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)آذر تا اسفند( 1394
نيکوكاری مردم ايران در جهان چهارم شد

افتتاح اولین بخش درد سرطان کودکان در خاورمیانه
بهبودی هزاران کودک بر شما مبارک

سـال نو مبارک

خبرنامـه



14 آذر - روز جهانی داوطلب

25 بهمن - روز پرستار 29 دی - روز جهانی هوای پاک

10 آذر - روز جهانی مبارزه با ایدز

مؤسسة خیرية محك در طول 24 سال فعالیت، همواره با تكیه بر دو اصل قدرشناسي و زيبايي شناسي، همسو 
با مناسبت هاي ملي و بین المللي مرتبط با حوزه فعالیت خود تالش کرده است، تا ضمن گرامیداشت 
اين مناسبت ها، نسبت به همه افراد، مؤسسات و سازمان هايي که براي تأمین سالمتي و رفاه بیشتر 

هم میهنان عزيزمان مي کوشند، ادای احترام نمايد.

نمونه هايی از اين طرح ها را در اين صفحه مشاهده می کنید. همچنین عالقه مندان می توانند با دنبال 
کردن وب سايت محك، تمامی طرح های مربوط به مناسبت های مختلف را مشاهده کنند.



خبرنامۀ محـک
  سردبير: فرخ اميرفريار

  مدير داخلي: صبا كامکار
  دبير تحريريه: الهام انصاری
  تحريريه: روابط عمومی محک

    همکار افتخاری: دكتر نغمه نيک طره 
  طراحی و صفحه آرايي: بهزاد انجالسی  

  تصويرسازي: سارا حسينخانی- نرگس كاشف
  ناظر چاپ: بهزاد انجالسی

  عکاس: فائزه سعيدی
  چاپ و ليتوگرافي: چاپ رواق/ 66649644

اين خبرنامه بر روي ســايت محک قابل 
مشاهده و ذخيره كردن است. صورت های 
مالی و گزارش بازرس و حسابرس مستقل بر 

روی وب سايت محک قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org

تعدادي از عکاســان داوطلب محک در 
اين خبرنامه همکاری داشته اند. همراهی 

ارزشمند ايشان را قدردانيم.

تعــدادي از كودكان محــک همکاران 
كوچک ايــن خبرنامه هســتند. از اين 

عزيزان سپاسگزاريم.

در  نســخه های چاپی خبرنامه منحصراً 
دفاتر محک توزيع می شود. 

شماره حساب هاي محك :
  بانك سپه جاري طالیي : 1351800087201             

  بانك تجارت : 72826000        
  بانك كشاورزي : 15437386

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

تمامی دســتگاه های خودپرداز بانك های ملی، 
صادرات، كشاورزی، مســکن و رفاه در سراسر 
كشور گزینه “ كمك به محك “ را دارا می باشند.
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ربع قرن
دارآباد ســر به فلك کشیده که همه خدامش فدايي هستند، 
چــه موظف يا داوطلب، آرام ندارند تا که آراِم جان هر پدر و 
مادر و هر کودک تب زده مبتال به ســرطان را تأمین کنند و 
به راســتي چونان چراغ دريايي در افق مه آلود شهرمان امید 
نجات را چشــمك مي زند. نجات نه فقــط از مرگ، بیماري 
يا درد، بل بیشــتر نجــات از تنهايي، بي کســي، نامردمي و 
نامهرباني ها، چرا که مســتندي اســت ناب بر ظرفیت خوب 
بــودِن ما مــردم در جهاني که خودمان و ديگــران اصرار بر 
خوب نبودن ما دارند، اصرار بر فراموش شدن همه ارزش ها و 
آداب و سنن مؤکد بر خیرخواهي و خیرانديشي دارند، اصرار 
بر وارونه شــدن زمانه دارند، محك تبلوري از توان بي انتهاي 
مردم ما براي خوبیســت، آنچنان که هرگاه میهماني از وراي 
مرزها را فرصت ديدار از اين معبد عشــق دست داده نه تنها 
اعجاب و تحســین بلكه تغییر باورهايش را نســبت به آنچه 
در ســال هاي اخیر راجع به مردم و میهن ما شنیده است را 

تأکید مي کند.
امروز در آســتانه ربع قرن دوم زندگي محك ضمن تواضع و 
تكريم نسبت به همه آنان که آرزومندي مرا به حديث امكان 
تبديل کردند به درگاه ايزد مهرآفرين متوســل مي شوم تا ما 
را به آن آگاهي الزم برساند تا توان کشیدن بار منت مردم را 
داشــته و نگذاريم خاشاکي بلور اعتماد و مهر آنان را خدشه 
اندازد تا بتوانیم به همین بالندگي امروز در پايان ربع قـــرن 
دوم نـــیز )نیم قرن محك( به يكديگر تهنیت بگويیم. آنچه 
براي آن روز در سر سودا مي کنیم رسیدن شرايطي است که 
محك با توجه به امكانات خود نه تنها در ارتباط با حمايت و 
درمان، بلكه در زمینه تحقیقات بومي سرطان اطفال در ايران 
و منطقه نیز دستاورد داشــته باشد. به امید آن روز با ايمان 

دست در دست هم پیش مي رويم.

  سعیده قدس

قديم هــا وقتي واژه »ربع قرن« را مي شــنیدم تصور ابعادش 
براي ذهنم آســان نبود، امروز اما مي دانم انگاري ديروز بود و 

باز انگاري زمان نوح بود.
انــگاري ديروز بود که با ياران گرد هم مي نشســتیم و چاره 

مي انديشیديم فردا را!
باز انگاري زمان نوح بود که پدر غیور عشــايري ايل و چادر و 
گله را فراموش کرده و پســر مبتاليش را بر دوش کشیده و 
به شــهر بي ترحم ما آمده در سوداي نجات و حتي اگر طاقت 
تحقیــر، غربت، ظاهر، زبان و دســت هاي ترک خورده اش را 
بر خود هموار کرده، در وانفســاي دربِدري از اين بیمارستان 
به آن يك، از اين آزمايشــگاه بــه آن تصويربرداري، ديگر اما 
آهیش در بســاط نمانده که زنده ماندن پسر را باز هم اصرار 
کنــد. پس دلبند نیمه جانش را بــه دوش انداخته و باز پس 

مي گردد با کوله باري از خشم، يأس و حقارت.
يا آن مــادر بلوچ نشســته در کنار دِر بیمارســتان. خلخال 
نقره اش را، تنها دارايیش و يادگار مادر را در دســت گرفته و 
براي فروش به هر رهگذري التماس مي کند تا شــايد باز هم 
امیدي براي پرداخت هزينــه داروهاي گران قیمت فرزندش 

پیدا شود.
مي توان گفت باور کردني نیست، لیكن همین نظاره ها بودند 
که بذرافشان کوير خشك و خالي ذهنم شدند. حال که بیست 
و پنج ســال از آن روزها مي گذرد، خیلي دور، خیلي نزديك، 
باور آنچه پیش از اين بود ديگر براي خودم نیز آسان نیست.

امروز به يمن همت خوبــان اين مرز و بوم، کاخي به بلنداي 
عشق، عشــق بي انتظار انسان به انسان، باالي تپه هاي زيباي 
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ممکن است اين محورهاي 9 گانه را معرفي كنيد.
اين محورها عبارتند از:

1.  حاکمیت شرکتي
2. چارچوب استراتژيك 

3. مديريت صداقت
4. ارتباطات

5. منابع انساني
6. جلب مشارکت و سیاست هاي تخصیص و کنترل منابع

7. نظارت بر عملیات 
8. نظارت بر خروجي ها

9. بهبود مستمر

مميزي يک سازمان مردم نهاد در اين 9 محور چگونه 
انجام مي شود؟

همانطور که در باال توضیح داده شد اين 9 محور 102 آيتم 
را شــامل مي شــوند که در هر يــك از آن آيتم ها، چنانچه 
سازمان تاکنون به آن فكر نكرده باشد، امتیاز صفر دريافت 
مي کند، چنانچه به آن فكر کرده باشــد، اما آن را مســتند 
نكرده باشــد امتیاز يــك دريافت مي کنــد، چنانچه آن را 
مستند کرده باشــد، امتیاز 2 و چنانچه اقدامات اجرايي در 
آن موضوع را براســاس دستورالعمل مســتند انجام دهند، 
امتیاز 3 دريافت خواهد نمود. ضمن آنكه 9 بند از اين 102 
آيتم مواردي هســتند که در صورت دريافت امتیاز صفر يا 
 )Major Non-Conformity( يك، عدم تطابق کلــي
ايجاد مي شــود که به عدم دريافت گواهینامه منجر خواهد 
شــد. در صورتي کــه نتیجه ممیزي اين آيتم ها بر اســاس 
جدول امتیازدهي اســتاندارد به کسب امتیاز 70 درصد يا 
باالتري منجر گردد و موارد عدم انطباق کلي وجود نداشته 
باشد، سازمان مورد ممیزي گواهینامه استاندارد را دريافت 

خواهد نمود. 

با مديرعامل  در شــماره 60 خبرنامه، در نشســتی 
سازمان هاي  گزارش دهي  به  محک  خيريه  مؤسســه 
مردم نهاد پرداختيم و پيشنهاد شد تا در شماره آينده 
به توضيح استانداردهايي كه محک خود را در معرض 
آن قرارداده، پرداخته  شــود. در فاصله انتشار شماره 
60 تا 61، مؤسســه محک به عنوان چهارمين مؤسسه 
مردم نهاد در بين 299 مؤسســه در جهان شــناخته 
شــد. با توجه به روند مطالب در اين شماره به بررسي 

استاندارد NGO Benchmarking مي پردازيم.

در شــماره قبل به خوانندگان قول داديم كه در اين 
شــماره به توضيح اســتانداردهاي بين المللي حاكم 
بر عملکرد ســازمان هاي مردم نهاد و شاخص هاي آن 
بپردازيم. توصيه مي كنم كه اين مصاحبه را به بررسي 
استاندارد NGO Benchmarking تخصيص دهيم. 

با ســالم به خوانندگان ارجمنــد خبرنامه محك و همچنین 
همه اعضاء خانواده بزرگ محك و خانواده بزرگ تر نیكوکاري 
کشور و ضمن تشكر از تعقیب موضوع توسط شما، در مقدمه 
 NGO Benchmarking بايد توضیح دهم که استاندارد
توسط شرکت بازررسي بین  المللي SGS که بالغ بر 120 سال 
قدمت دارد، تعريف شــده است. مبناي تعريف اين استاندارد 
بررسي عملكرد 25 سازمان غیردولتي بزرگ بین المللي بوده 
است که به شناسايي 102 آيتم در 9 محور منجر شده است. 

بررسي استاندارد
NGO Benchmarking
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مربوط به برنامه ريزي اســت. اين آيتــم کنترل مي کند که 
»آيا ســازمان يك دســتورالعمل مكتوب براي تبديل اهداف 
اســتراتژيك به اهداف عملیاتي و تعريف برنامه هاي عملیاتي 

که منجر به تحقق اهداف عملیاتي خواهد شد دارد؟« 

اجازه دهيد مــن در اينجا در نقش مميز قرار بگيرم و 
از شما ســوال كنم آيا در محک چنين دستورالعملي 

وجود دارد؟

بله اين دســتورالعمل از سال 1385 در مؤسسه محك وجود 
دارد که نحوه تدوين برنامه اســتراتژيك، تدوين برنامه هاي 
عملیاتي بودجه منبعث از برنامه اســتراتژيك و هدف گذاري 
آنها را به روشــني توضیح مي دهد و اين دستورالعمل از آن 
ســال تاکنون چندين بار براساس رويه جاري بهبود مستمر 
اصالح گرديده و ويرايش هاي جديد از آن منجر شــده است. 
برنامه استراتژيك 1390-1386 و 1396-1391 و همچنین 
5 برنامه عملیاتي منبعث از اين برنامه را بررسي و بودجه هاي 
ناظر بر آنها براساس همین دستورالعمل تدوين گرديده است. 

برداشت من از توضيحات شما اين است كه محک در 
اين آيتم امتياز 3 را دريافت نموده است.

بله. البته در اولین ممیزي محك که در سال 1385 انجام شده 
است به دلیل وجود دســتورالعمل و عدم انجام اقدام اجرايي 
امتیاز محك در اين آيتم 2 بوده اســت، اما از ممیزي دوم به 
بعد اين امتیاز 3 بوده اســت که تا ممیزي هفتم که در بهمن 
ماه سال 94 انجام شده است هم اين امتیاز حفظ شده است. 

يعني اين امکان وجود دارد كه ســازماني كه در يک 
آيتم امتياز 3 كســب نموده اســت در مميزي بعدي 

امتيازش در آن آيتم تنزل كند؟

آيا مي توانيد در يک جمله بيــان كنيد كه دريافت اين 
گواهينامه توسط يک سازمان مردم نهاد به چه معني است؟

دريافت گواهینامه که به معني اخذ حداقل 70 درصد امتیاز و 
عدم وجود عدم انطباق هاي کلي است، نشان دهنده آن است 
که »اين ســازمان مردم نهاد در مقايسه با بهترين شیوه هاي 
کاري توصیه شــده براي اداره سازمان هاي مردم نهاد از درجه 
تطابق مناسبي برخوردار است يا به بیان ديگر حداقل الزامات 

اداره براساس بهترين شیوه هاي کاري را رعايت مي کند.«

براســاس تعريفي كه شما ارائه نموديد اخذ امتيازهاي 
باالتر به معني تطابق بيشــتر عملکرد ســازمان در 

مقايسه با بهترين شيوه هاي كاري مي باشد. 

نتیجه گیري شما کامال صحیح است. 

 NGO Benchmarking آيا اخذ گواهينامه استاندارد
به معني آن است كه اين ســازمان همواره در انطباق با 

بهترين شيوه هاي كاري قرار خواهد داشت؟ 

بر اساس تعريف استاندارد چنانچه يك سازمان مردم نهاد موفق 
به اخذ امتیاز 70 تا 85 درصد شود گواهینامه آن 12 ماه اعتبار 
خواهد داشــت و با کسب امتیاز باالتر از 85 درصد، گواهینامه 
اخذ شــده به مدت 18 ماه اعتبار خواهد داشــت. لذا دريافت 
گواهینامــه در يك دوره الزاما به معني تائید انطباق عملكرد با 

بهترين شیوه هاي کاري در طول دوره عمر سازمان نمي باشد.

ممکن اســت به عنــوان نمونه به يک آيتــم از اين 
استاندارد اشاره نماييد.

به عنوان مثال يكي از آيتم ها در محور »چارچوب استراتژيك« 
5
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آيا اين روند صعودي امتيازها حاصل برنامه ريزي براي 
اخذ آنها بوده است؟

من جمله شما را بدين شــكل تصحیح مي کنم: »اين روند 
صعودي را حاصل برنامه ريزي بلندمدت سازمان براي 
انطباق بيش از پيش خود با بهترين شــيوه هاي كاري 
ســازمان هاي مردم نهاد كه براســاس يک استاندارد 
بين المللي« بوده اســت که يكي از آثــار جانبي آن روند 

صعودي امتیازات اخذ شده از اين ممیزي ها است. 

ببخشيد من متوجه تفاوت اين دو برداشت نشدم.

تفاوت اين دو برداشت در تفاوت هدف اصلي به هدف فرعي 
است. بهبود عملكرد براساس انطباق بیشتر با استاندارد هدف 
اولیه ســازمان بوده است که مؤسسه محك در يك دوره 10 
ســاله، آن را دنبال نموده است و کسب امتیازهايي که روند 

صعودي دارند دستاورد جانبي تحقق اين هدف بوده است.

ممکن است نحوه برنامه ريزي براي تحقق هدف فوق را 
براي خوانندگان ما توضيح دهيد.

پس از هر دوره ممیزي محك توســط شرکت SGS گزارش 
تحلیلي آن شــرکت که حاوي موارد نامنطبق و توصیه هاي 
اجرايي براي برطرف کردن آنها بوده اســت دريافت گرديده 
و رفــع موارد نامنطبق در برنامه اجرايــي مدير مربوطه قرار 
گرفته اســت. پس پیشرفت اين موضوع در دوره هاي 3 ماهه 
پايش می شود تا از بهبود عملكرد در جهت انطباق با استاندارد 

مطمئن شويم. 

آيا آمار و ارقامي در مورد تعداد سازمان هايي كه تحت 
مميزي قرار گرفته اند و نتيجه آنها وجود دارد؟

بله اين امكان وجود دارد. روند ممیزي بدين شــكل اســت 
کــه در ممیزي دوم به بعد ممیز ابتدا به بررســي آيتم هايي 
مي پردازد که در ممیزي قبلي به ترتیب امتیازهاي صفر، يك 
يا دو داشــته اند و ســپس به صورت تصادفي به بررسي چند 
آيتم که امتیاز 3 داشــته اند مي پردازند تــا از تداوم عملكرد 

براساس دستورالعمل هاي مدون مطمئن شوند.

در توضيحات خود اشاره به هفتمين مميزي محک در 
سال 94 داشتيد آيا محک به طور مستمر اين مميزي 

را انجام مي دهد؟

همانطور کــه در مصاحبه قبلي خدمت شــما توضیح دادم، 
اطمینان از صحت عملكرد ســازمان در انطباق با شیوه هاي 
استانداردها، مشي مديريت در مؤسسه محك مي باشد، از اين 
رو مؤسسه محك از ســال 1385 که اولین ممیزي را انجام 
داده است تا کنون به طور مستمر و به شكل داوطلبانه خود را 
در معرض ممیزي استاندارد NGO قرار داده است. دوره هاي 
ممیزي مطابق با امتیازهاي کســب شــده در هر دوره شامل 

دوره هاي 12 ماهه و دوره هاي 18 ماهه بوده است.

دوره هاي 18 ماهه اخذ امتیاز باالتر از 85 درصد بوده است
مؤسســه محك در چهارمین ممیزي SGS در ســال 1388 
موفق به اخذ امتیاز 85/5 درصد شــد که از اين دوره به بعد 

اعتبار گواهینامه آن 18 ماهه بوده است.

آيا اين روند در مميزي هاي بعدي هم ادامه پيدا كرده است؟

بلــي امتیاز محك در ممیزي پنجم در ســال 1390 معادل 
91/1 درصد، در ممیزي ششــم در سال 1392 معادل 92/4 
درصد و در ممیزي هفتم در سال 1394 معادل 95/7 درصد 

بوده است. 
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الزم مي دانم تاکیــد و تصريح کنم که رتبه چهارم در جهان 
نه موفقیت محك بلكه موفقیــت جامعه نیكوکاري و جامعه 
مدنی ايران بوده اســت، اين جايگاه نشــان دهنده ظرفیت 
عظیم موجود در جامعه مدني ايران اســت که امیدواريم در 
توســعه آينده کشور عزيزمان در کنار ظرفیت هاي اقتصادي، 

صنعتي و فرهنگي به اين ظرفیت عظیم هم توجه شود.

شرکت SGS پس از انجام هر دوره ممیزي بنا بر درخواست 
ســازمان مردم نهاد ممیزي شــده گزارشــي تحــت عنوان 
Benchmark of Benchmarks را در اختیار آن سازمان 
قرار مي دهد. اين گزارش نشــان مي دهد که تا آن تاريخ چند 
ســازمان تحت ممیزي قرار گرفته اند و جايگاه سازمان مورد 
ممیزي در بین آنها چگونه اســت. براســاس آخرين گزارش 
دريافتي از اين شرکت، که در ژانويه 2016 و پس از هفتمین 
ممیزي محك میســر شده است، تاکنون 299 سازمان مردم 
نهاد در جهان مورد ممیزي قرار گرفته اند که 158 ســازمان 
از آمريــكا، 23 ســازمان از اروپا و 118 ســازمان از آفريقا و 
آســیا بوده اند. در اين بین 100 سازمان ممیزي مجدد انجام 
داده اند که 153 سازمان از 299 سازمان ممیزي شده موفق 

به دريافت گواهینامه شده اند. 

آيا رتبه محک در اين گزارش مشخص شده است؟

مؤسسه محك در ژانويه 2016 در بین 299 سازمان در سطح 
جهان حائز رتبه چهارم بوده است.

آيا پنج سال پيش دستيابي به اين جايگاه براي محک 
قابل تصور بوده است؟

محک ســازمان همت های بلنــد و آرزوهاي بزرگ 
اســت و به همين دليل در دومين برنامه استراتژيک 
بين سازمان هاي  پنجم در  به جايگاه  محک دستيابي 
مردم نهاد جهان در چشــم انــداز محک قرار گرفته 
اســت كه امروز اين آرزوي بزرگ با كســب جايگاه 

چهارم تحقق يافت. 

با تشکر از شركت شما در اين مصاحبه، آيا نکته پاياني 
براي طرح داريد.

بررسي استاندارد

NGO Benchmarking 
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نيکوكـاری مردم ايـران در جهـان چهـارم شد

بيانيه چشم انداز محک تحقق يافت
مؤسسه خیريه محك با کسب امتیاز 95.5 درصد، در هفتمین ممیزي استاندارد بین المللي NGO Benchmarking، شرکت 

بازرسي بین المللي SGS حائز رتبه چهارم در بین 299 سازمان غیردولتي در جهان گرديد.
از آنجا که در اين میان 158 ســازمان در آمريكا و 23 ســازمان در اروپا قرار دارند، کســب رتبه چهارم حاکي از انطباق عملكرد 
مؤسسه محك به عنوان يك سازمان ايراني با بهترين شیوه هاي کاري تعريف شده در استاندارد جهاني مي باشد. کسب مدال طالي 
انجمن بین المللي مديريت پروژه در ســال 2015 و کســب رتبه چهارم جهان در ســال 2016 افتخار بزرگي براي جامعه مدني و 

سازمان هاي غیردولتي ايران است که حاکي از ظرفیت اجتماعي عظیم موجود در کشور عزيزمان مي باشد.
کسب اين موفقیت که نشان از اثربخشي حمايت هاي شما از کودکان مبتال به سرطان است را تبريك مي گويیم.

95.5

خبر ويژه
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اخـبار
فرزندان محک در دنيای بازی

عليرضا حقيقی به احترام هادی نوروزی به ديدار كودكان محک آمد
موزه كاخ گلستان ميزبان كودكان محک 

يار مهربان، مهمان هميشگی كودكان محک
حضور مديرعامل محک در مراسم بزرگداشت هفتادمين سالگرد تأسيس 

سازمان ملل
اولين نشست گروه داوطلبان والدين كودكان مبتال به سرطان

رنگ های كودكانه با همت بلند داوطلبان بر ديوارهای محک
جشن يلدا در جشنواره غذايی محک

ارائه تجربه محک در كنفرانس ساالنه تبادل تجربيات سازمان های بيمار محور
جشن كودكان بهبود يافته از سرطان در محک برگزار شد
حضور محک در سيزدهمين كنفرانس بين المللی مديريت

اهدای نشان كيفيت و لوح سپاس به مديرعامل محک
افتتاح دفتر جلب مشاركت مدنی

مسابقه عکاسی برای فرزندان محک



10

اخبار

فرزندان محک در دنيای بازی

کودکان محك همراه با خانواده هايشان به کلبه شادي رفتند و 
يك روز پر از بازی و شادی و هیجان را سپري کردند. هر يك 
از کودکان وســیله اي را انتخاب مي کردند و در دنیاي کودکي 
خود غرق مي شــدند. آنها از اينكه از محیط بیمارستان بیرون 
آمده بودند و در کنار دوستانشــان بازي مي کردند خوشحال 

بودند و لبخند رضايت در چهره همه آنها ديده مي شد.
 کودکان مبتال به ســرطان و خانواده آن ها به دلیل تمرکز بر 
مراحل درمان گاه فرصت کمتری برای تفريح و گذراندن اوقات 
فراغت در کنار هم را دارند. به همین دلیل چنین برنامه هايی 
فرصتی می شــود تا دوباره در کنار يكديگر معنای خانواده را 
دريابنــد و لحظات بی دغدغه با هم بــودن را تجربه کنند و با 

اشتیاق و انرژی بیشتری مراحل درمانی را پی گیرند. 
بخــش خدمــات حمايتــي مؤسســه خیريه محــك تالش 
دارد با ايجاد فضايي شــاد براي کودکان مبتال به ســرطان و 
خانواده هايشان مسیر درمانشــان را هموارتر سازد تا کودکان 
دنیــاي کودکي خود را فراموش نكنند و با امید بیشــتري به 
مبارزه با ســرطان بپردازند. به همیــن منظور بخش خدمات 
حمايتي به مناسبت هاي مختلف برنامه هايي را تدارک مي بیند 
تا کودکان و خانواده هايشــان از فضاي بیماري به دور باشند و 

لحظاتي شاد را در کنار هم بگذرانند.
امیدواريم بتوانیم در کنار يكديگر جشن خداحافظي جهان با 
سرطان را در يك روز شاد بر پا کنیم و کودکان سرزمین مان را  

برای همیشه سالمت و شاداب ببینیم.
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عليرضا حقيقی به احترام هادی نوروزی
به ديدار كودكان محک آمد

علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی فوتبال ايران روز شــنبه 23 
آبان مــاه 1394در محك حضور يافت و بــا کودکان مبتال به 
سرطان تحت حمايت اين مؤسسه و خانواده های آنان ديدار کرد.
حقیقي با کودکان مبتال به سرطان و خانواده هاي آن ها که در 
اقامتگاه و بخش های درمانی بیمارســتان فوق تخصصی محك 
حضور داشــتند ديداری صمیمی داشــت و 24 عدد پیراهن 
شــماره 24 را به يــاد زنده ياد هادي نــوروزي، کاپیتان فقید 
پرسپولیس با امضاي بازيكنان اين تیم به کودکان محك اهدا 
کرد. او در اين بازديد اعالم کرد که به علت مشــغولیت کاری 
در حال حاضر در خارج از کشور سكونت دارد اما هر گاه که به 

ايران باز  می گردد به ديدار کودکان محك می آيد.
حقیقي که خود از همراهان کودکان مبتال به ســرطان محك 
است، پیشتر نیز پس از جام جهانی 2014 برزيل به محك آمده 
بود و در مســابقه اي سرشار از نوعدوستی دروازه خود را به روی 
قهرمانان کوچك مبارزه با سرطان گشود. حقیقی جويای حال 
کودکانی بود که در ديدارهای پیشین خود با آنها آشنا شده بود 

و از شنیدن خبر بهبودی برخی از آنها بسیار خوشحال شد.
کودکان محك مدالی را که توســط مادرانشان بافته شده بود 
بــه دروازه بان تیم ملــی تقديم کردند. حقیقــی اين هديه را 

ارزشمندترين هديه ای که تاکنون دريافت کرده دانست.
علیرضا حقیقی ضمن اشاره به اين نكته که تا شب گذشته در 
صفحه اينســتاگرام خود تنها محك را دنبال می کرده عنوان 
کرد که از شب گذشته صفحه اينستاگرام پسر هادی نوروزی 

را نیز دنبال می کند.
دروازه بــان تیم ملی اين بار نیز به محك آمد تا حرف تازه اي 
را با تماشــاگران و هواداران فوتبال مطــرح کند. حقیقی از 
همه فوتبال دوســتان درخواســت کرد تا کمك های خود را 
از روش هايی که اين مؤسســه برای جلب مشــارکت معرفی 
می کنــد به کودکان مبتال به ســرطان اهدا کنند و با حضور 
خود کاری کنند تا اين قهرمانان کوچك از دروازه ســالمتی 

خود قهرمانانه محافظت کنند.
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کودکان محك و خانواده آن ها مهمان برنامه »گلستان کودک« 
در کاخ گلستان بودند. مجموعه کاخ موزه گلستان اين برنامه 
را براي آشــنايي کودکان با میراث فرهنگي و تاريخي ايران، 

در فضايي شاد و کودکانه ترتیب داد.

کودکاني کــه در اقامتگاه محك به همراه خانواده هايشــان 
اقامت دارند با هماهنگي بخــش خدمات حمايتي محك به 
کاخ گلســتان رفتند و پس از بازديد از فضــاي اين کاخ به 
همراه والدين خود به تماشــاي نمايش عروسكي نشستند و 
به قصه هاي آموزشي و شادي که ترتیب داده شده بود گوش 
کردند. در ادامه اين برنامه کودکان در کارگاه هاي آموزشي با 
نقوش قاجاري، مرمت سفال و کتابت آشنا و از اينكه در اين 

برنامه کارهاي جديدي انجام دادند، هیجان زده شدند.

ضمن قدرداني از سازمان هايي که براي آموزش دانش، تاريخ 
و فرهنگ به کودکان اين مرز و بوم تالش مي کنند، امیدواريم 
همراه شما ياوران با توسعه خدمات حمايتي و درماني با هدف 
افزايش رفاه و آرامش بتوانیم روزهاي شاد و به يادماندني تري 

براي کودکان و خانواده هاي آنان فراهم کنیم.

موزه كاخ گلستان
ميزبان كودكان محک
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همزمــان با هفته کتــاب و کتابخواني، جشــن کتاب براي 
کودکان مبتال به ســرطان در بیمارستان محك برگزار شد. 
در ايــن روز ترالي کتاب محك همراه با گروه موســیقي به 
بخش هاي مختلف بیمارســتان رفتند و بــه کودکان محك 

کتاب هديه دادند.
ترالی بــرای کودکانی که به هر دلیلی روزهايشــان را روی 
تخت  بیمارستان ها ســپری می کنند واژه ای است مترادف با 
دارو؛ در محك اما به واســطه عشــق انسان های نیك انديش 
مفهوم ترالي نیز مانند بســیاري ديگر از اتفاقات تغییر کرده 
اســت. برای کودکان محك، ترالی چرخی است که صبح ها 

برای سالمتی شان دارو می  آورد. اکنون در کنار ترالی دارو هر 
هفته ترالی کتاب با شكلي آراسته و جذاب برای کودکی شان 
کتاب های کودکانه به همراه دارد. داوطلبان محك ترالي کتاب 
را نه تنها در هفته کتاب بلكه در تمام طول سال با کتاب هاي 
متنوع به اتاق هاي بســتري مي  برند و هــر کودک مي تواند 
کتــاب مورد عالقه خود را براي خواندن انتخاب کند. قصه ها 
با درس هاي آموزنده زندگي در روزهايي که کودکان مبتال به 
سرطان براي شكســت بیماري شان تالش مي کنند، به آن ها 
انگیزه و امید ســالمتي مي دهند و آن هــا را براي پذيرفتن 

نقش هاي تأثیرگذاِر زندگي اجتماعي آينده آماده مي کنند.

يار مهربان
مهمان هميشگي كودكان محک
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حضور مديرعامل محک در مراسم بزرگداشت 
هفتادمين سالگرد تأسيس سازمان ملل

مراســم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تأسیس ســازمان ملل متحد با همكاري وزارت امور خارجه و دفتر اين سازمان در ايران در 
مجموعه مرکز آموزش و پژوهش هاي بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در اين مراسم آراسب احمديان مدير عامل محك، به عنوان نماينده يكي از مؤسسات مردم نهاد فعال در ايران شرکت کرد. 
گري لويیس نماينده ســازمان ملل در ايران، يان الیاسون قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد و سّید عباس عراقچي معاون امور 
حقوقي و بین المللي وزير امور خارجه از حاضران در اين جلســه بودند. در حاشــیه اين نشســت، نمايشگاه عكس  و اسناد تاريخي 

مربوط به همكاري ايران و سازمان ملل افتتاح شد.
در هفتادمین ســالگرد تأســیس ســازمان ملل، در اقدامي جهاني نماد آبي رنگ صلح اين ســازمان بر نماهاي شهري مطرح در 

کشورهاي مختلف به نمايش درآمد که در تهران اين نماد روي برج میالد و پل طبیعت ديده شد.
 محك در کنار مأموريت اصلی خود که حمايت همه جانبه از کودکان مبتال به ســرطان اســت، همواره با مؤسســات مردم نهاد و 
سازمان هايی که در زمینه امور خیريه و حمايتی در عرصه ملي و بین المللي فعالیت می کنند تعامل دارد و امیدوار است با گسترش 

اين همكاري ها هر روز خدمات جامع و تخصصی تری به کودکان مبتال به سرطان ارائه نمايد.
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اولین جلسه گروه داوطلبان والدين کودکان محك با همكاري 
بخش خدمــات حمايتي و حضور دکتر گريلینــد بُوده عضو 
هیأت رئیسه کنفدراسیون بین المللی والدين کودکان مبتال به 
ســرطان )ICCCPO( و پرفسور اُدو بُوده، متخصص خون و 
سرطان اطفال و رئیس سابق بخش سرطان اطفال دانشگاه بُن، 

سه شنبه 5  آبان ماه 1394 برگزار شد. 
در اين جلسه تجربیات فعالیت  گروه والدين در مؤسسه حمايت 
از کــودکان مبتال به ســرطان بُن در آلمان توســط مهمانان 

خارجی محك توضیح داده شد و به سؤاالت حاضران در جلسه 
در خصوص مســائل مورد توجه والديني کــه فرزند مبتال به 

سرطان دارند، پاسخ دادند.
بخــش خدمات حمايتي مؤسســه خیريه محــك به منظور 
کاهش اضطراب و نگراني والديني که به تازگي متوجه بیماري 
فرزندشــان شــده اند، فعالیت هاي گروه درماني را در ســطح 
بیمارستان هاي تهران انجام مي دهد و گروه داوطلبان والدين 
کودکان محك تاکنون در دو جلســه گروه درماني در ســاير 

بیمارستان ها همراه با مددکاران محك حضور يافته اند.
 

گروه داوطلبان والدين؛ مشاورانی هم دل و هم دغدغه در 
كنار كارشناسان خدمات حمايتی محک

گروه داوطلبان والدين کودکان مبتال به سرطان در محك که 
تا امروز با عنوان انجمن والدين فعالیت اندکي داشت اکنون با 
تمرکز بیشتر برای بهینه سازی زندگی کودکان و خانواده های 
آنان و در جهت بهبود ارتباط بین والدين و گروه های درمانی و 
حمايتی تشكیل شده است. اين گروه با حضور والديني تشكیل 
شده که فرزند مبتال به سرطان داشــته اند و اينك داوطلبانه 
مي خواهند تا تجربیاتشان را در اختیار خانواده هايي قرار دهند 
که به تازگي با بیماري ســرطان فرزندشان مواجه شده اند. با 
همیاري و کمك اين گــروه، والديني که با اضطراب اولیه در 
مواجهه با بیماری فرزندشان قرار دارند مي توانند بر نگراني هاي 
خود غلبه کنند و با توان بیشــتري در کنار فرزندشان استوار 
براي مبارزه با سرطان بايستند. اين گروه که خود اين شرايط 
را پیش از اين تجربه کرده اند، مي توانند همكاري اثربخشي با 

مددکاران و روانشناسان واحد خدمات حمايتي داشته باشد.
امیــد داريم با تــداوم همكاري گــروه داوطلبــان والدين با 
متخصصان بتوانیم شرايط مناسب تري براي حمايت از والدين 

در طول مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان فراهم کنیم.

اولين نشست گروه داوطلبان والدين 
كودكان مبتال به سرطان
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رنگ های كودكانه با همت بلند داوطلبان
بر ديوارهای محک

در روز جهاني داوطلب با همراهي داوطلبانمان نقش هايی کودکانه 
را بر ديوارهاي محك ترسیم کرديم. اين تابلوهاي نقاشي را يكي 

از داوطلبان محك با کمك کودکان حامي محك کشیده اند.
اکنــون کــه از راهروهای بیمارســتان محك می گذريــم به ياد 
می آوريم که حضور داوطلبان هر روز اتفاقات زيبايي را در محك 
رقم مي زند. قدردان حضور داوطلبانی هستیم که وقت و تخصص 
ارزشمند خود را در مسیر حمايت همه جانبه از کودکان مبتال به 

سرطان صرف مي کنند.
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جشن يلدا 
در جشنواره مواد غذايي محک

مؤسسه محک در آخرين پنج شنبه و جمعه پاييز 1394 
با حضور 3 هزار نفر از يــاوران و فعاليت 500 نيروي 
داوطلب، جشنواره مواد غذايي خود را برگزار كرد. در 
اين جشنواره كه با مشاركت همراهان در روزهاي 26 و 
27 آذر ماه برگزار شد، 4/782/581/238 ريال تأمين 
اين عوايد صرف هزينه های حمايت  شــد كه تمامي 
همه جانبه درماني و رفاهي از كودكان مبتال به سرطان 

مي شود.
 

يلدا در محک 
داوطلبان پرمهر محك که برگزاري جشن را برعهده داشتند، 
چند روز از وقت ارزشمند خود را صرف آراستن و آماده سازي 
غرفه هاي جشــنواره مــواد غذايي کردند تــا در کنار ياوران 
همیشــگي به ياري کــودکان مبتال به ســرطان بیايند. انار، 
هندوانه، آجیل و شیريني را چیدند، ديوان حافظ را در غرفه 
يلدا گذاشتند و بازارچه را براي حضور اعضاي خانواده بزرگ 
محك مهیا کردند. نیكوکاران نیز با حضور در اين جشــنواره 
حس همدلي و نوع دوستي را به شب يلدايشان گره زدند و آرزو 

کردند تا کودکان در سالمت زير سقف خانه هايشان باشند.
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حضور نيکوكاران در روزهاي برفي دارآباد
عشق و مهر حامیان نیكوکار کودکان مبتال به سرطان سبب 
شــد تا در 2 روز بازار، بلوار محك در دارآباد شاهد رفت و 
آمد ياوران همیشــگي باشــد. ياوراني که کوچك و بزرگ، 
پیــر و جــوان، زن و مرد با قدم هاي اســتوار و بــا امید به 
بهبود کودکان زير سقف مـــحك گرد هم آمدند. آنـــها در 
روزهـاي برفي آخر پايیز آمدند و با حضور خود به کودکان 
مـــحك دلگرمــي بخشــیدند؛ کودکي به ســمت مادرش 
مي دويـــد تا قلك تازه اش را با پـول توجیبي امـروزش پر 
کند. مـادر بزرگي عـــصازنان تمام غـرفه ها را مـي چرخید 
تا ســفره يلداي امســالش را با مهر به کودکان محك گره 
بزند. داوطلبان مددکاري غذاهاي خود را به چاشــني عشق 
آمیختــه بودنــد و در غرفه عرضه مي کردنــد. ياوري حلقه 
خود که يادمان زندگي عاشــقانه اش اســت را براي حمايت 

از فرزندان محك هديه داد. 
 

عوايد جشنواره مواد غذايي محک
اين جشــنواره با حمايت مالی شــرکت های همتك پالست، 
روزانه، سینره، فرمند، بیشل، برناکو، پروچستا برگزار شد که 

نیت انسان دوستانه ايشان را ارج می نهیم. 
با مشارکت همراهان، مبلغ 4,782,581,238 ريال تأمین شد 
کــه کلیه اين عوايد صرف هزينه هــاي دارو و درمان کودکان 

مبتال به سرطان خواهد شد.
با توجه به اينكــه فعالیت هاي برگــزاري بازارهاي محك با 
مشــارکت داوطلبان انجام مي شود و غرفه ها عوايد خود را به 
محك اهدا مي کنند، هزينه برگزاری بازارها اندک است. با اين 
وجود به منظور عمل به اصل شفافیت که از اهداف همیشگی 
اين ســازمان است عوايد خالص جشنواره مواد غذايي محك 
پس از محاســبه دقیق هزينه های برگزاری متعاقباً از طريق 

وبسايت محك اعالم خواهد شد.
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ارائه تجربه محک در كنفرانس ساالنه 
تبادل تجربيات سازمان های بيمار محور

مؤسســه محــك در کنفرانــس ســاالنه تبــادل تجربیات 
ســازمان های بیمارمحور سال 2015 تجربه خود را با عنوان 
 »Collaboration & Partnership in International
»Organizations معرفــی نمــود که به دلیــل نوآوری و 
جذابیت آن در ســطح بین المللی، جهت ارائه در سالن اصلی 

کنفرانس پذيرفته شد.
محك برای دومین بار در اين کنفرانس که با حمايت شرکت 
دارويی ROCHE هر ســال در يك کشور برگزار می شود، 

حضــور يافت. اين کنفرانــس که امســال 30 نوامبر و اول 
دسامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، مربوط به منطقه 

خاورمیانه، آفريقا و اروپای شرقی بود.
 ارائه اين تجربه توســط مديرعامل محك صورت گرفت و در 
حاشیه اين کنفرانس وی به سواالت سازمان های بین المللی 
شرکت کننده پاســخ داد. در اين کنفرانس عالوه بر مؤسسه 
خیريه محك که از ايران شــرکت نموده بود، سازمان هايی از 
کشورهای آلبانی، ارمنستان، کوزوو، مقدونیه، لبنان، الجزاير، 
ترکیــه، آفريقای جنوبی، نیجريه، عربســتان، امارات متحده 
عربی، کويت، صربستان، روسیه، اوکراين، ساحل عاج و کنیا 
حضور داشــتند. در کنار محك، دو ســازمان از ترکیه، يك 
سازمان از عربستان، يك سازمان از مقدونیه، يك سازمان از 
روسیه و يك سازمان از صربستان به ارائه تجربیات بین المللی 

خود پرداختند.
 

پذيرش محــک جهت ارائه تجربــه در برنامه بعدی 
كنفرانس در سطح جهان

 
برنامه بعدی اين کنفرانس که در سطح جهانی برگزار می گردد 
در مارس سال 2016 میالدی در کپنهاگ خواهد بود و تجربه 
 »Innovative Approaches toمحــك تحــت عنــوان
 Fundraising in International Organizations«
جهت ارائه در برنامه اصلی کنفرانس پذيرفته شــد که توسط 

مدير عامل محك ارائه خواهد شد.
به اشــتراک گذاشــتن دانش و تجربیــات تخصصی مطابق 
با بــه روزترين يافته های علمی دنیا با ســاير ســازمان های 
همكار در ســطوح ملی و بین المللی همواره از فعالیت هايی 
بوده که محك خود را نســبت بــه آن موظف می داند و باور 
دارد ظرفیت های بســیاری را می تــوان از طريق هم افزايی و 
بهره مندی از تجربیات حاصل کرد و از آنها برای ارائه ســطح 

کیفی باالتری از خدمات بهره برد.
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بهبودی هزاران كودک بر شما مبارک

جشن کودکان بهبوديافته با حضور قهرمانان مبارزه با سرطان 
در محك برگزار شــد. در اين جشــن حامیــان محك حاصل 
بیش از 24 ســال مشارکت خود در مسیر حمايت همه جانبه 
از کودکان مبتال به ســرطان و خانواده های آنها را در بهبودی 
4390 کــودک ثمربخش ديدند. در حال حاضر 13586 فرزند 
محك با کمك ياورانش در حال مبارزه با سرطان هستند که اگر 
حمايتشان کنیم می توانند بهبود يابند. امیدواريم روزي جشن 

بهبودي همه کودکان مبتال به سرطان را با هم برگزار کنیم.
 

دكتر مردآويژ آل بويــه: كودكان بهبوديافته ميوه هاي 
درخت پرثمر محک هستند

دکتر مردآويژ آل بويه، عضو هیأت امنا و رئیس شوراي پزشكي 
بیمارســتان محك در جشــن کودکان بهبوديافته با اشاره به 
دشــواري هايي که در ابتداي فعالیت محك وجود داشــت، از 
شرايطي که اکنون در مؤسسه و بیمارستان براي ارائه خدمات 
هرچه بیشتر به کودکان مبتال به سرطان و خانواده آن ها وجود 
دارد قدرداني کرد و افزود: »تأمین هزينه های درمان و حمايت از 
فرزندانمان و انديشیدن به کیفیت زندگی کودکان و خانواده های 
آنها دغدغه ای است که محك تنها با اتكا به مشارکت های مردمی 
و انواع کمك های بشردوستانه به آن دست يافته است. اکنون بعد 
از نزديك به ربع قرن فعالیت با برنامه ريزي، تفكر جمعي و کار 
گروهی روز به روز دشــواری ها برطرف شده و خدمات در سطح 

باالتری از کیفیت ارائه می شود.«
دکتر آل بويه از بنیانگذاران و پیشكسوتان محك قدردانی کرد 
و گفت: »ياوران پیشكســوت مؤسسه محك براي رسیدن به 

يكي از بزرگ ترين اهداف خود که ارائه کلیه امكانات درمانی 
و رفاهی زير يك ســقف به کودکان مبتال به ســرطان است، 
بیمارســتان فوق تخصصی محك را با بهره مندی از مشارکت 

مردم تجهیز و راه اندازي کرد ند.«
او در پايان ضمن قدرداني از اعتماد و تداوم کمك های مردم 
گفت: »نهال محك که در ســال 1370 کاشته شد، امروز به 
درخت پرثمري تبديل شــده است که میوه هاي اين درخت 

پرثمر کودکان بهبوديافته از سرطان هستند.«
 

دكتر عظيم مهــرور: در محک به هيچ كودک مبتال به 
سرطاني »نه« گفته نمي شود 

دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارســتان محك با بزرگداشت 
تالش هاي پروفســور پروانه وثوق در درمان سرطان کودکان 
سخنان خود را آغاز کرد. رئیس بیمارستان محك، افق درمان 
ســرطان را روشن ترســیم کرد و گفت: »در محك هیچ گاه 
براي درمان کودکان مبتال به سرطان و تهیه دارو صرفه جويي 

رخ نداده و هیچ گاه به فرزندانمان نه نگفته ايم.«
وی در پايان آرزو کرد که هر سال بهبودی تعداد بیشتری از 

کودکان را شاهد باشیم.
 

در دوره افتاده ترين شهرها  شيرين صديق نژاد: محک 
نيز از كودكان مبتال به سرطان حمايت مي كند

شــیرين صديق نــژاد، مديــر بخــش خدمــات حمايتــي 
شهرستان هاي محك ضمن تبريك تولد کیانا دختر بنیانگذار 
محك گفت: »با افتخار اعــالم مي کنم که نمايندگان محك 
امروز در 32 بیمارســتان دولتي و دانشگاهي و در 15 استان 
حضور دارند. اين فعالیت در 13 استان توسط داوطلبان انجام 
مي شــود تا زمینه حمايت هر چه بیشتر از کودکان مبتال به 

سرطان حتي در نقاط دورافتاده  کشور فراهم شود.«
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صديق  نژاد با بیان اينكه 2 عامل اصلي زمینه افزايش بهبوديافتگي 
را فراهم کرده اســت ادامه داد: »نخستین عامل جامعه پزشكي 
ماست که به بهترين دانش روز واقف شده اند و ديگري حمايت 
مالي محك است. در سايه حمايت هاي محك ديگر خانواده اي 
به هزينه هاي درمان فرزند خود نمي انديشد. پزشك بدون نگراني 
درباره هزينه تهیه دارو براي درمان کودک مبتال به سرطان نسخه 
مي نويسد و يا هنگام لزوم پیوند را تجويز مي کند. خوشحالم که 
در تمــام ايران موضوعي به نام نگراني درباره هزينه هاي درمان 

کودکان مبتال به سرطان وجود ندارد.«
وي در پايان گفت: »امیدوارم روز به روز بتوانیم تعداد بیشتري 

از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها را حمايت کنیم.«

بهناز آسنگري: ارائه خدمات به بيش از 23 هزار كودک 
مبتال به سرطان به پشتوانه حضور ياوران

بهناز آسنگري مدير خدمات حمايتي محك سخنان خود را 
با تبريك آغاز سال نو میالدي شروع کرد و گفت: »امیدوارم 
ســال آرامــي پیش روي همــه جهانیان باشــد. زماني فكر 
مي کردم تنها با عشــق مي شود کارهاي بزرگي انجام داد. اما 
در محك فهمیدم که صبر و کنار گذاشــتن رويكرد فردی و 
پیوســتن به کار گروهی نیز بايد در کنار عشــق باشد تا به 

پشتوانه آنها فعالیت هاي بزرگي صورت گیرد.«
آســنگري ادامه داد: »محك به پشــتوانه همراهي ياورانش 
تاکنــون بیش از 23 هزار کودک مبتال به ســرطان را تحت 
حمايت قرار داده و به پشتوانه همین حضور است که مي تواند 

براي گسترش خدماتش در آينده برنامه ريزي  کند.«
مديــر خدمات حمايتي محــك در پايــان از همه کودکان 
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بهبوديافته خواســت تا براي دوستانشان در محك و تمامي 
بچه هايي که به داليل مختلف در بیمارستان هايي در سراسر 
جهان بســتري هســتند دعا کنند و به آنها انگیزه مبارزه با 

بیماري دهند.

علــی فياض منش: در هر مــاه 800 داوطلب در محک 
فعاليت مي كند

مدير امور داوطلبان محك گفت: »محك روي کاغذ ناشــدني 
است. محك مثال نقضی است که نشان مي دهد ما توانايي کار 
گروهي داريم و اگر همه با هم دســت به دست يكديگر دهیم 

مي تواند اتفاق بسیار خوبي مانند محك شكل گیرد.«
فیــاض منش با بیان اينكه به طور متوســط در هر ماه 800 
داوطلب در محك فعالیت مي کند افزود: »از ابتداي تأسیس 
محــك تاکنون بیش از 10 هزار نفر بــراي کار داوطلبانه به 
محك مراجعه کرده اند و امروز کــه روز کودکان بهبوديافته 
اســت، از داوطلبان فعال که در ســال 94 در محك حضور 

داشته اند تشكر و قدرداني مي کنیم.«
 

بهبودی هزاران كودک بر شما مبارک باد

روز کــودکان بهبوديافته بهترين روز برای قدردانی از تمامی 
انســان های نیكوکاری است که در میان دغدغه  های زندگي، 

کودکان مبتال به سرطان را از ياد نبرده اند.
بهبودی هزاران کودک مبتال به سرطان به شما که همواره در 

مسیر مبارزه با سرطان همراه شان بوده ايد مبارک باد.
ايمان داريم با تداوم حضور شــما هر سال کودکان بیشتری 

جشن بهبود يافتگی خود را جشن می گیرند.

رسول و آرين كودكان بهبوديافته محک
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حضور محک در سيزدهمين كنفرانس 
بين المللي مديريت

ســیزدهمین کنفرانس بین المللي مديريت بــا هدف افزايش 
توانمندي  سازمان هاي ايراني براي رويارويی با تحوالت محیطي 
پیش رو با حضور مديران و متخصصان حوزه مديريت کشــور 
برگزار شد. مديرعامل مؤسســه خیريه محك در کنار نشست 
تخصصي اين رويداد علمي با عنوان »سازمان هاي مردم نهاد در 
ايران، ضرورت تحول در الگوهاي مديريت« در خصوص »مدل 

مفهومي فرآيند خیريه در سمن ها« سخن گفت.
احمديان به شــرح تفاوت رويكرد سنتي و سیستمي در اداره 
ســمن ها پرداخت و گفت: »اولین گام در رويكرد سیســتمي 
نیازسنجي اســت. فرآيندهاي مربوط به جذب منابع، بازاريابي 
جذب منابع و توزيع آن لزوم توســعه ســمن ها است که تنها 
با پذيرش رويكرد سیســتمي در مديريت محقق مي شود. در 
رويكرد ســنتي مديريت سمن ها، شــیوه اعانه اي يعني نقش 
واسطه اي سمن میان کمك  کننده و کمك گیرنده وجود دارد. 
در اين ســازمان ها عدم وجود هزينه باالدســتي اولويت دارد، 
در حالي که در رويكرد سیســتمي، تمرکز بر تبديل منابع به 

خدمات در جهت ايجاد ارزش افزوده پايدار است.«
ايجاد ارزش افزوده؛ الزمه توسعه سمن ها

مديرعامل محك تمرکز ســازمان هاي پیشــرو را ايجاد ارزش 
افزوده بر کمك هاي مردم دانست و گفت: »اين موضوع تعهدي 
اســت که ســمن ها در برابر منابع مالي اهدايي جامعه به آنها 

برعهده دارند.«
وي با تأکید بر اينكه توسعه سمن ها با ديدگاه سنتي امكان پذير 
نیســت گفت: » با اقدامات اعانه اي، نمي توان سمن ها را رشد و 
توسعه داد و رشد و توسعه سازمان نیازمند ايجاد ارزش افزوده 

بر روي منابع مالي اهدايي است.«

احمديان در پايان نشســت تخصصي با تمرکز بر سمن ها، در 
دوره هاي بعدي کنفرانس مديريت بــه منظور ارتقاي رويكرد 
تخصصــي به اين مقولــه و بهره مندي از دانــش مديريت در 

گسترش ظرفیت هاي جامعه مدني را پیشنهاد داد. 
الزم به ذکر است در اين مراسم که با حضور صاحب نظران اين 
عرصه برگزار شــد، خانم دکتر شهیندخت خوارزمي، مهندس 
خامنــوي، رضا درمان و اکبر اخوان نیز به ارائه مباحثي در اين 

خصوص پرداختند.  
گفتمان تخصصي صاحب نظران پيرامون موضوع سمن ها

دکتر شهیندخت خوارزمي محقق و مدرس دانشگاه و بنیانگذار 
باشــگاه آينده، ضرورت نگاه اســتراتژيك در مديريت سمن ها 
و نیاز مســتمر به تحول  آنها را تشريح کرد. مهندس خامنوي 
مديرعامــل جامعه نیكوکاری ابرار اتاق ايــران نیز مطالبي در 
خصوص ضرورت شبكه ســازي در ســمن ها، اقدامات شبكه 

سمن ها و مؤسسات نیكوکاري در سال هاي اخیر بیان کرد.
اکبر اخوان مديرعامل مؤسسه خیريه نذر اشتغال امام حسین)ع( 
نیز فعالیت هاي اين خیريه را در سه حوزه اشتغال زايي به طور 
مستقیم، ترويج فرهنگ کار و اصالح قوانین کار به نفع بیكاران 

معرفي کرد. 
مهندس درمان مديرعامل جامعه ياوری ضمن تأکید بر موضوع 
مدرسه ياري در کنار مدرسه سازي به ضرورت گسترش تعامالت 

با دولت و همكاري با آموزش و پرورش اشاره کرد.
مسير تعالي؛ حاصل بهره مندي از ظرفيت هاي جامعه مدني

محك باور دارد گسترش تعامل در چنین مجامع علمي میان 
صاحب نظــران، امكان بهره مندي از دانــش و تجربه را براي 
دســتیابي به انديشه هاي رو به توســعه در مديريت سمن ها 
فراهــم مي کند. آشــنايی با رويكردهــای مختلف در بخش 
خصوصی و ســمن ها به عنوان بازيگران اصلی جامعه در کنار 
دولت هــا و تبادل نظر آنها در خصوص موضوعات و مســايل 
يكديگر می تواند منجر به اشتراک گذاری ظرفیت ها شود و در 

پیشبرد اهداف همه اين گروه ها مؤثر باشد.
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حضور محک در كنفرانس بين المللی 
مديريت پروژه

در يازدهمین کنفرانس بین المللی مديريــت پروژه، مديرعامل 
مؤسسه خیريه محك به عنوان تنها مؤسسه خیريه جهان که داراي 
نشان زرين انجمن بین المللي مديريت پروژه )IPAM( است، به 
بیان تجربیات اين مؤسسه در مسیر مديريت و اجراي پروژه های 

تحقیقاتی-کاربردی در سطوح ملي و بین المللي پرداخت.  
اين کنفرانس به منظور ارائه آخرين دستاوردها و تجارب علمي 
و تخصصي ســازمان با حضور صاحبنظران و متخصصان جامعه 

مديريت پروژه برگزار شد. 
در گردهمايي ســاالنه جامعه مديريت پروژه کشور که با حضور 
دکتر آخوندي وزير راه و شهرســازي و دکتر نوبخت سخنگوي 
دولت و رئیس سازمان برنامه بودجه، دکتر طهماسب مظاهري، 
برگزار شد، مهم ترين مســائل و چالش هاي سازمان هاي پروژه 
محور در قالب ســخنراني، کارگاه آموزشي کاربردي و پانل هاي 

ويژه به بحث و بررسي گذاشته شد. 
میشــائل بوکســهايمر مدير انجمن بین المللی مديريت پروژه 
)IPMA(، دکتــر وارنر رئیــس کمیتــه DIN؛ دکتر ديويد 
هیلسون، مشــاور بین المللی مديريت ريســك؛ فرانك تورلي، 
مديرعامل شرکت Management Plaza از جمله متخصصان 
بین المللي حاضر در کنفرانس بین المللی مديريت پروژه بودند که 
به ايراد سخنراني درخصوص آخرين ممیزي ها، فرآيندهاي تطابق 

با استانداردها و ارتقاي شاخص هاي مديريت پروژه پرداختند. 
مؤسســه خیريه محك تالش دارد با حضــور در کنفرانس هاي 
علمي ضمن به اشتراک گذاشتن دانش و بهره مندي از تجربه هاي 
تخصصي، در مســیر ارائه خدمات به کودکان مبتال به سرطان 

مطابق با استانداردهاي جهاني استوارتر گام بردارد.
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افتتاح دفتر جلب مشاركت مدني

دفتر جلب مشارکت محك در خیابان مدنی، به منظور تسهیل، 
افزايش و تداوم ارتباط با ياوران افتتاح شد.

در اين مراســم کــه با حضور تعدادی از اعضــای هیأت امنا و 
مديــره، مدير عامل، تعدادی از مديران و کارکنان مؤسســه و 

جمعی از ياوران برگزار شد، پريوش الجوردي، عضو هیأت امنا 
و مديره ضمن خوشــامدگويي به مهمانان و تشــكر از خانواده 
امیني که افتتاح اين دفتر به همت ايشان صورت گرفته، گفت: 
»امیدوارم با همراهي ياوران گرامي بتوانیم شاهد افتتاح دفاتر 
جلب مشارکت مردمي در نقاط مختلف کشور باشیم تا محك 
در اين دفاتر بتواند با معرفی دقیق فعالیت ها، اطالع رســانی در 
خصوص انواع روش های کمك  و ارائه خدمات مربوط به دريافت 
کمك های ياوران، رابط رســاندن کمك های انسان دوســتانه 

نیكوکاران به کودکان مبتال به سرطان باشد.« 
مديرعامل محك ضمن قدردانی از انســان های نیكوکاری که 
دغدغه انسان دوستی دارند، گفت: »با افزايش تعداد دفاتر جلب 
مشــارکت مردمي و نقاط ارتباط با ذيربطان، زمینه گسترش 
خدمــات به کودکان مبتال به ســرطان فراهم می شــود و ما 
مي توانیم اهداف سازمان را در ارائه خدمات درمانی و حمايتی 

همه جانبه به فرزندان عزيزمان تحقق بخشیم.«
نماينده خانــواده امینی که افتتاح اين دفتر به همت ايشــان 
صــورت گرفت با بیان اينكه از خانه اهدايي به محك خاطرات 
بسیار زيادي دارد، گفت: »پدرم همیشه از اين خانه براي انجام 
کار خیر اســتفاده مي کرد. افتخار مي کنم که پدر و مادرم ما را 
با روحیه کمك به هم نوع آشنا کرده اند. و امروز خوشحالم که 
بهتريــن خاطرات ما با اهداف خیرخواهانه محك پیوند خورده 

و دوست دارم که اين روحیه را به فرزندانم هم انتقال دهم.«
رســول يكي از کودکان بهبوديافته، به رسم تمامی مراسم های 
محك، دهمین دفتر جلب مشارکت مردمي را در خیابان مدني 

افتتاح کرد.
امیدواريم با مشارکت و همراهی تمامی ياوران هر روز در مسیر 
گســترش کمی و کیفی خدمات درماني و حمايتي از کودکان 

مبتال به سرطان در هر جايی از ايران گام برداريم.
نشــاني دفتر مدني: خیابان مدني جنوبی)نظــام آباد(، قبل از 

بیمارستان امام حسین)ع(، جنب کوچه نور، پالک 227 
تلفن: 77544143 
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مسابقه عکاسي براي فرزندان محک

مســابقه عكاسي با موضوع »دوســتي« در اقامتگاه مؤسسه 
خیريه محك برگزار شد.

کودکان محك در اين مسابقه عكس هايي را با دوربین چاپ 
سريع گرفتند و آن را در معرض انتخاب داوران گذاشتند.

در اين مســابقه که به همكاری شــرکت فوجي برگزار شد، 
فرزندان محك به 4 گروه 2 نفره تقســیم شــدند. هر گروه 
به همراه يك مربي عكاســي و يك داوطلب تالش مي  کرد تا 
سوژه هايي با عنوان دوســتي پیدا کند. اولین گزينه دوستي 
براي هر کودک، پدر يا مادرش بود؛ کساني که در سخت ترين 

روزها نیز با چشمانی پر از مهر پابه پايشان آمده بودند.
کودکان بــا دقت عكس می گرفتند و با چشــمان منتظر به 
کاغذ عكس ها نگاه می کردند تا يك لحظه از روزهايی که زير 
سقف محك برای مبارزه با سرطان می گذرانند آرام آرام رنگ 
گیرد و عكس ظاهر شود. پس از ظهور هر عكس، فريادی از 

سر خوشحالی می زدند و سوژه بعدی را پیدا می کردند.
يك ســاعت مسابقه، با شور و هیجان برگزار شد و در نهايت 
مهدي، فاطیما و احسان سه نفر برتر مسابقه شناخته شدند. 
نفرات برتر لوح يادبــود گرفتند و به همه کودکان حاضر در 
اقامتگاه هديه داده شــد. در پايان مراســم فرزندان محك با 
کیكي که به همین مناســبت آماده شده بود عكس يادگاري 

گرفتند.
محك قدردان افراد و ســازمان هايی است که با تعهد و توجه 
به همنوع خود، کودکان مبتال به ســرطان را در دغدغه های 
روزمره شــان از ياد نمی برند و براي ساختن روزهايی شاد در 

مسیر درمانشان مشارکت می کنند.
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اولین بخش درد و مراقبت های تســكینی ســرطان کودکان 
در ايران و خاورمیانه 7 آذرماه در بیمارســتان فوق  تخصصی 

محك افتتاح شد. 
در اين مراســم که با حضــور جمعی از کــودکان مبتال به 
سرطان و خانواده های آنها، اصحاب رسانه، مسئوالن و فعاالن 
حوزه ســالمت، اعضای هیأت امنا و مديره محك، پزشكان و 
متخصصان و جمعی از نیكوکاران برگزار شــد، بخش درد به 
دست يكی از فرزندان محك که از اولین بیماران بستری در 

اين بخش است افتتاح شد.  
اين بخش به عنوان بخشــي از دپارتمان درد در بیمارستان 
محــك به ارايه کلیه مراقبت هاي تســكیني و حمايتي مورد 
نیاز کودک از بدو پذيرش تا مراحل پاياني درمان مي پردازد. 
دپارتمان تخصصي درد شــامل مرکز تشخیصي، تحقیقاتي و 
درماني اســت که در کشور و منطقه منحصر به فرد بوده و با 
همت نیكوکاران اين ســرزمین به پیشرفته ترين فناوري هاي 

روز دنیا در زمینه دردهاي سرطاني مجهز شده است. 

ارائه  مديرعامل محک: شــفافيت و پاســخگويی و 
گزارش های شــفاف مالی؛ وظيفه محک در پاسداشت 

اعتماد ياوران
آراسب احمديان مدير عامل مؤسسه خیريه محك در نشست 
خبری ضمن خیر مقدم به ياوران رسانه ای کودکان مبتال به 

ســرطان گزارشــی اجمالی از عملكرد مؤسسه خیريه محك 
را عنوان کرد و گفت: »محك در آســتانه ورود به بیســت و 
پنجمین سال فعالیت خود قرار دارد و پس از ربع قرن تجربه،  
اين باور در محك ايجاد شــده که با تكیه بر مشارکت مردم 
و پاسداشــت اعتماد آنان می توان برای پیشــبرد اهدف اين 
مؤسســه که همانا حمايت همه جانبــه از کودکان مبتال به 

سرطان و خانواده های آنهاست گام برداشت.«
احمديان با اشاره به روش های مرسوم در اداره بیمارستان های 
خیريــه گفــت: »اداره بیمارســتان از ســاخت و تجهیز آن 
پیچید ه تر اســت. در کشــور ما عموماً وقتی بیمارستانی به 
دســت نیكوکاران ســاخته و تجهیز می گــردد، اداره آن به 
وزارت بهداشت سپرده می شــود. اما اکنون در محك شاهد 
آن هســتیم که مشارکت های مردمی ســبب ايجاد و تجهیز 
بیمارســتانی فوق  تخصصی شــده کــه عالوه بــر آن که با 
مشــارکت های مردمی ساخته شده، با همین مشارکت ها نیز 
اداره می شود. اين امر ســبب ايجاد ظرفیت های جديدی در 
حوزه سالمت در کشور شده است. منابع مالی مؤسسه خیريه 
محك تنها با اتكا به مشــارکت های مردمی تأمین می شــود. 
اين دستاورد زمانی امكان پذير می شود که نیكوکاران به طور 
شــفاف شاهد ارائه خدمات به واســطه کمك های مالی خود 
باشــند. محك با برقراری بازديدهــای روزانه از فعالیت های 
خیريه و بیمارســتان و همچنین ارائــه ريز صورت های مالی 

افتتاح اولين بخش درد سرطان كودكان در خاورميانه،
 در بيمارستان محک
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و گزارش بازرس بر روی وبســايت رسمی مؤسسه اين امكان 
را ايجــاد می کند تا هزينه و عوايد ســازمان به طور کامل به 
اطالع نیكوکاران برسد. رفتار شفاف و پاسخگو نیز عاملی است 
که اعتماد مردم را نســبت به محك باال می  برد و اکنون شاهد 
اين هستیم که در کشــور عزيزمان بیمارستانی خیريه پس از 
ايجاد و تجهیز با مشــارکت های مردمی توسط همین کمك ها 

اداره می شود.«

رئيس بيمارستان محک: در تمام مراحل درمان همراه 
كودكان مبتال به سرطان خواهيم بود

دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارســتان فوق تخصصی سرطان 
کودک محك، در خصوص روند رشد بیمارستان محك در طی 
سال های فعالیت گفت: »سال 1386 بیمارستان با يك بخش 
شیمی درمانی ســرپايی آغاز به کار کرد اما اکنون بیمارستان 
محــك دارای 3 بخش فوق تخصصی آنكولوژی کودک، بخش 
 ،ICUپیوند سلول های بنیادی، راديوتراپی، دو فوق تخصصی
آزمايشگاه ژنتیك، آزمايشگاه پاتولوژی، بخش های پاراکلینیكی 

و کلینیكی است که با تمام ظرفیت خدمات فوق تخصصی را به 
کودکان مبتال به سرطان ارائه می کنند.«

وي افــزود: »يكی از اهداف بنیانگذاران محك و همچنین زنده 
ياد پروفسور پروانه وثوق همواره اين بوده است که کودکان مبتال 
به ســرطان درد و رنج کمتری را در دوران درمان تحمل کنند. 
از چند ســال پیش با اتفاق نظر هیأت امنا و مديره و پزشكان 
متخصص طرح افتتاح بخش درد و مراقبت  های تســكینی در 
بیمارســتان محك  مطرح شد. اکنون می توانیم باز هم با توان 
بیشــتری بگويیم که محك در تمامی لحظات همراه کودکان 

مبتال به سرطان خواهد بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت.« 

رئيس بخش درد بيمارستان محک: افتتاح بخش درد؛ 
پاسخي به اعتماد مردم، حاميان اصلي محک

دکتر فريد ابوالحســن قره داغي رئیس بخش درد بیمارســتان 
محك، ســخنان خود را با قدرداني از حمايت ياوران آغاز کرد. 
وي تأسیس اين بخش را پاسخي به اعتماد و اطمینان مردم که 
حامیان اصلي محك هســتند، دانست و گفت: »با پشتوانه اين 
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اعتماد، ارتقاي روزافزون خدمات ارائه شده به کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده آنها را وظیفه خود مي دانیم. به همین جهت 
در محك بــه تدوين برنامه راه اندازي بخش درد پرداختیم. هر 
چند در برخي بیمارســتان ها در کشور مراکز طب تسكیني و 
درد وجود دارد، اما ايــن بخش به عنوان بخش تخصصي درد 
ســرطان کودکان براي اولین بار در خاورمیانه، در بیمارستان 

محك افتتاح مي شود.«
وي افزود: »دردهاي سرطاني يكي از عمده ترين مشكالتی است 
که بیماران با آن روبرو هستند و بر اساس آمارهای جهانی بین 
35% تــا 55% از بیماران در مراحــل اولیه و تا 96% در مراحل 
انتهايی بیماری دردهای متوسط تا شديدی را تجربه می کنند. 
کودک مبتال به ســرطان با مشــكالتی همچــون اضطراب، 
افســردگي، خستگي، تهوع، اســتفراغ، رنج عمومي و دردهاي 
خاص ناشــي از يك توده بدخیم مواجه اســت. بیمار مبتال به 
سرطان نه تنها دچار درد عمومي و يا منطقه اي ناشي از تهاجم 
تومور به بافت هاي مختلف مي باشد، بلكه اکثر روش هاي درماني 
و تشخیصی مانند شیمي درماني، راديوتراپي، نمونه گیری ها و 

دارودرماني ســرطان که اجتناب ناپذير مي باشند نیز مي توانند 
براي بیمار درد ايجاد کنند.«

قره داغي در ادامه به سوابق برگزاري کنگره هاي تخصصي درد 
در بیمارســتان محك به عنوان اولین مرکز درماني که کنگره 
مديريت درد در ســرطان کودکان محك را برگزار کرده است، 
اشــاره کرد و گفت: »در بهمن ماه سال جاري نیز اولین کنگره 
بین المللي و چهارمین کنگره ملي مديريت درد در محك برگزار 
خواهد شد که مشتاق حضور تمامی صاحبنظران برای مشارکت 

در اين رويداد علمی هستیم.« 

معرفی بخش درد و مراقبت های تسکينی محک
بیمار مبتال به ســرطان دچار چند الگوي دردی شامل درد 
نوروپاتیك )ناشــي از آســیب رشــته هاي عصبي به طريق 
شــیمیايي، مكانیكي و حرارتي(، دردهاي نوســي ســپتیو 
)ناشــي از تحريك اعصاب و اندام به دلیل مواد ترشــح شده 
آسیب رسان(، دردهاي احشــايي )ناشی از درگیري دستگاه 
عصبــي ســمپاتیك و بافت هــاي داخلي بــدن(، دردهاي 
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ســوماتیك )ناشي از آســیب موضعي يك اندام( و دردهاي 
استخواني )ناشی از تهاجم تومور يا شیمي درماني يا تخريب 

خونسازي مغز استخوان( است.
کنترل دردهاي حاد و دردهاي مزمن بیمار مبتال به سرطان 
به ويژه کــودکان، نیاز به برخورد اصولــي و علمي دارد که 
همكاري نزديك پزشــك متخصــص درد و نزديكان بیمار و 

خود بیمار را مي طلبد.
بخــش درد بیمارســتان محــك مجهز به اتــاق عمل، اتاق 
مخصوص ســونوگرافي، تكنولوژی های نويــن لیزر درمانی 
کم تــوان و پرتوان، اوزون تراپی، اقدامات کنترل دردهاي حاد 
و مزمن با اســتفاده از تحريك الكتريكــي اعصاب از طريق 
پوســت )TENS( بلوک هــاي عصبي محیطــي و مرکزي، 
اپیدوروسكوپي )تشــخیص و درمان چسبندگي هاي فضاي 
اپیدورال به دنبال جراحي ســتون فقــرات يا تهاجم تومور( 
کارگزاري پمپ هاي بي دردســازي داخــل نخاعي و فضاي 
اپیــدورال و همچنین بوتاکــس درماني )تزريــق بوتاکس 
جهت ســردردهاي ســرکش، دردهاي عضالني و اسپاسم( 
فوتوداينامیك تراپــي، تكنیك دارويي و تهاجمي، نوردرماني، 

رايحه درماني و موزيك درماني می باشد. 

بنيانگذار محک:  بخش درد، آرامي براي درد هاي بي امان
سعیده قدس بنیانگذار مؤسسه خیريه محك نقش نهاد هاي مدني 
و مسئولیت پذيري آنها در رابطه با مشكالت جامعه را انكارناپذير 
دانست. وي ابراز امیدواري کرد که با افتتاح بخش درد و کوشش 
متخصصان در زير ســقف محك بتوانیم آرامــي براي دردهاي 

بي امان کودکان مبتال به سرطان و خانواده هاي آنان باشیم.
قدس عنوان کرد که دغدغه محــك در کنار حمايت از درمان 
کودکان مبتال به سرطان رسیدگی به مشكالت خانواده آنان چه 
در زمینه مالی و چه روحی است. وی گفت:  »در محك به علت 
اهمیت حفظ کیفیت زندگي و احترام به کرامت انساني خدمات 
درماني و حمايتي در تمام مراحل درمان که گاهي بسیار سخت 

و طاقت فرساست به کودک بیمار و خانواده او ارائه مي شود.«

قــدس با قدردانــي از نیت خیر مردمان نیك انديشــمان در 
حمايت از محك و تالش پزشــكان و کادر درمانی و حمايتي 
مؤسســه ابراز امیدواري کرد که محك بتواند در همه مراحل 
درمان و همچنین در ارائه خدمات و درمان هاي تسكیني در 

کنار کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان باشد. 

خدمات بخش درد بيمارستان محک در راستای ارتقای 
كيفيت زندگی كودكان مبتال به سرطان

تأســیس بخش درد و مراقبت های تســكینی در بیمارستان 
محك گامــی در جهت ارتقای کیفیت زندگی کودکان مبتال 
به سرطان اســت. مديريت و درمان درد برای کاهش رنج و 
تنش بیماران، امروزه جايگاه ويژه ای نزد پزشــكان پیدا کرده 
اســت. محك نه تنها به درمان و حمايــت کودکان مبتال به 
سرطان می انديشد، بلكه کیفیت زندگی آنها در طول درمان 
نیز از دغدغه های همیشگی اين مؤسسه بوده و تأسیس اين 
بخش در بیمارســتان محك گامی در جهــت ارائه خدمات 
تخصصی به کودکانی اســت که می بايســت در حین درمان 
ســرطان کودک بــودن را از ياد نبرنــد و از کیفیت زندگی 

باالتری مطابق با استانداردهای جهانی بهره مند شوند.  

سرطان غير از درد، هزينه دارد
محك در راســتای تالش برای ارائه بهترين خدمات درمانی 
و حمايتی با ايجاد بخش درد در بیمارســتان فوق تخصصی 
ســرطان کودکان محــك، قدمی ديگر برای ارتقای ســطح 
کیفی خدمات در کنار ســاير بخش های تخصصی کلینیكی 

و پاراکلینیكی برداشته است.
بــه امید آنكه با تداوم مشــارکت همراهانمان، روز به روز در 
مســیر ارتقای خدمات حمايتــی و درمانی به کودکان مبتال 
به ســرطان گام برداشته و در چهارچوِب منشور حقوق بیمار 
مأموريت محك را با باالترين کیفیت تحقق بخشــیم تا هیچ 
کودک مبتال به ســرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزينه 

درمان و عدم اطالع از خدمات محك فوت نكند.
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تقدير از اساتيد رشته فلوشيپ درد

کنگره بین المللي مديريت درد در سرطان 14 تا 16 بهمن ماه 
به مناســبت روز جهانی سرطان در محك برگزار شد. در اين 
کنگره سه روزه که با همكاری انجمن خون و سرطان اطفال 
و انجمن هاي علمي و مراکز دانشــگاهي برگزار شد، محك به 
پاسداشت از تدوين، طراحي و راه اندازي رشته فلوشیپ درد 
از متخصصان اين حوزه دکتر مهوش آگاه، دکتر فرناد ايماني 
و دکتر اسداله سعادت نیاکي که از پیشكسوتان فلوشیپ درد 

در ايران هستند، قدرداني کرد.
دکتر مردآويژ آل بويه فوق تخصص خون و آنكولوژی کودکان 
و عضو هیأت امنا موسســه خیريه محك پیش از اهداي لوح 
ســپاس ضمن ابراز خوشــحالي از فراگیرشدن مديريت درد 
در بیمارســتان ها گفت: »الگو گرفتن از پیشكســوتان و به 
کارگیري آموزه هاي آنها مهم تريــن وظیفه دانش آموختگان 

رشته هاي مختلف تحصیلي است.«
در اين مراســم محك، لوح سپاس خود را به اساتید پزشكي 
رشته فلوشیپ درد تقديم و از آنها که با راه اندازي اين رشته 
و آمــوزش متخصصان زمینه کاهــش درد و افزايش کیفیت 
زندگي در بیماران خصوصاً کودکان مبتال به سرطان را فراهم 

کرده اند، قدردانی نمود.
الزم به ذکر است که نخستین کنگره بین المللي مديريت درد 

در ســرطان و چهارمین کنگره ملي طب درد در کودکان با 
هدف تبادل دانــش روز و مهارت هاي کنترل درد با مراکز و 
متخصصان علمي معتبر، ايجاد فضايی برای همكاري هر چه 
بیشتر مراکز علمي و محققان و پزشكان ايران زمین با مراکز 

و متخصصان در سراسر جهان در محك برگزار شد.
در اين کنگره مباحث فوق تخصصي طب تسكیني و طب درد 
در سرطان با تمرکز بر ســرطان کودکان مطرح و گروه های 
تخصصی و فوق تخصصی پزشكی آخرين دستاوردهاي علمي 

خود را در اين زمینه عنوان کردند.
کاهــش درد و آالم کــودکان با بهره گیــري از دانش روز از 
جمله دغدغه هاي مؤسسه خیريه محك است که با اين هدف 
نخستین بخش درد و مراقبت های تسكینی سرطان کودکان 

در ايران و خاورمیانه را راه اندازي کرده است.
محك امید دارد که با بهره مندي از دانش، تجربه و مشارکت 
انسان هاي فرهیخته، روزي برسد که کودکانمان دنیايي بدون 

رنج و درد داشته باشند.

كنگره بين المللي مديريت درد در 
سرطان در محک برگزار شد
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اسفنديار مبشري در 77 سال عمر خود، فعاليت هاي 
زندگي اش  اصلي  دغدغه هاي  زمره  در  را  خيرخواهانه 
قرار داده و تالش كرده است تا از دانش و تخصص خود 
به منظور پيشــرفت فعاليت هاي انسان دوستانه بهره 
برد. مبشري كه سابقه آشــنايي قديمي با بنيانگذار 
محک دارد، از همان روزهــاي ابتدايي همراه با ديگر 
اعضاي هيأت امنا در مســير پيشــرفت محک گام 
برداشته و پس از 25 ســال فعاليت در محک، هويت 
اين ســازمان را در هويت مردم نيکوكاری كه سازنده 
آن هستند شکوفا می بيند. با او به گفتگو نشستيم تا 

از تجربيات و خاطراتش بگويد. 

لطفا خودتان را معرفي كنيد.
اســفنديار مبشــري هســتم. متولــد 1317. در دوره دوم 
دانشگاه پلي تكنیك تهران، لیســانس و فوق لیسانس رشته 
ســاختمان را گرفتم. از سال 1343 وارد کارهاي مهندسي 
شــدم و در زمینه کارهاي ســاختماني، راه سازي و راه آهن 
فعالیــت کرده ام. قبل از انقالب شــرکتي بــه نام »مثلث« 
داشــتم که همراه با ديگر کارشناسان ســاختماني، فعالیت 
مي کرديــم، فعالیــت ما پس از انقالب هم ادامه داشــت تا 

اينكه به مرور زمان و با افزايش ســن شرکا، سرعت کار در 
شــرکت کاهش يافت و من از فرصت اســتفاده کردم و به 
فعالیت هاي خیرخواهانه روي آوردم. فعالیت ام را با مؤسسه 
خیريه حمايت از کودکان مبتال به ســرطان شروع کردم و 
در ســاير مؤسسات خیريه فعالیت داوطلبانه انجام دادم. در 
حال حاضر بیشــترين دغدغه من ساخت ساختمان شماره 

2 محك است.

با محک چگونه آشنا شديد؟
همسر من نسبت نزديكي با ســرکار خانم قدس بنیانگذار 
محك دارد و همین موضوع باعث شــد مــا از همان ابتدا 
در جريان بیماري کـــیانا دختر ايشان قـــرار بگیريم و از 
نزديك مشــكالت پیش روي خانواده هــاي داراي کودک 
مبتال به ســرطان را لمــس کنیم. در نتیجــه تصمیم به 
راه انـــدازی مؤسســه خیريه حمايت از کودکان مبتال به 

سـرطان گرفتیم .  

كمي از روزهاي آغاز به كار محک برايمان بگوييد.
در ابتدا براي جلســات هیأت امنا بــه دفتر مثلث مي رفتیم. 
پس از مدتي به ساختمان کوچكي در چیذر رفتیم که اولین 

دفتر محك بود.  

گفتگو با اسـفنديار مبشري؛ عضو هيأت امنا
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چه اتفاقي افتاد كه تصميم گرفتيد به دفتر چيذر برويد؟
هیأت امنــا تصمیم گرفت به منظور ثبت حقوقی مؤسســه 
خیريه حمايت از کــودکان مبتال به ســرطان دفتری تهیه 
نمايد، به همین منظــور دفتر چیذر را اجاره کرديم. همه ما 
مي خواســتیم کار بزرگي انجام دهیم و در اين راه از حمايت 
خانواده هايمان بهــره مي برديم. هیأت امنا محك نیز از افراد 
شناخته شــده اجتماع در ســطح ملي و بین المللي بودند و 

گستره ارتباط اين افراد زمینه شناخت هر چه بیشتر محك را 
در جامعه فراهم کرد. جالب است بدانید در همان دوران اولیه 
شكل گیري محك، دانش آموزان مدرسه پول خريد خوراکي 
روزانــه خود را براي کمك به کودکان مبتال به ســرطان  به 
محك اهدا می کردند. رشد محك از دل اجتماع شروع شد و 
مردم حامیان و پشتوانه اصلی اين سازمان بودند و بنگاه های 
تجاری نیز در زمینه فعالیت خود روز به روز مشارکتشان در 
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اهداف محك را گسترش دادند. 

دستاورد شما از 25 سال حضور در محک چيست؟
حمايت از درمان کودکان مبتال به ســرطان و گام برداشتن 
در مســیر بهبودی آنها، شادي بیشــماري را در دل همه ما 
ايجاد مي کند و باعث مي شــود هر چه بیشــتر در راه اهداف 
اين ســازمان گام برداريم. لبخند کودک مبتال به ســرطان، 

بزرگ ترين دستاورد من از دوران کاري در محك است. 

شــما از همان ابتدا عضو هيأت امنا بوده ايد. دغدغه 
اصلي هيأت امنا در محک چيست؟

ارتقاي شــرايط حمايتي و درماني فرزندان محك و خانواده 
آنها مهم ترين دغدغه ما در هیأت امناست و تالش مي کنیم تا 
بیشترين ارزش افزوده را روی کمك های مردمی ايجاد کنیم 

و هزينه های باالسري را تا حد ممكن پايین آوريم. 

با توجه به اينکه بيشترين دغدغه فعلی شما در محک 
ساخت ساختمان شماره 2 است، كمي از روند پيشرفت 

اين پروژه برايمان بگوييد؟
ســاخت اين ساختمان ســال 91 و در مســاحت 18 هزار 
مترمربع آغاز شــده است. ساختمان دارای سه بخش اداري، 
بیمارستاني و رفاهي اســت و تالش مي کنیم تا طبق برنامه 
پیش بیني شــده ساختمان را در ســال 1395 افتتاح کنیم. 
تمامی هزينه های خريد زمین، ســاخت و تجهیز ساختمان 

توسط کمك های مردمی تأمین شده و خواهد شد. 

در آستانه 25 ســالگي محک قرار داريم. آرزوي شما 
براي 25 سالگي محک چيست؟

امیــداورم بقا و ارتقــای محك همواره ادامه پیــدا کند تا از 
طريــق ارائه خدمات همــه جانبه رفاهــی و درماني، زمینه 

آرامش کودکان مبتال به ســرطان و خانــواده آنها را فراهم 
آوريم. ملت ايران بســیار خّیر و مهربان هســتند و امیدوارم 
بتوانیم با فعالیت هاي خود زمینه رضايت آنها را فراهم کنیم 

و امانت دار اعتمادشان باشیم.

در اوقات فراغت خود چه می كنيد؟
در حال حاضر رئیس هیأت مديره مهندسان مشاور و راه ساز پل 
هستم و همزمان با اين فعالیت و حضور در محك، اوقات فراغت 
خود را به مطالعه کتاب و همراهی با خانواده اختصاص می دهم.

سخني با ياوران؟
از همه ياوران سپاســگزارم که به روش هاي مختلف حمايت 

خود را از کودکان مبتال به سرطان دريغ نكرده اند. 

سخني با كاركنان؟
کارکنان محك افراد متعهدی هســتند که با تخصص شــان 
مي توانند محك را در راســتای تحقــق مأموريت های خود و 

گام برداشتن به سوی بیانیه چشم اندازش همراهی کنند. 

محک را چگونه براي ديگران معرفي مي كنيد؟
بــراي معرفي به ديگران، حتما از ويژگي ياوران خواهم گفت 
که به منظور حمايت از کودکان مبتال به ســرطان محك را 

لحظه اي تنها نگذاشته اند. 

سخن آخر؟
امیداورم هر روز شــاهد رشد و پیشرفت محك در عرصه هاي 
مختلف بین المللي باشیم. ضمنا از پايه گذاران و پیشكسوتان 
بخش های مختلف مانند مــددکاری، امور مالی، بازار، روابط 
عمومی و انتشارات که از همسران و اعضای امنا بودند، تشكر 

و قدردانی می نمايم.
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ادای احترام به سازمان های همکار

بهره مندی از دانش و تجربيات مشترک 

انجمن اوتيسم ايران و بنياد خيريه كودكان اوتيسم
محــك در کنار ماموريت اصلي خود که حمايت همه جانبه از 
کودکان مبتال به سرطان است، براي تحقق يكي از مهم ترين 
اهدافش يعني گســترش فرهنگ کمك به هم نوع، عالقه مند 
به اداي احترام و آموختن از ســاير سازمان هاي مردم نهاد و 

آگاهي از تجارب ارزشمند آنها است.
بــا اين هــدف محك در مناســبت هاي مختلــف مرتبط با 
فعالیت هــاي ســازمان هاي همــكار ضمــن اداي احترام به 
تالش هايي که براي رفع مشــكالت جامعه و انجام مسئولیت 
اجتماعي خود انجام مي دهند با اعضای اين مؤسسات ديدار 
مي کند تا با فعالیت آنها آشــنا شــود و با ايجاد بســتر براي 

همكاري مشترک به بهره گیری از تجارب آنان بپردازد.
از اين رو در اين مدت محك با اعضای انجمن اوتیسم ايران، انجمن 
اطالع رساني ديابت گابريك و انجمن جامعه معلولین ديدار داشت.
در بازديد انجمن اوتیسم ايران و بنیاد خیريه کودکان اوتیسم 
از مؤسســه خیريه محك که با حضــور بنیانگذار و تعدادی از 
مديران محك برگزار شــد، مســئوالن مؤسسات در خصوص 
توانمندسازي و بهره مندی از ظرفیت های متقابل براي حل

مشكالت به تبادل دانش و تجربیات پرداختند. 
 انجمن اوتیسم ايران و بنیاد خیريه کودکان اوتیسم دو سازمان 
مــردم نهادي هســتند که با تمرکز بر آمــوزش افراد مبتال و 
خانواده آنان فعالیت مي کنند. اين مؤسسات با توجه به ماهیت 
ايــن بیماري، توجه خود را به آموزش و ارائه خدمات حمايتي 

به خانواده ها و بیماران معطوف کرده اند.   

محك در راســتاي تحقق مســئولیت اجتماعي خود همواره 
مشتاق اســت تجربیات خود را با ديگر ســازمان هاي همكار 
به اشتراک گذاشــته و از اندوخته های علمی و کاربردی ساير 
ســازمان های همكار بهره مند شــود، تا زمینه  همكاری های 

مشترک و  هم افزايي فراهم گردد.

ارتباط با انجمن اوتیسم ايران
نشــاني: تهران، اتوبان ســتاری جنوب، بعد از پل همت، ضلع 

جنوبی بلوار الله، پالک 8، طبقه3
تلفن: 02144614839 -02144422525 09109095778

info@irautism.org :ايمیل

ارتباط با بنیاد خیريه کودکان اوتیسم
نشاني: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان کالنتری، پالک 76

تلفن: 021-88909313-88935020-88923232
نمابر: 88902948

انجمن اطالع رسانی ديابت؛ گابريک
مؤسسه خیريه محك به مناســبت هفته ملي ديابت )23 تا 
29 آبان ماه( از انجمن اطالع رســاني ديابت، گابريك بازديد 
کــرد. مديران محــك در ديداري صمیمانه بــا مديران اين 
سازمان به تبادل تجربیات پرداختند و از فعالیت اين انجمن 

قدرداني کردند.
انجمن آموزش ديابت گابريك با هدف آموزش و اطالع رساني 
به مردم جهت پیشگیري از ديابت، آموزش، پشتیباني روحي 
و ايجاد انگیزه در افراد مبتال به ديابت تأســیس شــده است 
و برنامه هاي آموزشــي براي کنتــرل صحیح بیماري، تفهیم 
اهمیت مديريت ديابت در فرد  و درمان براي جامعه پزشكي 

برگزار مي کند.
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در اين بازديد مديران محك با گره زدن روبان آبي به کمپین 
اطالع رساني و پیشگیري از ديابت با شعار »من قول مي بندم« 
پیوســتند و هم پیمان شدند که عالوه بر رعايت اصول تغذيه 

سالم، افراد ديگر را نیز به اين کمپین ملحق کنند. 
 محك تالش دارد با همكاري ديگر ســازمان هاي مردم نهاد 
فرصتي براي همكاری های مشــترک و  هم افزايي فراهم کند. 
امیدواريم با به اشتراک گذاري دانش و تجربیات بتوانیم براي 
رســیدن به  هدفمان که هموار کردن مسیر درمان کودکان 

مبتال به سرطان است، گام هاي استوارتري برداريم.

نشــاني: تهران، میــدان آرژانتین، خیابان خالد اســالمبولي 
)وزرا(، خیابان شانزدهم، پالک 4

تلفن: 82433
نمابر: 82433 داخلي 109
info@gabric.ir :ايمیل

جامعه معلولين ايران
مديران مؤسســه محــك در ديداري به مناســبت 12 آذر 
روز جهانــی معلولین از فعالیت هــاي جامعه معلولین ايران 
قدرداني کردنــد. جامعه معلولین ايران در طي 37 ســال 
فعالیــت خود تالش داشــته وضعیت مناســبی برای ايجاد 
فرصت هــای برابر و حضور معلولیــن در جامعه فراهم کند. 
اين جامعه بر مناسب ســازي فضاهاي شهري، قانون گذاري 
در حوزه معلولین، توانبخشــي اجتماعي، اشتغال و تحصیل 

آنان تمرکز دارد. 
از آنجــا که معلولیت يكي از عوارض برخي از انواع ســرطان 
اســت، مؤسســه محك ضمن حمايت از کودکانی که دچار 
معلولیت ناشی از سرطان هستند، تالش مي کند برای ارتقای 
خدمــات خود از ظرفیت ســازمان های مردم نهادی که برای 

بهبود شرايط زندگی معلولین می کوشند، بهره مند شود.
امید داريم با به اشــتراک گذاري دانش و تجربیات با ســاير 
ســازمان های مردم نهاد و با همراهي ياوران در مسیر کمك 
به هم نوعان باالترين سطح کیفی خدمات را ارائه دهیم و هر 
روز شــاهد بالندگی فرهنگ نوع دوستی و گسترش ظرفیت 

جامعه مدني باشیم.

نشــاني: تهران ،خیابان مطهری ، بعد از چهارراه سهروردی، 
روبروی کوچه يوسفیان ، پالک 55

تلفن: 4 - 88455002
نمابر: 88455001

info@iransdp.com :ايمیل
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معرفی كتاب

کارآفرينی اجتماعی به شیوه سعیده قدس بنیانگذار مؤسسه 
خیريه محك 

رضا يادگاری، مهشید سنايی فرد
مرکز کارآفرينی دانشگاه صنعتی شريف

تهران: انتشــارات کارآفرينان بــزرگ، 1392. 94 ص. مصّور 
80000 ريال. 

واژه کارآفرينی از کلمه فرانسوی entrepreneurs به  معنی 
متعهد شدن گرفته شده و تقريباً تمامی مكتب های اقتصادی از 
سده شانزدهم میالدی تاکنون به نحوی به  موضوع کارآفرينی 
پرداخته انــد. اّما اين مقوله به ويژه از حدود دو دهه گذشــته 
در دنیای کســب و کار و تجارت بســیار مطرح می شود. ارائه 
کاالی جديد، ارائه روش نويــن در فرآيند تولید، يافتن منابع 
تــازه و ايجاد هرگونه تشــكیالت جديــد در صنعت از جمله 
زمینه هايی اســت که در زمره کارآفرينی محسوب می شوند. 
مفهوم کارآفرينی امروز گسترش يافته و افزون  بر فعالیت های 
اقتصــادی به کارهای اجتماعی و فعــاالن مبتكر و خالق آن 
نیــز نظر دارد. بنابر يكی از تعاريفی که از کارآفرينی اجتماعی 
شده اســت، کارآفرينی اجتماعی شــور و شــوق يك رسالت 

اجتماعی را با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب می کند.
کارآفرينی اجتماعی به شیوه سعیده قدس کتابی است که در 
مرکز کارآفرينی دانشگاه صنعتی شريف فراهم آمده  است. با 
توجــه به  موفقیت محك در رســیدن به هدف هايش و تأثیر 
چشمگیر آن در پهنه ای که در آن فعالیت می کند اين کتاب 
فراهم شــده تا خوانندگان ضمن آشنايی با زندگی بنیانگذار 
محك از چگونگی شكل گیری اين مؤسسه و از همه مهم تر از 

عوامل موفقیت آن آگاه شوند.
سعیده قدس در اين کتاب ضمن روايت زندگی خود از دوران 
کودکی تا پايان تحصیالت و آغاز به  کار ســخن می گويد و به 
 ماجرايی که منجر به  تشكیل محك شده می پردازد و به  تفصیل 
آن  را شــرح می دهد. بسیاری از خوانندگان اين خبرنامه که از 
کارمندان و ياوران محك هســتند کــم  و بیش با اين موضوع 
آشنايی دارند و در اينجا لزومي برای تكرار آن وجود ندارد. اما 
ذکر عوامل موفقیت محك از زبــان بنیانگذار آن به ويژه برای 
دست اندرکاران فعالیت های اجتماعی می تواند آموزنده باشد. با 
ذکر خالصه ای از عوامل موفقیت محك از زبان ســعیده قدس 

معرفی کوتاه اين کتاب را به  پايان می بريم.
1. جلب اعتماد يا به  قول امروزی ها اعتمادسازی راز شكوفايی 
محك اســت و موفقیــت عمده آن در همیــن جلب اعتماد 
خالصه می شــود. به گفته بنیانگذار محك اين امر بزرگ ترين 

گنج و دارايی تمام نشدنی اين مؤسسه به شمار می رود.
2. انتخاب همراهان و هم پیمانان مناسب و فروتنی و همراهی 
صاحب ايده با آنان عامل ديگر موفقیت محك اســت. به گفته 
قدس آورنده يك ايده بايد فرش زير پای تمام کسانی باشد که 
به  او افتخار داده و قدم رنجه کرده اند تا کار خیر به  انجام برسد.
3. مديريــت محــك مديريتــی خــردورز و قانونمنــد و 
خســتگی ناپذير بوده و اين احترام به  قانون و تبعیت از آن از 

ديگر عوامل موفقیت محك است.
4. و سرانجام شفافیت و پرهیز از پنهان کاری از ديگر عوامل اين 
موفقیت بوده  اســت. وی اين امر را چه در سلوک شخصی خود 

و چه در فعالیت های مؤسسه از عوامل موفقیت محك می داند.

معرفی كتاب كارآفرينی اجتماعی به شيوه سعيده قدسمشاركت خيرخواهانه شركت ها
بنيانگذار مؤسسه خيريه محک
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مؤسسه خیريه محك آگاهي رساني در خصوص عاليم سرطان 
کــودکان را يكي از مهم ترين دغدغه هــاي خود مي داند که 
موجب تشــخیص زودهنگام و به دنبال آن درمان کم دردتر، 

کم هزينه تر و مؤثرتر مي شود.
ســرطان خون، تومورهاي مغــزي، تومورهاي اســتخواني، 
تومورچشمي رتینوبالستوما از شايع ترين سرطان ها در میان 
کودکان اســت و در صورت تشخیص به موقع، امكان درمان 
و بهبودي آن افزايش مي يابد. اين ســرطان ها، عاليمي دارد 
که با مشــاهده آن در فرزند خود يا اطرافیانتان، می بايســت 
به فوق تخصص خون و ســرطان کــودک، مراجعه کنید تا از 

سالمت آنها مطمئن شويد. 
وجــود اين عاليم الزاماً به معنی ابتال به ســرطان نیســت و 
مراجعه به پزشــك متخصــص و انجام مراحل تشــخیصی، 

ضروری است.

سرطان خون:
عاليم شايع در سرطان خون عبارتند از:

کاهش وزن، تب مكرر يا تب و لرزي که با درمان بیماري هاي 
معمولي مثل سرماخوردگي بهبود نمی يابد، خستگی و ضعف 
مداوم، تعرق زياد )به ويژه در شــب(، عفونت هاي شــديد و 
مكرر، برجســتگي هاي ِگرد و کوچك قابل لمس زير پوست 
گردن يا زير بغل و يا کشــاله ران، کبــودی بدن، خونريزي 
مكرر از بینی، لثه و يا ساير نقاط بدن، مشاهده لكه هاي ريز 
)سرسوزني( قرمز رنگ روي پوست، درد استخوان، لنگیدن، 

بزرگ شدن شكم به صورت غیر عادي.

تومورهای مغزی:
عاليم شايع در تومورهای مغزی عبارتند از:

تجربه سردردي شديد برای اولین بار، افزايش شدت سردرد 
گذشــته، کودک از ســردردي رنج مي برد که به تدريج به 
شــدت و تعداد دفعات آن اضافه شده اســت، دچار تهوع و 
اســتفراغي شــده اســت که با علت هاي ديگر )بیماري هاي 
عفوني يا مســمومیت غذايي( توجیه نمي شــود، دچارتشنج 
شده است. )به ويژه اگر قباًل سابقه آن را نداشته است(، دچار 
دوبیني شده است، چشمانش تار مي بینند، دچار اختاللي در 
میدان بینايي اش شده است )از محدود شدن ديدش شكايت 
دارد(، در شنوايی اش اختالل ايجاد شده است )خوب نمي شنود 
يا دچار وزوز گوش شده است(، تدريجاً دچار بي حسي دست  
و يا پا شــده است، تدريجاً دچار فلج دست و يا پا شده است، 

به مناسبت روز جهاني سرطان كودک؛
آشنايي با عالئم شايع ترين سرطان ها در ميان كودكان
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نمــي تواند تعادل خود را هنگام راه رفتن يا ايســتادن حفظ 
کند، دچار ســختي و مشــكل در صحبت کردن شده است، 
در رفتار يا ويژگي هاي شــخصیتي او تغییر ايجاد شده است، 
به تازگي گیج شده است و نمي تواند کارهاي روزانه خود را 

به درستي انجام بدهد.

تومورهاي استخواني:
عاليم شايع در تومورهاي استخوانی عبارتند از:

کودک از دردهاي اســتخواني شــديد و مداوم شكايت دارد، 
بر روي دست و يا پاي کودک تورم يا تـــوده اي وجود دارد. 
)دردناک و يا بدون درد(، بدون ايجاد ضربه و يا پس از ضربه اي 
خفیف، دچار شكستگي استخواني شده است، کودک همیشه 
خســته اســت، بدون اينكه رژيم بگیرد، وزنش کاهش يافته 
است، هنگام راه رفتن، مي لنگد، نمي تواند دست يا پاي خود 

را به آساني تكان دهد.

تومورچشمي رتينوبالستوما:
عاليم شايع در تومور چشمي رتینوبالستما عبارتند از:

نقطه سفید و براقي در مرکز يك و يا هر دو چشم کودک مي درخشد، 
به نظر مي رسد هر کدام از چشم هايش به جهتي متفاوت از ديگري 
نگاه مي کند، سفیدي چشمش به رنگ قرمز درآمده است، چشمانش 
متورم شده اند يا هر تغییر ديگري در چشم او ايجاد شود که عجیب 
باشد، اگر سابقه سرطان چشم در اعضاي فامیل )دور يا نزديك( وجود 
دارد، حتي اگر در کــودک عالمتي ندارد، در ديد کودک )قدرت، 

کیفیت و يا میدان بینايي او( مشكل به وجود آمده است.
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1. آيا عروسك های مستردماغ متعلق به محك می باشد و عوايد 
فروش آن برای محك است؟ 

عروسك مستر دماغ محصول شرکت پالیز است که در راستای 
اهداف خیرخواهانه اين شرکت از محل فروش عروسك مستر 
دماغ يك طبقه از ســاختمان جديد محك تجهیز شده است. 
برای اطالعات بیشــتر در اين زمینه با شــماره 23501336 

تماس بگیريد.

2. آيا کارکنان محك به جز دفاتر جلب مشارکت و روش های 
کمك اعالم شده در ســايت، اقدام به جمع آوری کمك های 

مردمی در سطح معابر و مراکز عمومی نیز می نمايند؟
محك تنها از طريق راه هاي اعالم شــده از طريق وب ســايت 
مؤسســه و دفاتر و باجه هاي اســتان تهران و البــرز اقدام به 
جمع آوري کمك هاي مردمي مي نمايد و هیچ گونه فعالیتي در 
خصوص جمع آوري کمك از طريق حضور کارکنان يا داوطلبان 

خود در سطح معابر و مكان هاي عمومي ندارد. 

3. آيا محك کمك های غیرنقدی )اسباب بازی، پوشاک، گوشت 
و ...( را قبول می کند؟ 

محــك در کنــار دريافت کمك هــای نقــدی آمادگی قبول 
کمك هــای اهدايی نیكوکاران به صــورت کاالهای اهدايی را 
نیــز دارد. اين کاالهای اهدايی بــه دو گروه کاالهای مصرفی 
و تجهیزات و دستگاه های پزشكی دسته بندی می شوند. شما 
می توانید بــا تماس با يكی از دفاتر محك از لیســت اقالم و 
تجهیزات مورد نیاز مؤسســه و بیمارستان محك مطلع شويد. 

با توجه به اهمیت اصل شــفافیت در محك، برای کلیه اقالم 
غیرنقدی نیز رسید اهدايی صادر می شود و ارزش ريالی آن در 

حساب های مؤسسه منظور می گردد. 
در صورت تمايل به کسب اطالعات بیشتر با شماره 021-23540 

تماس حاصل نمايید.

4. نحوه همكاری داوطلبانه با محك چگونه است؟ 
شــما می توانید با عضويت در گروه داوطلبــان با در اختیار 
قــراردادن زمان و توانمندی خود به مؤسســه خیريه محك 
کمك کنید. شــماره تماس بخــش داوطلبان 23501232 
می باشــد. با مراجعه به واحــد داوطلبان و پــر نمودن فرم 
داوطلبی، بر اســاس نیــاز محــك و توانايی هــای افراد از 

حضورشان در مؤسسه استفاده می گردد.

5. آيا می توان از محك بازديد کرد؟
تمام افرادی  که مايل به بازديد از محك می باشــند، می توانند 
با شماره 23501210 تماس گرفته و از نزديك با فعالیت های 
سازمانی که خود ساخته اند آشنا شوند. در حین بازديد مالقات 
مســتقیم و عیادت با کودکان به دلیل حفظ کرامت انسانی و 
حريم خصوصی آنان و نیز پايین بودن سیستم ايمنی بدن آنها 

امكانپذير نمي باشد. 

6. آيا محك تمام کودکان مبتال به ســرطان را تحت حمايت 
خود قرار می دهد؟

بر اســاس اساســنامه اين ســازمان تمامی کودکان مبتال به 
سرطان زير 16 سال که در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
در سراسر ايران درمان می شوند، می توانند تحت حمايت محك 
قرار گیرند. نمايندگان بخش مــددکاری محك امروز در 32 
بیمارستان دولتي و دانشگاهي و در 15 استان حضور دارند تا 
زمینه حمايت هر چه بیشتر از کودکان مبتال به سرطان حتي 

در نقاط دورافتاده  کشور فراهم شود. 

پرسش های متداول
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كودكان محک

يك، دو، سه: يك
يك، دو، سه: دو...

اين صدای آشــنای کودکان در زنگ ورزش است که همیشه 
يادآور بازی، شادی و هیجان است. اين صدا همیشه در روزهای 
درمان در گوش سیاوش تداعی می شد و به او می گفت سرطان 
به معنی خداحافظی با ورزش مورد عالقه اش و پايان قهرمانی 
نیســت. سیاوش هر شــب خواب مدال های رنگی را بر گردن 
انداخته می ديد. خواب تمرين های ســخت، اردوهای ورزشی، 
ســفر برای کســب مدال های قهرمانی و اين خواب ها برای او 
خیلــی لذت بخش بود. او با تمرين صبر و امید خیلی زود اين 

جوانه های امید را با قهرمانی خود بارور کرد. 
سیاوش عسگری زاده يكی از فرزندان بهبود يافته محك است 
که مبتال به ســرطان خــون از نوع AML بــود. او با تالش و 
مقاومت توانست در مسابقات ماتسوشیما استان همدان در وزن 
60- کیلوگرم رده سنی جوانان مقام سوم را کسب نمايد و ثابت 

کند سرطان مانعی برای دستیابی به قهرمانی نیست. 

سياوش فرزند قهرمان محک

 
در محــك هر روز می توان درس امید بــه زندگی را از کودکان 
آموخــت. کودکانی کــه در دوران درمان و مبارزه با ســرطان، 
جوانه های امید در قلبشان سبز شده و پس از بهبودی ريشه های 
ايــن جوانه ها محكم تر از قبل باقی می ماند و می بالد، می توانند 

درس بزرگی برای ما باشد که سرطان پايان زندگی نیست...
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پرسش های متداول

لبخندي شیرين به لب داشت. موهاي فرفري اش بعد از شیمی 
درمانــی دوباره رويیده بود. بــراي گرفتن عكس هايش در يك 
جشــن به همراه مادرش به روابط عمومــي آمده بود. در زمان 
کوتاهی که منتظر چاپ عكس هايش بود همه حواسش پِی ابزار 
گرافیســت ها بود که چطور با آن طراحی می کنند. با چشمانی 
کنجكاو خطوط و نقش ها را دنبال می کرد. انگشتان کوچكش را 

جلو آورد و قلم نوری را در دست چپش گرفت.
زهرا چپ دست نبود اما از وقتی به خاطر بیماری، نقاشی با دست 
راســت برايش سخت شــده بود با دست چپ نقش های رنگی 

می کشید. عشق او به رنگ و طرح هیچ مانعی را نمی شناخت.
مادرش از استعداد نقاشي زهرا برايمان گفت. همین عالقه باعث شد 
بیماری اش تشخیص داده شود. زهرا به کالس نقاشی می رفت اما 
چندی بود که دستش خسته می شد و موقع نقاشی درد می گرفت 
و اين اولین عاليم برای تشخیص سرطان بود. زهرا با استعدادي که 
داشت با دست چپش به تالش ادامه داد و نقاشي هاي زيبا  کشید.

تا وقتی مادر برايمان از زهرا می گفت، تصويِر دختري شاد روی 
صفحه مانیتور با انگشتان کوچك زهرا ترسیم شده بود... دختر 
صورتی پوشــی شبیه به خود زهرا با همان موهاي فرفري که با 
امید به زندگي لبخند مي زند. يادگاري زيبايي از او که در اتاقمان 
ماند و حاال که زهرا قطع درمان شــده و به شهر خودش تبريز 
برگشته هر از گاهی ما را به ياد دخترکی صورتی پوش می اندازد 

که موهای فرفری اش بعد از شیمی درمانی تازه رويیده بود...
 

نوشته يكی از کارکنان محك

نقاشی بعد از شيمی درمانی

كودكان محک
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فرهنگ کســب و کار و قواعد حاکم بر آن به سرعت درحال 
پیشرفت اســت؛ از اواسط قرن بیســتم ديدگاه هاي کسب 
وکار از يك مدل اقتصادي که صرفاً به دنبال سودآوري بود 
به مدلی اجتماعی تغییرکرده اســت. در اين مدل اجتماعی 
بنگاه هــا در کنار توجه به مأموريت اصلــی خود که همان 
سودآوری است، به رسالت های اجتماعی و حفظ و گسترش 
مبانــی اخالقــی کار و تولید نیــز می پردازند. مشــارکت 
خیرخواهانه شــرکت ها را بايد مجموعه وظايف و تعهداتی 
دانســت که سازمان ها  بايســتی در جهت حفظ، مراقبت و 
کمك به جامعه اي کــه منابع خود را از آن دريافت کرده و 
در آن فعالیت می کند، انجام دهند؛ مشــارکت خیرخواهانه 
شــرکت ها به عنوان يكی از حوزه های مسئولیت اجتماعی 

مطرح می شود.
ايــن تغییر رويكرد، محك را بر آن داشــت تــا با توجه به 
مفاهیــم جديد جامعه در ديدگاه هاي کســب وکار، به فكر 
پاسخی مناســب باشد و با ابداع ، ابتكارهای ويژه و برقراری 
ارتباطات دوســويه و هدفمند با بنگاه های اقتصادی، سعی 
در جذب بیشتر مشــارکت های مالی آنان به منظور تحقق 

مأموريت و علت وجودی خود نمايد.
امروز محك با درک اهمیت مشــارکت بلندمدت در توسعه 
پايدار که منافع دو طرف در آن تعريف و برآورده می شــود، 
تالش می کند با مطرح کردن موضوع مشــارکت خیرخواهانه 
شرکت ها به صورت طرحی مدون و سیستماتیك اين موضوع 
را برجســته ســازد، تا از اين طريق امكان بهره گیری هرچه 

بیشــتر از ظرفیت های جلب مشارکت های مردمی در نهايت 
يكپارچگــی فراهم گردد. در ادامــه رويكرد محك در تالش 
براي نیل به اين مهم و تحقق مشــارکت اجتماعی شرکت ها 

تشريح می شود.
آنچه در اينجا اهمیت بااليی دارد و می بايســت همواره مورد 
تاکید قرار گیرد، آن اســت که مشارکت های مالی شرکت ها 
تنها يكی از شیوه های مشــارکت و حمايت از علت وجودی 
محك به حســاب می آيد و جايگزين هیچ شــیوه مشارکتی 

ديگری نیست.

نمونه ای از مشاركت خيرخواهانه شركت ها در محک

محك می کوشــد با تجربه اندوخته شده در اين مدت، ضمن 
شناســايي و بررســی دقیق شــرکت هاي درخواست کننده 
مشارکت  خیرخواهانه، خود نیز تسهیل گر و بازيگر فعال اين 
عرصه باشــد. همچنین، در تفاهم نامه ای که به همین منظور 
میان محك و شرکت حامی منعقد می گردد، طرفین ملزم به 

رعايت تعهدات درج شده در آن هستند. 
روح حاکــم بر اين تفاهم نامه ها نیت خیرخواهانه شــرکت ها 
جهت کمك به کودکان تحت حمايت مؤسسه خیريه محك 
می باشــد تا با حفظ منزلت انسانی کودکان مبتال به سرطان 
وخانواده ها، آنان شــادمانه وامیدوارانه مراحل درمان را طی 

کنند و خانواده تنها به سالمت کودک خود بیانديشد.
فعالیت هــای زيــر نمونه هايی اســت که با مشــارکت مالی 

مشاركت خيرخواهانه شركت هامشاركت خيرخواهانه شركت ها

جلب مشاركت
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ادای احترام به سازمان های همکارادای احترام به سازمان های همکار

شرکت ها در محك انجام شده است:
- شــرکت پالیز تولید کننده عروســك های کــودکان بوده 
و يكی از شــرکت هايی اســت که مســیری موفقیت آمیز را 
برای مشــارکت های خیرخواهانه خود انتخاب کرده اســت. 
اين شــرکت از ســال 1392 با تولید و عرضه عروسك های 
مستردماغ ياری رسان کودکان محك است. در راستای اهداف 
خیرخواهانه شرکت پالیز، از محل تخصیص بخشی از درآمد 
فروش عروســك مستر دماغ در ســال 1394، يك طبقه از 
ساختمان جديد مؤسسه خیريه محك تجهیز شده است. اين 
دومین ســالی اســت که پالیز به تمديد تفاهم نامه مشارکت 
مالی خود مبادرت ورزيده اســت و در نظر دارد با اســتمرار 
مشــارکت و آشنايی هرچه بیشتر با نیات خیرخواهانه محك 

به تحقق علت وجودی محك ياری رساند.
هر چند کلیه حقوق مادی و  معنوی اين عروسك متعلق به 
شرکت پالیز است، اين شــرکت با حمايت مادی از مؤسسه 
خیريه محك، خريداران محصول را در اين تالش خداپسندانه 
سهیم نموده است. شرکت پالیز در مدت مشارکت مالی خود 
در محك، همواره کوشیده است با ارائه عروسك مستردماغ به  
عنوان رابطی میان محك و جامعه ضمن اطالع رسانی موضوع 
سرطان کودک، مردم را به مشارکت در درمان کودکان مبتال 
به ســرطان ترغیب نمايد. مســتردماغ در اين مدت به ساير 
شــهرهای ايران نیز رفته است. نیكوکاران در شهرهايی چون 
شیراز، اصفهان، تبريز و مشهد استقبال خوبی از اين عروسك 
داشته اند و به ويژه اينكه با حضور مستردماغ در اين شهرها، 
چندين کودک مبتال به ســرطان به محك معرفی و متصل 
شــده اند تا از خدمــات محك در درمان کــودکان مبتال به 

سرطان بهره مند شوند.
»در راستای اهداف خیر خواهانه شرکت پالیز از محل فروش 
عروسك مســتر دماغ يك طبقه از ساختمان جديد مؤسسه 
خیريه محك تجهیز می شــود«، جمله ای است که بر اساس 
تفاهم نامه منعقد شده میان محك و شرکت پالیز در راستای 

مشارکت خیرخواهانه، به شرکت پالیز اختصاص يافته است. 
طبق ايــن تفاهم نامه امكان بهره گیری از آن فقط و منحصراً 
در عروسك های مستردماغ بوده و شامل شرايط خاص مورد 
توافق می باشــد که صدور مجوزهای الزم از تعهدات محك 
می باشــد. از ســوی ديگر، نام آشــنا و محبوبی چون محك 
توانســته است جايگاه ويژه ای را برای اين محصول پرطرفدار 

در جامعه رقم بزند. 

حمید خانی
مدير بخش جلب مشارکت های مردمی

جلب مشاركت
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