ت و مراجعه به 

پزشك متخصص و انجام مراحل تشخیصی، ضروری می باشد.

معرفي برخي از شایع ترین سرطان هاي کودکان
   ALL )لوکمی لنفو بالستیک حاد(

معرفی:
شايع ترين س��رطان طب اطفال اس��ت و در مواقعی که بیماران در 

ريسك استاندارد باشند، پاسخ به درمان باالتر از 87% می باشد. در اين 
بیماری گلبول های سفید و سلول های خونی رشد غیر طبیعی دارند و 
به صورت نارس از مغز استخوان رها شده و کیفیت طبیعی سلول های 
خونی طبیعی مغز اس��تخوان را ندارند. در اين س��رطان س��لول های 

دفاعی )لنفوسیت ها( رشد و تمايز غیر طبیعی پیدا می کنند.

عالئم:
تب- ک��م خونی- خون ريزی از لثه و بین��ی - خون ريزی های زير 
جل��دی - درد و گاهی تورم مفاصل - بزرگ��ی کبد، طحال و غدد 
لنفاوی از عالئم ش��ايع اين بیماری اس��ت. اکث��ر بیماران با عالئم 
اولیه مشابه سرماخوردگی و عفونت های معمول مراجعه می نمايند و 
گاهی بیمار تنها عالئم بی حالی و خستگی زودرس دارد. بنا بر اين 
اگر عالئم با درمان های اولیه بهبود نیافت، می بايس��ت بررسی های 

تکمیلی زير نظر متخصص انجام شود.

درمان:
روش های درمانی اين بیماران ش��امل ش��یمی درمان��ی و در موارد 

خاص راديوتراپی است.

ویژه روز جهانی سرطان کودک

آگاهی رسانی عاليم شايع ترين
 انواع سرطان در كودكان

قهرمان مبارزه با تومور ويلمزقهرمان مبارزه با رتینوبالستوم

ALL قهرمان مبارزه با تومور مغزيقهرمان مبارزه با
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   تومور مغزی
معرفی:

تومورهای مغزی دومین تومور شايع طب اطفال است و در صورتی 
که در مراحل ابتدايی تش��خیص داده ش��ود، امکان کنترل و درمان 
موث��ر با درصد ب��اال وجود دارد. ش��ايع ترين آنها مدولوبالس��توم، 

اپانديموم، گلیوم و آستروسیتوم می باشد.

عالئم:
سردرد )به خصوص سردرد صبحگاهی( - استفراغ، اختالل در تعادل 
و راه رفتن- اختالالت رفتاری - تش��نج )به خصوص تش��نج مقاوم 
به درمان( از عالئم ش��ايع اين بیماری اس��ت. اين عالئم به عوامل 

متعددی از جمله محل تومور و سرعت رشد تومور بستگی دارد.

درمان:
روش های درمانی اين بیماران جراحی، راديوتراپی و شیمی درمانی 
است. جراحی جهت نمونه برداری وتشخیص نوع تومور و همچنین 

برای کاهش حجم تومور انجام می شود.

   رتینوبالستوم
معرفی: 

رتینوبالس��توم همان تومور چش��م اس��ت که تا قبل از يك سالگی 
بیشترين سن ابتال به اين نوع سرطان است. احتمال ابتال کودکانی 
که س��ابقه خانوادگ��ی رتینوبالس��توم در والدين ي��ا فرزندان ديگر 
خانواده وجود داش��ته، بیش��تر اس��ت. با توجه به اينکه تشخیص در 
مراحل ابتدايی بیماری نتايج درمانی بهتری دارد، پیش��نهاد می شود 
در خانواده هايی که س��ابقه اين بیماری وج��ود دارد، از تولد نوزاد تا 
يك س��الگی، معاينه کودک توس��ط پزشك متخصص چشم که به 

اين بیماری آشنا باشد انجام پذيرد.

عالئم:
ش��ايع ترين عالئم بیماری لك س��فید در مردمك اس��ت که باعث 

می ش��ود چشم درخشندگی بیشتری نس��بت به حالت عادی داشته 
باش��د. )مثل انعکاس نور فالش دوربین در مردمك( که تشخیص 
اين لك س��فید به راحتی توسط والدين امکان پذير است. از عالئم 
ديگر اين بیماری می توان به انحراف چشم، قرمزی چشم و اختالل 

بینايی اشاره کرد.

درمان:
روش های درمانی اين بیماران شیمی درمانی وريدی، تزريق داروی 
شیمی درمانی موضعی در چشم و گاهی راديوتراپی موضعی است. 
در موارد پیش��رفته برای نجات جان بیمار در مواردی نیاز به تخلیه 
چش��م وج��ود دارد و در برخی بیماران از پیوند س��لول های بنیادی 

استفاده شده که موثر واقع شده است.

  تومور ویلمز
معرفی:

تومور ويلمز شايع ترين تومور کلیه است که به طور معمول کودکان 
در 5 س��ال اول تولد به آن مبتال می شوند و امکان کنترل و درمان 

موثر در اين نوع تومور با درصد بااليی وجود دارد.

عالئم:
وجود توده در ش��کم – مش��اهده خون در ادرار – افزايش فش��ار 
خون و درد شکم از عالئم ش��ايع اين بیماری است. بنا براين توجه 
ب��ه هرگونه تغییر در وضعی��ت ادرار يا درد مبهم در ش��کم و توده 
می بايس��ت جدی گرفته ش��ود، زيرا تش��خیص زود هنگام بیماری 

باعث موففیت بیشتری در دوره درمان خواهد داشت.

درمان:
روش های درمانی اين بیماران جراحی، ش��یمی درمانی و راديوتراپی 
اس��ت. اولین مرحله درم��ان اين نوع بیماری، جراحی اس��ت که در 
تشخیص بیماری )بررسی آسیب شناسی( می تواند ياری رسان باشد.

ویژه روز جهانی سرطان کودک
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ویژه روز جهانی سرطان کودک

  نروبالستوم
معرفی:

يکی از ش��ايع ترين انواع س��رطان کودکان در يك س��ال اول تولد 
اس��ت. منشاء اين سرطان س��لول های عصبی بوده و از تومورهای 

شايع توپور است.

عالئم:
توده شکمی )که باعث بزرگی شکم می شود( – توده در قفسه سینه 
)که باعث تنگی نفس و سرفه مزمن می شود(- توده مغزی – توده 
در لگن – توده در ستون فقرات )که باعث اختالل حرکتی می شود( 
از عالئم ش��ايع اين بیماری است. ساير عالئم اين نوع سرطان، به 

محل اولیه شروع بیماری بستگی دارد.

درمان:
روش های درمانی اين بیماران ش��امل ش��یمی درمان��ی و در موارد 

خاص راديوتراپی است.

  رابدومیوسارکوم 
معرفی: 

س��ومین س��رطان تومورهای توپور در کودکان اس��ت و منشاء اين 
بیماری از سلول های بافت نرم )مانند سلول عضالت( می باشد.

عالئم:
عالئم اولیه اين نوع س��رطان، متفاوت بوده و به محل اولیه شروع 
بیماری بس��تگی دارد و معمواًل با نش��انه های توده در محل شروع 
بیماری و يا فشارهای ناشی از آن بر اعضا اطراف نمايان می شود. 
توده شکم و اختالل در ادرار نشانه درگیری مثانه – جلو آمدن چشم 
و انحراف نشانه درگیری ناحیه چشم، نمونه هايی از عالئم شايع در 

اين نوع بیماری است. 

درمان: 
روش های درمانی اين بیماران ش��امل ش��یمی درمان��ی و در موارد 
خ��اص راديوتراپی اس��ت. با توج��ه به اينکه در صورت تش��خیص 
بیم��اری در مراح��ل ابتدايی امید به بهب��ودی بااليی وجودی دارد، 
توصیه می ش��ود پس از مش��اهده عالئم اولی��ه در کوتاه ترين زمان 

ممکن مراجعه به پزشك متخصص و پیگیری انجام شود. 

تمامی اين س��رطان ها در مراحل اولیه ابتال با موفقیت بااليی قابل 
درمان مي باش��ند. بسیاري از کودکان بهبود يافته از سرطان محك، 
مبت��ال به انواع اين س��رطان ها بوده اند که با همراهي و مش��ارکت 
انس��ان های نیك انديش و دانش و تخصص پزش��کان بیمارستان 

فوق تخصصي محك، امروز در بهبودي کامل به سر مي برند.

محك همواره قدردان همه ياوراني است که در طول اين 22 سال، 
حضور و اعتمادشان، ياري کننده محك در اين راه پر فراز و نشیب 
بوده و با تکیه بر نوع دوس��تی و انديش��ه واالي انس��اني، قدم هاي 
بزرگ��ي در جهت بهبود و ارتقای کیفی��ت زندگي کودکان مبتال به 
س��رطان برداشته ش��ده اس��ت. به امید روزی که با پیشرفت دانش 
پزشکی و کنترل عوامل خطر س��از، جهان برای همیشه با بیماری 

سرطان خداحافظی کند.

قهرمان مبارزه با رابدومیوسارکومقهرمان مبارزه با نروبالستوم
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مراسـم روزی با محك در آسـتانه روز جهانی سـرطان 
كودک، جمعه 18 بهمن ماه در سالن همايش های مؤسسه 
خيريـه محك با حضور بيش از 300 نفر از ياوران محك و 
با حمايت مالی شركت جابون برگزار شد. تعهد هزينه های 
دارو و درمان حدود 300 كودک مبتال به سـرطان در طول 

يك سال حاصل اين مشاركت جمعی بود.

لحظاتی به دور از قيل و قال روز َمرگی
دكتر كرباسللی  زاده، رييس هيأت مديره محك به عنوان اولين 
سخنران اين مراسم، پس از خوش آمد گويی به ياوران هميشگی 

محك، صحبت های خود را با اين بيت حافظ آغاز كرد:

از قيل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
                              يك چند نيز خدمت معشوق و ِمی كنم

و به اين موضوع اشللاره كرد كه هملله افرادی كه امروز اينجا 
هسللتند، آمده اند تا خارج از قيللل و قال های روزمره، خدمت 
معشللوق كنند و در دنيايی به دور از روزَمِرگی ها، معنويت را 

تجربه كنند.

دكتر كرباسللی  زاده در ادامه سللخنانش به چهار محور اصلی 
فعاليت محك اشللاره كرد و گفت: »شللفافيت، پاسللخگويی، 
قدرشناسی و زيبايی شناسی چهار ركن اصلی محك هستند. 
نيكوكاران ما حق دارند بدانند و از ما سؤال كنند كه كمك های 
آنها كجا و چگونه مصرف شده است؟ آنان با مراجعه به سايت 
محك می توانند به طور كامل از ريز صورت های مالی و گزارش 
بازرس قانونی محك آگاه شللوند و محللك برای پايداری اين 
شفافيت تالش می كند. محك همواره قدردان حضور ياورانی 
است كه مشاركت ايشان چرخه سنگين درمان كودكان مبتال 

روزی با محك؛ روزی كه قهرمانان 
قهرمان می پرورند

حاضرين در مراسم روزي با محك

 گزارش
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به سرطان را هموار می كند و برای اين سازمان اعتماد اعضای 
بزرگ خانواده محك بزرگ ترين افتخار و سللرمايه اسللت كه 
موجب می شللود هزينه های سللنگين حمايت های درمانی و 
رفاهللی از كودكان مبتال به سللرطان تأمين شللود. در محك 
زيبايی های معنوی در اوج تبلور خود يعنی در درك مهربانی 

و نوع دوستی و وحدت تفكر و عمل تجلی پيدا می كند.«

مسـئوليت اجتماعی سازمان ها؛ يك ِدين است 
نه يك انتخاب

مهندس محمد علی سللعادتی، رئيس هيأت مديره شللركت 
جابللون كلله حمايت مالی برگللزاری اين مراسللم را به عهده 
داشت، پيرامون مسللئوليت اجتماعی سازمان ها صحبت كرد 
و گفللت: »با در نظر گرفتن قانون بقای انرژی در فيزيك، اين 
قانون قابل بسط به ثروت است و با تقسيم بندی سرمايه های 

يللك جامعه به سللرمايه های طبيعی، سللرمايه های انسللانی، 
سللرمايه های اقتصللادی و سللازمان های عام المنفعه می توان 
گفت كه همواره توليد ثروت، تبديل يك يا چند نوع سللرمايه 
به نوع ديگری اسللت. بنابراين ما نسبت به سرمايه هايی كه از 
آن ها به ثروت دسللت می يابيم مسئوليم و در واقع مسئوليت 
اجتماعی سازمان ها يك انتخاب نيست بلكه يك ِدين است.«

ارزش افزوده خدمات محك ثمرة مهر و اعتماد 
ياوران

در ادامه مراسللم مهندس آراسللب احمديان مديللر عامل به 
ارائلله گزارش عملكرد جامعی از فعاليت های مؤسسلله خيريه 

و بيمارستان محك پرداخت. 

احمديان ضمللن معرفی فعاليت های محك بر اسللاس بيانيه 
چشم انداز و مأموريت به ارائه گزارش وضعيت جاری سازمان 
پرداخللت و بلله اين نكته اشلللاره كرد كه رويكللرد محك در 
مديريللت فرآيندهللای كاری يك رويكرد سيسللتمی اسللت، 
كه ابتللدا نيازهای گروه هللدف كه همان كللودكان مبتال به 
سرطان هستند شناسللايی می شود، سپس برای جذب منابع 
برنامه ريزی می شللود و فعاليت های جلب مشاركت به منظور 

مهندس محمدعلي سعادتي مديرعامل شرکت جابون در مراسم روزي با محك

سخنراني دکتر جواد کرباسي زاده رئیس هیأت مديره محك

گزارش
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جذب منابع انجام می شللود. چون درمان بيماری سللرطان به 
هيچ وجه نمی بايست متوقف شده يا به تعويق افتد و محك با 
برنامه ريزی و سللرمايه گذاری در زمينه توليد عوايد می كوشد 
تا تداوم درمان اين كودكان را تضمين كند. محك همواره در 
حال نياز سنجی و برنامه ريزی در جهت تأمين نيازها است.«

مدير عامل محك با اشللاره به سلله حللوزه فعاليت محك در 
زمينلله خدمات حمايتی)خيريه(، درمللان و تحقيقات در اين 
گزارش از حوزه چهارمی كه اهميت ويژه ای در تحقق اهداف 
سلله حوزه ديگر دارد نام برد كه حوزه توليد عوايد است. وی 
گفت: »در سال 1392 از هر 1000 تومان عوايد محك، 159 
تومان به توليد عوايد و 841 تومان به طور مسللتقيم به گروه 
هدف يعنی كودكان مبتال به سللرطان تعلق گرفته اسللت اما 
بللر روی ايللن كمك ها ارزش افزوده ای كلله حاصل تجهيزات 
و زيرسللاخت ها، دانش تخصصی سازمان و تخصص حرفه ای 
نيروي انسللاني آن  اعم از درماني، حمايتي و پشتيباني است 
اسللتوار شده كه تنها با عشللق و معجزه محبت هزاران انسان 

نيكوكار امكان پذير است. 

وی در پايللان افزود با توجه به تعهد محك و چشللم انداز اين 
سللازمان برای تحقق مأموريللت و پيمودن مسللير تعالی در 
راستای چشللم انداز محك، در رونق، در ركود، در تحريم، در 
بحران و در اميد و درايت، هيچ كودك مبتال به سللرطانی، از 
فقر و ناتوانللی در پرداخت هزينه درمان فللوت نخواهد كرد. 
آنها هم اميدوارانه آينده را نگاه می كنند چون عليرغم رشللد 
هزينه هايللي مانند هزينلله دارو كه گاهی اوقات ما را بسلليار 
نگران می كنللد، خانواده بزرگ محك نيز هللر روز بزرگ تر و 
سللخاوت مندتر می شود و شعر در نظر گرفته شده براي امروز 

نيز حاكي از همين واقعيت است.

مشو غاقل ز اعجاز محبت        كه می آرد نشان قهرمانی

مدال قهرمانی برگردن ياوران محك
پللس از گزارش عملكرد نوبت به حضور همراهانی رسلليد كه 
مشاركت شللان قهرمان سللاز بوده اسللت. ياورانی كه روزی با 
كمك هايشان شرايط بهبودی “سعيد نصيری” قهرمان جهان 
در رشته وزنه برداری و هزاران قهرمان كوچك ديگر را فراهم 
كردند و اينك سللعيد آمده تا مللدال قهرمانی اش را به محك 
اهدا كند. سعيد نصيری مدالش را به سعيده قدس، بنيانگذار 
محك اهدا كرد. سعيده قدس در برابر قهرمانی فرزند برومنِد 
سللازمانی، كه خود 22 سللال پيش به واسللطه مهر و عشقي 
بی كران با همراهی انسللان هايی كلله دغدغه كمك به هم نوع 
دارند بنيان گذاشللت، سللر  تعظيم فللرود آورد. وی از تمامی 
انسللان هايی كه در سراسللر اين آب و خللاك برای حمايت از 

كودكان مبتال به سرطان تالش می كنند سپاسگزاری كرد.

هنرمند جوان،  ميالد كللی مرام  با تقديم تنديس دوازدهمين 
جشللوراه بين المللی تئاتر مقاومت كلله موفق به دريافت آن 
درمهرماه 1391 شللده بود همراهی خود را با كودكان محك 

به ثبت رسانيد.   سخنراني مهندس احمديان در مراسم روزي با محك
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سللجاد يعقوبی كه موفق به دريافت  مدال طالی مسابقات و 
المپياد اختراعات جهان در حوزه پزشكی سال 2013 ميالدی 
كشور آمريكا شده بود، لوح يادبودش را به محك هديه كرد تا 

نامش در گنجينه افتخارات ياوران محك ثبت شود. 

نامه كودكان در حال درمان محك به سعيد نصيری
در پايان اين مراسم محمدباقر، يكی از كودكان در حال درمان 
محك، نامه ای را كه كودكان برای سعيد نصيری نوشته بودند 
در حضور سعيد و ياوران محك خواند. نامه ای كه پر از عشق 

بود و اميد.

سالم عمو سعید
وقتی خاله های م��دداکری گفتند که یکی از کوداکن 
بهب��ود یافته، مدال طالی��ی آورده و مدالش را به محک 
داده، فک��ر کردیم تو هم اندازه مایی. اما وقتی عکس 
تو را دیدیم معلوم شد که ریش و سبیل داری و واسه 

همین فهمیدیم عمو س��عید هس��تی.
ما همیش��ه وقتی ایران مدال های ورزشی می گیرد، 

خوش��حال می ش��ویم اما این بار خیلی فرق داشت 
چون تو هم مثل ما بیماری سرطان داشتی و خوب 
شدی و تازه قهرمان هم شدی و معلوم می شود که 
ما هم می توانیم قهرمان بش��ویم.اصال تصمیم گرفتیم 
قهرمان بش��ویم ام��ا هنوز تصمیم نگرفتی��م قهرمان چه 
رش��ته ای. ام��ا محمد که تو اتاق 2 بس��تری اس��ت 
گف��ت که می خواهد مثل تو مدال طالیی وزنه برداری 

دنیا را بگیرد و یک عالمه قوی بش��ود.
م��ا خیلی دوس��تت داریم چ��ون هم فهمیدی��م که تو ما 
را دوس��ت داری و مدال��ت را به مح��ک دادی و هم 
باعث می ش��وی که ما و پدر و مادرمان بدانیم که چقدر 
می توانیم خوب ش��ویم. آنقدر که قهرمان بش��ویم و به 

مح��ک کم��ک کنی��م. 
باز هم پیش ما بیا و باز هم قهرمان بش��و و همه جا بگو 

که دوس��ت مایی.

اهداي مدال مسابقات و المپياد اختراعات به بنيانگذار محك

نامه كودكان محك به سعيد نصيري

گزارش
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حضور هميشگی هنرمندان
حضللور هنرمنللدان در برنامه هللای محك همواره نشللان از 
مسللئوليت اجتماعی اين بزرگوران دارد. لوريس چكناواريان، 
هوشنگ كامكار، صديق تعريف از جمله اين هنرمندان بودند 
كه با حضور خود به نوع دوستی رنگ و بوی هنر دادند. صديق 
تعريف هنگامی كه بر روی سن حاضر شد با خواندن آوازی از 

ابيات حافظ، بر فضاي معنوي برنامه افزود.

ماهیار چرمچي در حال کشیدن نقاشي پرتره سعید نصیري

ُحسنت به اتقاق مالحت جهان گرفت 
                             آری به اتفاق جهان می توان گرفت 

 هزينه درمان 300 كودک مبتال به سرطان 
ياوران محك در اين روز هزينه درمان ساليانه300 كودك را 

به عنوان درمان يار به عهده گرفتند.
محك ضمن قدردانی از همه ياورانی كه بار ديگر شللكوه نوع 
دوستی را به نمايش گذاشتند، اميدوار است همواره با رعايت 
اصل قدردانی و پاسللخگويی بتواند بللا حفظ و ارتقای اعتماد 
ياوران خود، به هدف خود نزديك و نزديك تر شود و در سايه 
حمايت هللای محك هيچ كودكی به خاطر فقر جان خود را از 

دست ندهد.
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بـا انجام اولين پيوند سـلول های بنيـادی برای درمان 
هپاتوبالستوم در ايران كه در بيمارستان فوق تخصصی 
سـرطان كودک محك تحقق يافت، كشورمان به جمع 
چهار كشـوری كه تا كنون در جهان موفق به انجام اين 

درمان شده بودند، پيوست.

افتخاری ديگر برای خانواده بزرگ محك
آرين، كودك يك سال و نيمه  محك كه مبتال به هپاتوبالستوم 
نوعی توموركبللدی نادر دركودكان اسللت، تحت عمل پيوند 
سلللول های بنيادی در بخش پيوند بيمارستان فوق تخصصی 
سللرطان كودكان محك قرار گرفت و پللس از گذراندن يك 
پيوند موفق روز شللنبه 28 دی ماه در ميان بدرقه پزشللكان، 
پرسللتاران، كاركنان محك و ياوران رسانه ای اين مؤسسه كه 
برای ارائه خبر اين موفقيت به تمامی انسان های نيك انديش 
بلله محك آمللده بودند مرخص شللد و در حالی كه در آغوش 

پدرش به بازيگوشی مشغول بود به شهر خود بازگشت. 

پيوند موفق هپاتوبالستوم از زبان پزشكان محك 
دكتر مهرور رئيس بيمارسللتان فللوق تخصصی محك، ضمن 
خوش آمدگويللی بلله حاضران، بلله دسللتاوردهای علمی اين 
بيمارسللتان اشللاره كرد و گفللت: » با توجه بلله هزينه هايی 
كلله درمان يك بيمللار مبتال به سللرطان دارد اگر پشللتوانه 

حمايت های مردم نبود اين دستاورها غيرممكن می شد.«
دكتر مهرور گفت: »در 50 سللال اخير تعريف و شيوه درمانی 
در سللرطان كودكان بسلليار تغييركرده و يكی از اين تغييرات 
در درمان تومورهای بسلليار بدخيم است. امروزه ما چهارمين 
كشوری هستيم كه به روش اتولوگ يكی از تومورهای بدخيم 
كبدی با نام هپاتوبالسللتوم را كه در كودكان بسيار نادر است 
درمان كرديم و گزارش و اطالع رسانی در زمينه فعاليت هايمان 

در محك را همواره وظيفه خود در قبال ياوران می دانيم.«
دكتللر اميرعبللاس هدايتللی، رئيس بخش پيوند سلللول های 
بنيادی بيمارستان محك گفت: »پيوند سلول های بنيادی در 
كنار شلليمی درمانی و راديوتراپی يكی از روش های اصلی در 

ترخیص کودک مبتال به هماتوبالستوم

بنیـادی سـلول های  پیونـد   اولیـن 
درمـان هپاتوبالسـتــوم در ایـران
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درمان بيماری سللرطان است. بخش پيوند سلول های بنيادی 
بيمارسللتان فوق تخصصی محللك از مهرماه 1390 به عنوان 
يك پايللگاه مرجع پيوند سلللول های بنيادی بللرای كودكان 
مبتال به سرطان در كشور افتتاح شد و اولين بيمار اين بخش 
در ارديبهشللت 1391 پذيرش شللد. تا كنللون بخش پيوند 
بيمارسللتان محك 53 بيمار از يك سال و نيم تا 25 ساله را 
تحت پيوند قرار داده است كه از اين تعداد 30 مورد پسر، 23 
مورد دختر، 31 مورد پيوند بيمار از خود )اتولوگ( و 22 مورد 
پيوند از فرد ديگر)آلوژن( با موفقيت انجام گرفته است و اين 
بخش توانايی انجام تمامی انواع پيوند سلللول های بنيادی از 

جمله مغز استخوان، خون محيطی و بند ناف را دارد.«

دكتر هدايتی ضمن تشللريح مراحل انجللام عمل پيوند برای 
آرين كللودك محك گفت: »با انجام ايللن پيوند موفق امروز 
كشور ايران به جمع سه كشور آمريكا، ايتاليا و ژاپن در درمان 
اين تومور بدخيم كبدی پيوست. پيش از اين نيز بخش پيوند 
بيمارسللتان محك موفق بلله انجام اولين پيوند سلللول های 

بنيادی برای درمان رتينوبالستوم)تومور چشم( شده بود.«

قدردانی از خانواده بزرگ محك
مهندس آراسب احمديان، مدير عامل محك در نشست خبری 
اين موفقيت پزشكی در جمع همراهان رسانه ای محك حاضر 
شد و از رسانه هايی كه همواره مسئوليت اجتماعی را در اولويت 
فعاليللت حرفه ای و تخصصی خود قرار می دهند سپاسللگزاری 
كللرد. احمديان اين موفقيت را به تمامی اعضای خانواده بزرگ 
محك كه بزرگترين خانواده حامی كودكان مبتال به سرطان در 
ايران هسللتند، تبريك گفت و از همراهی هميشگی و حمايت 
بی دريغشللان كه محك را در ارائلله خدمات درمانی و حمايتی 
و تامين هزينه های درمان سللرطان كودكان توانمند ساخته و 
همچنين موجب پيشرفت در زمينه پژوهش و دانش و مهارت 

پزشكی متخصصان محك شده قدردانی كرد.

مديللر عامللل محك گفللت: »ظرفيت جديدی كلله امروز در 
كشور در زمينه حمايت و درمان سرطان كودكان ايجاد شده 
حاصللل همراهی مردم و مشللاركت ياوران اسللت. تا چندی 
پيللش روال بيمارسللتان های خيريلله به اين منللوال بود كه 
نيكوكاران بيمارستان را می ساختند و تحويل وزارت بهداشت 
می دادند و معموالً اين بيمارسللتان ها درمانگاه هايی بودند با 
تجهيزات اندك برای درمان های سللرپايی كلله اداره آن ها را 
وزارت بهداشللت به عهده داشت. اكنون بيمارستان محك به 
عنللوان تنها مركللز فوق تخصصی در زمينه سللرطان كودك 
در خاورميانلله تمامی مراحل تشللخيصی و درمانی مورد نياز 
در درمان سللرطان كودك را زير يك سللقف ارئه می كند و با 
فعاليللت در زمينه پژوهش هر روز در جهت ترويج يافته های 
جديد علمی و توانمندی های موفق پزشكی گام بر می دارد و 
اميد دارد تا روزی با همراهی تمامی انسللان هايی كه دغدغه 
كمك بلله هم نوع را دارند هيچ كودك مبتال به سللرطانی نه 
تنهللا از فقر و عدم توانايللی در پرداخت هزينه درمان بلكه از 

اولين پيوند سلول هاي بنيادي در درمان هماتوبالستوم توسط پزشكان محك
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عدم توانمندی دانش پزشللكی نيز به دليل بيماری سللرطان 
فوت نكند.«

مؤسسلله خيريه محللك اين موفقيت را به جامعه پزشللكی و 
تمامی انسللان های نيك انديشی كه با قلمی يا قدمی يا درمی 
دغدغلله نجات جان هم نوعان خللود را دارند و حامی كودكان 
مبتال به سرطان در مسللير درمان هستند تبريك می گويد و 
تالش دارد تا با تكيه به اعتماد و مشللاركت ياوران روز به روز 
در مسير بهبود مستمر و ارتقای حمايت های درمانی و رفاهی 

از فرزندانش گام بردارد.
 

حضور اهالي رسانه براي بدرقه آرين از بخش پيوند محك

نشست خبري پيوند هپاتوبالستم
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محك تبلور عشق  خالصانه است
دكتـر احـد عاطف وحيـد، متخصص جراحـي عمومي 
و متولد 1 فـروردين 1324 تهران اسـت. وی در   سـال 
1342 تحصيـالت مقدماتـی خود را در رشـته رياضی 
به پايان رسـانيد. در سـال 1343 وارد دانشگاه شهيد 
بهشتي شد و به مدت 8 سال در رشته پزشكي تحصيل 
كرد. از سـال 1353 )1973( براي گذراندن تخصص به 
آمريكا رفت و دوره تخصصي جراحي عمومي را در مركز 
پزشـكي ويلمينگتون وابسـته به دانشـگاه جفرسون 
گذرانـد و مدت كوتاهي هم در آمريـكا در بخش ويژه 
جراحـي به طبابـت پرداخـت و از سـال 1357 كه به 
ايران بازگشته، مشغول كار جراحي در بيمارستان هاي 

شـهداي تجريش، طالقاني و بيمارسـتان مهر است. تا 
سـال 1367 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
بوده و در حال حاضر به عنوان مدير عامل بيمارسـتان 
مهر در همين بيمارسـتان مشـغول به كار است. دكتر 
عاطف وحيد در چند سـال اخير به عنوان عضو هيأت 

امنا در محك حضور دارد.
در خصوص دلیل انتخاب رشته جراحی و فعالیت 

در این زمینه توضیح دهید؟
از ابتللدا كه در دانشللكده بودم به جراحللي و كارهاي عملي 

عالقمند شدم. 

چه طور شد به ایران بازگشتید و پس از بازگشت 
چه کردید؟

در سللال 1357 )1979(، در بخش ويژه )آي سي يو( جراحي 
در مركز پزشللكي ويلمينگتون در آمريكا مشغول به كار بودم 
ولي مسللائل مربوط به روزهاي انقالب و خبرهايي كه از ايران 
و خانواده مي آمد، باعث شد كه تصميم بگيرم به ايران برگردم 
و در حالي كه بسللياري از كارهايم هنوز نيمه تمام مانده بود و 
دوره فوق تخصص را هم تمام نكرده بودم به ايران برگشتيم و 
كم كم در همين جا ماندگار شدم. از سال 1358 در بيمارستان 
شللهداي تجريش به عنوان جراح مشللغول بودم. بعد از آن در 
بيمارسللتان طالقاني حضور داشته و تا پايان جنگ يعني سال 

67 همان جا بودم.

شروع آشنایي شما با محک چگونه بود؟
بللا محللك از طريق آقاي دكتللر آل بويلله )از اعضاي هيأت 
امناي محك( آشللنا شللدم. آن موقع بيمارستان محك تازه 
در حال سللاخت بود كه دكتر آل بويه در مورد آن مسللايلي 
را مطرح كرده و مي فرمودند كه اين بيمارسللتان قرار اسللت 
بلله صورت اختصاصللي به درمان كودكان مبتال به سللرطان 
بپردازد و با تشللويق ايشان بود كه گاهي به محك مي آمدم 

گفتگـو بـا دکتـر احد عاطـف وحید 
عضو هیأت امناي محک
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و به عضويت هيأت امنا انتخاب شللدم.

شما به عنوان شخصي که سال هاست با محک 
از نزدیک آشنایید و در فعالیت های این مؤسسه 
مشارکت دارید، سیر تحول محک را از نخستین 
روزهاي حضورتان تا به امروز چگونه مي بینید؟  
سللير محك خوشبختانه يك سللير صعودي و رو به پيشرفت 
اسللت. در زمينه فعاليت های پزشللكي خدا را شللكر از روزي 
كه به خاطر دارم هميشلله امروز محك از ديروزش بهتر بوده 
و بلله اميد خدا فردايش بهتللر از امروزش خواهد بود. سللير 
پيشللرفت محك به نظر من در جهللت خوبي پيش مي رود و 
من هميشه فكر و آرزويم اين بود كه محك به مركز آنكولوژي 
اطفال در منطقه خاورميانه تبديل شللود كه امروز اين اتفاق 
افتاده و افرادي در بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان 
محك فعال هسللتند كه توشه علمي بااليي دارند و همين امر 
باعث شده است كه اين مركز هم از لحاظ تحقيقاتي و هم از 
لحاظ درماني به مركزي مهم و قابل توجه تبديل شللود. البته 
هرجايي كه با نّيت خير، پاك و صادقانه برپا شللود بي شللك 
با پيشللرفت رو به رو مي شللود. در هر سازماني كه افراد فقط 
به اهداف سللازمانی فكر كنند و كسللي نخواهد خودش را به 
تنهايي مطرح كند، حتماً پيشرفت هاي خوبي حاصل مي شود 

و اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در محك افتاده است.

وظایف هیأت امناي محک چیست؟
وظيفه هيأت امناي محك، سياسللت گذاري كلي محك است. 
هيأت امنا ابتدا سياست ها را تعيين و بعد هم آن ها را كنترل 
مي كنللد. تصويب تراز ناملله مالی محك و نظارت مسللتمر از 
طريق بازرس قانوني يا ساير فرآيندها هم وظيفه ديگر هيأت 
امناي محك اسللت. در حقيقت هيأت امنا عالي ترين مرجعي 
اسللت كه در محك حضور دارد و سياست كلي را برنامه ريزي 

و تعيين مي كند. 

محک را از نظر خود تعریف کنید؟
محك را از چند نظر مي توان تعريف كرد. يك تعريف اين است 
كه محك تبلور عشللق خالصانه اسللت عشللق همه افرادي كه 
عاشقانه در آنجا فعاليت دارند چه آن ها كه به صورت داوطلب در 
محك مشللغول اند و چه افرادي كه به صورت موظف در محك 
و در جهت پيشبرد اهداف محك كار مي كنند. واقعا اگر عشق 
و ايثار همه اين افراد نباشللد، محك نمي تواند به حياتش ادامه 
بدهد و اين به نظرم شللايد كامل ترين تعريف از محك باشللد. 

تبلور عشق خالصانه.

از نظـر شـما سـخت ترین روزهـاي محک چه 
دوراني بود؟

فكر مي كنم سللخت ترين روز، روزي بود كلله خانم دكتر پروانه 
وثوق را از دست داديم. هر چند كه من متأسفانه افتخار شاگردي 

ايشان را نداشتم ولي ايشان استاد معنوی خيلي ها بودند.

از ایشان در محک خاطره اي دارید؟
عالقه و عشللقي كه ايشللان به بيمللاران داشللتند مهم ترين 
ويژگي ايشللان بود. يعني وقتللي در محك بودند به هيچ چيز 
ديگري فكر نمي كردند. خانم دكتر وثوق چه در زماني كه در 
بيمارسللتان و در حال ويزيت كودكان بودند، چه در شللوراي 
پزشللكي و چه زماني كه به هيأت مديللره مي آمدند، فقط به 

فكر بيماران شان بودند.

و شیرین ترین خاطره شما در محک؟
اين كه بخواهم به يك خاطره خاص اشللاره كنم كار دشللواري 
اسللت اما وقتي از كودكاني كه در محك درمان شللده بودند را 
در جشللن ها و همايش هاي محك مي بينم كه به زندگي عادي 

بازگشته اند و شادند، بهترين لحظه هاي من در محك است.

فردا محك را چطور مي بينيد؟
فرداي محك، فرداي بسلليار روشني است چرا كه روح محك 
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همان روح عشللق و ايثار  مردمي اسللت كلله به محك كمك 
مي كنند. چلله خّيريني كه با مبالغ قابل توجه در كنار محك 
هستند و چه ياوراني كه گاهي  با مبالغ خيلي كوچك ولي با 
دلي بزرگ به ياري محك مي آيند و بي شللك با ادامه همين 
عشللق، خلوص و نيت پاك، آينده بسلليار روشللني در انتظار 

محك خواهد بود.

لذت بخش تريـن فعاليتي كـه در محك انجام 
داديد، چه بوده است؟ 

تللا به حال حس نمي كنللم كار مهمي در محللك انجام داده 
باشللم. من واقعا ايللن را مي دانم كه كاري كلله بتوانم بگويم 
كار مهمللي بوده بللراي محك انجام نللداده ام. در محك همه 
كساني كه كوچك ترين گامي برمي دارند كارهاي مهمي انجام 
مي دهند كلله من ميان اين همه كار بللزرگ نمي توانم مدعي 

انجام كار بزرگ و مهمي باشم.

يك پيام براي ياوران محك؟
ياوران محك نياز به پيام ندارند چون خودشللان به همه پيام 
مي دهنللد و تنها مي توانم بگويم كلله همين طور كه تا االن با 
عشللق به كودكان محك خدمت كردند، حضورشللان را ادامه 
دهنللد و نگذارند هيچ چيز آن ها را دلسللرد كند، براي اين كه 
محك متعلق به مردم اسللت و فقط براي گروه خاصي نيست. 
محك مؤسسه اي اسللت كه مردم خودشان آن را ساخته اند و 
خودشللان آن را سرپا نگه داشللته اند و از اين به بعد هم آن ها 
هسللتند كه تصميللم مي گيرند محك را چگونلله ارتقا دهند. 
كودكانللي كلله در محك درمان مي شللوند فرزنللدان همين 
مردم انللد. اميدواريم يللاوران محك همچنان حضور داشللته 
باشللند چرا كه قلب تپنده محك و روح محك همين ياوران 

محك هستند. 

و صحبتتان با کودکان محک؟
بللا كودكان محك فقللط بايد از اميد گفت. چللون بيماري كه 

اميدش را از دسللت دهد اقدامللات درماني و حمايتي در مورد 
او آن اثري كه بايد داشللته باشللد را ندارد. كودكان محك بايد 
هميشلله اميدوار باشللند. هم به كمك هاي خداوند و هم ياري 
مردم كه انشااهلل روزي فرا رسد كه اين بيماري ها ريشه كن يا 

درمان قطعي براي آنها پيدا شود.

یکي از فعالیت هاي محک براي چند سال آینده 
اطالع رسـاني و آمـوزش در جهـت تشـخیص 
زودهنگام بیماري سرطان در کودکان است. در 

این زمینه نظر تخصصي خود را بفرمایید؟
مسلللماً هميشه پيشللگيري ارزان تر، مفيدتر و كارايي اش از 
درمان بيشللتر اسللت. اصوالً در هر اجتماعي اطالع رسللاني 
يكي از الزاماتي اسللت كه در حل بسللياري از مشللكالت و 
حتللي جلوگيري از بللروز آنها نقش مهمللي دارد، مخصوصاً 
االن كلله دنيا از لحاظ ارتباطات كوچك شللده اسللت. مردم 
در هللر لحظه مي توانند با آن سللوي دنيا در تماس باشللند 
و اطالعللات مورد نيللاز را به دسللت آورنللد بنابراين اطالع 
رسللاني براي اجتماع مفيد اسللت و در اين مورد هم اگركار 
تخصصي و درسللت انجام شود بسلليار موثر خواهد بود چرا 
كه گاهي ارائه اطالعات اشتباه مي تواند گمراه كننده باشد. 
اگر اطالع رسللاني توسللط افرادي حرفه اي كه در آن رشته 
تخصللص دارند صورت بگيرد، بي شللك نتيجه خوبي خواهد 
داشللت و براي جامعه مفيد خواهد بود و تشللخيص زودرس 
باعث مي  شللود، درمان مؤثرتر باشد. وقتي كه بيماران ديرتر 
مراجعه كنند و درمان ديرتر شروع شود ممكن است درمان 

مؤثر واقع نشللود.

و حرف آخر؟ 
از كاركنللان، يللاوران و داوطلبانللي كلله در محللك زحمت 
مي كشللند و در حقيقت با عشللق فعاليت مي كنند و وقتشان 
كه بزرگ ترين سللرمايه آن هاسللت را صرف محك مي كنند، 

سپاسگزارم. 
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در مراسـم اختتاميه سی و دومين جشنواره فيلم فجر، 
ميالد كی مرام، برنده ديپلم افتخار نقش مكمل مرد در 
اين جشـنواره، جايزه خود را به كودكان تحت حمايت 

محك اهدا كرد.

اين هنرمند پيش از اين نيز تنديس جشللنواره مقاومت را كه 
نخستين جايزه اش در رشللته بازيگری بود، در مراسم روزی با 
محللك به كودكان مبتال به سللرطان تقديم كرد. همچنين در 
بازی واليبالی كه دی ماه 1392، بين تيم كودكان محك و تيم 
واليبال رسانه برگزار شد، ميالد كی مرام كاپيتان تيم محك بود.

مصاحبه با میالد کي مرام
ميالد كی مرام  4 ارديبهشت 1364 در بندر انزلی متولد شد. 
او در رشللته الكترونيك تحصيللل و بازيگري را با كالس هاي 

بازيگري مسعود كيميايي شروع كرده است. 

كي مرام در سللريال هايي چون هزار و يك شللب، شايد برای 
شللما هم اتفاق بيفتد، نابرده رنج و بچه های نسللبتاً بد ايفاي 
نقش كرده اسللت. همچنين در آثار سينمايي سوخته، ملكه، 
بللرف، عبور از مه و خط ويژه حضور داشللته كه ديپلم افتخار 
جشللنواره فيلم فجللر برای همين فيلم به ميللالد كي مرام و 

سپس كودكان مبتال به سرطان محك اهدا شد. 
 

نامه كودكان محك به ميالد كی مرام
عمو میالد سالم

ما امش��ب تو رو توی تلویزیون دیدیم که جایزه جش��نواره 
فجر گرفتی و جایزه تو به ما دادی. تازه خاله های پرستار 
گفت��ن ک��ه همین چن روز پیش هم ی��ه جایزه دیگه که 
قب��ال تو یه جش��نواره دیگه گرفت��ه بودیو به بچ��ه های محک 
دادی. ت��ازه اون جایزه ه��ه اولین جایزه اتم بوده. ما 
اولی��ن جایزه هایی که گرفتیمو خیلی دوس داریم و حتی 

اونو به مامانمون هم نمی دیم. 
آفرین که بلدی خوب بازی کنی و اینهمه هی جایزه 
م��ی گیری. بازم مثل چن��د دفعه ای که اومدی و با 
ه��م عکس گرفتیم بی��ا پیش ما تا بهم��ون بگی بازیگرا 
چج��وری م��ی تونن جل��وی اونهم��ه دوربی��ن و آدما 

بازی کنن. دوستت داریم عمو میالد هنرمند.
از ط��رف »زهرا، عل��ی، محمد باقر، نگین، س��ارا، پویا، 

سمانه« کوداکن محک.
به همين بهانه به گپ و گفتي دوسللتانه با كي مرام نشستيم. 
بازيگري كه نامه كودكان محك را از جايزه اسكار هم دلپذيرتر 

و شيرين تر مي داند.

با هنرمندان

ميالد كي مرام در كنار كودكان محك
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اولين بار چگونه با محك آشنا شديد؟
اوليللن باري كه نام محك را شللنيدم خيلي اتفاقي بود. راهی 
سفر بودم كه در يكي از رستوران هاي بين شهري با خانواده اي 
مواجه شدم كه شللرايط روحی خوبی نداشتند. از آنجايي كه 
به اطرافم خيلللی دقت مي كنم و اطرافيان و مردم برايم مهم 
هستند، به دنبال پدر خانواده از رستوران بيرون رفتم و دليل 
پريشللاني اش را پرسيدم كه پاسللخ داد: “بچه ام سرطان دارد. 
به تهران می روم كه در بيمارسللتان محك بسللتري اش كنم” 
با تعجب پرسلليدم آيا بيمارستاني در شللهر خودشان نيست 
كه نخواهند اين  همه راه تا تهران بروند و پاسللخ سؤالم نقطه 
شللروع محك در زندگي مللن بود. اينكلله در محك خدمات 
همه جانبه درماني و حمايتي به كودكان مبتال به سللرطان و 

خانواده هايشان ارائه می شود.

يللك بار هللم در بيمارسللتان شللهداي تجريش بلله يكي از 
مددكاران داوطلب محك برخوردم و وقتي دقت كردم متوجه 
شدم كه در حال مشللاوره دادن به خانمي است كه فرزندش 

مبتال به سرطان است. 

دانسللتن دربللاره محك برايم جالب شللد و شللروع كردم به 
تحقيللق و هللر چه كلله پيللش  مي رفتم محللك و كودكانش 
برايم دوست داشللتني تر مي شللد تللا اينكه براي بللار اول به 
محللك آمللدم. اول فكللر مي كللردم. محك هم يللك خيريه 
اسللت مثل همه خيريه هاي ديگر و بيمارسللتاني اسللت مثل 
همه بيمارسللتان هاي خيريه كه تالش مي كنند تا دردي كه 
كودكان و خانواده هايشان تحمل مي كنند كمتر شود و سعي 
مي كننللد بار هزينه هاي درمان را از دوش بيماران بردارند. اما 
بيشللتر كه با محك آشللنا شللدم ديدم محيط محك اصال به 
محيط بيمارستان شللباهتي ندارد. فضا و حس و حال محك 
چيللز ديگري بللود كه تا آن روز تجربه نكللرده بودم. اول فكر 
كللردم چون بار اولي اسللت كه با كودكان مبتال به سللرطان 
مواجه مي شللوم چنين حالي دارم اما واقعيت اين نبود. من و 

دلم در محك گير كرديم.

تفاوتي كه مي گوييد در چيست؟ 
در بيمارسللتان محك انرژي خاصي جريان دارد كه نمي دانم 
چيست. يك حال خوب كه اميدوارم هميشه حفظ شود. ياس 
و نا اميدي در كودكان مبتال به سللرطان نيسللت و بيش تر از 
حس بيماري حس عشللق در اين فضا جاري اسللت. آدم هاي 
محك يك رنگ خاصي هسللتند. يللك رنگ آرامش بخش كه 
هملله فضا و كاركنان و حتي در و ديوار محك را احاطه كرده 
اسللت. وارد محك كه مي شللوم انگار پا در يللك دنياي ديگر 

گذاشته ام.

 با هنرمندان

نامه كودكان محك به ميالد كي مرام
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شـما چند وقت پيش و در مراسم روزي با محك 
تنديسـي را كه در جشنواره مقاومت برنده شده 
بوديد به محك اهدا كرديد. دليل اين كار چه بود؟

من معتقدم همه آدم ها يك نگاه دل دارند كه به آن ها مي گويد 
ايللن كار را بكن و ان كار را نكن. اگللر به نداي درونت گوش 

كني، هر اتفاقي كه بيفتد، خودت پاسخگوي آن هستي.
دليللل انتخللاب جايزه مقاومت دو چيز بللود. يكي اين كه اين 
جايزه نخستين جايزه من در حوزه بازيگري بود كه همان طور 
كه بچه ها در نامه شللان نوشللته بودند، اولين جايزه ها معموال 
براي هر كسللي ارزش خاصي دارد و جور ديگري دوسللتش 
دارد. من دوست داشتم اين دوست داشتني ترين و خاص ترين 
جايزه ام را به كودكاني هديه كنم كه هم خاص هستند و هم 
دوست داشللتني. اين كودكان نماد مبارزه و مقاومت هستند 
و دليل دوم هم همين مقاومت بود. دوسللت داشللتم تنديس 

مقاومللت را به كودكاني هديلله كنم كه نماد مقاومت در برابر 
بيماري قرن هسللتند و شللكي ندارم كه پيروز اين مقاومت و 

مبارزه، محك و كودكانش هستند.

جايزه جشـنواره فجر را هم به كودكان  محك 
هديه كرديد. چرا اين تصميم را گرفتيد؟

از لحظه اي كه تنديس مقاومت را اهدا كردم با خودم فكر كردم 
و عهد كردم كه هرجايي كه حس كنم مخاطبي، شنونده اي يا 
بيننده اي دارم از محك و كودكانش حرف بزنم و كساني را كه 
به من نگاه مي كنند، يا صدايم را مي شنوند ترغيب كنم كه به 

محك و به كودكان مبتال به سرطان فكر كنند.

و اختتاميه جشللنواره فيلم فجر فرصتی بود برای عمل به اين 
عهللد تا در يك فضاي فرهنگللي كه مخاطبانش هم دغدغه  ام 

بودند از كودكان قهرمان محك بگويم. 

شللايد اگر اين اتفاق هر جاي ديگري هم مي افتاد، همين كار 
را مي كردم و اين كوچك ترين خدمتی اسللت كه مي توانم به 
اين كودكان بكنم. اين كه مِن كمترين در حالي كه بسللياري 
از بزرگان و اساتيدم روبرويم نشسته اند و صدايم را مي شنوند، 
از كودكان مبتال به سللرطان ياد كنم و از ديگران هم بخواهم 

كلله محللك را هميشلله در 
خاطرشان داشته باشند.

بچـه ها  نامـه  بـــه 
اشاره كرديد. حــس 
لحظـه اي كه دسـت 
خط كودكان محك را 
ديديد و نامه شـان را 

خوانديد چه بود؟ ميالد كي مرام در بيمارستان محك

با هنرمندانبا هنرمندان 
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خيلللي عجيب بود. صبح خللواب بودم و گوشللي موبايلم در 
حالت سكوت بود. بيدار كه شدم با اتفاق عجيبي مواجه شدم. 
گوشللي را نگاه كردم و ديدم بيش از 60 يا 70 پيام و چيزي 
در همللان حدود هم تمللاس دارم. اول با اصلي ترينشللان كه 
مللادرم بود تماس گرفتم و با شللوق به جايللزه فجر و محك 
اشللاره كردند. بعد از آن هم در فضللاي مجازي با نامه بچه ها 
مواجه شدم. اجازه بدهيد راجع به لحظه اي كه نامه را خواندم 
حللرف نزنم. فقط همين قللدر بگويم كه بزرگ ترين و بهترين 
جايزه زندگي ام را گرفتم و بهترين حال دنيا را تجربه كردم. تا 
يك هفته مسللت و مسخ اين نامه بودم و به صراحت مي گويم 

ارزش معنوي اين نامه برايم از جايزه اسكار هم بيشتر بود.

شما با هيچ رسانه اي در مورد اين جايزه و اهداي 
آن به محك گفتگو نكرديد. اين در حالي است 
كه بي شك رسانه هاي زيادي به سراغ برگزيده 

جشنواره فيلم فجر آمده اند. چرا؟
اگر قرار بود با رسللانه هايي كه بللا من تماس مي گرفتند، كه 
تعدادشللان هم كم نبود، گفتگو كنم قاعدتا بايد به هر كدام 
حرف تازه اي مي زدم و آن وقت وزن حرف هايم خيلي بيشتر 

از عملم بود و من اين را دوسللت ندارم. 

تعريف شما از مسئوليت اجتماعي يك هنرمند 
چيست؟

از نظر من هر انساني نسبت به جامعه پيرامونش مسئول است 
و در ايللن ميان هنرمندان هم مسللئوليت ويژه خود را دارند. 
من مسئولم كه اطرافم را خوب نگاه كنم. من بازيگر شدم كه 
تأثيرگذار باشم و اين مسئوليت را به همراه دارد. اين را بسيار 
می شللنويم كه بازيگران الگوي جامعه هسللتند. من مي گويم 
اين طور نيسللت. هر كسي نسبت به رفتاري كه انجام مي دهد 
الگوست. تك تك افرادي كه در جامعه مي توانند براي زيباتر 

با هنرمندان

شدن و دوست داشتني تر شدن پيرامونشان كاري انجام دهند، 
نسبت به آن كار مسئول اند.

به نظر من بعضي از افراد و سللازمان ها هستند كه براي بعضي 
كارها انتخاب مي شوند. تك تك كساني كه به هر شكلي پايشان 
به محك باز مي شود، انتخاب شده اند و حاال كه جهان آفرينش 
ايللن لطف را به من كللرده، من موظفم كه قدرش را بدانم. من 
بلله عنوان يك بازيگر بايد هر چه كلله از انرژي و حال خوب و 
حس شلليرين از مردم مي گيرم به آن ها پس بدهم و براي اين 
كار محك يكي از بهترين مكان هايي است كه سراغ دارم. محك 
متعلق به همه مردم و حس و حال آن هاسللت و ما نسللبت به 

حس و حال خودمان مسئوليم كه خوب نگهش داريم.

اگـر بخواهيد محك را به يكی از همكاران خود 
معرفي كنيد چه مي گوييد؟

هيللچ! وقتي حالش بد اسللت مللي روم سللراغش و مي گويم 
“ميخواي حالت خوب شه؟ پس پاشو بريم”

يك جمله برای كودكان محك؟
“شما از بيماری قوی تر هستين و شكستش می دين”
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وقتي توي كوچه خيابان و يا شهرهاي مختلف تابلوي زرشكي 
محك را مي بينم، جاي آشنا، اسمي آشنا، و خونه اي پر از مهر 
و محبت و عشللق را يادم مياره. وقتي محك ميام آدم هايي را 
مي بينم كه براي بچه هاشللون اونجا نيامدن مثل مادر من كه 
به خاطر من محك را شللناخت نيسللتند اونا بللراي ما بچه ها 

اونجا هستند فكر مي كنم اونا چه دل بزرگي دارن.

وقتي آدم هايي را مي بينم كه اصاًل نمي دانند محك كجاست و 
آنقدر با تعجب مي پرسند محك ديگه كجاست؟ آرزو مي كنم 
اونللا مثل مامللان من محك را نشناسللند مامانم ميگه محك 
جاي امن براي والدين بچه هاسللت. دقيقاً نمي دانم يعني چي 
ولي اينو مي دونم كه اين جاي امن مثل كوه دماوند سللربلند 
و بللا افتخللاره و بچه هاي زيادي از اونجا بللا بهبودي كامل تو 
جامعه هستند. كاش همه بدونند توي محك بچه ها با اميد به 
زندگي براي خوب شللدن تالش مي كنند كاش همه تابلوهاي 
شهرشللون را با دقت نگاه كننللد.كاش همه مثل مامان من با 
محك آشللنا نشللن كاش همه بخان يكبار تو زندگي يك كار 
خللوب انجام بدن كاش همه بدونند من ده سللال اسللت اين 
بيماري را دارم خيلي شللاد و سرحالم. كاش همه بدونند اگه 
محك نبود من هم نبودم كاش همه چشم هاشونو را بشورند 

و دوباره به زندگي نگاه كنند.

 علي ترابي

سالم بزرگتر ها

داستان کودک

براي حفظ شـيريني لحن كودكانه در داسـتان هاي نوشـته شـده توسط 
كـودكان محـك، از ويرايـش نگارشـي اين متون اجتناب شـده اسـت.
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سالم بچه ها

ب��راي م��ا ايراني ها س��ال نو يا عید، هم��راه با فصل به��ار، يکي از 
قشنگ ترين فصل هاي خدا شروع میشه. انگار همه چیز با هم تغییر 
مي کنه. يك س��ال بزرگ تر مي ش��یم. طبیعت عوض مي شه و شايد 

بعضي از انسان ها هم عوض بشن.

عی��د براي همه هم��راه خاطره هاي ش��یرين کودکیه. ش��ايد براي 
بزرگ ترها کمي دردس��ر و کار داش��ته باش��ه. اونها رو يه کم خسته 
کنه. مادرها رو يك جور و پدرها رو يك جور ديگه و همین باعث شه 

داستان کودک 

کمتر به اونا خوش بگذره. ولي براي بچه ها همیش��ه شیرين و پر از 
خاطره هاي رنگارنگه. مثل شکوفه هاي روي درختا. 

قشنگ ترين قسمت عید تعطیلي مدارسه که خیلي خوبه. مخصوصًا 
اگه تکلیف مدرسه نداش��ته باشي که روز سیزده به در مجبور بشي 

همه رو با هم بنويسي.

خوردن انواع شريني و شکالت و هیجان گرفتن عیدي که خیلي ِکیف 
داره و بچه ها خوشحال مي شن. مهم نیست مقدارش چقدر باشه. 

امیدوارم بچه ها وقتي بزرگ شدن اين خوشحالي رو فراموش نکنند و 
اين شادي رو به بچه هاي کوچك تر هديه کنند. بعضي از ما بچه هاي 
محك بايد عید رو توي بیمارس��تان باشیم. منم يك سال عید همراه 
مادرم سال تحويل توي بیمارستان يعني خونه دوم خودم بودم. شايد 
مثل خونه خودمون نبود ولي اونو هیچ وقت فراموش نمي کنم چون 
با يك عالمه دوس��ت هاي خوبم و پرس��تارهاي مهربون سال نو رو 
در کنار هم بوديم. هفت س��ین بزرگ و يك عالمه مهمون کنار هم 
بوديم. من هر س��ال ي��اد اون روز مي افتم. ياد روزهاي بهاري که با 

دوستاي محکیم روزهاي شیريني رو داشتیم.

همه روزهاتون بهاري بچه ها
علي ترابي

براي حفظ شـيريني لحن كودكانه در داسـتان هاي نوشـته شـده توسط 
كـودكان محـك، از ويرايـش نگارشـي اين متون اجتناب شـده اسـت.
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شـماره حسـاب هاي محك راچگونـه مي توان 
دريافت نمود؟

شللما مي توانيد شماره حسللاب هاي محك را از طريق شماره 
23540-021 و يا مراجعه به سايت محك دريافت نماييد.

آيا بخش قلك قبـل از مراجعة توزيع كنندگان 
براي تخليه قلك، با ياوران هماهنگي مي كند؟

توزيع كنندگان قلك فقط با  تماس و درخواسللت قبلي شللما 
جهللت جمع آوري و يا توزيع قلك مراجعه مي كنند و قبل از 
مراجعه موّزعين قلك، هماهنگي قبلي توسط همكاران ما در 

بخش قلك با ياوران انجام مي شود. 
 

در صورتي كـه درخواسـت دريافت يـا مراجعه 
براي گشـايش قلك محك را داشـته باشيم با 

چه شماره  اي تماس بگيريم؟
شللما مي توانيللد از طريللق شللماره تلفللن 23540-021 با 

كارشناسان واحد ارتباط با ياوران تماس بگيريد.

بـراي دريافت مجدد شـماره شناسـه خود در 
محك چگونه اقدام كنيم؟

شللما مي توانيد براي دريافت شللمارة شناسلله خود با شماره  
23540-021  واحد ارتباط با ياوران تماس بگيريد.

اعضا محك چگونه مي توانند درخصوص مبالغ 
واريـزي و پرداخت هـاي حـق عضويـت خود 

سواالت متداول
اطالعات كسب كنند؟

شما مي توانيد با ارسال پيامك خالي به شماره 200023540 
از ميللزان پرداختللي حللق عضويت خود مطلع شللويد و يا با 
شللماره تلفللن 23540-021 واحد ارتباط با يللاوران جهت 

كسب اطالعات الزم تماس بگيريد.

بـا  دربـارة  پيشـنهادهاي خـود  و  انتقـادات 
فعاليت هاي محك را چگونه مطرح كنيم؟

شللمللاره بلللا  تلللملللاس  در  ملللي تلللوانللليلللد  شللمللا 
23501180- 021 بخللش تضمين كيفيت محك، انتقادات و 
پيشللنهادهاي خود را مطرح كنيد.  اين واحد مشتاقانه آماده 
دريافت انتقادات و پيشللنهادهاي شللما براي بهبود روزافزون 

فعاليت هاي محك است.

بـه منظوردريافـت بَِنر تبليغاتـي محك جهت 
قراردادن در سايت شخصي يا سازماني با كدام 

واحد مي بايست تماس گرفت؟
شللما مي توانيد جهللت راهنمايي و دريافت بنللر تبليغاتي با 
شللماره 23501009- 021  بخللش ارتباط با يللاوران تماس 

بگيريد.

سواالت متداول
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