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1پيام بنيانگذار
بسی رنج برديم در اين سال سی

سی سال گذشت. یارانی آمدند، یارانی رفتند و یارانی هنوز مانده اند و ما هم مانده ایم. نکته آن است برای ما که مانده ایم نیز چندان مجالی باقی 
نمانده. اگر بخت یار بود و توفیق آن داشته ایم تا همه این سال ها را در خدمت به همنوع به سر بریم اینک اما جرس ها فریاد برآورده اند. از همین 
روست که می بایست هر چه در توان داریم را صرف تحکیم اصولی برای نسل های آینده کنیم؛ اصولی که بانی و باعث اعتبارمان نزد مردمان بوده 

است.
البته دعوی کمال نداریم اما داعیه آن داریم که سالک راه کمالیم، سودای خشنودی پروردگار و آرامش دل های مردمان را در سر داریم، دل هایی 
که در این سالیان دراز و پرتالطم ما را تنها نگذاردند و خواستند که ما پلی باشیم بین دست های مهربان آنان و پیشانی تب دار کودکانی که دیگر 

امیدی برایشان باقی نمانده بوده مگر به معجزه عشق.
آنان که با طبیعت - این مجری قوانین بی چون و چرای کائنات - سر و کار دارند می دانند که اگر پاییز هست بهاری هم هست، اگر زمستانی 
هست تابستانی حتماً در راه است. تغییر در ذات طبیعت است لیک حاصل آن بستگی به شرایط دارد و ما بر این باوریم که از این زمستان سختی 
که جامعه بشری را مستأصل نموده نیز با لباس عافیت بیرون خواهیم آمد اگر شما یاران همیشگی همچنان چتر مهربانی و اعتماد خود را بر سر 
ما و کودکان ما حائل نگاه دارید و برماست که با صالبت و امانت پنج اصل حاکم بر رفتار محک: »قدرشناسی«، »زیبایی شناسی«، »پاسخگویی«، 
»شفافیت« و »کرامت نیروی انسانی« را هرچه بیشتر برای کارگزاران آینده نهادینه نماییم. باشد که با دهش ایزد یکتا روزی نوادگانمان در جشن 

صدسالگی این معبد عشق پایکوبی کنند.
سعیده قدس
بنیانگذار



اطالعيه 2

در پی ارتقای جناب آقای دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل پانزده 
سال گذشته محک و عضویت داوطلبانه در هیأت امنای این سازمان، 
جناب آقای شریف نظام مافی که سابقه همکاری، فعالیت داوطلبانه 
مدیرعامل موظف  عنوان  به  داشته اند  را  ارکان محک  در  و عضویت 

سازمان انتخاب شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
است  کوشیده  خود  فعالیت  دهه  سه  در  محک  خیریه  مؤسسه 
اعتماد  پاسداشت  و  ایران  نیکوکاری  جامعه  ظرفیت  به  اتکا  با  تا 
این  توسعه  و  ماندگاری  رمز  که  خود  بزرگ  خانواده  اعضای 
سازمان است در راستای حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به 

بردارد. گام  سرطان 
حمایت از بیش از ۳۵ هزار کودک مبتال به سرطان و خانواده های 
آن ها تاکنون و ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیش از ۲۰ هزار 
محک،  فرزند   ۷۶۰۰ بهبودی  حاضر،  حال  در  درمان  تحت  کودک 
در  کودک  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  تنها  اداره  و  ساخت 
ایران، عضویت و تعامل با سازمان های ملی و بین المللی همچون اخذ 
متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  از  مشورتی  مقام 
منظور  به  بین المللی  و  ملی  ارزیابی های  در  شرکت   ،)ECOSOC(
کیفیت  نقره ای  تندیس  دریافت  و  خود  اقدامات  اثربخشی  سنجش 
مدال  کسب  جی.آی.سی،  استاندارد  بین المللی  مؤسسه  از   )GIC(
اهداکنندگان  »بانک  و  دوساله محک«  »توسعه  پروژه  دو  برای  طال 
سلول های بنیادی خون ساز« در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در بخش 
پروژه های بشردوستانه انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( و 
همچنین کسب امتیاز ۳ در استاندارد ممیزی دلتا در جهان از انجمن 
مدیریت پروژه از رئوس دستاوردهای محک در آستانه ورود به سی  

سالگی است.
این موفقیت ها در چند سال اخیر تا آنجا پیش رفت که محک به 
عنوان یک سازمان مردم نهاد ایرانی در بین بیش از ۳۲۸ سازمان 
 SGS بین المللی  بازرسی  ارزیابی شرکت  در  نقاط جهان  اقصی  از 
استاندارد  در  امتیاز کسب شده  باالترین  و  ایستاد  در صدر جهان 

ساخته  افتخار  این  کرد؛  کسب  را   NGO Benchmarking
بزرگ  خانواده  و  زمین  ایران  نیکوکاری  جامعه  اعضای  تک تک 
را  خود  است  توانسته  سازمان  این  می دهد  نشان  که  است  محک 
بنشیند.  بام جهان  بر  انطباق دهد و  با سازمان های کالس جهانی 
از بهترین شیوه های کاری که در دنیا  امروز تالش می کند  محک 

برای اداره سازمان ها استفاده می شود بهره ببرد.
اکنون نیز در شرایطی که جهان و کشورمان با مشکالت ناشی از 
شیوع گسترده ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، با همراهی 
همیشگی نیکوکاران، کارکنان و داوطلبان خود خدمات درمانی و 
بیمارستان های  در  بستری  سرطان  به  مبتال  کودکان  به  حمایتی 
در  کودک  آنکولوژی  و  خون  بخش   دارای  دانشگاهی  و  دولتی 
سراسر ایران را به صورت مستمر ارائه دهد و تالش می کند مسیر 
توسعه ای که در پیش گرفته، ساخته و طی کرده است را با قدرت 

ادامه دهد.
مسئولیت های  در  موفقیت  آرزوی  محک  جدید  مدیرعامل  برای 
محوله در قبال اهداف این سازمان در راستای حمایت از قهرمان های 
کوچک محک داریم و ضمن قدردانی صمیمانه از تالش های مبتنی 
بر دانش، خلوص و درایت مدیرعامل پیشین، خرسندیم که تجارب 
ارزشمند ایشان را در چارچوب هیأت امنای محک در مسیر حمایت 

از قهرمانان کوچک مان به کار می بندیم.
ایران و تالش های  به ظرفیت های جامعه مدنی  اتکا  با  باور داریم 
سازمان های  داوطلبان،  نیکوکاران،  از  خانواده،  این  اعضای  تک تک 
توسعه سازمان  و متخصصان، مسیر  و کادر درمان  همکار، کارکنان 
همچون گذشته به سوی موفقیت حرکت می کند تا فرزندان محک و 
خانواده هایشان از باالترین سطح خدمات مطابق با استانداردهای روز 

جهان بهره مند شوند.

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

ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد

مديرعامل جديد محک انتخاب شد



3اطالعيه
با  را  محک  موفقيت های  مسير  همچنان  احمديان:  آراسب 

عالقه مندی، جديت و دلگرمی دنبال می كنم
فعالیت  از ۱۰ سال  بعد  امروز 
در  فعالیت  سال   ۴ داوطلبانه، 
سمت قائم مقام مدیرعامل و ۱۵ 
سال حضور در جایگاه مدیرعامل، 
در  را  خود  کاری  فعالیت  پایان 
محک و حضور داوطلبانه در جمع 
این  امنای  اعضای محترم هیأت 
اطالع  به  را  مردم نهاد  مؤسسه 
نیکوکاران همیشه همراه کودکان 
مبتال به سرطان می رسانم. خانواده 
بزرگ محک در طول نزدیک به 

سه دهه فعالیت با اتکاء به آرزوهای بزرگ ارکان سازمان، همت های بلند 
نیکوکاران و ظرفیت عملیاتی کارکنان و داوطلبان این سازمان، با امید و 
بدون تزلزل به حمایت همه جانبه از کودکان معصوم مبتال به سرطان و 
خانواده های آنان پرداخته است. ما در محک رکودها، بحران ها، تحریم ها 
این تجارب  از  از هریک  اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم،  و تحوالت 
آموخته ایم و آموخته هایمان را در مواجهه با چالش های آینده به کار 
گرفته ایم. سازمان های ناظر ملی، منطقه ای و بین المللی، با احترام به سه 
دهه فعالیت محک نگریسته اند که حاصل آن جوایز و افتخارات ملی و 
بین المللی و همچنین عضویت محک در سازمان های تخصصی ایرانی و 

جهانی بوده است.
محک در حال حاضر از چارچوب اجرایی و بدنه سازمانی ساختاریافته ای 
بهره مند است و این امکان فراهم شده تا در سخت ترین سال های اقتصادی 
جهان و ایران، و همچنین در دوران شیوع ویروس کرونا قادر باشد اهداف 
از پیش تعیین شده خود را در راستای ارائه خدمت به کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده آنها محقق سازد. چنین دستاوردهایی، نه برای افتخار 
حاصل از آن ها بلکه برای اطمینان از هزینه کرد مؤثر منابعی است که 
مردم عزیز این سرزمین، نیکوکارانه در اختیار محک قرار می دهند؛ محک 
همواره در تالش است تا منابع را از بهترین روش جمع آوری کرده، به 
درستی تبدیل به خدمت نماید و به صورت شایسته در اختیار گیرندگان 
خدمت که همان کودکان عزیز مبتال به سرطان هستند قرار دهد. اعضای 
این خانواده بزرگ دست در دست هم توانستند این موفقیت را رقم بزنند؛ 

باور دارم با حضور جناب آقای شریف نظام مافی مدیرعامل جدید، این 
سازمان موفقیت های خود را در قالب دیدگاه تازه دنبال می کند.

گرچه از امروز به بعد شغل من در محک نخواهد بود اما همچنان عالقه 
و عشق من در محک باقی خواهد ماند و همچنان مسیر موفقیت های 
بی پایان این سازمان را با عالقه مندی، جدیت و دلگرمی دنبال می کنم. 
در برابر انسان های نیک اندیشی که در این سال ها محک را در تحقق 
حمایت از کودکان معصوم مبتال به سرطان حمایت کردند ادای احترام 

می کنم و دستشان را به گرمی می فشارم.

شريف نظام مافی: مسير توسعه محک را حفظ خواهيم كرد
محک  همراه  که   سال هاست 
روز  نخستین  همان  از  و  بوده ام 
آشنایی خود با این سازمان، حرکت 
کرده  مشاهده  را  آن  توسعه  به  رو 
این خانواده  از  عنوان عضوی  به  و 
بزرگ، به آن بالیده ام. عملکرد این 
استناد حضور  به  تا کنون  سازمان 
در ارزیابی های ملی و بین المللی در 
جایگاهی ارزشمند و رو به توسعه 
همراهی  که  دارم  باور  و  دارد  قرار 
داوطلبان،  گرامی،  نیکوکاران 

کارکنان، بنگاه های اقتصادی و متخصصان است که کمک می کند تا 
محک بتواند برترین جایگاه را در بین سازمان های مردم نهاد کسب کرده 

و در هر یک از حوزه های فعالیت خود نیز یکی از برترین ها باشد.
حال که در جایگاه مدیرعامل جدید این سازمان قرار گرفته ام با افتخار 
تالش می کنم تا به پاسداشت سی سال فعالیت این مؤسسه مردم نهاد 
برای نجات جان کودکان مبتال به سرطان و حمایت از خانواده هایشان، 
مسیر رو به توسعه را همچنان ادامه دهم تا همان گونه که در بیانیه 
چشم انداز نیز آمده است، محک همواره به عنوان یک سازمان متعالی 
ارزیابی  و  ایجاد  برای  معیاری  آن  عملکرد  و  در کشور شناخته شود 
سازمان های مشابه در سطح ملی و بین المللی باشد. تنها با همراهی 
همیشگی شما اعضای خانواده بزرگ محک است که ادامه این مسیر تا 
رساندن قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان به سالمتی ممکن می شود.

از تک تک شما درخواست همراهی در تداوم این مسیر را دارم.



محک به عنوان یکی از ۱۱۰۰ سازمان عضو انجمن کنترل جهانی 
کمپین  برای  را  اول  رتبه  جهان،  کشور   ۱۷۰ از   )UICC( سرطان 
آگاهی رسانی بیماری سرطان کسب کرد. این مؤسسه به عنوان عضو 
ماه )روز جهانی  تا ۲۶ بهمن  از ۱۵  انجمن UICC، هر ساله  رسمی 
سرطان تا روز جهانی سرطان کودک( در راستای تحقق هدف سوم 
سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد مبنی بر تالش برای سالمتی 
و رفاه، به کمپین جهانی روز سرطان می پیوندد و با مشارکت اعضای 
خانواده بزرگ محک، اقداماتی را برای آگاهی رسانی نسبت به بیماری 
سرطان، راه های تشخیص زودهنگام و کنترل آن و معرفی دغدغه های 

افراد مبتال به این بیماری به جامعه، طراحی و اجرا می کند.
محک به عنوان یک سازمان ایرانی، و چهار سازمان دیگر از کشورهای 
این جایزه  فینالیست های  عنوان  به  قبرس  و  نیجریه  کنیا،  سنگاپور، 
انتخاب شدند و برای دریافت مقام اول بررسی شدند. بررسی های انجمن 
کنترل جهانی سرطان نشان داد اقدامات محک از ایران در سال گذشته 
در میان مؤسساتی از ۱۷۰ کشور جهان، بیشترین میزان موفقیت را 
در اطالع رسانی درباره بیماری سرطان و ایجاد مشارکت میان سطوح 
و گروه های مختلف جامعه، در سطح کشور، منطقه و جهان به همراه 

داشته و شایسته کسب رتبه اول است. اعالم کسب این رتبه توسط 
انجمن جهانی کنترل سرطان در یک نشست آنالین با حضور اعضای 
این انجمن از سراسر جهان انجام شد و در پی آن دکتر آنیل دکوروز، 
رئیس انجمن کنترل جهانی سرطان )UICC(، پس از مشخص شدن 
برنده این جایزه پیام قابل توجهی برای خانواده بزرگ محک و کشور 
ایران داشت و گفت: »این موضوع که یک سازمان مردم نهاد آن هم 
در کشوری با شرایط تحریم، در دو بخش از جوایز انجمن )کمپین 
قابل  بسیار  کاندید شده،  مدیرعامل(  برترین  و  اطالع رسانی سرطان 
توجه و ارزشمند است و باعث تعجب است که این مؤسسه توانسته 

در این شرایط سخت با این کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد.
تشخیص  پیشگیری،  درخصوص  آگاهی رسانی  است  ذکر  به  الزم 
زودهنگام، مؤلفه های الزم در درمان و حمایت و دغدغه های بیماران، از 
وظایف سازمان های مردم نهاد و خیریه های متولی در زمینه بیماری های 
مختلف است تا با اتکا به ظرفیت های جامعه مدنی، دغدغه ها و مشکالت 
مرتبط با بیماری ها به شکل ریشه ای رفع گردد. مؤسسه خیریه محک 
نیز با هدف دستیابی به تشخیص زودهنگام سرطان که درمان کم دردتر، 
بیماران محقق می کند همواره در جهت  برای  را  و مؤثرتر  کم هزینه تر 
آگاهی رسانی به همه اقشار جامعه درخصوص سرطان کودک تالش می کند 
و این موضوع دلیل اصلی پیوستن محک به کمپین انجمن کنترل جهانی 
سرطان )UICC( بوده است. بی شک موفقیت این کمپین متعلق به همه 
ایرانیان نیکوکاری است که نزدیک به ۳۰ سال با اعتماد و تداوم در مشارکت 
خود آرزوهای بزرگ بانیان محک را با همت های بلندشان برای نجات جان 
کودکان مبتال به سرطان محقق ساختند. به امید آنکه بهمن ماه امسال نه 
تنها در کمپین هفته جهانی سرطان بار دیگر صدای ایرانیان جهانی شود، 
بلکه ثابت شود همه اعضای خانواده محک به خوبی می دانند که حمایت 
از بیماران مبتال به سرطان در هیچ شرایطی، حتی روزهای سخت بحران 

همه گیر و جهانی ویروس کرونا، نمی تواند متوقف شود.
پیام قدردانی محک را از زبان نمایندگان گروه های 
از  تعدادی  و  کمپین  در  کننده  شرکت   مختلف 
 QR code هنرمندان همراه این کمپین را با اسکن

ببینید.

محک در جهان اول شد

خبر 4
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 High-level Segment مؤسسه خیریه محک در نشست سه روزه
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد )ECOSOC( در خرداد 
ماه سال جاری بیاینه کتبی خود را در راستای موضوع »اقدامات سریع 
و مسیرهای تحول آفرین: تحقق یک دهه عمل گرایی و ایجاد توسعه 
پایدار« ارائه کرد که اکنون این بیانیه در وب سایت رسمی اکوسوک 

منتشر شده است. 
حضور  با  سیاسی  کمیسیون  توسط  شورا  این  روزه  سه  نشست 
ملل،  سازمان  آژانس های  به  مربوط  سازمان های  دولت ،  نمایندگان 
سازمان های بین دولتی، و سازمان های غیردولتی و مردم نهاِد دارای 

مقام مشورتی این شورا برگزار شد.
مؤسسه خیریه محک که مقام مشورتی شورای اجتماعی و اقتصادی 
سازمان ملل متحد )ECOSOC( را از سال ۲۰۰۱ دریافت کرده است، در 
بیانیه خود به این شورا به هفدهمین هدف توسعه پایدار که تقویت ابزار 
اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار است، 

انتشار بيانه محک در وب سايت شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد

اشاره کرد. مواردی چون ایجاد ظرفیت جمعی و سازمانی برای عملکرد 
مؤثر و تأمین بودجه مورد نیاز در مواقع بحران در راستای مشارکتی 
جهانی و پیشنهاد تشکیل کارگروه بدین منظور در این بیانیه عنوان شده 
است. این کارگروه می تواند از سازمان های ارزیابی استاندارد، سازمان های 
استراتژی  آژانس های فعال در زمینه توسعه و دارای  مردم نهاد موفق، 
تأمین اعتبار، آژانس های مستقل و همچنین یک ارزیاب کلیدی مانند 

برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( تشکیل شود. 
محک به عنوان سازمان چند عملکردی که ارائه خدمات شایسته 
به تمامی کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران را مأموریت خود 
قرار داده و در راستای یکپارچه سازی آن می کوشد تالش می کند تا 
با عضویت در سازمان ها و انجمن های تخصصی در حوزه های مختلف 
عملکرد خود، خدماتش را مطابق استاندادهای بین المللی ارائه کند. 
درمان  سخت  مسیر  اقدامات  و  ارتباطات  این  توسعه  با  امیدواریم 

فرزندان سرزمین مان هموارتر شود.
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اهدای 3000 ماسک از سوی سفارت كره جنوبی به كودكان مبتال به سرطان

نشست مشترک ميان سفارت كره جنوبی و محک برگزار شد

نشست مشترک میان سفارت کره جنوبی و محک با هدف اهدای۳۰۰۰ 
ماسک کودک به این مؤسسه در راستای حمایت از کودکان مبتال به سرطان، 
با حضور مدیر عامل، معاون مدیرعامل در خیریه، نماینده هیأت مدیره و 
سفیر کره جنوبی  آبان ماه در محک برگزار شد. در ابتدای این نشست 
مهدی خواجه نوری، معاون مدیرعامل در خیریه ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره فعالیت های این مؤسسه، گفت: »محک در حدود ۳۰ سال فعالیت 
خود از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از ۳۵ هزار کودک مبتال به سرطان 
را تحت حمایت خود قرار داده است. در حال حاضر نیز بیش از ۲۰ هزار 
کودک در سراسر کشور در حال درمان هستند که درمانشان باید حتی در 
این روزهای سخت ادامه داشته باشد. این مؤسسه با همراهی جامعه مدنی و 
نیکوکاری تالش می کند تا با ارائه شایسته خدمات حمایتی به همه کودکان 
مبتال به سرطان بستری در ۳۹ بیمارستان  دولتی و دانشگاهی دارای بخش 

خون و آنکولوژی کودکان در ایران، مسیر درمان آنها متوقف نشود.«

حمايت از كودكان مبتال به سرطان در دو كشور مهم است
 جانگ هیان یو، سفیر کره جنوبی با ابراز تمایل به همکاری های بیشتر 
میان محک، سفارت کره جنوبی و سازمان های بین المللی، گفت: »سفارت 
برنامه  متحد شامل  ملل  آژانس های سازمان  با  کره جنوبی  جمهوری 
جهانی غذا )WFP(، کمیساریای عالی پناهندگان )UNHCR( و سازمان 
توسعه صنعتی )UNIDO( همکاری های متعددی دارد و می تواند زمینه 
گسترش فعالیت های مشترک بین المللی را برای محک ایجاد کند تا این 

مؤسسه بتواند با دغدغه کمتری به حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
بپردازد. ما می دانیم نقش خیریه ها همان قدر که در کره جنوبی مهم 
با همراهی  تنها  آنها  ادامه فعالیت  ایران هم ضرورت دارد و  است، در 
تمامی جوامع در جهان ممکن می شود. سرطان کودک در کره جنوبی 
هم مشکل بزرگی است اما مؤسسات مردم نهاد در ایران به دلیل تحریم ها 
با مشکالت بیشتری رو به رو هستند. از این رو و به دلیل حفاظت بیشتر 
از کودکان مبتال به سرطان در برابر ویروس کرونا اهدای ۳۰۰۰ ماسک 
کودک را در دستور کار خود قرار دادیم و امیدواریم در آینده بتوانیم تمام 

توان خود را برای حمایت از کودکان محک به کار گیریم.«

فعاليت های  انجام  به  بين المللی  و  ملی  جوامع  ترغيب 
بشردوستانه، برای ارائه خدمات شايسته تر ضرورت دارد

مدیرعامل محک ضمن اشاره به همکاری با مؤسسات بین المللی گفت: 
 )UICC( انجمن کنترل جهانی سرطان از اعضای  »این مؤسسه یکی 
است و به عنوان عضو فعال منطقه با مؤسسات خیریه در عمان، ترکیه 
و کردستان عراق و همچنین با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
اساس گزارش های تشکیل  بر  دارد.  )UNHCR( همکاری  ملل متحد 
پرونده می توان گفت ساالنه ۲۵۰۰ کودک جدید به جمع کودکان محک 
با توجه به طوالنی بودن درمان سرطان آمار  اضافه می شود. این آمار 
قابل توجهی است که با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و افزایش 
قیمت دارو مسیر درمان را سخت تر از قبل کرده است. از آنجایی که 
این مؤسسه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودک محک، یک پنجم 
ظرفیت درمان سرطان کودک در کشور را به خود اختصاص داده است، 
با کمک های مردمی اداره می شود، تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا 
با استفاده از روش های خالقانه و نوین ارائه خدمات درمانی و حمایتی 
همانند گذشته و حتی بهتر از آن به فرزندان مان و خانواده هایشان بدون 

وقفه ادامه داشته باشد.«
در پایان این نشست نیز پیام کودکان محک به همراه بوم نقاشی به 

رسم یادبود به سفیر کره جنوبی و هیأت همراه او اهدا شد.
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برگزاری اولين نمايشگاه مجازی از آثار كودكان مبتال به سرطان سراسر كشور

به مناسبت روز جهانی كودک:

محک با باور به اینکه هیچ سختی پایان کودکی نیست به مناسبت 
نمایشگاه  اولین  »برگزاری  یعنی  جدیدی  اقدام  کودک،  جهانی  روز 
مجازی از نقاشی های کودکان مبتال به سرطان« متناسب با شرایط 
را  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ  ضرورت  و  کرونا  ویروس  شیوع 
اقدام  این  با سرطان در  تا قهرمانان کوچک مبارزه  برنامه ریزی کرد 

مشارکت کنند.
در خصوص  محک،  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر  آسنگری،  بهناز 
سال   ۳۰ مدت  در  »محک  گفت:  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  هدف 
فعالیت خود، همواره به ارتقای کیفیت زندگی فرزندانش و خانواده های 
ایشان در مراحل درمان بیماری و حتی پس از قطع درمان و بهبودی 
توجه ویژه ای داشته است. زیر این سقف تالش می شود تا خانواده ها 
با  و  کنند  تجربه  با سرطان  مبارزه  مسیر  در  را  کمتری  چالش های 
برگزاری  بی شک  سربگذارند.  پشت  را  روزها  این  کمتری  دغدغه 
چهره های  با  کودکان  رویارویی  همچنین  و  مفرح  شاد،  برنامه های 
محبوب شان آنها را برای لحظاتی از فضای درمانی جدا کرده و باعث 
اما شیوع کرونا و ملزم  امید در دل هایشان می شود.  و  انگیزه  ایجاد 
سبب  همگان  سالمت  حفظ  برای  بهداشتی  مسائل  رعایت  بودن 
شد تا در روز جهانی کودک نمایشگاه مجازی را از آثار کودکانمان، 
تنها  نه  بود که  این  توجه  قابل  نکته  برگزار کنیم.  در سراسر کشور 
فرزندانمان در بیمارستان محک بلکه تمام کودکان در سراسر کشور 
تحت حمایت محک هستند، به این رویداد دعوت شدند و از شهرهای 

مختلفی در آن مشارکت کردند.«
آسنگری در خصوص نحوه برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی مجازی 
در  مجازی  نمایشگاه  این  آثار  از  »گزیده ای  افزود:  محک  کودکان 
قالب یک کلیپ در سلسله  برنامه هایی که بدون نیاز به حضور افراد 
انجام می شود،  بیمارستان محک  به مناسبت روز جهانی کودک در 
برای کودکانمان نمایش داده خواهد شد و همچنین این فیلم توسط 
از طریق فضای مجازی در اختیار سایر کودکان  روانشناسان محک 
عالوه  به  گرفت.  خواهد  قرار  کشور  سراسر  در  محک  تحت حمایت 

فایل صوتی و تصویری قصه خوانی نیز توسط هنرمندان یاور محک 
تهیه شده که در آن  فرزندان محک،  به عنوان هدیه  این روز  برای 
»علی فروتن«، هنرمند محبوب کودکان نیز پیام تبریک خودش را 
به سرطان  مبتال  تمامی کودکان  به  روز جهانی کودک  مناسبت  به 

می رساند.«
مدیر واحد خدمات حمایتی محک در پایان با اشاره به ضرورت توجه 
به کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان، ادامه داد: »سال هاست 
تالش می کنیم تا این مفهوم نهادینه شود که درمان سرطان در هر 
می بایست  خانواده  اعضای  تمام  و  باشد  داشته  ادامه  باید  شرایطی 
در این مسیر حمایت شوند تا با انگیزه و امید با این بیماری مبارزه 
نوعی درگیر مشکالتی هستیم که  به  روزها که همه  این  اما  کنند. 
کرونا برای ما به وجود آورده است، کارکنان، داوطلبان و هنرمندان 
یاور محک نشان دادند که در روزهای سخت هم می شود کاری کرد 
کارستان. آنها دغدغه شادی کودکان را در این روزها فراموش نکردند 
که  است  اینگونه  است.  عزیزان  این  همه  اتفاق حاصل عشق  این  و 
تداوم نیک اندیشی همه مردم سرزمین مان باعث می شود، شادی های 
داشته  ادامه  هم  شرایط سخت  در  بیماری  درمان  با  همراه  کودکی 

باشد.«

هديه هنرمندان به مناسبت 
روز جهانی كودک

نمايشگاه نقاشی مجازی 
كودكان محک
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سفر مجازی ترالی كتاب محک به همه ايران در شرايط كرونا

پیش از شیوع کرونا هر ماه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کتاب به کودکان تحت 
درمان در بیمارستان محک و سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان تهران که در آنها ترالی کتاب 
فعال بود، اهدا می شد. کتاب هایی متناسب با گروه های سنی و عالیق 
با نگاهی ویژه به ادبیات و فرهنگ قومیت های مختلف  کودکان که 
با  می گرفتند.  قرار  محک  کتاب  مخصوص  چرخدار(  )میز  ترالی  در 
زمینه  در  داوطلب  و  ترالی  فعالیت  کرونا،  ویروس  گسترده  شیوع 
حضور در بخش های بستری متوقف شد و اهدای کتاب به کودکان 
تنها در بیمارستان محک، آن هم توسط روان شناسان، انجام می شود. 
که  شود  اتخاذ  جایگزینی  راهکارهای  شد  تالش  شرایط  این  در  اما 
حوزه  در  محک  خدمات  که  شده  منجر  راهکارها  این  خوشبختانه 
به  آن  ارائه  امکان  بلکه  نشود،  محدود  تنها  نه  کتابخوانی  و  کتاب 
با  اساس  همین  بر  شود.  فراهم  نیز  استان ها  دیگر  از  فرزندانمان 
همراهی داوطلبان فایل های صوتی قصه خوانی تولید و برای فرزندان 

محک ارسال می شود.

ويژگی داوطلبان قصه خوانی محک را بيشتر بشناسيد
داوطلبان قصه خوانی می بایست کتاب ها و ادبیات کودک و نوجوان 

پیشبرد  راستای  در  تخصص شان  و  ارتباط  از  بتوانند  و  بشناسند  را 
اهداف محک استفاده کنند چرا که آنها نه تنها در بخش خواندن قصه 
بلکه در نوع چیدمان، دسته بندی، ترغیب کودکان و ایجاد کنجکاوی 
در آنها نسبت به موضوعات نقش مؤثری دارند. به گفته لیال جعفری،  
کار  این  برای  الزم  آموزش های  محک  روانشناسی  بخش  مسئول 
توسط »مصطفی رحماندوست«، شاعر، نویسنده و مترجم کتاب های 
کودک و نوجوان، در قالب یک کارگاه سه روزه، به داوطلبان ارائه شد. 
با کودک  این کارگاه آموختند چطور  به قصه خوانی در  عالقه مندان 
مبتال به سرطان ارتباط برقرار کرده و توجه او را به قصه جلب کنند

كدام كتاب ها برای كودكان مبتال به سرطان انتخاب می شوند؟
از آنجایی که نوع قصه ها به روان شناسان محک در ایجاد زمینه های 
به  آنها  فرزندانمان کمک می کند، موضوع  زندگی  با کیفیت  مرتبط 
گونه ای انتخاب می شود تا اضطراب، خشم و افسردگی را در کودکان 
الشعاع  تحت  را  خانوادگی  مسائل  و  نکند  تشدید  سرطان  به  مبتال 
مهارت،  آموزش  جنس  از  معموالً  انتخابی  کتاب های  ندهند.  قرار 
معرفی مشاغل مختلف، رنگ آمیزی و درمانی است. علی معارف وند 
که سرگروه ترالی کتاب در واحد داوطلبان است با بیان دغدغه های 
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مرتبط با انتخاب و توزیع کتاب در میان کودکان مبتال به سرطان، 
گفت: »در آغاز فعالیت ترالی کتاب، تأمین کتاب مناسب برای کودکان 
به  می رفت.  شمار  به  دغدغه ها  مهم ترین  از  یکی  سرطان،  به  مبتال 
توسط  کتاب ها  شد.  تسهیل  امر  این  نیکوکاران  مشارکت  با  تدریج 
فرزندان  میان  در  و  تهیه  داوطلبان  کمک  با  انتخاب،  روان شناسان 

محک توزیع می شد.«

توليد كتاب صوتی برای كودكان، چالش  بسيار دارد
عدم استفاده از برخی قصه ها به صورت فایل صوتی، به دلیل رعایت 
از مهم ترین چالش های پیش رو واحد روانشناسی و  حق کپی رایت 
داوطلبان بود. در این خصوص 
داوطلب  خداجو«  »فروزنده 
کتاب های  نویسنده  و  محک 
ایجاد  با  نوجوان،  و  کودک 
و  مؤسسه  این  میان  ارتباط 
کودک،  نویسندگان  از  برخی 
از  صوتی  فایل  تهیه  امکان 
میسر  را  ایشان  قصه های 
و  کتاب  گروه  همچنین  کرد. 
کتاب  شورای  بیمار  کودکان 
صوتی  فایل های  نیز  کودک 
قرار  محک  اختیار  در  را  خود 
به  مبتال  کودکان  برای  تا  داد 
»کیهان  شود.  ارسال  سرطان 
انجمن  عضو  زرین نقش«، 
نویسندگان جوان نیز این روزها 
در تهیه فایل صوتی و نگارش 
محک  کودکان  برای  قصه  
با  او  ایفا می کند.  نقش مؤثری 
شروع این شرایط همکاری گسترده تری را با واحد روانشناسی محک 
آغاز کرد چرا که باور داشت کودکان بیش از هر زمان دیگری برای 
رو  این  از  دارند.  نیاز  قصه ها  جادویی  دنیای  به  روزها  این  از  گذر 
را  قصه هایش  سر  می زند،  خانگی اش  کوچک  استودیو  به  هفته  هر 
از  بسیاری  زرین نقش  می کند.  ارسال  محک  کودکان  برای  و  ضبط 

قصه ها را خودش و برمبنای اصولی که واحد روانشناسی محک تبیین 
کرده، می نویسد اما گاهی نیز از قصه نویسندگان صاحب نام در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان هم کمک می گیرد. او درباره موضوع قصه ها 
می گوید: »قصه هایی که برای بچه ها می خوانم و می نویسم از جنس 
به شیوع  توجه  با  روزها  این  است.  ِخرد  و  تجربه  نوع دوستی، صلح، 
کرونا موضوع رعایت اصول بهداشتی هم به قصه هایم اضافه شده تا 
بچه ها با شنیدن آنها نحوه جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا را هم 

بیاموزند.«

كتاب و قصه خوانی در درمان كودكان مبتال به سرطان مهم است
ایفا  سرطان  به  مبتال  کودکان  درمان  در  را  مؤثری  نقش  ادبیات 
سبب  مکمل  یک  مانند  حوزه  این  در  مرتبط  فعالیت های  می کند. 
می شود تا درد، اضطراب، استرس و ترس از بیماری سرطان و مراحل 
درمان آن کاهش یابد و کودکان تمایل بیشتری در برابر دریافت و 
خدمات  تا  شد  منجر  کرونا  شیوع  دهند.  نشان  خود  از  دارو  تزریق 
محک در زمینه ترویج کتابخوانی و آشنایی کودکان با قصه و داستان 
سراسر  از  سرطان  به  مبتال  کودکان  تمامی  به  بیشتری  سرعت  با 
شهرهای کشور تعلق بگیرد تا کیفیت زندگی قهرمانان کوچک محک 
در روزهای درمان ارتقا یابد. همانگونه که سرگروه ترالی کتاب محک 
معتقد است »قصه خوانی خیال کودک را به پرواز در می آورد و او را از 
فضای بیمارستان و دردهای ناشی از بیماری، برای لحظاتی کوتاه، رها 
می کند. به همین دلیل این موضوع در ارتقا روحیه و پذیرش آسان تر 

مراحل درمان و در نهایت مبارزه با سرطان تأثیر بسیاری دارد.«

برای قهرمانان محک كتاب بخريم
ترویج اهدای کتاب مناسب به کودکان مبتال به سرطان، می تواند 
قدم مؤثری برای کمک به ارتقا کیفیت زندگی آنها در تمامی نقاط 
ایران باشد. بسیاری از نیکوکاران هزینه کتاب های مورد تأیید واحد 
روانشناسی محک را می پردازند و از این طریق به پیوند قصه و شعر به 
روزهای سخت درمان، ایجاد شادی های کودکی و آموزش مهارت های 
می خواهید  هم  شما  اگر  می کنند.  کمک   فرزندان مان  به  نیاز،  مورد 
را  آنها  نیاز  مورد  کتاب های  یا  و  بخوانید  قصه  کودکان محک  برای 
تأمین کنید با شماره ۲۳۵۰۱۱۵۹-۰۲۱ تماس بگیرید. به امید روزی 

که شاهد موفقیت و سالمتی تمامی این قهرمانان کوچک باشیم

آموزش های الزم برای 
قصه خوانی توسط 

»مصطفی رحماندوست«، 
شاعر، نويسنده و مترجم 

كتاب های كودک و نوجوان، 
در قالب يک كارگاه سه 
روزه، به داوطلبان محک 
ارائه شد. عالقه مندان به 
قصه خوانی در اين كارگاه 
آموختند چطور با كودک 
مبتال به سرطان ارتباط 

برقرار كرده و توجه او را به 
قصه جلب كنند
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پاهای كوچک من، قدم های بزرگی برمی دارد

با اضافه شدن روزانه 6 كودک به جمع كودكان تحت حمايت محک و ضرورت تهيه دارو و درمان برای بيش از 20 هزار قهرمان شجاع 
در حال درمان، خانواده بزرگ محک بيش از گذشته برای تأمين هزينه حمايت از فرزندانش مسئوليت سنگينی به دوش می كشد. من، 
قلک محک، با پاهای كوچک خود، كمک های نيکوكاران را به محک می آورم و قدم های بزرگی برای نجات زندگی كودكان مبتال به 
سرطان برمی دارم كه نتايج شگفت انگيزی به همرا دارد. درست است كه مسير زندگی قهرمان های كوچک محک بعد از ابتال به سرطان 
سخت تر از قبل می شود، اما وقتی مهری كه از شما به دستم می رسد را زير سقف محک می آورم، با همين پاهای كوچک، پا به پای 
بچه ها می شوم تا از اين روزهای سخت بگذرند و در مسير درمان شان، كودكی را از ياد نبرند. اين شما هستيد كه به قدرت قدم های 
من اضافه می كنيد تا بتوانم شوق كودكی و اميد به سالمتی را برای كودكان محک زنده نگه دارم و در هر شرايطی، همقدم شادی های 

كودكانه شان باشم. برای دريافت قلک به سايت محک مراجعه كنيد. آدرس وب سايت در صفحه شناسنامه موجود است.
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چتر مهر شما را محکم نگه می دارم

آسمان زندگی کودکان، همیشه باید صاف و خوش رنگ باشد، اما 
خبر ابتالی یک کودک به سرطان می تواند هوای زندگی را برای او 
و خانواده اش ابری سازد. من به واسطه مهری که از شما نیکوکاران 
تالش  می رسانم،  محک  به 
می کنم چتری باشم تا بارش 
درمان،  مسیر  در  سختی ها 
کودکانمان را کمتر اذیت کند. 
تا روزی که خورشید بهبودی 
در آسمان زندگی شان بتابد و 
آنها  سالمتی  از  ما  همه   دل 
روشن شود. قول می دهم چتر 
مهرتان را محکم نگه دارم تا 
کودکان عزیزمان را به سمت 

سالمتی بدرقه کنیم.

من در خدمت آرزوی بچه های محک ام
کودکان  و  است  آرزوهای شیرین  از  پر  کودکی  زیبای  دنیای 
آرزوهای بسیاری دارند که رسیدن به آنها را در رؤیای کودکانه شان 
می بینند. اما اولین و بزرگ ترین آرزوی کودکی که به سرطان مبتال 
شده، سالمتی و رسیدن به 
از  قبل  بی دغدغه  روزهای 
پاهای  با  بیماری است. من 
قدم های  توانستم  کوچکم 
بزرگی بردارم و در بهبودی 
بیش از ۷۶۰۰ کودک محک 
نقش داشته باشم. هنوز هم 
همه  رسیدن  تا  من  راه 
کودکان مبتال به سرطان به 

آرزوی سالمتی ادامه دارد.

نتيجه قدم های كوچک من، آغوشی بزرگ تر برای روزانه 
6 كودک جديد است

من، قلک محک، هر روز مهمان خانه نیکوکاران بیشتری می شوم 
تا بتوانم آغوش محک را برای روزانه ۶ کودک جدید بزرگ تر کنم؛ ۶ 
کودک یعنی ۶ پدر و مادر نگران، ۶ خانواده ای که به تازگی خبر تلخ 
بیماری فرزندشان را شنیدن؛ اتفاقی که هر روز و هر روز در محک 
فرزندان  و  می شود  تکرار 
این خانواده بزرگ را، بیشتر 
بیشتری  افراد  اگر  می کند. 
هم قدم این قدم های کوچک 
شوند، گذر از راه های سخت 
و انجام کارهای بزرگ ممکن 
شده و می توانم آغوش محک 
را برای اضافه شدن روزانه ۶ 
کودک جدید، باز و قوی نگه 

دارم.

در بهبودی بيش از 7600 كودک محک سهيم باشم
هر کودکی که در محک به بهبودی می رسد و سالمتی اش را به 
دست می آورد، جشن بزرگی در دل من به پا می شود. من، قلک 
پاهای  همین  با  محک، 
کوچکم و به پشتوانه مهر و 
حمایتی که شما به سمت 
سرطان  به  مبتال  کودکان 
توانستم  می کنید،  روانه 
سالمتی  جشن  در  االن  تا 
کودک   ۷۶۰۰ از  بیش 
سهیم  محک  بهبودیافته 
شادی ای  هیچ  و  باشم 

بزرگ تر از این نیست. 



کمپین  اجرای  با  همزمان  و  سرطان  جهانی  روز  مناسبت  به 
محک  اجتماعی  مددکاری  داوطلبان  نشست  سرطان  آگاهی رسانی 
با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و  بنیانگذار،  با حضور سعیده قدس، 

رعایت پروتکل های بهداشتی در محک برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سعیده قدس، بنیانگذار محک در خصوص 
نقش مؤثر داوطلبان مددکاری اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی 
بی انتها  »عشق  گفت:  خانواده هایشان  و  سرطان  به  مبتال  کودکان 
و عالقه اصیل داوطلبان مددکاری اجتماعی باعث شد تا ۳۰ سال 
در  را  خود  فعالیت  و  شود  تشکیل  محک  خیریه  مؤسسه  پیش 
سخت ترین شرایط نیز ادامه دهد. اما متأسفانه نزدیک به یک سال 
فاصله گذاری  رعایت  کرونا،  شیوع  از  جلوگیری  برای  که  می شود 
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حمايت مادرانه از كودكان مبتال به سرطان در روزهای سخت درمان

نشست داوطلبان مددكاری اجتماعی محک به مناسبت روز جهانی سرطان برگزار شد:

داوطلبان،  جمله  از  ذیربطان    تمامی  سالمتی  حفظ  و  اجتماعی 
هم  به  را  دل هایمان  ولی  کرده ایم  دور  هم  از  را  دست های مان 

داشته ایم.« نگه   نزدیک 
ویروس  با  جهان   خداحافظی  زودی  به  »امیدواریم  افزود:  وی 
عزیزان  این  مجدد  فعالیت  شاهد  دیگر  بار  و  شود  میسر  کرونا 
تمامی  و  محک  سقف  زیر  داوطلب  والدین  گروه  اعضای  و 
بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی 
مادرانه  این سال ها شاهد حس  تمام  در  که  باشیم. چرا  کودکان 
بودیم،  خانواده هایشان  و  فرزندان مان  از  حمایت  برای  افراد  این 
تبدیل  هست ها  به  نیست ها  شرایطی  هر  در  شد  سبب  که  حسی 

شود.«



اينجا هر دانش و تخصصی ارزشمند است
به  اشاره  با  اجتماعی  مددکاری  داوطلبان  از  یکی  نانکلی،  بدری 
آغاز فعالیت خود در محک از سال ۱۳۷۵ گفت: »حدود ۲۵ سال 
در  اجتماعی  فعال  یک  عنوان  به  قدس  سعیده  خانم  سرکار  پیش 
زمینه حمایت از کودکان مبتال به سرطان به من معرفی شد. پس 
از شنیدن داستان ابتالی فرزندش به بیماری سرطان فهمیدم برای 
درمان او راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و حاال می خواهد 
بیماری  این  به  فرزندشان  که  پدرانی  و  مادران  برای  را  مسیر  این 
گروه  به  بودم،  یوگا  مربی  زمان  آن  من  کند.  هموارتر  مبتالست 
داوطلبان مددکاری اجتماعی محک پیوستم تا برای ارتقای روحیه 
مادران و سایر همکارانم ورزش یوگا را با آنها تمرین کنم. اینجا هر 
از  برای حمایت  آن  از  و می توان  ارزشمند است  و تخصصی  دانش 

کودکان مبتال به سرطان استفاده کرد.«

مبارزه با بيماری سرطان به كمک و همراهی نياز دارد
اجتماعی  مددکاری  داوطلبان  از  دیگر  یکی  محمودیان،  منیژه 
درمان  امروز  تا  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  »خوشبختانه  گفت: 
تنها  نه  آنها  به  حمایتی  خدمات  ارائه  و  سرطان  به  مبتال  کودکان 
متوقف نشده، بلکه بهتر از گذشته نیز ادامه دارد. ما زیر این سقف 
همدلی با مادرانی که بیماری سرطان پاره  تن شان آنها را مستاصل 
به  فرزند  بیماری  درمان  با  مبارزه  می دانیم  و  آموختیم  را  می کند، 
دوباره  کرونا  پاندمی  از  امیدواریم پس  دارد.  نیاز  و همراهی  کمک 
دور هم جمع شویم و تجربه ها و آموخته های خودمان را در اختیار 

این عزیزان قرار دهیم.«

كودكان محک سرطان را شکست خواهند داد
محک،  داوطلب  مجاور«،  اسدزاده  »بهرام  نشست  این  ادامه  در 
فرزند ناشنوای دیروز و جوان موفق امروز نیز به همراه مادرش، در 
به  مبتال  کودکان  با  اشتراک  نقطه  مشکالت  و  سختی ها  با  مبارزه 
بهرام  مادر  پرداختند.  به سخنرانی  دارند،  ایشان  والدین  و  سرطان 
عارضه  با  مبارزه  زندگی  داستان  روایت  به  موضوعی  هر  از  قبل 
اثر  بر  که  بود  ماهه   ۶ و گفت: »پسرم  پرداخت  فرزندش  ناشنوایی 
بعد  سال  یک  داد.  دست  از  را  شنوایی اش  عصب  سرخجه  بیماری 
جفت  یک  او  درمان  برای  نمی شنود.  را  صدایی  هیچ  او  فهمیدم 

کفش آهنین پوشیدم و ناامیدی را کنار گذاشتم. مدت زیادی طول 
سختی  به  دهد.  تشخیص  را  آواها  سمعک  از  استفاده  با  تا  کشید 
کودکان  مدرسه  به  را  او  کردم  اصرار  و  آموخت  را  کردن  صحبت 
کمک  خریدم.  جان  به  نیز  را  سختی هایش  البته  بفرستم.  عادی 
سال   ۴ اینکه  تا  برسد.  موفقیت  به  و  شود  قبول  دانشگاه  تا  کردم 
پیش با کاشت حلزون آشنا شدیم و او جزو معدود افراد ناشنوایی 
بود که در سن باالی ۸ سال این عمل را انجام داد. اکنون او می تواند 
بشنود. من با روایت این داستان می خواهم در روز جهانی سرطان 
این پیام را به گوش مادران محک برسانم که با عشقی که خدا در 

قلب هایتان قرار داده هر غیرممکنی، ممکن خواهد شد.«

قدردانی  ضمن  مادرش،  صحبت های  ادامه  در  نیز  اسدزاده  بهرام 
از او به پاس تمامی زحماتش گفت: »من ۳۰ سال به دنبال شنیدن 
صدای نامم از مادرم بودم و توانستم آن را بشنوم. اکنون در جایگاهی 
نیستم که بخواهم ستایشگر شما به خاطر کاری که انجام می دهید 
باشم. تنها می خواهم این پیام را به کودکان محک برسانم که شما 
شکست  را  آن  می توانید  هستید،  سرطان  بیماری  از  قوی تر  بسیار 
دهید و روزی نه چندان دور شاهد حضور شما به عنوان یک حمایتگر 

از کودکان مبتال به سرطان در محک خواهیم بود.«
علیرضا  محک،  مدیرعامل  مافی،  نظام  شریف  نشست  این  در 
مدیر  آسنگری؛  بهناز  نیز  و  درمان  در  مدیرعامل  معاون  دانشگری، 
مددکاری  داوطلبان  نقش  اهمیت  بیان  با  حمایتی   خدمات  واحد 
کردند  دعوت  آنها  از  به سرطان  مبتال  کودکان  درمان  در  اجتماعی 
تا با شعار IAmAndIWill )من هستم و می خواهم( به کمپین روز 
جهانی سرطان بپیوندند تا بار دیگر صدای مشارکت جمعی اعضای 

خانواده بزرگ محک به گوش جهانیان برسد.

13 گزارش

سعيده قدس، بنيانگذار محک: عشق بی انتها و 
عالقه اصيل داوطلبان مددكاری اجتماعی باعث شد 

تا 30 سال پيش مؤسسه خيريه محک تشکيل شود و 
فعاليت خود را در سخت ترين شرايط نيز ادامه دهد



مديريت پروژه تسهيل كننده ادامه فعاليت سازمان های مردم نهاد در شرايط بحرانی  است 

مدير واحد استراتژی و سيستم های محک مطرح كرد:

ضرورت های  از  پروژه  مدیریت  و  اجرا  تعریف،  مهارت  داشتن 
این  است.  امروز  دنیای  در  مردم نهاد  سازمان  یک  مدیریت 
می بایست  خود  اصلی  و  جاری  فعالیت های  بر  عالوه  سازمان ها 
موضوع  در  جهان  امروز  شرایط  نظیر  بحران ها  وقوع  زمان  در 
کدام  می گیرند  تصمیم  که  حال  عین  در  بتوانند  کرونا،  پاندمی 
یک  کدام  در  و  بخشیده  تداوم  را  خود  جاری  فعالیت های  از  یک 
به  نیز  را  موقتی  فعالیت های  آورند،  وجود  به  هوشمندانه  تغییر 

کنند.  اجرا  و  برنامه ریزی  فرد  به  منحصر  طور 
راه  مناسب ترین  پروژه ای  ساختار  از  استفاده 
شمار  به  فعالیت ها  این  اجرای  و  مدیریت  برای 

می رود. 
»مرجان  با  پروژه  مدیریت  اهمیت  درخصوص 
سیستم های  و  استراتژی  واحد  مدیر  رضوانی« 
مدیر  نشستیم.  گفتگو  به  محک  خیریه  مؤسسه 
بیان  با  به  مؤسسه  این  سیستم های  و  استراتژی 
اهداف  پـیشبرد  در  پروژه  مدیریت  کاربردهای 
کاربردهای  مــهم ترین  »از  گفت:  خـیریه ها، 
خیریه،  یک  در  پـروژه  مـدیریت  و  تــعریف 
انتظار مورد  خروجی های  دقیق  تعریف   امکان 

 ،)Outcomes( نــتایج   ،)Deliverables(
اجرای  هزینه های  تفکیک  و   ،)Impacts( آثار 
جاری  برنامه های  و  فعالیت ها  سایر  از  برنامه  آن 
سازمان است. این موضوع در گزارش دهی شفاف، 
دقیق و به موقع به ذیربطان تاثیر به سزایی دارد و 
کمک می کند تا توانمندی سازمان در پاسخگویی 
و شفافیت و به طبع آن میزان اعتمادپذیری که 
مهم ترین عامل موفقیت  سازمان های مردم نهاد نزد 

ذیربطان است، افزایش یابد.«
محک  سیستم های  و  استراتژی  واحد  مدیر   

پروژه  مدیریت  ساختار  دارای  مردم نهاد  سازمان های  تمایز  وجوه 
از  را  مردم نهاد  سازمان  یک  آنچه  »مسلماً  کرد:  بیان  اینگونه  را 
ارائه  در  چابکی  می کند،  متمایز  خود  همکار  سازمان های  دیگر 
عملکرد  حال  عین  در  و  هدف  گروه  نیاز  مورد  و  متفاوت  خدمات 
سازمان  یک  دیگر  عبارت  به  است.  آن  توجیه پذیر  و  گزارش  قابل 
مردم نهاد به ویژه در شرایط بحران، می بایست در کوتاه ترین زمان، 
تأمین  هدف،  گروه  نیاز  مورد  خدمات  طراحی  و  شناسایی  ضمن 
قرار  خود  کار  دستور  در  نیز  را  الزم  مالی  منابع 
برای  را  دهد و مقرون به صرفه ترین حالت ممکن 
ارائه این خدمات انتخاب کند. اگر سازمانی مجهز 
به ساختارهای از پیش تعریف شده مدیریت پروژه 
نباشد، مسلما در انجام این اقدامات با ساختارهایی 
الزم  چابکی  هستند،  عادی  شرایط  به  مختص  که 
را نداشته و موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.«

این موضوع گفت: »با شیوع  به  اشاره  با  رضوانی 
بیماری کرونا، محک نیز همانند بسیاری از سازمان ها 
ناگزیر به تغییر روش های کاری با هدف ارائه خدمات 
و تأمین منابع به صورت غیرحضوری شد. از طرفی 
نیز سبب  نیازهای جدید گروه های هدف  شناسایی 
شد تا طراحی و برنامه ریزی خدمات جدید در دستور 
تاکنون،   ۱۳۹۸ اسفند  از  بنابراین  گیرد.  قرار  کار 
با شرایط  مواجهه  به منظور  پروژه ها  از  مجموعه ای 
جدید تعریف و اجرا شده است که از مهم ترین آنها 
می توان به پروژه های »تعریف ساختار و اجرای نظام 
سهولت  جهت  وب سایت  »بازطراحی  دورکاری«، 
پیاده سازی  و  »طراحی  و  آنالین«  کمک   روش های 
پلتفرم دیجیتال پیام همدلی« به عنوان روشی برای 
جدید،  شرایط  در  منابع  تأمین  و  اهداف  پیشبرد 

اشاره کرد.« 

از مهم ترين كاربردهای 
تعريف و مديريت 

پروژه در يک خيريه،  
گزارش دهی شفاف، 
دقيق و به موقع به 

ذيربطان است
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رضوانی مجهز بودن سازمان محک به دانش مدیریت پروژه پیش 
از وقوع بحران کرونا را مهم ترین عاملی دانست که باعث شده است 
عمل  چابک  و  منعطف  کرونا  بحرانی  شرایط  در  بتواند  سازمان  این 
کند. وی گفت: »از سال ۱۳۹۶ موضوع مدیریت پروژه به عنوان یک 
روش اداره امور در سطوح مدیریت، سرپرست و کارشناسی در محک 
آموزش داده شد و بخشی از فعالیت های پروژه محور سازمان در این 

راستا برنامه ریزی و اجرا شده است.«
پروژه ها،  ویژگی های  از  یکی  که  آنجایی  »از  افزود:  ادامه  در  وی 
و  الگوها  است،  متفاوت  جغرافیایی  نقاط  در  پروژه  تیم  مدیریت 
ابزارهای کاربردی زیادی در این زمینه وجود دارد که به کارگیری آنها 
بسیار کمک  برایمان  تیم های کاری  انسجام  در شکل گیری و حفظ 
کننده بوده است. از ساده ترین آنها می توان به ابزارهای مدیریت پروژه 
Trello و Arena، و ابزارهای ارتباطی و اشتراک گذاری مستندات 
اشاره  غیره  و   Google Docs، Google Sheets، Drop box

کرد.« 

مدیریت  زمینه  در  دانش  »افزایش  داد:  ادامه  پایان  در  رضوانی 
از  مردم نهاد  سازمان های  مهارت های  و  ساختارها  تقویت  و  پروژه 
اهمیت بسیاری برخوردار است. تالش داریم با کسب تجربه در این 
زمینه و اشتراک آن با دیگر سازمان های مردم نهاد همکار بتوانیم با 
انسجام بیشتری اطالعات و منابع الزم را دریافت کرده و بر مبنای 
نتایج  و  داشته  مردمی  کمک های  روی  بر  درست تر  برنامه ریزی  آن 
و  بهبود مستمر روش ها  با  امیدواریم  بهتری حاصل کنیم.  عملیاتی 
سیستم ها که وظیفه سازمان های مردم نهاد در ایفای تعهدشان و قائل 
بودن بر شفافیت و پاسخگویی است، گامی مؤثر در ارائه خدمات این 

سازمان ها برداشته شود و ما نیز در محک تالش داریم با همین رویه 
و با اتکا به نیکوکاری جامعه مدنی ایران خدمات یکپارچه به کودکان 

مبتال به سرطان در سراسر کشور را توسعه و ارتقا بخشیم.«
خیریه  مؤسسه   ۹۲-۹۱ دوساله  توسعه  برنامه  است  ذکر  به  الزم 
ابتدایی  ارزیابی  در  که   )IPMA( پروژه  مدیریت  انجمن  در  محک 
فینالیست جایزه موفقیت پروژه Achievement Award در بخش 
 Internationally Funded بین المللی  بشردوستانه  پروژه های 
این  نهایی  بود، در نشست  Humanitarian Aid Project شده 
انجمن موفق به کسب رتبه نخست و نشان طال در پروژه های بشر 

دوستانه سال ۲۰۱۴ گردید.
خون ساز  بنیادی  سلول های  پذیره نویسی  مرکز  پروژه  همچنین 
پروژه  مدیریت  انجمن  پایدار  توسعه  پروژه های  بخش  در  محک 
سازمان   ۱۷ میان  از  پروژه  این  کرد.  پیدا  حضور   ۲۰۱۸ سال  در 
جهانی  جایزه  پایانی  دور  به  فینالیست  عنوان  به  شرکت کننده، 
انجمن  طالی  نشان  کسب  به  موفق  و  یافت  راه  پروژه  مدیریت 
پذیره نویسی سلول های  مرکز  پروژه  پروژه شد.  مدیریت  بین المللی 
بنیادی خون ساز محک تالش کرد تا در جهت سومین هدف توسعه 
در  همگان  برای  تأمین سالمتی  و  سالم  »زندگی  موضوع  با  پایدار 
هر سنین« و همچنین کاهش نرخ مرگ و میر در مبتالیان جوان 
درمان  چشم انداز  طریق  از   )NCDs( غیرواگیردار  بیماری های 

چندتخصصی تا سال ۲۰۳۰ فعالیت کند.
است  عضو   ۷۰ از  متشکل  پروژه  مدیریت  بین المللی  انجمن 
مدیریت  توسعه  به  خود  تأثیر  تحت  جغرافیایی  منطقه  در  که 
شرکت ها،  با  روابط  ایجاد  و  متخصصان  با  تعامل  پروژ ها، 
همچنین  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  و  دولتی  سازمان های 
مدیریت  بین المللی  انجمن  می پردازند.  مشاوره ای  شرکت های 
ارائه شده  پروژه های  پایداری  میزان  به سنجش   )IPMA( پروژه 
می پردازد.  ملل  سازمان  کامپکت  گلوبال  شاخص   ۱۰ اساس  بر 
گلوبال  اصل   ۱۰ بکارگیری  از طریق  که  است  معتقد  انجمن  این 
شیوه های  و  سیاست ها  استراتژی ها،  در  ملل  سازمان  کامپکت 
و   واحد  فرهنگ  یک   ایجاد  همچنین  و  سازمان  یک  عملی 
قبال  در  خود  مسئولیت های  انجام  بر  عال وه  سازمان ها  یکپارچه، 
می توانند  هستند،  ساکن  آن  در  که  زمینی  کره  و   جامعه  مردم 

بزنند. رقم  را  موفقیت طوالنی مدت خود 

15 گفتگو

از سال 1396 موضوع مديريت پروژه به عنوان 
يک روش اداره امور در سطوح مديريت، سرپرست 
و كارشناسی در محک آموزش داده شد و بخشی 
از فعاليت های پروژه محور سازمان در اين راستا 

برنامه ريزی و اجرا شده است



در همراهی با كودک مبتال به سرطان بايد با آنها همدل شد

در گفتگو با پرستاران محک مطرح شد

و  است  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  جهان  همه  کرونا  ویروس  شیوع 
نیست. در حال حاضر  قاعده مستثنی  این  از  نیز  بیمارستان محک 
پرستاران این بیمارستان عالوه بر تالش برای درمان کودکان مبتال به 
سرطان، می کوشند تا خودشان و بیماران را در شرایط شیوع ویروس 
کرونا امن نگه دارند و با همراهی پزشکان، روان شناسان و مددکاران 
اجتماعی محک کاری کنند تا در این روزهای سخت درمان کودکان 
برقراری  و  کودکان  با  هم صحبتی  نشود.  متوقف  سرطان  به  مبتال 
ارتباط مؤثر با آنها هنگام تزریق دارو و انجام کارهای درمانی، هنری 
است که از دل هایشان جوشیده و وجب به وجب بیمارستان محک 
را می پیماید. با دو نفر از این پرستاران به گفتگو نشستیم تا حال و 
هوای این روزهای بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک را 

برایتان توصیف کنیم.
»منصوره دشتی« از سوپروایزرهای بیمارستان محک، مدت هاست 
که اغلب روزها و شب هایش را کنار کودکان مبتال به سرطان سپری 
می کند. او قبل از هر موضوعی به سختی مبارزه با سرطان در کنار 

مبارزه با عدم شیوع بیماری دیگری به نام کرونا اشاره می کند؛ کاری 
که همراه کودکان بستری در بخش های بیمارستان و خانواده هایشان 
انجام می دهد. او می گوید: »تا پیش از شیوع کرونا، به دیدن صورت 
برخی از کودکانمان پشت ماسک عادت کرده بودیم چرا که ایمنی 
بدنشان پایین است و تا زمانی که دارو مصرف می کنند و تحت درمان 
هستند باید ماسک بر چهره داشته باشند. پس از شیوع کرونا، همه 
ما ماسک بر چهره داریم. حاال باید یاد بگیریم همانند مبارزان کوچک 

سرطان، با چشم هایمان لبخند بزنیم«. 
دشتی ادامه می دهد: »پرستاری از کودکان مبتال به سرطان سخت 
است و هر کسی برای این کار به عشق و صبر نیاز دارد. در این شغل 
می بایست با کودک و خانواده اش همدل و همراه شد و درد و رنج شان 
بیماری  درمان  کرونا  شیوع  که  روزها  این  بخصوص  کرد؛  درک  را 

سرطان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.«
تا حد  اندیشیده شده  در محک  تمهیداتی که  »با  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  که  است،  شده  تالش  زیادی 
بیماری  درمان  به  راحت تری  خیال  با  خانواده ها  تا  شود  جلوگیری 
روند  در  وقفه  ایجاد  که همه می دانیم  فکر می کنند چرا  فرزندشان 

درمانی بیماری سرطان غیرممکن است.«

از  که  تمهیداتی  بیان  با  ادامه  در  محک  بیمارستان  سوپروایزر 
نخستین ساعت شیوع ویروس کرونا در کشور در محک و بیمارستان 
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دشتی: پرستاری از كودكان مبتال به سرطان سخت 
است و هر كسی برای اين كار به عشق و صبر نياز دارد. 
در اين شغل می بايست با كودک و خانواده اش همدل و 
همراه شد و درد و رنج شان را درک كرد؛ بخصوص اين 
روزها كه شيوع كرونا درمان بيماری سرطان را 

نيز تحت تأثير قرار داده است



مبتال  کودکان  بدن  ایمنی  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  گرفت،  شکل 
کرونا  به  ابتال  در  پرخطر  گروه های  جزو  و  است  پایین  سرطان  به 
در  کرونا  بیمار  مشاهده  که  لحظه ای  همان  از  می شوند،  محسوب 
کرد  آغاز  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  محک  شد،  اعالم  کشور 
در  درمان  تحت  کودکان  نگرانی های  و  دغدغه ها  تا  کرد  تالش  و 
این بیمارستان و خانواده های آنها را با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کنار ارائه خدمات درمانی و حمایتی، متناسب با شرایط کنونی 

کاهش دهد.«
تمامی  مستمر  ضدعفونی  مثل  »اقداماتی  می دهد:  ادامه  وی 
وارد  که  افرادی  تمامی  برای  ماسک  از  استفاده  به  الزام  بخش ها، 
بیمارستان می شوند، ایجاد محدودیت در رفت و آمدهای غیرضروری 
به بیمارستان، کاهش تعداد مالقات های غیرضروری، محدود کردن 
تجهیزات  سایر  به  درمان  کادر  دسترسی  بیمار،  همراهان  حضور 
پیشگیری از کرونا به تناسب وظایف شان، ویزیت مداوم کادر درمان 
در  مخصوص  پزشک  به  کرونا  به  ابتال  مشکوک  موارد  معرفی  و 
بیمارستان محک که امروز تقریبا در همه جا دیده می شود، از همان 
روزهای ابتدایی در محک آغاز شده بود و در گذر از این روزها بسیار 

کمک کننده بوده است.«

راه های ايجاد انگيزه و اميد در كودكان مبتال به سرطان
ارتباط  برقراری  محک،  بیمارستان  سرپرستار  ترابی«،  »ستاره 
شرایط  تمامی  در  را  خانواده هایشان  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  با 
نیازمند عشق و مهربانی می داند. بخصوص اینکه بروز بحران سالمتی 
که  است  نگرانی  خانواده هایی شده  میزان  افزایش  در جهان موجب 
پرستاران  »همراهی  می گوید:  ترابی  دارند.  سرطان  به  مبتال  فرزند 
با متخصصان روانشناسی و مددکاری اجتماعی از مهم ترین راه های 
ایجاد انگیزه و امید در کودکانی است که بخشی از فرداهای روشن 
این سرزمین را رقم خواهند زد تا بتوانند کیفیت زندگی باالتری را در 

گذر از روزهای سخت درمان تجربه کنند.«
وی با بیان آنکه درک شرایط خانواده کودکان مبتال به سرطان از 
مهم ترین نکاتی است که هر پرستار در هنگام درمان فرزندان آنها باید 
فرزندش  بیماری  با  که  »برای خانواده ای  ادامه می دهد:  کند،  توجه 
حس  ایجاد  متقابل،  درک  همدلی،  همدردی،  تنها  می کند،  مبارزه 
اعتماد و اطمینان از انجام بهترین روش های درمانی است که می تواند 
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ترابی: همراهی پرستاران با متخصصان روانشناسی 
و مددكاری اجتماعی از مهم ترين راه های ايجاد انگيزه 
و اميد در كودكانی است كه بخشی از فرداهای روشن 

اين سرزمين را رقم خواهند زد تا بتوانند كيفيت 
زندگی باالتری را در گذر از روزهای سخت درمان 

تجربه كنند

انگیزه تازه ای برای مبارزه با سرطان باشد.«
ترابی، همراهی با قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان را با شادی و 
غم توأمان توصیف می کند و می افزاید: »باید بدانید که تنها پرستاران 
این  زندگی  کیفیت  ارتقاء  در  می توانند  که  نیستند  درمان  کادر  و 
خود  زبانی های  شیرین  با  کودکان  بلکه  کنند.  ایفا  نقش  کودکان 
می شوند  باعث  می کنند  ثبت  ما  ذهن   در  که  زیبایی  خاطرات  و 
سخت ترین روزهایی که به خاطر شغل مان با آن رو به رو می شویم را 

بدون احساس خستگی پشت سر بگذاریم.«

دعوت از تمامی اقشار جامعه برای مبارزه با بيماری 
این  در  پرستاران  همه  مانند  ترابی  و  دشتی  محک،  پرستاران 
آنها معتقدند در حالی  دارند.  ایران  با مردم  روزها، حرف مشترکی 
و  می گذرانند  را  بیماری  با  مبارزه  سخت  روزهای  جهان  همه  که 
نیز  سرطان  بیماری  با  کرونا  بر  عالوه  محک  کودکان  مثل  برخی 
از  استفاده  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  تنها  می کنند،  مبارزه 
ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی است که می توان به آینده ای 
بدور از بیماری امیدوار بود. در این صورت است که فشار مضاعفی 
که این روزها بر پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان وارد شده  
نیز مدیریت می شود و این بزرگ ترین تقدیر از کادر درمان در این 

روزهاست.
دور  جهانمان  از  بیماری  نزدیک  آینده ای  در  می کنیم  آرزو 
شود و در کنار تمامی اعضای خانواده بزرگ محک بتوانیم شاهد 
نیز  سرطان  به  مبتال  کودکان  جان  و  جسم  به  سالمتی  بازگشت 

باشیم.



تأثير پژوهش بر تشخيص و اثربخشی پروتکل های درمانی سرطان  

در گفتگو با كارشناس مركز تحقيقات خون  و سرطان بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محک مطرح شد:
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در دنیای امروز که سرطان یکی از عوامل اصلی بروز مرگ و میر 
تحقیق  و  پژوهش  حال  در  حوزه  این  متخصصان  است،  جهان  در 
درمانی  و  تشخیصی  روش های  درباره  بیشتر  با شناخت  که  هستند 
انواع سرطان ها به کاهش ابتال و مرگ و میر و همچنین رسیدن به 
روش های درمانی اثربخش تر کمک کنند. بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودکان محک نیز به عنوان یکی از قطب های مهم در زمینه 
تشخیص و درمان سرطان کودک در منطقه بر اساس بیانیه چشم انداز 
خود همواره در مسیر پژوهش از طریق گسترش همکاری با مؤسسات 
تحقیقاتی و درمانی ملی و بین المللی فعال در زمینه سرطان، تالش 
می کند به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش های مؤثر 

درمان دست یابد.
بیمارستان محک با بررسی بیماری های بدخیم، نادر و اهتمام به 
درمان آنها و با اتکا به ظرفیت های بین المللی مؤسسه خیریه محک 

در ایجاد ارتباط با مجامع و متخصصان بین المللی در 
حوزه خون و سرطان، مرجع معتبری در زمینه ارائه 
و به روزرسانی پروتکل های درمانی سرطان کودکان 
و  خون  تحقیقات  مرکز  می رود.  شمار  به  کشور  در 
سرطان محک از سال ۱۳۹۰ همکاری با سازمان های 
نظیر  کودکان،  سرطان  زمینه  در  مشابه  بین المللی 
INC- )شبکه بین المللی معالجه و تحقیقات سرطان 

 Saint همکاری با مرکز تحقیقاتی سنت جود ،)TR
Jude ، مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان مبتال 
گوستاو  تحقیقاتی  موسسه   ،)ISCC( سرطان   به 
کودکان  از  حمایت  مؤسسه   ،)IGR( فرانسه  روسی 
اتحادیه   ،)LOSEV( ترکیه  در  لوسمی  به  مبتال 
بیمارستان   ،  )SIOP( سرطان   با  مبارزه  بین المللی 
را  ایران  سرطان  انستیتو  و  ایتالیا  گاسلینی  کودکان 
این  با  مرتبط  اطالعات  و  دانش  منظور هم افزایی  به 
حوزه، در دستور کار خود قرار داده است. به همین 

دلیل و به مناسبت روز پژوهش با کارشناس مرکز تحقیقات خون و 
سرطان محک به گفتگو نشستیم تا آخرین اطالعات و دستاوردها در 

زمینه سرطان کودکان را به جامعه مخابره کنیم.
نرجس مهرور، در خصوص ضرورت انجام پژوهش در حوزه سرطان 
کودکان گفت:»از آنجایی که تحقیقات در زمینه سرطان باعث ایجاد 
می شود،  بیماران  درمان  مسیر  در  بهتر  نتایج  و  جدید  رویکردهای 
نتایج  از  تا  می کند  تالش  محک  سرطان  و  خون   تحقیقات  مرکز 
پژوهش ها در تمامی نقاط جهان به منظور بهبود درمان سرطان در 
مستمر  به طور  را  بیمارستان  پروتکل های  و  بهره  مند شده  کودکان 
این  کند.  مقایسه  پزشکی جهان  مراکز  برترین  درمانی  با روش های 
کار موجب اثربخشی هر چه بیشتر درمان و در نهایت افزایش آمار 

بهبودی سرطان در اطفال خواهد شد.«
افزود:  به نقش تحقیقات در درمان سرطان کودکان  اشاره  با  وی 
بهبودی،  تسهیل  بر  عالوه  درمان  با  همگام  »پژوهش، 
انواع  ارتقای کیفیت درمان و زندگی کودکان مبتال به 
انجام  زمینه  در  دانش  بروزکردن  با  را  بیماری  این 
درمان هایی که کمترین عوارض دیررس را رقم می زنند 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  داشت.  خواهد  دنبال  به 
آیا  پاسخ می دهیم که  این سؤال  به  در مرحله نخست 
با  مطابق  ایران  در  سرطان  درمان  کنونی  پروتکل های 
علم روز جهان است؟ در مرحله بعدی کاهش یا کنترل 
کودکان  از  برخی  در  سرطان  درمان  از  ناشی  عوارض 
مورد توجه قرار می گیرد، و از دیگر مأموریت های مرکز 
تحقیقات خون و سرطان محک، کنترل عود مجدد در 
کودکان بهبودیافته و افزایش کیفیت زندگی تعدادی از 
آنهاست که با عوارض حاصل از درمان رو به رو می شوند. 
اما کار این مرکز به اینجا ختم نمی شود. در واقع می توان 
گفت کنترل ابتال به سرطان در میان جمعیت و بررسی 
مستعد  افراد  به  آگاهی رسانی  جهت  خطر  فاکتورهای 

پژوهش، همگام با 
درمان عالوه بر تسهيل 
بهبودی، ارتقای كيفيت 
درمان و زندگی كودكان 

مبتال به سرطان را به 
دنبال خواهد داشت



ابتال به این بیماری در جامعه، از مهم ترین فعالیت های پژوهش در 
این حوزه به شمار می رود.«

در  محک  دستاوردهای  و  نتایج  بیان  با  همچنین  مهرور 
داد:  ادامه  امروز  تا  اطفال  سرطان  درمان  راه های  پژوهِش  زمینه 
»تشخیص های زودهنگام، درمان کودکان مبتال به سرطان با کمترین 
عوارض، اشتراک پژوهش های علمی با مراکز درمانی ملی و بین المللی 
از جمله دستاوردهای تحقیقات در این زمینه به شمار می رود. الزم 
به ذکر است بیمارستان محک در ۱۴ سال فعالیت خود، به عنوان 
یک مرجع در درمان سرطان کودکان، در سال هاِی اوِل پژوهش هاِی 
اپیدمیولوژِی خود، داده های مرتبط با انواع سرطان های بدخیم و نادر 
سرطان  ثبت  سیستم  توانست  ادامه  در  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را 
کودکان محک را راه اندازی کند تا پژوهش در حوزه درمان سرطان 
اطفال، شناسایی عوامل روانشناختی، ژنتیکی، مولکولی و نیز بررسی 
اثربخشی داروها با سهولت بیشتری انجام شود. این داده ها و بررسی 
مرجع  یک  عنوان  به  محک  بیمارستان  در  شده  انجام  پروتکل های 
قرار  همکار  مراکز  سایر  اختیار  در  علمی  مقاله  صورت  به  بزرگ 
می گیرد و محک با این اطالعات در تحقیقات مراکزی که صرفا به امر 
پژوهش می پردازند مشارکت دارد که در تمامی آنها مالکیت معنوی 

محک نیز حفظ می شود.«
در  پایان  در  محک  سرطان  و  خون  تحقیقات  مرکز  کارشناس 

خصوص به اشتراک گذاری دانش و تجربه در حوزه سرطان کودک با 
سایر مراکز درمانی ملی و بین المللی گفت: »شرکت در کنگره های 
ایراد  علمی در سطح ملی و بین المللی، حضور مجازی در وبینارها، 
سخنرانی در نشست های علمی و برگزاری کارگاه های مختلف راه های 
انتقال و هم افزایی دانش در این حوزه است. این کار سبب می شود 
مرکز تحقیقات سرطان کودکان محک همگام با سایر جوامع علمی 
پیش رفته و به نوآوری های تخصصی بر پایه علم روز پزشکی دست 

بزند.«
انتقال دانش و تجربه در سطح ملی و بین المللی، انجام تحقیقات 
ترجمه  ای به منظور دستیابی به علم بروز دنیا، دستیابی به روش های 
جدید برای مدیریت بهتر مراحل درمان و کمک کردن عوارض داروها، 
رسیدن به باالترین سطح از درمان چند تخصصی سرطان کودکان و 
روش های مداخله گر در مراحل درمان برای رسیدن به اثربخش ترین 
درمان و همچنین کمک به ارتقای کیفیت زندگی کودکان مبتال به 
سرطان از جمله اقداماتی است که این مرکز تحقیقات تالش دارد تا 
با انجام آن به اهداف مؤسسه خیریه محک برای حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان کمک کند. امیدواریم  با گسترش پژوهش و تحقیق 
که در دنیای امروز اقدامی جدانشدنی برای بهبود و توسعه روش های 
علمی است، مسیر درمان فرزندان محک روز به روز هموارتر شود و 

بهبودی و سالمتی پایان روزهای سخت مبارزه با بیماری شان باشد.

19 گفتگو
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افزايش آمار بهبودی دركودكان محک، در يک سال گذشته:

بهبودی کودکان مبتال به سرطان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نیکوکاران این سرزمین در ۳۰ سال فعالیت محک است. از این رو به رسم 
هر سال، به مناسبت هفتم دی ماه، روز کودکان بهبودیافته از سرطان محک، خبر خوب بهبودی بیش از ۷۶۰۰ نفر از قهرمانان کوچک محک 
را تا پایان سال ۹۸ به اطالع تمامی بیماران مبتال به سرطان، خانواده های آنها، نیکوکاران، پزشکان، متخصصان و مردمان کشورمان می رسانیم. 
سرطان، پایان زندگی نیست و کودکان بهبودیافته از سرطان، این واقعیت را به اثبات رسانده اند. درست است که در شرایط حال حاضر، پیمودن 
مسیر بهبودی کودکان مبتال به سرطان سخت تر از گذشته شده است اما این سازمان با پذیرش شرایط و ایجاد راهکار برای تغییرات هم راستا با 
تحوالت پیش رو، این راه پر چالش را طی می کند. امید داریم با حضور و حمایت نیکوکاران این سرزمین، تخصص گرایی، خردجمعی و استفاده از 
تمام ظرفیت ها، شایسته ترین خدمات درمانی و حمایتی را به کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان تا رسیدن آنها به روزهای سالمتی ارائه کنیم.

محک از تمامی نیکوکارانی که دغدغه حمایت از کودکان مبتال به سرطان را دارند و با نیت خیرخواهانه خود قهرمانان کوچکمان را در مسیر مبارزه 
با سرطان همراهی می کنند، سپاسگزار است؛ مسیر درمان سرطان، مسیری طوالنی است که پیمودن آن جز با حمایت نیکوکاران سرزمین مان میسر 

نمی شود. امیدواریم با تداوم این همراهی در آینده ای نه چندان دور بهبودی تعداد بیشتری از قهرمانان کوچک محک را به همگان مخابره کنیم.
در این شماره از خبرنامه، شما را با ۶ نفر از کودکان بهبودیافته آشنا می کنیم؛ به امید آنکه بتوانیم سالمتی ۶ کودکی که روزانه به جمع خانواده 

محک اضافه می شوند را جشن بگیریم.



21گزارش ويژه
از شکست سرطان تا ورود به تيم ملی شنای معلوالن

مازیار، ۱۳ سال داشت که به بیماری سرطان مبتال شد. پسر فعال 
و ورزشکاری که هرگز فکر نمی کرد درد زانویش به یک تومور بدخیم 
ختم شود. توموری که در مسیر زندگی یک ورزشکار حرفه ای رزمی، 
ژیمناستیک و واترپلو می توانست پایان آرزوها و موفقیت ها باشد اما آغازی 
شد برای یک تغییر. مازیار می گوید: »پس از انجام آزمایش پاتولوژی در 
دو آزمایشگاه مختلف، پاسخ هر دو آزمایش شکستگی استخوان زانو بود. 
برای همین پایم را گچ گرفتند و عدم تحرک سه ماهه، موجب رشد و 
گسترش بیشتر بیماری شد. درست زمانی که تومور تمام زانویم را درگیر 
کرده بود، به دلیل وخامت بیماری وارد مرحله شیمی درمانی شدم. از 
سوی دیگر برداشتن استخوان زانو و استفاده از پروتز به جای آن مؤثرترین 

شیوه درمانی بود که متخصصان به ما معرفی کردند.«
برای  و  گذاشت  سر  پشت  را  دوره شیمی درمانی سخت  سه  مازیار 
عمل جراحی خودش را آماده کرد، تا اینکه با خبر بدی رو به رو شد. 
او ادامه می دهد: »پدرم در حال انجام مقدمات عمل جراحی بود ولی 
موضوعی که نمی دانستم چیست،  حالش را دگرگون کرد؛ قرار شد برای 
مشورت به چند متخصص دیگر هم مراجعه کنیم. من دلیل این همه 
حال بد پدر و مادرم را نمی دانستم اما در همان عالم نوجوانی فکر کردم، 
پزشکان از درمانم قطع امید کرده اند. نگران آینده بودم و تا زمانی که پدرم 
درخصوص آنچه پزشکان به او گفته بودند، با من صحبت نکرد، نگرانیم 
کمتر نشد؛ پزشکان گفته بودند استخوان مصنوعی یا پروتز ممکن است 
موجب عود مجدد بیماری شود. پدرم گفت برای درمان الزم است پایم را 
از دست بدهم. پدرم به گریه افتاد، من هم. نمی خواستیم این اتفاق بیفتد 
اما چاره ای نبود؛ دلخوشی ام این بود که از درد و رنج حاصل از بیماری 
سرطان نجات پیدا خواهم کرد. سرانجام پس از ۸ ساعت عمل جراحی، 

در دنیای جدیدی چشم به جهان گشودم.«
اولیه درمان از جمله عمل  مازیار به دلیل وخامت بیماری  مراحل 
جراحی را در استان محل سکونت شان به سرعت پشت سر گذاشت 
و در آن روزها بود که با محک آشنا شدند. به قول او، زندگی اش با 
آمدن محک تغییر کرد: »به جز هزینه های درمان و پای مصنوعی که 
محک پرداخت کرد، من و خانواده ام به دلگرمی برای ادامه مسیر نیاز 
داشتیم. باید یک نفر به ما می گفت که زندگی تمام نشده و راه جدیدی 
پیش روی مان قرار دارد؛ روان شناسان محک همین کار را کردند. کمکم 
کردند تا درسم را ادامه دهم و با وجود آنکه شرایط جسمی ام مثل قبل 

نبود، اما بار دیگر توانستم به دنیای ورزش برگردم.« 
مازیار با اشاره به این موضوع می گوید: »اراده خوبی پیدا کرده بودم و 
با کمک خانواده ام، دوست روزهای سختم شاهین ایزدیار، قهرمان تیم 
ملی شنای معلوالن ایران، زیر نظر بهترین مربی آسیا آموزش دیدم و 
عضو تیم ملی شنای معلوالن شدم. پس از مدتی با شرکت در مسابقات 
داخلی رکوردهای مختلفی را ثبت و سپس به بازی های آسیایی راه 
پیدا کردم. شاید برای تان جالب باشد بدانید من با شناگران عادی هم 

مسابقه دادم و توانستم رکوردهایم را جا به جا کنم.«
مازیار ده ها مدال طال و نقره دارد و همچنان منتظر پایان کروناست 
تا بتواند دوباره به میدان مبارزه برگردد. او پیش از پاندمی کرونا به 
کودکان  مؤسسه  و  محک  حمایت  تحت  سرطان  به  مبتال  کودکان 
با  می شوند،  عضو  نقص  دچار  که  خراسان  استان  سرطان  به  مبتال 
روایت خاطرات دوران درمان خود امید و انگیزه می داد. همچنین تا 
کنون تعدادی از این کودکان را به مربی ها و تیم های مختلف ورزشی 

معرفی کرده تا آنها هم مثل او بتوانند به موفقیت برسند. او در پایان 
خانواده   کردند.  کمک  من  به  زیادی  افراد  مسیر  این  »در  می گوید: 
خودم، خانواده ام در ورزش و خانواده ام در محک؛ من با حضورم در 
دوره  دیگر  بار  یک  را  موفقیت هایم  سرطان  به  مبتال  کودکان  کنار 
این  از  نمی ماند.  باقی  ناامیدی  برای  این حساب جایی  با  و  می کنم 
رو می خواهم در روز جهانی معلوالن این پیام را به گوش افراد دچار 
را کنار  اگر آن  برسانم که محدودیت در ذهن ماست و  این عارضه 
انجام دهیم. این  بگذاریم هیچ کاری در این دنیا نیست که نتوانیم 
تمام حقیقتی است که موجب شکل گیری تصویر جدیدی از زندگی ام 

شد. تصویری که امروز شما از مازیار مشاهده می کنید.«

مازيار: من و خانواده ام به دلگرمی برای ادامه مسير نياز 
داشتيم. بايد يک نفر به ما می گفت كه زندگی تمام نشده 

و راه جديدی پيش روی مان قرار دارد؛ روان شناسان 
محک همين كار را كردند. كمکم كردند تا درسم را ادامه 
دهم و با وجود آنکه شرايط جسمی ام مثل قبل نبود، اما 

بار ديگر توانستم به دنيای ورزش برگردم.
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سرطان و عوارض آن هيچوقت از زندگی نااميدم نکرد

از  مبتال شد، خاطره چندانی  به سرطان  در سه سالگی  اکرم که 
روزهای درمانش ندارد اما مادرش برای او که حاال قهرمان مبارزه با 
بیماری است، همه چیز را تعریف کرده است. او می گوید: »۳ ساله 
نگران  را  مادرم  و  پدر  داخل چشم هایم،  قرمزی  و  کبودی  که  بودم 
کرد. برای درمان آن به بیمارستان خاتم االنبیا مشهد مراجعه کردند 
و تومور در مراحل اولیه تشخیص داده شد. همان اول پزشکان گفتند 
کار  این  بود  ترتیب  هر  به  ندارند.  دیگری  راه  تخلیه چشم هایم  جز 
در ۴ سالگی ام انجام شد و پس از عمل جراحی به مدت سه ماه در 
بیمارستان بستری بودم و شیمی درمانی شدم. من که خاطره ای از آن 
روزهایم ندارم اما مطمئنم پدر و مادرم حال و روز خوبی نداشتند چرا 
که فرزندشان رنج مبارزه با بیماری سرطان و نابینایی را با هم تجربه 

می کرده است.«
تعریف می کند.  برایمان  با محک  والدینش  آشنایی  از شیوه  اکرم 
طی  رضا)ع(  امام  حرم  در  خانواده اش  که  بوده  قرار  این  از  ماجرا 
صحبت با چندین نفر از زائران، با خدمات این مؤسسه آشنا شدند. 

تحت  فارابی،  بیمارستان  به  مراجعه  با  و  آمده  تهران  به  آن  از  پس 
او می گوید: »می دانید که درمان  قرار گرفتند.  این مؤسسه  حمایت 
سرطان چقدر سخت است. دغدغه بهبودی از یک طرف و از سوی 
مشکالت  با  را  خانواده ام  درمان،  و  دارو  هزینه های  پرداخت  دیگر 
تا  که  از سوی محک،  هزینه ها  پرداخت  بود.  کرده  رو  به  رو  زیادی 
امروز نیز ادامه دارد، به من و خانواده ام کمک کرد تا بیشتر بر روی 
تا دغدغه هایی دیگر. همچنین محک  بیماری متمرکز شویم  درمان 
در پرداخت هزینه های تحصیلی نیز در کنارم بود. در این بین امید و 

انگیزه ای که روانشناسان در مشاوره های خود به من می دادند باعث 
شد مسیر زندگی ام را پیدا کنم. من با وجود مبارزه با سرطان و عارضه 
علوم  رشته  دانشجوی  روزها  این  نشدم.  ناامید  هیچوقت  معلولیت 
بیماری  درمان  از  ناشی  اضطراب  نمی توانستم  اگر  و  هستم  تربیتی 
سرطان را به کمک روانشناسان و مددکاران اجتماعی محک کنترل 
کنم، امروز در چنین جایی نبودم. یادم هست ابتدای بیماری روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتم و راستش را بخواهید تمام کودکی ام روی 
تخت بیمارستان سپری شد. اما با کمک مادرم، محک و در سال های 
اخیر، مؤسسه همکار محک در استان خراسان راهم را پیدا کردم. من 
فهمیدم هیچوقت نباید ناامید شد و باید به جامعه ثابت کرد که با 
وجود معلولیت نیز می توان فرد مفید و شادی بود. معلولیت نباید شما 

را از رسیدن به خواسته ها و آرزوهای تان محروم کند.«

رابطه من با محک هيچ وقت قطع نشد
به  از سه سالگی  او  دارد.  بهبودیافته محک ۳۲ سال  فرزند  میترا، 
نام تومور ویلمز )تومور شایع کلیوی در  به  بیماری سرطان  از  نوعی 
کودکان(، مبتال شد. پس از چندین بار مراجعه به پزشکان و متخصصان، 
عکس برداری و انجام آزمایشات متعدد، به دلیل بدخیمی تومور یکی 
برای مان  را  درمانش  مسیر طوالنی  او  داد.  از دست  را  کلیه هایش  از 
پاتولوژی  آزمایش های  جراحی،  عمل  انجام  از  »پس  می کند:  روایت 
نشان داد که تومور وارد گردش خونم شده و ریشه دوانده، از شهر محل 
سکونت مان، گنبدکاووس به قزوین آمدیم تا رفت و آمدمان به تهران 
و بیمارستان شهدای تجریش آسان تر باشد. آن زمان مؤسسه خیریه 
محک شکل نگرفته بود. من و خانواده ام سختی های زیادی را تحمل 
کردیم. از طرفی رفت و آمد مکرر به تهران و از سویی دیگر فشارهای 
این حال  با  بود.  را دو چندان کرده  وارد شده، دغدغه درمان  روحی 
اعضای خانواده همگی کمک می کردند تا روزهای درمان سپری شود.«

میترا به نقل از پزشک معالجش می گوید: »بیماری که من به آن 
مبتال شدم نوع بدخیم و نادری از تومور کلیوی است که از هر ۱۰ 

هزار نفر یک نفر به آن مبتال می شود.« 
با این حال او زیر نظر یکی از حاذق ترین پزشکان خون و آنکولوژی 
میزان  از  درمان  مراحل  تمام  در  خانواده اش  و  معالجه شد  کودکان 
بدخیمی و گسترش تومور آگاه می شدند. فرزند محک ادامه می دهد: 
»من خیلی کوچک و ظریف بودم و دکترم به خانواده ام هشدار داده 

اكرم: می دانيد كه درمان سرطان چقدر سخت است. 
دغدغه بهبودی از يک طرف و از سوی ديگر پرداخت 

هزينه های دارو و درمان، خانواده ام را با مشکالت زيادی رو 
به رو كرده بود. پرداخت هزينه ها از سوی محک، كه تا امروز 
نيز ادامه دارد، به من و خانواده ام كمک كرد تا بيشتر بر روی 

درمان بيماری متمركز شويم تا دغدغه هايی ديگر
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بود که ممکن است داروهای قوی مرا از پا در بیاورد. بخصوص وقتی 
این  با  با شیمی درمانی رادیوتراپی هم صورت گیرد.  قرار شد همراه 
تالش  درمانم  برای  و  ندادند  دست  از  را  امیدشان  خانواده ام  حال 
انجام  اما برای  تا اینکه در سن ۵ سالگی قطع درمان شدم.  کردند. 
آزمایش های دوره ای هر از چندگاهی به بیمارستان شهدای تجریش 
در  مستقر  محک،  اجتماعی  مددکار  روز  یک  که  می کردم  مراجعه 
این بیمارستان، نام مرا در لیست کودکان تحت حمایت این مؤسسه 
قرار داد تا بتوانم از خدمات آن بهره مند شوم. آن روزها محک شکل 
امروز را نداشت و هنوز بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان هم 

تأسیس نشده بود.«

کرونا،  از شیوع  پیش  میترا  روزها می گذرد.  آن  از  حاال ۲۷ سال 
با مادران و  بیمارستان شهدا، سر می زد و  به محل درمانش،  گاهی 
پدران حاضر در راهروها و اتاق های بستری این بیمارستان صحبت 
می کرد. روایت داستان زندگی اش برای آنها، سبب می شد تا با امید 
اشاره  او  بگذارند.  پشت سر  را  فرزندانشان  درمان  بیشتری  انگیزه  و 
خانواده ام  و  من  به  معالج  پزشک  به  اعتماد  و  صبر  »امید،  می کند: 
تا بتوانیم روزهای سخت درمان را سپری کنیم. پس از  کمک کرد 
بهبودی رابطه من با محک قطع نشد. گرچه دوباره در سن ۷ سالگی 
داشت  ریه  در  این بار  بیماری،  مجدد  عود  از  نشان  دوره ای  آزمایش  
اما بعد از انجام مراحل درمان و آخرین سی تی اسکن متوجه شدیم 
خودش  مادرم  دعاهای  و  صبر  امید،  است.  شده  ریشه کن  بیماری 
معجزه را برایمان رقم زد. من نیز برای قدردانی از خدا و نیکوکاران 

تصمیم  گرفتم به اندازه توانم به کودکان مبتال به سرطان کمک کنم. 
۱۵ قلک به نام خودم از محک گرفتم و در بین دوستان و آشنایان 
تقسیم کردم. بعد از پر شدن قلک ها خودم می آیم و آنها را تحویل 
می گویم  آنها  به  و  می کنم  معرفی  نیکوکاران  به  را  محک  می دهم. 
دارند. حتی در محل  نیاز  به حمایت شان  به سرطان  کودکان مبتال 
کارم استند بزرگی از این مؤسسه نصب کردم و تا جایی که بتوانم 
به  را  می کند  مبارزه  سرطان  بیماری  با  فرزندشان  که  خانواده هایی 
برای رسیدن به  را  تا درمان کودکشان  این مؤسسه معرفی می کنم 
بهبودی ادامه دهند. من می دانم سرطان چه بار سنگینی را به زندگی 
بیماری محک  این  به  ابتالی من  اگر در بدو  تحمیل می کند. شاید 
تحمل  را  روحی  و  اقتصادی  فشار  همه  این  ما  بود  شده  راه اندازی 

نمی کردیم.« 
که  آنجایی  از  و  شد  دانشگاه  وارد  بهبودی  از  پس  سال ها  میترا 
کمک  نمی کند،  رها  زندگی  مختلف  مراحل  در  را  فرزندانش  محک 
هزینه ای نیز برای تحصیل او در نظر گرفته شد. او این روزها گریمور 
پدری  خانه  پروژه های سینمایی همچون  در  و  است  تئاتر  و  سینما 
شغل  درباره  او  است.  داشته  حضور  عیاری  کیانوش  کارگردانی  به 
امروزش می گوید: »در کنار طراحی لباس و گریم، دوره حسابداری را 
پشت سرگذاشتم و وارد یک شرکت هواپیمایی شدم. پیش از آن هم 
برای مدتی بازاریاب بودم و مصرانه آن را دنبال کردم. هیچکس فکر 
نمی کرد میترای دیروز بتواند درس بخواند، شغل داشته باشد و در 
خانواده نقش مهمی را ایفا کند. من با کمک پزشک معالجم و خانواده 
بزرگ محک توانستم به جایگاهی که برای خودم متصور بودم دست 
یابم و امروز به شما می گویم که کودکان مبتال به سرطان بیش از هر 

چیزی مستعد تالش و کسب موفقیت در آینده هستند.«
ارائه خدمات حمایتی  به ضرورت  اشاره  با  پایان  در  فرزند محک 
در کنار درمان، به کودکان مبتال به سرطان می افزاید: »سازما ن های 
به  مبتال  کودکان  زندگی  در  بزرگی  نقش  محک  نظیر  مردم نهاد 
ارائه مشاوره های مکرر و مؤثر  تا  بازی گرفته  اتاق  از  سرطان دارند. 
به خانواده ها، مالقات با هنرمندان، ورزشکاران و چهره های محبوب، 
قصه خوانی و دیگر خدمات حمایتی اثر زیادی بر روی افزایش امید به 
زندگی دارد. به نوعی در محک همه اقشار جامعه در کنار هم تالش 
می کنند تا یک کودک مبتال به سرطان، تخت بیمارستان را به قصد 

رسیدن به آرزوهایش برای همیشه ترک کند و بهبود یابد.«

ميترا: هيچکس فکر نمی كرد ميترای ديروز بتواند درس 
بخواند، شغل داشته باشد و در خانواده نقش مهمی را 
ايفا كند. من با كمک پزشک معالجم و خانواده بزرگ 

محک توانستم به جايگاهی كه برای خودم متصور بودم 
دست يابم و امروز به شما می گويم كه كودكان مبتال 
به سرطان بيش از  هر چيزی مستعد تالش و كسب 

موفقيت در آينده هستند
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نترسيدن از سرطان راه مؤثر مبارزه با اين بيماری است

»متین«، فرزند بهبودیافته محک در ۱۳ سالگی به بیماری سرطان 
به  فرزندشان  که  مادرهایی  و  پدر  تمام  مانند  والدینش  شد.  مبتال 
به  نسبت  پسرشان  واکنش  نگران  می شود،  مبتال  سرطان  بیماری 
این بیماری بودند اما واکنش او به بیماری بسیار متفاوت تر از تصور 
خانواده اش بود. متین که ۴ سال با این بیماری جنگید، روایت داستان 
ابتالیش به سرطان را با این جمله آغاز می کند: »خرداد ماه بود، با 
پسربچه های دیگر، برای چیدن توت از درخت داخل پارک کنار خانه 
باال رفتم و زمانی که پایین پریدم ساق پایم به شدت درد گرفت. به 
خانه رفتم موضوع را با مادربزرگم در میان گذاشتم و او مرهم سنتی 
زردچوبه و تخم مرغ را روی پایم امتحان کرد، اما درد با رسیدن شب 
بیشتر شد. فردای آن روز برای عکس برداری به بیمارستان مراجعه 
سرانجام  است.  سالم  کامال  پایم  استخوان  داد  نشان  نتیجه  و  کردم 
این درد همه را نگران کرد تا اینکه پس از انجام آزمایش های متعدد 
بیماری تشخیص داده شد. اسمش را نمی دانستم اما هر چه بود، باعث 

شد تا برای ادامه درمان از شهسوار عازم تهران شویم.« 

او می گوید: »به یاد دارم مادرم به دور از چشم من کتابی را مطالعه 
روی  از  بود،  رفته  بیرون  خانه  از  خرید  برای  او  که  روزی  می کرد. 
از  ویژه  »مراقبت های  عنوان  با  و  رفتم  کتاب  این  سراغ  کنجکاوی 
بیماران مبتال به سرطان« رو به رو شدم. آنجا بود که نام بیماری ام را 
پیدا کردم، سرطان خون! این موضوع را با خانواده در میان گذاشتم و 
آنها در میان نگرانی هایشان، درباره این بیماری برایم توضیح دادند.«

متین همان روز تصمیم گرفت با تمام قدرت با این بیماری مبارزه 
بود.  و خانواده اش  متین  نگرانی های  راه همه  اول  اینجا  کند. گرچه 

۶ ماه قرنطینه به دلیل پیوند سلول های بنیادی خون ساز هر فرد و 
خانواده ای را وارد چالش مبارزه با بیماری می کند اما بیشترین نگرانی 
داروهای  دریافت  از  حاصل  ایمنی  سیستم  ضعف  مسیر،  این  در  او 
شیمی درمانی بود. و همین پایین بودن سطح ایمنی باعث شد حدودا 

دو ماه در بیمارستان مفید تهران بستری شود.
تجربه  هم  را  هیجان انگیزی  لحظات  روزها  آن  کنار  در  متین 
کرده است. روزهایی که خاطراتش را ثبت کرده و هر از گاهی مرور 
او ادامه می دهد: »اولین روز بستری ام در بیمارستان مفید  می کند. 
جشنی برای کودکان مبتال به سرطان برپا شد و این موضوع باعث 
شد نگرانی های آن روز را از یاد ببرم. عالوه بر این در اتاق  بازی با 
به  از  یکی  بین  این  در  اما  می گذراندم.  داوطلبان خوش  و  کودکان 
یادماندنی ترین روزها حضور در تمرین تیم پرسپولیس بود. گروهی 
برای بازی و شاد کردن کودکان مبتال به سرطان به دیدنمان آمدند 
و من به یکی از اعضای آن گروه گفتم خیلی دوست دارم یک روز در 
تمرین تیم پرسپولیس حضور داشته باشم. فردای آن روز مرا همراه با 
مادرم به محل تمرین این تیم بردند و به یادماندنی ترین خاطره من 
از روزهای درمان، آنجا ثبت شد. به خصوص آنکه خبر حضورم را هم 

در روزنامه پرسپولیس منتشر کردند.« 
پای  روی  دیگر  شد.  درمان  قطع  سالگی   ۱۷ در  سرانجام  متین 
استان  از  دوره ای  آزمایش های  برای  تنها  بود،  ایستاده  خودش 
مازندران به تهران سفر می کرد و پس از انجام مراحل درمان دوباره 
راهی خانه می شد. تا روزی که خبر بهبودی اش را شنید: »روزی که 
قطع درمان شدم، برخالف همیشه دیر به بیمارستان رسیدم شیفت 
پزشک معالجم تغییر کرده بود و پزشک دیگری گواهی قطع درمان را 
برایم نوشت. آن روز برای تشکر از پدر و مادرم با یک جعبه شیرینی 
به خانه رفتم و خبر بهبودی ام را به آنها دادم. قدردانی از مادرم برایم 
بسیار مهم بود. چرا که او برای مراقبت از من شغلش را رها کرد و با 

وجود خواهر کوچک ترم ۶ ماه با من در قرنطینه بود.« 
فرزند ۲۰ ساله محک، این روزها در شرف تشکیل خانواده است. 
از  پیش  و  می کند  تحصیل  کامپیوتر  رشته  کارشناسی  مقطع  در 
شیوع کرونا برای دیدار با والدینی که روزهای سخت درمان بیماری 
او  می کرد،  مراجعه  مفید  بیمارستان  به  می گذرانند  را  فرزندشان 
امیدوار است روزی که بیماری کرونا با جهان مان خداحافظی کرد باز 
هم بتواند برای ایجاد امید و انگیزه به کودکان و خانواده ها پیشقدم 

متين: زمانی كه روزهای سخت درمان خودم را برای 
پدر يا مادری شرح می دهم، برق اميد را می توانم 

در چشم هايشان مشاهده كنم. آنها من و تمام افراد 
بهبوديافته از سرطان را كه می بينند با روحيه بهتری به 
درمان فرزندشان ادامه می دهند. من برايشان می گويم 

كه چگونه با وجود بيماری سرطان زندگی كردم
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درمان  سخت  روزهای  که  »زمانی  می افزاید:  باره  این  در  او  شود. 
می توانم  را  امید  برق  می دهم،  شرح  مادری  یا  پدر  برای  را  خودم 
از  بهبودیافته  افراد  تمام  و  من  آنها  کنم.  مشاهده  در چشم هایشان 
ادامه  فرزندشان  درمان  به  بهتری  روحیه  با  را که می بینند  سرطان 
با وجود بیماری سرطان  برایشان می گویم که چگونه  می دهند. من 
دادم،  ادامه  بود،  عالقه ام  مورد  ورزش  که  تکواندو  به  کردم،  زندگی 
مهارت های جدید آموختم، انگیزه داشتم و قوی بودم. از نظر من امید 

و نترسیدن از سرطان راه مؤثر مبارزه با این بیماری است.« 

سرطان من را با دردهای زندگی آشنا كرد
»من رنج زیادی برای زنده ماندن کشیدم و باید فرد مفیدی در این 
دیروز  به سرطان  مبتال  کودک  »نعمت«  این جمله  می شدم.«  جهان 
محک است؛ دانشجوی دکتری و باستان شناس ایرانی که در حال حاضر 
درآلمان زندگی می کند. »نعمت« ۸ ساله بود که درد شدیدی بدنش را 
فرا گرفت و همین باعث شد مادرش او را نزد پزشک ببرد. بیماری او پس 
از مراجعه به دکتر جراح شهرستان قروه در استان کردستان، تشخیص 
داده نشد. سرانجام همان شب پدر با لمس شکم او غده بزرگی را در کنار 
کلیه پسرش احساس کرد. اینجا درست نقطه ای بود که زندگی فرزند 

بهبودیافته محک برای همیشه تغییر کرد. 
او می گوید: »داستان از این قرار بود، یک روز عادی، وقتی برای کار از 
خانه بیرون رفته  بودم، درد شکم سراغم آمد. سریع خودم را به برادرم 
رساندم و او را از حالم با خبر کردم. کمی که گذشت به همراه مادرم به 
پزشک مراجعه کردیم و او به ما گفت که حالم خوب است. اما همان روز 
پدرم که از نگهبانی معدن برگشته بود مرا در آغوش گرفت و متوجه تومور 
بزرگی کنار کلیه ام شد. به این ترتیب مرا به بیمارستان سنندج بردند و در 
آنجا جراحی شدم. می گفتند این غده به اندازه یک هندوانه کوچک است و 
دیگر کاری از دست هیچکس ساخته نیست. همه برای مرگ من خودشان 
را آماده کرده بودند، اما مادرم تسلیم این حرف ها نشد. او مرا به تهران برد 
و مراحل درمانم در بیمارستان بهرامی آغاز شد. آنجا بود که با مؤسسه 
خیریه محک آشنا شدیم. در دفتر مددکار اجتماعی محک بیمارستان 
بهرامی، داوطلب مددکاری حضور داشت که فاکتورهای مرتبط با درمان 
مرا پرداخت می کرد. گاهی هم به مناسبت های مختلف جشن هایی توسط 
داوطلبان این مؤسسه برایمان برگزار می شد و ما می توانستیم با خواندن 
شعر و دکلمه در آن مشارکت داشته باشیم. همین موضوع باعث دلگرمی 

بود. محک پشتیبان محکم آن روزهای مان شد. راستش را بخواهید وقتی 
کسی به بیماری سختی مبتال می شود از یک سو رنج بیماری و از سوی 
دیگر رنج فقر، زندگی و درمانش را تحت تأثیر قرار می دهد. من آن زمان از 

محک لبخندها و محبت های زیادی دریافت کردم.«
و  فراز  با  زندگی اش  روایت مسیر  ادامه  در  بهبودیافته محک  فرزند 
نشیب های زیادی روبه رو شد. رفت و آمد به تهران برای او و خانواده اش 
مادرش  و  داشت  نیز  دیگری  فرزندهای  خانواده  که  چرا  بود  سخت 
می بایست از آن ها نیز مراقبت می کرد. پس برای اینکه با دغدغه کمتری 
درمانش را پشت سر بگذارد به نزدیک ترین بیمارستان دولتی و دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان به محل سکونتش، یعنی استان 
تهران  به  انجام عمل جراحی دوباره  برای  همدان، منتقل شد. سپس 
بازگشت و غده همراه با کلیه از بدنش خارج و برای همیشه بهبود یافت. 
او ادامه می دهد: »آن زمان که برای درمان به تهران سفر می کردیم، 
جایی را نداشتیم و در اقامتگاه ستارخان محک زندگی می کردیم. ترالی 
کتاب برایمان کتاب های مختلفی می آورد، یکی از این کتاب ها داستان 
زندگی هلن کلر بود. من با خواندن این قصه انگیزه زیادی برای ادامه 

مسیر زندگی ام پیدا کردم. بر خالف کودکان روستا درس خواندم و برای 
اینکه بتوانم در مقطع کاردانی درسم را ادامه دهم، محک همراهی ام کرد 

تا اینکه توانستم مدرک کارشناسی  را در رشته کامپیوتر دریافت کنم.«
اثرات  و  کیمیاگر  کتاب  خواندن  با  دانشگاه  آخر  سال  در  نعمت 
به  متوجه عالقه اش  و  تغییر رشته گرفت  به  زندگیش تصمیم  بر  آن 
باستان شناسی شد. عالقه ای که او را به سمت این رشته کشاند و باعث 
شد پله های نردبان موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد. فرزند 
محک می افزاید: »با کسب رتبه ۱۷۰ در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته 

نعمت: اگر به بيماری سرطان مبتال نمی شدم، و با 
دردهای زندگی آشنا نمی شدم شايد امروز در چنين 
جايگاهی نبودم. شايد درس نمی خواندم و به عنوان 
يک فرد موفق هم شناخته نمی شدم. من رنج زيادی 

برای زنده ماندن كشيدم و می خواستم فرد مفيدی در 
اين جهان شوم



باستان شناسی ادامه تحصیل دادم و با معدل باال نیز فارغ التحصیل شدم. 
دیگر عالقه ام را پیدا کرده بودم. به عنوان استعداد درخشان در مقطع 
دکتری پذیرفته شدم و برای تکمیل رساله ام به آلمان سفر کردم، همان 
موقع دعوت نامه کاوش دیگری در اختیارم قرار گرفت. خوشبختانه سال 
گذشته همزمان با شیوع کرونا مطالعات رساله ام تکمیل شد، و از آن زمان 

مشغول کاوش در نزدیکی مرز اتریش هستم.«
فرزند ۳۰ ساله و بهبودیافته محک با این جمله داستان زندگی اش را 
به پایان می رساند: »اگر به بیماری سرطان مبتال نمی شدم، و با دردهای 
زندگی آشنا نمی شدم شاید امروز در چنین جایگاهی نبودم. شاید درس 
نمی خواندم و به عنوان یک فرد موفق هم شناخته نمی شدم. من رنج 
زیادی برای زنده ماندن کشیدم و می خواستم فرد مفیدی در این جهان 
شوم.« او این روزها رابطه اش را با محک قطع نکرده، پیش از شیوع 
کرونا در برخی از جشن های محک حضور یافته و برای کودکان مبتال به 
سرطان در خصوص موفقیت و رسیدن به خواسته ها و آرزوها سخنرانی 

می کرد تا انگیزه و روحیه الزم برای ادامه مسیر زندگی را پیدا کنند. 

مديريت زندگی را از سرطان ياد گرفتم
باعث  و  تغییر داد  به زندگی  »بیماری سرطان دیدگاه مرا نسبت 
شد از تک تک لحظاتم لذت ببرم، امیدوار زندگی کنم، قدردان باشم 
بیماری در فرزندانم  بروز  از داشته هایم مراقبت کنم. در خصوص  و 
گوش به زنگ باشم و آنها را هر از چندگاهی برای انجام آزمایش های 
دوره ای نزد پزشک معالج ببرم. به جرأت می گویم اگر خودم در گذشته 
بیماری سرطان را پشت سر نگذاشته بودم، امروز نمی توانستم زندگی 
جمالت  این ها  برسم.«  آرامش  به  و  کنم  مدیریت  شکل  این  به  را 
»ندا«، فرزند محک است که در ۱۴ سالگی به بیماری سرطان مبتال 
پیوند، ۱۸ جلسه شیمی درمانی  انجام عمل  با  بعد،  شد و یک سال 
فراز و  بیماری اش  با  مبارزه  او در مسیر  یافت.  بهبود  پرتودرمانی،  و 
نشیب های زیادی را تجربه کرده که آن ها را اینگونه برای مان روایت 
در  را پشت سر گذاشتم.  روزهای سختی  در کودکی  می کند: »من 
رفت. من  ایران  از  برای همیشه  و  کرد  ترک  را  ما  پدرم  دو سالگی 
کرد  ورم  دستم  استخوان  اینکه  تا  مادربزرگ.  خانه  و  مادرم  ماندم، 
و درد شدیدی بدنم را فرا گرفت. پس از مراجعه به پزشک و انجام 
استخوان«  »سرطان  بیماری  نمونه برداری،  و  متعدد  آزمایش های 

تشخیص داده شد.«

ندا با اینکه روحیه قوی و امیدواری داشت اما باز هم از ریزش موهایش به 
شدت ناراحت شده بود. البته معقتد است نگرانی مادرش به مراتب از نگرانی 
او بیشتر بود: »آن روزها مادرم از من مراقبت می کرد و یکی از بزرگ ترین 
دغدغه هایش پرداخت هزینه های درمان بیماری بود. برای یک دختر، اگر 
قرار باشد زیبایی اش را حتی برای کوتاه مدت از دست بدهد، یک سال 
هم یک سال است. اما برای بزرگ ترها، سرطان بیماری سخت تری است و 
دغدغه پرداخت هزینه های درمان قبل از هر موضوع دیگری زندگی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. ما خیلی خوشحالیم که آن زمان با محک آشنا شدیم 

تا نگرانی مادرم کم شود و روزهای سخت بیماری را پشت سر بگذاریم.«
فرزند ۲۳ ساله محک که این روزها خودش مادر شده و نگرانی های 
مادرانه را بیش از پیش درک می کند، ادامه می دهد: »مراحل درمان 
پایان  و  شد  شروع  اصفهان،  استان  سکونت مان،  محل  در  بیماری ام 
یافت. من با اینکه در این استان درمان شدم اما تحت حمایت محک 
برای  را  متعددی  مؤسسه جشن های  این  که  دارم  خاطر  به  و  بودم 
برای  نیز  من  از  می کرد.  برگزار  اصفهان  سرطان  به  مبتال  کودکان 

شرکت در این مراسم دعوت می شد و خیلی خوش می گذشت.«

فرزند ۲۳ ساله محک، به آموزش مهارت در روزهای درمان بیماری اش 
اشاره می کند و می گوید: »از آنجایی که در مراحل درمان بیماری پزشک 
معالج توصیه کرده بود، به مدرسه نروم و تنها برای امتحانات آخر سال 
مراجعه کنم، برای اینکه سرگرم باشم کالس های مختلف خصوصی از 
جمله زبان، آموزش آرایشگری، طراحی و نقاشی را شرکت کردم. در ۱۵ 
سالگی و پس از بهبودی همراه با ادامه تحصیل، آرایشگری را نیز ادامه 
دادم و ۳ سال بعد نیز ازدواج کردم. اکنون مادر دو فرزندم و تصمیم دارم 

تا بزرگ شدنشان از آنها مراقبت کنم و به کار دیگری مشغول نشوم.«

گزارش ويژه 26

ندا: برای يک دختر، اگر قرار باشد زيبايی اش را حتی 
برای كوتاه مدت از دست بدهد، يک سال هم يک سال 
است. اما برای بزرگ ترها، سرطان بيماری سخت تری 
است و دغدغه پرداخت هزينه های درمان قبل از هر 
موضوع ديگری زندگی را تحت تأثير قرار می دهد. ما 

خيلی خوشحاليم كه آن زمان با محک آشنا شديم



محک به عنوان یکی از اعضای رسمی UICC، از سال ۲۰۱۶ با اجرای کمپین این انجمن در بازه زمانی روز جهانی سرطان تا روز جهانی سرطان 
کودک )۱۶ تا ۲۷ بهمن ماه( تالش می کند با همراهی جامعه مدنی ایران زمینه آگاهی رسانی درباره سرطان که باعث تشخیص زودهنگام این 
بیماری می شود را فراهم سازد. این سازمان باور دارد تشخیص زودهنگام باعث درمان کم دردتر، کم هزینه تر و مؤثرتر برای کودکان مبتال به سرطان 
می شود. بر همین اساس از همه اعضای خانواده بزرگ خود دعوت می کند تا به این کمپین بپیوندند تا صدای حامیان کودکان مبتال به سرطان 

ایرانی جهانی شود.
هنرمندان،  نیکوکاران،  بیشتر  چه  هر  پیوستن 
کادر  داوطلبان،  اقتصادی،  بنگاه های  ورزشکاران، 
درمان، سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه و تمامی 
گروه های جامعه به این کمپین در شرایطی که بیش از 
۲۰ هزار کودک تحت حمایت محک در مرحله درمان 
آنها  جمع  به  کودک   ۶ میانگین  روزانه  و  دارند  قرار 
باعث  که  چرا  دارد  بسیاری  اهمیت  می شود،  افزوده 
می شود تمامی اقشار جامعه نسبت به سرطان کودک 
از  حمایت  در  را  محک  آنکه  کنار  در  و  شده  آگاه تر 
کودکان مبتال به سرطان یاری می دهند، توجه شان به 
عالئم سرطان در کودکان نیز باالتر رفته و این موضوع 
می تواند با کمک به افزایش تشخیص زودهنگام، نرخ 

بهبود سرطان در کودکان را افزایش دهد.
بزرگ  خانواده  گذشته  سال  مانند  به  نیز  امسال 
محک، همراه این کمپین جهانی شدند. با هم اقدامات 

صورت گرفته در این روزها را مرور می کنیم.

آگاهی رسانی عالئم سرطان؛ تشخيص زودهنگام، درمان كم دردتر، كم هزينه تر و مؤثرتر



پرونده 28

من محک هستم و از كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان 
در ايران حمايت می كنم

یکی از روش های همراهی با کمپین محک، انتشار عکس و پیام در 
قالب پوسترهایی است که قالب آن از سوی انجمن کنترل جهانی سرطان 
مشخص شده است. سال گذشته، بسیاری از اعضای خانواده بزرگ محک 
می خواستند با ساخت پوستر خاص خودشان به این کمپین بپیوندند. به 
همین خاطر روش ساخت این کمپین در قالب ویدئویی آموزش داده شد. 
همچنین ۱۰ قالب آماده اینستاگرام برای خانواده بزرگ محک، هنرمندان، 
نویسندگان، ورزشکاران، کادر درمان، فعاالن بنگاه های اقتصادی، داوطلبان، 
فرزندان محک و سازمان های همکار آماده شد تا در صورت تمایل بتوانند 

پوستر خود را انتخاب کنند و در صفحه اینستاگرامشان منتشر کنند.

برای  ورزش  و  هنر  فرهنگ،  اهالی  هنرمندانه  نقش  ايفای 
آگاهی رسانی در خصوص بيماری سرطان

هنرمندان  فاخر  هنر  و  اندیشه  از  خود  فعالیت  ابتدای  از  محک 
برداشته است. موجب  پرتوان هنر گام  بال  بر  بوده و سوار  بهره مند 
با  افتخار این مؤسسه مردم نهاد است که در ۳۰ سال فعالیت خود، 

بهره مندی از اعتماد نیکوکاران، همواره انتخاِب هنرمندان برای عمل 
به مسئولیت اجتماعی شان بوده است. بر همین اساس از سال گذشته 
جامعه نیکوکاری ایران زمین بخصوص هنرمندان، ورزشکاران و اهالی 
فرهنگ به کمپین روز جهانی سرطان محک پیوستند تا در راستای 

هدف آگاهی بخشی سرطان کودک فعالیت کنند.
تفاوت اجرای این کمپین نسبت به سال گذشته در این است که در سال 
گذشته افراد حمایت خود را از کودکان مبتال به سرطان و آگاهی رسانی 
اعالم می کردند اما امسال اقداماتی عملی در راستای این حمایت صورت 
می پذیرد. برگزاری نمایشگاه نقاشی مجازی هنرجویان تارا بهبهانی، تهیه 
آثار هنری مختص کمپین، اجرای موسیقی، اهدای اثر هنری، تهیه کلیپ 



و ویدئو از جمله اقداماتی است که هنرمندان به صورت عملیاتی برای 
پیوستن به کمپین محک و آگاهی رسانی سرطان انجام دادند.

بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر و ورزش با این کمپین 
همراه شدند تا زمینه هر چه بیشتر آگاهی رسانی در زمینه سرطان 

کودک را فراهم آورند.

معنای عشق، به قلم طراحان گرافيک
اقدامی ارزشمند  از برجسته ترین طراحان گرافیک کشور در  نفر   ۹
با زیباترین روش ممکن همراه کمپین محک در آگاهی رسانی سرطان 
شدند. طراحان گرافیست بنام کشور چون فرزاد ادیبی، اونیش امین اللهی، 
ابراهیم حقیقی، هادی حیدری، دامون خانجانزاده، علی رادمند، مجید 
عباسی، ساعد مشکی و علیرضا مصطفی زاده از دریچه تصویر، حمایت 
خود را از بیش از ۲۰ هزار کودک مبتال به سرطان در حال درمان محک، 
اعالم کردند. این هنرمندان یاور محک رنگ عشق را به زیباترین شکل 

29 پرونده
ممکن نقش کردند و از دنیای نارنجی ها  برای افراد جامعه دست تکان 

دادند تا نقش مهمی در آگاهی رسانی سرطان داشته باشند.

اهدای اثری از بنياد مرتضی مميز
بنیاد مرتضی ممیز، طراح گرافیک و تصویرگر برجسته ایرانی یکی 
از آثار این هنرمند فقید را به محک اهدا کرد تا همراه کودکان مبتال 
به سرطان برای گذر از روزهای سخت درمان باشند. انوشیروان ممیز، 
پسر ایشان پس از آگاهی از همراهی طراحان گرافیک با محک، اثری 
از پدر خود را به محک اهدا کرد تا یاد ایشان که در اثر ابتال به سرطان 

از دنیا رفتند، همواره زنده بماند.



همراهی با قهرمانان كوچک محک با نارنجی های زندگی
هر کدام از رنگ ها در دنیای سالمتی مفهوم خاص خود را دارند 
است.  سرطان  بیماری  درخصوص  آگاهی بخشی  رنگ  »نارنجی«،  و 
عنوان  به  را  رنگ  این  هم   )UICC( سرطان  جهانی  کنترل  انجمن 
سرطان  جهانی  روز  مناسبت  به  آگاهی رسانی  کمپین   برای  نشانی 
این  به  پیوستن  برای  محک  بزرگ  خانواده  است.  کرده  انتخاب 
کمپین که هدف آن نجات جان تعداد بیشتری از بیماران مبتال به 
سرطان و حمایت از آنهاست، از نارنجی های اطرافشان عکس گرفتند 
منتشر کردند. مرضیه  اجتماعی  را در شبکه های  و عکس های خود 
اتفاق همراه شد و  این  با  نیز  برومند، هنرمند همیشه همراه محک 

فیلمی با محوریت نارنجی های زندگی ساخت. 

رنگ نارنجی بر امکان تاريخی، فرهنگی، هنری و تجاری
برخی از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنری و تجاری به دعوت محک 
با نورپردازی نارنجی که رنگ منتخب انجمن کنترل جهانی سرطان 
شعار  با  است،  درخصوص سرطان  آگاه رسانی  موضوع  برای   )UICC(
مبتال  کودکان  از  خود  حمایت  و  شدند  همراه   I am and I will
به سرطان را اعالم کردند. برج میالد، برج آزادی، خانه  عامری ها در 
کاشان،  یخچال خانه کاشان و مرکز خرید سانا از جمله نارنجی های 
کنترل  انجمن  لوگوی  است  ذکر  به  الزم  بودند.  روزها  این  در  ایران 
جهانی سرطان برای کمپین آگاهی رسانی جهت توجه کلیه ذیربطان 

محک، بر ساختمان این مؤسسه نقش بست.
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31 پرونده
من پيروزم، شما چطور؟

اولین نمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان »من پیروزم« در تاریخ ۳ 
تا ۱۰ بهمن ماه با شعار »من یک هنرمندم و برای پیروزی کودکان 
انجمن کنترل  به سرطان تالش می کنم« در راستای کمپین  مبتال 
برگزار  سرطان  جهانی  روز  مناسبت  به  و   )UICC( سرطان  جهانی 
شد. این نمایشگاه طبق سنتی ۱۴ ساله، توسط یاور هنرمند و عضو 
همیشگی خانواده بزرگ محک، تارا بهبهانی برپا و برای اولین بار به 
خاطر شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد و با نمایش و فروِش 
نمادیِن آثاِر نقاشِی هنرجویان ایشان به مدت یک هفته در وب سایت 
نقاشی های  نمادین  فروش  از  حاصل  عواید  داشت.  ادامه  محک 
حمایتِی  و  درمانی  هزینه های  محک، صرف  یاور  کوچک  هنرمندان 
بیش از ۲۰ هزار کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک که در 
مرحله درمان قرار دارند، خواهد شد. »من پیروزم« دنیایی رنگی ست 
که توسط هنرآموزان تارا بهبهانی برای ادامه مسیر پیروزی و مبارزه 
با بیماری سرطان، به دوستان کوچکشان در محک هدیه شده است.  

پيوستن به كمپين محک با تغيير عکس پروفايل
برای پیوستن اعضای خانواده بزرگ محک 
سرطان،  حوزه  در  آگاهی رسانی  کمپین  به 
این  از  یکی  داشت.  وجود  زیادی  راه های 
راه ها تغییر عکس پروفایل شخصی به لوگوی 
روز  مناسبت  به   World Cancer Day
جهانی سرطان )۱۶ بهمن( به مدت ۳ روز بود. 

این کار ساده باعث شد تا نیکوکاران ایران زمین »یک سقف، یک 
دنیا امید« به وسعت ایران برپا کنند. نیکوکارانی که تصاویر مرتبط با 
تغییر پروفایل خود را برای محک ارسال کردند در گزارشی به انجمن 

کنترل جهانی سرطان ارسال می شود.

تهيه هدايای نارنجی برای حمايت از قهرمان های كوچک محک
کنترل  انجمن  کمپین  )نماد  نارنجی  رنگ  به  جاکلیدی هایی 
سرطان  درخصوص  آگاهی رسانی  )نماد  طالیی  و  سرطان(  جهانی 
اطفال( توسط داوطلبان همیشه همراه محک تهیه شد تا آن دسته 
خود  برای  محصول  این  خرید  با  داشتند  تمایل  که  نیکوکارانی  از 
و  این محصوالت  از  بپیوندند. عکاسی  این کمپین  به  عزیزانشان،  یا 
اشتراک در صفحه اینستاگرام شخصی، روشی دیگر برای کامل شدن 

این همراهی بود.
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به سرطان و خانواده هايشان  با كودكان مبتال  برخورد  هنگام 

چه كار كنيم؟
چند نکته  ساده اما بسیار مهم در خصوص ارتباط با کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده آنها  با بیان هنرمندانه گروه )وان مین( تهیه شد 
و عالوه بر اینستاگرام صفحه in1min در صفحه محک نیز منتشر 
شد. توجه به سواالتی که نباید از خانواده هایی که کودک مبتال به 
مریض شد؟«، »درمانش چقدر طول  مثل »چی شد  دارند  سرطان 
 می کشد؟«، »هزینه ها چقدر است؟«، »چه جوری تحمل می کنی؟«

»خوب هم می شود؟«، »موهایش می ریزد؟« از جمله نکاتی بود که در 
این ویدئو به آن توجه شد. همچنین در این ویدئو به بر اهمیت عدم 
اشاره شد چرا که سرطان یک  از کلمه »کودک سرطانی«  استفاده 
صفت نیست و باید از کلمه »کودک مبتال به سرطان« استفاده کرد.

جهت مشاهده ويدئو 
Qrcode روبه رو را اسکن كنيد

الک پشت كوچولو و دريای نارنجی
صداپیشه   و  عروسک گردان  مؤیدی فرد«،  »آزاده  محک،  کودکان 
حفظ  ضرورت  دارند.  بسیار  رو  محک  همراه  همیشه  و  داوطلب 

فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع کرونا باعث شد تا این هنرمند 
نارنجی محک  با کمپین  نارنجی،  قصه  با یک  همیشه همراه محک 
برای آگاهی رسانی سرطان همراه شود و از راه دور به کودکان محک 

سر بزند تا به آنها بگوید که چقدر برایش مهم هستند.

جهت مشاهده ويدئو 
Qrcode روبه رو را اسکن كنيد

كاری كرديد كارستان
از ۱۶ بهمن )روز جهانی سرطان( تا ۲۷ بهمن )روز جهانی سرطان 
با  انجمن کنتـرل جهـانی سـرطان،  با کمپیـن  و هم راستا  کودک( 
بورد  تومانی  میلیون   ۲۰۰ هزینه  زمین،  ایران  نیکواران  مشـارکت 
MLC دستگاه رادیوتراپی بیمارستان محک، تأمین شد. رادیوتراپی 
)پرتودرمانی( یکی از روش های اصلی در درمان بیماری سرطان است. 
این قطعه دقت محدوده درمان رادیوتراپی را باال می برد و نقش مهمی 
در عدم آسیب به بافت های سالم بدن در حین رادیوتراپی دارد که 
این موضوع موجب کاهش عوارض و ارتقای کیفیت زندگی کودکان 
پس از دوره درمان می شود. عمر مفید این قطعه بعد از حدود ۱۳۰۰ 
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بار انجام رادیوتراپی تمام می شود. از آنجایی که ساالنه ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
کودک در بیمارستان محک رادیوتراپی می شوند، این قطعه هر ۵ یا 

۶ سال یکبار می بایست تعویض شود.

ضرورت آگاهی درباره سرطان های پستان و پروستات
با توجه به اهمیت سالمت همکاران و داوطلبان محک و نقش مهم 
آگاهی در پیشگیری از بروز بیماری سرطان و یا تشخیص زودهنگام، 
همگام با کمپین روز جهاني سرطان، وبینار آموزشي عالئم سرطان با 
تمرکز بر عالئم سرطان سینه و سرطان پروستات برگزار شد. در این 
وبینار آموزشی که یکی از اقدامات محک در هفته جهانی سرطان و در 
راستای کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان بود اطالعاتی درخصوص 
عالئم بروز سرطان پستان و پروستات، نحوه معاینات دوره ای، زمان الزم 
جهت مراجعه به پزشک و ضرورت توجه به نشانه های بیماری ارائه شد.

روز  به مناسبت  اجتماعی محک  نشست داوطلبان مددكاری 
جهانی سرطان

کمپین  اجرای  با  همزمان  و  سرطان  جهانی  روز  مناسبت  به 
محک  اجتماعی  مددکاری  داوطلبان  نشست  سرطان  آگاهی رسانی 
با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و  بنیانگذار،  با حضور سعیده قدس، 
رعایت پروتکل های بهداشتی در محک برگزار شد. گزارش این اقدام 

در صفحه ۱۴ و ۱۵ همین شماره از خبرنامه منتشر شده است.

آگاهی رسانی عالئم سرطان
 Global Initiative پروژه  قالب  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
را معرفی  for Childhood Cancer شش سرطان شایع کودک 
مغزی،  تومور  کلیه،  تومور  اساس سرطان خون،  این  بر  است.  کرده 
تومور چشمی، تومور غدد لنفاوی و تومور سیستم لنفاوی شایع ترین 
سرطان ها در کودکان است. برخی از عالئم مرتبط با این سرطان ها 
این  از جمله عالئم  اینستاگرام و سایت محک اطالع رسانی شد.  در 

بیماری ها می توان به صورت خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
سرطان خون: عفونت های مکرر، تب، کبودی آسان، خونریزی که 

به سختی متوقف می شود، درد در استخوان ها یا مفاصل
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تومور مغزی: مشکالت بینایی شنوایی یا گفتاری، سردرد خصوصاً 
در اوایل صبح، از دست دادن تعادل یا مشکل در راه رفتن، ضعف، 
گزگز، یا تغییر احساس در یک طرف بدن، تغییر در شخصیت یا رفتار

تومور چشمی: درخششی در چشم، سفید شدن مردمک چشم در 
عکاسی با فلش، شکایت از بینایی ضعیف، چرخش یک یا هر دو چشم به 

سمت داخل یا خارج، درد ناشی از افزایش فشار در چشم با رشد تومور
تومور كليه: وجود یک غده بزرگ یا توده سخت در شکم کودک، 
وجود خون در ادرار، فشار خون باال، تنگی نفس و تبی که پایین نیاید

تومور غدد لنفاوی )هوچکين(: تورم بدن، درد در گردن، قفسه 
سینه، زیر بغل یا ، خستگی مفرط، کاهش وزن، عرق کردن شبانه، 

خارش پوست
تومور سيستم لنفاوی )غيرهوچکين(: سرفه، خس خس سینه، 
عرق کردن شبانه، یک توده بدون درد یا تورم بیضه  ها یا مشکل در 

بلعیدن، درد شکم و تب طوالنی

جهت مشاهده ويدئو 
Qrcode روبه رو را اسکن كنيد

كتاب های محک در فيديبو
اپلیکیشین خرید و دانلود کتاب فیدیبو دو کتاب »قهرمان شیمی« 
و »پرتودرمانی« را که توسط مرکز تحقیقات سرطان خون آلمان تهیه 
و محک آن را ترجمه کرده است، به صورت رایگان در سایت خود 
منتشر کرد تا در اختیار همه کسانی که می خواهند درباره دو روش 
برای  و  باشند  داشته  بیشتری  آگاهی  کودک  سرطان  درمان  اصلی 

فرزندان خود توضیح دهند، قرار گیرد. 

جهت مشاهده لينک دانلود 
Qrcode روبه رو را اسکن كنيد



همراهی دانش آموزان با كمپين در كالس های مجازی
دانش آموزان از همراهان همیشگی کودکان مبتال به سرطان هستند 
از  از همان دوران نوجوانی، مشق نوعدوستی می کنند.این گروه  که 
نیکوکاران محک که امسال به صورت غیرحضوری در مدارس خود 
 I Am And I will حضور دارند، با تهیه نقاشی های خود و الصاق پیام
به آن، همراه کودکان مبتال به سرطان شدند. همچنین دانش آموزان 
پیش دبستانی ....... که در مدرسه حضور داشتند، با اجرای برنامه ای 

همراه دوستان خود در محک شدند.

حضور در وبينار آنالين انجمن علمی دانشجويان داروسازی ايران
دانشجویان  علمی  انجمن  آنالین  وبینار  در  محک  نمایندگان 
داروسازی ایران شرکت کردند و ضمن معرفی محک و فعالیت این 
سازمان در حمایت کودکان مبتال به سرطان، به معرفی کمپین انجمن 
کنترل جهانی سرطان پرداختند و درخصوص ضرورت آگاهی رسانی 

درباره سرطان سخنانی ارائه کردند.
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پيوستن سازمان های همکار به دعوت محک

به  اصفهان  در  مؤسسه خیریه کسا  و  ناکوالوی گرجستان  انجمن 
این  با  مرتبط  اقدامات  و  پیوستند  کمپین  این  به  محک  از  دعوت 

کمپین را با نیکوکاران خود به انجام رساندند.

انتشار خبر در روزنامه ها و خبرگزاری ها
اخبار  خبرگزاری   ۵۰ و  روزنامه   ۴۰ از  بیش  در  ماه  این  در 
در  محک  از  نمایندگانی  همچنین  شد.  منتشر  کمپین  با  مرتبط 
تهران  رادیو  و  سالمت  رادیو  شبکه های  از  که  رادیویی  برنامه  دو 
این  در  محک  اقدامات  و  کمپین  این  معرفی  به  به  می شد  پخش 

پرداختند. زمینه 
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الصاق پيام آگاهی رسانی به قلک های محک

سرطان  به  مبتال  کودک   ۷۶۰۰ از  بیش   ۱۳۹۸ سال  پایان  تا 
بهبودیافته اند، تشخیص به موقع و درمان سریع یکی از دالیل بهبودی 
به  سرطان  جهانی  هفته  در  مناسبت،  همین  به  است.  کودکان  این 
۷۶۰۰ قلک محک پیامی مبتنی بر ضرورت توجه به آگاهی درخصوص 
سرطان الصاق شد. همچنین استندهای اطالع رسانی محک در دفاتر 

این سازمان مستقر شد. 

حضور دانش آموزان در ميدان آگاهی رسانی
در سال های گذشته، نمایندگان محک در مدارس مختلف حضور 
به  را  سرطان  جهانی  روز  کمپین  و  محک  فعالیت های  تا  داشتند 
توجه  با  امسال،  کردند.  معرفی  آینده  نسل  عنوان  به  دانش آموزان 
آموزشی،  مراکز  و  مدارس  آنالین  فعالیت  و  کرونا  ویروس  شیوع  به 
محک قادر به حضور در کالس ها نبود، بنابراین از آنها دعوت شد تا با 
نقاشی هایشان پیام امید و انگیزه خود را برای دوستانشان در محک 
ارسال کنند. مدارس شمسای دانش، ابوعلی سینا، اسما یاسین، واله، 
تا  مهرآسا، رفاه نوین و نوآور در کمپین ۲۰۲۱ همراه محک شدند 

دوستان خود حمایت کنند.

پيام نوعدوستي و حمايت از نايروبي به تهران
دانش آموزان مدرسه خیریه Mama Pendo Africa در نایروبِي 
کنیا، با ارسال عکس و ویدئو شعار خود را براي محک ارسال کردند تا 
عالوه بر حمایت از کودکان مبتال به سرطان، نقشي در آگاهي رساني 
در خصوص لزوم توجه به بیماري سرطان بخصوص سرطان کودک 

داشته باشند. 
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نوای حمايت از قهرمانان كوچک با سازهای هنرجويان موسيقی 
عالوه بر هنرمندان نام آشناي ایراني، هنرجویان کوچک آموزشگاه هاي 
موسیقي و یا با اجراي قطعه هاي موسیقي و برگزاري فستیوال آنالین 
موسیقي به کمپین روز جهاني سرطان پیوستند تا زمینه افزایش سطح 
آگاهي جامعه در خصوص بیماري سرطان را باال ببرند. از این میان 
مي توان به همراهي هنرجویان آموزشگاه موسیقي ماناک در شهرستان 

آمل و آموزشگاه موسیقي طهران پارس در تهران اشاره کرد. 

كودكان، نوازندگان نُت اميد
در راستای کمپین روز جهانی سرطان و روز جهانی سرطان کودک  محک، 
برخی آموزشگاه های موسیقی و هنرمندان این عرصه با نواختن موسیقی 
نت امید همراه کودکان مبتال به سرطان شدند. هنرجویان جوان آکادمی 
موسیقی ماناک در حالی که  لباس نارنجی )به عنوان نمادی از کمپین روز 
جهانی سرطان( پوشیده بودند، برای دوستانشان در محک قطعه موسیقی 
نواختند. آکادمی موسیقی تهرانپارس طی ۴ تا ۱۵ فوریه با به اشتراک 
گذاشتن پست ها و معرفی کمپین روز جهانی سرطان و برگزاری جشنواره 
موسیقی آنالین با همکاری هنرجویان خود از کمپین محک پشتیبانی کرد. 
یک نوجوان حامی کودکان محک با نواختن گیتار الکتریک به کمپین روز 
جهانی سرطان پیوست. همچنین دو گروه موسیقی ووکاپال و دامور در 
 A Cappella نواختند. )موسیقی A Cappella اقدامی جالب موسیقی
نوعی اجرای گروهی یا انفرادی بدون همراهی ساز یا قطعه ای است که 

قرار است از این طریق اجرا شود.(

معاينات پزشکی كاركنان محک
یکی از اقداماتی که محک در طی کمپین روز جهانی سرطان انجام 
داد، انجام معاینات پزشکی برای کارمندان بود. بیش از ۸۴۰ پرسنل تحت 

نظارت کادر پزشکی بیمارستان محک چک آپ رایگان انجام دادند. 

رنگ نارنجی بر اتاق بازی
اتاق های بازی محک با شیوع ویروس کرونا مانند گذشته فعالیت 
می کند و طبق توصیه روانشناسان روزانه یک کودک می تواند به اتاق 
بازی برود. در هفته جهانی سرطان، داوطبان پس از ارائه نتیجه منفی 
با  مبارزه  قهرمانان  برای  را  آنجا  و  رفتند  بازی  اتاق  به   PCR تست 

سرطان به رنگ نارنجی درآوردند. 
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كاری كرديد كارستان

به مناسبت روز جهانی سرطان، محک اولین »کارستان« خود را 
دستگاه   MLC قطعه  تهیه  برای  نیاز  مورد  بودجه  جمع آوری  برای 
رادیوتراپی بیمارستان محک با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان برگزار کرد. 
این رویداد از ۱۶ تا ۲۷ بهمن و در بازه زمانی  روز جهانی سرطان 
و روز جهانی سرطان کودک اجرا شد. رادیوتراپی یکی از روش های 
قطعه  دارد.  نیاز  باالیی  دقت  به  که  است  سرطان  درمان  در  اصلی 
ذکر شده دقت انجام رادیوتراپی را افزایش می دهد و نقش مهمی در 
جلوگیری از آسیب به بافت های سالم بدن در طی رادیوتراپی دارد. 
این قطعه عوارض را کاهش می دهد و کیفیت زندگی کودکان را پس 
از دوره درمان بهبود می بخشد. طبق استانداردهای درمانی، کارایی 
این قطعه پس از حدود ۱۳۰۰ بار استفاده به پایان می رسد؛ بنابراین 
 ۲۵۰ تا   ۲۰۰ ساالنه  زیرا  شود  تعویض  یکبار  سال   ۶ یا   ۵ هر  باید 

کودک در بیمارستان تحت رادیوتراپی قرار می گیرند.

گامی به جلو برای خدمات روانشناختی مناسب تر
به  مبتال  کودکان  از  حمایت  هدف  با  فعالیت  سال  طول سی  در 
تا  است  بوده  تالش  در  همیشه  محک  آنها،  خانواده های  و  سرطان 
خدمات درمانی و حمایتی را به طور تخصصی و به روز به آنها ارائه 
دهد. مطالعات نشان می دهد کودکان مبتال به سرطان و خانواده های 

آنها عالوه بر دارو به خدمات روانشناختی نیز نیاز دارند و تحلیل های 
رفتاری  چالش های  مدیریت  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  روانشناختی 
کودکان و خانواده های آنها در دوران درمان است. بر این اساس، محک 
به  ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی  بزرگترین مرکز  به عنوان 
کودکان مبتال به سرطان در ایران، ۱۵ استاندارد تحلیل روانشناسی 
 Mattie Miracle Foundation نام  با  که  متی  معجزه  بنیاد 
شناخته می شود را تأیید کرد. برای هریک از این استانداردها مقاله ای 
در مجله Pediatric Blood and Cancer Journal نیز منتشر 
شده است. عالوه بر آن بر اساس اصل بهبود مستمر در برنامه های 
ارزیابی  ابزار  که  است  گرفته  تصمیم  محک  سازمان،  عملکردی 
روانشناختی )PAT( را به مجموعه تست های معتبر روانشناختی خود 
 ،Nemours Foundation بنیاد  تصویب  اساس  بر  کند.  اضافه 

محک مجاز است این تست را از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اجرا کند.

شركت در كمپين روز جهانی سرطان كودک كه توسط
 Childhood Cancer International مديريت می شود

محک با معرفی کمپین throughourhands2021 به خانواده های 
 GICC و   Cure All برنامه  با  به سرطان که مطابق  مبتال  کودکان 

 



و  سرطان  به  مبتال  کودکان  برای  صرفاً  و  است  شده  سازماندهی 
خانواده های آنهاست، به جمع اعضای این کمپین جهانی پیوست. 

این  رسمی  وب سایت  به  مراجعه  با  آنها  خانواده های  و  کودکان 
کمپین عالوه بر رنگ آمیزی یک دست می توانند پیام امیدبخش خود 
را برای سایر کودکان و خانواده های آنان ارسال کنند. در این کمپین 

کشورها از ۵ قاره جهان شرکت می کنند.
برای دریافت مشارکت هرچه بیشتر کودکان و خانواده های آنان از 
سراسر کشور در این کمپین، محک از سازمان های همکار داخلی خود 
از جمله مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان اصفهان )کسا(، 
موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان رضوی و مؤسسه 

خیریه تسکین نیز دعوت کرد

پاسخ به سواالت متداول درباره سرطان كودک
سواالت متداول نیکوکاران در شبکه های اجتماعی به منظور افزایش 
دانش عمومی در مورد سرطان کودک، علل، تشخیص و درمان آن توسط 
یکی از متخصصان آنکولوژی محک پاسخ داده شد. این اقدام زمینه افزایش 
آگاهی در جامعه که منجر به تشخیص زودهنگام می شود را فراهم می آورد.

همراهی مراكز خريد با محک
در سال ۲۰۲۱ ، برخی مراکز خرید برای افزایش آگاهی در مورد 
سرطان کودک و تأکید بر نقش تشخیص زودهنگام در درمان کم دردتر، 

کم هزینه تر و مؤثرتر به محک پیوستند. مرکز خرید روشا، سون سنتر و 
سانا در این اقدام همراه محک شدند و ضمن نمایش ویدئوهای کوتاه از 
محک در نمایشگر های خود، استند اطالع رسانی محک را مستقر کردند 

تا مراجعه کنندگان را به کمپین محک دعوت کنند.

همراهی سازمان های همکار با محک
موسسه خیریه کسا در اصفهان، انجمن بین المللی کودکان مبتال به 
سرطان )ISCC( در آمریکا و موسسه خیریه Nakvalevi در تفلیس 
خود،  رسانه های  در  محک  پیام های  گذاشتن  اشتراک  با  گرجستان 
دعوت از گروه های ذیربط و انتشار پیام های »من هستم و می خواهم« 
به این کمپین پیوستند تا همراهی خود با کودکان مبتال به سرطان 

محک را بار دیگر اعالم کنند.
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با اين شيک موز، به جنگ سختی ها برو

آشپزی در روزهای فاصله گذاری اجتماعی

موز یکی از خوشمزه ترین میوه هاست و خواص بسیار زیادی دارد. 
مواد معدنی مثل آهن،  با داشتن  و  دارد  زیادی  بسیار  پتاسیم  موز، 
روی، ویتامین آ، ویتامین ب، ویتامین ث، سلنیوم و پروتئین باعث 
افزایش ایمنی بدن می شود. این میوه خوشمزه، برای حفظ سالمت 
سیستم قلبی و عروقی مفید هست و به بهبود دستگاه گوارش کمک 
می کند. با وجود این همه خاصیت و بسیاری خاصیت دیگر، برخی 
از کودکان و حتی بزرگساالن به موز عالقه ای ندارند. پیشنهاد ما به 
شما برای حل این مشکل آماده کردن یک شیک موز خوشمزه است. 
درست کردن این شیک موز بسیار ساده است و حتی کودکان هم 

می توانند آن را آماده کنند. پس دست به کار شوید؛ نوش جان.

همراه با محک 40

 مواد اولیه
موز کوچک پوست گرفته:  ۱ عدد 

شیر پاستوریزه: ۱ لیوان
ماست خامه اي: ۱ قاشق غذا خوري
بستني وانیلي: ۱ قاشق غذا خوري

عسل: ۱ قاشق مربا خوري
بادام پوست گرفته: ۲ عدد

طرز تهیه: 
تمامي موارد را در مخلوط کن ریخته و پس از آماده شدن، میل کنید.



قلب هايی از جنس اوريگامی

با ساخت اوريگامی، از قهرمانان های كوچک محک حمايت كنيد
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کودکان و نوجوانان از یاوران همیشگی کودکان مبتال به سرطان 
برگزاری  هنری،  محصوالت  خرید  قلک،  دریافت  با  که  هستند 
بازارچه های دانش آموزی در مدارس و همچنین شرکت در کمپین های 
محک همراه آنها می شوند. آنها دو سال است که با ساخت قلب های 
اوریگامی در کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان شرکت می کنند تا 
همراه دوستان کوچکشان در محک  شوند و صدای این همراهی را به 

گوش جهانیان برسانند. 
 شما هم می توانید به روش زیر این قلب های زیبا را همراه فرزندانتان 
بسازید و در هنگام آموزش، به آنها درباره اهمیت نوعدوستی و حمایت 

از قهرمانان کوچک محک  بیاموزید.



خاطرات داوطلبان

همیشه در زندگی، در همان جایی که احساس می کنی به نقطه  
خدا  همانجا  در  درست  نیست؛  امیدی  هیچ  دیگر  و  رسیده ای  آخر 
تمام دانه های خوبی که  را می گیرد و همان موقع است که  دستت 
آری  می رسند.  دادت  به  و  برآورده  خاک  از  سر  باره  یک  کاشته ای 
زندگی همین است؛ نمی دانی لحظه ای بعد چه اتفاقی برایت می افتد 
اما دیری نمی پاید که کارهای خوب و بدی که کرده ای سر راهت قرار 

ٍة َخیًرا یََرُه«. می گیرد. همانگونه که می گوید: »َفَمن یَعَمل ِمثقاَل َذرَّ
مطمئن باش خداوند چیزی را از قلم نمی اندازد. زندگی ادامه دارد، 
چه ما دست های یکدیگر را بگیریم و به یکدیگر در تداوم نبض زندگی 

کمک کنیم.
زينب علی نوری

زندگی ادامه دارد

ابتدا در بخش جلب مشارکت های مردمی و دفاتر جلب مشغول به 
کار شدم. سپس در قسمت عضویت، دفتر چیذر محک، کلینیک و 
بخش شیمی درمانی، دو یا سه روز در هفته به فعالیتم ادامه دادم. 
به  محک،  اقامتگاه  در  با حضور  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  آن  از  پس 
کاردستی  انواع  ساخت  خانواده هایشان  و  سرطان  به  مبتال  کودکان 
به جا  زیادی  از آن روزها خاطره های  آموزش می دادم.  را  بازی ها  و 
مانده، اما یکی از آنها هرگز از ذهنم پاک نمی شود این است: روزی 
هنگام آموزش کاردستی، کودکان شروع به بحث درباره روز تولدشان 
کردند، اتفاقا آن روز تولدم بود و من این موضوع را بیان کردم، پس از 
چندین ساعت، زمان خروج از اقامتگاه، یکی از کودکان کیک یزدی 
کوچکی که در آن مدادرنگی سبز شکسته ای به نشانه شمع فرو کرده 
بود به دستم داد. نمی دانید چه حال  عجیبی داشتم، از این یادگاری 

تا همیشه مراقبت خواهم کرد.
سپيده روش

خيال راحت پدر و مادرهای محک، خاطره زيبای اين سال هايم است
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خاطراتی از والدين قهرمانان كوچک محک

امروز اين بچه ها بيش از هر زمان ديگری نياز به حمايت و همراهی دارند

سنندج  درمانی  مراکز  از  یکی  به  مراجعه  با  که  بود   ۱۳۹۷ سال 
هست،  فرزندم  بدن  در  که  غده ای  از  نمونه برداری  که  فهمیدیم 
می بایست در بیمارستان فارابی تهران انجام شود. سرانجام آزمایش 
پاتولوژی نشان داد که دخترم بیماری رابدومیوسارکوم اربیت )تومور 
مراحل  اینکه مشکالت کمتری در  برای  دارد.  و حدقه چشم(  پلک 
شدیم.  معرفی  محک  به  گیرد،  قرار  راهمان  سر  سرطان  با  مبارزه 
آن زمان نمی دانستیم اینجا چه کاری برای  ما و خانواده هایی شبیه 
کودکان  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  به  می دهند.  انجام  ما  به 
با  محک آمدیم و در بدو ورود مراحل پذیرش فرزندمان انجام شد. 
شروع شیمی درمانی مددکاران اجتماعی به ما توضیح دادند که رونیا 
چه مراحلی را پشت سر خواهد گذاشت. قرار بود موهای دخترمان 
بریزد، الغر شود و ظاهرش تغییر کند. نگرانی های ما تمامی نداشت و 
خوشبختانه برای گذر از این مراحل روان شناسان در کنارمان حضور 

داشتند و با ما صحبت می کردند.
شیمی درمانی و رادیوتراپی رونیا ۵۴ جلسه طول کشید. در تمام 
نگرانی مان  دوره ای،  آزمایش های  انجام  حتی  و  درمان  مراحل  طول 
آموزش  ما  به  محک  روان شناسان  بود.  دخترم  بیماری  مجدد  عود 
دادند چطور بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم. صحبت هایشان 
برای ما دلگرم کننده بود. آنها حتی هشدار دادند که بیماری فرزندمان 
ممکن است مشکالتی را در زندگی خانوادگی مان ایجاد کند و ممکن 
نباید دلسرد  آنها می گفتند  باعث جدایی من و همسرم شود.  است 
شویم و فکر عدم ادامه درمان به سرمان بزند. ما از راهنمایی های آنها 
اینکه برای  استفاده کردیم. از طرف دیگر هم واحد مددکاری برای 

هزینه ها نگرانی نداشته باشیم کنارمان بود.
فرزند  طرفی  از  می کنیم.  تجربه  را  زیادی  استرس  و  اضطراب  ما 
این  از  گذر  نظرم  به  کنیم.  توجه  هم  او  به  باید  که  داریم  دیگری 
لحن  درباره  ما  نیست.  ممکن  روان شناسی  مشاوره های  بدون  روزها 
صحبت مان با یکدیگر نیز در خانواده، آموزش دیدیم. این روزها هم 

به دلیل شیوع ویروس کرونا روان شناسان به صورت تلفنی با ما در 
تماس هستند و ما را نسبت به مسائل مختلف آگاه می کنند.

من در برنامه مستندی از خانم قدس، بنیانگذار این مؤسسه شنیدم 
که گفت »رسالت محک این است که نگذارد هیچ کودکی به خاطر 
جمله  این  بگویم  می خواهم  من  کند.«  رها  را  سرطان  درمان  فقر، 
حقیقت دارد. ما با همراهی محک در هر شرایطی درمان فرزندمان را 
ادامه دادیم و به نتیجه رسیدیم. به همین دلیل دوست داریم کمک 
کوچکی به کودکان مبتال به سرطان کنیم. در شهرمان خدمات این 
مؤسسه را معرفی می کنیم و حتی دیگران را تشویق می کنیم تا در 
حد توانشان به کودکان مبتال به سرطان کمک کنند. باور کنید امروز 
این بچه ها بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت و همراهی دارند.
پدر رونيا - فرزند قطع درمان محک
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حق عضويت شما بسيار گرانبهاست

محک در تقويم تاريخ

به  مبتال  کودکان  درمان  و  دارو  تهیه  با  مرتبط  هزینه هاي 
استوار  حامي  را  خود  محک  و  میشود  بیشتر  روزبه روز  سرطان 
مبتال  بیماري سرطان  به  آنها  فرزند  که  مي داند  مادراني  و  پدران 
نگراني  با  مي توانند  خانواده ها  حمایت،  این  سایه  در  است.  شده 
مي توانند  کودکان  و  کنند  فکر  کودک خود  درمان  به  تنها  کمتر، 
یا  بودن  از  آنها  آرزوهاي  و  را طي کرده  درمان  فرآیند  شادمانه تر 

نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
نیکوکاران  همراهي  مهم  روش هاي  از  یکي  گذشته  از  عضویت 
پایدار، مستمر و تضمین شده  بوده است. عضویت عواید  با محک 
ارائه  براي  مي تواند  آن  طریق  از  که  مي کند  ایجاد  براي محک  را 
خدمات به کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان برنامه ریزي 

کند. 
در خبرنامه زمستان ۷۷ در این باره مي خوانیم:

گرانبهاست: بسیار  »حق عضویت شما 
پرداخت  سرطان  به  مبتال  کودک  یک  ویزیت  ریال   ۲۰۰۰ با 

مي شود.
با ۲۵۰۰ ریال از یک کودک بیمار رادیولوژي به عمل مي آید.

با ۶۵۰۰ ریال هزینه یک نوبت شیمي درماني پرداخت مي شود.
با ۱۲۰۰۰ ریال یک عدد آمپول لوکوماکس خریداري و تزریق 

مي شود.
با ... ریال یک کودک از مرگ حتمي نجات پیدا مي کند

گاهي فردا خیلي دیر است.«
سایت  به  مي توانند  خود  مبالغ  پرداخت  جهت  نیکوکاران 
گزینه  کارت،  اطالعات  ورود  از  پس  و  کرده  مراجعه  محک 
کد  شماره گیري  با  مي توانند  همچنین  کنند.  انتخاب  را  پرداخت 

#۲۳۵۴۰*۷۸۰* ماهانه مبالغ خود را پرداخت کنند. 
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نحوه عضويت و روش های پرداخت حق عضويت چگونه است؟
صورت  گروهی  و  حقوقی  حقیقی،  صورت  سه  به  محک  عضویت 
تومان  پرداخت حداقل ۱۰۰۰  با  می توانند  اعضای حقیقی  می گیرد. 
با  ماهانه عضویت خود را تمدید کنند. اعضای حقوقی نیز می توانند 
پرداخت ماهانه حداقل ۵۰ هزار تومان به عضویت محک درآیند. در 
عضویت گروهی نیز افراد از طریق پرداخت شرکت یا سازمانی که در 
آن کار می کنند، می توانند به عضویت محک درآیند و حق عضویت آنها 
ماهانه از حقوق شان کسر می شود. نیکوکارانی که تمایل دارند از طریق 
سرطان  به  مبتال  کودکان  همراه  ماهانه  صورت  به  عضویت  پرداخت 
باشند، می توانند برای پرداخت حق عضویت خود با مراجعه به سایت 
محک، قسمت روش های کمک به محک و بخش درخواست عضویت، 
مراجعه کرده یا از روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ صبح الی ۱۴ با 
شماره ۲۳۵۴۰-۰۲۱ تماس بگیرند. الزم به ذکر است که عضویت از 
طریق مراجعه حضوری به دفاتر استان تهران و البرز به دلیل جلوگیری 

از شیوع بیماری کرونا و ایجاد محدودیت در تردد توصیه نمی شود.

چگونه می توانم به محک دارو اهدا كنم؟
از آنجایی که تنها برخی از داروها در پروتکل های درمانی مرتبط 
با سرطان کودک قابل استفاده است، برای دریافت راهنمایی از نحوه 
اهدای داروی مورد نظرتان، می توانید در روزهای شنبه تا پنجشنبه 
محک(  )داروخانه   ۰۲۱-۲۳۵۰۱۴۴  .  ۰۲۱-۲۳۵۰۱۲۰۳ شماره  با 

تماس بگیرید. 

چگونه می توانم به صورت آنالين و غيرآنالين به محک كمک 
كنم؟

روش های متعددی برای کمک به محک وجود دارد. شما با مراجعه 
به وبسایت محک که آدرس آن در صفحه شناسنامه همین خبرنامه 
می توانید  محک،  به  کمک  روش های  بخش  به  ورود  و  است  آمده 
در  سرطان  به  مبتال  کودکان  با  همراهی  برای  را  دلخواه تان  روش 
این روزهای سخت انتخاب کنید. دریافت قلک، تعهد حق عضویت، 
اهدای  داوطلبان،  گروه  در  عضویت  درمان یاری،  طرح  در  شرکت 

از نحوه دريافت كارت محک برای كودكان مبتال به سرطان تا ثبت تراكنش  مالی در حساب نيکوكاری

سلول های بنیادی خون ساز، سفارش پیام همدلی، سفارش استند و 
کارت های تبریک و تسلیت، خرید محصوالت هنری محک و... یکی 
درمان  هزینه  تأمین  در  نیکوکاران  مشارکت  برای  روش ها  انواع  از 
فرزندان مان است. الزم به ذکر است عالوه بر این در صورت تمایل به 
اهدای کاال و اقالم مورد نیاز، جهت آگاهی از نیازهای روز کودکان 
مبتال به سرطان و دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید 
شماره  با   ۱۴ الی  صبح   ۸ ساعت  از  پنجشنبه  تا  شنبه  روزهای  در 

۲۳۵۴۰-۰۲۱ تماس گرفته و سپس به دفاتر محک مراجعه کنید.

چگونه می توانم از شماره حساب های محک مطلع شوم؟
محک،  وب سایت  به  مراجعه  با  می توانید  گرامی  نیکوکاران  شما 
کدهای  و  محک  حساب های  شماره  آنالین،  پرداخت  قسمت  در 
دستوری موبایل و اپلیکیشن های مربوط به پرداخت کمک های نقدی 

را مشاهده کنید.

آيا می توانم به محک موی طبيعی اهدا كنم؟
به توصیه پزشکان محک، به دلیل ضعف سیستم ایمنی کودکان 
با موی طبیعی  به سرطان در طول درمان، اهداي کاله گیس  مبتال 
کودک،  و  خانواده  تمایل  صورت  در  اما  نمي گیرد.  صورت  آنها  به 
خریداری  معتبر  مراکز  از  محک  توسط  مصنوعی  کاله گیس های 
خواهند شد. هزینه خرید کاله گیس مصنوعی که مورد تائید پزشکان 
باشد توسط محک تأمین می شود. شما می توانید جهت مشارکت در 
تأمین این هزینه در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی 

۱۴ با شماره ۲۳۵۴۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

چطور می توانيم از خارج از كشور به كودكان محک كمک كنيم؟
مؤسسه ISCC در آمریکا و موسسه IKKH در آلمان، دو سازمان 
همکار محک در خارج از کشور هستند. نیکوکارانی که قصد حمایت 
از کودکان محک را دارند و خارج از ایران زندگی می کنند می توانند 

کمک های خود را به یکی از این دو موسسه واریز کنند. 
اطالعات این موسسه ها به شرح زیر است:
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  ۰۹۴۹۶۷۹۹۹۱۱ تلفن:   - آمریکا  کالیفرنیا  در   ISCC موسسه   
http://iscc-charity.org :سایت

  ۰۴۰۲۳۹۹۴۵۵۷ تلفن:   - آلمان  هامبورگ  در   IKKH موسسه   
https://www.ikkh.de :سایت

آيا می توانم برای كودكان محک اسباب بازی تهيه كنم؟
به دلیل ضعف سیستم ایمنی کودکان مبتال به سرطان اسباب بازی های 
غیرپولیشی و کاماًل نو پذیرفته می شود. نیکوکاران گرامی برای اهدای 
اسباب بازی یا مشارکت در تأمین هزینه آن در روزهای شنبه تا پنجشنبه 

از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ با شماره ۲۳۵۴۰ - ۰۲۱ تماس بگیرند.

در  كاربری شان  حساب  در  نيکوكاران  تراكنش های  چگونه 
سايت محک ثبت می شود؟

نیکوکاران عزیز محک می توانند برای آنکه پرداخت عضویتشان در 
کاربری  به حساب  ورود  از  پس  شود  ذخیره  و  ثبت  کاربری  حساب 
خود، حق عضویت را پرداخت کرده تا اطالعات در پروفایل آنها ماندگار 
شود. الزم به ذکر است در صورتی که ورود به حساب کاربری انجام 
نشود، اطالعات پرداختی نیکوکار ثبت نمی شود و رعایت این موضوع و 
اطمینان خاطر از بابت ورود به حساب کاربری قبل از پرداخت الزامی 
است. همچنین به اطالع می رسانیم پرداخت های عضویت پیش از فعال 
شدن حساب کاربری در وبسایت محک که مربوط به سال های گذشته 
است، در حساب کاربری کنونی قابل مشاهده نیست. برای اطالع از 
جزئیات پرداخت هایی که به قبل از ایجاد حساب کاربری تان مربوط 

می شود، با شماره تلفن ۲۳۵۴۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

مورد  و  كرده  دريافت  محک  كارت  می تواند  فرزندم  چگونه 
حمايت اين مؤسسه قرار بگيرد؟

تمامی کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سرطان های مختلف 
دانشگاهی  دولتی  بیمارستان های  از  یکی  در  و  باشد  سال   ۱۶ زیر 
دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان، درمان خود را پیگیری کنند، 

می توانند تحت حمایت محک قرار گیرند. 
تصویر  و  )اصل  نیاز  مورد  مدارک  ارسال  با  گرامی،  والدین  شما 
سرپرست  یا  و  والدین  شناسنامه  تصویر  و  اصل  کودک،  شناسنامه 

بیمه کودک و پدر )درصورت داشتن  قانونی، اصل و تصویر دفترچه 
دفترچه بیمه(، گواهی پزشک متخصص سرطان مبنی بر ابتال کودک 
شماره  به  استخوان(  مغز  آزمایش  یا  و  پاتولوژی  تصویر  سرطان،  به 
۰۹۳۵۲۲۰۳۴۳۱ )شماره همراه سازمانی مددکاری اجتماعی( و تماس 

با کارشناسان این واحد، می توانید برای اخذ کارت محک اقدام کنید.
همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در روزهای شنبه تا پنجشنبه 
از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ می توانید با مددکاران اجتماعی بنا بر محل 

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

۲۳۵۰۱۳۹۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
- اگر فرزند شما در شهر تهران و در بیمارستانی جز بیمارستان 
محک تحت درمان است با شماره ۲۳۵۰۱۲۶۱-۰۲۱ تماس بگیرید.

- اگر فرزند شما در شهری جز شهر تهران درمان می شود با شماره 
۲۳۵۰۱۴۳۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

شما عزیزان درخصوص مسائل روان شناسی خود نیز می توانید در 
روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ با شماره -۰۲۱

با  ارتباط  را در زمینه  تماس گرفته و موضوعات خود   ۲۳۵۰۱۰۳۸
بیمار مبتال به سرطان با روان شناسان محک در میان بگذارید.
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