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مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان »محك« از سال 1370 فعاليت خود را در قالب 
يك مؤسسه غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتی به شماره ثبت 6567 آغاز نموده است. اين سازمان از 
همان نخستين روزهای فعاليت خود تالش كرده است تا به شناسايی نيازهای كودكان مبتال به سرطان 
و خانواده ايشان بپردازد. حضور مددكاران اجتماعی داوطلب و موظف اين مؤسسه در بيمارستان های 
دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی كودک در سراسر كشور، بر همين اساس برنامه ريزی 
شده تا با كوتاه كردن فاصله زمانی ميان تشخيص بيماری تا شروع حمايت، امکان نيمه كاره رها شدن 

درمان به واسطه مسائل مالی و ساير مشکالت خانواده ها، كاهش يابد.

از سوی ديگر ايجاد نگاه تخصصی نسبت به مراحل درمان كودكان مبتال به سرطان، تسهيل روزهای 
سخت درمان ايشان و گسترش همکاری ميان گروه های درمانی و حمايتی، اهدافی بوده كه باعث 
شده است تا محك با همکاری متخصصان، صاحب نظران و ياوران هميشگی اين سازمان، فعاليت های 
درمانی و خدمات حمايتی خود را روز به روز گسترش دهد. به همين منظور كنگره هاي تخصصي 
در حوزه خدمات حمايتي در شکل سازمان يافته آن در سال های 1390، 1393 و 1394 در مؤسسه 
ارتقاي دانش متخصصان و  تا ضمن  اين كنگره ها تالش شده  برگزار شده است. در  خيريه محك 
كارشناسان فعال در اين حوزه به برقراري ارتباط و تبادل تجربيات در بين سازمان هاي مردم نهاد 
پرداخته شود. همچنين توجه به مداخالت روان شناختی - مددكاری اجتماعی و تعامل بين بخشی در 
حوزه های مددكاری اجتماعی، روان شناسی و درمان از جمله موضوعات مورد توجه در اين كنگره ها 

بوده است.
 

بر همين اساس دومين كنگره بين المللی نقش خدمات حمايتی )زيستی، روانی، اجتماعی و معنوی( 
در درمان چندتخصصی سرطان كودک با حضور اساتيد داخلی و بين المللی آذر ماه 1396 در محك 
برگزار می شود. اين در حالی است كه برگزاری كنگره فوق در مرحله ملی برای چهارمين دوره است كه 

در مؤسسه خيريه محك صورت می پذيرد.

اميد است با برگزاری چنين رويدادهای تخصصی و به اشتراک گذاری دانش و تجربيات، زمينه درمان 
حمايتی  و  درمانی  خدمات  ارائه  با  تا  شود  فراهم  ايران  سراسر  در  كودک  سرطان  چندتخصصی 

همه جانبه به كودكان مبتال به سرطان، درمان مؤثرتر صورت پذيرد و كيفيت زندگی ارتقا يابد.

مقــدمه



محک و خدمات حمایتی

روان شناسی  اجتماعی،  مددكاری  مجموعه  سه  با  محك  حمايتی  خدمات 
مستقيماً  كه  است  واحدهايی  اصلی ترين  و  مهم ترين  از  يکی  اقامتگاه،  و 
كه  زمانی  می كند.  خدمت  ايشان  خانواده  و  سرطان  به  مبتال  كودكان  به 
كودكی دچار بيماری سرطان می شود تمام اركان خانواده تحت تأثير قرار 
زيستی،  همه جانبه  حمايت  نيازمند  خانواده  افراد  همه  بنابراين  می گيرد، 
روانی، اجتماعی و معنوی هستند. بخش خدمات حمايتی با همکاری تيم 
درمانی، اين حمايت همه جانبه را انجام می دهد. اين بخش بيشترين ارتباط 
مددكاری  بخش های  فعاليت  هماهنگ كننده  و  دارد  خانواده  و  بيمار  با  را 

اجتماعی، روان شناسی و اقامتگاه است.
هدف بخش خدمات حمايتی گسترش چتر حمايت محك است تا خانواده ها 
كودكان  و  كنند  فکر  خود  كودكان  درمان  به  تنها  نگرانی،  بدون  بتوانند 
يا  از بودن  آنها  نمايند و آرزوهای  بتوانند شادمانه تر فرآيند درمان را طی 



نبودن، به چگونه زيستن در آينده تغيير كند.
مددكار اجتماعی در ابتداي ورود كودكان به بيمارستان های دولتی و دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنکولوژی كودک در سراسر كشور، با خانواده او مصاحبه اي 
انجام می دهد و شرايط خانواده را از جنبه های گوناگون همچون وضعيت مالی، 
مشکالت، دغدغه ها، مسائل روحی و ساير عواملی كه می تواند كيفيت زندگی را 
تحت تأثير قرار دهد، بررسي می كند تا نيازهاي درمانی، رفاهي و حمايتي كودک 
ايشان شناسايی و تأمين گردد. پرداخت هزينه های  مبتال به سرطان و خانواده 
درمانی و رفاهی، اسکان بيماران مراجعه كننده از شهرستان در اقامتگاه محك يا 
در مسافرخانه های طرف  قرارداد، ايجاد شرايط اسکان برای بيماران پيوند شده 
در محلی ايزوله، پرداخت هزينه رفت و آمد بيماران، برگزاری مراسم های آئينی، 
ملی و سنتی، تعامل با دانشگاه ها و مؤسسات خيريه ديگر، ارتقای دانش و تبادل 
تجربيات مددكاران اجتماعی به واسطه برگزاری كنگره های علمی و آموزشی از 

جمله فعاليت های مددكاران اجتماعی محك است.
روان شناسان نيز تالش مي كنند تا با بهره مندی از روش های علمی و استاندارد، 
بحران روانی ايجاد شده در كودكان مبتال به سرطان و خانواده ايشان را كنترل 
بيمارستان  به  او  خانواده  و  سرطان  به  مبتال  كودک  ورود  هنگام  از  آنها  كنند. 
محك، همراه شان می شوند و با فعاليت هايی چون مشاوره فردی، مشاوره گروهی، 
ايجاد شده  بازی درمانی، هنردرمانی و روايت درمانی به مرتفع ساختن مشکالت 
نيز  بيمارستان ها  ساير  به  را  خود  فعاليت  دارد  نظر  در  بخش  اين  می پردازند. 

گسترش دهد.
پايان نمي رسد و پس  به  از كودک مبتال به سرطان هيچ زماني  حمايت محك 
از قطع درمان نيز ادامه مي يابد و تالش می شود بيماران تحت پوشش محك از 
منظر ارائه خدمات درخصوص عوارض ديررس درمان، تحصيل، ازدواج، اشتغال و 

غيره نيز حمايت شوند.



دومین کنگره بین المللی نقش خدمات حمایتی 
)زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی( در درمان

چند تخصصی سرطان کودک

دومين كنگره بين المللي نقش خدمات حمايتي )زيستي، رواني، اجتماعي 
برای   1396 ماه  آذر  كودک  سرطان  چندتخصصي  درمان  در  معنوي(  و 
گروه مخاطب مددكاران اجتماعی، روان شناسان و روان پزشکان؛ مديران و 
متخصصان در سازمان های مردم نهاد و ساير سازمان ها در سطح ايران، منطقه 
و جهان؛ پزشکان متخصص هماتولوژی - آنکولوژی، راديوتراپی - آنکولوژی، 
جراحان و پزشکان اطفال؛ پرستاران و روان پرستاران؛ پژوهشگران و استادان 
دانشگاه در حوزه های مددكاری اجتماعی و روان شناسی؛ دانشجويان ارشد و 
دكترای رشته های مددكاری اجتماعی، روان شناسی، روان پزشکی، پزشکی، 

پرستاری، علوم تربيتی و مشاوره.



در اين كنگره دو روزه كه با حضور سخنرانان داخلی و بين المللی برگزار می شود، 
تالش می گردد تا مخاطبان در خصوص نقش خدمات حمايتي در مرحله تشخيص، 
سير بيماری، پيگيری )Follow Up( و بازگشت به زندگی، سوگ و پس از سوگ 

اطالعات جامع و كاملی به دست آورند. 
همچنين مدل محك برای ارائه خدمات حمايتی با اتکا به ظرفيت جامعه مدنی، 
حقوق كودک مبتال به سرطان و خانواده ايشان و روندهای بين المللی در ارائه 

خدمات حمايتی مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.
درمان  دستاوردهای  و  روش ها  آخرين  كنگره  اين  برگزاری  با  است  اميد 
چندتخصصی )Multidisciplinary( سرطان كودک معرفی شود تا زمينه تحقق 

بهترين درمان برای كودک مبتال به سرطان و خانواده  ايشان فراهم شود.



با هم پلی بسازیم برای عبـور از ترس ها و ناامیـدی ها: 
همــراهی کودک بیمار و خانواده اش

خانواده و مراقبين كودكان مبتال به بيماری سرطان پس از اعالم تشخيص، وارد 
برهه ای زمانی از ترس می شوند با انبوهی از سواالت نظير سرانجام تأثير بيماری، 
درمان آن، هزينه ها، آمد و شدها، اختالل در ارتباطات، به دنبال مقصر گشتن و 
چرا كودک ما در آغاز زندگی... و نهايتاً پريشان حالی آنها. در اين موقعيت است 
كه به دنبال ناجی اند تا ياری شان كند و به دست آوردن احساس شيرين اينکه 
تنها نيستند. بررسی های متعدد مبين اين است كه والدين به ويژه مادران پس 
از قبول واقعه و دريافت خدمات حمايتی در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه به وضعيت 

پیام دکتر امیرمحمود حریرچی 
دبیر علمی کنگره



ايجاد  پريشانی  و  تروماتيك  نشانه های  اينکه  و  باز خواهند گشت  روانی معمول 
شده در والدين آسيب پذيرتر، می تواند بر نحوه مواجهه و تطبيق كودک به ويژه 
نوجوان با بيماری اش به گونه ای منفی اثرگذار باشد كه شواهد زيادی دال بر لزوم 
هدف  با  مداخالتی  می نماياند.  ضروری  را  حمايتی  مداخالت  انجام  برنامه ريزی 
دريافت هرچه زودتر و مداوم ارزشيابی نيازهای سالمت روان كودک بيمار، والدين 
و خانواده اش و تالشی چندتخصصی مناسب در جهت رفع اين نيازها كه موجبات 
افزايش كيفيت زندگی و آرامش خاطر نسبی آنها را فراهم می آورد و گام نهادنشان 
به ساحل اميد در آن سوی پل. اينکه مالحظه كنند كه فقط با ابراز همدردی ها 
كه گاهاً ترحم آميز هم هستند، روبرو نيستند بلکه همراهانی دارند از ميان افراد 

حرفه ای و متخصص و همچنين از ميان خودشان... و تنها نيستند.



شروع ممتاز توجه به درمان چندتخصصی کودکان مبتال به سرطان

ارائه خدمات،  مؤسسه خيريه محك از لحاظ گستردگی فعاليت و كيفيت 
از مؤسسات مردم نهاد شناخته شده در ايران و خاورميانه است و بر همين 
اساس همواره در تالش است تا خدمات خود را با شايسته ترين حد استاندارد 
به ذيربطان ارائه نمايد. همراهی مددكاران اجتماعی و روان شناسان با كادر 
درمانی در بيمارستان محك جهت ارائه درمانی همه جانبه به كودكان مبتال 
به سرطان از جمله استانداردهای مورد توجه اين سازمان است؛ رخدادی 
كه تجارب ارزشمندی را در حوزه درمان چندتخصصی شکل داده و تبادل 
دومين  است.  ساخته  ضروری  را  حوزه  اين  متخصصان  ديگر  با  تجربيات 
درمان چندتخصصی سرطان  در  نقش خدمات حمايتی  بين المللی  كنگره 

كودک در همين راستا در آذرماه 1396 برگزار می شود.

پیام دکتر علی زاده محمدی  
دبیر علمی کنگره



در اين كنگره متخصصان حوزه های مختلفی چون پزشکی، پرستاری، روان پزشکی، 
می يابند  علمی حضور  پانل های  در  اجتماعی  مددكاری  و  مشاوره  روان شناسی، 
كودک  سرطان  چندتخصصی  درمان  زمينه  در  را  خود  تخصصی  اطالعات  و 
درمان  منظر  از  حمايت  مفهوم  بار  اولين  برای  دارند  نظر  در  و  می دهند  ارائه 
چندتخصصی را در اختيار شركت كنندگان قرار دهند. با توجه به اهميت درمان 
چندتخصصی، برگزاری اين كنگره را می توان شروعی خوب و ممتاز برای توجه 
تبادل دانش  به درمان چندتخصصی دانست كه زمينه آموزش، كسب تجربه و 

مخاطبان كنگره را فراهم می آورد.
به  تخصصی  و  پزشکی  خدمات  ارائه  در  تاكنون  محك  كه  همانگونه  اميدوارم 
صورت ممتاز و برجسته عمل كرده است، بتواند تجارب علمی و پژوهشی خود را 
نيز به صورت شايسته انتقال دهد تا در آينده ای نزديك شاهد همراهی مددكاران 

اجتماعی و روان شناسان با كادر درمانی در بيمارستان های سراسر كشور باشيم.



ارائه  ارتقای خدمات  اجتماعی و روان شناسان در راستای  همراهی مددکاران 
شده از سوی کادر درمانی

به موقع،  تشخيص  صورت  در  كه  است  كودكان  ميان  در  مهم  بيماری هاي  از  سرطان 
با  مطابق  و  روز  به  ايران  در  سرطان  درمانی  پروتکل  می يابد.  افزايش  بهبودي  ميزان 
كشورهای پيشرفته دنياست. از نظر پيشرفت های علمی، روش های درمانی، نوع داروها، 
مطالعات، روش های تحقيقی، كنگره های علمی و... نيز از جمله كشورهای به روز در اين 
زمينه هستيم. بنابراين تفاوت زيادی بين روش های درمانی در ايران و نتايج حاصل از 
آن با كشورهای پيشرفته وجود ندارد. همکاري تيمي و درمان چندتخصصی، از اصول 

درماني كودكان مبتال به سرطان در جهان مي باشد.
 براساس آخرين يافته های علمی، همراهی روان شناس، روان پزشك و مددكار اجتماعی 
با كادر درمانی نقش بسيار مهمی در درمان سرطان كودكان دارد چرا كه در اين موارد به 
دليل شرايط بيماری رفتارهای اضطرابي افزايش می يابد و بيماران به علت بستري هاي 
حمايتی  خدمات  كارشناسان  حضور  بنابراين  مي شوند.  اجتماعي  انزواي  دچار  متعدد 
و اگاهي پزشکان است كه می تواند با كاهش اين مشکالت، پذيرش درمان و اميد به 
بهبودی را در آنها و خانواده هايشان افزايش دهد. ذكر اين نکته ضروری است كه كودكان 
به دليل عدم آگاهی نسبت به مسائلی چون مرگ و بهبودی، به رفتارهای خانواده خود 
واكنش نشان داده و در صورتی كه خانواده بتواند با همراهی روان شناسان و مددكاران 
اجتماعی مديريت درستی بر شرايط روانی خود داشته باشد، درمان كودک نيز با كارايی 

پیام دکتر محمد فرانوش
دبیر علمی کنگره



بيشتری صورت می پذيرد. 
چالش های  با  همواره  دارد،  آگاهی  خود،  درمان  به  نسبت  كودک  كه  نيز  مواردی  در 
اجتماعی چون گذر از مرحله درمان و بهبودی پس از آن روبروست. كودكان پس از 
عبور از اين مرحله، مشکالت اجتماعی بسياری را با خود حمل كرده و به مرحله نوجوانی 
و جوانی منتقل می كنند. در صورتی كه كارشناسان خدمات حمايتی در مراحل درمان 
همراه كودک باشد، اين مشکالت نيز كاهش می يابد و كودک به دليل عملکرد اجتماعی 

پايين در آينده، از استرس باال مصون می ماند.
درمان  از  پس  كودک  است.  درمان سرطان  اثر  در  روحی  تغييرات  مسئله  ديگر  نکته 
بر  توانايی  عدم  افسردگی،  خشم،  اضطراب،  چون  روحی  حاالت  تغيير  دچار  سرطان 
انجام كارها و... می شود. در اينجا فقط متخصصان روان  شناسی هستند كه می توانند با 
فعاليت هايی چون بازی درمانی، هنردرمانی، موسيقی درمانی و... شرايط كودک را بهبود 
ببخشند و كادر درمانی را در انجام فعاليت های پزشکی ياری رسانند. تجربه بيمارستانی 
چون بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودک محك نشان داده است كه در بسياری از 
موارد، روان شناسان و مددكاران اجتماعی با مديريت بحران، زمينه ارتقای خدمات ارائه 

شده از سوی كادر درمانی را فراهم آورده اند.
از طرف ديگر همراهی كارشناسان خدمات حمايتی با كادر درمانی، فشار روانی وارده بر 
پزشکان و پرستاران را به ميزان قابل توجهی كاهش می دهد. با حضور روان شناسان و 
مددكاران اجتماعی مواجهه پزشکان با دغدغه هايی چون شرايط مالی خانواده جهت تأمين 

دارو، آگاهی از فرآيند درمان و رويارويی با چالش هايی چون فوت بيمار تسهيل می شود.
اكنون محك در نظر دارد تا با برگزاری دومين كنگره بين المللی نقش خدمات حمايتی 
اشتراک  به  زمينه  اين  در  را  خود  تجربيات  كودک،  سرطان  چندتخصصی  درمان  در 
بگذارد و از دانش متخصصان داخلی و بين المللی در اين زمينه بهره مند شود تا با ارائه 
درمانی چندتخصصی به كودكان مبتال به سرطان، در آينده ای نه چندان دور با اطمينان 
بگوييم كه در درمان كودكان مبتال به سرطان در سراسر ايران زمين همانند كشورهای 

پيشرفته جهان عمل می كنيم.



ارائه خدمات یکپارچه و همه جانبه به کودکان مبتال به سرطان 

مؤسسه خيريه محك بر پايه حمايت همه جانبه از كودكان مبتال به سرطان و 
خانواده های ايشان شکل گرفته است و همواره تالش می كند تا خدمات درمانی 
و حمايتی به فرزندانش را به صورت شايسته و بر پايه استانداردهای بين المللی 

ارائه نمايد. 
ارائه خدماتی يکسان به كودكان مبتال به سرطان در تمام شهرهای ايران آرزوی 
بانيان اين مؤسسه بوده است و همواره برای يکپارچه سازی اين خدمات در سراسر 
كشور تالش كرده اند. حضور داوطلبان مددكاری برای حمايت از كودكان مبتال 
به سرطان در بيمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی 

سراسر كشور از جمله فعاليت های صورت  گرفته در اين زمينه است.
اكنون تالش ها شکل ديگری به خود گرفته و مؤسسه خيريه محك در سومين 
برنامه استراتژيك خود در 5 سال آينده، يکپارچه سازی خدمات حمايتی در سراسر 
كشور را در دستور كار قرار داده است. محك در نظر دارد تا كليه خدمات حمايتی 

یادداشت بهناز آسنگری
دبیر اجرایی کنگره



ارائه شده به كودكان مبتال به سرطان بستری در بيمارستان محك، كه شامل 42 
بسته حمايتی است را در كليه بيمارستان های دولتی و دانشگاهی سراسر كشور 
دارای بخش خون و آنکولوژی كودک بر اساس استانداردهاي درماني و حمايتي 

جامع و يکپارچه مستقر ساخته و  گسترش دهد. 
اهميت توجه به اين موضوع تا اندازه ای است كه اين سازمان در دومين كنگره 
كودک  سرطان  چندتخصصی  درمان  بررسی  به  حمايتی  خدمات  بين المللی 
تا ضمن  می نمايد  بررسی  را  آن  ابعاد  مختلف،  علمی  پانل های  در  و  می پردازد 
ارتقای ارتباط با دانشگاه ها، تعامل علمی و تبادل تجربيات با متخصصان داخلی و 

بين المللی را نيز افزايش دهد.
باور داريم با بهره مندی از مشاركت جامعه مدنی ايران زمين، روزی خواهد رسيد 
كه همه كودكان مبتال به سرطان از امکانات برابر درمانی و رفاهی  با كيفيتی 
شايسته برخوردار باشند و در سايه اين حمايت ها، خانواده ها با نگراني كمتر، تنها 
و  را طي  درمان  فرآيند  شادمانه تر  كودكان  و  كنند  فکر  درمان كودک خود  به 

آرزوهاي آنها از بودن يا نبودن، به چگونه زيستن در آينده تغيير نمايد.
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با محک بیشتر آشنا شوید



محك سازماني است كه از انگيزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و 
توجه خود را معطوف به بيماري سرطان كودكان در سطح ملي و بين المللي 
و  اطالع رساني  و  آموزش  درمان،  و  تشخيص  حمايتي،  امور  حوزه های  در 
تحقيقات نموده است. اين سازمان خيريه، مردم نهاد، غيرانتفاعي، غيرسياسي 
و غيردولتي است و با تکيه بر جلب مشاركت هاي اشخاص حقيقي و حقوقي 
و انواع كمك هاي بشردوستانه ملي و بين المللي اعم از نقدي، كاال، خدمات 

و دانش فني اداره مي شود. 
بخش  در  آنان  خانواده  و  سرطان  به  مبتال  كودكان  از  همه جانبه  حمايت 
و  يکپارچه  به صورت  ايران  در  سرطان  به  مبتال  كودكان  درمان  حمايتي، 
جامع در چارچوب استانداردهاي ملي و بين المللي و منشور حقوق بيمار با 
بهره مندي از جديدترين و كارآمدترين روش ها و آخرين دستاوردهاي علم 
انجام تحقيقات علمي در زمينه  ايجاد يك مركز تحقيقات جهت  پزشکي، 
بيماري سرطان براي كشف علل بروز بيماري، روش های تشخيص، غربالگري، 
با  است. محك  اين سازمان  مأموريت  درمان،  نوين  و شيوه هاي  پيشگيري 
اطالع ساني  و  پيشگيرانه  آموزش  حوزه  در  سرمايه گذاري  و  برنامه ريزي 

می كوشد در كاهش نرخ ابتال به سرطان كودكان در ايران مشاركت نمايد.

بیانیه مأموریت )1396-1400(



كاركنان و داوطلبان، صميمانه در كنار يکديگر براي تحقق اهداف بشردوستانه 
محك تالش مي كنند و محك با برنامه ريزي براي توانمندسازي منابع انساني و 
بهره گيري از جديدترين فناوری ها در همه حوزه ها به ويژه تشخيص و درمان اين 

ظرفيت را توسعه می دهد.
محك نه تنها به سرطان كودكان می پردازد بلکه انديشه واالي كمك به همنوع 
را ترويج می نمايد. شفافيت، پاسخگويي، قدرشناسي و زيبايی شناسی ممتازترين 

ارزش های محك هستند.
محك از يك سو به عنوان يك سازمان چند عملکردي و با دارا بودن تنها بيمارستان 
فوق تخصصی سرطان كودكان در ايران، و از سوي ديگر براساس تعهد و صداقت 
و  به سرطان  يکپارچه در مسير درمان كودكان مبتال  و  ارائه خدمات جامع  در 
خانواده ايشان در چارچوب استانداردهاي بين المللی، يکي از معتمدترين نهادهاي 
خيريه براي نيکوكاران و سازمان های بشردوستانه است. محك خود را نسبت به 
استفاده بهينه از منابع و دستيابي به نتايج قابل اندازه گيری مسئول می داند. در 
كنار توجه به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پايداري در ارائه خدمات، تأكيد 

بر بهبود مستمر در كارايي و اثربخشي، رويه جاري سازمان است.



محك حامي استوار پدران و مادراني است كه فرزند آنها به بيماري سرطان 
مبتال شده است. در سايه اين حمايت، خانواده ها می توانند با نگراني كمتر، 
تنها به درمان كودک خود فکر كنند و كودكان می توانند شادمانه تر فرآيند 
درمان را طي نموده و آرزوهاي آنها از بودن يا نبودن، به چگونه زيستن در 

آينده تغيير كند.
تنها  فرزند خود  در سايه حمايت محك، هيچ خانواده ای در مسير درمان 
نخواهد بود و در تمام مسير درمان همه حمايت های الزم را به طور يکسان 
در سراسر ايران دريافت می نمايد. بيمارستان محك بر اساس استانداردهاي 
يکپارچه  و  پيشرفته ترين خدمات درماني جامع  ارائه  به  بين المللی  و  ملي 
اين  اطالع رسانی  و  آموزش  در سايه  كودكان می پردازد.  در حوزه سرطان 
سازمان، بيماري كودكان در مراحل اوليه تشخيص داده می شود و از لحظه 

بیانیه چشم انداز )1396-1400( 



تشخيص بيماري كودک و خانواده وي تحت حمايت قرار خواهند گرفت. محك 
جامعه را نسبت به آخرين اخبار در ارتباط با سرطان آگاه ساخته و مناسب ترين 
از  قرار می دهد. همچنين  اختيار جامعه  در  را  منابع الزم  و  توصيه ها  اطالعات، 
طريق گسترش همکاري با مؤسسات تحقيقاتي و درماني ملي و بين المللی فعال 
در زمينه سرطان، به كاهش نرخ ابتال به سرطان در كودكان و روش های مؤثر 

درمان دست خواهد يافت. 
آن  عملکرد  و  می شود  شناخته  كشور  در  متعالي  سازمان  يك  عنوان  به  محك 
معياري براي ايجاد و ارزيابي سازمان های مشابه در سطح ملي و بين المللی خواهد 
بود. محك بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللی داراي برترين جايگاه در بين 
از  يکي  نيز  فعاليت خود  از حوزه های  و در هر يك  بوده  سازمان های مردم نهاد 

برترين ها خواهد بود. 



جایگاه محک در عرصه بین الملل

كسب رتبه چهارم در ارزيابی NGO Benchmarking شركت بازرسی بين المللی  
SGS در بين 299 مؤسسه مردم نهاد در جهان در سال 2016

دريافت تنديس نقره ای و طاليی كيفيت از مؤسسه بين المللی استاندارد )GIC( در 
سال های 2011 و 2017 

دريافت نشان نقره GPM از انجمن بين المللی مديريت پروژه سبز در سال 2014

موضوع  در   )IPMA( پروژه  مديريت  بين المللی  انجمن  طالی  نشان  دريافت 
پروژه های انسان دوستانه در سال 2014

 )ECOSOC( دريافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد
از سال 2001

عضويت در انجمن جهانی كنترل سرطان )UICC( از سال 2008

عضويت در انجـمن بين المللی سرطان كودک  )CCI( از سال 2000

عضويت در هيأت مديره منطقه ای )CCI( از سال 2012



همکاری با كميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان )UNHCR( از سال 2007

عضويت در گلوبال كامپکت سازمان ملل از سال 2016

همکاری با انجمن حمايت از كودكان مبتال به لوسمی )LOSEV( در تركيه از سال 2013

عضويت در شبکه بين المللی درمـان و تحـقيقات سـرطان )INCTR( از سال 2009

عضويت در اتاق بازرگانی بين الملل )ICC( از سال 2014 

همکاری عــلمی با مـؤسسه تحقيقاتی گوستاو روسی )IGR( از سال 2007

عضويت و همکاری علمی با مــؤسسه تحـقيقاتی Medic Research از سال 2011

همکاری با انجمن حمايت از كودكان كردستان عراق )KSC( از سال 2012

همـکاری با مؤسسه بين المللی Relief International از سال 2016

همـکاری علمی با مـؤسسه تحقيقاتی St. Jude  از سال 2007

عضويت در انجــمن هماتولوژی آنـکولوژی SOHO از سال 2015

عضويت در انجمن های بين المللی پيوند مغز استخوان بين المللی زير از سال 2015:
)EBMT( 1. انجمن اروپايی پيوند مغز استخوان

)APBMT( 2. انجمن پيوند مغز استخوان در آسيا و اقيانوسيه
)ASBMT( 3. انجمن آمريکايی پيوند مغز استخوان

)EMBMT( 4. عضو افتخاری انجمن پيوند مغز استخوان مديترانه شرقی



حامیان علمی - تخصصی


