با تشکر از نیکوکاران ،کارکنان و داوطلبان محک که با همراهی و تالش
مسئوالنه خود آرامش و حمایت از کودکان مبتال به سرطان را ممکن می کنند.

این گزارش نتیجه عشق و مسئولیت پذیری خانواده بزرگ محک است.
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پیام رئیس هیأت مدیره
بیانیه مأموریت و چشم انداز
محک در یک نگاه
سال  1393در یک نگاه

نخستین کنگره بینالمللی آنکولوژی کودکان

دریافت نشان طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه IPMA

دریافت نشان نقره جایزه  GPMاز انجمن بینالمللی مدیریت پروژه سبز
سومین همایش دو ساالنه بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتال به سرطان و خانواده
وبسایت محک رتبه نخست جشنواره وب ایران

حضور نمایندگان محک در کنفرانسهای علمی بینالمللی

سومین همایش ملی طب درد در کودکان

پیام کودکان محک به کودکان مبتال به سرطان جهان توسط کارلوس دونگا به جام جهانی برزیل رفت
رونمایی از قلک جدید محک در شانزدهمین بازار قلک شکان

عملکرد محک در سال 1393
پیام مدیرعامل

برنامه اجرایی

برنامههای توسعهای
شاخصهای مالی

شاخص اثر بخشی

شاخص منابع انسانی
شاخص خدمات
شاخص کیفیت
ترازنامه 1393

* جداول مربوط به این گزارش در پایان صفحات در دسترس میباشند.

پیام رئیس هیأت مدیره

جواد کرباسیزاده اصفهانی

سال  1393برای اعضای خانواده بزرگ محک سالی سرشار از موفقیت بود .در این سال اولین کنفرانس بینالمللی پروفسور
وثوق ،دومین کنفرانس ملی خدمات حمایتی در مؤسس��ات مردم نهاد و س��ومین کنفرانس بینالمللی مسئولیت اجتماعی
با موفقیت و حضور متخصصین صاحبنام بینالمللی و داخلی در هر حوزه برگزار ش��د و نتایج آنها در س��طح وسیع در هر
دو حوزه و به تفکیک برای مخاطبان متخصص و مخاطبان عمومی اطالع رس��انی گردید .این س��ه برنامه علمی نه تنها به
افزایش دانش و مهارت مخاطبان آنها از جمله پزش��کان ،مدی��ران و کارکنان محک منجر گردید بلکه آگاهی از عملکرد و
دستاوردهای این مؤسسه را در دو سطح ملی و بینالمللی افزایش داد.
در این س��ال برنامه اجرایی 1391-1392مؤسس��ه محک جایزه طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه  IPMAدر موضوع
پروژ ههای بشردوستانه و همچنین این پروژه جایزه نقره انجمن بینالمللی پروژه های سبز ( )GPMرا دریافت نمود .دریافت
این دو جایزه ارزش��مند بینالمللی از دو نهاد معتبر تخصصی ،حاکی از انطباق مناس��ب سیست م ها و روشهای اداره سازمان
با اس��تانداردهای بینالمللی میباش��د .مؤسس��ه محک همواره تالش دارد با قراردادن خود در معرض سنجش استانداردهای
بینالمللی به طور داوطلبانه از کارایی و اثر بخش��ی فعالیتها و بهترین ش��یوه عمل به مس��ئولیت در برابر کودکان مبتال به
سرطان و یاوران اطمینان حاصل نماید .دستیابی به دو جایزه  IPMAو  GPMدر مسير دستيابي به این هدف است.
همانطور که در گزارش سال  1391-1392گفته شد ،بر اساس دومین برنامه استراتژیک سازمان ( 1391تا  )1395بسط
چهار ارزش اصلی حاکم بر فعالیتهای محک یعنی شفافیت ،پاسخگویی ،زیبایی شناسی و قدرشناسی ،همچنان در سال
 1393در صدر تمامی اقدامات این سازمان قرار داشت.
همچنین موضوع مدیریت بر مبنای اطالعات و تعریف و کنترل دائمی ش��اخصهای عملکرد کلیدی ،در س��ال  1393در
اولویتها و دغدغههای مدیریتی س��ازمان و اهداف و برنامههای هیأت مدیره قرار داش��ت .این رویکرد که مالکی برای اثر
بخشی و کارایی منابع مالی حاصل از مشارکت مردم در خدمت رسانی به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههای آنها است،
امس��ال مبنای تغییراتی در چارچوب ارائه این گزارش نیز بوده و آن را بیشتر بر شالوده شاخصهای سازمان در حوزههای
مختلف مستقر ساخته است.
از س��وی دیگر تمامی سطوح س��ازمان در سال  1393تالشهای زیادی جهت شناسایی دقیقتر و هدفگذاری مشخصتر
روی شاخصهای عملکرد انجام دادند و اخذ تصمیمات کالن سازمان با اتکا به این شاخصها صورت گرفت .به منظور عمل
به اصل شفافیت تعدادی از مهمترین این شاخصها و تحقق و عدم تحقق آن در این گزارش ارائه خواهد شد.
چشمانداز محک در سال  1394متمرکز بر استمرار و توسعه این رویکرد است .در سال  1394محک خود را برای ورود به
بیست و پنجمین سال فعالیت آماده میکند و بنابراین تعداد زیادی از برنامهریزیهای سازمان در سال  1394حول محور
این موضوع انجام خواهد گرفت .همچنین در مسیر ارتقای کمی و کیفی فعالیتها برنامهریزی در خصوص برگزاری دومین
کنگره بینالمللی آنکولوژی کودکان و چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سال  1395برگزار
خواهد شد در سال  1394صورت خواهد پذیرفت.
یکی دیگر از رئوس فعالیتهای محک در س��ال آینده یکپارچه س��ازی مدلهای خدمات حمایتی و تمرکز بیشتر بر توازن
خدمات عالوه بر تهران در س��ایر شهرس��تانها است .در این راستا تالش خواهد ش��د تا خدمات حمایتی تخصصی که در
بیمارس��تان فوق تخصصی سرطان کودکان محک ارائه میشود در س��ایر بیمارستانهای تهران و شهرستانها نیز به طور
نظاممند ارائه شود.
تالش برای ارتقای کیفیت ارتباطات محک با ذیربطان ،تمرکز بیش��تر بر روی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها ،افتتاح
بخش درد و مراقبتهای تس��کینی بیمارس��تان محک و توسعه فیزیکی ساختمان ش��ماره  2محک و سرمایه گذاری برای
توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های تخصصی از دیگر محورهای فعالیت در سال  1394خواهد بود.
بی ش��ک بزرگترین س��رمایه محک برای تحقق این اهداف اعتماد و مشارکت یاوران گرانقدر محک است كه به اين وسيله
پيام قدرداني و احترام هيأت مديره محك را به ايشان اعالم ميكنم.
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بیانیه چشم انداز

بیانیه ماموریت

محک حامی استوار پدران و مادرانی است که کودک آنها به بیماری
سرطان مبتال شده است .در سایه این حمایت ،خانوادهها میتوانند با
نگرانی کمتر ،تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان میتوانند
شادمانهتر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن،
به چگونه زیستن در آینده تغییر کند .در سایه حمایت محک هیچ
کودکی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان ،فوت نخواهد کرد.
در سایه آموزش و اطالع رسانی این سازمان بیماری تعداد بیشتری از
کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده میشود.
محک با ارائه باالترین سطح از پاسخگویی ،شفافیت و قدرشناسی،
یکی از معتمدترین نهادهای خیریه برای نیکوکاران و سازمانهای
بشر دوستانه و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمانهای
مشابه در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود .این سازمان از نظر چند
عملکردی بودن و همچنین در هر یک از زمینههای فعالیت ،یکی از
پنج سازمان برتر در جهان خواهد بود.

محک سازمانی است که از انگیزه واالی خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بیماری
سرطان کودکان در سطح ملی و بینالمللی و در حوزههای امور خیریه ،درمان و تحقیقات نموده است.
حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در بخش خیریه ،درمان کودکان مبتال به
سرطان در ایران و در چهارچوب منشور حقوق بیمار و بر اساس جدیدترین و کارآمدترین روشها و آخرین
دست آوردهای علم پزشکی در بخش درمان و انجام تحقیقات علمی در زمینه بیماری سرطان برای کشف
علل بروز بیماری ،روشهای تشخیص ،پیشگیری و روشهای نوین درمان ،ماموریت این سازمان است.
محک با برنامهریزی و سرمایهگذاری در حوزه آموزش پیشگیرانه و اطالعرسانی میکوشد در کاهش نرخ
ابتال به سرطان اطفال در ایران مشارکت نماید .این سازمان خیریه ،غیرانتفاعی ،غیر سیاسی و غیر دولتی
است و با اتکاء به جلب مشارکتهای مردمی و انواع کمکهای بشر دوستانه اعم از نقدی ،کاال ،خدمات
و دانش فنی اداره میشود.
کارکنان و داوطلبان صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشر دوستانه محک تالش میکنند.
محک نه تنها به سرطان کودکان میپردازد بلکه اندیشه واالی کمک به همنوع را ترویج مینماید.
شفافیت ،پاسخگویی و قدرشناسی ممتازترین ارزشهای محک هستند و همچنین توجه به بهبود مستمر
رویه جاری سازمان است.
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محک در یک نگاه
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با
نام اختصاری «محک» از سال  1370و با شماره ثبت
 6567در قالب یک سازمان غیر انتفاعی -غیر دولتی با
انگیزه واالی کمک به همنوع فعالیت همه جانبه خود را
جهت حمایت از کودکان مبتال بـه سرطان زیر  16سال
و خانوادههای آنان آغاز کرده است .ایده اولیه تأسیس
محک توسط سعیده قدس(بنیانگذارمحک) با آگاهی از
مشکالت کودکان مبتال به سرطان به واسطه بیماری
فرزندش صورت گرفت.
این مؤسـسه از ابتـدا بـا بهـرهگیری از کمـکهای
انساندوستانه مردم نیکوکار این سرزمین در داخل و خارج
از کشور و تالش مستمر اعضای خانواده بزرگ محک
توانسته است در حوزههای امور خیریه ،درمان و تحقیقات
به یکی از قطبهای درمان در خاورمیانه تبدیل شود.

محک از بدو تاسیس تا پایان سال  1393بالغ بر  23222کودک مبتال به سرطان را تحت حمایت
همه جانبه قرار داده است.
حمایت همه جانبه از دیدگاه محک به معنی پرداخت کلیه هزینههای درمانی ،غیر درمانی و ارائه
خدمات حمایتی میباشد.
هزینههای درمانی شامل هزینههای دارو ،تشخیص طبی( :آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سی تی اسکن و،)...
شیمی درمانی ،بستری در بیمارستان ،رادیوتراپی (پرتو درمانی) ،جراحی ،انواع پروتز ،لوازم پزشکی،
هزینه آمبوالنس و هزینه ویزیت است.
هزینههای غیر درمانی شامل هزینه بیمه ،هزینه تحصیلی و هزینه ایاب و ذهاب است.
همچنین ارائه خدمات رایگان مشاوره و روان درمانی به کودک و خانواده ،ارائه خدمات اقامتی،
راهنمایی بیماران و اندیشیدن به کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان در
حین و پس از درمان در حیطه خدمات حمایتی قرار میگیرد.
خدمات محک در سراسر ایران به تمامی کودکان مبتال به سرطان ارائه میشود و مددکاران محک
در  32بیمارستان کشور به طور فعال جهت شناسایی و پیگیریِ امور حمایتی بیماران و همچنین
گسترش خدمات حمایتی این مؤسسه در تمامی شهرهای کشور حضور دارند.
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک ،به عنوان یک مرکز درمانی تخصصی منحصر
به فرد در خاور میانه ،فعالیت خود را از سال  1386آغاز نموده است .این بیمارستان  100تخته
میباشد و ظرفیت پذیرش  50بیمار سرپایی را نیز دارا است .در این بیمارستان کلیه خدمات مورد
نیاز درمان کودکان مبتال به سرطان اعم از جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،پیوند سلولهای
بنیادی و همچنین تمامي اقدامات تشخیصی به طور رایگان ارائه میشود.
محک دارای دو اقامتگاه در شهر تهران جهت اسکان كودكان مبتال به سرطان و خانوادههاي
آنها است كه جهت امور درماني ميبايست از شهرستان به تهران مراجعه كنند .هدف از ایجاد
اقامتگاههای محک این است که خانوادهها بدون نگرانی از مسائل مرتبط با اقامت در این شهر
بزرگ فقط به فکر درمان فرزندشان باشند.
محک یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است و این بدان معنی است که این مؤسسه فاقد
بودجه دولتی بوده و عملیات تجاری انجام نمیدهد .منابع مالی این مؤسسه تنها از طریق
مشارکتهای مردمی تأمین میگردد.
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سال  1393در یک نگـاه
با آغاز فعالیت یک بیمارستان فوق تخصصی ،دادههای ارزشمند علمی تولید میشوند که میتوانند
زیر بنای تحقیقات علمی برای ارتقای اثربخشی درمان باشند .محک نیز با دادههای علمی حاصل از
فعالیت بیمارستان ،پروژههای تحقیقاتی مشترکی را با مراکز تحقیقاتی معتبر ملي و بینالمللی در
دست انجام دارد .انستیتو گوستاوروسی در پاریس ،پژوهشگاه ابن سینا در دانشگاه شهید بهشتی و
پژوهشگاه رویان عمدهترین همکاران تحقیقاتی مؤسسه محک در تحقیقات سرطان اطفال هستند.
دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل متحد( ،)ECOSOCعضویت
در سازمانهای معتبر بینالمللی مرتبط با سرطان کودکان ،دریافت تندیس نقرهای کیفیت از
مؤسسه بینالمللی استاندارد ( ،)GICاخذ استاندارد  NGO Benchmarkingاز شرکت بازرسی
بینالمللی  SGSبه عنوان اولین سازمان غیردولتی درمنطقه خاورمیانه و کسب رتبه دهم در میان
 263کشور از سراسر جهان ،دریافت نشان طالی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه ( )IPMAو
دریافت نشان نقره جایزه ( )GPMاز انجمن بینالمللی مدیریت پروژه سبز ،نشان دهنده انطباق
عملکرد این مؤسسه با استانداردهای بینالمللی حاکم بر فضای سازمانهای مردم نهاد است.
شفافیت ،پاسخگویی ،قدرشناسی و زیبایی شناسی ارزشهای محک هستند.
حفظ کرامت کودک و خانواده ،اجتناب از ایجاد حس ترحم ،ارائه عادالنه خدمات حمایتی
بدون اعمال هر نوع تبعیض و گزینش ،حفظ اعتماد نیکوکاران و سرلوحه قرار دادن صداقت و
درستکاری مهمترین اصول اخالقی حاکم بر محک هستند.
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در ای�ن کنگره که با همکاری انجمن خون و س�رطان ک�ودکان ایران و انجمن خون و
سرطان آلمان و با هدف ارتقاء دانش تخصصی متخصصان سرطان کودک و به اشتراک
گذاش�تن یافتههای نوین در درمان سرطان مطابق با استانداردهای روز جهان برگزار
ش�ده اس�ت ،تعداد زیادی از اس�اتید و متخصصان خون و آنکولوژی از سراسر ایران
و همچنین  11پزش�ک از برجس�تهترین متخصصان علم خون و آنکولوژی کودک به
عنوان س�خنران از کشورهای دیگر گرد هم آمدهاند تا در مسیر ارتقای ارائه خدمات
تخصصی درمانی به کودکان مبتال به س�رطان گام بردارند .دکتر اورسلا کروتزیک،
دکتر دِرک رینهارت و دکتر ریتا بائر از دانش�گاه هانوفر آلمان ،دکتر کریستینا پیترز
از بيمارستان كودكان آنا وين اتريش ،دکتر تئودور ژیرنسکی و دکتر اودیل اُبِرلین از
انستيتو گوستاو روسي فرانسه ،دکتر آندرا جيواني بیوندی از دانشگاه ميالن ايتاليا،
دکتر ژاکلین کلوس از دانش�گاه آمس�تردام هلند ،دکتر مینولف ساتورپ از دانشگاه
درسدن آلمان ،دکتر مونیکا فوخرر از دانشگاه مونيخ آلمان و دکتر راویندراناث یاداناپودی
از بيمارس�تان كودكان ميشيگان متخصصانی هستند كه در این کنگره مهمان محک
شدند .همچنین تعداد دیگری از متخصصان داخلی از حوزههای تخصصی آنکولوژی
و اطفال در این کنگره حضور یافتند و به ارائه یافته های علمی خود پرداختند.
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Sustainable
Project of the
Year 2014
Silver Winner
Awarded to:
MAHAK - the Society to Support Children Suffering
from Cancer
For the project:

دریافت نشان طالی انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه IPMA

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی
کودک مبتال به سرطان و خانواده

برنامه توس��عه دوس��اله  91-92مؤسس��ه خیریه محک که در ارزیابی
ابتدایی انجمن بینالمللی مدیریت پروژه فینالیست جایزه موفقیت پروژه
 Achievement Awardدر بخش پروژههای بشردوستانه بینالمللی
Internationally Funded Humanitarian Aid Project
ش��ده بود ،در نشس��ت نهایی این انجمن که در تاری��خ  8مهرماه (30
س��پتامبر) در شهر رتردام کشور هلند برگزار شد ،موفق به کسب رتبه
نخست و نش��ان طال در پروژههای بشر دوس��تانه سال  2014گردید.
این اولین بار است که یک سازمان مردمنهاد موفق به کسب این نشان
میشود.

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودک مبتال به س��رطان و خانواده:
مداخالت روانشناختی -مددکاری اجتماعی ،اول و دوم آبان ماه  1393در
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک برگزار شد.
ارتقای س��طح آگاهی نس��بت به تأثیر خدمات حمایت��ی در روند درمان
کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان و به اشتراک گذاشتن تجربیات
و دانش تخصصی با همکاران این حوزه از مهمترین اهدافی است که مؤسسه
خیریه محک به عنوان پیشگام رویکرد علمی و تخصصی نسبت به موضوع
سرطان کودک در ایران؛ به آن پرداخته است و امید است با برگزاری چنین
رویدادهای علمی پژوهشی به این اهداف ارزشمند دست یابد.

دریافت نشان نقره جایزه  GPMاز انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه سبز

وبسایت محک
رتبه نخست جشنواره وب ایران

محک نش��ان نقره جای��زه(GPM (Green Project Management

رتبه نخست جشنواره وب ایران در سال  1393شاخه سازمانهای عمومی به
وبسایت مؤسسه خیریه محک اختصاص یافت و محک تندیس این جشنواره را
از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت کرد .جشنواره وب ایران عضویت
رسمی کنسرسیوم وب جهانی را دارد و در هفتمین دوره این جشنواره
بیش از  12000وبس��ایت حضور داش��تند که بیش از  4500داور این
وبس��ایتها را بر اساس شاخصهای محتوا ،س��اختار و مسیر ،طراحی
دیداری ،کارکرد ،تعامل و تجربه کلی مورد بررسی تخصصی قرار دادند.
در پی کس��ب رتبه نخست جش��نواره وب ایران توسط وبسایت محک
ب��ه انتخاب داوران ،این وبس��ایت برنده رأی گیری مردمی در ش��اخه
سازمانهای دولتی و عمومی نیز شد.

از انجم��ن بینالمللی مدیریت پروژه س��بز ،که حاکی از توس��عه پایدار
فعالیتها و تضمین گام برداشتن در مسیر مدیریت پایدار منابع و روند
فعالیته��ا برای درمان و بهب��ود فرزندان محک اس��ت را دریافت کرد.
پروژهای که موفق به دریافت نش��ان نقره  GPMش��د ،از دیدگاه انجمن
بینالمللی مدیریت پروژه سبز همزیستی موافقت آمیزی با اصول توسعه
پایدار داش��ته و در تطابق با اص��ول ده گانه معاهده جهانی GOLOBAL
 COMPACTو اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد بوده است.

Two Year Operational Developmental Project
This Award is bestowed for excellence in demonstrating
the impact and relevance between sustainability and
project success from both a process and objective perspective.
In witness hereof signed on hehalf of GPM Global and our
sustainability awards committee:

Alan Tupicoﬀ
GPM Director of Awards

Dr Joel B. Carboni
GPM Founder and President

www.greenprojectmanagement.org
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سومین همایش دوساالنه بینالمللی
مسئولیت اجتماعی شرکتها

حضور نمایندگان محک
در کنفرانسهای علمی بینالمللی

س��ومین همایش دو ساالنه بینالمللی مس��ئولیت اجتماعی شرکتها
بهم��ن ماه  ،1393به مناس��بت روز جهانی س��رطان کودک توس��ط
مؤسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان و با حمایت مالی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد.
این همایش با محوریت توسعه پایدار و با حضور دكتر مارك مودي استوارت و
دكتر ليال كرباسي زاده رئیس و مدیر داخلی برنامه جهانی گلوبال کامپکت
سازمان ملل ( ،)Global Compactدكتر محمد نهاونديان رئیس دفتر
رئیس جمهور  ،گري لوييس نماینده مقیم س��ازمان ملل متحد در ایران،
دكت��ر مهدي به كيش دبیر کل کمیت��ه ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی ،
غالمحسين ش��افعي رئیس اتاق بازرگانی ایران  ،اساتید و صاحبنظران و
اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره محک برگزار شد.

محک با هدف به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات و همچنین بهرهمندی
از دستاود هاي روز جهانی همواره تالش میکند ،نقشی فعال در همایشها،
کنگرهها ،نشستهای بینالمللی و منطقهای در زمینه سرطان اطفال داشته
باشد .در اين راستا و براي ارائه باالترین سطح کیفی خدمات درمانی و رفاهی
مطابق با اس��تانداردها و دانش روز جهانی ،نمايندگان بيمارستان و مؤسسه
محك در سال  1393در کنفرانسهای زير شركت کردهاند:
چهل و ششمین کنگره بين المللي جامعه بینالمللی سرطان کودک ( )SIOPدر كانادا ،تورنتو؛

هماي��ش بين المللي کنفدراس��یون والدین ک��ودکان مبتال به س��رطان ( )ICCCPOدر كانادا،
تورنتو؛ هش��تمين نشس��ت س��االنه آس��يايي  SIOP-ICCCPOدر كره جنوبي ،سئول؛ بيست

و پنجمي��ن نشس��ت بینالمللی گ��روه مطالعاتي  BFMدر جمهوري چك ،پ��راگ؛ و هفتمین
کنفرانس ساالنه بینالمللی تبادل تجربیات میان مؤسسات حمایت از بیماران در آلمان  -مونیخ.
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سومین همایش ملی طب درد در کودکان
سومین همایش ملی «طب درد در کودکان» همزمان با روز جهانی سرطان،
با هدف گس��ترش و به اشتراک گذاش��تن به روزترین دانش تخصصی و
تجربی��ات در زمینه مدیریت همه جانبه درد در کودکان 16 ،و  17بهمن
ماه  1393در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک برگزار شد.
در ای��ن همای��ش محورهایی چ��ون س��ندرومهای گوناگون درد در
ک��ودکان ،اقدام��ات اینترونش��نال درد ،س��ونوگرافی ،اوزون تراپی،
روانپزش��کی ،دردهای سرطانی و جراحیهای تسکینی در قالب ارائه
مقاله و س��خنرانی در رش��تههای فوق تخصصی و تخصصی پزشکی
مورد بررس��ی و تبادل نظر اطالعات قرار گرفت.

پیام کودکان محک به کودکان مبتال به سرطان جهان
توسط کارلوس دونگا به جام جهانی برزیل رفت
عادل فردوس��ی پ��ور ،مجری محب��وب برنامههای ورزش��ی به همراه
کارلوس دونگا ،کاپیتان و سرمربی تیم ملی برزیل ،در آستانه جام جهانی
 2014برزیل میهمان کودکان مبتال به س��رطان محک بودند .کودکان
مبتال به س��رطان مح��ک در نامهای با عنوان «پی��ام کودکان مبتال به
س��رطان ایران به کودکان مبتال به سرطان جهان» از آنها خواستند تا
قهرمانانه با س��رطان مبارزه کنند و باور داش��ته باشند« :سرطان پایان
کودک��ی نیس��ت »...فرزندان محک از کارلوس دون��گا که راهی برزیل
بود خواس��تند که پیام آنها را در این رویداد جهانی به اطالع همه دنیا
برس��اند و به آنها بگوید« :بچهها بیاین ت��ا جامجهانی  2018اینقدر با
سرطان بجنگیم که شکست بخوره و همه به ما جام قهرمانی بدن».

عملـکرد محک در سـال 1393

رونمایی از قلک جدید محک
در شانزدهمین بازار قلک شکان
در ش��انزدهمین بازار قلکشکان محک در  17و  18مهرماه  1393از
قلک جدید محک رونمایی شد .قلک محک از قدیمیترین و آسانترین
روشهای حمایت از کودکان مبتال به س��رطان است .محک به عنوان
اولین مؤسسه خیریه به تولید یک قلک قابل بازیافت با هزینههای تولید
بسیار اندک اندیشید .در سال  1393و در شانزدهمین بازار قلک شکان
از قلک جدید محک که واجد این ویژگیها اس��ت رونمایی ش��د :قلک
جدی��د مزایایی چون قابلیت بازیافت ،هزینه تولید کم ،وزن کم ،انتقال
آس��انتر و قابلیت بیشتر در سالم نگه داشتن پول را دارد که به همراه
قلک سفالی روشی آسان و در دسترس برای حمایت از کودکان مبتال
به سرطان را در اختیار یاوران قرار میدهد.
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گزارش مدیرعامل

آراسب احمدیان

این گزارش با هدف حفظ و رعایت دو ارزش بنیادین حاکم بر محک که ،ش��فافیت و پاس��خگویی میباشد
تدوین گردیده است و امیدوارم که بتواند نتیجه عشق و مسئولیتپذیری خانواده بزرگ محک در خدمت
به کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان را به درستی و از ابعاد مختلف ارائه کند.
از آنجا که در دو گزارش دوساالنه  1389-1390و  1391-1392مؤسسه محک گزارشدهی استاندارد بر
مبنای ش��اخصهای کلیدی عملکرد را آغاز نموده ،امکان بررسی روند تغییر شاخصها برای ذیربطان این
سازمان فراهم گردیده است .گزارش پیش رو بر خالف گزارشهای قبلی ،با هدف ارائه به هنگام اطالعات
به ذیربطان به صورت گزارش س��االنه تنظیم گردیده اس��ت .همچنین به منظور صرفه جویی و اس��تفاده
بهینه از نسخ انگلیسی و فارسی که ذیربطان جداگانهای دارند ،این گزارش در دو مجلد جدا تولید شدهاند.
در ادامه ضمن معرفی مرجع گزارش که برنامههای اس��تراتژیک و عملیاتی سازمان در کنار بودجه مصوب
آن میباش��د ،برنامههای زیربنایی توس��عه و پس از آن نحوه تأمین و تحقیق منابع و همچنین خروجیها
و آثار حاصل از فعالیت موسس��ه در س��ال  1393در چارچوب شاخصهای کلیدی عملکرد و در مقایسه با
سال  1392از گزارش ارائه گردیده است.
امید اس��ت ب��ا ورود به دومین ربع قرن فعالیت مؤسس��ه محک در س��ال  ،1395از این پس گزارشهای
عملکرد به صورت ساالنه و همچنین گزارشهای جامع مرتبط با نتایج حاصل از هر دوره برنامه استراتژیک
در دورههای  5ساله تدوین و ارائه گردد.
در پای��ان از هم��ه اعضای خانواده بزرگ محک که با درمی ،قلمی یا قدمی در مو فقیتهای این س��ازمان و
تحقق اهداف آن در سال  1393و همچنین در نزدیک به ربع قرن فعالیت آن سهیم بودهاند ،قدردانی نموده
و امیدوارم تداوم این حرکت ارزش��مند متکی بر س��رمایههای اجتماعی نه تنها به کاهش آالم کودکان مبتال
به سرطان و خانواده آنان منجرگردد ،بلکه در کنار آن اندیشه واالی کمک به همنوع را نیز ترویج نماید.
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برنام�ه اجرایی
برنام��ه اجرایی مصوب دو س��اله  1393-1394و بودجه ناظر بر س��ال
اول آن یعن��ی بودجه مصوب  1393مبنای حرکت مؤسس��ه محک در
س��ال  1393و مبنای تهیه گزارش عملکرد بودهاند .این برنامه دو ساله
پنجمین برنامه اجرایی در چارچوب دومین برنامه استراتژیک سازمان
یعنی برنامه اس��تراتژیک دوره پنج س��اله  1391-1395بوده اس��ت.
برنامه اجرایی محک مشتمل بر  4891فعالیت بوده است که  %42آنها
فعالیتهای جاری و  %58فعالیتهای توس��عهای بوده است .پیشرفت
مورد انتظار این برنامه تا پایان س��ال  1393که پایان س��ال اول برنامه
اس��ت معادل  %50پیش بینی ش��ده بود که می��زان تحققی آن نیز به
همین مقدار بوده است.

برنامههای توسعهای
یکی از پروژههای زیربنایی محک ،جهت توسعه زیرساختهای سازمان،
پروژه تحول س��ازمانی اس��ت که در س��ه بخش طراحی و پیاده سازی
فرآیندها ،اس��تقرار سیس��تم حس��ابداری بهای تمام ش��ده و یکپارچه
نمودن سیس��تمهای اطالعات مدیریت س��ازمان تعریف گردیده است.
در پای��ان س��ال  52 ،1393فرآیند س��ازمان بر اس��اس وضع موجود
شناس��ایی و طراحی ش��ده و پس از تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت
مدیره به سازمان اجرایی ابالغ گردیده است .فاز دوم این بخش ارزیابی
انطب��اق فرآینده��ا و عملیات اجرایی به منظور اص�لاح وضع موجود و
شناس��ایی شاخصهای فرآیندی است که در سال  1394انجام خواهد
ش��د .بخش استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده با هدف امکان
هزینه یابی خدمات س��ازمان و تولید اطالعات برای تغذیه سیستمهای
پش��تیبان تصمیم گیری تعریف ش��ده اس��ت .در این بخش با انتخاب
نرم افزار تس��هیم هزینه و با اخذ مش��ورت از کارشناس��ان و مشاوران،
کدینگ جدید حسابداری تعریف گردید و با تأیید مدیرعامل و تصویب
هیأت مدیره پیاده س��ازی آزمایش��ی آن آغاز گردیده اس��ت .در بخش
یکپارچه نمودن زیر ساختهای فنآوری اطالعات ،با همکاری مشاوران
ای��ن بخش یکپارچه نم��ودن نرم افزارهای موج��ود از طریق رابطهای
نرمافزاری در دست اجرا است.
طرح توسعه فیزیکی محک در چارچوب پروژه ساختمان شماره  2در
حال انجام اس��ت .بر اساس گزارش مش��اور ،این پروژه که در فروردین
 1392آغاز گردیده است ،در اسفند  1393به میزان  %53/25پیشرفت
تجمعی داشته است در برنامه روزی با محک که در بهمن  1393برای
تأمین مناب��ع مالی این پروژه برگزار گردید ،مع��ادل  38میلیارد ریال
کمک اهدایی توسط خیرین تعهد گردید .منابع مالی تخصیص یافته به
پروژه از ابتدا تا پایان سال  1393معادل  270میلیارد ریال بوده است.
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شاخصهای مالی
بودج��ه مص��وب س��ال  1393ب��ا دریاف��ت کل تحقق��ی  1279میلیارد ری��ال ب��ا  %2/2انحراف نامس��اعد
و ب��ا پرداخ��ت کل تحقق��ی  835میلی��ارد ری��ال ب��ا  %14انح��راف مس��اعد مواج��ه ب��وده اس��ت444 .
میلی��ارد ری��ال ذخی��ره احتیاط��ی حاص��ل برنامهری��زی ب��رای اطمین��ان از پای��داری عملک��رد س��ازمان
در ش��رایط بحران��ی در چارچ��وب اس��تانداردهای بینالملل��ی حاک��م ب��ر ای��ن ح��وزه از جمله اس��تاندارد
 NGO Benchmarkingمیباش��د .نمودار ش��ماره  1توزیع عواید و هزینههای س��ال  1393را به تفکیک
سرفصلها نشان میدهد.
نسبت جاری به عنوان یک شاخص اساسی مالی که نشان دهنده نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
سازمان است و همچنین نسبت سریع به عنوان شاخص مالی مهم دیگری که نشان دهنده نسبت نقدترین
اقالم دارایی جاری به بدهیهای جاری س��ازمان اس��ت در س��ال  1393با مقادیر  14/7و  14/04به ترتیب
با  %4/2و  %4/3صعود نس��بت به س��ال  1392مواجه بودهاند .در همین دوره نسبت بدهی که نشان دهنده
جمع کل بدهیها به جمع کل داراییها است با مقدار  0/043معادل  %2/4نسبت به سال قبل افزایش یافته
است .نمودار مقایسهای این سه شاخص در دوره دو ساله  1392-1393در نمودار شماره  2ارائه شده است.

شاخصاثربخشی
بازده به عنوان مهمترین شاخص اثربخشی که نشان
دهنده نسبت هزینههای کام ً
ال مرتبط با گروه هدف
(ک��ودکان مبتال به س��رطان و خانواده آنان) به کل
عواید س��ازمان است در سال  1393معادل %83/6
میباشد که نسبت به س��ال  1392با  %0/1صعود
مواجه است .این شاخص نشان دهنده آن است که
فق��ط  %16/4از دریافتهای س��ازمان برای تولید
عواید خیریه ،مدیریت این عواید و هزینههای باالسری
مصرف شده است .شاخص اثربخشی در سازمانهای
بینالمللی در محدوده  %75تعریف شده است .نمودار
شماره  3مقایسه دو ساله این شاخص را نشان میدهد.
بازده

12%

16%

%90/0

8%

%87/5

پرداخت پشتیبانی

%82/5

پرداخت حمایتی

32%

32%

پرداخت بیمارستان

%85/0

پروژه توسعه ساختمان
پرداخت تولید عواید خیریه

%80/0
%77/5

نمودار توزیع هزینههای تحققی 1393

%75/0
1392

1393

نمودار شماره 3
16%

84%
دریافت خیریه

نمودار توزیع عواید تحققی 1393

نمودار شماره 1
نسبت جاری
16

نسبت سریع
0/043
0/0428

14

12

0/0426

12

10

0/0424

10

8

0/0422

8

6

0/042

6

4

0/0418

4

2

0/0416

2

0
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نسبت بدهی

16

14

نمودار شماره 2

دریافت بیمارستان

0/0414

0
1392

1393

1392

1393

1392

1393
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شاخص منابع انسانی

شاخص خدمات

نیروی انسانی موظف:
تعداد نیروی انس��انی موظف س��ازمان در پایان سال  1393با رسیدن به عدد  694نفر نسبت به پایان سال
 1392معادل  %17رش��د داشته است .در سال  1393بیمارستان با  358نفر ،بیشترین سهم نیروی انسانی
موظف معادل  %52و حوزه داوطلبان با  4نفر ،کمترین سهم معادل  %1را به خود تخصیص دادهاند .ضریب
ریزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای منابع انسانی سازمان نشان دهنده نسبت نیروی
انسانی خارج شده از سازمان به نسبت کل نیروی انسانی است .این شاخص در سال  1393معادل  %14بوده
است که نسبت به سال  1392معادل %1/1کاهش یافته است .نمودار شماره  ،4توزیع نیروی انسانی موظف
سال  1393را به تفکیک حوزههای سازمانی نشان میدهد.

خدمات درمانی (بیمارستان):
آمار پذیرش بستری در حوزه بیمارستان در سال  1393به میزان  %16/4رشد نموده است .ضریب اشغال تخت
در سال  1393به میزان  %16نسبت به سال  1392افزایش یافته است .در سال  1393بخش شیمی درمانی با
 %218/2و بخش پیوند با  %73به ترتیب بیشترین و کمترین ضریب اشغال را به خود اختصاص دادهاند.
نمودارشماره  ،5مقایسه دو ساله ضریب اشغال بخشها را به تفکیک ارائه میدهد.
ضریب اشتغال 1393
ضریب اشتغال 1392

%250/0
%200/0

نمودار توزیع کارکنان در سال 1393
%3

خدمات حمایتی

%100/0

مدیرعامل

%9
%27

بیمارستان

%150/0

جلب مشارکت

%52

دفاتر شهرستان
امور مالی
منابع انسانی
روابط عمومی

%50/0
%0/0

IT

%0

نمودار شماره 4

داوطلبان

%5
%1

%1 %0 %2

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش پیوند

آی سی یو

شیمی درمانی

کل

نمودار شماره 5

نیروی انسانی داوطلب:
میزان س��اعت کارکرد داوطلبان در کل سازمان در س��ال  ،1393معادل  116،426ساعت بوده است که در
مقایسه با سال  1392به میزان  %18/7کاهش یافته است .ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در کل سازمان در
س��ال  ،1393معادل  8/1میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال  1392به میزان  %2/7افزایش یافته
است .شاخص ضریب داوطلبان که نشان دهنده نسبت ساعت کارکرد داوطلبان به کل ساعت کارکرد سازمان
است در سال  1393معادل  %7/4است که نسبت به سال  1392معادل  %2/1کاهش یافته است .این کاهش
به دلیل مدیریت نیروی داوطلب بر اساس نیاز واقعی بخشها روی داده است و با توجه به برنامههای بخش
داوطلبان در شناسایی فعالیتهایی از سازمان که توسط نیروی داوطلب قابل انجام است ،انتظار میرود این
ش��اخص در سال آینده با رش��د مواجه باشد .ش��اخص ضریب دقیق داوطلبان که نشان دهنده نسبت ریال
کارکرد داوطلبان به کل ریال کارکرد س��ازمان اس��ت .در س��ال  1393معادل  %4/8است که نسبت به سال
 1392معادل  %1/1کاهش یافته اس��ت .این کاهش در مقایس��ه با کاهش % 2/1ضریب داوطلبان در همین
دوره ،نشان دهنده آن است که ترکیب نیروی داوطلب سازمان مانند سال  1392در وضعیت تعداد کمتر با
تخصص بیشتر قرار دارد.
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خدمات حمایتی:
آمار کودکان تحت حمایت محک نش��ان میدهد که س��رانه هزینه درمان در سال  1393معادل  33میلیون
ریال میباشد که در مقایسه با سرانه  26میلیون ریالی سال  92با  %26/6رشد مواجه است .در سال 1393
معادل  2075کودک جدید تحت حمایت قرار گرفته اند که این تعداد به میزان  %3نس��بت به س��ال 1392
افزایش یافته است .در پایان سال  1393تعداد تجمیعی کودکان تحت حمایت به  23222نفر رسیده است
که نس��بت به پایان س��ال  1392به میزان  %9/8افزایش یافته است .در پایان سال  1393تعداد تجمیعی
کودکان فوت ش��ده و تعداد کودکان قطع درمان به ترتیب به میزان  %6/3و  %10/1نس��بت به پایان سال
 1392افزایش یافته اس��ت .در همین دوره تعداد تجمیعی کودکان تحت درمان به میزان  %11/1افزایش
یافته است .ضریب فوت ،ضریب تحت درمان و ضریب قطع درمان که به ترتیب نشان دهنده نسبت تعداد
کودکان فوت ش��ده ،کودکان تحت درمان و کودکان قطع درمان به کل کودکان تحت حمایت هس��تند،
سه شاخص اساسی حوزه خدمات حمایتی را تشکیل میدهند .این سه شاخص در سال  1393به ترتیب
 %58/5 ،%22/6و  %18/9هستند که ضرایب فوت و قطع درمان به ترتیب با  %0/8نزول و  %0/1صعود و
ضریب تحت درمان با  %0/7صعود نسبت به سال  1392مواجه هستند که حاکی از عدم تغییر محسوس
نسبتها در سال  1393میباشد .نمودار شماره  6مقایسه دو ساله این سه شاخص را نشان میدهد.

شاخص کیفیت
یکی از جنبهه��ای مهم تحقق برنامه ،کیفیت اج��رای برنامه و ارائه
خدمات حاصل از آن اس��ت .از آنجا که محک یک س��ازمان خدمت
محور است ،کیفیت در چارچوب ارائه خدمت به ذیربطان آن تعریف
میشود .ذیربطان محک را دو گروه اساسی تشکیل میدهند که ازیک
س��و کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان و از سوی دیگر خیرین
هس��تند .امتیاز هر حوزه بر اس��اس نظرات ذیربط��ان عددی در بازه
( )-1،+1میباشد که بازه ( )+0/75،+1به عنوان سطح کیفی مطلوب
س��ازمان هدفگذاری شده است .ضریب کیفیت کل سازمان در سال
 1393معادل  +0/92اس��ت که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی
نداش��ته است .نمودار شماره  ،7مقایسه دو ساله شاخصهای کیفیت
ارائه خدمات را به تفکیک حوزههای س��ازمانی و کل س��ازمان نشان
میدهد .الزم به ذکر اس��ت که ارزیابی کیف��ی خدمات حوزه روابط
عمومی و بینالملل از سال  1393آغاز شده است.

1392

%60/0

1393

%50/0
%40/0

0/25

%30/0

0/00
-0/25

جلب مشارکت

امور مالی

داوطلبان

روابط عمومی خدمات حمایتی

بیمارستان

کل سازمان

-0/50

%10/0
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0/75

1393

0/50

%20/0

نمودار شماره 6

1/00

1392

-0/75

%0/0

ضریب فوت

ضریب تحت درمان

ضریب قطع درمان

نمودار شماره 7

-1/00
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ترازنامه 1393
* اعداد به ریال میباشند.

داراییهای غیر جاری

داراییهای جاری

63,716,550,065

حسابها و اسناد پرداختني

موجودي نقد و بانك

379,007,561,675

حسابها و اسناد دريافتني

103,491,680,769

ساير حسابها و اسناد دريافتني 22,573,522,753
موجودي كاال

13,528,420,177

38,325,715,128

42,171,103,886

3,749,379,177

1,159,726,017

جمع داراییهاي جاري

1,000,947,859,502

497,350,438,464

داراییهاي ثابت مشهود
داراییهاي نامشهود

476,677,786،097

342,995,514,900

1،365،598،912

سرمایهگذاریهاي بلند مدت 66,000,000,000

973,704,161

ساير داراییها

99,500,000,000

38,183,257,624

36,585,409,462

582,226,642,633

217,350,573,577

1,583,174,502,135

977,405,066,987

سرمایهگذاریهاي كوتاه مدت 453,800,000,000

سفارشات و پيش پرداختها

جمع داراییها غير جاري
جمع داراییها

328,960,000,000
47,814,638,319

بدهیهای جاری

داراییها

1393/12/29

1392/12/29

بدهیها،آورده مؤسس
وخالص داراییها

1393/12/29

تجديد ارائه شده
1391/12/30

17,992,717,998

10,846,885,861

ساير حسابها و اسناد پرداختني 30,270,575,663

28,912,821,897

پيش دريافتها

20,016,438,356

1,444,424,658

جمع بدهیهاي جاري

68,279,732,017

41,204,132,416

68,279,732,017

41,204,132,416

جمع بدهیها

آورده مؤسس وخالص
داراییها
آورده مؤسس
خالص داراییها

1392/12/29
1,000,000

1392/12/29
1,000,000

936,199,934,571 1,514,893,770,118

جمع آورده مؤسس وخالص داراییها 1,514,894,770,118

936,200,934,571

جمع بدهیها و خالص داراییها 977,405,066,987 1,583,174,502,135

در احترام به دو ارزش بنیادین محک که عبارتند از پاس��خگویی و ش��فافیت ،صورتهای مالی سال مالی منتهی به  1393/12/29به همراه گزارش حسابرس
مس��تقل و بازرس قانونی منتخب مجمع ،همچون س��الهای قبل در وب س��ایت محک قرار گرفته اس��ت و یاوران ارجمند محک می توانند برای اطالع از ریز
حسابها به این گزارشها مراجعه نمایند.
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جدول شــماره 1
آمار کودکان
تحت حمایت

جدول شــماره 2

آمار تجمیعی کودکان
تحت حمایت

سال

1390

1391

1392

1393

درصد تغییرسال
 93به سال 92

بیماران جدید

1756

1758

2015

2075

%3

تعداد تجمیعی

17374

19132

21147

23222

%10

تعداد

سال

1390

1391

1392

1393

درصد تغییرسال
 93به سال 92

فوت شده

4469

4732

4937

5246

%6

تحت درمان

9069

10459

12224

13586

%11

قطع درمان

3836

3941

3986

4390

%10

جمع

17374

19132

21147

23222

%10

وضعیت

جدول شـماره 5

آمار ساالنه پذیرش
بخشهای درمانی
بیمارستان محک در
هربار مراجعه

جدول 6

جدول شـماره 3

آمار ساالنه تعداد
اقامتکنندگان مرکز
اقامتی دارآباد

جدول شـماره 4

آمار ساالنه تعداد
اقامتکنندگان مرکز
اقامتی ستارخان
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سال

1390

1391

1392

1393

کودک

589

688

778

800

%3

کودک و همراه

1473

1720

1946

2000

%3

تعداد

سال

بخش 1

4323

4394

4864

5266

%8

بخش 2

4160

4434

5051

4994

%-1

بخش 3

4162

4196

5003

5206

%4

بخش پیوند *

0

920

1000

1534

%53

آی سی یو

1068

1095

1096

1460

%33

شیمی درمانی

5022

4102

5492

7287

%33

جمع

18735

19141

22506

26195

%16

* آغــاز به کار بخش از
 1391بوده است.

آمار ساالنه تعداد بیماران
تحت حمایت بر اساس نوع
بیماری در کل ایران

درصد تغییرسال
 93به سال 92

پذیرش بیمارستان

1390

1391

1392

1393

درصد تغییرسال
 93به سال 92

سال

1390

1391

1392

1393

درصد تغییرسال
 93به سال 92

ALL

2221

2457

2777

3033

%9

AML

298

320

344

364

%6

CML

50

54

59

64

%8

HD

258

287

324

320

%-1

NHL

291

286

315

361

%15

Retinoblastoma

193

201

233

245

%5

Wilm's

215

226

277

316

%14

Germ cell

108

128

145

144

%-1

Osteo sarcoma

90

114

139

151

%9

Rhabdomyosarcoma

152

164

170

189

%11

CNS

629

644

711

845

%19

Histosytosis

98

97

105

128

%22

Ewing sarcoma

102

102

119

128

%8

329

367

447

522

%17

5034

5447

6165

6810

%10

نوع بیماری

1390

1391

1392

1393

درصد تغییرسال
 93به سال 92

کودک

66

69

85

83

%-2

other

کودک و همراه

132

138

213

183

%-14

Total

تعداد

33

اینجا امید ادامه دارد...

34

35

36

دفتر مرکزی :تهران ،میدان اقدسیه ،ابتدای بزرگراه ارتش ،بلوار شهید مژدی ،خیابان پروفسور وثوق،
بلوار محک ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک تلفن021-23540 :

