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مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان «محک»

مرداد تا آبان ماه 1399

اهمیت ادامه درمان کودکان مبتال به سرطان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
قصهخوانی هنرمندان برای کودکان

تغییر در شیوه فعالیت بخشهای مختلف «محک» متناسب با شرایط روز جامعه

چرا آگاهیرسانی به جامعه درباره سرطان کودک مهم است؟

محک در طول  29سال فعالیت خود ،همواره با تکیه بر دو اصل قدرشناسی و زیباییشناسی ،همسو با مناسبتهای ملی و بینالمللی
مرتبط با حوزه فعالیت خود یا ذیربطانش تالش کرده است ،تا ضمن گرامیداشت این مناسبتها ،نسبت به همه افراد ،مؤسسات و
سازمانهایی که برای تأمین سالمتی و رفاه بیشتر هممیهنان عزیزمان میکوشند ،ادای احترام کند.
نمونههایی از این پیامها که مربوط به مرداد تا آبان ماه  1399است را در این صفحه مشاهده میکنید .همچنین عالقهمندان
میتوانند با دنبال کردن وبسایت یا شبکههای اجتماعی محک تمام پیامهای مربوط به مناسبتهای مختلف را مشاهده کنند.

روز جهانی بشردوستی  29 -مرداد

روز پزشک  1 -شهریور

هفته جهانی ناشنوایان  31 -شهریور تا  6مهر

روز جهانی غذا  25 -مهر
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طراحی و صفحهآرايي :بهزاد انجالسی

تصويرسازي :مهسا محمدیان ،نرگس کاشف ،غزاله آرستهمهر

تعدادي از عکاسان داوطلب محک در این خبرنامه هـمکاری
داشتهاند .از ایشان سپاسگزاریم.

شماره حساب هاي محك
بانک ملی اسکان0105058181001 :
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پرداخت از طریق ُکدهای تلفن همراه
*780*23540#
*733*23540#
پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ  -گزینه نیکوکاری
@Mahakcharity
MAHAKCharity
mahakcharity
اين خبرنامه روي وبسايت محك قابل مشاهده و ذخيره كردن
است .صورتهای مالی و گزارش حســابرس مستقل نیز روی
وبسایت محک قابل مشاهده است.
این خبرنامه به دلیل شیوع ویروس کرونا ،نسخه چاپی ندارد.

www.mahak-charity.org
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پیام بنیانگذار
یاران
شاید به جرأت بتوان گفت که در هیچ دورهای از تاریخ مدنیت
بشر تا به امروز واقعیتی که در متون و ادبیات مشرق زمین بسیار
مؤکد است؛ یعنی یکی بودن آحاد عالم و پیوستگی ذرات آن
به یکدیگر ،تأثیرات متقابل عناصر و حوادث و تغییرات بر روی
یکدیگر تا به این اندازه محسوس و ملموس نبوده است ،بهویژه
در عرصه سالمت.
هرچند محک در حوزه مسئولیت خود در ارتباط با بهینه
شهای درمانی و بهره بردن از آخرین دستاوردهای
کردن رو 
علمی برای رهایی این جانهای کوچک از چنگال سرطان
همواره کوشا بوده و نتیجه آن عضویت فعال و مؤثر در تمام
ن روزها بیش از
سازمانهای بینالمللی ذیربط میباشد ،لیکن ای 
پیش بر این باوریم که پایداری و طراوت و سالمت سازمان در
گرو بهره بردن هرچه بیشتر از دستاوردهای علمی و مدیریتی
دستاندرکاران امر سرطان کودک و قرار گرفتن در حلقه جهانی
این امر است ،لذا بخش بینالملل محک در تالش است تا
امکاناتی فراهم آورد تا با همکاری متقابل در عرصه پزشکی،
پرستاری ،تحقیقات و مراقبت و نجات یافتگان ،در سطح جهانی
حرکت کرده و بتوانیم استانداردهای بینالمللی را به طور کامل
در وطن عزیزمان پیادهسازی کنیم.
اقداماتی که در ماههای گذشته در راستای پیوستن به اقدامی
جهانی با همکاری دو سازمان بینالمللی  SIOPو  CCIبا هدف
آگاهیرسانی سرطان اطفال و به بهانه ماه سپتامبر که ماهی
نامگذاری شده برای همین هدف است انجام شد ،در راستای
ی آدم به درد آید
این باور بود که اگر عضوی از اعضای بن 
قرار از پیکرههای انسانی خواهد رفت و چاره درد در اتحاد
دستهای ماست .ما نیز بر آن شدیم به این حرکت جهانی در
راستای آگاهیرسانی سرطان اطفال بپیوندیم چرا که تشخیص
زودهنگام است که درمانی کمدردتر ،کمهزینهتر و مؤثرتر برای
کودکانمان رقم خواهد زد.
سعیده قدس
بنیانگذار
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پیام تسلیت محک به مناسبت درگذشت استاد شجریان

حضور استاد محمدرضا شجریان در مراسم افتتاح ساختمان بیمارستان محک

مؤسسه خیریه محک درگذشت استاد بیبدیل آواز ایران ،هنرمند گرانقدر «محمدرضا شجریان» را صمیمانه به همه ایرانیان و هنرمندان و
هنردوستان تسلیت میگوید .سوگ خاموشی نوایی که سالهاست برای ما یادآور مهر ،عشق ،انسانیت و فرزانگی نهفته در ادبیات این مرز و بوم بوده،
سنگین است و شجریانی میخواهد تا با نوای سوز نی برایمان بخواند :یاران موافق همه از دست شدند.
استاد محمدرضا شجریان از همراهان دیرین محک بود .روزی که در بیمارستان محک گرد هم آمدیم تا برپا شدن ستونهایی که سقف پر امیدی
برای کودکان مبتال به سرطان روی آن بنا شد را جشن بگیریم ،استاد شجریان با تار استاد عثمان طه نغمه خان بزم بود و در مایه افشاری آواز سر داد:
سرخوشان عشق را ناالن مکن
ای خدا این وصل را هجران مکن
و امروز پس از گذر سالیان که هنوز و تا همیشه نغمه عشق زیر سقف محک جاری است ،باور داریم که وصال تک تک اعضای خانواده محک که
حلقه آن مهر و گذشت است با هیچ هجری گسستنی نیست.
یاد و نام و نغمه استاد محمدرضا شجریان تا همیشه بر تار و تارک هنر این سرزمین پر آوازه است و صدایش فراموشمان نمیشود که میخواند:
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران
این نغمه محبت ،بعد از من و تو ماند

اطالعیه
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نحوه پرداخت هزینهها به خانواده فرزندان محك در این روزها
خبرنامه محک در میان خانوادههای کودکان مبتال به سرطان نیز
طرفدارانی دارد و برخی از آنها از این طریق با اخبار محک آشنا
میشوند .از آنجا که با توجه به شرایط شیوع کرونا نحوه پرداخت
هزینهها به دلیل توجه به سالمت همگان و حفظ فاصلهگذاری
اجتماعی در محک تغییر کرده است ،اطالعیه زیر را بخوانید تا در این
زمینه با مشکالت کمتری روبرو شوید:
امروز ،همه در کنار هم روزهای سختی را سپری میکنیم .شیوع
بیماری کنونی شرایط سخت و پیچیدهای را به جهان و کشور عزیزمان
تحمیل نموده است .این شرایط برای کادر درمانی و حمایتی و به
تبع آنها خانوادههای بیماران پیچیدگی و سختی چند برابر ایجاد
نموده است .نگرانی بیماران و خانوادههای آنها از یک سو و فشار
کاری حاکم بر مراکز درمانی و فعالیت بیوقفه و شبانه روزی کادر
درمانی و حمایتی از سوی دیگر و افزون بر همه آنها نگرانی فزاینده
از ابتال به بیماری کرونا شرایط سختی را برای همه ما ایجاد نموده
است .در این شرایط همکاران فداکار و دلسوز محک تمام تالش خود
را برای تسهیل این شرایط و حفظ و تداوم ارائه خدمت به فرزندان
معصوم محک انجام میدهند .با سعه صدر و درک باالیی که از شما
خانوادههای عزیز فرزندان محك سراغ داریم ،مطمئن هستیم که هر
قصور احتمالي و سهوی را که ممکن است رخ دهد ،بر ما خواهيد
بخشيد و برای مرتفع نمودن آن با ما گفت و گو میکنید .در این
شرايط سخت و نگران کننده جهانی ،میدانیم که شما برای پیگیری
روند درمان فرزندتان دغدغه زيادى دارید .واحد خدمات حمایتی
محک تالش کرده است به منظور حفظ سالمتی کودکان ،شما و
همه جامعه ،و براى كاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و تسهیل
در پیگیریهای مربوط به پرداخت هزینههای درمانی و غیردرمانی
سریعترین و كارامدترين روش را به صورت زیر در نظر بگیرد .پرداخت
هزینهها در این روزها با توجه به روند زیر انجام میشود:
 .۱در صورتی که کودک شما در این مدت نیازمند انجام مرحلهای
از درمان است ،شما میبایست هزینه آن را مطابق روال هميشه
پرداخت کرده و از آن مرکز درمانی فاکتور دریافت کنید.
 .۲فاکتورهای پرداختی خود را با درج یک شماره موبايل در

دسترس ،کد پستی و کپی کارت محک از طریق پست برای محک
ارسال کنید .خانوادهها در بیمارستانهای تهران از طریق پست پیشتاز
به دفتر اصلی محک واقع در دارآباد و خانوادهها در بیمارستانهای
شهرستان به دفاتر فعال در آن شهر ارسال کنند.
* در این روزها دفاتر محک در شهرستانهای همدان ،ارومیه،
زنجان ،قم ،گرگان ،تبریز ،اصفهان ،مشهد ،کرمان ،زاهدان ،خرمآباد،
شیراز و اهواز فعال هستند.
 .3از زمان ارسال مدارک شما به پست ،مراحلی چون دریافت و
کنترل فاکتورها توسط واحد مددکاری و تایید نهایی توسط واحد مالی
برای پرداخت هزینهها انجام میشود .مدت زمان انجام این مراحل 10
روز کاری است .پس از آن مبلغ به حساب خانواده واریز خواهد شد.
 .۴الزم به ذکر است کلیه هزینههای ارسال مدارک با پست ،با ارائه
قبض پرداختی توسط محک پرداخت میشود.
 .۵در صورتی که مدارک ارسالی ناقص باشد همکاران واحد مددکاری
برای تكميل و پیگیرى اسناد مورد نياز با شما تماس خواهند گرفت.
 .6در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال میتوانید از شنبه تا
پنجشنبه از ساعت  ۸تا  ۱۳با شماره  021-۲۳۵۰۱۴۰۰مددکاری
محک تماس بگیرید.
زیر سقف محک همه ما اعضای یک خانواده هستیم و در این
سالها شاهد بودهایم که همدلی و همراهی ،گذر از هر سختی را
آسان میکند و امیدواریم این روزهای سخت برای کودکان مبتال به
سرطان سرزمینمان و همه جامعه با سالمتی سپری شود.
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گزارش

قصهخوانی هنرمندان برای کودکان
زیر سقف محک هر روز شاهد قصههای واقعی بسیاری هستیم؛
قصههایی که غصه از آن دور نیست اما پایان بسیاری از آنها ،پیروزی
قهرمان کوچک داستان است.
محک غیر از خدمات درمانی ،خدمات حمایتی هم ارائه میکند و
تالش میکند تا کودکان با قصههای بیغصه آشنا شوند و روزی هر
کدام از آنها ،قصه بهبودی خود را برای دیگران تعریف کنند .به همین
خاطر در تمام سالهای فعالیت کوشیده است تا با ایجاد فضایی
شاد ،کودکانه و روحیهبخش ،فرآیند درمان را برای کودکان مبتال
به سرطان و خانوادههایشان راحتتر کند و کیفیت زندگی ایشان را
در تمامی مراحل درمان ارتقا بخشد .حدود  ۱۰سال است که ترالی
کتاب در بیمارستان محک و برخی دیگر از بیمارستانهای دولتی و
دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در تهران ،فعالیت
میکند .هر ماه تقريبا  ۱۰۰۰كتاب متناسب با گروههای سنی و
عالیق کودکان از سوی روانشناسان انتخاب و به کودکان محک اهدا
میشود تا با قصهها به دور و نزدیک سفر کنند و پرنده خیالشان را به
کوه و دشت و جنگل و دریا پرواز دهند.
در این روزهای شیوع ویروس کرونا که به دلیل فاصلهگذاری
اجتماعی امکان فعالیت ترالی کتاب وجود ندارد ،به این فکر کردیم
برای همه کودکان سرزمینمان قصه بخوانیم .بنابراین با هنرمندان،
شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان همراه شدیم تا برایمان
قصههایی بیغصه تعریف کنند .شما نیکوکاران گرامی میتوانید با
اسکن QR Codeها ،قصهها را از زبان هنرمندان بشنوید یا برای
کودکانتان پخش کنید.

جک و لوبیا سحرآمیز
«بهار کاتوزی» فیلمنامهنویس ،بازیگر سینما
و تئاتر است .قصه «جک و لوبیای سحرآمیز»
داستانی است که این هنرمند انتخاب کرده و
از بزرگتر دعوت میکند تا برای فرزندانشان
تعریف کند .داستانی که قهرمان اصلی آن پسری است که با
کاشتن چند دانه لوبیا به سرزمین شگفتانگیزی وارد میشود و
شاهد اتفاقات بسیاری است .حتما همه بزرگترها این داستان را
شنیدهاند .این روزها که بچهها مجبورند در خانه
بمانند ،برایشان از شجاعت جک و قهرمانی او بر
انسانهای غولآسا بگوید.

کالغ سفید باغ صنوبر
«عزتاهلل الوندی» ،شاعر و نویسنده کودک و
نوجوان است که از سال  1376قصهنویسی برای
کودکان را شروع کرده .مردی که در بالش من راه
می رود ،پشت شیشههای مات ،دوباره برمیگردی
مرد بارانی ،ایوان بهار ،جان پاتیس ،دارابنامه و تپههای بیمهتاب
از جمله کتابهای این هنرمند همراه محک است.
قصه «کالغ سفید باغ صنوبر» داستان باغی است که در آن
کالغها بسیار شاد زندگی میکنند و هر کالغی یک خانه صنوبری
دارد .این کتاب ،داستان بابا چشم سیاه و مامان بنفشه است .این
داستان را بشنوید تا برای چند دقیقه به دنیای
شیرین کودکان سفر کنید.

گزارش
تیستوی سبز انگشتی و آقا سیبیلو
بیشتر مردم «حسن معجونی» را به عنوان بازیگر
سینما ،تئاتر و تلویزیون میشناسند .هنرمندی که
با سریال «مسافران» بیش از پیش شناخته شد.
این هنرمند نامآشنا برای کودکان ،قصه «تیسوی
سبزانگشتی و آقاسبیلو» تعریف میکند و ادامه ماجرا را برای بعد
از روزهای شیوع کرونا میگذارد تا به محک بیاید و از نزدیک برای
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بچهها قصه بخواند.
بزرگترها حتما یادشان میآید که تیستوی سبز انگشتی پسری
است با انگشتان جادویی که به هر چیزی دست میزند به گل
و گیاه تبدیل میشود .این داستان رنگی را برای
کودکان تعریف کنید تا هم حال آنها در این
روزهای کرونایی خوب شود و هم شما داستانهای
کودکیتان را مرور کنید.

دو گربه روی دیوار

ملک امیر و آرزوهایش

«آزاده مؤیدیفرد» ،عروسکگردان و صداپیشه
از همراهان همیشگی قهرمانان کوچک محک است
و او را با عروسکها و قصههایی که برایشان تعریف
میکند میشناسند .صداپیشه عروسک «چرا» این بار
برایمان قصهای از صمد بهرنگی تعریف میکند و
صداپیشه گربه سیاه و سفید میشود .قطعا از شنیدن
این داستان پر هیجان ،لذت میبرید .با این داستان
همراه باشید و لبخند را به صورتتان مهمان کنید.

«شرمین نادری» ،تصویرگر و نویسنده است که
با قصههایی که میخواند حال همه عالقهمندان
به کتاب و کتابخوانی را خوب میکند .او داستان
ملک امیر و تالش او برای رسیدن به آرزویش را
تعریف میکند .داستانی که با تخیل و تصویر
درآمیخته شده است و به جنگ با اژدها میرسد.
این داستان را با کودکان خود بشنوید و به دنیای
جادو سفر کنید.

کاله شادی
«الکا هدایت» ،هنرمند فعال در حوزه کودک و نوجوان
است .صداپیشگی و طراحی عروسک از جمله کارهایی
است که این هنرمند قصهگو انجام میدهد و سرپرست و
مدرس آموزش نمایش به کودکان در آکادمی تئاتر «لیو»
غصة ما عسل شد
از همه هنرمندانی که در این روزهای سخت همراه کودکان مبتال
به سرطانند قدردانی میکنیم .یادمان نرود که داستانهای زیر سقف
محک همچنان ادامه دارد و همراهی شما نیکوکاران گرامی است که باعث

هم هست .در داستان «کاله شادی» با رمز و راز شادی آشنا میشویم؛
یخبر پشت در خانهات سبز میشود آن هم وقتی که اص ً
ال
احساسی که ب 
حوصله نداری .هدایت این داستان را با نمایش یکی
کرده و برای بیان آن از عروسکها هم کمک گرفته
است .این داستان زیبا را بشنوید تا حال دلتان خوب و
شادی مهمان لحظههای زندگیتان شود.
میشود غصة قصهها پر بزند و برود .آرزو میکنیم که از این به بعد فقط
داستان بهبودی کودکان مبتال به سرطان را برایتان بخوانیم و روزی
برسد که با هم زمزمه کنیم:
غصة ما عسل شد
قصة ما َمثَل شد
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گزارش

با کلینیک سوگ محک آشنا شوید

گسترش ارائه خدمات روانشناسی محک تا سختترین مراحل
سوگ پاسخی طبیعی نسبت به فقدان است و رنجی عاطفی را
به فرد سوگوار تحمیل میکند .هرچه فقدان بزرگتر باشد ،سوگ
نیز عمیقتر خواهد بود .هر از دست دادنی که برایمان به اندازهای
دردناک باشد که به دشواری بتوانیم آن را باور کنیم ،سوگ است.
هر فردی روایت خود را از سوگ دارد که این امر در پذیرش اهمیت
بسیاری دارد.
مؤسسه خیریه محک  ۲۹سال است که از کودکان مبتال به
سرطان سراسر کشور حمایت میکند و با ارائه خدمات حمایتی نظیر
مشاورههای روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی به خانوادههای
کودکان مبتال به سرطان و همچنین خانوادههایی که متأسفانه فرزند
خود را در این مسیر از دست میدهند ،همراه آنها است.
فوت کودک مبتال به سرطان یکی از واقعیتهایی است که متأسفانه
گاهی در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان اتفاق میافتد و پس
از این فقدان برخی از خانوادهها با توجه به تحمل شرایط سخت پیش
آمده دچار مسائل روانی ناشی از گذراندن مراحل سوگ میشوند و
نیازمند خدمات روانشناختی هستند.
از دست دادن فرزند برای خانوادهها غیرقابل باور و سخت است و
محک میداند که در غم نمیشود تنها ماند .در این شرایط سوگ به
شکل پیچیده ممکن است رخ دهد و روانشناس باید در تمام مراحل
درمان و حتی پس از ،از دست دادن فرزند همراه خانواده باشد.
از سوی دیگر خانوادههایی که فرزند خود را به دلیل ابتال به سرطان
از دست داده بودند در پیامهای خود به واحد خدمات حمایتی،
تقاضای همراهی دوباره محک با آنها را داشتند.
همین موضوع باعث شد تا اواسط سال گذشته مدیرعامل محک از
راهاندازی کلینیک سوگ به عنوان تنها کلینیک تخصصی سوگ درمانی
در حوزه بیماران مبتال به سرطان در ایران و با هدف ارائه خدمات
روانشناسی و مددکاری به خانوادههایی که فرزند خود را از دست
دادهاند خبر دهد؛ این کلینیک تالشی عملی و تجربی در یک سازمان
مردمنهاد در حوزه درمان اختالل سوگ خدمتگیرندگان است.

کلینیک سوگ با کمک واحد روانشناسی به منظور برگشت به
اجتماع و ایجاد پویایی و توان مجدد در خانوادههایی که فرزند خود
را از دست دادهاند تشکیل شد .در این کلینیک با توجه به اهمیت و
ضرورت سوگ به صورت تخصصی به خانوادههایی که دچار فقدان
فرزند خود شدهاند کمک میشود تا بتوانند با کمترین آسیب روانی
به زندگی خود ادامه دهند .شروع این کار در یکی از دفاتر محک
کلید خورده است تا خانوادهها با حضور در محیط بیمارستان محک
روزهای تلخ از دست دادن فرزندشان را به یاد نیاورند .آنها به محیطی
دنج و آرام نیاز دارند تا مسائل و مشکالتشان را مطرح کنند و از سوی
روانشناس و مددکار اجتماعی راهنمایی و مشاوره شوند.

گزارش
مداخله تخصصی محک و ارائه خدمات روانشناختی و حمایتی
براساس یافتههای علم روانشناسی مراحل سوگ  ۴تا  ۶ماه طی
خواهد شد و به طور طبیعی پس از این زمان انتظار میرود افراد به
مرحله باور و پذیرش برسند که نشانه آن عادی شدن روال زندگی
است .روانشناسان کلینیک سوگ محک پس از گذشت  4ماه از فوت
کودک با خانواده وی تماس گرفته و ارزیابی انجام میدهند .در صورت
دریافت نشانههایی از اختالل سوگ در شرایط زندگی اعضای خانواده
خصوصاً مراقب اصلی کودک فوت شده یا خواهر و برادر وی جهت
مداخله در درمان دعوت به کلینیک میشوند و یا در صورت عدم
امکان حضور در کلینیک به صورت آنالین مشاورههای روانشناختی
خود را آغاز میکنند.
روانشـناس جلسات فردی
روانشناسی را با این افراد
پیش میبرد و در ادامه راه در
ارائه خدمات روانشناختی
صورت نیاز خانواده به دریافت
در حوزه سوگ فقط
خدمات اجتماعی ارجاع به
مختص بیماران ساکن
مددکاری انجام میشود تا بر
تهران نیست و طوری
اساس شرایط مصوب سازمان
برنامهریزی شده است
خدمات اجتماعی به خانواده
که تمامی خانوادههایی که
ارائه گردد و سپس براساس
در سراسر ایران
نیاز خانواده ،به گروه درمانی
فرزند خود را در اثر ابتال
دعوت میشوند .افرادی در
به سرطان از دست
گروه درمانی حضور دارند که
دادهاند ،خدمات یکسان
از جهات زیادی همگناند.
دریافت کنند.
در تمام کشورهای دنیا نیز
گروههای همگن با دارا بودن
تجربهای مشترک در یک
اتفاق ،خودشان به هم کمک
میکنند .البته گروه درمانی محک زیر نظر یک روانشناس و مددکار
اجتماعی انجام میگیرد تا نتیجه بهتری به همراه داشته باشد.
دالیل اختالل در سوگ
براساس تجربیات کلینیک سوگ محک و فرهنگهای متفاوت
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سوگواری در ایران ،باید گفت که کهن الگوهای اجتماعی و ترس
از قضاوت نشدن توسط دیگران همواره یکی از مهمترین علتهایی
است که طی شدن مراحل سوگ را به تأخیر میاندازد .به طور مثال
روانشناسان کلینیک سوگ ،پس از برگزاری جلسات رواندرمانی
در حیطه سوگ متوجه شدند که مادر خانواده به دلیل ترس از
اینکه دیگران فکر کنند او به زندگی عادی برگشته و به از دست
دادن فرزند خود بیاعتناست ،سعی میکند در سوگ باقی بماند.
برای رویارویی با این موضوع مهارت خودشناسی و تطبیق رفتار
با احساس و فکر از سوی روانشناسان به خانوادهها آموزش داده
میشود».
تالش برای حضور در سراسر ایران
تجربیات ارائه خدمات مشاوره به صورت غیرحضوری و مشاوره
تلفنی در دوران شیوع کرونا موجب شد تا محک بتواند خدمات
کلینیک سوگ را برای خانواد ه تمامی فرزندان تحت حمایت در
سراسر ایران انجام دهد .همین امر باعث تا محک خدمات کلینیک
سوگ را در سراسر ایران گسترش دهد و این اقدام اکنون عملیاتی
شده و ارزیابیها در شهرستانها نیز آغاز شده است.
توانمندی خانوادهها در کلینیک سوگ
محک طی  ۳۰سال گذشته تالش کرده است تا بحرانهای
اقتصادی ،اجتماعی و روانشناسی ناشی از ابتال کودک خانواده به
سرطان ،نتواند کارکرد اصلی خانواده را از بین ببرد .از این رو پس از
فوت کودک مبتال به سرطان نیز ،بر تداوم حمایتهای روانشناسی
و مددکاری اجتماعی از خانواده وی تأکید دارد .در کلینیک سوگ
تالش میشود تا خانوادههایی که فرزند خود را از دست دادهاند
بتوانند با کمترین آسیب روانی به زندگی خود ادامه دهند .در واقع
زندگی خانوادهها با از دست دادن فرزند دچار ایستایی میشود و
دغدغه این کلینیک این است که این خانوادهها به خط پایه زندگی
قبل از فوت کودک خود که همان پویایی پس از فقدان است،
برسند .امیدواریم در آینده با گسترش فعالیتهایمان در کلینیک
سوگ بیشتر از قبل بتوانیم به توانمندی خانوادهها پس از یک
فقدان کمک کنیم.
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گفتگو

معاون مدیرعامل در درمان بیمارستان «محک»

اهمیت تداوم ارائه خدمات درمانی به کودکان مبتال به سرطان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
امروز ،شیوع ویروس کرونا شرایط سخت و پیچیدهای را به تمامی
مردمان جهان و هموطنانمان تحمیل کرده است .این شرایط
برای بیماران از جمله کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان،
دغدغههای مضاعفی در مسیر درمان به وجود آورده است.
محک از تمامی کودکان مبتال به سرطان در سراسر کشور که در
بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی درمان میشوند در زمینه تأمین
هزینههای درمانی و رفاهی حمایت میکند .در این میان این مؤسسه
با تأسیس بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک ،از ۱۳
اختصاص واحد تریاژ کرونا در اورژانس بیمارستان محک
سال پیش تالش کرده تا قطب درمان سرطان کودک در کشور را به
شیوع ویروس کرونا نگرانیها را برای درمان سرطان افزایش داده
عنوان یک الگوی قابل تعمیم تبدیل کند.
است ،اما محک همچون  ۲۹سال گذشته تالش میکند تا دغدغه درمان
در شرایط شیوع کرونا ،این بیمارستان به عنوان بازوی
و سالمتی فرزندانش فراموش نشود .معاون مدیرعامل
محک در امر درمان ،تالش کرده دغدغهها و نگرانیهای
در درمان بیمارستان نیز در این خصوص تصریح کرد:
کودکان تحت درمان و خانوادههای آنها را با رعایت
«درمان کودکان محک در هیچ زمانی نباید متوقف
پروتکلهای بهداشتی در کنار خدمات چندتخصصی و
شود و در این شرایط نیز با رعایت کامل پروتکلهای
حمایتی ،متناسب با شرایط امروز کاهش دهد.
بهداشتی تأییدشده از سوی وزارت بهداشت ادامه یافته
از آنجایی که بهرهگیری از زیرساختهای دیجیتال
است .عالوه بر این در ارائه خدمات درمانی و حمایتی
به منظور کاهش رفت و آمد به بیمارستان یکی از
به کودکانمان و خانوادههای آنها تدابیر ویژهای نظیر
کارآمدترین روشهای برقراری ارتباط در دوران
پرداخت هزینههای درمانی از طریق پست ،منع مالقات
شیوع پاندمی کرونا به شمار میرود ،بیمارستان
بیماران ،معاینه روزانه کادر درمان ،اختصاص واحد تریاژ
محک با بهرهگیری از این زیرساختها امکان
کرونا در اورژانس بیمارستان محک در نظر گرفته شده
تسریع ارائه خدمات درمانی و حمایتی به فرزندانش
است تا تمامی تمهیدات جهت جلوگیری از ابتالی
درمان کودکان محک
با خطر کمتر را فراهم کرده است .دکتر «علیرضا
بیماران و کادر درمان انجام پذیرد».
در هیچ زمانی نباید
دانشگری» ،معاون مدیرعامل در درمان بیمارستان،
متوقف شود و در این
با شرح این اقدامات گفت« :در ابتدای شیوع کرونا
 ۴کودک مبتال به سرطان با کرونای خفیف در
شرایط نیز با رعایت
به دلیل حفظ سالمت تمام ذیربطان تالش کردیم تا
بیمارستان محک درمان شدند
کامل پروتکلهای
رفت و آمد به بیمارستان محک کاهش یابد .از این
دکتر دانشگری با اشاره به اینکه تنها  ۴نفر از کودکان
بهداشتی تأییدشده از
رو معاینههای دورهای کودکانی که خوشبختانه قطع
مبتال به سرطان تحت درمان در بیمارستان محک به دلیل
سوی وزارت بهداشت
درمان شدهاند ،از طریق شبکههای اجتماعی صورت
ابتال به کرونای خفیف ،در این بیمارستان درمان شدهاند،
ادامه دارد
گرفته و تالش شد آنها بتوانند در صورت نیاز ،دیگر
افزود« :در واقع احتمال ابتالی کودکان به بیماری کرونا

امکانات تشخیصی نظیر عکسبرداری یا خدمات آزمایشگاهی را از
نزدیکترین مرکز به محل اقامت خود دریافت کنند و نتیجه آن را
از طریق شبکههای اجتماعی به پزشک مربوطه ارائه دهند .در این
صورت در شرایط کنونی کشور ضمن جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا بیمار و خانواده وی ارتباط خود را با پزشک معالج از دست
ندادند».

گفتگو
کمتر از ده درصد است .اما این درصد در کودکان مبتال به سرطان به دلیل
ضعف سیستم دفاعی بدنشان افزایش مییابد .وجود اتاقهای اختصاصی
برای تمام کودکان بستری در بیمارستان محک ،شرایط ایزوله و قرنطینه
را به راحتی فراهم کرده و در صورت ابتالی کودکانمان به نوع خفیف
و متوسط کرونا در همین بیمارستان تحت مداوا قرار خواهند گرفت .در
صورت شناسایی موارد حاد ابتال به کرونا ،کودک به بیمارستانهای مفید
و مرکز طبی کودکان معرفی میشود».
اقدامات محک در رعایت سختگیرانه پروتکلهای بهداشتی
وی با بیان اینکه سالمتی تمامی ذیربطان محک از اهمیت
ویژهای برخوردار است ادامه داد« :از آنجایی که این سازمان خود
را در برابر حفظ سالمت جامعه مسئول میداند ،از ابتدای شیوع
ویروس کرونا تا امروز ورود خانواده ،بیماران و تمامی کارکنان با
سنجش درجه حرارت بدن و در مواردی خوداظهاری و نیز عبور
از دستگاههای ضدعفونی به بیمارستان مقدور است .همکارانمان
در تمامی بخشها اعم از بیمارستان ،در صورت ابتال به کرونا از
مرخصی استعالجی بهرهمند میشوند و تنها با ارائه برگه آزمایش
که حاکی از منفی بودن کرونا باشد میتوانند مجدد مشغول به
فعالیت شوند .ماسک و اقالم ضدعفونی به صورت روزانه در اختیار
تمامی کارکنان قرار میگیرد و اجرای پروتکلهای بهداشتی نظیر
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در محک اجباری است».
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تـلفیق دانش و تـخصص پـزشکان با انـساندوستی و
مسئولیتپذیری
دکتر دانشگری پزشکان و کادر درمان را قهرمانان صف اول مبارزه
با بیماری کرونا دانست و افزود« :تالشها و از جان گذشتگیهای
پزشکان و کادر درمان همواره برای ما و تمام مردم کشورمان ستودنی
و از دیرباز طبیب و طبابت مفاهیمی کهن در ادبیات و فرهنگ بوده
است .اما این روزها و با بحران حاکم بر تمامی جهان وجههای دیگر
از تلفیق دانش و تخصص با انساندوستی و مسئولیتپذیری شکوفا
شده که مورد تقدیر همگان است».
وی با اشاره به اینکه مردم میتوانند بزرگترین حمایت را از
احتمال ابتالی کودکان به بیماری کرونا کمتر از ده
درصد است .اما این درصد در کودکان مبتال به سرطان
به دلیل ضعف سیستم دفاعی بدنشان افزایش مییابد.

پزشکان و کادر درمان داشته باشند افزود« :هموطنان عزیزمان با
رعایت پروتکلهای بهداشتی بزرگترین کمک را به قطع زنجیره
انتقال ویروس خواهند داشت تا پزشکان و کادر درمان بتوانند از فشار
مضاعفی که این روزها برای سالمتی آحاد جامعه متحمل میشوند
قدری آسوده شوند .رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک
و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نظیر حضور در مهمانیها و
مجالس از جمله اقداماتی است که مردم میبایست برای قطع این
زنجیره انجام دهند».
دکتر دانشگری در پایان گفت« :آرزو میکنیم در آینده نزدیک با
تالش پزشکان و محققان حوزه درمان بیماری کرونا از جهانمان دور
شود .در حال حاضر نزدیک به  20هزار کودک مبتال به سرطان تحت
حمایت محک در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سراسر ایران در
مرحله درمان قرار دارند و باور داریم که با همراهی تمامی اعضای
خانواده بزرگ محک میتوانیم همراه آنها باشیم تا روند درمان خود
را سپری کنند».
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گفتگو

در گفتگو با مدیر واحد منابع انسانی محک مطرح شد

تغییر در شیوه فعالیت بخشهای مختلف «محک» متناسب با شرایط روز جامعه
پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور ،محک به عنوان
سازمانی مردمنهاد و مسئول در برابر حفظ سالمت جامعه و ذیربطان
خود اقدام به ایجاد تغییر در شیوه ارائه خدمات در بخشهای اداری
تشکیل کمیته سالمت به منظور جلوگیری از شیوع گسترده
و بیمارستان ،متناسب با شرایط روز جامعه کرد .از آنجاییکه محک
بیماری
در نزدیک به سه دهه فعالیت خود تالش کرده است تا با همراهی
مدیر واحد منابع انسانی محک ادامه داد« :تشکیل کمیته سالمت
نیکوکاران ،کارکنان و داوطلبان ،در مسیر تحقق اهداف بشردوستانه
گام دیگری در راستای تالش برای حفظ سالمت ذیربطانمان بود.
فعالیت كند و همواره اولويت خود را ارزشهاى انساني قرار داده،
اعضای این کمیته را مدیر منابع انسانی ،مسئول بهداشت محیط،
این روزها نیز میکوشد تا در تصمیمگیریهای روزهای سخت به
مسئول بهداشت حرفهای ،کارشناسان آموزش منابع انسانی ،پزشک
مصلحت تمامی ذیربطان خود فکر کند« .مریم دیانتیزاده» مدیر
فوکال پوینت ،همکاران اجرایی و پشتیبانی تشکیل دادند تا در مواقع
واحد منابع انسانی محک در این باره گفت« :همزمان با اطالعرسانی
ضروری تصمیمات سریع و پیشگیرانه گرفته شود .در این کمیته
شیوع گسترده بیماری کرونا از سوی وزارت بهداشت در اسفندماه
دستورالعملی مبنی بر کنترل و پیشگیری از ابتالی نیروی انسانی به
سال گذشته ،به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع این بیماری
ویروس کرونا تهیه و همراه با آموزش پروتکلهای بهداشتی از طریق
 80درصد از خطوط عوایدی سازمان به شیوه قبلی متوقف شد،
بروشور ،برد سازمان ،پرتال منابع انسانی ،ایمیل و واتساپ در اختیار
که شامل تعطیلی کلیه دفاتر به غیر از دفتر دارآباد و بخشهای
همکاران دورکار و مستقر در محک قرار گرفت .همچنین مقرر شد تا
قلک و نماد تا  23فروردین ماه بود .حضور همکاران
در این شرایط تجهیزات بهداشتی و سالمتی به صورت
در بخشهایی از مؤسسه متوقف و سندی مبنی بر
روزانه و هفتگی در میان کارکنان توزیع شود .عالوه بر
دستورالعمل دورکاری تدوین شد .در ابتدای امر 60
این شماره تماس اعضای کمیته سالمت در دسترس
نفر از همکاران در واحدهای کال سنتر و روابطعمومی
تمامی همکاران قرار گرفت تا در صورت بروز عالئمی
دورکار شدند و در حال حاضر امکان دورکاری برای
نظیر سرماخوردگی ،آبریزش ،سرفه و ...بالفاصله پس
 160نفر از کادر اداری میسر شده است .پس از
از خودداری از ادامه فعالیت ،این موضوع را به اطالع این
فروردین ماه با تعریف گام به گام زیر ساختهای
کمیته برسانند .در ادامه اعضای کمیته سالمت موظف به
دورکاری و از سویی دیگر تغییر فرآیندهای کاری با
پیگیری انجام اقدامات الزم به منظور پیگیری درمان و
رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به شرایط روز
بهبودی همکار مبتال به کرونا نیز هستند».
جامعه ،از ادامه توقف فعالیت برخی از واحدها نظیر
کنترل و نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
استند و قلک که مورد درخواست نیکوکاران نیز بود،
در پاندمی کرونا
تشکیل کمیته سالمت
جلوگیری شد .از سوی دیگر توسعه زیرساختهای
از آنجایی که پیش از شیوع کرونا بخشهای اداری
از اقدامات مهم
کمک آنالین از طریق بارگذاری وبسایت جدید
محک مستقر در ساختمان بیمارستان بود ،با شروع
برای حفظ سالمت
محک و نیز ایجاد روشهای جدید کمک ،زمینه
پاندمی کرونا ،به منظور حفظ سالمت کلیه کارکنان و
ذیربطانمان بود
ارائه خدمات به نیکوکاران و ارائه روشهای کمک
کودکان مبتال به سرطان ،ساختمان مجاور بیمارستان
به کودکان مبتال به سرطان متناسب با شرایط روز را فراهم کرد».

گفتگو
افتتاح و محل کار کارکنان اداری و پشتیبانی از بخشهای درمانی جدا
شد .همچنین تفکیک محلهای تردد به منظور کاهش سطح تماس
کادر اداری با کادر درمان در سریعترین زمان ممکن صورت گرفت.
دیانتیزاده گفت« :نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط
مسئول بهداشت محیط و مسئول بهداشت حرفهای و همچنین مدیر
و کارشناسان آموزش منابع انسانی به صورت روزانه از بیمارستان و به
صورت ماهانه از سایر دفاتر ،کنترل خدمات شستشو و نظافت روزانه
توسط مسئول بهداشت محیط و ارائه آموزشهای الزم در این خصوص،
استقرار کمک بهیار به منظور سنجش تب و در صورت لزوم میزان
سطح اکسیژن خون افرادی که قصد ورود به بیمارستان ،مؤسسه،
دفتر دارآباد و دفاتری که مراجعه حضوری را دارند ،استقرار دستگاه
ضد عفونی کننده در مقابل دربهای ورود و خروج ،کاهش ساعت
کاری در بخشهای اداری ،الزام قانونی به استفاده از ماسک و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،از دیگر اقدامات واحد منابع انسانی محک در
روزهای سخت شیوع بیماری کرونا است».
بروز بیماری کرونا در برخی از افراد با انکار و
پنهانکاری همراه است که خود موجب گسترش
شیوع ویروس میشود .در این زمینه محک به دلیل
فرهنگسازی دیرینه در زمینه دو اصل بنیادین این
سازمان یعنی شفافیت و پاسخگویی در بیش از 29
سال فعالیت خود ،در میان تمامی ذیربطان با
چالش کمتری رو به رو بود.
رفع اضطراب ناشی از ابتال به ویروس و انگزدایی اجتماعی
با شیوع ویروس کرونا فرمهای خوداظهاری تأیید شده از سوی
وزارت بهداشت در اختیار تمامی کارکنان سازمانها و ادارات از جمله
محک قرار گرفت .طی خوداظهاری در این فرمها پس از تأیید پزشک
متخصص ،آزمایشهای تشخیص کرونا انجام و اقدامات درمانی الزم
آغاز میشود .اما در طول مدت شیوع این بیماری مشاهده شده است
که تعدادی از افراد از اظهار ابتالی خود به این بیماری ،امتناع کرده
و با انکار و پنهانکاری سالمت دیگران را نیز به خطر میاندازند.
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دیانتیزاده در خصوص اقدامات این سازمان به منظور رفع این مشکل
و انگزدایی از کارکنان ادامه داد« :محک به دلیل فرهنگسازی
دیرینه در زمینه دو اصل بنیادین این سازمان یعنی شفافیت و
پاسخگویی در بیش از  29سال فعالیت خود ،در میان تمامی ذیربطان
با چالش کمتری در این زمینه روبرو بود .با این حال اقداماتی نظیر
ارتقا فرهنگ خوداظهاری ،تالش برای رفع افکار منفی در خصوص
مبتالیان به کرونا و آگاهیرسانی رعایت صحیح پروتکلهای بهداشتی
نظیر استفاده از ماسک و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی از جمله
فعالیتهای محک در راستای کاهش وحشت از این ویروس به شمار
میرود .همچنین با برنامهریزیهای انجام شده در طول این مدت
موفق به برقراری ارتباط مؤثر و ارائه مشاوره به همکارانی شدیم که
به نوعی خود یا یکی از اعضای خانوادهشان درگیر این بیماری بودند
و با اطالعرسانی ابتالی آنها به ویروس کرونا و بهبودیشان به همه
همکاران ،توانستیم واکنشهای مثبت سایر همکاران را نیز دریافت
کنیم .الزم به ذکر است در محک دستورالعملی درخصوص تخصیص
مرخصی استعالجی برای همکارانی خود و یا خانوادهشان به کرونا
مبتال شدهاند و یا مشکوک به ابتال هستند در نظر گرفته شده که با
نظر پزشک فوکال پوینت از  7تا  30روز متغییر است .این موضوع
در تسهیل شرایط و رفع فشار در شرایط بیماری برای همکاران بسیار
مؤثر بوده است».
استقرار گروه روانشناسی به منظور ارتقا روحیه کارکنان
دیانتیزاده در پایان با اشاره به ارائه خدمات روانشناسی توسط
روانشناسان داوطلب به کارکنان محک در راستای رفع اختالالت
روحی و روانی ناشی از شیوع کرونا ،گفت« :در نظر داریم با استفاده از
ظرفیت روانشناسان داوطلب امکان استفاده حضوری و غیر حضوری
کارکنان از خدمات روانشناسی را نیز با هدف کاهش اختالالت
روحی و روانی ناشی از شیوع این بیماری فراهم کنیم .در کنار تمام
این موارد ،بدیهی است که درمان کودک مبتال به سرطان در هر
شرایطی باید ادامه پیدا کند .لذا تالش کردیم تا در این روزها نیز با
ایجاد تغییر و به کارگیری شیوههای نوین در فعالیت تمامی بخشها
و واحدها درمان کودکان مبتال به سرطان را در این روزهای سخت،
تسهیل کنیم و با اتکا به نیکوکاری مردمان عزیزمان ،همراه آنها و
خانوادههایشان ،در سختی مضاعف این روزها باشیم».
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گزارش ویژه

چرا آگاهیرسانی به جامعه درباره سرطان کودک مهم است؟

درمان مؤثرتر ،کم هزینهتر و کم دردتر برای کودکان مبتال به سرطان
ماه سپتامبر در تقویم جهانی به عنوان ماه آگاهیرسانی سرطان
کودکان نامگذاری شده است و سازمانهایی که در این زمینه فعالیت
دارند به دعوت انجمن بینالمللی آنکولوژی کودک ( )SIOPو انجمن
بینالمللی سرطان کودک ( )CCIبا هدف یادآوری ،فرهنگسازی و
آگاهیرسانی ،اقداماتی را در جامعه به ویژه برای گروههای مرتبط با
کودکان همچون والدین جوان ،معلمان و مربیان ،و پزشکان اطفال و
عمومی انجام میدهند تا آگاهی و توجه بیشتری نسبت به نشانههای
بیماری سرطان کودک ایجاد شود .آگاهی هر چه بیشتر جامعه و
متخصصان به عالئم بیماری به تشخیص زودهنگام کمک خواهد کرد
و تشخیص زودهنگام این بیماری نیز به درمان مؤثرتر ،کم هزینهتر و
کم دردتر منجر خواهد شد.
امروز با توجه به شیوع ویروس کرونا و همهگیری آن در جهان،
دغدغه سالمتی و دسترسی به امکانات درمانی بیشتر از قبل مورد
ت محور نیز با توجه به
توجه قرار گرفته است و سازمانهای سالم 
شرایط جدید حاکم بر نوع ارتباطات و تغییر شرایط زندگی افراد
همچنان برای رفع نیازهای ذیربطان خود و یکسانسازی خدماتشان
تالش میکنند .امسال انجمنهای  SIOPو  CCIبا شعار منتخب
«این ماه تو هم طالیی شو» و با اشاره به رنگ طالیی که نماد
آگاهیرسانی سرطان اطفال است از همگان دعوت کردهاند تا در
مسیر مبارزه کودکان با این بیماری همراهشان شوند.
مؤسسه خیریه محک نیز به عنوان یک سازمان مردمنهاد که
حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان را مأموریت
خود قرار داده است ،در بیانیه مأموریت خود تأکید دارد که از طریق
گسترش همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و درمانی ملی و بینالمللی
فعال در زمینه سرطان به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و
روشهای مؤثر در درمان دست یابد .در همین راستا اقداماتی را در
زمینه آگاهیرسانی به جامعه انجام میدهد و از همه ذیربطان خود
میخواهد تا در مورد این بیماری هوشیارتر عمل کنند.
این سازمان تالش دارد با گسترش همکاریهای خود با موسسات

تحقیقاتی و درمانی بینالمللی به بروزترین اطالعات در زمینه درمان
سرطان کودک دست یابد و با کمک به کاهش نرخ ابتال به سرطان
و تشخیص زودهنگام آن نقش خود را برای حمایت هر چه بیشتر از
فرزندانش ایفا کند .در همین راستا امسال محک همچون گذشته به
دعوت دو انجمن  CCIو  SIOPتالش کرده است تا به باالبردن سطح
آگاهیرسانی نسبت به این بیماری کمک کند .اقدامات محک در این
زمینه را در ادامه بخوانید:
طالیی کردن برج میالد در یک اقدام مشترک با  6کشور دیگر
برج میالد تهران به دعوت محک و در یک اقدام جهانی همراه با ۶
برج معروف در کشورهای کانادا ،انگلستان ،بلژیک ،چین و مالزی به
رنگ طالیی که رنگ آگاهیرسانی سرطان اطفال است ،درآمد.
اقدام نمادین طالیی شدن برج میالد همزمان با نمادهای شهری و
ساختمانهای تجاری ،فرهنگی و گردشگری نظیر برج  CNتورنتو در

گزارش ویژه
كانادا ،برج  BTلندن و برج ساعت يادبود جوزف چمبرلين بيرمنگام
در انگلستان ،پارلمان اتحاديه اروپا بروكسل بلژيك ،برج انرژي شنزن
چين ،برج  KLكواالالمپور مالزي ،که هر کدام نماد و نشانهای از شهر
و کشور خود هستند ،در راستای کمپین جهانی آگاهیرسانی سرطان
اطفال بوده و باعث میشود تا مردمان ایران و جهان بدانند :نماد شهر
تهران ،پایتخت ایران ،به حمایت از قهرمانان کوچک محک برخاست.
نقاشی نمادین کودکان در اتاقهای بستری
کودکانی که در بیمارستان محک بستری بودند دست به کار شدند و با
ی خود
کشیدن یک نقاشی زیبا پیامشان را به جامعه رساندند .آنها با نقاش 
که هر یک بخشی از آن را رنگ کردند ،نشان دادند که قهرمانانه با سرطان
میجنگند .اکنون این وظیفه بزرگترهاست که با تالش برای گسترش
آگاهی در مورد عالئم سرطان نقش خود را در این مبارزه ایفا کنند.

پوشش گسترده رسانهای با موضوع آگاهیرسانی سرطان
به منظور آگاهیرسانی به جامعه پیامهای محک برای اصحاب
رسانه ارسال شد و ایشان با انتشار خبر در رسانههای کثیراالنتشار و
سایتهای دیجیتال جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کردند .این
اقدام باعث شد تا خبر مربوط به این موضوع در بیش از  70رسانه
منتشر شد.
توزیع نمادین  300قلک با تگ پیام ماه سپتامبر
در اقدامی نمادین قلکهای محک با پیامی به مناسبت این ماه
برای نیکوکاران ارسال شد .در پیام قلک به مناسبت این ماه آمده
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است« :ماه سپتامبر ماه اطالعرسانی سرطان اطفال است .از شما
درخواست میکنیم تا با آگاهی از عالئم این بیماری نقش مؤثری
در تشخیص زودهنگام آن داشته باشید .چرا که تشخیص زودهنگام
موجب درمان کمدردر و کمهزینهتر خواهد بود».
ساخت و انتشار ویدئو با موضوع کمپین ماه اطالعرسانی
سرطان کودک
آگاهی از نشانههای سرطان باعث میشود تا درمان کودکان مبتال
به سرطان هر چه سریعتر آغاز شود و در نتیجه درمان مؤثرتری
برای کودک صورت پذیرد .آرتمیس یکی از قهرمانان کوچک محک
است که این روزها برای پیروزی بر بیماریاش میجنگد .با اسکن
 QR Codeزیر داستان این دختر کوچک را بخوانید.

زمینهسازی برای گسترش آگاهی درخصوص سرطان اطفال
در حال حاضر بیش از  ۲۰هزار کودک محک در سراسر کشور در
حال گذراندن مراحل درمان خود هستند و روزانه به طور متوسط ۶
کودک به جمع فرزندان محک اضافه میشوند .این سازمان اکنون
پس از  ۳۰سال فعالیت خود در زمینه حمایت از کودکان مبتال
به سرطان و خانوادههایشان در سراسر ایران تالش دارد تا خدمات
خود به کودکانی که در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی داری
بخش خون و آنکولوژی اطفال در هر شهری درمان میشوند را
یکپارچهسازی کند تا همه کودکان مبتال به سرطان از خدمات محک
به طور یکسان بهرهمند شده و خانوادههای آنها با دغدغه کمتری ،تنها
به سالمت فرزندانشان فکر کنند .این اقدام خود میتواند مقدمهای
برای گسترش آگاهی در جای جای کشور درخصوص سرطان اطفال
باشد .محک آرزو دارد با آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عالئم سرطان
و همراهی نیکوکاران خود ،سازمانها و متخصصان ملی و بینالمللی
هر روز تعداد بیشتری از این کودکان را به مقصد سالمتی برساند.
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آشپزی در روزهای فاصلهگذاری اجتماعی

توپکهای بامزه
در اين روزها که به خاطر شيوع ويروس کرونا مجبوريم بيشتر در
خانههايمان بمانيم ،بهتر است دست به کار شويم و از کودکانمان
بخواهيم تا با آشپزي کردن ،ساعتهاي طوالني روز را پشت سر
بگذارند .دستور پخت غذاي زير که واحد تغذيه بيمارستان محک در
اختيارمان گذاشته ،بسيار راحت است و کودکان ميتوانند با همراهي
يک بزرگتر ،آن را آماده کنند.
گوشت چرخکرده یا سویا پخته 1 :فنجان
عدس یا لوبیا پخته 1 :فنجان
پیاز پخته 1 :قاشق غذاخوری
جوانه گندم یا ماش چرخ کرده 1 :قاشق غذاخوری
آب مرغ یا گوشت 1 :فنجان
هویچ نگینی پخته 2 :قاشق غذاخوری
روغن زیتون 1 :قاشق مرباخوری

طرز تهیه:
گوشت یا سویا پخته شده را همراه با عدس یا لوبیا پخته ،پیاز و
جوانه مخلوط و یا چرخ کنید .هویچ و روغن زیتون را به آن اضافه
کنید .در انتها مرغ یا گوشت را همراه نمک به آن اضافه کنید و ورز
دهید .مخلوط را به شکل توپکهای کوچک درآورید .میتوانید برای
شکل بهتر و قوام توپکها 1 ،قاشق غذاخوری پودر نان خشک به آن
اضافه کنید.
ً
در نهایت توپکها را در روغن کم (ترجیحا روغنهای سالم
سرخکردنی چون زیتون ،هسته انگور ،کنجد ،آفتابگردان) سرخ و
میل کنید.

نوش جان

همراه با محک
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خاطرات داوطلبان

محک جایی که زندگی من را محک زد
من دختری تنها ،خودخواه و غرق در مشکالت خودم بودم با دردی
عمیق و بزرگ؛ کسی که مدتها بود دنیا را خاکستری میدید.
پدرم را  ۶سال پیش به علت سرطان از دست داده بودم .از همه
چیز و همه آدمها عصبانی بودم ،از دست دنیا ،از دست پدرم ،از دست
خودم و زمین و زمان .من کسی بودم که از مشکالت ،از دردهایش و
حتی در کنار عزیزانش بودن وقتی که ناراحتند فرار میکرد.
تا یک روز تصمیم گرفتم مقابل کسی که بودم بایستم ،میخواستم
دنیای بیرون از دنیای خودم را ببینم و بفهمم .به عنوان داوطلب وارد
محک شدم .صدها بیمار در آن بیمارستان بستری بودند و من سالها
به خاطر بیماری پدرم زمین و زمان را سرزنش میکردم .حاال به جای
پدرم کلی کودک معصوم با کلی آرزو و امیدواری روی تخت بیمارستان
بودند که هر شب به امید فردای بهتر میخوابیدند .کودکانی که معنی
واقعی زندگی را درک کرده بودند و چیزهای کوچک میتوانست آنها
را خوشحال کند .من روز اول این را نفهمیدم و فقط برایشان ناراحت
شدم و غصه خوردم .اما بعد از آن روز ،بزرگ شدن من شروع شد .از
دنیای خودم بیرون آمدم ،یاد گرفتم همذاتپنداری نکنم .فهمیدم
بچهها نه فقط از من ،از همه آدمها همدلی میخواهند ،نه هم دردی
و دلسوزی .میخواهند به آنها یادآوری کنیم که کودکند ،زندگی
میکنند و میتوانند آینده روشنی داشته باشند؛ من اینها را خیلی
خوب از فرشتههای محک یاد گرفتم.
یک روز با اخم و غرق در افکار خودم وارد آسانسور محک شدم،
وقتی داشتم وارد میشدم همزمان با من یک فرشته ناز که تقریباً
 ۱۰سالش بود وارد شد .خیلی جدی و مصمم با یک کتاب که پر
از کاریکاتور بود ،روی صندلی آسانسور نشست و با عشق و دقت به
کتابش خیره شد ،فقط  30ثانیه طول کشید تا به طبقه مقصد برسیم.
ولی آن بچه حتی حاضر نشد  30ثانیه از چیزی که دوست دارد چشم
بردارد .تازه آن فرشته یک چشمش هم پانسمان بود.
من معنی واقعی زندگی را همان چند ثانیه یاد گرفتم .محک من را
محک زد و به من یاد داد زندگی با تمام سختیهایش قشنگ است.

وقتی فکر میکردم همه آدما بد شدند و به فکر خودشانند ،محک
پر از داوطلب و کارمند با قلبهای بزرگ است که تمام تالششان
دیدن سالمتی ،موفقیت و خندههای از ته دل بچههاست .کاش هر
روز خودمان را محک بزنیم و ببینیم کمک به یک انسان دیگر،
مخصوصاً انسانی که پر از امید و آرزوست ،چقدر میتواند زندگیمان
را قشنگتر کند.
قرار نیست پا به پای غصهها و گریههایشان بنشینیم و غصه
بخوریم ،فقط کافیست کاری کنیم که اگر در شرایط سختی هستند،
سختیها برایشان آسانتر شود و آینده قشنگی برایشان رقم بزنیم.
زندگی پر از قشنگی است ،فقط باید جور دیگر به مشکالت نگاه کنیم
و به جای غصه خوردن دنبال راه حل باشیم.
گلناز فتحی زاده
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خاطراتی از قهرمانان کوچک محک

آقای دکتر نان بربری خیلی چسبید
مدتی بود که پسرم در بخش پیوند بستری بود .خوب میدانید که وقتی بچهها تحت
درمان هستند ،پرهیز غذایی دارند .یک روز که دکتر اجازه خوردن نان بربری را داد،
همسرم صبح زود برایش نان بربری آورد .پسرم گفت مامان کمی از نان را از طریق
پرسنل بفرست برای پوریا (صدایش از اتاق بغلی میآمد ولی همدیگر را ندیده بودند).
وقتی دکتر برای ویزیت صبحگاهی آمد گفت پسرم باریکاهلل به معرفتت ،پوریا گفت
بیشتر از یک ماه بود نان بربری نخورده بودم ،خیلی چسبید.
* این خاطره جالب از طرف یکی از مادران محک و از طریق صفحه اینستاگرام ارسال
شده است.
* عکس تزئینی است.

من امیر هستم قهرمان مبارزه با سرطان
شروع قصه من برای زمانی است که هشت ساله بودم .به سرطان مبتال شدم و هر
پزشکی من را میدید به خانوادهام میگفت خوب نمیشوم .تمامی زندگیمان شده بود
نگرانی برای آینده .من عاشق ورزش بودم و شاید باورتان نشود ،ورزش کردن برایم یک
آرزو شده بود ،یک رؤیای دست نیافتنی و بزرگترین نگرانیام نرسیدن به این آرزو بود.
ناامیدی کمکم داشت رخت سیاهش را در دلم پهن میکرد که نور امید با دیدن پروفسور
پروانه وثوق ظاهر شد .او اولین پزشکی بود که گفت من خوب میشوم و همین جملهاش
انگیزه مبارزه با سرطان را در من زنده کرد .از آن به بعد به محک آمدم و مراحل درمانم را
اینجا سپری کردم .باالخره بعد از یک سال قطع درمان شدم .ورزش تنیس روی میز را به
عنوان یک ورزش تخصصی انتخاب کردم .حاصل این انتخاب باال رفتن از روی سکوهای
قهرمانی و به دست آوردن مقامهای ملی و بینالمللی بود .حاال اگر بخواهم خودم را به
شما معرفی کنم باید بگویم من امیر هستم قهرمان مبارزه با سرطان ،چرا که هرگز اجازه
ندادم ترسهایم مانعی برای رسیدن به آرزوهایم شوند .این روزها نام محک زندگی را در
ذهنم تداعی میکند .من در پایان قصهام میخواهم از تمام اعضای این خانواده بزرگ که
خود را عضوی از آن میدانم تشکرکنم که نوید بخش روزهای خوب به کودکان مبتال به
سرطان و خانوادههایشان در مسیر سخت درمان این بیماری هستند.
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محک در تقویم تاریخ

افتتاح اولین مجتمع رفاهی «محک»
از ابتدای تأسیس محک یکی از مهمترین دغدغههای بانیان
این بوده است که خانوادههایی که از شهرستان به تهران میآیند
دغدغهای جز درمان فرزند خود نداشته باشند .محک در حال حاضر
 2اقامتگاه دارد .یکی اقامتگاه ستارخان با گنجایش  24نفر شامل
 12بیمار و  12همراه که در نزدیکی بیمارستان شریعتی است و
مخصوص کودکانی است که پیوند مغز استخوان انجام داده و به
مکانی ایزوله برای گذراندن دوران پس از پیوند نیاز دارند.
جالب است بدانید که این اقامتگاه در سال  1377افتتاح شده
است .در خبرنامه پاییز  77محک میخوانیم:
«اولین مرکز رفاهی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به
سرطان با مشارکت و همت معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران
روز سهشنبه  1377/8/12همزمان با سالروز والدت موالی متقیان در
آدرس ستارخان  -سهراه تهرانویال کوچه چهارم پالک  79در حضور
معاونت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تنی چند از
مسئولین شهرداری و مؤسسه خیریه محک و اولیای بیماران ،توسط
دو تن از کودکان مبتال به سرطان گشایش یافت».
البته در حال حاضر محک اقامتگاه دیگری در دارآباد دارد .این
اقامتگاه برای خانوادههایی است که برای معالجات مقطعی به تهران
میآیند و مکانی برای اسکان ندارند و بین چند روز تا یک ماه ممکن
است مجبور به ماندن در تهران باشند .این اقامتگاه ،گنجایش 87
تخت در  11اتاق دارد که کودک با یک همراه در آن سکونت میکند
و  4تا از اتاقها ایزوله است و  1اتاق  10تخته برای اقامت پدران
در شرایطی که حضور پدر الزامی باشد .این مرکز مجهز به سالن
غذاخوری مجزا ،اتاق مشاوره ،اتاق بازی ،سالن نشیمن و اقامت 24
ساعت مددکار اجتماعی میباشد .الزم به ذکر است از آنجایی که
ممکن است اقامت خانوادهها در اقامتگاه طوالنی شود ،تالش میشود
با برگزاری مراسمهای ملی و مذهبی به مسائل رفاهی و روانی آنها
نیز پرداخته شود.
در حال حاضر اقامتگاه دارآباد و ستارخان به دلیل حفظ فاصلهگذاری

اجتماعی در دوران شیوع کرونا ،تعطیل است و خانوادهها از سمت
محک در هتلها و اقامتگاههای مورد تائید مستقر میشود .امیدواریم
با گذر از روزهای کرونا بار دیگر دور هم جمع شویم و دستهایمان
را به یکدیگر دهیم.
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پرسشهای متداول

چه کودکانی و با چه شرایطی تحت حمایت محک قرار میگیرند؟
همه کودکان مبتال به سرطان زیر  ۱۶سال که در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی سراسر کشور که دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان،
درمان خود را ادامه میدهند ،میتوانند تحت حمایت محک قرار گیرند و حمایت محک از ایشان تا انتهای درمان و حتی پس از بهبودیافتگی ادامه
خواهد داشت .در حال حاضر نزدیک به  35هزار کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک هستند.
چگونه کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به محک اهدا کنیم؟
نیکوکاران و یاوران عزیز محک میتوانند با مراجعه به وبسایت محک و پرداخت آنالین ،شماره حسابهای معرفی شده در وبسایت ،استفاده از
کدهای دستوری موبایل و اپلیکیشنهای مربوط به پرداخت ،کمکهای نقدی خود را برای تأمین هزینههای درمان کودکان مبتال به سرطان به محک
برسانند .همچنین برای اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی میتوانند به یکی دفاتر محک مراجعه کنند؛ نیکوکاران گرامی میتوانند جهت آگاهی از
نیازهای روز کودکان مبتال به سرطان با شماره  021-23540تماس گرفته و سپس به دفاتر مراجعه کنند.
چگونه میتوانیم استند و کارت تبریک و تسلیت دیجیتال سفارش دهیم؟
محک برای همراهی و همدلی با عزیزان در روزهای سخت و شادی راهی جدید دارد .نیکوکاران عزیزمان میتوانند با مراجعه به وبسایت محک
و سفارش پیام همدلی محک ،عالوه بر همراهی با عزیزان ،سهمی در تأمین هزینههای درمان کودکان مبتال به سرطان داشته باشند .برای کسب
اطالعات بیشتر به سایت محک مراجعه کرده و یا با شماره  021-23540تماس بگیرید.
چگونه سوابق پرداختی عضویت خود را در حساب کاربریام در سایت محک مشاهده کنم؟
عضویت در محک یکی از قدیمیترین روشهای کمک کودکان مبتال به سرطان بوده و هست .نیکوکاران عزیز محک میتوانند برای آنکه
پرداخت عضویتشان در حساب کاربری ثبت و ذخیره شود پس از ورود به حساب کاربری خود ،حق عضویت را پرداخت کرده تا اطالعات در
پروفایل آنها ماندگار شود .الزم به ذکر است در صورتی که ورود به حساب کاربری انجام نشود عضویت در اطالعات پرداختی نیکوکار ثبت نمیشود
و رعایت این موضوع و اطمینان خاطر از بابت ورود به حساب کاربری قبل از پرداخت الزامی
است .همچنین به اطالع میرسانیم پرداختهای عضویت پیش از فعال شدن حساب کاربری
در وبسایت محک که مربوط به سالهای گذشته است ،در حساب کاربری کنونی قابل
مشاهده نیست و برای اطالع از جزئیات پرداختهای خود برای عضویت در محک که مربوط
به سالهای گذشته است ،با شماره تلفن  ۰۲۱-۲۳۵۴۰تماس بگیرید.
چگونه محصوالت محک را سفارش دهیم؟
سفارش محصوالت محک یکی از روشهای جدید کمک به محک محسوب میشود
که نیکوکاران عزیز میتوانند با خرید این محصوالت ،یادگاری از محک داشته و از طریق
آن همراه مسیر درمان فرزندان محک باشند .یاوران گرانقدر میتوانند برای سفارش این
محصوالت به صفحه اصلی وبسایت محک مراجعه کرده و با انتخاب قسمت محصوالت
محک ،از میان محصوالت هنری ،دفترچهها و  ...محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و
با اضافه کردن محصول به سبد خرید خود و پرداخت هزینه آن ،به نجات زندگی کودکان
محک کمک کنند.
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