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صداى متفاوت او بيش از هر چيز ديگرى جلب توجه مى كند. 
هنوز هم صدايش متفاوت و خاص است. خسرو خسروشاهى، 

دوبلور پيشكسوتى است كه با صحبت به جاى آلن دلون (بازيگر) 
بين مخاطبانش شناخته شده است. او متولد سال 1320 است. 

خسروشاهى در سال 1340 با راهنمايى و معرفى مرحوم احمد 
رسول زاده (شوهر خواهرش) وارد حرفه دوبالژ مى شود... (صفحه 10)

خسرو خسروشاهى دوبلور پيشكسوت مى گويد
شادترين لحظات زندگى اش را وقتى تجربه مى كند
كه فرزندانش به ايران مى آيند و كنارش هستند

شادى يعنى پدرشادى يعنى پدر
در كنار فرزنداندر كنار فرزندان

4933 نفر از كودكان ما بهبود 
يافته اند و 13هزار كودك در 

حال درمانند

اين سوال براى خيلى ها پيش مى آيد كه واقعا 
مى شود با  مشاركت هاى مردمى يك بيمارستان 
را اداره كرد و اين تعداد كودك مبتال به سرطان 
را مورد حمايت قرار داد و آيا اين منابع، منابع 
بگويم  افتخار  با  مى خواهم  هستند؟  پايدارى 
منابع  مردمى،  مشاركت هاى  منابع  بله،  كه 
پايدارى هستند؛ مشروط بر اينكه سازمان هاى 
مردم نهاد هم عملكرد درستى را در مقابل اين 
دو  به  منابع  اين  پايدارى  باشند.  داشته  منابع 

عامل مهم وابسته است.
يكى اينكه مردم تشخيص بدهند اين منابع در 
همان موضوعى كه آنها عالقمند به  كمك بوده اند، 
هزينه مى شود. دوم اينكه كارى كه انجام مى شود، 
كودكان  درباره  وقتى  امروز  باشد.  اثربخش 
مى توانيم  مى كنيم،  صحبت  محك  بهبوديافته 
بگوييم طبق آمار 25سال گذشته (نمى گويم اين 
آمار از دقت صددرصدى بهره مند است، چرا 
كه سال هاى ابتدايى نه سيستم هاى جمع آورى 
نه  و  بوده  قوى  امروز  اندازه  به  ما  اطالعات 
سيستم هاى پيگيرى امور بيماران به اندازه امروز 
پيدا  بهبود  كودكان  از  نفر   4933 بوده)  قوى 
كرده اند. اين خبر خوبى است. در كنار اين تعداد 
13 هزار كودك هم در فاز درمانى قرار دارند.
خيلى از داروهايى كه امروز وجود دارد، بيمارى 
سرطان را كنترل و طول عمر ايجاد مى كند. در 
همين فاصله با توجه به پيشرفتى كه علم پزشكى 
مى كند، داروهايى هم توليد مى شود كه مى تواند 
به بهبود منجر شوند. تعدادى از بچه هاى ما هم 
در اين سال ها فوت كرده اند. ولى هرچه جلوتر 
مى رويم اين درصد كمتر مى شود. چون با توجه 
به حمايت هايى كه محك مى كند، سريع تر مرحله 
درمان بچه ها آغاز و بميارى شان تشخيص داده 

مى شود و درمان ها اثربخش تر است.
ادامه در صفحه 15

 مهندس آراسب احمديان
مديرعامل محك

با آرين رشد كردم با آرين رشد كردم 
و محكم شدمو محكم شدم
(1515)

چهار پايه شادى چهار پايه شادى 
در خانوادهدر خانواده
(1111)

براى كودكان براى كودكان 
تلفن همراه بخريم يا تلفن همراه بخريم يا 

نخريم؟ نخريم؟ (1212)

7 آزمايش غربالگرى  آزمايش غربالگرى 
در دوران سالمندىدر دوران سالمندى
(1414)

صفحات 9 تا 16

چهـره و سالمت
هـمـســــر ا ن
فـرزنـد پـرورى
سالمت آزمون 
سـا لـمـنــد ا ن
كـــو د كـــا ن
سالمت بچه هاى 

خانوادهخانواده
سال دوازدهم  شماره 555  شنبه 19 دى 1394


