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ملزومات صلح و صلح جويی
حمايت مي كند، تنها در سايه قانون قابل مهار كردن است.

در مطالعه ساختار جوامعی كه در آرامش بيشتری روزگار خود 
را سپری می كنند، متوجه می شويم كه قانون با دو نوع حضور: 
احترام به قانون و قانون گذار يا ترس از قانون و قانون گذار، قادر 
به برقراری نظم در ج�امعه می باش��د. با توجه به اين حقيقت 
ك��ه بدترين قانون هنوز بهتر از بی قانونی اس��ت، بايد اش��اره 
كنيم كه يكی از مهم ترين عوامل اعتماد مردم س��رزمينمان 
ب��ه محك قانونمداری مطلق اين س��ازمان از آغازين لحظات 

شكل گيری آن می باشد.

ملزومات صلح و صلح جويي 4 مؤلفه مهم دارد:

گفتگو، ادب، گذشت و تسليم به خرد جمعي 
مباحثي كه لزوم توجه به آن در جامعه محس��وس مي باشد و 
فق��ط و فقط مي تواند از طريق آموزش هاي علمي و مهربانانه 
و باز فقط و فقط مي تواند با واس��طه گري ادب و هنرغني اين 
فرهنگ تحقق يابد و ما هركدام به تنهايي مس��ئول هس��تيم 

برای اين آموزش به خود و ديگران.

ممكن اس��ت سؤال شود سرفصل يك نشريه كه مربوط به يك 
مؤسسه مربوط به سرطان است چه ارتباطي به اين مقوله دارد؟

خوانن��دگان فرهيخته ما آگاهند كه ام��ور جامعه همگي در 
هماهنگي و ارتباط كامل هس��تند و پديده اي نيس��ت كه بر 
روي آن ديگ��ري تأثي��ر نگذارد. لذا جامعه اي كه اس��ترس و 
اضطراب در آن فزاينده ش��ود، س��المت اولين گروهي را كه 
ب��ه خطر مي ان��دازد كودكان و مادران مي باش��ند به ويژه كه 
به اثبات رس��يده كه فشارهاي روحي و رواني سيستم ايمني 
را تضعيف مي كند و سيس��تم ايمني ضعي��ف مقدمه ابتال به 
بيماري هاي گوناگون از جمله سرطان مي باشد؛ همين فصل 

مشترك ما با صلح و صلح جويي مي باشد.
سعيده قدس

به نام خداوند جان و خرد
هرچند آش��وب بخ��ش عمده اي از منطقه را ف��را گرفته، ملت 
ما همچنان افتخارآفرين به س��وي آينده اي روش��ن تر به پيش 
مي تازد. به ويژه در زمينه ش��كوفايي مدني مردم و تالش هايي 
كه در جاي جاي ميهن مان از جانب مردم براي حل مشكالت 
به دست خودش��ان با موفقيت به چش��م مي خورد. در همين 
ارتباط دعوتي داش��تيم به انجمني با ه��دف و نام زيباي هنر 
براي صلح. براي صحبت در مراس��م خود را آماده مي كردم كه 
در فرصتی كه معموالً دس��ت نمي دهد، پاي اخبار شب رسانه 
ملي نشس��ته بودم كه شنيدن آمار دهش��تناك 1300 حادثه 
رانندگي در 3 روز پاياني تابستان روانم را سخت پريشان كرد. 
مگر انفجار يك بمب يا جنگ س��ه روزه چند كشته مي دهد؟ 
عجب تضادي! مردمي كه روزي نمي گذرد كه حضوري افتخار 
آفرين روي آنتن هاي اين كره خاكي نداش��ته باش��ند، چگونه 

گرفتار چنين مصيبتي مي شوند؟

در جامعه اي كه 100 نفر در ظرف 3 روز در پيامد 1300 تصادف 
مي ميرند و صدها زخمي نيز باقي مي مانند، ما چگونه صلح را 
جشن مي گيريم. در جامعه اي كه ميراث فرهنگي چند هزار ساله 
مبتني بر قناعت، دستگيری فقير، تواضع و عدم تظاهر به ثروت 
رفته رفته محو مي شود و جای خود را به تظاهر به ثروت حتی 
در طبقات متوسط جامعه می دهد، خشم، عدم تحمل و تعامل  
ب��ه وجود م��ی آيد كه منجر به تقابالتی می ش��ود كه گاه حتی 
س��بب برخوردهای فيزيكی و داغدار شدن خانواده ها می شود. 
فردگرايی غربي كه بشر را گاهاً در رها كردن ذات و غرايز حيواني 
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در ش��ماره 58 خبرنام��ه، گفتگوي��ی تحليلی ب��ا مدير عامل 
مؤسس��ه محك صورت پذيرفت ك��ه به دليل اهميت موضوع 
گزارش دهی در سازمان های مردم نهاد در اين شماره به ادامه 

آن از زوايای جديد می پردازيم.

ضمـن تشـکر از تخصيص وقت بـرای اين گفتگو، 
عالقمنديـم در ايـن نوبت به بررسـی نظـارت بر 
عملکرد سـازمان های مردم نهاد و سـاز و كارهای 
حمايـت كننده از اطمينـان خيرين به فعاليت های 

اين مؤسسات بپردازيم.
ضمن تش��كر متقابل از توجه ش��ما به موضوِع بس��يار مهِم 
نظ��ارت بر عملكرد مؤسس��ات مردم نه��اد و اطمينان كمك 
كنندگان از صحت عملكرد اين سازمان ها، اجازه دهيد بحث 
را ب��ا ارائه يك مدل آغاز كنيم. در فاصله دو اقدام نظارت بر 
عملكرد )كه معموالً توسط نظارت كنندگان انجام می شود( 
و اعتم��اد به عملك��رد )كه در حوزه كمك كنندگان ش��كل 
می گيرد( اقدام ي��ا مجموعه اقدامات��ی تعريف می گردد كه 
اعتمادس��ازی ناميده می شوند و در حوزه سازمان مردم نهاد 

ش��كل می گيرد.

مدل خوبی به نظر می رسد. ترجيح می دهم موضوع 
را در قالب همين مدل ادامه دهيم. لطفًا موضوع را 

با توضيح نظارت از ابعاد مختلف آن آغاز كنيد.
در بدو امر نظارت را به دو بخش زير تقسيم می كنيم:

اول نظارت رسمی توسط سازمان های رسمی ذيصالح

س��ازمان های غي��ر دولتی در اي��ران در چارچ��وب بند الف 
م��اده يك آيين نامه اصالحی ثبت تش��كيالت و مؤسس��ات 
غير تجاری مص��وب 1337/5/5 موضوع م��واد 584 و 585 
قان��ون تجارت به ثبت می رس��ند و مج��وز فعاليت خود را از 
وزارت كش��ور، نيروی انتظامی، س��ازمان بهزيستی، سازمان 
حفاظت از محيط زيست و... دريافت می نمايند كه در صورت 
تصوي��ب اليحه پيش��نهادی در مجلس ش��ورای اس��المی از 
آن پ��س تنها مرجع صدور مجوز معاونت امور س��ازمان های 
مردم نهاد وزارت كش��ور خواهد بود. بر اس��اس مواد ۶ و 7 از 
فصل شش��م آيين نامه اجرايی موض��وع تبصره 3 ماده 13۹ 
اصالحی قانون ماليات های مس��تقيم مصوب 1381/11/30 
س��ازمان امور مالياتی كشور به عنوان مرجع نظارت بر درآمد 
و هزينه سازمان های مردم نهاد كه تحت شرايط فوق به ثبت 
رس��يده اند و منابع مالی آنها از محل مش��اركت های مردمی 
تأمين می ش��ود، تعيين شده اس��ت. همچنين در مواد 8 و ۹ 
همان فص��ل نيز وظايف و تكاليف قانونی اين مؤسس��ات در 
برابر ناظر مالی و سازمان امور مالياتی به روشنی تعيين شده 
اس��ت. بديهی است مؤسس��ات خيريه به عنوان يكی از انواع 
س��ازمان های مردم نهاد چنانچه تكاليف و وظايف قانونی فوق 
را در زمان های تعيين ش��ده در قانون رعايت نكنند، موفق به 
تمدي��د پروانه فعاليت خود نمی ش��وند و با عدم صدور پروانه 
قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. لذا می توان نتيجه گرفت؛ 
مؤسس��ات خيريه كه در حال فعاليت رسمی و آشكار هستند 
تكاليف قانونی خود را تاكنون به صورت مستمر انجام داده اند 
و فعالي��ت آنها در چارچوب قوانين جاری كش��ور مورد تأييد 

مراجع قانونی ناظر بر فعاليت آنها است.

دوم نظارت توسط نهادهای تخصصی غير رسمی
از آنج��ا كه كمك كنندگان خصوص��اً كمك كنندگان حقيقی 
)اش��خاص( ممكن اس��ت به صورت عام فاقد مهارت های الزم 
برای بررس��ی و تحليل گزارش های رس��می و يا گزارش های 

گزارش دهی در سازمان های مردم نهاد
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عملكرد مؤسسات باشند، سازمان هايی كه به آنها طرف سوم 
)Third Party( گفته می ش��ود به عنوان نظارت كنندگان 
غير رس��می، بی طرف، متخصص و مورد اعتماد افكار عمومی 
به تعريف شاخص های عملكردی برای اين مؤسسات و سپس 
اندازه گيری اين شاخص ها در سازمان ها و گزارش دهی آنها در 
مقايسه با مقادير اس��تاندارد آن شاخص ها می پردازند. توجه به 
ش��اخص های بين المللی و ملی حاكم بر مؤسسات مردم نهاد يا 
مؤسس��ات غير دولتی می تواند كمك كنن��دگان را از كارآيی و 
اثربخشي اين سازمان ها در تبديل منابع مالی اهدا شده توسط 
اهداكنندگان به خدمات مورد نياز گروه های هدف مطمئن سازد.
با پذيرش مدل پيشـنهادی شـما، بايد به توضيح 
كامل تر از چگونگی اعتماد خيرين يا به بيان شـما 

كمک كنندگان در قالب اين مدل بپردازيم.
نظارت مراجع قانونی و نظارت ناظران غير رس��می به توليد 
گزارش های اس��تانداردی منجر می گ��ردد كه توجه مردم به 
عن��وان تأمين كنندگان منابع مالی س��ازمان های مردم  نهاد 
به اين گزارش ها، حايز اهميت زيادی است. كمك كنندگان 
در ص��ورت دارا بودن مهارت های تخصص��ی الزم می توانند 
با بررس��ی اساس��نامه اين مؤسس��ات و اهداف تعيين شده 
برای آنها و بررس��ی صورت های مالی رس��می اين مؤسسات 
و همچنين بررس��ی گزارش حس��ابرس رسمی در رسيدگی 
به صورت های مالی از تركي��ب عوايد و هزينه آنها و انطباق 
هزينه ه��ا با اهداف اطمينان يابن��د. كمك كنندگان عمومی 
می توانند با  توجه به گزارش های س��ازمان های غير رس��می 
ب��ی طرف در زمينه ش��اخص های بين الملل��ی و ملی حاكم 
بر مؤسس��ات مردم نهاد يا مؤسس��ات غي��ر دولتی از كارآيی 
و اثربخش��ي اين س��ازمان ها در تبديل منابع مالی اهدا شده 
توس��ط اهداكنندگان به خدمات م��ورد نياز گروه های هدف 

مطمئن ش��وند و كس��ب اعتماد كنند.

به نظر می رسد  اين بخش نيازمند توضيح بيشتری است.
اج��ازه دهيد توضيح بيش��تر را در قالب يك مثال بيان كنم. 
شما به عنوان يك مصرف كننده عمومی ممكن است قوانين 
حاكم بر فيزيك الكتريس��يته و مهندس��ی برق را نشناسيد. 
ام��ا هنگامی كه قصد خريد يك وس��يله برق��ی را داريد، از 
طري��ق برچس��ب مصرف ان��رژی و كالس اعالم��ی بر روی 
 A آن ب��ه خوب��ی درك می كنيد كه وس��يله برقی با كالس
نس��بت به وس��يله برقی ب��ا كالس B، هزين��ه كمتری را به 
سبد هزينه ش��ما تحميل می كند. اين بدين معنی است كه 
گروهی متخصص آگاه و بی طرف )به عنوان مثال مؤسس��ه 
اس��تاندارد و تحقيقات صنعتی( كميتی فيزيكی مانند اتالف 
ان��رژی الكتريكی را ب��ه كميتی قابل درك ب��رای عموم كه 
هزينه می باش��د تبدي��ل نموده و ب��ر روی آن گزارش دهی 
می كنن��د. اين گزارش يك��ی از مبانی تصميم گيری خريدار 
در هنگام خريد يك محصول برقی اس��ت كه در كنار س��اير 
مبان��ی مانند نياز، زيبايی، كارآي��ی و برند بر تصميم گيری 
نهايی خريدار اثر می گذارد. حال فرض كنيد ش��ما به عنوان 
يك فرِد عالقه مند به مدرس��ه س��ازی، قص��د كمك به يك 
مؤسس��ه خيريه در موضوع  مدرس��ه سازی را داريد. بديهی 
اس��ت ضمن عالقمن��دی به انج��ام اي��ن كار از طريق يك 
مؤسس��ه خاص و يا در يك شهر خاص، دغدغه اساسی شما 
به عنوان ي��ك خير اطمينان از تبديل اثربخش و پايدار اين 
كم��ك به هدف مورد نظرتان با كمترين هزينه باالس��ری و 
بيشترين ارزش افزوده است. بررسی عملكرد مؤسسات پيش 
روی شما از طريق گزارش های رسمی و يا مشاهده مستقيم 
عملكرد آنها اگر چه الزم و ضروری اس��ت اما ممكن اس��ت 
به كفايت اطالعات برای تصميم گيری منجر نش��ود. در اين 
ش��رايط گزارش ش��اخص های عملكردی می تواند اطالعات 
كافی برای تصميم گيری را به صورت س��ريع و كاربردی در 

اختيار ش��ما قرار دهد.
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اين نوع اطالعات در كجا قابل دسترسی است؟
س��ؤال ش��ما، ما را به صورت غير مس��تقيم وارد بخش سوم 
توضيحات نمود. جايگاه درس��ت دسترس��ی به اين اطالعات 
نظارتی ش��امل نوع اول و دوم)كه در باال توضيح داده ش��د(، 
نقاط تماس يك س��ازمان مردم نهاد ب��ا جامعه به صورت عام 
اس��ت. اين اطالعات بايد هم��واره به ص��ورت كامل و بدون 
ويرايش و جرح وتعديل در دفتر مركزی و كليه دفاتر سازمان 
موجود و در دس��ترس مراجعه كنندگان باشد. اين گزارش ها 
بايد در وب س��ايت رسمی س��ازمان بدون هرگونه ويرايش و 
حك و اصالح موجود و در دس��ترس بازديدكنندگان باش��د. 
اطالع رس��انی دوره ای اين اطالعات در ارتباطات س��ازمان با 
كمك كنندگان مانند برنامه های جمع آوری كمك، نش��ريات 
درون س��ازمانی و ب��رون س��ازمانی باي��د بخش��ی دائمی از 

برنامه های جاری ارتباطات سازمانی باشد.

در اين مرحله و پس از توضيح اين سه گروه اقدام، 
جمع بندی از موضوع ارائه فرماييد.

در ش��كل گيری تصمي��م صحيح ب��رای كم��ك اثربخش  به 
يك س��ازمان مردم نهاد يا خيريه  س��ه گروه درگير هستند. 
س��ازمان های رسمی و غير رس��می نظارت كننده بر عملكرد 
س��ازمان های مردم نهاد كه بايد نظارت های خود را به صورت 
مس��تمر و دقيق انج��ام داده و گزارش ه��ای آن را در نهايت 
ش��فافيت اطالع رس��انی نمايند. س��ازمان های مردم نهاد نيز 
موظف هستند به منظور اعتمادسازی برای كمك كنندگان، 
گزارش ه��ای عملك��رد خ��ود را در نهايت ش��فافيت از تمام 
راه  ه��ای ممكن در معرض دي��د كمك كنندگان قرار دهند و 
البته ضروری اس��ت كمك كنندگان نيز به عنوان گروه س��وم  
بر اساس اين اطالعات كه دو طرف ديگر در چارچوب وظايف 
خود گرد آورده ان��د، تصميم گيری نمايند. عملكرد كامل اين 
چرخه می توان��د به به��ره وری بهتر ظرفيت ه��ای اجتماعی 

موجود در جوامع مدنی كه تأمين كننده منابع س��ازمان های 
مردم نهاد هستند، منجر گردد.

اميد است تركيب اين دو زاويه نظارت بر عملكرد مؤسسات 
خيريه در كنار افزايش س��طح مس��ئوليت پذيری سازمان ها 
در دو موض��وع ش��فافيت و پاس��خگويی در كن��ار افزايش 
س��طح حساس��يت نيكوكاران، جامعه را قادر سازد بر اساس 
منطق و احس��اس و نه فقط بر اس��اس احس��اس به ارزيابی 
س��ازمان های مردم نهاد بپردازند. چنين نظارتی كه شفافيت 
و پاسخگويی سازمان های مردم نهاد شرط اساسی تحقق آن 
است، زمينه ساز فعال شدن ظرفيت بزرگ جامعه مدنی در 
حل مشكالت جامعه خواهد بود كه ضرورتی اجتناب ناپذير 

برای جوامع می باشد.

از زاويه مدلی كه در اين بحث ارائه نموديد، اقدامات 
انجام شـده در مؤسسـه خيريه محک را در انجام 

وظايفش در موضوع اعتماد سازی توضيح دهيد.

مؤسس��ه خيري��ه مح��ك در چارچ��وب بياني��ه ارزش خود، 
فعاليت هاي��ش را بر اس��اس حفظ و ارتقای چه��ار ارزش زير 

تنظيم می نمايد:
ش��فافيت: قابل رؤيت ب��ودن هر اطالعاتی درم��ورد كارآيی و 
اثربخشی سازمان بدون هرگونه حك و اصالح براي اطالع كليه 

ذيربطان سازمان.
پاسخگويی: پيش قدم ش��دن در برطرف كردن ابهام ذهني و 
نياز اطالعاتي ذيربطان در مورد وضعيت سازمان و عملكرد آن 

و موقعيت ذيربط در ارتباط با سازمان.
قدرشناسی: محك با درك اين واقعيت كه كليه اعمال سازنده 
ذيربطان در دس��تيابی مؤسسه به اهدافش موثر است، از كليه 
اقدام��ات ذيربطان خود در هر س��طحی اع��م از انجام وظيفه، 

بخشش و گذشت متناسب با سطح آن قدردانی می نمايد.  
زيبايی شناس��ی: توجه به هماهنگی ميان اج��زا با كل در دو 
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بعد ظاهری و باطني اس��ت. از س��وي ديگر زيبايي شناسي به 
معني يكپارچگي و ثبات رفتار س��ازمان و غير گزينشي بودن 

اين رفتار است.

بر اساس تعريف ارائه شده برای دو ارزش شفافيت و پاسخگويی، 
مؤسسه محك هر س��ال پس از جلسه مجمع عمومی ساالنه، 
گزارش عملكرد، صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی را كه عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند 
به دو زبان فارس��ی و انگليسی بر روی وب سايت رسمی خود 
ق��رار می ده��د و خالصه آن را نيز در خبرنام��ه و گزارش های 

ساالنه به دو زبان منتشر می كند.  
در ع��دم وج��ود اس��تانداردهای مل��ی در زمين��ه ارزيابی 
س��ازمان های مردم نهاد، مؤسس��ه خيريه محك خود را به 
ط��ور داوطلبانه در مع��رض مميزی اس��تاندارد بين المللی 
NGO Benchmarking كه توس��ط ش��ركت بازرسی 
بين المللیSGS  س��وييس انجام می ش��ود قرار داده است و 

به عنوان اولين سازمان مردم نهاد در منطقه خاورميانه موفق 
به كس��ب گواهينامه اين استاندارد شده است. از آن تاريخ تا 
كنون در ش��ش مميزی انجام ش��ده توسط اين شركت و در 
چارچوب اين اس��تاندارد امتياز محك با رشد تدريجی از 74 
% در س��ال 2007 به ۹2/4 %  در سال 2013 رسيده است. 
Benchmarks of Benc h  ممچنين بر اس��اس مميزی

mark كه توس��ط اين ش��ركت بر روی تمام س��ازمان های 
مردم نهاد ش��ركت كننده در مميزی صورت می گيرد، محك 
در س��ال 2013 در بي��ن 2۶3 س��ازمان مردم نهاد در جهان 

حائز رتبه دهم بوده اس��ت. 

همچنين مؤسس��ه محك در س��ال 2014 برنامه توسعه دو 
س��اله خود را به ط��ور داوطلبانه در مع��رض مميزی انجمن 
بين الملل��ی مديريت پروژه)IPMA( ق��رار داد كه به عنوان 
تنه��ا پروژه در س��طح جهان كه حائز ورود ب��ه مرحله فينال 
بود شناس��ايی گرديد و در اين مرحله نيز به اخذ نشان زرين 
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پروژه های بشر دوستانه در سطح جهان نائل گرديد.
موارد فوق نيز در وب س��ايت و كانال های اطالع رسانی محك 
در مع��رض ديد افكار عمومی ب��ه طور عام و كمك كنندگان 
مح��ك به طور خاص قرار گرفته اس��ت. همچنين در تمامی 
برنامه هايی كه به منظور جلب مش��اركت های مردمی برگزار 
می ش��ود )مانن��د بازارهای خيريه و مراس��م روزی با محك( 
عوايد خالص آن برنامه به شكل شفاف در اخبار مربوط اطالع 

رسانی می گردد.

در كنار اي��ن كانال های تخصصی، به منظور بازديد ميدانی 
آح��اد جامعه از عملكرد س��ازمانی كه خود بن��ا نهاده و با 
ت��داوم مشاركتش��ان اداره اش می كنن��د، ام��كان بازدي��د 
از فعالي��ت مؤسس��ه خيريه و بيمارس��تان ف��وق تخصصی 
س��رطان كودكان محك در روزهای كاری فراهم اس��ت و 
اف��راد می توانند ترجيح��اً با تنظيم وقت قبل��ی با تماس با 
ش��ماره 23501210 از مح��ك بازديد ك��رده و از نزديك 

شاهد فعاليت های محك باشند.

بـا توجه به مدلي كـه ارائه گرديـد و اقداماتي كه 
محک بـراي تحقـق شـفافيت و پاسـخگويي در 
چارچوب اين مدل انجـام مي دهد، تصور مي كنيد 
كـه نقاط ضعف محک براي رسـيدن به كامل ترين 
شيوه ارائه اين مدل در چه مواردی است؟ مشکالت 
شـما براي رفع اين نقاط ضعف چيست و چه افراد 
و گروه هايي مي توانند شما را در رفع اين مشکالت 

كمک كنند؟

مهم ترين مش��كل محك در دو بخش قابل بررس��ي اس��ت:

بخش اول عدم وجود اس��تانداردهاي ملي در زمينه عملكرد 
سازمان هاي مردم نهاد اس��ت كه بر اساس الزامات فرهنگي 

و اجتماع��ي جامع��ه ايران طراحي ش��ده باش��د و اميدوارم 
س��ازمان ها مس��ئول در اين زمينه اقدامات زيربنايي جهت 
تعريف اين اس��تانداردها را آغاز نمايد. بديهي است مؤسسه 
مح��ك با تكيه بر 25 س��ال فعاليت در اي��ن حوزه آمادگی 
ارائه هرگونه مش��ورت در اين زمينه ب��رای اعتالی موضوع 
نظ��ارت بر فعاليت س��ازمان ه��ای مردم نهاد در كش��ور را 

خواهد  داش��ت.

دومين بخش كه نمي توان به عنوان نقطه ضعف به آن اش��اره 
نم��ود، بلكه ي��ك فرصت بهبود تلقي مي گردد، دس��تيابي به 
زير س��اخت ها و بس��ترهاي ارتباطات ديجيتال جهت ارتقای 
سطح ارتباطات با ذيربطان است كه مي تواند به افزايش دامنه 
شفافيت سازمان منجر گردد. همچنين بهره مندی از همراهی 
مس��تدام رسانه ها و به ويژه رس��انه ملی می تواند محك را در 
عمل به وظيفه اطالع رسانی مبتنی بر شفافيت و پاسخگويی 

به جامعه ياری كند. 

با تشکر از توضيحات ارائه شده، پيشنهاد می كنم 
مصاحبه بعدی را به توضيح اسـتانداردهايی كه از 
آنهـا نام برديـد، اختصاص دهيم تا شـاخص های 
ايـن اسـتانداردها و اهميـت رعايـت آنهـا برای 
خوانندگان روشـن شود و تنها به شنيدن نام آنها 

بسنده نشود.

من هم از شما تشكر می كنم و با كمال ميل در خدمت شما 
خواهم بود. در پايان از خوانندگان محترم خبرنامه قدردانی 
نم��وده و در خواس��ت می كنم نظرات خ��ود را در ارتباط با 
م��وارد مطروحه در اين س��ری از گفتگوه��ا از طريق ايميل 
مؤسس��ه  با   khabarnameh@mahakhcharity.org

محك در ميان گذارند.
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پيام سردبير

از 4 صفحه سياه و سفيد تا 64 صفحه تمام رنگی 
نخس��تين ش��ماره خبرنامه محك زمس��تان 1372 در چهار 
صفحه به قطع كوچك منتشر شد. پس از 22 سال شصتمين 
شماره خبرنامه در برابر شماست. تغيير و دگرگوني اي كه در 
خبرنامه پديد آمده نمايانگر تحول و پيشرفت محك در بيش 
از دو دهه است. درآن زمان يك خبرنامه كوچك چهار صفحه اي 
كه بعداً صفحاتي به آن افزوده ش��د براي درج خبرهاي محك 
كفايت مي كرد، اما امروز به دليل گسترش و تنوع فعاليت هاي 
مح��ك گاهي صفحات خبرنامه ب��راي ارائه كليه خبرها كافي 
نيست، خوشبختانه سايت محك نيز كه ش�ماره هاي خبرنامه 
را ارائه مي دهد خبرهاي محك را هم سريع و مرتب به آگاهي 

عالقه مندان مي رساند.
تيراژ نخس��تين خبرنامه محك تنها 50 نسخه بود. امروز اين 
تيراژ چند صد برابر شده و روی صفحه كامپيوتر نيز چند هزار 
بازديد كننده دارد. در اين ش��ماره در بخش ويژه گزيده اي از 
مطالب شماره هاي خبرنامه ساليان پيش محك را آورده ايم.

خواندن اين گزيده ها نشان مي دهد كه محك چه دوراني را 
پش��ت سرگذاشته و به چه موفقيت هايي دست يافته است و 
براي ياوران نخس��تين محك جويبار خاطره ای است از بيش 
از 20 س��ال گذر عمر. در پايان اين يادداشت ضرروت دارد از 
كليه همكاراني كه از نخستين شماره خبرنامه محك تا امروز 
در تهيه و ارائه آن كوشش كرده اند قدرداني گردد. اميدواريم 

خبرنامه همچنان پيك خبرهاي خوش اين مؤسسه باشد.
فرخ اميرفريار
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مروری بر چند خبرنامه قديمی

خبرنامه شماره h 1 سال h 1372 صفحه 2خبرنامه شماره h 1 سال h 1372 صفحه 1
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خبرنامه شماره h 1 سال h 1372 صفحه 4خبرنامه شماره h 1 سال h 1372 صفحه 3
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خبرنامه شماره 18 و 1۹ محك h سال h 137۹ تولد ۶ سالگی خبرنامه 
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خبرنامه شماره 20 محك h سال h 137۹ پنجمين سالروز ايجاد گروه جوان 
محك كه با عشق و تالش دوران جوانی همراه كودكان مبتال به سرطان هستند.
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خبرنامه شماره 24 محك h سال h 1380 آرزوهای آن روزهايمان با همت 
بلند مردمان اين سرزمين امروز تحقق يافته است. 
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خبرنامه شماره 25 محك h سال h 1381 گزارش اولين جشن قلك شكانی كه 
در ساختمان اصلی محك در دارآباد برگزار شد.



16

ويژه نامه خبرنامه شماره 60اخبار

خبرنامه شماره 27 محك h سال h 1382 پيام مديرعامل وقت
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اهداي نشان عالي هنر براي صلح به بنيانگذار محک
پيام اميد به كودكان جهان

بازديد قهرمانان نجات از محک  
ديدار خادمان امام رضا )ع( با كودكان محک و خانواده هايشان 

ارزشمندترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران و شايد هم جهان در محک امضا شد
افتتاحيه هفدهمين جشنواره نمايش های آيينی - سنتی در محک

قلک ساختمان جديد محک در هفدهمين بازار قلک شکان

17

اخبار
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اهداي نشـان عالي هنر براي صلح به 
بنيانگذار محک

در مراسم اختتاميه سومين دوره جشنواره هنر برای 
صلح، نشـان عالی اين جشـنواره به سعيده قدس 
بنيانگذار مؤسسـه خيريه محک به پاس 25 سـال 

تالش انسان دوستانه و خيرخواهانه تعلق گرفت.

بنيانگ��ذار محك در اين مراس��م اعتماد مردم ايران نس��بت 
به اين مؤسس��ه م��ردم نه��اد را دليل و س��رمايه  اصلی در 
ارائه خدمات به كودكان مبتال به س��رطان دانس��ت و گفت: 
»تداوم حمايت از كودكان مبتال به س��رطان منوط به تداوم 
اين س��رمايه ارزش��مند اس��ت كه مؤسس��ه خيريه محك با 
رعايت دو اصل ش��فافيت و پاس��خگويی تالش می كند تا به 
پاسداشت اعتماد مردم همت كند. ما تالش می كنيم تا روند 
فعاليت ه��ای محك را همواره از روش های گوناگون همچون
 بهره مندی از همراهی ياورانمان در رسانه  ها، درج اطالعات 
در رس��انه های اختصاصی مح��ك و برقراری برنامه بازديد از 

فعاليت های مؤسسه و بيمارستان محك به تمامی ذيربطان 
اطالع رس��انی  كنيم. گزارش  ريز صورت های مالی، گزارش 
بازرس و حس��ابرس مس��تقل و اخبار و رويدادهای محك 
همواره در وبس��ايت اين مؤسس��ه قابل دسترس��ی است و 
مخاطب��ان ما می توانند از همين طري��ق از عملكرد محك 

مطلع شوند.«
  

ارتقـای شـاخص های اجتماعـی با آمـوزش مفاهيم 
انسـانی به كودكان

بنيانگذار محك در اين مراسم به شرايط اجتماعی روز ايران 
اش��اره كرد و گف��ت: »ارتقای ش��اخص های اجتماعی برای 
hميهن ما، به عنوان دارن��دگان قديمی ترين آيين فرهنگی

اخالقی دنيا، اهميت ويژه ای دارد و می بايست برای حمايت 
از ف��ردای ايران، در حوزه آم��وزش دغدغه های اجتماعی به 
كودكان برنامه ريزی كرده ت��ا از ظرفيت های جامعه مدنی 
برای حل مشكالت استفاده شود. موسسه محك نيز همواره 
به گس��ترش فرهنگ نوع دوس��تی در ميان ياوران كوچك 
خود انديش��يده و قدردان تمامی والدين و مربيان است كه 

مشق انسانيت را به فرزندان عزيزمان می آموزند.«
 

بنيانگـذار محک نشـان هنـر برای صلِح خـود را به 
بنيانگذار آنکولوژی اطفـال در ايـران تقديـم كـرد 

نش��ان عالی هنر برای صلح در سومين دوره اين جشنواره 
به س��عيده قدس بنيانگذار موسس��ه خيريه محك، جالل 
ستاری نويسنده و پژوهشگر، عليرضا مشايخی موسيقيدان 

و حس��ن روحانی رييس جمهور ايران اهدا ش��د.
س��عيده قدس نش��ان دريافتی خود را به پروفس��ور پروانه 
وث��وق بنيانگذار آنكولوژی اطفال در اي��ران و رئيس فقيد 
هي��أت امنای محك اه��دا كرد و ابراز امي��دواری كرد كه 
مس��ير فرهيختگان نيك انديش��ی همچون پروانه وثوق در 

خدمت به انسان های دردمند همواره جاودان بماند.

اخبار
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سعيده قدس گفت: »اميدوارم كه مردم و ياوران ما همواره 
دغدغه كودكان مبتال به س��رطان را داش��ته باش��ند. ما به 
عن��وان يك مؤسس��ه خيريه كه فعاليت ه��ای آن مرتبط با 
س��رطان كودكان است، در نام خود از كلمه مبارزه استفاده 
نكرده اي��م و ب��ه ج��ای آن عن��وان حمايت از ك��ودكان را 
برگزيده ايم. اين می تواند ارتباطی ميان فعاليت های محك، 

مفهوم صلح و كودك باشد.«
 

دستان كوچک فرزندان محک روز خداحافظی جهان 
با  سـرطان  را  ترسـيم كرد

در س��ومين دوره از جش��نواره هنر برای صل��ح، تابلويی كه 
كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت مؤسسه خيريه محك 
نقاش��ی كرده بودند به نمايش عمومی درآمد. نگاه بدون مرز 
كودكان محك در اين اثر م��ورد توجه صاحب نظران، اهالی 
فرهن��گ و هنر و بازديدكنن��دگان قرار گرف��ت. ويدئويی از 
مراحل تهيه اين نقاش��ی در مراس��م اختتاميه سومين دوره 
جش��نواره هنر برای صلح به نمايش درآم��د. اين تابلو كه به 
صورت دس��ته جمعی در محك نقاش��ی ش��د توسط استاد 
نصراهلل افجه ای خريداری شد و مجدداً به محك اهدا گرديد.

ن��ام اين تابلو »روزی ك��ه همه كودكان جهان با س��رطان 

خداحافظی می كنند« اس��ت. در اي��ن تابلو كودكان محك با 
مش��اركت مربيان داوطلب محك، نمايش��ی از همبستگی و 
همراه��ی مردمان��ی از تمامی رنگ ها، مليت ه��ا و فرهنگ ها 
را به تصوير كش��يدند كه در روزی شاد خداحافظی جهان با 

 سرطان را جشن خواهند گرفت.
مح��ك باور دارد، تصويری كه ام��روز فرزندانش با رنگ های 
از جنس اميد و زندگی ب��ر اين تابلو نقش كرده اند، روزی با 
مشاركت تمامی انس��ان های نيكوكار از سراسر جهان محقق 
خواه��د ش��د و در آن روز به ش��كرانه س��المتی فرزندانمان 

جشنی شاد را همراه هم برپا می كنيم.

  اخبار

فيلم كوتاهی از اين رويداد را می توانيد 
از طريق QR كد باال مش��اهده نماييد.
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دو گردشگر ايتاليايی با پيام »هيچ آرزويی دست 
نيافتنـی نيسـت« روز دوشـنبه 23 شـهريور در 
شـصت و دومين روز از سـفر خيرخواهانه خود به 
ديدار كودكان مبتال به سرطان در بيمارستان فوق 

تخصصی محک آمدند.
جهانگردان اميد به ايستگاه محک رسيدند

اين دو جوان تحقق آرزويشان را با كودكان محك شريك شدند. 

آنها كه آرزو داش��تند با يك ماشين فيات 500 كه ساخت سال 
1۹۶5 اس��ت به جهانگردی بپردازند، تصميم گرفتند در مس��ير 
محقق كردن آرزويش��ان پي��ام اميد را به ك��ودكان بيمار جهان 
برسانند. آنها در طول مسير خود از شهر تورين در ايتاليا به مقصد 
توكيو در ژاپن قصد دارند در 13 بيمارستان از 13 كشور با كودكان 
بيمار ديدار  كنند. اين دو جوان، بيمارستان فوق تخصصی سرطان 
كودكان محك را به عنوان مقصد رس��اندن پيام خود به كودكان 
بيمار ايران انتخاب كردند. دو گردشگر ايتاليا در ابتدای ورود خود 

پيام اميد به كودكان جهان
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  اخبار

به ايران وارد شهر تبريز شدند و پس از گذشتن از كرانه دريای 
خزر به تهران رس��يدند. همزمان با رسيدن آنها به بيمارستان 
فوق تخصصی محك تعدادی از كودكان و خانواده های آنها به 
اس��تقبال مهمانان خود رفتند. اين دو گردشگر نمادی از تمام 
بيمارس��تان هايی ك��ه پيش از اين به آنها س��ر زده بودند را به 
ماشين فيات خود نصب كرده بودند. پس از آنكه كودكان محك 
با اين ماش��ين قديمی كوچك عكس ي��ادگاری گرفتند، نماد 

مؤسسه خيريه محك نيز به ماشين آنها اضافه شد.
 

حضور تيم ملي اسکيت ايران
تيم ملي اس��كيت اگرس��يو ايران براي استقبال از  اين دو جوان 
ايتاليايي حضور داشتند و آنها را از تپه دارآباد تا بيمارستان محك 
همراهي كردند. در ادامه مراسم كه در سالن چند منظوره مؤسسه 
خيريه محك برگزار ش��د اسكيت بازان حركات آكروباتيك اجرا 
كردند و كودكان محك از اجرای آنها بسيار هيجان زده شدند.

 
نقاشـی كودكان محک بـا پيام اميد بـه كودكان 

بيمار جهان
اين دو گردش��گر قصد دارند پس از بازگشت در شهر تورين 
ايتاليا نمايش��گاهي از نقاش��ي ك��ودكان بيمار ب��ر پا كنند. 
كودكان محك به همراه خانواده هايشان به استقبال مهمانان 
ايتاليايی خود رفتند. س��پس همراه آنها در اقامتگاه دور ميز 
بزرگي جمع ش��دند و نقاشي كشيدند و پيام اميد خود را با 
نقاشی هايشان به كودكان بيمار جهان رساندند و برای همه 

دوستان كوچكشان آرزوی سالمتی كردند.
  

همراهي نيکوكاران براي خداحافظي با سرطان
محك قدردان تمامی انس��ان هايی است كه در سراسر جهان 
با هر جايگاه و مش��غله و عالقه ای ك��ودكان بيمار را فراموش 
نمی كنند و می كوش��ند تا با قدمی يا قلمی يا درمی، اميد به 

س��المتی را به آنها هديه دهند و در مس��ير مبارزه با بيماری 
همراهی شان كنند. 

ايمان داريم با وج��ود همراهان نيكوكارمان تا روزی كه جهان 
برای هميش��ه با س��رطان خداحافظی كند، كودكان مبتال به 

سرطان در مسير درمان تنها نخواهند ماند.
 

فيلم كوتاهی از اين رويداد را می توانيد 
از طريق QR كد باال مش��اهده نماييد.
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اخبارگزارش

آتش نشان های منطقه 3 به مناسبت روز آتش نشان 
از مؤسسـه خيريه محک بازديد كردند و با فعاليت 
مؤسسـه خيريـه و بيمارسـتان فـوق تخصصی 

سرطان كودكان محک آشنا شدند.

در ابتدای اين برنامه گروه آتش نش��انان با آراسب احمديان، 
مديرعامل مؤسس��ه خيريه محك دي��دار كردند. احمديان 
ضم��ن خوش آمدگوي��ی و تقدير از حضور آتش نش��انان در 
مح��ك به ارزش توجه گروه ه��ای مختلف به كودكان مبتال 
به سرطان و عالقه كودكان به شغل آتشنشانی اشاره كرد و 
از شادی كودكان محك به خاطر ديدن قهرمانانشان گفت.

آتش نش��انان ب��رای ديدار با ك��ودكان مبتال به س��رطان به 
اقامت��گاه رفتند. ك��ودكان محك كه با ديدن ماش��ين ها و 
لباس آنها بس��يار هيجان زده بودند برای آتش نشان ها شعر 
خواندند، در كنار آنها نقاش��ی كشيدند و كاردستی درست 
كردند. يكی از اعضای گروه درباره آتش نشانی و فعاليت های 
آن به ك��ودكان و خانواده های آنها توضيحاتی داد. مهمانان 
محك اس��باب بازی هايی به ش��كل كپس��ول آتش نشانی به 
همراه داش��تند و كودكان ب��ا اين اس��باب بازی ها و لباس 

آتش نشانی عكس يادگاری گرفتند.
 

ك��ودكان مح��ك در اين مراس��م آموختند ك��ه چگونه در 
مواقع اضطراری از طريق ش��ماره 125 با آتش نشانی تماس 
بگيرن��د. قهرمانان نجات نح��وه حفاظت كودكان از خود در 
برابر حوادث غير منتظره را نيز برای كودكان و خانواده آنها 

توضيح دادند. در انتهای اين بازديد تابلوی نقاش��ی قهرمانان 
كوچك محك از ماشين آتش نشانی و آتش نشان ها به قهرمانان 

نجات اهدا شد.
 

محك در برابر تمامی انس��ان هايی كه دغدغه آرامش و امنيت 
هم نوعانشان را دارند، ادای احترام می كند.

بازديد قهرمانان نجات از محک
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ديدار خادمـان امام رضا )ع( با كودكان 
محک و خانواده هايشان

خادمـان حرم امام رضا )ع( بـراي ديدار با كودكان 
محک و خانواده هايشان به بيمارستان محک آمدند.

خادمان براي چهارمين سال متوالي با آمدنشان آرامش را به 
مح��ك آوردند و براي ديدار با كودكان و خانواده هايش��ان به 
تمام بخش هاي بيمارستان و اقامتگاه رفتند. آنها شهريور ماه 
به مناسبت ميالد امام رضا )ع( با پرچم متبرك شده حرم و 
حض��ور آرامش بخش خود به تك تك اتاق ها س��ر زدند و به 
كودكان قول دادند در حرم برايشان دعا كنند تا آرزوهايشان 

برآورده شود.
  

توجه به مناس��بت ها و باورهاي مذهبي و ملی در كنار فراهم 
آوردن بهترين امكانات درماني يكي از وظايف مؤسسه خيريه 

محك است تا كودكان مس��ير درمان را شادمانه تر طي كرده 
و خانواده ه��ا بدون هيچ دغدغه اي فقط به درمان فرزندش��ان 
فكر كنند و خود را به شرايط عادی زندگی نزديك تر ببينند.

در اقامتگاه محك كه محل اس��كان خانواده كودكاني اس��ت 
كه از شهرس��تان براي درم��ان به تهران مراجع��ه می كنند، 
خانواده ها كنار هم جمع شدند و با دعايي كه يكي از خادمان 
با صداي بلند مي خواند همراه شدند و از ته دل براي سالمتي 

فرزندانشان دعا كردند.
مح��ك هم��واره به دنبال آن اس��ت ك��ه اميد را ب��ه زندگی 
فرزندانش و خانواده های آنها پيوند بزند. حضور خادمان حرم 
ام��ام رض��ا )ع( يكی از همين بارقه های اميد اس��ت كه باعث 
دلگرمي خانواده  ها ش��د تا اس��توار تر در كنار فرزندانش��ان با 

سرطان مبارزه كنند.
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ارزشمندترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران 
و شايد هم جهان در محک امضا شد

جواد نکونـام، فريدون زندی، كريـم انصاری فرد، 
پژمان منتظری، هاشـم بيـگ زاده و كاظم برجلو 
بازيکنان فوتبال ايران روز شنبه 20 تير ماه 1394 
با ارزش ترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران و شـايد 
هم جهان را امضا كردند. طرف دوم قرارداد كودكان 
مبتال به سرطان محک بودند. اين اولين باري نبود 
كه نکونـام، زندي و برجلو براي ديـدار با كودكان 
مبتال به سـرطان در محک حاضر مي شدند. همين 
دو ماه پيـش بود كه زندي براي مالقات با كودكان 
به محک آمده بود. نکونام هم بارها به محک آمده 
و كاپيتان تيم كودكان در جام نوع دوسـتی بود. به 
گفته نکونام ديدار روز شـنبه 20 تير به پيشـنهاد 

پژمان منتظري شکل گرفت.

در اين قرارداد قهرمانان فوتبال كشورمان عضو خانواده بزرگ 
محك ش��دند و نس��بت به كودكان مبتال به س��رطان متعهد 
ش��دند كه آنان را هرگز فراموش نكرده و پيوند دوستي ش��ان 
را هميش��گي كنند. قهرمانان فوتبال قول دادند تا براي بازي 
و ش��اد كردن كودكان هر 3 ماه يكبار به ديدارش��ان بيايند و 
ديگر دوستانش��ان را نيز با محك آش��نا كرده و ايش��ان را به 
بازديد از اين مؤسسه تشويق كرده و به خانواده بزرگ محك 

پيوند دهند.
اي��ن قرارداد در حضور بنيانگذار و مديرعامل محك، جمعي از 
خبرنگاران و كودكان محك و خانواده هاي ايش��ان در 4 بند به 
امضا رس��يد. مفاد اين قرارداد تماماً بر پايه عش��ق به همنوع و 
مهرورزي است و بي شك ارزشمندترين قرارداد تاريخ فوتبال 

ايران و شايد هم جهان مي باشد.
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در بندهاي اين قرار داد آمده است:

ماده )1( موضوع قرارداد 
عبارت اس��ت از عضويت آق��ای ....................... در بين اعضای 
خان��واده بزرگ محك، مطاب��ق قوانين و مق��ررات آدم های 
خوب و مهربون، به منظور دوستی بيشتر و هميشگی عمو با 

كودكان محك.
ماده )2( موضوع قرارداد

عمو از اين به بعد هر چند وقت يكبار به دوس��تان كوچكش 
در محك س��ر می زند تا ما با او گل كوچيك و فوتبالِ دستی 

بازی كنيم و عكس بگيريم.
ماده )3( موضوع قرارداد

عم��و از اين به بعد هر 3 ماه يكبار چند تا ديگه از دوس��تای 

فوتباليس��تش را هم به محك می آورد تا ما با او هم دوس��ت 
شويم و او را هم عمو صدا كنيم.

ماده )4( مدت قرارداد
اين ماده از تاريخ ۹4/4/20 لغايت هميشه معتبر است. التزام 

طرفين به آن الزم االجراست.
 

جواد نکونام: اميدوارم حس رفاقت بين اعضاي تيم ملي 
سبب ترويج كمک به كودكان مبتال به سرطان باشد

مدي��ر عامل مؤسس��ه خيريه محك ضمن خوش��امدگويي به 
اعضاي تيم ملي فوتبال از حضورش��ان در كنار فرزندان محك 
قدردان��ي كرد و گفت: »حضور ورزش��كاران در محك نش��انه 
اين اس��ت كه مس��ئوليت اجتماعي در بين افراد سرش��ناش 
نيز بس��يار مورد اهميت اس��ت. در محك ما س��عي مي كنيم 
در فضاي بيمارس��تان حال و ه��وای كودكي را برای كودكان 
مبتال به س��رطان همواره زنده نگه داريم و حضور ورزشكاران 
و افراد محبوب ما را در س��اختن روزهايی شاد برای فرزندان 
كوچكم��ان در محك ياری می دهد و موجب باال رفتن روحيه 
اميد و مبارزه در مس��ير درمان می شود. بسيار خرسنديم كه 
با حضور فوتباليس��ت های عزيزمان ش��ور و شوقی پر از عشق 
و محبت را در بخش هاي بس��تري بيمارس��تان محك ش��اهد 
هستيم و قراردادی كه ريشه در عشق و انسان دوستی دارد را 

زير اين سقف امضا كرديم.«
سعيده قدس بنيانگذار محك در جمع اعضاي تيم ملي حضور 
ياف��ت و ضمن قدرداني از حضور جوانان ورزش��كار ايران زمين 
گفت: »ديدن ش��ما ورزشكاران و اس��طوره هاي ملي به ما اين 
آرامش و اطمينان را مي دهد كه عشق روزافزوني در بين جوانان 
ما در خصوص حوزه خيريه در حال ش��كل گيري است كه اين 

عشق براي آباد كردن اين مرز و بوم به بار خواهد نشست.«
جواد نكونام كاپيتان تيم ملي در نشست خبري در حاشيه اين 
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قرارداد انسان دوس��تانه گفت: »همه تالش تيم ملي فوتبال 
ايران براي خوشحال كردن هموطنان است. اميدواريم بتوانيم 
با تالش��مان لبخند رضايت را بر لبان مردم عزيزمان بياوريم. 
از اينكه در محك هستيم بسيار خوشحاليم و اميدواريم اين 
ديدارها بتواند در زمينه افزايش اميد به زندگي در كودكان و 
پيشبرد فرهنگ نوع دوستی مؤثر باشد. اميدوارم حس رفاقت 
بين اعضاي تيم ملي سبب ترويج كمك به كودكان مبتال به 

سرطان باشد.«
 

مسـابقات فوتبال دسـتی بيـن قهرمانان كوچک 
مبارزه با سرطان و قهرمانان ملی فوتبال

از صبح كه خبر آمدن فوتباليس��ت های تيم ملي به بخش ها 
رسيده بود كودكان سر از پا نمي شناختند و بي صبرانه منتظر 
آمدن تيم مل��ي بودند. با ورود اعضاي تيم ملي، كودكان كه 
لباس ورزشي بر تن داش��تن به استقبال آنها آمدند. اعضاي 
تيم ملي به بخش هاي مختلف بس��تري و همچنين اقامتگاه 
محك رفتند و با كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان 
ديداری صميمانه داش��تند. پس از آن مسابقه فوتبال دستی 
بي��ن قهرمانان كوچك مب��ارزه با س��رطان و قهرمانان ملی 

فوتبال برگزار ش��د. در اين مسابقه سرش��ار از هيجان پدر و 
مادرها كودكان خود را تشويق می كردند. امير فرزند 12 ساله 
محك از خوش��حالي اينك��ه در كنار اعضاي تي��م ملي بازي 
مي كند چند بار حواس��ش پرت ش��د و گل خ��ورد خنديد و 
گف��ت: »من هيچ وق��ت به اين راحت��ي گل نمي خورم امروز 
اينطوري شدم.« س��ارا با تمام وجودش باال و پايين می پريد. 
ابوالفضل كودك 3 س��اله محك در آغوش هاش��م بيگ زاده 
ش��يرين زبانی می كرد و معصومه فرزند 11 س��اله محك به 
فري��دون زندی گفت: »عمو موهات چقدر قش��نگه موهاتو به 

من می دی؟«
 

به اميد قهرمانـی تمامی فرزندان محک در ميدان 
مبارزه با سرطان

براي كودكان مبتال به س��رطان ديدن افراد مشهور، قهرمانان 
ورزش��ی و اف��رادي ك��ه آنها را هميش��ه در ق��اب تلويزيون 

اخبار
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مي بينند سرش��ار از ش��ادی و اميد بخش است. اين ديدارها 
مي تواند براي روحيه بخش��يدن و ب��اال بردن اميد در كودك 
مبتال به س��رطان در مسير مبارزه با بيماری تاثير گذار باشد.  
امروز فضاي بيمارس��تان براي همه ك��ودكان كامال فوتبالي 
ب��ود و همه  يك روز ش��اد و به ياد ماندن��ی را تجربه كردند. 
فوتباليس��ت ها و قهرمانان ملی كشورمان هم روزي پر از مهر 
و نوع دوس��تي را تجربه كردند و ارزشمندترين قرارداد تاريخ 
فوتب��ال ايران را از امروز تا هميش��ه برای عش��ق ورزيدن به 

كودكان مبتال به سرطان به امضا رساندند.
محـک قدردان تمامی انسـان هايی اسـت كه اين 
سازمان را در رسيدن به اين باور همراهی می كنند 

كه:  سرطان پايان زندگی نيست...

انسان های موفق كه در روزهای تالش برای رسيدن به هدف، 
دغدغه ه��ای جامعه ای كه در آن زندگی و فعاليت می كنند را 
از ي��اد نمی برند، روزی ش��اد را برای فرزن��دان محك رقم زد. 
كودكان مبتال به س��رطان قهرمان های كوچكی هستند كه با 
ديدن قهرمانان اين سرزمين روحيه مبارزه شان باالتر می رود 
و همراه با ياورانی كه آنها را در مس��ير درمان تنها نمی گذارند 
سرطان را می ترسانند، نا اميد می كنند و شكست می دهند...

محك قدردان تمامی انس��ان هايی اس��ت كه در كنار فعاليت 
حرفه ای و دغدغه های روزمره خود فرهنگ انسان دوس��تی را 
فراموش نمی كنند. باور داريم كه با تداوم حضور ش��ما روزی 

برای هميشه با سرطان خداحافظی می كنيم.
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هفدهمين جشـنواره نمايش های آيينی - سـنتی
4 شـهريور ماه با برگزاری نمايش های سنتي خيمه 
شب بازي، سياه بازي و موسيقي فولکلور آذري برای 
كودكان مبتال به سـرطان در مؤسسه خيريه محک 

افتتاح شد.

اين مراس��م با حضور جمع��ی از هنرمندان، پيشكس��وتان و 
مدي��ران تئاتر از جمل��ه داوود فتحلي بيگي، ج��واد انصافي، 
محم��د حس��ين ناصر بخت، ناص��ر آويژه، ارمغ��ان بهداروند، 
كوروش س��ليماني، گرو هاي موسيقي آييني و سنتي، اعضای 
هي��أت امن��ا و مديره محك و ك��ودكان مبتال به س��رطان و 
خانواده هايش��ان و ب��ا هدف رس��اندن پيام اميد و ش��ادي به 

كودكان مبتال به سرطان برگزار شد.
در افتتاحيه هفدمين دوره جشنواره نمايش های آيينیhسنتی 

گروه های سياه بازی، خيمه شب بازی و موسيقی فولك آذری 
با حضور در قسمت های مختلف بيمارستان، به اجرای برنامه 

برای كودكان تحت درمان و خانواده آنها پرداختند.

يک افتتاحيه متفاوت با پيوند تئاتر، شادی و كودكی 
در محک

در ابتدای اين مراس��م آراس��ب احمدي��ان مدير عامل ضمن 
خوشامدگويي و قدرداني از انتخاب محك براي برگزاري اين 
مراس��م گفت: »بي ش��ك يكي از رس��الت هاي هنر توجه به 
جامعه در همه  ابعاد اس��ت. محك در طول 24 سال فعاليت 
توانس��ته اس��ت با اتكا بر ب��ال هنر به جلب مش��اركت های 
مردمي پرداخته و بيش از 23 هزار كودك مبتال به س��رطان 
را تح��ت حمايت همه جانبه قرار دهد. موجب افتخار اس��ت 
كه هنرمندان با تم��ام محدوديت ها براي جاودان ماندن هنر 
س��نتي ايران تالش مي كنند تا بتوانيم ريشه هنر ايراني را به 

افتتاحيه هفدهمين جشنواره نمايش هاي برگزاری گردهمايی پزشکان در محک 
آييني- سنتي در محک
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فرزندانمان بشناسانيم. از اينكه برگزاركنندگان اين جشنواره  
به دغدغه هاي كودكان مبتال به س��رطان توجه داش��ته اند و 
اين مكان را براي افتتاحيه انتخاب كرده اند س��پاس گذاري 
مي كنم.  بي شك اين افتتاحيه متفاوت روزي پر از شادي و 

خوشحالي را به كودكان محك هديه مي دهد.«
  

دبير جشنواره: اميدواريم اين مراسم افراد بيشتري 
را براي كمک به كودكان محک ترغيب كند

دكت��ر داوود فتحل��ي بيگ��ي دبي��ر هفدهمي��ن جش��نواره 
نمايش ه��اي آيين��ي _ س��نتي گف��ت: » اين جش��نواره با 
هدف رس��اندن پيام ش��ادي به همه جامعه برگزار مي شود. 
خوش��حاليم كه افتتاحيه نمادين اين مراسم را براي رساندن 
پيام ش��ادي به كودكان مبتال به س��رطان و آرزوي سالمتي 
براي همه آنها در مؤسسه و بيمارستان فوق تخصصي محك 
برگزار مي كنيم. اميدواريم با برگزاري اين مراس��م افراد براي 

كمك به كودكان مبتال به سرطان ترغيب شوند.«
 

مدير عامل انجمن هنرهاي نمايشي ايران: ترويج آيين 
مهر و محبت در جشنواره نمايش های آيينی-سنتی

ارمغان بهداروند مدير عامل انجمن هنرهاي نمايش��ي ايران 
گفت: »در اين جش��نواره س��عي داريم آيين مهر و محبت را 
ترويج دهيم كه به نظرم محك مي تواند جلوه گاه تداوم اين 

مسير باشد.«
دكتر محمد حس��ين ناص��ر بخت قائم مقام دبير جش��نواره 
نمايش هاي آييني _سنتي گفت: »اين جشنواره بازگوكننده 
هويت ملي ماس��ت و هميشه پيام آور صلح، آرامش و شادي 
بوده اس��ت. خوشحال مي شويم كه گوشه اي از اين شادماني 
كه براي همه جامعه آرزومنديم را به اين بيمارستان بياوريم. 
با اميد اينكه در آينده همكاري هاي بيش��تري در اين زمينه 

داشته باشيم.«
جواد انصافي از برگزاري اين مراس��م در محك ابراز خوشحالي 

كرد و به اجراي سياه بازي در نقش حاجي فيروز پرداخت و پيام 
شادي را براي كودكان محك با آوازهاي حاجي فيروز فرستاد.

ناصر آويژه به مس��ئوالن و دس��ت اندركاران جش��نواره براي 
انتخاب اين مؤسسه به عنوان محل برگزاري افتتاحيه تبريك 
گفت و همراهي بيش��تر اهالي تئاتر براي حمايت و ش��ادي 

كودكان مبتال به سرطان را خواستار شد.
 

سرطان پايان كودكي نيست
hهنرمندان در افتتاحيه هفدهمين جشنواره نمايش های آيينی

س��نتی پيوند زيبايی از هنر، انسان دوستی و احترام به آداب و 
رسوم و فرهنگ اين خاك را به نمايش گذاشتند.

نمايش س��نتی و آييني از جمله خيمه شب بازي و سياه بازی 
برآمده از آئين ها و جش��ن های ايران زمين اس��ت. هدف از اين 
گونه نمايش كه در حقيقت بخشی از هنرهای عاميانه می باشد، 
فقط سرگرمی نيست. بلكه همواره مفاهيم اجتماعی مورد توجه 
س��ياه بازها بوده اس��ت. امروز نيز هنرمندان سياه باز با همين 
دغدغه ها به پيوند فرهنگ كمك به هم نوع و مفهوم واالی هنر 
انديش��يدند و با حضور در محك خاطراتی شاد را بر پای تخت 
كودكان مبتال به س��رطان رقم زدن��د و محك را در تحقق اين 

مفهوم ياری كردند كه: سرطان پايان كودكی نيست...

خيمه شب بازی در اقامتگاه 
اقامتگاه محك ميزبان گروه خيمه ش��ب بازی بود. هنرمندان 
خيمه ه��ا را ب��ر پا كردند و يك��ی از كهن ترين ان��واع نمايش  
عروس��كی را ب��رای ك��ودكان و خانواده هايش��ان ب��ه نمايش 
گذاش��تند. ابتدا مرش��د، نمايش خيمه ش��ب بازي را با زباني 
ساده براي آشنايي بيشتر كودكان به آيين هاي سنتي توضيح 
داد. س��پس نمايشي شاد  همراه با موسيقي به همراه مبارك 
براي كودكان و خانواده هايشان اجرا شد. كودكان با كنجكاوی 
به خيمه ش��ب بازی نگاه می كردند و با شوخی های مبارك و 

مرشد با صدای بلند می خنديدند.
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اقامت��گاه مح��ك ام��كان همراه��ی والدين كودكان��ی كه از 
شهرس��تان ب��رای گذراندن رون��د درمان به ته��ران مراجعه 
می كنن��د را در كنار فرزندانش��ان فراهم می كن��د تا والدين 
در آس��ايش و رف��اه و بدون دغدغه اس��كان فقط به بهبودي 

كودكشان فكر كنند.
بعد از اجرا در اقامتگاه، مبارك و مرش��د به تك تك اتاق هاي 
بخش هاي بيمارس��تان رفتن��د و ديدار كوتاه��ي با كودكان 

داشتند ساعاتي به ياد ماندني را رقم زدند.
 

سياه بازها شادی را به اتاق كودكان بردند
جواد انصافی هنرمند پيشكس��وت سينما و تئاتر كه بيشتر او 
را به هنر س��ياه بازی می شناسند، به همراه تيم سياه بازی به 
بخش های بيمارس��تان فوق تخصصی سرطان كودكان محك 
رفتند و لحظات ش��ادی را برای ك��ودكان و خانواده های آنها 

آفريدند.

در اين بخش از برنامه، گروه نمايش��ی كه لباس ها، س��ازها و 
عروس��ك مخصوص س��ياه بازی را به همراه داش��تند به تمام 
طبقات بيمارس��تان سر زدند و در هر اتاق به صورت جداگانه 
برنامه اج��را كردند. بخش های مختل��ف آنكولوژی، اورژانس، 
اتاق های بازی و راهرو های بيمارس��تان از مكان هايی بود كه 

گروه سياه بازی برای هر كودك نمايش اجرا كرد.
نمايش پيش��گان در هر اتاق با خوان��دن ترانه های مخصوص 
س��ياه بازی و با سازهای مخصوص اين نمايش شادی و خنده 
را به كودكان هديه دادند. كودكان با اين گروه همراهی كردند 
و خانواده ه��ا نيز از كودكان خ��ود در كنار اين گروه عكس و 

فيلم گرفتند.
در خالل اين برنامه نيز كوروش س��ليمانی از بازيگران سينما 
و تلويزي��ون به اين گروه پيوس��ت و آنها را در اجرای نمايش 

همراهی كرد.

نوای موسيقی فولکلور آذری در محک پيچيد
گروه موسيقي فولكور آذري با موسيقي شاد، در اقامتگاه و نيز 
در بخش هاي بيمارس��تان به  اجراي زيبايي از اين موس��يقي 
س��نتي و قومي پرداختند. نواي س��از سنتي اين گروه در تمام 
ساختمان پيچيده بود وكودكان و خانواده هايشان را غرق لذت 

و شادي كرد.
كودكان محك امروز با اين ش��يوه از موس��يقی فولكور ايران 
زمين كه ريش��ه در آداب و رسوم يك قوم و ناحيه دارد آشنا 
ش��دند و ف��ردا كه اين ك��ودكان با همياري ي��اوران نيكوكار 
مراحل درمان را تا رس��يدن به بهبودي پشت سر مي گذارند، 
دانس��ته هاي خود از اين موس��يقي آييني را سينه به سينه به 

نسل های بعدی خواهند رساند.
موس��يقي درمانی يكي از اقدامات هميش��گي بخش خدمات 
حمايت��ی براي ارائه خدمات مكمل درمان به كودكان مبتال به 
س��رطان است كه توسط كارشناس��ان روانشناسي و داوطلبان 

محك به طور مستمر انجام مي شود.

اخبار
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قلک ساختمان جديد
در هفدهمين بازار قلک شکان

هفدهميـن بازار قلک شـکان 9 و 10 مهرماه 1394 
بـا همکاري 500 نيروی داوطلـب و همياري حدود 
3000 نفر از ياوران هميشـگي در مؤسسـه خيريه 
محک برگزار شد. صد در صد عوايد حاصل از اين 
بـازار صرف حمايـت درماني و رفاهـي از كودكان 

مبتال به سرطان می شود.

ح��دود 50 غرفه متنوع از جمله غذاهاي ايراني و بين المللي، 
كافي ش��اپ، كوكي بار، لباس، زيورآالت، لوازم منزل، صنايع 
دس��تي، كتاب، موس��يقي، بادكنك و غرفه های ويژه كودكان 

ميزبان نيكوكاران محك بود.

قلک ساختمان جديد محک در قلک شکان
در اين بازار خيريه “قلك ساختمان جديد محك” به ياوران عرضه 
شد تا بار ديگر با مشاركت نيكوكاران قدمي براي خدمات و رفاه 
بيشتر كودكان مبتال به سرطالن برداريم و سقفي جديد را براي 

طي كردن مراحل درمان كودكان مبتال به سرطان برافرازيم.
در هفدهمين قلك شكان ياوران قلك هاي پر شده خود را تحويل 
می دادند و قلك ساختمان جديد را دريافت مي كردند تا در بازار 
اسفند ماه آن را به محك بازگردانند، عوايد حاصل از آن صرف 

تجهيز ساختمان جديد  شود.

ياوران كوچک براي فتح قله سـالمتي مسير نقشه 
گنج را طي كردند 

هفدهمين بازار قلك ش��كان در آس��تانه هفته مل��ی كودك با 
غرفه هايی ويژه كودكان و نوجوانان همچون گريم صورت، نقشه 
گنج، موزه عروسك، سفال، آشپز كوچولو و لباس كودك، روزی 

شاد را برای نيكوكاران كوچك رقم زد.
 ياوران كوچك محك با ورودش��ان به س��الن بازار نقش��ه گنج 
س��المتي را دريافت مي كردند. آنها همراه والدين و معلمان خود 
غرفه هاي مسير نقشه را پيدا مي كردند و تمام تالش خود را براي 

قهرماني در اين مسير انجام مي دادند.
كودكان در كنار والدين و مربيان خود نوع دوستي را تمرين كردند 

و در غرفه آخر اين مسير نشان قهرماني خود را كسب كردند.
 

جشن لبخند به مناسبت روز جهاني لبخند
10 مه��ر ماه روز جهانی لبخند اس��ت. در روز دوم بازار همه 
ياوران با هر س��ني نماد لبخن��د را دريافت مي كردند و تالش 
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مي كردن��د با لبخندي كه در طول مس��ير بازار بر لب دارند 
امي��د را به كودكان مح��ك هديه كنند و ب��ا دريافت قلك 
س��اختمان جديد خشتی از لبخند را به س��اختمانی پيوند 
دادن��د كه س��قفی ديگر برای س��المتی ك��ودكان مبتال به 
س��رطان خواهد بود. به اميد آنكه لبخند سالمتی را بر لبان 

كودكان مبتال به سرطان ثبت كنيم.

عوايد هفدهمين بازار قلک شکان
 اين ب��ازار با حمايت مالي ش��ركت هاي البراتوارهای گياهی 
طبيع��ت زنده )س��ينره(، پالي��ز پاك آيين پروش��ات، چينی 
پرديس كاش��ان، س��تاره باران ايرانيان، فرمن��د، كاج تفلون، 
بازرگانی تمدن نژاد، طراحی گل سبا، ويوالكا شرق برگزار شد.

  
با مشاركت ياوران عوايد حاصل از هفدهمين بازار قلك شكان 
مؤسس��ه خيريه محك 5 ميليارد و 173 ميليون و 183 هزار 
و 771 ريال اس��ت ك��ه صرف هزينه هاي خدم��ات درماني و 

حمايتي به كودكان مبتال به سرطان خواهد شد.

با توجه به اينكه كليه فعاليت های برگزاری بازارها با مشاركت 
داوطلبان انجام می ش��ود و غرفه ها ص��د در صد عوايد خود را 
ب��ه محك اهدا می كنند، هزينه برگزاری بازارها اندك اس��ت. 
ب��ا اين وج��ود به منظور عمل به اصل ش��فافيت كه از اهداف 
هميشگی اين س��ازمان اس��ت عوايد خالص پس از محاسبه 
دقيق هزينه های برگزاری بازار و كسر آن از عوايد كل، متعاقباً 

اعالم خواهد شد.
 

از همه ياوراني كه با مشاركت خود در هفدهمين بازار قلك شكان 
ما را در ساخت و تجهيز ساختمان جديد محك و ارائه خدمات 
درمان��ی و رفاهی بهتر به كودكان مبتال به به س��رطان ياري 

كردند سپاسگزاريم.
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اولين كنگره بيـن المللی خدمات 
حمايتي و سازمان هاي مردم نهاد

اوليـن كنگـره بين المللی و سـومين كنگـره ملي 
خدمات حمايتی )مددكاری اجتماعی-روانشناسی( 
و سازمان های مردم نهاد در مؤسسه خيريه محک 

برگزار شد.

اين كنگ��ره 7 و 8 آبان ماه با حضور مديران س��ازمان های 
م��ردم نه��اد، م��ددكاران اجتماع��ی و روانشناس��ان فعال 
در س��ازمان های مردم نه��اد و ني��ز م��ددكاران اجتماع��ی 
و روانشناس��ان بخش ه��ای تخصص��ی خ��ون و آنكول��وژی 
بيمارس��تان ها، پزشكان، متخصصان، اس��اتيد، پژوهشگران، 
دانش��جويان و عالقه من��دان حوزه خدم��ات حمايتی در دو 

عرصه ملی و بين المللی برگزار ش��د.

 

بنيانگـذار محک:  هيـچ كودک مبتال به سـرطانی 
در ايـران از فقـر و عـدم توانمنـدی در پرداخت 

هزينه های درمان فوت نخواهد كرد
در ابتدای كنگره س��عيده قدس بنيانگ��ذار محك ضمن ادای 
احترام به نمايندگان جامعه مدنی كه در اين كنگره حضور دارند 
گفت: »تمامی فعالن س��ازمان های مردم نهادی كه زير سقف 
محك گرد هم آمده ان��د می دانند كه روزگاری برگزاری چنين 
برنامه ای در اين سطح تخصصی برای فعاالن حوزه سازمان هاي 
م��ردم نهاد رويا بود و امروز اين رويا به مدد خواس��تن، همت، 
پش��تكار و مسئوليت پذيری تحقق يافته است و ما شاهد رشد 
و ارتقای ظرفيت جامعه مدنی برای مرتفع س��اختن مشكالت 
اجتماعی هس��تيم. اين دس��تاورد حاصل اين واقعيت است كه 
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ظرفيت ه��ای مردم��ی روزی به اين حقيقت دس��ت يافتند كه 
نمی ت��وان مش��كالت را رها كرد و به بهانه  موانع چش��م بر آنها 
بس��ت. در هيچ يك از جوام��ع متمدن جهان تنها دولت متولی 
حل مشكالت نيست و مردم در اين ميان سهم قابل اتكايی دارند 
و امروز شاهديم كه با وجود نا امنی در منطقه، در ايران در سايه 
امني��ت حاكم بر وطن عزيزمان از ارس تا خليج فارس، ش��اهد 
شكوفايی مش��اركت مردمی در حل معضالت جامعه هستيم و 
بالندگی سازمان های مردم نهاد نشانه اين شكوفايی است. به اميد 
آنكه روز به روز در كنار وظايفی كه در زندگی ش��خصی داريم، 

وظايفی را نيز در زندگی اجتماعی عهده دار شويم.«

قدس با اش��اره به حمايت محك از كودكان مبتال به س��رطان 
س��رزمين مان در طول 24 سال با تكيه بر مشاركت های مردمی 
گفت: »اين مش��اركت و اين اعتماد و آگاهی اس��ت كه امروز ما 
را قادر می س��ازد تا ضمن ادای احترام به تمامی نيكوكاران اش 
بگوييم: »هيچ كودك مبتال به س��رطانی در ايران از فقر و عدم 

توانمن��دی در پرداخت هزينه های درمان ف��وت نخواهد كرد. 
به اميد اينكه روزی بتوانيم چنين دس��تاوردی را در خصوص 
تمامی بيماری ها و تمامی مشكالت اجتماعی داشته باشيم.«

 
تابلو نقاشی كودكان مبتال به سرطان به پاس خدمات 

ارزشمند بانو توران ميرهادی 
يكی از س��خنرانانی كه محك مشتاق بود ميزباِن فرهيختگی 
و دان��ش و تجربياتش در  كنگره بين المللی خدمات حمايتی 
خود باش��د اس��تاد توران ميرهادی اس��ت. اگرچه اين استاد 
ادبيات كودكان، نويس��نده و متخصص آموزش و پرورش كه 
يكی از ش��خصيت های برجس��ته فرهنگی عصر حاضر ايران 
زمين اس��ت به دليل كس��الت در اين كنگ��ره حضور نيافت 
اما محك يكی از ارزش��مندترين داش��ته های خ��ود كه تابلو 
نقاشی كودكان اس��ت را به پاس خدمات ارزشمند ايشان به 
فرزندان اين آب و خاك، به نماينده ايشان سركار خانم دكتر 

نوش آفرين انصاری تقديم كرد.

گزارش

نوش آفرين انصاری به نمايندگی از توران ميرهادی در محك حضور يافتسعيده قدس h بنيانگذار محك
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توران ميرهادي فعاليت های ارزش��مندی در گستره آموزش 
و پ��رورش، فرهنگ كودك��ی و ادبيات ك��ودكان انجام داده 
كه محك به عنوان س��ازماني كه هم��واره به كيفيت زندگي 

كودكان توجه ويژه دارد، قدردان اين بانوي فرهيخته است.

دبير شورای كتاب كودک: ادای احترام به آنانی كه بر 
غم های بزرگ با انجام كارهای بزرگ غلبه می كنند

نوش آفرين انصاری استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر علوم 
كتابداری و اطالع رس��انی و دبير شورای كتاب كودك كه به 
نمايندگی از ت��وران ميرهادی در اين برنامه حضور داش��ت 
گف��ت: »من به نمايندگی از يكی از زن��ان بزرگ عصر ما در 
اينجا حضور دارم و خرسندم كه در برابر مردان و زنان بزرگی 
ايس��تاده ام كه دغدغه هم نوعانش��ان را دارن��د و در برابر اين 
انديش��ه ادای احترام می كنم. توران ميرهادی در زندگی 88 
س��اله خود غم ها و مشكالت بس��ياری را بردبارانه پشت سر 
گذاش��ته و ب��اور دارد كه بر غم های بزرگ ب��ا انجام كارهای 
بزرگ می توان غلبه كرد.  اينگونه انسان های كه در سختی به 
ساختن و باليدن خود و جامعه می انديشند شايسته احترام اند.

مدير خدمات حمايتی محک: خدمات حمايتی پلی 
ميـان كادر درمـان و بيمار و خانواده بـا هدف ارائه 

خدمات كل نگر
مدير بخش خدم��ات حمايتی ضمن ارائه گ��زارش اجمالی از 
س��اختار و فعاليت ه��ای بخش خدمات حمايتی به س��ه حوزه 
عمده خدمات اين بخش به كودكان مبتال به س��رطان در قالب 
مددكاری اجتماعی، روانشناس��ی و اقامتگاه اشاره كرد و گفت: 
»زمانی كه يك كودك به سرطان مبتال می شود او و خانواده اش 
با مس��ائلی چ��ون اضطراب، احس��اس گناه، خش��م و نگرانی، 
فشارهای اجتماعی و اقتصادی و عدم تعدل و ناهماهنگی جسم 
و روان روبرو می ش��وند. در اين هنگام خدمات حمايتی محك 
ب��ا تفكيك مبتنی بر تخصص گرايی ميان مش��كالت كودك و 

خانواده تالش می كند بحران های ايجاد شده را كه می تواند منجر 
به از هم پاشيدگی بنيان خانواده شود شناسايی و برای هر كدام 
از آنها راه حل های تخصصی ايجاد كرده و آن را در قالب خدمات 
به ايشان ارائه كند. در اين ميان خدمات حمايتی مانند پلی بين 
تيم درمانی و بيمار و خانواده عمل می كند و با تس��هيل و بهبود 
كيفی اين ارتباط تالش می كند تا نگاه به بيمار از نگاهی منحصراً 
زيستی به نگاهی زيس��تیhروانیh اجتماهی و با نگاهی كل نگر 

تغيير كند.«
در ادام��ه مدي��ر خدمات حمايتی به ارايه م��وردكاوی مربوط به 
همكاری نزديك و هم افزايی كادر درمانی و كادر حمايتی شامل 
مددكاران و روانشناس��ان برای كاهش اضطراب والدين كودكان 
بستری در ICU پرداخت كه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

 دكتر صمدی راد: لزوم توانمند سـازی، هم افزايی و 
همکاری های مشترک بين سازمان  های مردم نهاد

دكتر انور صمدی راد اس��تاد مددكاری از دانش��گاه ادينبورگ 
انگلستان و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ضمن 

بهناز آسنگری h مدير خدمات حمايتی محك



36

اخبار

تأكي��د بر اهميت مس��ئوليتی ك��ه مح��ك و مددكارانش در 
ارائه خدمات به كودكان مبتال به س��رطان در سراس��ر ايران 
پذيرفته ان��د، از حض��ور مددكاران محك در 32 بيمارس��تان 
دولتی و دانش��گاهی در سراسر نقاط ايران به عنوان دستاورد 
ارزش��مندی در حوزه مددكاری اجتماعی اشاره كرد و گفت: 
»امروز لزوم توانمند سازی، هم افزايی و همكاری های مشترك 
بين س��ازمان های مردم نهاد برای ارائه تخصصی  ترين س��طح 

خدمات به جامعه بيش از پيش احساس می شود.«
دكتر صمدی راد با برش��مردن وظاي��ف تخصصی مددكاران 
اجتماعی و تش��ريح هر ك��دام گفت: »م��ددكاران اجتماعی 
می بايس��ت منابع اجتماع��ی موجود در محيط را شناس��ايی 
كرده و از پتانس��يل های آنان جهت ارتقای خدمات در مواقع 
مورد لزوم بهره مند شوند. بی شك سازمان مردم نهادی چون 

محك يكی از آن منابع و پتانسيل های اجتماعی است.«

دكتر صفيه قدس: تروما، يکی از مشـکالت كودكان 
مبتال به سرطان 

صفي��ه قدس عضو هيأت امنای محك و دكتر روانش��ناس در 

ابتدا به ش��فافيت ب��ه عنوان مهم ترين ركن مؤسس��ه خيريه 
محك اشاره كرد و سپس در تعريف تروما، گفت »هر واقعه اي 
كه انسان را دچار بحراني شديد كند تا حدی كه از بقاي خود 
بترس��د و دچار وحشت كامل و بحران فكري و رواني شود را 

تروما گويند.«
قدس در تكميل اين تعريف، ضمن اشاره به تفاوت هاي عمده 
تروما در كودكان و بزرگساالن گفت: »ذهن در هنگام مواجهه 
با مخاطرات بالفاصله قادر به تش��خيص موقعيت خطرساز يا 
غير خطرناك است. در هنگام بروز خطر، واكنش هاي ابتدايي 
افراد، فرار، جنگ و بي حركت ماندن اس��ت. بررس��ي نقش��ه 
عصبي فرد دچار تروما نش��ان دهنده متأثر ش��دن مغز مياني 
وي اس��ت و اين اثر را مي توان در تمامي س��طوح عصبي فرد 

مشاهده كرد.«
دكتر صفيه قدس در پايان به سطوح تروما و تفاوت مداخالت 
و مناب��ع آن اش��اره كرد و افزود: »مهم ترين مس��أله، مواجهه 
ب��ا تروما و مديريت منابع دروني در فرد اس��ت. به طوري كه 
ام��روز پي��ش از جراحي ها به تقويت جس��ماني و روحي فرد 
مي پردازن��د. از آنجايي كه منابع موجود محدود هس��تند، در 

گزارش
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مراك��ز درماني بايد با تخصيص مناب��ع به گروهي كه اولويت 
بيشتري دارند مداخالت صورت گيرند.«

جلـب  در  آفرينـی  ارزش  اسـفرجاني:  شـهرزاد 
دورانديشـی  نيازمنـد  اجتماعـي  مشـاركت هاي 

مديران است
ش��هرزاد اس��فرجاني مدرس برندينگ و تبليغات و مشاور مدير 
عام��ل محك با ذكر اين نكته كه قوانين حاكم بر س��ازمان هاي 
مردم نهاد همانند قوانين حاكم بر س��ازمان هاي تجاري اس��ت، 
سخنان خود را آغاز كرد. وی با مطرح كردن مسأله شكاف بزرگ 
ميان س��ازمان ها و توسعه پايدار، اين سؤال را مطرح كرد كه آيا 
اساس��اً س��ازمان هاي مردم نهاد به فرآيند منسجم ارتباطي نياز 
دارند يا خير؟ و پاسخ اين بود كه به علت اعتماد و زمان محدود 

افراد وجود فرآيند منسجم ارتباطی ضروري است.
اسفرجانی گفت: »س��ازمان براي پايداري و چرخش به منابع 
اقتصادي نياز دارد و اين پايداري در گرو جايگاه سازي، عشق، 
ش��ناخت، دور انديش��ي مديران و بيش از همه صبر است زيرا 
بايد به تمامي عناصر بازاريابي نفوذ كند. شكاف بين سازمان ها 

و توس��عه پايدار را با  تحليل موقعي��ت، تعيين اهداف، اولويت 
بندي اهداف، شناسايي مخاطب هدف، تدوين استراتژي، پيام، 
تركي��ب رس��انه اي و ارزيابي و با اس��تفاده از كم ترين قيمت و 
بيشترين تأثير مي توان مرتفع كرد. ارزش آفريني اتفاقي نيست 
و نيازمند دور انديشي مديران ارشد و انتقال آن به همه اركان و 

اعضاي سازمان است زيرا كه برند از درون آغاز مي شود.«

مدير عامل كانون هموفيلي ايران: بيمار مستمند نيست
احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ايران س��خنان خود را 
با ياد شادروان مصطفی قاسمی مدير عامل فقيد انجمن حمايت 
از بيم��اران كليوی ايران آغاز كرد و در ادامه از وزير بهداش��ت 
برای اجراي طرح تحول نظام سالمت قدردانی كرد و ريشه اين 
تحول را در داش��تن برنامه دانست و عنوان كرد كه اميد داريم 
اين خدمات هر روز ارتقا يابد. قويدل ضمن ابراز خوش��حالی از 
اهدای نش��ان عالی صلح به س��عيده قدس بنيانگذار محك در 
ادامه سخنانش به تبيين ضرورت حمايت هاي اجتماعي و رفاهي 
از بيماران دير درمان ب��ه موازات حمايت های درمانی پرداخت. 
قويدل گفت: »فعاليت حرفه اي، مس��تدل، علمي و منطقي در 

احمد قويدل h مديرعامل كانون هموفيلی ايرانشهرزاد اسفرجانی h مشاور مديرعامل محك در امر تبليغات
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حماي��ت از بيم��اران و مديريت علمی س��ازمان های مردم نهاد 
اولويت امروز اين سازمان ها است.«

قوي��دل با تأكيد ب��ر لزوم حذف رويكرد ترح��م از فرهنگ امور 
خيريه در ايران به حقوق شهروندي بيماران اشاره كرد و گفت: 
»بيمار مس��تمند نيست بلكه مانند ساير ش��هروندان، حقوقي 
دارد كه احقاق آنها باعث مي ش��ود ضمن حفظ منابع انساني و 
اجتماعي كشور، بيماران دير درمان به چرخه فقر وارد نشوند.«

وي در ادام��ه به ظرفيت هاي موج��ود در امر حمايت از بيماران 
دير درمان اش��اره كرد و ظرفيت حاكمي��ت، ظرفيت نهادهاي 
عمومی غير دولتي، ظرفيت سازمان هاي بيمه گر، ظرفيت بخش 
خصوصی، ظرفيت های فرهنگی، ورزشی، هنری و ظرفيت هاي 
مردم را از جمله پتانس��يل هايي بر شمرد كه براي احقاق حقوق 

شهروندي بيماران می بايست مورد توجه قرار گيرند.«
مدير عامل كانون هموفيلي ايران در انتها ضمن قدرداني از اقدام 
مؤسسه محك در بازديد از كانون هموفيلی ايران در روز جهاني 
هموفيلي، كليپي از نقاش��ي هاي كودكان هموفيل��ي را با پيام 

بهبودي و عشق به زندگي به محك تقديم كرد.

مديرعامـل مؤسسـه خيريه بهنام دهـش پور: نياز 
امروز سازمان هاي مردم نهاد، خالقيت است

ليلي رضايي، مدير عامل مؤسسه خيريه بهنام دهش پور پس از 
ابراز خرس��ندي از گردهم  آمدن مؤسسات مردم نهاد، به مرور 

برخي از تجربيات مؤسسه دهش پور پرداخت.
رضايي در ابتدا به لزوم تخصصي شدن و خالقيت در مؤسسات 
مردم نهاد اش��اره كرد و گفت: »در ايران ب��ا توجه به باورهاي 
ديني از جمله انفاق، مؤسسات خيريه اي شكل گرفتند و مدتي 
است كه به سمت تخصصي شدن حركت كرده اند. اما امروز اين 
مؤسسات نياز به خالقيت بيشتري دارند. امروز همه مؤسسات 
قلك، تابلوي يادبود، ي��اوران كوچك و بزرگ و... دارند و براي 

جلب حمايت از روش هاي مشابهي تبعيت مي كنند.«
سرفصل ديگر صحبت هاي رضايي، منابع انساني سازمان هاي 
مردم نهاد بود. وي با اش��اره به ميزان اثرگذاري اجتماعي اين 
سازمان ها گفت: »متخصص ترين و مؤثرترين افراد جامعه بايد 
در س��ازمان های مردم نهاد حضور داش��ته باشند تا بيشترين 

اثربخشي مثبت ايجاد شود.«
ليل��ي رضايي س��خنان خود را با اش��اره به ل��زوم بازنگري و 
شفاف س��ازي مداوم اهداف و ماموريت ه��ا ادامه داد. وي در 
مورد مؤسس��ه خيريه بهنام دهش پور گفت: »ما امكان كمك 
به تمامي بيماران مبتال به سرطان را نداريم، بنابراين به جاي 
ايجاد ش��عبه هاي مختلف اين مؤسسه در ساير شهرها، كمك 
مي كنيم تا تشكل هايي مشابه بهنام دهش پور تشكيل شود و 
براي توانمندسازي آنها از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم كرد 

و تجربه ما گواه اين مطلب است.«
 

عضـو هيـأت علمـي دانشـگاه علوم بهزيسـتي و 
توانبخشـي: رسـالت سـمن ها، ايجـاد فرصت هاي 

بيشتر و اثربخش تر براي زندگي بهتر مردم
دكت��ر امير محم��ود حريرچ��ي، عضو هيأت علم��ي و مدير 
اس��بق گروه مددكاري اجتماعي دانش��گاه علوم بهزيستي و 

گزارشاخبار
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توانبخشي، سخنان خود پيرامون لزوم تدوين برنامه كاربردي 
جهت توسعه همه جانبه سمن ها را با اين جمله آغاز كرد كه 

»اگر ندانيم به كجا مي رويم، همه راه ها درست است.«
حريرچ��ي ماهي��ت اصلی مؤسس��ات مردم نه��اد را تكميل و 
توس��عه خدماتي دانس��ت كه دولت متولي آن است و با اشاره 
به ش��اخص هاي توسعه يافتگي كش��ورها در جهان افزود: »از 
جمله ش��اخص هاي توسعه يافتگي يك كشور، تعداد مؤسسات 
مردم نهاد فعال در آن كش��ور است كه 8 سال پيش اين تعداد 
در ايران، ۶000 مؤسس��ه مردم نهاد ثبت شده در وزارت كشور 
بود و  امسال اين تعداد 2000 است كه دليل عمده اين كاهش، 
عدم مديريت استراتژيك و برنامه ريزي بلند مدت بوده است.«

حريرچ��ي ضمن ب��ر ش��مردن تفاوت هاي ميان مؤسس��ات 
مردم نه��اد و حركت ه��اي اجتماعي گف��ت: »محك به دليل 
مديريت اس��تراتژيك و شفافيت در دنيا شناخته شده است و 

اين برای تمامی ايرانی ها مايه دلخوشي است.«
حريرچي در خاتمه با اشاره به اهميت پژوهش در فعاليت هاي 
اجتماعي، پژوهش را بس��تر توسعه دانس��ت و افزود: »رسالت 
سمن ها، ايجاد فرصت هاي بيشتر و اثربخش تر براي زندگي بهتر 

مردم است.«

رئيـس سـابق بخش سـرطان اطفال دانشـگاه بُن: 
مراقبت هاي روانشناسـي بخشـي از مفهوم درمان 

همه جانبه سرطان است
پروفس��ور اُدو بُوده، متخصص خون و س��رطان اطفال و رئيس 
سابق بخش س��رطان اطفال دانشگاه بُن پس از تحسين سطح 
خدمات همه جانبه ارائه شده به كودكان مبتال به سرطاِن ايران 
در مح��ك، صحبت هاي خود را اين گونه آغ��از كرد كه درمان 
يكپارچه س��رطان هدف ماس��ت. تجربيات درمان س��رطان در 
آمريكا و اروپا نشان داده است كه خدمات روانشناسي اجتماعي 
بايد در كنار درمان چندوجهي سرطان ارائه شود. درمان سرطان 
نيازمند مراقبت دائمي است و شيمي درماني يكي از روش هاي 

درماني است كه عوارض جانبي بسياري دارد.
پروفسور بُوده گفت: »اولين و مهم ترين مسأله ارائه اطالعات به 
تمامي افراد درگير در سرطان از جمله كودك و خانواده اوست 
تا نتايج بهتري از درمان حاصل ش��ود. ارائه تمامي اطالعات در 
نهايت موجب مي ش��ود كه درمان مداخل��ه گرايانه در كودكان 
كمتر رخ ده��د. وجود الگويي براي ارائه اطالعات س��رطان به 
كودك و خانواده، بس��تگان و دوس��تان او ضروري است تا افراد 

دكتر امير محمود حريرچی  
پروفسور اُدو بُوده h رئيس سابق بخش سرطان اطفال دانشگاه بُنعضو هيأت علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی



با هر س��طح س��وادي بتوانند اطالعات را متوجه شوند. دانش و 
خوش بيني ما به كمك فرآيند درمان مي آيند. آموزش مستمر و 
انگيزش از مهم ترين موارد در تيم درماني است و تمامي كاركنان 
بخ��ش درمان بايد دائم��اً در حال آموزش باش��ند. در خصوص 
س��رطان بايد گفت اگر كودك مبتال به سرطان درماني دريافت 
نكند، فوت خواه��د كرد اما در صورت درياف��ت درمان تا %75 

شانس بهبودي دارد.«
بُوده ضمن تأكيد بر اينكه والدين بايد به پزشكان اعتماد كنند 
و ب��ا توجه به اينكه والدين در مواجه با اين بيماري مس��تأصل 
مي ش��وند، گفت: »حضور روانشناسان اجتماعي در كنار والدين 
ضروري است هرچند مديريت درمان سرطان بايد بر عهده تيم 
پزشكي باشد. والدين بايد بتوانند سواالت خود را مطرح كنند و 
پاسخ شفافي بگيرند و از روند درمان خاطر جمع شوند. كودكان 
نيز بايد اطالعات درماني ش��فاف را دريافت كنند. در كنار تيم 
پزشكي، حضور مددكار اجتماعي براي مداخله در وضعيت هاي 
بحران��ي، دوره ه��اي طوالني درم��ان، دلس��ردي خانواده ها و... 
ضروري اس��ت كه در محك مش��اهده حضور تيم مددكاری و 

پزشكی در كنار هم برای ما خوشايند بود.«
پروفس��ور بُوده، با اش��اره ب��ه فعاليت هاي خ��ود، در انجمن 
حماي��ت از والدين بُن كه اولين بيمارس��تان دريافت كننده 
گواهي تضمين كيفيت در بخش مددكاري اس��ت و انجمن 
ملي حمايت از والدين آلمان اعالم كرد كه تحقيقات نش��ان 
داده ك��ه رضايت والدين حتي گروهی كه فرزندان خود را از 

دست داده اند بسيار زياد است.
 

عضو هيأت رئيسه ICCCPO: حمايت روانشناسي 
اجتماعي از والدين كودكان مبتال به سرطان

دكت��ر گرليند بُ��وده بنيانگ��ذار انجمن حماي��ت از والدين بُن 
فوردركرايس Foerderkreis در س��ال 1۹82، عضو حمايت 
از انجم��ن ملي والدين آلم��ان و از بنيانگذاران كنفدراس��يون 
بين المللی والدين كودكان مبتال به سرطان )ICCCPO( است.

دكتر بُوده گفت: »فوردركرايس انجمني است كه بيشتر از والدين 
كودكان مبتال به سرطان حمايت مي كند و بخشي از يك سازمان 
ملي است كه به تحقيقات علمي و كاربردي سرطان می پردازد. 
اين انجمن خدماتي مانند خانه والدين در نزديكي بيمارس��تان، 
خدمات مددكاريh روانشناس��ي، مدرسه، اتاق بازي، آشپزخانه، 
دلقك هاي درمانگر، موس��يقی درماني، فعاليت هاي سرگرمي و 
برنامه هايي براي خواه��ران و برادران كودك مبتال ارائه مي كند. 
مددكاران اجتماعي از لحظه ورود خانواده در كنار كودك و خانواده 
او هس��تند و به صورت بيست و چهار ساعته در مركز درماني و 
خانه والدين حضور دارند. روانشناس��ان نيز در كنار تيم درماني 
هس��تند. استفاده از ابزارهاي الكترونيكي براي ارتباط با مدرسه، 
نرم افزارهاي ارتباطي براي ارتباط همساالن، بازي درماني و هنر 
درماني، موسيقي درماني، برگزاري رويدادهاي تفريحي و سرگرمي 
و برنامه هفتگي با حضور داوطلبان از فعاليت آنان است. در اين 
مؤسس��ه به كودكان در پايان هر مرحله درمان مهره هايي داده 

مي شوند كه مي توانند با آن براي خود دستبند درست كنند.«
بُوده با تأكيد بر اين كه مهم ترين مسأله ارتباط روزانه با والدين 

اخبار
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كودكان است و اين مسأله هر روز در محك به چشم مي خورده 
به سخنان خود پايان داد.

مشـاور معـاون بهداشـتی بيمار های غيـر واگير و 
سـازمان های مـردم نهـاد وزارت بهداشـت: پيوند 
سـازمان هاي مردم نهاد به نظام بهداشـت و درمان 

اولويتي انکار ناپذير
دكت��ر محمدتقي چراغچي باش��ی مش��اور معاون بهداش��تی 
بيمار های غيرواگير و س��ازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت 
و قائ��م مقام مدير عامل انجمن اطالع رس��اني ديابت گابريك 
س��خنان خود را با تبريك به محك براي برگزاري اين كنگره 
پرب��ار آغاز ك��رد. به عقي��ده وي، پيوند مردم و س��ازمان هاي 
مردم نهاد به نظام بهداشت و درمان اولويتي انكار ناپذير است.

دكتر چراغچی باشی گفت: »تعداد سازمان هاي مردم نهاد در ايران، 
در مقايسه با ساير كشورها بسيار كم است و همين تعداد اندك 
اصوالً خدمات خود را به صورت غير همبسته ارائه مي كنند و اين 
مسأله با توجه به مصرف منابع و محدود بودن آن زيان آور است. 

سالمت حق شهروندان است و دولت موظف به تأمين آن است. 
در عرصه سالمت كشور، سازمان هاي دولتي، بخش خصوصي و 

در ميان آن ها سازمان هاي مردمي و خيريه فعال هستند.«
دكت��ر چراغچي باش��ی با بي��ان اين كه موضوع س��ازمان هاي 
مردم نه��اد و جامعه مدن��ي در دولت مورد توجه اس��ت اظهار 
كرد كه به اعتقاد وي راه براي انس��جام س��ازمان هاي مردم نهاد 
و سالمت هموارتر شده است. وی گفت: »محك نيز كه همواره 
پيشرو در سازماندهي و عملكرد در سازمان های مردم نهاد بوده 
است مي تواند نقش پيشگام در مديريت و انسجام تعامل شبكه 

سالمت و سازمان های مردم نهاد داشته باشد.«

عضو هيأت مديره انجمن اميد: تغيير رفتار، نيازمند 
مداخله رفتاري است

دكتر جواد خش��ابي عضو هيأت مدي��ره انجمن اميد، پس از 
تش��كر از برگزار كنندگان اين همايش به معرفي انجمن اميد 

آذربايجان غربي پرداخت.
خش��ابی گفت: »انجمن خيريه حماي��ت از بيماران مبتال به 

دكتر محمدنقی چراغچی باشی h مشاور معاون بهداشتی
دكتر جواد خشابی h عضو هيأت مديره انجمن اميدبيماری های غير واگير و سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت
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مهندس اصغر وثوق h مديرعامل مؤسسه خيريه مهرانه زنجان

در ابت��دا ب��ه ارتب��اط ميان مح��ك و مهران��ه اش��اره كرد و 
گف��ت: »ح��س من و مؤسس��ه مهرانه ب��ه مح��ك، از ابتدا و 
هن��وز ش��بيه حس كودك��ي دبس��تاني به معلم اش اس��ت.«
وثوق درباره مؤسس��ه خيريه مهرانه گفت: »اين افتخار را دارم 
كه بگويم ما از شهر كوچكي مي آييم با 400 هزار نفر جمعيت 
كه از اين جمعيت 50 هزار نفر از ياوران مهرانه هستند و تمام 
كودكان مبتال به سرطان استان زنجان، در مهرانه پرونده دارند. 
اعتماد مردم اين ش��هر به مهرانه به حدي است كه ماهيانه 1 
ميليون دالر به اين مؤسسه كمك مي كنند و مهرانه در دو سال 
اخير با حمايت 22 ميلياردي مردم زنجان توانس��ت، كلينيك 

تخصصي راديوتراپي مهرانه را تأسيس كند.«

در روز دوم ايـن كنگـره كارگاه هـای آموزشـی 
برقـراری ارتباط موثر، انواع ارتبـاط، 17 اصل كار 

تيمی و مکانيسم های دفاعی برگزار شد. 

مدير خدمات حمايتی شهرستانها: توزيع برنامه ريزی 
شده خدمات در سراسر ايران؛ هدف محک

در ابتدای روز دوم كنگره شيرين صديق نژاد مدير بخش خدمات 
حمايتی شهرس��تان ها ضمن تش��كر از حض��ور صاحبنظران و 
داوطلبان فعال محك در شهرس��تان ها از فعاليت بخش خدمات 
حمايتی شهرس��تان ها و اهداف آينده گ��روه داوطلبان خدمات 
حمايتی گف��ت و ادامه داد: »بخش خدم��ات حمايتی محك از 
مش��كالت و كمبودهايی كه در شهرس��تان ها وج��ود دارد آگاه 
است، به همين منظور در برنامه های آينده تيم خدمات حمايتی 
بازديد از بيمارستان های دارای بخش خون و آنكولوژی كودك در 
شهرستان ها قرار داده شده است تا از نزديك به مشكالت رسيدگی 
كند. بي شك بخش قابل توجهی از اين مشكالت با قوی تر كردن 
حضور داوطلبان محك و ارتباط گسترده تر آنها با اين بيمارستان ها 
در سراسر ايران قابل مديريت است. اميدواريم با همراهی نيروهای 
پيشكس��وت و جوان داوطلب و كاركنان متخصص و مس��ئول،  38
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س��رطان اميد در اس��تان آذربايجان غربي، كه نسبت به ساير 
نق��اط ايران، آم��ار باالتري از ابت��ال به اين بيم��اري را در بر 
مي گيرد، بيش از 25 سال است كه به ارائه خدمات حمايتي و 
درماني از جمله، شيمي درماني، پرتو درماني و... مي پردازد.«

خشابي در ادامه به تشريح اهميت پيشگيري در بيماري سرطان، 
پرداخت و گفت: »در بحث سالمت، پس از آگاهي بخشي، مرحله 
تغيير رفتار است كه اين مرحله، نيازمند مداخله رفتاري است و 
سازمان هاي مردم نهاد در زمينه مداخله در تغيير رفتار در جهت 

ارتقاي سطح سالمت بسيار اثر بخش هستند.«
مدي��ر عامل انجمن اميد در پايان به مس��أله اخالق در تبليغات 
اشاره كرد و پس از قدرداني از محك براي رعايت اين شاخص به 
انتقاد از مؤسساتي پرداخت كه از صورت رنجور بيماران و استفاده 
از جلب ترحم برای تبليغات و دريافت حمايت استفاده مي كنند. 

مهندس اصغـر وثوق: حس مهرانه بـه محک مانند 
حس كودک دبستاني است به معلم اش

س��خنران پايان��ي اولي��ن روز اي��ن هماي��ش اصغ��ر وث��وق، 
مدي��ر عام��ل مؤسس��ه خيري��ه مهران��ه زنج��ان ب��ود. وثوق 

گزارش



صبا كامكار h مدير روابط عمومی و امور بين الملل محك شيرين صديق نژاد h مدير خدمات حمايتی شهرستان ها
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مشكالت را در سطح تمامی بيمارستان های تهران و شهرستان ها 
حل كنيم و باالترين سطح كيفی خدمات را توزيع كنيم.«

مديـر روابـط عمومـی محـک: ارتباطـات مؤثر، 
يکپارچه و كل نگر؛ تعهد محک در قبال ذيربطان

صبا كامكار مدير بخش روابط عمومی و امور بين الملل مؤسسه 
خيريه محك در  كارگاه آموزشی پيرامون مهارت های ارتباطی 
مؤثر در س��ازمان های مردم نهاد و خدمت محور سخن گفت و 
عنوان كرد: »سازمان های خدماتی نه كارخانه دارند، نه ابزارآالت 
و نه محصولی، بلكه سرمايه اصلی اين سازمان ها، افرادی هستند 
ك��ه از طريق برقراری ارتباط با ذيربط��ان خدماتی را در لحظه 
تولي��د و ارائه می دهند. از اين رو توس��عه مهارت های ارتباطی 
در كليه كاركنان و داوطلبان بر ارتباطات س��ازمان و در نهايت 
ارتقای كيفيت خدمات برای ذيربطان اثر گذار است. يكپارچگی 
كيفيت خدمات در مؤسسات مردم نهاد و خيريه از اهميت ويژه ای 
برخوردار اس��ت. ارائه خدمت به كليه ذيربطان سازمان بايد در 
يك س��طح و به يك شكل انجام ش��ود. از اين رو الزم است كه 
س��ازمان ها، با تعريف چارچوب های رفتاری و ارتباطی مشخص 
در سازمان خود، از سليقه ای شدن و عدم يكپارچگی ارتباطات 
جلوگيری كنند. در حقيقت س��ازمان ها بايد بتوانند در تمامی 
ارتباطاتی كه با ذيربطان شان برگزار می شود، به تعهداتی كه آن را 

در مأموريت و برنامه های ارتباطی خود به ذيربطان تعهد كرده اند، 
عمل كنند و تصويری واضح و شفاف از خود به جای بگذارند.«

كام��كار گفت: »ما نيز در محك تالش داريم با ارتقای س��طح 
مهارت های ارتباطی و توسعه يكپارچگی در ارتباطات سازمان، 

به تعهد خود عمل كرده و رضايت ذيربطان را افزايش دهيم.«

كارشناس بخش روانشناسی محک: داشتن مهارت های 
ارتباطی شرط الزم برای رفع نيازهای سازمان

ندا ندايی كارش��ناس روانشناس��ی در اين كارگاه آموزش��ی به 
بي��ان انواع ارتباط، لزوم برقراری ارتباطی مؤثر، پيامدهای فقدان 
مهارت های ارتباطی و تكنيك های برقراری ارتباط مؤثر از ديدگاه 
يك بخش تخصصی روانشناسی مرتبط با مقوله سرطان كودك 
پرداخت و گفت: »برای اينكه بتوانيم بهترين پاسخ را به نيازهای 
كودكان مبتال به سرطان و خانواده آنها ارائه كنيم، بايد مهارت های 
الزم در برق��راری ارتب��اط مؤثر را بياموزي��م و در رفتار با بيمار و 
خانواده  تالش كنيم كارآمدترين پيام ها را به آنها منتقل كنيم.« 
اين بخش ب��ا ارائه فيلمی از فعاليت داوطلبان بخش هنردرمانی 
مح��ك كه در روزهای هفته به اجراهای هنرمندانه موس��يقی و 
روايت درمانی به عنوان مكمل خدمات روانشناسی بخش خدمات 
حمايتی برای كودكان مبتال به سرطان می پردازند، به پايان رسيد.
در ادامه نازنين الهيار كارش��ناس م��ددكاری محك، 17 اصل 



ندا ندايی h كارشناس روانشناسی محك

نازنين الهيار h كارشناس مددكاری محك

ترانه كوهستانی h كارشناس روانشناسی محك
38
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كار تيمی در برقراری ارتباط سازمانی، ويژگی های كار يك تيم 
كارآمد و مزايای كار تيمی را تشريح كرد. 

پخش كليپ آموزشـی خدمـات حمايتی محک در 
دومين روز از كنگره  

در اين قس��مت از كنگره، كليپ آموزشی خدمات حمايتی برای 
حاضران پخش ش��د كه در اين كليپ تم��ام فعاليت های بخش 
خدمات حمايتی در بيمارستان محك از جمله نحوه پذيرش بيمار، 
پرداخت هزينه های درمانی و رفاهی، اسكان بيماران شهرستانی، 
ارائه خدمات مددكاری و روانشناسی، مشاوره های فردی و گروهی 
و ساير خدمات در حوزه حمايت از درمان و نيز رفاه كودك مبتال به 

سرطان و خانواده آنها به طور كامل به نمايش گذاشته شد.
در آخرين كارگاه آموزشی اين كنگره ترانه كوهستانی كارشناس 
روانشناسی به ش��رح كامل انواع مكانيسم های دفاعی پرداخت 
و گفت: »بيمارس��تان  يكی از فضاهايی اس��ت كه شرايط ايجاد 
بحران و تنش در آن وجود دارد بنابراين در اين محيط آشنايی با 
مكانيسم های دفاعی برای مديريت بحران و تنش اهميت ويژه ای 
دارد. در بيماری س��رطان كه تأثي��رات روحی بارزی بر بيمار و 
خانواده دارد نيز شناخت مكانيسم های دفاعی و راه های كنترل 
بحران توسط كادر حمايتی نقش بسيار زيادی در سالمت روان 

بيماران ايفا می كند.«
 

محک به گسـترش فعاليت های خدمات حمايتی در 
آينده نگاهی مثبت دارد

محك تالش دارد با نگاه تخصصی به همه جوانب مراحل درمان 
كودكان مبتال به سرطان در كنار فرزندانش و خانواده های آنها 
روزهای سخت درمان را برای ايشان هموارتر كند و اميدوار است 
با همكاری بيشتر با ديگر سازمان ها، متخصصان، صاحب نظران 
و ياوران هميشگی خود فعاليت های درمانی و خدمات حمايتی 
خود را روز به روز گس��ترش دهد. ق��دردان تمامی همراهان و 

فرهيختگانی هستيم كه در اين كنگره همراه ما بودند.



كنسرت »شب عاشقانه های چکناوريان« 
با عشق به كودكان محک

چکناوريان نغمه عشق رادر شب تولد 80 سالگيش 
برای تداوم زندگی كودكان محک رهبری كرد

كنس��رت »شب عاش��قانه های لوريس چكناوريان« با اجرای 
اركس��تر سمفونيك البرز و به رهبري لوريس چكناوريان 18 
مهرم��اه در مرك��ز همايش های برج ميالد برگزار ش��د و 50 
درص��د از عوايد حاص��ل از اين برنامه به ك��ودكان مبتال به 
سرطان تحت حمايت مؤسسه خيريه محك اختصاص يافت.

اين كنس��رت با حضور نزديك به 1400 مهمان و هنرمندان 
برجس��ته ای چون فرهاد فخرالدينی، تاها بهبهانی، هوشنگ 

كامكار، محمد سرير و انوشيروان روحانی برگزار شد.  
در ابتداي كنسرت آراسب احمديان مدير عامل محك ضمن 
ادای احترام به همراهانی كه در يكی از زيباترين ش��ب های 
تهران مخاطب نوای عاش��قانه هايی به ياد ماندنی هستند كه 

با نيتي انسان دوستانه طنين انداز می شود، گفت:

» قدردان مردمی هس��تيم كه در طول نزديك به 25 س��ال با 
نيك انديشی و نيكوكاری موجب شدند درمان كودكان معصوم 
مبتال به س��رطان مطابق با باالترين س��طح كيف��ي در جهان 
محقق ش��ود. س��ازماني كه با همراهي همين مردم توانس��ت 
در مميزي ش��ركت بازرس��ی بين المللی SGS رتبه دهم را در 
جهان كس��ب كند و نش��ان طالی انجمن بين المللی مديريت 
پروژه IPMA را به عنوان اولين س��ازمان مردم نهاد در جهان 
كس��ب كند تا ايرانيان تبلور عش��ق و مهر خود را در بالندگي 
سازماني كه بر قلب آنها بنيان يافته و رشد كرده شاهد باشند. 
امش��ب شما همزمان با مشاهده يك رويداد هنري كه اثر يكي 
از فرهيخته ترين هنرمندان اين مرز و بوم است در تأمين هزينه 

دارو و درمان كودكان محك مشاركت مي كنيد.«

تلخي دارو به شيريني سالمتي بدل مي شود 
45ياوران نوجوان محك كه از حاميان هميشگي دوستان كوچك 
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خود در محك هستند، يادبود اين مراسم را به حاضران و شركت 
كنندگان در اين كنسرت تقديم كردند تا همواره با مشاهده آن 
به ياد آورند كه با مشاركت اعضاي خانواده بزرگ محك مي توان 

تلخي دارو را به شيريني سالمتي و كودكي تبديل كرد. 
ميز جلب مشاركت محك نيز در اين برنامه ميزبان ياوران بود تا 
بر مبناي شفافيت و پاسخگويي كه از اصول اساسي اين سازمان 
اس��ت، فعاليت ها و خدمات محك را معرفي كند و ياوران را با 

روش هاي كمك به كودكان مبتالبه سرطان آشنا كند.

80 سالگي چکناوريان عاشقانه برگزار شد
در بخش اول كنس��رت، لوريس چكناوري��ان با رهبري گروه 
اركستر البرز عاشقانه هاي خود را به زيبايي اجرا كرد و نواي 
عشق به كودكان محك را در گوش حاضران طنين انداز كرد. 
قب��ل از اجراي بخش دوم كنس��رت ك��ه چكناوريان به روي 
صحنه بازگش��ت، اعضاي اركستر البرز با همراهي دست هاي 
مهمانان هنردوس��ت خود موس��يقي ››تولدت مبارك‹‹ را به 
او تقديم كردند. آهنگس��از 80 س��اله كه از اين تولد عاشقانه 
غافلگير ش��ده بود در فضايي كه سرشار از حس زيباي كمك 

به هم نوع بود بخش دوم كنسرت را آغاز كرد. 

هديه كودكان محک به چکناوريان
ك��ودكان مبتال به س��رطان با همراهي ك��ودكان ياور محك 
تابلو نقاشي خود را به مناس��بت تولد چكناوريان به هنرمند 
مهرباني اهدا كردند كه سال هاس��ت ب��ا هنر و فرزانگي اش از 

آنها حمايت مي كند.
پيش از اين نيز اين هنرمند، هفتادمين جشن تولد خود را در 
دومين جشنواره موسيقی محك كه به رهبري وي و با همراهي 

اركستر مجلسی ارمنستان اجرا شد، جشن گرفته بود. 

همراهي نوازنده اركستر البرز با كودكان محک
حسين ش��ريفي نوازنده ترومبون اركس��تر البرز، در اين شب 
به منظور همراهِی كودكان مبتال به س��رطان موي سر خود را 
تراشيد. اين نوازنده در اقدامي زيبا و تاثيرگذار در بين دو بخش 
كنسرت موي سر خود را تراشيد تا به قهرمانان كوچك مبارزه 
با س��رطان بگويد هنرمندان ايران با عزم و اراده تا رس��يدن به 

سالمتي همراه آنها هستند. 

اركستري كه براي زندگي رهبري شد
در اين ش��ب لوريس چكناوريان بعد از چند س��ال دوري از 
رهبري اركس��تر، آثار خود را با هدف رساندن پيام زندگي به 
كودكان مبتال به سرطان رهبري كرد. اين كنسرت با همكاري 
مؤسس��ه خيريه محك برگزار شد و اركستر سمفونيك البرز 
براي اولين بار به رهبري اين هنرمند فرهيخته آثار عاش��قانه 
او را به تهيه كنندگی س��ّيد محمد حسين مقدس تفرشی در 

شبی سرشار از زيبايي اجرا كرد.
ب��ه اميد اينكه س��مفوني خداحافظي ج�هان با س��رطان را 
در ش��بي كه زيباترين ش��ب ب��راي اعضاي خان��واده بزرگ 
محك خواه��د بود، با همراهي تمامي اف��رادی كه كودكان 
مبتال به س��رطان را در مبارزه سختشان براي سالمتي تنها 

نگذاشتند، بشنويم.
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نامگـذاري يـک خيابـان بـه نـام 
بنيانگذار آنکولوژي اطفال در ايران، 

پروفسور پروانه وثوق

در مراسمی به مناسبت روز پزشک از تابلوی خيابان 
پروفسور پروانه  وثوق رونمايی شد.

اين مراس��م دوم ش��هريور م��اه با حضور دكتر س��يد محمد 
هادی ايازی قائم مقام وزير بهداش��ت در امور مشاركت های 
اجتماع��ی س��ازمان های مردم نه��اد و خيريه ه��ای ح��وزه 
س��المت،دكتر ش��هرام گيل آبادی مشاور ش��هردار تهران و 
رئي��س مركزارتباطات راهبردی و امور بين الملل ش��هرداری 
تهران، دكتر محمد مهدی گل مكانی دبير هيأت مديره نظام 
پزش��كی تهران, مجتبی ش��اكری عضو شورای اسالمی شهر 
تهران و رئيس كميس��ون نام گ��ذاری معابر و اماكن عمومی 
شهر تهران، مهندس بهروز رضايی قائم مقام شهردار منطقه 
1 شهرداری تهران، مهندس س��يد صادق موسويان شهردار 
ناحي��ه ۶ ش��هرداری منطقه 1، اعضاي هي��أت امنا و مديره 
محك، جمعی از پزشكان و متخصصان و تعدادی از كودكان 

بهبود يافته از سرطان و در حال درمان محك برگزار شد.

مدير عامل محک: دانش، عمل نيک و اخالق پزشکی 
 ميراث پروفسور وثوق

مدير عامل موسسه خيريه محك، ضمن خير مقدم و تبريك روز 
پزش��ك گفت: »محك تا امروز دو كنفرانس آنكولوژي سرطان 
اطفال رادر سال هاي 1385 و 13۹3 برگزار كرده است. در اولين 
كنفرانس به احترام پروفسور پروانه وثوق متخصصاني در سطح 
بين المللي كه از همكاران ايش��ان بودند به محك آمدند. س��ال 
گذش��ته در دومين كنفرانس كه به نام ايشان برگزار شد جاي 
خالي اين اس��تاد فرزانه در بين همكاران و شاگردانش��ان خالي 
بود. تصميم داريم هر دو سال يك  بار اين كنفرانس بين المللي 
را برگزار كنيم. بي شك سال آينده وقتي متخصصان و صاحب 
نظران از سراس��ر دنيا به محك مي آيند با عبور از اين خيابان و 
دي��دن نام آن نتيجه اي به جز عقالنيت و احترام به علم و مقام 
دانشمند در تصميمات گردانندگان شهر تهران نخواهند ديد و 

محك قدردان اين پيشنهاد و تصميم خردمندانه و زيبا است.«
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دكتر ايازی h قائم مقام وزير بهداشت

و حمايت از كودكان مبتال به س��رطان می درخش��د و موجب 
مباهات حوزه خيريه است. اميدواريم روزی را شاهد باشيم كه 

هيچ بيماری دغدغه هزينه های درمان را نداشته باشد.«
 

عضو شورای اسالمی شهر تهران: از ياد و نام بزرگ 
مـردان و بـزرگ زنان ايران هويتی برای نسـل های 

آينده بسازيم
مجتبی ش��اكری عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران و رئيس 
كميس��ون نام گذاری معاب��ر و اماكن عموم��ی تهران ضمن 
گراميداش��ت ياد و خاطره اس��تاد فرزان��ه پروانه وثوق گفت: 
»می بايس��ت از ب��زرگ مردان و ب��زرگ زنانی كه در بس��تر 
خاك ايران زمي��ن پرورش يافتند و بالندگ��ی ايجاد كردند، 
قدردانی كرد و از ياد و نام آنها هويتی برای نس��ل های آينده 
ساخت تا آنها بتوانند خودشان را بيابند و آينده ای زيبا برای 
كش��ور بسازند. وظيفه ما است كه شهر را با تمام ظرفيت ها و 
هويت هايش نشان دهيم و افرادی كه با خدمات خود موجب 
استواری اين كشور شده اند را به همگان بشناسانيم. خدمات 

احمديان گفت: »پروفس��ور پروانه وثوق ميراثي از دانش، عمل 
نيك و اخالق پزشكي را بر جاي گذاشت. اينك كه شاگردانش 
عهده دار درمان كودكان مبتال به س��رطان هستند در چارچوب 
اخالقي كه ايش��ان الگو و آموزنده آن بودند، به وظايفشان عمل 
مي كنند. اين س��ازمان هم ب��ا توجه به بيانيه خود در چارچوب 
همين ميراث ارزشمند و ارزش هايی چون پاسخگويی، شفافيت، 
زيبايی شناس��ی و قدرشناس��ی عمل مي كند. اميدواريم تدوام 
اقدامات ارزشمند ايشان زمينه ساز لبخند بر روي لبان كودكان 

و خانواده هاي آنها  باشد كه شادمانه اين مركز را ترك كنند.«
دكت��ر مردآوي��ژ آل بوي��ه، عضو هي��أت امناي مح��ك، ضمن 
گراميداش��ت روز پزشك خالصه اي از تاريخچه و نحوه تأسيس 
بيمارس��تان فوق تخصصي محك را بيان كرد و گفت: »حضور 
پروانه وثوق در سال هاي ابتدايي تأسيس بيمارستان محك سبب 
همراهی همكاران و ش��اگردان ايشان با محك شد و اينك اين 
بيمارستان باالترين خدمات تخصصی در زمينه درمان كودكان 
مبتال به سرطان مطابق با استانداردهای روز دنيا را ارائه مي دهد.

  
قائم مقام وزير بهداشت: حل مشکالت حوزه درمان 

با بهره مندی از ظرفيت های مردمی
دكتر ايازی قائم مقام وزير بهداشت درامور مشاركت های اجتماعی 
سازمان های مردم نهاد ضمن گراميداشت روز پزشك و ياد پروفسور 
پروانه وثوق، با اشاره به فعاليت های محك در حوزه سالمت گفت: 
»وزارت بهداش��ت تا قبل از تأس��يس مؤسس��ه خيريه محك در 
خصوص دغدغه درمان كودكان مبتال به سرطان مشكالت فراوان 
داشت  اما امروز با وجود اين مؤسسه اين دغدغه از بين رفته است 
و محك متولی كودكان مبتال به سرطان در سراسر ايران و حتی 
منطقه شده و ارزشمندترين نكته در اين رابطه اين است كه اين 

سازمان به همت خود مردم بنا شده است.«
وی افزود: »اگر بخواهيم مش��كالت مربوط ب��ه حوزه درمان را 
حل كنيم بهتر اس��ت از ظرفيت های مردمی استفاده كنيم. نام 
مؤسسه خيريه محك در حوزه سالمت و سازمان های مردم نهاد 
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دكتر مهرور h رئيس بيمارستان محك
مجتبی شاكری h رئيس كميسيون نام گذاری معابر و 

اماكن عمومی تهران

محك نمونه و الگويی برای تكثير خدماتی اين چنين است.«
مهندس رضايي قائم مقام شهردار منطقه يك تهران نيز گفت: 
»پزشكان بزرگي چون پروانه وثوق با ايجاد يك رابطه معنوي 
ب��ا بيمار خود ت��الش مي كنند كه بيم��اران در طول درمان 
شاداب باشند و فقط به درمان فكر كنند. باعث مباهات است 
كه نام اين عزيزان را بر خيابان های شهرمان ببينيم. اميدواريم 
با افزايش همكاري شهرداري با خيريه ها وسازمان هاي مردم 

نهاد ظرفيت  هاي اجتماعي بيشتری فعال شود.«
دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارس��تان فوق تخصصي محك، 
ضمن گراميداش��ت خاطره زنده ياد پروفس��ور پروانه وثوق و 
تبريك روز پزشك، گفت: »خدا را شكر مي كنيم كه از محضر 
چنين اس��تادي بهره مند ش��ديم و عالوه بر درس طب از او 
درس زندگي و انسانيت آموختيم. همه پزشكان محك به خود 
می بالند كه به واسطه فعاليت در بيمارستان محك كه از دل 
مؤسسه خيريه محك بنا شده هيچ رابطه مالي با بيمارانشان 

ندارند و فقط به سالمت آنها فكر مي كنند.«
مهرور ابراز اميدواري كرد كه با همكاري وزارت بهداشت، كادر 

درماني متخصص بتواند به طور مس��تمر و مؤثر در بيمارستان 
محك حضور داشته باشد و باالترين سطح كيفی خدمات را به 

كودكان مبتال به سرطان ارائه كند.
 اين مراسم با هدف گراميداشت پروفسور پروانه وثوق،  بنيانگذار 
طب آنكولوژی اطفال در ايران و رئيس فقيد هيأت امنای محك 
همزمان با روز پزشك برگزار شد و در آن خيابان جنت واقع در 

دارآباد به خيابان پروفسور پروانه وثوق تغيير نام داد.
اين اقدام پيرو پيش��نهاد ش��هرداري تهران و موافقت ش��وراي 
اسالمي شهر تهران، مبني بر تغيير نام خيابان جنت حد فاصل 
بلوار مژدی و بلوار محك در مجاورت بيمارستان فوق تخصصي 
سرطان كودكان “محك” به نام پروفسور پروانه وثوق، بنيانگذار 

آنكولوژي اطفال در ايران صورت گرفت.
 

پروانه وثوق كه بود؟
دكت��ر پروانه وثوق، متولد اس��فندماه 1314 در تفرش بود. وی 
دكترای عمومی خود را در سال 1342 از دانشكده علوم پزشكی 
دانشگاه تهران دريافت كرد و دوره های تخصصی و فوق تخصصی  
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هيأت امنا و مديره محك در مراسم نامگذاری خيابان پروفسور وثوق

اطفال را در دانشگاه های كمبريج، ماساچوست و ايلينوی گذراند 
و دوره تكميل��ی فوق تخصصی خون و س��رطان كودكان را در 
دانشگاه واشنگتن سپری كرد. پروفسور وثوق طبابت در ايران را 
از سال 1350 آغاز كرد. وی بنيانگذار رشته فوق تخصصی خون 
و سرطان كودكان بود و بخش هماتولوژی و آنكولوژی اطفال را 
در بيمارستان علی اصغر راه اندازی كرد. وی همچنين با حضور 
داوطلبانه و هدايت علمی، سبب شد تا بيمارستان فوق تخصصی 

سرطان كودكان محك در سال 138۶ شروع به فعاليت كند.
پروفسور پروانه وثوق از ابتدای فعاليت بيمارستان فوق تخصصی 
سرطان كودكان محك به صورت داوطلبانه )بدون دريافت حقوق( 
لحظات عمر و دانش ارزشمند خود را تا آخرين روز حيات وقف 
كودكان مبتال به سرطان كرد و صبح روز يكشنبه 2۹ ارديبهشت 
 ماه 13۹2 چش��م از جهان فرو بست. از اين استاد فرزانه بيش از 
100 عنوان مقاله و كتاب در زمينه بيماری های خون و سرطان 
كودكان به جای مانده است. او با علم و دانش خود هزاران كودك 

مبتال به سرطان را در مسير درمان و بهبودی همراهی  كرد.

با حضور شـما كـودكان مبتال به سـرطان هرگز 
تنها نمی مانند

بعضي انس��ان ها حتي بعد از رفتنش��ان هم اثر ماندگاري از 
خود ب��ه جاي مي گذارند كه يادش��ان هي��چ وقت فراموش 
نمي ش��ود و مس��يري كه در زندگي پيش گرفته بودند براي 

هميشه جاودان باقي مي ماند ...
پروفس��ور پروان��ه وثوق نيز ب��ا دانش، وارس��تگی و مهر بي 
دريغش، مس��يري جاودان را براي همه ما به جاي گذاشت. 
محك باور دارد كه با حضور تك تك ياورانش، مس��ير پروانه 
وث��وق و همراهانش همواره پيموده خواهد ش��د و كودكان 
مبتال به سرطان در مسير درمان تنها نخواهند ماند. به اميد 
آنكه با تكيه بر تخصص،دانش و مهر پزش��كان و مش��اركت 
و بزرگ انديش��ی نيكوكاران در مسير ارائه بهترين خدمات 
درماني و حمايتی همه جانبه به كودكان مبتال به س��رطان 

در مؤسسه ای شفاف و پاسخگو گام برداريم.
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76 سـال دارد و دانشـجوی دكترای  DBA است. 
وقتـی از او می پرسـيم چـه زمانـی می خواهد به 
بازنشسـتگی و يا بـه اتمام تحصيالتـش فکر كند 
می گويـد كـه تا لحظـه ای كـه در اين دنيا اسـت 
و ذهنـش پويـا اسـت پايانـی بـرای تکاپوهايش 
نمی بينـد. هر فردی كـه پريوش الجـوردی عضو 
هيأت امنـا و مديره محک را می شناسـد، می داند 
كه در كنار او سـن و سـال و گذر ساليان معنايش 
را از دسـت می دهد و جای خود را به سـرزندگی و 
تالش می دهد. وقتی از پشتيبانی های همسرش در 
زندگی می پرسـيم با همان چهـره مصمم و محکم 
هميشـگی و در حالی كه لـرزش صدايش را پنهان 
می كنـد می گويد: »شـب پيش از فـوت اش به من 
گفـت كه تمام راه ها و مسـيرهايی كـه در زندگی 
رفتـه ام درسـت بـوده اسـت.« پـس از گفتن اين 

جمله سـرش را بـاال می گيرد و شـادی و اطمينان 
در صورتش موج می زند. اين كه پريوش الجوردی، 
بانوی موفقی كه داشته های زيادی را در زندگی كسب 
كرده علی رغم شخصيت قدرتمند و تالش هميشگی 
خود اينگونه از تأييد همسرش خرسند است، نشان 
از درک و شـناخت واالی ايـن نسـل از ايرانيان، از 
مفهوم ارزشـمند خانواده دارد. در اين شـماره پای 
صحبت های ايشان نشستيم تا گوشـه ای از سال ها 

تجربه و تالش خستگی ناپذير را كسب كنيم.

لطفًا خودتان را معرفی كنيد.
من پريوش الجوردي هس��تم. متولد 2۶ تير 1318. كودكي 
بس��يار بازيگوش بودم. در 4 س��الگي به كودكستان نوباوگان 
رفتم. دبس��تان را در دبس��تان نونهاالن طي كردم. سال اول 
دبيرس��تان به مدرس��ه انوش��يروان دادگر رفتم اما سال بعد 

گفتگو با پريوش الجوردی؛
عضو هيأت امنا و مديره محک



52

با پيشکسوتاناخبار

دبس��تاني ك��ه در آن درس خوانده بودم دوره دبيرس��تان را 
ني��ز راه اندازي كرد و تا كالس 11 پيش دوس��تان قديمی ام 
برگش��تم. كالس 12 به دبيرس��تان عبرت رفت��م و با معدل 
باال ديپلم گرفتم. در كنكور در رش��ته زيست شناسي قبول 
ش��دم ولي  پدر و مادرم مصر بودن��د كه برای ادامه تحصيل 
به آلمان بروم تا تمرين زندگی مس��تقل و دوری از وابستگی 
را داش��ته باش��م. در آلمان دو دوره در انيس��تيتو گوته زبان 
آلمان��ي خواندم و پس از آن به دانش��گاه ارالنگن وابس��ته 
به دانشگاه نورنبرگ رفتم. ليس��انس انگليسی بازرگانی را 
از دانش��كده زبان های خارجی وابسته به دانشگاه ارالنگن 
آلم��ان گرفت��م. ناگفته نمان��د كه بعدها ليس��انس زبان و 
ادبيات آلمانی را از دانش��گاه تهران دريافت كردم. اكنون 
نيز دانش��جوی دكترای DBA در مدرسه بازرگانی تهران 

)Tehran Business School( هس��تم. 

چه عاملی سبب شد احساس كنيد دوباره به ادامه 
تحصيل نيازمنديد؟

هي��چ وقت از ياد گرفتن بی نياز نش��ده بودم. هميش��ه در 
كنار كار و رس��يدگی به خانواده تشنه ياد گرفتن بودم. باور 
دارم كه تا زمانی كه هس��تم توق��ف معنايی ندارد. تا زمانی 
ك��ه ذهنم پويا اس��ت بايد قدرش را بدان��م و از پويايی اش 
برای آموختن استفاده كنم. سال ها پيش برای ديدار پسرم 
به خارج از ايران رفته بودم كه متوجه ش��دم با وجود آنكه 
م��درك دكت��رای انفورماتي��ك دارد درس می خوان��د و به 
دانش��گاه می رود. از او پرسيدم تو با وجود مشغله كاری در 
زيمن��س و اينكه تا مقطع دكت��ری تحصيل كرده ای به چه 
دليل��ی مجدداً درس می خوانی و او ب��رای اولين بار به من 
در خصوص رش��ته MBA توضيح داد و گفت اين رش��ته 
برای مديريت اس��تراتژيك در هر زمينه ش��غلی و تلفيق با 
تجربيات كاری بس��يار كارآمد است. از آن زمان اين جرقه 
در ذهن من ش��كل گرفت ولي هيچ وقت موقعيت مناس��ب 

پيش نمي آمد تا اينكه نهايتاً در دوره فوق ليس��انس مدرسه 
بازرگانی تهران كه در دانش��كده مديريت دانش��گاه تهران 
برگزار می ش��ود ثب��ت نام كردم و پ��س از مصاحبه در اين 
دوره پذيرفته ش��دم. در آن دوران در هيچ كالس��ی غيبت 
نداش��تم مگر در م��واردی كه نياز بود ب��ه دليلی در محك 
باش��م. پس از پايان دوره جزء نفرات برتر شدم. لوح تقدير 
گرفت��م و اين پيش��نهاد به من داده ش��د كه ب��رای ادامه 

تحصيل در مقطع دكتری اقدام كنم و من نيز ادام��ه دادم.

بهترين تجربه اين دوره جديد تحصيلی چيست؟
آموخت��ن همواره من را غرق لذت می كند. همچنين ارتباط 
با اس��اتيد و همكالس��ی ها برايم خوش��ايند است، چون من 
زودج��وش ام و ب��ه خوبی ارتب��اط برقرار می كن��م. در دوره 
دكت��ری ه��م نمره هاي��م تا به ح��ال خيلی خ��وب بوده 
هرچند من برای نم��ره درس نمي خوانم، ولي با نوه هايم 
در اي��ن زمين��ه رقابت س��ازنده دارم و بح��ث نمره بين 
م��ا داغ اس��ت. می خواهم موض��وع رس��اله دك�تری را با 
موض��وع اثر خانه والدين بر رون��د بهبودی كودكان مبتال 

به س��رطان به انجام  رس��انم. 

چرا به ايران بازگشتيد؟
م��ن و همس��ر و فرزندان��م در آلم��ان زندگ��ی می كرديم و 
همس��رم زنده ياد دكتر احمد عرب دوره های تحصيلی برای 
تخص��ص دوم خود را می گذراند. يك روز همس��رم به خانه 
آم��د و گفت كه دلش مي خواهد به ايران بازگردد. من بدون 
لحظ��ه ای ترديد چمدانی آوردم و مطمئن به او گفتم كه هر 
لحظه حاضرم به وطن برگردم. وابس��تگی من هم به خاك و 
خانواده ام زياد بود و از اين اقدام استقبال كردم. اينگونه شد 
كه در س��ال های جنگ بين ايران و عراق به وطن بازگشتيم. 
م��ا در تم��ام زندگی در ح��ال تالش بوديم و ه��ر دو نفر ما 

همواره به تحصيل و فعاليت حرفه ای می پرداختيم. 
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از سوابق كاری خود بگوييد.   
م��ن 14 س��ال در ش��ركت الكترومدي��كال )نمايندگی 
دس��تگاه های پزش��كی زيمنس آلمان و فيليپس هلند( 
فعالي��ت تخصص��ی داش��تم و قائ��م مقام مدي��ر عامل 
1۶ س��ال در ش��ركت  در اين ش��ركت بودم. همچنين 
زيمنس مدير ارش��د در قس��مت اتوماس��يون و نيز مسئول 
ف��روش و بازرگان��ی كارخانج��ات اينفينيون بودم. از س��ال 
1380 بازنشسته شدم و پس از آن به مدت يك سال مشاور 
مديرعامل در امور پزش��كی و اتوماس��يون زيمنس بودم. از 
آن پ��س هم ارتب��اط كاری من با اين ش��ركت همواره تا به 
امروز حفظ ش��ده اس��ت. در تمام اين م��دت به فعاليت های 
كاری جانبی همچون تدريس نيز می پرداختم و نمی توانستم 
لحظه ای اوقات بی كاری را تحمل كنم. همچنين فعاليت های 
اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی گوناگونی نيز داشتم. از 
س��ال 1373 نيز آش��نايی و فعاليت من در مؤسس��ه خيريه 

محك آغاز شد. 

از نحوه آشنايی تان با محک بگوييد.
من هم��واره می گويم كه محك فرزند چهارم من اس��ت. 
من به جز دختر و پس��رم دو فرزن��د ديگر هم دارم. يكی 
زيمن��س و ديگ��ری محك. محك فرزند ته تغاری اس��ت 
و ش��يرين و دوس��ت داش��تنی. من يك ماه پس از فوت 
همسرم با محك آشنا شدم. همسر من به دليل مشكالت 
قلب��ی در پی يك دوره س��خت بيماری فوت كرد. در آن 
زمان به واس��طه اينكه ت��الش كردم داروهای كم يابی را 
كه برای ايش��ان تهيه كرده بوديم ب��ه بيماران اهدا كنم 
از طري��ق جناب آقای دكت��ر مردآويژ آل بويه كه همواره 
در دوران بيم��اری همس��رم همراه ما بود با محك آش��نا 
ش��دم. از فردای آن روز همكاری من با محك آغاز شد و 

تا امروز تداوم دارد.

در سـال های همراهی بـا محک شـاهد چه روند 
تغييری در محک بوديد؟

وقت��ی با محك آش��نا ش��دم، مح��ك دفت��ر كوچكی در 
زيرزمين��ی در چي��ذر بود. هم��ه با ج��ان و دل خالصانه 
ت��الش می كردند. هر كس گوش��ه ای از كار را می گرفت. 
آن زم��ان اين س��ازمان به نس��بت امروز بس��يار كوچك 
بود. ش��ايد هنوز يك خيريه س��نتی بود و من هم كه در 
س��ازمانی بين المللی با سيستم و اس��تانداردهای آلمانی 
كار ك��رده بودم اي��ن ش��يوه كار در آن دوران در نظرم 
عجي��ب بود. اموری بود كه با حساس��يت ها و نظم آلمانی 
من هم��راه نبود اما آنچه بيش از هر چيز ارزش��مند بود 
خل��وص و امانت��داری و تالش و باور ب��ه كار جمعی بود. 
محك جلوی چش��م ما لحظه لحظه رش��د ك��رد و بالنده 
ش��د. مثل دانه ای كه در خاك می كاری و جوانه می زند، 
جوانه ساقه می شود و ساقه برگ می دهد و ميوه می دهد 
و مدام ريشه می دواند و اس��توارتر می شود. محك مقابل 
ديدگان ما چه به لحاظ كمی و چه به لحاظ كيفی رش��د 
كرد و ريش��ه دواند و اين رشد مديون انسان های نيكوكار  

زيادی اس��ت. 

اكنون اين محکی كه جلوی چشم شما رشد كرده 
چقدر بـه آن اسـتانداردهاي جهاني كه شـما در 
سازمان های بين المللی شاهد بوديد نزديک است؟ 
اين پاس��خ را فقط با يك خاطره كه برای من ارزشمند است 
می توانم بگويم. روزی مديرعامل شركت زيمنس برای بازديد 
به محك آمده بود. من به ايشان گفتم كه اگر من از زيمنس 
بازنشس��ته ش��دم در عوض در جايی فعالي��ت می كنم كه از 
زيمنس كمتر نيس��ت و باعث افتخار من است. ايشان به من 
گفت كه خانم الجوردي شما به جايي آمده ايد كه به مراتب 

از زيمنس باالتر است.



54

اخبار

شما وقت و تجربه خود را در اين سال ها به محک 
اختصـاص داده ايـد. شـما از محک چـه دريافت 

كرده ايد؟
مح��ك تا امروز من را روي پا نگه داش��ته اس��ت. من هرگز 
آدمي نبودم كه اهل بازنشس��تگی و استراحت باشم. خداوند 
محك را در مس��ير زندگی من قرار داد تا با فعاليت در اينجا 
چيزی فراتر از حقوق و دس��تمزد عايدم شود. من در محك 
به ايده آل های خود رسيدم. تالش كردن برای زندگی انسانی 
ديگر، ت��الش كردن برای رفاه انس��انی ديگر و تالش كردن 
برای سالمت كودكان ايده آل ترين هدف برای زندگی است.

سـال بعد محک 25 ساله می شود. آرزوي شما در 
آستانه 25 سالگي برای آينده محک چيست؟

محك مس��ير درس��تی را با همراهی و اعتماد مردم در پيش 
گرفته اس��ت. همين مسير درست موجب شد محك در بين 
مؤسس��ات مردم نه��اد جهان حائ��ز رتبه دهم ش��ود. آرزوی 
من برای محك چيزی باالتر از بيانيه چش��م انداز س��ازمان 
نمی تواند باش��د. اميدوارم همواره محك جزو س��ازمان های 
برتر در دنيا باشد. از همه مهم تر تحقيقات و پژوهش محك 
تا جايی پيش��رفت كند كه روزی به درمان قطعی س��رطان 

دست يابد. 

سخنی با ياوران؟
هميشه قدردانيم چون بدون شما محك وجود نداشت. 

سخنی با كاركنان محک؟
هر س��ازمان تخصصی برای ارائ��ه خدمات تخصصی و ارزش 
آفرينی نيازمند كاركنان متعهد و متخصص اس��ت. كاركنان 
محك با اين تعهد و تخصص در كنار تالش صادقانه مس��ير 
ارائه خدمات به كودكان مبتال به س��رطان را هموار می كنند 

و موج��ب ايجاد ارزش اف��زوده ب��ر روی كمك های مردمی 
می شوند. اميدوارم روز به روز نتايج تالش آنها آشكارتر شود.

اگـر بخواهيد محک را به كسـی معرفی كنيد چه 
می گوييد؟

می گويم اگر به اينجا بياييد هرگز پشيمان نمي شويد.

با پيشکسوتان



55

ادای احترام به سازمان های همکار

محـک در كنـار مأموريت اصلي خـود كه حمايت 
همه جانبه از كودكان مبتال به سرطان است، براي 
تحقق يکي از مهم ترين اهدافش يعني گسـترش 
فرهنگ كمک به هم نوع، عالقه مند به اداي احترام 
و آموختن از ساير سازمان هاي مردم نهاد و آگاهي 

از تجارب ارزشمند آنها است.

با اين ه��دف محك در مناس��بت هاي مختل��ف مرتبط با 
فعاليت ه��اي س��ازمان هاي هم��كار ضم��ن اداي احت��رام 
ب��ه تالش هايي ك��ه براي رفع مش��كالت جامع��ه و انجام 
مس��ئوليت اجتماعي خود انجام مي دهند با اين مؤسسات 
دي��دار مي كن��د تا با فعاليت آنها آش��نا ش��ود و ب��ا ايجاد 
بستر براي همكاري مش��ترك به يادگيري از تجارب آنان 

بپ��ردازد.
از اي��ن رو در اين مدت نمايندگان محك در تاريخ هاي 2 تا 
8 مهرماه )هفته جهاني ناشنوايان(، 17 تا 23 مهرماه ) هفته 
جهاني عصاي سفيد( 24 مهرماه )روز جهاني غذا(، به ديدار 
انجمن ناشنوايان ايران، مؤسسه عصاي سفيد و برنامه جهاني 

غذا در ايران رفتند.

در ايـن ويـژه نامه بـه مـرور كوتاهي بـر فعاليت اين 
مؤسسات مي پردازيم

انجمن ناشنوايان ايران 
انجمن خانواده ناشنوايان كه با پيشنهاد گروهی از خانواده های 
ناشنوا و حمايت س��ركار خانم ثمينه باغچه بان دختر زنده ياد 
اس��تاد جبار باغچه ب��ان و مدير عامل وقت س��ازمان ملی رفاه 
ناشنوايان )انجمن خانواده ناش��نوايان ايران( بنيان نهاده شده 
اس��ت، از بدو تأس��يس براي باال ب��ردن مهارت ه��اي زندگي 

ناشنوايان و تحقق اصل تساوی با افراد جامعه مي كوشد.
باال بردن س��طح فرهن��گ و بينش ناش��نوايان با اس��تفاده از 
تكنولوژی پيش��رفته، مبارزه با بيس��وادی ناشنوايان با آموزش 
راي��گان و ايج��اد كالس های ش��بانه روزی ويژه بزرگس��االن، 
خودكفايی مادی ناشنوايان و ايجاد زمينه های مناسب از جمله 
آموزش های حرفه ای و اش��تغال و ارائه طرح هاي بيمه درمانی 

براي ناشنوايان كشور از فعاليت هاي اين انجمن است.

بهره مندی از دانش و تجربيات مشترک 

ارتباط با انجمن ناشنوايان ايران:
نش��اني: تهران، خيابان آزادي، بين چهارراه نواب و اسكندر جنوبي، جنب 

ساختمان بانك تجارت، كوچه افروخته، پالك2
   ۶۶۹1۹077h۶۶573141:تلفن

info@isdpf.ir :ايميل
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مؤسسه عصاي سفيد 
مؤسسه خيريه عصای سفيد، مؤسسه ای توانبخشی و آموزشی در 
امور نابينايان و كم  بينايان است كه در سال 13۶۹ توسط زنده ياد 
دكتر محمدرضا نامنی بنيان گذاشته شد. اهداف و مأموريت اين 
مؤسسه با تمركز بر آموزش رايگان نابينايان و كم  بينايان و باور به 
توانبخشي اين افراد در جامعه، آگاه نمودن جامعه به رعايت حقوق 
اجتماعی آنها، تش��ويق و كمك نابينايان و كم  بينايان در جهت 
ارتقای توانمندی و كسب مهارت های علمی، هنری و اجتماعی، 
كوشش در جذب و به كارگيری خدمات داوطلبانه مردمی، تأمين 
نيازهای مالی مددجويان جهت تحقق هدف های توانبخش��ی و 
آموزشی، فراهم نمودن فرصت های برابر يادگيری و فراهم نمودن 

امكانات درمانی و كوشش در زمينه اشتغال برای آنان است.

برنامه جهاني غذا سازمان ملل 
برنامه جهانی غذا بزرگ ترين آژانس بشردوس��تانه دنيا است 
كه در سرتاس��ر جهان با گرسنگي مبارزه مي كند. اين برنامه 
بخش��ی از نظام سازمان ملل متحد اس��ت كه بودجه آن به 
صورت داوطلبانه تأمين می شود. برنامه جهانی غذا با اهداف 
نجات جان افراد و حمايت از امرار معاش در مواقع اضطراری، 
جلوگيری از گرس��نگی حاد و س��رمايه گذاری برای آمادگی 
در مقاب��ل بالي��ای طبيعی و كاهش اث��رات آن، بازگرداندن 
و بازس��ازی زندگی و امرار معيش��ت بع��د از جنگ و باليای 
طبيعی و يا در شرايط گذار، كاهش گرسنگی مزمن و كمبود 
تغذي��ه ای و تقوي��ت توانايی ملت ها برای مهار گرس��نگی از 
طريق سياست های واگذاری و خريد محلی فعاليت می كند.

ارتباط با مؤسسه عصای سفيد:
نشاني: خيابان سيد جمال الدين اس��دآبادي، ميدان فرهنگ، خيابان 

3۶ غربي، پالك 28 و 30، مجتمع شهيد آيت 
تلفن: h88015125h 88727۹۹۹ 88015203 نمابر: 88015203

 info@asayesefid.org :ايميل

ارتباط با برنامه جهاني غذا:
نشاني: دروس، بلوار شهرزاد، پالك8، ساختمان ملل متحد

228۶34۹۹h228۶7۶40h228۶7480 :تلفن
نمابر: 228۶3211

WFP.tehran@wfp.org :ايميل
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سرطان خون چيست: 
س��رطان خون )لوكمي( شايع ترين نوع س��رطان در كودكان 
اس��ت و شامل آن دسته از بيماري هاي بدخيم مي شوند كه از 
سلول هاي خوني و بافت سازنده ي آن ها )مغز استخوان( منشأ 
مي گيرند. اين دس��ته از س��رطان ها بر اساس سرعت پيشرفت 
به دو نوع حاد )پيش��رفت س��ريع( و مزمن )پيشرفت آهسته(  

تقسيم مي شوند. نوع مزمن در كودكان ناشايع است. 
مغز اس��تخوان بافتي اس��فنجي اس��ت كه مس��ؤليت ساخت 
سلول هاي خوني سفيد )س��لول هاي دفاعي بدن(، سلول هاي 
قرم��ز )حمل و نقل اكس��يژن و دي اكس��يدكربن( و پالكت ها 
)انعقاد خون( را بر عهده دارند. سرطان هاي خوني از اختالل در 
توليد و بلوغ سلول هاي سفيد ايجاد مي شوند و بر اساس اينكه 
كدام رده )س��لول  هاي لنفوئيد يا ميلوئيد( از سلول هاي خوني 
دچار اختالل شده باشند، به دو نوع لوكمي لنفوبالستيك حاد 
)ALL( و لوكمي ميلوئيدي حاد )AML( تقس��يم مي شوند. 
لوكمي ها با اينكه از سلول هاي مغز استخواني منشأ مي گيرند، 
ممكن است در ابتدا و يا در سير خود منجر به ايجاد درگيري 
دستگاه عصبي مركزي و يا درگيري بيضه ها )در پسران مبتال 

به ALL( شوند.

عاليم: كودك مبتال به سرطان خون ممكن است يك يا چند 
عالمت از عاليم زير را داشته باشد:

خ��ون ري��زي از لثه، درد اس��تخواني، ت��ب، عفونت هاي مكرر، 
خون ريزي هاي مكرر و ش��ديد بيني، برجس��تگي هاي پوستي 
ناش��ي از تورم غدد لنفاوي در ناحيه ي گردن و يا كش��اله ها ي 

ران، كاهش ميزان انرژي، ضعف و خستگي مزمن. 

علل: لوكمي زماني ايجاد مي ش��ود كه در DNA )اطالعات 
ژنتيكي س��لول(، خطايي ايجاد ش��ود. اين خطاه��ا منجر به 
ايجاد اختالل در روند توليد و بلوغ س��لول هاي س��اخته شده 
در مغز استخوان مي شوند. در نتيجه، مغز استخوان سلول هاي 
نابالغي س��اخته كه به س��لول هاي بدخيمي به نام لنفوبالست 
)در ALL( و ميلوبالس��ت  در )AML( تبديل مي شوند. اين 
س��لول هاي نابالغ، توانايي انجام عملكردهاي نرمال سلول هاي 
خوني را نداشته و همچنين تجمع آن ها در خون مي تواند مانع 

از انجام عملكرد ديگر سلول هاي سالم شود.

تشـخيص: تش��خيص لوكمي ها با بررس��ي عالي��م بافتي 
 )FlowhCytometric( بررسي عاليم سلولي ،)Morphology(
و بررس��ي اخت��الل هاي ژنتيك��ي )در صورت وج��ود( انجام 
مي ش��ود. نمونه هايي كه براي انجام اين آزمايش��ات استفاده 
مي ش��وند نمون��ه مغز اس��تخوان، نمونه خ��ون و نمونه مايع 

مغزيh نخاعي است.  
 

درمان: ط��ول درمان لوكمي هاي حاد با توجه به ش��رايط و 
پيش��رفت بيماري از 2/5 تا 3/5 سال متفاوت است و در كنار 
شيمي درماني در برخی موارد از درمان راديوتراپي و پيوند مغز 

استخوان نيز استفاده مي شود.

شـيمي درماني: بر اس��اس پروتكل هاي تنظيم ش��ده بر 
اساس زيرگروه تشخيص داده شده ALL و يا AML انجام 
مي شود. شيمي درماني در اين بيماري ها، تركيبي از چندين 
نوع داروي ش��يمي درماني اس��ت و  در چند مرحله  مختلف 
درمان هاي فشرده و نگهدارنده انجام مي شود. در دهه اخير، 
با پيشرفت هاي ايجاد شده در زمينه  توليد داروهاي مؤثرتر 
و هدفمن��د )Target Therapy(، اي��ن درم��ان منجر به 

بهبودي ميزان بقا در بيماران مبتال به لوكمي  ش��ده اس��ت.

سـرطان هاي خون حاد در كودكان: 
AML و ALL
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 X پرتودرمانـي:  در پرتودرماني از پرتوهاي پرتوان اش��عه
براي از بين بردن س��لول هاي سرطاني اس��تفاده مي شود. بر 
اس��اس نوع اوليه بيم��اري )AML( و يا پيش��رفت بيماري 
)درگيري سيس��تم عصبي مركزي( ممكن است از اين درمان 

نيز در درمان لوكمي ها استفاده شود.

پيوند سـلول هاي بنيـادي: به طور كلي ه��دف از اين 
درمان جايگزين كردن س��لول هاي بنيادي س��رطاني كودك 
با س��لول  هاي بنيادي گرفته ش��ده از يك دهنده  سالم است
)allogeneic transplant(. اين درمان با توجه به نوع اوليه  
بيماري و خطاهاي ژنتيكي موجود اوليه و سير بيماري/ درمان

با توجه به صالح ديد پزشك انجام مي شود.

درمان حمايتي: درمان لوكمي هاي حاد )با توجه به طوالني و 
شديد بودن آن( با عوارض جانبي بااليي همراه است و حمايت 
مناس��ب در زمان ايجاد اين عوارض، نقش بسيار مهمي را در 
بق��اي اين بيماران ايفا مي كند؛ جبران كم خوني هاي ش��ديد 
با تزريق خ��ون و فرآورده هاي خوني، كنترل عفونت هايي كه 
معموالً به علت ضعف و يا نقص كامل سيس��تم ايمني در اين 
كودكان بسيار ش��ديد و گسترده هستند و مراقبت شديد در 
بخش ICU در موارد اُفت عملكرد ساير ارگان هاي بدن )مانند 
سيستم كبدي(، چند مورد از اين درمان هاي حمايتي هستند.

درمان در بيمارستان محک
از س��ال 138۶ )آغاز به كار بيمارستان(، بيمارستان محك با 
توج��ه به برخورداري از تجهيزات كام��ل و الزم جهت فراهم 
ك��ردن تمام درمان هاي فوق و همچني��ن، حضور دائمي تيم 
پزش��كي فوق تخصص آنكولوژي كودكان، فوق تخصص پرتو 
درماني، فوق تخصص درد و متخصصان راديولوژي و بي هوشي 
برنامه هاي جامع درمانيh حمايتي  را در اختيار كودكان مبتال 

به اين بيماري قرار می دهد. 

پزشـکان فوق تخصص اين بيمارستان با حضور فعال در 
عرصه تحقيقات و شركت در كنگره هاي متعدد علمي و 
ارتباط مداوم با مراكز درماني خارج از كشور، به روزترين و 
بهترين پروتکل هاي درماني موجود را در درمان كودكان 

مراجعه كننده به محک استفاده مي كنند. 

دكتر نغمه نيك طره از پزشكان بيمارستان فوق تخصصی محك
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سخنی با ياوران

مواجه شدن با اتفاق های ناخوشايند مانند فوت يكی از دوستان 
و آشنايان يكی از شرايط سخت و درد آوری است كه بر حسب 
مش��يت الهی همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه می شويم و 
تسليت گفتن در اين ش��رايط يكی از اقداماتی است كه بيشتر 
ما برای تس��لی دادن به نزديكان از آن اس��تفاده می كنيم. نماد 
همدردی محك كه تا كنون بيشتر با نام استند در جمع ياوران 
محك شناخته شده اس��ت يكی از روش های كمك به كودكان 
تحت حمايت محك اس��ت كه عالوه بر اين جنبه می تواند پيام 

تسليت ما را به نزديكان و بستگان برساند.
با استفاده از نماد همدردی محك می توانيم ضمن همراه شدن 
با كودكان محك در مسير س��خت درمان، پيام تسليت خود را 
ماندگار نموده و به نزديكان و بس��تگان اين پيام را منتقل كنيم 
كه در روزهای سخت راهی بهتر از همراه شدن با كودكان مبتال 
به سرطان كه شايد در سخت ترين روز های زندگی خود هستند 
نيافتي��م و اقدامات ماندگار را جايگزي��ن روش هايی نموديم كه 

عمری شايد در حد چند روز دارند.
همه ما اميدواريم كه همه ياوران و نيكوكاران محك هر چه كمتر 
در موقعيت از دست دادن يكی از عزيزان خود قرار گيرند و همواره 

زندگی سرشار از موفقيت و شادی پيش رو داشته باشند.
 حميد خانی
 مدير بخش جلب مشاركت های مردمی

برای سـفارش نمـاد همـدردی محک كه اخيـراً با 
توجه به نظرات و پيشـنهادات ياوران و نيکوكاران 
هميشگی محک با طراحی جديد در دسترس است، 
می توانيد بـا شـماره های 23501616، 23501717، 
23501088 تماس گرفته و درخواسـت خود را ارائه 
نماييد. همکاران بخش نماد همدردی پس از دريافت 
سفارش و انجام امور اداری نماد همدردی شما را در 
سـاعت و نشانی مورد نظر شما مستقر نموده و پس 

از اتمام مراسم آن را جمع آوری می نمايند.

نماد همـدردی محک، راهی برای همراه 
شدن با كودكان محک در روزهای سخت
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  آيا جمع آوری درهای بطری پالستيکی كه در شبکه هاي 
اجتماعي تبليغ مي شود ارتباطی با محک دارد؟

همانگونه كه درسايت رسمي محك نيز درج شده، اين كمپين 
با عنوان “جم��ع آوري درهاي بطري پالس��تيكي” ارتباطي با 
مح��ك ندارد. اين حركت ارزش��مند كه توس��ط بانوي جواني 
در ش��هر تبريز با پيوستن به يك كمپين جهاني كه هدف آن 
جمع آوري در بطري در جهت تأمين هزينه هاي خريد صندلي 
چرخدار براي معلولين نيازمند بوده است را تحسين مي كنيم و 
يادآور مي شويم كه آثار مادي و معنوي چنين اقدام ارزشمندي 
را تنه��ا متعلق به گروه فوق دانس��ته و ضمن احترام به حقوق 
معنوی اين اقدام از تمامی نيكوكاران و خيرين دعوت می كنيم 
كه درهای بطري پالستيكی جمع آوری شده و كمك های خود 
در اين خصوص را به مراكزی كه از طريق رسانه ها و شبكه های 
اجتماعی اعالم ش��ده اس��ت، اهدا نماييد تا اين اقدام از هدف 

اصلی خود، منحرف نشود.
 آيا كاركنان محک به جز دفاتر جلب مشاركت و روش های 
كمک اعالم شـده در سايت، اقدام به جمع آوري كمک هاي 

مردمي درسطح معابر و مراكزعمومي نيز مي نمايند؟
محك تنها از طريق راه هاي اعالم ش��ده از طريق وب س��ايت 
مؤسس��ه و دفات��ر و باجه هاي اس��تان تهران و الب��رز اقدام به 
جم��ع آوري كمك هاي مردمي مي نماي��د و هيچگونه فعاليتي 
درخص��وص جمع آوري كم��ك از طريق حض��ور كاركنان يا 

داوطلبان خود در سطح معابر و مكان های عمومی ندارد. 

از ياوران درخواست مي شود درصورت مشاهده 
افـرادي كه بـا ايـن روش به نام مؤسسـه خيريه 
محـک اقدام بـه جمـع آوري كمـک مي كنند، 
مراتـب را جهت پيگيري به مراجع ذيربط قانونی 

اطالع دهند.

ياوران گرامی 
برای آگاهی از تمامی روش های كمک به كودكان 
مبتال به سرطان تحت حمايت محک و طرح هرگونه 
سوالی در خصوص روش های مشاركت در اين امر 

با شماره 23540-021 تماس حاصل فرماييد.
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نشانی دفـاتر و باجه های محک

شماره حساب هاي محک :
  بانک سپه جاري طالیي : 1351800087201             

  بانک تجارت : 72826000        
  بانک كشاورزي : 15437386

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

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

مح��ك پذي��رای كمک هـای نقـدی و غيرنقدی 
ي��اوران در كلي��ه دفات��ر و كمـک های نقـدی در 
باج��ه ها و پيش��خوان های اين مؤسس��ه می باش��د.




