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کاشت 30 نهال امید در 30 سالگى محک 
گسترش خدمات روانشناختى محک در 30 شهر 
ضرورت کمک به خیریه ها بیش از هر زمان دیگرى احساس مى شود

اولین جلسه هیأت مدیره محک با حضور اعضاى جدید و بنیانگذار برگزار شد 
پرتودرمانى کل بدن(TBI) همراه با شیمى درمانى، مؤثرترین روش براى درمان کودکان مبتال به سرطان خون با ریسک باال
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سازمان هایى که براى تأمین سالمتى و رفاه بیشتر هم میهنان عزیزمان مى کوشند، اداى احترام کند.
نمونه هایى از این پیام ها که مربوط به فروردین تا تیر ماه 1400 است را در این صفحه مشاهده مى کنید. همچنین عالقه مندان 

مى توانند با دنبال کردن وب سایت یا شبکه هاى اجتماعى محک تمام پیام هاى مربوط به مناسبت هاى مختلف را مشاهده کنند.
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1پیام بنیانگذار
در 30 سالگى به بلوغ رسیده ایم اما دغدغه پایان نمى یابد

این روزها بر و بچه هاى محک سخت در تدارك جشن هاى 30 سالگى سازمان شان، محک هستند، محکى که در آن رشد کرده اند و دوستش 
دارند و از ما گیس سفیدها نظر مى خواهند... و من ضمن اینکه خداوند و مردمان میهنم و یاوران سر از پا نشناخته محک براى عشق ورزى را 
شاکرم به این مى اندیشم که در اطرافم کمتر سازمان مردم نهادى را مى شناسم که عمرش به 100 سال یا حتى 50 سال رسیده باشد و ناگاه دلم 

به شور مى افتد.
سى سالگى کهنسالى محک است؟

اما با هیچ معیارى نمى توان در این سازمان بالنده و  محبوب که به حداقل 70 تا 80 درصد از اهداف خود نائل آمده عالئمى از فرتوتى، خمودى 
یا خستگى پیدا کرد؛ عالئم مشکالت روزافزون و توان فرسایى که در عرصه درمان گریبانگیر جامعه ما و تمامى جهان است. پس شاید بتوان امیدوار 
بود که ما در سایه خرد جمعى  و «زیبایى شناسى، قدرشناسى، شفافیت، پاسخگویى و منابع انسانى» بتوانیم از اولین سازمان هاى مردم نهادى 

باشیم که 100 ساله شویم و لذا این 30 سالگى را مى توان سال بلوغ نامید. هر چند اینجا دغدغه پایان نمى یابد.
چه بسا بالغینى که پستى بلندى روزگار و یا غفلت هاى هر چند کوچک سرنوشتشان را جور دیگر رغم زده و اینجاست که مى بایست بدانیم که 
بیش از هر زمان دیگرى نیاز به یارانمان که ما را زیر سایه سار خود تا بدینجا رسانیده اند داریم تا ما را از شر نخوت، خودبزرگ بینى و تب موفقیت 
برهانند. پویندگى که رمز بقا براى همه موجودات جهان بوده و هست، فقط در سایه حفظ انگیزه ها و خلوص و روشنى خواسته ها مقدور است 
و این روزها که درمان ها مسیرهاى جدید یافته و علم و تحقیقات مى رود تا شر عفریت سرطان را از سر ابناء بشر بردارد، انگیزه ما این است که 
به یارى مردم عاشق وطنمان و خواست ایزد مهربان بتوانیم به درجاتى برسیم که همگام با جهان جلو برویم. باشد تا روزى بتوانیم به هر پدر و 
مادرى که بر در محک ظاهر مى شوند بگوییم نگران نباشید، ما، مردم، پزشکان و تیم درمان اینجا هستیم، با آخرین دستاوردهاى علمى، همه و 

همه براى درمان قطعى جگرگوشه هایمان.
سعیده قدس
بنیانگذار



پیام مدیرعامل 2
امیدواریم سالمتى سهم هر روزمان در سال 1400 باشد 

سال گذشته یکى از سخت ترین سال ها براى همه مردم جهان بود. بحرانى با نام کرونا زندگى میلیادرها انسان و همچنین نهاد ها، سازمان ها، 
کسب کارها و... را تحت تأثیر قرار داد؛ محک هم از این قائده مستثنى نبود و سالى سخت و پر از ابهام را پشت سر گذراند. این سازمان که در طى 
30 سال گذشته تمرکز مأموریتش حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هاى آنها بوده است، در این سال نیز به عنوان نهادى سالمت محور 
در کنار هدف اصلى اش تالش کرد تا شرایط ناشى از شیوع کرونا را براى حفظ سالمت همه ذیربطانش مدیریت کند. در سال 99 محک تالش 
کرد تا با تغییرات پیش آمده روبرو و همراستا شود تا بتواند به شیوه اى منعطف در تطابق با جهان پرابهام پیرامون، بهترین راهکارها را براى تحقق 

اهدافش انتخاب کند.
امسال اما، براى اعضاى خانواده بزرگ محک، سالى ویژه است، سالى که سى سالگى نیکوکارى و مهر یاران را زیر این سقف همراه با هم جشن 
مى گیریم. در این سى سال به لطف همراهى و اعتماد نیکوکاران، محک موفق شده است تا خدمات خود را از سطح خدمات مددکارى در چند 
بیمارستان تهران در سال هاى اولیه، به خدماتى فراگیر در سراسر ایران گسترش دهد. شاهد این مدعا بیش از 35 هزار کودك مبتال به سرطان و 

خانواده آنها از استان هاى مختلف کشور است که تاکنون تحت حمایت محک قرار گرفته اند. 
محک در حالى سه دهه فعالیت خود را پشت سر مى گذارد که با اتکا به ظرفیت جامعه مدنى ایران توانسته است در مسیر توسعه جغرافیایى 
و کیفى خدمات گام بردارد و تمامى کودکانى که براى درمان به هر یک از بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى داراى بخش خون و آنکولوژى در 
سراسر کشور مراجعه مى کنند را تحت حمایت قرار  دهد. این به معناى تحقق اهداف بنیادین خانواده بزرگ محک مبنى بر آن است که هیچ 
خانواده اى در مسیر سخت روزهاى بیمارى سرطان فرزندش، به خاطر عدم توانایى در تأمین هزینه ها، درمان جگرگوشه خود را رها نکند و بنیان 
خانواده متأثر از مشکالت ابتالى کودك به سرطان متزلزل نشود و کودکان نیز، شایسته ترین خدمات را دریافت کنند و آرزوى آنها از بودن یا 

نبودن به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
باور داریم با اتکا به اعتماد ارزشمند شما یاوران همیشگى که ما نیز با رعایت ارزش هاى شفافیت، پاسخگویى، قدرشناسى و زیبایى شناسى آن 
را پاس مى  داریم، در سخت ترین روزها و شرایط حمایت از قهرمانان کوچکمان زیر سقف محک به وسعت همه ایران به بهترین شکل تداوم خواهد 

یافت تا روزى بهبودى همه قهرمانان کوچکمان را با شما که دغدغه کمک به همنوع دارید جشن بگیریم.

شریف نظام مافى
مدیرعامل



3یادبود

یاد و خاطره پروانه باغ محک، همیشه همراه ماست
وقتى عرض زندگى کسى از طول آن بیشتر باشد، وقتى مسیر زندگى کسى پر از تجربه هاى زیسته باشد، به هنگام نبودش هر کس از او به 
شکلى واال یاد خواهد کرد؛ زنده  یاد پروفسور پروانه وثوق از آن گونه مردمان است: هر کس از او یادى دارد منحصر به فرد ولى مشترك در یک 
نکته: پایبندى ایشان در کمال اخالق  و انسانیت به حرفه اى که برگزیده بودند. این حرفه چنان با زیستن ایشان درآمیخته بود که تبدیل به روش 

زندگى شان شده بود.
زندگى و حرفه ایشان چیزى نبود جز تسکین درد کودکان مبتال به سرطان و در این راه از هیچ کوششى فروگذار نمى کردند. در سال هاى پایانى 
عمرشان رنج سفرهاى بسیار طوالنى را براى آموختن آخرین و جدیدترین روش هاى درمان مى پذیرفتند تا شایسته ترین ها نصیب فرزندان این 
سرزمین شود. هر جا که مربوط به منفعت بیمارانش بود قاطعیتى مثال زدنى در برابر همه داشت اما همان استاد جّدى، شاگردى فروتن در برابر 
انسانیت بود و هر روز با کیسه اى پر از شکالت از جلوى چشم همه عبور مى کرد و به اتاق ویزیت بیماران مى رفت؛ چنین انسانى بود پروفسور 

پروانه وثوق.
روان شان تا ابد در آرامش و یادشان تا همیشه زنده.



خبر 4
اولین جلسه هیأت مدیره محک با حضور اعضاى جدید و بنیانگذار برگزار شد

هیأت  جدید  اعضاى  محک،  فعالیت  سالگرد  سى امین  در 
مدیره مؤسسه پس از برگزارى مجمع عمومى هیأت امنا در 
تاریخ 17 خرداد ماه برگزیده شدند. تمامى اعضاى هیأت مدیره، 
داوطلبانى هستند که تجربه، تخصص و وقت ارزشمندشان را 
داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشت در خدمت دستیابى محک 
به اهدافش که همانا کاستن آالم کودکان مبتال به سرطان و 

خانواده هاى ایشان است قرار مى دهند. 
سعیده قدس بنیانگذار محک در جلسه هیأت مدیره که 
در تاریخ 31 خرداد در محک برگزار شد، در سخنانى کوتاه 
استفاده از خرد جمعى و بهره بردن از تجارب افرادى که هر 
کدام در زمینه حرفه  اى و تخصصى خود دستاوردهایى قابل 
مستمر  حرکت  دالیل  از  یکى  عنوان  به  را  داشته اند  توجه 
از  بهره مندى  کرد  عنوان  و  ذکر  توسعه  مسیر  در  مؤسسه 
تجارب پیشکسوتان محک که حلقه اولیه بانیان این سازمان 
خیریه بودند، در ادغام با شور و مسئولیت پذیرى جوانان که 
نسل آینده محک را مى سازند راهکارى براى حفظ سیر رو به 

توسعه خدمات محک است.»
جدید  رئیس  و  پیشین  مدیرعامل  احمدیان  آراسب  دکتر 
هیأت مدیره محک گفت: «اتفاق مهمى که امروز در ارکان 
محک شاهد آن هستیم نگاه بسیار جدى، قوى و عملگرایانه 
به ساخت آینده است. هیأت مدیره محک امروز با دو ترکیب 
افرادى  از  متشکل  جمع  این  است.  گرفته  شکل  متفاوت 
است که در گذشته فعالیت اجرایى داشتند و امور جارى را 
سازمان  اداره  و  روزمره  مسائل  با  افراد  این  کرده اند.  هدایت 
هیأت  در  پیشکسوتان  از  افرادى  همچنان  هستند.  آشنا 
برقرار  تأسیس  زمان  خط مشى هاى  تا  دارند  حضور  مدیره 
باشد. افرادى نیز که در گذشته داوطلبانه با محک همکارى 
داشتند نیز در این جمع حاضر هستند. این دوره اى است که 
از آن مى توان به عنوان دوره انتقال تجارب از پیشکسوتان 
در 30  امیدبخش  و  خوب  شروعى  این  کرد؛  یاد  جوانان  به 

سالگى محک است.»

رئیس هیأت مدیره:
دکترآراسب احمدیان

نائب رئیس هیأت مدیره: 
سعیده قدس

عضو اصلى هیأت مدیره:
شیرین امین اللهى

عضو اصلى هیأت مدیره:
على بروجردى علوى

عضو اصلى هیأت مدیره:
على خواجوى مازندرانى

عضو اصلى هیأت مدیره:
سهیال سیاهپوش کلیائى

عضو اصلى هیأت مدیره:
صبا کامگار

عضو على البدل هیأت مدیره:
پروفسور محسن روزرخ

عضو على البدل هیأت مدیره:
عبدالمحمود ضرابى

اعضاى هیأت مدیره محک عبارتند از:



5خبر

همزمان با 30 سالگى محک و در روز محک و نیکوکارى، 30 نهال 
به نشانه امید و با آرزوى بهبودى براى بیش از 20 هزار کودك تحت 
ساختمان  مجاور  باغچه اى  در  کشور،  سراسر  در  مؤسسه  این  درمان 
شماره دو محک کاشته شد. این اقدام با همراهى داوطلبان و با حضور 
بنیانگذار، اعضاى هیأت امنا و مدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران 

محک صورت گرفت. 
تشکر  ضمن  محک  مدیره  هیأت  رئیس  احمدیان،  آراسب  دکتر 
گفت:  کرده اند،  اهدا  را  نهال ها  این  داوطلبانه  که  روستاگل  گروه  از 
«بسیار خرسندیم که با موضوعى مرتبط با طبیعت، 30 سالگى محک 
زیبایى شناسى  مى دهد  نشان  نهال  این 30  کاشت  مى کنیم.  آغاز  را 
به عنوان جزئى از ارزش هاى بنیادین محک، در کنار سایر ارزش ها 
تا چه اندازه براى ما مهم است. امیدواریم به زودى شاهد آغاز برگ 
جدیدى از تاریخ محک باشیم و مانند گذشته با حفظ یکپارچگى آن 
بتوانیم به خدمت رسانى به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان 

ادامه دهیم.»
شریف نظام مافى مدیرعامل محک گفت: «جامعه اى پیشرفت مى کند 
که افراد به امید دیدن سایه سار و میوه درختان، آنها را مى کارند و براى 
رسیدن به روزهاى پربار براى آیندگان تالش مى کنند. مهم آن است که 
بدانیم آیندگان شاهد نتیجه اقداماتى هستند که ما در هر زمانى براى 

کودکان مبتال به سرطان و خانواده هاى شان انجام مى دهیم.»

سایه سار محک نشان نگاه محک به آینده است
سعیده قدس، بنیانگذار محک در حاشیه این مراسم با بیان آنکه 
آزادگى  مقاومت،  زندگى،  جریان  از  نمادى  درختان  این  از  کدام  هر 
و دوستى زیر سقف محک هستند گفت: «30 سال گذشت، یارانى 
گرچه  مانده ایم.  هم  ما  مانده اند.  هنوز  یارانى  و  رفتند  یارانى  آمدند، 
تمام  در  است.  نمانده  باقى  زیادى  فرصت  مانده ایم  که  هم  ما  براى 
این سال ها، تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا پلى میان دست هاى 
مهربان نیکوکاران و پیشانى تب دار قهرمانان کوچکى باشیم که توان 
مى دانیم  ما  همه  عشق.  معجزه  با  مگر  ندارند،  را  بیمارى  با  مبارزه 
به  مبتال  کودکان  به  سالمتى  تا  شود  بیشتر  روز  هر  باید  تالش  این 

سرطان و آرامش به قلب هاى خانواده هایشان بازگردد. به همین دلیل 
«سایه سار محک (یادواره دستان مهربان شهال طاهرى*)» را با کاشت 
30 نهال افتتاح کردیم تا به همه بگوییم که نگاه مان به آینده است؛ 
به حضور جوانانى که مانند این نهال هاى کوچک، قد بکشند و ببالند 
و بار امانت مردم را بر شانه هاى استوارشان حمل کنند. سال ها بعد 

اگر در سایه این سایه سار لحظه اى آسودید، ما را به یاد آرید.»
25 خرداد به یاد افسانه دبیرى (کرباسى زاده) بانوى خیرى که رنِج 
درد را به عشق ورزیدن پیوند زد و از دل روزهاى سخت بیمارى براى 
دیگرانى که در رنج بودند آسودگى خواست، روز «محک و نیکوکارى» 
نام گرفته است؛ بانویى که بناگرفتن ساختمان بیمارستان محک به 
سال  سى  نیت  به  و  او  یاد  به  روز  این  در  گرفت.  شکل  وى  همت 
همراهى نیکوکاران این سرزمین و استمرار فعالیت محک، 30 نهال 
همانند 30 شمع سبز بر کیک تولد محک قرار گرفت. به امید فردایى 

که در آن مى بالند و رشد خواهند کرد.
* خانم شهال طاهرى از اولین بانوانى هستند که دست یارى براى 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان دراز کرده و دو سال قبل از ثبت 
محک و از سال 1368 به همراه چندین بانوى بزرگوار که عمدتا مانند 
خود ایشان از همسران هیأت امناء بودند آستین ها را باال زدند و به 
صورت تمام وقت و گاه شبانه روز در شکل گرفتن هسته اولیه سازمان 

به صورت داوطلبانه فعالیت کردند.

کاشت 30 نهال امید در 30 سالگى محک
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عضویت بنیان گذار محک در کارگروه منطقه اى GICC به عنوان تنها نماینده ایران

منطقه اى  مدیره  هیأت  عضو  و  محک  بنیان گذار  قدس،  سعیده   
 (CCI) سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  بین المللى  انجمن 
طرح  منطقه اى  کارگروه  عضو  ایران،  نماینده  تنها  عنوان  به 
شد.  (GICC) کودکان  سرطان  درمان  براى  جهانى  ابتکار 

در سال 2018، سازمان جهانى بهداشت (WHO) با هدف افزایش 
60 درصدى نرخ بهبودى در کودکان مبتال به سرطان، برنامه ابتکار 
جهانى درمان سرطان کودکان را معرفى کرد. نتیجه دستیابى به این 
هدف تا سال 2030 نجات یک میلیون کودك مبتال به سرطان در 
سراسر جهان و دو برابر شدن میزان بهبودى سرطان اطفال خواهد 
بود. از دیگر اهداف این طرح مى توان به افزایش آگاهى رسانى جهانى 
در خصوص سرطان  کودکان و گسترش ظرفیت کشورها براى ارائه هر 
چه بهتر خدمات درمانى و حمایتى به کودکان مبتال به این بیمارى 
مشخص  طور  به  بهداشت  جهانى  سازمان  طرح  این  در  کرد.  اشاره 

خود  فعلى  ظرفیت هاى  ارزیابى  براى  سازمان ها  و  کشورها  تمامى  از 
در تشخیص و درمان سرطان، افزایش میزان دسترسى به داروها و 

تجهیزات مورد نیاز در این زمینه پشتیبانى خواهد کرد.

برابر   4 سوم  جهان  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  میر  و  مرگ 
بیشتر است

یکى از دالیل قابل توجه مرگ و میر کودکان در سراسر جهان، بیمارى 
سرطان است و ساالنه به طور میانگین 300 هزار کودك 0 تا 19 سال 
(سن پروتکل درمانى سرطان کودك) به این بیمارى مبتال مى شوند. 
کشورهاى  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  در  مرگ  احتمال  متاسفانه 
در حال توسعه به دلیل پایین بودن سطح آگاهى در والدین جوان، 
پزشکان عمومى و پزشکان اطفال و سایر گروه هاى مرتبط با کودکان 
همچنین  و  مى شود  بیمارى  زودهنگام  تشخیص  عدم  به  منجر  که 
به دلیل اجتناب از درمان به علت هزینه هاى باال،   چهار برابر بیشتر 

گزارش مى شود. 
اجراى طرح ابتکار جهانى مبارزه با سرطان (GICC) به این کشورها 
خدمات  و  کرده  قوى  را  خود  سالمت  سیستم هاى  تا  مى کند  کمک 
این  دهند.  ارائه  سرطان  به  مبتال  کودکان  درمان  منظور  به  بهترى 
طرح در ابتدا بر درمان شش سرطان شایع در کودکان یعنى لوسمى 
رتینوبالستوما،  هوچکین،  لنفوم  بورکیت،  لنفوم  حاد،  لنفوبالستیک 
این  که  است  شده  متمرکز  پایین،  درجه  گلیوماى  ویلمز،  تومور 
را  کودکى  دوران  سرطان هاى  کل  از  درصد  تا60   50 سرطان ها 
چه  هر  اجراى  بهداشت،  جهانى  سازمان  گفته  به  مى دهند.  تشکیل 
دانشگاه ها  سازمان،  این  نمایندگان  همراهى  نیازمند  طرح  این  بهتر 
خدمات  ارائه  زمینه  در  فعال  مردم نهاد  سازمان هاى  علمى،  مراکز  و 
خانواده هایشان،  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  به  درمانى  و  حمایتى 
خیریه ها و بنیادهاى بشردوستانه در تمامى نقاط جهان است. تاکنون 
سریالنکا،  سنگال،  فیلیپین،  پرو،  میانمار،  مراکش،  غنا،  کشورهاى 
سال  تا  را  طرح  این  آزمایشى  مرحله  زامبیا  و  ازبکستان  اوکراین، 
مرحله  وارد  سال 2021  در  طرح  این  گذاشته اند.  سر  پشت   2020
جدید خود شده که تا سال 2023 ادامه خواهد داشت و کشورهاى 
بپیوندند.  آن  به  داوطلبانه  صورت  به  مى توانند  توسعه  حال  در 



حجت اشرف زاده قطعه «آتشم باش» را به کودکان محک تقدیم کرد
حجت اشرف زاده، خواننده محبوب کشورمان، هشتم اردیبهشت در 
کنسرت آنالین خود قطعه «آتشم باش» را به مناسبت سى سالگى 
محک به قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان تقدیم کرد. این کنسرت 
به صورت آنالین برگزار شد و قطعاتى چون «ماه بى تکرار»، «آتشم 

باش»، «ماه و ماهى» و «بى خبر از تو» در آن به اجرا درآمد.
اشرف زاده در حاشیه این کنسرت از دلیل خود براى اهداى این آهنگ 
به فرزندان محک گفت و با ذکر اهمیت نقش این سازمان مردم نهاد 
در حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان افزود: «امسال 
چه  هر  عشق  دارم،  باور  من  و  شد  ساله  محک 30  سقف  زیر  عشق 
عشق  یک  به  را  باش»  «آتشم  آهنگ  پس  اعتمادتر.  قابل  قدیمى تر 
سى ساله تقدیم کردم؛ عشق سى ساله اى به وسعت همه ایران و زیر 
سقف محک. در روزگارى که درد و رنج عضو پایدار هر خانه اى در این 
جهان شده، مردم ما کاشانه اى براى دردهاى غم انگیز کودکان مبتال به 
سرطان محیا کردند، چراغى است پر از امید که ناامیدى و ماتم را پس 
مى زند و با تکیه بر عادات و فرهنگ انسانى سى سال است که مى بالد. 
محک، نامى است که امید و عشق را براى همین نیاز بشرى زنده نگه 
داشته است. دست مهربان مردم نیکوکار سى سال است که پرچم این 
خانه پر مهر را برافراشته نگاه داشته است. سى سالگى تندیس حمایت 

و عشق و مهربانى بر همه ما مبارك.»
محک در طول سال ها فعالیت خود از همراهى گروه هاى مختلف جامعه 
در حمایت از کودکان مبتال به سرطان بهره مند بوده است و هنرمندان 
یکى از گروه هایى بوده اند که همواره اعتبار خود را به اعتمادى که به این 
سازمان دارند، گره زده اند. امروز با همراهى تمامى این گروه هاى مختلف 

جامعه است که در محک عشق سى ساله شد.

7خبر
در  حمایتى  و  درمانى  یکپارچه  خدمات  ارائه  قدس؛  سعیده 

GICC راستاى برنامه جهانى
سرطان  بین المللى  انجمن  منطقه اى  عضو  و  محک  بنیانگذار 
جهانى  برنامه  این  در  محک  نقش  درخصوص   (CCI) کودك 
در  سرطان  به  مبتال  کودکان  تمامى  از  حمایت  «محک  گفت: 
اداره  با  همچنین  است.  داده  قرار  خود  مأموریت  را  ایران  سراسر 
بخش  ایران  در  کودکان  سرطان  فوق تخصصى  بیمارستان  تنها 
آنکولوژى  و  خون  تخت هاى  ظرفیت  از  توجهى  قابل  و  عمده 
تالش  محک  دارد.  خود  زیرمجموعه  در  نیز  را  کشور  کودکان 
سرطان  درمان  براى  جهانى  ابتکار  طرح  به  پیوستن  با  دارد 
ملى  حوزه  در  همکار  سازمان هاى  با  همگام   (GICC) کودکان 
درخصوص  جامعه  به  آگاهى رسانى  افزایش  در  بین المللى  و 

خدمات  به  بیماران  دسترسى  ایجاد  همچنین  و  کودك  سرطان 
نرخ  کاهش  زمینه  و  کند  ایفا  نقش  درمانى  و  حمایتى  یکپارچه 
مرگ و میر کودکان مبتال به سرطان در ایران را فراهم سازد.»

تالش  خود  فعالیت  سال   30 طى  مؤسسه  «این  داد:  ادامه  وى 
و  درمانى  امور  براى  همه جانبه  حمایت هاى  تا  است  کرده 
سرطان  به  مبتال  کودك  هزار   35 از  بیش  اختیار  در  را  رفاهى 
و  بین المللى  مجامع  در  حضور  دهد.  قرار  آنها  خانواده هاى  و 
اقدامات  از  یکى  جهانى  استانداردهاى  با  فعالیت ها  انطباق 
حمایتى  و  درمانى  خدمات  بهتر  چه  هر  ارائه  راستاى  در  محک 
کیفى  سطح  باالترین  به  مردم  ارزشمند  کمک هاى  تبدیل  و 
بهبودى  ایران  مردم  نیکوکارى  ثمره  امیدواریم  است.  خدمات 
باشد.» کودکانه شان  جهان  با  سرطان  خداحافظى  و  فرزندان مان 



دلقک ها  آمدند و صداى خنده در محک پیچید
مرور خاطره زیباى سال هاى پیش

قبل از شیوع ویروس کرونا، وقتى کودکان محک در اتاق هایشان 
مشغول استراحت و یا گرفتن دارو بودند، گاهى صداى در مى آمد و 
مهمانى وارد مى شد که لبخند را به چهره معصومانه شان مى نشاند؛ 
دو سال پیش، مهمان هاى بامزه محک، دلقک هاى خال خالى  تقریباً 
با دماغ هاى قرمز بودند که براى شادى کودکان مبتال به سرطان به 

محک آمدند.
«اگه تونستى، متین رو بخندونى یه جایزه پیش من دارى دلقک 
جان» پرستار بخش آنکولوژى این  جمله را به یکى از دلقک ها گفت 
و آنها عزمشان را جزم کردند تا خنده را روى لب هاى کودکى بیاورند 
که به خاطر عوارض دارو، به راحتى نمى خندید. متین وقتى دلقک ها 
آنها  بامزه  حرکات  و  پانتومیم  اما  نکرد،  تغییرى  چهره اش  دید  را 

باالخره کارى کرد تا آخر نمایش به خنده و شادى ختم شود.

خندان  براى  شهر»  میان  در  این جا/  مدرسه  «دلقک هاى  گروه 
کودکان مبتال به سرطان آمده بودند تا با دلى شاد به تخت هایشان 
صداى  و  شد  انجام  مأموریت  کند؛  پیدا  ادامه  درمان شان  و  برگردند 
خنده اى که در راهروهاى محک پیچید، هدیه تک تک  داوطلبان مان 

شد تا حال دل آنها را نیز خوب کند.
سال گذشته ولى هیچ دلقکى به محک نرفت چرا که سالمتى و 
با  جهان  خداحافظى  زمان  تا  و  است  مهم تر  اتفاقى  هر  از  آن  حفظ 
کرونا باید با بیشترین توان از فرزندانمان زیر سقف محک محافظت 
واحد  بگذرد،  راحت تر  درمان،  سخت  روزهاى  آنکه  براى  اما  کنیم 
آنالین  ُجنگ هاى  برگزارى  با  داوطلبان  همراه  به  محک  روانشناسى 
از طریق مانیتور اتاق بسترى کودکان حال و هواى روزهاى جشن و 

شادى را تا جایى که مى توانند به اتاق هایشان مى برند.
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با دفاتر و باجه هاى شرق تهران آشنا شوید
دفاتر جلب مشارکت نقش اساسى در تحقق ایجاد ارتباط صمیمى و 
مداوم با نیکوکاران و تسهیل و تسریع رساندن کمک ایشان به فرزندان 
محک دارد. در حال حاضر 27 دفتر و باجه جلب مشارکت در تهران و 
کرج براى نیکوکارانى که تمایل دارند حضورى از کودکان مبتال به سرطان 
حمایت کنند  فعال است و نمایندگان جلب مشارکت در این دفاتر با 
معرفى دقیق فعالیت ها، اطالع رسانى در خصوص انواع روش هاى کمک هاى 
مردمى، و ارائه خدمات مربوط به دریافت کمک ها، رابط رساندن کمک هاى 
انسان دوستانه نیکوکاران عزیز به محک  اند. در دفاتر محک عالوه بر دریافت 

حمایت هاى نقدى، قلک و یا محصوالت هنرى هم ارائه مى شود. 
در این شماره از خبرنامه با دفاتر شرق تهران آشنا مى شویم. دفتر شرق، 
دفتر مدنى، باجه آزادگان، باجه هروى و باجه پیروزى قرار است تا آخر سال 
هزینه مربوط به دارو و درمان 64 کودك از 20 هزار کودك تحت درمان 

محک را تأمین کنند؛ مبلغى حدود 2 میلیارد و 400 میلیون تومان.

میدان هروى، بلوار پناهى نیا (گلزار)، میدان میوه و تره بار هروى خ مدنى، بعد از بیمارستان امام حسین، جنب کوچه نور. پ 227/ تلفن: 77544143

میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان میوه و تره بار اتوبان افسریه جنوب به شمال، جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز، میدان میوه و تره بار پیروزى

دفتر شرق

دفتر مدنى

باجه آزادگان
باجه پیروزى

باجه هروى

رعایت  با  مى توانید  است،  دفاتر  این  کارنزدیک  محل  یا  منزل  اگر 
پروتکل هاى بهداشتى به آنها سر بزنید و محک را در رساندن فرزندانش 

به سالمتى همراهى کنید؛ منتظرتان هستیم. 
* با توجه به شرایط شیوع کرونا، شما عزیزان مى توانید کمک هاى 
که  برسانید  محک  فرزندان  به  آنالین  روش هاى  طریق  از  را  خود 

توضیحات مرتبط با آن در صفحه شناسنامه درج شده است. 
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مبتال  سرطان  بیمارى  به  کودك شان  که  خانواده هایى  سال هاست 
هستند و براى گذراندن مراحل درمان وارد بیمارستان هاى دولتى و 
دانشگاهى داراى بخش خون و آنکولوژى اطفال مى شوند، نام محک را 
مى شنوند. از آنجایى که ابتالى کودکان به سرطان فشار روانى زیادى 
مدنى  جامعه  پشتوانه  به  محک  مى کند،  وارد  آنها  خانواده هاى  به  را 
ایران 30 سال است تمام تالش خود را به کار گرفته تا با ارائه خدمات 
روزهاى  خانواده،  هر  نیاز  و  شرایط  با  متناسب  درمانى،  و  حمایتى 
سخت درمان با نگرانى کمترى سپرى شود و آرزوى کودکان از بودن 
حوزه هاى  از  یکى  کند.  تغییر  آینده  در  زیستن  چگونه  به  نبودن  یا 
کودکان  به  روانشناختى  مشاوره هاى  ارائه  محک  تخصصى  خدمات 
مبتال به سرطان و خانواده هایى است که به خاطر بیمارى فرزندشان 
یا حتى مشکالت مزمن روانشناختى و خانوادگى، نمى توانند با روحیه 

و انگیزه کافى این مسیر سخت را طى کنند و به مبارزه ادامه دهند. 
ارائه خدمات روانشناسى به کودکان در سراسر ایران

با  تهران،  بیمارستان هاى  حوزه  در  محک  روانشناس  فرشام،  آیدا 
جزئیات بیشترى نحوه ارائه این خدمات به ویژه در شرایط شیوع کرونا 
را در بیمارستان هاى تهران برایمان توضیح مى دهد. او درباره شیوه 
مى کنند  فکر  افراد  از  «بعضى  مى گوید:  محک  روانشناسان  فعالیت 
خدمات روانشناسى محک تنها به کودکان و خانواده  هایشان که در 
مى شوند  درمان  محک  کودکان  سرطان  تخصصى  فوق  بیمارستان 
روانشناسان  کرونا  دوران  از  پیش  نیست،  اینطور  اما  مى گیرد.  تعلق 
و  دولتى  بیمارستان هاى  در  حضور  با  روز  یک  هفته اى  محک، 
دانشگاهى دارارى بخش خون و آنکولوژى اطفال در تهران که شامل 
اهللا،  بقیه  امام خمینى،  بهرامى،  رسول اکرم،   مفید،  بیمارستان هاى 

گسترش خدمات روانشناختى محک در 30 شهر
واحد روانشناسى محک گزارش مى دهد:
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لقمان، فارابى بود، مراجعه داشتند و یا با ایجاد تمهیدات الزم براى 
در  مؤسسه  این  اصلى  دفتر  در  روانشناسى  واحد  به  آنها  مراجعه 
دارآباد، خدمات روانشناسى و مشاوره را در اختیار آنها قرار مى دادند. 
بهداشتى،  پروتکل هاى  رعایت  منظور  به  کرونا  ویروس  شیوع  با  اما 
حمایتى  خدمات  واحد  محدودیت ها  ایجاد  و  اجتماعى  فاصله گذارى 
و  اندیشید  محک  فرزندان  به  خدمات  ارائه  براى  جدیدى  روش  به 
را   تهران  شهر  در  روانشناسى  بخش  در  روانشناختى  خدمات  ارائه 
نیز گسترش داد و به بیمارستان هاى شهدا، على اصغر، امام حسین، 
صورت  به  روانشناسى  مشاوره  به  و  شد  وارد  شریعتى  طبى،  مرکز 
غیرحضورى که از جمله روش هاى طراحى شده متناسب با شرایط 

شیوع کرونا است، پرداخت.»
از  دیگر  یکى  خدمات  عادالنه  توزیع  و  یکپارچه سازى  که  آنجا  از 
این  است،  بوده  حمایتى  خدمات  زمینه  در  محک  بلندمدت  اهداف 
تجربه کمک بزرگى براى سرعت بخشیدن به این هدف بود. اکنون 

خدمات روانشناسى محک به گونه اى طراحى شده است که تمامى 
بهره مند  آن  از  مى توانند  ایران  سراسر  در  سرطان  به  مبتال  کودکان 
 12 در  را  خدمات  این  روانشناسى  واحد  حاضر  حال  در  و  شوند 
فعال  کشور،  دیگر  شهر   30 در  بیمارستان   30 و  تهران  بیمارستان 
خانواده هاى  و  سرطان  به  مبتال  حاضر کودکان  حال  در  است.  کرده 
و  خون  بخش  داراى  دانشگاهى  و  دولتى  بیمارستان هاى  در  آنها 
آنکولوژى اطفال در 30 شهر شیراز، اصفهان، همدان، شهرکرد، کرج، 

گرگان،  رشت،  سارى،  بابلسر،  بابل،  قزوین،  اراك،  کرمان،  سمنان، 
اهواز، کرمانشاه، سنندج، بندرعباس، زاهدان، یاسوج، بوشهر، قم، یزد، 
خدمات  از  مشهد  و  خرم آباد  زنجان،  کاشان،  اردبیل،  تبریز،  ارومیه، 

مشاوره از راه دور محک استفاده مى کنند.
بیمارستان هاى  حوزه  در  محک  روانشناسان  از  مشایخى،  رضا 
سال  در  کرونا  پاندمى  شروع  «با  مى گوید:  باره  این  در  شهرستان 
1398، واحد روانشناسى محک به سرعت فعالیت هاى خود را با این 
مطالعه  و  بررسى  با  واحد  این  داد.  تطبیق  نشده،  پیش بینى  شرایِط 
توانست از روش هاى tele psychology یا روانشناسى از راه دور 
استفاده کند. این فرآیند ابتدا توسط واحد مددکاران اجتماعى آغاز 
و پس از ارزیابى هاى اقتصادى، اجتماعى و روانى براساس نیاز بیمار 
به واحد روانشناسى ارجاع مى شود. پس از ارجاع، روانشناسان تالش 
و  چهره  حاالت  کرده،  برقرار  تصویرى  تماس  افراد  با  کرد  خواهند 
را  رفتارى  شناختى-  تکنیک هاى  و  کنند  ارزیابى  را  بدن شان  زبان 
دلیلى  هر  به  تصویرى  تماس  موارد  از  بسیارى  در  اما  بگیرند.  پیش 
ممکن نیست. براى همین ارزیابى از طریق لحن و حالت صدا به ما 
کمک مى کند تا روش درمانى مناسب را انتخاب و براساس نیاز بیمار 
پاسخگو باشیم. پس از آن مرجله پیگیرى ها براى ارائه خدمات مورد 
نیاز و یا خدمات روان درمانى آغاز مى شود و تا زمانى که فرد به شرایط 

مطلوبى دست پیدا کند ادامه مى یابد.»
بسترى  کودکان  به  روانشناسى  خدمات  ارائه  مسئولیت  که  فرشام 
را  خود  همکار  سخنان  دارد  عهده  بر  را  تهران  بیمارستان هاى  در 
اینگونه تکمیل مى کند: «براى مثال کودکان مبتال به سرطانى که در 
بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى تهران  شامل مفید، بقیه اهللا، فارابى، 
امام حسین، شهدا، لقمان، مرکز طبى، رسول اکرم، امام خمینى، على 
اصغر، شریعتى، بهرامى بسترى هستند به همراه خانواده هایشان از بدو 
ورود توسط مددکارى اجتماعى که آموزش هاى تخصصى را در این زمینه 
دریافت کرده اند، مورد ارزیابى روانى قرار مى گیرند تا به واحد تخصصى 
ارجاع شوند. تعداد کودکانى که تحت نظارت روانشناسان قرار دارند 
متناسب با ظرفیت بخش خون و آنکولوژى کودك در بیمارستان هاى 
مذکور بوده و متغیر است. متناسب با نیازهاى روانشناختى  فرزندانمان 
مشاوره  ارائه  به  و  تماس  آنها  با  روزانه،  صورت  به  خانواده هایشان،  و 
مى پردازیم. پس از تشخیص اولیه، پیگیرى هاى روان درمانى به صورت 
روانشناسى  مداخالت  اگر  حال  داشت.  خواهد  ادامه  آنالین  و  تلفنى 

آیدا فرشام: در حال حاضر کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده هاى آنها در بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى 
داراى بخش خون و آنکولوژى اطفال در 30 شهر شیراز، 
اصفهان، همدان، شهرکرد، کرج، سمنان، کرمان، اراك، 

قزوین، بابل، بابلسر، سارى، رشت، گرگان، اهواز، کرمانشاه، 
سنندج، بندرعباس، زاهدان، یاسوج، بوشهر، قم، یزد، 

ارومیه، تبریز، اردبیل، کاشان، زنجان، خرم آباد و مشهد از 
خدمات مشاوره از راه دور محک استفاده مى کنند.
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مبتنى بر کودك باشد، به دلیل سخت بودن ارائه مشاوره به صورت 
تلفنى، تمهیداتى براى مراجعه کودك و خانواده به محک یا مراجعه 
روانشناس به محل درمان، به صورت هفتگى در نظر گرفته شده است.»

بیشترین دغدغه هاى روانشناختى کودکان و خانواده ها
را  آنها  خانواده  و  کودکان  روانشناختى  دغدغه  بیشترین  مشایخى 
مشکالتى مى داند که به دنبال بروز بیمارى سرطان در فرزند خانواده  
ایجاد شده است و ادامه مى دهد: «اما تعدادى از خانواده ها نیز مانند 
همه افراد جامعه، داراى مشکالت روانشناختى هستند که ربطى به 
واحد  نظارت  تحت  افراد  بیشترین  ندارد.  فرزندشان  سرطان  بیمارى 
روانشناسى محک دچار استرس هاى موقعیتى هستند، افراد مبتال به 
بیمارى هاى حاد روانى مانند افسردگى و افراد داراى مشکالت مزمن 
خانوادگى در رده بعدى قرار دارند که مداخالت روانشناسى الزم براى 

ایشان صورت مى گیرد.»
همه ما مى دانیم بزرگ ترین دغدغه براى درمان بیمارى سرطان، 
مشکالت اقتصادى است. مطالعات نشان مى دهد تأمین هزینه درمان 
و ارائه خدمات حمایتى به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان 

در کاهش اضطراب  و افزایش امید به زندگى  نقش مهمى دارد.
برهمین اساس مددکاران اجتماعى محک پس از تشخیص بیمارى 
سرطان در کودکان و مراجعه ایشان به یکى از بیمارستان هاى دولتى 
سراسر کشور جهت  داراى بخش خون و آنکولوژى در  و دانشگاهى 
درصد  مى دهند.  تشکیل  محک  حمایتى  پرونده  آنها  براى  درمان، 
که  است  میانگین 95  طور  به  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت 

با توجه به تغییر شرایط اقتصادى در جامعه و یا خانواده و یا تغییر 
شرایط درمان افزایش مى یابد. همچنین در مشاوره هاى محک گاهى 
هم  دارد  نیز  اجتماعى  معضالت  و  آسیب ها  در  ریشه  که  مشکالتى 
مطرح مى شود که مددکاران اجتماعى محک تالش مى کنند با ارجاع 
هستند،  فعال  زمینه  آن  در  که  همکار  خیریه هاى  به  موضوع  این 
بسترى براى حل مسائل فراهم کنند. به طور مثال وقتى پدر اعتیاد 
داشته باشد به خیریه ها و یا سازمان هاى مردم نهاد  فعال در حوزه 

ترك اعتیاد و بازتوانى ارجاع مى شود.

سه مشاوره تخصصى به صورت روزانه
از ابتدا تا انتهاى سال 99 تعداد 6481 مشاوره تخصصى و تعداد 
11792 پیگیرى وضعیت در زمان درمان بیمار، توسط روانشناسان 
محک براى کودکان محک و خانواده هایشان در تهران و شهرستان 
انجام شده که از این تعداد 2538 مشاوره تخصصى و 4166 پیگیرى 
وضعیت مربوط به کودکان بسترى در بیمارستان هاى شهرستان ها بوده 
است. فرشام در این باره توضیح مى دهد: «به صورت میانگین روزانه 
سه مشاوره تخصصى براى بیمارانى که در ارزیابى هاى روانشناختى 
نیاز به مشاوره تخصصى دارند و چهار مورد پیگیرى از وضعیت درمان، 
در دستور کار 10 روانشناس قرار دارد. اگر بیماران نیازمنِد مراجعه به 
روان پزشک باشند، به پزشکانى که با محک همکارى مى کنند، ارجاع 
داده مى شوند. این پزشکان در شرایط کنونى به صورت تلفنى یا با 
استفاده از تماس تصویرى و در موارد حاد به صورت حضورى نیز به 

درمان فرزندان مان و خانواده هایشان مى پردازند.»
فرشام در خصوص شیوه ارزیابى و تأثیر مشاوره هاى روانشناختى از 
راه دور و نزدیک، مى افزاید: «مشاوران ما پس از هر بار ارائه خدمات، 
نظر مراجعه کننده را به صورت صوتى در پیام رسان واتس آپ دریافت 
مى کنند. همچنین واحد تضمین کیفیت محک آماده ثبت بازخوردها 

از سوى خانواده هایى است که از این خدمات بهره مند مى شوند.»

مشاوره روانشناسى تا چه زمانى ادامه دارد
هیچ  خانواده هایشان  و  محک  فرزندان  به  حمایتى  خدمات  ارائه 
پایانى ندارد. مشایخى مى گوید: «کودکان مان پس از بهبودى نیز براى 
کنترل آسیب هاى روانى حاصل از ابتال به بیمارى سرطان مى توانند در 
صورت تمایل خدمات روانشناسى را از محک دریافت  کنند. همچنین 
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در صورتى که عالرغم همه تالش ها کودکى فوت کند، خدمات سوگ 
ایران  در  بار  اولین  براى  محک  مى شود.  ارائه  خانواده ها  به  درمانى 
کلینیک سوگ کودك مبتال به سرطان را با همراهى نازنین خسروى، 
مسئول روانشناسى سوگ محک تجهیز کرد تا خانواده هایى که پس از 
4 ماه از فوت فرزندشان گذشته و کارکردهاى خانواده در اثر فوت فرزند 
دچار اختالل گردیده است را در فرآیند پروتکل هاى درمان سوگ قرار 
داده و بتواند خانواده را به خط پایه زندگى قبل از فوت فرزند بازگرداند 
و همچنین پس از گذران دوران سوگ خانواده کودکان مبتال به سرطان 
مى توانند در هر زمان که نیاز به خدمات روانشناسى داشتند این موضوع 

را با محک مطرح و مشاوره هاى مورد نیاز را دریافت کنند.»

ارائه بیش از 16 هزار مشاوره غیرحضورى به کودکان در کرونا
مریم محمدعلى، سرپرست واحد روان شناسى محک که این روزها 
با حضور 15 روانشناس به ارائه مشاوره  غیرحضورى به کودکان محک 
مى پردازد، با اشاره به ضرورت ارائه این خدمات به کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده هایشان، مى گوید: «در بیماران مبتال به سرطان ارزیابی 
و بررسی شرایط جسمی، روانی و اجتماعی بیمار و خانواده ها از اهمیت 
خاصى برخوردار است. واحد خدمات حمایتى محک همواره به ابعاد 
روان شناختى، با هدف حفظ و ارتقا بهداشت روانی - اجتماعی  کودك 
و خانواده توجه مى کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت 
همکاران واحد روان شناسی به صورت حضوري و متمرکز بر بیمارستان 
محک بود، اما پس از وقوع این بحران جهانى، خدمات روان شناسى با 
زیرساخت هاي ایجاد شده و بر اساس استراتژى هاى این مؤسسه، و با 
شناسایى فرصتى که استقرار شرایط فاصله گذارى اجتماعى ایجاد کرده 
و آن انجام فعالیت ها به دور از محدویت هاى مکانى و فاصله هاست، این 
خدمات در کلیه بیمارستان هاي دولتى و دانشگاهى داراى بخش خون و 
آنکولوژى کودك تهران و سایر استان هاى کشور، در اختیار فرزندان مان 

و خانواده هایشان قرار مى گیرد.»
چالش هاي  خصوص  در  محک  روان شناسى  واحد  سرپرست 
اساس  «بر  داد:  ادامه  مشاوره ها  نوع  این  ارائه  در  شده  شناسایی 
امروز  تا  کرونا  شیوع  ابتداى  از  ماه،  چند  این  در  شده  کسب  تجربه 
با  برخورد  در  فرهنگی  تفاوت هاى  همچون  چالش هایى  به  مى توان 
و  کودك  دقیق  ارزیابی  امکان  عدم  اجتماعی،  انگ  سرطان،  بیمارى 
خانواده به صورت تلفنی، غیر قابل دسترس بودن خانواده هاى ساکن 

شهرستان ها در مواقع بحرانی و وجود متغییر هاى مداخله گر ناشی از 
تغییرات جسمانی در روند درمان کودکان، مانند عود مجدد بیمارى یا 
نتیجه منفى آزمایش ها اشاره کرد. به همین دلیل تا جایى که ممکن 
حوزه  در  تخصصی  تکنیک هاي  از  بهره مندى  با  کردیم  تالش  است 
شناخته  روان شناسى  پروتکل هاي  دقیق  بررسی  و  دور  راه  از  درمان 

شده در سراسر جهان، گامى مؤثر در رفع آنها برداریم.»

کودك،  و  خانواده  از  روانی  «حمایت  افزود:  پایان  در  محمدعلى 
کمک به افزایش تاب آوري و تحمل پریشانی در خانواده ها، مداخالت 
سبک  متناسب سازي  و  تغییر  کودك،  حوزه  در  کاربردي  و  موثر 
زندگی با بیماري سرطان در خانواده، کمک به پذیرش بیمارى توسط 
خانواده، آماده سازي و کمک به خانواده در خصوص پذیرش سوگ و 
مداخالت تخصصی فردي و گروهی در این زمینه از جمله موضوعاتى 

است که در جلسات مشاوره از راه دور به آن پرداخته مى شود.»
 در روزهایى که همه ما نگران سالمتى مان هستیم و با کرونا مبارزه 
مى کنیم، براى خانواده هاى بیماران و به تبع آن کادر درمانى و حمایتى 
با  محک  شرایط  این  در  است.  شده  برابر  چند  سختى ها  و  پیچیدگى 
همراهى نیکوکاران این سرزمین تمام تالش خود را مى کند تا همسو با 
تغییرات پیش آمده در جهان، خدمات خود را بروزرسانى کرده و در مسیر 
سالمتى و بهبود کیفیت کودکان مبتال به سرطان و خانواده هاى آنها گام 
بردارد، چرا که همه به خوبى مى دانیم که درمان سرطان و حمایت از 

بیماران مبتال به سرطان در هیچ شرایطى نمى تواند متوقف شود.

مریم محمدعلى: حمایت روانی از خانواده و 
کودك، کمک به افزایش تاب آوري و تحمل پریشانی در 
خانواده ها، مداخالت موثر و کاربردي در حوزه کودك، 
تغییر و متناسب سازي سبک زندگی با بیماري سرطان 
در خانواده، کمک به پذیرش بیمارى توسط خانواده، 

آماده سازي و کمک به خانواده در خصوص پذیرش سوگ 
و مداخالت تخصصی فردي و گروهی در این زمینه از 

جمله موضوعاتى است که در جلسات مشاوره از 
راه دور محک به آن پرداخته مى شود



لوگویى براى تمام فصول
تغییر لوگوى محک به مناسبت سى سالگى از زبان مدیرعامل:

محک در سى امین سال فعالیت خود، از لوگوى ویژه سى سالگى 
این مؤسسه رونمایى کرد. شریف نظام مافى، مدیرعامل ضمن اشاره 
به این موضوع که تمامى دستاوردهاى سازمان در این سى سال در 
قبال حمایت از 35 هزار کودك مبتال به سرطان و خانواده آنها وامدار 
اعتماد و مشارکت، نیکوکارى مردم بوده است، این تغییر لوگو را اداى 
احترام به آنان دانست و گفت: «لوگوى سى سالگى محک از جنس 
هویت  از  سازمان  یک  لوگوى  که  آنجا  از  است.  مناسبتى  لوگوهاى 
در  ارتباطى  عناصر  از  یکى  عنوان  به  مى تواند  مى یابد  بازتاب  برند 
انتقال پیام نقش ایفا کند. اکنون بسیارى سازمان ها با اذعان به این 
موضوع، دیگر درخصوص تغییرات لوگو مقاومت جدى ندارند و این 
موضوع امروزه به امرى پذیرفته تبدیل شده که اگر با زیبایى شناسى 
و تخصص صورت گیرد نه تنها باعث خدشه دار شدن برند نمى شود، 

بلکه پویایى و خالقیت در انتقال پیام را به همراه دارد.»
وى افزود: «لوگوى محک به عنوان بخشى از هویت این مؤسسه، 
کماکان لوگویى کارا و پویاست و پس از سى سالگى به لوگوى اصلى 
به دلیل همین پویایى است که امکان ایجاد  باز خواهد گشت. اتفاقاً 

تغییرات مناسبتى در آن وجود دارد.»
وى در مورد سابقه تغییرات مناسبتى لوگوى محک چنین توضیح 
مى دهد: «اولین تغییر مناسبتى محک در لوگوى استند ترحیم رخ 
داد. در این لوگو با تکیه دادن سر یکى از سه آدمک لوگو بر شانه آدمک 

دیگر، مفهوم سوگوارى، همراهى و غمخوارى به بیننده منتقل شد. 
در سال 1395 لوگوى محک به مناسبت ربع قرن فعالیت تغییر کرد. 
همچنین در ابتداى همه گیرى ویروس کرونا با جدا کردن سه آدمک 
لوگو از یکدیگر به سه شکل مختلف، سه لوگو براى فرهنگ سازى در 
زمینه لزوم فاصله گذارى اجتماعى طراحى شد که این اقدام توسط 
اساتید بنام حوزه طراحى گرافیک مورد تحلیل و بررسى قرار گرفت. 
اقدام  این  تا  زدند  ماسک  محک  لوگوى  آدمک هاى  بعدى  اقدام  در 
مهم براى حفظ سالمتى همگان را ترویج کنیم. حال در سى سالگى 
فعالیت محک به پاسداشت عشق نیکوکاران و خیران سرزمین مان که 
طراحى  مناسبت  این  ویژه  لوگوى  شده،  ساله  سى  محک  سقف  زیر 

شده است.»
ایشان این گفت و گوى کوتاه را با قدردانى از هنرمند گرانقدر، فرح 
درخشان  لوگوى  طراحى  کرد: «اگر  اضافه  و  رساند  پایان  به  اصولى 
لوگوى  اما  مى شد  دشوار  بسیار  موردى  تغییرات  امکان  نبود،  ایشان 

محک به واسطه هنر ایشان امکان خالقیت را برایمان باز گذاشته اند. 
محک سى سال است که از همراهى هنرمندان این مرز و بوم که هنر 
و اعتماد خود را با این سازمان به اشتراك گذاشته است بهره مند بوده 
است و امیدوار است روزى خبر خداحافظى فرزندانش با سرطان را 
با بیان زیباى هنر به گوش تمام اعضاى خانواده بزرگ خود برساند.»

گفتگو 14

نظام مافى: لوگوى محک به عنوان 
بخشى از هویت این مؤسسه، کماکان 
لوگویى کارا و پویاست و پس از سى 
سالگى به لوگوى اصلى باز خواهد 

گشت
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ضرورت کمک به خیریه ها بیش از هر زمان دیگرى احساس مى شود
معاون مدیرعامل محک در خیریه تأکید کرد

محک به عنوان سازمانى مردم نهاد که در حدود سه دهه فعالیت خود 
حمایت از بیش از 35 هزار کودك مبتال به سرطان را در کارنامه و تجربه 
فعالیت خود دارد، تالش کرده تا شرایط شیوع ویروس کرونا با توجه 
به ضرورت همراهى با تغییرات، بهترین تصمیمات را اتخاذ کند تا ارائه 
خدمات درمانى و حمایتى به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان 
نه تنها متوقف نشود، بلکه با آینده پژوهى بتواند شایسته تر از گذشته در 
اختیار آنها قرار گیرد. «مهدى خواجه نورى» معاون مدیرعامل محک در 
خیریه، با اشاره به ضرورت داشتن یک برنامه منسجم به منظور رویارویى 
با این بحران عمومى سالمتى و عدم ثبات اقتصادى در کشور، گفت: 
«محک، همواره تالش مى کند در تصمیم گیرى هاى خود به مصلحت 
تمام ذیربطانش فکر کند. این سازمان همراه با تغییرات، منعطف تر به 

مسئولیت خود عمل کرده است و با تکیه بر دانش و 
تجارب، اقداماتى منعطف را هم راستا با شیوع ویروس 
کرونا انجام داده است. حال اینکه امروز براى عبور از 
این بحران سراسرى، زیر سقف محک چه مى گذرد 
باشد  افرادى  و  نیکوکاران  از  بسیارى  سؤال  شاید 
مسئولیت  به  عمل  براى  بسترى  را  سازمان  این  که 

اجتماعى شان انتخاب مى کنند.»
خواجه نورى در خصوص اقدامات انجام شده در واحد 
جلب مشارکت محک همزمان با شیوع ویروس کرونا، 
افزود: «پس از شیوع کرونا، با توجه به اهمیت حفظ 
سالمتى تمام ذیربطانمان فعالیت دفاتر و واحد قلک 
متوقف شد و بعد یک دوره کوتاه با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى مجددا شروع به کار کردند. همچنین در این 
مدت تالش شده است تا با توسعه روش هاى کمک از 
راه دور و روش هاى آنالین، اهداى کمک هاى نیکوکاران 
به کودکان مبتال به سرطان را تسهیل کنیم تا درمان 
فرزندانمان متوقف نشود. بازطراحى وب سایت جدید 
محک که امروز شاهد آن هستید، یکى از اقداماتى است 

که در پاسخ به درخواست هاى مربوط به برقرارى ارتباطات آنالین اعضاى 
این خانواده بزرگ با محک ایجاد شده است. بدین ترتیب از این پس پرداخت 
کمک هاى نیکوکارانه یاوران گرانقدر محک به صورت آنالین و سفارش هاى 
آنالین محصوالت محک در کوتاه ترین زمان ممکن میسر خواهد بود. 
همچنین از آنجایى که قلک یکى از قدیمى ترین روش ها براى تأمین 
هزینه هاى درمان کودکان مبتال به سرطان به شمار مى رود و آمارهایمان 
در سال گذشته نشان مى دهد که بیش از 75 درصد بودجه مورد نیاز براى 
درمان فرزندان مان را همین قلک ها تأمین کرده اند، به منظور استفاده کمتر 
از وجه نقد در شرایط کنونى کشور، نسبت به نصب QR Code  بر روى 
قلک هاى محک اقداماتى صورت گرفته است، تا نیکوکاران بتوانند با اسکن 

آن کمک هاى خود را به صورت آنالین درون قلک ها بریزند.»
معاون مدیر عامل محک در خیریه با اشاره به اهمیت 
و ضرورت کمک به خیریه ها در شرایط کنونى کشور 
ادامه داد: «زندگى فرزندان کوچک محک سال هاست 
که با فاصله گذارى اجتماعى عجین شده، چرا که ضعف 
سیستم ایمنى بدن کودکان مبتال به سرطان، آنها را در 
برابر کوچک ترین ویروس و میکروبى ضربه پذیر مى کند. 
قهرمانان کوچک محک براى پیروزى در مسیر درمان 
شرایط  روزها  این  و  مى کنند  مبارزه  سخت  سرطان 
براى شان دشوارتر شده است. ما نیز تالش مى کنیم تا با 
رعایت تمامى پروتکل هاى بهداشتى درمان فرزندانمان 
ادامه داشته باشد. بر همین اساس اکنون ضرورت کمک 
به خیریه ها که آالمى را از انسان ها مى کاهد بیش از هر 
زمان دیگرى احساس مى شود و محک نیز به عنوان 
یک خیریه پیشرو در به کارگیرى تمام ظرفیت هاى 
خود براى همکارى با جامعه مدنى و نیکوکاران اهتمام 
مى ورزد. به امید آنکه با همدلی تمامی ارکان جامعه، 
کشورمان و همه جهان این روزهاى سخت را با سالمتى 

سپرى کنند.»

خواجه نورى: محک با تکیه بر 
دانش و تجارب خود اقداماتى 
منعطف را هم راستا با شیوع 
ویروس کرونا انجام داده است



گفتگو 16
دکتر میترا قالیبافیان، مسئول فنى بخش رادیوتراپى بیمارستان محک گفت:

در سال گذشته روش جدیدى براى درمان سرطان، در بیمارستان 
روش  این  شد.  راه اندازى  محک  کودکان  سرطان  تخصصى  فوق 
نوك  تا  سر  فرق  از  بدن  کل  رادیوتراپى  یا  بادى  توتال  رادیوتراپى 
از  را  بدن  که  دارد  نام   (TBI=Total Body Irradia on) پا 
سلول هاى مخرب پاك مى کند و واکنش هاى ایمنى را به منظور عدم 
رادیوتراپى  همچنین  مى دهد.  کاهش  بنیادى  سلول هاى  پیوند  دفع 
(سرطان  لوسمى  به  مبتال  کودکان  در  بهبودى  میزان  بادى  توتال 
خون) با ریسک باال را افزایش مى دهد. در حال حاضر محک توانسته 
است این تکنیک پیشرفته را براى نخستین بار در ایران و به منظور 
یکسان سازى درمان، مطابق با سایر کشورها به جامعه پزشکى ایران 

معرفى و از آن براى درمان کودکان مبتال به سرطان 
استفاده کند. به همین دلیل براى کسب اطالعات 
قالیبافیان،  میترا  دکتر  با  خصوص،  این  در  بیشتر 
فنى  مسئول  و  آنکولوژى  رادیوتراپى  متخصص 
(رادیوآنکولوژى)  انکولوژى  رادیوتراپى  بخش 
محک  کودکان  سرطان  تخصصى  فوق  بیمارستان 

به گفتگو نشستیم.
او با توضیح درباره این روش نوین درمان سرطان 
 ،(TBI) بدن  کل  «پرتودرمانى  گفت:  محک  در 
پیوند  براى  آماده سازى  مرحله  از  بخشى  عنوان  به 
استخوان)  مغز  (یا  خون ساز  بنیادى  سلول هاى 
شناخته مى شود. در این روش سیستم ایمنى فرد 
بنیادى  سلول هاى  پذیرش  براى  پیوند  به  نیازمند 
این  همچنین،  مى شود.  سرکوب  و  تضعیف  جدید، 
روش مى تواند سلول هاى سرطانى باقیمانده در بیمار 
را ریشه کن کرده، باعث افزایش احتمال موفقیت در 

پیوند شود.»
 ،(TBI) بدن  کل  پرتودرمانى  آنکه  بیان  با  وى 
سلول هاى  پیوند  انجام  براى  شیمى درمانى  مکمل 

مبتال  کودکان  «در  افزود:  است،  استخوان  مغز  یا  خون ساز  بنیادى 
شیمى  مى شوند،  درمان   TBI با  که  پیوند  به  نیازمند  و  لوسمى  به 
درمانى هم صورت مى گیرد. در این زمان سیستم ایمنى بدن کودك 
به منظور کاهش خطر عدم موفقیت در پیوند پس از شیمى درمانى 
و TBI بسیار ضعیف شده و در بخش پیوند بسترى مى شود. بنابراین 
روکفشى  گان،  ماسک،  از  استفاده  چون  بهداشتى  نکات  است  الزم 
توسط کودك و همراهانش رعایت شود. با این کودك و همراه وى 
سلول هاى  پیوند  بخش هاى  سختگیرانه  پروتکل هاى  با  مطابق  باید 

بنیادى رفتار شود.»

شیمى درمانى همراه با رادیوتراپى توتال بادى 
براى درمان کودکان مبتال به لوسمى با ریسک 

باال مؤثرتر است
مزیت  و  روش  این  عوارض  بررسى  با  قالیبافیان 
داد:  ادامه  دیگر،  درمانى  روش هاى  به  نسبت  آن 
«این روش درمانى عوارضى مانند آب مروارید، بروز 
تومورهاى ثانویه و نازایى به دنبال دارد. این عوارض 
فقط براى این نوع از درمان نیست بلکه جزئى از 
عوارض جانبى محتمل در درمان سرطان است که 
TBI مى تواند آنها را تشدید کند. از سوى دیگر در 
این روش، با قرار دادن محافظ هاى سربى در مسیر 
خطر  تا  مى شوند  محافظت  حدى  تا  ریه ها  اشعه، 
آسیب ناشى از تابش به آنها کاهش یابد. همچنین 
میزان اشعه وارد شده به بدن و میزان اشعه خارج 
جذب  میزان  تا  مى گردد  اندازه گیرى  بدن  از  شده 
اشعه مشخص شود. در این روش اشعه بدون هیچ 
طبق  این  بر  عالوه  مى کند.  عبور  بدن  از  مشکلى 
براى   TBI با  همراه  درمانى  شیمى  جهانى،  آمار 
از  باال،  ریسک  با  لوسمى  به  مبتال  کودکان  پیوند 

دکتر قالیبافیان: پرتودرمانى 
کل بدن (TBI)، مکمل 

شیمى درمانى براى انجام پیوند 
سلول هاى بنیادى خون ساز یا 

مغز استخوان است

پرتودرمانى کل بدن(TBI) همراه با شیمى درمانى، مؤثرترین روش براى درمان کودکان مبتال به 
سرطان خون با ریسک باال
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شیمى درمانى تنها مؤثرتر بوده است. این اقدام با کلیه دستگاه هاى 
شتاب دهنده امکان پذیر است.»

پرتودرمانى کل بدن به یک هفته زمان نیاز دارد
رادیوتراپى  بخش  فنى  مسئول  و  انکولوژى  رادیوتراپى  متخصص 
روش  این  درمانى  زمان  مدت  بیان  با  محک  بیمارستان  انکولوژى 
طور  به  روش  این  محک  بیمارستان  پرتودرمانى  بخش  «در  گفت: 
میانگین یک هفته زمان نیاز دارد و هر جلسه حدود 4 ساعت وقت 
مى گیرد. گاهى مى توان متناسب با شرایط جسمى و امکانات موجود 
دو نوبت رادیوتراپى توتال بادى در روز انجام داد. فرآیند رادیوتراپى 
ابتداى  از  آن  انجام  براى  که  است  گروهى  عملیات  یک  بادى  توتال 
یک  رادیوانکولوژى،  متخصص  پزشک  همزمان  حضور  به  کار  شروع 
دو  رادیوتراپى)،  فیزیک  (متخصص  پرتودرمانى  فیزیسیست  نفر 
(براى  تصویربردارى  کارشناس  نفر  یک  و  رادیوتراپى  کارشناس  نفر 
است.  نیاز  درمان)  حین  در  پرتابل  دستگاه  با  همزمان  عکسبردارى 

الزم به ذکر است قبل از انجام TBI، آماده سازى پیش از حضور بیمار، 
محاسبات  و  اندازه گیرى ها  شامل  کودك،  بدن  ابعاد  به  توجه  با  که 
مقدماتى، ساخت محافظ ریوى و محاسبه مقدار اشعه مى شود، مورد 
شده،  درست  پرونده  کودك  براى  مقدماتى،  مرحله  در  است.  نیاز 
بخش  توسط  باال  محاسبات  سپس  و  مى شود  گرفته  سى تى اسکن 

فیزیک پرتودرمانى انجام مى شود.»
قالیبافیان در پایان با اشاره به حفظ سالمت روان کودك و خانواده 
در تمامى مراحل درمان سرطان، گفت: «از آنجایى که این اقدام درمانى 
و  است  سخت  و  ناآشنا  سرطان  به  مبتال  کودکان  و  خانواده ها  براى 
همچنین خطرات خاص خود را به دنبال دارد، بهتر آن است روانشناسان 
را  خانواده اش  و  کودك  درمان،  کادر  کنار  در  اجتماعى  مددکاران  و 
همراهى کنند. رادیوتراپى توتال بادى روشى است که از سال ها پیش 
براى پیوند کودکان لوسمى با ریسک باال در جهان انجام مى شده است 
و در پایان مى توان گفت این اقدام در ایران مى تواند باعث افزایش آمار 

بهبودى کودکان مبتال به لوسمى با ریسک باال شود.»

  با توجه به شرایط مرتبط با انجام رادیوتراپى کل بدن، از عکس تزئینى دستگاه پرتودرمانى استفاده شده است.



استفاده از روش ارزیابى روانى- اجتماعى PAT براى اولین بار در ایران توسط محک
در گفتگو با مدیر واحد خدمات حمایتى مطرح شد:

محک در کنار 17 مؤسسه معتبر و متولى حمایت از کودکان مبتال 
در  شده  تعریف  استاندارد   15 جهان،  مختلف  نقاط  در  سرطان  به 
و  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  اجتماعى  روانى-  مراقبت هاى  زمینه 
خانواده هایشان که از سوى بنیاد حمایت از بیماران مبتال به سرطان 
این  است.  بسته  کار  به  و  تائید  را  است،  شده  ارائه  متى*»  «معجزه 
سرطان  به  مبتال  کودکان  که  است  حمایت هایى  معرف  استانداردها 
روانشناختى-  نیازهاى  و  کنند  دریافت  است  بهتر  خانواده هایشان  و 
مددکارى آنها از زمان تشخیص بیمارى تا بهبودى یا حتى پس از 

پایان زندگى را بیان مى کند.
حمایتى  خدمات  واحد  مدیر  آسنگرى،  بهناز 
 15 این  ارزیابى  و  سنجش  از  هدف  محک، 
کیفیت  «ارزیابى  کرد:  بیان  اینگونه  را  استاندارد، 
خدمات روانى- اجتماعى ارائه شده به کودکان و 
خانواده ها در محک، طراحى و توسعه شاخص هاى 
و  مددکاران  و  روانشناسان  عملکرد  سنجش 
از  یکى  حمایتى،  مدل هاى  آخرین  به  اهمیت 
در  که  است  مؤسسه اى  هر  مهم  رسالت هاى 
زمینه ارائه خدمات درمانى و حمایتى به کودکان 
دلیل  همین  به  مى کند.  فعالیت  سرطان  به  مبتال 
مؤسسه   17 کنار  در  محک  نام  اکنون  که  است 
کودك  سرطان  آکادمى  نظیر  دیگر  بین المللى 
کودکان  روانشناسى  انجمن   ،(AACAP) آمریکا 
هماتولوژى  آموزشى  متخصصان  انجمن   ،(SPP)
انجمن   ،(APHOES) کودکان  آنکولوژى  و 
سرطان  به  مبتال  کودکان  اجتماعى  مددکاران 
(APOSW)، انجمن حمایت از کودکان مبتال به 
استانداردهاى  تائید  به  که  و...   (CCCA) سرطان 
سرطان  به  مبتال  کودکان  از  مراقبت  روانشناختى 

پرداخته اند، به چشم مى خورد.»

حمایت هاى  ارائه  براى  جدید  بین المللى  ابزار  یک  از  استفاده 
روانشناحتى بهتر به کودکان مبتال به سرطان

و  سنجش  شده،  یاد  استاندارد   15 مجموع  از  استاندارد  نخستین 
روانشناسى  بخش  در  است.  منظم  و  دقیق  اجتماعى  روانى-  ارزیابى 
محک و مددکارى، ضمن بررسى منابع علمى به روز موجود در این 
خصوص، در راستاى ارتقا سطح کیفى ارائه خدمات به بیماران و اجرا 
استانداردهاى بین المللى، نیاز به ابزارى سنجشى با عنوان «ابزار ارزیابى 
محک  حمایتى  خدمات  واحد  مدیر  شد.  احساس  اجتماعى»  روانى- 
نامیده   «PAT»اختصار به  که  ابزار  «این  داد:  ادامه 
پرسشنامه هاى  و  «نمور»  بنیاد  تألیف  مى شود. 
از  پیشگیرى  و  سنجش  براى  که  است  کوتاهى 
ریسک هاى روانشناختى-اجتماعى در حوزه سالمت 
کارگیرى  به  با  مى شود.  استفاده  کودکان  روانى 
این ابزار مى توان خانواده ها و بیماران را به صورت 
قرار  اجتماعى  روانشناختى-  ارزیابى  مورد  جامع 
داد، و مسائلى اعم از ساختار خانواده و حمایتهاى 
کودك،  مشکالت  خانوادگى،  مشکالت  اجتماعى، 
برادرهاى  و  خواهرها  مشکالت  و  استرس زا  عوامل 
حوزه  در  ابزار  این  کرد.  شناسایى  را  بیمار  کودك 
درمان سرطان اطفال به صورت رسمى  در 30 کشور 
مورد استفاده قرار مى گیرد. محک نیز ضمن برقرارى 
ارتباط با بنیاد نمور، مذاکرات الزم براى ترجمه و 
انجام  ایران  در  بار  اولین  براى  را   ،PAT هنجاریابى 
ابزار  این  از  استفاده  است  ذکر  به  الزم  است.  داده 
که  بیمارستانى  یا  مؤسسه  و  بوده  رایگان  سنجش 
قصد استفاده از آن را دارد، مى بایست تفاهم نامه سه 

ساله اى را با مؤلف آن امضا کند.»
مى توان  نیز  استانداردها  دیگر  «از  گفت:  وى 
روانشناختى،  عصب-  نواقص  کنترل  به  مختصرا 

آسنگرى: اکنون نام محک در 
کنار 17 مؤسسه بین المللى 

دیگر که به تائید استانداردهاى 
روانشناختى مراقبت از کودکان 
مبتال به سرطان پرداخته اند، به 

چشم مى خورد
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مداخالت  و  حمایت ها  روانى-اجتماعى،  عملکرد  سالیانه  پایش 
در  مالى  دشوارى هاى  وقوع  خطر  ارزیابى  مددکارى،  روانشناختى- 
رفتارى  نیازهاى  مداوم  و  زودهنگام  ارزیابى  سرطان،  درمان  طول 
ارتباط  خصوص  در  اطرافیان  و  والدین  راهنمایى  و  آموزش  والدین، 
کردن  فراهم  تهاجمى،  مداخالت  درباره  اطالعات  ارائه  بیمار،  با 
آن،  از  پس  و  درمان  زمان  در  اجتماعى  تعامالت  براى  فرصت هایى 
مبتال  کودك  برادران  و  خواهران  به  مناسب  حمایتى  خدمات  ارائه 
به سرطان، حمایت جهت ورود مجدد به مدرسه، آگاه سازى مدرسه 
درمان،  روند  منظم  پیگیرى  بیمارى،  درمان  نحوه  و  سرطان  درباره 
معرفى مفاهیم مرتبط با مراقبت هاى تسکینى، ارتباط با خانواده بعد 
از فوت کودك و ارائه مشاوره براى پذیرش سوگ، ارتباط محترمانه 
روانشناختى- خدمات  ارائه  براى  متخصصان  وجود  خانواده هاو  با 

مددکارى، اشاره کرد. مواردى که محک در حدود 30 سال فعالیت 
خود با ارزیابى و به روزرسانى آنها، ارائه خدمات حمایتى به ذیربطانش 

را به بهترین شکل ممکن میسر ساخته است.»
ارتقا  براى  مؤسسه  این  تالش  بر  تأکید  با  پایان  در  آسنگرى 
و  سرطان  بیمارى  با  درگیر  افراد  سایر  و  کودکان  زندگى  کیفیت 
سقف  زیر  سال ها  این  تمامى  در  «ما  گفت:  آن ها  بهبودى  تسریع 
محک دریافته ایم که تنها دارو براى درمان کودکان مبتال به سرطان 
مراقبت هاى  و  اجتماعى  اقتصادى،  حمایت هاى  بلکه  نیست  کافى 

روند  در  دارویى  پروتکل هاى  اندازه  به  نیز  روانشناختى   - مددکارى 
بهبودى کودکان مؤثر است. تالش کرده ایم تا بیماران و خانواده ها از 
پزشکى  خدمات  دریافت  کنار  در  فرزندشان  بیمارى  تشخیص  زمان 
با  مطابق  روانشناسى  و  اجتماعى  مددکاران  ویژه  مراقبت هاى  تحت 
استانداردهاى بین المللى، قرار گیرند. این مراقبت ها در صورت فوت 
پذیرش  از  مطلوبى  سطح  به  خانواده  اعضاى  که  زمانى  تا  نیز،  بیمار 
این اتفاق و بازگشت به خط پایه زندگى قبل از فوت کودك دست 
پیدا کنند، ادامه خواهد داشت. تمام این اقدامات با هدف عدم توقف 
درمان بیمارى سرطان کودکان در هر شرایطى صورت مى گیرد. به 
امید روزى که شاهد خداحافظى جهان با بیمارى و سرطان باشیم.»

* در نوامبر سال 2009، دو ماه قبل از آنکه «پیتر و ویکتوریا براون»، 
تنها فرزندشان، «متى»، که 7 سال داشت را به علت ابتال به سرطان 
از  حمایت  بنیاد  بدهند،  دست  از  استخوان)  (سرطان  اوستئوسارکوما 
بیماران مبتال به سرطان «معجزه متى» را تأسیس کردند. آنها خیلى 
زود متوجه شدند که بر خالف وجود استانداردهاى پزشکى در علوم 
مرتبط با درمان کودکان مبتال به سرطان، هیچ گونه استانداردى در 

زمینه ارائه خدمات روانى- اجتماعى به آنها و خانواده هایشان در سطح 
جهان، وجود ندارد. بنابراین، بنیاد متى دست به کار شد و سه پروژه 
شش ماهه را با کمک جمعى از متخصصان سرطان کودك، روانشناسان 
بالینى و پژوهشگران عالى رتبه در این زمینه کلید زد. در نهایت این 
کمیته با انجام پژوهش هاى علمى متعدد، آنالیز بیش از 18 هزار مقاله 
منتشر شده بین المللى و با تکیه بر شواهد محکم علمى، 15 استاندارد 
در زمینه مراقبت هاى روانى- اجتماعى از کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده هایشان را تعریف و در اختیار سازمان هاى حمایت از کودکان 

مبتال به سرطان قرار داده است.

19 گفتگو

ما در تمامى این سال ها زیر سقف محک دریافته ایم 
که تنها دارو براى درمان کودکان مبتال به سرطان کافى 
نیست بلکه مراقبت هاى مددکارى - روانشناختى نیز 
به اندازه پروتکل هاى دارویى در روند بهبودى کودکان 

مؤثر است



راز توسعه سى ساله محک، شفافیت و پاسخگویى است
مدیر روابط عمومى و امور بین  الملل گفت:

مؤسسات خیریه منابع خود را از ظرفیت اجتماعى دریافت مى کنند، 
به همین خاطر همواره موظفند تا در برابر جامعه اى که از آن برداشت 
مى کنند پاسخگو باشند. وقتى سخن از پاسخگویى به میان مى آید، 
خیریه  سازمان هاى  مى آورد.  خود  دنبال  به  نیز  را  شفافیت  مفهوم 
خود  ذیربطان  اصل،  دو  این  پاسداشت  براى  مداوم  طور  به  موظفند 
را در جریان نحوه مصرف عواید و تبدیل آن به خدمات قرار دهند 
مدنى  جامعه  با  سازنده  و  مستمر  ارتباطى  اطالع رسانى،  طریق  از  و 
عمومى  روابط  واحد  اصلى  وجودى  دلیل  امر  همین  باشند.  داشته 
در مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک است. 

امور  و  عمومى  روابط  مدیر  انصارى،  السادات  الهام 
حافظ   عنوان  به  عمومى  «روابط  گفت:  بین الملل 
موظف  محک  برند  متولى  و  بنیادین  ارزش  هاى 
سؤال  و  ابهام  کردن  طرف  بر  با   ارتباط  در  است 
برنامه هاى  باشد،  پیشقدم  مخاطبان  اذهان  در 
ارتباطى و اطالع رسانى کارآمد تعریف کند و با پویا 
نگاه داشتن تمامى روش هاى ارتباطى سنتى و به 
روز، کارى کند تا همگان بدانند زیر سقف محک 
به  طور  چه  کمک هایشان  حاصل  و  مى گذرد  چه 
اهداف  دیگر  از  همچنین  مى شود.  تبدیل  خدمات 
وسیع  اطالع رسانى  با  که  است  آن  عمومى  روابط 
و  سرطان  به  مبتال  کودك  هیچ  کشور  سراسر  در 
خانواده اى از وجود خدمات محک بى اطالع نماند و 
به محض تشخیص سرطان تحت حمایت محک قرار 
گیرند. آگاهى رسانى درخصوص سرطان در راستاى 
که  است  دیگرى  مهم  اقدام  زودهنگام،  تشخیص 
و  کم هزینه تر  کم دردتر،  درمان  به  منجر  مى تواند 
مؤثرتر شود. طى سلسله برنامه هاى ارتباطى تالش 
مى شود تا عالئم شایع ترین سرطان هاى اطفال در 
شود  منتشر  شکلى  به  مختلف  ارتباطى  کانال هاى 

مربیان،  جوان،  والدین  جمله  از  کودکان  با  مرتبط  گروه هاى  تا  که 
پزشکان عمومى و پزشکان اطفال  نسبت به این موضوع حساس تر 

شده و آگاهى عمومى جامعه نیز افزایش یابد.»
وى با بیان آنکه در نزدیک به بیست سال فعالیت روابط عمومى 
محک، این واحد متولى یکپارچگى پیام هاى سازمان در اذهان و حفظ 
جایگاه محک به عنوان حامى کودکان مبتال به سرطان بوده و هست، 
حفاظت از هویت بصرى، ادبى و هویت سازمانى این واحد دانست و 
ادامه داد: «آنچه هویت سازمانى همچون محک را ساخته است نیت 
خیر بانیان و ارزش هاى اخالقى و رفتارى است که بر آن پایبند بوده 
داده اند.  ترویج  نیز  سازمان  الیه هاى  تمامى  در  و 
ارزشمند  کمک هاى  حافظ  که  چارچوب هایى 
و  کودکان  انسانى  کرامت  حافظ  نیز  و  نیکوکاران 
به  نیکوکاران  کمک هاى  تا  آنهاست  خانواده هاى 
بانیان  شود.  تبدیل  خدمات  کیفى  سطح  باالترین 
این سازمان آرزوهاى بزرگى براى کودکان مبتال به 
سرطان داشته اند که با همت بلند اعضاى خانواده 
عمومى  روابط  و  است  شده  محقق  محک  بزرگ 
تالش  در  همواره  واحدها  سایر  با  همراه  محک 
و  حفاظت  و  ارزش ها  این  به  پایبندى  با  تا  است 
بسط آن ها، حافظ این روال ارزشمند باشد. روابط 
عمومى مى کوشد با تولید پیام هاى گویا، یکپارچه 
و اطالع رسانى شفاف براى ذیربطان محک، قدردان 
تنها  باشد.  عزیزان  این  همدلى  و  اعتماد  استمرار 
که  است  پشتیبانى  در  استمرار  این  واسطه  به 
مى توانیم به سمت هدف مشترکمان یعنى درمان 
کودکان مبتال به سرطان، گام برداریم. پایبندى به 
اصول چهارگانه محک یعنى شفافیت، پاسخگویى، 
روابط  کار  اساس  قدرشناسى  و  زیبایى شناسى 

عمومى و امور بین الملل محک است.»

انصارى: مؤسسات خیریه 
منابع خود را از ظرفیت 

اجتماعى دریافت مى کنند، 
به همین خاطر همواره 

موظفند تا در برابر جامعه اى 
که از آن برداشت مى کنند 

پاسخگو باشند
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نقش مهم داوطلبان در حمایت از کودك مبتال به سرطان
مدیر داوطلبان بیان کرد:

نقش داوطلبان به عنوان افرادى که با فعالیت خود در راستاى اهداف 
تالش مى کنند، بر کسى پوشیده  بشردوستانه و مسئولیت اجتماعى 
مؤسسات  و  مردم نهاد  سازمان هاى  در  اما  داوطلبانه  فعالیت  نیست. 
خیریه نقش پررنگ ترى ایفا مى کند. چرا که مؤسسات خیریه سعى 
مى کنند با استفاده از ظرفیت هایى چون فعالیت داوطلبانه از هزینه هاى 
خود بکاهند و اهداف بشردوستانه خود را پیش ببرند. «شهره زرگر»، 
مدیر واحد داوطلبان محک با تشریح نحوه فعالیت هاى داوطلبانه در 
پاندمى کرونا گفت: «با شیوع ویروس کرونا فعالیت حضورى داوطلبان 
در بخش هاى مختلف براى مدتى متوقف شد. در حال حاضر از ادامه 

خوددارى  محک  در  داوطلبانه  فعالیت هاى  برخى 
مى شود و برخى دیگر مانند فعالیت در بخش هاى 
ادارى، تولید محصوالت هنرى، کال سنتر و شمارش 
پول در واحد قلک با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
اجرایى  پروژه هاى  بخش  در  همچنین  دارد.  ادامه 
به دلیل عدم حضور داوطلبان، استفاده از ظرفیت 
آنها براى تحقیق و پژوهش راه هاى جلب مشارکت 
اجراى  و  جامعه  روز  شرایط  با  متناسب  مردمى 

پروژه هاى آنالین مورد توجه قرار گرفته است.»
زرگر با بیان آنکه با توقف فعالیت بخش هایى چون 
ترالى کتاب، اتاق بازى، هنردرمانى و معلمان، فعالیت 
داوطلب در دوران کرونا نیز محدود شده است. افزود: 
«تدریس، قصه خوانى و انجام بازى هاى آموزشى به 
داوطلبان  همین  توسط  آنالین  و  مجازى  صورت 
که  گونه اى  به  است.  اجرا  حال  در  و  شده  بررسى 
هر کدام از این افراد با ارسال فیلم هاى آموزشى که 
به  مى شود،  ارائه  کودکان  به  پیام رسان ها  طریق  از 
به  خدمت  ارائه  راستاى  در  خود  داوطلبانه  فعالیت 
کودکان مبتال به سرطان ادامه مى دهند. الزم است 
توضیح دهم که این فایل ها پس از تأیید روان شناسان 

در اختیار فرزندانمان در سراسر کشور قرار مى گیرد.»
مدیر واحد داوطلبان تأیید کرد که در روزهاى کرونا داوطلبان تنها 
با اختیار و تمایل خودشان براى انجام کار داوطلبانه در محک حاضر 
مى شوند و در برخى موارد با اطالع رسانى پیام هاى محک در شبکه هاى 
اجتماعى همراهى خود را با کودکان مبتال به سرطان نشان مى دهند. وى 
با قدردانى از داوطلبانى که بدون چشمداشت دانش، تجربه، تخصص و 
مهارت و از همه مهم تر، زمان  ارزشمند خود را صرف حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان مى کنند، عنوان کرد: «تجربه نشان داده است، در تمام 
این سال ها هیچ مشکلى نتوانسته ذره اى از حمایت و انگیزه نیروهاى 
داوطلب را براى خدمت به کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده هایشان، کم کند. بر همین اساس تعدادى 
از داوطلبان از جمله دندان پزشکان داوطلب محک 
در پاندمى کرونا همچنان به همراهى خود در محک 
ادامه دادند. همچنین داوطلبان خدمات حمایتى نیز 
در بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى داراى بخش 
خون و آنکولوژى کودکان در سایر استان هاى کشور 
نیز به ادامه فعالیت خود اهتمام ورزیدند که این امر 

ستودنى است.»
داوطلبانه  فعالیت  ادامه  ضرورت  بیان  با  زرگر 
تولید  و  صندوق  حسابدارى،  قلک،  بخش هاى  در 
تعداد  کرونا  پاندمى  «در  گفت:  هنرى  محصوالت 
قابل توجهى قلک از نیکوکاران تحویل گرفته شده 
است. در حال حاضر تعدادى از داوطلبان با الزام به 
پوشیدن گان، دستکش و ماسک به صورت روزانه در 
محک حضور یافته و اقدام به شمارش وجوه داخل این 
قلک ها مى کنند. این امر تأثیر به سزایى در بازگشتن 
کمک هاى مردمى به چرخه تأمین هزینه  حمایت از 
بیش از 20 هزار کودك در حال درمان و تحت حمایت 

محک دارد که نباید در هیچ شرایطى متوقف شود.»

تجربه نشان داده است، در 
تمام این سال ها هیچ مشکلى 
نتوانسته ذره اى از حمایت و 
انگیزه نیروهاى داوطلب را 

براى خدمت به کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده هایشان، 

کم کند



خوراك مخصوص تقویت سیستم ایمنی
آشپزى در روزهاى فاصله گذارى اجتماعى

شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بیش از همیشه به تقویت سیستم 
ایمنى بدن توجه کنیم. پزشکان و متخصصان راهکارهایى براى این 
موضوع ارائه کرده اند، ما هم به توصیه متخصص واحد تغذیه محک، 
تهیه غذاى خوشمزه زیر را به شما توصیه مى کنیم تا با کمک فرزندتان 

بپزید. این غذا براى تقویت سیستم ایمنى بدنتان مفید است.

مواد اولیه
  روغن زیتون یا کنجد: یک چهارم فنجان

  پیاز: یک عدد متوسط
  سیر: یک حبه

  کلم بروکلی: یک لیوان 
  هویج نگینی: نصف فنجان
  گوجه فرنگی: یک لیوان

 مرغ نگینی شده: یک فنجان
 جعفري: یک قاشق مربا خوري

 نمک: به میزان الزم
 ادویه دلخواه: به مقدار محدود
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طرز تهیه: 
تفت  روغن  در  مالیم  حرارت  با  را  شده  خرد  پیاز  و  سیر  ابتدا  در 
دهید تا طالیی شود، سپس مرغ و پس از آن ادویه دلخواه را اضافه 
کنید، پس از تفت دادن و تغییر رنگ تکه هاي مرغ، گوجه نگینی، 
هویج و بروکلی را اضافه کرده و در نهایت نمک به مقدار محدود و 1 
لیوان آب اضافه کنید و اجازه دهید به آرامی پخته و آب آن گرفته 
شود. در انتها می توانید خوراك خود را با جعفري خرد شده تزئین 

کنید.

نوش جان



خاطرات نیکوکاران

براى پسر کوچکم سپهر یک قلک ساده خریدم تا به همراه همسرم 
که  پولى  با  و  دهیم  یاد  او  به  را  کردن  پس انداز  رسم  و  راه  بتوانیم 
در یک سال جمع مى کند، کادوى تولد بهترى براى سال آینده اش 

پس انداز کردن را با قلک محک به پسرم یاد دادم
سپهر  براى  بهترى  و  بزرگ تر  قلک  سال  هر  داشتم  دوست  بخریم. 
زیباترى  و  انگیزتر  هیجان  هدیه هاى  بتوانیم  سال  به  سال  تا  بخرم 
براى روز تولدش تهیه کنیم. اما یک روز از طریق یکى از دوستانم 
که فرزندش را به دلیل سرطان از دست داده بود، با قلک محک آشنا 
شدم؛ از همان روز تصمیم گرفتم به جاى قلک سپهر یک قلک محک 
به او هدیه دهم. بنابراین قلک را سفارش دادیم و بدون هیچ هزینه و 

سختى به دستمان رسید. 
قلک را به سپهر نشان دادم و گفتم از این به بعد پول هایمان را در 
این قلک جمع مى کنیم و براى بچه هایى مى فرستیم که بیمارى سختى 
گرفتند، تا ما هم بتوانیم براى خوب شدن به آنها کمک کنیم. سپهر 

سریع و به راحتى قبول کرد و قلک محک جایگزین قلک قبلى شد. 
هم  ساده  تولد  یک  و  کوچک  کادوى  یک  با  سپهر  مى کنم  فکر 
ناخواسته  که  بچه هایى  اما  باشد،  خوشحال  کافى  اندازه  به  مى تواند 
درگیر بیمارى سختى مثل سرطان مى شوند و خانواده هاى نگرانشان 
باشند،  سخت  مسیر  این  در  فرزندانشان  همراه  باید  لحظه  هر  که 
ممکن است با همین پس اندازهاى ساده و کوچک ما بتوانند شادى 
سالمتى دوباره را تجربه کنند. راستى این را هم بگویم که روش هاى 
سفارش قلک خیلى آسان است و هر وقت هم که پر شود مى توانید 

براى تحویل دادن یا تعویض قلک اقدام کنید.

یک روز خاطره انگیز در محک 

مى خواهم یکى از خاطراتم را در محک برایتان بگویم: یک روز که 
براى تحویل قلک هایم به محک رفته بودم، دم در محک خیلى اتفاقى 
سختى  درباره  و  بودند  محک  کودکان  پدران  از  که  پدر  دو  مکالمه 
مراحل شیمى درمانى حرف مى زدند را شنیدم. ناخودآگاه ایستادم. 
پس از همه تعریف ها، در آخر گفتند خدا محک را خیر دهد، اگر نبود 
معلوم نبود چجورى باید از پس سختى هاى این بیمارى برمى آمدیم 

و من کارگرم و مستاجر و درآمد آنچنانى ندارم، خدا را شکر که با 
وجود محک االن مى توانم یک نفس راحت بکشم و فقط حواسم به 

بچه ام باشد.
وقتى این جمله را شنیدم حس بسیار خوبى پیدا کردم و فهمیدم 
کمک هاى کوچک ما وقتى در محک جمع مى شود، چقدر مى تواند 

حال آدم هایى که در شرایط سخت هستند را خوب کند.
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دیدار از یک کودك مبتال به سرطان و خدماتى که محک به آنها 
انجام مى دهد چنان من را تحت تأثیر قرار داد که این شعر را سرودم:

کوه زیبا
رود زیبا

دشت زیبا 
گل سرخ و سپید و زرد زیبا
ولی زیباتر از لبخند کودك 

هیچ گل نیست
چه کس آورد لبخند بر لب کودك

چه کس با برگ گل ها بادبان ساخت 
چه کس با قطره باران و خورشید
براي کودکان رنگین کمان ساخت

کدام اندیشه و دستی
زدود از گونه مادر، غم و حسرت

کدامین دانش و افکار زیبا
نهاد این بذر در خاکم، وطن، ایران 

 محک، اي واژه ایثار و هستی 
محک، اي واژه امید و یاري

تو آن بذري که بشکفتی
کشیدي قامتت تا نور هفت رنگ

تو با اعجاز خود
شرم قشنگی عمق چشمان پدر کردي

تو مادر را
به بغض و خنده مستانه، جان دادي 
 در این دنیاي جنگ و آتش و خون

که پول و زر شده معیار ارزش ها
تو یک گل در کویر شوره زارى

یقینا عشق را آموزگارى!
تو بوى مادرى، آرامشى، گرمى

سپید و گرم، چون پیمانه اى شیرى
 حسن کاسه چی

محک، اي واژه ایثار و هستی



خاطرات کودکان بهبودیافته

به زودى تمام وقت و دانشم را صرف درمان کودکان مبتال به سرطان خواهم کرد

داستان من از 12 سالگى 
شروع  روزى  همان  از  و 
تورم  دلیل  به  که  مى شود 
گردن و براى نمونه بردارى 
در  کردیم.  سفر  تهران  به 
پاتولوژى،  آزمایش  اولین 
تشخیص  سرطان  بیمارى 
ناامید  لحظه  در  شد.  داده 
دیوار  روى  اما  شدیم، 
توجه  تصویرى  آزمایشگاه 
من و خانواده ام را به خود 
جلب کرد. کودکى، سالم و سرحال مى خندید و عکسى را از دوران 
درمان سرطانش در دست داشت. او بهبودیافته بود. پدرم وقتى عکس 
کودك را دید با صدایى پر امید گفت: «این بچه ها خوب مى شوند!»، 
اگر  گفتند  ما  به  آنجا  آورد.  محک  بیمارستان  به  و  گرفت  را  دستم 
مؤسسه  این  حمایت  تحت  هم  باز  شوم  بسترى  هم  ایالم  شهر  در 
از ایالم به تهران تغییر  هستم. اما ما دیگر محل زندگى مان را موقتاً 
داده بودیم. یادم هست آن روزها هنوز پروفسور پروانه وثوق در قید 
حیات بود و مرا معاینه کرد. درمانم یک سال و چهار ماه طول کشید 

و سپس بهبودیافتم.
مواجهه ما با بیمارى سرطان باعث شد پدر و مادرم روزها و شب هاى 
زیادى گریه کنند. آنها فکر مى کردند سرطان یعنى پایان زندگى. اول 
که  فهمیدم  را  بیمارى ام  نام  زمانى  من  و  کردند  انکار  مرا  بیمارى 
وارد بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک شدیم. از همان 
نخستین روز براى من و خانواده ام وقت گذاشته شد تا شرایط جدید 
و  من  دوم  خانه  سرعت  به  محک  شویم.  همراه  آن  با  و  بپذیریم  را 
نتایج  روانشناسان،  راهنمایى هاى  و  صمیمى  محیط  شد.  خانواده ام 
خوبى را رقم زد. آنجا همه دست به دست هم دادند تا من و کودکان 

شبیه به من، زندگى بهترى داشته باشیم. براى همین از همان زمان، 
کمک  بهبودى ام  به  که  افرادى  تمامى  به  را  خودم  گرفتم  تصمیم 
کردند ثابت کنم. مى خواستم به آنها بگویم که قدردان زحمات شان 
صرف  را  خودم  دانش  و  وقت  تمامى  دور  نه چندان  روزى  و  هستم 

درمان کودکان مبتال به سرطان خواهم کرد.
داروهاى  تزریق  و  بدنى  ضعف  دلیل  به  درمان  مدت  تمامى  در 
شیمى درمانى نمى توانستم به مدرسه بروم. اما مدرسه به محک آمد، 
من با همراهى معلمان داوطلب کالس هفتم را آغاز کردم و به پایان 
و  اجتماعى  مددکاران  از  مى کردند،  تشویق  مرا  همه  آنجا  رساندم. 
روانشناسان گرفته تا پزشکان و پرستاران. آنها مى گفتند آینده خوبى 

پیش رو خواهم داشت.
نشیب  و  پرفراز  و  سخت  چقدر  سرطان  درمان  مسیر  مى دانم  من 
انرژى  پر  و  قوى  باید  که  آموختم  راه  این  طول  تمامى  در  و  است 
باشم تا بتوانم بیمارى را شکست دهم. در تمام آن روزها با همراهى 

محک  حمایتى  خدمات 
به خودم کمک کردم تا 
امید به زندگى را بیابم و 
همسو با آن حرکت کنم. 
من این روزها دانشجوى 
شهید  دانشگاه  پزشکى 
هستم  تهران  بهشتى 
سرطان  که  دارم  باور  و 
با  و  است  درمان پذیر 
ساختن  براى  باور  این 
براى  بهتر  آینده اى 
کودکان مبتال به سرطان 

حرکت مى کنم. 
حسین؛  داستان   *
فرزند بهبودیافته محک
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ضرورت توجه به وضعیت روانى خانواده ها از ابتدا تاکنون
محک در تقویم تاریخ

روان شناسان تالش می کنند تا با بهره مندى از روش هاى علمى 
و استاندارد، بحران روانى ایجاد شده در کودك مبتال به سرطان و 
خانواده ایشان را کنترل کنند. آنها از هنگام ورود کودك مبتال به 
سرطان و خانواده ایشان به بیمارستان محک، همراه او مى شوند و 
با فعالیت هایى چون مشاوره فردى، مشاوره گروهى، بازى درمانى، 
مشکالت  ساختن  مرتفع  در  سعى  درمانى  روایت  و  درمانى  هنر 

مى کنند. شده  ایجاد 
و  زندگى  جنبه هاى  تمام  که  است  بحرانى  سرطان  کلى  طور  به 
که  است  همین  براى  مى دهد.  قرار  شعاع  تحت  را  خانواده  شاکله 
پوشش  را  موضوع  این  همه جانبه  صورت  به  روان شناسى  بخش 
مى کند،  عمل  فعال  بسیار  محک  در  روان شناسى  بخش  مى دهد. 
این  وقتى  و  دارد  مستقیم  رابطه  انسان  روان  با  سرطان  که  چرا 
این  درگیر  خانواده  کل  دهد،  روى  خانواده  عضو  یک  براى  اتفاق 
خود  فعالیت  سال هاى  نخستین  همان  از  محک  مى شوند.  موضوع 
به این موضوع توجه داشته است و در خبرنامه بهار 1376 در این 

باره نوشته است: 
خانواده روانى  «وضعیت 

بنابراین  مى انجامد،  طول  به  سال ها  سرطان  بیمارى  درمان 
فرزند  حقیقت  در  سازند.  آماده  را  خود  ابتدا  همان  از  باید  والدین 
معطوف  خود  به  را  خانواده  توجه  دیگر  فرزندان  از  بیش  بیمار 
زیادى  اهمیت  که  مى کنند  احساس  خانواده  دیگر  اعضا  مى دارد. 
براى  مى شود.  خانواده  در  تشنج  بروز  باعث  مسئله  این  ندارند. 
دارد  وجود  راه حل  یک  تنها  مسئله  این  شدن  حاد  از  جلوگیرى 
تحمل  باشد  بیشتر  چه  هر  تفاهم  این  و  است  تفاهم  داشتن  آن  و 

مى شود.  سهل تر  سختى ها 
بنابراین در مورد مسائل صحبت کنید و از کودکان دیگرتان در 

بگیرید.» کمک  بیمار  کودك  نگهدارى 
مسائل  اهمیت  از  آگاهى  با  خود  فعالیت  سال   30 در  محک 
در  را  خود  تخصص  و  دانش  تا  است  کرده  تالش  روانشناختى 

فرزندانش  به  را  خدمات  شایسته ترین  تا  دارد  نگه  بروز  زمینه  این 
محک  حمایتى  خدمات  واحد  مدیر  با  که  گفتگویى  کند.  ارائه 

به  که  ارزیابى ها  این  از  یکى  از  استفاده  درخصوص 
صفحه  در  و  مى شود  شناخته  متى»  «معجزه  عنوان 

18 منتشر شده است تأکیدى در این زمینه است. 
  



همراهان گرانقدر محک، از اینکه دغدغه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان دارید و سؤاالت خود را با ما در میان مى گذارید از شما صمیمانه 
سپاسگزاریم. شما مى توانید از طریق تماس با شماره 021-23501180 

سؤال خود را بپرسید. 
در ادامه برخى از پرتکرارترین سؤاالت شما را  پاسخ داده ایم. بار 
دیگر از همراهى شما فرزندان محک سپاسگزاریم و قدردان مهرتان 

هستیم. تنتان سالمت.

چگونه به کودکان مبتال به سرطان کاال اهدا کنیم؟
در محک به منظور حفظ کرامت انسانى کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده ایشان و نیز به منظور عدالت در توزیع خدمات، اهداى کاال و 
هدایا فقط به صورت کاالى نو در دفاتر جلب مشارکت محک پذیرفته 
مى شود. شما نیکوکار گرامى مى توانید طى تماس با 021-23540 
از نیازهاى روز در محک مطلع شوید و سؤاالت خود را مطرح کنید. 
همچنین مى توانید با مراجعه به یکى از دفاتر محک، به منظور اهداى 

کمک هاى غیرنقدى خود اقدام کنید.

چگونه مى توانم به صورت آنالین و غیرآنالین به محک کمک 
کنم؟

روش هاى متعددى براى کمک به محک وجود دارد. شما با مراجعه 
به وبسایت محک که آدرس آن در صفحه شناسنامه همین خبرنامه 
مى توانید  محک،  به  کمک  روش هاى  بخش  به  ورود  و  است  آمده 
در  سرطان  به  مبتال  کودکان  با  همراهى  براى  را  دلخواه تان  روش 
این روزهاى سخت انتخاب کنید. دریافت قلک، تعهد حق عضویت، 
اهداى  داوطلبان،  گروه  در  عضویت  درمان یارى،  طرح  در  شرکت 
سلول هاى بنیادى خون ساز، سفارش پیام همدلى، سفارش استند و 
کارت هاى تبریک و تسلیت، خرید محصوالت هنرى محک و... یکى 
درمان  هزینه  تأمین  در  نیکوکاران  مشارکت  براى  روش ها  انواع  از 
فرزندان مان است. الزم به ذکر است عالوه بر این در صورت تمایل به 
اهداى کاال و اقالم مورد نیاز، جهت آگاهى از نیازهاى روز کودکان 
مبتال به سرطان و دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص مى توانید 

از نحوه حمایت از کودکان مبتال به سرطان تا دریافت و تحویل قلک در شهرستان ها

با شماره 23540-021 تماس گرفته و سپس به دفاتر محک مراجعه 
کنید.

آیا مى توانم به محک موى طبیعى اهدا کنم؟
به توصیه پزشکان محک، به دلیل ضعف سیستم ایمنى کودکان 
طبیعى  موى  با  کاله گیس  اهداي  درمان،  طول  در  سرطان  به  مبتال 
کودك،  و  خانواده  تمایل  صورت  در  اما  نمی گیرد.  صورت  آنها  به 
خریدارى  معتبر  مراکز  از  محک  توسط  مصنوعى  کاله گیس هاى 
خواهند شد. هزینه خرید کاله گیس مصنوعى که مورد تائید پزشکان 
باشد توسط محک تأمین مى شود. شما مى توانید جهت مشارکت در 

تأمین این هزینه با شماره 23540-021 تماس بگیرید.

چرا پرداختى هاى حق عضویت در پروفایل کاربرى سایت ثبت 
نمى شود؟

خواهشمند است پس از ورود به پروفایل نیکوکارى خود، نسبت به 
پرداخت حق عضویت اقدام کنید. در صورتى که مشکل شما با این 
روش حل نشد، لطفا با شماره 02123540 تماس بگیرید تا همکاران 

ما در این زمینه شما را راهنمایى کنند.

چگونه مى توانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟
تمامى افراد باالى 18 سال مى توانند در محک به فعالیت داوطلبانه 
بپردازند و وقت، تجربه، دانش و تخصص ارزشمند خود را به کودکان 
مبتال به سرطان هدیه کنند. شما مى توانید از شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 تا 14 با شماره 23501945 و 23501946 واحد داوطلبان 

محک تماس گرفته تا با شرایط واحد داوطلبان بیشتر آشنا شوید.

مورد  و  کرده  دریافت  محک  کارت  مى تواند  فرزندم  چگونه 
حمایت این مؤسسه قرار بگیرد؟

تمامى کودکانى که سن آنها در زمان ابتال به سرطان هاى مختلف 
دانشگاهى  دولتى  بیمارستان هاى  از  یکى  در  و  باشد  سال   16 زیر 
داراى بخش خون و آنکولوژى کودکان، درمان خود را پیگیرى کنند، 

مى توانند تحت حمایت محک قرار گیرند. 
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تصویر  و  (اصل  نیاز  مورد  مدارك  ارسال  با  گرامى،  والدین  شما 
سرپرست  یا  و  والدین  شناسنامه  تصویر  و  اصل  کودك،  شناسنامه 
قانونى، اصل و تصویر دفترچه بیمه کودك و پدر (درصورت داشتن 
دفترچه بیمه)، گواهى پزشک متخصص سرطان مبنى بر ابتال کودك 
شماره  به  استخوان)  مغز  آزمایش  یا  و  پاتولوژى  تصویر  سرطان،  به 
و  اجتماعى)  مددکارى  سازمانى  همراه  (شماره   09352203431
تماس با کارشناسان این واحد، مى توانید براى اخذ کارت محک اقدام 

کنید.
همچنین براى کسب اطالعات بیشتر در روزهاى شنبه تا پنجشنبه 
از ساعت 8 صبح الى 14 مى توانید با مددکاران اجتماعى بنا بر محل 

درمان فرزند خود تماس بگیرید:
- اگر فرزند شما در بیمارستان محک تحت درمان است با شماره 

23501390-021 تماس بگیرید.
- اگر فرزند شما در شهر تهران و در بیمارستانى جز بیمارستان 
محک تحت درمان است با شماره 23501261-021 تماس بگیرید.

- اگر فرزند شما در شهرى جز شهر تهران درمان مى شود با شماره 
23501433-021 تماس بگیرید.

شما عزیزان درخصوص مسائل روان شناسى خود نیز مى توانید در 
روزهاى شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح الى 14 با شماره -021

با  ارتباط  زمینه  در  را  خود  موضوعات  و  گرفته  تماس   23501038
بیمار مبتال به سرطان با روان شناسان محک در میان بگذارید.

دریافت و تحویل قلک در شهرستان ها به چه صورتى است؟
ارسال قلک از محک به سایر شهرها از طریق پست انجام مى شود. 
همچنین مى توانید براى کسب اطالعات بیشتر و یا درخواست قلک با 

شماره 23540-021 تماس بگیرید. 

قرار  محک  حمایت  تحت  شرایطى  چه  با  و  کودکانى  چه 
میگیرند؟

بیمارستان هاى  در  که  سال  زیر 16  سرطان  به  مبتال  کودکان  همه 
آنکولوژى  و  خون  بخش  داراى  که  کشور  سراسر  دانشگاهى  دولتى 
کودکان، درمان خود را ادامه مى دهند، مى توانند تحت حمایت محک 
پس  حتى  و  درمان  انتهاى  تا  ایشان  از  محک  حمایت  و  گیرند  قرار 
از بهبودیافتگى ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 35 هزار 

کودك مبتال به سرطان تحت حمایت محک هستند.

آیا محک در شهرستان ها نیز نمایندگى دارد؟
محک نمایندگى و شعبه اى در شهرستان ندارد و با حضور مددکاران 
اجتماعى داوطلبان خود در تمامى بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى 
داراى بخش خون و آنکولوژى اطفال سراسر کشور خدمات خود را 

سرطانش  به  مبتال  کودکان  به 
از  بیش  حاضر  حال  در  مى رساند. 
کشور  سراسر  از  کودك  هزار   20
محک  حمایت  و  درمان  تحت 

هستند.

روزهاى  در  ما  همکاران  پ.ن: 
 7 ساعت  از  پنج شنبه  تا  شنبه 
صبح الى 19 و در روزهاى جمعه 

از 7 صبح الى 14 پاسخگوى سواالت نیکوکاران گرامى که با شماره 
23540-021 تماس مى گیرند هستند.
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میدان میوه و تره بار جالل (قزل قلعه)، سالن شماره 1
 پیشخوان سمرقند: جنت آباد جنوبى، مرکز تجارى سمرقند، درب جنت، 

طبقه همکف B، جنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
مرکزى،  پیامبر  خیابان  نبش  شمال،  ستارى  اتوبان  کوروش:  پیشخوان   

مجتمع تجارى کوروش، طبقه B2، راهروى منتهى به پارکینگ

 پیشخوان گلستان: شهرك غرب، فاز 1، خیابان ایران زمین، مرکز خرید 
گلستان، طبقه اول، هسته مرکزى

پارکینگ  بابایى،  میرزا  تقاطع  جنگل،  سردار  بلوار  جنگل:  سردار  باجه   
میدان میوه و تره بار سردار جنگل

 باجه صادقیه: خیابان ستارخان، نرسیده به فلکه اول صادقیه، خیابان 24 
مترى خسرو شمالى، میدان میوه و تره بار صادقیه

شرق تهران:
 دفتر شرق: فلکه اول تهران پارس، درب شمالى مرکز خرید سپید، واحد 

A9     تلفن: 77720048
 دفتر مدنى: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنى جنوبى، بعد از بیمارستان 

امام حسین، جنب کوچه نور، پالك 227  تلفن: 77544143
 باجه آزادگان: میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان 

میوه و تره بار
تره بار  و  میوه  میدان  (گلزار)،  پناهى نیا  بلوار  هروى،  میدان  هروى:  باجه   

هروى
 باجه پیروزى: اتوبان افسریه (جنوب به شمال)، جنب ایستگاه مترو شهید 

کالهدوز، میدان میوه و تره بار پیروزى

جنوب تهران:
 باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسراى 

بهمن، میدان میوه و تره بار بهمن 
 پیشخوان شهررى: شهر رى، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبى، سالن 

اصلى میدان میوه و تره بار شهید غیبى

مرکز تهران:
پالك  رفاهى،  کوچه  مخبرالدوله،  چهارراه  سعدى،  خیابان  سعدى:  دفتر   

21    تلفن: 33530029 

استان البرز:
 دفتر کرج یک: کرج، خیابان دانشکده، جنب دبیرستان دهخدا، ابتداى 

کوچه اوجانى، طبقه فوقانى بانک تجارت 
تلفن: 026-32220177

 دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانى، نرسیده به پل آزادگان، نبش خیابان 
مدنى، جنب برج طوبى

تلفن: 026-34498537

29 نشانى دفاتر و باجه ها




