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1پيام بنيانگذار
بر سر آنيم كه گر از دست برآيد...

آن مبارک لحظه اي که اراده بنا نهادن اين معبد عشق در کائنات شکل گرفت، خيرانديشانی که توفيق انجام مأموريت را يافتند، گرد هم آمدند 
و به رسم تبرک تفألي به ديوان پرشگون خواجه حافظ زدند که آمد:

بر سر آنم که گر ز دست برآيد            دست به کاری زنم تا غصه سر آيد
و اين شد که از همان دقيقه تا به امروز، سی سال است که بر سرآنيم تا اگر سرطان بيماری صعب العالج است، اگر هزينه هاي درمان سرطان گاه منجر 
به خاکسترنشيني خانواده ها می شود، اگر مرگ جگرگوشه گاه انسان را بيزار از ادامه حيات می کند، با اتکاء به مشيت الهی و حمايت خيرانديشان شرايطی 
فراهم آوريم و هر آنچه در توان داريم در ميان بگذاريم تا عوارض خانمان سوز اين بيماری، روزگار پدر و مادر و ساير فرزندان و وابستگان را به سياهی نکشاند.

امروز خداوند را شاکريم که به جايی رسيده ايم که بسياری از آرزوهايمان برآورده شده است:
* هيچ کودکی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزينه درمان، فوت نمی کند

* از کودکان مبتال به سرطان در سراسر کشور حمايت می کنيم
* تنها بيمارستان فوق تخصصی سرطان کودک در ايران با همراهی نيکوکاران ساخته شد و اداره می شود

* مرکز تحقيقات جهت انجام تحقيقات علمي در زمينه بيماري سرطان براي کشف علل بروز بيماري شکل گرفته است
و هنوز در پي آنيم که:

* خدمات حمايتی را در سراسر کشور به صورت يکپارچه و با توزيع عادالنه ارائه کنيم
* در سايه آموزش و اطالع رساني محک، بيماري کودکان در مراحل اوليه تشخيص داده شود

* از لحظه تشخيص بيماري، کودک و خانواده تحت حمايت محک قرار گيرند
* نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاي مؤثر درمان آن را از طريق گسترش همکاري با مؤسسات تحقيقاتي و درماني ملي و بين المللي 

فعال در زمينه سرطان و نيز آگاهی رسانی برای تشخيص زود هنگام کاهش دهيم
و خاتمه کالم اينکه

ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد         هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند
سعيده قدس
بنيانگذار



يادبود 2

پيام محک به مناسبت درگذشت زنده ياد ايران درودی

مؤسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان »محک« درگذشت بانو ايران درودی، هنرمند گرانقدر را صميمانه به خانواده محترم ايشان و 
همه ايرانيان، هنرمندان و هنردوستان تسليت می گويد. درگذشت ايشان، دريغی عظيم است برای هر آنکه به ايران و فرهنگ ايرانی عشق می ورزد.
بانو درودی، نقاش خاک و آب و نور و گندم بودند. صدايی به وسعت تاريخ ايران داشتند و دستی چيره در نقش زدن روح ايران و ايرانی بر بوم. 

ايشان بر رفيع ترين قله های هنر ايستادند و از نور گفتند که نقاشی خود نوريست در ستيز جاودان با ظلمات.
خانواده  بزرگ محک از ياد نمی برند حضور گشاده دست ايشان را در نمايشگاه رنگ عشق که با تقديم آثارشان به کودکان تحت حمايت اين 

مؤسسه، همراهی خود در مبارزه با درد و رنج کودکان سرزمينشان را به داشته های بی شمارشان در عرصه  زندگی پردستاوردشان افزودند.
محک بار ديگر درگذشت اين هنرمند فرزانه که عضوی از خانواده محک بود را تسليت می گويد و باور دارد نام و ياد ايشان که با نوع دوستی 

پيوند خورده است تا هميشه زنده خواهد ماند.



3خبر
حمايت »بهمن فرمان آرا« از كودكان مبتال به سرطان به ميزبانی »يونسکو«

16 مرداد ماه، وبيناری 4 روزه با عنوان »فيلم ساختن« با تدريس 
بهمن فرمان آرا؛ کارگردان، نويسنده، تهيه کننده و بازيگر نام آور ايرانی 
برگزار شد. فرمان آرا عوايد حاصل از اين وبينار آموزشی را به کودکان 
الکترونيک  آموزش های  باشگاه  رويداد  اين  ميزبان  کرد.  اهدا  محک 
کميسيون ملی يونسکو بود. دکتر امير روشن بخش، معاون ارتباطات و 
امور مشارکت های کميسيون ملی يونسکو در ايران در اين باره گفت: 
»به پيشنهاد استاد فرمان آرا عوايد حاصل از اين وبينار آموزشی به 
کودکان محک اختصاص يافت. اين اقدام که در سی سالگی محک 
شکل گرفت، قطعا زمينه همکاری يونسکو با محک را در برنامه های 

آتی فراهم می آورد.«
و  بين المللی  سازمانی  عنوان  به  يونسکو  رابطه  درخصوص  وی 
منظر  »از  گفت:  محک  چون  مردم نهادی  مؤسسات  با  فرامرزی 
سازمان  اين  و  دارند  رفيعی  جايگاه  مردم نهاد  سازمان های  يونسکو 
سازمان های  به  جوامع  سطح  در  را  خود  مشارکتی  پروژه های  اکثر 
مردم نهادی که در آن کشور جايگاه ويژه ای داشته باشند می سپارد؛ 

محک يکی از اين مؤسسات است.«
بزرگی  بار  که  مردم نهاد  سازمانی  عنوان  به  »محک  افزود:  وی 
است،  برداشته  کودکان  سرطان  بيماری  زمينه  در  جامعه  دوش  از 

دارد  تمايل  يونسکو  ملی  کميسيون  که  است  سازمان هايی  از  يکی 
فعاليت هايش را در راستای اهداف آن گسترش دهد. يونسکو آماده 
پيش بردن هر برنامه مشترکی است که در چارچوب تعاريف و وظايف 
هر دو سازمان بگنجد. يونسکو تأکيد دارد که بخشی از مسير توسعه 

کشورها توسط سازمان های مردم نهاد هموار و حفظ می شود.«
وی در بخش ديگری از سخنان خود درخصوص فعاليت يونسکو 
گفت: »سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد )يونسکو(حدود 
هدف  با  دوم  جهانی  جنگ  پايان  از  بعد  پيش،  سال  پنج  و  هفتاد 
پاک کردن چهره جنگ از اذهان مردمان جهان تشکيل شد. يونسکو 
سازمانی است متشکل از  کشورهای عضو که از مسير کميسيون های 
اعضای  اداره می شود که در حال حاضر 196 کميسيون ملی،  ملی 
تشکيل دهنده اين سازمان هستند. زمينه های فعاليت يونسکو بسيار 
بر  در  را  جهان  مردم  زندگی  از  بسياری  جوانب  و  است  گسترده 
فعاليت های حوزه فرهنگ و علم و آموزش، همگی کمک  می گيرد. 
می کنند که افراد نگاهی صلح آميز به زندگی داشته باشند. در عرصه 
فرهنگ و هنر يونسکو پيشگام است و از اين مسير به توسعه جوامع 
و ارتقای جايگاه سبک زندگی آنان ياری می رساند. در حوزه آموزش 
مبارزه با بی سوادی در دنيا جزو چارچوب های اصلی فعاليت يونسکو 
و  تاريخی  آثار  ثبت  با  تا  می کوشد  تاريخی،  حوزه  در  و  است  بوده 

جهانی به حفظ اين آثار و کمک کند.«
آنالين   دوره های  از  يکی  فرمان آرا  بهمن  وبينار  است  گفتنی 
آموزشی است که در قالب پلتفرم يونيتک برگزار شد. در اين دوره به 
بررسی فيلم نامه، فرازها و فرودها، تدوين و شکوفايی فيلم، دوربين و 
زاويه ديد و همچنين کارگردانی و انتقال حس پرداخته شد. در اين 
وبينار بخش هايی از بعضی از آثار ايشان همچون »شازده احتجاب«، 
»سايه های بلند باد« و ... به نمايش درآمد و اين فيلم ساز و تهيه کننده 
معتبر، تجربيات ساليان طوالنی فعاليت خود را در اختيار هنرجويان 
قرار داد. توجه هنرمندی با سابقه و تأثيرگذار چون بهمن فرمان آرا 
اين  ايشان به عملکرد سی ساله  اعتماد  از  به کودکان محک، نشان 
ارزشمند  و  پربرگ  کتاب  از  معتبری  برگ  و  دارد  خيريه  مؤسسه 

همکاری های هنرمندان و فرهنگ سازان ايران زمين با محک است.



خبر 4
پايگاه واكسيناسيون بيمارستان محک آغاز به كار كرد

ملی  پويش  به  کودک »محک«  فوق تخصصی سرطان  بيمارستان 
واکسيناسيون عمومی کرونا پيوست و براساس برنامه ريزی های وزرات 
بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، فعاليت 
پايگاه واکسيناسيون کوويد 19 در ساختمان شماره ۲ محک )يادمان 

ميترا سادات ميرباقری( از روز دوشنبه ۲9 شهريور ماه آغاز شد.
شهال اندامی، مدير پرستاری بيمارستان محک با اشاره به آنکه محک 
از ابتدای شيوع ويروس کرونا برای حفظ سالمت کليه ذيربطان سازمان 
اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است، در پاسخ به اين سؤال که 
چه افرادی در اين مرکز واکسينه می شوند، گفت: »کارکنان بيمارستان 
و مؤسسه محک و خانواده های آنها که تاکنون واکسن دريافت نکرده اند 
و همچنين خانواده های کودکان مبتال به سرطان در اولويت دريافت 
واکسن کرونا در اين مرکز قرار دارند. همچنين کليه افراد جامعه که بايد 

واکسن تزريق کنند می توانند به اين مرکز مراجعه کنند.«
نيز  تزريق واکسن در محک محدوديت هايی  برای  آنکه  بيان  با  وی 
وجود دارد، افزود: »برای مثال زنان باردار می بايست با هماهنگی پزشک 
متخصص خود و دريافت نامه به اين مرکز مراجعه کنند و امکان تزريق 
واکسن به افرادی که پايه آلرژيک دارند، به دليل نبود امکانات درمانی 

مرتبط با بزرگساالن در ICU  بيمارستان محک، امکان پذير نيست.«
اندامی در پايان مسئوليت اجتماعی را نقطه اشتراک محک با طرح 
واکسيناسيون عمومی کرونا به منظور حفظ سالمت جامعه دانست و 
ادامه داد: »همان طور که می دانيد از اسفند 98 به دليل ضرورت حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی محدوديت هايی در تردد 
واکسيناسيون  مرکز  دليل  به همين  ايجاد شد.  بيمارستان محک  به 
کرونا در ساختمان شماره دو مؤسسه که بخش های اداری در آن مستقر 
است، راه اندازی شد. استانداردهای ورود و خروج، امکان غربالگری افراد 
و نوبت دهی آنها در فضای باز جلوی ساختمان در اين فضا بررسی و 
اجرايی شده است. سه ميز برای ثبت اطالعات افراد و سه ميز تزريق 
برای  اضافی  ميز  يک  همچنين  دارد.  قرار  مجموعه  اين  در  واکسن 
زمانی که سيستم دچار مشکل می شود نيز در نظر گرفته ايم. نيروهای 
 )ACLS( و ريوی  قلبی  احيای  اين مرکز همگی دوره های مخصوص 
را گذراندند و تجهيزاتی مانند دستگاه اکسيژن، برانکارد، ترالی کد و 
شوک الکتريکی نيز موجود است. همچنين در صورت نياز مسير انتقال 
بيمار به اورژانس بيمارستان هم بررسی شده، پزشک مقيم و پرستاران 

اورژانس از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در شرايط الزم را دارند.«

هايپراستار به كمپين محک پيوست

کودک  سرطان  آگاهی رسانی  کمپين  به  هايپراستار  مجموعه 
مسئوليت  راستای  در  مجموعه  اين  پيوست.  شو«  »طاليی  شعار  با 
از فروش کارت های مشارکت  با اهدای مبالغ حاصل  اجتماعی خود 
سهم  عنوان  به  آن  معادل  مبلغ  اختصاص  و  خود  فروشگاه های  در 
خود، زمينه تأمين هزينه دارو و درمان کودکان تحت حمايت محک 
را فراهم کرد. همچنين ميز محک در فضای فروشگاه های هايپراستار 

با اهدای روبان طاليی که نماد سرطان کودک است،  مستقر شد و 
زودهنگام  تشخيص  درخصوص  فروشگاه  مشتريان  به  آگاهی  رسانی 
سرطان که منجر به درمان کم دردتر، کم هزينه تر و مؤثرتر می شود 

صورت گرفت.
اقتصادی زمينه کاهش  با همراهی بنگاه های  اميدوار است  محک 

نرخ ابتال به سرطان در کودکان را فراهم آورد.
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برج ميالد، برج آزادی، پل طبيعت، عمارت يخچال، سی و سه پل 
و گنبد جبليه به دعوت محک و براساس عمل به مسئوليت اجتماعی 
خود، با پيوستن به کمپين آگاهی رسانی درخصوص بيماری سرطان 

کودکان، به رنگ طاليی درآمدند. 
محک از سال 1397 با همراهی نهادهای مختلف و اماکن عمومی نظير 
برج آزادی و ميالد در تهران و اماکن تاريخی در شهرهايی مانند کرمان، 
کاشان و اصفهان، با ايجاد نورپردازی نارنجی )رنگ کمپين روز جهانی 
سرطان( اقدام به اطالع رسانی در خصوص بيماری سرطان کودکان کرد و 
در سال های بعد اين اقدام در دو بازه زمانی، يعنی ماه اطالع رسانی سرطان 
کودکان )10 شهريور تا 8 مهر( و بازه زمانی روز جهانی سرطان تا روز 
جهانی سرطان کودک )15 تا ۲6 بهمن( صورت گرفت. حاال چند سالی 
است که اين امر نسبت به گذشته رايج تر شده و نورپردازی در مکان های 
عمومی مختلف برای اطالع رسانی يک بيماری خاص در دستور کار ساير 
مؤسسات و سازمان ها نيز قرار گرفته است. محک نيز به عنوان سازمانی که 
مهم ترين دغدغه آن حمايت از کودکان مبتال به سرطان در سراسر ايران 
است و همچنين به عنوان تنها عضو ايرانی در انجمن بين المللی سرطان 
کودکان *)CCI( با دعوت به نارنجی شدن امکان عمومی و تاريخی نظير 

برج ميالد، برج آزادی، پل طبيعت، عمارت يخچال، سی و سه پل و گنبد 
جبليه به اين کمپين بين المللی پيوست. اقدامی که با هدف اطالع رسانی 
هر چه بيشتر در خصوص بيماری سرطان در دوران کودکی در بين 
تمامی اقشار جامعه در سراسر جهان اتفاق می افتد؛ اماکنی مانند گالری 
 Cankids در همين شهر، مؤسسه KK ملی سنگاپور، بيمارستان کودکان
در هند، سازمان Kuhsuk در ژاپن، سازمان Focp در امارات متحده و 
موزه ملی شارجه از جمله سازمان هايی هستند که با نورپردازی طاليی 
در مکان های عمومی به اين کمپين بين المللی در راستای تحقق اهدافش 

کمک کردند.
محک از ابتدای تأسيس تا امروز اقدامات متعددی برای آگاهی رسانی در 
خصوص اهميت تشخيص زودهنگام سرطان در کودکان انجام داده است 
چرا که اين موضوع عالوه بر اينکه باعث کاهش هزينه های درمان می شود، 
درمان کم دردتر و مؤثرتر را نيز به دنبال خواهد داشت. همين کافی است تا 
محک به عنوان بيمارستانی که يک پنجم ظرفيت درمان بيماری سرطان 
کودکان را در خود جای داده و مؤسسه ای که متولی حمايت از قهرمانان 
کوچک و خانواده هايشان است، اهميِت دانستن عالئم سرطان دوران کودکی 
را با استفاده از ظرفيت های مختلف موجود در جامعه، به گوش تمامی افراد 
برساند. محک باور دارد هر چه افراد بيشتری اين آگاهی را داشته باشند 
تشخيص اين بيماری زودتر صورت خواهد گرفت. به اميد آنکه هيچ کودکی 

درد و رنج حاصل از ابتال به سرطان و درمان آن را تجربه نکند.

اماكن تاريخی در تهران، اصفهان و كرمان به دعوت محک طاليی شد

* انجمن بين المللی که از کودک مبتال به سرطان و خانواده ايشان 
حمايت می کند
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اتصال فاضالب بيمارستان محک به اگوی شهری 

محک در سال 1397 با ارائه اولين گزارش استاندارد و بين المللی خود، 
بر اساس مدل GRI )قابل اعتمادترين مدل گزارش دهی بين المللی  در 
موضوع محيط زيست(، متعهد به حفظ منابع طبيعی و محيط زيست شد. بر 
همين اساس اقدامات متعددی در اين زمينه صورت گرفت که يکی از آنها 
به حداقل رساندن آلودگی آب های سطحی در سال های گذشته و اتصال 

فاضالب بيمارستان محک به اگوی شهری، در سال جديد بوده است.
عباس پرتوی، معاون مديرعامل محک در پشتيبانی بيمارستان در 
خصوص جزئيات فعاليت  اين بيمارستان برای حفظ سالمت زيستگاه   ها و 
نگهداری از آن برای نسل های آينده گفت: »بيمارستان محک از ابتدای 
تأسيس، تصفيه خانه فاضالب خود را راه اندازی کرد. با فعاليت اين بخش، 
که از نوع لجن فعال با هوادهی ديفيوزری فاضالب است، پساب بی خطر 
شده روانه آب های سطحی می شدند. اين فاضالب مطابق با استانداردهای 
سطحی تصفيه شده و هيچ گونه مشکلی برای آب های سطحی ايجاد 
نمی کردند. اما محک به منظور عمل به مسئوليت اجتماعی خود و اهميت 

ويژه موضوع حفظ سالمتی و محيط زيست  برای اين مؤسسه تالش کرد 
تا فاضالب بيمارستان به اگوی شهری نيز متصل شود. اين بيمارستان از 
ابتدا استانداردهای الزم را رعايت کرده و نهادهايی مانند شهرداری، وزارت 

بهداشت و محيط زيست نيز روی اين موضوع نظارت داشتند.«
پرتوی با بيان آنکه در تهران 165 بيمارستان وجود دارد که تنها 
سال  دو  »از  گفت:  متصل هستند،  اگوی شهری  به  بيمارستان   68
گذشته تا امروز تمام تالش مان را به کار گرفتيم تا فاضالب تصفيه 
سال  از  بيمارستان  اين  بنابراين  نشود.  سطحی  آب های  وارد  شده 
1398 تصميم به اتصال فاضالب خود به اگوی شهری گرفت، در اين 
صورت ديگر فاضالب بيمارستانی بی خطر شده هم به آب های سطحی 
راه پيدا نمی کند. اين امر مورد تقدير و تشکر سازمان محيط زيست 
نيز قرار گرفته است. اين مؤسسه همواره در تالش است تا با استفاده 
بهينه از منابع، هر روز بهتر از قبل، نقش خود را در حفظ سالمت 

محيط زيست ايفا کند.«

عکس يادگاری روز كودک زير سقف محک

پيش از همه گيری ويروس کرونا، روز کودک در محک با برنامه هايی 
از قبيل اجرای نمايش، اجرای موسيقی، بازی های جمعی و در نهايت 

بريدن کيک و صرف يک عصرانه دسته جمعی جشن گرفته می شد. 
پس از همه گيری ويروس کوويد19، امکان انجام و اجرای برنامه های 
جمعی از ما سلب شد، چون سالمتی از همه چيز مهم تر است. امسال 
و  مراسمی کوچک  ياور محک،  اقتصادی  بنگاه های  از  يکی  ياری  با 
بيمارستان  پذيرش  سالن  در  بهداشتی  موارد  دقيق  بسيار  رعايت  با 

محک برگزار شد.
کودکانی که به مؤسسه آمده بودند با دکوری شاد در ميان تعداد زيادی 
بادکنک رو به رو شدند، عکس يادگاری گرفتند و از نوشيدنی مقوی 
ويژه ای که برای اين روز تدارک ديده شده بود لذت بردند. ميز بازی 
سالن پذيرش نيز مثل هميشه داير بود. برای کودکانی که در بخش 
نداشتند هم آهنگ های  را  امکان حضور در پذيرش  بودند و  بستری 
شادی پخش شد و با نوشيدنی از همه اين دلبندان محک پذيرايی شد.

اميدواريم سال ديگر بتوانيم در کنار يکديگر و با برنامه هايی شاد و مفرح 
دور از شرايط کرونا، روز کودک را جشن بگيريم. به اميد آن روز.



7 گزارش
با دفاتر استان البرز آشنا شويد

محک ۲5 دفتر و باجه جلب مشارکت در تهران و کرج برای ارائه 
مشارکت  روش های  با  دارند  تمايل  که  دارد  نيکوکارانی  به  خدمت 
حضوری از کودکان مبتال به سرطان حمايت کنند. نمايندگان جلب 
در  اطالع رسانی  فعاليت ها،  دقيق  معرفی  با  دفاتر  اين  در  مشارکت 
خصوص انواع روش های کمک های مردمی و ارائه خدمات مربوط به 
نيکوکاران  انسان دوستانه  رساندن کمک های  رابط  دريافت کمک ها، 
عزيز به   کودکان مبتال به سرطان اند. در اين دفاتر عالوه بر دريافت 
می شود.  ارائه  هم  هنری  محصوالت  يا  و  قلک  نقدی،  حمايت های 
با  ارتباط صميمی و مداوم  ايجاد  اساسی در تحقق  اين دفاتر نقش 
نيکوکاران و تسهيل و تسريع رساندن کمک ايشان به فرزندان محک 

دارد.
در اين شماره از خبرنامه با دفاتر استان البرز محک آشنا می شويم.
خيابان  در  آنها  از  يکی  که  دارد  استان  اين  در  دفتر  دو  محک 
دانشکده و ديگری در چهارراه طالقانی مستقر است. اين دو دفتر قرار 
است تا آخر سال با همراهی نيکوکاران محک هزينه مربوط به دارو 
و درمان 56 کودک از ۲0 هزار کودک تحت درمان محک را تأمين 

کنند؛ مبلغی حدود ۲ ميليارد و 55 ميليون تومان.
عهده  به  را  فرزندانش  درمان  و  دارو  هزينه های  پرداخت  محک 
مانند شيمی درمانی،  اقدامات درمانی  انجام  از  بيماران پس  و  دارد 
راديوتراپی و جراحی و همچنين اقدامات تشخيصی مانند آزمايش و 
اقدام به دريافت  با ارسال فاکتورهای هزينه به محک  تصويربرداری 
هزينه می کنند و هزينه ها بر اساس درصد حمايت خدمات حمايتی به 
حساب ايشان واريز می گردد. در کنار اين موضوع بسته های حمايتی 
نيز در اختيار کودکان و خانواده ها قرار می گيرد. اين بسته ها متناسب 
با نياز هر خانواده طراحی شدند. برای مثال اگر کودکی دچار عوارض 
جانبی حاصل از بيماری شود، هزينه های مرتبط با درمان اين عوارض 
نيز از سوی محک پرداخت خواهد شد. همچنين بسياری از خانواده ها 
در مراحل درمان نيازمند رفت و آمد به مراکز تشخيصی - درمانی 
مختلف هستند، که هزينه های رفت و آمد و ديگر مبالغ مربوط به آن، 

به ايشان پرداخت می گردد.
بنابراين اگر منزل يا محل کار شما نزديک اين دفاتر است، می توانيد 

دفتر كرج دو: كرج، چهارراه طالقانی، نرسيده به پل آزادگان، نبش خيابان 
مدنی، جنب برج طوبی

تلفن: 026-34498537

كوچه  ابتدای  دهخدا،  دبيرستان  جنب  دانشکده،  خيابان  كرج،  يک:  كرج  دفتر 
اوجانی، طبقه فوقانی بانک تجارت 

تلفن: 026-32220177

يکی  انتخاب  با  و  بزنيد  آنها سر  به  بهداشتی  پروتکل های  رعايت  با 
سالمتی  به  فرزندانش  رساندن  در  را  محک  مشارکت،  روش های  از 

همراهی کنيد؛ منتظرتان هستيم. 
* با توجه به شرايط شيوع کرونا، شما عزيزان می توانيد کمک های 
که  برسانيد  محک  فرزندان  به  آنالين  روش های  طريق  از  را  خود 

توضيحات مرتبط با آن در صفحه شناسنامه درج شده است. 
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از قرن ها پيش دانش پزشکی تنها يک وظيفه برای خود قائل بود. 
درمان بيماری و در نتيجه  آن افزايش طول عمر بيمار. در اين شيوه فکری 
کيفيت زيست بيمار و خانواده اش در اولويت نبود. زنده ماندن و بيشتر زنده 
ماندن دو محوری بود که تمرکز پزشکی روی آن بود. در سال های اخير، به 
طور دقيق تر از سی و دو سال پيش و در پی توصيه  سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( عنصری بسيار مهم با عنوان »اهميت به کيفيت زندگی بيمار« به 

وظايف دنيای پزشکی و کادر درمان اضافه شد. 
همه ما می دانيم هنگامی که کسی به بيماری سختی چون سرطان 
مبتال می شود، مجبور به تحمل عوارض حاصل از درمان است؛ از درد 
و تهوع تا افسردگی و اضطراب همگی از عوارض اينگونه بيماری ها يا 
از عوارض درمان آنها هستند. طب تسکينی مجموعه اقداماتی است که 
پزشکان در آن می کوشند با به حداقل رساندن اين عوارض، تا حد امکان 
زندگی را در اين مسير سخت برای بيمار و خانواده اش آسان کنند. محک 
از آذر ماه 1394 به اين امر توجه ويژه ای نشان داد و به دنبال آن اولين 
بخش درد سرطان کودکان در خاورميانه در اين بيمارستان افتتاح شد. 
اين بخش به عنوان بخشي از دپارتمان درد در بيمارستان محک شناخته 
می شود و به ارائه مراقبت هاي تسکيني و حمايتي مورد نياز کودک از 
بدو پذيرش تا مراحل پاياني درمان مي پردازد. دپارتمان تخصصي درد 
شامل مرکز تشخيصي، تحقيقاتي و درماني است که در کشور و منطقه 
منحصر به فرد بوده و با همت نيکوکاران اين سرزمين به پيشرفته ترين 

فناوري هاي روز دنيا در زمينه دردهاي سرطاني مجهز شده است.

درد، از عوارض شايع سرطان 
بيماران  که  است  مشکالتی  عمده ترين  از  يکي  سرطاني  دردهاي 
با آن روبرو هستند و بر اساس آمارهای جهانی بين 35 تا 55 درصد 
انتهايی بيماری  تا 96 درصد در مراحل  اوليه و  بيماران در مراحل  از 
دردهای متوسط تا شديدی را تجربه می کنند. کودک مبتال به سرطان 
با مشکالتی همچون اضطراب، افسردگي، خستگي، تهوع، استفراغ، رنج 
عمومي و دردهاي خاص ناشي از يک توده بدخيم مواجه است. بيمار 
مبتال به سرطان نه تنها دچار درد عمومي و يا منطقه اي ناشي از تهاجم 
تومور به بافت هاي مختلف است، بلکه اکثر روش هاي درماني و تشخيصی 
مانند شيمي درماني، راديوتراپي، نمونه گيری ها و دارو درماني سرطان که 
اجتناب ناپذيرند نيز مي توانند براي بيمار درد ايجاد کنند. دکتر »علی 
نادری« سرپرست بخش درد بيمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان 
گفت:  محک  بيمارستان  در  بخش  اين  راه اندازی  ضرورت  درخصوص 
آثار  او در خانه  »وقتی کودک درد زيادی را تحمل می کند نگهداری 
مخرب جسمی و روحی را برای او و خانواده اش به دنبال دارد. برای همين 
در اين بخش تالش می شود عالوه بر کاهش رنج حاصل از درمان بيماری 
سرطان، کيفيت زندگی کودک و خانواده اش ارتقا يابد. اين ارتقای کيفيت 
در درجه اول برای کودک کاهش درد و در درجات بعدی برای خانواده او 

کاهش خستگی و فرسودگی روحی را به دنبال دارد.«

فرآيندهای طب تسکينی در بيمارستان محک 
بيمار مبتال به سرطان دچار چند الگوي دردی شامل درد نوروپاتيک 
)ناشي از آسيب رشته هاي عصبي به طريق شيميايي، مکانيکي و حرارتي( 
اندام به دليل مواد  دردهاي نوسي سپتيو* )ناشي از تحريک اعصاب و 
ترشح شده آسيب رسان( دردهاي احشايي )ناشی از درگيري دستگاه 

افزايش كيفيت زندگی كودک و خانواده  با توجه به كاهش درد ناشی از سرطان

محک به مناسبت روز جهانی طب تسکينی گزارش می دهد:

Nociceptive
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عصبي سمپاتيک و بافت هاي داخلي بدن( دردهاي سوماتيک )ناشي از 
آسيب موضعي يک اندام( و دردهاي استخواني )ناشی از تهاجم تومور 
کنترل  است.  استخوان(  مغز  خونسازي  تخريب  يا  درماني  شيمي  يا 
دردهاي حاد و دردهاي مزمن بيمار مبتال به سرطان به ويژه کودکان، 
نياز به برخورد اصولي و علمي دارد که همکاري نزديک پزشک متخصص 
درد و نزديکان بيمار و خود بيمار را مي طلبد. نادری که فوق تخصص 
بيماری خون و سرطان )هماتولوژی انکولوژی( کودکان است درخصوص 
فرايندهای طب تسکينی در بيمارستان محک به منظور ارتقای کيفيت 
درمان قهرمانان کوچک محک گفت: »من در بيمارستان های بسياری 
در نقاط مختلف ايران فعاليت کرده ام. محک تنها بيمارستانی است که 
بخشی مجزا به نام بخش درد برای کودکان مبتال به سرطان دارد. اين 
بخش مختص بيمارانی است که به علل متفاوت، از قبيل عوارض جراحی، 
عوارض شيمی درمانی، عفونت يا غيره درد زيادی را تحمل می کنند. به 
عبارتی کارهايی مانند استفاده از پمپ درد يا مسدود کردن مسير درد در 
اين بخش انجام می شود. حتی در شرايط حاد يک آی سی يو جداگانه 

برای مراقبت از اين کودکان در همين بخش وجود دارد.«
مخصوص  اتاق  عمل،  اتاق  به  مجهز  محک  بيمارستان  درد  بخش 
سونوگرافي، تکنولوژی های نوين ليزر درمانی کم توان و پرتوان، اقدامات 
کنترل دردهاي حاد و مزمن با استفاده از تحريک الکتريکي اعصاب از 
طريق پوست )TENS( بلوک هاي عصبي محيطي و مرکزي، اپيدوروسکوپي 
)تشخيص و درمان چسبندگي هاي فضاي اپيدورال به دنبال جراحي ستون 
فقرات يا تهاجم تومور( کارگزاري پمپ هاي بي دردسازي داخل نخاعي 
بوتاکس جهت  )تزريق  درماني  بوتاکس  و همچنين  اپيدورال  فضاي  و 
سردردهاي سرکش، دردهاي عضالني و اسپاسم( فوتودايناميک تراپي، 

تکنيک دارويي و تهاجمي و موزيک درماني است.

توجه به تبادل دانش روز و مهارت هاي كنترل درد
به  بيماران مبتال  و کاهش درد  به موضوع طب تسکينی  پرداختن 
سرطان در مسير درمان باعث شد تا محک نخستين کنگره بين المللي 
مديريت درد در سرطان و چهارمين کنگره ملي طب درد را در سال 
1394 برگزار کند. هدف از برگزاری اين کنگره که با همکاری انجمن 
خون و سرطان اطفال و انجمن هاي علمي و مراکز دانشگاهي برگزار شد، 
تبادل دانش روز و مهارت هاي کنترل درد با مراکز و متخصصان علمي 
معتبر، ايجاد فضايی برای همکاري هر چه بيشتر مراکز علمي و محققان 

و پزشکان ايران زمين با مراکز و متخصصان در سراسر جهان بود. در اين 
کنگره مباحث فوق تخصصي طب تسکيني و طب درد در سرطان با تمرکز 
بر سرطان کودکان مطرح و گروه های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی 

آخرين دستاوردهاي علمي خود را در اين زمينه عنوان کردند.
الزم به ذکر است پيش از اين کنگره، سه دوره همايش فوق تخصصی 
طب درد در کودکان در سال های 1391، 139۲ و 1393 توسط بخش 
درد بيمارستان فوق تخصصی محک جهت ارتقای سطح علمی و تبادل 
روش های نوين کنترل درد در کودکان برگزار شد. در نخستين دوره 
اين همايش زنده ياد پرفسور پروانه وثوق، رئيس هيأت امنای محک 
و بنيانگذار آنکلوژی اطفال در ايران نيز حضور داشتند و در سخنانی 
و  بهداشتی  در خدمات  عنوان يک ضرورت  به  را  درد  رشته  اهميت 

درمانی به ويژه در درمان کودکان مبتال به سرطان بيان نمود.

درمان كودكان در هر شرايطی ادامه دارد
تيم درمانگر شامل پزشک فوق تخصص سرطان کودکان و متخصص 
مددکار  و  روان شناس  درد،  کنترل  متخصص  همراهی  با  راديوتراپی 
اجتماعی با ساير روش های مديريت درد نسبت به کاهش درد و برگشت 
کودک به روند درمان تالش می کند. مجموعه  فعاليت های بخش های 
مختلف مؤسسه و بيمارستان محک از قبيل بخش روان شناسی، مددکاری 
اجتماعی، کلينيک درد و ... هدفشان يک چيز است؛ اينکه در محک، 
کودکان، کودک بودن را حتی در دوره درمان سرطان فراموش نکنند و 
والدين اطمينان داشته باشند در هر شرايطی کودکان دلبندشان درمان 
خواهند شد. به اميد روزی که ديگر هيچ کودکی درد و رنج حاصل از ابتال 

و درمان بيماری سرطان را تجربه نکند.

در نخستين دوره همايش فوق تخصصی طب درد 
در كودكان زنده ياد پرفسور پروانه وثوق، رئيس هيأت 

امنای محک و بنيانگذار آنکلوژی اطفال در ايران حضور 
داشتند و در سخنانی اهميت رشته درد را به عنوان 

يک ضرورت در خدمات بهداشتی و درمانی به ويژه در 
درمان كودكان مبتال به سرطان بيان كردند.



ضرورت توجه به استاندارد در سازمان های مردم نهاد چيست؟

ذيربطان يک سازمان مردم نهاد بايد نسبت به چگونگی هزينه َکرد 
خدمات،  توليد  شيوه هاي  نيز  و  هدف  گروه  برای  خود  کمک های 
قالب  در  معيارهايی  و  ضوابط  اساس  همين  بر  يابند.  آگاهی 
استانداردها و الگوهاي ملي، منطقه اي و بين المللي وجود دارد که به 
سازمان های مردم نهاد کمک مي کند تا بتوانند کيفيت خدمات خود 
را ارزيابي و تضمين کنند و مطمئن شوند که کمک های مردمی را 
يعنی  کرده اند.  تبديل  خدمات  درست ترين  به  شيوه،  بهينه ترين  به 
به درست ترين  را  انجام داده اند و هم کار درست  را  هم کار درست 
شيوه، محقق ساخته اند. ارائه صورت های مالی حسابرسی و بازرسی 
شده به تأمين کنندگان مالی از طريق کانال های اطالع رسانی موجود، 
مهم ترين استاندارد در حوزه فعاليت های سازمان های مردم نهاد است. 
امکان بررسی آگهی تاسيس، تغييرات و يا آگهی عدم فعاليت خيريه از 
طريق سايت روزنامه رسمی؛ امکان بازديد از خيريه؛ ارائه گزارش های 
همچنين  و  معتبر  ارتباطی  کانال های  در  مالی  صورت های  فعاليت؛ 
از ديگر معيارهايی است  فعاليت توسط خيريه ها،  معرفی روش های 
که می توان به يک خيريه اعتماد کرد و از جمله استاندارد های جهانی 
مردم نهاد  مؤسسات  از  حمايت  به  می توان  آن  مبنای  بر  که  است 

پرداخت.
در اين ميان آنچه در جامعه بين المللی در شرايط حاضر در فعاليت 
سازمان های مردم نهاد مدنظر است، توجه به استانداردهايی است که 
عملکرد يک سازمان را منطبق با سازمان های کالس جهانی می سازد 
و تأثير فعاليت  آن را بر جهانی که در آن زندگی می کند، می سنجد؛ 
اقدام برای دريافت اين استانداردها راهي است که می توان از کارآيی و 
اثربخشي اين سازمان ها در تبديل منابع مالی توسط اهداکنندگان به 
شکل گيری يک سيستم پايدار خدمات رسانی به گروه هدف اطمينان 

يافت.
محک با حرکت در چارچوب استانداردهای بين المللی و در جهت 
حرکت در مسير بهبود مستمر روش ها و سيستم های خود که بخشی 
از اقدامات اين سازمان در ايفای تعهدش به حفظ و ارتقای شفافيت و 
پاسخگويی نسبت به همه ذيربطان است تالش می کند در کنار ارائه 
ايران  در سراسر  به سرطان  مبتال  به کودکان  شايسته ترين خدمات 
خود را به طور داوطلبانه در معرض سنجش استانداردهای ملي و بين 
المللي قرار دهد و نمونه عملی برای اين ارزيابی های ملی و بين المللی 

در اين حوزه در منطقه و جهان باشد.
محک درصدد است با اتکا به مشارکت مستمر نيکوکاران در مسير 
از  و کيفی حمايت های همه جانبه  و گسترش کمی  تعالی سازمان 
کودکان مبتال به سرطان به صورت يکپارچه گام بردارد تا کودکان 
را در  بتوانند خدمات درمانی و حمايتی  اين سازمان  تحت حمايت 
باالترين سطح کيفيت دريافت کنند و روزهای سخت درمان را با اميد 
بيشتری پشت سر بگذارند. اين سازمان با تکيه بر اعتماد و همراهی 
عنوان  به  تا  می کند  تالش  خود  بيانيه چشم انداز  براساس  و  ياوران 
معياري  آن  عملکرد  و  شود  شناخته  کشور  در  متعالي  سازمان  يک 
براي ايجاد و ارزيابي سازمان هاي مشابه در سطح ملي و بين المللي 
قرار گيرد. اطمينان از کارآيی و اثربخشی فعاليت ها مهم ترين دغدغه 
استانداردهاي  اساس  بر  است  درصدد  سازمان  اين  لذا  است،  محک 
را  مردم نهاد  سازمان هاي  بين  در  جايگاه  برترين  بين المللي  و  ملي 
کسب کرده و در هر يک از حوزه هاي فعاليت خود نيز به ارائه خدمات 

در باالترين سطح کيفی بپردازد.
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مبتال  کوکان  درمان  حوزه  به  صرفاً  در محک  استاندارد  به  توجه 
سازمان  اولين  عنوان  به  مؤسسه  اين  نمی شود؛  محدود  سرطان  به 
دارد،  را  استاندارد  عالی  شورای  ملی  نشان  که  کشور  در  مردم نهاد 
از زمين تالش می کند.  برای حفاظت  استانداردها  رعايت  زمينه  در 
همچنين محک براساس مدل گزارش دهی بين المللی GRI که مبتنی 
بر تأثير فعاليت يک سازمان در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و محيط 
دوساالنه  گزارش  در  و  کرده  بررسی  را  خود  اقدامات  است  زيست 
در  محک  تا  است  شده  باعث  اقداماتی  چنين  می کند.  منتشر  خود 
راستای شعار سال ۲0۲0 روز جهانی استاندارد که »حفاظت از زمين 
با استانداردها« است تالش کند و از ذيربطان خود بخواهد با اقداماتی 
چون کاهش مصرف پالستيک، تفکيک زباله ها و کاهش مصرف انرژی 
رعايت  زمين  از  محافظت  برای  را  بين المللی  و  ملی  استانداردهای 

کنند. 
امروز جهان ما با بحرانی پيش بينی نشده روبروست و برای عبور از 
اين بحران جهانی الزم است سازمان های مردم نهاد در موارد مقتضی، 

تصميمات سخت اتخاذ و از تغييرات بزرگ استقبال کنند. محک نيز 
مانند هميشه برای طی کردن اين مسير به اعتماد متقابل و ظرفيت 
جامعه نيکوکاری ايران اتکا می کند و باور دارد که می توان با حرکت 
بر پايه استانداردهای ملی و بين المللی، اهداف و اقدامات را در تطابق 
با تغييرات و شرايط بحرانی قرار داد و تصميمات درست و رو به جلو 

اتخاذ کرد.

NGO Benchmark�  کسب باالترين رتبه در ارزيابی بين المللی
بين  در  پروژه  مديريت  تعالي  جايزه  کسب   ،۲018 سال  در   ing
مؤسسات غيردولتي بشردوستانه از سوي انجمن بين المللي مديريت 
پروژه )IPMA( در سال ۲014، کسب نشان طال از انجمن بين المللي 
موضوع  با  پايدار  توسعه  هدف  سومين  راستاي  در  پروژه  مديريت 
»زندگي سالم و تأمين سالمتي براي همگان در هر سن« و همچنين 
کاهش نرخ مرگ و مير در مبتاليان جوان بيماري هاي غيرواگيردار 
شايستگی  ارزيابی  در  سه  امتياز  کسب   ،۲018 سال  در   )NCDs(
سازمانی انجمن بين المللی مديريت پروژه براساس مدل ارزيابی دلتا، 
کسب تنديس نقره ای کيفيت در سال ۲011 و تنديس طالی کيفيت 
در سال ۲017 از مؤسسه بين المللی اسـتاندارد »GIC«، کسب نشان 
در   ۲014 سال  در  سبز  پروژه  مديريت  بين المللی  انجمن  از  نقره 
ارزيابی GPM استانداردهايی است که محک به صورت داوطلبانه در 
آن ارزيابی شده و موفق به تطبيق فعاليت های خود با استانداردهای 

جهانی شده است
ما در محک تالش می کنيم کار درست را انجام دهيم و اين کار 
تعريف  ساده ترين  اين  دهيم؛  انجام  شيوه  درست ترين  به  را  درست 
استاندارد در محک است تا بتوانيم شايسته ترين خدمات را به کودکان 

مبتال به سرطان در سراسر ايران ارائه کنيم.

ما در محک تالش می كنيم كار درست را انجام دهيم و 
اين كار درست را به درست ترين شيوه انجام دهيم؛ اين 

ساده ترين تعريف استاندارد در محک است.
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شيوه  در  فراوان  محدوديت های  بروز  و  کرونا  ويروس  شيوع  با 
حمايتی  خدمات  واحد  سرطان،  به  مبتال  کودکان  به  خدمت رسانی 
اجتماعی  مددکاران  اقدامات  شرايط،  بهبود  و  تسهيل  برای  محک 
تهران  بيمارستان های  شهرستان،  بيمارستان های  حوزه  سه  به  را 
اقدامات  و  جامع تر  شناسايی،  تا  کرد  تفکيک  محک  بيمارستان  و 
به  توجه  با  اقدام  اين  گيرد.  صورت  نظام مند  صورت  به  حرفه ای 
در  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  سريع تر  چه  هر  شناسايی  ضرورت 
کشور  سراسر  در  حمايتی  خدمات  يکسان سازی  استراتژی  راستای 
 ۲8 در  موظف  اجتماعی  مددکاران  حاضر  حال  در  گرفت.  صورت 
بيمارستان   15 و  شهرستان ها  در  دانشگاهی  و  دولتی  بيمارستان 
به قهرمانان کوچک  را  تهران، خدمات حمايتی  دولتی و دانشگاهی 
مبارزه با سرطان ارائه می کنند تا خانواده ها بدون نگرانی از هزينه های 
نيز  بپردازند و کيفيت زندگی کودکان  به درمان فرزندان خود  دارو 
در مسير درمان حفظ شده و آرزوی آنها از بودن يا نبودن، به چگونه 

زيستن در آينده تغيير کند. 

وقتی تکنولوژی به خدمت محک آمد
ويروس  شيوع  زمان  در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترين  از  يکی 
کرونا »راند تلفنی« مددکاران اجتماعی است. ايشان با بيماران تماس 
پيگيری  و  بررسی  را  اجتماعی شان  و  روانی  گرفته شرايط جسمانی، 
می کنند. اين امر پس از مذاکره با تيم درمان )پزشک معالج، پرستاران 
و مددکاران مراکز( از فروردين ماه 1399 آغاز شد. مددکاران اجتماعی 
پس از شناسايی مسائل اقليمی، فرهنگی و اقتصادی بيماران از نظر تيم 
درمان که با کودک و خانواده او ارتباط نزديک دارند، به حل مشکالت 
پرداخته و در صورت نياز کودک را به روانشناس ارجاع می دهند. در 
سال 1399 بيش از 8900 راند تلفنی صورت گرفته و بيش از ۲300 

راند حضوری نيز در بيمارستان محک انجام شده است. 

تشکيل پرونده و الحاقيه آن فراموش نمی شود
از ابتدای سال 1399 تشکيل پرونده برای کودکان مبتال به سرطان 
پيام رسان  به  آنها  مدارک  ارسال  با  کشور،  سراسر  در  سال   16 زير 

مددكار اجتماعی؛ همراه كودكان مبتال به سرطان از تشخيص تا پس از بهبودی
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اجتماعی محک صورت می گيرد. تشکيل کارت محک باعث می شود 
تا مشکالت مرتبط با ترخيص بيماران و تهيه دارو برای کودکان با 
سهولت بيشتری صورت پذيرد. الزم به ذکر است با هدف بروزرسانی 
پرونده  الحاقيه تشکيل  )ساليانه(  به صورت منظم  بيماران  اطالعات 
انجام می گيرد. به طور مثال درصد حمايتی محک از کودکان مبتال 
خانوادگی،  وضعيت  بررسی  با  و  پرونده  تشکيل  از  پس  سرطان  به 
درآمد، وضعيت شغلی، وضعيت اسکان و شرايط ساير فرزندان و غيره 
مشخص می شود که از اواسط ارديبهشت 1399 با توجه به مشکالت 
شيوع  دليل  به  ايشان  خانواده های  و  بيماران  اقتصادی  و  اجتماعی 

ويروس کرونا، ۲0 امتياز به درصد حمايتی بيماران افزوده شد.
به  مبتال  کودکان  برای  پرونده   ۲500 از  بيش   1399 سال  در 
سرطان تشکيل و الحاقيه بيش از 4100 کودک بررسی شده است. 

توسط  بررسی،  از  پس  نيز  بيماران  ارسالی  مالی  اسناد  پيگيری 
مددکاران اجتماعی نيز انجام می شود تا تعداد اسناد برگشتی بيماران 

کاهش يابد. 

مددكاران اجتماعی شرايط را ارزيابی می كنند
تشخيص بيماری سرطان کودک هر خانواده ای را به طور ويژه تحت 
بيماری  فرزندشان دچار  اما همه خانواده هايی که  قرار می دهد  تأثير  
اشتراک هستند و آن بی شک  نقطه دارای  سرطان می شوند در يک 
اضطراب و تنشی است که بيمار و خانواده تجربه خواهند کرد؛ کاهش 
اين اضطراب مهم ترين بخش از فعاليت يک مددکار اجتماعی در بخش 
سرطان است. مددکاران اجتماعی آنکولوژی در مؤسسه محک در زمينه 
ارزيابی روانی - اجتماعی دوره های گوناگونی ازجمله مشاوره فردی، 

خانوادگی و نيز مداخالت در زمينه آموزش به بيماران و خانواده ايشان 
و توزيع منابع اجتماعی به منظور افزايش کيفيت زندگی را به صورت 
تخصصی گذرانده اند. مددکاران اجتماعی آنکولوژی نقش تسهيل گر را 
طرح ريزی  و  می کنند  ايفا  ايشان  خانواده  و  بيمار  و  درمان  تيم  بين 
به  دسترسی  اجتماعی،   - روان شناختی  خدمات  ارائه  جهت  مناسب 
و  مالی  بحران، حمايت عاطفی، حمايت  در  اجتماعی، مداخله  منابع 

پيگيری پوشش بيمه ای بيماران و غيره ارائه می کنند.
مشاوره مددکاری به روش زير صورت می پذيرد:

 مشاوره راهنمايی: اين نوع مشاوره با هدف راهنمايی بيمار و خانواده 
وی در زمينه مسائل و مشکالتی است که توسط خانواده مطرح شده 

يا مددکار اجتماعی در فرايند مصاحبه از آن مطلع شده است.
 مشاوره آموزشی: اين نوع مشاوره با هدف آموزش مواردی که از 
منظر مددکار نياز به يادگيری آن در بيمار يا خانواده احساس می شود 
جمله  از  آموزشی  اقدامات  از  وسيعی  دايره  دارای  و  گرفته  صورت 

چگونگی پرداخت هزينه، آموزش مهارت های زندگی و غيره است.
و  مسائل  تشخيص  هدف  با  مشاوره  نوع  اين  تشخيصی:  مشاوره   
به  بيمار  تشخيص،  صورت  در  و  گرفته  صورت  بيمار  مشکالت 

روانشناس يا مؤسسات فعال در زمينه مشکل بيمار معرفی می شود.
 )EMPATHY( مشاوره حمايتی: اين نوع مشاوره بر اساس اصل همدلی 
انجام می شود و مددکار با  نرمال سازی احساسات مراجع و انعکاس 

احساس، محتوا و بازخوردهای خود، در اين زمينه مداخله می کند.
 مشاوره آماده سازی و پذيرش: اين نوع مشاوره در زمينه بيماران 
جديد، بيمارانی که دچار عود بيماری شده و يا پزشک از بهبودی آنها 

قطع اميد کرده  است صورت می گيرد. 
مددکاران اجتماعی محک در سال 1399 بيش از 4800 مشاوره 
به بيماران در بيمارستان های دولتی، دانشگاهی و خصوصی سراسر 

کشور ارائه کرده اند. 
همچنين در صورت نياز پس از انجام مصاحبه مددکاری با بيمار و 
خانواده، بررسی پرونده مددکاری و تشخيص مشکالت طی مصاحبه 
طرح های  ارائه  با  مورد  مديريت  اجتماعی  مددکاری  مشاوره های  و 
پروتکل های  براساس  نظام يافته،  های  برنامه ريزی  قالب  در  کمکی 
حرفه ای مددکاری اجتماعی صورت می گيرد. کنترل افکار خودکشی، 
توجه  با  معيشتی  شرايط  بهبود  زمينه  در  خانواده  و  بيمار  حمايت 
دهان  )سالمت  بدنی  تصوير  بهبود  استخوان،  مغز  پيوند  شرايط  به 

درصد حمايتی محک از كودكان مبتال به سرطان 
پس از تشکيل پرونده مشخص می شود كه از اواسط 
ارديبهشت 1399 با توجه به مشکالت اجتماعی و 

اقتصادی بيماران و خانواده های ايشان به دليل شيوع 
ويروس كرونا، 20 امتياز به درصد حمايتی بيماران 

افزوده شد.



و  توانبخشی  درمانی،  گفتار  بينايی، شنوايی،  اروتز،  پروتز،  دندان،  و 
غيره(، حمايت از بيماران توان ياب يا بدسرپرست در زمينه تحصيلی، 
اقتصادی، اجتماعی و روانی غيره برای حفظ کيفيت زندگی کودکان 
از جمله نتايج به دست آمده اقدامات مددکاران اجتماعی در زمينه 

مديريت مورد است.
حضور در کد و بحران و کميته خبر بد، پيگيری درمان بيماران 
نيازمند پيوند مغز استخوان، پيگيری عدم مراجعه بيماران، پيگيری و 
عقد تفاهم نامه با مراکز تشخيصی درمانی به منظور تسهيل در فرايند 
درمان و پرداخت هزينه های بيماران از جمله اقدامات ديگری است 

که توسط مددکاران اجتماعی محک صورت گرفته است. 

هزينه درمان كرونا كودكان محک پرداخت می شود
بررسی شرايط بيماران مبتال به کرونا نيز از جمله اقدامات ديگری 
شرايط  پيگيری  گرفت؛  صورت  اجتماعی  مددکاران  توسط  که  بود 
جسمانی بيمار، اطالع رسانی در زمينه پرداخت هزينه درمان و ارائه 
اقدامات مددکاران اجتماعی در  از جمله  بيماران  والدين  به  مشاوره 
اين زمينه بوده است چرا که بيماران تحت حمايت محک در شرايط 
شيوع کرونا با توجه به شرايط جسمی بيشتر در معرض خطرند. از 
آنجا که بخش زيادی از هزينه های درمان کرونا توسط بيمه ها پوشش 
درخصوص  مديره  هيأت  مصوبه  با  مددکاری  بخش  نمی شود،  داده 
پرداخت هزينه های بستری و درمان بيماران مبتال به کرونا اقدام کرد. 
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به اين منظور هزينه انجام آزمايش ها و بستری بيماران تحت حمايت 
با  پرداخت می شود. همچنين  توسط محک  به کرونا(  )مبتال  محک 
افزايش  به  منجر  مالی،  بار  بر  عالوه  کرونا  به  ابتال  اينکه  به  توجه 
مددکاران  می شود،  بيماران  والدين  در  روانی  تنش های  و  اضطراب 
مشاوره های حمايتی  ارائه  به  مرتب  بطور  تلفنی  تماس  با  اجتماعی 

می پردازند.

پرداخت هزينه اقامت بيماران در مدت درمان با محک است
پس از شيوع بحران کرونا و ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی، 
اقامتگاه های محک غيرفعال شد و بيمار و همراه او به هتل  ارجاع داده 
و همچنين  او  و همراه  بيمار  تغذيه  پرداخت هزينه هتل،  می شوند. 
اياب و ذهاب به مراکز درمانی بر عهده محک است. مشاوره مستمر 
تلفنی و پيگيری امور درمانی توسط مددکار از ديگر اقداماتی است 
که برای اين گروه از کودکان صورت می پذيرد. در سال 1399 بيش 
از 1000 هماهنگی با هتل جهت اسکان بيماران صورت گرفته است. 

محک حامي استوار پدران و مادران است
در سال 99 بيش از ۲1 مددکار موظف و داوطلب در محک فعاليت 
می کردند تا شايسته ترين خدمات را به کودکان مبتال به سرطان در 
ارائه کنند. محک به پشتوانه نيکوکاران حامي استوار  سراسر کشور 
پدران و مادراني است که فرزند آنها به بيماري سرطان مبتال شده 
از هزينه ها، درمان  تا خانواده ها بدون نگرانی  است و تالش می کند 

فرزندشان را ادامه دهند.

از آنجا كه بخش زيادی از هزينه های درمان كرونا 
توسط بيمه ها پوشش داده نمی شود، بخش مددكاری 
موفق به دريافت مصوبه از هيأت مديره درخصوص 
پرداخت هزينه های بستری و درمان بيماران مبتال 

به كرونا شد. به اين منظور هزينه انجام آزمايش ها و 
بستری بيماران تحت حمايت محک )مبتال به 

كرونا( توسط محک پرداخت می شود.
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دسترسی كودكان مبتال به سرطان به فناوری های پيشرفته تصويربرداری

مسئول فنی بخش تصويربرداری بيمارستان محک گفت:

اکنون چهارده سال از آغاز به کار بخش تصويربرداری بيمارستان 
برای تجهيزات پيچيده و پيشرفته ای  محک می گذرد. چهارده سال 
چون تجهيزات تصويربرداری زمانی طوالنی است چرا که استهالک و 
شتاب پيشرفت های فناوری، زمينه بروز مشکالت فراوان در استفاده 
فعاليت  در سی امين سال  و  امسال  می آورد.   فراهم  را  تجهيزات  از 
محک با همراهی و اعتماد نيکوکاران ايران زمين بخش تصويربرداری 
بيمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، موفق به گسترش 
افسر،  نگار  دکتر  است.  شده  خود  اساسی  تجهيزات  جديدسازی  و 
بيمارستان  متخصص راديولوژی و مسئول فنی بخش تصويربرداری 

به  مبتال  کودک  »هر  می گويد:  اين باره  در  محک 
طاليی  فرصت  آن  به  که  زمانی  بازه   در  سرطان، 
برخوردار  درمان  برای  بيشتری  بخت  از  می گوييم 
به  وابسته  طاليی  فرصت  اين  از  استفاده  است. 
جديد  تجهيزات  و  است  بيماری  سريع  تشخيص 
باالتر  دقت  و  کمتر  زمان  صرف  با  تصويربرداری، 
در تشخيص، باعث می شوند که اين فرصت طاليی 
از دست نرود. تشخيص سريع تر به درمان آسان تر، 

مؤثرتر و کم هزينه تر منجر می شود.«
 دکتر افسر درخصوص برتری تجهيزات جديد بر 
 CT Scan »دستگاه  می افزايد:  قديمی  دستگاه های 
دستگاه  ولی  بود  اساليس  سينگل  محک،  قديمی 
اين  از  استفاده  با  است.  اساليس  مولتی  جديد 
اشعه  معرض  در  کودک  قرارگيری  زمان  دستگاه 
که  می شود  باعث  و  می يابد  چشمگير  کاهشی 
و  بگيرد  قرار  کمتری  اشعه  معرض  در  کودک 
عوارض ديررس درمان کاهش يابد. از طرف ديگر با 
افزايش دقت و کيفيت بازسازی تصاوير، اين امکان 
تشخيص  با  که  می شود  فراهم  درمان  تيم  برای 
برای  مؤثرتری  درمانی  برنامه  سريع تر،  و  دقيق تر 

کودکان بيمار تعيين کنند.«
وی ادامه می دهد: »همچنين قدرت ميدان دستگاه MRI قديمی 
محک، دو دهم تسال بود ولی دستگاه جديد قدرت ميدانی معادل يک 
و نيم تسال دارد. تفاوت اين دو دستگاه نيز در دقت و سرعت عملکرد 
است. بسياری از کودکان توان بی حرکت ماندن حين تصويربرداری را 
ندارند به همين جهت تنها راه چاره استفاده از بيهوشی است. به دليل 
سرعت عمل باالی دستگاه جديد، کودکان تحت بيهوشی خفيف تری 

قرار می گيرند و عوارض پس از بيهوشی در آنها کاهش می يابد.«
به  نياز  صورت  در  اين  از  پيش  تا  آنکه  بيان  با  افسر  دکتر 
محک  کودکان  باالتر،  دقت های  با  تصويربرداری 
نوبت  در صف  طوالنی  انتظاری  تحمل  به  مجبور 
مراکزی بودند که از دستگاه های دقيق تر استفاده 
فرصت  انتظار،  زمان  »اين  می افزايد:  می کردند 
انتقال کودکانی  طاليی درمان را کوتاه می کرد و 
با وضعيت فيزيکی نامساعد به اين مراکز، که گاه 
داشتند،  بيمارستان محک  با  زيادی  بسيار  فاصله 
آنان را در معرض آسيب های احتمالی قرار می داد. 
که  کودکان  همه  محک،  ياوران  همت  به  امروز 
از دست  بدون  به محک می آيند  ايران  از سراسر 
وضعيتی خطرناک،  در  گرفتن  قرار  و  زمان  دادن 

امکان استفاده از اين تجهيزات را دارند.«
به  ايران  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  درمان 
صورت يکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهاي 
ملي و بين المللي و استفاده از کارآمدترين روش ها 
مأموريت  پزشکي  علم  دستاوردهاي  آخرين  و 
محک در افزايش کيفيت زندگی فرزندانش است. 
اين سازمان اميدوار است در سايه حمايت مردمان 
ايران زمين همه کودکان مبتال به سرطان در تمام 
مسير درمان حمايت هاي الزم را به طور يکسان در 

سراسر ايران دريافت کنند.

گفتگو

دكتر نگار افسر: به دليل 
سرعت عمل باالی دستگاه 

جديد، كودكان تحت بيهوشی 
خفيف تری قرار می گيرند و 
عوارض پس از بيهوشی در 

آنها كاهش می يابد



18 ماه مبارزه توأمان با سرطان و كرونا در محک

در گفتگو با معاون مديرعامل در درمان بيمارستان مطرح شد:

اين روزها از حال و هوای پزشکانی که برای سالمتی بيمارانشان 
آرزو  عکس هايشان  ديدن  با  بار  هر  و  شنيده ايم  بسيار  می جنگند 
رساندن  برای  همواره  پزشکان  بگذرد.  سخت  روزهای  اين  کرده ايم 
بيمارانشان به بهبودی تالش می کنند و ما در محک هر روز شاهد 
اين واقعيت هستيم. دکتر عليرضا دانشگری، معاون مديرعامل محک 

در درمان بيمارستان از روزهای شيوع کرونا در محک می  گويد.
از هنگام شيوع ويروس كرونا تا مرداد 1400 چند نفر از پزشکان 

و اعضای كادر درمان محک به كرونا مبتال شدند؟
از نخستين روزهای آغاز کرونا تا پايان دی ماه ۲79 نفر از پرسنل 

اين  از  به کرونا داشته اند که  ابتالی قطعی  محک 
اعم  محک  درمان  کادر  اعضای  از  نفر   73 تعداد 
آزمايشگاه،  مسئوالن  کمک بهياران،  پرستاران،  از 
پزشکی  راديولوژی،  بخش های  در  فعال  همکاران 
هسته ای و فيزيوتراپی و 9 نفر از پزشکان بوده اند؛ 
خبر خوب آن است که همه آنها بيماری را شکست 

داده اند.

سرايت  عدم  خصوص  در  محک  بيمارستان 
اين ويروس به كودكان چه كرد؟

افراد  همه  البته  و  درمان  کادر  عاليم  کنترل 
تمام  رعايت  به  الزام  بيمارستان،  به  ورود  هنگام 
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  بهداشتی  پروتکل های 
اولين  صورت  در  بيمارستان  ترک  بهداشت، 
عالمت، مرخصی کرونا تا زمان منفی شدن تست، 
داشتن  صورت  در  کاری  شيفت  به  مراجعه  عدم 
عالئم بيماری، افزايش سرويس های اياب و ذهاب 
و  تجمع  عدم  جهت  غذاخوری  سالن  تعطيلی  و 
محيط،  مداوم  بيماری، ضدعفونی  سرايت  کاهش 
کاهش قابل توجه ورود غيرضروری به بيمارستان 

و انتقال بخش های اداری مؤسسه محک به ساختمان مجاور از جمله 
اقداماتی است که در اين ۲ سال در بيمارستان محک انجام شده و تا 

پايان اين پاندمی نيز ادامه خواهد داشت. 
كادر درمان اين قوانين را رعايت كردند؟

بله، کامال. پزشکان و کادر درمان خط مقدم مبارزه با بيماری کرونا 
در  و حتی  دارند  بيماران  با  را  نهايت همکاری  عزيزان  اين  هستند. 
شرايطی که الزم بوده است و همکارانشان مبتال يا مشکوک به کرونا 

بوده اند در شيفت های اضافی نيز کار کرده اند.
به جز كادر درمان تا كنون چند درصد كودكان مبتال به سرطان 

بيمارستان محک به كرونا مبتال شدند؟
رعايت  و  منظم  بسيار  تمهيدات  به  توجه  با 
پروتکل ها با دقت باال تاکنون تست PCR برای 38 
بيمار در بيمارستان محک مثبت اعالم شده است. 

روند  بيماری  اين  به  كودكان  ابتالی  از  پس 
درمانشان چگونه پيش می رود؟

بر   19 کوويد  به  کودک  ابتالی  صورت  در 
بيمار تحت درمان دارويی در  اساس شدت عالئم، 
بيمارستان محک قرار می گيرد. تعدادی از بيماران 
به صورت سرپايی و تعدادی ديگر که بيماری شان 
سخت تر است در ساير بيمارستان ها که تمرکز بيشتر 
می دهند. ادامه  را  درمان  دارند  کرونا  درمان  روی 

کرونا فعاليت بيمارستان محک، که يک بيمارستان 
و  کرده  تحول  و  تغيير  دچار  را  است  تک تخصصی 
بيمارستان های عمومی که  اين شرايط در  بی شک 
به طور مستقيم با بيماری کرونا مبارزه می کنند، به 
مراتب سخت تر است. اميدواريم خيلی زود شاهد به 
پايان رسيدن اين روزهای سخت باشيم و همراه هم 

خداحافظی جهان با سرطان را جشن بگيريم.

گفتگو 16

دكتر عليرضا دانشگری: در 
صورت ابتالی كودک به كوويد 

19 بر اساس شدت عالئم، 
بيمار تحت درمان دارويی 
در بيمارستان محک قرار 

می گيرد



مسئوالنه مراقبشان هستيم

مؤسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان محک در مسير فعاليت خود همواره در تالش است تا کيفيت زندگی قهرمانان کوچک مبارزه 
با سرطان در مسير درمان حفظ و ارتقا يابد و بهبود مستمر در شيوه های ارائه خدمات هميشه دغدغه محک بوده است. نيکوکاران، داوطلبان و 
کارکنان صميمانه در کنار يکديگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش مي کنند و محک با برنامه ريزي براي توانمندسازي منابع انساني و 

بهره گيري از جديدترين فناوري ها در همه حوزه ها بويژه تشخيص و درمان اين ظرفيت را توسعه مي دهد. 
محک به عنوان يک سازمان چند عملکردي و با دارا بودن تنها بيمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان در ايران در تالش است تا براساس تعهد 
و صداقت در ارائه خدمات جامع و يکپارچه در مسير درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ايشان در سراسر ايران و براساس استانداردهاي 

بين المللي گام بردارد و اقداماتی نيز در اين زمينه به انجام رسانده است. 
در پرونده اين شماره به بررسی برخی اقدامات شکل گرفته در چند ماه گذشته و مقارن با سی سالگی محک می پردازيم. باور داريم در سايه حمايت محک، 
هيچ خانواده اي در مسير درمان فرزند خود تنها نمی ماند و در تمام مسير درمان همه حمايت هاي الزم را به طور يکسان در سراسر ايران دريافت می کند.



پرونده 20
خوشايندسازی فضای درمانی برای كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان

بررسی های  و  محک  اجتماعی  مددکاران  و  روانشناسان  تجربه 
در  حضور  با  بيماران  می دهد،  نشان  حوزه  اين  در  روانشناختی 
بيمارستان های مختلف دچار عارضه روحی به نام »بيمارستان زدگی 
روانی« می شوند. يکی از مؤثرترين عواملی که می تواند از تأثير اين 
عارضه بر روان بيمار بکاهد، مناسب سازی محيط بيمارستان به گونه ای 
بتوانند در آن احساس راحتی کنند.  است که کودک و خانواده اش 
از سوی ديگر والدين با مراجعه به بيمارستان محک پس از دريافت 
دستور بستری از پزشک می بايست کارهای مرتبط با پذيرش را انجام 
می دادند. در اين روش افراد در دو نوبت به پزشک مراجعه و دستورات 
بستری و دارويی را دريافت می کردند. در نهايت هماهنگی های الزم 
برای دريافت تخت يا اتاق بستری انجام می شد که اين امر به زمان 
و انرژی زيادی نياز داشت. براساس دو نياز شناخته شده، از ابتدای 
سال 1400 فاز مطالعاتی جديدی در محک با عنوان »خوشايندسازی 
فضای درمانی برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده هايشان« آغاز 

کار  دستور  در  بيماران  به  خوش آمدگويی  فضای  آماده سازی  و  شد 
قرار گرفت تا کودکان مبتال به سرطان با کيفيت بهتر و آرامش در 

بخش های مختلف بيمارستان پذيرش شوند. 
بر همين اساس از مهر ماه 1400 تعامل مطلوب تر با بيماران در 
برای  شده  ايجاد  جديد  فضای  شد.  برقرار  محک  به  ورودشان  بدو 
در  خانواده اش  و  بيمار  از حضور  ناشی  روانی  فشار  خوش آمدگويی، 
بيمارستان را کاهش می دهد. در اين بخش روانشناسان و مددکاران 
اجتماعی همراه خانواده ها هستند و آنها را در مراحل مختلف پذيرش 

و راهنمايی می کنند.
در فضای جديد اين امکان وجود دارد تا بيماران و همراهان شان 
مددکاران  پذيرش  زمان  در  گيرند.  قرار  بهتری  و  امن تر  محيط  در 
اجتماعی، روانشناسان و داوطلبان ارتباط با بيمار تالش می کنند تا 
مراحل بستری برای کودک و خانواده با دغدغه کمتری انجام شود. 
عالوه بر اين برای بيمارانی که قادر به نشستن نيستند يا از راه دور 
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پيش از شيوع ويروس کرونا تمامی مراحل خدمات رسانی به کودک 
مبتال به سرطان به صورت حضوری انجام می شد. مددکاران اجتماعی 
موظف و داوطلبان مددکاری محک در بيمارستان ها حضور پيدا می کردند. 
و  تمامی ذيربطان مان  برای حفظ سالمتی  با شيوع ويروس کرونا  اما 
همچنين رعايت فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگيری از انتقال ويروس، 
ديری  شد.  متوقف  بيمارستان ها  برخی  در  محک  حضوری  فعاليت 
نگذشت تا زيرساخت های الزم برای خدمت رسانی مددکاران اجتماعی به 
صورت غيرحضوری فراهم شد. اين روزها مددکاران اجتماعی به صورت 
تلفنی با بيماران و خانواده هايشان در ارتباط اند و مشکالت مددکاری و 
روانشناختی آنها را مرتفع می کنند. محک تالش کرد تا در دوران کرونا 

توجه به ارتقای کيفيت زندگی قهرمانان کوچکمان کاهش نيابد.
بر همين اساس مددکاران اجتماعی با همراهی بيش از صد پزشک 
بيمارستان های  آنکولوژی کودک و همچنين کادر درمان در  خون و 
دولتی و دانشگاهی سراسر ايران و ارتباط مستمر با ايشان اين خدمت 
را به ثمر می رسانند. اين همراهان هميشگی )پزشکان و کادر درمان( 
تحت  تا  کرده  معرفی  محک  به  را  جديد  سرطان  به  مبتال  کودکان 
ارتباط  طريق  از  محک  مددکاران  گيرند.  قرار  مؤسسه  اين  حمايت 
تلفنی يا حضوری با خانواد ها نيازهای آنها را شناسايی و جهت رفع آن 
اقدام می کنند. هدف محک آن است که در هر شرايطی کيفيت ارائه 
خدمات حمايتی کاهش پيدا نکند. بنابراين با وجود ارتباط مستمر با 
خانواده ها، مددکاران در روزهای خاصی نيز در بيمارستان های تهران 
و شهرستان حضور می يابند تا در مواقع مورد نياز به صورت حضوری 
خدمات حمايتی مورد نياز کودک و خانواده را در اختيارشان قرار دهند.

همکاری محک با بيش از 100 پزشک خون و آنکولوژی كودک در سراسر كشور 

آمدند و نياز به استراحت دارند، در همين قسمت، چند تخت در نظر 
اين  در  از هم جدا شده اند،  ديوارهای کاذب  توسط  گرفته شده که 
اتاقک ها بيماران فضای خصوصی خودشان را دارند و تا زمان انجام 

مراحل پذيرش می توانند استراحت کنند.
همراهی  با  تا  است  شده  مستقر  خوشامد  اتاق  در  نيز  بازی  ميز 
در صف  که  کودکانی  در  اضطراب  ميزان  بيمار  با  ارتباط  داوطلبان 
انتظار پذيرش قرار دارند کمتر شود و با رغبت بيشتری ساير مراحل 

و  روانشناسان  فضا  اين  در  همچنين  بگذارند.  سر  پشت  را  درمان 
مددکاران اجتماعی همراه خانواده هايی می شوند که از ساير شهرها 

برای درمان فرزند خود به تهران آمده اند.
ميز  و  خوش آمدگويی  به  را  بيشتری  فضای  دارد  تصميم  محک 
و  فيلم ها  توليد  نزديک  آينده ای  در  دهد.  اختصاص  کودکان  بازی 
انيميشن های آموزشی برای پخش در تلويزيون اتاق خوش آمدگويی 

در دستور کار قرار دارد.

برای  آنها  آموزش  نيز  و  خانواده  و  کودک  روانی  شرايط  پيگيری 
حمايت از فرزندشان و مديريت ارتباط بيمار با ديگر اعضای خانواده 
باعث  اقدامات  اين   است. همه  مددکاری  واحد  اقدامات  ديگر  از  نيز 
می شود کودکان و خانواده هايشان با روحيه بيشتری به درمان بيماری 
سرطان ادامه دهند. الزم به ذکر است خدمات محک تنها به کودکانی 
که در بيمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان بستری هستند، تعلق 
ندارد. اين مؤسسه در کليه بيمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای 

بخش خون و آنکولوژی کودک سراسر کشور حضور دارد.
از همه پزشکان خون و آنکولوژی کودک در بيمارستان های سراسر 
کشور و ساير پزشکان و کادر درمان و شما که ارائه اين خدمات را با 

مهر خود ممکن می کنيد، سپاسگزاريم.



راه اندازی بخش ويروس شناسی در آزمايشگاه بيمارستان محک

آزمايشگاه محک 14 سال پيش همراه با تأسيس بيمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان راه اندازی شد و جزو معدود آزمايشگاه هايی است که 
اغلب آزمايش های تشخيصی سرطان را به صورت متمرکز ارائه می دهد. اين بخش به صورت مستمر فرآيندهای کنترل کيفی خود را ارتقا می دهد. 
بنابراين می توان گفت ميزان خطا در آزمايش های انجام شده تا حد زيادی پايين است. همچنين در سال های اخير با اينکه تحريم ها تهيه تجهيزات 
آزمايشگاهی و پزشکی را سخت کرده است، اما با کمک های نيکوکاران چند دستگاه نظير دستگاه سل کانتر هماتولوژی و دستگاه های مورد نياز 

آزمايش های ميکروبی به اين بخش اضافه شده است.
همچنين با شيوع ويروس کرونا و ضرورت حفظ سالمت فرزندان محک، بخش تشخيص کوويد به اين آزمايشگاه اضافه شد چرا که کودکان مبتال 
به سرطان به دليل ضعف سيستم ايمنی در معرض ابتال به بيماری کرونا قرار دارند. بنابراين تشخيص زودهنگام ابتالی آنها به تمامی بيماری های 
ويروسی اهميت ويژه ای دارد. اين آزمايشگاه امکان آزمايش PCR برای همه اعضای جامعه و تمام گروه های سنی وجود دارد. همچنين اين بخش 

محدود به تشخيص کوويد نيست، بلکه ظرفيت آن را دارد تا امکان تشخيص بيماری های ويروسی ديگر نيز به آن اضافه شود. 

نمونه برداری از مغز استخوان  و تزريق داخل نخاعی با بيهوشی

تزريق  و   )bone marrow( استخوان  مغز  از  نمونه برداری 
بيماری  درمان  و  تشخيص  در  مهم  مرحله  دو   )IT( نخاعی  داخل 
است.  همراه  زيادی  درد  با  مرحله  دو  اين  متاسفانه  است.  سرطان 
اين  تا  است  انديشيده  تمهيداتی  محک  بيمارستان   IT بخش  اما 
قسمت از درمان کودکان مبتال به سرطان با آسيب روحی و جسمی 
اقدامات فوق  انجام  به  از آن جمله می توان  انجام شود که  کمتری 
با بی هوشی، اشاره کرد. در اين صورت کودکان مبتال به سرطان و 
بيماری سخت  اين  با  اضطراب کمتری  و  نگرانی  با  خانواده هايشان 

مبارزه خواهند کرد.
هر دوی اين روش ها برای تشخيص اوليه سرطان و درمان آن در 
بيماری و ميزان پيشرفت آن  نوع  به  بنا  مراحل مختلف الزم است. 
ممکن است هر ماه يا هر سه ، انجام شود. در گذشته برای آنکه از درد 
اين دو مرحله کاسته شود، داروهای بی حسی موضعی برای کودکان 
متخصص  امکانات،  پيشرفت  با  اما  می شد  تجويز  سرطان  به  مبتال 
بی هوشی در اين بخش مشغول به کار شد تا در مرحله اول از درد 
درمان سرطان بکاهيم و در مرحله بعد فشار روحی و روانی کمتری 

به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هايشان تحميل شود.

پرونده 18



19 پرونده
تأمين هزينه دارو برای تمامی كودكان مبتال به سرطان

مؤسسه محک با اتکا به حمايت و کمک های ارزشمند اعضای خانواده 
بزرگ خود با وجود آنکه مأموريتش تأمين هزينه داروی کودکان مبتال 
به سرطان در سراسر ايران بر مبنای داروهای موجود در کشور و نه 
تأمين و واردات داروست، اما همواره تا سرحد توان تالش کرده است به 
تأمين برخی داروهای ناياب با هر قيمت و از هر طريق قانونی بپردازد. 
اين مؤسسه واردکننده يا تأمين کننده دارو نيست و همچنين داروهايی 
موجود در کانال های آزاد را تأئيد نمی کند. چرا که طبق قانون وزارت 
بهداشت تمام داروخانه ها موظف اند که دارو را از مجاری قانونی تهيه 
کنند. به عالوه داروهای موجود در کانال های غيررسمی اغلب دارای 
بنابراين  هستند.  نگهداری  شرايط  رعايت  عدم  جمله  از  مشکالتی 

تضمينی برای سالمت اين داروها وجود ندارد.
داروخانه محک از زمان تأسيس بيمارستان فوق تخصصی سرطان 
کودکان، يعنی سال 1386، آغاز به کار کرد. اين بخش در ابتدا تنها 
در بخش های  بستری  به سرطان  مبتال  نياز کودکان  مورد  داروهای 
راهبردی  برنامه  تدوين  با  اما  می کرد.  تهيه  را  محک  بيمارستان 
1400-1395 که هدف آن يکپارچه سازی و توزيع عادالنه خدمات 
و  تهيه  است،  به سرطان  مبتال  کودکان  همه  به  درمانی  و  حمايتی 
قهرمانان کوچکی که مراحل  تمامی  نياز  داروهای مورد  برخی  ارائه 

دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بيمارستان های  از  يکی  در  را  درمان شان 
بخش خون و آنکولوژی اطفال در نقاط مختلف کشورمان پشت سر 

می گذارند، در دستور کار اين داروخانه قرار گرفت. 
محک ميان بيماران بستری در تهران و ساير شهرستان های مختلف 
کشور از جهت تأمين دارو، هيچ تفاوتی قائل نيست و نسبت به درمان 
احساس  کشور  مختلف  نقاط  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  تمامی 
از  اينکه کمبودهای دارويی روز متأثر  به  با توجه  مسئوليت می کند. 
به  شروع  توان  حد  در  محک  است،  داشته  افزايش  تحريم ها  شرايط 
جستجوی داروهای مورد نياز می کند. الزم به ذکر است فعاليت داروخانه 
بيمارستان محک هم مانند ساير مراکز درمانی تحت تأثير تحريم ها، 
افزايش قيمت دارو و عدم دسترسی به برخی از داروها برای درمان انواع 
سرطان های کودکان قرار دارد. البته گاهی تمامی نيکوکاران در سراسر 
جهان دست در دست هم می دهند تا اقالم دارويی ناياب و کمياب در 
کشورمان به محک ارسال شود. اما دريافت اين داروها يک اقدام قابل 
پيش بينی و برنامه ريزی شده نيست. دارو هر زمان که به دست محک 
برسد به صورت يکپارچه و مساوی ميان کودکان مبتال به سرطان در 
سراسر ايران توزيع می شود؛ کودکانی که نسخه دارند و تاريخ تزريق 

داروی شان نزديک است در اولويت قرار می گيرند.



يک ميان وعده سالم و مقوي

آشپزی در روزهای فاصله گذاری اجتماعی

با چند ماده اوليه خيلی ساده می توانيد يک ميان وعده خوشمزه برای 
خودتان و فرزندتان درست کنيد؛ نان تست موزی. شما می توانيد اين 
ميان وعده را به همراه فرزندتان آماده کنيد و لحظات خاطره انگيزی از 
آشپزی دو نفره بسازيد. با ما همراه باشيد و اين دستور غذايی که توسط 

کارشناس واحد تغذيه محک آماده شده را درست کنيد.

مواد اوليه
  تخم مرغ: ۲ عدد

 شير: نصف فنجان
 موز: 1 عدد

 نان تست: ۲ تا 3 عدد
 روغن: 3 قاشق غذاخوري

 کنجد )به دلخواه(: 1 قاشق غذاخوري

طرز تهيه: 
تخم مرغ ها را هم بزنيد. سپس شير و موز را به آن اضافه کنيد و 
کم عمق  ظرف  در  را  آمده  دست  به  مخلوط  کنيد.  مخلوط  حسابي 
بريزيد، هر نان تست را به ۲ تا 3 قسمت تقسيم کنيد، در همين حال 

کف ماهيتابه را چرب کنيد و اجازه دهيد با شعله ماليم داغ شود. 
هر قطعه نان تست را در مخلوط آماده فرو کنيد و وقتي حسابي 
آغشته شد، آن را ماهيتابه داغ قرار دهيد. اين کار را تا قطعه آخر 
ادامه دهيد. هر وقت يک طرف نان تست طاليي شد، آنها برگردانيد. 
در انتها تست هاي موزي آماده را در ظرف بچينيد و روي آن کنجد 

بپاشيد تا ارزش غذاييش افزايش يابد.
نوش جان
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خاطرات پرسنل

رنگين ترين سفال های عمرم:
پنج شنبه  روز  رو  بودند.  و  بی رنگ  اول  اين سفال های رنگ شده، 
سفال ها را به او دادم و گفتم »من تا شنبه بيمارستان نيستم و ممکنه 
حوصله ات َسر بره، اگه دوست داشتی اين رنگ و اينم قلم  مو، بشين 
و با مامان مهربونت رنگشون کن« از دور برای هم دست تکان داديم 

و من از اتاق بيرون رفتم.
شنبه نرسيده بود که روی پيام رسان اجتماعی  کاری ام که هميشه 
برايش شعر و قصه و آموزش کاردستی می فرستم، يک عکس فرستاد 
و از من پرسيد »اشکال ندارد امروز که شما نيستين من اينا رو بدم 

به پرستارهای بخش؟«
اصال انتظار ديدن چنين اثری را نداشتم. بی شک کوچولوی نازنين 
ما اين همه ذوق را از مادر هنرمندش وام گرفته است. اين همه نقش ، 
می خواست  دلم  محدود؟  رنگ  چند   همون  با  فقط  رنگ ،  همه  اين 
بهش بگويم »آخه بچه جون تو اين همه رنگ رو از کجا بلدی؟ اين 
همه قدرت و عشق رو از کجا مياری؟« اميدوارم دنيای کودکانه ات 

مثل همين سفال ها پر از نقش و رنگ شود.

عشق چه كاری با فاصله دارد؟

آن سوی پنجره:
به اتاقم آمد و گفت »می شه بيام اينجا و از پشت پنجره خواهرهام 
رو ببينم؟ آخه پنجره اتاق خودم سمت خيابون نيست.« رفتم کنار 
دارن  سفيد  پرايد  يه  »با  گفت  کجان؟«  »خواهرات  گفتم  و  پنجره 
ميان. کم کم می رسن« و صورتش را به شيشه چسباند. انقدر هيجان 
طرف  آن  از  هم  من  شدم  متوجه  آمدم  خودم  به  وقتی  که  داشت 
صندلی صورتم را به پنجره چسباندم و با رسيدن يک پرايد سفيد به 

پيچ خيابون هورا می کشم.
بله، امروز برای ديدن دو خواهر مهربان، يک دخترخاله عزيز و يکی 
شيشه،  پشت  و  »دور«  از  که  دنيا  خاله های  دوست داشتنی ترين  از 
تصويری از چهره شان ديده  نمی شد کلی ذوق کردم. اگر صدای پسر 
هفت ساله نازنين ما به آنها می رسيد، قشنگ ترين جمله های دنيا را 
می شنيدن که »دوستتون دارم، دلم براتون تنگ شده، بوووس، زود 

مياااام.«
شيشه  به  را  صورتش  که  همانطور  رفتند،  مالقات کننده ها  وقتی 
چسبانده بود، نفسی عميق کشيد و گفت »باالخره بعد از بيست روز 
از »نزديک« ديدمشون. چه دلم خوشحاله!« و بعد خيلی جدی ادامه 
از  با هم حرف ميزنيما، ولی  بار  داد که »البته تصويری روزی چند 

»نزديک« ديدنشون طور ديگه ای می چسبه.«
از پنجره به وسط بلوار نگاه کردم، جايی که مالقات کننده ها تا چند 
دقيقه پيش ايستاده بودن و من فکر می کردم چه حيف که به خاطر 
اما آن  اين همه دورند.  بيايند و  بيمارستان  کرونا، نمی توانند داخل 
چيزی که از نگاه من »دور« بود و ديدن و ديداری بی کيفيت، برای 
تماس های  درشت  از صورت های  نزديک تر  خيلی  بود،  »نزديک«  او 

تصويری.
»نزديک« امروز براِی من معناِی ديگه ای پيدا کرد؛ معنايی که واژه 

و جمله مناسبی برای توصيفش جز عشق پيدا نمی کنم.
مرجان وثوقی نيا؛ كارشناس روانشناسی محک 



خاطرات كودكان بهبوديافته

با تشويق پرفسور وثوق، درسم را در دوران درمان ادامه دادم

کالس اول دبستان بودم. يادم هست يک روز پس از کالس ورزش 
پای چپم درد گرفت. چند روِز اول خانواده فکر می کردند در ورزش 
صدمه ديدم اما يک هفته بعد پای راستم هم درد گرفت. رنگ صورتم 
تا به  باعث شد  زرد شده بود و مدام عرق می کردم. همين نشانه ها 
پزشک مراجعه کنيم. در همان روز، تشخيص اوليه ابتالی من به يک 
آزمايش ها، سرطان  دريافت جواب  از  داده شد. پس  بيماری سخت 
خون تشخيص داده شد. بدون هيچ تعللی به بيمارستان افضلی پور 

کرمان مراجعه کرديم. 
به  آنها  می شد.  ديده  وضوح  به  مادرم  و  پدر  رفتار  در  آشفتگی 
بخش  داوطلب  فهميدم  بعدها  که  خانمی  و  داشتند  نياز  راهنمايی 
انجام دهند.  کارهايی  بايد چه  آنها گفت  به  است،  مددکاری محک 
آنجا بود که محک به ما معرفی شد و چون بيماری ام پيشرفت کرده 
بود و درمان آن نيازمند تجهيزاتی بود که آن زمان در بيمارستان های 

استان کرمان وجود نداشت، عازم تهران شديم و مستقيم به بيمارستان 
به  شد.  شروع  بيمارستان  اين  در  سرعت  به  درمانم  آمديم.  محک 
خاطر اينکه راه مان دور بود و روزهای اول بايد مرتب به بيمارستان 
مراجعه می کرديم من و مادرم در اقامتگاه محک ساکن شديم و ديگر 

دغدغه ای برای رفت و آمد به بيمارستان نداشتيم.
سؤال  زياد  آن  درباره  و  چيست  بيماری  اين  نمی دانستم  من 
بخش های  به  مراجعه  بار  چندين  از  پس  همين  برای  می پرسيدم. 
بستری موضوع ابتاليم به سرطان توسط کادر درمان و روانشناسان، با 
من در ميان گذاشته شد. تالش روانشناسان محک سبب شد از همان 
ابتدا با اين بيماری کنار بيايم و فهميدم اگر درمان ادامه يابد حتما 
بهبود خواهم يافت. پزشکم در آن روزها زنده ياد پرفسور وثوق بود. 
من با ايشان ارتباط زيادی برقرار کردم. او هميشه با همه بيمارانش 
احساس  می شديم  هم کالم  او  با  وقتی  خانواده ام  و  من  بود.  مهربان 
آرامش می کرديم، او به ما روحيه زيادی می داد. با تشويق پروفسور 
از  هم  مادرم  نيفتاد.  عقب  تحصيلم  درمان،  دوران  در  که  بود  وثوق 
در  خودش  را  درس ها  بود.  کرده  مدرسه صحبت  با  اول  روز  همان 
بيمارستان با من کار می کرد تا در پايان سال تحصيلی بتوانم امتحان 
بدهم. يادم هست حروف الفبا را در بيمارستان آموختم و توانستم نام 
»محک« را بنويسم. روی تخت بيمارستان امال زياد نوشتم و درس 

خواندم تا از همسن و ساالنم عقب نمانم.
تالش هايم باعث شد تا اکنون دانشجوی رشته علوم مهندسی دامی 
دانشگاه شهيد باهنر کرمان باشم. هر از گاهی برای انجام آزمايش های 
همه  گوش  به  را  صدايم  می خواهم  و  می زنم  سر  محک  به  دوره ای 
کودکان مبتال به سرطان برسانم که بدانند نگرانی، اضطراب و استرس 
در مسير مواجهه با اين بيماری وجود دارد اما اين بيماری آنقدرها 
هم سرسخت نيست. طاقت بياوريد، اين روزها خيلی زود می گذرند و 

جای شان را به روزهای خوب می دهند.

»پدرام« فرزند 18 ساله محک از استان كرمان
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جگرگوشه های محک در سراسر ايران، روزتان مبارک

محک در تقويم تاريخ

قدرشناسی  و  احترام  در  آنها  به  واکنش  و  مناسبت های  به  توجه 
ذيربطان مختلف محک از جمله اقداماتی است که اين مؤسسه همواره 
به آن توجه دارد و تالش می کند تا از طريق آن، پيام خود را به همه 
که  است  روزی  کودک،  جهانی  روز  ميان  اين  در  برساند؛  مخاطبان 
به اصلی ترين ذيربط محک که همان کودک مبتال به سرطان است 
اختصاص دارد. محک حتی با وجود شرايط کرونا تالش می کند تا اين 
روز را برای فرزندانش متفاوت سازد که خبر مرتبط با آن در اخبار اين 
شماره از خبرنامه درج شده است. توجه به اين روز از همان نخستين  
سال های شکل گيری محک نيز وجود داشته تا جايی که در خبرنامه 

پاييز 75 محک به مناسبت روز جهانی کودک می خوانيم:
»روز 16 مهر ماه مصادف است با روز جهانی کودک که همه ساله 
باالخص  کودکان،  مسائل  به  عمومی  اذهان  و  ديدگاه ها  جلب  جهت 

کودکانی که نياز به حمايت بيشتر دارند، تعيين گرديده است. 
در دنيای امروز، عليرغم وجود تالش هايی برای حفظ و صيانت حقوق 
کودکان، هر ساله ميليون ها کودک قربانی تبعيض ها، ستيزه جويی های 
بهداشت  و عدم  بيماری  اجتماعی،  ناهنجاری های  قومی، خشونت ها، 
بتوان  آنکه  بر  مشروط  کودک  جهانی  روز  اعالم  می گردند.  تغذيه  و 
نقطه نظرهای جامعه جهانی را به معضالت کودکان جلب نمود، حائز 
اهميت بوده و فرصت مناسبی است جهت شناخت و بازنگری عميق 
نيازها و احتياجات ايشان و آشنايی با استعدادها، احساسات، تخيالت و 
موجوديت کودکان که بيش از نيمی جمعيت جهان را تشکيل می دهند 
و ملل اند که در  اقوام  ارزش در ميان  با  ترديد، سرمايه هايی  بدون  و 
دراز مدت، جوامع خود را دچار تحول می نمايند و لزوم مراقبت های 
خاص از آنها وبرقراری روابط منطقی با ايشان در محيط خانه و اجتماع 

می بايست مورد حمايت تمامی آحاد و اقشار جامعه قرار گيرد. 
مؤسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان، ضمن بزرگداشت 
روز جهانی کودک و آرزوی سالمتی و شادابی برای تمامی کودکان اين 
مرز و بوم اميدوار است اين عزيزان بيش از پيش از تمامی امکانات رشد 
و بهداشت در کشور برخوردار بوده و جهت حفظ صيانت آنان توجه به 

25 همراه با محک

مسائل زيست محيطی، تعليم و تربيت، تغذيه، آموزش خانواده و حقوقی 
و اجتماعی کودکان در رأس برنامه های رشد و توسعه قرار گيرد.«

پيامی که امسال بدين شکل کامل شد که: »محک؛ مؤسسه خيريه 
حمايت از کودکان مبتال به سرطان. واژه کودک در عنوان مؤسسه محک 
به يک معيار عددی اشاره می کند. بيماران مبتال به سرطان اگر زمان ابتال 
به سرطان سنشان کمتر از 16 سال باشد تا هميشه تحت حمايت محک 
قرار می گيرند. ولی کودکی فقط يک عدد نيست. کودکی يک »کيفيت« 
است. روند درمان بيماری سرطان مسيری پرچالش و زمان بر است. اين 
موضوع می تواند کيفيت کودکی را تهديد کند. در محک می کوشيم از 
اين »کيفيت« محافظت کنيم تا هيچ کودکی، کودکی نکرده پا به دنيای 
بزرگسالی نگذارد. روز جهانی کودک بر تمام کودکان محک و بزرگساالنی 

که در حفظ کودکِی کودکان می کوشند مبارک باد.«
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از نحوه حمايت از كودكان مبتال به سرطان تا دريافت و تحويل قلک در شهرستان ها

همراهان گرانقدر محک، از اينکه دغدغه حمايت از کودکان مبتال 
به سرطان داريد و سؤاالت خود را با ما در ميان می گذاريد از شما 
صميمانه سپاسگزاريم. شما می توانيد از طريق تماس با شماره -0۲1

پرتکرارترين  از  برخی  ادامه  در  بپرسيد.  را  ۲3501180 سؤال خود 
فرزندان  شما  همراهی  از  ديگر  بار  داده ايم.  پاسخ  را   شما  سؤاالت 

محک سپاسگزاريم و قدردان مهرتان هستيم. تنتان سالمت.

چگونه به گزارش های مالی محک دسترسی داشته باشم؟
محک در طول فعاليت خود با تکيه بر دو اصل شفافيت و پاسخگويی 
مؤسسه  ياوران  برابر  در  خود  تعهدات  اصلی ترين  از  يکی  را  آن  که 
می داند، توانسته همواره تصوير روشنی از فعاليت های خود ارائه دهد. 
از آنجا که حمايت همه جانبه اين مؤسسه مردم نهاد از کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده های آنها با تکيه بر جلب مشارکت های مردمی 
جزئيات  و  نحوه  از  مردم  اقشار  همه  آگاهی  لزوم  می پذيرد،   صورت 
انتشار صورت های  امر توسط  اين  و  تاکيد است  مالی مورد  عملکرد 
سايت  به  مراجعه  با  می توانيد  شما  می پذيرد.  صورت  سازمان  مالی 
کليد  عملکرد«،  »گزارش  کليد  محک«،  با  »آشنايی  کليد  محک، 
»صورت های مالی و گزارش های حسابرسی«، گزارش عملکرد محک 

را مطالعه بفرماييد. 

چگونه می شود وارد پروفايل كاربری شد؟
شما می توانيد به منظور سهولت در پرداخت و مشاهده پرداخت های 
خود در سايت محک، حساب کاربری ايجاد کنيد. برای اين منظور 
و  نام  اطالعات  نام« سايت محک،  به قسمت »ورود/ثبت  مراجعه  با 
نام خانوادگی و شماره موبايل خود را در فرم ثبت نام تکميل و وارد 
حساب کاربری خود شويد. الزم به ذکر است کمک های گذشته در 
قابل مشاهده نيست و فقط پرداخت های جديد که  حساب کاربری 

پس از ورود به حساب کاربری انجام شود قابل مشاهده است.

استخدام در محک چگونه است؟
نشانی به  محک  انسانی  منابع  واحد  به  را  خود  رزومه  لطفا 

hr@mahak�charity.org ايميل کنيد. همچنين برای کسب 
اطالعات بيشتر می توانيد همه روزه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 
انسانی محک،  منابع  واحد  تلفن 0۲1۲3501893  شماره  با   14 تا 

تماس بگيريد.

مؤسسه  از  و  آمد  محک  كودكان  مالقات  به  می توان  آيا 
بازديد كرد؟

سيستم  بودن  پايين  دليل  به  محک  کودکان  با  مستقيم  ارتباط 
ايمنی آنها، حفظ کرامت انسانی و حريم شخصی خانواده ها امکان پذير 
نيست. همچنين به دليل شيوع ويروس کرونا و ضرورت کاهش رفت 
و آمد به بيمارستان بازديد از محک ميسر نيست. اميدواريم پس از 
به  بازديد  امکان  اجتماعی  فاصله گذاری  اتمام  و  عادی شدن شرايط 
منظور آشنايی با فعاليت های محک برای نيکوکاران همچون گذشته 

فراهم شود و شما را زير سقف محک ببينيم.

آيا محک برای كودكان درخت آرزوها دارد؟
از  بيش  به  خدمات  توزيع  در  عدالت  بر  محک  که  آنجايی  از 
مسير  اين  در  و  است  معتقد  خود  درمان  تحت  کودک  هزار   ۲0
پيش می رود، به توصيه روانشناسان درخت آرزوها در محک وجود 
ندارند  شدن  برآورده  امکان  کودکان  آرزوهای  همه  که  چرا  ندارد. 
آرزوی  بزرگ ترين  بگذارد.  تأثير  کودکان  روحيه  در  است  ممکن  و 
اعضای خانواده بزرگ محک سالمتی همه کودکان مبتال به سرطان 
ياوران عزيزمان، همراه  مهر  با  داريم در محک  ما تالش  است، که 

فرزندانمان در اين مسير باشيم. 

چگونه می توانم در محک فعاليت داوطلبانه داشته باشم؟
تمامی افراد باالی 18 سال می توانند در محک به فعاليت داوطلبانه 
بپردازند و وقت، تجربه، دانش و تخصص ارزشمند خود را به کودکان 
مبتال به سرطان هديه کنند. شما می توانيد از شنبه تا پنج شنبه از 
ساعت 8 تا 14 با شماره ۲3501945 و ۲3501946 تماس گرفته تا 

با شرايط واحد داوطلبان بيشتر آشنا شويد.
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