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محک سازماني است که از انگیزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بیماري سرطان کودکان در سطح 
ملي و بین المللي در حوزه هاي امور حمایتي، تشخیص و درمان، آموزش و اطالع رساني و تحقیقات نموده است. این سازمان؛ خیریه، مردم نهاد، 
غیرانتفاعي، غیرسیاسي و غیردولتي است و با تکیه بر جلب مشارکت هاي اشخاص حقیقي و حقوقي و انواع کمک هاي بشردوستانه ملي و 

بین المللي اعم از نقدي، کاال، خدمات و دانش فني اداره مي شود. 
به صورت  ایران  به سرطان در  آنان در بخش حمایتي، درمان کودکان مبتال  به سرطان و خانواده  از کودکان مبتال  حمایت همه جانبه 
یکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهاي ملي و بین المللي و منشور حقوق بیمار با بهره مندي از جدیدترین و کارآمدترین روش ها و آخرین 
دستاوردهاي علم پزشکي، ایجاد یک مرکز تحقیقات جهت انجام تحقیقات علمي در زمینه بیماري سرطان براي کشف علل بروز بیماري، 
روش هاي تشخیص، غربالگري، پیشگیري و شیوه هاي نوین درمان، مأموریت این سازمان است. محک با برنامه ریزي و سرمایه گذاري در حوزه 

آموزش پیشگیرانه و اطالع رساني مي کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان کودکان در ایران مشارکت نماید.
کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش مي کنند و محک با برنامه ریزي براي توانمندسازي 

منابع انساني و بهره گیري از جدیدترین فناوري ها در همه حوزه ها به ویژه تشخیص و درمان این ظرفیت را توسعه مي دهد.
محک نه تنها به سرطان کودکان مي پردازد بلکه اندیشه واالي کمک به همنوع را ترویج مي نماید. شفافیت، پاسخگویي، قدرشناسي و 

زیبایي شناسي ممتازترین ارزش هاي محک هستند.
محک از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردي و با دارا بودن تنها بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان در ایران و از سوي دیگر 
براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان در چارچوب استانداردهاي 
بین المللي، یکي از معتمدترین نهادهاي خیریه براي نیکوکاران و سازمان هاي بشردوستانه است. محک خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع 
و دستیابي به نتایج قابل اندازه گیري مسئول مي داند. در کنار توجه به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پایداري در ارائه خدمات، تأکید بر 

بهبود مستمر در کارایي و اثربخشي، رویه جاري سازمان است.

محک حامي استوار پدران و مادراني است که فرزند آنها به بیماري سرطان مبتال شده است. در سایه این حمایت، خانواده ها مي توانند با 
نگراني کمتر، تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان مي توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طي نموده و آرزوهاي آنها از بودن یا نبودن، 

به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
در سایه حمایت محک، هیچ خانواده اي در مسیر درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت هاي الزم را به طور 
یکسان در سراسر ایران دریافت مي نماید. بیمارستان محک بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللي به ارائه پیشرفته ترین خدمات درماني جامع و 
یکپارچه در حوزه سرطان کودکان مي پردازد. در سایه آموزش و اطالع رساني این سازمان، بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده می شود 
و از لحظه تشخیص بیماری، کودک و خانواده وی تحت حمایت قرار خواهند گرفت. محک جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با سرطان 
آگاه ساخته و مناسب ترین اطالعات، توصیه ها و منابع الزم را در اختیار جامعه قرار مي دهد. همچنین از طریق گسترش همکاري با مؤسسات 
تحقیقاتي و درماني ملي و بین المللي فعال در زمینه سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاي مؤثر درمان دست خواهد یافت.  
محک به عنوان یک سازمان متعالي در کشور شناخته مي شود و عملکرد آن معیاري براي ایجاد و ارزیابي سازمان هاي مشابه در سطح ملي 
و بین المللي خواهد بود. محک بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللي داراي برترین جایگاه در بین سازمان هاي مردم نهاد بوده و در هر یک 

از حوزه هاي فعالیت خود نیز یکي از برترین ها خواهد بود. 
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هر پنجشنبه صبح، ابتدا متعجب می شویم که حاال پنجشنبه است و نه دوشنبه، بعد از خودمان می پرسیم چطور؟ همین دیروز جمعه بود!!!!! 
آری زمان هم سخت سرعت گرفته است، مانند ما که روزی پیاده، بعد بر گرده چهارپایان و بعدتر با دوچرخه، اتومبیل، هواپیما و امروز برخی 

از انسان ها با ترن هایی با سرعت خارق العاده به سرکار می روند و باز می گردند.
امروز چهارپایان به ندرت تأثیری در تحرکات انسانی و اقتصادی دارند و ترن معمولی و دوچرخه نیز می روند که از دور خارج شوند و شاید تا 

50 سال دیگر اتومبیل های معمولی بنزین سوز نیز از دور خارج شوند.
این مقدمه تحریر شد که برداشتی ملموس دست دهد از تغییرات باور نکردنی و اساسِی نه محتمل بلکه قطعی که در پیش روی انسان قرن 21 
می باشد. همین تغییرات و سرعت آنهاست که ما می بینیم چگونه برخی کمپانی های عظیم و جهانگیر می میرند و برخی دیگر تغییر مسیر می دهند.
 حال یکی از سرفصل ها در مدیریت مدرن و تفکر سیستمی، نگاهی جهان شمول به آینده و پیش بینی آنچه در محیط ممکن است پیش  آید و 
چاره اندیشی هر سازمانی در ارتباط با شرایط خود است. می گویند وضعیت نامطلوب آینده مستتر در عملکرد فعلی بشر می باشد. این بدین معنی 
است که آنچه در آینده رخ می دهد حاصل آنچه می باشد که امروز به آن عمل می کنیم. پس اگر امروز مطالعه و برنامه ریزی دقیق و موشکافانه در 

ارتباط با روند شرایط محیطی صورت نگیرد، احتمال خطا در برنامه ریزی پیش می آید.  
محک که برخاسته از اعتماد و همراهی مردم می باشد، همواره در جستجوی بهترین و علمی ترین راهکارها جهت بهینه کردن مدیریت منابع 
خود است، از  همین رو در برنامه استراتژیک پنج سال آینده از 1396 تا 1400 خود، نگاهی زیربنایی بر مسأله حمایت یکپارچه از کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده آنها در سراسر کشور مطابق با وضعیتی که در آینده کشور محتمل است را مورد توجه خود قرار داده است و امید دارد که 
بتواند با مطالعه و برنامه ریزی دقیق البته در حد امکان شرایطی فراهم آورد و مدل یکپارچه ارائه خدمات حمایتی را با پشتیبانی مراجع ذیربط 
در سراسر کشور، از ارس تا خلیج فارس یکپارچه نماید تا دیگر کودک بلوچ، کرد یا آذری راهی تهران نشود و خانه و کاشانه و کار را رها نکنند تا 
در تهران گرفتار آفت حاشیه نشینی و سایر مصائب غربت نشوند. زیرا دورنمای آینده نشان می دهد که سهولتی در تردد بین شهری ایجاد شده 
و احتماالً در آینده نیز بهتر می شود. لذا بدیهی است که هیچ خانواده روستایی و شهرستانی حاضر نیست فرزندش در شرایط محدودتر با سرطان 
مبارزه کند در حالیکه در عرض ساعتی چند می تواند به تهران آمده و از امکانات بسیار بیشتری برخوردار شود و نتیجه این امر ازدحام بیش از 
ظرفیت در بیمارستان ها از جمله بیمارستان و اقامتگاه محک می شود که این خود به معنی خطر پایین تر آمدن کیفیت خدمات می باشد. لذا تنها 
چاره یکپارچگی می باشد که گامی  ست بلند و بلندپروازانه، اما از آنجا که تجربیات ما نشان داده که ما و ملت ما شایستگی دست یازیدن به بلنداها 

را داریم، امیدمان این است که این بار نیز بتوانیم به این آرزو برسیم.   

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                    هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

سعیده قدس 
بنیانگذار 

این قافله عمر ...

پیام بنیانگذار
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خبرهای کوتاه: زیر سقف محک چه مي گذرد؟

برگزاری کارگاه آموزشی هموویژالنس
انتقال  سازمان  توسط  هموویژالنس  آموزشی  کارگاه 
متخصصان  و  پرستاران  پزشکان،  حضور  با  ایران  خون 

علوم آزمایشگاهی در بیمارستان محک برگزار شد.
در این برنامه که هدف آن ارتقای نحوه ارائه خدمات 
فرآورده های خونی و نظارت بر سالمت خون در تمام مراحل 
درمانی از زمان خون گیری از اهداکنندگان تا رسیدن خون 
به دریافت کنندگان است، به روزترین شیوه های مراقبتی 
نکات  خونی،  فرآورده های  و  خون  تزریق  و  دریافت  در 
توزیع آن و سامانه های خاص شناسایی  مورد توجه در 
بیمار ارائه شد. همچنین حاضران در مورد سرفصل های 

آموزشی این کارگاه به بحث و انتقال تجربه پرداختند.

برگزاری کالس های تابستانی در محک 
اگر خبرهای محک را دنبال کرده باشید می دانید 
با  که مدرسه محک به صورت حرفه ای و هماهنگ 
آموزش و پرورش برای حفظ ارتباط کودکان مبتال به 
سرطان در مراحل درمان با فضای آموزشی فعالیت 
می کند. مدرسه محک در تابستان نیز فعالیت آموزشی 

خود را ادامه داد.
که  می رفتند  کودکانی  سراغ  به  داوطلب  معلمان 
با  کار  یا  و  بخوانند  درس  بـیشتر  بودند  عـالقه مند 
توجه  آموزش ها  این  در  بیاموزند.  زبان  و  کامپیوتر 
از  آنها  تا  می شود  کودکان  استعدادهای  به  ویژه ای 
بیماری می توانند مانند سایر  با وجود  نبرند که  یاد 

دوستانشان یاد بگیرند.  

اخبار 4



5اخبار
یک روز هیجان انگیز در خانة بازی 

بهبودیافته و تحت درمان محک در  کودکان 
با خانواده های خود به  تابستانی همراه  یک روز 
بر کودکان  این روز عالوه  بازی رفتند. در  خانة 
سایر  در  که  کودکانی  محک،  بیمارستان 
آنکولوژی  و  خون  بخش  دارای  بیمارستان های 
واحد  هماهنگی  با  نیز  می شوند  درمان  تهران 
بودند.  آمده  آنجا  به  محک  حمایتی  خدمات 
بازی های محبوب  از  موتورسواری  و  تفنگ بازی 
از  اینکه  از  هم  پدرها  و  مادرها  بود.  بچه ها 
محیط بیمارستان دور شده بودند و فرزندانشان 
سعیده  داشتند.  لب  به  لبخند  بودند،  شاد 
نیز در جمع کودکان و  بنیانگذار محک  قدس، 

خانواده های آنها حاضر شد. 

محک برنده 7 جایزه انتشارات روابط عمومی
انتشارات روابط  محک در دوازدهمین جشنواره ملی 
تخصصی  رشته  هفت  در  رتبه  به کسب  موفق  عمومی 
در حوزه ارتباطات و روابط عمومی شد. روابط عمومی 
محک در سه  بخش  »مصاحبه«، »عکس« و »رسانه های 
اجتماعی« رتبه نخست را دریافت کرد. همچنین داوران 
دوازدهمین دوره جشنواره ملی انـتشارات روابط عـمومی، 
و  »اینفوگرافیک«  مکتوب«،  »تـبلیغات  بـخش های  در 
»وب سایت« رتبه دوم و در بخش »خبر« نیز رتبه سوم 

را به روابط عمومی محک اختصاص دادند.  



اخبار 6

کودکان محک و یک سفر خیال انگیز 
بـرنامه ای  و  نـمایش  مـحک،  اقـامتگاه  در 
توسط  نجوم  علم  هوای  و  حال  با  متفاوت، 
محک  کودکان  شد.  برگزار  داوطلب  گروه  یک 
مسافران کوچک یک سفر علمی شدند و همراه 
دوستان دیگرشان سوار بر کهکشانی خیال انگیز 
با دنیای افسانه ای منظومه شمسی آشنا شدند. 
داوطلبان هم کاردستی هایی که با تصویرهایی از 
سیاره های مختلف و با پیام های امیدبخش آماده 
با زبانی  به کودکان هدیه کردند و  را  بود  شده 
ساده درباره تولد ستاره های آسمانی و علم نجوم 

برای کودکان سخن گفتند.

آخرین تولد فصل تابستان 
در آخرین روزهای تابستان، جشن تولد کودکان با 
حضور گروه موسیقی داوطلب در بیمارستان و اقامتگاه 

محک برگزار شد.
بیمارستان  بخش های  وارد  آواز  و  ساز  با  داوطلبان 
از شادی  پر  لحظاتی  و  درمانی شدند  کلینیک های  و 
به  محک  فرزندان  ساختند.  کودکان  برای  سرور  و 
محض شنیدن آهنگ آشنای »تولدت مبارک« همراه 
با مادران و دوستان دیگرشان از اتاق هایی که در آنها 
بستری شده بودند، بیرون آمدند و همراه آوازهای شاد 
و طعم شیرین  موسیقی غرق خوشحالی شدند  گروه 

کیک آخرین تولد تابستانی امسال را چشیدند.



7اخبار
ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مهم ترین استاندارد سازمان های مردم نهاد

ارائه صورت های مالی حسابرسی و بازرسی شده به تأمین کنندگان مالی از طریق کانال های اطالع رسانی موجود، مهم ترین استاندارد در حوزه 
فعالیت های سازمان های مردم نهاد است. 

محک ضمن توجه به اصل شفافیت و پاسخگویی در قبال ذیربطان، با شرکت داوطلبانه در استانداردها و جوایز ملی و بین المللی تالش می کند 
تا کارایی و اثربخشی فعالیت های خود را در معرض سنجش مداوم قرار دهد. این مؤسسه خیریه به عنوان اولین سازمان غیردولتی در منطقه 
خاورمیانه موفق به اخذ گواهینامه NGO Benchmarking  از شرکت بازرسی بین المللی SGS شده و در سال 2016 در هفتمین ممیزی این 

شرکت، رتبه چهارم در بین 299 سازمان غیردولتی در جهان را کسب کرده است.
دریافت نشان شایسته ملي در سال 1395 توسط محک که ارزیابي آن بر مبناي اولین استاندارد تدوین شده توسط شوراي عالي استاندارد 
ایران بر مبناي مدل TQM و مبتني بر رضایتمندي مشتري، تطابق با محیط زیست و کیفیت صورت گرفت، نشان از انطباق عملکرد این سازمان 

مردم نهاد با استانداردهاي ملي و بین المللي دارد. 
و  درماني  استانداردهاي  اساس  بر  در سراسر کشور  آنکولوژی کودک  و  دارای بخش خون  بیمارستان هاي  در  یکسان سازي خدمات حمایتي 
حمایتي جامع و یکپارچه و حرکت به سوي درمان چند تخصصي را از برنامه های استراتژیک 1400-1396 محک است و این سازمان معتقد است 
که کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها، شایسته برخورداري از خدمات درماني و رفاهي استاندارد در سطح بین المللي هستند، بنابراین 

آرزوهایمان براي ارائه بهترین حمایت ها همواره تداوم دارد و رشد مي کند. 
محک این روز را به همه کسانی که برای دستیابی به باالترین سطح کیفیت و انطباق فعالیت های خود با روش های استاندارد تالش می کنند، 

تبریک گفت.



اخبار 8
ششمین نشست مشترک خیریه های شبکه ملی سرطان

ششمین نشست مشترک شبکه ملی سرطان با حضور 
وزیر  اجتماعی  معاون  ایازی  هادی  سیدمحمد  دکتر 
و  خیرین  مدیرکل  نصیری  محمد  دکتر  بهداشت، 
مؤسسات خیریه سالمت، دکتر مصطفی جمالی مدیرکل 
سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، 
دکتر علی قنبری مطلق رئیس اداره پیشگری از سرطان 
انجمن  رئیس  ابوالقاسمی  حسن  دکتر  بهداشت،  وزارت 
خون و سرطان کودکان ایران و اعضای خیریه های فعال 
10 مرداد 1396 در دانشگاه  حوزه سرطان روز سه شنبه 

علوم پزشکی ایران برگزار شد.
 در این مراسم که به موضوع تعریف ماهیت شبکه ملی 
اختصاص  مدیره  هیأت  عملکرد  گزارش  ارائه  و  سرطان 
در  فعال  خیریه های  مالیاتی  و  دارویی  مشکالت  داشت، 

حوزه سرطان مطرح گردید.

پرداخت هزینه داروهای تک نسخه ای توسط سازمان های 
مردم نهاد

دکتر ذوالفقار تقویان، مشاور سازمان غذا و دارو با توجه به پرتکرار 
»با  گفت:  این باره  در  تک نسخه ای،  داروهای  درخصوص  سؤال  بودن 
توجه به تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت رفاه لیست داروهای مشمول بیمه مشخص و پزشکان 
موظف هستند براساس این لیست برای بیماران خود نسخه بنویسند.«

پروتکل  این  براساس  داروی صعب العالج  قیمت  اینکه  بیان  با   وی 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: »امیدواریم از ماه آینده 
سازمان های مردم نهاد با بیماران دارای داروی تک نسخه ای مواجه نشوند 
چرا که طبق قانون، تجویز داروی تک نسخه  ای تخلف بوده و در صورت 

ارجاع نسخه به نظام پزشکی، با پزشک متخلف برخورد می گردد.«
دکتر ابوالقاسمی، رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران نیز 
داروهای تک  کاهش  منجربه  پزشکان  به  آموزش  اینکه  بر  تأکید  با 
نسخه ای می شود گفت: »در جهان داروهای مناسب تر و کم هزینه تر 
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تحت پوشش بیمه قرار می گیرند چرا که داروهای خاص برای درمان 

با هزینه بسیار باالیی تولید می شوند.«

تقّدم حمایت از بیمار بر توسعه زیرساخت های نظام سالمت
بهداشت،  وزیر  اجتماعی  معاون  ایازی،  سیدمحمدهادی  دکتر   
ابالغیه  با  آنکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان 
بیمارستان ها  برای  مشکالتی  خیریه  بیمارستان های  تعرفه  موجود 
مقطعی  در  خیریه  بیمارستان های  »تعرفه  گفت:  می  شود،  ایجاد 
تعرفه دولتی بود و پس از آن تعرفه خصوصی شد. براساس مصوبه 
امسال، تعرفه بیمارستان های خیریه برمبنای تعرفه نهادهای عمومی 
و بیمارستان های دولتی غیر وزارت بهداشت مانند بیمارستان وزارت 

نفت و نیروهای مسلح است.«
 وی افزود: »از آنجایی که بیمارستان محک از هیچ بیماری وجهی 
این  در  مشکلی  است،  خیریه  واقعی  مفهوم  به  و  نمی کند  دریافت 
زمینه ندارد اما در این زمینه با برخی بیمارستان ها با مشکل مواجه 

هستیم.«
 ایازی با توضیح آنکه برای پیگیری مبحث بیمارستان خیریه باید 
حضور خّیرین را در نظر گرفت ادامه داد: »پول خّیرین صرف توسعه 
زیرساخت های نظام سالمت می شود. یعنی با پول خیرین بیمارستانی 
ساخته می شود که با تعرفه خصوصی از بیمار وجه دریافت می کند. 
بیمار  برای  مشکلی  می شود  استفاده  تکمیلی  بیمه  از  که  آنجایی 
ایجاد نمی شود اما آنجایی که باید از بیمار وجهی دریافت شود قطعاً 

مشکل ساز خواهد بود.«
اداره  نحوه  باید  اینکه  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون 
و  ارومیه  در  امید  تهران،  در  محک  چون  خیریه ای  بیمارستان های 
باید  رضا در مشهد بررسی شود گفت: »شبکه شورای ملی سرطان 
می توان  کاری  و  ساز  چه  با  اینکه  بر  مبنی  را  خود  پیشنهادهای 
کمک های خّیرین را به جای توسعه زیرساخت های نظام سالمت، به 

سمت حمایت از بیمار سوق داد به وزارت بهداشت ارائه دهد.«
 ایازی محدودیت های منابع مالی را دلیلی بر ادامه همراهی خّیرین 
جهت توسعه زیرساخت ها دانست و گفت: »اولویت آن است که اگر 
بیمار به بیمارستان مراجعه کرده و پولی برای درمان ندارد از درمان 
محروم نشود. باید بدانیم که بیمارستان هایی چون محک در تهران، 

انجام  را  کار  این  سازکاری  چه  با  مشهد  در  رضا  و  ارومیه  در  امید 
می دهند؟ این ساز و کار تعریف و به عنوان یک الگو و مبنا معرفی 
شود تا حداقل هزینه در توسعه زیرساخت ها و حداکثر هزینه را در 

حمایت بیماران داشته باشیم.«
واگذاری   1396 سال  برنامه  در  »مجلس  گفت:  پایان  در  ایازی   
10 درصد از مراکز وزارت بهداشت را به بخش خصوصی و خیریه ها 
در  خیرین  همراهی  می توان  هم  طریق  این  از  است.  کرده  تصویب 

حمایت از بیماران را افزایش داد.«

توسعه  در  خیرخواهانه  کمک های  اثربخشی  افزایش 
سامانه های درمانی

 در حاشیه این مراسم، آراسب احمدیان، مدیرعامل محک با بیان 
اینکه براساس آمار وزارت بهداشت هزینه اداره 2 سال یک بیمارستان 
برابر با ساخت آن است گفت: »تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان 
کودک ایران، فقط با حمایت نیکوکاران دهمین سال فعالیت خود را 

پشت سر می گذارد.«
تجهیز  و  ساخت  هزینه های  تأمین  کنار  در  »خّیرین  افزود:  وی   
بیمارستا ن ها باید به تأمین هزینه اداره آنها نیز توجه کرده و از این 
طریق اثربخشی کمک های خیرخواهانه در توسعه سامانه های درمانی 

را افزایش دهند.«
احمدیان با اشاره به گفته های دکتر ایازی در پایان گفت: »توجه 
به این نکته بسیار مهم است که ساختمان و تجهیزات بدون وجود 
نیروهای متخصص و کارآمد قادر به ارائه خدمات به بیماران نخواهد 

بود.«
همچنین در این نشست دکتر ذوالفقار تقویان، مشاور سازمان غذا 
و دارو و همچنین صالحی نماینده امور مالیاتی حضور داشتند و به 
سواالت مؤسسات مردم نهاد حوزه سرطان درباره مبحث دارو و مالیات 
پاسخ دادند و در زمینه بررسی پاره ای از موارد قول همکاری با شبکه 

ملی سازمان های مردم نهاد حوزه سرطان داده شد.



اخبار 10
پزشکان، همراهان همیشگی کودکان محک

بهره مندی از دانش های روز است که یک پزشک خوب را می سازد.«
آل بویه بیمار را ارزشمندترین امانت نزد یک پزشک دانست که باید 
با صبر و تخصص برای او درمان توأم با آرامش ایجاد کرد. وی با بیان 
اینکه پزشکان محک این روش و منش را از پرفسور وثوق آموخته اند 
افزود: »پزشکان محک باید اعتماد بیمار و جامعه را جلب نمایند و تا به 

امروز در این مسیر موفق عمل کرده اند.«

توجه به منزلت و تخصص در درمان کودکان محک
در ادامه سعیده قدس، بنیانگذار محک، با بیان آنکه یکپارچه سازی 
خدمات درمانی و حمایتی برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان 
در سراسر کشور در برنامه استراتژیک 1400-1396 محک قرار گرفته 
است گفت: »هیچ حرفه دیگری چون پزشکی با اخالق، معرفت شناسی 
و دوستی عجین نشده است. با اتکاء به همین ویژگی پزشکان است که 
محک زمینه یک تغییر بزرگ را در میان کادر درمانی فراهم کرده است 
تا روش درمان کودکان مبتال به سرطان در نهایت منزلت و تخصص و با 
همراهی گروه خدمات حمایتی تدوین شود و برای آیندگان باقی بماند.«

مراسم بزرگداشت روز پزشک به پاس همراهی پزشکان با کودکان 
مبتال به سرطان در محک برگزار شد. 

در این مراسم که در دهمین سال فعالیت بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودک برگزار شد، یکی از کودکان بهبودیافته محک، نشان روز 
پزشک را به متخصصان این حوزه اهدا کرد. مونا که دانشجوی ترم آخر 
مهندسی شیمی است، در نظر دارد تا موضوع پایان نامه خود را به تحقیق 
درخصوص داروی سرطان اختصاص دهد و تحصیالت عالیه خود را در 

رشته »شیمی دارویی« ادامه دهد.

دانش آموختگان پرفسور وثوق در بیمارستان محک
دکتر مردآویژ آل بویه، فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان و 
رئیس هیأت امناء محک در این مراسم گفت: »پزشکان در جامعه ایرانی 
ارزش خاصی دارند چرا که همواره در مسیر خدمت به هم میهنانشان 

حرکت می کنند.«
وی پزشک شدن را دارای مراحل و سختی های بسیاری دانست و 
افزود: »پزشک بودن فقط به اسم نیست بلکه رفتار خوش با بیمار و 
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بهترین درمان برای بیمار
رئیس  و  کودکان  سرطان  و  خون  متخصص  مهرور،  عظیم  دکتر 
بیمارستان محک نیز در این مراسم درخصوص شرایط موفقیت یک 
ثروت  »علم،  می کند گفت:  فعالیت  آن  در  که  بیمارستانی  و  پزشک 
و تجهیزات به تنهایی بیمار را درمان نمی کند بلکه همراهی پزشکان 
مددکاران  و  روان شناسان  کنار  در  گروهی  کار  بر  تکیه  و  یکدیگر  با 
اجتماعی است که می تواند بهترین درمان را برای یک بیمار رقم بزند.«
اعتماد  زمینه  یکدیگر  با  پزشکان  حرکت  و  »همراهی  افزود:  وی 
مردم را فراهم کرده و باعث می شود بیمارستانی چون محک بتواند 

تنها با اتکاء به نیکوکاران اداره شود.«

حرکت بیمارستان محک در مسیر خودکفایی
»پزشکان  گفت:  پزشک  روز  تبریک  ضمن  نیز  محک  مدیرعامل 
دارند  به سرطان  بهبودی کودکان مبتال  و  نقش بی بدیلی در درمان 
لذا همکاری با این گروه از متخصصان افتخاری برای مؤسسه خیریه 

محک است.«
وی با بیان اینکه بیمارستان محک قادر است 70 درصد هزینه های 
خود را تأمین نماید و 30 درصد دیگر هزینه ها  نیز  توسط خیریه 
برنامه  راستای  در  حرکت  با  »امیدواریم  افزود:  می شود  پرداخت 
و  مؤسسه  فعالیت های  در  تغییرات  ایجاد  و  استراتژیک1396-1400 
بیمارستان محک زمینه ارائه هر چه بهتر خدمات را به کودکان مبتال به 

سرطان فراهم آوریم.«

تقدیر از پزشکان خون و آنکولوژی کودک در تهران
به  بهبودیافته  کودکان  پزشک،  روز  مراسم  از  دیگری  بخش  در 
دارای  بیمارستان های  به  پیشکسوت  داوطلبان  و  مددکاران  همراه 
پزشکان  به  نشان  اهدای  با  و  رفتند  تهران  آنکولوژی  و  بخش خون 
همکار محک، از آنها قدردانی کردند. در این دیدار فرزندان بهبودیافته 
محک ابراز امیدواری کردند که با همراهی پزشکان هر روز به تعداد 

کودکان بهبودیافته از سرطان افزوده شود.
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گفتگو با مدیر خدمات حمایتی و مدیر امور شهرستان ها:
نگاه به آینده خدمات حمایتی محک در سراسر ایران

خدمات حمایتی محک در این باره می گوید: »پس از تأسیس بیمارستان 
محک، حمایت از کودکان مبتال به سرطان در سایر بیمارستان ها جزو 
اجتماعی  مددکاران  تا جایی که  گرفت  قرار  سازمان  این  دغدغه های 
دارای  بیمارستان های  اجتماعی همه  مددکار  را  محک همواره خود 

بخش خون و آنکولوژی کودک در سراسر کشور می دانند.«

کاهش حضور خانواده ها در تهران
ایده شکل گیری محک به ابتالی فرزند بنیانگذار این سازمان به سرطان 
و روند درمان او برمی گردد. در مسیر درمان، سعیده قدس با مرکزی در 
کشور آلمان آشنا شد که از والدین کودکان مبتال به سرطان حمایت 
می کرد و می کوشید تا شالوده زندگی یک خانواده با ابتال به سرطان یکی 
از اعضا از بین نرود. در همان سال های ابتدای فعالیت، محک با دغدغه 
سکونت کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان که از سایر شهر ها برای 
درمان فرزندانشان و یا طی کردن دوره های پس از بهبودی ملزم به اقامت 
در تهران بودند روبرو شد. همین موضوع باعث ایجاد اقامتگاه محک شد 

محک در برنامه راهبردی )استراتژیک( 1400-1396 به یکی از مهم ترین 
چالش های خود پرداخته است و در نظر دارد در این دوره به یکپارچه سازی 
خدمات حمایتی به کودکان مبتال به سرطان در سراسر کشور جامة عمل 
بپوشاند. لذا تالش می کند تمامی حمایت های الزم اعم از دارویی و درمانی، 
روانی، رفاهی، بهداشتی، معنوی و آموزشی را با کیفیت یکسان مطابق با 
استانداردهای بین المللی در کلیه بیمارستان های دولتی - دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان در سراسر کشور فراهم سازد. 
آنچه در ادامه می آید گزارشی از تالش خدمات حمایتی محک جهت 

دستیابی به اهداف این برنامه است.

همراهی مددکاران اجتماعی با کودکان محک
محک فعالیتش را سال 1370 از ساختمانی در منطقه چیذر شروع 
کرده است. از همان سال ها مددکاران داوطلب در بیمارستان های تهران 
که کودکان مبتال به سرطان بستری بودند، حضور می یافتند و تالش 
از هزینه های  توّجه کنند و بخشی  به دغدغه خانواده ها  تا  می کردند 
درمان فرزندشان را تأمین کنند. آن زمان محک مؤسسه کوچکی بود 
که تنها در 7 بیمارستان در تهران )شهدا، مفید، علی اصغر، مرکز طبی، 
امام خمینی)ره(، انستیتو کانسر، بهرامی( حضور داشت و اعضای اولیه 
بیمارستان فوق تخصصی سرطان  آرزوی ساخت یک  سازمان همواره 
کودک و حضور در بیمارستان های سراسر کشور را در سر می پروراندند. 
آرزویی که این روزها با همت نیکوکاران ایران زمین محقق شده است و 
داوطلبان بخش مددکاری اجتماعی محک در بیمارستان های دولتی و 
دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در سراسر کشور حضور 
دارند تا با پرداخت هزینه درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده آنها، درمان هیچ کودکی به دلیل فقر و سایر مشکالتی که 

خانواده ها در روند درمان با آن مواجه می شوند، نیمه کاره رها نشود. 
تا پایان سال 1395 بیش از 27 هزار کودک مبتال به سرطان تحت 
آنها تحت  از  نفر  از 16 هزار  بیش  قرار گرفته اند که  حمایت محک 
درمان هستند و مددکاران اجتماعی محک در اقصی نقاط کشور برای 
رسیدن آنها به روزهای سالمتی تالش می کنند. بهناز آسنگری، مدیر 
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تا کیفیت زندگی خانواده  هایی که از خانه شان دور هستند مورد توجه قرار 
گیرد. شیرین صدیق نژاد مدیر امور شهرستان های محک با بیان اینکه 
داوطلبان مددکاری محک در همه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
سراسر کشور که بخش خون و آنکولوژی کودک دارد حضور دارند، گفت: 
»این امر میزان حضور خانواده ها در تهران را از 55 درصد به 35 درصد 
کاهش داده است. موضوعی که از نظر کارشناسان واحد خدمات حمایتی 
بسیار مهم است. در شرایطی که خدمات درمانی یکسانی در سراسر 
کشور به کودکان مبتال به سرطان ارائه می شود، درمان در نزدیکی محل 
سکونت، آرامش بیشتری برای خانواده ها و به خصوص خواهر و برادر 

کودک بیمار به همراه دارد.«
آسنگری نیز با بیان اینکه یکپارچه سازی خدمات حمایتی در سراسر 
ایران در برنامه استراتژیک 1400-1396 محک قرار گرفته است گفت: 
»اجرای این برنامه هزینه جابجایی خانواده ها را کمتر می کند. در اینجا 
منظور صرفاً هزینه رفت وآمد نیست، بلکه هزینه ای است که هر خانواده 
برای حضور سرپرست خود که معموالً پدران خانواده هستند پرداخت 

می کند؛ هزینه هایی چون رها کردن کار، بی سامانی سایر کودکان خانواده 
و خطرات رفت و آمد.«

گسترش خدمات حمایتی در سراسر ایران
از همان روزهای آغاز فعالیت محک، اعضای اولیه سازمان دریافتند 
که مهمترین مشکل خانواده های کودکان مبتال به سرطان، هزینه های 
درمان و حمایت های روانی است. به همین منظور از طرفی با برگزاری 
بازارهای خیریه و برنامه هاي هنري به جمع آوری کمک های مردمی 
که  تهران  بیمارستان های  در  حضور  با  دیگر  طرف  از  و  پرداختند 
کودکان مبتال به سرطان بستری بودند، در بهبود وضعّیت اقتصادی 
خانواده هایشان تالش کردند. صدیق نژاد با بیان اینکه در ِهَرم سلسله  
چون  زیستی  نیازهای  به  سطح  ا ساسی ترین  مازلو،  نیازهای  مراتب 
خوراک اختصاص دارد و محک ضمن توجه به مسأله کرامت انسانی 
در نظر دارد به سایر سطوح هرم مازلو نیز توجه کند،  گفت: »محک 
به  نیازهای اصلی کودکان مبتال  تا  از سال 1370 تالش کرده است 
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سرطان تأمین شود. نیازهای کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان 
به هرم مازلو شباهت دارد. در حال حاضر محک با تأمین هزینه های مالی 
توانسته است سطح نیازهای اساسی هرم مازلو را پوشش دهد. همچنین 
با حضور در برخی بیمارستان های دارای بخش خون و آنکولوژی کودک 
نیز شرایط روانی کودکان را بهبود بخشیده  است. در حال حاضر، واحد 
خدمات حمایتی محک به فکر پوشش تمامی هرم مازلو برای کودکان در 

سراسر ایران است. 
به  مبتال  کودکان  زندگی  کیفیت  ارتقاء  به  توجه  نیز  آسنگری 
سرطان را از اصول حاکم بر بیانیه چشم انداز می داند و می گوید: »در 
محک تالش می شود تا حمایت های الزم از کودک مبتال به سرطان 
بسته حمایتی  اساس 42  بر همین  پذیرد.  ایشان صورت  و خانواده 
در بیمارستان محک تعریف شده است که شامل مواردی چون ارائه 
خدمات روان شناسی و مددکاری اجتماعی، استقرار در اقامتگاه، ترالی 
کتاب1، اهدای اقالم مورد نیاز، مدرسه مجازی و... می شود. امیدواریم 
در پایان برنامه استراتژیک سوم تمام بسته های حمایتی محک را در 
آنکولوژی  و  خون  بخش  دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بیمارستان های 

کودک در سراسر کشور مستقر سازیم.«

ضرورت توجه به درمان چندتخصصی برای کودکان مبتال 
به سرطان

محک از سال 1386 و پس از راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودک، از همراهی روان شناسان و مددکاران اجتماعی با کادر 
درمانی بهره مند بوده است و با ارائه درمان چندتخصصی به کودکان 
مبتال به سرطان، کیفیت زندگی آنها را ارتقاء بخشیده است. آسنگری 
در این باره می گوید: »لزوم حضور مددکار اجتماعی و روان شناس در 
کنار کادر درمانی در همه بیمارستان ها احساس می شود تا جایی که 

اهمیت این موضوع از سوی پزشکان نیز مطرح شده است.«
وی با تأکید بر اینکه وظایف مددکاران اجتماعی بسیار فراتر از پوشش 
هزینه های بیمار است می گوید: »مددکار اجتماعی همراه خانواده است و 
بحران را شناسایی می کند. در استاندارد جهانی، بیمار پس از پذیرش به 
مددکار اجتماعی معرفی می شود و اوست که بخش های مختلف بیمارستان  

را به بیمار نشان می دهد و او را با هم اتاقی هایش آشنا می سازد. مددکار 
اجتماعی به بیمار می آموزد که در موقعیت هاِی مختلف چه واکنشی داشته 
باشد. اوست که نیاز بیمار را شناسایی کرده و به روان شناس یا روان پزشک 
ارجاع می دهد. در واقع گسترة فعالیت های مددکاران اجتماعی بسیار زیاد 
است. تالش محک آن است که مددکاران اجتماعی و روان شناسان موظف 
را با این ویژگی در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و 
آنکولوژی کودک در سراسر کشور مستقر سازد. البته داوطلبان مددکاری 

در حال حاضر در این بیمارستان ها حضور دارند.«

توانمندسازی مؤسسات خیریة همکار در سایر شهرها
از  حمایت  خیریه  مؤسسه  با  تفاهم نامه ای  انعقاد  اساس  بر  محک 
مؤسسه  و  خراسان  در  رضوی  خراسان  سرطان  به  مبتال  کودکان 
در 5 سال  این مؤسسات  توانمندسازی  به  اصفهان،  در  خیریه کساء 
اقدام کرده است. صدیق نژاد درخصوص هماهنگی برنامة راهُبردی با 
توانمندسازی مؤسسات خیریه می گوید: »مؤسسات توانمندسازی شده 
بایستی استانداردهای محک در حوزه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به 
کودکان مبتال به سرطان را رعایت کنند. هدف آن است که حمایت های 
ایشان صورت گیرد.  به سرطان و خانواده  از کودکان مبتال  یکپارچه 
ممکن است مؤسسه توانمندشده ای این حمایت های یکسان را تأمین 
نماید و یا در برخی گزینه های یکپارچه سازی، از محک کمک بگیرد.«

پیش به سوی 1400 با خدماتی یکپارچه در سراسر کشور
محک پس از 26 سال فعالیت مستمر، امروز می تواند با اطمینان بگوید 
که در سایه حمایت های صورت گرفته هیچ کودکی از فقر و ناتوانی در 
پرداخت هزینه درمان، فوت نخواهد کرد. این سازمان امیدوار است با 
پیاده سازی برنامه استراتژیک یکپارچه سازی خدمات حمایتی در سراسر 
کشور و توجه به درمان چندتخصصی، زمینه ای را فراهم آورد تا کودکان 
مبتال به سرطانی کمتری برای ادامه درمان به تهران آمده و دور از اعضای 
خانواده خود باشند و محک بتواند با اطمینان بگوید که به همه آنها و 
خانواده هایشان در بیمارستان های دارای بخش خون و آنکولوژی دولتی و 

دانشگاهی در سراسر کشور خدمات حمایتی یکسانی ارائه می شود.

1. ترالی یا چرخ حمل، چرخی است که برای حمل دارو استفاده می شود.
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پیوند هنر و نیکوکاری در افتتاحیه جشنواره آیینی - سنتی

در  ایران  اصـالت  و  فـرهنگ  ریـشه  بـنیانگذار محک: 
نمایش های آیینی است 

برنامه با سخنرانی بنیانگذار محک آغاز شد. مادری که بیست  و پنج 
سال پیش قدم در راهی نهاد که باعث روشن ماندن چراغ امید در خانه 
بسیاری از خانواده های این سرزمین شد.  راهی که هنوز تا رسیدن به 
جهانی بدون سرطان پر از فراز و نشیب هایی است که بی جان پناه مهر و 
عشق نیکوکاران طی نخواهد شد. سعیده قدس ضمن ابراز خرسندی 
از برگزاری مراسم افتتاحیه در محک گفت: »تجربه برگزاری چنین 
رویدادهای هنری در محک که ریشه در فرهنگ و اصالت سرزمین مان 
دارد به این سازمان در حمایت از فرزندانش نیرو می دهد تا دست به 
دست یکدیگر دهیم و  زیر آسمان آبی ایران زمین از تمام کودکان 

مبتال به سرطان حمایت کنیم.«  
با  که  خود  کودکی  شیرین  روزهایی  خاطرات  یادآوری  با  قدس 
نمایش های سیاه بازی گره خورده بود، گفت: »در برابر تمام هنرمندانی 
تا   می  دهند  ترویج  را  فرهنگی  عظیم  میراث  این  حرفه شان  با  که 

هیاهویی سرشار از عشق و مهربانی فضا را پرکرده بود. بادکنک های 
رنگی خبر از جشن و سرور را از این سو به آن سوی سالن می کشاندند. 
پدران و مادرانی که اطالعی از اتفاق در حال وقوع نداشتند از یکدیگر 
نوروز  عمو  است  مانده  نو  به سال  ماهی  که چند  می پرسیدند حال 
اینجا چه می کند؟ بی خبر از آنکه زیر این سقف، هر روز نوروزی است 
برای جوانه و شکوفه زدن نوگل های زندگیشان. این بار نیز متولیان 
جشنواره آئینی - سنتی گردهم جمع شده اند تا افتتاحیه هجدهمین 
دوره جشنواره را در محک برگزار کرده و بذر امید و شادی را در دل 

کودکان مبتال به سرطان و خانواده  ایشان بکارند.
از  نمادینی  طرح  که  کوچکی  پرچم های  و  رنگی  بادکنک های 
نمایش آیینی و سنتی بر روی آن نقش بسته بود در میان کودکان 
تقسیم می شد و آنها با شور و هیجان بسیار، از سویی به سوی دیگر 
می رفتند. همه آمده بودند؛ از کودکان بهبودیافته تا کودکانی که در 

اقامتگاه محک حضور داشتند. 
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اصالت مان را حفظ کنیم ادای احترام می کنم و امیدوارم با آموزش 
به جوانان عالقه مند به هنر سیاه بازی و با دمیده شدن روح هنر در 

رگ های آنها و لمس ظرافت رفتار هنری، این مسیر ادامه یابد.«

فتحعلی بیگی: حاصل هنر و تئاتر انسانیت است
پیوند  انسان ها  آالم  و  درد  کاهش  با  همواره  هنر  وجودی  گوهر 
ارزشمندترین  که  هنر ی شان  جان مایه  با  هنرمندان  و  است   خورده 
سرمایه شان است، همواره محک را در بیش از ربع قرن فعالیت خود 
در مسیر ارائه خدمات درمانی و حمایتی به فرزندانش یاری داده  اند. 
داوود فتحعلی بیگی، دبیر هجدهمین جشنواره آیینی - سنتی که برای 
دومین بار است که افتتاحیه جشنواره را از محک آغاز کرده  است از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود. وی گفت: »محک یکی از درهای بهشت است 
که فرصت انجام فعالیت  خیرخواهانه را برای هنرمندان فراهم می کند.«

انسانیت  جز  حاصلی  تئاتر  و  هنر  ما  »برای  افزود:  بیگی  فتحعلی 
همه  و  نباشد  خاکی  کره  بر  بیماری  هیچ  که  روزی  امید  به  ندارد. 

انسان ها در صحت و سالمت کامل به سر ببرند.«
همه  آنکه  به  اشاره  با  نیز  مراسم  این  حاشیه  در  بیگی  فتحعلی 
از هنر و هنرمند  آنچه  انسانیت اوست و  به  ارزش های یک هنرمند 
رو  این  »از  گفت:  است  نوع دوستی  و  محبت  رأفت،  می رود،  انتظار 
برگزاری افتتاحیه هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی - سنتی با 
هدف تقسیم شادی با کودکان محک و خانواده های آنها بوده است. 
فشارهای  که  چرا  بودیم  هم  سازمان  این  کارکنان  فکر  به  ما  البته 
به موضوع  برای پزشکان و کارکنان محیط هایی که  روحی بسیاری 
بیماری های سختی چون سرطان می پردازند،  درمان آن هم درمان 
وجود دارد و به همین علت الزم است فضاهایی برای شاد کردن آنها 

ایجاد شود تا تأثیر روحی و روانی ویژه ای برایشان داشته باشد.«
مؤسسات  در  هنرمندان  حضور  اهمیت  بیان  با  ادامه  در  وی 
افراد  »هنرمندان،  گفت:  خیرخواهانه  اهداف  پیشبرد  برای  خیریه 
به همراه  را  تبلیغات  از  شناخته شده ای هستند و حضورشان موجی 
دارد. به همین علت هر چه قدر بیشتر بتوانند در مجامع عمومی و 

گزارش ویژه
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در  نسبت می توانند  به همان  باشند  داشته  مؤسسات خیریه حضور 
شناساندن این مراکز عام المنفعه و درمانی مؤثر باشند و کمک کنند 
تا مردم نسبت به فعالیت های این مراکز آگاه شده و برای انجام کار 
خیر و برداشتن قدمی نیک ترغیب و تشویق شوند. از این رو بسیار 
خوشحالم که فرصت برگزاری افتتاحیه هجدهمین دوره از جشنواره 
نمایش های آیینی - سنتی بار دیگر در محک فراهم شد تا بتوانیم 

قطره ای از دریای سختی ها را برطرف کنیم.«

فاطمه معتمدآریا: ضرورت شادی در مراحل درمان کودکان 
محک

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما و تلویزیون و از هنرمندانی است 
که همواره محک را در مسیر فعالیت خود همراهی کرده است. او که 
با حضور بر روی صحنه، شور و هیجان بسیاری در میان حضار ایجاد 
کرد، سخنانش را با شعری روحوضی شروع کرد و گفت: »نمایش های 
آیینی - سنتی شادی را به حیات و هستی می دهند. امیدوارم وجود 
همه کسانی که این سنت را زنده نگه می دارند سالم باشد و همواره 

تن شان سالمت.«
بیان  با  نیز  مراسم  این  حاشیه  در  ایران  سینمای  بانوی  سیمین 
آنکه برگزاری افتتاحیه جشنواره نمایش های آیینی - سنتی در محک 
یک ضرورت است تا شادی به محک، جایی که کودکان در حال طی 
کردن مراحل درمان هستند، آورده شود گفت: »امیدوارم که متولیان 
برگزاری این برنامه در محک سالمت باشند و هر سال شاهد برپایی 
باعث خوشحالی همه شود، در  استثنایی و شادی آور که  اتفاق  یک 

این سازمان باشیم.«
با  همراهی شان  و  هنرمندان  حضور  درخصوص  همچنین  وی 
این  انرژی بخش  اینکه  از  بیشتر  »هنرمندان  گفت:  محک  کودکان 
جمع باشند از این دست برنامه های شاد، انرژی می گیرند. شادی و 
سالمتی هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند. برای کودکان محک، شادی و 

سالمتی آرزو می کنم.«

جواد انصافی: همه پیام آوران نوروز شادی بخش هستند
شخصیت  داشت؛  اختصاص  نوروز  عمو  به  افتتاحیه  بعدی  برنامه 
اسطوره ای ایرانیان که هر جا که باشد، خبر از امید و زندگی و رویش 

می دهد. جواد انصافی با پوشش عمو نوروز به روی سن آمد و همراه با 
سایر هنرمندان باعث خنده و شادی حاضران در مراسم شد. او سپس 
به بخش های درمانی محک رفت و لبخند را به کودکان هدیه و به 
آنها یادآوری کرد که هیچ چیز حتی سرطان مانع کودکی آنها نیست.

جواد انصافی در حاشیه این رویداد گفت: »تمام تالش متولیان و 
دست اندرکاران جشنواره نمایش های آیینی - سنتی شاد کردن مردم 
با توجه  ایجاد فضایی شادی آور برای آنهاست. نمایش های صحنه  و 
به نوع مخاطبان و محتوای آنها، اجرای متفاوتی دارند، به طور مثال 
شده  دیده  تدارک  متفاوتی  اجراهای  خانواده ها  یا  دانشجویان  برای 
هستند،  بستری  بیمارستان  در  که  نیز  محک  کودکان  برای  است. 
اجرای حضوری را در نظر گرفتیم و تمام تالشمان را می کنیم تا آنها 

شاد و خوشحال باشند.«
محک در نظر دارد به منظور معرفی فرهنگ و سنت ایران زمین، 
افتتاحیه کنگره های بین المللی خود را به نمایش هایی آیینی و سنتی 
اختصاص دهد. انصافی با ابراز خرسندی از شکل گیری چنین رویدادی 
و  مراسم   قالب  در  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای  »برگزاری  گفت: 
برنامه های محک بسیار عالی است و موجب آشنایی مردم ایران و سایر 

کشورها با موضوعات فرهنگی خواهد شد.«
انصافی که خود با لباس عمو نوروز به محک آمده بود با بیان آنکه 
همه پیام آوران نوروز شادی بخش هستند، گفت: »چقدر خوب خواهد 
مردم  به  سنت ها  و  فرهنگ  این  محک  آتی  برنامه های  در  که  شد 

معرفی شود.«

مرضیه برومند: فضایی سرشار از آرامش و شادی با حضور 
هنرمندان ایجاد می شود

نه  و  کودکان محک  از خاطر  نه  که  نشدنی  فراموش  روز  این  در 
هم حضور  موش ها  مدرسه  خالق  شد،  نخواهد  پاک  هنرمند  یاوران 
داشت. مرضیه برومند بار دیگر با حضور خود در این مراسم نشان داد 
همراهی با کودکان محک یکی از دغدغه های زندگی اوست تا جایی 
که پس از اکران شهر موش های 2 با ُکُپل، ُکُپلَک و صورتی به مالقات 
کودکان محک آمد و شیرینی آن روزها را بر کام کودکان محک و 

خانواده های ایشان باقی گذاشت.
مرضیه برومند با ذکر خاطره ای از بازی در تئاتری همراه فتحعلی بیگی 
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روح  کند،  شادی  و  بخندد  بیشتر  جامعه  در  که  کسی  »هر  گفت: 

سالم تری دارد. امیدوارم این شادی همواره ادامه داشته باشد.«
برومند در حاشیه مراسم نیز گفت: »برگزاری جشنواره نمایش های 
یک  که  چرا  است  عالی  بسیار  محک  در  آن  آغاز  و  سنتی   - آیینی 
خانواده های  محک،  کودکان  می کند؛  دنبال  را  مشترک  دوگانه  هدف 
آنها، داوطلبان و کارکنان این سازمان که در این فضا کار می کنند به 
واسطه این جشنواره شاد شده و روحیه می گیرند. همچنین حضور مردم، 
هنرمندان و فرهنگیان در این مراسم فرصتی ایجاد می کند تا به کودکان 
محک بگوییم که تنها نیستند. از همین طریق است که می توانیم به این 
مؤسسه خیریه قوت قلب دهیم و در مسیر حمایت ها همراهش باشیم.«

برومند با بیان آنکه هر کسی با هر تخصص و توانی که دارد موظف 
است تا زکات داشته هایش را بپردازد گفت: »هنرمندان و فرهنگیان 
نیز از این امر مستثنی نیستند و حضورشان در این سازمان منحصر 
می دهد.  روحیه  محک  دست اندرکاران  و  بانیان  به  موفق،  فرِد  به 
با بازتاب فعالیت های این مؤسسه باعث آگاهی  هنرمندان می توانند 
و شناخت بیشتر مردم نسبت به مشکالت کودکان مبتال به سرطان 
خیریه  مؤسسه  این  برای  و  سالمتی  محک  کودکان  برای  شوند. 

موفقیت آرزو می کنم.«

به  زمین  ایران  و سنت  فرهنگ  انتقال  دهقان:  کیخسرو 
کودکان محک الزم است

و  داشت  ادامه  دیگری  از  پس  یکی  سنتی   - آیینی  نمایش های 
برای  میعاد گا هی  به  بار  دومین  برای  افتتاحیه هجدهمین جشنواره 
پیوند فرهنگ با نیکوکاری تبدیل شده بود. از دیگر نمایش های این 
روز، رقِص گروهی از رقصنده های آذری بود که بر روی سن آمدند 
این گروه  زده کردند.  را حیرت  نمایشی خود حاضران  با حرکات  و 
سری  هنرمندان  دیگر  همانند  سالن،  در  اجرا  از  پس  هنرمندان  از 
اجرا  برنامه  بستری  کودکان  برای  و  زدند  بیمارستان  بخش  های  به 
کرده و کمی از دوری از خانه و دلتنگی را از ذهن کودکان آذری و 

خانوادهایشان زدودند.
حضور  مراسم  این  در  که  ایرانی  شاهنامه پژوه  دهقان،  کیخسرو 
داشت، با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ و سنت های دیرین کشورمان 
به کودکان محک، در این باره گفت: »آغاز جشنواره و برپایی مراسم 

افتتاحیه در محک حرکت بسیار زیبایی بود و افتخاری است که در 
آن شرکت کردم. این فرهنگ همان طور که بنیانگذار محک هم گفت 
بایستی تحت هر شرایطی حفظ و به نسل هاِی آینده و جوانان منتقل 
شود. از تمام دست اندکاران و متخصصان ارجمند این مؤسسه خیریه 
سپاسگزارم که چنین حمایت و خدمتی به کودکان مبتال به سرطان 

و بشریت انجام می دهند.«

بابک برزویه: برنامه های هنری جامعه را نسبت به سرطان 
کودک آگاه می کنند

بابک برزویه، عکاس، بازیگر و کارگردان ایرانی نیز از دیگر هنرمندان 
حاضر در برنامه افتتاحیه جشنواره آیینی - سنتی بود و درخصوص اهمیت 
برگزاری رویدادهای فرهنگی در مؤسسات مردم نهادی چون محک گفت: 
»برگزاری این مراسم و سایر برنامه های هنری در محک فرصت معرفی 
فعالیت های این مؤسسه خیریه را به جامعه فراهم می کند. در حقیقت 
برپایی اینگونه برنامه های هنری در قالب نمایش های آیینی - سنتی برای 
اطالع  رسانی درخصوص سرطان کودک بسیار مهم است و محک را در 

مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان یاری می کند.«
رویدادهای  چنین  در  هنرمندان  »حضور  افزود:  ادامه  در  برزویه 
فرهنگی و هنری که در مؤسسات خیریه ای چون محک برگزار می شود 
بسیار مهم است چرا که جوامع از هنرمندان خود تأثیر پذیرند و هر 
چقدر مشارکت هنرمندان در این گونه مراسم بیشتر باشد جامعه و 
مردم از آن تأثیر بیشتری گرفته و نسبت به موضوع آگاهی بیشتری به 

دست می آورند.
بیان  برای  روشی  را  هنری  برنامه های  چنین  برگزاری  برزویه 
دغدغه های جامعه دانست و گفت: »امیدوارم روزی شاهد ریشه کن 
شدن بیماری  سرطان باشیم. این وظیفه هر هنرمندی است که در 

این خصوص اطالع رسانی کند.«
با اجرای نمایش  هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی - سنتی 
حسن کچل و سیب هایش به پایان رسید. نمایش بر طبق روال داستانی 
همیشگی )حسنی به مکتب نمی رفت ، وقتی می رفت جمعه می رفت( در 
حال اجرا بود با این تفاوت که در این نوبت حسنی، تنبلی و خوابیدن را 
کنار گذاشت و با سیب های معروفش پذیرای کودکان محک و حاضران 

در سالن شد تا نشان دهد هیچ کاری نشد ندارد.

گزارش ویژه



19 گزارش ویژه

یاری  یادآور  با محک  رویداد هنری  رحماندوست:  پیوند 
رساندن به کودکان مبتال به سرطان است

مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب های کودک و 
نوجوان که نوشته هایش نسل به نسل کودکان را همراهی  کرده است، 
و  آیینی - سنتی در محک  افتتاحیه جشنواره  برگزاری  درخصوص 
گفت:  محک  کودکان  برای  کچل  حسن   چون  نمایش هایی  برپایی 
»برگزاری چنین مراسمی در یک مؤسسه خیریه خارج از روش های 
عادی برگزاری برنامه های هنری بوده است. پیوند یک رویداد هنری با 
محک نه تنها یادآور فعالیت های این مؤسسه و ضرورت یاری رساندن 
به آن بلکه باعث شادی کودکان مبتال به سرطان است. از طرفی دیگر 
برنامه این سازمان برای معرفی فرهنگ و سنت ایران در مراسم این 
چنینی ایده بسیار خوبی است که می تواند محک امروز را به فرهنگ 

دیروز پیوند بزند.«
رحماندوست در خصوص حضور هنرمندان و همراهی آنها با کودکان 
محک گفت: »حضور هنرمندان و دیدار آنها با کودکان موجب خوشحالی 

و فراهم شدن خاطره ای شیرین برای آنها در مسیر درمانشان است.«

هادی مرزبان: معجزه در محک اتفاق می افتد
برپایی  تجربه  درباره  نیز  بازیگر  و  تئاتر  کارگردان  مرزبان،  هادی 
افتتاحیه جشنواره آیینی - سنتی در یک مؤسسه خیریه گفت: »از 
قبل با محک آشنایی داشتم و همواره به دوستانم پیشنهاد می کنم 
به جای خرید گل برای تبریک اجرای نمایش هایم از نمادهای تبریک 
محک استفاده کنند. زمانی که آقای فتحعلی بیگی، دبیر جشنواره 
از  در محک  مراسم  این  افتتاحیه  برای  - سنتی  آیینی  نمایش های 
من دعوت کردند با وجود مشغله کاری که داشتم، آمدم و از اینکه 
خوشحال  بسیار  دیدم،  برنامه  این  در  را  محک  بهبودیافته  کودکان 

شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم.«
حمایت  برای  تالش هایش  و  محک  عملکرد  »از  داد:  ادامه  وی 
نیکوکاران  امیدوارم  و  خرسندم  بسیار  سرطان  به  مبتال  کودکان  از 
بیشتری با این مؤسسه خیریه آشنا شوند و به آن یاری برسانند، چرا 



گزارش ویژه20

که معجزه ای در این سازمان اتفاق می افتد و این معجزه به دست همه 
ما و با همراهی و تالش بیشتر ممکن می شود.«

مرزبان افزود: »فعالیت کارکنان محک که پروانه وار برای کودکان 
تالش می کنند و جوانان داوطلبی که مشتاقانه در انجام فعالیت های 
این سازمان همکاری می کنند، برایم جالب است. امیدوارم محک در 

حمایت از کودکانش موفق باشد.«

هنگامه مفید: هنرمندان برای کودکان یک روز شاد ساختند
ولی  رسید  پایان  به  سالن  در  سنتی  و  آیینی  جشنواره  افتتاحیه 
مختلف  بخش های  به  آنها  نرسید.  پایان  به  هنرمندان  فعالیت 
بیمارستان و اقامتگاه محک رفتند تا با اجرای برنامه هایی، شادی را 
به دنیای کودکان مبتال به سرطان آورند. متولیان جشنواره با برپایی 
چادر و اجرای نمایش های خیمه شب بازی در اقامتگاه، با کودکان و 
خانواده هایی همراه شدند که برای انجام برخی مراحل درمانی خود 
به اسکان در تهران نیازمندند. نمایش خیمه شب بازی با نوای کمانچه 
همراه شد تا ساعات خوشی را برای کودکان و خانواده های ایشان رقم 

بزند و آرامش و گرمی خانه را به آنها هدیه کند. 
هنگامه مفید ترانه سرا، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاترهای عروسکی 
کودک و نوجوان که در مراسم افتتاحیه جشنواره آیینی - سنتی حضور 
داشت، درخصوص اهمیت برگزاری چنین برنامه هایی برای کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده های ایشان گفت: »تداوم برگزاری این جـشنواره 
شاد ی آور در کشورمان و افتتاح آن در یک مؤسسه خیریه بسیار زیباست.«
روزهای  در  که  نمایش هایی  از  گلچینی  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
جشنواره برای عموم نمایش داده می شود برای کودکان و به احترام 
فعالیت های محک افتخار آمیز است افزود: »هنرمندان با کودکان مبتال 

به سرطان همراه شدند تا یک روز شاد برای آنها بسازند.«
مفید افزود: »حضور هنرمندان که چهره های مردمی و دوست داشتنی 
دارند در این مراسم همراه با دیگر یاوران و نیکوکاران شادی برگزاری 

این مراسم را بیشتر کرد.«

هنرمندان، همراهان همیشگی کودکان محک
مدیرعامل محک با بیان آنکه مراسم افتتاحیه این جشنواره سال 
قرن  ربع  از  بیش  بود، گفت: »در  برگزار شده  نیز در محک   1394

فعالیت محک، این سازمان همواره از اندیشه و هنر فاخر هنرمندان 
بهره مند بوده و با اتکا به بال توانمند هنر و نیکوکاران این مرز و بوم 
در جهت حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان گام برداشته 
است. مراسم افتتاحیه جشنواره آئینی - سنتی نیز در همین راستا و 

با هدف شادی فرزندانمان در محک برگزار شده است.«
احمدیان با بیان آنکه برگزاری این جشنواره زمینه شناخت فرهنگ 
اصیل ایرانی را برای فرزندان محک فراهم کرده و کیفیت زندگی آنان 
را در دوران درمان ارتقا بخشیده، از هنرمندانی که محک را برای عمل 
به مـسئولیت اجتماعی خود انتخاب می کنند قـدردانی کرد و گفت: 
به دغدغه های جامعه است.  بنیادین هنر توجه  از رسالت های  »یکی 
باعث مباهات سازمان های مردم نهادی چون محک است که هنرمندان 
در  را  است  ایشان  اعتبار  و  هنر  همانا  که  داشته خود  ارزشمندترین 
آنها  انسان دوستانه به کار می برند. قدردان  از اهداف  راستای حمایت 
هستیم و امیدواریم با همراهی ایشان روزهای شادی را برای کودکان 

مبتال به سرطان فراهم آوریم.«

اجرای نمایش های آیینی - سنتی در طول جشنواره
هنرمندان آیینی - سنتی در دیگر روزهای جشنواره نیز به محک 
آمدند و با اجرای نمایش ها شادی را به اتاق های بیمارستان و اقامتگاه 
محک بردند و کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان را در روزهای 

درمانشان بهبود بخشیدند. 
برپایی خیمه شب بازی در اقامتگاه محک یکی از  برنامه های شاد و 
مفرحی بود که همه کودکان را از اتاق هایشان به البی اقامتگاه کشاند. 
آن  سنتی  موسیقی  و  مرشد  مبارک، صحبت های  بازی  خیمه شب 
چنان به دل بچه ها نشسته بود که با تمام وجود می خندیدند. در این 
نمایش سنتی، عروسک گردان چنان جانی به مبارک بخشیده بود که 
بعد از اتمام نمایش همه کودکان او را صدا می زدند و مطمئن بودند 
که جوابشان را می دهد. آنها که اصاًل دلشان نمی خواست این نمایش 
تمام شود از عموهای هنرمند این گروه  می پرسیدند دوباره کی به 

محک می آیند.

اجرای  آیین تََکم گردانی در بخش های بیمارستان
در یکی دیگر از روزهای جشنواره هنرمندان آذری زبان به محک 
و  تََکم گردانی  آیین  سنتی  و  ویژه  اجرای  با  آذری  گروه  این  آمدند. 
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رقص آذری، شادی را مهمان  اتاق های بستری کودکان محک کردند. 
همراه   به  آرزویی  خود  با  می رود  جا  هر  تََکم  تََکم گردانی،  در سنت 
آرزوی  سرطان  به  مبتال  کودکان  همه  برای  سقف  این  زیر  و  دارد 
سالمتی کرد. مادران و پدران نیز که از شادی فرزندانشان لبخند به 

لب داشتند همراه تکم برای سالمتی فرزندانشان دعا می کردند.

رقص  و موسیقی ُکردی مهمان کودکان
بعد از اجرای آذری روز دیگر محک با رقص و موسیقی ُکردی به 
دیار کردستان رفت. این گروه که لباس های ُکردی به تن داشتند  با 
موسیقی  محلی فرزندان محک را سر ذوق آوردند.  آنها در هر بخش 
آرزوی  برایشان  کردی  زبان  به  و  را  پرسیدند  کودکان  تک  تک  نام 
آنها  با  بودند  گروه  این  زبان  هم  که،  هم  کودکانی  سالمتی  کردند. 

همراه شدند و آهنگ های محلی خواندند.
حضور  با  وحدت  تاالر  در  نیز  جشنواره  این  اختتامیه  مراسم 

شادی  تصاویر  شامل  که  کلیپی  و  برگزار شد  عرصه  این  هنرمندان 
کودکان محک در روزهای حضور هنرمندان جشنواره آیینی - سنتی 
بود، نمایش داده شد. کلیپی که رسالت واقعی هنر یعنی کاستن از 

رنج و دغدغه انسان ها را  نشان می داد.

در محک کودکی ادامه دارد
این جشنواره که زمینه شناخت فرهنگ اصیل ایرانی را در جهت 
باال بردن کیفیت زندگی فرزندان محک فراهم کرد،  باعث شد تا آنان 
روزهای شادی را در طول درمان تجربه نمایند تا جایی که خاطرات 
امسال  و  سال 1394  در  افتتاحیه جشنواره  دوره  دو  هر  به  مربوط 
امیداریم  آنهاست.  مادران  و  پدران  کودکان،  محافل  نقل  همچنان 
روزی برسد که با همراهی همه هنرمندان ایران زمین جشن بهبودی 
جهانیان  به  را  سالمتی  پیام  و  برگزار  را  سرطان  به  مبتال  کودکان 

مخابره نماییم.
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دوباره زنگ مدرسه محک به صدا در آمد

خاطر درمان، در بیمارستان ها بستری و از کالس های درس دورمانده 
بودند حس می شد. تا اینکه پس از افتتاح بیمارستان محک، مطالعه بر 
این موضوع آغاز شد و در نهایت سال 91 فعالیت مدرسه محک آغاز 

شد. مدرسه ای حرفه ای و مطابق با اصول وزارت آموزش و پرورش. 
در مدرسه محک، خبری از تخته سیاه و سفید نیست. کالس همان اتاق 
استراحت کودک است و نیمکت همان تخت کودک. معلمان به کودک 

آموزش می دهند تا بیماری مانعی برای ارتقاء کیفی زندگی او نباشد.

معلم داوطلب چه کسی است؟
اوایل تأسیس مدرسه محک، معلمانی که به صورت رسمی به کار 
آموزش مشغول بودند، پس از تکمیل فرم داوطلبی می توانستند به 
کودکان مبتال به سرطان آموزش دهند. اما پس از مدتی گروه معلمان 
داوطلب با همفکری روان شناسان و مددکاران اجتماعی به این نتیجه 
رسیدند که به عالقه مندان تدریس، آموزش اصول اولیه روانشناسی و 
مددکاری دهند تا تدریس کودکان مبتال به سرطان را برعهده بگیرند. 
دوره   گذراندن  از  پس  کودکان،  به  درس ها  آموزش  برای  داوطلبان 

اول مهر  را می بندم و خیال می کنم دنیا در روز شنبه،  چشمانم 
1396 وارونه است. معلم ها به جای مدرسه به اتاق های دانش آموزان 
به  داشت  حال«  و  »حس  دانش آموز  اگر  و  می روند  بیمارستان  در 
و  ندارند  کارش  به  کاری  بود  کودک خسته  اگر  می دهند.  درس  او 
نهایتاً 45 دقیقه طول  ادامه دهد. کالس ها  تا به خوابش  می گذارند 
زمان،  کوتاه ترین  در  تا  می کند  را  تالشش  تمام  معلم  و  می کشد 
بیشترین میزان درس را در قالب شعر و داستان با چاشنی خنده و 
تفریح به کودک یاد دهد. معلم با وجودی که هیچ درآمدی از این 
تدریس ندارد شاد و خوشحال است و حتی ماه ها در صف انتظار قرار 

می گیرد تا معلم این دنیای وارونه شود. 
سرزمین  محک،  اینجا  نیست.  وارونه  دنیا  می کنم.  باز  را  چشمانم 
خرق عادت هاست. دنیایی عجیب ولی واقعی. دنیایی که در آن معلم ها، 

داوطلبانه به این سرزمین می آیند؛ درس می دهند و عشق می گیرند.

مدرسه محک راه اندازی شد
به  که  کودکانی  به  آموزش  خالی  جای  محک،  فعالیت  ابتدای  از 
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با  آگاهی  و  برای شیوه تدریس  را  بیمار«، آموزش های الزم  با  »کار 
محتوای کتاب ها می بینند و از همان روز به  عنوان معلم کودک مبتال 

به سرطان شناخته می شوند.
دارد.  داوطلب  معلمان  برای  بسیاری  اهمیت  تدریس،  در  خالقیت 
از شیوه هایی  استفاده  با  به سرطان همراه  مبتال  کودکان  به   آموزش 
چون استفاده از رنگ، بازی و آواز به هنر معلمان افزوده شده است. 
کار معلمان داوطلب تلفیق هنر، تدریس و عشق است. کودکان محک 
بیش از آن  که جایگاه علمی معلم را بسنجند، ارتباط او را مدنظر قرار 
می دهند، بنابراین معلم باید بتواند در وهله اول با کودک ارتباط برقرار 
کند. اگر کودکی نتواند با معلم خود ارتباط برقرار کند، معلم دیگری 
جایگزینش می شود، هر چقدر هم که آن معلم در تدریس متبحر باشد.

تدریس در محک چگونه است؟
کالس های محک تک نفره برگزار می شود و بر اساس نیاز هر کودک 
معلم در زمان خاصی به اتاق او می رود و در کنار تختش به او آموزش 
می دهد. هر داوطلب یک روز مشخص و درسی که توانایی ارائه آن 
بررسی بخش های مختلف  نفر مسئول  تعیین می کند. یک  دارد،  را 
بیمارستان است تا نیازهای درسی هر بخش را مشخص کند. براساس 
نیاز درسی، معلمان در محک حاضر می شوند. آموزش ها 45 دقیقه ای 
است و در صورتی که نیاز به امتحان کتبی از دانش آموز باشد، پس از 

هماهنگی با آموزش و پرورش آزمون انجام می شود. در حال حاضر و با 
توجه به این  که نمره های کیفی جایگزین نمره های کمی دانش آموزان 
با مدیران شرایط کودک و نحوه  از تماس  دبستان شده است، پس 

یادگیری توضیح داده شده و نمره مربوطه ثبت می شود.

کدام درس ها مهم ترند؟
کودکان  ندارد.  محدودیتی  سرطان  به  مبتال  کودکان  به  آموزش 
آموزش  برای  بخواهند.  داوطلب  معلم  درسی  هر  برای  می توانند 
درس های اختصاصی معلمان مدارس معروف تهران به سراغ کودکان 
می آیند. معلمان معتبری داوطلبانه و با دل و جان در محک حاضر 

می شوند تا بچه ها از درس و مدرسه عقب نمانند. 
اولیه  اصول  از  ریاضیات  و  نوشتن  خواندن،  آموزش  همه  این  با 

آموزش به کودکان مبتال به سرطان است. 

اینجا امید ادامه دارد
مورد  اصول  از  سرطان  به  مبتال  کودکان  زندگی  کیفیت  حفظ 
توجه محک است و بر همین اساس، معلمان داوطلب تالش می کنند 
از  و  کرده  دریافت  درمان  دوران  در  را  آموزش های الزم  تا کودکان 
دوستان خود در تحصیل عقب نمانند. کودکان باید بدانند که سرطان 

پایان زندگی نیست و در محک امید ادامه دارد.
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دسترسی به محک در فرودگاه های کشور
با توجه به اهمیت سهولت دسترسی نیکوکاران به محک برای کسب اطالعات و اهدای کمک های ارزشمندشان به کودکان مبتال  به سرطان، افزایش 
نقاط دسترسی و ایجاد سهولت بیشتر در فرآیند دریافت کمک های مردمی از اولویت های محک می باشد. در همین راستا با کمک  یاوران همیشگی محک 
در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به ویژه مجموعه دفتر وزارتی، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین پیگیری و ممارست داوطلبان و 
کارکنان، فرصت استقرار پیشخوان های محک در فرودگاه های بین المللی امام خمینی، مهرآباد و شیراز فراهم شده است و در حال حاضر امکان دسترسی 
مستقیم برای دریافت اطالعات و آشنایی با مؤسسه و همچنین اهدا کمک ها در این سه فرودگاه وجود دارد. با توجه به مساعدت های انجام شده روند استقرار 
پیشخوان های محک در بقیه فرودگاه های کشور نیز در حال پیگیری است که پیشاپیش از تمامی عوامل و مدیران مسئول صمیمانه قدردانی می نماییم. 

ضمن تشکر از همه یاوران و نیکوکاران که محک را در مسیر تحقق اهداف خود همواره یاری می دهند، وظیفه و تعهد خود می دانیم با استمرار 
کمک های نیکوکاران، خدمات مؤسسه به کودکان مبتال به سرطان را روز به روز بهبود بخشیم و سطح باالتری از خدمات درمانی و حمایتی را در 

اختیار کودکان و خانواده آنها قرار دهیم.
حمید خانی - مدیر بخش جلب مشارکت های مردمی

نشانی های پیشخوان های مستقر در فرودگاه های بین المللی:
- فرودگاه مهرآباد: ترمینال 4، جنب ورودی بازرسی خواهران 
- فرودگاه امام خمینی: ترمینال پروازهای خروجی، بال شرقی 

- فرودگاه شیراز: شیراز، سالن پروازهای خروجی ترمینال شهید دستغیب
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دلم قرص شد
دوره  اتمام  از  بعد  است.  چشمانم  جلوی  همیشه  روزها  آن 
کارشناسی در تهران، به کرمان برگشته بودم، شهر دوست داشتنی 
من که گرمای زمین و آسمان پر ستاره اش از قلب گرم و ذهن پر 
رمز و راز ساکنینش خبر می دهد. داوطلب انجمن حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان بودم. 2 سال بود که هر جمعه برای بازی درمانی و 
افضلی پور کرمان  بیمارستان  آنکولوژی  و  به بخش خون  قصه خوانی 
دلگیری جمعه ها  بودم؛  کرده  انتخاب  را  غروب های جمعه  می رفتم. 
اهالی  برای  را  این دلگیری  بودم و چون  با جاِن دل لمس کرده  را 
بیمارستان بیشتر می دیدم می خواستم نقشی هرچند کوچک در کم 
بیمارستان  تخت های  درگیر  کودکان  برای  حال  و  این حس  کردن 

داشته باشم.
آن روزها که در اوج ناامیدی بودم، از این کودکان یاد می گرفتم؛ 
مبتال  معصوم  کودکان  که  بود  یادگاری  امیدواری  مبارزه،  مقاومت، 
با  دادند.  به من هدیه  داوطلبانه،  فعالیت  از 2 سال  بعد  به سرطان 
کوله باری از امید مجدداً برای ادامه تحصیل به تهران آمدم. سخت در 
جستجوی کار بودم تا آگهی استخدام محک را در روزنامه دیدم. نام 
محک را به واسطه فعالیتم در کرمان شنیده بودم و مددکار داوطلبش 
فعاالن حوزه  به  ارادتی  بودم. عجیب  دیده  کرمان  بیمارستان  در  را 
سرطان کودک پیدا کرده بودم و مطمئن بودم که در محک پذیرفته 

خواهم شد نه به دلیل توانمندی، که به یاد آن غروب های جمعه!
و  شیرین  روزهای  می گذرد.  محک  در  حضورم  از  سال   4 امروز، 
پر امید و روزهای سخت را در کنار هم زیر سقف پر از عشق و امید 
محک تجربه کردم اما در تمام این مدت دغدغه ای ذهنم را مشغول 
کرده بود. اگرچه می دانستم تمامی کودکانی که در کرمان روند درمان 
را طی می کنند، تحت حمایت محک هستند اما هر بار مادری را در 
محک می دیدم که در لحظات بی قراری مددکار اجتماعی همراهش 
بود یا روانشناس آرامش می کرد، ناخودآگاه یاد مادران کودکان کرمان 
می افتادم. هر بار که جشن پر شور و حالی به مناسبت های مختلف 
بودند  هم  آنجا  کودکاِن  کاش  می گفتم  دلم  در  بود،  برپا  محک  در 
همکاران  و  می رفتم  بازی  اتاق های  به  که  بار  هر  می بردند.  لذت  و 
روان شناسی را می دیدم یاد حضورم در اتاق بازی کرمان می افتادم که 

چقدر نیازمند همراهی و نگاه تخصصی یک روان شناس بودیم.

تا اینکه ابتدای امسال محک وارد سومین برنامة راهبردی خودش 
نهایت هیجان زده شدم؛  بی  ر اهبردهای سازمان،  با  آشنایی  در  شد. 
تحقق آن ها در سال های آینده هدف و نیاز محک بود. همه مدیرانمان 
در تکاپو و مطالعه برای روش تحقق آن ها بودند. یکی از این برنامه ها، 
سراسر  در  محک  حمایتی  خدمات  عادالنه  توسعه  و  یکپارچه سازی 
کشور بود. دغدغه ای که 4 سال به جان من افتاده بود، سالیان زیادی 
در ذهن بنیان گذاران و مدیران سازمانم بود و امروز تالشی آغاز شده تا 
خدمات محک که سال هاست در شهرستان ها ارائه می شود با باالترین 
سطح کیفی خدمات، همچون بیمارستان محک همراه شود. بار دیگر 
به یاد غروب های جمعه افتادم و حضور و همراهی ام با خانواده بزرگ 
محک را شکرگزاری کردم. دلم قرص شد که در سال های آینده نه 
تنها در شهر پر از آرامش من که در سراسر ایرانمان، تمامی کودکان 
مبتال به سرطان و خانواده هایشان عالوه بر حمایت مالی حمایت های 

مددکاری و روان شناسی بیشتری خواهند شد.

نوشته یکی از کارکنان محک 
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چطور می توانم به صورت ماهانه به محک کمک کنم؟

یکی از مهم ترین روش های کمک به محک، عضویت است که می توانید با پرداخت ماهانه حداقل 1000 تومان به جمع اعضای محک بپیوندید. 
شما می توانید این مبلغ را ماهانه از طریق شماره حساب های محک، کدهای دستوری موبایل، خودپردازها و یا دفاتر محک پرداخت نمایید.  برای 

مشاهده تمامی روش های پرداخت عضویت به وب سایت محک به نشانی )www.mahak-charity.org( مراجعه نمایید. 
شرایط عضویت و ثبت نام در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک چیست؟

شرایط عضویت در این مرکز به شرح زیر است:
* فرد به صورت داوطلبانه و با تمایل شخصی اقدام به عضویت در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی نماید. * باید بین 18 تا 50 سن سال داشته 
باشد. * عدم سابقه بیماری بدخیم، بیماری های قلبی- عروقی و ریوی * عدم ابتال به بیماری خاص همچون ایدز و هپاتیت * نداشتن سابقه مصرف 

داروهای خاص از جمله انسولین و داروهای ضد فشارخون * عدم عضویت در سایر مراکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز.
برای ثبت نام در این مرکز در صورتی که شرایط اهداکنندگان را دارا هستید می توانید به بیمارستان محک مراجعه کنید یا از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 
8 تا 16 با شماره های 23501132 - 23501291 - 23501236 تماس بگیرید. ضمن اینکه شما می توانید با ارسال کد 400 به شماره 200023540 ، 
عضویت در بات تلگرام به نشانی telegram.me/MahakHLAbot و یا مراجعه به وب سایت محک www.mahak-charity.org برای اهدای 

سلول بنیادی داوطلب شوید.
آیا محک در تلگرام کانال دارد؟ نام کاربری آن چیست؟

بله. کانال رسمی تلگرام محک به نشانی )telegram.me/mahakcharitynews(  است که شما می توانید با عضویت در این کانال به جمع 
حامیان کودکان مبتال به سرطان بپیوندید. الزم به ذکر است این نشانی تنها کانال رسمی محک در تلگرام می باشد و سایر کانال های تلگرامی با 

نام محک ارتباطی با این مؤسسه خیریه ندارند.
درمان یاری چیست؟ چطور می توانم درمان یار محک باشم؟

درمان یار محک فردی است که هزینه های ماهانه دارو و درمان یک یا چند کودک مبتال به سرطان را تقبل می کند. با مراجعه به یکی از دفاتر 
محک در تهران و کرج که نشانی های آن در وب سایت محک )www.mahak-charity.org( قابل دسترسی می باشد، به صورت حضوری و یا 

تماس با شماره 23540-021 می توانید به جمع درمان یاران محک بپیوندید.
آیا محک در مشهد و اصفهان شعبه ای دارد؟

بر اساس مجوزهای فعالیت مؤسسه خیریه محک، این مؤسسه در سایر شهرها دفتر و یا شعبه ای ندارد. اما به منظور تسریع و تسهیل ارائه خدمات درماني 
و حمایتي به کودکان مبتال به سرطان و نیز مشارکت در توانمند سازی سازمان های همکار فعال در شهرستان ها با مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتال 

به سرطان خراسان و اصفهان )کساء( قرارداد دوجانبه امضا کرده است. شما می توانید برای همکاری با این مؤسسات به نشانی های زیر در ارتباط باشید: 
- مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان: مشهد، بلوار خیام، بلوار ارشاد، بین ارشاد 7 و 9، جنب بلوک 12 تلفن: 7679710 - 0513

- مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان اصفهان )کساء(: اصفهان، اتوبان خیام، حد فاصل خیابان میرزا طاهر و آتشگاه، نبش بن بست 40، 
ساختمان خیام، طبقه -3 شماره تماس: 031-37736546

الزم به ذکر است محک از همه کودکان مبتال به سرطان زیر 16 سال که در در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مراحل درمان را سپری 
می کنند، حمایت می کند. به منظور سهولت دسترسی کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان به خدمات محک، داوطلبان مددکاری محک 
در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی در محل و زمان های تعیین شده حضور دارند. براي دریافت آدرس مراکز 
مددکاري محک در بیمارستان  شهرستان ها به وبسایت محک قسمت پذیرش)mahak-charity.org( مراجعه کنید، یا از شنبه تا چهارشنبه از 

ساعت 8 تا 16:30 با شماره 23501400 - 021 مددکاري محک در تهران تماس بگیرید. 
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