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دومین کنگرة خدمات حمایتی
کسب نشان طالی مدیریت پروژه توسط محک
دومین همایش مسئولیت اجتماعی در روز جهانی سرطان
رونمایی از ُقلک جدید محک

مؤسسة خيرية محك در طول  23سال فعاليت ،همواره با تكيه بر دو اصل قدرشناسي و زيبايي شناسي،
همسو با مناسبتهاي ملي و بينالمللي مرتبط با حوزه فعالیت خود تالش كرده است ،تا ضمن گرامیداشت
اين مناس��بتها ،نس��بت به همه افراد ،مؤسسات و س��ازمانهايي كه براي تأمين سالمتي و رفاه بيشتر
همميهنان عزيزمان ميكوشند ،ادای احترام نماید.
نمونههای�ی از ای�ن طرحه�ا را در این صفحه
مش�اهده می کنی�د .همچنی�ن عالقه من�دان
میتوانن�د ب�ا دنبال ک�ردن وب س�ایت محک،
تمامی طرحهای مربوط به مناسبتهای مختلف
را مشاهده کنند.
 8مهر ،روز جهانی ناشنوایان

 22مهر ،روز جهانی استاندارد

 23مهر ،روز جهانی نابینایان

 10آذر ،روز جهانی مبارزه با ایدز

 11آذر ،روز جوانان محک

 12آذر ،روز جهانی معلوالن

 14آذر ،روز جهانی داوطلب

محـک
سردبير :فرخ اميرفريار
مدير داخلي :صبا كامكار
دبير تحريريه :افسانه سمیعی
تحريريه :الهام انصاری  -افسانه سمیعی
همـکاران داوطلب این شـماره :دنیـــا آقاباقری
سروش اولیایی  -امیر حسین تقی زاده  -پگاه خوانساری
حسن خویی  -نگین دامغانی  -عرفان شفیعی  -زهرا مهدی
طراحی و صفحه آرايي :نرگس کاشف  -مهسا محمدزاده
تصويرسازي :نرگس كاشف  -سمانه یاسایی
ناظر چاپ :بهزاد انجالسی
عكاس :فائزه سعیدی
چاپ و ليتوگرافي :چاپ رواق66649644 /
تعدادي از ك�ودكان محك همكاران
كوچك اين خبرنامه هس�تند .ازاين
عزيزان سپاسگزاريم.
اين خبرنامه بر روي س�ايت محك
قابل مشاهده و ذخيره كردن است.

www.mahak-charity.org
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پيام بنيانگذار

پيام بنيانگذار
چراغ دريائي
شكرگزاريم كه عاقبت به يمن حمايت مردم ،خلوص نيت
و خردورزي س��ازماني ميثاقي كه با پروردگار داشتيم برآورده
ش��د .قرار ما با دوس��ت اين بود كه به ياري او دس��ت به كاري
زنيم تا غصه سرآيد و اينطور هم شد ،همگان شاهديم كه ديگر
در سراس��ر خاك پاك وطنمان خان��وادهاي كه فرزندي مبتال
به س��رطان در آغوش دارد غصه بیکسی ،بیپناهی ،بیپولی و
بیسرپناهی و در كالن شهر آواره بودن را نخواهد داشت.
اينك اما افقي ديگر پيش روي ما گس��ترده ش��ده كه گاه
خواب از چشمان ما مي ربايد .محك امروز فقط يك مؤسسه
خيريه نيس��ت .مح��ك همانند يك چراغ دريايي در س��احل
نجات رهجويان معرفت و عش��ق بي انتظار انس��ان به انسان،
به بالندگي ايس��تاده و نويد به فرداي روشن پس از طوفان را
وعده ميدهد و اميد گشودن گره كار مردم به دست مردم را
به تحقق رسانيده است.
با راهبري بر پايه علم و خرد جمعي ،همچنين با قرار دادن
سازمان به طور مس��تمر در معرض ارزيابي هاي گوناگون در
سطح سازماني ،ملي و بين المللي و توفيق به اخذ تاییدیههای
گوناگون در س�لامت و شفافيت و پاس��خگوئي ،امروز محك
نمونه اي ازمعجزاتي ميباشد كه مردم سرافراز اين مرز و بوم
در سايه اعتماد قادر به آفرينش آن ميباشند .علي رغم جنگ
و تحريم و نشيب و فرازهاي اقتصادي و غيره.

ام��روز مح��ك مفه��وم
مس��ئوليت ه��ر ف��رد در
مقابل سرنوش��ت خودش و
همچني��ن در برابر جامعه را
مطرح و ب��ه صورت عملي و
قابل لمس ترس��يم و ترغيب
مينمايد .امروز نس��ل جوان
مملكت با دقت روند فعاليت
محك و ساير س��ازمانهای
مردم نهاد مشابه را زير نظر
دارد تا جوان��ه هاي تازهاي از توانمنديهاي ش��هروندي را
باور نمايد .باوري كه بر توانايي ها و مس��ئوليتهاي فرد در
جامعه اس��توار اس��ت نه بر اشكال س��نتي و نافرجام مانند
ناراضي كنار گود نشس��تن ها و خردگیریهای منفعالنه .
از اين روس��ت كه مس��ئوليت ما امروز س��نگين تر از هر
زمان ديگر ميباش��د و گاه خواب از چشمانمان ميربايد .زيرا
ميدانيم هر خلل��ي در كارمان ،تلنگري بر پيكر باور گرانقدر
مردم است .تالش در اعتالء اين تنديس عزم انساني در سايه
آموختن بي وقفه ،در سايه نظارت دقيق ،شفافيت ،سالمت و
پاسخگويي امري بسي عظيم و واضح است.
ما به آن مقصد عالي نتوانيم رسيـــد
هم مگر لطف شما پيش نهد گامي چند
سعیده قدس
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سومين همايش بین المللی
‹‹مسئوليت اجتماعي شركتها››
سومينهمايش بين المللي “مسئوليت اجتماعيشركتها”
در  27بهمن ماه ( 16فوريه) س�ال جاري در محك برگزار
خواهد شد.

6

مؤسس��ۀ محك به عنوان يكي از پيش��گامان ترويج مفهوم
مس��ئوليت اجتماعي در ايران و در چارچوب برنامه راهبردي
س��ازمان؛ در س��ال  1387با همكاري انجمن صنفي طراحان
گرافيك ،نمايش��گاه بين المللي پوس��تر با موضوع مسئوليت
اجتماع��ي و س��رطان ك��ودكان را برگزار نمود .ب��ه دنبال آن
درس��ال ه��اي  1389و  1391ب��ه ترتي��ب اولي��ن و دومين
كنفرانس مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ها و سرطان كودكان
را ب��ا همراهي و حمايت ات��اق بازرگاني تهران برگزار نمود كه
جمعي از انديشمندان و مديران صنايع به بررسي این موضوع
از ابعاد و زواياي مختلف پرداختند .اينك پس از  6سال از آغاز
ترویج این مفهوم خرس��نديم كه در آس��تانه برگزاري سومين
كنفرانس بين المللي مسئوليت اجتماعي اين مفهوم كه حاصل
يك نگاه اس��تراتژيك به اداره بنگاه هاي اقتصادي اس��ت رشد
و توس��عه يافته و در كنار تش��كيل كميسيون هاي مسئوليت
اجتماعي در اتاقهاي بازرگاني و شوراي شهر سازمان مديريت
صنعت��ي نيز به تدوین اس��تاندارد ملي مس��ئوليت اجتماعي
ش��ركت ها پرداخته است .اميدواريم همان گونه كه در مقدمه
اولين برنامه اس��تراتژيك محك درس��ال  1386درج گرديده
اس��ت ،در تداوم كمك هاي خيرخواهانه كه در س��نت و آداب
قومي و اعتقادات ديني مردم س��رزمينمان ریشه دارد مفاهيم
نوینی همچون مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ها نيز به عنوان

مدلهاي مشاركت توسعه يابد و
جامعه از دست آوردهاي ارزشمند
آن بهره مند گردد.

اهداف همايش:

• ايج��اد آگاهي در خصوص مس��ئوليت اجتماعي ش��ركتها
و بررس��ي فوايد آن از تمامي جوانب (تاثي��رات درون و برون
سازماني همچون :توسعه پايدار ،جايگاه سازي و برندينگ ،باال
بردن بهرهوري و رضايت ذينفعان ،توس��عه ارتباطات ،تاثيرات
اجتماعي و ) ...
• تعريف و جذب پروژههاي مسئوليت اجتماعي شركتها در محك
• جلب توجه مديران بنگاههاي اقتصادي و مديران سازمانهاي
تصميمگيرنده وافزودن دیدگاه مس��ئولیت اجتماعی در کنار
وظیفه اصلی آنها که سود آوری است.
• ايجاد تصويري شايسته از روحيه مردمي ،همكاري و همراهي
ايرانيان در جامعه بينالمللي

محورهاي همايش:

• مسئوليت اجتماعي شركتها و برنامه جهاني گلوبال كامپكت
• نقش دولت در توسعه مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتها
• مسئوليت اجتماعي شركتها و توسعه پايدار اقتصاد ايران
• سالمت جامعه و مسئوليت اجتماعي شركتها
• استاندارد ملي مسئوليت اجتماعي شركتها در ايران
• نق��ش موسس��ات مردم نه��اد در ايج��اد و بهرهب��رداري از
فرصتهاي مسئوليت اجتماعي شركتها
• معرفي موارد موفق در حوزه مسئوليت اجتماعي شركتها
عالقه مندان به حضور در اين همايش میتوانند براي كس��ب
اطالعات بيشتر و هماهنگي با شماره تلفن 23501164تماس
حاصل فرمايند.

اخبار

رونمایی از فیلم «دوئت»
مراس�م رونمایی از نمایش فیلم كوت�اه «دوئت» به نفع
كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت محك برگزار شد.
اين مراس�م با حضور عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان
س�ینما و رس�انه جمعه  4مهر ساعت  19در سالن آمفی
تئاتر محک برگزار شد.
«دوئت» تاکنون حضور موفقی در جشنوارههای بینالمللی
داش��ته اس��ت که بخشی از آن عبارت اس��ت از :نامزد بهترین
فیلم كوتاه دربخش س��ینه فونداسیون جش��نواره كن ،2013
ت ویكمین دورة جش��نوارة
نامزد بهترین فیلم كوتاه در ش��ص 
فیلم كوتاه و مس��تند بلگ��راد  ،2014نامزد بهترین فیلم كوتاه
ت و هشتمین دورة جشنوارة فرایبورگ  ،2014منتخب
در بیس 
پنجاهو پنجمین دورة جش��نوارة فیلم كوتاه و مس��تند بیلبائو
 ،2013منتخب یازدهمین دورة جشنوارة  Tofifestلهستان
 ،2013منتخب بیس��ت و یكمین دورة جش��نوارة فیلم اوزو
ایتالی��ا  ،2013منتخب دوازدهمین دورة جش��نوارة چش��م
س��وم هن��د  ،2014منتخ��ب دوازدهمین دورة جش��نوارة
 Tiburonآمریكا  ،2014منتخب پنجمین دورة جش��نوارة
 Cine Hermosilloمكزی��ك  ،2013منتخ��ب دومی��ن
دورة جش��نوارة فیلمه��ای ایرانی س��یدنی  ،2013منتخب
جش��نوارة فیلم تصویر سال  ،1391نامزد بهترین كارگردانی
در ش��انزدهمین دورة جشن خانه سینما ایران ،برنده جایزه
بهتری��ن كارگردانی از جش��نواره فیلم كوتاه صدا و س��یما،
برن��ده جایزه بهترین تصویربرداری از جش��نوارة فیلم كوتاه
صدا و س��یما.

به امید آنکه با همراهی تمامی انس��انهای نیکوکار روز به
روز در مسیر گسترش حمایت ها از کودکان مبتال به سرطان
گام برداریم.

دی�دار پلیسهای مهربان با فرزندان
محک

پلیسهای کوچک محک
پلیسهای کوچک محک

در صبح روز  16مهر  ،1393کودکان بستری
در بیمارس��تان محک با ش��گفتی ،ترالی پر از
هدایایی را دیدند که پلیسهای یاور محک ،به
آن��ان هدیه دادند .فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه
ی��ک تهران و چند تن از هم��کاران همزمان با روز کودک در
بازدیدی از بیمارس��تان محک با ک��ودکان و خانوادههای آنها
دیدار کردند و با فعالیتهای محک از نزدیک آش��نا ش��دند.
محک قدردان تمامی یاورانی است که در فعالیتهای روزمره
خود اندیشه کمک به همنوع را از یاد نمیبرند.
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رونمای�ی از قل�ک جدی�د مح�ک در
شانزدهین بازار قلکشکان

علی فروتن در کنار قلک قدیم و جدید محک

در دومین روز ش�انزدهمین بازار قلکش�کان مؤسسة
خیریة حمایت از کودکان مبتال به س�رطان “محک” که
 17و  18مهرم�اه برگزار ش�د ،از قل�ک جدید محک در
جمع همراهان رسانهای ،یاوران ،داوطلبان ،هنرمندان،
ورزشکاران ،اعضای هیأت امنا و مدیره رونمایی شد.

تداوم اعتماد و مشارکت؛ سرمایه ارزشمند محک

8

در ابت��دای مراس��م دکتر فربود فره��ی عضو هیأت امنای
محک مق��دم مهمانان را خیرمقدم گفت و ضمن تبریک تولد
قلک جدید محک به تمام��ی همراهان گفت« :وظیفه محک
این اس��ت که با جلب مشارکت مردم نیکوکار به ارائه خدمات
همه جانب��ه درمانی و رفاه��ی به کودکان مبتال به س��رطان
همگام با اس��تانداردهای بینالمللی بپ��ردازد و اعتماد و تداوم
کمکهای نیکوکاران س��رمایه ارزشمند محک در تحقق این
وظیفه است».

اولی�ن قلک قاب�ل بازیافت با هزین�ه اندک ،حاصل
رویکرد سیستمی در سازمانهای خیریه

س��پس آراس��ب احمدیان مدیر عامل محک با اش��اره به
تالش این مؤسس��ه در جهت ایجاد آس��انترین و سریعترین
روشه��ای ارائه کمک به ک��ودکان مبتال به س��رطان گفت:
«قل��ک محک یک��ی از قدیمیترین و س��ادهترین روشهای
کمک به کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههای آنها است.
محک به عنوان پیش��گام نگاه سیس��تمی به فعالیتهای عام
المنفعه در ایران هم��واره تالش دارد تا با توجه به مقتضیات
روز و تغیی��رات زمان روشهای عملکرد خود را در راس��تای
ارائ��ه خدمات به کلی��ه ذیربطان از جمله ک��ودکان مبتال به
س��رطان و همچنین نیکوکاران ارتقا دهد .قلک سفالی محک
بیش از  20س��ال اس��تمهمان منازل اعضای خانواده بزرگ
محک به ویژه در ش��هرهای تهران و کرج بوده اس��ت و نقش
مهمی در تأمین هزینههای دارو و درمان داش��ته است .اینک
با افزایش توزیع قلک و نیازسنجی کارشناسی ،ایجاد تغییرات

اخبار
و تولی��د یک قل��ک جدید در کنار قلک س��فالی الزم به نظر
میرسید .محک به عنوان اولین موسسه خیریه به تولید یک
قل��ک قابل بازیافت ب��ا هزینههای تولید مجدد بس��یار اندک
اندیش��ید و این اندیشه را یکس��ال پیش به صورت آزمایشی
در پانزدهمین بازار قلک ش��کان مح��ک در قالب رونمایی از
قلک ک��ودک و نوجوان که نمونه کوچکت��ر قلک جدید بود
عملی کرد .اکنون با توجه به اس��تقبال یاوران کوچک محک
و خانوادهه��ا از قلک کودک و نوج��وان ،قلک جدید محک با
ویژگیهای مهمی چون :قابلیت بازیافت و هزینه تولید پایین،
وزن اندک و انتقال آسانتر برای یاوران تولید شده است و در
اختیار نیک��وکاران قرار خواهد گرفت تا گامی دیگر در جهت
توسعه ارائه خدمات به فرزندان محک برداشته شود».

تولد قلک جدید با حضور کودکان در حال درمان و
بهبود یافته محک

س��پس مراسم رونمایی از قلک جدید به دست تعدادی از
ک��ودکان در حال درمان و بهبود یافته محک و با همراهی دو
عروسک که لباس قلک سفالی و قلک جدید را بر تن داشتند
انجام ش��د .کودکان همراه دو قلکی که دوست خود میدانند
وارد شدند و در حالی که داوطلبان هنرمند محک موسیقیهای
ش��اد کودکانه اجرا میکردند ،شمع کیک تولد این عضو جدید
خانواده محک را به نیت سالمتی و بهبودی فوت کردند .پرستو
کودک  8ساله محک که مبتال به سرطان خون است در حالی
که دس��ت قلک جدید محک را در دس��ت داشت گفت « :من
آرزوم اینه که بچههای محک خوب بشن و بعدا ً که خوب
شدن هیچ وقت محک رو فراموش نکنن».
س��عید فرزن��د بهبود یافت��ه محک که امروز دانش��جوی
رشته کامپیوتر اس��ت گفت« :من آرزو میکنم همه دوستان
کوچکم در محک قهرمان مبارزه با س��رطان ش��وند .معموالً
وقتی بیمارها خوب میش��وند دوست ندارند خاطرات دوران
بیمارس��تان را به یاد بیاورند اما من و خیلی از دوستان بهبود

یافتة دیگری که میشناسم دلبسته محک و روزهایی هستیم
ک��ه با پایه س��رم در اتاق بازی و راهروه��ای محک با هم و با
مددکاران و روانشناسان بازی میکردیم چون در محک به ما
این باور داده شد که سرطان پایان کودکی نیست»...

محک قلکی در قلب مردم

عل��ی فروتن عموی فیتیلهای همه
بچهها هم در مراسم رونمایی از قلک
جدی��د دس��ت در دس��تان فرزندان
مح��ک حضور داش��ت و گف��ت« :در
ای��ن مراس��م دیدیم ک��ه محک یک
قلک جدید و یک قلک پیشکس��وت
دارد .ام��ا م��ن فکر میکن��م محک
قل��ک دیگ��ری را ه��م قبال س��اخته
اس��ت .قلکی در قلب تمامی مردم
ایران و تمامی انسانهای نیکوکار.
قلکی که به عش�ق کودکان مبتال
ب�ه س�رطان میتپد و ای�ن قلک
هرگز نمیشکند »....

آرزوی محک :جش�ن بهب�ودی همه کودکان مبتال
به سرطان

قل��ک جدی��د محک به همراه قلک س��فالی ،دوس��تان
مش��ترکی خواهند بود ک��ه با هم زیر س��قف محک همراه
روزهای پر فراز و نش��یب کودکان مبتال به سرطان در مسیر
درمان بوده و هم زیر س��قف خانههای خانواده بزرگ محک،
نمادی از عش��ق و مهر و همدلی هستند و در اختیار یاوران
نیک��وکار قرار میگیرند تا با روش��ی آس��ان و در دس��ترس
ق��دم در راه حمایت از کودکان مبتال به س��رطان بگذارند و
در مبارزه آنها با بیماری س��رطان تا رس��یدن به سالمتی و
بهبودی همگام ش��وند.
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اخبار

شهر موشها مهمان کودکان
مبتال به سرطان محک

مرضیه برومند ضمن بیان اینکه ارزش معنوی آثارش برایش
مهمت��ر از بازخورد اقتصادی آن اس��ت گفت‹‹:من از گذش��ته
عضوی از خانواده بزرگ محک بودم و از نظر من محک سازمانی
شگفتانگیز است و از حضور در محک به خود میبالم››.
منیژه حکمت ،محک را پیشگامی موفق در جلب مشارکت
عمومی دانس��ت که توانس��ته اس��ت با بهرهمن��دی از دانش و
آگاهی بنیانگذاران و مش��ارکت مردم به جایگاهی واال مطابق
با اس��تانداردهای جهانی دس��ت یابد .حکمت گفت‹‹ :من هم
عضوی از محکام و قلک محک قلک خانواده من است .به امید
آنکه بتوانیم امید به زندگی را برای کودکانمان تعریف کنیم››.

عوامل شهرموشها در کنار کودکان محک

“شهر موشها” همراه مرضیه برومند ،کارگردان و منیژه
حکم�ت ،تهیه کننده و جمع�ی از یاوران محک  3آبان
ماه به دیدن کودکان مبتال به سرطان محک آمدند.
 کودکان بس��تری در بخشهای مختلف بیمارس��تان فوق
تخصص��ی محک و ک��ودکان و والدینی که مهم��ان اقامتگاه
مح��ک بودند صبح ش��نبه خود را با تماش��ای فیلم “ش��هر
موشه��ای  ”2آغاز کردن��د و پس از آن دوس��تانی متفاوت
مهمان کودکان محک ش��دند و با آنها دیدار کردند .کودکان
محک باور نمیکردند موشهایی که ساعتی پیش ،مبارزه پر
از امی��د و همدلی آنها را در فیلم تماش��ا کرده بودند حاال پا
به اتاقش��ان گذاش��ته اند تا آنها را به خاطر مبارزه پر از امید
و استقامت با س��رطان تشویق کنند .کودکان همراه دوستان
هنرمندانشان ترانه “ما میتونیم ما میتونیم” را خواندند.
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م��ادر یک��ی از کودکان مح��ک به نمایندگ��ی از مادران
کودکان مبتال به س��رطان نامهای برای شهر موشها نوشت و
اس��را کودک  8س��اله محک نامه خود و دوستان کوچکش را
برای بچه موشها خواند.
امیدواری��م قهرمانان کوچک محک تحقق بخش این آرزو
باشند که‹‹ :سرطان پایان کودکی نیست››.

کپل و کپلک در بخشهای بیمارستان

اخبار

س�ومین همای�ش سراس�ری س�االنه
احیای قلبی ،ریوی

اس��ت و امکانات درمانی را مطابق با استانداردهای بینالمللی
در اختیار کودکان مبتال به سرطان میگذارد و در کنار آن به
امر پژوهش و تبادل اطالعات علمی در این زمینه میپردازد”.
وی در ادام��ه به دو بخش معرفی بخش کلینیک درد و بخش
پیوند س��لولهای بنیادی پرداخت و از تمامی حاضران جهت
مش��ارکت در انجام فعالیتهای داوطلبانه در محک دعوت به
عمل آورد.
 س��پس دکتر فرید ابوالحس��ن قره داغ��ی دبیر اجرایی به
آموزش آخری��ن پروتکل انجم��ن قلب آمریکا ب��رای احیای
بیماران دچار ایس��ت قلبی ،ریوی که در سال  2014ویرایش
شده اس��ت برای نخستین بار در بیمارس��تان فوق تخصصی
محک پرداخت.

سالن همایش های محک

سومین همایش سراسری س�االنه “احیای قلبی ،ریوی
پای�ه و پیش�رفته” بر اس�اس آخرین پروت�کل احیای
قلب�ی ،ریوی انجم�ن قلب آمریکا ،هش�تم آبان ماه با
حض�ور گروهه�ای پزش�کان عموم�ی و متخصص در
محک برگزار شد.
در ابت��دای همای��ش دکتر مردآوی��ژ آل بویه عضو هیات
امنای مح��ک و دبیر علمی همایش ضم��ن خوشآمد گویی
گفت“ :محک با اندیش��ه حمایت از کودکان مبتال به سرطان
بنا نهاده ش��د و درطول زمان با مشارکتهای مردمی از یک
خیری��ه کوچک به یک س��ازمان بزرگ در جه��ت حمایت از
کودکان مبتال به سرطان تبدیل شده است که تنها بیمارستان
فوق تخصصی س��رطان ک��ودک در خاورمیانه را نیز بنا نهاده

س��پس دکت��ر کریمی ن��ژاد رئیس مؤسس��ة نروژنتیک
ایران درباره خواستگاه علم ژنتیک در ایران سخن گفت“ :این
همایش که با پش��تیبانی محک برگزار ش��د و نشانگر تالش
هرچه بیش��تر تمام ارکان این سازمان برای بالندگی آموزش
و پژوه��ش در کنار درمان و حمایته��ای روانی و اجتماعی
ک��ودکان نیازمند اس��ت .م��ا امیدواریم با هم��کاری همهی
هممیهنان عزیزمان در همه رش��تهها پیش��گام باشیم و پیرو
راههای انس��انی و دانشمحور بزرگان محک همچون پرفسور
پروانه وثوق باشیم”.
الزم ب�ه ی�ادآوری اس�ت ک�هس�ومین همای�ش ملی و
سراسری طب درد در کودکان  16و  17بهمن ماه سال جاری
برگزار میشود.

ش��ورای پزش��کی و پزشکان بیمارس��تان فوق تخصصی
محک با برگ��زاری همایشهای علمی در حوزههای مختلف
مرتبط با س��رطان کودکان میکوش��د تا باالترین س��طح از
پاس��خگویی علمی ب��ه نیاز کودکان مبتال به س��رطان تحت
حمایت مؤسس��ه را فراهم آورد.
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اخبار

دانش آموزان یاور محک

دانش آموز یاور کودکان مبتال به سرطان

حضور قائممقام سازمان دانشآموزی وزارت آموزش
و پرورش در بيمارس�تان محك
در س��ال هاي گذش��ته مديران ،معلمان و دانشآموزان
م��دارس در مقاطع مختل��ف عالقمند ب��ه توزيع قلکهای
مح��ك در بي��ن دانشآم��وزان جه��ت تروي��ج ح��ركات
خيرخواهانه در بین آينده س��ازان س��رزمينمان بودهاند .با
حضور آقاي داوود روس��تا قائم مقام سازمان دانش آموزي
وزارت آموزش و پرورش و حمايت وزارت آموزش و پرورش
توافق گرديد كه سازمان دانش آموزي به عنوان نهادي كه
مس��أله تعلي��م و تربيت دانش آم��وزان در دو بعد علمي و
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اجتماعي را در دس��تور كار خ��ود دارد .از اين رو قلکهای
جديد محك در يك حركت مش��ترك با اين س��ازمان و در
صورت درخواس��ت دانش آموزان يا خانواده ها در مدارس
توزيع خواهد ش��د .همچنين مقرر گرديد در چارچوب اين
هم��كاري مديران؛ معلمان و دانش آموزان مدارس به طور
مستقیم از بيمارس��تان فوق تخصصي محك بازديد نمايند
و از نزديك ش��اهد نحوه ب��ه كار گيري كمك هاي اهدايي
خود در ارائه خدمت به كودكان مبتال به سرطان باشند.
اميد اس��ت دان��ش آموزان امروز و آينده س��ازان فردا
با مش��اركت در اين حركت نيكوكاران��ه اجتماعي؛ در كنار
آموخت��ن علم و دانش نگاه نيكوكارانه به جامعه را فراگيرند
و ترویج دهنده اين نگاه در آينده باش��ند.

اخبار
پاس��خ محمد مهدی کودک محک به نمایندگی از طرف
کودکان مبتال به سرطان:

نامه کودک محک به دوستانش

 نامه یکی از دانش آموزان پایه پنجم مدرسه امام حسین،
برای دوستانش در محک:
س�لام دوس��ت عزیزم ،من تو را خیلی خیلی دوس��ت
دارم .من دعا میکنم همیشه در زندگیتان موفق باشید.
من دعا میکنم حالتان خوب باش��د .من برای شما
پولهایی جم��ع کردهام تا بیماریتان خوب ش��ود .من
هم مثل ش��ما یک بچه مهربان هستم .شما مثل یک
دوس��ت و ب��رادر برای م��ن میمانید .من یک س��ید
هستم .برای ش��ما دعا میخوانم و به خواست خدا شما
خوب میش��وید .من ش��نیدهام بیماران وقتی دعا میکنند
برآورده میش��ود ،حاال که من برای شما دعا کردم شما
هم برای من دعا کنید پس��ر خوبی باشم ،سر الکس
خوب باشم .به خواست خدا دعای شما برآورده میشود.
من شما را خیلی خیلی دوست دارم.

 سالم دوست مهربان ،من تو را دوست دارم .من،
مامان و بابام همیش��ه برای همه بچهها دعا میکنیم که
حالش��ون خوب باشه و پس��رها و دخترهای خوبی باشند
و س��ر الکس هم شاگرد ممتاز باش��ند تا مامان و بابای
آنها خوش��حال بشوند .همیشه هم آرزو میکنیم که من و
دوس��تان توی محک حالمون خوب ش��ه و سرطان رو
شکس��ت بدیم .من مطمئنم تو دوست مهربونی هستی.
خوش��حالم که امروز ب��ا آقا معلم��ات و آقا مدی��ر و ناظمهات
اوم��دی مح��ک و مهمون ما ش��دی .خیل��ی خوبه که
ی��ه مق��داری از پول ت��و جیبیه��ات رو ت��و قلک محک
میریزی .مواظب خودت باش  .خدا کنه همیش��ه سالم
و خوب باشی.
امیدواری��م در کن��ار دانش آموزان س��رزمینمان بهبود
کوداکن مبتال به سرطان را جشن بگیریم.
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اخبار

حضور محک در
مراسم هفته جهانی کارآفرینی
ب�ا دعوت دانش�كده كار آفريني دانش�گاه تهران مدير
عامل محك در پانل تخصصي كار آفريني مراسم هفته
جهانی كار آفريني ( )Gewشركت نمود.
در روز هاي  29و  30آبان ماه و به مناسبت هفته جهانی
كار آفريني دانشكده كار آفريني دانشگاه تهران با هدف ترويج
و اش��اعه فرهنگ كار آفريني مراسمي را برگزار نمود .در اين
مراس��م كه با همكاري انجمن علمي دانشجويي الكترونيكي
كار آفريني كانون دانش آموختگان دانشكده كار آفريني و با
ش��عار “با اشتراك ايده ها ؛ به جامعه جهاني بپيوندند”برگزار
ش��د .يك پانل تخصصي با حضور مديران سازمان هاي موفق
حوزه كس��ب و كار برگزار گرديد كه شركت كنندگان در اين
پانل به ارائه تجربيات تخصصي يا سازماني خود در حوزه كار
آفريني پرداخته و به س��واالت دانشجويان و مدعوين در اين
زمينه پاسخ دادند.
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مدير عامل محك در اين مراسم ضمن اشاره به تفاوتهای
محك با س��اير دعوت كنندگان كه فعاالن در حوزه كسب و
كار هستند به ارائه تاريخچه تشكيل موسسه محك پرداخت
و با تش��ريح نقش و جايگاه سازمانهای مردم نهاد در عرصه
جامع��ه مدني و جايگاه محك در س��رطان اطفال در ايران به
موفقيت ها و دس��تاوردهاي ملي و بين المللي این مؤسس��ه
اشاره نمود .در پايان مدير عامل محك از اساتيد و دانشجويان
دانشكده كار آفريني دعوت نمود تا با مراجعه به اين موسسه
از سواالت تخصصي توليد شده در چارچوب فعاليت هاي اين
س��ازمان آگاه شوند و با انتخاب اين سواالت با عنوان موضوع

تخصص��ي در پايان نامه هاي خ��ود تحقيقات كاربردي انجام
دهند كه نتايج آن بخش به حل مسايل حوزه كسب و كار بر
اساس رويكرد هاي علمي منجر خواهد شد.

کوچکتری�ن غارنورد ایران ،حامی
ک�ودکان مح�ک

غارنورد کوچک در غار

کوچکترین غارنورد ایران ب�ا هدف حمایت از کودکان
مبتال به سرطان غار “پراو” واقع در استان کرمانشاه را
در مهر ماه امسال پیمایش کرد.
این غار با عمق  730متر یکی از س��ختترین ،سردترین
و عمیقترین غارهای ایران اس��ت .ضم��ن قدردانی از تالش
این کودک ورزش��کار و خانوادهاش که اندیش��ه نوع دوستی
را به وی آموخته اس��ت امیدواریم روزی برسد که بتوانیم در
کنار یکدیگر جش��ن بهبودی تمام کودکان مبتال به سرطان
را برگزار کنیم.

اخبار

نمایندگانمحک،درکنگرهجامعهبینالمللی
سرطان کودک ()SIOP - ICCCPO

چه�ل و شش�مین کنگره جامع�ه بینالمللی س�رطان
ک�ودک ( ) SIOPب�ا حض�ور پزش�کان ،متخصص�ان و
مش�ارکت کنندگان در فعالیتهای بشردوستانه حوزه
س�رطان اطفال  22تا  25اکتبر برگزار شد .این کنگره
همچنی�ن میزب�ان طیف وس�یعی از ذیربط�ان مرتبط
با س�رطان کودک از جمل�ه والدین ک�ودکان مبتال به
س�رطان ،کودکان بهبود یافت�ه  ،ICCCPOمتخصصان
حوزه سالمت ،دانش�مندان و صاحبان صنایع پزشکی
و درمانی بود.
س��عیده ق��دس ،بنیانگ��ذار و عضو هیأت امن��ا و مدیره
مؤسس��ه محک و عضو کمیته منطقهای آسیایی  ICCCPOو
دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارس��تان محک و فوق تخصص
خ��ون و آنکولوژی ک��ودکان به عن��وان نماین��دگان محک
در ای��ن کنگره حضور داش��تند .طی نشس��ت  SIOPدکتر
مه��رور به تب��ادل اطالع��ات و تجربیات بیمارس��تان محک

در خص��وص حمایت و درمان کودکان مبتال به س��رطان با
هم��کاران متخصص خود در این ح��وزه پرداخت .هم چنین
س��عیده قدس در کنگره  ICCCPOبه ارائ��ه مقاله پیرامون
موضوع “مس��ئولیت اجتماعی در محک” پرداخت .حضور در
ای��ن کنگره بینالمللی و به اش��تراک گذاش��تن به روزترین
یافتههای علمی مرتبط با حوزه س��رطان کودکان بیش��ک
تأثیر به سزایی در ارتقای سطح کیفی درمان کودکان مبتال
به سرطان خواهد داشت.
در حاش��یه این کنگره ،س��مینار کنفدراس��یون والدین
ک��ودکان مبت�لا ب��ه س��رطان  ICCCPOنیز برگزار ش��د و
مش��کالت و عوارض درمان و جنبهه��ای روحی و اجتماعی
این عوارض مورد بررس��ی قرار گرفت و راهکارهای کاربردی
برای انتخاب مناس��بترین برخورد در مسیر درمانی بیماران
مطرح گردید.
ای��ن موسس��ه ضمن قدردانی از
کلیه دست اندرکاران این کنگره که
برای تحقق اهداف انساندوس��تانه
و خدم��ت به جامعه بش��ری تالش
میکنن��د ،خرس��ند اس��ت ک��ه با
ش��رکت در ای��ن کنگ��ره توانس��ته
اس��ت از فرصت بح��ث ،تبادل نظر،
تجرب��ه و یادگی��ری در حوزهه��ای
مختلف مرتبط با بیماری س��رطان
کودکان بهرهمند ش��ود و در مسیر
ارائه باالترین س��طح کیفی خدمات
درمانی و رفاهی مطابق با استاندارد
و دان��ش روز جهانی به فرزندان این
مرز و بوم گام بردارد.
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دریافت نشان طالی انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه  IPMAتوسط محک

برگ�زاری کنفرانس مطبوعاتی ب�ا موضوع “محک،
اولین و تنها فینالیست جایزه تعالی مدیریت پروژه
در حوزه سازمانهای مردمنهاد در جهان”

مح��ک ب��ه عن��وان اولی��ن مؤسس��ة مردمنه��اد در
جه��ان تنها فینالیس��ت جای��زه تعال��ی در بخ��ش مدیریت
پ��روژه در ح��وزه س��ازمانهای مردمنه��اد در جه��ان
از سوی سازمان بینالمللی مدیریت پروژه ( )IPMAشده است.

 محک در راستای عمل به مسئولیت اطالع رسانی شفاف و
پاسخگو در خصوص عملکرد و دستاوردهای این سازمان مردم
نهاد به یاوران ،کنفرانس��ی مطبوعاتی پیرامون این افتخار ملی
را روز یکشنبه  6مهر با حضور فعاالن حوزه رسانه برگزار کرد.

برنامه توس�عه دوس�اله  1391-1392موسس�ه خيريه
محك به صورت داوطلبان�ه در ارزيابي جایزه موفقیت
پ�روژه 1س�ال  2014انجم�ن بي�ن الملل�ي مديري�ت
پروژه( 2)IPMAش�ركت نمود و ضم�ن ورود به مرحله
فينال موفق گرديد در ارزيابي نهايي نشان طال در حوزه
پروژههای بشردوستانه بینالمللی 3را اخذ نمايد.
اي�ن جايزه در نشس�ت س�االنه  IPMAك�ه در  8مهر
(30س�پتامبر) در ش�هر روتردام كش�ور هلن�د برگزار
گرديد به نماينده محك اهداء شد.
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انجمن بين المللي مديريت پروژه ( )IPMAاز سال  2013به
ارزيابي پروژه هاي س��ازمان هاي غير دولتي در حوزه اي تحت
عنوان پروژههای بشردوستانه بینالملل مي پردازد .اين پروژهها
بايد با اتكاء به كمك هاي بش��ر دوس��تانه توسط سازمانهای
غيردولتي انجام شده باشد و در تطابق با اصول ده گانه معاهده
جهانی  Global Campactسازمان ملل متحد باشد.
2- International Project Management Association

ش�فافیت و پاسخگویی مس�ئولیت محک در قبال
یاوران

در ابتدای این کنفرانس دکتر جواد کرباس��ی زاده رئیس
هیأت مدی��ره محک ضمن خی��ر مقدم به یاوران رس��انهای
این س��ازمان ،اخذ جای��زه  IPMAرا افتخار دیگری برای این
موسس��ه مردم نهاد دانس��ت که مرهون اعتماد ،مش��ارکت،
ت�لاش و درایت اعض��ای خانواده بزرگ محک اس��ت .رئیس
هیأت مدیره محک گفت‹‹ :برنامه استراتژیک موسسة خیریة
محک بر محور چهار ارزش اصلی این سازمان یعنی شفافیت،
پاس��خگویی ،قدرشناسی و زیبایی شناس��ی استوار است که
بیانی��ه دیدگاه و مأموریت موسس��ه ترجمان این چهار ارزش
است .بر اساس اصل شفافیت بزرگترین سرمایه محک اعتماد
یاوران اس��ت که این س��ازمان مردم نهاد با عملکرد ش��فاف
خود و به رؤیت گذاش��تن نحوه مص��رف منابع برای حمایت
از کودکان مبتال به س��رطان این س��رمایه ب��ا ارزش را حفظ
می کند و این امر منجر به تداوم و گس��ترش جلب مشارکت
مردمی در راس��تای پ��روژه های توس��عه ای و اجرایی محک
میشود .پاسخگویی از دیگر ارزشهای اصلی حاکم بر محک
1-Achievement Award
3- Internationally Funded Humanitarian Aid Project

اخبار
گزارش
اس��ت که این سازمان خود را موظف میداند در قبال تمامی
ذیربط��ان رعایت کند و برای برطرف ک��ردن هرگونه ابهامی
پیش قدم ش��ود و یا پاسخگوی هر پیشنهاد و انتقادی باشد.
تالش برای ایجاد ارتباطی سرش��ار از احترام و س��پاس محور
اصل قدردانی است .در محور زیبایی شناسی نیز محک با باور
این کالم موالنا که “چون ش��دی زیبا به آن زیبا رسی” تالش
دارد ارتباطی یکپارچه را با ذیربطان خود داش��ته باش��د .این
اصول و ارزش ها در قالب  360کد ارتباطی در محک تدوین
ش��ده تا در ارتباط با کلیه ذیربطان رعایت ش��ود .این اصول
کلی و س��اختار و برنامههای راهبردی در دستیابی محک به
چنین دستاوردهای بین المللی نظیر جایزه تعالی انجمن بین
المللی  IPMAقابل ارزیابی است”.

مدی�ر عامل انجم�ن مدیریت پ�روژه ایران :محک
پیش�روی حرک�ت به س�مت تعال�ی در حوزههای
اجتماعی

مهن��دس مجتب��ی عزی��زی مدیرعامل انجم��ن مدیریت
پ��روژه ایران ضمن بی��ان اینکه انجم��ن بینالمللی مدیریت
پروژه  IPMAهر ساله به ارزیابی سازمانها در سراسر جهان
پرداخت��ه و ضمن اعطای جایزه تعالی پروژه 1که به پروژههای
توس��عهای و یا سایر پروژههای سرمایهگذاری و عمرانی تعلق
میگیرد ،جوای��زی را نیز به طور ویژه به پروژهها و طرحهای
مرتبط با س��ازمانهای غیر دولتی و اقدامات بش��ر دوستانه،
اعطا میکند ،گفت‹‹ :افتخاری که موسس��ة خیریة محک در
بخ��ش پروژههای بشردوس��تانه به آن دس��ت یافته در حوزه
پروژههای اجتماعی اس��ت و این اولین بار در خاورمیانه است
که سازمانی مردم نهاد به بخش فینال این جایزه راه مییابد.
تا ام��روز تمامی پروژههای��ی که از ایران در ای��ن جایزه بین
المللی حضور یافته اند در حوزههای عمران ،س��اخت و س��از
و یا نف��ت و گاز بودهاند و اینکه انجم��ن بین المللی IPMA
پروژه های اجتماعی و س��ازمانهای مردم نهاد را نیز ش��امل
جای��زه تعال��ی قرار داده نش��ان از اهمیت رویک��رد مدیریتی

سیس��تمی به اینگونه فعالیتها اس��ت ک��ه انتخاب محک به
عنوان تنها فینالیست این جایزه نشانگر آن است که عملکرد
این سازمان بر مبنای ارزیابی متخصصان بین المللی با مالک
ها و اس��تانداردهای جهانی و تخصصی مطابقت داشته است.
این اتفاق الگو و آغاز مس��یری است برای حرکت سازمانهای
مردم نهاد و پروژه های اجتماعی وطنمان در مسیر تعالی که
موسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان “محک”
پیشروی این اتفاق بوده است››.

حمای�ت از ک�ودکان مبتلا ب�ه س�رطان مطابق با
اس�تانداردهای بین المللی؛ تعه�د محک در قبال
یاوران

یک��ی از مهمتری��ن معیارهای س��نجش در اه��دای جایزه
 IPMAتطابق با اصول  10گانه معاهده جهانی س��ازمان ملل
 GLOBAL COMPACTاست که فعالیتهای داوطلبانه یکی
از ای��ن اصول اس��ت .گلناز عدل رئیس ش��ورای داوطلبان و از
یاوران پیشکس��وت داوطلب محک ضمن اش��اره به تاریخچه
فعالیتهای این بخش گفت‹‹ :تعداد داوطلبان در بدو فعالیت
موسس��ه انگشت ش��مار بود ولی هم اکنون محک صدها عضو
داوطلب فعال دارد که همگام با کارکنان موظف این س��ازمان
بازوی اجرایی فعالیتها هستند››.
آراس��ب احمدیان مدیر عامل محک ضمن اش��اره به نقش
مهم رس��انهها در اطالع رسانی در خصوص فعالیتهای محک
گف��ت‹‹ :امروز خبری افتخار آمی��ز را به اطالع اعضای خانواده
بزرگ محک میرس��انیم .انتخاب محک ب��رای دریافت جایزه
تعالی مدیریت پروژه در بین موسسات غیر دولتی بشردوستانه
از سوی انجمن بین المللی مدیریت پروژه آن هم در حالی که
در سایر بخشهای عمرانی و اقتصادی  3فینالیست وجود دارد
اما در بخش مؤسسات غیردولتی تنها محک به فینال راه یافته
است .این دستاورد افتخار آمیز که با تالش صدها نفر زیر سقف
محک و هزاران نفر از ی��اوران در بیرون از درهای محک تحقق
1- Project Exelence Award
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یافته اس��ت از این دیدگاه برای محک بسیار حائز اهمیت است
که نشان از باور این سازمان به ارزشهای شفافیت و پاسخگویی
اس��ت که منجر به دس��تیابی به س��طح عملک��ردی مطابق با
کمی و کیفی به
اس��تانداردهای بین المللی در ارائه خدم��ات ّ
کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههای آنها ،به واسطه منابع
مشارکتی نیکوکاران شده است.
مح��ک در جه��ت ارائه باالترین س��طح کیفی خدمات به
کودکان مبتال به س��رطان و در راستای تعهد و مأموریت خود
در قب��ال تمامی نیک��وکاران و ذیربطان س��ازمان همواره در
چارچوب اس��تانداردهای بینالمللی فعالیت میکند و انطباق
فرآیندهای کاری سازمان با این هدف را از طریق سازمانهایی
که مسئولیت سنجش این استاندارها را در سطوح بین المللی
بر عهده دارد در جایگاه قضاوت و سنجش قرار میدهد››.
در ادامه مدیر عامل محک به معرفی پروژه ارائه شده جهت
شرکت در جایزه تعالی انجمن  IPMAکه برنامه توسعه محک
در دوره دو ساله  91-92بوده ،پرداخت .همچنین گزارش مالی،
ش عملکرد و شاخصهای کلیدی عملکرد فعالیت محک
گزار 
در سالهای  90تا  92با آمار و مستندات دقیق و جزء به جزء
ارائه شد تا یاوران محک حاصل نیت نیک خود را با بررسی آمار
و ارقام عواید ،هزینهها و خدمات محک با عینیت و وضوح کامل
مشاهده کنند .بر اساس این گزارش آمارهای سازمان در حوزه
عواید ،هزینهها ،تعداد کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت،
ظرفیت پذیرش بیمارستان محک ،ارتباط با ذیربطان و تضمین
کیفیت با رشد روبرو بوده است.
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متأس��فانه بر اس��اس آمارهای جهان��ی و به تبع آن در
ایران تعداد کودکان مبتال به سرطان در حال افزایش است و
این امر لزوم گسترش فعالیتهای محک در جهت مشارکت
بیش��تر ی��اوران و اراده حمایتهای هم��ه جانبه به کودکان
مبتال به سرطان و خانوادههای آنها را ایجاب میکند.

دس�تاوردهای ملی و بین المللی؛ حاصل همت های
بلند اعضای خانواده محک :

دس��تیابی ب��ه جایگاه اولی��ن و تنها فینالیس��ت در این
جایزه بین المللی گامی اطمینان بخش در راستای تحقق این
هدف و نش��انگر ارزشهای اصلی محک در زمینه ش��فافیت،
پاس��خگویی و عملکرد مؤثر در زمینه استفاده بهینه از منابع
سازمان برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان است.
پیش از این نیز مؤسس��ه خیریه محک در س��ال 1386
ب��ه عنوان اولین س��ازمان غیر دولت��ی در خاورمیانه موفق به
دریاف��ت گواهینامه  NGO Benchmarkingاز ش��رکت
بازرس��ی بینالمللی  SGSش��ده و بر اس��اس نتایج مستخرج
از شش��مین ممیزی این ش��رکت در س��ال  2012محک در
بی��ن  265س��ازمان غیردولت��ی که در جهان م��ورد ممیزی
ق��رار گرفتهان��د ،حائز رتب��ه دهم اس��ت .همچنین محک در
س��ال 2011موفق به دریافت تندیس نقرهای کیفیت ()GIC
از مؤسسه بین المللی استاندارد “جی.آی.سی” شد و توانست
نام محک را در زمره  10س��ازمان برتر سال  2011ثبت کند.
اخذ مقام مشورتی ش��ورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل
متح��د ( )ECOSCOاز دیگر دس��تاوردهای بین المللی این
س��ازمان است که با همتهای بلند و آرزوهای بزرگ مردمان
نیک اندیش ایران زمین تحقق یافته است.
موسس��ه خيري��ه محك با اعتقاد عميق ب��ه ضرورت انطباق
شيوه هاي اداره این سازمان بر مبناي استاندار هاي ملي و بين
المللي همواره ب��ه صورت داوطلبانه خود را در معرض مميزي
اين اس��تاندار ها قرار میدهد .اگرچه گواهينامه ها و نشانهای
اخذ شده توسط موسسه محك در اين موارد در زمره افتخارات
ملي و بين المللي اين سازمان مردم نهاد و خانواده بزرگ محك
میباش��د؛ اما آنچه حائز اهميت مي باش��د؛ اطمينان مديران
س��ازمان از انطباق شيوه هاي اداره سازمان با شيوه هاي كاري
توصيه شده ملي و بين المللي مي باشد.

گزارش ویژه

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی
کودکان مبتال به سرطان

دومی�ن کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتال به
س�رطان و خانوادههایش�ان :مداخالت روانشناختی-
م�ددکاری اجتماع�ی ،اول و دوم آبان ماه در مؤسس�ة
خیری�ة حمایت از ک�ودکان مبتال به س�رطان “محک”
برگزار شد.
حوزه خدمات حمايتي محك متشكل از واحدهاي مددكاري،
روانشناسي و مراكز اقامتي يكي از حوزه هاي عملياتي بزرگ اين
مؤسسه مي باشد كه مسئوليت حمايت از درمان بالغ بر 9500
كودك تحت حمايت در  32بيمارستان دانشگاهي و بيمارستان
فوق تخصصي محك را به عهده دارد .
اين مؤسس��ه با اعتقاد به ضرورت توس��عه مهارت هاي عملي و
علمي مديران و كارشناس��ان خدمات حمايتي از دو سال پيش
اقدام به برگزاري همايش هاي س��االنه م��ددكاري اجتماعي و
روانشناس��ي نمود  .در برنامه توس��عه دو ساله  93-94با آگاهي
از ض��رورت اقدام��ات هماهنگ و مكمل تيم ه��اي مددكاري و
روانشناس��ي در كن��ار تيم درماني در درمان ك��ودكان مبتال به
سرطان  ،همايش ملي خدمات حمايتي كودكان مبتال به سرطان

با همكاري اس��اتيد و صاحبنظران اين دو حوزه و با اعطاء امتیاز
بازآموزی توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي از يك
سو و انجمن س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره از سوي ديگر
طراحي و برگزار گرديد.

براب�ری اس�تانداردهای خدمات حمایت�ی محک با
استانداردهای جهانی

در ابت��دا پری��وش الج��وردی نماینده هی��أت مدیره محک
ضمن سپاس و خو شآمد گویی به حاضران گفت« :در همایش
نخست که در س��ال  1392برگزار گردید ،مباحثی در خصوص
استانداردس��ازی حمایتهای همه جانبه از ک��ودکان مبتال به
س��رطان و خانوادههای آنها زیر س��قف محک مطرح گردید که
به دنبال نتایج حاصل از آن همایش بررس��یهایی در خصوص
س��ایر س��ازمانهای همکار در سطح جهان صورت پذیرفت که
خوش��بختانه بر اساس این بررسی مش��خص شد که محک در
خصوص ارائه خدمات حمایتی با اس��تانداردهای جهانی برابری
دارد .ب��ه امید آنکه با برگ��زاری همایشهای تخصصی علمی و
تبادل اطالعات بتوانیم قدمهای مهم و مؤثری در جهت حمایت
از کودکان مبتال به سرطان برداریم».

برای نخستین بار در ایران

سپس مدیر عامل محک به عنوان دبیر اجرایی همایش ضمن
خیر مقدم به حاضران در خصوص محورها و ویژگیهای کنگره،
نگاه امروز محک به فرآیندهای روانشناسی و مددکاری در حوزه
کودک مبتال به س��رطان ،استانداردهای آمار مقاالت دریافتی و
داوری شده و چالشهای بین المللی در این حوزه سخن گفت.
از ویژگیهای قابل تأمل این کنگره این است که برای نخستین
تخصصی (روانشناس��ی – مددکاری اجتماعی –
بار چهارگروه
ِ
روانکاوی – جامعه شناس��ی پزش��کی) که در درمان و حمایت
کودکان مبتال به سرطان موثر هستند برای تبادل دانش و تجربه
گرد هم آمدهاند تا زمینه ارائه خدمات مطابق با اس��تانداردهای
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بی��ن المللی را روز ب��ه روز در محک ارتقا دهن��د تا این هدف
همیشگی محک تحقق یابد که خانوادهها با نگرانی کمتر ،تنها
به درمان کودکان خود فکر کنند و کودکان ش��ادمانهتر فرآیند
درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن ،به چگونه
زیستن در آینده تغییر کند.

برنامه ریزی انجام ش��ده و محک بر اساس آن اداره میشود که
دریافت نشان زرین مدیریت پروژه از انجمن بین المللی مدیریت
پروژه نشان از مطابقت این برنامه ریزی با استانداردهای جهانی
دارد ،اما نادانسته هایی هم وجود دارد که امیدواریم با برگزاری
چنین همایشهایی پاسخ های مناسبی برای آنها یافت شود».

محورهای کنگره
ارائه پژوهشهای بنیادی  ،کاربردی ،توس�عهای
در قلمرو روانشناختی و روانپزشکی
ارائ�ه پژوهشهای بنیادی ،کاربردی ،توس�عهای
در قلمرو مددکاری اجتماعی ،و حمایت اجتماعی
فرس�ایش ش�غلی -روان�ی در ارائ�ه خدمات به
کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
جامع�ه شناس�ی پزش�کی و سلامت در قلمرو
کودکان مبتال به سرطان و خانواده
اهمیت اخالق پزش�کی در ارتقا کیفیت خدمات
درمانی
اهمی�ت مش�کالت روان�ی -اجتماع�ی مراقبان
(اعضای خانواده و  )...و راهکارهای حمایتی از آن ها
کارک�رد و تعام�ل گروه�ی در ارائ�ه خـدمات
درمان�ی – حمایت�ی

نگاه مؤسسه خیریه محک به فرایند روان شناسی و
مددکاری

فرآیند خیریه در محک
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مدی��ر عام��ل محک ضمن تأکید بر اینکه فرآیند خیریه در
محک به صورتی س��ازمان یافته و سیستمی صورت میپذیرد
گفت« :نقطه آغاز این فرآیند مبنی بر آن است که نیازهای گروه
تحت حمایت شناس��ایی میش��ود و بر اساس این نیازسنجی،
جلب کمکهای مردمی در محک برنامهریزی و اجرا میشود و
کمکهای مردمی با مدیریت و برنامه ریزی به خدمات درمانی
و رفاهی به کودکان مبتال به سرطان تبدیل میشود .مدیریت
این فرآیند نیازمند یک برنامه ریزی جامع دارد که اگر چه این

بخش خدمات حمایتی محک در ارتباط مستقیم با کودکان
مبتال به س��رطان و خانوادههایشان است .دو نقطه اصلی ارتباط
با این گروه هدف عبارتند از کودکانی که دربیمارس��تان محک
در حال درمان هس��تند و کودکانی که در سایر بیمارستانهای
دولت��ی و دانش��گاهی مراحل درمان خود را س��پری میکنند.
خدمات حمایتی برای حمایت هر چه موثرتر از این گروه به تبادل
اطالعات و برگ��زاری همایشهای علمی و تخصصی میپردازد.
احمدیان با نگاهی به آمار جهانی سرطان کودک افزود:

وی در انتها در خصوص اهداف آینده این همایش گفت:
«وج�ود اس�تانداردهای مل�ی امر مهمی در پیش�برد
اهداف حمایتی در جهت ارائه خدمات به کودکان مبتال به
سرطان محک است .از این رو یکی از چالش های پیش رو
که امیدواریم محور اصلی همایش سال بعد باشد ،تدوین
این استانداردهاست».

به�ره من�دی از علم و تجربه متخصص�ان حوزههای
مرتبط با خدمات حمایتی در کنگره

در ادام��ه دکتر ان��ور صمدی راد دبیر علمی حوزه مددکاری
اجتماع��ی کنگ��ره ،ضمن ابراز خرس��ندی از حض��ور در میان
مددکاران و روانشناس��انی که دغدغه کودک مبتال به سرطان
را دارند ،گفت« :اتفاق بسیار حائز اهمیت در محک آن است که
روانشناسان و مددکاران در کنار تیم پزشکی در جهت حمایت
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همه جانبه از کودکان مبتال به س��رطان می کوش��ند و با توجه
ب��ه اینکه محک زمینه الزم برای انجام پروژههای پژوهش��ی را
فراهم کرده است ،خرسندیم که در این همایش مقاالتی از سوی
همکاران بخش مددکاری و روان شناسی محک ارائه میشود و
خواستار این هستیم که با ایجاد واحد تحقیقات کیفی برای این
موسسه به فعالیتهایی که در حوزههای پژوهشی زیر این سقف
صورت میگیرد انسجام بیشتری ببخشیم».
سپس دکتر علی زاده محمدی دبیر علمی حوزه روانشناسی
کنگره ضمن عرض تبریک به محک برای داشتن نگاهی سیستمی
به مقوله خدمات حمایتی و مسئله پژوهش عنوان کرد« :بهترین
مس��یر درمان مسیری است که در آن خدمات حمایتی در کنار
خدم��ات درمانی انجام پذیرد و پیش��نهاد میگردد که محک با
گسترش تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی این فرآیند را موثر تر
نماید .برای اینکه بتوانیم این مسیر را راهبردی تر کنیم نیاز به
این است که از علم صاحبنظران این عرصه بهره جوییم».
بهناز آس��نگری ،مدیر بخش خدمات حمایتی محک گفت:
«جامعهای سالم است که نهادهای اجتماعی در آن فعال باشند و
این نهادها به تبادل اطالعات با یکدیگر بپردازند .بخش خدمات
حمایتی محک ،همواره در تالش بوده اس��ت با ارتقای س��طح
کیفی و رویکرد تخصصی به خدمات حمایتی ش��امل خدمات
م��ددکاری و خدمات روانشناس��ی در مورد ک��ودکان مبتال به
س��رطان و خانوادههای آن��ان ،گامهای موثری در جهت کاهش
نگرانی و اضطراب خانوادهها در مواجهه با بیماری فرزندش��ان و
تأمین هزینههای درمان و هزینههای جانبی آن بردارد .خدمات
حمایتی محک در سه حوزه :مددکاری اجتماعی ،روانشناسی و
مراکز اقامتی است و یکی از مهمترین و اصلیترین بخشهایی
است که مستقیماً با کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
در ارتباط اس��ت .ب��ا وجود تمامی این فعالیته��ا و با توجه به
گس��تردگی مسائل و مش��کالتی که کودک مبتال به سرطان و

خان��وادهاش با آنها مواجه می ش��ود همکاری س��ایر نهادهای
اجتماعی نیز مورد نیاز است».
س��پس دکتر ش��یرین احمدنیا( ،دکترای جامعه شناس��ی
پزش��کی) گفت«:یکی از مهمترین مباحث در ارتباط با بیماری
س��رطان کودک تاثیر آن بر خانواده است ،به صورتی که تمامی
تعامالت والدین و فرزندان دیگر نیز دچار تغییراتی میشوند .به
ط��ور مثال رفتار والدین با فرزند مبتال به س��رطان بیش از حد
حمایت گرانه ش��ده و موضوع تربیت و انضب��اط در مواردی به
طور کل فراموش میش��ود .در م��ورد فرزندان دیگر نیز معموال
بحرانه��ای رفتاری اتفاق میافتد .ممکن اس��ت فرزندان دیگر
دچار دغدغه و نگرانی نس��بت به بهبود خواه��ر و یا برادر خود
ش��وند و یا دچار ترس از ابتال به بیماری س��رطان و در مواردی
دغدغه از دس��ت دادن خواهر و یا برادر شود .از این رو خدمات
حمایتی برای حفظ بافت خانواده بسیار الزم و مؤثر است».
دکتر س��ید حس��ن موس��وی چلک در خصوص مددکاری
اجتماعی در ارتباط با حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت:
«ما باید بتوانیم از تمام ظرفیتهای خانواده ،سازمان و رسانه و
مراکز آموزشی و پژوهشی ،جهت آگاه سازی در خصوص نقش
مددکاری اجتماع��ی در حمایت از کودکان مبتال به س��رطان
استفاده کنیم .نقش مددکار در طول فرآیند درمان از پذیرش تا
زمان ترخیص حتی پس از آن بسیار حائز اهمیت است».
اميد است استمرار برگزاري همايش دوساله خدمات حمايتي
در دو حوزه مددكاري اجتماعي و روانشناس��ي در كنار برگزاري
كنگره دو ساله سرطان كودكان پرفسور وثوق ،محك را قادر سازد
تا همس��و با استانداردهاي بين المللي به شكل گيري تيم هاي
درماني متشكل از پزش��ك ،كادر درماني ،مددكار و روانشناس
كم��ك نمايد و اقدامات يكپارچه و جامع براي درمان و حمايت
توسط اين تيم ها مستقيم انجام شود.
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دکتر انور صمدی راد

برقراری برنامههای آموزش ضمن خدمت و تشکیل دورههای
بازآموزی مس��تمر برای کارکنان شاغل در این بخش ضروری
است .عالوه برآن ،پرداختن به فعالیتهای پژوهشی متناسب
با فعالیتهای اجرایی وخدمات برای روانشناسان و مددکاران
اجتماعی بس��یارالزم و مفید اس��ت تا بتوانن��د هم به ارتقای
کارآی��ی و ثمر بخش��ی فعالیتهای خود کم��ک کنند و هم
زمینه مس��اعدی برای پژوهشهای آینده توسط دانشجویان
مقاطع مختلف در رشتههای روانشناسی و مددکاری اجتماعی
فراهم آورند .البته الزم اس��ت اشاره کنم که این اهداف بدون
حمایتهای همه جانبه و تشویق و ترغیب مدیران و مسئوالن
مؤسسه انجام پذیر نخواهد بود و ضرورت این مساله در خالل
برگزاری همایش بررس��ی شد و مورد تأیید شرکت کنندگان
نیز قرار گرفت.

گفتگ�و ب�ا دكترانورصم�دي راد ،دبيرهي�أت علم�ي
دومی�ن کنگره ملی خدمات حمایت�ی کودکان مبتال به
سرطان و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي،
مدرس درسهای مددكاري اجتماعي ،آس�يب شناسي
اجتماعي وتوانبخش�ي گروههاي خاص دردانشگاههاي
عالمه طباطبايي،خوارزمي،علوم بهزيستي وتوانبخشي
ن�گاه تخصص�ی ب�ه فعالیته�ای خدم�ات حمایت�ی
درمحک،به بهانه برگزاری “دومین کنگره ملی خدمات
حمایتی کودکان مبتال به س�رطان وخانوادههایش�ان:
مداخالت روانشناختی – مددکاری اجتماعی”
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نح�وه عملکرد بخش خدم�ات حمایتی محک راچگونه
ارزیابی میکنید؟
مح��ك را س��ازماني بس��یار پويا ارزیاب��ی میکنم .تالش
مددكاران اجتماعی و روانشناسان در بخش خدمات حمايتي
و ارائ��ه خدم��ات به بيم��اران و خانوادهها قابل تقدير اس��ت.
ولی مانند هرس��ازمان خدماتی ،حمایتی درجهان پیش��رفته،

نظر شما درخصوص برگزاری این همایش چیست؟

ترغيب مددكاران براي ارائه مقاالت در اين گونه همايشها،
ب��ه افزايش كيفي اين همايش بس��يار كمك كرد .اميدواريم با
تبديل اين مقاالت و دستاوردها به يك كتاب ،كه خروجي اين
همايش اس��ت ،بتوانيم بهره برداري بلن��د مدت از اين رويداد
علمي داش��ته باش��يم .دس��تاوردهاي همايش براي کارکنان
خدمات حمایتی و ش��ركت كنندگان ،اس��اتيد و دانشجويان،
منبع علمي ارزش��مند و راهگشاي بسياري از اموري است كه
در اين حوزه واجد اهمیت است .در عین حال ،تبادل اطالعات
و یافتهه��ای علمی و عملی مددکاران اجتماعی و روانشناس��ان
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ش��اغل در محک با سایر روان شناس��ان و مددکاران اجتماعی
و متخصصان حوزه کار با کودکان مبتال به س��رطان و والدین و
مراقبان آنها بسیار ارزشمند و مفید است.

پیشنهاد ش�ما برای برگزاری این همایش در آینده
چیست؟

بدیهی است برای همايشهاي آتي ،می بایست فعالیتهای
علمی وتجربههای عملی توأم با پژوهشهای میدانی را اولویت
بیش��تری داد و مس��اله خدمات حمایت��ی را از ابعاد تخصصي
ت��ری نی��ز مطرح کرد و ب��ه آن پرداخت .از ای��ن رو ،برگزاری
س��مينارهاي تخصص��ي در حوزه روانشناس��ي و م��ددكاري
اجتماعی با همکاری جدیترکارکنان مددکاری و روانشناسی
ش��اغل درمحک و همراه کردن دانش پژوهان این رش��تهها و
نیز بهره گیری از ظرفیتهای دانش��گاههای کشور ضروری به
نظر میرسد .دستاوردهای چنین فعالیتهایی به نظر محک را
در زمره مراکز علمی-پژوهش��ی در زمینه خدمات حمایتی به
بیماران مبتال به سرطان و مراقبان آنها قرار داده و موجب رشد
و بالندگی علمی و عملی بیشتر این مؤسسه گردد.

درخالل برگزاری کنگره پیشنهادات ارزنده دیگری نیز ارائه
ش��د که از آن جمله ،برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی و
گفتگو و تبادل نظر متخصصان با مراقبان کودکان بیمار اس��ت
که میتواند مسایل و مباحث علمی و پیچیده و فنی را به زبان
س��اده و قابل فهم برای قشرهای مختلف مطرح سازد و از این
طریق به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین آش��نایی و آگاهی
بیش��تر کارکنان با دیدگاه ها ،انتظارات و نگرشهای مراقبان
کمک نماید.
و نکت��ه آخ��ر ای��ن که مرات��ب قدردانی و س��پاس خود و
همکاران��م در ای��ن کنگره ملی را از توانمن��دي و كارايي همه
کارکن��ان و داوطلبانی كه اين هماي��ش را با اين كيفيت و در
اين سطح مطلوب برگزاركردند اعالم کرده و آرزو می کنم اين
فعاليتها مستمر باشد.

دستاوردهای این همایش چیست؟

يكي ازدستاوردهاي اين همايش این بود كه واحد مددكاري
اجتماعی محك ب��ه عضويت انجمن مددكاران اجتماعی ايران
در آمد و امیدواریم از این پس تعامل مناس��بي بین مددکاران
اجتماعی محک و انجمن مددکاران اجتماعی ایران برقرارشود.
تمهیدات��ی به عمل آمد تا ش��رکت کنن��دگان در این کنگره
و کارگاهه��ای آموزش��ی مرتبط با موضوعات کنگ��ره از امتیاز
بازآم��وزی شایس��ته ای برخوردارگردن��د .امتی��از بازآم��وزی
روانشناس��ان ازطریق نظام روانشناسی و مش��اوره منظور شد
و امتیاز بازآموزی مددکاران اجتماعی شرکت کننده درکنگره
از طرف وزارت بهداش��ت ودرمان ،با همکاری دانش��گاه علوم
بهزیستی و توانبخشی در نظر گرفته شد.
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گزارش ویژه  /گفتگو
مداخ�لات فوری کمک کند که ک��ودک و خانواده از زیر بار
ش��وک و ناباوری و گناه و افس��ردگی و درد خارج کند و در
ش��یوه بلند مدت با آم��وزش انطباق و س��ازگاری با عوارض
و درد و ارتب��اط با محیط زندگی را تس��هیل کند اس��تفاده
از روشه��ای لذت بخش مانند هنردرمانی ،نقاش��ی درمانی،
موسیقی و بازی درمانی میتواند کار را ساده تر کند.

دکتر علی زاده محمدی

گفتگو با دكتر علی زاده محمدي دبیر علمی گروه روان
شناس�ی دومین کنگره ملی :خدمات حمایتی کودکان
مبتال به س�رطان ،عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید
بهش�تی ،نائب رئیس انجمن موس�یقی درمانی ایران و
مدیر مرکز مطالعات هنردرمانی درباره برگزاری کنگره
و خدمات حمایتی با تاکید بر روانشناس�ی در خصوص
درمان کودکان مبتال به سرطان.

برگزاری کنگره را چگونه ارزیابی می کنید؟

دومین کنگره نس��بت به س��ال قبل گس��ترده تر و از نظر
کیفیت مق��االت بهتر و غنی بود و با توجه به تخصصی بودن
در دو حوزه روانشناس��ی و مددکاری و این که در محک اجرا
ش��د که که ارگانی پویا در حوزه س��رطان کودک است بسیار
شایسته و جریانی بالنده است که امیدواریم این نهال کوچک
پژوهشی به درخت تنومندی بدل شود.

تأثیر خدمات روانشناسی در فرایند درمان کودکان
مبتال به سرطان چیست؟
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ابتال به س��رطان برای کودک و اطرافیان آن یک بحران
روان��ی اس��ت و اس��تفاده از مداخ�لات روانش��ناختی در دو
ش��یوه کوتاه م��دت و بلند مدت برای کودکان و والدینش��ان
بس��یار ضروری اس��ت .در روش کوتاه مدت روانشناس باید با

فعالیتهای بخش روانشناس�ی مح�ک را چگونه
میبینید؟

نگاه سیستمی تیم درمان محک فوق العاده است .حضور
روانشناس��ان و مددکاران در کنار پزش��کان بسیار ارزشمند
اس��ت و این همکاری تأثیر بس��یار مهمی در افزایش کیفیت
درم��ان کودک مبتال به س��رطان به وجود آورده اس��ت .این
نگرش و همکاری قب ً
ال وجود نداشت؛ با این نگاه خوشبختانه
محک یکی از تجربی ترین مراکز خاورمیانه ش��ده اس��ت که
جام��ع نگرانه و در همه ابعاد به س��رطان ک��ودک می نگرد.
مح��ک عالوه ب��ر حمایتهای مال��ی ،قدم فراتر نه��اده و به
حمایتهایی آموزشی و تخصصی در خصوص ارتباط کودک
با خودش ،با خانواده ،با محیط زندگی و شغل و آینده آن ها
نظر افکنده است .این چشم انداز نشان از اندیشه باز و آینده
نگر و انسانی مسئوالن و سیاستگذاران محک است.

مق�االت همای�ش را از نظر محت�وا چگونه ارزیابی
میکنید؟

خوش��بختانه تنوع مقاالت ارائه شده در همایش نشان از
توجه و فعالیت پژوهشگران در اقصی نقاط ایران به نیازهای
مختلف کودکان و خانواده دارد که بسیار دلگرم کننده است.
برای مثال هم مقاالتی در خصوص رباتهای یاور داش��یم و
هم روان تحلیلگری مشکل سرطان در کودک و یا اثر سرطان
بر باورها و ارزشهای کودکان و والدین .در مجموع یافتههای
حوزههای روانشناسی و مددکاریهمایش به کیفیت درمان
آنان میتواند بسیارکمک کند.

معرفی کتاب

بیشتر بدانیم

مح�ک با هم�کاری واح�د روابط عموم�ی و مددکاری
ترجمه ش�ده است .فرزند من مبتال به سرطان است به
ذکر مباحثی همچ�ون مراحل درمان و مواجهه والدین
با بیماری فرزندش�ان میپردازد و والدین را نس�بت به
مسیر درمان آگاهتر میکند.
گزیده ای از کتاب:
بیماری ش��امل حال کل خانواده میشود ،وقتی معاینات
مخصوص انجام میگیرد و نمونة آزمایشگاهی از بیمار جوان
گرفته میش��ود ،قبل از گرفتن نتیجة هم��ة آزمایشها ،این
فکر در ذهن خیلی از والدین ایجاد میش��ود که ممکن است
فرزندش��ان به بیماریِ بدخیمی مبتال ش��ده باشد .این باعث
شوکه شدن آنها میشود .در اولین مالقات پزشک با والدین،
آنها غالباً نمیتوانند گوش کنند ،و متوجه چیزی نمیشوند،
چون به خاطر تش��خیص بیماریِ «س��رطان» در فرزندشان
شدیدا ً وحش��تزدهاند و ذهنش��ان پر از افکار ناراحتکننده
است...

نام کتاب  :فرزند من مبتال به سرطان است
موضوع :راهنمای والدین کودکان مبتال به سرطان
نویسنده :گرليند بوده
محـک ب�ه منظور اطالعرس�انی به والدی�ن کـودکان
مبتال به س�رطان و کاه�ش اضطرابی ک�ه حاصل عدم
آش�نایی آنها با مراحل پیش رویش�ان در مسیر درمان
بیماری اس�ت ،اقدام به ترجم�ه کتاب “فرزند من مبتال
به سرطان است” از زبان آلمانی به فارسی نموده است.
این کتاب توس�ط پریوش الجوردی ،عضو هیأت امنای
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با هنرمندان
پیشکسوتان
پیشکسوتان

گفتگو با دکتر منوچهر امیر فیض عضو
هی�أت امنا محک و از پیشکس�وتان
جراحی اطفال در ایران
ش�ما یکی از پیشکسوتان علم جراحی اطفال در ایران
هستید ،در این خصوص توضیح بفرمایید.
بعد از اتمام تحصیالتم در کشور آلمان در سال  1357به
ایران باز گش��تم .در ابتدا بخش جراحی را در دانشگاه شهید
بهش��تی فعلی ایجاد کردم .ای��ن بخش جزء اولین بخش های
جراح��ی اطفال در ایران بود .همان بخش را در بیمارس��تان
لقمان الدوله نیز پایه ریزی کردم و بعد به بیمارستان طالقانی
منتق��ل نمودم .با گروهی از هم��کاران خود نیز اولین انجمن
جراحان کودکان را نیز در ایران تأسیس کردم.

منوچه�ر امیر فیض متول�د  23مهرماه  1317در تهران
اس�ت .تحصیالت مقدماتی خود را در دبیرس�تان البرز
گذران�ده و س�پس ب�رای ادام�ه تحصیل به دانش�گاه
توبینگن آلم�ان رفته و تخصص جراحی عمومی و فوق
تخصص در جراحی ارولوژی را کسب کرده است یکی از
پیشکس�وتان جراحی اطفال در ایران و مؤسس انجمن
جراحان اطفال در ایران اس�ت .وی از ابتدای تاس�یس
محک عضو هیأت امنا و شورای پزشکی و اولین رییس
هیات مدیره محک بوده است و بعد از  34سال خدمت
در زمینه طب اطفال خود را بازنشته کرده است.
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نحوه آشنایی شما با محک به چه صورت بود؟
من و همس��رم از دوس��تان خانوادگی خانم قدس بودیم
و هنگامی که دختر ایش��ان کیانا درگیر بیماری سرطان شد،
جراحی موفقیت آمیزی در مراحل درمان او انجام دادم .بعد از
طی شدن مراحل درمان کیانا هنگامی که خانم قدس اندیشه
خود را در خصوص حمایت از کودکان مبتال به سرطان با من
و چن��د تن دیگر مطرح کرد با وی همراه ش��دیم تا برای این
کودکان کاری انجام دهیم .
ب��ه ی��اد دارم در اولین جلس��ة راه ان��دازی محــک فقط
 100هزار تومان س��رمایه در اختیار داشتیم با دنیایی از افکار
و برنامه ها و خواس��ته ها برای این کودکان معصوم و اکنون
بسیار خرسندم که بسیاری از آنها به همت یاوران عزیز محک
محقق شده است.

پیشکسوتان

محک را در جامعه بین المللی در چه سطحی میبینید؟
با توجه به اینکه محک همواره با استانداردهای بینالمللی
پی��ش م��ی رود و در س��طح بینالمللی در جایگاه مناس��بی
قرار دارد .به تازگی خبر کس��ب نش��ان طالی مدیریت پروژه
را ش��نیده ام ک��ه آن را به کارکنان و ی��اوران محک تبریک
میگویم.
با توجه به اینکه ش�ما یک داوطلب هستید چه سخنی
به داوطلبان می گویید؟
محک را بشناسند ،اگر می خواهند محکی شوند با جان و
دل برای کودکان مبتال به س��رطان فعالیت کنند ،بدون هیچ
انتظار و هیچ خواسته ای.

محک یعنی ...
محک یعنی ایثار و از خود گذشتگی
سخنی با کودکان محک؟
امیدوار باشید و بدانید سرطان قابل درمان است.
در خصوص عالیق شخصی تان توضیح می فرمایید؟
ورزش نکته خیلی مثبتی در زندگی من بوده .من قهرمان
دو و میدانی دبیرس��تان های تهران بودم و همیش��ه فرزندانم
را ب��رای ورزش کردن ترغیب می کنم زیرا باعث می ش��ود از
بسیاری از خطرها به دور باشند.

فعالیت های شورای پزشکی محک به چه صورت است؟
شورای پزشکی در جهت تبادل نظرات تخصصی پزشکی
تشکیل می شود .فعالیت های شورای پزشکی در محک بسیار
ارزشمند است زیرا در خصوص موارد خاص بیماران با یکدیگر
مشورت می کنند و راه حل های تخصصی را پی می گیرند.
آینده محک را چگونه می بینید؟
از ابتدای تأسیس محک همواره هیأت امنا و هیأت مدیره
در این اندیشه اند که محک مانند یک جرقه عمل نکند که در بازه
زمانی خاص فعالیتش متوقف شود .بنابراین برای سال های آتی
نیز برنام��ه هایی جهت ارائه بهترین خدمات درمانی و رفاهی
برای کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههایشان تدوین شده
است و اینکه محک به شخص خاصی وابسته نیست و با کمک
های مردمی اداره می ش��ود نیز باعث ماندگاری این مؤسس��ه
میشود امیدوارم محک بتواند سال ها فعالیت کند و به مردم
ایران خدمت کند.

سخنی با یاوران محک؟
عقیده ندارم که کسی را دعوت کنم برای انجام کار نیک
ول��ی از حضور همه یاورانی ک��ه در جهت حمایت از کودکان
مبتال به سرطان محک قدم برداشته اند سپاسگزاری می کنم.
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داستانهای کودکان محک

آشنایی من با محک
وقتی من و تو با هم آش��نا ش��دیم تو هم س��ن االن من
بودی و من خیلی کوچک تر .برای اولین بار که تو را دیدیم
به نظرم چقدر بزرگ و قوی بودی .از اون پایین که به طرف
تو می آمدم به نظرم آمد که دس��ت هایت را برای به آغوش
کشیدن من باز کردی و چه آغوش گرم و پر محبتی داشتی.
ت��و به م��ن و پدر م��ادرم آرامش هدیه کردی .ت��و غم ها و
مشکالت من و بچه های دیگر را روی شانههای خود تحمل
می کردی تا من آس��وده خاطر و راحت باش��م .من در کنار
تو تنه��ا نبودم وقتی به دیدنت می آم��دم بچه های زیادی
را مثل خودم در کنار تو می دیدم دیگه احس��اس تنهایی و
غریبی نمی کردم.
تو در تمام روزهای سخت در کنارم بودی و مرا حمایت
م��ی ک��ردی .تو تمام بچه ها را با روی باز و آغوش گرم و پر
مهر می پذیرفتی .هیچ وقت از دوس��ت داش��تن من خسته
نمی ش��دی هیچ وق��ت از اذیت ها و بهان��ه گیری های من
اخم نم��ی کردی و من از تو یاد گرفتم ک��ه با همه مهربان
باش��م همه را دوست داشته باش��م تو تنها کسی هستی که
بدون هیچ توقع و انتظاری مرا دوس��ت داری تو می خواهی
همه بچه ها در کنار تو غم هایش��ان را فراموش کنند و شاد
باش��ند .تو دلت می خواهد س�لامتی را هرچه زودتر به آنها
برگردانی من اگر سال ها بگذرد و پیش تو نباشم هیچ وقت
تو را فراموش نمی کنم .دوس��ت خوب من ای یار و یاور من
در روزهای سخت ،محک.
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مهمان خوب
ی��ک روز ت��وی محک مهمانه��ای خیلی خوب و دوس��ت
داش��تنی اومدن��د .ما تا حاال مهمون موش نداش��تیم و کلی
از اینک��ه موشهای کپل و کپلک به دی��دن ما اومده بودند
ش��اد ش��دیم .موشهای خیلی چاقی بودند م��ن نمیدونم
گرب��های که ق��راره این موشها را بخ��وره باید چقدر بزرگ
باش��ه .با موشها عکسه��ای یادگاری گرفتی��م و هر وقت
ب��ه اون عکسه��ا نگاه میکنم از ش��کم گندهش��ون خندم
میگیره ،راس��تی اس��م بچه موش کپلک بود منم میخوام
اسمم کامرانک باشه.

نشانی دفـاتر و باجههای محک

نشانی دفـاتر و باجههای محک
دفتر چیذر:

تهــران ،ميدان چيـذر ،پاييــنتر از فــروش��گاه
شــهروند ،نبش خـيابان خــراساني ،پــالك ،28
ساختمان برايا ،طبقه  ،3واحد 11
تلفن22201312 :

دفتر شرق:

دفتر برج ملت:

تهــران ،خيابان وليعصر ،روبروي پارك ملت ،نبش
كوچه انـصاري (صداقت) ،برج مــــلت ،طبـــقه
همكف تجاري ،شماره 36
تلـــفن22037473 -4 :

دفتر باستان:

دفتر مرکزی:

تهران ،میدان اقدس��یه ،ابتدای بزرگراه ارتش ،بلوار ش��هید مژدی ،بلوار محک ،موسس��ه خیریه و
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
تلفن23501000 - 23540 :

دفتر ستارخان:

تهران ،خیابان س��تارخان ،س��هراه ته��ران ویال،
خیاب��ان ش��ید صفوی��ان (خیاب��ان چه��ارم)،
پالک 55
تلفن66504136 - 66554081 :

باجه لواسانی:

دفتر تجریش:

ته��ران ،می��دان تجریش ،اول خیاب��ان دربند،
پالک 9
تلفن22749819 :
فکس22749802 :

باجه صادقیه:

تهـــــران ،فـلكه اول تهرانپارس ،درب ش��مالي
مركز خريد سپيد ،واحد A9
تلفن77720048 :

تهران ،خيابان جمهوري ،خيابان آذربايجان ،نبش
خيابان باستان ،پالك 401
تلفن66901969 - 66901900 :

تهــران ،خيابان شهيد لواساني (فرمانيه سابق)،
بين كامــرانيه و سهراه دزاشيب ،ميــدان ميوه
و ترهبار لواساني

تهران ،خيابان ستارخان ،پشـت برق آلستـــوم،
نرس��يده به فلكه اول صادقي��ه ،خيابان  24متري
خسرو ،ميـــدان ميوه و ترهبار صادقيه

باجه سردارجنگل:

باجه هروی:

باجه آزادگان:

باجه بهمن:

تهران ،بلوار سردارجنگل ،تقاطــــع ميرزابابايي،
ميـــدان ميوه و ترهبار سردار جنگل

باجه پیروزی:

تهــــران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و
تره بار هروی

پیشخوان مرکز خرید اندیشه:

تهــران ،ميدان رس��الت ،خيابان هنـــگام ،بلوار
دالوران ،ميـدان ميوه و ترهبار آزادگان

پیشخوان برج نگار:

تهران ،ميدان بهمن ،خيـابان دشت آزادگان ،جنب
فرهنگسراي بهمن ،ميدان ميوه و ترهبار بهمن

پیشخوان سمرقند:

تهـــران ،اتوبان افسريه (جنوب به شمال) ،جنب
ايس��تگاه مترو ش��هيــد كالهدوز ،ميدان ميوه و
ترهبار پيـروزي

سهـــروردي ش��ـمالي ،خيابان شــهيد قـندي
(پاليـــزي) مــــركز خـــــريد انديــشه ،طبقه
منفي2

تهــــــ��ران ،خـيابان وليعص��ر ،باالتر از ميـدان
ونـــك ،برج نـــگار ،طبـــقه همكف تجاري
تلفن88641406 :

تهران ،جنت آباد جنوبی ،پاس��اژ س��مرقند ،درب
جنت

پیشخوان گلستان:

پیشخوان جالل آلاحمد:

دفتر کرج  -دانشکده

دفتر کرج  -طالقانی

تهران ،ش��هرك قدس (غرب) ،ف��از ،1خــيابان
ايران زمين ،مركز خريد گلستان

ته��ران ،زير پل جـــالل آلاحمد ،ميـدان ميوه و
ترهبار جالل

شماره حساب هاي محك :
بانك سپه جاري طاليي 1351800087201 :
بانك تجارت 72826000 :
بانك كشاورزي 15437386 :
بانك صادرات(سپهر) 0104440444000 :
بانك ملت(جام) 14942748/19 :

خيابان دانش��كده ،جنب مدرس��ه دهخدا ،طبقه
فـــوقاني بانك تجارت
تلــفن 026 - 32220177 :و 026 - 32255955

خيابان طالقــانی ش��ــمالی ،س��اختمان طوبی،
طبــــقه  ،6واحد  ،11تلــفن:
 026 - 34498534و 026 - 34498537

تمامی دس��تگاه های خودپرداز بانک های ملی،
صادرات ،کش��اورزی ،مس��کن و رفاه در سراسر
کشور گزینه “ کمک به محک “ را دارا می باشند.

محک پذیرای کمک های نقدی و غیرنقدی یاوران در کلیه دفاتر و
کمک های نقدی در باجه ها و پیشخوانهای این مؤسسه می باشد.

خبرنامه بر روي س�ايت
مح�ك قاب�ل مش�اهده
و ذخي�ره كردن اس�ت
نسخه دیجیتال را بخوانيد:
• تا كاغذ كمتري مصرف ش�ود و درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع ش�وند.
• تا پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.
• ت�ا هزينه هاي تولید و توزی�ع خبرنامه کاغذی صرف درمان کودکان مبتال به
سرطان شود.

