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پيام بنيانگذار

چراغ دريائي
     

     شكرگزاريم كه عاقبت به يمن حمايت مردم، خلوص نيت 
و خرد       ورزي 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��واده اي كه فرزندي مبتال 
به س��رطان در آغوش دارد غصه بی كسی، بی پناهی، بی پولی و 

بی سرپناهی 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 مي دهد 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 تاييديه های 
گوناگون در س��المت و شفافيت و پاس��خگوئي، امروز محك 
نمونه اي ازمعجزاتي مي باشد كه مردم سرافراز اين مرز و بوم 
در سايه اعتماد قادر به آفرينش آن مي باشند. علي رغم جنگ 

و تحريم و نشيب و فرازهاي اقتصادي و غيره.

پيام بنيانگذار

     ام��روز مح��ك مفه��وم 
در  ف��رد  ه��ر  مس��ئوليت 
و  خودش  سرنوش��ت  مقابل 
همچني��ن در برابر جامعه را 
مطرح و ب��ه صورت عملي و 
قابل لمس ترس��يم و ترغيب 
مي نمايد. امروز نس��ل جوان 
مملكت با دقت روند فعاليت 
و ساير س��ازمان های  محك 
مردم نهاد مشابه را زير نظر 

دارد تا جوان��ه هاي تازه اي از توانمندي هاي ش��هروندي را 
باور نمايد. باوري كه بر توانايي ها و مس��ئوليت هاي فرد در 
جامعه  اس��توار اس��ت نه بر اشكال س��نتي و نافرجام مانند 

ناراضي كنار گود نشس��تن ها و خرد گيری های منفعالنه .

     از اين روس��ت كه مس��ئوليت ما امروز س��نگين تر از هر 
زمان ديگر مي باش��د و گاه خواب از چشمانمان مي ربايد. زيرا 
مي دانيم 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

سعيده قدس
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سومين همايش بين المللی
››مسئوليت اجتماعي شركت ها‹‹ 

سومين همايش بين المللي “مسئوليت اجتماعي شركت ها” 
در 27 بهمن ماه )16 فوريه( سـال جاري در محک برگزار 

خواهد شد.

     مؤسس��ة محك به عنوان يكي از پيش��گامان ترويج مفهوم 
مس��ئوليت اجتماعي در ايران و در چارچوب برنامه راهبردي 
س��ازمان؛ در س��ال 1387 با 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 1389 و 1391 ب��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 اين موضوع 
از ابعاد و زواياي مختلف پرداختند. اينك پس از 6 سال از آغاز 
ترويج اين 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 اتاق هاي بازرگاني و شوراي شهر سازمان مديريت 
صنعت��ي نيز به تدوين  اس��تاندارد ملي مس��ئوليت اجتماعي 
ش��ركت ها پرداخته است. اميدواريم همان گونه كه در مقدمه 
اولين برنامه اس��تراتژيك محك درس��ال 1386 درج گرديده 
اس��ت، در تداوم كمك هاي خيرخواهانه كه در س��نت و آداب 
قومي و اعتقادات ديني مردم س��رزمينمان ريشه دارد مفاهيم 
نوينی همچون مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ها نيز به عنوان 

مدل هاي مشاركت توسعه يابد و 
جامعه از دست آوردهاي ارزشمند 

آن بهره مند گردد.

اخبار

اهداف همايش:
• ايج��اد آگاهي در خصوص مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ها 
و بررس��ي فوايد آن از تمامي جوانب )تاثي��رات درون و برون 
سازماني هم چون: توسعه پايدار، جايگاه سازي و برندينگ، باال 
بردن بهره وري  و رضايت ذينفعان، توس��عه ارتباطات، تاثيرات 

اجتماعي و ... (
• تعريف و جذب پروژه هاي مسئوليت اجتماعي شركت ها در محك 
• جلب توجه مديران بنگاه هاي اقتصادي و مديران سازمان هاي 
تصميم گيرنده وافزودن ديدگاه مس��ئوليت اجتماعی در كنار 

وظيفه اصلی آنها كه سود آوری است. 
• ايجاد تصويري شايسته از روحيه مردمي، همكاري و همراهي 

ايرانيان در جامعه بين المللي

محورهاي همايش:
• مسئوليت اجتماعي شركت ها و برنامه جهاني گلوبال كامپكت
• نقش دولت در توسعه مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت ها 

• مسئوليت اجتماعي شركت ها و توسعه پايدار اقتصاد ايران
• سالمت جامعه و مسئوليت اجتماعي شركت ها

• استاندارد ملي مسئوليت اجتماعي شركت ها در ايران
• نق��ش موسس��ات مردم نه��اد در ايج��اد و بهره ب��رداري از 

فرصت هاي مسئوليت اجتماعي شركت ها
• معرفي موارد موفق در حوزه مسئوليت اجتماعي شركت ها

عالقه مندان به حضور در اين همايش می توانند براي كس��ب 
اطالعات بيشتر و هماهنگي با شماره تلفن23501164 تماس 

حاصل فرمايند.
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  اخبار

رونمايی از فيلم »دوئت«

مراسـم رونمايی از نمايش فيلم كوتـاه »دوئت« به نفع 
كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت محک برگزار شد. 
اين مراسـم با حضور عوامل فيلم و جمعی از هنرمندان 
سـينما و رسـانه جمعه 4 مهر ساعت 19 در سالن آمفی 

تئاتر محک برگزار شد. 

     »دوئت« تاكنون حضور موفقی در جشنواره های بين المللی 
داش��ته اس��ت كه بخشی از آن عبارت اس��ت از: نامزد بهترين 
فيلم كوتاه دربخش س��ينه فونداسيون جش��نواره كن 2013، 
نامزد بهترين فيلم كوتاه در ش��صت  و  يكمين دورة جش��نوارة 
فيلم كوتاه و مس��تند بلگ��راد 2014، نامزد بهترين فيلم كوتاه 
در بيست  و هشتمين دورة جشنوارة فرايبورگ 2014، منتخب 
پنجاه  و پنجمين دورة جش��نوارة فيلم كوتاه و مس��تند بيلبائو 
2013، منتخب يازدهمين دورة جشنوارة Tofifest لهستان 
2013، منتخب بيس��ت و يكمين دورة جش��نوارة فيلم اوزو 
ايتالي��ا 2013، منتخب دوازدهمين دورة جش��نوارة چش��م 
س��وم هن��د 2014، منتخ��ب دوازدهمين دورة جش��نوارة 
Tiburon آمريكا 2014، منتخب پنجمين دورة جش��نوارة 
Cine Hermosillo مكزي��ك 2013، منتخ��ب دومي��ن 
دورة جش��نوارة فيلم ه��ای ايرانی س��يدنی 2013، منتخب 
جش��نوارة فيلم تصوير سال 1391، نامزد بهترين كارگردانی 
در ش��انزدهمين دورة جشن خانه سينما ايران، برنده جايزه 
بهتري��ن كارگردانی از جش��نواره فيلم كوتاه صدا و س��يما، 
برن��ده جايزه بهترين تصويربرداری از جش��نوارة فيلم كوتاه 

صدا و س��يما.

     در صبح روز 16 مهر 1393، كودكان بستری 
در بيمارس��تان محك با ش��گفتی، ترالی پر از 
هدايايی را ديدند كه پليس های ياور محك، به 

پليس های كوچك محك

آن��ان هديه دادند. فرمانده پليس راهنمايی و رانندگی منطقه 
ي��ك تهران و چند تن از هم��كاران همزمان با روز كودك در 
بازديدی از بيمارس��تان محك با ك��ودكان و خانواده های آنها 
ديدار كردند و با فعاليت های محك از نزديك آش��نا ش��دند. 
محك قدردان تمامی ياورانی است كه در فعاليت های روزمره 

خود انديشه كمك به هم نوع را از ياد نمی برند.

     به اميد آنكه با همراهی تمامی انس��ان های نيكوكار روز به 
روز در مسير گسترش حمايت ها از كودكان مبتال به سرطان 

گام برداريم.

پليس های كوچك محك

ديـدار پليس های مهربان با فرزندان 
محک
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اخبار

علی فروتن در كنار قلك قديم و جديد محك

رونمايـی از قلـک جديـد محـک در 
شانزدهين بازار قلک شكان

در دومين روز شـانزدهمين بازار قلک شـكان مؤسسۀ 
خيريۀ حمايت از كودكان مبتال به سـرطان “محک” كه 
17 و 18 مهرمـاه برگزار شـد، از قلـک جديد محک در 
جمع همراهان رسانه ای، ياوران، داوطلبان، هنرمندان، 

ورزشكاران، اعضای هيأت امنا و مديره رونمايی شد. 

تداوم اعتماد و مشاركت؛ سرمايه ارزشمند محک
     در ابت��دای مراس��م دكتر فربود فره��ی عضو هيأت امنای 
محك مق��دم مهمانان را خيرمقدم گفت و ضمن تبريك تولد 
قلك جديد محك به تمام��ی همراهان گفت: »وظيفه محك 
اين اس��ت كه با جلب مشاركت مردم نيكوكار به ارائه خدمات 
همه جانب��ه درمانی و رفاه��ی به كودكان مبتال به س��رطان 
همگام با اس��تانداردهای بين المللی بپ��ردازد و اعتماد و تداوم 
كمك های نيكوكاران س��رمايه ارزشمند محك در تحقق اين 

وظيفه است.«

اوليـن قلک قابـل بازيافت با هزينـه اندک، حاصل 
رويكرد سيستمی در سازمان های خيريه

     س��پس آراس��ب احمديان مدير عامل محك با اش��اره به 
تالش اين مؤسس��ه در جهت ايجاد آس��ان ترين و سريع ترين 
روش ه��ای ارائه كمك به ك��ودكان مبتال به س��رطان گفت: 
»قل��ك محك يك��ی از قديمی ترين و س��اده ترين روش های 
كمك به كودكان مبتال به س��رطان و خانواده های آنها است. 
محك به عنوان پيش��گام نگاه سيس��تمی به فعاليت های عام 
المنفعه در ايران هم��واره تالش دارد تا با توجه به مقتضيات 
روز و تغيي��رات زمان روش های عملكرد خود را در راس��تای 
ارائ��ه خدمات به كلي��ه ذيربطان از جمله ك��ودكان مبتال به 
س��رطان و همچنين نيكوكاران ارتقا دهد. قلك سفالی محك 
بيش از 20 س��ال اس��ت  مهمان منازل اعضای خانواده بزرگ 
محك به ويژه در ش��هرهای تهران و كرج بوده اس��ت و نقش 
مهمی در تأمين هزينه های دارو و درمان داش��ته است. اينك 
با افزايش توزيع قلك و نيازسنجی كارشناسی، ايجاد تغييرات 
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و تولي��د يك قل��ك جديد در كنار قلك س��فالی الزم به نظر 
می رسيد. محك به عنوان اولين موسسه خيريه به توليد يك 
قل��ك قابل بازيافت ب��ا هزينه های توليد مجدد بس��يار اندك 
انديش��يد و اين انديشه را يكس��ال پيش به صورت آزمايشی 
در پانزدهمين بازار قلك ش��كان مح��ك در قالب رونمايی از 
قلك ك��ودك و نوجوان كه نمونه كوچك ت��ر قلك جديد بود 
عملی كرد. اكنون با توجه به اس��تقبال ياوران كوچك محك 
و خانواده ه��ا از قلك كودك و نوج��وان، قلك جديد محك با 
ويژگی های مهمی چون: قابليت بازيافت و هزينه توليد پايين، 
وزن اندك و انتقال آسان تر برای ياوران توليد شده است و در 
اختيار نيك��وكاران قرار خواهد گرفت تا گامی ديگر در جهت 

توسعه ارائه خدمات به فرزندان محك برداشته شود.«

تولد قلک جديد با حضور كودكان در حال درمان و 
بهبود يافته محک

     س��پس مراسم رونمايی از قلك جديد به دست تعدادی از 
ك��ودكان در حال درمان و بهبود يافته محك و با همراهی دو 
عروسك كه لباس قلك سفالی و قلك جديد را بر تن داشتند 
انجام ش��د. كودكان همراه دو قلكی كه دوست خود می دانند 
وارد شدند و در حالی كه داوطلبان هنرمند محك موسيقی های 
ش��اد كودكانه اجرا می كردند، شمع كيك تولد اين عضو جديد 
خانواده محك را به نيت سالمتی و بهبودی فوت كردند. پرستو 
كودك 8 ساله محك كه مبتال به سرطان خون است در حالی 
كه دس��ت قلك جديد محك را در دس��ت داشت گفت: » من 
آرزوم اينه كه بچه های محک خوب بشن و بعداً كه خوب 

شدن هيچ وقت محک رو فراموش نكنن.«
     س��عيد فرزن��د بهبود يافت��ه محك كه امروز دانش��جوی 
رشته كامپيوتر اس��ت گفت: »من آرزو می كنم همه دوستان 
كوچكم در محك قهرمان مبارزه با س��رطان ش��وند. معموالً 
وقتی بيمارها خوب می ش��وند دوست ندارند خاطرات دوران 
بيمارس��تان را به ياد بياورند اما من و خيلی از دوستان بهبود 

يافتة ديگری كه می شناسم دلبسته محك و روزهايی هستيم 
ك��ه با پايه س��رم در اتاق بازی و راهروه��ای محك با هم و با 
مددكاران و روانشناسان بازی می كرديم چون در محك به ما 

اين باور داده شد كه سرطان پايان كودكی نيست...«

محک قلكی در قلب مردم
    عل��ی فروتن عموی فيتيله ای همه 
بچه ها هم در مراسم رونمايی از قلك 
جدي��د دس��ت در دس��تان فرزندان 
مح��ك حضور داش��ت و گف��ت: »در 
اي��ن مراس��م ديديم ك��ه محك يك 
قلك جديد و يك قلك پيشكس��وت 
دارد. ام��ا م��ن فكر می كن��م محك 
قل��ك ديگ��ری را ه��م قبال س��اخته 
اس��ت. قلكی در قلب تمامی مردم 
ايران و تمامی انسان های نيكوكار. 
قلكی كه به عشـق كودكان مبتال 
بـه سـرطان می تپد و ايـن قلک 

هرگز نمی شكند ....«
 

آرزوی محک: جشـن بهبـودی همه كودكان مبتال 
به سرطان

     قل��ك جدي��د محك به همراه قلك س��فالی، دوس��تان 
مش��تركی خواهند بود ك��ه با هم زير س��قف محك همراه 
روزهای پر فراز و نش��يب كودكان مبتال به سرطان در مسير 
درمان بوده و هم زير س��قف خانه های خانواده بزرگ محك، 
نمادی از عش��ق و مهر و همدلی هستند و در اختيار ياوران 
نيك��وكار قرار می گيرند تا با روش��ی آس��ان و در دس��ترس 
ق��دم در راه حمايت از كودكان مبتال به س��رطان بگذارند و 
در مبارزه آنها با بيماری س��رطان تا رس��يدن به سالمتی و 

بهبودی همگام ش��وند.
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“شهر موش ها” همراه مرضيه برومند، كارگردان و منيژه 
حكمـت، تهيه كننده و جمعـی از ياوران محک 3 آبان 

ماه به ديدن كودكان مبتال به سرطان محک آمدند.

      كودكان بس��تری در بخش های مختلف بيمارس��تان فوق 
تخصص��ی محك و ك��ودكان و والدينی كه مهم��ان اقامتگاه 
مح��ك بودند صبح ش��نبه خود را با تماش��ای فيلم “ش��هر 
موش ه��ای 2” آغاز كردن��د و پس از آن دوس��تانی متفاوت 
مهمان كودكان محك ش��دند و با آنها ديدار كردند. كودكان 
محك باور نمی كردند موش هايی كه ساعتی پيش، مبارزه پر 
از امي��د و همدلی آنها را در فيلم تماش��ا كرده بودند حاال پا 
به اتاقش��ان گذاش��ته اند تا آنها را به خاطر مبارزه پر از اميد 
و استقامت با س��رطان تشويق كنند. كودكان همراه دوستان 

هنرمندانشان ترانه “ما می تونيم ما می تونيم” را خواندند.

      مرضيه برومند ضمن بيان اينكه ارزش معنوی آثارش برايش 
مهم ت��ر از بازخورد اقتصادی آن اس��ت گفت:››من از گذش��ته 
عضوی از خانواده بزرگ محك بودم و از نظر من محك سازمانی 

شگفت انگيز است و از حضور در محك به خود می بالم.‹‹
     منيژه حكمت، محك را پيشگامی موفق در جلب مشاركت 
عمومی دانس��ت كه توانس��ته اس��ت با بهره من��دی از دانش و 
آگاهی بنيان گذاران و مش��اركت مردم به جايگاهی واال مطابق 
با اس��تانداردهای جهانی دس��ت يابد. حكمت گفت: ››من هم 
عضوی از محك ام و قلك محك قلك خانواده من است. به اميد 
آنكه بتوانيم اميد به زندگی را برای كودكانمان تعريف كنيم.‹‹

      م��ادر يك��ی از كودكان مح��ك به نمايندگ��ی از مادران 
كودكان مبتال به س��رطان نامه ای برای شهر موش ها نوشت و 
اس��را كودك 8 س��اله محك نامه خود و دوستان كوچكش را 

برای بچه موش ها خواند. 

      اميدواري��م قهرمانان كوچك محك تحقق بخش اين آرزو 
باشند كه: ››سرطان پايان كودكی نيست.‹‹

 شهر موش ها مهمان كودكان 
مبتال به سرطان محک

عوامل شهرموش ها در كنار كودكان محك

كپل و كپلك در بخش های بيمارستان
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سـومين همايـش سراسـری سـاالنه 
احيای قلبی، ريوی

سومين همايش سراسری سـاالنه “احيای قلبی، ريوی 
پايـه و پيشـرفته” بر اسـاس آخرين پروتـكل احيای 
قلبـی، ريوی انجمـن قلب آمريكا، هشـتم آبان ماه با 
حضـور گروه هـای پزشـكان عمومـی و متخصص در 

محک برگزار شد. 

     در ابت��دای  هماي��ش دكتر مردآوي��ژ آل بويه عضو هيات 
امنای مح��ك و دبير علمی همايش ضم��ن خوش آمد گويی 
گفت: “محك با انديش��ه حمايت از كودكان مبتال به سرطان 
بنا نهاده ش��د و درطول زمان با مشاركت های مردمی از يك 
خيري��ه كوچك به يك س��ازمان بزرگ در جه��ت حمايت از 
كودكان مبتال به سرطان تبديل شده است كه تنها بيمارستان 
فوق تخصصی س��رطان ك��ودك در خاورميانه را نيز بنا نهاده 

اس��ت و امكانات درمانی را مطابق با استانداردهای بين المللی 
در اختيار كودكان مبتال به سرطان می گذارد و در كنار آن به 
امر پژوهش و تبادل اطالعات علمی در اين زمينه می پردازد.” 
وی در ادام��ه به دو بخش معرفی بخش كلينيك درد و بخش 
پيوند س��لول های بنيادی پرداخت و از تمامی حاضران جهت 
مش��اركت در انجام فعاليت های داوطلبانه در محك دعوت به 

عمل آورد.
       س��پس دكتر فريد ابوالحس��ن قره داغ��ی دبير اجرايی به 
آموزش آخري��ن پروتكل انجم��ن قلب آمريكا ب��رای احيای 
بيماران دچار ايس��ت قلبی، ريوی كه در سال 2014 ويرايش 
شده اس��ت برای نخستين بار در بيمارس��تان فوق تخصصی 

محك پرداخت. 
       س��پس دكت��ر كريمی ن��ژاد رئيس مؤسس��ة نروژنتيك 
ايران درباره خواستگاه علم ژنتيك در ايران سخن گفت: “ اين 
همايش كه با پش��تيبانی محك برگزار ش��د و نشانگر تالش 
هرچه بيش��تر تمام اركان اين سازمان برای بالندگی آموزش 
و پژوه��ش در كنار درمان و حمايت ه��ای روانی  و اجتماعی 
ك��ودكان نيازمند اس��ت. م��ا اميدواريم با هم��كاری همه ی 
هم ميهنان عزيزمان در همه رش��ته ها پيش��گام باشيم و پيرو 
راه های انس��انی و دانش محور بزرگان محك همچون پرفسور 

پروانه وثوق باشيم.”
      الزم بـه يـادآوری اسـت كـه  سـومين همايـش ملی و 
سراسری طب درد در كودكان 16 و 17 بهمن ماه سال جاری 

برگزار می شود.

     ش��ورای پزش��كی و پزشكان بيمارس��تان فوق تخصصی 
محك با برگ��زاری همايش های علمی در حوزه های مختلف 
مرتبط با س��رطان كودكان می كوش��د تا باالترين س��طح از 
پاس��خ گويی علمی ب��ه نياز كودكان مبتال به س��رطان تحت 

حمايت مؤسس��ه را فراهم آورد.

سالن همايش های محك
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حضور قائم مقام سازمان دانش آموزی وزارت آموزش 
و پرورش در بيمارسـتان محک

     در س��ال هاي گذش��ته مديران، معلمان و دانش آموزان 
م��دارس در مقاطع مختل��ف عالقمند ب��ه توزيع قلك های 
مح��ك در بي��ن دانش آم��وزان جه��ت تروي��ج ح��ركات 
خيرخواهانه در بين آينده س��ازان س��رزمينمان بوده اند. 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 

اجتماعي را در دس��تور كار خ��ود دارد. از اين رو قلك های 
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 
مستقيم 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 ترويج دهنده اين نگاه در آينده باش��ند.

دانش آموزان ياور محک

دانش آموز ياور كودكان مبتال به سرطان 



13

اخبار

       پاس��خ محمد مهدی كودك محك به نمايندگی از طرف 
كودكان مبتال به سرطان: 

       سالم دوست مهربان، من تو را دوست دارم. من، 
مامان و بابام همیش��ه برای همه بچه ها دعا می کنیم 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 می کنیم 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 ناظم هات 
اوم��دی مح��ک و مهمون ما ش��دی. خیل��ی خوبه که 
ی��ه مق��داری از پول ت��و جیبی ه��ات رو ت��و قلک محک 
می ریزی. 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.

نامه كودك محك به دوستانش

       نامه يكی از دانش آموزان پايه پنجم مدرسه امام حسين، 
برای دوستانش در محك:

      س��الم دوس��ت عزیزم، من تو را خیلی خیلی دوس��ت 
دارم. من دعا می کنم همیشه در زندگیتان موفق باشید. 
من دعا می کنم حالتان خوب باش��د. من برای شما 
پول هایی جم��ع کرده ام 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 می مانید. من یک س��ید 
هستم. برای ش��ما دعا می خوانم و به خواست خدا شما 
خوب میش��وید. من ش��نیده ام بیماران وقتی دعا می کنند 
برآورده می ش��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 می شود. 

من شما را خیلی خیلی دوست دارم. 
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حضور محک در
مراسم هفته جهانی كارآفرينی

     در روز هاي 29 و 30 آبان 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.

     مدير عامل محك در اين مراسم ضمن اشاره به تفاوت های 
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 سازمان های 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 اين 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 

بـا دعوت دانشـكده كار آفريني دانشـگاه تهران مدير 
عامل محک در پانل تخصصي كار آفريني مراسم هفته 

جهانی كار آفريني )Gew( شركت نمود.
    

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

كوچكترين غارنورد ايران بـا هدف حمايت از كودكان 
مبتال به سرطان غار “پراو” واقع در استان كرمانشاه  را 

در مهر ماه امسال پيمايش كرد.

     اين غار با عمق 730 متر يكی از س��خت ترين، سردترين 
و عميق ترين غارهای ايران اس��ت. ضم��ن قدردانی از تالش 
اين كودك ورزش��كار و خانواده اش كه انديش��ه نوع دوستی 
را به وی آموخته اس��ت اميدواريم روزی برسد كه بتوانيم در 
كنار يكديگر جش��ن بهبودی تمام كودكان مبتال به سرطان 

را برگزار كنيم.
 

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.

غارنورد كوچک در غار
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چهـل و ششـمين كنگره جامعـه بين المللی سـرطان 
كـودک )SIOP ( بـا حضـور پزشـكان، متخصصـان و 
مشـاركت كنندگان در فعاليت های بشردوستانه حوزه 
سـرطان اطفال 22 تا 25 اكتبر برگزار شد. اين كنگره 
همچنيـن ميزبـان طيف وسـيعی از ذيربطـان مرتبط 
با سـرطان كودک از جملـه والدين كـودكان مبتال به 
سـرطان، كودكان بهبود يافتـه ICCCPO، متخصصان 
حوزه سالمت، دانشـمندان و صاحبان صنايع پزشكی 

و درمانی بود.

      س��عيده ق��دس، بنيان گ��ذار و عضو هيأت امن��ا و مديره 
مؤسس��ه محك و عضو كميته منطقه ای آسيايی ICCCPO و 
دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارس��تان محك و فوق تخصص 
خ��ون و آنكولوژی ك��ودكان به عن��وان نماين��دگان محك 
در اي��ن كنگره حضور داش��تند. طی نشس��ت SIOP دكتر 
مه��رور به تب��ادل اطالع��ات و تجربيات بيمارس��تان محك 

در خص��وص حمايت و درمان كودكان مبتال به س��رطان با 
هم��كاران متخصص خود در اين ح��وزه پرداخت. هم چنين 
س��عيده قدس در كنگره ICCCPO به ارائ��ه مقاله پيرامون 
موضوع “مس��ئوليت اجتماعی در محك” پرداخت. حضور در 
اي��ن كنگره بين المللی و به اش��تراك گذاش��تن به روزترين 
يافته های علمی مرتبط با حوزه س��رطان كودكان بی ش��ك 
تأثير به سزايی در ارتقای سطح كيفی درمان كودكان مبتال 

به سرطان خواهد داشت.

     در حاش��يه اين كنگره، س��مينار كنفدراس��يون والدين 
ك��ودكان مبت��ال ب��ه س��رطان ICCCPO نيز برگزار ش��د و 
مش��كالت و عوارض درمان و جنبه ه��ای روحی و اجتماعی 
اين عوارض مورد بررس��ی قرار گرفت و راه كار های كاربردی 
برای انتخاب مناس��ب ترين برخورد در مسير درمانی بيماران 

مطرح گرديد.

     اي��ن موسس��ه ضمن قدردانی از 
كليه دست اندركاران اين كنگره كه 
انسان دوس��تانه  اهداف  تحقق  برای 
و خدم��ت به جامعه بش��ری تالش 
می كنن��د، خرس��ند اس��ت ك��ه با 
ش��ركت در اي��ن كنگ��ره توانس��ته 
اس��ت از فرصت بح��ث، تبادل نظر، 
تجرب��ه و يادگي��ری در حوزه ه��ای 
با بيماری س��رطان  مختلف مرتبط 
كودكان بهره مند ش��ود و در مسير 
ارائه باالترين س��طح كيفی خدمات 
درمانی و رفاهی مطابق با استاندارد 
و دان��ش روز جهانی به فرزندان اين 

مرز و بوم گام بردارد.

     

نمايندگان محک، در كنگره جامعه بين المللی 
)SIOP - ICCCPO( سرطان كودک
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برگـزاری كنفرانس مطبوعاتی بـا موضوع “محک، 
اولين و تنها فيناليست جايزه تعالی مديريت پروژه 

در حوزه سازمان های مردم نهاد در جهان”
در  مردم نه��اد  مؤسس��ة  اولي��ن  عن��وان  ب��ه  مح��ك      
جه��ان تنها فيناليس��ت جاي��زه تعال��ی در بخ��ش مديريت 
جه��ان در  مردم نه��اد  س��ازمان های  ح��وزه  در  پ��روژه 

از سوی سازمان بين المللی مديريت پروژه )IPMA( شده است. 

      محك در راستای عمل به مسئوليت اطالع رسانی شفاف و 
پاسخگو در خصوص عملكرد و دستاوردهای اين سازمان مردم 
نهاد به ياوران، كنفرانس��ی مطبوعاتی پيرامون اين افتخار ملی 
را روز يكشنبه 6 مهر با حضور فعاالن حوزه رسانه برگزار كرد.

شـفافيت و پاسخگويی مسـئوليت محک در قبال 
ياوران 

      در ابتدای اين كنفرانس دكتر جواد كرباس��ی زاده رئيس 
هيأت مدي��ره محك ضمن خي��ر مقدم به ياوران رس��انه ای 
اين س��ازمان، اخذ جاي��زه IPMA را افتخار ديگری برای اين 
موسس��ه مردم نهاد دانس��ت كه مرهون اعتماد، مش��اركت، 
ت��الش و درايت اعض��ای خانواده بزرگ محك اس��ت. رئيس 
هيأت مديره محك گفت: ››برنامه استراتژيك موسسة خيرية 
محك بر محور چهار ارزش اصلی اين سازمان يعنی شفافيت، 
پاس��خگويی، قدرشناسی و زيبايی شناس��ی استوار است كه 
بياني��ه ديدگاه و مأموريت موسس��ه ترجمان اين چهار ارزش 
است. بر اساس اصل شفافيت بزرگترين سرمايه محك اعتماد 
ياوران اس��ت كه اين س��ازمان مردم نهاد با عملكرد ش��فاف 
خود و به رؤيت گذاش��تن نحوه مص��رف منابع برای حمايت 
از كودكان مبتال به س��رطان اين س��رمايه ب��ا ارزش را حفظ 
می كند و اين امر منجر به تداوم و گس��ترش جلب مشاركت 
مردمی در راس��تای پ��روژه های توس��عه ای و اجرايی محك 
می شود. پاسخگويی از ديگر ارزش های اصلی حاكم بر محك 

3- Internationally Funded Humanitarian Aid Project
1-Achievement Award 

 دریافت نشان طالی انجمن بين المللی 
مدیریت پروژه IPMA توسط محک

گزارشگزارش

2- International Project Management Association

برنامه توسـعه دوسـاله 1392-1391 موسسـه خيريه 
محک به صورت داوطلبانـه در ارزيابي جايزه موفقيت 
پـروژه1 سـال 2014 انجمـن بيـن المللـي مديريـت 
پروژه)IPMA(  شـركت نمود و ضمـن ورود به مرحله   
فينال موفق گرديد در ارزيابي نهايي نشان طال در حوزه 

پروژه های بشردوستانه بين المللی3  را اخذ نمايد.
ايـن جايزه در نشسـت سـاالنه IPMA كـه در 8 مهر 
)30سـپتامبر( در شـهر روتردام كشـور هلنـد برگزار 

گرديد به نماينده محک اهداء شد.

    انجمن بين المللي مديريت پروژه )IPMA( از سال 2013 به 
ارزيابي پروژه هاي س��ازمان هاي غير دولتي در حوزه اي تحت 
عنوان پروژه های بشردوستانه بين الملل مي پردازد. اين پروژه ها 
بايد با اتكاء به كمك هاي بش��ر دوس��تانه توسط سازمان های 
غيردولتي انجام شده باشد و در تطابق با اصول ده گانه معاهده 

جهانی Global Campact سازمان ملل متحد باشد.    

2
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1- Project Exelence Award

اس��ت كه اين سازمان خود را موظف می داند در قبال تمامی 
ذيربط��ان رعايت كند و برای برطرف ك��ردن هرگونه ابهامی 
پيش قدم ش��ود و يا پاسخگوی هر پيشنهاد و انتقادی باشد. 
تالش برای ايجاد ارتباطی سرش��ار از احترام و س��پاس محور 
اصل قدردانی است. در محور زيبايی شناسی نيز محك با باور 
اين كالم موالنا كه “چون ش��دی زيبا به آن زيبا رسی” تالش 
دارد ارتباطی يكپارچه را با ذيربطان خود داش��ته باش��د. اين 
اصول و ارزش ها در قالب 360 كد ارتباطی در محك تدوين 
ش��ده تا در ارتباط با كليه ذيربطان رعايت ش��ود. اين اصول 
كلی و س��اختار و برنامه های راهبردی در دستيابی محك به 
چنين دستاوردهای بين المللی نظير جايزه تعالی انجمن بين 

المللی IPMA قابل ارزيابی است.”

مديـر عامل انجمـن مديريت پـروژه ايران: محک 
پيشـروی حركـت به سـمت تعالـی در حوزه های 

اجتماعی
     مهن��دس مجتب��ی عزي��زی مديرعامل انجم��ن مديريت 
پ��روژه ايران ضمن بي��ان اينكه انجم��ن بين المللی مديريت 
پروژه IPMA هر ساله به ارزيابی سازمان ها در سراسر جهان 
پرداخت��ه و ضمن اعطای جايزه تعالی پروژه1 كه به پروژه های 
توس��عه ای و يا ساير پروژه های سرمايه گذاری و عمرانی تعلق 
می گيرد، جواي��زی را نيز به طور ويژه به پروژه ها و طرح های 
مرتبط با س��ازمان های غير دولتی و اقدامات بش��ر دوستانه، 
اعطا می كند، گفت: ››افتخاری كه موسس��ة خيرية محك در 
بخ��ش پروژه های بشردوس��تانه به آن دس��ت يافته در حوزه 
پروژه های اجتماعی اس��ت و اين اولين بار در خاورميانه است 
كه سازمانی مردم نهاد به بخش فينال اين جايزه راه می يابد. 
تا ام��روز تمامی پروژه هاي��ی كه از ايران در اي��ن جايزه بين 
المللی حضور يافته اند در حوزه های عمران، س��اخت و س��از 
 IPMA و يا نف��ت و گاز بوده اند و اينكه انجم��ن بين المللی
پروژه های اجتماعی و س��ازمان های مردم نهاد را نيز ش��امل 
جاي��زه تعال��ی قرار داده نش��ان از اهميت رويك��رد مديريتی 

سيس��تمی به اينگونه فعاليت ها اس��ت ك��ه انتخاب محك به 
عنوان تنها فيناليست اين جايزه نشانگر آن است كه عملكرد 
اين سازمان بر مبنای ارزيابی متخصصان بين المللی با مالك 
ها و اس��تانداردهای جهانی و تخصصی مطابقت داشته است. 
اين اتفاق الگو و آغاز مس��يری است برای حركت سازمان های 
مردم نهاد و پروژه های اجتماعی وطنمان در مسير تعالی كه 
موسس��ه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان “محك” 

پيشروی اين اتفاق بوده است.‹‹

حمايـت از كـودكان مبتـال بـه سـرطان مطابق با 
اسـتانداردهای بين المللی؛ تعهـد محک در قبال 

ياوران
     يك��ی از مهم تري��ن معيارهای س��نجش در اه��دای جايزه 
IPMA تطابق با اصول 10 گانه معاهده جهانی س��ازمان ملل 
GLOBAL COMPACT است كه فعاليت های داوطلبانه يكی 
از اي��ن اصول اس��ت. گلناز عدل رئيس ش��ورای داوطلبان و از 
ياوران پيشكس��وت داوطلب محك ضمن اش��اره به تاريخچه 
فعاليت های اين بخش گفت: ››تعداد داوطلبان در بدو فعاليت  
موسس��ه انگشت ش��مار بود ولی هم اكنون محك صدها عضو 
داوطلب فعال دارد كه همگام با كاركنان موظف اين س��ازمان 

بازوی اجرايی فعاليت ها هستند.‹‹

     آراس��ب احمديان مدير عامل محك ضمن اش��اره به نقش 
مهم رس��انه ها در اطالع رسانی در خصوص فعاليت های محك 
گف��ت: ››امروز خبری افتخار آمي��ز را به اطالع اعضای خانواده 
بزرگ محك می رس��انيم. انتخاب محك ب��رای دريافت جايزه 
تعالی مديريت پروژه در بين موسسات غير دولتی بشردوستانه 
از سوی انجمن بين المللی مديريت پروژه آن هم در حالی كه 
در ساير بخش های عمرانی و اقتصادی 3 فيناليست وجود دارد 
اما در بخش مؤسسات غيردولتی تنها محك به فينال راه يافته 
است. اين دستاورد افتخار آميز كه با تالش صدها نفر زير سقف 
محك و هزاران نفر از ي��اوران در بيرون از درهای محك تحقق 

گزارش
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يافته اس��ت از اين ديدگاه برای محك بسيار حائز اهميت است 
كه نشان از باور اين سازمان به ارزش های شفافيت و پاسخگويی 
اس��ت كه منجر به دس��تيابی به س��طح عملك��ردی مطابق با 
اس��تانداردهای بين المللی در ارائه خدم��ات كّمی و كيفی به 
كودكان مبتال به س��رطان و خانواده های آنها، به واسطه منابع 

مشاركتی نيكوكاران شده است.

     مح��ك در جه��ت ارائه باالترين س��طح كيفی خدمات به 
كودكان مبتال به س��رطان و در راستای تعهد و مأموريت خود 
در قب��ال تمامی نيك��وكاران و ذيربطان س��ازمان همواره در 
چارچوب اس��تانداردهای بين المللی فعاليت می كند و انطباق 
فرآيندهای كاری سازمان با اين هدف را از طريق سازمان هايی 
كه مسئوليت سنجش اين استاندارها را در سطوح بين المللی 

بر عهده دارد در جايگاه قضاوت و سنجش قرار می دهد.‹‹

      در ادامه مدير عامل محك به معرفی پروژه ارائه شده جهت 
شركت در جايزه تعالی انجمن  IPMA كه برنامه توسعه محك 
در دوره دو ساله 92-91 بوده، پرداخت. همچنين گزارش مالی، 
گزارش  عملكرد و شاخص های كليدی عملكرد فعاليت محك 
در سال های 90 تا 92 با آمار و مستندات دقيق و جزء به جزء 
ارائه شد تا ياوران محك حاصل نيت نيك خود را با بررسی آمار 
و ارقام عوايد، هزينه ها و خدمات محك با عينيت و وضوح كامل 
مشاهده كنند. بر اساس اين گزارش آمارهای سازمان در حوزه 
عوايد، هزينه ها، تعداد كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت، 
ظرفيت پذيرش بيمارستان محك، ارتباط با ذيربطان و تضمين 

كيفيت با رشد روبرو بوده است.

      متأس��فانه بر اس��اس آمارهای جهان��ی و به تبع آن در 
ايران تعداد كودكان مبتال به سرطان در حال افزايش است و 
اين امر لزوم گسترش فعاليت های محك در جهت مشاركت 
بيش��تر ي��اوران و اراده حمايت های هم��ه جانبه به كودكان 

مبتال به سرطان و خانواده های آنها را ايجاب می كند.

دسـتاوردهای ملی و بين المللی؛ حاصل همت های 
بلند اعضای خانواده محک :

      دس��تيابی ب��ه جايگاه اولي��ن و تنها فيناليس��ت در اين 
جايزه بين المللی گامی اطمينان بخش در راستای تحقق اين 
هدف و نش��انگر ارزش های اصلی محك در زمينه ش��فافيت، 
پاس��خگويی و عملكرد مؤثر در زمينه استفاده بهينه از منابع 

سازمان برای حمايت از كودكان مبتال به سرطان است. 

       پيش از اين نيز مؤسس��ه خيريه محك در س��ال 1386 
ب��ه عنوان اولين س��ازمان غير دولت��ی در خاورميانه موفق به 
درياف��ت گواهينامه NGO Benchmarking  از ش��ركت 
بازرس��ی بين المللی SGS ش��ده و بر اس��اس نتايج مستخرج 
از شش��مين مميزی اين ش��ركت در س��ال 2012 محك در 
بي��ن 265 س��ازمان غيردولت��ی كه در جهان م��ورد مميزی 
ق��رار گرفته ان��د، حائز رتب��ه دهم اس��ت. همچنين محك در 
 )GIC( س��ال2011 موفق به دريافت تنديس نقره ای كيفيت
از مؤسسه بين المللی استاندارد “جی.آی.سی” شد و توانست 
نام محك را در زمره 10 س��ازمان برتر سال 2011 ثبت كند. 
اخذ مقام مشورتی ش��ورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل 
متح��د )ECOSCO( از ديگر دس��تاوردهای بين المللی اين 
س��ازمان است كه با همت های بلند و آرزوهای بزرگ مردمان 

نيك انديش ايران زمين تحقق يافته است. 

   موسس��ه خيري��ه محك با اعتقاد عميق ب��ه ضرورت انطباق 
شيوه هاي اداره اين سازمان بر مبناي استاندار هاي ملي و بين 
المللي همواره ب��ه صورت داوطلبانه خود را در معرض مميزي 
اين اس��تاندار ها قرار می دهد. اگرچه گواهينامه ها و نشان های 
اخذ شده توسط موسسه محك در اين موارد در زمره افتخارات 
ملي و بين المللي اين سازمان مردم نهاد و خانواده بزرگ محك 
می باش��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.



19

گزارش ویژه

دوميـن كنگره ملی خدمات حمايتی كودكان مبتال به 
سـرطان و خانواده هايشـان: مداخالت روانشناختی- 
مـددكاری اجتماعـی، اول و دوم آبان ماه در مؤسسـۀ 
خيريـۀ حمايت از كـودكان مبتال به سـرطان “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 32 بيمارستان 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 94-93 با 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 امتياز 
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.

برابـری اسـتانداردهای خدمات حمايتـی محک با 
استانداردهای جهانی

     در ابت��دا پري��وش الج��وردی نماينده هي��أت مديره محك 
ضمن سپاس و خو ش آمد گويی به حاضران گفت: »در همايش 
نخست كه در س��ال 1392 برگزار گرديد، مباحثی در خصوص 
استانداردس��ازی حمايت های همه جانبه از ك��ودكان مبتال به 
س��رطان و خانواده های آنها زير س��قف محك مطرح گرديد كه 
به دنبال نتايج حاصل از آن همايش بررس��ی هايی در خصوص 
س��اير س��ازمان های  همكار در سطح جهان صورت پذيرفت كه 
خوش��بختانه بر اساس اين بررسی مش��خص شد كه محك در 
خصوص ارائه خدمات حمايتی با اس��تانداردهای جهانی برابری 
دارد. ب��ه اميد آنكه با برگ��زاری همايش های تخصصی علمی و 
تبادل اطالعات بتوانيم قدم های مهم و مؤثری در جهت حمايت 

از كودكان مبتال به سرطان برداريم.«

برای نخستين بار در ايران
      سپس مدير عامل محك به عنوان دبير اجرايی همايش ضمن 
خير مقدم به حاضران در خصوص محورها و ويژگی های كنگره، 
نگاه امروز محك به فرآيندهای روانشناسی و مددكاری در حوزه 
كودك مبتال به س��رطان، استانداردهای آمار مقاالت دريافتی و 

داوری شده و چالش های بين المللی در اين حوزه سخن گفت.

     از ويژگی های قابل تأمل اين كنگره اين است كه برای نخستين 
بار چهارگروه تخصصِی )روانشناس��ی – مددكاری اجتماعی – 
روانكاوی – جامعه شناس��ی پزش��كی( كه در درمان و حمايت 
كودكان مبتال به سرطان موثر هستند برای تبادل دانش و تجربه 
گرد هم آمده اند تا زمينه ارائه خدمات مطابق با اس��تانداردهای 

دومين كنگره ملی خدمات حمايتی 
كودكان مبتال به سرطان
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محورهای كنگره
  ارائه پژوهش های بنيادی ، كاربردی، توسـعه ای 

در قلمرو روانشناختی و روانپزشكی
  ارائـه پژوهش های بنيادی، كاربردی، توسـعه ای 

در قلمرو مددكاری اجتماعی، و حمايت اجتماعی
  فرسـايش شـغلی- روانـی در ارائـه خدمات به 

كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان
  جامعـه شناسـی پزشـكی و سـالمت در قلمرو 

كودكان مبتال به سرطان و خانواده
  اهميت اخالق پزشـكی در ارتقا كيفيت خدمات 

درمانی
  اهميـت مشـكالت روانـی- اجتماعـی مراقبان 
)اعضای خانواده و ...( و راهكارهای حمايتی از آن ها
  كاركـرد و تعامـل گروهـی در ارائـه خـدمات 

درمانـی –   حمايتـی 

فرآيند خيريه در محک
      مدي��ر عام��ل محك ضمن تأكيد بر اينكه فرآيند خيريه در 
محك به صورتی س��ازمان يافته و سيستمی صورت می پذيرد 
گفت: »نقطه آغاز اين فرآيند مبنی بر آن است كه نيازهای گروه 
تحت حمايت شناس��ايی می ش��ود و بر اساس اين نيازسنجی، 
جلب كمك های مردمی در محك برنامه ريزی و اجرا می شود و 
كمك های مردمی با مديريت و برنامه ريزی به خدمات درمانی 
و رفاهی به كودكان مبتال به سرطان تبديل می شود. مديريت 
اين فرآيند نيازمند يك برنامه ريزی جامع دارد كه اگر چه اين 

برنامه ريزی انجام ش��ده و محك بر اساس آن اداره می شود كه 
دريافت نشان زرين مديريت پروژه از انجمن بين المللی مديريت 
پروژه نشان از مطابقت اين برنامه ريزی با استانداردهای جهانی 
دارد، اما نادانسته هايی هم وجود دارد كه اميدواريم با برگزاری 
چنين همايش هايی پاسخ های مناسبی برای آنها يافت شود.«

نگاه مؤسسه خيريه محک به فرايند روان شناسی و 
مددكاری

     بخش خدمات حمايتی محك در ارتباط مستقيم با كودكان 
مبتال به س��رطان و خانواده هايشان است. دو نقطه اصلی ارتباط 
با اين گروه هدف عبارتند از كودكانی كه دربيمارس��تان محك 
در حال درمان هس��تند و كودكانی كه در ساير بيمارستان های  
دولت��ی و دانش��گاهی مراحل  درمان خود را س��پری می كنند. 
خدمات حمايتی برای حمايت هر چه موثرتر از اين گروه به تبادل 
اطالعات و برگ��زاری همايش های علمی و تخصصی می پردازد. 

احمديان با نگاهی به آمار جهانی سرطان كودك افزود:
    

     وی در انتها در خصوص اهداف آينده اين همايش گفت:
     »وجـود اسـتانداردهای ملـی امر مهمی در پيشـبرد 
اهداف حمايتی در جهت ارائه خدمات به كودكان مبتال به 
سرطان محک است. از اين رو يكی از چالش های پيش رو 
كه اميدواريم محور اصلی همايش سال بعد باشد، تدوين 

اين استانداردهاست.«

بهـره منـدی از علم و تجربه متخصصـان حوزه های 
مرتبط با خدمات حمايتی در كنگره

     در ادام��ه دكتر ان��ور صمدی راد دبير علمی حوزه مددكاری 
اجتماع��ی كنگ��ره، ضمن ابراز خرس��ندی از حض��ور در ميان 
مددكاران و روان شناس��انی كه دغدغه كودك مبتال به سرطان 
را دارند، گفت: »اتفاق بسيار حائز اهميت در محك آن است كه 
روان شناسان و مددكاران در كنار تيم پزشكی در جهت حمايت 

بي��ن المللی را روز ب��ه روز در محك ارتقا دهن��د تا اين هدف 
هميشگی محك تحقق يابد كه خانواده ها با نگرانی كمتر، تنها 
به درمان كودكان خود فكر كنند و كودكان ش��ادمانه تر فرآيند 
درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن يا نبودن، به چگونه 

زيستن در آينده تغيير كند.
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همه جانبه از كودكان مبتال به س��رطان می كوش��ند و با توجه 
ب��ه اينكه محك زمينه الزم برای انجام پروژه های پژوهش��ی را 
فراهم كرده است، خرسنديم كه در اين همايش مقاالتی از سوی 
همكاران بخش مددكاری و روان شناسی محك ارائه می شود و 
خواستار اين هستيم كه با ايجاد واحد تحقيقات كيفی برای اين 
موسسه به فعاليت هايی كه در حوزه های پژوهشی زير اين سقف 

صورت می گيرد انسجام بيشتری ببخشيم.«

     سپس دكتر علی زاده محمدی دبير علمی حوزه روانشناسی 
كنگره ضمن عرض تبريك به محك برای داشتن نگاهی سيستمی 
به مقوله خدمات حمايتی و مسئله پژوهش عنوان كرد: »بهترين 
مس��ير درمان مسيری است كه در آن خدمات حمايتی در كنار 
خدم��ات درمانی انجام پذيرد و پيش��نهاد می گردد كه محك با 
گسترش تعامل با دانشگاه ها و مراكز علمی اين فرآيند را موثر تر 
نمايد. برای اينكه بتوانيم اين مسير را راهبردی تر كنيم نياز به 

اين است كه از علم صاحبنظران اين عرصه بهره جوييم.«

     بهناز آس��نگری، مدير بخش خدمات حمايتی محك گفت: 
»جامعه ای سالم است كه نهادهای اجتماعی در آن فعال باشند و 
اين نهادها به تبادل اطالعات با يكديگر بپردازند. بخش خدمات 
حمايتی محك، همواره در تالش بوده اس��ت با ارتقای س��طح 
كيفی و رويكرد تخصصی به خدمات حمايتی ش��امل خدمات 
م��ددكاری و خدمات روانشناس��ی در مورد ك��ودكان مبتال به 
س��رطان و خانواده های آن��ان، گام های موثری در جهت كاهش 
نگرانی و اضطراب خانواده ها در مواجهه با بيماری فرزندش��ان و 
تأمين هزينه های درمان و هزينه های جانبی آن بردارد. خدمات 
حمايتی محك در سه حوزه: مددكاری اجتماعی، روانشناسی و 
مراكز اقامتی است و يكی از مهم ترين و اصلی ترين بخش هايی 
است كه مستقيماً با كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان 
در ارتباط اس��ت. ب��ا وجود تمامی اين فعاليت ه��ا و با توجه به 
گس��تردگی مسائل و مش��كالتی كه كودك مبتال به سرطان و 

     س��پس دكتر ش��يرين احمدنيا، )دكترای جامعه شناس��ی 
پزش��كی( گفت:»يكی از مهم ترين مباحث در ارتباط با بيماری 
س��رطان كودك تاثير آن بر خانواده است، به صورتی كه تمامی 
تعامالت والدين و فرزندان ديگر نيز دچار تغييراتی می شوند. به 
ط��ور مثال رفتار والدين با فرزند مبتال به س��رطان بيش از حد 
حمايت گرانه ش��ده و موضوع تربيت و انضب��اط در مواردی به 
طور كل فراموش می ش��ود. در م��ورد فرزندان ديگر نيز معموال 
بحران ه��ای رفتاری اتفاق می افتد. ممكن اس��ت فرزندان ديگر 
دچار دغدغه و نگرانی نس��بت به بهبود خواه��ر و يا برادر خود 
ش��وند و يا دچار ترس از ابتال به بيماری س��رطان و در مواردی 
دغدغه از دس��ت دادن خواهر و يا برادر شود. از اين رو خدمات 

حمايتی برای حفظ بافت خانواده بسيار الزم و مؤثر است.«

     دكتر س��يد حس��ن موس��وی چلك در خصوص مددكاری 
اجتماعی در ارتباط با حمايت از كودكان مبتال به سرطان گفت: 
»ما بايد بتوانيم از تمام ظرفيت های خانواده، سازمان و رسانه و 
مراكز آموزشی و پژوهشی، جهت آگاه سازی در خصوص نقش 
مددكاری اجتماع��ی در حمايت از كودكان مبتال به س��رطان 
استفاده كنيم. نقش مددكار در طول فرآيند درمان از پذيرش تا 

زمان ترخيص حتی پس از آن بسيار حائز اهميت 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.  
     

خان��واده اش با آنها مواجه می ش��ود همكاری س��اير نهادهای 
اجتماعی نيز مورد نياز است.«
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گفتگـو بـا دكترانورصمـدي راد، دبيرهيـأت علمـي 
دوميـن كنگره ملی خدمات حمايتـی كودكان مبتال به 
سرطان و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، 
مدرس درس های مددكاري اجتماعي، آسـيب شناسي 
اجتماعي وتوانبخشـي گروه هاي خاص دردانشگاه هاي 
عالمه طباطبايي،خوارزمي،علوم بهزيستي وتوانبخشي

نـگاه تخصصـی بـه فعاليت هـای خدمـات حمايتـی 
درمحک،به بهانه برگزاری “دومين كنگره ملی خدمات 
حمايتی كودكان مبتال به سـرطان وخانواده هايشـان: 

مداخالت روانشناختی – مددكاری اجتماعی”

نحـوه عملكرد بخش خدمـات حمايتی محک راچگونه 
ارزيابی می كنيد؟

     مح��ك را س��ازماني بس��يار پويا ارزياب��ی می كنم. تالش 
مددكاران اجتماعی و روانشناسان در بخش خدمات حمايتي 
و ارائ��ه خدم��ات به بيم��اران و خانواده ها قابل تقدير اس��ت.

ولی مانند هرس��ازمان خدماتی، حمايتی درجهان پيش��رفته، 

برقراری برنامه های آموزش ضمن خدمت و تشكيل دوره های 
بازآموزی مس��تمر برای كاركنان شاغل در اين بخش ضروری 
است. عالوه برآن، پرداختن به فعاليت های پژوهشی متناسب 
با فعاليت های اجرايی وخدمات برای روانشناسان و مددكاران 
اجتماعی بس��يارالزم و مفيد اس��ت تا بتوانن��د هم به ارتقای 
كارآي��ی و ثمر بخش��ی فعاليت های خود كم��ك كنند و هم 
زمينه مس��اعدی برای پژوهش های آينده توسط دانشجويان 
مقاطع مختلف در رشته های روانشناسی و مددكاری اجتماعی 
فراهم آورند. البته الزم اس��ت اشاره كنم كه اين اهداف بدون 
حمايت های همه جانبه و تشويق و ترغيب مديران و مسئوالن 
مؤسسه انجام پذير نخواهد بود و ضرورت اين مساله در خالل 
برگزاری همايش بررس��ی شد و مورد تأييد شركت كنندگان  

نيز قرار گرفت.
دکتر انور صمدی راد

نظر شما درخصوص برگزاری اين همايش چيست؟
     ترغيب مددكاران براي ارائه مقاالت در اين گونه همايش ها، 
ب��ه افزايش كيفي اين همايش بس��يار كمك كرد. اميدواريم با 
تبديل اين مقاالت و دستاورد ها به يك كتاب، كه خروجي اين 
همايش اس��ت، بتوانيم بهره برداري بلن��د مدت از اين رويداد 
علمي داش��ته باش��يم. دس��تاورد هاي همايش براي كاركنان 
خدمات حمايتی و ش��ركت كنندگان، اس��اتيد و دانشجويان، 
منبع علمي ارزش��مند و راهگشاي بسياري از اموري است كه 
در اين حوزه واجد اهميت است. در عين حال، تبادل اطالعات 
و يافته ه��ای علمی و عملی مددكاران اجتماعی و روانشناس��ان 



23

گزارش ویژه / گفتگو

ش��اغل در محك با ساير روان شناس��ان و مددكاران اجتماعی 
و متخصصان حوزه كار با كودكان مبتال به س��رطان و والدين و 

مراقبان آنها بسيار ارزشمند و مفيد است.

پيشنهاد شـما برای برگزاری اين همايش در آينده 
چيست؟

     بديهی است برای همايش هاي آتي، می بايست فعاليت های 
علمی وتجربه های عملی توأم با پژوهش های ميدانی را اولويت 
بيش��تری داد و مس��اله خدمات حمايت��ی را از ابعاد تخصصي 
ت��ری ني��ز مطرح كرد و ب��ه آن پرداخت. از اي��ن رو، برگزاری 
س��مينار هاي تخصص��ي در حوزه روانشناس��ي و م��ددكاري 
اجتماعی با همكاری جدی تركاركنان مددكاری و روانشناسی 
ش��اغل درمحك و همراه كردن دانش پژوهان اين رش��ته ها و 
نيز بهره گيری از ظرفيت های دانش��گاه های كشور ضروری به 
نظر می رسد. دستاورد های چنين فعاليت هايی به نظر محك را 
در زمره مراكز علمی-پژوهش��ی در زمينه خدمات حمايتی به 
بيماران مبتال به سرطان و مراقبان آنها قرار داده و موجب رشد 

و بالندگی علمی و عملی بيشتر اين مؤسسه گردد.

دستاوردهای اين همايش چيست؟
     يكي ازدستاورد هاي اين همايش اين بود كه واحد مددكاري 
اجتماعی محك ب��ه عضويت انجمن مددكاران اجتماعی ايران 
در آمد و اميدواريم از اين پس تعامل مناس��بي بين مددكاران 
اجتماعی محك و انجمن مددكاران اجتماعی ايران برقرارشود.

تمهيدات��ی به عمل آمد تا ش��ركت كنن��دگان در اين كنگره 
و كارگاه ه��ای آموزش��ی مرتبط با موضوعات كنگ��ره از امتياز 
بازآم��وزی شايس��ته ای برخوردارگردن��د. امتي��از بازآم��وزی 
روانشناس��ان ازطريق نظام روانشناسی و مش��اوره منظور شد 
و امتياز بازآموزی مددكاران اجتماعی شركت كننده دركنگره 
از طرف وزارت بهداش��ت ودرمان، با همكاری دانش��گاه علوم 

بهزيستی و توانبخشی در نظر گرفته شد.

     درخالل برگزاری كنگره پيشنهادات ارزنده ديگری نيز ارائه 
ش��د كه از آن جمله، برگزاری سمينار ها و جلسات آموزشی و 
گفتگو و تبادل نظر متخصصان با مراقبان كودكان بيمار اس��ت 
كه می تواند مسايل و مباحث علمی و پيچيده و فنی را به زبان 
س��اده و قابل فهم برای قشرهای مختلف مطرح سازد و از اين 
طريق به ارتقای كيفيت خدمات و همچنين آش��نايی و آگاهی 
بيش��تر كاركنان با ديدگاه ها، انتظارات و نگرش های مراقبان 

كمك نمايد.
     

     و نكت��ه آخ��ر اي��ن كه مرات��ب قدردانی و س��پاس خود و 
همكاران��م در اي��ن كنگره ملی را از توانمن��دي و كارايي همه 
كاركن��ان و داوطلبانی كه اين هماي��ش را با اين كيفيت و در 
اين سطح مطلوب برگزاركردند اعالم كرده و آرزو می كنم اين 

فعاليت ها مستمر باشد.
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گفتگو با دكتر علی زاده محمدي دبير علمی گروه روان 
شناسـی دومين كنگره ملی: خدمات حمايتی كودكان 
مبتال به سـرطان، عضو هيات علمی دانشـگاه شـهيد 
بهشـتی، نائب رئيس انجمن موسـيقی درمانی ايران و 
مدير مركز مطالعات هنردرمانی درباره برگزاری كنگره 
و خدمات حمايتی با تاكيد بر روانشناسـی در خصوص 

درمان كودكان مبتال به سرطان.

برگزاری كنگره را چگونه ارزيابی می كنيد؟
     دومين كنگره نس��بت به س��ال قبل گس��ترده تر و از نظر 
كيفيت مق��االت بهتر و غنی بود و با توجه به تخصصی بودن 
در دو حوزه روانشناس��ی و مددكاری و اين كه در محك اجرا 
ش��د كه كه ارگانی پويا در حوزه س��رطان كودك است بسيار 
شايسته و جريانی بالنده است كه اميدواريم اين نهال كوچك 

پژوهشی به درخت تنومندی بدل شود.

تأثير خدمات روانشناسی در فرايند درمان كودكان 
مبتال به سرطان چيست؟

      ابتال به س��رطان برای كودك و اطرافيان آن يك بحران 
روان��ی اس��ت و اس��تفاده از مداخ��الت روانش��ناختی در دو 
ش��يوه كوتاه م��دت و بلند مدت برای كودكان و والدينش��ان 
بس��يار ضروری اس��ت. در روش كوتاه مدت روانشناس بايد با 

مداخ��الت فوری كمك كند كه ك��ودك و خانواده از زير بار 
ش��وك و ناباوری و گناه و افس��ردگی و درد خارج كند و در 
ش��يوه بلند مدت با آم��وزش انطباق و س��ازگاری با عوارض 
و درد و ارتب��اط با محيط زندگی را تس��هيل كند اس��تفاده 
از روش ه��ای لذت بخش مانند هنردرمانی، نقاش��ی درمانی، 

موسيقی و بازی درمانی می تواند كار را ساده تر كند.

فعاليت های بخش روانشناسـی محـک را چگونه 
می بينيد؟

     نگاه سيستمی تيم درمان محك فوق العاده است. حضور 
روانشناس��ان و مددكاران در كنار پزش��كان بسيار ارزشمند 
اس��ت و اين همكاری تأثير بس��يار مهمی در افزايش كيفيت 
درم��ان كودك مبتال به س��رطان به وجود آورده اس��ت. اين 
نگرش و همكاری قباًل وجود نداشت؛ با اين نگاه خوشبختانه 
محك يكی از تجربی ترين مراكز خاورميانه ش��ده اس��ت كه 
جام��ع نگرانه و در همه ابعاد به س��رطان ك��ودك می نگرد. 
مح��ك عالوه ب��ر حمايت های مال��ی، قدم فراتر نه��اده و به 
حمايت هايی آموزشی و تخصصی در خصوص ارتباط  كودك 
با خودش، با خانواده، با محيط زندگی و شغل و آينده آن ها 
نظر افكنده است. اين چشم انداز نشان از انديشه باز و آينده 

نگر و انسانی مسئوالن و سياستگذاران محك است.

مقـاالت همايـش را از نظر محتـوا چگونه ارزيابی 
می كنيد؟

     خوش��بختانه تنوع مقاالت ارائه شده در همايش نشان از 
توجه   و فعاليت پژوهشگران در اقصی نقاط ايران به نيازهای 
مختلف كودكان و خانواده دارد كه بسيار دلگرم كننده است. 
برای مثال هم مقاالتی در خصوص ربات های ياور داش��يم و 
هم روان تحليلگری مشكل سرطان در كودك و يا اثر سرطان 
بر باور ها و ارزش های كودكان و والدين. در مجموع يافته های 
حوزه های روانشناسی و مددكاری  همايش به كيفيت درمان 

آنان می تواند بسياركمك كند.

دکتر علی زاده محمدی

گزارش ویژه / گفتگو
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معرفی کتاب

بيشتر بدانيم

  نام كتاب : فرزند  من مبتال به سرطان است
  موضوع: راهنمای والدين كودكان مبتال به سرطان

  نويسنده: گرليند بوده

محـک بـه منظور اطالع رسـانی به والديـن كـودكان 
مبتال به سـرطان و كاهـش اضطرابی كـه حاصل عدم 
آشـنايی آنها با مراحل پيش رويشـان در مسير درمان 
بيماری اسـت، اقدام به ترجمـه كتاب “فرزند من مبتال 
به سرطان است” از زبان آلمانی به فارسی نموده است. 
اين كتاب توسـط پريوش الجوردی، عضو هيأت امنای 

محـک با همـكاری واحـد روابط عمومـی و مددكاری 
ترجمه شـده است. فرزند من مبتال به سرطان است به 
ذكر مباحثی همچـون مراحل درمان و مواجهه والدين 
با بيماری فرزندشـان می پردازد و والدين را نسـبت به 

مسير درمان آگاه تر می كند.

گزيده ای از كتاب:
     بيماری ش��امل حال كل خانواده می شود، وقتی معاينات 
مخصوص انجام می گيرد و نمونة آزمايشگاهی از بيمار جوان 
گرفته می ش��ود، قبل از گرفتن نتيجة هم��ة آزمايش ها، اين 
فكر در ذهن خيلی از والدين ايجاد می ش��ود كه ممكن است 
فرزندش��ان به بيمارِی بدخيمی مبتال ش��ده باشد. اين باعث 
شوكه شدن آن ها می شود. در اولين مالقات پزشك با والدين، 
آن ها غالباً نمی توانند گوش كنند، و متوجه چيزی نمی شوند، 
چون به خاطر تش��خيص بيمارِی »س��رطان« در فرزندشان 
شديداً وحش��ت زده اند و ذهنش��ان پر از افكار ناراحت كننده 

است...
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پيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانبا هنرمندان 

گفتگو با دكتر منوچهر امير فيض عضو 
هيـأت امنا محک  و از پيشكسـوتان 

جراحی اطفال در ايران  

منوچهـر امير فيض متولـد 23 مهرماه 1317 در تهران 
اسـت. تحصيالت مقدماتی خود را در دبيرسـتان البرز 
گذرانـده و سـپس بـرای ادامـه تحصيل به دانشـگاه 
توبينگن آلمـان رفته و تخصص جراحی عمومی و فوق 
تخصص در جراحی ارولوژی را كسب كرده است يكی از 
پيشكسـوتان جراحی اطفال در ايران و مؤسس انجمن 
جراحان اطفال در ايران اسـت. وی از ابتدای تاسـيس 
محک عضو هيأت امنا و شورای پزشكی و اولين رييس 
هيات مديره محک بوده است و بعد از 34 سال خدمت 

در زمينه طب اطفال خود را بازنشته كرده است. 

شـما يكی از پيشكسوتان علم جراحی اطفال در ايران 
هستيد، در اين خصوص توضيح بفرماييد.

     بعد از اتمام تحصيالتم در كشور آلمان در سال 1357 به 
ايران باز گش��تم. در ابتدا بخش جراحی را در دانشگاه شهيد 
بهش��تی فعلی ايجاد كردم. اي��ن بخش جزء اولين بخش های 
جراح��ی اطفال در ايران بود. همان بخش را در بيمارس��تان 
لقمان الدوله نيز پايه ريزی كردم و بعد به بيمارستان طالقانی 
منتق��ل نمودم. با گروهی از هم��كاران خود نيز اولين انجمن 

جراحان كودكان را نيز در ايران تأسيس كردم. 

نحوه آشنايی شما با محک به چه صورت بود؟
     من و همس��رم از دوس��تان خانوادگی خانم قدس بوديم 
و هنگامی كه دختر ايش��ان كيانا درگير بيماری سرطان شد، 
جراحی موفقيت آميزی در مراحل درمان او انجام دادم. بعد از 
طی شدن مراحل درمان كيانا هنگامی كه خانم قدس انديشه 
خود را در خصوص حمايت از كودكان مبتال به سرطان با من 
و چن��د تن ديگر مطرح كرد با وی همراه ش��ديم تا برای اين 

كودكان كاری انجام دهيم .

     ب��ه ي��اد دارم در اولين جلس��ة راه ان��دازی مح��ك فقط 
100 هزار تومان س��رمايه در اختيار داشتيم با دنيايی از افكار 
و برنامه ها و خواس��ته ها برای اين كودكان معصوم  و اكنون 
بسيار خرسندم كه بسياری از آنها به همت ياوران عزيز محك 

محقق شده است.



27

محک را در جامعه بين المللی در چه سطحی می بينيد؟
     با توجه به اينكه محك همواره با استانداردهای بين المللی 
پي��ش م��ی رود و در س��طح بين المللی در جايگاه مناس��بی 
قرار دارد. به تازگی خبر كس��ب نش��ان طالی مديريت پروژه 
را ش��نيده ام ك��ه آن را به كاركنان و ي��اوران محك تبريك 

می گويم. 

با توجه به اينكه شـما يک داوطلب هستيد چه سخنی 
به داوطلبان می گوييد؟

     محك را بشناسند، اگر می خواهند محكی شوند با جان و 
دل برای كودكان مبتال به س��رطان فعاليت كنند، بدون هيچ 

انتظار و هيچ خواسته ای. 

فعاليت های شورای پزشكی محک به چه صورت است؟
     شورای پزشكی  در جهت تبادل نظرات تخصصی پزشكی 
تشكيل می شود. فعاليت های شورای پزشكی در محك بسيار 
ارزشمند است زيرا در خصوص موارد خاص بيماران با يكديگر 

مشورت می كنند و راه حل های تخصصی را پی می گيرند. 

آينده محک را چگونه می بينيد؟
     از ابتدای تأسيس محك همواره هيأت امنا و هيأت مديره 
در اين انديشه اند كه محك مانند يك جرقه عمل نكند كه در بازه 
زمانی خاص فعاليتش متوقف شود. بنابراين برای سال های آتی 
نيز برنام��ه هايی جهت ارائه بهترين خدمات درمانی و رفاهی 
برای كودكان مبتال به س��رطان و خانواده هايشان تدوين شده 
است و اينكه محك به شخص خاصی وابسته نيست و با كمك 
های مردمی اداره می ش��ود نيز باعث ماندگاری اين مؤسس��ه 
می شود اميدوارم محك بتواند سال ها فعاليت كند و به مردم 

ايران خدمت كند.  

محک يعنی ...
    محك يعنی ايثار و از خود گذشتگی

 
سخنی با كودكان محک؟

    اميدوار باشيد و بدانيد سرطان قابل درمان است. 
 

در خصوص عاليق شخصی تان توضيح می فرماييد؟
     ورزش نكته خيلی مثبتی در زندگی من بوده. من قهرمان 
دو و ميدانی دبيرس��تان های تهران بودم و هميش��ه فرزندانم 
را ب��رای ورزش كردن ترغيب می كنم زيرا باعث می ش��ود از 

بسياری از خطرها به دور باشند. 

سخنی با ياوران محک؟
     عقيده ندارم كه كسی را دعوت كنم برای انجام كار نيك 
ول��ی از حضور همه ياورانی ك��ه در جهت حمايت از كودكان 
مبتال به سرطان محك قدم برداشته اند سپاسگزاری می كنم. 

پيشکسوتان
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داستان های کودکان محک

آشنايی من با محک

     وقتی من و تو با هم آش��نا ش��ديم تو هم س��ن االن من 
بودی و من خيلی كوچك تر. برای اولين بار كه تو را ديديم 
به نظرم چقدر بزرگ و قوی بودی. از اون پايين كه به طرف 
تو می آمدم به نظرم آمد كه دس��ت هايت را برای به آغوش 
كشيدن من باز كردی و چه آغوش گرم و پر محبتی داشتی.

ت��و به م��ن و پدر م��ادرم آرامش هديه كردی. ت��و غم ها و 
مشكالت من و بچه های ديگر را روی شانه  های خود تحمل 
می كردی تا من آس��وده خاطر و راحت باش��م. من در كنار 
تو تنه��ا نبودم وقتی به ديدنت می آم��دم بچه های زيادی 
را مثل خودم در كنار تو می ديدم ديگه احس��اس تنهايی و 

غريبی نمی كردم.

     تو در تمام روزهای سخت در كنارم بودی و مرا حمايت 
م��ی ك��ردی. تو تمام بچه ها را با روی باز و آغوش گرم و پر 
مهر می پذيرفتی. هيچ وقت از دوس��ت داش��تن من خسته 
نمی ش��دی هيچ وق��ت از اذيت ها و بهان��ه گيری های من 
اخم نم��ی كردی و من از تو ياد گرفتم ك��ه با همه مهربان 
باش��م همه را دوست داشته باش��م تو تنها كسی هستی كه 
بدون هيچ توقع و انتظاری مرا  دوس��ت داری تو می خواهی 
همه بچه ها در كنار تو غم هايش��ان را فراموش كنند و شاد 
باش��ند. تو دلت می خواهد س��المتی را هرچه زودتر به آنها 
برگردانی من اگر سال ها بگذرد و پيش تو نباشم هيچ وقت 
تو را فراموش نمی كنم. دوس��ت خوب من ای يار و ياور من 

در روزهای سخت، محك.
 

ي��ك روز ت��وی محك مهمان ه��ای خيلی خوب و دوس��ت 
داش��تنی اومدن��د. ما تا حاال مهمون موش نداش��تيم و كلی 
از اينك��ه موش های كپل و كپلك به دي��دن ما اومده بودند 
ش��اد ش��ديم. موش های خيلی چاقی بودند م��ن نمی دونم 
گرب��ه ای كه ق��راره اين موش ها را بخ��وره بايد چقدر بزرگ 
باش��ه. با موش ها عكس ه��ای يادگاری گرفتي��م و هر وقت 
ب��ه اون عكس ه��ا نگاه می كنم از ش��كم گنده ش��ون خندم 
می گيره، راس��تی اس��م بچه موش كپلك بود منم می خوام 

اسمم كامرانك باشه. 

مهمان خوب



نشانی دف�اتر و باجه های محک

نشانی دف�اتر و باجه های محک

شماره حساب هاي محک :
  بانک سپه جاري طالیي : 1351800087201             

  بانک تجارت : 72826000        
  بانک کشاورزي : 15437386

  بانک صادرات)سپهر( : 0104440444000
  بانک ملت)جام( : 14942748/19 

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.

دفتر تجريش:دفتر ستارخان: دفتر چيذر:

باجه صادقيه:          باجه لواسانی:          دفتر باستان:دفتر شرق:

باجه سردارجنگل:          

باجه پيروزی:          

دفتر كرج - طالقانیدفتر كرج - دانشكدهپيشخوان جالل آل احمد:پيشخوان گلستان:

پيشخوان سمرقند:پيشخوان برج نگار:پيشخوان مركز خريد انديشه:

باجه بهمن:          باجه آزادگان:          باجه هروی:          

دفتر برج ملت:

دفتر مركزی:

محك پذيرای كمک های نقدی و غيرنقدی ياوران در كليه دفاتر و 
كمک های نقدی در باجه ها و پيشخوان های اين مؤسسه می باشد.

تهران، خيابان س��تارخان، س��ه راه ته��ران ويال، 
)خياب��ان چه��ارم(،  خياب��ان ش��يد صفوي��ان 

پالك 55
تلفن: 66554081 - 66504136

ته��ران، مي��دان تجريش، اول خياب��ان دربند، 
پالك 9

تلفن: 22749819
فكس: 22749802

ته��ران، ميدان چي�ذر، پايي��ن تر از ف��روش��گاه 
ش��هروند، نبش خ�يابان خ��راساني، پ��الك 28، 

ساختمان برايا، طبقه 3، واحد 11
تلفن: 22201312

ته�����ران، ف�لكه اول تهرانپارس، درب ش��مالي 
A9 مركز خريد سپيد، واحد

تلفن: 77720048

تهران، خيابان جمهوري، خيابان آذربايجان، نبش 
خيابان باستان، پالك 401  

تلفن: 66901900 - 66901969

ته��ران، خيابان شهيد لواساني )فرمانيه سابق(، 
بين كام��رانيه و سه راه  دزاشيب، مي��دان ميوه 

و تره بار لواساني  

تهران، خيابان ستارخان، پش�ت برق آلست���وم، 
نرس��يده به فلكه اول صادقي��ه، خيابان 24 متري 

خسرو، مي���دان ميوه و تره بار  صادقيه

تهران، بلوار سردارجنگل، تقاط����ع ميرزابابايي، 
مي���دان ميوه و تره بار سردار جنگل

ته���ران، اتوبان افسريه )جنوب به شمال(، جنب 
ايس��تگاه مترو ش��هي��د كالهدوز، ميدان ميوه و 

تره بار  پي�روزي

تهران، ش��هرك قدس )غرب(، ف��از1، خ��يابان 
ايران زمين، مركز خريد گلستان

ته��ران، زير پل ج���الل آل احمد، مي�دان ميوه و 
تره بار جالل

خيابان دانش��كده، جنب مدرس��ه دهخدا، طبقه 
ف���وقاني بانك تجارت

تل��فن: 32220177 - 026  و 32255955 - 026

خيابان طالق��انی ش����مالی، س��اختمان طوبی، 
طب����قه 6، واحد 11، تل��فن: 

34498534 - 026 و 34498537 - 026

سه���روردي ش���مالي، خيابان ش��هيد ق�ندي 
)پالي���زي(  م����ركز خ�����ريد اندي��شه، طبقه 

منفي2

ته��������ران، خ�يابان وليعص��ر، باالتر از مي�دان 
ون���ك، برج ن���گار، طب���قه همكف تجاري  

تلفن: 88641406

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

ته����ران، ميدان هروی، بلوار گلزار، ميدان ميوه و
 تره بار هروی

ته��ران، ميدان رس��الت، خيابان هن���گام، بلوار 
دالوران، مي�دان ميوه و تره بار آزادگان

تهران، ميدان بهمن، خي�ابان دشت آزادگان، جنب 
فرهنگسراي بهمن، ميدان ميوه و تره بار بهمن

ته��ران، خيابان وليعصر، روبروي پارك ملت، نبش 
كوچه ان�صاري )صداقت(، برج م����لت، طب���قه 

همكف تجاري، شماره 36
تل���فن: 4- 22037473

تهران، ميدان اقدس��يه، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار ش��هيد مژدی، بلوار محك، موسس��ه خيريه و 
بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك

تلفن: 23540 - 23501000



نسخه ديجيتال را بخوانيد:

• تا كاغذ كمتري مصرف شـود و درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع شـوند.
• تا پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.

• تـا هزينه هاي توليد و توزيـع خبرنامه كاغذی صرف درمان كودكان مبتال به 
سرطان شود.

خبرنامه بر روي سـايت 
محـک قابـل مشـاهده 
اسـت كردن  و ذخيـره 


