مالمح

حتقيق في وفيات األمهات عقب االحتجاجات الشعبية
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ترجمة :غادة طنطاوي

موجز املقال :منذ عام  ،2005تبنت احلكومة الهندية العديد من املبادرات من أجل مواجهة مشكلة وفيات
األمهات ،وتضمنت تلك املبادرات جهودًا من أجل حتسني اخلدمات املق َدمة لألمهات ،وتدريب العاملني في مجال
الصحة داخل اجلماعات احمللية ،ومنح النساء الفقيرات حوافز نقدية إذا قمن بالوالدة في منشأة صحية .وفي
أعقاب االحتجاجات احمللية عام  2010بسبب ارتفاع عدد وفيات األمهات في مقاطعة باروا ني التابعة ملاديا برادش،
وسط الهند ،قمنا بزيارة لتقصي احلقائق في يناير  ،2011من أجل التحقيق في وفاة  27من األمهات في تلك
املنطقة في الفترة بني إبريل ونوفمبر  .2010وقد اكتشفنا غياب الرعاية الصحية ملرحلة ما قبل الوالدة بالرغم
من ارتفاع معدالت األنيميا ،واالفتقار إلى القابالت املاهرات ،والعجز عن القيام برعاية التوليد في احلاالت الطارئة،
تترجم إلى عالج قط.
حتى في ظل االحتياج الشديد لذلك .كما أن اإلحالة إلى العيادات أو املراكز الصحية لم
َ
وقد عرضنا حالتني كمثال ،وأخذنا النتائج التي توصلنا إليها إلى مسئولي الصحة في اإلقليم والوالية وطالبنا
باتخاذ إجراءات فعلية ملنع وفيات األمهات .وتساءلنا عن جدوى سياسة منح النقود للنساء كي ما تلدن في
مؤسسات صحية تفتقر إلى الرعاية الصحية اجليدة ،قبل التأكد ً
أول من جودة اخلدمة الصحية املُقدمة ،ذلك أنه
يجب ً
أول التأكد من مستوى الرعاية ،ودعم املرفق وتقويته كي ما يواكب تزايد أعداد املرضي .وسجلنا االفتقار إلى
احملاسبة والتمييز واإلهمال الذي تتعرض له النساء الفقيرات  -خاصة نساء القبائل  -كما أثبتنا الصلة الوثيقة
بني الفقر ووفيات األمهات © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
An investigation of maternal deaths following public protests in a tribal district of Madhya Pradesh, central India
Subha Sri B, Sarojini N, Renu Khanna, Reproductive Health Matters 2012; 20(39):11–20
الكلمات الدالة :وفيات ومراضة األمهات ،منافع األمومة ،سياسات وبرامج الصحة اإلجنابية ،النظم الصحية ،احملاسبة ،الهند

متوت  80ألف امرأة في الهند كل عام بسبب مشكالت
مرتبطة باحلمل  -ويفوق هذا العدد نظيره في أي بلد
في العالم  -حيث قُدرت نسبة وفيات األمهات في
الفترة بني  2006 - 2004بـ 254لكل  100ألف مولود
حي ٢ ،١.وقد وقع ثلثي هذه الوفيات في واليات أسام،
وبيهار ،وتشهاتيسجاره ،وجهارخاند ،وماديا براديش،
١
وأوريسا ،وراجاستان ،وأوتارانشال ،وأوتار براديش.

ووفقً ا لليونيسيف ،حتدث  %61من وفيات األمهات بني
2
الداليت* واجملتمعات القبلية.
اتخذت احلكومة الهندية العديد من املبادرات منذ
عام  ،2005من أجل مواجهة مشكلة وفيات األمهات.
فعلى سبيل املثال ،أسست وزارة صحة ورفاهة
* الطبقة األدنى في النظام الترتيبي التقليدي في الهند وكان
يطلق عليهم في املاضي «املنبوذون»
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األسرة «البعثة القومية للصحة الريفية» عام ،2005
بهدف زيادة فرص توفير رعاية صحية جيدة ومتاحة
للسكان ،خاصة سكان املناطق الريفية والفقراء
والنساء واألطفال .وجرى تخصيص استثمارات من
أجل توفير عمال صحيني في اجلماعات احمللية يُطلق
املعتمدون» في
عليهم «نشطاء الصحة االجتماعية
َ
كل قرية ،وحتسني البنية األساسية املتعلقة باملرافق
الصحية ،وبناء قدرات العمال الصحيني ،وحتسني
مستوى خدمات الصحة العامة.
وعلى وجه اخلصوص ،بدأت البعثة القومية
للصحة الريفية في تقدمي التمويل في مجال صحة
األم ،باعتبارها واحدة من مجاالتها الستة األساسية،
مع إعطاء اهتمام خاص للواليات املشار إليها أعاله،
صاحبة املؤشرات األسوأ فيما يخص الرعاية الصحية
والتنمية .غير أن السياسة األهم التي بادرت بها
احلكومة فيما يخص صحة األم ،كانت الدفع باجتاه
إضفاء املزيد من الطابع املؤسسي على عملية الوالدة،
استنادًا إلى أن نقل املرأة إلى مرفق صحي وقت الوالدة
أوتوماتيكيا رعاية صحية أفضل،
سوف تنتج عنه
ً
وبالتالي تخفيض عدد وفيات األمهات .ويقوم جانيني
سوراكشا يوجانا «مشروع حماية األم» بالترويج
لذلك عبر دفع حوافز نقدية للمرأة احلامل ،شريطة أن
تضع مولودها في منشأة صحية ،وفي الواليات التي
ذُكرت أسماؤها أعاله ،حتصل املرأة التي تنتمي ألسرة
حتت خط الفقر على  1400روبية (نحو  31دوالرًا)،
مقابل قيامها بوضع املولود في منشأة صحية ،وميثل
هذا املبلغ تقري ًبا إجمالي الدخل الشهري لألسرة في
مناطق القبائل في تلك الواليات .وعند تقييم نتيجة
هذه السياسة ،اتضح أن هذه احلوافز كان لها تأثير
مهم فيما يخص زيادة االهتمام برعاية ما قبل الوالدة
واإلقبال على الوضع في املنشآت الصحية ،لكن
مستوى جودة الرعاية الصحية ظل سي ًئا ،٤ ،٣ومن غير
املؤكد ما إذا كانت أعداد وفيات األمهات قد تراجعت
بالفعل في ظل هذا البرنامج .وقد أصدرت احلكومة
تفوض الواليات
مؤخرًا مبادئ استرشاديه قومية
ِّ
في مراجعة وفيات األمهات على مستوى كل من
18

اجلماعات احمللية واملنشأة الصحية.
خالل الفترة من إبريل إلى نوفمبر  ،2010أشارت
التقارير إلى حدوث  27حالة وفاة بني األمهات في
مستشفى احلي في باروانى ،وهي منطقة قبلية في
األساس ،تقع في جنوب غرب ملاديا باراديش ،وسط
الهند ،وقد حدثت تسع من هذه احلاالت في شهر
نوفمبر وحده .وقامت إحدى احلركات االجتماعية
 Jagrit Adivasi Dalit Sangathaوإحدى املنظمات
غير احلكومية العاملة في هذا اجملال  SATHIبجذب
انتباه اجلمهور إلى هذه الوفيات ،وحدث احتجاجان
كبيران في  28ديسمبر  2010و 12يناير  ،2011شاركت
فيهما على وجه اخلصوص نساء القبائل ،نظرًا إلى
العدد الكبير في وفيات األمهات .وردًا على ذلك ،قام
فريق لتقصي احلقائق بزيارة برواني في يناير ،2011
كي يبحث العوامل التي أسهمت في حدوث هذه
ً
حتليل لتلك العوامل ،استنادًا
الوفيات 5.ونقدم هنا
إلى التشريح اللفظي ومراجعة سجالت احلاالت
واملالحظة واملقابالت خالل الزيارات التي قمنا بها
للمنشآت الصحية.
املنهج
إضافة إلى كُتاب هذه الورقة ،تألف فريق تقصى
احلقائق من طبيب توليد وأحد النشطاء في مجال
الصحة ومحلل نظم صحية .وقام أعضاء الفريق
بعمليات التشريح اللفظي خالل مقابالت مع
عائالت ست من النساء املتوفيات ،وكانت هذه
العائالت تقطن في املنطقة ،وكانت املنظمات احمللية
وسيلتنا في الوصول إليهم ،وقدمت العائالت الست
املوافقة الشفهية على إجراء هذه املقابالت .كما
استطاع الفريق الوصول إلى سجالت احلاالت الـ27
في مستشفى املنطقة ،إضافة إلى سجالت اإلحالة
لنساء أخريات أُحلن من مستشفى املنطقة.
عالوة على ذلك ،قام الفريق بزيارات إلى املنشآت
الصحية احمللية ،اخلاصة والعامة على حد سواء ،مبا
في ذلك مستشفى املنطقة ،وواحد من مراكز صحة
اجلماعة اجملتمعية وأحد مراكز الصحة األولية ،وذلك
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بهدف دراسة البنية األساسية وجودة الرعاية التي
تقدمها هذه املراكز .وأجرى الفريق مقابالت مع 12
من العاملني في الرعاية الصحية في تلك املنشآت،
من بينهم كبار املسئولني الصحيني وأطباء توليد
وممرضات ومساعدات يعملن ممرضات /قابالت .ومت
االطالع على العديد من الوثائق املتعلقة بالسياسات
والبرامج اخلاصة بصحة األم ،مبا في ذلك خطط
املنطقة لتنفيذ برامج البعثة القومية للصحة
الريفية ،واملبادئ االسترشادية خملتلف املشروعات
احلكومية حول صحة األم وتقارير املراجعة على
مستوى الدولة.
النتائج
من بني حاالت وفيات األمهات الـ ،27كانت  26منها
مدرجة في السجل احلكومي لوفيات األمهات ،وكانت
واحدة مدرجة في مستشفى املنطقة كحالة جرت
إحالتها إلى مركز ذي مستوى أعلى ،لكنه قد تَبني
أثناء التحقيق أن السيدة قد توفيت بالفعل في
مستشفى املنطقة .لكن هذه قد ال تكون صورة
حقيقية للوضع في املنطقة ،ألنه ال يوجد نظام
لتسجيل حاالت الوفاة ،كما ال توجد بيانات حول عدد
الوفيات التي حدثت في املنزل أو خالل االنتقال من
املستشفيات الصحية وإليها.
بحث أسباب الوفاة
من بني احلاالت الـ ،27كانت هناك  21حالة تنتمي إلى
قبائل مص َنفة ،وهم ميثلون السكان احملليني الذين
يقعون خارج نظام الطبقات التقليدي ،وهم أحد
قطاعات اجملتمع األكثر فقرًا وضعفً ا ،واألقل قدرة في
احلصول على اخلدمات الصحية مقارنة بغير القبليني
والطبقات األخرى .وتعتبر هذه النسبة كبيرة للغاية،
حتى فيما يخص بارواني ،حيث متثل القبائل املص َنفة
 %67من السكان.
يبني جدول  1األسباب املباشرة للوفاة

جدول  .١السبب املباشر في وفيات األمهات،
منطقة بارواني إبريل  -نوفمبر 2010

سبب الوفاة

العدد = 27

أنيميا حادة

7

نزيف ما قبل الوضع

3

نزيف ما بعد الوضع

2

تشنج احلمل /ما قبل تشنج احلمل

4

املالريا

4

اليرقان

3

الوالدة املتعسرة (سقوط يد اجلنني
املستعرض من الرحم إلى املهبل)

2

ُحمى مع فقدان الوعي

1

تشنجات مع صدمة

1

تَوفُر العالج وجودة الرعاية
رعاية ما قبل الوالدة
تلقت امرأة واحدة  -من بني حاالت التشريح اللفظي
الست التي قمنا بها  -رعاية ما قبل الوالدة ،واقتصرت
هذه الرعاية على حقن التيتانوس ،ولم تتلق أي من
النساء اخلمس األخريات أي نوع من رعاية ما قبل
الوالدة ،حتى النساء الالتي كن في حالة احلمل اخلطر،
مثل الالتي حدثت لهن والدة قيصرية في السابق .ولم
يكن بوسعنا احلصول على تفاصيل حول رعاية ما
قبل الوالدة للنساء الـ ٢١األخريات؛ إذ إن ذلك لم يكن
موثقً ا في سجالت احلاالت.
خالل زياراتنا امليدانية ،الحظنا االفتقار إلى رعاية
ما قبل الوالدة ،ويتكون النظام الصحي املُتعب في
الهند من مساعدات يعملن ممرضات/قابالت أو عامل
متعدد األغراض يقدم خدمات مختلفة على مستوى
القرية ،ومركز للصحة األولية لكل  30ألف شخص،
ومركز الصحة اجملتمعي لكل  100ألف شخص وهو
يقدم املستوى الثانوي للرعاية ويُعد وحدة اإلحالة
األولى - ،ومستشفى املنطقة وتُقدم املستوى الثالث
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من الرعاية الصحية .وقد وجدنا أن املساعدات
(املمرضات/القابالت)  -الالتي يعملن في مراكز الصحة
األولية واملراكز الصحية الفرعية ،والالتي يُتوقع
منهن العمل بوصفهن قابالت ماهرات -ال يزرن القرى
بغرض تقدمي رعاية ما قبل الوالدة كما هو مفترض
منهن .كما اتضح أن البنية التحتية املطلوبة لهذه
الزيارات ،مثل الطرق ونظم االنتقال ،غير متوفرة ،كما
املعتمدين احملليني ال
أن نشطاء الصحة االجتماعية
َ
كاف ،والعديد من األسر
يُستفاد منهم على نحو
ٍ
لم تسمع حتى عنهم من قبل .وكشفت املقابالت
مع هؤالء النشطاء عن الفجوة الكبيرة لديهم فيما
يخص املعلومات األساسية حول مضاعفات الوالدة
األساسية .عالوة على ذلك ،كانت املنشآت الواقعة
في األطراف فقيرة التجهيز وال تعمل بصورة كاملة؛
صمم باعتباره
ذلك أن املركز الصحي اجملتمعي والذي ُ
مستوى الرعاية األول-ومن املفترض أن يقدم رعاية
شاملة حلاالت الوالدة الطارئة-لم يكن لديه األدوات
الالزمة لتقدمي الرعاية في حاالت الوالدة الطارئة.
رمبا كان من املمكن جتنب بعض الوفيات لو كانت
رعاية ما قبل الوالدة قد توفرت ،لكنه بالرغم من
ارتفاع مستويات األنيميا في املنطقة ،فلم يُدرج لدى
اخلطط الصحية هناك برامج خاصة ملواجهة األنيميا
أو أسبابها أو املالريا أو فقر الدم املنجلي ،وهي أمراض
تنتشر بشدة في تلك املنطقة .وأشارت سجالت
احلاالت إلى ارتفاع األنيميا بشدة بني النساء احلوامل،
ومن بني حاالت الوفاة الـ ،27كانت  17امرأة تعاني من
انخفاض الهيموجلوبني في الدم إلى  8جرام لكل
ديسيلتر أو أقل ،من بينهم خمس نساء لديهن أنيميا
حادة حيث يبلغ مستوى الهيموجلوبني في الدم 5
جرامات لكل ديسيلتر أو أقل .وخالل زيارة الفريق إلى
مستشفى املنطقة ،وجدنا في يوم واحد ثالث نساء
أ ُ ِحلن إلى العنابر لديهن مستوى هيموجلوبني ٦ ،٤
و ٢جرام لكل ديسيلتر على التوالي .وقال لنا األطباء
في مستشفى املنطقة ،أن املستشفى يقوم كل
يوم بعمل نقل دم ملا بني  40-20من النساء احلوامل.
كما عرفنا عن طريق املقابالت مع كبار املسئولني
20

الصحيني ،وعبر الفحص املتأني للخطط الصحية
في املنطقة ،أنه ال توجد برامج ملواجهة األنيميا على
املستوى القومي أو مستوى املنطقة .وفي واقع األمر،
فإن مركز صحة اجلماعة احمللية الذي زرناه لم يكن به
وسائل قياس الهيموجلوبني.
رعاية ما بعد الوالدة
كما اكتشفنا من خالل التفاعالت مع العائالت
ومقدمي الرعاية الصحية أنه ال توجد نظم مطبقة
لرعاية ما بعد الوالدة ،وبالرغم أن البرامج قد أشارت
إلى أن رعاية ما بعد الوالدة يجب أن تتوفر بواسطة
املساعدة (املمرضة/القابلة) والعمال الصحيني داخل
اجلماعة ،إال أنه في الواقع ،لم يحدث على أرض الواقع.
كما اكتشفنا أنه في أغلب احلاالت يتم إخراج املرأة
من املنشأة الصحية بعد الوالدة بوقت قصيرً ،
بدل من
إبقائها  48ساعة ،كما يحدد برنامج الرعاية الصحية،
ويرجع ذلك إلى عدم وجود أماكن كافية .وفي منشآت
أخرى ،يحدث العكس ،حيث ُتبر النساء على البقاء
ملدة  48ساعة حتى حتصل على احلافز النقدي ،وذلك
حتى بالرغم من عدم وجود دورات مياه.
املضاعفات ومحاوالت احلصول على عالج
من بني حاالت الوفاة الـ 27في مستشفى املنطقة،
توفيت  12امرأة في مرحلة ما قبل الوالدة ،وأربع أثناء
الوالدة ،و 11بعد الوالدة .ومن بني النساءن الـ 11الالتي
توفني بعد الوالدة ،قامت سبع بالوضع في منشأة
للرعاية الصحية ،وست وضعن في مستشفى
املنطقة ،وواحدة في مركز الرعاية اخلاص باجلماعة
احمللية ،وثالث في املنزل ،ولم توجد معلومات حول
واحدة منهن ،لكننا وجدنا أن النساء الـ 27جميعهن
حاولن احلصول على رعاية من إحدى املؤسسات
الصحية مبجرد حدوث مضاعفات.
وفيما يخص احلاالت الست التي قمنا بعمل
تشريح لفظي بشأنها ،تتبعنا الطرق التي سلكتها
النساء كي تصل إلى املنشآت الصحية التي كان
بوسعها عالجهن .متت إحالة ثالث من النساء الست
إلى مؤسستني أو ثالث قبل الوصول في النهاية إلى
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مستشفى املنطقة الذي لديه مركز شامل لرعاية
التوليد الطارئة وبنك للدم وغرف عمليات مجهزة.
ولم تكن مراكز الرعاية الصحية األولية وال املراكز
اجملتمعية مجهزة كي تقدم الرعاية األولية في حاالت
الوالدة الطارئة ،أو كي جتعل النساء في حالة مستقرة
قبل إحالتهن إلى منشأة صحية ذات مستوى أعلى.
واألكثر من ذلك ،متت إحالة  13فقط ،من بني  26امرأة
جرى عالجهن في مستشفى املنطقة ،إلى منشأة
ذات مستوى أعلى ،وهي كلية طب حكومية في
املدينة على بعد أربع ساعات من القرية .لكن أيًا من
النساء لم تقم بهذه الرحلة حيث توفني جميعهن
في مستشفى املنطقة .كما كشف التشريح
أيضا أنه مبجرد إحالة املرأة إلى منشأة ذات
اللفظي ً
مستوى أعلى ،لم تتحمل اجلهة احمليلة مسئولية
إرسال شخص من العاملني معها كي يصاحبها
خالل الرحلة بحيث تصل إلى املؤسسة األخرى آمنة.
وفيما يخص النساء األخريات الالتي أحالهن
مستشفى املنطقة إلى مستوى أعلى من أجل العالج
الطارئ ،استطعنا اكتشاف  47خطأ في اإلحالة في
الفترة بني  17يوليو  2010إلى  21يناير  .2011وعلى
األقل ،كانت  16من هذه اإلحاالت تخص مضاعفات
حتتاج إلى تعامل فوري ،مثل متزق الرحم ،والرحم
املقلوب ،والصدمة الناجتة عن النزيف ،وهي كلها
حاالت كان من املفترض أن يكون مستشفى املنطقة
قادرًا على التعامل معها ،ولم يكن باستطاعتنا
احلصول على سجالت حلاالت تلك النساء ،ومن ثم لم
تكن لدينا تفاصيل حول ما حدث لهن ،مبا في ذلك ما
حدث في أعقاب تركهن مستشفى املنطقة.
ومن بني حاالت الوفاة الست التي استطعنا
مقابلة أسرهن ،كان بوسع ثالث فقط النجاح في
احلصول على خدمة اإلسعاف احلكومية من أجل
نقلهن .وكما سنوضح الحقً ا ،ال يزال االفتقار إلى
وسائل النقل أحد العوامل األساسية التي تؤدي إلى
وفيات األمهات ،وقد أخبرتنا عائالت عدة ممن التقيناها
أنها اضطرت إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة من أجل
استئجار سيارات خاصة تقوم بنقل النساء ،ونتج

عن ذلك تأخر في االنتقال عند اإلحالة من منشأة إلى
أخرى.
األوضاع في املنشآت الصحية
لقد اكتشفنا من خالل عملية املالحظة أثناء زيارتنا
للمنشآت الصحية أن احلوافز النقدية التي كان
يقدمها مشروع حماية األم قد زادت من عبء العمل
في مستشفى املنطقة واملركز الصحي اجملتمعي،
بسبب زيادة إقبال النساء على الوالدة بها .وتشير
الدراسات إلى أن حاالت الوضع في املؤسسات
الصحية في منطقة بارواني قد تزايدت من  %17،4من
إجمالي حاالت الوضع عام  ،2003إلى  %29،4في ،2008
ثم  %58.3في  .2009غير أنه أكثر من  %60من هذه
احلاالت حدثت في منشأة صحية ذات مستوى أعلى
مثل مستشفى املنطقة أو مراكز الرعاية الصحية
4
اجملتمعية.
وتراوحت فترة إقامة النساء املتوفيات الـ 27في
مستشفى املنطقة بني  30دقيقة إلى ما يزيد على
 43ساعة ،وكشفت مراجعة سجالت احلاالت حدوث
تأخر طويل في املرحلة الثالثة للوالدة في  10من
الـ 27حالة على األقل .وتضمن ذلك التأخر في بدء
التعامل احلاسم مع الوضع لدى أربع حاالت كن يعانني
من تسمم احلمل ،والتأخر في السيطرة على النزيف
وعالجه في حالتني ،والتأخر في التعامل اجلراحي مع
الوالدة املتعسرة في حالتني ،والتأخر في إدارة الصدمة
في حالتني ،ولم حتصل واحدة من النساء الـ 27الالتي
توفني على أي تدخل جراحي طارئ ،بالرغم من أن
احلاجة إلى هذه اجلراحة الطارئة كانت واضحة في
سبع حاالت على األقل .وفي واقع األمر ،كان مستوى
الرعاية في العديد من هذه احلاالت سيئً ،وفي الكثير
منها ،لم يتم االلتزام ببروتوكوالت العالج املعيارية؛
على سبيل املثال ،لم حتدث في أية حالة من احلاالت
األربع من حاالت تشنج احلمل وما قبل تشنج احلمل
احلاد أية محاولة للتعجيل بالوالدة ،سواء عبر حتفيز
بدء الوالدة أو عبر تسريع الوالدة أو إجراء الوالدة
القيصرية .وفي بعض احلاالت ،كان مستوى الرعاية
ردي ًئا إلى حد ميكن وصفه باإلهمال ،واألكثر من ذلك
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أنه في حالتي الوفاة نتيجة الوالدة املتعسرة ،كانت
احلالة عند دخول املستشفى هي سقوط يد اجلنني
املستعرض من الرحم إلى املهبل ،ومع ذلك لم حتدث
محاولة توليدهن بواسطة عملية قيصرية ،بالرغم
من أن إحدى السيدتني ظلت في املستشفى أكثر من
ثالث ساعات واألخرى أكثر من ست ساعات.

صبحه سري ب /مركز التعليم اجملتمعي للنساء القرويات

امرأة ترقد بعد الوالدة في سرير أمام شرفة مفتوحة
في مركز الرعاية اخلاص باجلماعة احمللية

وكان مستشفى املنطقة مجهزًا على نحو كامل
كي ما يقوم بعمليات والدة قيصرية ،وفي واقع األمر،
كان املستشفى يجري العديد من هذه العمليات
شهريًا ،ومن بني نحو  400حالة والدة حتدث شهريًا
في املستشفى ،هناك نحو  20عملية قيصرية ،لكن
هذا العدد يقل كثيرًا عن معدل إجراء العمليات
القيصرية لدى املستشفى اجملتمعي ،الذي يتراوح بني
 ،%١٥ - ٥ناهيك مبراكز اإلحالة ذات املستوى األعلى
مثل مستشفى املنطقة .وفي احلقيقة ،كانت غرفة
العمليات مجهزة على نحو جيد كي جتري جميع أنواع
عمليات التوليد والنساء.
22

لكنه لم تكن جترى عمليات طارئة ً
ليل ،وهو ما
جزئيا إلى أن املستشفى لم يكن مجهزًا من
يعود
ً
حيث املوارد البشرية والبنية التحتية كي يتعامل مع
تزايد عبء املرضي ،وبالرغم من أن مستشفى املنطقة
جميعا خارج
به أربعة أطباء توليد ،فإنهم كانوا
ً
املستشفى ،إما في تدريب أو كانوا يقومون بعمليات
تعقيم للنساء .وأشار األطباء الذين أجرينا مقابالت
معهم إلى شدة التوتر وضغط العمل ،وقالوا إنهم
كانوا ينتظرون الفرصة كي يتركوا العمل في اخلدمة
الصحية احلكومية ،وكان هناك نقص كبير في فريق
العمل املاهر  -يوجد خمس ممرضات فقط في قسم
النساء الذي به  60سريرًا وغرفة توليد في مستشفى
املنطقة :اثنتان يعملن صبا ًحا ،واثنتان يعملن مساء،
وواحدة تعمل ً
ليل.
وعلى كل املستويات ،كانت قدرة فريق العمل
ودافعيته ضعيفة للغاية .عالوة على ذلك ،لم يكن
هناك التزام بالبروتوكوالت املعيارية للتعامل مع
احلاالت ،مثل استخدام البارتوجرام ووسائل الوقاية
من العدوى ،كما أن مستوي النظافة لم يكن
رضيا ،وأشارت النساء املريضات الالتي قابلناهن
ُم ً
إلى تعرضهن العتداءات جسدية ولفظية من جانب
العاملني أثناء الوالدة ،وشعرت نساء القبائل بأن
مقدمي اخلدمة يعاملهن بتمييز.
ووجدنا أنه يجري تكبيد املرضى رسوم استخدام
اخلدمة على نحو واسع في املنشآت الصحية العامة*،
حتي عندما تكون املرأة مص َنفة بني من يقعون حتت
خط الفقر الرسمي ،ومن ث َم يحق لها احلصول على
خدمات وأدوية مجانية ،كانت األسر تضطر إلى دفع
مقابل الدواء والتشخيص واخلدمات األخرى.
القابالت املاهرات
يرتكز مشروع حماية األم على فرضية أنه مبجرد
نقل املرأة إلى املؤسسة الصحية ،فسوف تقوم
بتوليدها قابلة ماهرة ،لكنا وجدنا أن هذه الفرضية
* وقد مت إدخال هذه الرسوم في املنشآت الصحية
العامة في ماديا براديش في  ١٩٩٨ - ١٩٩٧باعتبارها
٦
جز ًءا من اإلصالحات التي طالت قطاع الصحة.
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ليست صحيحة ،ذلك أن عمليات الوضع في املراكز
الصحية األولية واملراكز اخلاصة باجلماعة احمللية
كانت جتري بواسطة ممرضات أو ممرضات/قابالت لم
يتلقني أي تدريب أو يحصلن على أية شهادات في
مهارة التوليد .ولم يكن لدى مستشفى املنطقة
مولدات ماهرات ،بل كانت معظم حاالت الوالدة
تُدار بواسطة مولدات تقليديات جرى تسجيلهن
ت في غرفة التوليد في ظل النقص احلاد
مساعدا ٍ
في املمرضات .وكان التدريب على اخلدمة الذي تتلقاه
املمرضات واملساعدات الالتي يعملن ممرضات/قابالت
كاف ،وكشفت املقابالت مع املمرضات أن مستوى
غير ٍ
املعرفة واملهارة لديهن فيما يخص مضاعفات الوالدة
كاف.
ومهارات التعامل مع تلك املضاعفات غير ٍ
ضعف اإلدارة واحملاسبة
كان ضعف اإلدارة واحملاسبة من بني األمور األساسية
التي تكشفت خالل البحث الذي قمنا به؛ ذلك أن
االفتقار إلى احملاسبة اتضح من خالل سوء مستوى
الرعاية ،والالمباالة من جانب العاملني في املؤسسات
الصحية ،واالستهانة املتكررة باملبادئ األخالقية عند
تقدمي اخلدمة ،كما رُوي لنا عند احلديث عن تاريخ
احلاالت هنا .ويجب تغيير العديد من املمارسات ،حيث
توجد مشكالت خطيرة في الثقافة السائدة داخل
النظام الصحي في املنطقة بصدد الفساد والسعي
إلى الكسب الفردي واإلهمال في أداء الواجب ،فقد
وجدنا فسادًا مستشريًا في جميع مستويات النظام
الصحي ،جرى توثيقه في تقارير الرقابة اخلاصة
بالعديد من املشروعات احلكومية.
كما أنه ال يوجد أي نوع من إجراءات التظلم
أو آليات لإلنصاف ،واألكثر من ذلك أنه عند تقدمي
الشكاوى ،ال يتلقى الشاكي أي رد من احلكومة ،ولم
يقبل املسئولون الصحيون في املنطقة إقامة أي حوار
ً
وبدل من ذلك ،جرى التهديد بإجراءات
مع الشاكني،
عقابية ،من بينها السجن ،ضد األسر التي تقدمت
بشكاوى ،فيما انهالت االتهامات على الذين شاركوا
7
في االحتجاجات على وفيات األمهات.

االفتقار إلى مراجعة وفيات األميات
ال تتم مراجعة وفيات األمهات بصورة منتظمة في
املنطقة ،سواء في املؤسسات الصحية أو في اجملتمع،
بالرغم من تَوفر مبادئ استرشاديه تضفي الطابع
8
املؤسسي على هذه املراجعات.
وتوصي منظمة الصحة العاملية باالعتماد
على عدة مؤشرات عملية لتحديد مدى كفاية
رعاية الوالدة الطارئة ،وتتضمن هذه املؤشرات عدد
خدمات رعاية الوالدة الطارئة املتاحة لكل  100ألف
شخص ،وتوزيعها اجلغرافي ،ونسبة حاالت الوالدة في
مؤسسات رعاية الوالدة الطارئة إلى إجمالي حاالت
الوالدة ،ومدى االستجابة الحتياجات رعاية الوالدة
الطارئة ،ونسبة الوالدة بعملية قيصرية إلجمالي
عدد حاالت الوالدة ،ومعدل الوفيات بالنسبة لعدد
احلاالت 9.لكن عندما حاولنا احلصول على بيانات ،على
األقل لبعض هذه املؤشرات في منطقة بارواني ،وجدنا
أن البيانات التي مت جمعها في نظام معلومات إدارة
الصحة كانت غير كافية ،وكانت البيانات حول أعداد
حاالت الوالدة في املنشآت الصحية واحلوافز النقدية
املقدمة في مقابل ذلك مجرد مقاييس تُستخدم في
قياس تقدم خفض عدد حاالت الوفاة .وقد أظهرت
واضحا في حاالت الوالدة داخل
تلك البيانات تزاي ًدا
ً
املؤسسات منذ بدء مشروع حماية األم وتقدمي احلوافز
النقدية.
تاريخ احلاالت
نقدم تاريخ حالتني من حاالت الوفاة بغرض توضيح
النتائج التي توصلنا إليها.
جارلي باي
عاما ،وتنتمي إلى قبيلة
تبلغ جارلي باي من العمر ً 32
بهيل ،وكانت تعيش في قرية في منطقة جتاور بارواني،
وكان هذا احلمل الثالث لها ،وقد توفي مولودها األول
في أعقاب الوضع مباشرة ،وولد طفلها الثاني مي ًتا
في عملية قيصرية في مستشفى املنطقة في
بارواني ،وفي هذا احلمل ،لم تتلق جارلي باي أي نوع
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من رعاية ما قبل الوالدة ،باستثناء حقنة تيتانوس
أعطاها لها أحد العمال الصحيني متعددي الوظائف.
وفي ليلة  16يوليو  ،2010بدأت جارلي باي تشعر باأللم،
وأخذوها إلى مركز للرعاية الصحية األولية في نحو
الساعة  9:30مسا ًء ،وكان يبعد نحو  10كيلومترات
من قريتها .وتكلفت األسرة  500روبية ( 11دوالرًا) في
نقلها في سيارة خاصة ،ولم يكن هناك أطباء في
املركز وقت نقلها ،ونصحهم الطبيب عبر التليفون
بالذهاب إلى مستشفى املنطقة في بارواني ،وقال
أقاربها إن يد اجلنني قد ظهرت أثناء وجودها في املركز،
ونُقلت جارلي إلى مستشفى املنطقة ،ووصلت في
نحو الساعة  10مسا ًء.
وتشير سجالت احلالة إلى أنها دخلت مستشفى
املنطقة في الساعة  11:50مسا ًء ،وأنها كانت
تعاني من سقوط يد اجلنني املستعرض من الرحم
إلى املهبل ،واألنيميا احلادة ،والشحوب احلاد ،وكان
ضغط الدم  ،١٢٠/٨٠وكانت توجد آثار شق يشير إلى
قيامها بعملية قيصرية في السابق .وعند فحص
بطنها اتضح أن اجلنني في األسبوع الـ 36وفي
وضع مستعرض داخل الرحم ،ولم يكن صوت قلبه
مسموعًا ،وعند فحص املهبل تبني اتساع عنق الرحم
كلي ًة بينما يد اجلنني سقطت في املهبل ،وكشف
حتليل الدم أن نسبة الهيموجلوبني كانت تبلغ 10
جرامات لكل ديسيلتر ،وكانت فصيلة الدم ب موجب،
وبدأوا في إعطائها السوائل الوريدية ،ومت إعطاؤها
وحدة دم ،وكان مقررًا إجراء عملية قيصرية لها.
ووفقً ا ملا قاله أقاربها ،اضطروا لشراء أدوية من خارج
مستشفى املنطقة كلفتهم  500روبية ،بالرغم من
رسميا حتت خط الفقر ،ومن ثم كان
أن األسرة تقع
ً
يحق لها احلصول على األدوية اجملانية.
وقال أقاربها إنه في نحو الساعة  3صبا ًحا،
ً
بدل من إجراء العملية القيصرية لها ،نصحهم
الطبيب بأخذها فورًا إلى مستوى اإلحالة األعلى،
في كلية الطب احلكومية ،إندور ،على بعد أربع
ساعات من املنطقة .وأشار سجل اإلحالة بعد ذلك
إلى أنها أُحيلت إلى كلية الطب احلكومية في إندور
24

ألن فصيلة دمها لم تكن متوفرة في بنك الدم في
مستشفى املنطقة ،وكان على أقاربها تأجير سيارة
خاصة ،حيث قيل لهم إنه ال ميكن توفير عربة إسعاف
لنقلها إلى إندور ،لكن األهل لم يكن بوسعهم دفع
تكاليف السيارة ،ومن ثم أعادوها إلى القرية .وبحلول
الساعة  8صبا ًحا في اليوم التالي ،كانت حالتها قد
ساءت ،وأخذها أهلها إلى مركز الرعاية األولية ،وهناك
قال لهم الطبيب إن حالتها سيئة ويجب نقلها إلى
بارواني ثانية ،وفي ظل خبرة اليوم السابق ،رفضوا
ذلك في البداية ،لكنهم أخذوها في نهاية املطاف
إلى بارواني ،وهناك وجدوا الطبيب نفسه الذي قابلوه
الليلة املاضية ،لكنه رفض أن يراها ثانية ،ألنه قد
أحالها في الليلة السابقة إلى إندور .وخالل ساعة
ونصف الساعة ،ظل أقاربها يتوسلون إليه وإلى
العاملني في املستشفى كي يقوموا بعالجها دون
طائل ،وظلت جارلي باي في السيارة طوال هذا الوقت،
وبحلول الساعة  1:30ظهرًا ،ماتت في السيارة،
وأخذوا جثتها إلى املنزل في سيارة خاصة.
وجرى تسجيل هذه احلالة في السجالت احلكومية
باعتبارها أُحيلت إلى مستشفى آخر ،ولم يتم
تسجيلها كحالة من حاالت وفيات األمهات في
مستشفى املنطقة.
دورجا باي
عاما ،وتنتمي إلى قبيلة
32
باي
دورجا
يبلغ عمر
ً
مص َنفة وتعيش في قرية في منطقة برواني .وظلت
عاما ،وحملت خالل هذه
دورجا باي متزوجة لـ ً 13
الفترة ست مرات ،عاش منها أربعة أطفال ومات
طفالن .وفي احلمل السابع ،لم تتلق دورجا باي أي نوع
من رعاية ما قبل الوالدة ،ولم تأخذ حمض الفوليك
أو مكمالت احلديد ،ولم يُجر لها أي اختبارات أو
تطعيمات .وقامت مساعدة ممرضة/قابلة بزيارتها
لكنها لم تأخذ معها حقن تيتانوسً ،
وبدل من العودة
إليها باحلقن ،طلبت املساعدة من دورجا باي أن تأتي
إلى مركز الرعاية اخلاص باجلماعة احمللية.
وخالل حاالت احلمل السابقة ،لم حتدث لدورجا باي
أية مضاعفات أو مشكالت ،وفي  26ديسمبر ،2010
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شعرت بآالم الوضع وأخذوها إلى املركز الصحي
باجلماعة احمللية في الساعة  2ظهرًا ،وعند فحصها،
وجدت املمرضة أنها على استعداد للوضع ،وجعلوها
تنام على سرير وأعطوها حقنة ،اشتراها أقاربها
بـ 20روبية .وسرعان ما خرج ساقي وذراع اجلنني ،لكن
حبيسا في الداخل ،ومن ثم استدعت
رأسه كان
ً
املمرضة الطبيب املناوب ،لكنه نصحها بالذهاب إلى
مستشفى منطقة بارواني ،ويشير خطاب اإلحالة
إلى أن توقيت اإلحالة كان الساعة  ،2:30وكان
التشخيص «مجيء مقعدي مع رأس محبوس ـ أي
أن اجلنني بكامله كان في اخلارج ،ولم يكن هناك ألم
طبيعيا» .وبعد ساعة أخذها أقاربها
ضغط الدم كان
ً
إلى مستشفى املنطقة بواسطة عربة اإلسعاف،
وكان املستشفى على بعد  22كيلومترًا.
ودخلت املستشفى الساعة  3:50بعد الظهر،
في حالة شحوب مفرط ،وكشف فحص البطن أن
الرحم في األسبوع الـ ،24وعند الفحص املهبلي،
كانت فوهة عنق الرحم متسعة بشكل كامل ،وكان
محتبسا في عنق الرحم .وبدأ نقل السوائل
الرأس
ً
واملضادات احليوية لها عن طريق الوريد ،وقد اشترتها
األسرة بـ ٤٠٠روبية ،ووفقً ا ملا قالته والدة دورجا باي،
حاولت املمرضة إخراج اجلنني بالقوة .وتشير التقارير
جراما،
إلى أن الطفل وُلد مي ًتا ،وكان يزن  2٫8كيلو
ً
وحدث الوضع الساعة  5:35وخرجت املشيمة بعد
ذلك بخمس دقائق ،وكانت نسبة الهيموجلوبني عند
دورجا باي  2جرام لكل ديسيلتر.
ووفقً ا ملا قالته والدتها ،استمر النزيف طوال ذلك
الوقت ،وتشير سجالت احلالة إلى أنها كانت تعاني
نزيفً ا حادًا الساعة  .6:30وبالرغم من أن دورجا باي
كانت حتتاج إلى نقل دم ،إال أن املستشفى لم يكن
ً
وبدل من ذلك أحال األسرة
لديها الدم الذي حتتاجه،
إلى أحد املانحني الذي أعطاها وحدة دم واحدة مقابل
1600روبية ( 36دوالرًا) .ونظرًا ألنه لم يكن معهم
نقود ،قامت والدتها برهن عقد فضة لديها بـ 1000
روبية ( 22دوالرًا) ،وبعد أن تلقت نقطتني من الدم
ماتت ،وعندما طلبت املمرضة الطبيب ،لم يأت إال

بعد موتها.
وكان فياباري باي ،والدة دورجا باي ،في حالة حزن
عميق وانهارت أثناء قيامها برواية قصة ابنتها،
وأظهرت شعورًا عميقً ا بالذنب ألنها لم تستطع
إنقاذها ،وبدا أن الطفل كان يعاني استسقاء الرأس،
حيث وصفته فياباري باي بأن رأسه كان كبيرًا .وتُعد
األسرة شديدة الفقر ،وعندما أجرينا املقابلة ،لم تكن
قد استطاعت األسرة استعادة العقد الفضي ،وظلت
مثقلة بالديون.
املناقشة
هناك مشكلة سوء إدارة ومحاسبة كبيرة في
النظام الصحي ملنطقة بارواني ،وتطرح قصتا جارلي
باي ،ودورجا باي ،وقصص النساء األخريات الالتي قام
الفريق بفحص حاالت وفاتهن ،العديد من األمور .وفي
عام  2005تعهدت البعثة القومية للصحة الريفية
بتوفير خدمات صحية لألم ذات جودة عالية 10.لكنه
في منطقة بارواني عام  ،2010ظلت هذه املعايير غير
متحققة.
وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن سياسة
إضفاء الطابع املؤسسي على عملية الوالدة ال تؤدي
بالضرورة إلى حتسن الرعاية الصحية لألمهات ،أو
احلد من وفيات األمهات .وقد تَبني لنا عدم استعداد
املؤسسات للتعامل مع زيادة عدد األمهات الالتي
يأتني للوالدة أو توفير رعاية توليد طارئة ،وأن التركيز
على تشجيع النساء على الوالدة في املؤسسات قد
أدى إلى غياب االهتمام برعاية ما قبل الوالدة وما
بعدها .ويجب مراجعة نهج التركيز على احلوافز
النقدية وحده ،ذلك أنه من غير األخالقي دفع النساء
إلى الوالدة في املؤسسات في وقت ال تستطيع الدولة
فيه ضمان تلقيهن عناية كافية.
ومتثل احملاسبة داخل النظم الصحية جان ًبا جي ًدا
من احلكم الرشيد ،وقد أشارت الدراسات السابقة في
الهند ،في كارناتاكا ً
مثل عام  ،2007إلى أن االفتقار
إلى آليات احملاسبة عند تقدمي خدمة الوالدة قد يؤدي
إلى وفيات األمهات ١١.وفي ظل الدرجة الهائلة من
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التفاوت االجتماعي في منطقة بارواني والطبيعية
التراتبية لنظام الصحة هناك ،ال ميكن ضمان احملاسبة
إال إذا جرى التركيز بشكل خاص على عالقات القوة،
وتواجه اجلماعات املهمشة ،مثل القبائل ،عقبات
كبرى عندما تطالب باحملاسبة 12،وتعاني نساء القبائل
من متييز مزدوج بسبب تراتبيات الطبقة والنوع.
وكشف التحقيق أن أوضاع العمل لفرق األطباء
وأشباه األطباء سيئة للغاية ،وأن اإلشراف الذي
يساند هذه الفرق غائب عن املستويات كافة .كما أن
هناك افتقارًا إلى الوعي باحملددات االجتماعية للصحة
ولألخالق في التدريب الطبي وشبه الطبي ،ميكن
أن نلمحه في املمارسة اليومية .وقد أدت الثقافة
الراسخة في نظام الرعاية الصحية احلكومي،
القائمة على التراتبية والتفرقة وإلقاء اللوم على
املستويات األدنى إلى سيادة نهج «عدم اخملاطرة
وإحالة املشكلة إلى املستوى األعلى».
كما كشف التحقيق عن وجود صلة وثيقة بني
الفقر ووفيات األمهات؛ ذلك أن سوء التغذية واالفتقار
إلى رعاية ما قبل الوالدة كانا منتشرين بشدة بني
نساء املنطقة ،وأدت الرسوم املفروضة على اخلدمة
إلى جعل نساء غير قادرات على احلصول على الرعاية
الصحية عند احلاجة إلى ذلك .وظهر الدليل الدامغ
عكسيا على املساواة
على أن رسوم االستخدام تؤثر
ً
في احلصول على اخلدمات ،فمن غير املقبول أن تدفع
املرأة من جيبها اخلاص نظير احلصول على اخلدمة،
خاصة عندما تستثنيهن السياسات احلكومية من
ذلك .واألمر الذي يعقد املشكلة هو اإلهمال املنهجي
في هذه املنطقة فيما يخص توفير وسائل االتصال
والنقل الكافية ،وهو ما يؤدي إلى حتمل األسر الفقيرة-
ً
بدل من الدولة-مسئولية التعامل مع احلاالت التي
بها خطورة على احلياة.
كما شعر فريق التحقيق باحلاجة إلى مراجعة
الدور الذي تقوم به املولدات التقليديات واملساعدات
الالتي يعملن ممرضات /قابالت ،في ظل السياق احمللي،
وفي منطقة تفتقر إلى اخلدمات ،ناهيك باخلدمات
الصحية ،كيف يضمن النظام الصحي أن املساعدة
26

(املمرضة /القابلة) بوسعها تقدمي حزمة خدمات احلد
األدنى إلى أبعد املناطق ،إال إذا كانت مدعومة بوسيلة
ً
مثل .وفي املناطق البعيدة،
تسمح لها باالنتقال
أيضا حاجة إلى مراجعة الدور الذي يقوم به
توجد ً
ناشط الصحة االجتماعية املعتمد كمكمل لدور
املساعدة (املمرضة/القابلة) ،ويجب تخطيط بناء
القدرات وعملية اإلشراف الداعمة للدور الذي يقومان
به بناء على هذه املراجعة.
وماذا عن القابالت التقليديات؟ ففي ظل الدفعة
الرامية إلى إضفاء الطابع املؤسسي على عمليات
الوالدة ،يبدو من املثير للسخرية أن املرأة تضطر إلى
السفر مسافات بعيدة إلى املؤسسات الصحية كي
يقوم بعملية الوالدة املولدات التقليدات ،الالتي ميكن
التواصل معهن في منقطة أقرب إلى املنزل ،فهناك
حاجة إلى حلول مبتكرة من أجل توفير خدمات توليد
آمنة قريبة من املنزل ،ووسائل للحصول على رعاية
توليد كافية.
التوصيات
نوصي بأن يقوم املسئولون في ماديا براديش بإدخال
التغيرات التالية في إدارة النظام الصحي:
• اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان وجود خدمات
لألمهات مناسبة وفعالة في ظل تغطية طوال
الـ 24ساعة للحماية من وفيات األمهات .وتتضمن
هذه اإلجراءات توفير رعاية ما قبل الوالدة وخدمات
اإلجهاض ،باعتبارها جز ًءا من الرعاية الصحية األولية
في مناطق القبائل ،التي يتعني على الدولة وضع
خطة واقعية بشأنها.
• احلد من اإلحاالت غير الضرورية وغير املبررةً ،
مثل
اإلحالة كي متوت املريضة في مكان آخر.
• املراجعة املنتظمة لوفيات األمهات في جميع
املناطق ،وضمان تسجيل جميع الوفيات ودراسة
أسبابها ،مبا في ذلك مراجعة احلاالت واستخدام
املبادئ االسترشادية.
• استخدام البيانات املرتبطة باحلمل في نظام إدارة
املعلومات الصحية ،وذلك بواسطة العمال الصحيني
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من أجل تطوير الرعاية ،دون اخلوف من اإلجراءات العقابية.
• الرصد التشاركي للخدمات الصحية من أجل زيادة
الشفافيةً ،
مثل املراجعات ربع السنوية على مستوى
املنطقة ،استنادًا إلى املؤشرات املوضوعة بواسطة
9
منظمة الصحة العاملية.
• حتليل البيانات في كل من مستوى املنطقة والدولة
ونشرها خالل تقارير منتظمة ،وتضمني شرح
السياسة اخلاصة بإجراءات االستجابة العالجية.
• تنظيم ورش للعمال الصحيني على جميع
املستويات ،بغرض التوعية والتفكير ،ألن ذلك جزء
من اجلهود الرامية الى التطوير التنظيمي ،واالهتمام
باألخالق املهنية ،وااللتزام بالواجبات املهنية،
واحلساسية جتاه شواغل الفقراء وسكان القبائل
والنساء وعالقات القوة والدستور الهندي وحقوق
اإلنسان واحترام جميع الفقراء.
وفيما يخص املرضي في املستشفيات ،يتعني اتخاذ
اإلجراءات التالية من أجل تطوير عملية احملاسبة:
• ضمان تَوفُر اخلدمات الصحية في جميع املؤسسات،
مما يجعل الناس على دراية بأنه يحق لهم املطالبة
بهذه اخلدمات.
• توفير مكاتب للمساعدة في املستشفيات.
• توفير إجراءات للتظلم داخل نظام الرعاية الصحية
في املنطقة ،وتتضمن هذه اإلجراءات استجابة فورية
ومراجعة منظمة في ظل وجود آليات للتصحيح،
مثل أمناء املظالم كي يستمعوا إلى الهموم ويديروا
عملية التعافي في وقت محدد.
• حمالت واسعة النطاق للتوعية بصحة األمهات.
ومن أجل توفير رعاية األمهات على املستويات كافة
يتعني توفير ما يلي:
• عمالة كافية ،وإدارة ودعم كافيان.
• تغطية أكبر ،وتوفير أطباء النساء والوالدة.
• تدريب نشطاء الصحة االجتماعية املعتمدين
ومراقبة الرعاية التي يقدمونها.
• توفير مهارات التدريب على التوليد للمساعدات
ممرضات /قابالت.
• ضمان قدرة املراكز الصحية األولية واملراكز اخلاصة

باجلماعة احمللية واملراكز الفرعية على توفير رعاية ما
قبل الوالدة ذات مستوى جيد والتعامل مع حاالت
الوالدة العادية.
• تعريف املولدات التقليديات مبهارات التوليد ورفع
قدرتهن على التعامل مع الوالدات العادية ،وإدراك
وجود مضاعفات ،والقيام بعملية اإلحالة بصورة
أسرع عند احلاجة إلى ذلك .ويجب وجود صلة مباشرة
بني هؤالء املولدات ومؤسسات رعاية الوالدة الطارئة،
خاصة في املناطق التي يصعب الوصول إليها وأية
منطقة أخرى ال تتوفر بها مولدات ماهرات.
ويتعني ضمان استمرار الرعاية ،من فترة ما قبل
الوالدة وأثنائها وبعدها في ظل وجود قابالت ماهرات،
والقدرة على الوصول إلى املؤسسات التي تقدم
خدمات الوالدة الطارئة ،وذلك في ظل حزمة متفق
عليها من اخلدمات املوجودة في اجلماعة احمللية ،مما
ال يجعل املرأة مضطرة إلى السفر مسافات طويلة.
ويجب أن حتصل غير القادرات على دفع مقابل اخلدمة
على الدم اجملاني دون تأخير ،إذا كن في حاجة ماسة
إليه .ويجب إقامة النظم التي تضمن احملاسبة عند
حدوث إحالة املريضات إلى مستويات أخرى ،ويتضمن
ذلك توفير عربات اإلسعاف واستمرار الرعاية عن
طريق مصاحبة املريضة أثناء االنتقال ،باعتبار ذلك
جز ًءا من عملية اإلحالة.
ويجب على الدولة توفير استثمارات مناسبة في
مناطق القبائل ،كي تعوض هذه القبائل عن التمييز
التاريخي ضدها ،خاصة النساء .ويجب رفع معدالت
القراءة والكتابة وحتسني طرق املعيشة والعمل
على احلد من الهجرة وزيادة توفير الطعام وحتسني
التغذية ،واالهتمام بصحة الفقراء .ويجب التعامل
مع محددات الرعاية الصحية عبر خطط للسيطرة
على سوء التغذية واألنيميا ،وتوفير برامج غذائية
مكملة من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجها
بني البنات املراهقات.
وبالرغم من أن البعثة القومية للصحة الريفية
لديها تفويض لتحسني صحة األمهات ،فإن اإلنفاق
العام على الصحة ارتفع من مستوى ضئيل يبلغ
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 %0،9من الناجت احمللي اإلجمالي إلى  %1،2من الناجت
احمللي اإلجمالي ،بينما تراوحت الوعود بني  ٪٣ - ٢من
الناجت .وبالرغم من استمرار اجلهود التي أحرزت جنا ًحا
متوسطا 13والرامية إلى حتسني طريقة استخدام
ً
الدولة لألموال اخملصصة للخدمات الصحية .مازال
اإلنفاق يتركز في تنظيم األسرة ومشروع حماية األم.
ويؤدي التأخير في حتويل األموال من املركز إلى الواليات
إلى خلل في امليزانية في نهاية العام ،لكن الواليات
ذات املؤشرات السيئة والتي لديها حاجات أكبر ،تكون
قدرتها أقل في استخدام تلك األموال ،وينتج عنه
فائض في امليزانية ،مما يحد من االستفادة من املوارد
اخملصصة لها 14.ويتمثل التحدي في تطوير القدرات
اإلدارية ،مبا في ذلك مستويات املنطقة والوالية
15
وضمان زيادة تخصيص املوارد لقطاع الصحة.
ويجب أن تعمل منظمات اجملتمع املدني بصفتها
يقظا من أجل ضمان وصول رعاية األمهات ذات
مراق ًبا ً
املستوى اجليد إلى معظم القطاعات املهمشة في
اجملتمع .ويجب أن تقوم هذه املنظمات بحمالت توعية
فيما يخص التغذية ،وفقر الدم املنجلي ،واملالريا ،من
أجل إحداث تغير على مستوى األسر ،مثل التوزيع
العادل للغذاء واملوارد األخرى داخل األسرة .كما يجب
على هذه املنظمات التواصل مع النظم الصحية
على جميع املستويات ،باعتبارها من املدافعني عن
احلقوق الصحية.
وعلى املستوى القومي ،يجب تغيير السياسة
احلالية التي تركز على تشجيع الوالدة داخل املؤسسات
الصحية وتلبية احتياجات مشروع حماية األم ،بحيث
تركز على خدمات صحة األم ،مع االستمرار في تقدمي
الرعاية في مراحلها اخملتلفة ،قبل الوالدة وأثنائها في
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ظل توفير قابالت ماهرات وقدرة على تقدمي خدمات
الوالدة الطارئة .ويجب تطوير املؤشرات املتعلقة
بتقييم اإلدارة في القطاع الصحي وتفعيلها.
مالحظات نهائية
قدمنا تقرير تقصي احلقائق اخلاص بنا إلى املسئولني
في املنطقة والوالية ،الذين وعدوا باتخاذ إجراءات
تصحيحية ،وذهبنا مرة أخرى إلى بارواني بعد ثمانية
شهور من الدراسة األولية كي نقف على التغيير
الذي حدث ،لو كان حدث أي تغيير على صعيد صحة
األم ،فوجدنا بعض التطورات اإليجابية ،مبا في ذلك
إدخال مراجعة وفيات األمهات وتطبيق املساعدات
ممرضات/قابالت لوسائل رعاية ما قبل الوالدة في
املناطق الطرفية في أيام محددة ،والتدخل لتطوير
مهارات العاملني وتدريبهم ،واستخدام البرتوكوالت
املعيارية مثل اإلدارة النشطة ملستوى الوالدة الثالث،
وانخفاض عدد اإلحاالت من مستشفى املنطقة،
ووجود دالئل على التدخل اجلراحي في الليل وحتسني
في أمناط التسجيل.
غير أنه ال تزال توجد العديد من مصادر القلق ،ومن
بينها استمرار النقص في العمالة املاهرة ،وغياب
إجراءات التظلم وعدم تَوفُر خدمات اإلجهاض اآلمن
واالنخفاض الشديد في معنويات العاملني .عالوة
على ذلك ،كشفت املناقشات مع مسئولي املنطقة
والوالية أن الكثير من هذه التدخالت اإليجابية كانت
مقصورة على بارواني ،إذ جرى إيالء اهتمام خاص
بهذا األمر دون املناطق األخرى .ومن ثم قدمنا نتائجنا
وتوصياتنا ثانية إلى السلطات الصحية على مستوى
املنطقة والوالية.
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