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1پيام بنيانگذار
در سال 1401 نيز دلگرم به وجودتان هستيم 

در وطن ما ایران هیچ کودکی به خاطر فقر، از سرطان فوت نخواهد کرد.
آیا این یک شعار بلندپروازانه است؟ آری تا زمانی که شعار باشد بس بلندپروازانه است. 

مژده آنکه امروز این یک شعار بلندپروازانه یا آرزویی دوردست نیست؛ این، یک واقعیت است، یک دستاورد است.
اکنون ما ایرانیان می توانیم بگوییم در خاک وطنمان، از ارس گرفته تا خلیج همیشه فارس، از محله و روستا گرفته تا شهر و جزیره، اگر بیماری 
کودکی، سرطان تشخیص داده شود، محک در کنارشان حضور دارد چرا که همه راه های ارائه خدمات در مسیر درمان و حمایت کودکان مبتال 
به سرطان در سراسر ایران، به محک ختم می شود. همین جاست که توان مالی والدین دیگر دغدغه ای برای آنها در مسیر درمان نیست و بودن 
یا نبودن فرزند دلبندشان به مسائل مادی پیوند نخواهد خورد. در این لحظه )لحظه تشخیص سرطان برای یک کودک(، محک است که به یمن 
حمایت های سخاوتمندانه شما یاران و یاوران خود، پای به میدان می گذارد. هرچند این روزها با توجه به شرایط اقتصادی، هزینه درمان قهرمانان 

کوچکمان بیش از پیش شده است اما مهر نیکوکاران ایرانی تداوم دارد تا هرچه ناممکن است ممکن شود.
و  در سراسر کشور  آن  عادالنه  توزیع  و  یکپارچه سازی خدمات حمایتی  دوراندیش خود،  نگاه  با  مدیریت سیستم محور محک  راستا  این  در 
همچنین توانمندسازی خیریه های محلی را در برنامه استراتژیک 5 ساله ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ هدف قرار داده است. اکنون، با پایان مدت زمان اجرای 
این استراتژی و در سی امین سال فعالیت محک، فرزندانمان در بیش از ۴۰ بیمارستان دولتی و دانشگاهی در سراسر ایران به اتکای حمایت شما 

نیکوکاران، در مسیر درمان خود تحت حمایت محک  قرار گرفته اند و در این مسیر هرگز تنها نیستند. 
همچنین محک برنامه ریزی گسترده ای برای توانمندسازی خیریه های محلی که چند سال پس از تأسیس این مؤسسه تقریباً در همه مراکز 
استان ها توسط خیرین محلی تأسیس شده بودند را پیش بینی کرده بود که متأسفانه با شیوع ویروس کرونا و آثار و عوارض آن در حال حاضر 
تنها در سه شهر مشهد، اصفهان و تبریز به نتایج نسبی رسیده است؛ هرچند که حتی در این سه شهر نیز بعضی از هزینه های درمانی و حمایتی 

همچنان توسط محک پرداخت می شود.
امید داریم با رشد خیریه های محلی بسیاری از مشکالت کودکان و خانواده های آنها که منبعث از بُعد مسافت، گرما، سرما، جدایی و دوری 
اعضای خانواده از یکدیگر، و تفاوت های گویش و آیین های قومی و غیره است و در طول اقامت در تهران یا شهرهای بزرگ رخ می نماید، به حداقل 
برسد. واضح است که در این مسیِر سخت و طوالنی راه به جایی نخواهیم برد مگر آنکه همراهی، همدلی، اعتماد متقابل، میل به تبادل تجربیات 

و احتراز از مطالبه گری های فرساینده و  یا موازی کاری، زمینه های مناسب را برای این حرکت ملی فراهم آورد.
امیدواریم همراه هم با توانی بیشتر دست به کار شویم و پروژه توانمندسازی همه نهادهایی که هدف مشترک با مأموریت محک و اعتقاد به پنج 
ارزش بنیادین این مؤسسه که همانا شفافیت، پاسخگویی، زیبایی شناسی، قدرشناسی و تکریم منابع انسانی را دارند ادامه دهیم تا از این طریق 

حمایت را تا به آنجا که سطح استانداردهای درمانی و مدیریتی محک که مبتنی بر استانداردهای بین المللی است برسانیم.
اکنون همگی، دست به دامن خالق عشق در دل انسان ها هستیم تا هرچه زودتر ویروس کرونا، این بالی ویرانگر، از سر بشریت زایل گردد. به 

امید آنکه سال ۱۴۰۱ را به دور از روزهای شیوع ویروس کرونا  و در سالمتی سپری کنیم.
دلگرم به وجودتان و قدردان مهرتان هستیم.

سعیده قدس
بنیانگذار



خبر 2

بخش های  در  حضور  ممنوعیت  و  کرونا  شیوع  سال  دو  از  پس 
بیمارستانی برای حفظ سالمتی کودکانمان، به واسطه تغییر شرایط 
شیوع کرونا در تمام شهرها، برای اولین بار دلقک ها به محک آمدند 
تا قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان را مهمان شادی و جشن کنند. 
دو دلقک که از داوطلبان محک بوده و پس از اطمینان از منفی 
بودن تست PCR در بخش حاضر شدند، با لباس های رنگی و بینی 
قرمز خود، باعث شادی و خنده قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان 
شدند. امیدواریم با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، 
سالمت  و  امنیت  اولویت  ضمن  تا   یابد  بهبود  دوباره  کرونا  شرایط 
فرزندانمان و همگان، چنین اقدامات داوطلبانه ای در محک ادامه یابد. 
با حضور دلقک ها زیر سقف محک، دل همه بعد از مدت ها به خاطر 

روز خوبی که برای کودکان رقم خورد، شاد شد. 

دلقک ها پس از دو سال به محک آمدند



3خبر
حضور سه روزه مركز پذيره نويسی سلول های بنيادی خون ساز محک در استان گيالن

مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک بار دیگر از 
۱۰ تا ۱۳ آذر ماه به گیالن رفت تا مردم این استان بتوانند اطالعات 

ژنتیکی خود را در بانک HLA محک ثبت کنند.
استان  در  هم وطنان مان  از  نفر   ۱۳۰۰ از  بیش  بی نظیر  استقبال 
به  پیوستن  و  خون  نمونه  اهدای  منظور  به  گذشته  ماه  در  گیالن 
پویش ملی »هم خون«، موجب شد این مرکز برای دومین بار از ۱۰ 

تا ۱۳ آذر در پژوهشکده گیالن شناسی حضور یابد.

از  یکی  مختلف  قومیت   های  و  نژاد ها  از  افراد  اطالعات  ثبت 
چالش های مهم در مراکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز 
است. چرا که افراد از هر نژادی که باشند برای یافتن نمونه  سازگار 
در بین نیاهای خود شانس بیشتری خواهند داشت. به همین دلیل 
مراکز  و   HLA بانک   در  بیشتری  افراد  ژنتیکی  اطالعات  چه  هر 
بیشتری  پیوند  به  نیازمند  بیماران  باشد،  شده  ثبت  پذیره نویسی 

درمان خواهند شد.

برگزاری هفتمين مسابقه ساالنه اسکی خيريه به ميزبانی اتاق بازرگانی ايران و سوئيس به نفع محک

بازرگانی  اتاق  میزبانی  به  خیریه  اسکی  ساالنه  مسابقه  هفتمین 
ایران و سوئیس در آخرین روز بهمن ماه در پیست اسکی دربندسر 
درمان  و  دارو  هزینه  تأمین  به  مسابقه  این  عواید  و  برگزار  تهران 

کودکان مبتال به سرطان به محک اهدا شد.
با  رویداد ورزشی  این  برگزاری  با  ایران و سوئیس  بازرگانی  اتاق 
کمپین ساالنه روز جهانی سرطان محک با شعار کاستن از فاصله های 
درمانی و پر کردن این فواصل همراه شد. هدف این کمپین دسترسی 
عادالنه همه کودکان مبتال به سرطان به خدمات تشخیصی، درمانی 
و حمایتی است. این مسابقه در دو رده سنی کودکان و بزرگساالن با 
حضور ۶7 ورزشکار انجام شد. مسابقات در رشته مارپیچ بزرگ انجام 
شد و پارمیس فانی منش، هانا فرشچی و دنیا نظام مافی برندگان آن 
رحیمی  علیرضا  و  آواین  برنا  اسالمیه،  آتیال  و   دختران  گروه  در 
آلما  بانوان   گروه  در  همچنین  بودند.  پسران  گروه  در  برندگان 
آیینه ساز، ساناز الوندی و یاسمن شیرازی مقام های و در گروه آقایان، 
شدند. برنده  اخوان  پدرام  و  بیهقی  ساسان  ذوالفقاری،   محمدقلی 

اتاق ایران و سوئیس همواره در تالش است تا در راستای مسئولیت 
کند.  حمایت  به سرطان حمایت  مبتال  کودکان  از  اجتماعی خود 
از برگزاری تنها کنفرانس مطبوعاتی »اشنایدر امان« رئیس جمهور 
وقت سوئیس در محک، همراهی در برگزاری کنگره های بین المللی 
از  فرهنگی،  و  اجتماعی  رویدادهای  سایر  و  اجتماعی  مسئولیت 

کوچک  قهرمانان  از  حمایت  در  اتاق  این  که  است  اقداماتی  جمله 
محک انجام داده است.



 پنل سرطان كودكان در همايش ساالنه كلينيکال آنکولوژی به همت محک برگزار شد

برای نخستین بار پنل مربوط به سرطان کودکان به عنوان یکی از پانل های 
اصلی ششمین کنگره بین المللی و شانزدهمین همایش ساالنه کلینیکال 
آنکولوژی در ایران به پیشنهاد و همت تیم رادیوآنکولوژی بیمارستان 
شد.  برگزار  بین المللی  و  داخلی  برجسته  اساتید  حضور  با  و   محک 
سازمان  دید  از  کودکان  سرطان های  به  »رویکرد  که  پانل  این  در 
وضعیت  برای  گرفته  صورت  اقدامات  داشت،  نام  جهانی«  بهداشت 
تا  تصویربرداری  زمان  از  مدولوپالستوم  به  مبتال  کودک  یک 
پانل،  این  گرداننده  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  درمان  و  تشخیص 
بود.  محک  پزشکان  از  یکی  و  رادیوآنکولوژیست  معینی،  بهار  دکتر 
دکتر  رادیوآنکولوژیست،  یگانه،  حساس  شقایق  دکتر  همچنین 
پاتولوژیست،  صادقی پور،  علیرضا  دکتر  رادیولوژیست،  نیری،  هلن 
دکتر  و  اطفال،  آنکولوژی  و  خون  متخصص  تسبیحی،  ماندانا  دکتر 
 زهره حبیبی، جراح مغز و اعصاب اطفال سخنرانان این پانل بودند.

سرطان  در  درصد   60 تا  بهبودی  نرخ  افزايش  برای  تالش 
كودكان تا سال 2030

دکتر قالیبافیان مسئول واحد رادیوتراپی بیمارستان فوق تخصصی 
محک پیش از برگزاری این پانل، برنامه بین المللی )GICC( با هدف 
افزایش نرخ بهبودی تا ۶۰ درصد در سرطان کودکان تا سال 2۰۳۰ 
که توسط WHO اجرا می شود را معرفی کرد. وی در این سخنرانی با 
اشاره به آنکه هشتاد درصد از مبتالیان به سرطان  کودک در کشورهای 
در حال توسعه زندگی می کنند گفت: »با وجود میزان باالی ابتالی 
کودکان به سرطان در کشورهای در حال توسعه، پیش آگاهی مربوط 
به این نوع سرطان در ایران بسیار کم است. لذا با توجه به افزایش 
نرخ ابتال به سرطان در کودکان، سرمایه گذاری روی پیش آگاهی در 
کشورهای در حال توسعه نسبت به هزینه های صورت گرفته بسیار 

اثرگذارتر است.« 
وی به اقدامات صورت گرفته در برنامه )GICC( در سه سال گذشته 
در زمینه سرطان کودکان اشاره کرد و پروژه وزارت بهداشت در خصوص 
از شش  به عنوان یکی  را  برنامه ملی کنترل سرطان کودکان  تدوین 
پروژه پذیرفته شده از سوی )WHO( تشریح کرد و افزود: »اصول برنامه 
)GICC( شامل تشریح رویکردها برای ارزیابی وضعیت کنونی کشورها و 
یا مناطق، راه اندازی یک برنامه عملی، اجرا و نظارت بر پیشرفت است. این 
رویکرد، شامل ابزار، استانداردها و حمایت های مخصوص به خود است که 

در اصطالح به عنوان  Cure All شناخته می شود.«

محک كودكان  به  حمايتی  و  درمانی  خدمات  بروزترين   ارائه 
این کنگره با تأیید و حمایت انجمن های اروپایی رادیوتراپی آنکولوژی 
)ESTRO( و مدیکال آنکولوژی )ESMO(، توسط انجمن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران در هتل المپیک برگزار شد و همانند سال های گذشته 
به بیان پیشرفت ها و مستندات علمی در حوزه پیشگیری، تشخیص 
و درمان سرطان های مختلف پرداخت.  محک با هدف فراگیری و به 
برنامه های  در  می کند  سعی  همواره  تجربه  و  دانش  اشتراک گذاری 
و  درمانی  خدمات  بروزترین  تا  کند  شرکت  بین المللی  و  تخصصی 

حمایتی را به کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران ارائه دهد.
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دفاتر جلب مشارکت های مردمی به منظور ایجاد سهولت و سرعت 
نمایندگان جلب مشارکت  یاوران، در تهران پراکنده شده است.  برای 
در این دفاتر با معرفی دقیق فعالیت ها، اطالع رسانی در خصوص انواع 
روش های کمک های مردمی، و ارائه خدمات مربوط به دریافت کمک ها 
تالش می کنند تا کمک های انسان دوستانه نیکوکاران را به محک برسانند.

نیکوکاران هم می توانند در این دفاتر مبالغ اهدایی خود را جهت 
پرداخت  غیره  و  درمانیاری، عضویت  پزشکی،  تجهیزات  دارو،  خرید 
کنند. در دفاتر محک عالوه بر دریافت حمایت های نقدی، قلک و یا 
محصوالت هنری هم ارائه می شود. همچنین از آنجایی که در محک 
اهدای هدیه به کودکان به صورت شخصی انجام نمی شود، تمام هدایا 
به  بخش خدمات حمایتی  از طریق  تا  می شود  ارائه  دفاتر جلب  به 
کودکان وخانواده های ایشان اهدا  شود. در حال حاضر محک 25 دفتر 

غيبی،  ميدان شهيد  نماز،  ميدان  از  بعد  پيشخوان شهرری:   
سالن اصلی ميدان ميوه و تره بار شهيد غيبی

جنب  آزادگان،  دشت  خيابان  بهمن،  ميدان  بهمن:  باجه 
فرهنگسرای بهمن، ميدان ميوه و تره بار بهمن 

و باجه جلب مشارکت در تهران و کرج دارد که آدرس و شماره تماس 
آنها در انتهای همین خبرنامه آمده است. 

در این شماره از خبرنامه با دفاتر جنوب تهران آشنا می شویم.
محک یک باجه در میدان بهمن و یک پیشخوان در سالن اصلی 
میدان میوه و تره بار شهید غیبی شهرری دارد. این دو فضا قرار است 
تا آخر سال با همراهی نیکوکاران محک هزینه مربوط به دارو و درمان 
کنند؛  تأمین  را  درمان محک  تحت  کودک  هزار  از 2۰  کودک   ۱۰

مبلغی حدود ۱8۰ میلیون تومان.
بنابراین اگر منزل یا محل کار شما نزدیک این دفاتر است، می توانید 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به آنها سر بزنید و محک را در رساندن 

فرزندانش به سالمتی همراهی کنید؛ منتظرتان هستیم. 
* با توجه به شرایط شیوع کرونا، شما عزیزان می توانید کمک های 
که  برسانید  محک  فرزندان  به  آنالین  روش های  طریق  از  را  خود 

توضیحات مرتبط با آن در صفحه شناسنامه درج شده است.

5 گزارش
با دفاتر جنوب تهران آشنا شويد



پرستاری در محک با عشق و تخصص در هم آميخته است

پرستاری از مشاغل دشوار است و پرستاری برای فرزندان محک 
چه در بیمارستان محک و یا در سایر بیمارستان های دارای بخش 
خون و انکولوژی کودک در ایران از دشوارترین این دشوارها. چرا؟ 
با  که  نیستند  در سنی  به سرطان  مبتال  کودکان  از  بسیاری  چون 
شرایط  این  در  پرستاران  کنند.  برقرار  کالمی  ارتباط  پرستارشان 
تنها با تکیه بر نشانه ها و استفاده از تجربیاتشان پی به حال بیمار 
کوچکشان می برند. از سوی دیگر، دیدن درد کودکان، نیرویی فراتر 
پرستاران  و حساسیت  دشواری  بر  این  و  می خواهد  معمول  حد  از 
می افزاید.  کشور  همه  در  محک  فرزندان  همراه  پرستاران  و  محک 
فوق تخصصی سرطان  بیمارستان  بالین  معصومه سلیمان، سوپروایز 
طبی،  مرکز  بیمارستان  در  محک  به  ورود  از  پیش  محک  کودکان 
بخش متابولیک کودکان و بیمارستان شهدای تجریش بخش نوزادان 
فعالیت می کرد. او در سال ۱۳82، زمانی که محک تنها یک اقامتگاه 
بود با این مؤسسه آشنا شد. او می گوید: »در اولین مواجهه با کودکان 
مبتال به سرطان آنقدر غمگین شدم که برایم قابل توصیف نیست. 

دیدن مادران و پدرانی که بیماری فرزندشان را تجربه می کنند، برایم 
بسیار سخت و چالش برانگیز بود. از خودم می پرسیدم عالوه بر اینکه 
باید از کودکشان مراقبت کنم چه کمک دیگری از دستم بر می آید؟ 
پیش از این بخصوص در بخش نوزادان چنین دغدغه ای نداشتم. آنجا 
از  محک  در  اما  بود.  و خوشحالی  شادی  با  توأمان  کودک  هر  تولد 
ابتدا همیشه تالش کردم که در کنار مراقبت از کودکان، با مادران و 
پدران شان همدل و همراه شوم. روزهای اولی که در محک مشغول به 
کار شدم از خودم می پرسیدم آیا می توانم این مسیر را ادامه دهم؟ به 
مرور زمان آموختم چگونه می توانم التیام بخش جسم و روح کودکان 
به  که خودم  زمانه جوری چرخید  اینکه  تا  باشم.  خانواده هایشان  و 

بیماری سرطان مبتال شدم.«
سلیمان از ابتالیش به بیماری سختی می گوید که این روزها بیش 
از 2۰ هزار کودک تحت حمایت محک در سراسر ایران با آن مبارزه 
می کنند: »در مراحل درمان بیماری سرطان و پس از بهبودی ام به این 
باور رسیدم که رسالتم همراهی کردن با کودکان مبتال به سرطان است. 
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من درد و رنج این بیماری را چشیده بودم و می توانستم آنها را به خوبی 
درک کنم. این تجربه تلخ برای من سبب شد تا بیشتر از گذشته از 
خدمت رسانی به قهرمانان کوچک مان لذت ببرم. کار در محک گذشت 

و صبوری را به من یاد داد.«

باید هم سن و سال کودکان شد
»برای ارتباط با کودکی که با بیماری سختی به نام سرطان مبارزه 
می کند، به عشق بیشتری در این حرفه نیاز دارم. کودکان معصوم اند 
و زمانی که با آنها رو به رو می شوید باید هم سن و سال شان شوید تا 
بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند. زمانی که این ارتباط برقرار می شود، 
کودک برای تزریق و مصرف دارو همکاری های الزم را انجام می دهد.« 
این جمالت را »مینا رحمانی«، پرستار جوان بیمارستان محک به زبان 

می آورد. او 5 سال است که حرفه پرستاری را مشغول فعالیت است و  
در 2 سال اخیر با ورود به بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان 
بیماری مبارزه کنند.  با  تا  به قهرمانان کوچک کمک می کند  محک 
او درباره حضورش در بیمارستان محک می گوید: »در ابتدای ورودم، 
بسیار ناراحت و غمگین بودم. رویارویی با خانواده  هایی که فرزندشان 
تازه مبتال به سرطان شده و در مرحله انکار بیماری هستند، برایم خیلی 
سخت بود. اینجا بود که یاد گرفتم تمامی توضیحات الزم را با زبانی 
محبت آمیز و قابل درک در اختیار این افراد قرار دهم و گاهی هم با 

آنها همدردی کنم.«

در محک عشق را به وضوع دیدم
»بلبل آندریوس«، سوپروایزر بالینی محک ماجرای حضورش در کنار 
قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان را از بیمارستان علی اصغر تهران 
شروع کرده است، زمانی که پرستاری جوان بود: »سال ۱۳57، همزمان 
با تحصیل در رشته پرستاری در بیمارستان علی اصغر تهران مشغول به 
کار شدم. از همان روزها به حرفه ام عشق می ورزیدم و در مسیر فعالیتم 

با پروفسور پروانه وثوق هم  مسیر شدم.«
داستان زندگی بلبل آندرویس در نقطه ای تغییر کرد که همسرش را 
از دست داد: »۱۶ سال پیش، پس از فوت همسرم به محک آمدم. در 
اینجا با دنیایی از مهر و محبت رو به رو شدم. زیر این سقف عشق و 
عالقه به کودکان مبتال به سرطان موج می زد. محک را انتخاب کردم تا 
بتوانم با کمک به قهرمانان کوچک و خانواده هایشان حال بهتری داشته 
باورم  اول  روزهای  در  دیدم.  وضوح  به  را  در محک عشق  من  باشم. 
نمی شد همه این انسان های نیک اندیش در کنار یکدیگر، آستین باال 
بزنند و به جامعه خدمت کنند. این همبستگی را هرگز از یاد نخواهم 

برد.«
صبوری در شغل پرستاری از کودکان بیمار، حرف اول را می زند 

و  کودکان  از  پرستاری  تفاوت های  به  اشاره  با  ادامه  در  آندریوس 
بزرگساالن می گوید: »در تمام این سال ها فهمیدم، پرستاری از کودکان 
مبتال به سرطان با پرستاری از بیماران بزرگسال بسیار متفاوت است. 
اینجا پرستاران باید سرشار از عشق باشند و حس اعتماد را در بیماران و 
همراهان شان به خوبی ایجاد کنند. گاهی یک پرستار باید کودکی را در 
آغوش بگیرد، نوازشش کند و آنقدر با او صمیمانه رفتار کند تا کودک 
در روند درمان خسته و ناامید نشود. در یک جمله، صبوری در شغل 

پرستاری از کودکان بیمار، حرف اول را می زند.«

چالش های پرستاری را با حضور روانشناسان کمتر می کنیم 
سرطان یک بیماری جسمی حاد است که تمامی اعضای خانواده را 
درگیر می کند. همچنین فشار روحی و روانی وارد شده به خانواده ها، 
آنها را در وضعیت روحی نامطلوبی قرار می دهد به همین دلیل یک 
پرستار در محک می بایست حمایتگر باشد و سنجیده عمل کند. به 
عبارت دیگر پرستاران با همراهی روانشناسان و مددکاران اجتماعی باید 
بدانند چگونه با کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان رفتار کنند. 

معصومه سليمان: در محک از ابتدا تالش كردم كه 
در كنار مراقبت از كودكان، با مادران و پدران شان همدل 
و همراه شوم. روزهای اولی كه در محک مشغول به كار 

شدم از خودم می پرسيدم آيا می توانم اين مسير را ادامه 
دهم؟ به مرور زمان آموختم چگونه می توانم التيام بخش 

جسم و روح كودكان و خانواده هايشان باشم.
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همین موضوع باعث می شود خانواده ها به پرستار کودک شان اعتماد 
کنند و از لحظه تشخیص بیماری تا زمان بهبودی یا حتی زمانی که 

کودک بد حال است با او همراهی های الزم را انجام دهد.
قهرمانان  کنار  در  را  ساله اش   2۶ عمر  از  سال   5 اکبری«  »هدیه 
کوچک مبارز با سرطان و خانواده هایشان گذرانده است. او در این باره 
می گوید: »پس از گذراندن دوران تحصیل برای کارآموزی به بیمارستان 
محک آمدم. در اولین رویارویی ام با کودکان مبتال به سرطان، اضطراب 
و افسردگی را تجربه کردم، پیش از آن تنها تصاویرشان را دیده بودم. 
ادامه  برای  مضاعفی  انگیزه  و  انرژی  بهبودی شان  دیدن  از  پس  اما 
فعالیتم در بیمارستان محک پیدا کردم، به کودکان عالقه مند شدم و 
تصمیم گرفتم مسیر شغلی خودم را زیر همین سقف ادامه دهم. یکی 
از سخت ترین لحظات در شغل ما، کمک به خانواده  هایی است که برای 

اولین بار خبر ابتال به بیماری سرطان فرزندشان را می شنوند. همچنین 
برقراری ارتباط با کودکی که برای اولین بار پا به محیط بیمارستان 
می گذارد بسیار دشوار است. در محک این ارتباط با کمک روانشناسان 
از رگ گیری  برقرار می شود. همچنین  میان کودک و کادر پرستاری 
گرفته تا حتی دیدن ریزش موهای این قهرمانان کوچک هر انسانی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. با تمام این چالش ها، زمانی که پا به محک 
گذاشتم، معصومیت روح کودکان و عالقه ای که نسبت به آنها داشتم 
باعث شد در این 5 سال، در حد توانم برای بهبودی شان تالش کنم.«

والدین  با  محک  زیر سقف  پرستاران  برخورد  نحوه  نیز  آندریوس 

پریشانی که متوجه ابتالی فرزندشان به یک بیماری سخت شدند را 
توضیح می دهد: »ما در محک با والدین با صبر، حوصله و مانند یک 
دوست رفتار می کنیم. با آنها همدل و همراه می شویم و درک متقابلی 
آنها خشم   داریم. گاهی  قرار گرفتند،  آن  در  به شرایطی که  نسبت 
ناشی از هیجان منفی که به زندگی شان وارد شده را بروز می دهند که 
باید نادیده گرفت. ما اینجاییم تا دردهای کودکان و خانواده هایشان 

را تسکین دهیم.«

پرستاری یعنی عشق، صبوری و علم آغشته به کاردانی 
جهان  پرستاران  همه   با  هم گام  و  هم هدف  محک،  پرستاران 
وظایف  که  منشوری  پایبندند،  پرستاری  جهانی  اخالقی  منشور  به 
پرستاران را در پنج بند تعریف می کند: اشاعه ی سالمت، پیشگیری از 
بیماری ها، بازسازی و حفظ سالمت، کاهش درد، حراست از زندگی و 
کرامت انسان. موسسه  خیریه محک از بدو تاسیس، یکی از بهترین ها 
بودن را هدف خود قرار داده است و اکنون پرستاران دلسوز، متعهد 
با بیشترین پایبندی به منشور  تا  و متخصص محک نیز می کوشند 
جهانی پرستاری، بهترین الگوی مراقبت از کودک مبتال به سرطان 
را ارائه دهند. آندریوس نیز با تأکید بر اینکه پرستاران بخش خون 
پرستاری  علم  به  دانا  و  کاردان  صبور،  باید  باید  اطفال  آنکولوژی  و 
باشند می گوید: »آنها باید بتوانند با صبر و حوصله و در هر شرایطی 
یعنی  بیاندیشند. من فکر می کنم پرستاری  به درمان کودکان  تنها 
عشق، صبوری و علم آغشته به کاردانی. باشد که بتوانیم خدمت گذار 
کودکان مبتال به سرطان باشیم. به امید روزی که دیگر هیچ کودکی 

رنج ابتال به بیماری را تحمل نکند.«

مبارزه پرستاران محک پابه پای کودکان مبتال به سرطان با بیماری 
پرستاران با دانش و مهارت مراقبتی و شناخت بیماری و مهارت های 
پاراکلینک  تیم  و  پزشکان  دوشادوش  سالمت  حوزه  در  ارتباطی 
و  گذشت  و  می کنند  تالش  بیماران  سالمت  ارتقاء  و  درمان  برای 
جانفشانی های آنان برهیچکس در ایران و جهان پوشیده نیست. آنها 
مایه  بیماران،  بهبود  روند  بر  تأثیرگذاري  بر  عالوه  تا  می کنند  تالش 
آرامش خاطر خانواده هاي آنان نیز باشند. محک قدردان همه پرستاران 
است که با مسئولیت پذیری، عشق و تخصص شان در روزهای سخت 

درمان، بیماران را همراهی می کنند.

گزارش 8

بلبل آندريوس: ما در محک با والدين با صبر، حوصله و 
مانند يک دوست رفتار می كنيم. با آنها همدل و همراه 
می شويم و درک متقابلی نسبت به شرايطی كه در آن 
قرار گرفتند، داريم. گاهی آنها خشم  ناشی از هيجان 
منفی كه به زندگی شان وارد شده را بروز می دهند كه 
بايد ناديده گرفت. ما اينجاييم تا دردهای كودكان و 

خانواده هايشان را تسکين دهيم



كمپينی بی پايان برای حمايت از كودكان مبتال به سرطان

گزارش 9

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان »محک« همواره 
ارتقای  برای  خود  مأموریت  و  چشم انداز  بیانیه  اهداف  راستای  در 
سطح آموزش، اطالع رسانی و تشخیص بیماری سرطان کودکان در 
آن  اثربخشی  و  درمان  هزینه های  کاهش  همچنین  و  اولیه  مراحل 
فعالیت می کند. هر ساله در ۱5 بهمن ماه کمپین روز جهانی سرطان 
)WCD( از طرف انجمن UICC برگزار می شود؛ محک نیز با انجام 
مختلف  افراد  و  اقشار  از  و  کمپین شرکت  این  در  مختلف  اقدامات 

جامعه نیز دعوت به همکاری می کند.
آن  هدف  و   Close The Care Gap کمپین   امسال  شعار 
دسترسی عادالنه همه به امکانات درمانی بود. در دوره برگزاری این 
کمپین  این  در  مختلفی  روش های  به  محک  هدف  جامعه  کمپین، 
یاری  مشارکت کرده و به شنیده شدن صدای آن در سطح جامعه 
رساندند. چند بنا از جمله برج آزادی و پل طبیعت و مرکز خرید سانا 
در تهران، گنبد جبلیه کرمان، حسینیه شاه ابوالقاسم در یزد، عمارت 
یخچال در اصفهان، سرای عامری ها در کاشان، با نورپردازی نارنجی 
پیوستن خود به این کمپین را اعالم کردند. مدارس نجم، واله، نوآور 
و نیم رخ نیز دانش آموزان خود را به عضویت این کمپین درآوردند و 

آثار زیبایی برای محک ارسال کردند.

اینستاگرام  در  خود  داوطلبان  همراهی  با  محک  سو  دیگر  از   
هنرمندان  طریق  این  از  که  کرد  تهیه  استوری  برای  فیلتر  یک 
نیز حمایت و پیوستن خود به این کمپین را اعالم کردند. صفحه 
رسمی اینستاگرام محک در طول کمپین، با تولید۱7 عدد پست، 
به  پیوستن  راه های  نیز  و  موسسه  فعالیت های  از  فشرده  گزارشی 

ارائه داد. کمپین 
 MRI دستگاه  نگهداری  و  خرید  هزینه  از  بخشی  همچنین 
بیمارستان محک در طول این کمپین و از طریق مشارکت همگانی 
به  پیوستن  امکان  تأمین شد.  کارستان  نام  با   )crowdfunding(
نیکوکاران  برای  ماه ۱۴۰۱  فروردین  نیمه  تا  این مشارکت همگانی 

گرامی وجود دارد.
چنین کمپین هایی برای تحقق اهدافشان نیازمند مشارکت دائمی 
اعضایشان، نیکوکاران و فعاالن جامعه مدنی هستند. شعار این کمپین 
که همان close the care gap است، تا سه سال آینده ادامه داد. 
به  را  همگان  عادالنه  دسترسی  بتوانیم  ما  همه  تالش  با  امیدواریم 
امکانات درمانی و حمایتی فراهم سازیم تا هیچ خانواده اي در مسیر 
درمان فرزند خود تنها نماند و در تمام مسیر درمان همه حمایت هاي 

الزم را به طور یکسان در سراسر ایران دریافت کند.



محک چه خدماتی را به كودكان مبتال به سرطان دچار معلوليت ارائه می دهد؟

در گفتگو با مدير واحد خدمات حمايتی محک مطرح شد:

درمان بیماری سرطان مانند هر بیماری دیگری، عوارضی بر جسم 
بیمار به جای می گذارد که گاه در تمام عمر، فرد آن را با خود به همراه 
از عوارض شایع درمان سرطان در کودکان  معلولیت  اینکه  با  دارد. 
تومورهای  استخوان،  سرطان های  مانند  موارد  بعضی  در  اما  نیست، 
مغزی، تومورهای چشمی و غیرشایع در اطفال، این بیماری منجر به 
بروز معلولیت در قهرمانان کوچک محک می شود. با بهناز آسنگری، 
مدیر واحد خدمات حمایتی محک، به گفتگو نشستیم تا نحوه ارائه 

خدمات به کودکان مبتال به سرطانی که به عارضه 
معلولیت دچار می شوند را بررسی کنیم.

ارائه خدمات به كودكان دچار معلوليت، زير 
سقف محک و در ديگر بيمارستان های دولتی 
آنکولوژی  و  بخش خون  دارای  دانشگاهی  و 

كودكان چگونه است؟
سرطان  درمان  از  پس  کودک  است  ممکن 
صورت  این  در  شود،  جسمی  معلولیت های  دچار 
تهیه  فیزیوتراپی،  انجام  پروتز،  تهیه  در  محک 
تمامی  پرداخت  و  مختلف  جراحی   اعمال  ویلچر، 
آنها همراه کودک و خانواده  با  هزینه های مرتبط 
تجربه  مسیر  این  در  را  کمتری  چالش  تا  اوست 

کنند. 

زمينه  اين  در  هزينه هايی  چه  امروز  به  تا 
پرداخت شده است؟

در ۳۰ سال گذشته ۶77 پروتز از انواع مختلف 
ارائه  فرزندانش  به  محک  توسط  سمعک   ۶۰ و 
بخش  محک  بیمارستان  در  عالوه  به  است.  شده 
و در مواقعی  و کاردرمانی وجود دارد  فیزیوتراپی 
که به دلیل عدم حضور خانواده ها در تهران، ارائه 

به مراکز مرتبط معرفی و  آنها  نباشد،  این سقف میسر  خدمات زیر 
در  همچنین  می شود.  پرداخت  مؤسسه  این  توسط  هزینه ها  تمامی 
از  حاصل  عارضه  شناختی،  اختالالت  ایجاد  محدودی  بسیار  موارد 
درمان این بیماری سخت است. در این صورت کودک و خانواده به 
بر  نیز  توان یابی و رفتار درمانی معرفی می شوند و هزینه آن  مراکز 

عهده این مؤسسه است.

و  كودک  به  حرفه ای  مشاوره های  انجام 
همچنين  و  معلوليت  پذيرش  برای  خانواده 
با  رفتار  پيچيدگی های  و  ظرافت ها  آموزش 
اهميت  خانواده  به  معلوليت  دچار  كودک 
خدمات  واحد  خصوص  اين  در  دارد.  بسياری 

حمايتی چه اقدامی انجام می دهد؟
و  اجتماعی  مددکاران  کار  قسمت  مهم ترین 
روانشناسان در این زمینه آن است که ابتدا خانواده 
را برای پذیرش معلولیت فرزندشان آماده کنند. باید 
خانواده را به این باور برسانیم که کودکشان تغییر 
کرده و می بایست سبک زندگی متفاوت تری نسبت 
و  انجام جراحی ها  از  پس  باشد.  داشته  گذشته  به 
بسیار هوشمندانه  باید  ایجاد نقص عضو خانواده ها 
عمل کنند. آنها به همراه روانشناسان محک نیازهای 
کودک را به سرعت شناسایی و رفع می کنند. این 
مقاومت  و  پذیرش  عدم  مرحله  این  در  بدانید  را 
خانواده ها کیفیت زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار 
می دهند. برای همین است که ما تمامی تالش خود 

را می کنیم تا خانواده ها را با خود همراه کنیم.

آيا آموزش نکات متناسب با شرايط زندگی 
خانواده متفاوت است؟

بهناز آسنگری: معموال 
پذيرش معلوليت در كودک 
متفاوت تر است و سريع تر 

رخ می دهد. توضيحات الزم 
از سوی خدمات حمايتی به 
زبان كودكانه و قابل فهم در 

اختيار او قرار می گيرد.
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به  مبتال  کودکان  به  را  خود  مؤسسه خدمات  این  آنجایی  از  بله. 
خانواده ها  آماده سازی  می دهد،  ارائه  ایران  مختلف  نقاط  در  سرطان 
و کودکان مان در هر خطه ای از کشور با توجه به باورها، اعتقادات، 

فرهنگ ها و نگرش  هایشان، توسط روانشناسان صورت می گیرد. 

پذيرش معلوليت در كودک چگونه اتفاق می افتد؟
و  می کند  همراهی   کودک  با  گام  به  گام  حمایتی  خدمات  تیم 
رخ  سریع تر  و  است  متفاوت تر  کودک  در  معلولیت  پذیرش  معموال 
می دهد. توضیحات الزم به زبان کودکانه و قابل فهم در اختیار او قرار 
می گیرد. در صورتی که بیمار نوجوان باشد، روانشناسان می بایست او 
را آماده کنند تا با ظاهر جدیدش بتواند کنار بیاید. او باید بداند بعد 

از عمل جراحی قسمتی از بدنش را از دست خواهد داد.

اقداماتی كه شما در محک اين زمينه انجام می دهيد براساس 
هدف حفظ كيفيت زندگی كودكان در مراحل درمان است. آيا 

اقدامات را كافی می دانيد؟
افراد  این  به  نسبت  اقشار مختلف جامعه  در  آگاهی  به  نیاز  خیر. 
احساس می شود. دیگران باید بدانند پرسش سؤاالت متعدد و از روی 
کنجکاوی هیچ کمکی به این گروه از افراد نمی کند. بسیاری از افراد 
به  و  دارند  را  کارهای شان  انجام  برای  الزم  توانایی  معلولیت  دارای 
ترحم و دلسوزی های اغراق شده نیاز ندارند. در آخر نیز مناسب سازی 
پیاده روها، معابر و سایر خدمات شهری اهمیت ویژه ای دارد. چگونگی 
ساختن جامعه ای بهتر برای معلوالن اهمیت بسیاری دارد تا با عزمی 
در  عزیزان  این  پرثمر  و  فعال  حضور  برای  را  بستری  بتوانیم  ملی 
عرصه های مختلف، فراهم کنیم. ما در محک کودکان بسیاری داریم 

از آنجايی اين مؤسسه خدمات خود را به كودكان 
مبتال به سرطان در نقاط مختلف ايران ارائه می دهد، 

آماده سازی خانواده ها و كودكان مان در هر خطه ای از كشور 
با توجه به باورها، اعتقادات، فرهنگ ها و نگرش  هايشان، 

توسط روانشناسان صورت می گيرد. 

در  و  رسانده اند  پایان  به  را  سرطان  درمان  معلولیت  عارضه  با  که 
حال حاضر جزو افراد موفق جامعه شناخته می شوند و در زمینه های 
ورزشی، فرهنگی و هنری فعالیت می کنند. در محک دخترانی هستند 
مانند »کبری« که با وجود حرکت نداشتن یکی از دستانش بعد از 
تحصیل در رشته کامپیوتر درحوزه برنامه نویسی کار می کند و پسرایی 
مثل »صنعان« که از دست دادن یکی از پاهایش مانعی برای او نیست 
و همچنان کوهنوردی می کند.  »امیر« با آنکه یکی از چشم هایش را 
در مسیر درمان از دست داده اما مربی ورزشی و قهرمان رشته تنیس 
روی میز است، »رضا« با چشمانی که نمی بیند لگو بر دست می گیرد 

و سازه هایی می سازد که همه را شگفت زده می کند. 
اینجا با دیدن کودکانی که سرطان پایان زندگی و رؤیایشان نیست 
هر  به  و  داد  می توان شکست  را  بیماری  این  که  می شویم  مطمئن 
آرزویی رسید. ما در محک باور داریم که معلولیت، باعث محدودیت 
فرزندانمان نمی شود و تمام تالش خود را به کار می بریم تا با فراهم 
با  مبارزه  کوچک  قهرمانان  زندگی  کیفیت  درمان،  شرایط  کردن 
سرطان را در همه شرایط حفظ کنیم؛ مسیری دشوار که با همراهی 

نیکوکاران ایران زمین  تاکنون ممکن شده است.
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از سراسر ايران می توانيد عضو مركز پذيره نويسی سلول های بنيادی خون ساز محک شويد

دكتر حقيقی تأكيد كرد

درمان  راه های  مهم ترین  از  یکی  بنیادی خون ساز  پیوند سلول های 
شمار  به  به سرطان  مبتال  کودکان  و  خونی  بیماری های  به  مبتالیان 
می رود. در این روش پیدا کردن نمونه سازگار با فرد بیمار بسیار سخت 
است چرا که در بهترین شرایط تنها 25 درصد افراد می توانند از والدین یا 
خویشاوندان نزدیک خود، سلول های بنیادی دریافت کنند. همین موضوع 
باعث می شود تا مراکز پذیره نویسی به دریافت نمونه از مراکز خارج از 
باال، ریسک عدم  این موضوع عالوه بر هزینه های  بیاورند.  کشور روی 
قطعیت در تطابق  نمونه ها را به دنبال دارد. بنابراین محک در مرداد ماه 
۱۳۹۶ مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز را راه اندازی کرد. 

این مرکز اولین مرکز پذیره نویسی غیردولتی در ایران 
و در حال حاضر سومین مرکز بین المللی پذیره نویسی 
دکتر  با  است.   کشور  خون ساز  بنیادی  سلول های 
گفتگو  به  مرکز  این  سرپرست  حقیقی«  »منصوره 
نشستیم تا درخصوص فعالیت این مرکز در محک 

و اقدامات صورت گرفته تاکنون بیشتر آشنا شویم.

مركز پذيره نويسی محک چگونه شکل گرفت؟
سلول های  بانک  همان  یا  پذیره نویسی  مرکز 
راستای  در   ۹۶ سال  ماه  مرداد  در  محک  بنیادی 
توجه به مسئولیت اجتماعی یک بخش خصوصی 
آغاز به کار کرده است و در طول این چهار سال با 
دریافت و ثبت بیش از  ۹ هزار نمونه، به سومین مرکز 
بین المللی پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز 
در سراسر کشور تبدیل شده است. این مرکز، یکی 
سلول های  پیوند  ملی  شبکه  که  است  مراکزی  از 
از  پیش  تا  می دهند.  تشکیل  را  خون ساز  بنیادی 
خویشاوندان  یا  والدین  داخلی،  مراکز  راه اندازی 
به  پیوند  برای  بیمار در جستجوی سلول  کودکان 
کودک بیمارشان مجبور به دریافت نمونه از مراکز 

بسیار  بودن، هزینه  زمانبر  بر  فرایند عالوه  این  بودند.  ایران  از  خارج 
سنگینی به خانواده بیمار تحمیل می کند، در صورتیکه با استفاده از 
مراکز پذیره نویسی داخلی هیچ کدام از مشکالت فوق پیش نمی آید. تا 
همین امروز 5۴5 مورد از داوطلبان مرکز پذیره نویسی محک با بیماران 
نیازمند در ایران - و حتی در سایر کشورها - تطابق داشته اند. بنابراین 
می توان گفت محک در حال حاضر جزو فعال ترین واحدهای متصل به 

شبکه ملی پیوند سلول های بنیادی خون ساز محسوب می شود.

ضرورت راه اندازی اين مركز در محک چه بوده است؟
)سلول های  بنیادی خون ساز  سلول های  پیوند 
پیش ساز خونی که می توانند به سلول های بالغ خون 
تبدیل شوند( یکی از راه هایی است که برای درمان 
بیماری های مختلف از جمله بیماری سرطان به کار 
سازگاری  ژن های  نوع  درمانی  روند  این  در  می رود. 
بافتی که در اصطالح HLA نامیده می شود، برای فرد 
 HLA داوطلب مشخص شده و اطالعات آن در بانک
مرکز پذیره نویسی ذخیره می شود. زمانی که یک فرد 
بیمار نیاز به پیوند مغز استخوان پیدا می کند، سازگاری 
ژن های ثبت شده موجود در این مرکز با بیمار نیازمند 
پیوند مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت انطباق، 
انتقال سلول های بنیادی خون ساز از فرد اهداکننده 
با روش های کمتر  به بیمار، طی مراحلی که امروزه 

تهاجمی انجام می شود، صورت خواهد گرفت.

شرايط كرونا بر فعاليت اين مركز چه تأثيری 
داشته است؟

دهان  بزاق  طریق  از  که  بود  مراکزی  جزو  محک 
نمونه دریافت می کرد اما با شیوع ویروس کرونا دریافت 
نمونه خون در دستور کار قرار گرفت. چرا که خطر 

منصوره حقيقی: محک جزو 
مراكزی بود كه از طريق 
بزاق دهان نمونه دريافت 

می كرد اما با شيوع ويروس 
كرونا دريافت نمونه خون در 

دستور كار قرار گرفت. 
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انتقال ویروس کرونا از طریق بزاق بسیار زیاد است و این کار ممکن است 
سالمتی اهداکنندگان و کارکنان مرکز را به خطر بیندازد. همچنین پیش 
از شیوع ویروس کرونا مراجعه حضوری به مرکز پذیره نویسی محک به 
منظور اهدای نمونه اولیه و ثبت اطالعات اشخاص ضروری بود اما این 
روزها محک به محل اعالم شده از سوی داوطلبان اهداکننده برای دریافت 
نمونه مراجعه می کند. داوطلبان اهداکننده می توانند با همکاران مان در 
مرکز پذیره نویسی محک تماس گرفته و درخواست نوبت کنند. در این 
صورت ما با رعایت پروتکل های بهداشتی به محل مورد نظرشان برای 
دریافت نمونه خون مراجعه خواهیم کرد. به همین دلیل با تمهیدات 
اندیشیده شده، اهداکنندگان می توانند بدون ترس از ابتال به بیماری، 

اطالعات ژنتیکی خود در بانک HLA محک ثبت کنند.

شرايط اهداكنندگان سلول های بنيادی چيست؟
تمامی داوطلبانی که بین ۱8 تا ۶۰ سال سن داشته باشند و سابقه 
بیماری قابل انتقال از خون، بیماری قلبی یا فشار خون وابسته به دارو، 
بیماری دیابت وابسته به انسولین و سابقه بیماری های بدخیم را نداشته 
باشند  می توانند یکی از اهداکنندگان سلول به مرکز پذیره نویسی محک 
باشند. این افراد با تماس با شماره های  2۳5۰۱۱۳2 - 2۳5۰۱2۳۶ 
- 2۳5۰۱2۹۱ و یا مراجعه حضوری به محل بیمارستان محک، نوبت 
اهدای نمونه خون دریافت می کنند. اگر جمعی از دوستان یا خانواده 

یا همکاران مؤسسه ای بخواهند همگی با هم در این کار خیرخواهانه 
شرکت کنند، همکاران ما در مؤسسه پس از هماهنگی با ایشان، به 
محل سکونت یا کار این عزیزان جهت دریافت نمونه مراجعه می کنند.

افرادی كه خارج از تهران زندگی می كنند چگونه می توانند 
عضو اين مركز شود؟

پس از تماس این افراد با محک، فرمی برایشان ارسال می شود. داوطلبان 
می توانند پس از پر کردن این فرم، در محل سکونت خود به نزدیک ترین 
سازمان همکار که به اطالع فرد متقاضی می رسد مراجعه کرده و نمونه 
خود را اهدا کنند. در صورتی که هموطنان ساکن شهرستان، تمایل به 
عضویت جمعی در مرکز پذیره نویسی داشته باشند، نمونه گیری از ایشان 
توسط تکنسین های آزمایشگاه محک، در همان محل سکونتشان انجام 

می شود. )حضور محک در استان گیالن در اخبار موجود است(

صحبت آخر؟
از  بهره مندی  با  خون ساز  بنیادی  سلول های  پذیره نویسی  مرکز 
ظرفیت  جامعه مدنی ایران شکل گرفته است تا امکان استفاده رایگان 
برای فرزندان محک و سایر بیماران نیازمند به پیوند فراهم شود و عالوه 
بر دریافت کنندگان، اهداکنندگان نیز بتوانند با مشارکت خود، روش 

جدید کمک به همنوع را تجربه کنند. 
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كرونا ذره ای از همراهی داوطلبان برای خدمت به كودكان محک كم نکرده است

شهره زرگر، مدير واحد داوطلبان محک می گويد:

اجتماعی  اعتبار  و  وزن  دیگر،  مردم نهاد  سازمان  هر  مانند  محک 
با بدنه جامعه دریافت می کند؛ داوطلبان و  ارتباط  خود را از میزان 
نیکوکاران. همانطور که بارها در خبرنامه نیز آمده است، فعالیت های 
شهره  با  شماره  این  در  دارد.  بسیار  اهمیت  محک  در  داوطلبانه 
زرگر، مدیر واحد داوطلبان به گفتگو نشستیم تا درخصوص فعالیت 

داوطلبان در شرایط کرونا برایمان توضیح دهد. 

همراهی داوطلبان با شيوع ويروس كرونا چه تغييری كرد؟
نیروهای  انگیزه  و  از حمایت  ذره ای  نتوانسته  تاکنون هیچ مشکلی 

داوطلب را برای خدمت به کودکان مبتال به سرطان 
از  یکی  که  آنجا  از  اما  کند.  کم  خانواده هایشان،  و 
مسئولیت های اجتماعی محک حفظ سالمت افراد و 
اقشار مختلف جامعه است، با شیوع ویروس کرونا، به 
منظور حفظ فاصله گذاری اجتماعی و سالمت تمامی 
ذیربطان تعداد زیادی از فعالیت های داوطلبانه متوقف 
شد. اما در همین ایام داوطلبان زیادی با ما در ارتباط 
و منتظر بودند تا شرایط برای حضور ایشان فراهم 
شود. در همین شرایط بیش از ۴۰۰ داوطلب با انجام 
محصول،  تولید  مارکتینگ،  تحقیقاتی،  پروژه های 
فعالیت در بخش قلک، صندوق و مددکاری همراه 
محک شدند تا مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا 

تأثیری بر ادامه روند درمان کودکان نداشته باشد. 

اتاق های  در  كه  داوطلبانی  فعاليت  شرايط 
بازی مستقر بودند، به چه صورت درآمده است؟

با توجه به آنکه با شیوع ویروس کرونا اقامتگاه های 
محک تعطیل شد و کودکان در مهمان پذیرها مستقر 
می شوند، به زودی داوطلبان مددکاری اجتماعی در 
مهمان پذیرهایی که محل اقامت کودکان مبتال به 

سرطان و خانواده هایشان هستند، حضور خواهند یافت تا شرایط مکان 
اقامت ایشان را به دقت و به شکل مستمر  ارزیابی کنند و از مناسب 

بودن شرایط اسکان این عزیزان مطمئن شوند.
فوق تخصصی  بیمارستان  در  پذیرش  تغییر فضای  با  دیگر  از سوی 
سرطان کودکان محک تعدادی از داوطلبان برای ارائه راهنمایی های الزم 
و پاسخ به سؤاالت خانواده ها در این بخش مستقر شده اند. با قرار گرفتن 
میز بازی به منظور ایجاد فضایی دوستانه برای کودکانی که برای اولین 
بار پا به بیمارستان می گذارند، داوطلبان کار با بیمار نیز مستقر شدند. 
قصه خوانی، انجام بازی های آموزشی و سرگرم کردن قهرمانان کوچک 

محک در این بخش توسط داوطلبان انجام می شود. 
به عالوه داوطلبان مددکاری اجتماعی نیز با شرح 
انجام فعالیت حضوری در  برای  وظایف متفاوت تری 
سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش 
خون و آنکولوژی کودکان به جز محک آماده می شوند. 

داوطلب  ابتدا  در  كه  فردی  عنوان  به  شما 
محک بوديد، چه تعريفی از فعاليت داوطلبانه 

در روزهای كرونا داريد؟ 
سال  دو  در  که  داوطلبانی  کار  بزرگی  توصیف  
گذشته یار و یاور محک بودند بسیار دشوار است. تا 
پیش از این داوطلبان وقت و دانش ارزشمند خود 
را در اختیار مؤسسه محک قرار می دادند ولی در دو 
سال گذشته سالمت خود را نیز به خطر انداختند تا 
در کنار محک بمانند. این حجم از فداکاری و عشق 
سرمایه بزرگ محک در ادامه مسیر فعالیتش است.  
محک  بزرگ  خانواده  اعضای  داوطلبانه  اقدامات 
برای رساندن کودکان مبتال به سرطان به سالمتی، 
داوطلبانه  فعالیت های  تاریخی  خاطره  از  ابد  تا 

انسان دوستانه پاک نخواهد شد.
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شهره زرگر: تاکنون هیچ 
مشکلی نتوانسته ذره ای از 
حمایت و انگیزه نیروهای 
داوطلب را برای خدمت به 
کودکان مبتال به سرطان و 

خانواده هایشان، کم کند



گاهی به مو می رسد اما پاره نمی شود

و  است  سختی  مسیر  سرطان  با  مبارزه  مسیر 
شکست دادنش راحت به دست نمی آید.  گاهی این 
خیلی  مادرهایشان  پدر  و  محک  کودکان  برای  راه 
روزهای  و  بیماری  بلند  شب های  می شود.  ناهموار 
دیر  خیلی  سالمتی  برگشتن  برای  انتظار  طوالنی 
اما..  می رسد،  مو  به  مسیر  این  در  گاهی  می گذرند. 
شما  این  سخت  روزهای  این  همه  در  نم یشود.  پاره 
لحظه  یک  که  هستید  محک  بزرگ  خانواده  اعضای 
هم کودکان و خانواده هایشان را تنها نگذاشتید تا بند 

دلشان پاره نشود.
بهبودیافته  کودکان  روز  محک  تقویم  در  دی،   7
است. روز تولد دختر بنیانگذار محک سعیده قدس که 
را شکست  توانست سرطان  از ۳۰ سال پیش  بیشتر 
بهبودی  باشد.  این مؤسسه خیریه  تولد  بهانه  و  دهد 
کودکان محک بزرگ ترین دلیل این خانواده برای از 
پای ننشستن است. این روز پر از خبرهای خوبی است 
که باعثش شمایید. شما که باور داشتید گاهی به مو 

می رسد اما پاره نمی شود. 
بهبودی  خوب  خبر  با  را  بهبودیافته  کودکان  روز 
شما  به  سرطان  به  مبتال  کودک   ۹۰۰۰ از  بیش 
این خبر  با  نیکوکاران تبریک می گوییم و در پرونده 
خوش، همراهتان می شویم. باور داریم که با همراهی 
قهرمان  هزار   2۰ از  بیش  درمان  مسیر  که  شماست 

دیگر نیز به بهبودی می رسد.
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بيش از 9 هزار نفر از فرزندان محک در سراسر كشور قطع درمان شده اند

از  ثابت کرده اند که در هر شرایطی حمایت  بزرگ محک  خانواده 
کودکان مبتال به سرطان را فراموش نکرده و همراه ایشان در روزهای 
سخت درمان هستند. باعث خوشحالی است که به مناسبت 7 دی، روز 
کودکان بهبودیافته محک، خبر خوش پیروزی بیش از ۹۶۰۰ قهرمان 
که  آن کس  هر  و  ایران  مدنی  جامعه  به گوش  را  با سرطان  مبارزه 
از ۹ هزار  بیش  این خبر که  برسانیم.  دارد  به همنوع  دغدغه کمک 
نیکوکاران  شادی  موجب  شده اند  درمان  قطع  محک  فرزندان  از  نفر 
محک در سراسر کشور است و حاکی از اثر بخشی کمک های آنها و نیز 
تالش های پزشکان و کادر درمان در بیمارستان های دولتی-دانشگاهی 

دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال در سراسر کشور است.
نیز  و  زندگی  شرایط  گذشته  سال  دو  در  کرونا  ویروس  شیوع 
اقتصادی جهان و به تبع آن جامعه ما را دستخوش تغییراتی کرده 
از  را  منابع خود  به عنوان سازمانی مردم نهاد که  نیز  است و محک 
در  ما  اما  است  نبوده  مستثنی  اصل  این  از  می کند  دریافت  جامعه 

بار ديگر همراهی اثربخش نيکوكاران و تالش پزشکان و كادر درمان به بار نشست:

محک بحران ها، رکود ها، تحریم ها و تحوالت اقتصادی را به پشتوانه 
تداوم همراهی جامعه نیکوکاری ایران پشت سر گذاشته ایم، از هریک 
از این تجارب آموخته ایم و آموخته هایمان را در مواجهه با چالش های 
با بحران کرونا  اساس در مواجهه  بر همین  به کار گرفته ایم.  جدید 
نیز تالش کردیم تا با اتکاء به آرزوهای بزرگ بانیان، همت های بلند 
و  آنکولوژیست  پزشکان  بی شائبه  تخصصی  فعالیت های  نیکوکاران، 
مؤسسه،  این  داوطلبان  و  کارکنان  عملیاتی  ظرفیت  و  درمان  کادر 
و  بهداشتی  پروتکل های  نهادی سالمت محور ضمن حفظ  عنوان  به 
تالش برای سالمت همه، درمان فرزندانمان را در این شرایط سخت 

ادامه دهیم.
هزینه  سرانه  و  درصد   ۳8.۴5 حمایت ها  کل  هزینه   ۹۹ سال  در 
۶۶.55 درصد نسبت به سال ۹8 رشد داشته است. همچنین تعداد 
بیماران جدید تحت حمایت محک نیز با ۶ درصد رشد نسبت به سال 
۹8 به تعداد 2578 کودک رسیده است. برهمین اساس تعداد کل 
کودکان تحت حمایت محک در سه دهه فعالیت به بیش از ۳7 هزار 
نفر رسیده است که در این میان بیش از 2۰ هزار نفر از این فرزندان 
از  بیش   ۹8 سال  پایان  در  دارند.  قرار  درمان  مرحله  در  هم اکنون 
۶7۰۰ کودک قطع درمان داشته است که این عدد در پایان سال ۹۹ 

به بیش از ۹۶۰۰ کودک رسیده است.
از همه کودکان مبتال به سرطان در سراسر کشور حمایت  محک 
می کند و تالش می کند تا هیچ خانواده ای که فرزندش در بیمارستان های 
دولتی و دانشگاهی سراسر کشور درمان می شود به دلیل عدم توانایي 

در تأمین هزینه ها درمان جگرگوشه  اش را رها نکند. 
در این شماره از خبرنامه با موضوع بهبودی سرطان در کودکان همراه 
می شویم. امیدواریم با همراهی نیکوکاران ایران زمین خبر بهبودی همه 

قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان را به جهانیان مخابره کنیم. 

آراسب احمديان
مديرعامل
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بهبودیافته از سرطان چه کسی است؟ بهناز آسنگری، مدیر واحد 
سقف  »زیر  می گوید:  بهبودی  تعریف  درخصوص  محک  خدماتی 
محک به افرادی بهبودیافته می گوییم که ۶ تا 8 سال از زمان قطع 
درمانشان گذشته باشد و در این مدت عود مجدد بیماری را تجربه 

نکرده باشند.«
دوره ای،  آزمایش های  انجام  نیازمند  افراد  این  آنکه  بیان  با  وی 
سی تی اسکن، ام آر آی به صورت ماهانه هستند ادامه می دهد:»اگر 
معلولیت  مانند  از درمان سرطان،  فرزندان مان دچار عوارض حاصل 
شوند، هزینه های مرتبط با خرید، تعویض و تعمیر پروتزهای مختلف 
نیز به آنها پرداخت می شود. همچنین فرزندان بهبودیافته مان ممکن 
است نیازمند انجام جراحی های خاصی باشند که هزینه تمامی آنها 
نیز توسط محک پرداخت می شود. در صورتی که دندان هایشان نیز 
در مسیر درمان خراب شود، هزینه ایمپلنت نیز پرداخت می شود. در 

روانشناختی  مشاوره های  و  ژنتیکی  آزمایش های  هزینه  دیگر  موارد 
تمامی موارد  آنهاست.  به  از دیگر خدمات محک  نیز  ازدواج  از  قبل 
گفته شده به صورت منظم توسط مددکاران اجتماعی محک پیگیری 
واحد  به صورت خالصه می توان گفت در  و  می شود. در یک جمله 
بهبودی مورد  از  فرزندان مان پس  نیازهای  خدمات حمایتی محک، 
به مورد بررسی شده و هر کجا که نیاز به دریافت خدماتی برای ارتقا 

کیفیت زندگی شان داشته باشند محک وارد عمل می شود.« 
سرطان  از  بهبودیافته  افراد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آسنگری 
می دهد:  ادامه  هستند،  روانشناختی  خدمات  چه  دریافت  نیازمند 
در  که  افرادی  از  بسیاری  می دهد  نشان  روانشناسان  »تحقیقات 
دوران کودکی با بیماری سختی مانند سرطان مبارزه می کنند، پس 
دلیل  همین  به  می شوند.  مبتال  مزمن  افسردگی های  به  بهبودی  از 
در  که  مشکالتی  حل  منظور  به  روانکاوی  متعدد  جلسات  نیازمند 

فرزندانمان را در روزهای بهبودی هم تنها نمی گذاريم

مدير واحد خدمات حمايتی محک توضيح می دهد:
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کودکی در روح و روان شان رسوب شده هستند. در محک روانشناسان 
همیشه در دسترس بهبودیافته گان هستند. آنها در زمینه های مختلف 
از متخصصان حوزه روانشناسی مشاوره می گیرند تا دچار آسیب های 

اجتماعی نشوند.«

خدمات  چگونه  مختلف  شهرهای  در  بهبوديافته  كودكان 
محک را دريافت می كنند؟

محک تمام کودکان مبتال به سرطان سراسر ایران را تحت حمایت 
خود قرار می دهد. مدیر واحد خدمات حمایتی در این باره می گوید: 
توسعه  گونه ای  به  محک  ساخت های  زیر  کرونا،  بیماری  شیوع  »با 
یافت تا بتوانیم با همه کودکان تحت حمایت مان که ساکن شهر یا 
استانی به جز تهران هستند ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنیم. این 
روزها خدمات حمایتی محک به صورت آنالین و مجازی در اختیار 
روان پزشکان  و  روانشناسان  از  تعدادی  همچنین  می گیرد.  قرار  آنها 
که  مواردی  در  دارند.  همکاری  ما  با  کشور  مختلف  استان های  در 
فرزندان مان نیاز به مراجعه حضوری داشته باشند به آنها ارجاع داده 

خواهند شد.«
تا چه سنی مشمول  بهبودیافته  اینکه کودکان  وی در خصوص 
»همان طور  می افزاید:  می شوند،  محک  حمایتی  خدمات  دریافت 
محک  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  پذیرش  سن  می دانید  که 
مؤسسه  این  حمایت  تحت  که  زمانی  اما  است.  سال   ۱۶ تا  صفر 

مبتال  بیماران  از  برخی  نمی کند.  رها  را  او  محک  می گیرند،  قرار 
خدمات  دریافت  نیازمند  عمر  آخر  تا  بهبودی  از  پس  سرطان  به 
حمایتی هستند. برای مثال یکی از فرزندان مان پس از طی دوران 
مبتال  سرطان  بیماری  از  دیگر  نوعی  به  کودکش  تولد  و  بارداری 
مجدد  بهبودی  برای  را  محک  حمایتی  خدمات  همچنان  او  شد. 

می کند.« دریافت 
وی افزود: »پس از بهبودی تمرکزمان روی کودکان است. اما اگر 
اختیار  در  معیشتی  کمک های  باشد،  خانواده  سرپرست  فرزندمان 
که  صورتی  در  همچنین  گرفت.  خواهد  قرار  خانواده اش  و  خودش 
خانواده برای ارتباط با فرزند بهبودیافته شان نیازمند آموزش باشند، 
آموزش های الزم توسط روانشناسان محک در اختیارشان قرار خواهد 

گرفت.«

توانمند  را  سرطان  از  بهبوديافته  كودكان  چگونه  محک 
می كند؟

از  بهبودیافته  کودکان  توانبخشی  برای  که  تمهیداتی  آسنگری 
»از  بیان می کند:  اینگونه  را  اندیشیده شده  از سوی محک  سرطان 
آنجایی که شیمی درمانی و رادیوتراپی ممکن است روی عملکردهای 
مراکز  به  بهبودی  از  پس  آنها  باشد،  تأثیرگذار  کودکان  شناختی 
توانبخشی معرفی می شوند تا هوش شناختی شان دچار اختالل نشود 
به  بایستند. همچنین محک  پای خودشان  بتوانند روی  آینده  و در 
فرزندانش کمک می کند تا مهارت های الزم برای آموزش یک حرفه و 

در نهایت پیدا کردن شغل مناسب، کسب کنند.«
او در پایان به اشاره به بهبودی بیش از ۹۶۰۰ کودک از سال ۱۳7۰ 
تا کنون گفت: »تشخیص زودهنگام سرطان سبب افزایش باورنکردنی 
کنار  را  ترس هایمان  ما  اگر همه  بیماری می شود.  این  بهبودی  نرخ 
بگذاریم، به عنوان یک پدر و مادر مسئول آگاهی خود را نسبت به 
عالئم بیماری سرطان باال ببریم، به تغییراتی که در کودک می بینیم 
به  منظم  به صورت  دوره ای  آزمایش های  انجام   برای  و  کنیم  توجه 
بهبودی سرطان  درصد  افزایش  در  می توانیم  کنیم،  مراجعه  پزشک 
کنیم که  فراموش  نباید  کنیم.  ایفا  را  نقش مهمی  در کشور  اطفال 
مؤثرتر  و  به درمان کم دردتر، کم هزینه تر  تشخیص زودهنگام منجر 
بیماری  به  ابتال  رنج  کودکی  هیچ  دیگر  که  روزی  امید  به  می شود. 

سرطان را تجربه نکند.«

اگر همه ما ترس هايمان را كنار بگذاريم، به عنوان 
يک پدر و مادر مسئول آگاهی خود را نسبت به عالئم 
بيماری سرطان باال ببريم، به تغييراتی كه در كودک 

می بينيم توجه كنيم و برای انجام  آزمايش های دوره ای 
به صورت منظم به پزشک مراجعه كنيم، می توانيم در 
افزايش درصد بهبودی سرطان اطفال در كشور نقش 
مهمی را ايفا كنيم. نبايد فراموش كنيم كه تشخيص 
زودهنگام منجر به درمان كم دردتر، كم هزينه تر و 

مؤثرتر می شود
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نشیب  و  فراز  از  گذر  از  پس  سرطان  با  مبارزه  کوچک  قهرمانان 
مبارزه با بیماری همچنان عضوی از این خانواده بزرگ هستند و با 
به دوستان خود در محک و خانواده های  بهبودی  بیان داستان های 
کودکان  از  محدودی  تعداد  خاطرات  هم  با  می دهند.  انگیزه  آنها 

بهبودیافته را می خوانیم.

امير: در برابر سرطان خون شجاع و قوی بودم
من امیر هستم. پسری از شهسوار، شهر بهار نارنج. 5 ساله بودم که 
به بیماری سرطان مبتال شدم. آن روزها فهمیدم برای مبارزه با این 
برابر سرطان خون خیلی  بیماری راه سختی در پیش دارم. من در 
شجاع و قوی بودم. خیالم راحت بود که دکتر خوبم در بیمارستان ۱7 
شهریور رشت تمامی تالش خود را می کند تا من، با همه سختی ها، 
از پس این بیماری بربیایم. آن روزها عاشق موسیقی شدم. امروز در 
یک  بنوازم.  به خوبی  را  تنبک  و  ساز سنتور  دو  می توانم  سالگی   8
دوست  می نویسم.  قصه  و  هستم  حرفه ای  فوتبالیست  و  کتاب خوان 
دارم تمام این کارها را تا آخر عمرم ادامه دهم. خوب می دانم خدا 
همیشه و همه جا همراهم هست و دستم را رها نخواهد کرد. من هر 
روز دعا می کنم دوستان مبتال به سرطانم در همه جای ایران بهبود 

پیدا کنند و روزهای قشنگی را برای خودشان بسازند.

اميرحسين: عوارض بيماری، مسير قهرمانی ام را تغيير نداد
زمانی که به بیماری سرطان مبتال شدم بسیار کوچک بودم. از آن 
روزها خاطره زیادی ندارم اما مادرم می گوید در چهار سالگی مشکل 
عدم تعادل هنگام راه رفتن داشتم. نمی توانستم درست بایستم و روی 
باعث شد خانواده مشکوک  بروم. همین موضوع  راه  یک خط صاف 
شوند و به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنیم. پس از انجام سی تی 
درمان  از  قبل  حتی  بیماری  این  شد.  داده  تشخیص  تومور  اسکن، 
هم روی شنوایی من تأثیر گذاشته بود اما عارضه کم شنوایی در من 
پس از درمان بیش از پیش شدت گرفت. »اختالل در شنوایی« ما 

اينجا اميد ادامه دارد

بيش از 9 هزار كودک در مسير درمان به بهبودی رسيده اند

تا زمانی که حمایت های روانشناسی و  از پیش خسته کرد  را بیش 
مددکاری اجتماعی محک مسیر زندگی مان را تغییر داد. ما با کمک 
مددکاران اجتماعی این مؤسسه به مشاوران و روان درمانگران مراجعه 
کردیم و توانستیم خود را با شرایط پیش رو سازگار کنیم. در جلسات 
متعدد گفتاردرمانی و روان درمانی توانستم پس از مدتی با استفاده از 

تجهیزاتی مانند سمعک، با مشکالت کمتری روبرو شوم.

حميرا: محک اميد دوباره است
من و خانواده ام ۴ سال با سرطان مبارزه کردیم. بیماری من با پا درد 
شروع شد. این درد مزمن روزها ادامه داشت تا اینکه با مادرم به یکی از 
بیمارستان های شیراز مراجعه کردیم. انجام آزمایش های مفصل همان 
و تشخیص ابتال به بیماری سرطان استخوان نیز همان. خانواده ام از 
شنیدن ابتالی من به سرطان بسیار ترسیدند. آنها اطالعات زیادی در 
خصوص این بیماری نداشتند. با اینکه 7 سالم بودم اما از وحشت مادر و 
پدرم متوجه شدم اوضاع خوب نیست. اعضای خانواده ابتدا به تشخیص 
پزشک شک داشتند و شروع به انکار بیماری کردند اما پس از بررسی 

بسیار، پذیرفتند و در نهایت برای درمان، از شیراز به تهران آمدیم. 
برای نمونه برداری از مغز استخوان و انجام عمل جراحی به چندین 
دریایی  نیروی  بیمارستان  در  عاقبت  تا  کردیم.  مراجعه  بیمارستان 
توسط یکی از همراهان بیماران با محک آشنا شدیم. آشنایی با محک 
آغاز آگاهی بیشترمان در خصوص بیماری و تسلط بیشترمان به اوضاع 
شد. در نهایت در بیمارستان رسول اکرم)ص( درمان را آغاز کردم تا 
اینکه پس از ۳ سال بهبودی را به دست آوردم و و از همان روز به 
دنبال عالیقم رفتم و روی صحنه چندین نمایش ایفای نقش کردم. 

با توجه به اینکه به دلیل عوارض حاصل از درمان سرطان استخوان، 
انتخاب  را  کمان  و  تیر  ورزش  شده ام  پا  کوتاهی  و  معلولیت  دچار 
به  نیز  را  نقاشی  آوردم.  مقام  آن  استانی  و  کشوری  مسابقات  در  و 
رتبه  بلغارستان  کشور  در  و  دنبال  عالقه هایم  از  دیگر  یکی  عنوان 
چهارم مسابقات نقاشی را کسب کردم. این روزها هم دانشجوی رشته 
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معماری هستم. از زندگی ام بسیار رضایت دارم و فکر می کنم این خود 

بزرگ ترین موفقیت است.

محمدرضا: پس از بهبودی از سرطان، پزشکی را انتخاب كردم
از وقتی دیگر نتوانستم هم پای دوستانم در مدرسه بدوم و فوتبال 
بازی کنم به این بیماری مشکوک شدیم. برای همین یک ماه پس از 
آغاز اولین عالئم، به پزشک مراجعه کردیم. پس از انجام سی تی اسکن 
در بیمارستان بستری شدم. صبح روز بعد با بررسی پزشکان، پروفسور 
»پروانه وثوق« به ما معرفی شد. به همین دلیل از محل سکونت مان 
پیش  سال   2۰ افتادیم؛  راه  تهران  اصغر  علی  بیمارستان  سمت  به 
زمانی که من ۱۳ سال داشتم. تشخیص پرفسور وثوق برای درمان 
این بیماری ابتدا جراحی برای خارج کردن مقداری از توده و سپس 
شیمی درمانی بود. عمل جراحی با موفقیت به پایان رسید و بعد از 

چهار هفته بستری، دوره های شیمی درمانی آغاز شد. 
تا  آگاه داشتیم  به یک فرد  نیاز شدیدی  آن روزها من و خانواده ام 
در کنارمان باشد و برای مان توضیح دهد که باید چه کار کنیم. کاری 
انجام  این روزها مددکاران اجتماعی و روانشناسان محک  که می دانم 
می دهند. اما در آن روزگار تعداد داوطلبان این مؤسسه محدود بود. آنها به 
بهانه مناسبت های مختلف برای شاد کردن دل کودکان و خانواده های شان 
به بیمارستان علی اصغر می آمدند و ما با ورودشان برای ساعاتی درد و 
رنج بیماری را فراموش می کردیم. پس از ۱۰ ماه شیمی درمانی، بدون 
عود مجدد، قطع درمان شدم و به مدرسه بازگشتم و عالقه خودم را در 
رشته پزشکی دنبال کردم؛ عالقه ای که از روزهای درمانم در بیمارستان 
علی اصغر و شناخت پروفسور وثوق شکل گرفت. این روزها یکی از اعضای 

کادر درمان هستم و خوشحالم که می توانم همراه بیماران باشم.

مرضيه: در مسير مبارزه با سرطان تنها نبودم
در ۳ ماهگی به بیماری رتینوبالستوم )سرطان چشم( مبتال شدم. 
از همان ابتدای تشخیص خانواده ام من را به بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودکان محک آوردند و تحت حمایت مؤسسه قرار گرفتم. 
درمان بیماری به سرعت آغاز شد ولی در همان بدو شروع، یکی از 
چشم هایم را از دست دادم اما پس از سه سال مبارزه با سرطان، برای 

اولین بار، خبر بهبودیم را شنیدم و همه چیز رنگی دیگر گرفت. 
وارد  دوباره  است  قرار  نمی کردیم  فکر  وقت  هیچ  خانواده ام  و  من 

میدان مبارزه با سرطان شویم تا اینکه ۹ سال بعد از بهبودی همه چیز 
از اول شروع شد. شوک ناشی از فوت پدرم و اضطراب و ناراحتی که از 
این حادثه به من دست داد، باعث شد تا بیماری سرطان در استخوان 
دستم ظاهر شود. خانواده درگیر سوگ پدرم بودند و همین باعث شد تا 
با تأخیر درمان آغاز شود. یکی از دست هایم به شدت درگیر شده بود. 
همراه با مادرم برای دومین بار به محک آمدیم. با تشخیص پزشکان، 
پس از انجام یک جراحی، 2 ماه درمان با داروهای شیمی درمانی قوی 
برایم تجویز شد. اما در نهایت چاره ای جز قطع دستم نبود. تا زمانی که 
مادرم رضایت دهد تا جراحی شوم، تومور به اندازه 2 سکه وارد ریه ام 

شد. همین باعث شد تا یک سال دیگر هم مهمان محک باشم. 
روانشناسان، مددکاران اجتماعی محک و خانواده ام گام به گام این مسیر 
سخت را با من طی کردند. آنها به من آموختند که با همه این محدودیت ها 
باید روی پای خودم بایستم. همین باعث شد این روزها دانشجوی رشته 
گرافیک باشم. رشته ای که اغلب انسان ها برای تحصیل در آن به دو دست 
و بینایی کامل نیاز دارند. من معتقدم با دیگر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارم 
و به اندازه آنها باید برای رسیدن به آرزوهایم تالش کنم. آنها هم مشکالتی 

دارند و هیچ انسانی در این جهان صد در صد کامل نیست.

علی اكبر: در مسير مبارزه با سرطان تنها نبودم
سال ۱۳۹۴ وقتی 2 سالم بود به سرطان مبتال شدم؛ دل دردهای 
که  بود  عالئمی  جمله  از  درجه   ۴۰ تب های  و  بی اشتهایی  مقطعی، 
مادرم برایم تعریف می کند. در بیمارستان ۱7 شهریور رشت مراحل 
درمان را پشت سر گذاشتم. داوطلب مددکاری اجتماعی محک در این 
بیمارستان مستقر بود و به ما کمک کرد تا مراحل درمان را با دغدغه 
به  با صبر و حوصله  نیز  بگذاریم. پزشک معالجم  کمتری پشت سر 
سؤاالت و ابهامات خانواده ام در خصوص بیماری سرطان پاسخ می داد. 
دلیل مصرف  به  پانکراسم  زخم  و  معده  زخم  درمانم  روند  ادامه  در 
داروهای شیمی درمانی تشدید شد. محدودیت های غذایی داشتم، اما 
 باز هم قهرمانانه همه آن روزها را پشت سر گذاشتم.  پس از بهبودی

شروع  را  موسیقی  یادگیری  بهبودی،  از  پس  درست  سالگی،   5 از 
کردم. این روزها نوازنده سنتور و تنبکم، یک کتاب درباره قهرمانی 
به زبان کودکانه نوشته ام و در مقطع سوم دبستان تحصیل می کنم. 

عالقه زیادی به آشپزی دارم و وقتی بزرگ شدم آشپز می شوم. 



بفرماييد پاستای سبزيجات

آشپزی در روزهای فاصله گذاری اجتماعی

با  که  ساده  غذایی  بزرگترهاست؛  و  بچه ها  محبوب  غذای  پاستا 
مخلفات بسیار قابل سرو است. در این شماره از خبرنامه، با آموزش 
کارشناس  توسط  که  غذا  این  شدیم.  همراه تان  سبزیجات  پاستای 
واحد تغذیه محک معرفی شده، برای کودکان از ۹ ماهگی قابل پخت 

هست. 

مواد اوليه
  ماکاروني شکل دار: ۱/5 لیوان

  هویج نگیني: نصف فنجان
  بروکلي خرد شده: ۱ فنجان

  ذرت: ۳ قاشق غذاخوري
  نخودفرنگي: ۳ قاشق غذاخوري

  سیب زمیني نگیني نصف فنجان

  گوجه فرنگي نگیني: ۱ فنجان
  نمک و ادویه: به مقدار الزم

طرز تهيه: 
ماکاروني را پخته و آبکش کنید. سبزیجات را به صورت نیم پز و 
مرغ را به صورت پخته آماده کنید و با کمي نمک و ادویه محدود 
و یک الیه  کنید  را کمي چرب  نظر  مورد  کنید. کف ظرف  مزه دار 
ماکاروني رو در آن بریزید سپس سبزیجات و مرغ را به عنوان الیه 
بعدي اضافه کنید. در نهایت دوباره ماکاروني را اضافه کنید و ظرف را 
با دماي متوسط روي اجاق گاز براي 2۰ دقیقه قرار دهید. در هنگام 

سرو ۱ قاشق روغن زیتون اضافه کنید.

نوش جان
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جگرگوشه های محک در سراسر ايران، روزتان مبارک

محک در تقويم تاريخ

و  بهترین  سالمتی،  خوش  روزهای  به  رسیدن  و  بهبودی 
بزرگ  خانواده  همه  و  است  محک  سقف  زیر  اتفاق  ارزشمندترین 
به سرطان در مسیر درمان  تا کودکان مبتال  محک تالش می کنند 
از حمایت های الزم بهره مند شوند تا شایسته ترین خدمات را دریافت 

کنند. 
در پرونده این شماره از خبرنامه محک، داستان بهبودی تعدادی 
بزرگ  دستاورد  این  کردیم.  مرور  هم  با  را  کوچکمان  قهرمانان  از 
ایران زمین  ابتدای فعالیت محک نیز به گوش نیکوکاران  از همان 
می رسید. همانطور که در خبرنامه سال ۱۳85 می خوانیم: »کمال 
وقتی ۱۱ سال بیشتر نداشت به سرطان استخوان مبتال گردید. در 
او وی مورد  بار پای چپ  فاصله بین سال های ۱۳7۳ و ۱۳7۴، 5 
پسر  این  پای   ۱۳7۴ سال  در  باالخره  تا  گرفت  قرار  عمل جراحی 
پروتزی  محک  آنکه  از  بعد  کردند.  قطع  زانو  ناحیه  از  را  نوجوان 
تعویض  پروتز  این  مرتبه  چهار  کمال،  رشد  علت  به  که  نمود  اهدا 
بین  فاصله  روز  هر  پایش،  در  پروتز  و  بیماری  وجود  با  کمال  شد. 
روستایشان تا شهر را با دوچرخه ای که محک برایش خریداری نمود 
طی می کرد. )روستایی که کمال در آن زندگی می کرد دبیرستان 
نداشت.( فرزند محک با تمام مشکالت جسمی و... که با آن دست 
به گریبان بود، در سال ۱۳82در رشته حسابداری در مقطع کاردانی 
از آن در سال ۱۳8۴ در همان رشته در  وارد دانشگاه شد و پس 
و  تالش  و  کمال  امیدوار  روحیه  شد.  پذیرفته  کارشناسی  مقطع 
پشتکار او برای رسیدن به اهدافش می باید سرمشقی برای دیگران 

باشد.«
انتقال تجربه کودکان بهبودیافته به فرزندان مبتال به سرطان انگیزه 
ادامه مسیر را برای ایشان فراهم می کند. بر همین اساس است که 
 88 سال  از  محک  سرطان  به  مبتال  کودکان  داوطلب  والدین  گروه 
تجربه  انتقال  گروه  این  تشکیل  از  هدف  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت 
به  گذاشتند  سر  پشت  را  فرزندشان  بیماری  بحران  که  والدینی  از 

خانواده هایی است که به تازگی متوجه بیماری فرزندشان شده اند.

باور داریم که با حمایت همه مردمان ایران زمین از کودکان مبتال 
به  منجر  که  زودهنگام  تشخیص  شرایط  شدن  فراهم  و  سرطان  به 
درمان کم دردتر، کم هزینه تر و مؤثرتر می شود می شود، همه قهرمانان 

کوچک محک به روزهای خوش سالمتی می رسند.
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از نحوه حمايت از كودكان مبتال به سرطان تا دريافت و تحويل قلک در شهرستان ها

همراهان گرانقدر محک، از اینکه دغدغه حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان دارید و سؤاالت خود را با ما در میان می گذارید از شما 
صمیمانه سپاسگزاریم. شما می توانید از طریق تماس با شماره -۰2۱

پرتکرارترین  از  برخی  ادامه  در  بپرسید.  را  2۳5۰۱۱8۰ سؤال خود 
فرزندان  شما  همراهی  از  دیگر  بار  داده ایم.  پاسخ  را   شما  سؤاالت 

محک سپاسگزاریم و قدردان مهرتان هستیم. تنتان سالمت.

و  آنالين  روش های  طريق  از  محک  كودكان  با  همراهی 
غيرآنالين چگونه است؟

به محک  برای کمک  به اطالع تان می رسانیم روش های متعددی 
وجود دارد. شما با مراجعه به وبسایت محک که آدرس آن در صفحه 
شناسنامه همین خبرنامه آمده است و ورود به بخش روش های کمک 
به محک، می توانید روش دلخواه تان را برای همراهی با کودکان مبتال 
به سرطان در این روزهای سخت انتخاب کنید. دریافت قلک، تعهد 
حق عضویت ماهانه که میزان آن حداقل ۱۰۰۰ تومان است، شرکت 
اهدای سلول های  در طرح درمان یاری، عضویت در گروه داوطلبان، 
بنیادی خون ساز، سفارش پیام همدلی، کارت های تبریک و تسلیت، 
مشارکت  برای  روش ها  انواع  از  و...  محک  هنری  محصوالت  خرید 

نیکوکاران در تأمین هزینه درمان فرزندان مان است. 

فعاليت داوطلبانه در محک به چه صورت است؟
از توجه و دغدغه ارزشمند شما درمورد کودکان مبتال به سرطان 
تمایل  که  شما  چون  نیکوکارانی  یاری  سپاسگزاریم.  بسیار  محک 
تداوم  باشند،  محک  همراه  خود  ارزشمند  وقت  و  تخصص  با  دارند 
عمومی  شرایط  می سازد.  ممکن  را  محک  کودکان  به  خدمات  ارائه 
داوطلبان داشتن ۱8 سال سن تمام و حضور حداقل یک روز در هفته 
)بجز روزهای پنجشنبه و جمعه( در محک است. برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانید شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا ۱۴ با شماره های این 

واحد 2۳5۰۱۹۴5 و 2۳5۰۱۹۴۶ تماس بگیرید.
 

قرار  محک  حمايت  تحت  چگونه  به سرطان  مبتال  كودكان 

می گيرند و هزينه آنها بر چه اساسی پرداخت می گردد؟
تمامی کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سرطان های مختلف زیر 
۱۶ سال باشد و در یکی از بیمارستان های دولتی دانشگاهی دارای بخش 
خون و آنکولوژی کودکان، درمان خود را پیگیری کنند، می توانند تحت 
حمایت محک قرار گیرند. والدین کودکان می توانند با ارسال مدارک مورد 
نیاز )اصل و تصویر شناسنامه کودک، اصل و تصویر شناسنامه والدین و 
یا سرپرست قانونی، اصل و تصویر دفترچه بیمه کودک و پدر )درصورت 
داشتن دفترچه بیمه(، گواهی پزشک متخصص سرطان مبنی بر ابتال 
کودک به سرطان، تصویر پاتولوژی و یا آزمایش مغز استخوان( به شماره 
۰۹۳522۰۳۴۳۱ )شماره همراه سازمانی مددکاری اجتماعی( و تماس با 
کارشناسان این واحد، برای اخذ کارت محک اقدام کنند. پس از تشکیل 
مددکاران  توسط  خانواده  اقتصادی  شرایط  بررسی  براساس  و  پرونده 
اجتماعی، درصد حمایتی برای هر خانواده تعریف می شود و متناسب با 

آن پرداخت هزینه ها صورت می گیرد. 

چگونه می توان وارد حساب كاربری شد و از آن استفاده كرد؟
پرداخت شان، حساب  ثبت  برای  می توانند  عزیز محک  نیکوکاران 
کاربری بسازند. برای ساخت حساب کاربری کافیست پس از ورود به 
سایت محک بر روی کلمه »ورود/ ثبت نام« کلیک و مشخصات مورد 
نیاز را ثبت کنند. پس از ورود به حساب کاربری، پرداخت ها شامل 
عضویت، درمانیاری و کمک آنالین و سفارش قلک و ... قابل مشاهده 
است. الزم به ذکر است در صورتی که ورود به حساب کاربری انجام 
نشود، اطالعات پرداختی نیکوکار ثبت نمی شود و رعایت این موضوع 
پرداخت  از  قبل  کاربری  حساب  به  ورود  بابت  از  خاطر  اطمینان  و 
ایجاد حساب کاربري در پروفایل  از  الزامی است. پرداخت های قبل 

نیکوکاران قابل مشاهده نیست.

آيا می توان هديه های خود را به صورت مستقيم به كودكان 
مبتال به سرطان اهدا كرد؟

صمیمانه  سرطان  به  مبتال  کودکان  با  شما  همراهی  و  توجه  از 
به منظور حفظ  را مي دانیم. در محک  بودنتان  سپاسگزاریم و قدر 
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به  نیز  و  ایشان  خانواده  و  به سرطان  مبتال  کودکان  انسانی  کرامت 
منظور عدالت در توزیع خدمات، اهدای کاال و هدایا فقط به صورت 
کاالی نو در دفاتر جلب مشارکت محک پذیرفته می شود. هدایا توسط 

واحد خدمات حمایتی در اختیار کودکان قرار می گیرد. 

پيام همدلی چيست؟
همدلی  پیام  رساندن  برای  جدید  راهی  محک«  همدلی  »پیام 
دلیل  به  که  شرایطی  در  شادیست.  و  غم  روزهای  در  عزیزانمان  به 
برای  مختلف  مراسم های  در  حضور  امکان  اجتماعی  فاصله گذاری 
رساندن پیام تسلیت و تبریک خود به عزیزانمان را نداریم، سفارش و 
ارسال استند به صورت دیجیتال از طریق »پیام همدلی محک« راهی 
برای نزدیکی دل ها در این روزهاست. با این روش عالوه بر همدلی 
تو روزهای سخت در مسیر سالمتی کودکان محک هم سهیم باشید.

می توانم از محک بازديد كنم؟
و  بیمارستان  فعالیت  با  آشنایی  برای  بازدید  حاضر  حال  در 
مؤسسه به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت فاصله گذاری 
کودکانمان،  بدن  ایمنی  سیستم  بودن  پایین  دلیل  به  اجتماعی 
امکان پذیر نیست. الزم به توضیح است که دیدار مستقیم با کودکان 
نیز به دلیل حفظ سالمت فرزندان محک و همچنین حفظ  محک 
هیچ  در  بازدید  طول  در  کودک  خانواده  و  ایشان  انسانی  کرامت 
شرایط  شدن  عادی  از  پس  امیدواریم  نیست.   امکان پذیر  زمانی 
با  آشنایی  منظور  به  بازدید  امکان  اجتماعی  فاصله گذاری  اتمام  و 
و  فراهم شود  نیکوکاران  همچون گذشته  برای  فعالیت های محک 

شما را زیر سقف محک ببینیم.

چگونه می توانم استندهای محک را سفارش دهم؟
همراهی و همدلی با عزیزان مان در شرایط سخت باعث تسکین، و 
در روزهای شاد باعث چند برابر شدن حس خوشحالیست. استندهای 
محک برای ابراز این همدلی و همراهی در جهت تأمین هزینه دارو 
شما  است.  شده  گرفته  نظر  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  درمان  و 
با سفارش استندهای تبریک و تسلیت، همراه عزیزان تان  می توانید 
در اتفاقات تلخ و شیرین زندگی شان باشید و همدلی خود را به نجات 

زندگی کودکان محک پیوند بزنید. 

درباره قلک های محک توضيح دهيد؟
قلک محک یکی از در دسترس ترین راه هایی  است که کمک به 
کودکان مبتال به سرطان را به  صورت پیوسته تحقق می بخشد و در 
تأمین هزینه درمان آنها تأثیر زیادی دارد. قلک می تواند همواره در 
خانه، محل کسب و کار و هر نقطه ای که تمایل داشته باشید قرار 
گیرد تا نجات زندگی قهرمان های کوچک محک از خاطر نیکوکاران 
و  اهداف  با  مناسب  مختلف،  انواع  در  محک  قلک های  نشود.  دور 
اگر قصد داشتن قلک در منزل و  مقاصد گوناگون طراحی شده اند. 

فروشگاه های  یا  و  کار  محل 
جوان  قلک  دارید،  را  کوچک 
برای  انتخاب  مناسب ترین 
شماست و می توانید با مراجعه 
سفارش  را  آن  زیر  لینک  به 

دهید. 

روزهای  در  ما  همکاران  پ.ن: 
ساعت  از  پنج شنبه  تا  شنبه 
الی ۱۹ و در روزهای  7 صبح 
 ۱۴ الی  صبح   7 از  جمعه 
نیکوکاران  سواالت  پاسخگوی 
۰2۱- شماره  با  که  گرامی 

می گیرند   تماس   2۳5۴۰
هستند.
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شمال تهران:
َمژدي  بلوار شهید  ارتش،  بزرگراه  ابتداي  اقدسیه،  انتهاي  مرکزی:  دفتر   
)اوشان(، خیابان پروفسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان 

فوق تخصصی سرطان کودکان محک 
تلفن: 2۳5۴۰ 

 دفتر برج ملت: خیابان ولي عصر، روبه روي پارک ملت، نبش کوچه شهید 
انصاری )صداقت(، برج ملت، طبقه همکف تجاری، واحد ۳۶ 

تلفن: 22۰۳7۴7۴
 دفتر تجریش: میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک ۹ 

تلفن: 227۴۹8۱۹
خراسانی،  خیابان  نبش  شهروند،  از  پایین تر  چیذر،  میدان  چیذر:  دفتر   

پالک 28، ساختمان برایا، طبقه سوم، واحد ۱۱ 
تلفن: 222۰۱۳۱2

 پیشخوان برج نگار: خیابان ولی عصر، کمی باالتر از میدان ونک، برج نگار، 
طبقه همکف تجاری 

تلفن: 88۶۴۱۴۰۶
 باجه لواسانی: خیابان شهید لواسانی )فرمانیه سابق(، خیابان آقایی، میدان 

میوه و تره بار لواسانی
 پیشخوان سانا سنتر: بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا، طبقه همکف جنوبی، 

جنب پله برقی
  باجه قیطریه: درب شمالی پارک قیطریه، جنب آبنما، روبروی فرهنگسرای 

ملل

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

)خیابان چهارم(، پالک 55 
تلفن: ۶۶55۴۰8۱ 

 دفتر باستان: میدان جمهوری، خیابان جمهوری، خیابان آذربایجان، بین 
خیابان گلشن و خیابان باستان، پالک ۴۰۱ 

تلفن: ۶۶۹۰۱۹۰۰
 پیشخوان جالل آل احمد: بزرگراه جالل آل احمد، ابتدای اتوبان کردستان، 

میدان میوه و تره بار جالل )قزل قلعه(، سالن شماره ۱
 پیشخوان سمرقند: جنت آباد جنوبی، مرکز تجاری سمرقند، درب جنت، 

طبقه همکف B، جنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین

مرکزی،  پیامبر  خیابان  نبش  شمال،  ستاری  اتوبان  کوروش:  پیشخوان   
مجتمع تجاری کوروش، طبقه B2، راهروی منتهی به پارکینگ

 پیشخوان گلستان: شهرک غرب، فاز ۱، خیابان ایران زمین، مرکز خرید 
گلستان، طبقه اول، هسته مرکزی

پارکینگ  بابایی،  میرزا  تقاطع  جنگل،  سردار  بلوار  جنگل:  سردار  باجه   
میدان میوه و تره بار سردار جنگل

 باجه صادقیه: خیابان ستارخان، نرسیده به فلکه اول صادقیه، خیابان 2۴ 
متری خسرو شمالی، میدان میوه و تره بار صادقیه

شرق تهران:
 دفتر شرق: فلکه اول تهران پارس، درب شمالی مرکز خرید سپید، واحد 

A۹     تلفن: 7772۰۰۴8
 دفتر مدنی: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی، بعد از بیمارستان 

امام حسین، جنب کوچه نور، پالک 227  تلفن: 775۴۴۱۴۳
 باجه آزادگان: میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان 

میوه و تره بار
تره بار  و  )گلزار(، میدان میوه  پناهی نیا  بلوار  باجه هروی: میدان هروی،   

هروی
 باجه پیروزی: اتوبان افسریه )جنوب به شمال(، جنب ایستگاه مترو شهید 

کالهدوز، میدان میوه و تره بار پیروزی

جنوب تهران:
 باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسرای 

بهمن، میدان میوه و تره بار بهمن 
 پیشخوان شهرری: شهر ری، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبی، سالن 

اصلی میدان میوه و تره بار شهید غیبی

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

کوچه اوجانی، طبقه فوقانی بانک تجارت 
تلفن: ۰2۶-۳222۰۱77

 دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانی، نرسیده به پل آزادگان، نبش خیابان 
مدنی، جنب برج طوبی

تلفن: ۰2۶-۳۴۴۹85۳7
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