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رشد 10 درصدى بهبودى کودکان مبتال به سرطان در محک
ثبت بیش از  86  هزار نفر ساعت فعالیت داوطلبانه در سال 97
به مناسبت هفته جهانى سرطان، صداى محک جهانى شد
ضرورت توجه به استاندارد در مؤسسات مردم نهاد



محک در طول 28 سال فعالیت خود، همواره با تکیه بر دو اصل قدرشناسى و زیبایى شناسى، همسو با مناسبت هاى ملى و بین المللى 
مرتبط با حوزه فعالیت خود یا ذیربطانش تالش کرده است، تا ضمن گرامیداشت این مناسبت ها، نسبت به همه افراد، مؤسسات و 

سازمان هایى که براى تأمین سالمتى و رفاه بیشتر هم میهنان عزیزمان مى کوشند، اداى احترام کند.
عالقه مندان  همچنین  مى کنید.  مشاهده  صفحه  این  در  را  است  ماه 1398  اسفند  تا  آذر  به  مربوط  که  پیام ها  این  از  نمونه هایى 
مى توانند با دنبال کردن وب سایت یا شبکه هاى اجتماعى محک به تمامى پیام هاى مربوط به مناسبت هاى مختلف دسترسى 

داشته باشند.

شب یلدا - 30 آذرروز پژوهش - 25 آذر

روز پدر - 18 اسفندروز جهانى زبان مادرى - 2 اسفند



مشاور: فرخ امیرفریار
مدیر داخلی: الهام انصارى

دبیر تحریریه: دنیا آقاباقرى
تحریریه: شیما انتظارى، گلسا بحرى، فائزه سعیدى، هنگامه محمدنظامى، 

زهرا محمدى
طراحى و صفحه آرایی: بهزاد انجالسى  

تصویرسازي: مهسا محمدیان، نرگس کاشف 
ناظر چاپ: بهزاد انجالسى

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت حفظ سالمت شما عزیزان، این 
شــماره از خبرنامه چاپ نشده و به صورت الکترونیک در سایت محک 

قابل دسترس است.

این خبرنامه روي وب سایت محک قابل مشاهده و ذخیره کردن 
است. صورت هاى مالى و گزارش حسابرس مستقل نیز بر روى 

وب سایت محک قابل دسترسى است .
www.mahak-charity.org

@Mahakcharity

MAHAKCharity

تعدادي از عکاسان داوطلب محک در این خبرنامه هـمکارى 
داشته اند. از ایشان سپاس گزاریم.

صادرات، رفاه،  ملى،  بانک هاى  خودپرداز  دستگاه هاى  تمامى 
کشاورزى، مسکن، حکمت ایرانیان و تجارت در سراسر کشور 

گزینه «کمک به محک» را دارند.

شماره حساب هاي محک
  بانک ملى اسکان: 0105058181001

  بانک سپه جاري طالیی: 1351800087201             
  بانک اقتصاد نوین: 135-818-4844444-1       

  بانک صادرات (سپهر): 0104440444000
  بانک ملت (جام): 14942748/19 

    بانک پاسارگاد: 263-810-4446444-1
شماره کارت بانک ملى      6037-9911-9950-0590

پرداخت از طریق ُکد تلفن همراه     23540#*733*
و گزینه نیکوکارى اپلیکیشن آپ

شناسنامه



پیام بنیانگذار
خبرهاى کوتاه

برگزارى اختتامیه پویش جهانى کودك سالم در محک
انعقاد تفاهم نامه میان بیمارستان محک و بیمارستان گاسلینى ایتالیا

صداى محک، جهانى شد
رشد 10 درصدى بهبودى کودکان مبتال به سرطان در محک

ثبت بیش از 86 هزار نفر ساعت فعالیت داوطلبانه در سال 97
اینجا بیشتر شبیه خانه است

ضرورت توجه به استاندارد در مؤسسات مردم نهاد
 قصه اى از یک کودك مبتال به سرطان

بازار قلک هاى کوچک و آرزوهاى بزرگ از دیروز تا امروز
پرسش هاى متداول

نشانى دفاتر و باجه هاى محک
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1پیام بنیانگذار
همه جهانیان روزهاى سختى را سپرى مى کنند و شیوع ویروس کرونا، شرایط همگان را بسیار پیچیده کرده است. ما در محک، همواره یک 
اولویت بنیادین داشته ایم و آن ارزش نهادن به جان انسان ها و سالمت ایشان است. لذا بر اساس فلسفه وجودى خود، در تصمیمات مان، به سرعت 
سالمت جامعه را برتر از همه جوانب دانستیم و تالش کردیم تا با اقداماتى نظیر فراهم ساختن شرایطى به منظور کاهش حضور و رفت و آمد کودکان 
و خانواده هاى ایشان در دفاتر مددکارى محک در سراسر کشور، ارائه خدمات روان شناسى 24 ساعته از طریق تلفن به منظور کاهش استرس، 
آموزش روش هاى مراقبتى و پیشگیرانه به جامعه، کاهش حضور کارکنان ادارى با انجام فعالیت هاى دورکارى، توقف فعالیت 29 دفتر و باجه جلب 
مشارکت مردمى از میان 30 دفتر محک در سطح شهر، عدم توزیع و جمع آورى قلک هاى محک و توقف فعالیت بخش استند زمینه کنترل شیوع 
ویروس کرونا را فراهم آوریم و نقش خود را ایفا کنیم. در این میان آنچه توقف ناپذیر است درمان کودکان کوچک مبتال به سرطان است که بدین 

منظور روش هاى آنالین پرداخت کمک را توسعه داده ایم.
بى شک گذر از این روزهاى سخت تنها با همراهى و همدلى همه مردمان کشورمان مى تواند محقق شود. ما در محک دیده ایم که: 

چه جاى شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است                      چو بر صحیفه هستى رقم نخواهد ماند
ما ملتی بزرگ هستیم که در طول تاریخ چند هزار ساله مان  ثابت کردیم همواره در زمان هاى سخت دست به دست هم داده و از پس پلیدي ها 

برآمده ایم. امید است این بار هم کنار یکدیگر، بازو به بازو، پایکوبان و سرمست و غزل خوان سال آینده را آغاز و به سر بریم.

سعیده قدس
بنیانگذار



وقتى بابانوئل با خود شادى مى آورد
در محک عشق هیچ حد و مرزى ندارد و داوطلبان مسیحى محک 
به رسم هر سال، نزدیک کریسمس و سال نو میالدى، با آگاهى نسبت 
به این موضوع، به دور از توجه به رنگ، نژاد و مذهب کودکان مبتال به 
سرطان، به محک آمدند تا با حضورشان خنده را بر لبان آنها بیاورند.

بابانوئل قرمزپوش و مهربان، در این روز، با شعر، موسیقى و هدیه هاى 
کوچک، شادى عید هموطنان مسیحى مان را با تمام بچه هاى محک 
محک  اقامتگاه  و  بیمارستان  بخش هاى  همه  به  بابانوئل  کرد.  تقسیم 
رفت و تالش کرد تا سال جدید میالدى براى کودکان مبتال به سرطان 

با شادى آغاز شود.
قهرمانان کوچک محک در نخستین روز سال نو میالدى، هدیه هاى 
رنگى خود را از دستان بابانوئل دریافت کردند و با موسیقى شادى که 

برایشان نواخته مى شد، پایکوبى کردند. 

قلک هاى کوچک و آرزوهاى بزرگ
به  مهرشان  با  را  آبان  روزهاى  آخرین  محک،  همیشگى   همراهان 
کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان به یک روز گرم زیر سقف محک 

تبدیل کردند. 
بار  را  زمین  ایران  مردمان  نیکوکارى  و  مهربانى  از  تصویرى  آنها 
کودك  هزار   19 از  بیش  درمان  و  دارو  هزینه  تأمین  براى  دیگر 
ثبت  محک  خاطرات  قاب  در  کشورمان  سراسر  در  سرطان  به  مبتال 
کردند؛ بازارى که قدمت آن به بیش از 20 سال پیش برمى گردد و با 
تغییر قلک هاى سفالى به قلک هاى جوان، نامش از «قلک شکان» به 

«قلک هاى کوچک، آرزوهاى بزرگ» تغییر کرد. 
بیش از 363 میلیون تومان در این بازارچه جمع آورى شد تا حمایت 
نیکوکاران از کودکان مبتال به سرطان، اجازه ندهد خانواده هاى آنها 

نگرانى دیگرى جز سالمتى فرزندان شان داشته باشند.

خبرهاى کوتاه 2



3خبرهاى کوتاه
کارگاه «روش تحقیق در علوم پزشکى» برگزار شد

روز  مناسبت  به  پزشکى»  علوم  در  تحقیق  «روش  آموزشى  کارگاه 
در  شد.  برگزار  محک  بیمارستان  تحقیقات  مرکز  همت  به  و  پژوهش 
این کارگاه دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارستان محک گفت: «مؤسسه 
محک در این سال ها در ارائه خدمات همه جانبه به کودکان مبتال به 
سرطان کشورمان همواره پیشرو بوده و توانسته در این زمینه در سطح 
بین المللى عملکرد متمایزى داشته باشد.» وى افزود: «در زمینه درمان با 
اینکه بیمارستان محک موفقیت بیشترى در زمینه درمان سرطان کودك 
نسبت به مراکز منطقه خاورمیانه و حتى کشورهاى پیشرفته کسب کرده 
است، اما در حوزه پروتکل هاى درمانى، تاکنون موفق به تدوین پروتکل 
نبوده و صرفاً پروتکل هاى موجود را اجرا کرده است. امیدوارم با پیشرفت 
علمى، تبادل دانش و بومى سازى آن روزى بتوانیم در مرکز تحقیقات 
تنها بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودك در ایران، پروتکل هاى درمانى 

بیمارى سرطان را تدوین و به جامعه پزشکى نیز ارائه کنیم.»

یک لبخند مهمان کودکان مبتال به سرطان
کارناوال دلقِک هنرجویان دوره هنرپیشگى مدرسه «اینجا میان شهر» 
با مدیریت هنرمندان یاور محک صابر ابر و پانته آپناهى ها، به مناسبت 
با  که  هنرآموزان  این  یافتند.  حضور  محک  در  سرطان  جهانى  روز 
پوشش دلقک هاى رنگى در فضاى مؤسسه و بیمارستان محک حضور 
داشتند، با موضوع قهرمانان و شخصیت هایى قوى در برابر مشکالت 
هنرهاى  گروه  استادیار  مسعودى،  شیوا  پرداختند.  نمایش  اجراى  به 
به  تا  کردند  تالش  هنرآموزان  «گروه  گفت:  تهران  دانشگاه  نمایشى 
انتقال مفهوم امید و شادى بپردازند. از این رو براى آگاهى بیشتر در 
خصوص نحوه اجراى برنامه به بهترین شکل ممکن، جلسات متعددى 
را با حضور مددکاران اجتماعى و روان شناسان محک برگزار کردند. در 
این نشست ها، آموزش هاى مرتبط در خصوص اجراى نمایش و ارتباط 
با کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان در اختیارمان قرار گرفت. 
لبان  بر  را  لبخند  سرطان  درمان  سخت  مسیر  در  توانستیم  اینکه  از 

کودکان محک و خانواده هایشان بنشانیم، خوشحالیم.»



اخبار محک 4
برگزارى اختتامیه پویش جهانى کودك سالم در محک 

محک همواره به تغذیه کودکان مبتال به سرطان به عنوان یکى از 
موارد اثربخش در درمان توجه داشته و تاکنون با حضور سرآشپزهاى 
ملى و بین المللى نام  آشناى صنایع غذایى، برنامه هاى متنوع آموزشى 
کودك  جهانى  پویش  اختتامیه  اساس  همین  بر  است.  کرده  برگزار 
براى  تازه  اولیه  مواد  با  غذا  پخت  آموزشى  کارگاه  با  همراه  سالم 

کودکان مبتال به سرطان در محک برگزار شد. 
و  خوراك  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  قاسمى»،  «محمدرضا 
نوشیدنى ایران در خصوص برگزارى این مراسم گفت: «انجمن جهانى 
سرآشپزان جهان با هدف آموزش تغذیه سالم به کودکان، فعالیت هاى 
گوناگونى را در سراسر جهان آغاز کرده است که اختتامیه آن همزمان 

با روز جهانى سرآشپز در محک برگزار شد.»
مورد  از  یکى  که  محک  در  حضور  با  مراسم  این  «در  افزود:  وى 
است،  کودکان  سرطان  حوزه  در  مردم نهاد  سازمان هاى  اعتمادترین 

نسبت به رشد و توسعه فرهنگ تغذیه سالم تالش شد.»
قاسمى با بیان آنکه در محک به دلیل شرایط خاص تغذیه کودکان 
دریافت نمى شود، گفت: «این  غذاى پخته اهدایى  سرطان  مبتال به 
قوانین براى تغذیه کودکان مبتال به سرطان ضرورى است و کارگاه 
آموزشى ما نیز با رعایت این موارد برگزار شده است. در این مراسم 
دفاعى  سیستم  تقویت  و  رشد  براى  که  مغذى  و  تازه  غذایى  مواد 

کودکان مفید است، انتخاب شد.»
و  داشته  توجه  سرطان  به  مبتال  کودکان  غذاى  کیفیت  به  محک 
محک  بیمارستان  تغذیه  بخش  مى دهد.  قرار  مدنظر  را  آن  همواره 
 (TÜV NORD) را از مؤسسه توف نور HACCP براساس استاندارد
آلمان کسب کرده است. این استاندارد به معناى یک روش مدون و 
مشخص براى تجزیه و تحلیل خطرات ایمنى مواد غذایى و اقدامات 
کنترلى مورد نیاز است. در واقع الزمه این استاندارد، رعایت موازین 
در  که  است  غذایى  کیفیت  تضمین  و  بین المللى  استانداردهاى  و 
آشپزخانه پخته و در بخش هاى بیمارستانى عرضه مى شود. دریافت 
این استاندارد به علت لزوم رعایت اصول متعدد توسط بیمارستان ها، 
پیچیده است و بیمارستان محک در تهران از معدود بیمارستان هایى 

است که توانسته این استاندارد را از مؤسسه توف نورد اخذ کند.



5اخبار محک
انعقاد تفاهم نامه میان بیمارستان محک و بیمارستان گاسلینى ایتالیا

با  تفاهم نامه اى  محک،  کودکان  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان 
بیمارستان کودکان گاسلینى ایتالیا امضا کرد. در این مراسم که آذر 
ماه امسال در سفارت ایتالیا برگزار شد، سفیر ایتالیا؛ اعضاى هیأت امنا 
و هیأت مدیره و مدیرعامل محک؛ مدیرعامل، مدیر بخش برنامه ریزى و 
کنترل و رئیس بخش خون، آنکولوژى و پیوند مغز استخوان بیمارستان 

گاسلینى و متخصصان بیمارستان محک حضور داشتند.
در اولین نشست تخصصى پس از امضاى تفاهم نامه، نمایندگانى از 
بیمارستان گاسلینى و بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودك محک 
شرکت کردند. در این نشست تخصصى هر دو طرف به معرفى مجموعه 

خود پرداختند و درخصوص همکارى هاى آینده به گفتگو نشستند.

اهمیت درمان چندتخصصى براى کودکان مبتال به سرطان
پروفسور «مردآویژ آ ل بویه»، رئیس هیأت امناى محک و عضو شوراى 
عالى پزشکى بیمارستان محک، فعالیت بیمارستان گاسلینى را در سه 
حوزه درمانى، تحقیقاتى و آموزشى تعریف کرد و گفت: «با هدف ارتقاى 
کیفیت درمان کودکان مبتال به سرطان ایران، تفاهم نامه اى با بیمارستان 
نیروهاى  آموزش  دنیا،  روز  درمان هاى  از  آگاهى   منظور  به  گاسلینى 
متخصص محک و انجام پروژه هاى تحقیقاتى مشترك منعقد شده است.»

پیشکسوت درمان سرطان در ایران و فوق تخصص هماتولوژى آنکولوژى 
کودکان با بیان آنکه براساس این تفاهم نامه، مدل همکارى با هدف بهبود 
مستمر در حوزه هاى درمان، جلب رضایت و ارتقاى خدمات به بیماران 
و خانواده ایشان شکل گرفته است ادامه داد: «براساس این تفاهم نامه 
متخصصان بیمارستان محک در زمینه هایى چون تشخیص، آنکولوژى و 

پیوند مغز استخوان آموزش هاى الزم را دریافت خواهند کرد.»
افزود:  و  کرد  عنوان  سال   3 را  تفاهم نامه  این  زمان  مدت  آل بویه 
«درمان کودکان مبتال به سرطان، درمانى چندتخصصى است و در 
بررسى نحوه درمان آنها، متخصصان و پزشکان در حوزه هاى مختلف 
با یکدیگر همفکرى مى کنند. در صورتى که براى درمان کودکى به 
بهره مندى از دانش متخصصان بیمارستان گاسلینى نیاز باشد، تبادل 

دانش به صورت آنالین صورت مى گیرد.»

دسترسى به شایسته ترین امکانات، حق همه کودکان است
«جوزپه پرونه»، سفیر ایتالیا در ایران در حاشیه عقد این تفاهم نامه 
سرطان  به  مبتال  کودکان  به  معطوف  تفاهم نامه  این  گفت: «اهداف 
است که آن را بسیار ارزشمند مى کند. همکارى مشترك بین این دو 
مجموعه معتبر نشان مى دهد که کودکان سراسر جهان، فارغ از محل 
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زندگى مى بایست به بهترین امکانات دسترسى داشته باشند.»

کودکان مبتال به سرطان ذى نفع این تفاهم نامه اند
«پائولو پترالیا»، مدیرعامل بیمارستان گاسلینى با اشاره به اینکه توسعه 
و مطالعات در آزمایش هاى بالینى دستاورد این تفاهم نامه است، گفت: 
«کودکان مبتال به سرطان ذى نفع این تفاهم نامه اند و براى اثر بخش تر 

شدن درمان  آنها بر پروتکل هاى جدید درمانى تمرکز خواهیم کرد.»
وى تعامل کادر درمان در بیمارستان محک را قابل توجه دانست و 
ادامه داد: «شبکه ارتباطى و تعامل پزشکان، پرستاران، روان شناسان و 
مددکاران اجتماعى در این بیمارستان به نفع سیر درمان کودکان است.»

تبادل دانش به روز پزشکى و استانداردهاى بین المللى درمانى
«کارلو دوفور»، رئیس بخش خون، آنکولوژى و پیوند مغز استخوان 
با  آشنایى  براى  فرصتى  را  محک  از  بازدید  گاسلینى،  بیمارستان 
امکانات بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک قلمداد کرد 
و گفت: «از بخش هاى آنکولوژى، پیوند سلول هاى بنیادى خون ساز، 
اقامتگاه و رادیوتراپى محک بازدید کردیم و با نحوه مدیریت و ساختار 
مؤسسه خیریه و بیمارستان محک آشنا شدیم. افرادى با شایستگى و 
توانایى باال در محک فعالیت مى کنند. خوشبختانه بعد از این بازدید 

مى توان این بیمارستان را با استانداردهاى بین المللى مقایسه کرد.»

داد:  ادامه  تفاهم نامه  این  دستاوردهاى  مثبت  ارزیابى  ضمن  وى 
که  طرف  دو  اولویت هاى  براساس  گاسلینى  و  محک  «تفاهم نامه 
تبادل دانش به روز پزشکى و استانداردهاى بین المللى درمانى است، 
که  است  جدید  اتفاقى  تفاهم نامه  این  عقد  است.  شده  پایه ریزى 

مى تواند زمینه ساز گسترش فرهنگ روابط بین المللى باشد.»

ارائه پروتکل هاى درمانى جدید به محک
«اوبالدو روزاتى»، مدیر بخش برنامه ریزى و کنترل بیمارستان گاسلینى، 
رعایت بهداشت در بیمارستان محک را از ویژگى هاى مثبت این مرکز 
دانست و در خصوص مفاد تفاهم نامه گفت: «به اشتراك گذاشتن داروهاى 
جدید و پروتکل هاى درمانى از مهم ترین موارد این تفاهم نامه است. این 
همکارى به عنوان توسعه روابط بین الملل براى هر دو مجموعه تلقى 
مى شود و این امر آن را به یک فرصت براى طرفین تبدیل کرده است که 

باید از آن به بهترین شکل ممکن بهره بردارى کنند.»
محک در 28 سال فعالیت خود همواره تالش کرده است تا ضمن 
ارائه  ارتقاى  زمینه  بین المللى،  و  ملى  متخصصان  با  دانش  تبادل 
امیدواریم  کند.  فراهم  را  فرزندانش  به  حمایتى  و  درمانى  خدمات 
بیمار،  حقوق  منشور  بین المللی  و  ملی  استانداردهاي  چارچوب  در 
بهره مندي از جدیدترین و کارآمدترین روش ها و آخرین دستاوردهاي 

علم پزشکی در زمینه درمان بیماري سرطان گام برداریم.
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صداى محک، جهانى شد
جهانى  کنترل  انجمن  رسمى  اعضاى  از  یکى  عنوان  به  محک 
انجمن  این  کمپین  به  گذشته  سال هاى  مطابق   (UICC) سرطان 
انجمن  اهداف  تحقق  راستاى  در  نیز  زمین  ایران  مردمان  پیوست؛ 
کنترل جهانى سرطان با این کمپین همراه شدند تا صداى کودکان 

مبتال به سرطان را جهانى کنند.
تشخیص  باعث  کودکان  سرطان  درباره  عمومى  آگاهى  افزایش 
زودهنگام بیمارى مى شود و این مهم ضمن افزایش اثربخشى درمان، 
بیانیه  در  که  است  اساس  برهمین  مى دهد.  کاهش  نیز  را  هزینه ها 
چشم انداز محک بر آموزش و اطالع رسانی به منظور تشخیص بیماري 
کودکان در مراحل اولیه و آگاهى رسانى به جامعه نسبت به آخرین 
اخبار در ارتباط با سرطان تأکید شده است. در بخش دیگرى از این 
ملى  درمانى  و  تحقیقاتى  مؤسسات  با  همکارى  گسترش  به  بیانیه 
به  ابتال  نرخ  کاهش  جهت  در  سرطان  زمینه  در  فعال  بین المللى  و 

سرطان در کودکان و روش هاى مؤثر درمان اشاره شده است.
خود،  چشم انداز  بیانیه  روى  پیش  اهداف  تحقق  منظور  به  محک 
و  سازمان ها  با  بین المللى  و  ملى  همکارى هاى  توسعه  در  سعى 
نهادهاى مردم نهاد مطرح و فعال در این حوزه دارد. به همین منظور 
طى همراهى با انجمن کنترل جهانى سرطان (UICC) کمپین روز 
سرطان  جهانى  روز  که  بهمن   26 تا  بهمن   15 از  سرطان  جهانى 

کودك است برگزار شد.
مسئولیت  مدنى،  مشارکت  ظرفیت هاى  از  بهره گیرى  با  محک 
اجتماعى شرکت ها، نیکوکاران، داوطلبان مؤسسه، هنرمندان، یاوران 
عنوان  به 30  نزدیک  ارتباطى  ظرفیت هاى  سایر  همچنین  رسانه اى 
به  جامعه  افراد  ترغیب  و  آگاهى رسانى  افزایش  منظور  به  را  فعالیت 
حضور در کمپین پیش بینى و اجرا کرده است. از این میان مى توان به 
اهم این فعالیت ها نظیر همراهى بیش از 150 هنرمند و چهره شاخص 
به این کمپین، نورپردازى نارنجى برج آزادى و دیگر مراکز تجارى و 
معروف شهر، حضور در مدارس جهت معرفى محک و کمپین و درست 
کردن اوریگامى با دانش آموزان جهت آموزش فرهنگ نیکوکارى به 

آنها، ساختن یک روبان طالیى به عنوان نماد جهانى آگاهى رسانى در 
خصوص سرطان کودك توسط داوطلبان در تپه دارآباد، ارسال 6500 
روبان  توزیع  سرطان،  جهانى  روز  کمپین  پیام  با  نیکوکاران  به  قلک 
طالیى میان نیکوکاران، برگزارى کارگاه آموزشى در خصوص سرطان 

بزرگساالن و معرفى راه هاى پیشگیرى از آن، اشاره کرد.
همگام  و  خود  خانواده  اعضاى  تمام  همراهى  با  دارد  امید  محک 
را  مؤثرى  نقش  جهان،  سراسر  در  کودك  سرطان  حوزه  فعاالن  با 
زودهنگام  تشخیص  و  حوزه  این  در  آگاهى  ایجاد  و  اطالع رسانى  در 
بیمارى در فرزندانش ایفا کند و آنها را در مسیر درمان به بهترین 

شکل همراهى کند. 

برج آزادى معروف ترین نماد تهران در حمایت از فرزندان محک نارنجى شد
و به کمپین روز جهانى سرطان پیوست

به مناسبت هفته جهانى سرطان، ایرانیان با کمپین انجمن کنترل جهانى سرطان همراه شدند
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کودکان محک در روز جهانى سرطان کودك به بازدید از موزه برج 
آزادى رفتند

حضور در مراکز تجارى سانا و کوروش جهت دعوت افراد 
براى پیوستن به کمپین روز جهانى سرطان

نشست آموزشى در خصوص راه هاى پیشگیرى از سرطان 
براى کارکنان محک

توزیع پیکسل هاى کمپین روز جهانى سرطان بین یاوران، 
داوطلبان و کارکنان

پیوستن کارکنان محک به کمپین روز جهانى سرطان

براى اولین بار در ایران 150 هنرمند و ورزشکار ایرانى به کمپین روز جهانى سرطان پیوستند

مرکز تجارى سانا همگام با کمپین روز جهانى سرطان، نارنجى شد
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حضور دلقک هاى مدرسه «این/جا در میان شهر» در محک به مناسبت روز جهانى سرطان

ساختن روبان طالیى نماد جهانى آگاهى رسانى در خصوص 
سرطان کودك روى تپه مقابل بیمارستان محک

 پیوستن داوطلبان محک به کمپین روز جهانى سرطان

6500 قلک به نیت 6500 کودك بهبودیافته محک با نصب پیوستن بازدیدکنندگان محک به کمپین روز جهانى سرطان
پیام این کمپین به دست نیکوکاران رسید

پیوستن نیکوکاران محک به کمپین روز جهانى سرطان

پیوستن فرزندان بهبودیافته و تحت درمان محک به این کمپین جهانى
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پیوستن بنگاه هاى اقتصادى به کمپین روز جهانى سرطان 
به دعوت محک

پیوستن سازمان هاى همکارى بین المللى به کمپین روز جهانى سرطان به دعوت محک پیوستن سازمان هاى همکار به کمپین روز جهانى سرطان به دعوت محک

پیوستن کودکان دانش آموز به کمپین به واسطه حضور محک 
در مدارس و برگزارى مراسم و ساخت اریگامى

حضور محک در نشست شهردارى براى شهروندان و مادران جوان و دعوت به پیوستن به کمپین

نصب برچسب آگاهى رسانى کمپین روز جهانى سرطان 
به 6500 محصول شرکت سحرخیز

آگاهى رسانى در خصوص کمپین روز جهانى سرطان 
به عموم جامعه از طریق روزنامه ها



رشد 10 درصدى بهبودى کودکان مبتال به سرطان در محک
در تقویم محک، 7 دى، روز کودکان بهبودیافته از سرطان است. کیانا، دختر بنیانگذار محک که خود سرطان را در کودکى شکست داده است، 
در این روز متولد شده و بهبودى او، انگیزه اى براى تشکیل این مؤسسه بوده است. تا پایان سال 97 بیش از 6500 کودك، از سرطان بهبود یافته اند 

که این تعداد نسبت به سال 96، بیش از 10 درصد رشد داشته است.
بزرگ ترین آرزوى خانواده بزرگ محک آن است که به همت نیکوکاران تعداد کودکان بهبودیافته هر روز افزایش یابد. هر چند در این میان 
ممکن است خانواده اى در مسیر درمان، فرزند خود را از دست دهد اما باید خیالش راحت باشد که فرزندش تمام خدمات درمانى، دارویى و 

حمایتى الزم را دریافت کرده است. 
در حال حاضر بیش از 19 هزار کودك در سراسر کشور تحت درمان 
قرار دارند که امیدواریم با همراهى نیکوکاران ایران زمین بتوانیم هزینه 
مورد نیاز دارو و درمان آنها را تهیه کنیم تا در سال آینده از افزایش 
کودکان بهبودیافته از سرطان خبر دهیم؛ بى شک این خبر متعلق به 

تمامى اعضاى خانواده بزرگ محک است.
در ادامه داستان بهبودى تعدادى از کودکانمان را با هم مرور مى کنیم.



پنجم دبستان بودم. یک روز حالم بد شد و براى درمان به درمانگاه نزدیک خانه رفتیم. فکر 
مى کردم به خاطر پرخورى هایم بیمار شده ام اما وقتى 2 هفته از پیگیرى ها گذشت و خوب 
نشدم وقت آن رسیده بود که به یک فوق تخصص مراجعه کنیم. با انجام آزمایش ها معلوم شد 
که یک غده لنفوم بدخیم نزدیک قلبم جا خوش کرده که هر اتفاقى، حتى مرگم را محتمل 
شیمى  با  شد.  داده  تشخیص  بیماریم  بود،  سالم  وقتى 12  سال 1388،  ماه  تیر  مى ساخت. 
درمانى، موهایم ریخت. اما به خاطر تشخیص به موقع و داشتن روحیه جنگنده و قوى توانستم 

بر سرطان پیروز شوم. 
این روزها که براى انجام آزمایش هاى دوره اى به بیمارستان مى آیم، مى بینم روان شناسان 
و مددکاران اجتماعى در کنار بیماران هستند. اینجا افراد متخصصى حضور دارند که باعث 
افزایش امید و انگیزه در بیماران مى شوند و به آنها کمک مى کنند تا بتوانند بیمارى شان را 
شکست دهند. این بهترین اتفاق ممکن است زیرا همیشه باید یک نفر باشد که به آدم روحیه 
بدهد. همان فاکتور مهمى که باعث شد روند درمان بیمارى سخت من در یک سال طى شود 
و در نهایت برگه قطع درمان را که به معناى نبود سلول سرطانى در بدن است، دریافت کنم. 
پس از آن هم قرار شد هر 6 ماه یکبار براى آزمایش دوره اى مراجعه کنم تا پزشکان از عدم 

برگشت سرطان مطمئن شوند که به لطف خداوند این اتفاق هم افتاد.

درد شدیدى در زانویم احساس مى کردم. به پزشک مراجعه کردم و بعد از عکس بردارى 
متوجه تومور بدخیمى در استخوان  پایم شدند. به دلیل نبود تجهیزات پیشرفته در سنندج به 
تهران آمدم و زمانى که به پایتخت رسیدم وسعت رشد تومور آنقدر زیاد شده بود که پزشکان 
زانوى  پایین  از  پایم  قطع  به  مجبور  است،  استئوسارکوما  نامش  که  سرطانى  کنترل  براى 
راست شدند. بعد از جراحى اما بیمارى دوباره عود کرد و ریه هایم درگیر شدند. براى درمان 
به بیمارستان هاى مرکز طبى و امام خمینى(ره) مى رفتم و در آنجا از طریق مددکاران محک 
مورد حمایت قرار مى گرفتم. سال 80 بود و هنوز بیمارستان فوق تخصصى محک راه اندازى 
نشده بود اما من و همراهم که از کردستان براى پیگیرى درمانم به تهران آمده بودیم، ساکن 

اقامتگاه محک در خیابان ستارخان بودیم.
در اقامتگاه از بازیگوش ترین کودکان بودم. یادم هست، آن روزها در کنار خواهر و برادر 
بزرگم بودم. بعداز ظهرها در سالن اجتماعات اقامتگاه تلویزیون تماشا مى کردم و با دوستانم 
مشغول بازى و صحبت مى شدم. از همان کودکى ورزش و بازى زندگى من بودند و حتى وقتى 
به خاطر سرطان پایم را از دست دادم، آنها را فراموش نکردم. هنوز و پس از شکست سرطان 
انرژى زیادى از کودکى دارم که در راه درستى صرفش مى کنم. کوهنوردى، بوکس و شنا از 

ورزش هاى موردعالقه من هستند که به صورت جدى دنبالشان مى کنم. 

حسین
متولد: 1376       

سال ابتال: 1388                
سال بهبودى: 1389                    

 NHL :نوع بیمارى

صنعان
متولد: 1373        

سال ابتال: 1380           
سال بهبودى: 1386            

Osteosarcoma :نوع بیمارى



گلویم ورم کرده بود، سرفه هاى شدید داشتم. یک روز که سرفه  امانم را بریده بود، به یک دکتر 
عمومى در کرج مراجعه کردم. دکتر همان جا گفت باید جراحى کنم و من را به بیمارستان مسیح 
دانشورى فرستاد. شب بسترى شدم و صبح به عنوان اولین نفر به اتاق عمل رفتم. بعد از عمل 2 روز 
در کما بودم. اما متاسفانه غده آن قدر بزرگ بود که نتوانستند کامل آن را تخلیه کنند و پس  از آن 
براى ادامه درمان به بیمارستان محک رفتم. وقتى بسترى بودم مدام زیر پتو مى ماندم، بدغذا شده 
بودم و با کسى صحبت نمى کردم. خودم را به خواب مى زدم تا فراموش کنم بیمار هستم. دوست 
نداشتم از ناراحتى من کسى ناراحت شود. زیاد به اتاق بازى بیمارستان نمى رفتم و بیشتر در اتاق 
خودم بودم و اگر کسى هم به من سر مى زد، سرم را زیر پتو مى بردم. یادم هست روان شناسان و 

مددکاران اجتماعى زیاد به من سر مى زدند اما من دوست داشتم تنها باشم.
 اول از ریختن موهایم خیلى ناراحت شدم اما بعد خودم رفتم و موهایم را از ته زدم. خانواده ام 
براى آرام کردنم مى خواستند موهایشان را از ته بزنند اما من قبول نکردم. با صحبت هایى که 

روان شناس ها مى کردند  فهمیدم که این هم دوره اى از درمان است و باالخره موهایم درمى آید.
چند سالى هست که قطع درمان شدم و این روزها به عنوان فرزند بهبودیافته محک شناخته مى شوم. 

دیگر مى دانم هر اتفاقى که بیفتد، من قهرمان هستم چرا که یک بار توانسته ام سرطان را شکست دهم.

عوارض سرطان رتینوبالستوما باعث شد تا از هر دو چشم نابینا شوم اما این موضوع، هیچ 
وقت مانع یادگیرى من نشد؛ چه آن زمانى که در محک بسترى بودم و چه وقتى که بهبود 
شیمی درمانی  دلیل  به  که  درمان  روزهاي  از  یکی  در  که  مى کند  تعریف  مادرم  کردم.  پیدا 
در  محک  روان شناس  رفتم.  بازي  اتاق  به  سرگرمی  یک  کردن  پیدا  براي  بودم،  بی حوصله 
اتاق بازي قطعات کوچک و بزرگ لِگو (خانه سازي) را به من پیشنهاد داد. زمانی که قطعات 
خانه سازي به دستم رسیده، بی درنگ مشغول بازي شدم و یک خانه رویایى با تمام امکاناتى 
که تصورش را دارید ساخته بودم؛ خانه اي با اتاق ها، پله ها، پنجره ها، درها و حتی آشپزخانه اي 
به همراه یخچال و گاز. یک روز صبح وقتی دکتر براي معاینه روزانه به اتاقم آمد، چشمش به 
مجموعه زیبایم افتاد و گفت: «خوش به حالت رضا. چه مادر باسلیقه اي داري.» من و مادرم، 

با لبخندي به دکتر گفتیم که خالق اصلی آن خود من هستم.
همچنین با کمک داوطلبان هنردرمانى محک موسیقى و نواختن نٌت ها را در روزهاى سخت 
بیمارى ام یاد گرفتم و مى خواهم در آینده نوازنده شوم و مطمئنم که به این آرزویم مى رسم.

نوید
متولد: 1376       

سال ابتال: 1390                
سال بهبودى: 1393                    

 HD :نوع بیمارى

رضا
متولد: 1385

سال ابتال: 1385
سال بهبودى: 1392

Re noblastoma :نوع بیمارى



6 ساله بودم که دست و پاهایم یک لحظه از کار افتاد و تا مدتى خوب نشد. یکى از پزشکان 
ارومیه به مادرم گفته بود که فرزندت را هر چه سریع تر به تهران ببر. اینجا که آمدم، پزشک ها 
مرا به بیمارستان مرکز طبى کودکان معرفى کردند. آنها ابتدا تصور مى کردند که روماتیسم دارم. 
آزمایش گرفتند؛ روماتیسم نبود. گفتند باید آزمایش مغز استخوان انجام دهد. نتیجه که آمد 
مشخص شد که سرطان خون دارم. از آن دوران فقط شیمى درمانى یادم مى آید و سختى هایش. 
موهایم که ریخت، تحمل بیمارى برایم سخت تر شد. دیگر خسته شده بودم. هفت ساله بودم 
اما درد کشیدن سن نمى شناسد. آزمایش مغز استخوان، شیمى درمانى، تزریق، همه این ها برایم 
خسته کننده بود. روزهایى سخت که نمى دانستم چه بر سرم مى آید. درد فراوان دوره هاى درمان 
در سن کم، واقعا سخت و طاقت فرسا بود. بدتر از همه اینکه براى درمان مدام باید از ارومیه به 
تهران مى آمدم و این وضعیت برایم واقعا سخت بود. آن زمان اقامتگاه محک تازه افتتاح شده بود؛ 
سال 83. من روزها در مرکز طبى درمانم را ادامه مى دادم و براى استراحت با سرویس به اقامتگاه 
مى آمدیم. از این لحاظ مشکلى نداشتیم. پدرم ارومیه بود و فقط هفته اى یک بار به تهران مى آمد 
و اقامتگاه باعث شده بود تا کمتر نگران من و مادرم باشد. درمان حدود 7 سال زمان برد. هفته اى 
دو بار شیمى درمانى داشتم. گاهى به شاهین دژ مى رفتیم و برمى گشتیم. اما بیشترین زمانم را 
در تهران بودم. همیشه از دکترم می پرسیدم چه زمانى قطع درمان می شوم. تا اینکه بعد از مدتى 

جواب آزمایش مغز استخوانم نشان  داد که دیگر حالم خوب شده است. 

وقتى درد در پاهایم به حدى رسید که دیگر قابل تحمل نبود به پزشک مراجعه کردم. 
انجام  از  بعد  بود.  شده  فلج  کلى  به  پاهایم  از  یکى  بودم.  بیمارى ام  پیگیر  اول  روز  همان  از 
نوع  یک  بود.  استئوسارکوما  سرطان  شدم.  بیمارى ام  متوجه  پزشک  دستور  به  نمونه بردارى 
تومور استخوانى که در استخوان هاى بلند بدن به وجود مى آید. 14 سالم بود. پزشک معالجم 
به صورت اضطرارى دستور انجام شیمى درمانى را داد. در اولین جلسات شیمى درمانى از هر 
کسى که با امید درباره بهبودى من صحبت مى کرد، گریزان بودم چون نمى خواستم بیمارى ام 
را باور کنم. راستش را بخواهید فقط یک بار با تمام وجود بیمارى را احساس کردم که همان 
روز هم تا صبح گریه کردم. بعد از آن با مشاوره روان شناسان تصمیم گرفتم که هیچ وقت 
به بیمارى ام فکر نکنم. من به این باور رسیدم که زندگى ساده است و باید روزهاى آن را با 
شادى گذراند. در زمان بسترى با ویلچر حرکت مى کردم، پایه سرم را در میان هر دو چرخ 
صندلى مى گذاشتم و با کمک پرستاران بخش، داروها را به دیگر دوستانم مى دادم. در تمام 
سعى  شرایطى  هر  در  و  مى چرخیدم  چرخدار  صندلى  با  بخش  راهروى  در  بسترى ام  مدت 

مى کردم خوشحال باشم. 
در زمان شیمى درمانى تنها دلخوشى ام این بود که شب ها به صبح برسند و من به اتاق 
بازى بروم تا بتوانم با روان شناسان حرف بزنم. حضور روان شناسان محک مثل نورى از امید در 
اوج تاریکى آن روزها بود که مرا براى ادامه درمان آماده تر مى کرد. به همین دلیل هم رشته 
روان شناسى را براى تحصیل در دانشگاه انتخاب کردم و از اینکه امروز آرزوى کودکى ام براى 

روان شناس شدن محقق شده است، بسیار خوشحالم.

آیدین
متولد: 1376       

سال ابتال: 1383                
سال بهبودى: 1386                    

 ALL :نوع بیمارى

زانکو
متولد: 1373        

سال ابتال: 1386           
سال بهبودى: 1389            

Osteosarcoma :نوع بیمارى



15 گفتگو

ثبت بیش از  86  هزار نفر ساعت فعالیت داوطلبانه در سال 97
مدیر واحد داوطلبان محک:

داوطلبان محک در چه زمینه هایى فعالیت مى کنند؟
نیاز به نیروى داوطلب، با توجه به درخواست واحدهاى مختلف مؤسسه و 
بیمارستان محک و شرایط آن واحد مشخص مى شود. کار داوطلبانه در محک 
شامل هرگونه فعالیت و ارائه تخصص و مهارتى است که منجر به کاهش 
هزینه هاى محک، بهره مندى از ظرفیت هاى ارزشمند جامعه مدنى، تأمین 
نیازهاى اجرایى این سازمان به منظور کاهش استخدام نیروى موظف مى شود.

فعالیت داوطلبان چطور به صرفه جویى هزینه ها کمک مى کند؟
 محک به عنوان یک سازمان پاسخگو و شفاف به ازاى ساعت فعالیت 
داوطلبان، مبلغ ریالى آن را هر ساله در گزارشى به صورت ساالنه که به 
تأیید حسابرسى قانونى رسیده است منتشر مى کند. به طور مثال فعالیت 
داوطلبان براساس آمار سال گذشته، بیش از 86 هزار نفر ساعت ثبت 
شده است. این عدد با توجه به پایه حقوق وزارت کار و سایر هزینه ها و 
مزایاى قانونى نیروى انسانى، به ارزش ریالى تبدیل مى شود. در واقع این 
ارزش ریالى نشان مى دهد که محک چقدر توانسته با به کارگیرى ظرفیت 
داوطلبان، بدون پرداخت دستمزد و استخدام نیروى موظف بیشتر، اهداف 
و فعالیت هاى مؤسسه را پیش ببرد؛ همچنین فعالیت هاى داوطلبانه اى مثل 

بازارچه هاى محک مستقیماً در افزایش درآمدهاى محک تأثیرگذار است.

وجه تمایز واحد داوطلبان با سایر واحدهاى محک در چیست؟
در واحد داوطلبان محک با توجه به نقش پررنگى که در فعالیت هاى 

این مؤسسه دارد، تمام تصمیم گیرى ها و سیاست گذارى هاى الزم بر 
امور داوطلبان و تأثیر آن بر فعالیت هاى محک در شوراى داوطلبان 
جارى  و  جمعى  ِخَرد  به  محک  اعتقاد  به  توجه  با  مى شود.  انجام 
نیستند  موظف  نیروى  که  افرادى  واحد،  این  در  اندیشه  این  شدن 
در تصمیم گیرى و اجرا سهیم هستند. لذا داوطلبان محک، در یک 
ساختار مشخص، قدرت تصمیم گیرى و اجرا دارند. همچنین اساس 
نیت  با  که  افرادى  تعهد  به  واحدها،  سایر  از  بیشتر  واحد  این  کار 
خیرشان بدون دریافت هیچ وجهى وقت و تخصصشان را در اختیار 
براى  فرصت  این  همینطور  است.  خورده  ِگره  داده اند،  قرار  محک 
داوطلبان محک فراهم بوده است تا در زمینه اى که به آن عالقه مند 
هستند نیز فعالیت کنند. به عنوان مثال براى یک حسابدار فرصت 
مشارکت در ساخت دستبندهاى محک نیز فراهم است و او مى تواند 
با  که  باشد  مشغول  فعالیتى  به  داوطلبانه  صورت  به  سقف  این  زیر 
فضاى کارى و تخصص او متفاوت است؛ این یعنى کسب تجریه جدید. 

برنامه هاى آینده واحد داوطلبان چیست؟ 
و  عمومى  آموزش هاى  توسعه  واحد  این  آینده  برنامه هاى  در 
گسترش  با  آینده  در  داریم  قصد  کل  طور  به  دارد.  قرار  تخصصى 
آموزش، مهارت داوطلبان محک را به سمت تخصصى تر شدن پیش 
شایسته ترین  ارائه  براى  افراد  این  ظرفیت  تمام  از  بتوانیم  تا  ببریم 

خدمات به کودکان مبتال به سرطان بهره ببریم.

در سراسر جهان فعالیت هاى داوطلبانه نقش سازنده اى در پیشبرد اهداف و چشم اندازهاى مؤسسات 
خیریه و مردم نهاد دارند. محک نیز از 28 سال پیش با همت داوطلبانۀ هسته اولیه بانیان و همراهان خود 
و حمایت گروهى از داوطلبان که امروز اعضاى هیأت امناى و مدیره محک را تشکیل مى دهند، بنا شد. 
اکنون نیز بسیارى از فعالیت هاى محک با همدلى و نیت خیر داوطلبانش انجام مى شود. با «شهره زرگر»، 

مدیر واحد داوطلبان محک، درباره چگونگى فعالیت داوطلبان در این مؤسسه گفتگو کرده ایم.



گفتگو 16

اینجا بیشتر شبیه خانه است
در گفتگو با سرپرست اقامتگاه دارآباد مطرح شد:

اقامتگاه محک براى چه کسانى است؟
تمامى کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت محک که مراحل درمان 
خود را در بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى داراى بخش خون و آنکولوژى 
کودك در شهر تهران سپرى مى کنند و ساکن این شهر نیستند، شرایط 
استفاده از این اقامتگاه را دارند. گاهى ممکن است کودکى به همراه 
خانواده تنها براى دریافت رادیوتراپى، پت اسکن یا پیوند مغز استخوان 
به تهران مراجعه کند ولى پرونده درمانى خود را در بیمارستانى در سایر 
شهرستان ها تشکیل داده باشد؛ در این صورت هم خانواده مى تواند از 

سکونت در اقامتگاه و امکانات موجود در آن بهره مند شود.

فضاى اقامتگاه شبیه بیمارستان است؟
خیر، در این قسمت خبرى از بوى الکل و ترزیق دارو نیست. همچنین 
در اینجا گاهى مادران به دلیل شرایط خاص کودکان و عدم اشتهاى 
آنها مى توانند غذاى مورد عالقه فرزندانشان را بپزند. برگزارى جشن ها 
و برنامه هاى شاد نیز بخشى از فعالیت هاى اقامتگاه است و مجموع تمام 
این موارد باعث شده این فضا بیشتر شبیه یک خانه باشد تا بیمارستان.

چرا پدران در اقامتگاه کمتر حضور دارند؟
یکى از اهداف محک حفظ بنیان خانواده و کیفیت زندگى خانواده هایى 
در  ما  دلیل  همین  به  مى کند.  مبارزه  سرطان  با  کودکشان  که  است 
این مؤسسه، خدمات حمایتى الزم را به کودکان مبتال به سرطان و 

مادرانشان ارائه مى دهیم تا پدران با دغدغه کمترى، شغل خود را ادامه 
دهند و بتوانند شرایط مناسبى براى رشد دیگر فرزندان خود فراهم 
اما  نمى دهد.  دست  از  را  خود  کارکرد  خانواده  صورت  این  در  کنند؛ 
گاهى پدران به دالیل مختلف و متناسب با نیاز کودك و همسر خود 
مى  بایست در کنار آنها حضور داشته باشند. در این صورت یک اتاق10 

تخته براى پدرانى که نیازمند حضور در اقامتگاه هستند وجود دارد.

چه خدماتى به کودك و خانواده او در اقامتگاه محک ارائه مى شود؟ 
در کنار ارائه مشاوره ها فردى و گروهى، ساخت انواع صنایع دستى نیز 
به آنها آموزش داده مى شود. هدف از این کار در ابتدا افزایش روحیه و 
امید به زندگى آنهاست و در مرحله بعدى آموزش هنرى است که آنها 

مى توانند در زندگى شخصى خود از آن بهره مند شوند.

محک چه برنامه اى براى کودکانى که به دور از خانه و در شهرى جز 
تهران حضور مى یابند دارد؟

اسکان خانواده هاى داراى کودك مبتال به سرطان که از شهرستان ها 
و روستاهاى کشور براى گذراندن مراحل درمان فرزندانشان به مراکز 
استان ها مراجعه مى کنند در سومین برنامه راهبردى محک مورد توجه 
قرار گرفته است. بر این اساس محک مسئولیت پرداخت هزینه هاى 
در  را  خانواده هایشان  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  اسکان  با  مرتبط 

مراکز اقامتى این استان ها به عهده گرفته است. 

اسکان خانواده هاى کودکان مبتال به سرطانى که براى گذراندن مراحل درمان فرزند خود از سایر شهرهاى 
کشور به تهران مراجعه مى کنند از دغدغه هاى مهم محک است. از این رو در سال 1377 اقامتگاه ستارخان 
براى استقرار کودکان تحت حمایت محک احداث شد که پس از افتتاح اقامتگاه دارآباد در سال 1382، این 
اقامتگاه با شرایط ایزوله، براى اقامت کودکان بیمار و همراهانشان پس از پیوند سلول هاى بنیادى خون ساز در 
نظر گرفته شد؛ و در حال حاضر اقامتگاه دارآباد به منظور استقرار کودکانى که براى گذراندن مراحل درمان خود 
از شهرستان به تهران سفر مى کنند، با ظرفیت 87 نفر فعالیت مى کند. با «فرنوش خواجویى نژاد»، سرپرست 

اقامتگاه دارآباد به گفتگو نشستیم تا این واحد از محک را بیشتر بشناسیم.



ضرورت توجه به استاندارد در مؤسسات مردم نهاد
و  اقتصادى  بنگاه هاى  دولت،  اساسى یعنى  سه عنصر  ُکِنش  بَرَهم  حاصل  را  سوم  در هزاره  جهان  ملل،  سازمان  عنان، دبیرکل پیشین  کوفى 
سازمان هاى مردم نهاد می داند که به ترتیب بازیگران اصلى توانمندسازي زیرساخت هاي اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنى را تشکیل مى دهند. اتفاقات 
جهان حاصل تعامالت این سه بازیگر اصلى است؛ تعامل میان دولت با بنگاه اقتصادى به رشد پایدار اقتصادى، تعامل دولت با جامعه مدنى به 
توسعه پایدار اجتماعى و تعامل جامعه مدنى با بنگاه هاى اقتصادى به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى منجر مى شود. بر همین اساس است که توجه 
به فعالیت هاى استاندارد این سه بخش، اهمیت بسیار دارد. دولت و بنگاه هاى اقتصادى، همواره موظف به رعایت استانداردهایى به منظور پیشبرد 
اهداف خود هستند. در این میان، استاندارد به عنوان عاملى مهم در مسیر تعالى و حیات سازمان هاى مردم نهاد، بنا به ماهیت فعالیت  این مراکز، 

مغفول مانده است؛ عاملى که توجه به آن بسیار ضرورى است.
صورت  به  را  خود  همواره  استانداردسازى،  مسیر  به  توجه  ضمن  محک  اساس  این  بر 
داوطلبانه تحت ممیزى قرار مى دهد تا کارایى و اثربخشى فعالیت هاى خود را در معرض 
سنجش مداوم قرار دهد. در این خبرنامه تالش شده است تا این مهم، بیشتر بررسى شود.
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پیشگامى سازمان هاى مردم نهاد در حوزه استاندارد

نظارت بر عملکرد سازمان هاى مردم نهاد و ساز و کارهاى حصول 
در  مهم  موضوعى  آنها،  عملکرد  صحت  از  کمک کنندگان  اطمینان 
نخست  مى شود:  تقسیم  بخش  دو  به  نظارت  این  است.  حوزه  این 
نظارت الزامى و قانونى توسط سازمان هاى رسمى ذیصالح و دیگرى 
نظارت توسط نهادهاى تخصصى اختیارى. از آنجا که کمک کنندگان 
و  بررسى  براى  الزم  مهارت هاى  فاقد  عام  صورت  به  است  ممکن 
تحلیل گزارش هاى رسمى و یا گزارش هاى عملکرد مؤسسات باشند، 
شناخته   (Third Party) سوم  طرف  عنوان  با  که  سازمان هایى 
مى شوند به عنوان نظارت کنندگان، بى طرف، متخصص و مورد اعتماد 
مؤسسات  این  براى  عملکردى  شاخص هاى  تعریف  به  عمومى  افکار 
گزارش دهى  و  سازمان ها  در  شاخص ها  این  اندازه گیرى  سپس  و 
توجه  مى پردازند.  شاخص ها  آن  استاندارد  مقادیر  با  مقایسه  در  آنها 
یا  مردم نهاد  مؤسسات  با  منطبق  ملى  و  بین المللى  شاخص هاى  به 
مؤسسات غیردولتى مى تواند کمک کنندگان را از کارآیى و اثربخشی 
این سازمان ها در تبدیل منابع مالى اهدا شده به خدمات مورد نیاز 
ارتباط  مشترك  فصل  موضوع  این  سازد.  مطمئن  هدف  گروه هاى 

مؤسسات مردم نهاد با موضوع استاندارد است. 
به طور کل مى توان گفت بشر از دوران باستان همواره به دنبال 
ضوابط و معیارهایى بوده که مالکى براى سنجش کیفیت اقدامات و 
دستاوردهایش باشد و جهت صحیح حرکت و ادامه مسیر را مشخص 
کند. امروز نیز این ضوابط و معیارها در قالب استانداردها و الگوهاي 
بتوانند  تا  می کند  کمک  سازمان ها  به  بین المللی  و  منطقه اي  ملی، 
که  کنند  تضمین  و  ارزیابی  را  خود  محصوالت  و  خدمات  کیفیت 
سازمان هاى مردم نهاد از آن مستثنى نیستند؛ ارائه صورت هاى مالى 
حسابرسى و بازرسى شده به تأمین کنندگان مالى از طریق کانال هاى 
فعالیت هاى  حوزه  در  استاندارد  مهم ترین  موجود،  اطالع رسانى 
سازمان هاى مردم نهاد است. همچنین امکان بررسى آگهى تأسیس، 
تغییرات و یا آگهى عدم فعالیت خیریه از طریق سایت روزنامه رسمى؛ 
امکان بازدید از خیریه؛ ارائه گزارش هاى فعالیت صورت هاى مالى در 
کانال هاى ارتباطى معتبر و همچنین معرفى روش هاى فعالیت توسط 
خیریه ها، از جمله معیارهایى هستند که مى توان بر اساس آنها به یک 

خیریه اعتماد کرد. 
بر همین اساس، ذیربطان یک سازمان مى توانند نسبت به چگونگى 
هزینه َکرد کمک هاى خود براى گروه هدف، آگاهى یابند. این اصول، 
به  مى توان  آن  مبناى  بر  که  است  جهانى  استاندارد هاى  جمله  از 
حمایت از مؤسسات مردم نهاد پرداخت. اما آنچه در جامعه بین المللى 
یک  عملکرد  که  است  استانداردهایى  به  توجه  است،  مدنظر  کنونى 
سازمان را منطبق با کالس جهانى مى سازد؛ اقدام براى دریافت این 
استانداردها به صورت داوطلبانه است اما تنها در این مسیر است که 
مالى  منابع  تبدیل  در  سازمان ها  این  اثربخشی  و  کارآیى  از  مى توان 
اهدا شده توسط اهداکنندگان به خدمات مورد نیاز گروه هاى هدف 

اطمینان یافت. 
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک در دوران 
فعالیت خود همواره تالش کرده است تا استانداردهاى بین المللى معتبر 
را شناسایى کرده و بر اساس آن عملکرد خود را به صورت داوطلبانه 
مورد سنجش قرار دهد. محک در سال 2019 موفق به اخذ باالترین 
 NGO Benchmarking بین المللى  ارزیابى  در  جهان  در  امتیاز 
از شرکت بازرسى بین المللى SGS شد. کسب گواهینامه سطح سه 
در ارزیابى انجمن بین المللى مدیریت پروژه براساس استاندارد دلتا، 
به عنوان اولین مؤسسه مردم نهاد در جهان در سال 2019، دریافت 
نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) در سال هاى 
2014 و 2018، کسب نشان نقر ه انجمن بین المللى مدیریت پروژه 
از  کیفیت  نقره اى  تندیس  دریافت   ،2014 سال  در   (GPM) سبز 
مؤسسه بین المللى استاندارد GIC در سال 2011 از جمله تالش هاى 
این مؤسسه خیریه در مسیر حرکت به سوى ارائه خدمات شایسته به 

کودکان مبتال به سرطان است.  
عام المنفعه  و  نیکوکارانه  فعالیت هاى  در  استاندارد  توسعه  مسیر 
هم  و  قانون گذار  مراجع  سوى  از  هم  مردم نهاد  سازمان هاى  توسط 
سازمان هاى  تعداد  رشد  شاهد  تا  شود  طى  مردم نهاد  سازمان هاى 

کالس جهانى در جامعه نیکوکارى کشورمان باشیم.

مدیرعامل محک



19 پرونده
برترین نوع استاندارد براى سازمان هایى با منابع مالى شفاف

شرکت SGS سوئیس به منظور ارائه یک ارزیابی بی طرف از سطح 
یک  ایجاد  و  بین المللی  شیوه هاي  با  مردم نهاد  سازمان  یک  انطباق 
چارچوب در جهت بهبود مستمر سازمان، همه ساله و در فواصل زمانی 
منظم، مؤسسات داوطلب را مورد ارزیابی قرار می دهد. با استفاده از 
این ارزیابی، سازمان هاي مردم نهاد می توانند نقاط ضعف مؤسسه خود 
را قبل از آنکه غیرقابل حل شوند، شناسایی و تصحیح کنند. چنین 
ارزیابی هایی براي سازمان هایی که منابع مالی آنها شفاف، کارآمد و 

مؤثر است، برترین نوع ارزیابی شناخته می شود.
غیردولتى  سازمان  یک  عملکرد  و  صداقت  شفافیت،   SGS ارزیابی 
جمله  از  ذینفعان  براى  باالیى  اهمیت  امر  این  که  کرده  تضمین  را 
اهداکنندگان، بهره برداران، پیمانکاران یا مقامات محلى دارد. ممیزي ها به 
صورت مرتب هر سال صورت می گیرد و قبل از ارسال گزارش نهایی، تمام 
ارزیابی هاي صورت گرفته بررسی می شود و در صورتی که نتیجه عملکرد 
یک سازمان 70 درصد یا بیشتر باشد، و هیچ عدم انطباق اساسى  در آن 

دیده نشود، گواهی NGO Benchmarking به آن تعلق می گیرد.
 12 در  را  سازمان ها  که  است  معیار   99 مبناي  بر  استاندارد  این 
دیدگاه هیأت امنا، چارچوب استراتژیک، مدیریت صداقت، ارتباطات، 
منابع انسانى، تخصیص و کنترل منابع مالى، عملیات اجرایى، نتایج 
عملیات و بهبود مستمر مورد ارزیابى قرار می دهد و در صورت رعایت 
بهترین شیوه هاى کارى در این 12 حوزه، گواهینامه بین المللى اعطا 

مى گردد و امتیاز سازمان در این گواهینامه مشخص مى شود.
ارزیابی SGS از سال 1366 در ایران آغاز شده است و محک براي 
نخستین بار در سال 1385 خود را در معرض ممیزي SGS قرار داد 
که با اخذ امتیاز 42 درصد از دریافت این گواهینامه بازماند ولی به 
فاصله 6 ماه و ارتقاي فعالیت هاي سازمانی امتیاز 76 درصد را کسب 
گـواهینامه  خـاورمیانه  در  غـیردولتی  سـازمان  اولین  عـنوان  به  و 
 SGS بین المللى  بازرسى  شرکت  از  را   NGO Benchmarking
دریافت کرد و به صورت پیوسته خود را در معرض ممیزي SGS قرار 
داده است تا به حداکثر تطبیق عملیات اجرایى و فرآیندهاى کارى 

خود با یک استاندارد بین المللى دست یابد. 
محک80  ممیزي،  نخستین  در  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته 
درصد از محورهاي مدنظر شرکت SGS را به مرحله اجرایی در آورده 
ولی از آنجایی که مستندسازى مورد انتظار صورت نگرفته بود، فقط 
یک امتیاز از هر محور را به دست آورد. الزم به ذکر است براساس 
آمار ارائه شده از سوي SGS،  فقط 33.02 درصد از سازمان ها براي 
بار دوم ارزیابی شده اند که مؤسسه خیریه محک در میان مؤسسات 
خیریه ایران، تنها مؤسسه اي است که به این امتیاز دست یافته است 
 97.5 امتیاز  کسب  با  و   2019 سال  در  هشتم،  ارزیابی  براساس  و 
 NGO Benchmarking بین المللی  استاندارد  ممیزي  در  درصد، 

حائز باالترین امتیاز در جهان گردید.
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انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) متشکل از 70 انجمن 
توسعه  به  مى کنند،  فعالیت  جغرافیایى  منطقه  درآن  که  است  عضو 
شرکت ها،  با  روابط  ایجاد  و  متخصصان  با  تعامل  پروژ ه،  مدیریت 
سازمان هاى دولتى و دانشگاه ها و مراکز آموزشى و همچنین شرکت هاى 
در  سازمان ها  ارزیابى  به  ساله  هر  انجمن  این  مى پردازد.  مشاوره اى 
به  را   (PE Award) پروژه  تعالى  جایزه  و  پرداخته  جهان  سراسر 
عمرانى،  سرمایه گذارى،  پروژه هاى  سایر  یا  و  توسعه اى  پروژه هاى 

اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد اهدا مى کند. 
پایدارى  میزان  سنجش  به  پروژه   مدیریت  بین المللى  انجمن 
 Global Compact شاخص  اساس10  بر  شده  ارائه  پروژه هاى 
سازمان ملل مى پردازد. این انجمن معتقد است که از طریق بکارگیرى 
10 اصل گلوبال کامپکت سازمان ملل در استراتژى ها، سیاست ها و 
شیوه هاى عملى یک سازمان و همچنین ایجاد یک  فرهنگ واحد و  
یکپارچه، سازمان ها عال وه بر انجام مسئولیت هاى خود در قبال مردم 
موفقیت  مى توانند  هستند،  ساکن  آن  در  که  زمینى  کره  و   جامعه 

طوالنى مدت خود را رقم بزنند.
محک در سال 2014 با ارائه برنامه توسعه خود در دوره دوساله 
91-92 براى دریافت جایزه تعالى مدیریت پروژه در بین مؤسسات 
غیردولتى بشردوستانه از سوى انجمن بین المللى مدیریت پروژه در 
بخش «طرح هاى اجتماعى براى پروژه هاى بین المللى بشردوستانه» 
شرکت کرد. در این سال براى اولین بار در جهان سازمانى مردم نهاد 
به بخش فینال این ارزیابى راه یافت و نشان طال را از آن خود کرد. 

همچنین محک در سال 2018 طرح یک ساله «مرکز پذیره نویسى 
اهداکنندگان سلول هاى بنیادى خون ساز» را در بخش «توسعه پایدار» 
به انجمن بین المللى مدیریت پروژه ارائه کرد که پس از سال ها انجام 
تحقیقات بر روى درمان سرطان به روش پیوند، در سال 1395 و در 

حاشیه همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى راه اندازى شد. 
هزار  پنج  آزمایش  هزینه  تأمین  جهت  محک  راستا  همین  در 
چالش  که  خون ساز  بنیادى  سلول هاى  داوطلب  اهداکنندگان  نمونه 
بزرگى براى یک سازمان خیریه به شمار مى رود، با بخش خصوصى 
مسئولیت  راستاى  در  خصوصى  بخش  و  کرد  امضا  را  تفاهم نامه اى 

اجتماعى خود متعهد به تأمین هزینه هاى این پروژه شد. در پایان این 
پروژه یک ساله و در فاز اول، جمع آورى و ثبت اطالعات 5000 نمونه 
بنیادى  سلول هاى  پذیره نویسى  مرکز  در  داوطلب  اهداکنندگان  از 

خون ساز محقق شد.
خون ساز،  بنیادى  سلول هاى  پذیره نویسى  مرکز  پروژه  براساس 
محک تالش کرد تا در راستاى سومین هدف توسعه پایدار با موضوع 
«زندگى سالم و تأمین سالمتى براى همگان در هر سنین» و همچنین 
کاهش نرخ مرگ و میر در مبتالیان جوان بیمارى هاى غیرواگیردار 
 2030 سال  تا  چندتخصصى  درمان  چشم انداز  طریق  از   (NCDs)
فعالیت کند. این اقدام موفق به کسب نشان طال از انجمن بین المللى 

مدیریت پروژه شد.

تأییدى بر دانش و شایستگى در عملکرد مدیریت پروژه
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 (IPMA) پروژه  مدیریت  بین المللى  انجمن  توسط  دلتا  استاندارد 
سازمان ها  پروژه   مدیریت  نظام  شایستگى  توسعه  و  ارزیابى  براى 
طراحى شده است. این ارزیابى با شناسایى دقیق و صادقانه مهم ترین 
زمینه  هاى توسعه فعالیت هاى پروژه محور و اقدامات الزم براى بهبود 
مى کند.  ایجاد  سازمان ها  براى  را  توجهى  قابل  افزوده  ارزش  آنها، 
و  توسعه  حال  در  سازمان هاى  براى  قدرتمند  ابزارى  استاندارد  این 
توسعه یافته  اى است که به شایستگى نظام مدیریت پروژه خود را در مسیر 
بهبود مستمر قرار مى دهند. بر اساس ارزیابى IPMA Delta، اقدامات 
توسعه اى سازمان هاى به صورت هوشمندانه و هدفمند، بهبود یافته 
است و آثار در نتایج عملى پروژه ها قابل مشاهده است. این ارزیابى 
مبناى قابل توجهى براى توسعه بلندمدت فعالیت هاى پروژه محور در 

سازمان هاى کالس جهانى را فراهم مى آورد. 
 project ،Program ،Por olio استاندارد دلتا با تمرکز بر نظام تعریف
سطوح عملیاتى و استراتژیک سازمان را از منظر تخصیص و مدیریت 
بهینه منابع ممیزى کرده و از شفافیت نظام تخصیص منابع براساس 
اولویت هاى سازمان و تولید بیشترین منافع براى ذینفعان اطمینان 
حاصل مى کند. ارزیابى شایستگى سازمانى انجمن بین المللى مدیریت 
پروژه براساس استاندارد دلتا، نظام مدیریت پروژه سازمان ها را بررسى 
مى کند و با یک نگاه 360 درجه به صورت بى طرفانه و کامًال مستقل، 
شایستگى هاى کلیدى و ساز و کار خلق ارزش براى تمامى ذیربطان 
قرار  ارزیابى  مورد  پروژه محور  نظام  یک  سطوح  تمام  در  را  پروژه 

مى دهد.
کمک هاى  بر  افزوده  ارزش  سیستم  استقرار  با  و  حاضر  حال  در 
نیکوکاران، محک توانسته است با مدیریت چندین پروژه، به عنوان 
یک سازمان پروژه محور در سطح جهانى معرفى شود. بر همین اساس 
انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) در آخرین ارزیابى خود و 
براساس آخرین مدل جهانى مدیریت پروژه از مجموعه فعالیت هاى 
این مؤسسه گواهینامه سطح سه را به آن اعطا کرده است. کالس سه 
به این معنى است که استانداردها، ساختارها و فرآیندهاى مدیریت 
پروژه کامًال تعریف شده اى وجود دارد که بخش عمده آن در سازمان 
پیاده سازى و نهادینه شده است. براساس اطالعات موجود فقط 10 

دریافت  به  موفق  دلتا  ممیزى  اولین  در  جهان،  در  سازمان ها  درصد 
است   5 ارزیابى  این  سطح  باالترین  شده اند.  سه  سطح  گواهینامه 
هیچ  تاکنون  که  است  سازمان  ساختار  مستمر  بهبود  معناى  به  که 

مجموعه اى در جهان موفق به دریافت آن نشده است.
بالغ بر سه دهه فعالیت محک براساس رعایت ارزش هاى بنیادین 
شفافیت و پاسخگویى زمینه ساز موفقیت این سازمان در دستیابى به 

این جایگاه بوده است.
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GIC از معتبرترین سازمان هاى تأیید صالحیت کیفیت در دنیاست 
در  کشور  از 30  بیش  در  که  است  جهانى  گواهینامه  صدور  نهاد  و 
سال  در  و  انگلستان  در  که  نهاد  این  دارد.  نمایندگى  جهان  سراسر 
استانداردهاى  با  مطابق  را  سازمان ها  است،  شده  تأسیس   1993
حوزه  در  معتبر  آموزشى  و  کرده  تأیید  و  ارزیابى  مدیریت،  سیستم 

سیستم مدیریت ارائه مى کند. 
سیستم   ،(UKAS) انگلستان  اعتباربخشى  سرویس  توسط   GIC
خدمات  و   (JAS-ANZ) نیوزیلند  و  استرالیا  مشترك  اعتباربخشى 
شده  شناخته  معتبر   (SAAS) اجتماعى  پاسخگویى  اعتبارسنجى 
ثبت  توسط  تأییدشده  آموزشى  سازمان  همچنین   GIC است. 
 GIC گواهینامه   است.   (CQI-IRCA) معتبر  حسابرسان  بین المللى 
انجام  سازمان ها  که  است  کارى  هر  از  اطمینان  براى  اطمینانى 
مى دهند. ایجاد ثبات، بهینه سازى و کارآیى در جهت بهبود عملکرد 
حداقل  با  آنها،  خطرات  کاهش  و  مشترى  مدیریت  سیستم هاى 
اختالل و هزینه براى عملکرد مشتریان از جمله خدماتى است که با 
گواهینامه GIC ارائه مى شود. این گواهینامه به ذیربطان یک سازمان 
اطمینان مى دهد که سیستم هاى مدیریتى آن مطابق با استانداردهاى 

بین المللى و الزامات خاص است.
از جمله گواهینامه هاى ارائه شده از سوى این نهاد عبارتند از:

ISO 9001 سیستم هاى مدیریت کیفیت *
ISO 14001 سیستم هاى مدیریت محیط زیست *

ISO 45001 سیستم هاى مدیریت ایمنى و بهداشت حرفه اى *
ISO 22000 سیستم هاى مدیریت ایمنى مواد غذایى *

ISO 27001 سیستم هاى مدیریت امنیت اطالعات *
HACCP تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانى *
SA8000 سیستم هاى مدیریت پاسخگویى اجتماعى *

این نهاد ارزیابى، ساالنه مراسمى با هدف انتخاب و معرفى شرکت ها 
و سازمان هاى برتر در ارائه خدمات، محصوالت و استقرار سیستم هاى 
 (top ten award) مدیریت «سرى ایزو» با اعطاى نشان ده جایزه برتر
برگزار مى کند. قرار گرفتن در زمره 10 شرکت برتر از سوى GIC و 
TTA و دریافت تندیس کیفیت طى فرآیندى متشکل از بررسى ها و 

ارزیابى کارشناسان ارشد نهادهاى بین المللى مزبور با اتخاذ روش هاى 
علمى و مدیریتى روز دنیا و تحقیقات مستمر در راستاى توسعه و 

بهبود کیفى عملکرد حاصل مى شود.
سال  در  و   (GIC) کیفیت  نقره اى  تندیس  سال 2011  در  محک 
اسـتاندارد  بین المللى  مؤسسه  از  را  کیفیت  طالى  تندیس   2017
«جى.آى.سى» دریافت کرد. در این مراسم که با حضور هیئت مدیره 
مؤسسه بین المللى استاندارد GIC برگزار شد، نام محک در زمره 10 
سازمان برتر سال 2011 ثبت شد و به این ترتیب محک، به مدت 10 
سال از خدمات شبکه بین المللى انگلیسى-کانادایِى ثبت ده سازمان 

برتر، بهره مند خواهد بود.

سازمان هاى برتر در استقرار سیستم هاى مدیریت «سرى ایزو»
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Green Project Management یک سازمان جهانى است که 
به موضوع پایدارى در پروژه ها مى پردازد. این سازمان  کمک مى کند تا 
شرکت ها منعطف تر، دولت ها کارآمدتر و جوامع قدرتمندتر فعالیت کنند 
در حالى که به حفظ منابع طبیعى توجه ویژه نشان مى دهند. هدف این 
 (SDG) 2030 سازمان هدایت مشاغل پایدار و تحقق اهداف توسعه پایدار
است که در این مسیر از استانداردهاى متعدد، آموزش، ارزیابى و گواهینامه 
بهره مند مى شود. برخى از اصول در نظر گرفته شده این سازمان به منظور 

ارائه مدل هایى براى پایدارى، آموزش و صدور گواهینامه عبارتند از:
اساسى  حقوق  شناختن  رسمیت  به  مسئولیت پذیرى:  و  تعهد   *
برابر،  فرصت  ایجاد  ایمن،  و  تمیز  سالم،  محیط هاى  در  همگان 

جوان گرایى و پیروى از قوانین
مبناى  بر  سازمانى  اخالق  از  حمایت  تصمیم گیرى:  و  اخالق   *
کاهش  شناسایى،  طریق  از  جهانى  اصول  به  احترام  با  تصمیم گیرى 
و  جامعه  بر  بلندمدت  و  کوتاه مدت  منفى  تأثیرات  از  جلوگیرى  و 

محیط زیست
توسعه  متقابل  وابستگى  تقویت  شفافیت:  و  یکپارچه سازى   *
همه  در  محیط زیست  از  حفاظت  و  اجتماعى  یکپارچگى  اقتصادى، 

جنبه هاى فعالیت
* اصول و ارزش ها: با بهبود روش هاى توسعه و استفاده از فناورى ها 

و منابع به منظور حفظ، تقویت پایه و اساس منابع طبیعى
* برابرى اجتماعى و زیست محیطى: ارزیابى آسیب پذیرى انسان در 

مناطق و مراکز جمعیتى
* سعادت اقتصادى: پایبندى به استراتژى هاى مالى و اهداف مالى 
که نیازهاى ذینفعان از جمله نیازهاى فورى و اهداف نسل هاى آینده 

را متعادل مى کند.
این سازمان در سال 2009 براى توسعه پایدارى در مدیریت پروژه 
تأسیس شد و در تالش است تا دستاورد و تأثیر افراد و پروژه ها را در 
پیشبرد توسعه پایدار از طریق اجراى مدیریت پروژه سبز با ارائه جوایزى، 
نشان دهد. از جمله جوایزى که GPM اهدا مى کند مى توان به اهداى 
جایزه پروژه پایدار سال به یک مدیر پروژه یا سازمان، جایزه پایدارى 
فردى، جایزه تحقیقاتى و جایزه دانشجویى اشاره کرد. پروژه هاى ارائه 

شده بایستى دستیابى به پایدارى در برابر اهدافى چون اصول ده گانه 
سازمان ملل، تحقق اهداف توسعه پایدار را نشان دهد. داورى در مورد 
معیارهاى منتشر شده توسط تیمى از متخصصان که مستقل از پروژه 
فعالیت مى کنند، قضاوت مى شود. بر همین اساس محک در سال 2014 
در ارزیابى GPM شرکت کرد و موفق به کسب نشان نقره از انجمن 
بین المللى مدیریت پروژه سبز شد. پروژه اى که موفق به دریافت نشان 
نقره GPM شد، از دیدگاه این انجمن همزیستى مسالمت آمیزى با اصول 
 Global توسعه پایدار را داشته و در تطابق با اصول ده گانه معاهده جهانى

Compact  و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد بوده است.

تأثیر افراد و پروژه ها در پیشبرد توسعه پایدار

مالى  منابع  دیگرى،  مردم نهاد  سازمان  هر  مانند  محک، 
ارائه  مى کند.  تأمین  مردمى  مشارکت هاى  محل  از  را  خود 
ناظران  و  قانونى  مراجع  نظارت  شفاف،  مالى  گزارش هاى 
تا  مى شود  منجر  استاندارد  گزارش هاى  تولید  به  غیررسمى 
کودکان  از  خود،  کمک هاى  صرف  محل  از  اطمینان  با  مردم 

مبتال به سرطان حمایت کنند. 
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دوران  در  که  است  محک  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  مرضیه، 
درمان، نگارش کتابى را در دست گرفته است. در شماره قبل قصه 
زندگى او را تعریف کردیم و قرار شد در این شماره بخشى از داستانى 

را که نوشته برایتان روایت کنیم. با هم این قصه را مى خوانیم:
یلدا وارد اتاق شد و با سرعت به سمتم دوید و گفت: آبجى کجایى؟ 
دو روزه کنارم نیستى. و با لحن بچه گونه اى که ازش دلتنگى مى بارید 
ادامه داد: آبجى خیلى دلم برات تنگ شده بود. همینطورى که داشتم 
موهاى بلند و فر یلدا رو نوازش مى کردم و قربون صدقه اش مى رفتم 
متوجه یه سایه شدم. سرم رو باال آوردم و با قیافه مهربون ندا خانم 
و  مهربون  لحن  با  و  کرد  نوازش  رو  سرم  دستش  با  که  شدم  روبرو 

نگرانى گفت: بهترى دخترم؟
گفتم:  بهش  لبخند  با  بود  دستم  تو  یلدا  دست  که  حالى  در  منم 
ممنون من بهترم شما خوبید. ممنونم که از خواهرم نگه دارى کردید 
ندا خانم. همزمان ندا خانم رو به یلدا گفت: دیدى گفتم حال خواهرت 
خوبه. بفرمایید یلدا خانم این تو و این خواهرت. یلدا رو به من گفت: 
راستى آبجى حاال جواب اصغر آقا رو چى بدیم؟ و باز هم اصغر آقا و 

باز هم اصغر آقا!
دیگه حالم داشت از این اسم بهم مى خورد که ندا خانوم متوجه 
شد و در حالى که دستى روى موهاى یلدا مى کشید گفت: دخترك 
قشنگم دیگه از اصغر آقا خبرى نیست. از این به بعد تو و محیا کنار 
جون؟  محیا  نه  مگه  گفت:  و  کرد  من  به  رو  مى کنید.  زندگى  خاله 
خاله  خونه  مى گه.  راست  آبجى،  آبجى،  گفت:  و  وسط  پرید  یلدا  که 
ندا خیلى خوش مى گذره و به لباس قرمز پرنسسى تنش اشاره کرد 
براش  که  اتفاقایى  مورد  در  و  خریده.  برام  خاله  اینو  ببین  گفت:  و 
تو خونه ندا خانوم افتاده بود برام گفت و منم با جون و دل گوش 

مى کردم. 
خوردم.  پرتقال  و  موز  کم  یک  و  کند  پوست  میوه  برام  خانوم  ندا 
وقتى ذوق و شوق یلدا رو براى تعریف کردن مى دیدم دلم نمى یومد 
از  بود.  جذاب  برام  بچه گونه اش  شیرین  لحن  ندم.  گوش  حرفاش  به 
طرفى به قول یلدا، خاله ندا هم گوش مى کرد و ما دو تا شنونده خوبى 

براى حرفهاى یلدا شده بودیم. 

یلدا  و  ندا  خاله  اومد.  پرستار  و  شد  تموم  مالقات  زمان  باالخره 
خیلى  یلدا  خوشحالى  از  شده  که  هم  ساعت  یک  براى  رفتن. 
حرف  دکتر  با  ندا  خاله  برن  مى خواستن  که  زمانى  بودم.  خوشحال 
به  منو  و  بیان  ترخیص  کاراى  براى  بعدازظهر  فردا  شد  قرار  و  زد 

خونه ببرن.

 قصه اى از یک کودك مبتال به سرطان
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سال 1381 بازار «قلک شکان» که بعدها نامش به «قلک هاى کوچک و آرزوهاى بزرگ» تغییر کرد، براى اولین بار زیر سقف محک برگزار شد. آن 
روزها هنوز از جاده منتهى به ساختمان بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک بهره بردارى نشده بود اما مسیر ناهموار، برف و باران هیچ کدام 
مانع از حضور نیکوکاران در ساختمان تازه تأسیس محک نشد. پوسترهاى بازار قلک شکان در سطح شهر دست به دست مى شد و «رادیو پیام» نیز 
در فواصل کوتاه برگزارى آن را اعالم مى کرد. همانطور که در خبرنامه شماره 25 مى خوانیم: «این مراسم با حضور یاوران همیشگى محک برگزار شد، 
آنها با تحویل دادن بیش از 750 قلک پر و تحویل گرفتن نزدیک به 1300 قلک خالى، مانند همیشه محک را در تأمین هزینه  دارو و درمان کودکان 

مبتال به سرطان یارى نمودند.»
امروز پس از 17 سال در صفحه سه همین شماره از خبرنامه، خبر برگزارى دومین بازار «قلک هاى کوچک و آرزوهاى بزرگ» را با شما به اشتراك گذاشتیم. 
قلک ها یکى از قدیمى ترین راه هاى حمایت از کودکان مبتال به سرطان هستند و نقش قابل توجهى را در تأمین هزینه دارو و درمان قهرمانان کوچک 
محک ایفا مى کنند. آن ها در سال گذشته 75 درصد از بودجه مورد نیاز هزینه دارو را تأمین کرده اند. اما در شرایطى که هزینه درمانیارى فرزندان محک 

نسبت به سال گذشته 3 و نیم برابر شده، تنها با همراهى شما نیکوکاران است که قد قلک هاى محک مى تواند به هزینه دارو برسد.

بازار قلک هاى کوچک و آرزوهاى بزرگ از دیروز تا امروز



پرسش هاى متداول 26
چطور مى توانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟

تمامى افراد باالى 18 سال که شرایط حضور در ساعات کارى (8:30 تا 16:30) در یکى از روزهاى شنبه تا چهارشنبه را در محک داشته باشند، 
مى توانند در محک به فعالیت داوطلبانه بپردازند و وقت، تجربه، دانش و تخصص ارزشمند خود را به کودکان مبتال به سرطان هدیه کنند. براى 

کسب اطالعات بیشتر با شماره 23501232-021 بخش داوطلبان محک تماس بگیرید. 

چگونه مى توانم سفیر محک باشم؟
در محک عنوان سفیر وجود ندارد اما همه اعضاى خانواده بزرگ محک مى توانند با معرفى فعالیت هاى محک و روش هاى کمک به دوستان خود 
پیام آور این مؤسسه باشند. شما مى توانید براى حمایت از کودکان مبتال به سرطان به صورت داوطلبانه در این مؤسسه فعالیت کنید. همچنین 
با کمک هاى نقدى و غیرنقدى خود مى توانید همراه قهرمانان کوچک محک باشید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 23540-021 تماس 

بگیرید.

شرایط اهداى مو در محک به چه صورت است؟
به توصیه پزشکان محک، براي حفظ موارد بهداشتی و مسائل مربوط به سالمت کودکان و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنى بدن آنها در 
طول درمان، اهداي کاله گیس طبیعى به آنها صورت نمی گیرد. اما در صورت نیاز خانواده و کودك، هزینه خرید کاله  گیس مصنوعى که مورد تائید 

پزشکان باشد توسط محک تأمین مى شود. شما مى توانید براى مشارکت در تأمین این هزینه با شماره 23540 - 021 تماس بگیرید.

نحوه عضویت و روش هاى پرداخت حق عضویت چگونه است؟
عضویت محک به سه صورت حقیقى، حقوقى و گروهى صورت مى گیرد. اعضاى حقیقى مى توانند با پرداخت حداقل 1000 تومان ماهیانه 
عضویت خود را تمدید کنند. اعضاى حقوقى نیز مى توانند با پرداخت ماهیانه حداقل 50 هزار تومان به عضویت محک درآیند. در عضویت گروهى 
نیز افراد از طریق پرداخت شرکت یا سازمانى که در آن کار مى کنند مى توانند به عضویت محک درآیند و حق عضویت آنها ماهیانه از حقوق آنها 

کم مى شود. 
نیکوکارانى که تمایل دارند از طریق پرداخت عضویت به صورت ماهانه همراه کودکان مبتال به سرطان باشند، مى توانند براى پرداخت حق 

عضویت خود با شماره 23540-021 تماس بگیرند یا به یکى از دفاتر محک در تهران و 
کرج مراجعه کنند. همچنین پرداخت هزینه عضویت از طریق سایت محک نیز امکان پذیر 

است. نشانى دفاتر محک در صفحه بعد قابل مشاهده است. 

در دوره شیوع ویروس کرونا چگونه مى توانم از راه دور به محک کمک کنم؟
شما مى توانید کمک هاى نقدى خودتان را به شماره حساب یا کارت هاى محک که 
در فهرست آمده است واریز کنید. همچنین با مراجعه به سایت محک، پرداخت خود را 
براى تأمین هزینه دارو و درمان قهرمانان کوچک محک انجام دهید. گزینه نیکوکارى در 

اپلیکیشن آپ نیز روشى دیگر براى نجات زندگى کودکان محک است.



1. شمال تهران:
َمژدي  شهید  بلوار  ارتش،  بزرگراه  ابتداي  اقدسیه،  انتهاي  مرکزى:  دفتر   -
بیمارستان  و  خیریه  مؤسسه  محک،  بلوار  وثوق،  پروفسور  خیابان  (اوشان)، 

فوق تخصصى سرطان کودکان محک     تلفن: 23540 
- دفتر کتابى: خیابان شریعتى، جنب بزرگراه همت، خیابان گل  نبى، پالك 23     

تلفن: 26412441
- دفتر برج ملت: خیابان ولی عصر، روبه روي پارك ملت، نبش کوچه شهید 

انصارى (صداقت)، برج ملت، طبقه همکف تجارى، واحد 36     
تلفن: 22037474

- دفتر تجریش: میدان قدس، ابتداى خیابان دربند، پالك 9     
تلفن: 22749819

- دفتر چیذر: میدان چیذر، نبش خیابان خراسانى، پالك 28، ساختمان برایا، 
طبقه سوم، واحد 11     تلفن: 22201312

- پیشخوان برج نگار: خیابان ولى عصر، کمى باالتر از میدان ونک، برج نگار، 
طبقه همکف تجارى

- باجه قیطریه: درب شمالى پارك قیطریه، جنب آبنما، روبه روى فرهنگسراى ملل
- باجه لواسانى: خیابان شهید لواسانى (فرمانیه سابق)، خیابان آقایى، میدان 

میوه و تره بار لواسانى
- پیشخوان سانا سنتر: بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا، طبقه همکف جنوبى، 

جنب پله برقى
- پیشخوان گالریا: ولنجک، خیابان سیزدهم شرقى، مرکز خرید گالریا، طبقه 

همکف، جنب پله برقى

2. غرب تهران:
- دفتر ستارخان: ستارخان، سه راه تهران ویال، خیابان شهید حمید صفویان 

(خیابان چهارم)، پالك 55     تلفن: 66554081 
- دفتر باستان: میدان جمهورى، خیابان جمهورى، خیابان آذربایجان، بین 

خیابان گلشن و خیابان باستان، پالك 401     تلفن: 66901900
- پیشخوان جالل آل احمد: بزرگراه جالل آل احمد، ابتداى اتوبان کردستان، 

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
- باجه سردار جنگل: بلوار سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایى، پارکینگ میدان 

میوه و تره بار سردار جنگل، جنب نمازخانه
- باجه صادقیه: خیابان ستارخان، نرسیده به فلکه اول صادقیه، خیابان 24 مترى 

خسرو شمالى، میدان میوه و تره بار صادقیه
- پیشخوان فرودگاه مهرآباد: ترمینال 4، جنب ورودى بازرسى خواهران سالن 

ترانزیت

3. شرق تهران:
     A9 دفتر شرق: فلکه اول تهران پارس، درب شمالى مرکز خرید سپید، واحد -

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

- باجه پیروزى: اتوبان افسریه (جنوب به شمال)، جنب ایستگاه مترو شهید 
کالهدوز، میدان میوه و تره بار پیروزى

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

بهمن، میدان میوه و تره بار بهمن 
- باجه شهر رى: شهر رى، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبى، سالن اصلى 

میدان میوه و تره بار شهید غیبى
- پیشخوان فرودگاه امام خمینى (ره): ترمینال پروازهاى خروجى، بال شرقى

5. مرکز تهران:
- دفتر سعدى: خیابان سعدى، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهى، پالك 21    

تلفن: 33530029 

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

کوچه اوجانى، طبقه فوقانى بانک تجارت     تلفن: 026-32220177
- دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانى، نرسیده به پل آزادگان، نبش خیابان 

مدنى، ساختمان طوبى    تلفن: 026-34498537
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