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يادداشت سردبير
خبرنامه محك در واقع گــزارش عملكرد و فعاليت هاي اين 
موسســه ى اســت به اعضــاء و عالقه مندانــش، نگاهي به 
مطالب همين شــماره نشــان مي دهد كه محك تا چه ميزان 
در جامعه ايران شناخته شده و مورد توجه، عالقه و حمايت 
افراد، گروهها و موسســات قرار گرفته است از هنرمندان و 

صاحبان صنايع گرفته تا موسسات مالي و ...
از ســوي ديگر اين خبرنامــه نمايانگر امكانــات و توانايي 
هاي محك اســت و نشــان مي دهد كه اين موسســه امروز 
چــه امكاناتي دارد و چه كمك هــا و خدماتي را مي تواند به 
كساني كه نيازمند آنها هستند ارائه كند. گزارش بيمارستان 

محك بيان گوشه اي از توانايي هاي اين موسسه است.
در آنچه محك تاكنون توفيق انجام آنرا يافته اســت و براي 
رســيدن به هدفهاي واالي ديگري كه در پيش رو دارد نگاه 
و اميدش تنها به انسانهاســت. افراد با هر حرفه اي و از هر 
جايي و در هر ســن وســالي مي توانند محك را در رسيدن 
به هدفهايش ياري كنند. وظيفه ديگري كه اين خبرنامه براي 
خود قائل اســت اين اســت كه رابطي ميان موسسه و همه 
اعضا و عالقمندان آن باشــد. نكته مهمــي كه در اينجا الزم 
اســت به آن اشاره شود اين اســت كه اين خبرنامه به ويژه 
بايد به دســت عالقمندان بالقوه محك برســد، يعني كساني 
كه انگيزه و امكان كمك به موسســاتي نظير محك را دارند 
ولي محك را به درســتي نمي شناسند يا راههاي ارتباط  با 

آنــرا نمي دانند براي جذب چنين افرادي اين خبرنامه يكي از 
بهترين وسيله هاست. اگر هر يك از اعضا و عالقه مندان كه 
خبرنامه به دستش مي رسد، پس از خواندن آن، خبرنامه را 
به چنين افرادي بدهد كه بخوانند و با محك آشنا شوند و از 
آنهــا بخواهد كه پس از خواندن آن همين كار را بكنند، يعني 
بــه فرد ديگــري بدهند و همين توصيه را بــه او بكنند،بدين 
ترتيب  يك نسخه خبرنامه خوانندگان زيادى  خواهد يافت و 

شماري  از اين خوانندگان به ياري محك خواهند آمد.
گذشــته از اين، رواج چنين شــيوه اي فرهنگ صرفه جويي 
را نيــز رواج مي دهد و بــه ويژه باعث كاهش مصرف كاغذ 
 خواهد شــد و كاهش مصرف كاغــذ كاهش قطع درختان را 

در پي خواهد داشت.
خبرنامه محك وســيله براى اينكه حرفهاي شــما و نظريات 
وديدگاهايتان درباره موسسه به گوش مسئوالن و خوانندگان 
محك نيز برسد. از اين  رو مي توانيد نظريات، پيشنهاد ها و 
يــا هر موضوع ديگري كه به نظرتان بايد در خبرنامه مطرح 
شود را براي ما بفرستيد. اگر تصميم گرفتيد مطلبي بفرستيد 
توصيه ما اين اســت كه مطالبتان حتــي االامكان كوتاه و از 

لحاظ مضمون نو و تازه باشد.
از اين شــماره مطالب خبرنامه ذيل درچند فصل موضوعي 
ارائه مي شود تا كارخوانندگان را در يافتن و خواندن مطالب 

مورد عالقه شان آسانتر كند.
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پيام مدير عامل 
بر اســاس موضوع فعاليت موسســه محك كه " انجام امور 
خيريه در زمينه هاى پزشــكى، پژوهشى، درمانى، خدماتى، 
بهداشــتى، بيمارســتانى، رفاهى وصرفا در جهت حمايت از 
كودكان مبتال به ســرطان به صورت غير انتفاعى" مى باشد 
و همچنين با توجه به اهداف موسســه كه " جذب هميارى و 
كمــك دولت و مردم و نيروهاى تخصصى داخلى و خارجى 

و خانواده كودكان مبتال به سرطان" مى باشد.
موسســه خيريــه حمايت از كــودكان مبتال به ســرطان با 
نــام اختصــارى "محك"  يك ســازمان غير دولتى اســت. 
محك به عنوان يك ســازمان غير دولتــى، تبلورى از ايفاى 
 نقش مشــاركت مردمى در جامعه اســت كــه در بخش اول

 اساســى  ترين شــعار محك (مارا يارى دهيد و از ما يارى 
بخواهيد)  برآن تصريح شــده است. ارتباط نزديك محك با 
فرد فرد مردم جامعه، حضــور عنصر تعهد و خلوص نيت، 
جايگاه وااليى را در ارتباط با دولت و جامعه مدنى به عنوان 
تقويت كننــده جامعه مدنى براى اين ســازمان ايجاد نموده 
اســت. امر مشاركت در سنت ها و آداب قومى وهمچنين در 

اعتقادات دينى ما ريشه دارد.
پايه هاى اوليه ســازمان هاى غير دولتى در ايران بصورت 
مشاركت مردمى در دســتگيرى از مستمندان، دارالمجانين، 
درمانگاه و مدرسه و ... به دست نيكوكاران و معتمدان محلى 
شكل گرفته است. امروز نيز كمك هاى اهدايى مردم به محك 
در غالــب نذورات، تداوم همان انديشــه و اعتقادات در طول 

تاريخ اين سرزمين است.
در كنار آن دردنياى صنعتى امروز مباحثى همچون"مسئوليت 
اجتماعى شركت ها" مطرح اســت كه محورهاى نوين جلب 
مشاركت عمومى هستند والزم است سازمانهاى غير دولتى 
از جمله محك با شناخت اين محورها از منابع ناشى از آنها 

بهره مند گردند.
در بخشى از بيانيه ديدگاه موسسه محك آمده است: " محك 
نه تنها به ســرطان كودكان مى پردازد بلكه انديشــه واالى 

كمك به همنوع را ترويج مى نمايد" .
برگزارى برنامه شــبى با محك با همراهــى انجمن مديران 
صنايــع در پاييز 1387 و برگزارى برنامه شــبى با محك با 
خانه مديران ســازمان مديريت صنعتى ايران در تابســتان 
1388 كه هردو با محوريت آشــنا سازى مديران شركت ها 
با موضوع مســئوليت اجتماعى شركت ها انجام شده است 
و همچنين برگزارى اولين نمايشــگاه بين المللى پوســتر با 
همراهــى انجمن صنفــى گرافيك ايــران در بهمن ماه 1388 
مقارن با هفته بين المللى سرطان كه موضوع آن" مسئوليت 
پذيرى اجتماعى ســازمانها و ســرطان كودك"  بوده است، 
همه و همه در راســتاى ترويج انديشه واالى كمك به همنوع 

در چارچوب هاى نوين جلب مشاركت در دنيا است.
اميدواريم اين حركت فرهنگســاز محك، راهگشــاى توسعه 
مفهوم مسئوليت اجتماعى در جامعه باشد  ارتباط دوسويه 

مابين شركت ها و جامعه را منجر شود.
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باجــه بانــك ملى محــك روز 9 آذر با 
حضور اعضا هئيت مديــره بانك ملى 
وهئيت مديره محك و جمعى از مديران 

هر دو سازمان در محك افتتاح شد. 
مديره  هئيــت  دامغانيان،عضو  جمــال 
بانك ملى در اين مراســم آمادگى كامل 
بانك ملى را براى ارائه خدمات مطلوب 
به محك اعالم كرد؛ وى گفت: كاركنان 
بانــك ملي ايران با ايمان به اراده خالق 
هســتي و درجهــت حفظ منافــع ملي 
بــه ارائه خدمــات بانكي به مشــتريان 
مــي پردازند و جلب رضايــت آنان را 
ســرلوحه وظايف خود مي دانند. بانك 
ملى بانك مردمى اســت و حضور اين 
باجه از بانك در موسسه مردمى محك 
باعث افتخار ما اســت .ســپس سعيده 
قدس بنيانگذار محك با اشاره به قدمت 
فعاليــت بانك ملى ازانديشــه انســان 
دوستانه و حضور بانك ملى در محك 

اخبارمحك

كرباسى  دكتر  كرد.همچنين  قدردانى 
زاده رئيــس هئيت مديــره محك نيز 
بيمارســتان  در  ملى  بانــك  حضور 
محــك را گرامى داشــت و از توجه 
اين بانك  نســبت به كــودكان مبتال 
به ســرطان قدردانى نمود. آراســب 
احمديــان، مديــر عامل محــك نيزبا 
اشــاره به مبحث مسئوليت اجتماعى 
سازمان ها افتتاح بانك ملى را قدمى 

موثر در اين راه دانست. 
درادامه جمعى از اعضا هئيت مديره 
محك وبانك ملى در مقابل باجه بانك 
حاضر شدند و مريم دختر 10 ساله 
ى تحت حمايت محــك نوارافتتاح را 
قيچى كــرد. در انتهاى اين مراســم 
جمال دامغانيان 100عدد كارت هديه 
بانــك ملــى را  به كــودكان محك و 

خانواده هاى آنها اهدا كرد. 

باجه بانك ملى ايران در محك افتتاح شد 
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مراســم شــبى با محك با حضور گسترده 
ياوران و اعضاء هيئــت امنا و هيئت مديره 
محك و با حمايت ما لى شركت هاى "گروه 
كاغذ و كارتن الموت" و "GSS" 26 آذر ماه 

در محك برگزار شد. 
در ابتداى مراســم آراســب احمديان مدير 
عامــل ضمن خيــر مقدم بــه ميهمانان طى 
گزارشــى بــه شــرح فعاليت هــا ى محك 
پرداخــت.وى به ارزشــهاى حاكم بر محك 
اشــاره كرد و كســب گواهينامــه SGS را 
موفقيت بزرگى براى محك دانســت. مدير 
عامــل محك دريافت كمك هــاى مردمى و 
تبديــل اين كمــك ها به خدمــات اثر بخش 
براى كودكان مبتال به سرطان را به عنوان 

فعاليت عمده موسسه محك برشمرد.
در ادامــه برنامه مادر يكى از كودكان تحت 
حمايت محك در ســخنانى از چگونگى ابتال 
فرزندش به ســرطان ســخن گفت و افزود: 
ايــن نيروهاى ارزشــمند محــك بودند كه 

شبى با محك

اخبارمحك
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كمك  بــه  ســختى  روزهاى  در 
خانــواده مــا آمدند وبــا روى 
خوش و آغوش گرم و پر محبت 
از كــودك بيمــار مــن حمايت 
كردنــد. وى افزود : امــروز با 
كمك محك ما مى توانيم زندگى 
حال  ودر  باشــيم  داشته  آرامى 
حاضر فقــط فكر درمان فرزندم 
هســتم و نگرانى ديگرى ندارم. 
حمايت  تحت  على(كــودك  مادر 
محك) در پايان ســخنانش ابراز 
اميدوارى كــرد كه هيچ خانواده 
اى تجربه تلــخ ابتال ى كودكش 
به ســرطان را نداشــته باشد و 
بــه حاضران گفت : مــا با كمك 
شما ياوران مى توانيم به درمان 

كودكانمان اميدوار باشيم. 
سعيده قدس بنيانگذار محك نيز 
دقايقى با حاضران ســخن گفت 
واز كمــك و حمايــت هاى آنان 

قدردانى كرد. 
وى ضمن ابراز خوشــحالى از 

حضور ياوران در اين مراسم، محك را متعهد به حمايت و 
درمان كودكان مبتال به سرطان دانست . 

بنيانگذار محك افزود : چون احتمال دارد داروهاى شيمى 
درمانى بر روى جسم كودكان اثر بگذارد و باعث نابارورى 
آنان در آينده شــود، محك مطالعاتى  جهت جلوگيرى از 
اين مسئله را آغاز كرده است تا اين كودكان پس از درمان 

بارورى خود را حفظ نمايند. 
وى درمان ســرطان را پرهزينه دانســت و افزود: محك 
براى درمان كــودكان و پرداخت هزينه هاى درمانى آنان 

همچنان به حمايت هاى مردم نيازمند است. 
در ادامــه ى  مراســم جمع آورى كمك بــراى حمايت از 
كودكان انجام شــد. براى اين قســمت طرحى تحت عنوان 
سرپرســتى كودكان ، براى تامين هزينه كودكان در نظر 
گرفته شــده بود كه افراد مى توانســتند با پر كردن فرم 
مخصوص، هزينه درمان يك كودك رادر يكسال پرداخت 
نمايند. از نكات جالب توجه مشاركت وسيع نيكوكاران در 
تامين هزينه درمان كودكان تحت پوشش محك بود. حتى 
بعضى نيكوكاران متقبل شدند تا پايان عمر هزينه درمانى 

تعدادى از كودكان را پرداخت نمايند. 
 محك از تمام نيكوكاران كه با حضور گرم خود شــادى 
بخش اين جمع بودند و با حمايت هاى بى دريغ خود محك 

را يارى نمودند سپاسگزارى مى نمايد. 

اخبارمحك
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باشــكوه تريــن فســتيوال غــذا در حمايت از كــودكان 
 مبتــال بــه ســرطان 19 و 20 آذر مــاه با حمايــت مالي 
شركت هاي كاله، سحرخيز، GSS،تعاوني مرغ ايوان چكاوك 
وبا غرفه هاي غذاهــاي بين المللي،ســنتي،محلي همچون 
جشــنواره هاي قبلي با حضور معتبر ترين رستوران ها و 

شركت ها به همت نيروي داوطلب محك برگزارشد. 
 تنــوع غذاهــا و نوشــيدني هــاي مختلــف در ايــن بازار 
 ســليقه هــاي گوناگــون راپاســخگو بود.غرفــه غذاها و 
ساالد هاي چيني طرفداران خاص خودرا داشت و آش داغ 
و كباب داغ در هواي ســرد پاييزي بســياري از حاضران 
را به طرف خود جلــب كرده بود.اولين غرفه اي كه بعد از 
چند ســاعت از شروع كار بازار تمام محصوالت خودرا به 
فروش رساند غرفه مرباهاي خانم  طاهبازيان ازنيكوكاران 

پيشكسوت محك بود. 
اين بازارخيريه 2060 بازديــد كننده و بيش از 69 ميليون 
تومان عوايد داشــت. ازياري تمامي نيكوكاراني كه با اهدا 
مــواد و غذا  يا خدمات داوطلبانه محك را در برگزاري اين 

بازار ياري دادند سپاسگزارى مي كنيم. 

دهمين بازارغذاي محك 

اخبارمحك
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بازارنــوروزي محــك در روزهاي ششــم وهفتم 
تخصصي  فــوق  بيمارســتان  درمحل  اســفندماه 

موسسه برگزار شد. 
اين بازار داراى  غرفه هاي مختلف نظيرغذا،شكالت 
وشيريني هاي خانگي براي عيد،وسايل هفت سين 
وتزيينــي نوروزي،زيــورآالت و...بــود و پذيراي 

2358نفر از ياوران ودوستان محك  شد. 
غرفه زيــورآالت در همان ســاعات اوليه بازار با 
فــروش يك ميليــون تومان اولين ركــورد فروش 
را ثبــت كرد،غرفه هفت ســين بذر ســبزه عيد مي 
فروخت و غرفــه مددكاري با فروش انواع غذاهاي 
خانگي سليقه هاي مختلف افراد حاضر در بازار را 

پاسخگو بود . 
اين بازارچه با اســتقبال چشم گير مردم و حضور 
هنرمنــدان و گزارشــگران شــبكه هــاي مختلف 

تلويزيون رونقي دوچندان يافت . 
عوايد حاصل از اين بازار حدود115 ميليون تومان 
شــد. از افــراد داوطلب كه در برگــزاري هرچه با 
شــكوه تر اين بازار تالش كردند وازشما دوستان 

كه همواره در كنار محك هستيد سپاسگزاريم . 

بازار نيكوكارى هداياى نوروزى محك

اخبارمحك
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اخبارمحك

شركت ميهن يكي از ياوران خوب محك با محصوالت متنوع در بازار حضور داشت
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ســيرك آلمانى 28 تا 30 آبان ماه با اجراى برنامه هاى شاد 
و هيجان انگيز در محك خاطره اى به ياد ماندنى را در ذهن 

كودكان محك برجاى گذاشتند. 
تعدادى از كودكان تحت پوشش محك همراه كودكان آلمانى 
ازاواخر مهرماه با تمرين هايى همچون (حركات تعادلى،پريدن 
 وپانتوميــم) خودرا براى اجراى برنامه هاى ســيرك آماده 

مى كردند. روز نخست اجراى سيرك، مختص كودكان محك 
بــود وروزهاى ديگر اين برنامه با فروش بليط به نفع محك 
اجرا شد.سيرك آلمانى الگوى مناسبى براى همكارى موفقيت 
آميــز دو فرهنگ بود و حضور كودكان محك در اين برنامه 
باعث ارتقا سطح روحيه، خالقيت ونيز توانايى بازيگرى در 
آنها شد.در انتهاى اين برنامه لوح تقديرى به كودكان ايرانى 

و آلمانى اهدا شد.

سيرك كودكان آلمانى در محك

اخبارمحك
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نخســتين كنگره كشــورى حفظ بارورى 23 و 24 دى ماه در 
محك برگزارشد. 

در اين كنگره كه با مشــاركت پژوهشــگاه ابن سينا، دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشــتى ومحك برگزار شد، مباحث حفظ 
بارورى در ســرطان و ســاير بيمارى هاى ناتــوان كننده، در 
 جنــس مذكــر و مؤنــث، تكنيك انجمــاد در حفظ بــارورى و

 جنبه هاى اخالقى- حقوقى و روانشناختى حفظ بارورى مورد 
بحث قرار گرفت. محك نيز با توجه به رســالتى كه در حمايت 
همــه جانبه از كودكان مبتــال به ســرطان دارد و با توجه به 
حساسيتى كه به كيفيت زندگى كودكان مبتال به سرطان بعد از 
طى كردن مراحل درمان دارد به موضوع حفظ بارورى كودكان 
تحت حمايت در آينده توجه داشــته و با همين رويكرد در اين 
كنگره شــركت كرد.  دكترامير حسن زرناني دبير علمي كنگره 
حفظ باروري گفت: اين كنگره از جمله با هدف فرهنگ سازي و 
آگاه كردن پزشكان و بيماران درگير با موضوع حفظ باروري 
بيماران مبتال به سرطان قبل از آغاز درمان برگزار مي شود. 

دكترزرنانــي گفت: در مجموع 149 مقاله بــه دبيرخانه كنگره 
ارســال شــد كه از اين تعداد 89 مقاله رد شــد و 45 مقاله به 
صورت پوستر و 15 مقاله به صورت سخنراني پذيرفته شد. 

وي ادامــه داد: 25 مقالــه نيز بــه متخصصان ايــن موضوع  
سفارش داده شــد كه در اين كنگره ارائه مي شود. در مجموع 

در ايــن كنگره 40 ســخنراني در 5 قســمت 
ارائه شــد. پوران مداحى سرپرســت بخش 
روانشناســى محك به ارائه مقاله با موضوع 
"بررسى نگرش درمانگران سرطان در ايران 
نســبت به حفظ بارورى در كــودك مبتال به 

سرطان" پرداخت . 
دبيــر علمي اين كنگره افــزود: در اين كنگره 
ســخنراناني از آمريكا، هلند، آلمان و مالزي 

حضور دارند. 
آراســب احمديان مدير عامل محك به عنوان 
اوليــن ســخنران مراســم افتتاحيــه ضمن 
ابــراز خرســندى از برگــزارى ايــن كنگره 
گفت:برگزارى اين كنگره در بيمارستان فوق 
تخصصى ســرطان كودكان محــك، به دليل 
اهميت فراوان موضوع حفظ بارورى كودكان 

مبتال به سرطان مى باشد. 
با توجه به آنكه درمان هاى سرطان همچون 
شــيمى درمانى و راديوتراپــى عمدتا منجر 
بــه نابارورى مى گردند محــك پروژه حفظ 
بارورى كودكان را با پژوهشــگاه ابن سينا 
آغاز نموده اســت واميد اســت در آينده به 
موفقيــت هــاى بزرگى در اين زمينه دســت 

يابيم.

كشورى  كنگره  برگزارى 
حفظ بارورى در محك

اخبارمحك
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ششــمين كنگره آســيايى انجمن بين المللى سرطان كودك 
(SIOP) از 12 تــا 14 اســفند ماه در هتــل ارم جزيره كيش 
برگزار شــد. در ايــن كنگره 3 روزه كه بــا حضور 54 نفر 
از متخصصان و آنكولوژيســتهايى از 20 كشــور جهان و 
جمعى از پزشــكان و جراحان و متخصصين ايرانى سرطان 
اطفال تشكيل شد. جمعًا 95 مقاله علمى و سخنرانى در حوزه 
تشخيص و درمان انواع سرطان كودك و 40 مقاله علمى نيز 
به بصورت پوســتر ارائه شد. انجمن خون و سرطان اطفال 
ايران برگزار كننده و محك از جمله حاميان علمى اين كنگره 
مهم بين المللى بودند و متخصصان و پزشــكان بيمارستان 
محك ســهم عمده اى در غناى علمى كنگره داشتند. آراسب 
احمديــان مدير عامــل محــك در ســخنرانى روز اول اين 
گردهمايى ضمن معرفى اين موسسه به ميهمانان و پزشكان 
و دانشــمندان  خارجى كاهــش آمار مرگ و ميــر بيماران 
و كــودكان مبتال به انواع ســرطان را نتيجه طيف گســترده 
تالشــهاى علمى متخصصين طراز اول بيمارســتان از يك 
سو و گســترش دامنه حمايت تخصصى محك از بيماران و 
خانواده هاى آنان، از طرف ديگر دانست. غرفه محك نيز در 
اين كنگره فعال بوده و با ارائه گزارشها، پوستر و بروشور 
و ... اطالعات الزم را به اســاتيد و دانشــگاهيان و پزشكان 
داخلى و خارجى  مى داد.الزم به ذكر اســت كه متخصصان 
بيمارستان محك نيز با ارائه مقاالت تخصصى در اين كنگره 

حضور پررنگى داشتند.

چهارمين كنفرانس بين المللــي برند طي روزهاي 20 و 
21 آبان ماه در مركز بين المللي همايش هاي صداوسيما 
 بــا ســخنراني متخصصان و دانشــمندان  برجســته  
پروفســور ديويد آكر (پــدر علم برندينــگ در دنيا) و 
پروفســور كويــن لين كلر (نويســنده انجيــل برند) و 
پروفســور اريك يوآكيمزتالر (صاحب نظر برجسته) با 
حمايت سازمان توســعه تجارت ايران، اتاق بازرگاني 
و وزارت صنايــع و معادن ايران، ســازمان گســترش 
و نوســازي صنايع و معادن ايران، ســازمان مديريت 

صنعتي و كنفدراسيون صنعت ايران برگزار شد.
در روزدوم ايــن كنفرانس در پانل خدمات كه باحضور 
دكتر محمود محمديان، دكتر محمد حقيقى ،آقاى آسوده، 
دكتر مرتضــى اهللا داد، دكتر قاليبــاف اصل و مهندس 
احمديان برگزار شــد، مدير عامل محــك در ارتباط با 
اهميت برندينگ و داشــتن استراتژى تبليغات و ساختن 
هويت ســازمانى براى موسســات مردم نهاد و خيريه 
ســخن گفت. وى ضمــن پرداختن به اهميــت برندهاى 
خيريه بــراى برندهاى تجارى به منظور دســتيابى به 
مزيت رقابتــى در ارائه خدمات يــا فروش محصوالت 
توليدى خود از برگزاركنندگان كنفرانس خواست كه در 
كنفرانس سال آينده حتمًا محور برندينگ سازمان هاى 

غير دولتى نيز در برنامه هاى كنفرانس گنجانده شود.

حضور محك در چهارمين كنفرانس برندكنگره بين المللى سرطان كودكان در كيش

اخبارمحك
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مراســم جشــن پايان ســال كاركنان محك 24 اسفند ماه  
درســالن آمفى تئاتر محك برگزار شد. در اين مراسم250 
نفــر از كاركنان و بنيانگذارمحك و چند تن از اعضا هيات 

مديره وهيات امنا حضور داشتند. 
در ابتدا ســعيده قدس بنيانگذار محــك ضمن قدردانى از 
خدمــات كاركنان  و خــوش آمد گويى به آنــان گفت:در 
محك مى شــود همدلى را در بين كاركنان احساس كردو 
تعامل دو بخش موسســه و بيمارستان دربرآورده كردن 
نيازهاى كودكان مبتال به ســرطان ستودنى است. وى از 
همه كاركنان خواست تالش خود را دوچندان كنند تا محك 
به يك واحد نمونه در سه حوزه فعاليت خود مبدل شود. 

ســپس پروفســور پروانه وثوق نوروز را تبريك گفت و 
نويد افتتاح بخش پيوند را داد.

در ادامه مهنــدس احمديان به بيان عملكرد موسســه در 
سال گذشــته و برنامه  ســال 89 پرداخت و تمامى افراد 
را به همدلى و هم انديشــى بيشتر براى  طى كردن مسير 
تعالى ســازمان دعوت كرد. وى بــا بيان گزارش تضمين 
كيفيت ســطح كيفى عملكرد ســازمان را مناســب دانست 
 واظهار داشــت امــروز محك در نقطه تعالى نيســت ولى

 مى توان با اطمينان گفت محك در مسير تعالى است. 

سپس على شــاطرترابى كودك تحت حمايت محك با گفتن 
چند لطيفــه لبخند را به همه كاركنان هديــه كردو از آنان 

قدرانى كرد. 
درادامه شــاهرخ شاهى يكى از نيكوكاران و ياوران محك، 
شفافيت محك درعملكرد و رفتار اين سازمان را مهم ترين 
عامل  همكارى خود با محك دانست و براى تمام كاركنان 

آرزوى بهروزى و سالمتى در سال 89 كرد.

جشن پايان سال كاركنان محك

اخبارمحك
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تاريخچه : 
نخســتين گام هــاى احــداث بيمارســتان فوق 
تخصصى ســرطان كودكان محك  در ارتفاعات 
دارآباددر سال 1376با خريد زمينى به مساحت 
4400 متر مربع از سازمان زمين شهرى برداشته 
شــد. عمليات احداث اين مجموعــه با كمك هاى 
مالى فرد نيكوكارى كه خود نيز به دليل بيمارى 
همسرشان با مشكالت بيماران آشنا بود، از سال 
1378 آغاز شد و به سرعت ادامه يافت. در سال 
1380 بخش عمده كار ســاختمان به پايان رسيد 
و تجهيز و راه اندازى بيمارســتان  در دســتور 
كار قرار گرفت. اين بيمارستان با زيربناى حدود 
18000 متــر مربع كه ظرفيت پذيرش 120 بيمار 
همراه با يكى از والدين را دارد از فروردين 1386 

فعاليت خود را آغاز كرده است.

بيمارستان فوق تخصصى سرطان كودك
محك

گزارش هاى ويژه
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آنكولوژى
 بيمارســتان داراى 2 بخــش آنكولــوژى اســت. ايــن بخش 
هــا  مخصــوص بيمارانى اســت كه شــيمى درمانــى آنها 
بيــش از يــك روز به طــول مــى انجامد و كــودكان براى 
 طــى كــردن دوره درمان خــود در اين بخش ها بســترى 
مى شوند. ظرفيت اين بخش ها30 تخت است و درآن پزشكان 
متخصــص اطفال و فوق تخصص هاى خون وآنكولوژى به 

درمان كودكان مى پردازند. 

بخش شيمى درمانى 
اين بخش  به كودكانى اختصاص دارد كه  در هنگام شــيمى 
درمانى احتياج به بسترى شدن ندارند وبعد از دريافت دارو 
مى توانند بيمارستان را ترك كنند.ظرفيت اين بخش 10 تخت 
است وبه علت ازدياد بيمار در روزهاى اول هفته به صورت 

شبانه روزى فعاليت مى كند.

اتاق عمل :
اتــاق عمل با ظرفيت انجام دو عمــل جراحى به صورت هم 
زمان با مدرن ترين وســايل پزشــكى روز دنيا تجهيز شده 
اســت .امكانات اين اتاق عمل براى انجام انواع جراحى هاى 

تخصصى و فوق تخصصى مهياست . 

بخش جراحى :
اين بخش با ظرفيت 15 تخت مخصوص بيمارانى اســت كه 
بعد از عمل هاى جراحى احتياج به مراقبت هاى ويژه دارند.

خدمات بيمارستان

گزارش هاى ويژه
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كيلنيك فوق تخصصى آنكولوژى
كلينيــك آنكولــوژى شــامل درمانگاه ســرپايى تخصصى 
 كــودكان و فــوق تخصصى خــون و آنكولــوژى كودكان

 مى باشــد. ويزيت بيماران ســرپايى و مشــاوره بيماران 
آنكولــوژى از اقصى نقاط كشــور در اين كلينيك توســط 
پروفســور وثوق فوق تخصص خــون و آنكولوژى وديگر 
متخصصان خون وآنكولوژى انجام مى گردد. اين درمانگاه 

از ساعت 7 صبح تا 7 بعد ظهر باز است.
 كلينيك درد : بيمارانى كه درد زيادى دارند با روش هاى 

خاص پزشكان بيهوشى با دارو تسكين مى يابند.
كلينيك دندان پزشــكى : اين كلينيك با 4 دســتگاه 
يونيت دندانپزشكى و بخش هاى ايمپلنت، لثه وپروتز توسط 

دندان پزشكان داوطلب خدمت به همه افراد ارائه مى دهد.
 icu : ايــن بخش بــا مجهزترين دســتگاه هاى پزشــكى و
 مجــرب ترين پزشــكان متخصص ، پرســتاران و بهياران 
مخصوص كودكانى اســت كه احتياج به مراقبت هاى ويژه 
دارنــد؛ اين بخش با 4تخت وظيفــه  مراقبت از  بيماران را تا 
حصول بهبودى رضايت بخش و ارتقاء ســطح هوشيارى و 

سالمت عهده دار مى باشد .
اورژانس :

اورژانس در كليه ساعات شبانه روز آمادگى پذيرش بيماران 
را دارد و مجهــز به اطاق عمل مى باشــد و ارائه خدمات به 
بيمارانى را كه نيازمند مراقبتهاى فورى پزشكى هستند با 8 

تخت  معمولى و 1 تخت  ايزوله  عهده دار است.

گزارش هاى ويژه
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آزمايشگاه: 
آزمايشــگاه پاتولوژى  بيمارســتان فــوق تخصصى محك 
با داشــتن كاركنان مجرب  در رشــته علوم آزمايشــگاهى 
و همچنين تجهيزات و دســتگاههاى پيشــرفته   آماده ارائه 

خدمات آزمايشگاهى در موارد ذيل مى باشد : 
آزمايش هاى معمول بيوشيمى ، هماتولوژى، ميكروبيولوژى، 
هورمون وااليزا ، انجام خدمات بانك خون و ســرولوژى و 

پارازيتولوژى و....نمونه گيرى از كودكان ونوزادان .
آزمايشگاه ژنتيك نيز بسيار فعال است به طورى كه مى توان 
گفت يكى از آزمايشگاه هاى مرجع ايران است كه به بررسى 
كروموزمهــا و ژن ها با هدف كنتــرل ،چگونگى  برخورد با 
بيمارى(درمان)وارايه راه حل براى عدم بازگشــت بيمارى 

براى آينده كودكان مبتال به سرطان مى پردازد. 
بخش تصوير بردارى

بخــش تصويربردارى يكى از بخش هــاى مهم در برآورده 
ســاختن نيازهاى تشــخيصى كودكان مبتال سرطان است، 
زيــرا اينگونه فعاليت هاى تشــخيصى در درمــان بيماران 

بسيار يارى دهنده است.
 اين بخــش داراى دوقســمت راديولوژى و فلوروســكوپى

 مى باشــد، اين قسمت مجهز به دســتگا ه هاى راديولوژى 
ديجيتال DFR با قابليت هاى تخصصى مجهز فلوروسكوپى 
و انژكتور اختصاصى مى باشد. در اين اتاق  تصوير بردارى هاى 
 تخصصــى و آنژيوگرافى هــاى عروقــى DSA  نيز انجام 

مى شود.
قسمت سى تى اسكن :

مجهــز به دســتگاه ســى تى اســكن اســپيرال ، ســى تى 
 دانســيتومترى BMD و اســكن مقطعــى از فــك جهــت

 ايمپلنت هاى دندانى مى باشد.

گزارش هاى ويژه
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قسمت ام آرآى :
ويژگى مهم اين بخش داشــتن دستگاه ام ارآى رو باز است.

 اين ويژگى براى افرادى چون كودكان اســت كه از دستگاه 
ام آر آى تونلى مى هراسند.
قسمت سونوگرافى: 

اين بخش نيز مجهز به يك دســتگاه سونوگرافى تخصصى 
است. استفاده از اين بخش براى عموم مردم امكان پذير است.

بخش راديو تراپى :
راديوتراپى يكى از مراحل  اصلى درمان ســرطان محسوب 
مى شود وخدمات راديوتراپى در محك  توسط كارشناسان 

مجرب  انجام  مى گيرد. 
اين بخش با تجهيزات كامل وويژه  يكى از بخش هاى بسيار 
فعال وخاص  بيمارســتان محك اســت كه توانايى پذيرش 
بيمارا ن بزرگسال را نيز دارد و در حال حاضر  12 ساعت 

در روز فعال است.
ودر آينده نزديك:

بخش فيزيوتراپى محك به زودى افتتاح مى شود
 كلينيك قلب، كلينيك ارتوپدى ،كلينيك گــوارش، كلينيك تغذيه و

كلينيك چشم پزشكى نيز گشايش خواهد يافت.
 بخــش پيوند كه لزوم آن از ســوى متخصصان كامال حس 
مى شــد نيز در حال ايجاد اســت. فعال كردن 4 تخت ديگر 
ICU از برنامه هاى آينده بيمارســتان فوق تخصصى محك 
اســت. همچنين افزايش فضاى بيمارســتان وفعال تر كردن 
بخش پژوهش وتحقيقات از جمله برنامه هاى بيمارستان است.

عقد قرارداد با انستيتو گوستاوروسى فرانسه 
انستيتو گوستاوروســى از پيشگامان مبارزه با سرطان در 
اروپا اســت و2500 عضودارد و هــدف آن درمان بيماران 
مبتال به سرطان، ســاماندهى تحقيقات، گسترش استفاده از 
درمان هاى جديد و تبادل دانش و مهارت ميان مجامع علمى 

فرانسه و جهان است.
 هــدف محك از عقد قرارداد با اين انســتيتو تبــادل اطالعات ،

تجربه ها ى تحقيقاتى و گسترش درمان هاى جديد در كشور 
مى باشد. همچنين محك  در زمينه  تبادل اطالعات علمى  با 
انجمن مبارزه با ســرطان (UICC) سوئيس ، انجمن والدين 
كودكان مبتال به ســرطان (ICCCPO) هلند و شبكه جهانى 

تحقيقات سرطان (INCTR) نيز همكارى دارد.

گزارش هاى ويژه
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نخستين نمايشگاه بين المللى طراحى پوستر در محك

محك با همكارى" انجمن صنفى 
گرافيك"نخســتين  طراحــان 
نمايشــگاه طراحــى پوســتر 
ســرطان  موضــوع  بــا  را 
پذيرى  مســئوليت  و  كــودك 
اجتماعــى ســازمان هــا بــا 
جامعه  اصلى"ســالمت  شعار 
دســت آورد بالندگى سازمان 
شماســت" از تاريــخ 9 تا 15 
بهمــن همزمان با هفته جهانى 

سرطان برگزار كرد.

گزارش
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 در راســتاى آشــنايى با موضوع اين نمايشگاه نشستى در 
22 آبان ماه  در  محك با حضور اعضاى هيئت مديره محك 
،انجمن صنفــى طراحان گرافيك و جمعى ازطراحان گرافيك 

ايران برگزار شد. 
در ابتــداى اين مراســم حاضــران از بخش هــاى اقامتگاه 

وآنكولوژى در محك بازديد كردند. 
در اين نشســت سعيده  قدس بنيانگذار محك،ابراهيم حقيقى 
رئيس هيــات مديره انجمــن گرافيك ايران،امــراهللا فرهادى 
دبيرنمايشگاه، آراسب احمديان مدير عامل محك و شهرزاد 
اســفرجانى مشــاور مدير عامــل درامر تبليغــات  حضور 

داشتند.

  
در كنفرانــس خبري كه صبح – چهــارم بهمن ماه در محك 
برگزار شده بود، آراسب احمديان مدير عامل محك با اشاره 

به زمينه هاي برپايي اين نمايشگاه گفت: 
محــك از ســال 1370فعاليت هــاى خود را آغــاز كرده و 
امروزه اين موسسه غير دولتى و غير سياسى در سه حوزه 
درمان، تحقيقات و خيريه فعاليت مى كند. محك با كمك هاى 
مردمى اداره مى شــود و براى جذب كمك هاى مردمى راه 
 هاى گوناگونى هســت و چه راهى زيباتر از اينكه ســوار بر 
بال هاى هنر شويم. وى تصريح كرد: انجمن صنفي طراحان 
گرافيك ايران اين  بار در نيل به اهداف ما دستمان را فشرد تا 
همزمان با هفته ي سرطان نمايشگاه پرباري از پوستر هايي 
كه به موضوع مسووليت پذيرى اجتماعي و سرطان كودكان 

مي پردازد، برپا كنيم. 
احمديان با اشــاره به موضوع مسووليت پذيرى اجتماعي و 
اهميــت آن در جامعــه اظهار اميدواري كرد تــا با طرح اين 
موضوع از ســوي محك و با نگاهي هنــري بتوانيم مديران 
شركت ها و نهادهاي مختلف را به موضوع مسووليت پذيرى 
اجتماعي و لزوم شركت آنها دراين عرصه واقف كنيم. ابراهيم 
حقيقي رييــس هيات مديره ي انجمن صنفي طراحان گرافيك 
ايران در بخشــي ديگر از اين كنفرانس مطبوعاتى  گفت: طي 
مذاكراتي كه با مديران محك داشــتيم به اين درك رسيديم 
كه بحث مسووليت پذيرى اجتماعي از طريق انجمن مي تواند 
 زمينه ي بهتري براي طرح و گسترش آن در جامعه فراهم كند.

كنفرانس خبرىاولين نشست

گزارش
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 او خاطرنشــان كــرد: در فراخواني كه منتشــر كرديم دو 
موضوع «مســووليت اجتماعي» و «ســرطان كودكان» طرح 
شــده بود و ما اميدوار بوديم با پوستر هايي كه به تلفيق اين 
دو موضوع مي پردازد، مواجه شويم. نتيجه فراخوان بسيار 
رضايت بخش بود و اميدواريم در سال هاي آينده اين مبحث 

جايگاه بهتري هم پيدا كند. 
اودر ادامه گفت: خوشحاليم كه اين بار هم محك در طرح اين 
موضوع جديد پيشــگام شده و قطعا بعد از برپايي نمايشگاه 

ما شاهد تاثيرآن در جامعه خواهيم بود. 
منصــور عبدي مديــر اداره ي كل بازاريابي بانك ملي ايران 
كه به عنوان تنها حامي مالي اين نمايشگاه در كنار انجمن و 
محك حضور داشــت نيز در اين كنفرانس مطبوعاتى  گفت: 
بانك ملي ايران از سال گذشته همكاري خود را با راه اندازي 
باجــه اي در محك آغاز كرد و در ادامه ي اين همكاري ما در 
ســاير فعاليت ها نيز به عنوان يك بــازوي مالي در كنار اين 
موسســه حضور خواهيم داشت و اميدواريم بتوانيم وظيفه 

اجتماعي خود را در جامعه از اين مسير ايفا كنيم. 
شــهرزاد اســفر جاني؛ مشــاور مدير عامل محك در امور 
تبليغاتي و عضو انجمن نيز در بخش ديگري از اين نشســت 
يادآور شد: انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران سال هاست 
با محــك آشــنايي دارد و در فعاليت هــاي آن حضور پيدا 
مي كنــد و از آنجا كه مقوله ي مديريت و توجه به توســعه ي 
پايدار درايــن عرصه يكي از مباحث ريشــه اي در دهه هاي 
گذشــته است، ما سعي كرديم به راهكاري دست پيدا كنيم تا 

به اين توسعه ي پايدار برسيم. 
او در ادامه گفت: زماني كه ســازماني به منافع همگان توجه 

كنــد، در واقع منفعت خودش را بيشــتر از همه مورد توجه 
قــرار داده اســت و اين همان نكته اى اســت كه در حوزه ي 
مشاركت در مسووليت هاي اجتماعي براي سازمان ها واجب 
تلقي مي شــود. يعني زماني كه نگاه مردم ســاالر از ســوي 

سازمان به بيرون از خودش رواج پيدا كند. 
اســفر جاني تصريح كرد: در اين مســير و براي نيل به اين 
هــدف هيچ چيز به انــدازه ي «تصوير» به مــا كمك نمي كند 
و از آنجــا كه مهارت تصوير پــردازى طراحان گرافيك در 
سال هاي اخير به سطح بااليي رسيده است پس ما فرصت را 
مغتنم شمرديم تا با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك 
ايران اين بستر را فراهم كنيم و به اين موضوع بپردازيم. او 
گفت: ما هر قدر از طريق پند و اندرز به مديران و مســووالن 
سازمان ها اين موضوعات را مطرح كنيم، تاثيرچندانى نخواهد 
 داشــت، اما زبان تصوير راهى غيرمســتقيم براي طرح اين

 موضوع هاست. 
امر اهللا فرهادي دبير اين نمايشــگاه  در بخش ديگري از اين 
نشســت گفت: انجمن صنفي طراحان گرافيــك ايران نيز به 
عنوان بخشــي از بدنه ي اين جامعه بايد به وظايف اجتماعي 
خود واقف مي شــد ودر اين زمينه مشــاركت مى كرد، زيرا 
كار طراحان گرافيك تنها فعاليت در حوزه ي هنري يا تجاري 
نيســت بلكه ما نيز بايد در فعاليت هــاي اجتماعي نقش خود 
را ايفــا كنيم و همين موضوع باعث شــد تــا امروز در كنار 
موسســه ي فعالي همچون محك قرار بگيريم و با هنر خود 
عالوه بر اين  كه مسووالن را به وظايف اجتماعى شان آگاه 
مي كنيــم به گرافيســت ها نيز اين موضوعــات را يادآوري 

مي كنيم. 

گزارش
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او ســپس با ارائــه ي گــزارش آمــاري از برپايي اين 
نمايشــگاه توضيح داد: بعد از انتشار فراخوان 137 اثر 
به دبيرخانه ارســال شــد كه از اين ميان 50 اثر از 47 

هنرمند به بخش مسابقه راه پيدا كرد. 
به گفته ي او اين آثار توسط هنرمنداني همچون فرشيد 
مثقالي، كامــران كاتوزيان، مصطفي اســداللهي، مجيد 
عباسي، ســاعد مشــكي، تهمتن امينيان و فرزاد اديبي 
داوري شدند و نتايج برگزيدگان روز جمعه نهم بهمن ماه 

در مراسم افتتاحيه اعالم مي شود. 
فرهــادي اضافــه كــرد: همزمــان بــا ايــن فراخوان 
تقاضانامه هايي نيز براي جمعي از هنرمندان وطراحان 
شاخص و پيشكسوت گرافيك فرستاده شد تا طرح هاي 
خود را به محك هديه دهند و خوشــحاليم كه 31 اثر از 

جانب اين هنرمندان براي ما ارسال شده است. 
دبير اين نمايشــگاه هم  چنين اظهار اميــدواري كرد تا 
در ادامه ي ايــن فعاليت آثار اين نمايشــگاه در خانه ي 
هنرمندان ايران و ســاير شهرســتان ها نيــز به نمايش 

گذاشته شود. 
او هم چنين با اشاره به عنوان بين المللي بودن نمايشگاه 
توضيــح داد: از آنجــا كه فرصت مان بــراي دعوت از 
طراحــان بين  المللي كم بــود تالش كرديــم  تا حداقل 
پوســتر هايي ازهنرمندان جهان  در نمايشگاه به نمايش 
بگذاريم. به همين دليل هم زمان با برپايي اين نمايشگاه 
حدود20 اثــر از نمايشــگاه بين المللي «كــودكان ريتم 
جهان اند» كه چندي پيش در كشور آلمان برپا شده بود، 

در اين نمايشگاه عرضه مى شود.
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آن با همكاري نهادهاي مختلف فراهم شود. 
منصور عبدي نيز وعده ي كمك بانك ملــي 

ايران را در زمينه چاپ اين كتاب داد.

مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه  9 بهمن ماه  در 
محك برگزار شــد. در اين مراســم  طراحاني 
چون اســتاد ابراهيم حقيقي، امــراهللا فرهادي، 
مجيد عباســي، فرزاد اديبي، ســاعد مشــكي، 
 تهمتن امينيان واســتاد كامران كاتوزيان و نيز

 ســعيده قدس بنيانگذار، دكتر كرباســي زاده 
رئيــس هيئت مديره محــك ومهندس احمديان 
مديــر وتنــي چنــد از مديــران ديگرمحــك 

حضورداشتند. 
در ابتداي مراسم مسئول روابط عمومي محك 
گفت: در اين موسســه خيريه براي مشــاركت 
هاي اجتماعي هيچ حــد و مرزي وجود ندارد. 
وي پــس ازنمايش فيلــم كوتاهي كــه در آن 
 خواهــر كوچكي با كوتاه كردن موهاي خود و

 هديه كــردن آنها به برادر بيمارش تنها كاري 
كه از دســتش بر مي آيد را انجام مي دهد، آن 
 را الگويــى دانســت و گفت كه هر كــدام از ما 

او همچنين درباره ي جوايز اين نمايشگاه گفت:براى نفر اول: 
گواهى سرپرستى سه كودك تحت پوشش محك به مدت يك 
ســال – به همراه لوح افتخار انجمن صنفى طراحان گرافيك 

ايران.
براى نفردوم: گواهى سرپرســتى دو كودك تحت پوشــش 
محك به مدت يك سال – به همراه لوح افتخار انجمن صنفى 

طراحان گرافيك ايران 
و براى نفرسوم: گواهى سرپرستى يك كودك تحت پوشش 
محك به مدت يك سال – به همراه لوح افتخار انجمن صنفى 
طراحــان گرافيــك ايران.هم چنين يك اثر نيز بــه عنوان اثر 
منتخب هيات داوران در مراسم افتتاحيه معرفي خواهد شد. 
دكتركرباســي زاده رييس هيات مديره ي محك نيز در بخش 
ديگــري از اين نشســت گفت: متأســفانه بحث مســووليت 
اجتماعي ســازمان ها هنوز در كشور جايگاه واقعي خود را 
پيدا نكرده است و اميدواريم در آينده اي نزديك و با ادامه ي 
ايــن حركت بتوانيم به موفقيت هاي بيشــتري دراين عرصه 

دست پيدا كنيم. 
احمديان نيز در بخش ديگري از اين نشست خبري در پاسخ 
به احتمال اضافه شــدن  هنرهاى ديگر در اين نمايشگاه طي 
ســال هاي آينده گفت: اميدواريم براي توسعه ي اين مباحث 
بتوانيم با ســاير انجمن هاي هنري در ايران همكاري داشته 

باشيم . 
فرهادي نيز در بخش پاياني اين نشست درباره ي چاپ كتاب 
اين پوستر ها گفت: يكي از هدف هاي محك چاپ اين مجموعه 
پوستر هاست كه اميدواريم در راستاي اين هدف هزينه هاي 

افتتاح نمايشــگاه بين المللى 
طراحى پوستر محك 

گزارش
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 مــي توانــد بــه نحــوي در كمك بــه كــودكان مبتــال به 
سرطان سهيم باشد. 

در ادامه ســعيده قدس ضمن خوشامدگويي به هنرمندان با 
خواندن بيتــي از حافظ «آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند/ 
آيا بود كه گوشــه چشــمي به ما كنند؟» مشاركت وحضور 
هنرمنــدان را در محــك مايه افتخار دانســت و به اين نكته 
اشاره كرد كه محك همواره سواربر بال هنر حركت مي كند 

و از حمايت هنرمندان بهره برده است. 
وي در ادامه گفت: در كشورهاي ديگر افراد ثروتمند بخشي 
از دارايي خود را به دانشگاه ها مي بخشند واز اين راه سود 
خود را به جامعه بر مــي گردانند. همچنين اگر فردي عضو 
يكي از بنيادهاي خيريه نباشد از لحاظ  اجتماعي مورد توجه 
قــرار نمي گيرد. از اين رو بايد در ايــران نيز براي كمك به 

بنيادهاي خيريه فرهنگ سازي شود. 
در ادامه اين برنامه آراســب احمديان با نمايش اساليدهايي 
درباره موفقيت شركت هاي تجاري، مسئوليت پذيري  اجتماعي 
را يكي از مدل هاي تعالي منابع انســاني عنوان كرد و گفت: 
بســياري از شركت هاي معتبر هرساله گزارش هايي را مبني 
بر انجام مســئوليت هاي اجتماعي شان منتشر مي كنند. براي 
مثال شــركت بي.ام.و و شل در 50 صفحه، مايكروسافت در 
70 صفحه در گزارش هاي سال 2009 به شرح فعاليت هايي 

غير از توجه به سهام و سود ساالنه خود پرداخته اند. 
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احمديان افزود: براســاس اهداف محك ما بــا انگيزه ي واالي 
كمــك به هم نوع، توجــه خود را معطوف به بيماري ســرطان 
كودك كرده ايم ودر ســال جاري اعتبارى حــدود 10 ميليارد 
 تومان را بــراي فعاليت هاي خود بــرآورد كرديم كه تمام آن 
با كمك هــاي مردمي تأمين مي شــود. او متذكر شــد: يكي از 
دغدغه هاي محك اين اســت كه انديشه واالي كمك به هم نوع 
را در جامعه چه در ســطح داخلي وچه بين المللي مورد توجه 
قرار دهد و در اين مســير به سمت اســتانداردهاي بين المللي 

حركت كند.  

حسين الهي قمشه اي پژوهشگر واديب 
نيز در اين مراســم حضور داشت و به 
دعــوت بنيان گذار محك برروي ســن 
رفت.الهي قمشــه اي گفت: تمام بشريت 
مديــون افالطون به عنــوان بنيان گذار 
و موســس «خيريه» از ديدگاه فلسفي 
است. زيرا هيچ بزرگي بعد از افالطون 
نيامده اســت كه اين مفاهيــم را به اين 

زيبايي مطرح كند 
و شكســپير، موالنا، امرسون وديگران 

همگي انديشه هاي افالطوني دارند. 
او خاطرنشــان كرد: افالطون اولين بار 
مســأله زيبايي، دانايي و نيكويي را به 
عنــوان معيــار اصلي فطرت بشــريت 
اعالم كرد و در اين راســتا معتقد است 
كه زيبايي همان دانايــي، دانايي همان 
نيكويي و نيكويي همان زيبايي است و 
اين عالم همچون ســايه اي است كه بر 
پايه هاي اين ســه عامل رشد مي كند. از 
اين روست كه مستي كار خوب هيچ گاه 
تمام نمي شود و كار خوب زندگي آدمي 

را پر مي كند وازآن لذت مي برد. 
درادامه برنامه از اعضاي هئيت داوران 
،حاميان معنوي وحامي مالي برگزاري 

اين نمايشگاه با اهدا لوح تقديرشد.

گزارش
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سپس امراهللا فرهادي  دبير نمايشگاه باخواندن بيانيه  
هيــأت داوران گفت: نمايشــگاه فعلــي اولين تجربه 
حرفه اي انجمــن طراحان گرافيك ايــران براي جلب 
توجه سازمان ها به موضوع مسووليت هاي اجتماعي 
و وظايف بشردوستانه آن هاست. از سوي ديگر خود 
طراحان گرافيك نيز با اين حركت به وظيفه اجتماعي 

خود آگاه مي شوند. 
فرهادي اضافه كرد: مقياس قضاوت هيأت داوران بر 
تأثير گذارى پوسترها و ارتباط اين آثار با مخاطبان 
كــه همان ســازمان ها هســتند بود. در كنــار آن به 
معيارهاي زيبايي شناســي نيز توجه داشــتند كه اين 
كار آساني نبود، زيرا اين موضوع براي اولين بار به 
اين شكل مطرح مي شد و طراحان براي متقاعد كردن 
سازمان ها در توجه به اين موضوع در مرز باريك و 

سختي قرار داشتند.
 در پايان اين مراســم با حضوردكتر كرباســي زاده 
بانــى بيمارســتان محــك و رئيــس هيئــت مديره، 
پارسوآسلحشــور عضــو على البدل هيئــت مديره، 
اســتاد كاتوزيان واســتاد حقيقي كه هــر دو نيز از 
ياوران و حاميان پيشكسوت در محك هستند جايزه 

برگزيدگان اهدا شد.
جايزه ســوم اين نمايشگاه شــامل لوح تقدير انجمن 
صنفي طراحــان گرافيك و لوح افتخار سرپرســتي 
يك كودك به مدت يك ســال به «نيلوفر ابريشم كار»، 
جايزه دوم شامل لوح انجمن و افتخار سرپرستي دو 
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كودك به «پريســا ملكي» و جايزه اول شامل لوح انجمن و افتخار سرپرستي سه كودك به «ميترا كريمي» اهدا 
شــد. همچنين جايزه ويژه هيأت داوران شامل لوح انجمن و افتخار سرپرستي سه كودك به «شيما قائمي» اهدا 
شــد. اين نمايشــگاه در آخرين روز هفته سرطان 15 بهمن ماه 88 با اميد به  انعكاس گسترده وشوق انگيز اين 
حركت فرهنگى و اســتمرار چنين فعاليت هايى وبا آرزوى اينكه  همه انسانها  قلبشان براى آرامش همنوعشان 

بتپد و داشتن جامعه اى سالم وآرام به كار خود خاتمه داد .

پريسا ملكى - اثر دومميترا كريمى - اثر اول

گزارش
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نيلوفر ابريشم كار - اثرسوم
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نمايشگاه بين المللى طراحى پوستر با موضوع سرطان كودك ومسئوليت پذيرى اجتماعى سازمان ها با همكارى انجمن صنفى 
طراحان گرافيك ايران با 237 اثراز131طراح گرافيك ايرانى وخارجى ودر سه بخش :

بين الملل:  20 اثر 
مدعوين:  27نفر با 31 اثر
مسابقه:  43 نفر با 49 اثر 

و با مســئوليت گروه روابط عمومى محك، توســط يارى ونيت خيرعزيزان بســيارى شــكل گرفت كه روابط عمومى محك را 
بصورت داوطلبانه يارى كرده اند، اين صفحه را بهانه اى قرار داده ايم براى قدردانى ازآنانيكه  كه از كوچكترين فعاليتى براى 
به ثمر رسيدن اين حركت خير فروگذار ننمودند، دوستانى كه مشاركت آنان درخلق اين رويداد ازديدگاه عميق و انساندوستانه 

آنان شكل گرفت از جمله:
اســتاد ابراهيم حقيقى: بانى ومشــاور اصلى اين نمايشــگاه/ آقاى امر...فرهادى: دبير نمايشــگاه/ خانم شــهرزاد اسفرجانى: 
مشــاورمدير عامل محك درامر تبليغات / خانم مريم خونســارى: دبير هنرى/ اعضا هيأت مديــره وهيأت امنا محك كه از اين 

پروژه حمايت كردند.
هيأت داوران براساس حروف الفبا: 

 آقاى مصطفى اســداللهى/ آقاى فرزاد اديبى / آقاى تهمتن امينيان / آقاى  مجيد عباســى/ آقاى  كامران كاتوزيان/ آقاى  فرشيد 
مثقالى / آقاى  ساعد مشكى

حامى  مالى: بانك ملي 

حاميـان  فرهنگـي كه با ارائه خدمـات رايگان، مشـاوره و
 حضور موثرشان در اجراي اين برنامه ما را ياري كردند:

به دليل كثرت تعداد عزيزان داوطلب و همراه در اين مســير، امكان درج نام تك تك آنان وجود ندارد، اما نيت خيروكمك آنان 
براى آفرينش اين حركت فرهنگى ونوين، براى هميشه در پيشينه ى ياوران محك ثبت خواهد شد و بى شك دعاى خير كودكان 

محك وخانواده آنان بدرقه راه اين عزيزان خواهد بود.

گزارش
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زعفران ســحرخيز مجموعــه اى اســت خانوادگى كه 
 از  ســال "1311"  با اعتقاد به توليــد محصولى ممتاز

و اصل احترام به مشترى پايه گذارى گرديده است.
ســحرخيزبراى حفظ اعتماد مشــترى كه با ارزشترين 
ســرمايه اى اســت كه طى هفتاد ســال فعاليت در تهيه 
و فروش زعفران بدســت آورده است، خود را ملزم به 
انجام اقدامات كنترلى و نظارتى دقيقى مى داند كه فرآيند 

پيچيده اى را از مزرعه تا بسته بندى در بر مى گيرد.
 زعفران ســحرخيز به عنوان واحدى كه هميشه توجه 
به اصل اساســى كيفيت را ســرلوحه فعاليت خود قرار 
داده اســت، در پاسخ به اســتقبال و اعتماد روزافزون 
مشتريان و در راستاى رســيدن به اهداف كيفى خود، 
اقدام به تاســيس آزمايشــگاه مجهزى نموده  و موفق 
به اخذ اســتاندارد ملى با شــماره 259-1 از موسســه 
استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و اخذ گواهينامه هاى 
 SGS از  HACCP and ISO 90012000 بين المللى

شده است.
سحرخيز با استقرار و پياده سازى استاندارد بين المللى 
HACCP تمام تالش خود را در جهت كنترل كليه نقاط 
بحرانى كيفيت، با ايجاد محيطى مطمئن و در نظر گرفتن 

كليه مسائل نظارتى و بهداشتى بكار بسته است.
تمامــى كاركنان اين مجموعه مى كوشــند تا به بهترين 
شــيوه زمينه ارتقاى كيفيت را فراهم نموده و رضايت 
 خاطــر مشــتريان را بــه نحو مطلــوب كســب نمايند.

 شــعار زعفران ســحرخيز از دير باز" كيفيت بهتر، افزايش 
رضايت مشتريان" مى باشد.

شــركت سحرخيز در عين اينكه به فعاليت هاى تجارى خود 
مى انديشــد مســئوليت اجتماعى خود را فرامــوش نكرده 

وهمواره ياور كودكان محك بوده وهست.

سـخنان پيمان سـحرخيز رئيس هيات مديره 
شركت سحرخيز 

آشناى ديرينه 
  ســال 1372 توســط يكــى از دوســتانم بــا اهــداف و 
فعاليت هاى محك آشنا شدم. از همان ابتداى آشنايى تا حد 
توانم در پيشبرد اهداف محك مى كوشيدم، تا اينكه در سال 
1379  وبه واسطه بيمارى پسرم به محك نزديكترشدم.درد 
پدرومادرهايى كه ميوه زندگى اشان در بستر بيمارى بودند 
را با همه وجود درك كردم. البته به لطف الهى و تالش پزشكان 
چيره دست (دكترمرداويژ آل بويه و دكترمنوچهراميرفيض) 

سحرخيز

پشتيبانان محك
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پسرم بعد از سالها درمان هم اكنون يك سال است كه جامه 
سالمتى به تن كرده است.

هنگامى كه پزشــك مى گويد: فرزندت به ســخت ترين نوع 
بيمارى مبتال اســت؛ ترديد دارى آيا كودكت بهبود مى يابد 
يا نه ! وبزرگترين ســوال ذهنت اين است چه كار بايد كرد؟ 
تمام اين فشــارها و استرس ها براى والدينى كه تمكن مالى 
ندارند مضاعف مى شــود هنگامى كه  بيانديشــند  اگر توان 
مالى داشــتم مى توانســتم فرزندم  را نجات دهم. محك كار 
بســيار بزرگى انجام مى دهد و اين واقعا ستودنى است كه 
محك مى تواند بگويد ديگر هيچ كودك مبتال به ســرطانى از 

فقر فوت نخواهد كرد.

يادگارى ماندگار 
در هنگام تجهيز بيمارســتان محك ، به  شــكرانه داشــتن 
دو فرزنــد دلبندم دو اتاق از بيمارســتان را تجهيز كردم تا 
يادگارى باشــد از شــكرانه پدرى كه دوست دارد پدر تمام 

كودكان دردمند محك باشد .
به پاى عشق ايستادن 

در بازارها ى محك هنگامى كه پشــت غرفه مى ايســتم وبا 
محصوالت ســحرخيز از مردم پذيرايى مى كنم ، احســاس 
خوشــايندى دارم كه با هيچ حسى قابل قياس نيست .من به 

پاى عشقى كه به كودكان محك دارم مى ايستم .
مسئوليت اجتمـاعى شركت ها الزامى است براى پايدارى و

تاريــخ صنعت تجارت بيانگر اين اســت كه  شــركت ها با 
 رويكرد كســب ســود براى خود ورضايت مشترى  پايدار

مى مانند. اما امروزه اين رويكرد به هيچ وجه براى تضمين 
بقا كافى نيست. در دنياى مدرن، شركت ها هرچند عظيم وبا 
مشتريان فراوان بايد رضايت جامعه را كسب و حفظ كنند.

 كــودكان مبتــال بــه ســرطان وخانــواده هايشــان اعضا 
جامعه اى هستند كه ما از آن سود اقتصادى مى بريم، از اين 
رو سحرخيز تمام تالش خود را براى كمك به انجام مراحل 

درمان كودكان وآرامش خانواده هايشان انجام مى دهد.
محك

محك مكانى  است كه افراد مى توانند، با اتكا به شفافيت اين 
سازمان كمك هاى خود را به دست كودكان مبتال به سرطان 
برســانند . من به همه افراد پيشنهاد مى كنم يك بار به محك 
 سر بزنند تا از نزديك شاهد تالش هاى عاشقانه كاركنان اين 

موسسه و صداقت ودرستى آنان باشند.

پشتيبانان محك

تابلوى اسامى تجهيزكنندگان بخش 2 بيمارستان محك
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تاريخچه زعفران
زعفــران از گياهان بومى ايران اســت كه رويشــگاه اصلى 
آن از زمــان  مادهــا در دامنه كوههاى الونــد در همدان و 
 حوالى آن بوده است. گفته مى شود ايرانيان نخستين قومى 
بــوده اند كه اين گياه ارزشــمند را شــناخته و به كشــت و 
پرورش آن پرداخته اند. قديمى ترين اثرى از زعفران كه در 
تاريخ مدون ايران به چشم مى خورد اشاره ايست كه آشيل 
نمايــش نامه نويس ســده هاى قبل از ميــالد يونان به رنگ 
زعفرانى جوراب داريوش كبير مى نمايد. به شــهادت  تاريخ 
در دوره هاى هخامنشيان، اشــكانيان و ساسانيان زعفران 
در غرب فالت ايران كشــت مى شد و به مصرف مى رسيد. 
ولى با آغاز لشگركشى اعراب زعفران سفر تاريخى خود را 
آغاز كرد. نخســت راهى اصفهان گرديــد و از آنجا به قم و 
طبرستان رسيد تا از هشــتصد سال قبل كه در شرق فالت 
ايران مأمن امنى جســت و به آن طبيعت خشك و كم آب خو 
گرفت و بدست تواناى مردمان آن سرزمين از نسلى به نسل 

ديگر حفظ گرديد و براى امروز باقى ماند.
ارزش غذايى زعفران

زعفران چاشنى  غذا است و موجب كاهش چربى  و كلسترول 
خون مى گردد. زعفران آرام بخش، اشتها آور، ضد گرفتگى، 
پيشــگيرى كننده از بيماريهاى قلبى و سرطان، تقويت كننده 
حافظه و كاهش دهنده فشــار خون است. از گياه زعفران در 
درمان بيمارى آسم، بيماريهاي پوستى، بيمارى هاى چشم، 
عفونت ادرارى، يرقان، پيش انداختن قاعدگى، رفع نفخ شــكم ، 

درمان معده درد و درمان كم خونى استفاده مى شود. 
 زعفــران به هضم غذا كمــك مى كند و تقويــت كننده معده 
مى باشد و به عنوان مسكن بويژه در دردهاى لثه كاربرد دارد. 

تغذيه و بهداشت
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زعفران گياه ضد افسردگى 
مصرف زعفران در پيشگيرى از بروز افسردگى 
موثر اســت. بر اساس تحقيقات امروزه نيز نتيجه 
گرفته شده اســت كه زعفران داراى خواص ضد 
افسردگى است و اين در حالى است كه بر اساس 
طب سنتى به زعفران خواص فرح بخشى و خنده 
آورى نيــز نســبت داده انــد. بر طبــق  تحقيقات 
اســتفاده از زعفران در غذا و نوشيدن حداقل يك 
فنجان چاى زعفران براى تمدد اعصاب توصيه مى 
شــود. زعفران افزايش دهنده تمركز حواس است 
 و در پيشــگيرى از آلزايمر و پاركينســون موثر 
مى باشــد. زعفران در درمان دردهاى عصبى و 

كم خوابى نيز موثر است.
 زعفــران عامل پيشــگيرى از كاهش 

ديد در سالخوردگى
بر اساس تحقيقات مركز دانشگاهى ايتاليا زعفران 
در تنظيم كاركرد ســلولهاى بينايى موثر است و 
سلولهاى بينايى را در مقابل آسيبها محافظت مى 
كند و از پيشــرفت بيماريهاى چشم جلوگيرى مى 
كند و موجب احياى ســلولهاى آسيب ديده چشم 
مى شــود. همچنين در درمــان اختالالت لكه زرد 
شــبكيه كه در سنين سالخوردگى ايجاد مى شود 
موثر اســت. مصــرف زعفران در رژيــم غذايى 
از پيشــرفت بيماريهاى ژنتيك چشــم جلوگيرى 
مى كنــد و به همين علت مصــرف متعادل آن به 
سالخوردگان و افراد مبتال به بيمارى هاى چشم 

توصيه مى شود.

خواص ضد سرطانى زعفران
زعفــران خواص ضد ســرطاني دارا مى باشــد و به عنوان 
يــك داروي ضد تومور و جمع كننــده راديكالهاي آزاد عمل 
مي كند. بر اســاس تحقيقات پزشكى ثابت شده است كه مواد 
آنتى اكســيدان موجــود در زعفران خواص ضد ســرطانى 
دارد. بر اســاس نتايج اين بررسى بنظر مى رسد كه استفاده 
 از زعفــران، از بروز توالى هاى ژنى ســرطان زا جلوگيرى 
مى كند و در ترميم مولكول هاى دى ان اى آسيب ديده تاثير 

بسزايى دارد. 

تغذيه و بهداشت
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ُگل و غذاي داغ و پر ادويه را از بيماران ســرطاني 
دور كنيد

گروه سالمت؛ يك فوق تخصص خون و آنكولوژي، تاكيد كرد: 
بيماران تحت شيمي درماني بايد نظافت را رعايت كنند، هر روز 
دوش بگيرند،دستهايشان را مكرر بشويند، از مصرف غذاهاي 
داغ و پرادويــه بپرهيزند، زيرا باعث تحريك دســتگاه گوارش 

شده و همين امر به آنها صدمه مي زند.
دكتر سيد رضا صفايي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران، درباره عوارض شــيمي درماني در بيماران سرطاني به 
ايسنا گفت: اين روش ممكن است عوارض متعددي چون تهوع و 
استفراغ، ريزش مو و بيماري هاي عفوني به همراه داشته باشد.

وي افزود اســتفاده از بعضي داروهاي خاص شــيميايي براي 
درمان هر نوع بيماري را شيمي درماني مي گويند. اين داروهاي 
خاص ناحيه بيماري را بدون صدمه به بافتهاي مجاور آن از بين 
مي برند. اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در 
ادامه افزود: شيمي درماني با داروهاي شيميايي معموال همراه 
ديگر روش هاي درماني ســرطان از قبيل پرتو درماني يا عمل 
جراحي استفاده مي شود.دكتر صفايي ادامه داد: شيمي درماني 
يكي از پايه هاي درمان ســرطان محسوب مي شود. بعضي از 
ســرطان ها با درمان هاي دارويي درمان مي شوند، اما بعضي 
سرطان ها از قبيل سرطان پوست كه به داروها پاسخ نمي دهند 
بايد شــيمي درماني شوند. اين فوق تخصص آنكولوژي افزود: 
از عوارض ناشــي از شيمي درماني مي توان به تهوع، استفراغ، 
اختالالت خوني، پوســتي، متابوليك، عصبي، گوارشي،عفوني، 

ريزش مو، زخم و عفونت زبان و دهان اشاره كرد.
وي تصريح كرد: در شيمي درماني افراد مسن بايد از داروهاي 
خاص استفاده شده و با توجه به حال عمومي بيمار تجويز شود. 

مثًالدر افرادي كه شيمي درماني با دوز باالتري انجام مي شود 
 عوارض برگشــت ناپذيري بر روي سلول هاي طبيعي ايجاد 
مي شــود كه احتمال مرگ را هــم افزايش مي دهد، بنابراين 
بايد دقت بيشــتري صورت گيرد. دكتــر صفايي افزود: اين 
افراد بايد از مواجهه با خاك و گرد و غبار دوري كرده به عالوه 
توصيه مي شود در هنگام عيادت از اين  گونه بيماران، از بردن 
گل هاي طبيعي پرهيز كنيد زيرا در خاك ميكروب هايي وجود 
دارد كه عفونت هايي را در بدن افراد تحت شيمي درماني يا 
ســرطاني تشديد و حال آنها را و خيم تر مي كند. وي تاكيد 
كرد: آنتي اكسيدان ها موادي هستند كه بافت ها را از صدمه 
ناشــي از برخي مواد ســرطان زا محافظت و مانع از بروز 
سرطان مي شــوند، ويتامين هاي CوA كه در سبزيجات و 
ميوه ها بيشــتر يافت مي شــوند هم جزو آنتي اكسيدان ها 
هستند. بنابراين افرادي كه بيشتر ميوه و سبزيجات مصرف 

مي كنند كمتر به سرطان مبتال مي شوند.
  منبع: روزنامه همشهرى                                                  
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چاي ســبز با كاهش ســرطان معده در زنان 
مرتبط اســت. مطالعــه جديد نشــان مي دهد 
زناني كه روزانه بيشتر از 5 فنجان چاي سبز 
مــي نوشــند، 20 درصد كمتر از ســايرين به 

سرطان هاي معده دچار مي شوند.
اين نوشيدني ممكن است شامل تركيباتي باشد 
كــه در برابر باكتريهايي كه موجب ســرطان 

معده مي شوند، مقابله مي كنند.
طبق اين گزارش، اين مطالعه شامل 219 هزار 
زن و مرد 40 ســاله و بزرگتر بود و به مدت 

11 سال به طول انجاميد.
به طور كلي حدود 4 نفر از هر 5 نفر شــركت 
 كننده روزانه 5 فنجان يا بيشــتر چاي ســبز

 مي نوشــيدند. در اين مدت حــدود 2 هزار و 
500 نفــر از 100 هــزار مرد  و حــدود هزار 
نفــر از 118 هزار زن به ســرطان معده دچار 
شدند، بر اين اساس محققان، هيچ ارتباطي بين 
مصرف چاي زياد و كاهش ســرطان معده در 
مــردان نيافتند و اين در حالي اســت كه خطر 
ابتال به ســرطان معده در زنان مصرف كننده 

چاي سبز 20 درصد كمتر از بقيه بود. 

چاي سبز و كاهش سرطان معده



42

اين مقاله با همكارى پژوهشــكده بيوتكنولوژي توليد مثل ، 
پژوهشگاه فناوري هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهى 
ابن سينا ، وبيمارستان محك توسط دكتربهزاد قرباني(روان 
پزشــك)، پوران مداحي(سرپرســت بخش روانشناسى محك)، 
خجسته قندي(كارشــناس روان شناسى)، دكتر مريم تمدن 

نژاد(روان شناس) تهيه شده است. 
مقدمه: قدرت باروري در كودك مبتال به سرطان ممكن است 
توسط خود بيماري يا به واسطه آسيب ناشي از پرتو شيمي 
درماني به گنادها،تحت تاثير و تخريب قرار گيرد. براي تمام 
بيماراني كه باروري آنها مورد تهديد اســت، حفظ باروري 
از اهميت خاصي برخوردار است در اين ميان، نقش پزشك 
درمانگر سرطان بسيار داراي اهميت است. برخي مطالعات 
خارجي نشان مي دهد كه 91٪ آنكولوژيست ها اعتقاد دارند 
كه موضوع حفظ باروري بايد به تمام خانواده هاي بيماران 
در معرض خطر پيشــنهاد شود اما به هنگام كار باليني، ٪48 
از آنان هرگز به اين موضوع نمي پردازند. ما در اين مطالعه، 
قصد داريم نگرش درمانگران سرطان داخل كشور را مورد 

ارزيابي قرار دهيم.
مواد وروش ها:مطالعه به منظور بررسي نگرش درمانگران 
سرطان نســبت به حفظ باروري در كودك مبتال به سرطان 
و با اســتفاده از يك پرسشنامه خود محقق ساخته صورت 
گرفت. در اين پژوهش از 30 تن از پزشكان درمانگر سرطان 

كــه در مراكز درماني كــودكان مبتال به 
سرطان مشغول كار و حاضر به شركت 
در اين طرح تحقيقاتي بودند،خواسته شدبا 
دقت به تكميل اين پرسشــنامه بپردازند. 
پرسشنامه ها بدون نام و كامال محرمانه 
جمع آوري شــد، سپس با استفاده از نرم 
افــزار spss مورد تجزيــه و تحليل نهايي 

قرار گرفت.
يافتــه هــا: پرســش شــوندگان عمومًا 
آنكولوژيست – هماتولوژيست هايي بودند 
كه 70٪ از آنان بيش از 10 ســال ســابقه 
كار داشتند و بيش از 30٪ از بيماران آنها 
كودك بوده اند. حدود نيمي از متخصصان 
ميزان احتمالي آســيب ناشي از درمان به 
ارگان هاي توليــد مثلي كودك را بيش از 
30٪ عنوان كردنــد. 67٪ اعالم نموده اند 
كه تا بيش از شــروع درمان به موضوع 
حفــظ باروري  در كــودك فكر مي كرده 
اند اما تنهــا در كمتر از 30٪ از موارد در 
مشــاوره هاي پيش از آغاز درمان راجع 
به اين موضــوع با والدين كودك صحبت 
كــرده اند. از مهم ترين چالش ها و موانع 
موجود در اين زمينه كه طي اين پژوهش 
اســتخراج شــد، مي توان به مــوارد زير 
اشاره كرد: 46٪ از درمانگران سرطان از 

بررسي نگرش درمانگران سرطان در ايران نسبت 
به حفظ باروري در كودك مبتال به سرطان

پژوهش
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درمان هــاي كمك باروري جديد نامطلع اند يا اطالعات كمي 
دارنــد و تنها 3/5٪ از آنان حاضرند به منظور حفظ باروري 

شيوه كار خود را تغيير دهند.
35٪  بي اطالعى والدين، 28٪ مقدم شــمردن بقاي كودك بر 
حفــظ توليد مثل او، 7٪ ترس از بــه تاخير انداختن درمان و 
3٪ نااميدي از درمان سرطان را بزرگ ترين مانع در پذيرش 

والدين كودكان عنوان نمودند.

نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشــان داد كه ســه مانع اصلي 
در زمينه ارائه مشاوره به خانواده هاي كودكان سرطاني در 

زمينه حفظ باروري موجود است: 
1- ارايه مشاوره در بحراني ترين زمان موجود (هنگامى كه 
قرار اســت بيمار تحت درمان قرارگيرد و او و خانواده اش 

نگران اند.) 
2-چالش جدي در تعامل پزشك و بيمار در امر رسيدگي به 

درمان سرطان و حفظ باروري در يك زمان
 3- كمبــود اطالعات برخي درمانگران ســرطان نســبت به 
روش هاي نوين حفظ باروري با توجه  به مشكالت موجود 
پيشــنهاد مي شــود  در پرداختن به امر حفــظ باروري در 
كــودكان مبتال به ســرطان، كار به شــكل گروهــي و تيمي 
انجام شــود و نه فردي. در اين تيم، افزون بر آنكولوژيست، 
حضور يك متخصص ناباروري، يك مددكار اجتماعي و يك 
روانشــناس باليني نيز ضروري است تا به كمك هم، بتوانند 
به صورت جامع و همه جانبه نگر به بيماران و خانواده هاي 
آنها  مشاوره دهند و آنها را در امر تصميم گيري  در زمينه 

حفظ باروري ياري نمايند.

پژوهش
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ــدم و خبرنامه محك را  ــت پيش كه به محك مى آم ــتم . از خيلى وق ــاله هس ــن على ترابى 11 س م
ــد در  ــتند ولى مطالبى كه از آنها باش مى ديدم با خودم فكر كردم اينجا اين همه كودك بيمار هس
ــماره تهيه  خبرنامه خيلى كم بود . براى همين تصميم گرفتم كه مطالبى را براى خبرنامه در هر ش

كنم . شما هم براى خبرنامه خودتون بنويسيد .

كودكان محك
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ــان  ــع درم ــا در موق ــدام از م ــر ك ــراي ه ب
بيماريمان يا مصرف بعضي از داروها اتفاق 
ــرمان بريزد و البته اين  افتاده كه موهاي س

مسئله براي  همه ناراحت كننده است.
ــاي بزرگتر چون  ــه ه براي بچ ــاً  مخصوص
ــور چيزها  ــا كمتر متوجه اين ط كوچكتره
مي شوند. ولي آنهايي كه بزرگتر هستند از 
اين مسئله غمگين و يا عصباني مي شوند و 

بعضي وقتها بهانه گيري مي كنند.
ــك دفعه قيافه  ــق هم دارند چون ي البته ح
ــه  ــك آدم ديگ ــود و ي ــي ش ــوض م آدم ع
ــه؟ داروها؟  ــر كي ــود. ولي مقص ــي ش اي م
ــچ  ــع هي ــان؟ در واق ــا اطرافي ــي و ي مريض
ــت و ما ــي معالجه اس ــر جنب ــدام، اين اث  ك

ــم و اين  ــوي آن را بگيري ــي توانيم جل  نم
ــئله پيش مي آيد و موهايمان مي ريزد  مس
 و يك دفعه يك كله بدون مو و خوشگل را 

دوستان گل من
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ــاً قيافه  ــو واقع ــي ها بدون م ــي خودمانيم بعض ــم! ول ــي بيني م
ــنگتر از اون موقعي كه مو داشتند!  ــگلي دارند، خيلي قش خوش
ــويد. ببينيد  ــده بوديد مي ش ــه تازه بدنيا آم ــازه مثل وقتي ك ت
ــي راحت تر مي  ــردن هم خيل ــد تازه حمام ك ــكلي بودي چه ش
ــلول  ــود نيز مي توانيد تصور كنيد آن موها هر يك تارمو س ش
ــالم و  ــلول هاي س هاي بد و مريض بودند كه ريختند و حاال س
ــكل بعضي هنرمندها و  ــوب به جاي آنها در مي آيد. تازه ش  خ
ــويد! بعضي از ماها شكل موهامون تغيير  فوتباليســت ها مي ش
ــاي قبلي در مي آيد و  ــنگتر به جاي موه ــي كنه و موهاي قش م
جنس مو بهتر مي شه. مي توانيد فكر كنيد با اين قيافه از همه 
ــم بهم بزنيد موهاتون در آمده و  ــگل تر شده ايد. تا چش خوش
ــويد! حاال برويد جلوي آينه  ــت شان كالفه مي ش دوباره از دس
ــتيد و يك لبخند قشنگ بزنيد و دست تون را بر سرتون  بايس

بكشيد و بگوئيد:
ــت دارم و يك چشمك خوشگل  ــر بدون مو خيلي دوس من س

بزنيد.
                                                                   علي شاطر ترابي 
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ــر از خداي مهربان يك علي كوچولو بود  ــي بود يكي نبود، غي يك
ــتري شده  ــتان بس با مادرش كه براي چند روز رفته بود بيمارس
ــش مي داد و  ــده بود بايد آزماي ــون يك كمي مريض ش ــود، چ ب
ــوره و آمپول بزنه  ــت دارو بخ ــي خورد. ولي او نمي خواس دارو م
ــه. براي همين مامانش  و آزمايش بده تا زودتر حالش خوب بش
ــي اذيت مي كرد. يك روز مامانش گفت اگه دارو نخوري  را خيل
ــت  ــه و رفت بيرون. علي همينطور كه داش ــدا تو را كالغ ميكن خ
ــحال  ــده يك كالغ. خيلي خوش ــك وقت ديد ش ــر مي كرد ي فك
ــي خورم هر جا  ــدم، ديگه دارو نم ــد و گفت آخيش راحت ش ش
ــحالي  ــت خوش ــي روم، چه كيفي داره. تازه داش ــت م  دلم خواس

مي كرد كه روي يك درخت نشسته و همه جا را مي بيند. 
چند تا پسر بچه با تير و كمان و سنگ به طرفش حمله كردند، تا 
ــنگ بهش خورده بود و حسابي دردش  آمد پرواز كنه چند تا س
ــرد كاش دارو خورده بودم. پرواز  ــه بود. با خودش فكر ك گرفت
ــايه نشســت .  كرد و به طرف پارك رفت و روي يك درخت در س
تازه داشت خوشحال مي شد كه باغبان با شلنگ آب رويش آب 
پاشيد و حسابي او را خيس كرد. كالغ با خودش فكر كرد كاش 
مي توانستم بروم پيش مادرم. در همين فكر بود كه گرسنه اش 
ــد يا صابون و پنير،  ــد. ديد كالغها همه دارند يا دانه مي خورن ش
ــبزي و پلو با كباب تنگ شد. در  يك مرتبه دلش براي قورمه س
همين موقع يك دسته كالغ قارقار كنان آمدند و محكم بهش تنه 
زدند و او نتوانســت تعادلش را حفظ كند و از روي درخت افتاد 

پايين و خيلي دردش آمد، فرياد زد : مامان مامان. 
يك دفعه ديد كه مادرش مي گويد چي شده علي؟ 
ــادرش را ديد و خودش  ــرا داد ميزني؟ وقتي م چ
ــان داروهام را  ــي بود فرياد زد مام ــه هنوز عل را ك
ــه اينها را در خواب ديده و  بِده بخورم. فهميد هم
ــما داروهاتون را بخوريد  خوشحال شد. بچه ها ش

مبادا يه وقت كالغ بشين. 
                                                علي شاطر ترابي 
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