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ب مديرة االستشارات التقنية ،علوم اإلدارة الصحية ،كامبردج ماساتشوستس ،الواليات املتحدة األمريكية.
ج كبيرة احملاضرين ،اجلامعة الوطنية لرواندا ،مدرسة الصحة العامة ،قسم صحة اجملتمع ،كيجالي ،رواندا.
د مدير وحدة صحة األمومة والطفولة وزارة الصحة ،كيجالي ،رواندا.
هـ كبيرة الكتاب واحملررين ،التنمية والتواصل االستراتيجي ،علوم اإلدارة الصحية ،كامبردج ماساتشوستس ،الواليات املتحدة األمريكية.
و مسئول تقنية ،علوم اإلدارة الصحية ،كامبردج ماساتشوستس ،الواليات املتحدة األمريكية.

ترجمة :رفعت علي

موجز املقال :تبنت رواندا خطة واعية إلصالح القطاع الصحي من عام  2000حتى عام 2010؛ لتقوية نظام
رعاية الصحة العامة ،بهدف تقليص وفيات األمهات واملواليد ،بالتوازي مع تطبيق خطة تطوير األلفية اجلديدة
وحتقيق الهدف اخلامس منها ،ضمن كثير من التطويرات والتحسينات في مجال الصحة القومي؛ ارتكازا على
املراجعة املنهجية لألدبيات ،ووثائق السياسة الوطنية ،وثالثة مسوح دميوغرافية وصحية ( 2000و 2005و.)2010
يصف هذا البحث اإلصالحات والسياسات التي اعتمدت عليها رواندا ،ويقدم معلومات عن مدى تقدمها في
توسيع ونشر وتغطية املفاتيح األربعة خلدمات رعاية صحة املرأة .حدث تطور في الفترة من  2005 - 2000وأصبح
التطور أسرع وتيرة بعد عام  2006وفي األغلب في املناطق الريفية ،حني طورت سياسة مراكز التوليد الوطنية،
والتمويل املرتبط بكفاءة األداء ،والتـأمني الصحي االجتماعي .ما بني  2006و  2010حتققت زيادات في التغطية
في اجملاالت التالية مقارنة بالفترة من  ،2005 - 2000خاصة في املناطق الريفية ،حيث تقطن معظم النساء
الفقيرات :والدات حتت إشراف مهاري ( %77زيادة مقابل  ،)%26والدات في مراكز طبية تعليمية ( %146زيادة مقابل
 ،)%8وانتشار استخدام موانع احلمل احلديثة( %351زيادة مقابل  .)%150العوامل األولية في حتقيق تلك التطورات
يكمن في زيادة أعداد القوى العاملة بحقل الرعاية الطبية واملهارات التي طوروها ،والتمويل املرتبط بكفاءة األداء،
والتأمني الصحي  -االجتماعي ،وقيادة أفضل وتعاون حكومي أفضل .مازال مزيد من البحث مطلوبًا لتحديد مدى
قوة تلك املتغيرات على الناجت الصحي العام للمرأة والطفل © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
Impact of health systems strengthening on coverage of maternal health services in Rwanda, 2000–2010:
a systematic review
Maurice Bucagu, Jean M. Kagubare, Paulin Basinga, Fidèle Ngabo,Barbara K Timmons, Angela C Lee,
Reproductive Health Matters 2012;20(39):50–61
الكلمات الدالة :متويل الرعاية الصحية ،البرامج والسياسات الصحية ،الوالدة ،والدة حتت إشراف مهاري ،خدمات الصحة اإلجنابية،
رواندا

يظل حتقيق الهدف التنموي اخلامس لأللفية  -وهو
تقليص وفيات األمهات ومراضة الوالدة غير اآلمنة
بنسبة  %75وحتقيق مستوى عاملي من الصحة
30

اإلجنابية  -من حتديات التنمية الكبرى ألغلب دول
ما حتت الصحراء اإلفريقية ،ومنها رواندا ،من بني
رقم إجمالي لوفيات األمهات أثناء الوالدة يصل إلى
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 385,000حالة في العالم عام  ،2008وصل نصيب
دول ما حتت الصحراء اإلفريقية وجنوب آسيا منها
إلى  ١.%87واألسباب الثالثة الرئيسة الكبرى للوفاة
بسبب الوالدة في العالم هي النزيف ،والتعفنات
امليكروبية ،واإلجهاض غير اآلمن ،وتشكل في
مجملها على وجه التقريب نصف عدد الوفيات.
وتقدر منظمة الصحة العاملية أن اإلجهاض غير
اآلمن يتسبب وحده في  %18من وفيات األمهات
في شرق إفريقيا ،ويجعل من اإلجهاض غير اآلمن
من املشكالت املهمة في مجال الصحة اإلجنابية
في رواندا ٢.تقدر دراسة وطنية حديثة أن معدل
اإلجهاض املستحث يصل إلى  25لكل  1000امرأة
في الفئة العمرية احملصورة بني  44 - 15سنة ،أو على
3
وجه التقريب  60,000حالة إجهاض إرادي كل عام.
وعلى الرغم من أن كل االستراتيجيات األساسية
لتقليص وفيات األمهات وحديثي الوالدة معروفة -
وهي :تنظيم األسرة ،واحلصول على رعاية الصحة
اإلجنابية ،واإلجهاض اآلمن ،والرعاية الصحية املاهرة
(مبا فيها حاالت الوالدات املتعثرة والطارئة) ،ورعاية األم
بعد الوالدة مباشرة ،وما بعد ذلك حتى النقاهة- ٤
فال تزال وسائل الرعاية املالئمة غير متوفرة لألمهات
وحديثي الوالدة ،أو غير مستخدمة ،أو غير سهل
احلصول عليها أو من نوعية ضعيفة ٦ ،٥.التحدي الذي
يواجه أغلب دول جنوب الصحراء اإلفريقية هو سرعة
تطوير الوسائل الضرورية للتدخل ،فما زالت تغطية
الرعاية املاهرة أثناء الوالدة أقل كثيرًا من املستهدف
عامليا ،كما وضعت معاييرها اجلمعية العامة لألمم
ً
املتحدة في جلسة خاصة عام  ،1999وهو %80:من
حاالت الوالدة بحلول عام  ،2005و %85بحلول عام
 ،2010و %90بحلول عام  ٧ .٢٠١٥ولتحقيق ذلك ،قامت
رواندا بتحقيق إصالحات كبرى في مجال الصحة
والسياسات املرتبطة بها في العقد املاضي (جدول ،)1
ركزت في تلك اإلصالحات على آليات التمويل الطبي
املبتكرة ،مبا فيها التمويل املرتبط باألداء والتأمني
١٠ - ٨
الصحي اجملتمعي

جدول  .١صحة األم وحديثي الوالدة في رواندا
وتنظيم األسرة :األحداث السياسية الهامة من
٢٠١٠ - ١٩٩٩

السنة

السياسة

املشروع االسترشادي
2000 - 1999
الصحي االجتماعي
2000

املسح
القياسي

2001

مشروعات استرشادية للتمويل
املبني على كفاءة األداء في إقليمي
بوتاري وسياناجوجو

2005

سياسة رواندا للقطاع الصحي
(وتشمل الصحة اجلنسية واإلجنابية)
املسح الصحي الدميوجرافي
القياسي

2006

سياسة الوالدة داخل املنشآت
الصحية
تعاقدات التمويل املرتبط بكفاءة
األداء مت تطبيقها في كل األحياء
التأمني الصحي اجملتمعي اإللزامي
للروانديني
سياسات تنظيم األسرة القومية

2007

احلكومة تعلن أن تنظيم األسرة
أولية تنموية

2008

استقالل ذاتي للمنشآت الصحية
تقوية وتسريع أداء برامج الصحة
اجملتمعية
حتويل متابعة وفيات األمهات إلى
عمل مؤسسي
املسح الصحي الدميوغرافي املرحلي

2010

املسح
القياسي

الصحي

للتأمني

الصحي

الدميوجرافي

الدميوغرافي
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جوانب تقوية النظام الصحي في رواندا من عام
1999
إستعنا باإلطار الذي يتضمن ستة مناذج بنائية والذي
قدمته منظمة الصحة العاملية 11لوصف اإلصالحات
التي أجرتها روندا في مجال القطاع الصحي ،تلك
األطر تغطي :القوة البشرية العاملة في القطاع
الصحي؛ وتوصيل اخلدمة ،والتمويل ،والقيادة واإلدارة
احمللية ،والناجت الطبي ،والتطعيمات والتقنيات،
واملعلومات .ونلخص املوقف لكل مكون من تلك
املكونات ،ونعرض التغيرات الكبرى على مدى العقود
الزمنية والتفاعالت واملتغيرات داخل كل مكون.
مت رصد حدوث تطور إيجابي في حتسني احلالة
الصحية العامة ملواطني رواندا في الفترة من٢٠٠٠
أيضا في الناجت
  ،٢٠٠٥ولكن وجدت سلبيات كبرى ًالصحي في أنحاء رواندا .على سبيل املثال ،كان
معدل الوفيات دون سن اخلامسة في املناطق الريفية
( 1000/233في املقاطعات الشرقية) وكانت هذه
النسبة تشكل ضعفا ونصف املعدل في املناطق
احلضرية ( 1000/124في مدينة كيجالي) ،ولم تضق
الفجوة على مدى الزمن 12.وكان رد فعل حكومة
رواندا هو اإلسراع بتحقيق اإلصالحات في القطاع
الصحي ،خاصة النهوض بالتمويل املبني على
كفاءة األداء وبرامج التأمني الصحي اجملتمعي ،لزيادة
توفير اخلدمات الصحية األساسية وتيسير احلصول
عليها في جميع أنحاء الدولة مبا يتطابق مع األهداف
اإلمنائية لأللفية.
القوة البشرية العاملة في القطاع الصحي
أدت اإلبادة العرقية التي وقعت في رواندا عام 1994
أيضا
إلى تخريب رواندا واقتصادها وسكانها ،كما أدت ً
إلى تفاقم كثير من املشكالت التنموية التي كانت
قائمة قبل عام  ،1994ودمرت البنية التحتية اإلنتاجية
التي كانت تعاني ً
أصل من ضعف إنتاجيتها ،مبا فيها
أغلب املنشآت الصحية ،وحرمت األمة من جيل كامل
مهنيا في القطاعات الكبرى
من احملترفني املتدربني
ً
13
مثل الصحة والتعليم .وفي الفترة التي تلت حرب
اإلبادة ،تفاقم العجز في العاملني باجملال الصحي مما
32

أدى إلى االستعانة بأفراد غير مدربني جيدا ،وانعدام
التوزيع اجليد ألولئك األفراد ،وضعف األداء بسبب
قلة املعلومات واملعرفة لدى العاملني اجلدد وضعف
الدوافع .وقد استجابت احلكومة الرواندية ما بني
عامي  2005و 2008بزيادة أعداد العاملني املدربني في
تقدمي الرعاية الصحية في اخلدمات العامة ،وكان
أغلب الزيادة في املناطق الريفية ،ومنهم املمرضات،
8
والقابالت ،واألطباء من املمارسني العموميني.
وعلى مستوى اجملتمع ،زودت وزارة الصحة املولدين
التقليديني مبنظور جديد للعمل  -كنقل حاالت
الوالدة ملراكز التوليد ورعاية صحة األمومة والطفولة
14
ً
بدل من املولدين غير املدربني في والدات البيوت.
تقدمي اخلدمة
حتى عام  ،2005ولدت أغلب أمهات رواندا أطفالهن
في البيوت ،مبعاونة قابالت تقليديات ،وفي عام ،2006
مت إطالق سياسة تقدمي خدمة التوليد ،بهدف تزويد
احلوامل بكل اخلدمات الالزمة لرعايتهن في مراحل
احلمل والوالدة وما بعد الوالدة ،والرعاية الصحية
الضرورية ملواليدهن والعمل على منع انتقال مرض
اإليدز للمواليد .تقدم اخلدمات الصحية الوقائية
والعالجية لصحة األمومة في رواندا من خالل شبكة
فرعيا،
صحيا ،و 40مشفى
مكونة من  395مركزًا
ً
ًّ
مشاف مركزية حتال إليها احلاالت احلرجة.
وثالثة
ٍ
رئيسيا
ولعبت تلك املراكز الصحية واملشافي دورًا
ً
في تقليص مشكلة املوانع اجلغرافية التي كانت
تعيق احلصول على اخلدمات الطبية األساسية،
وفي ظل تلك الترتيبات ،على وجه التقريب في كل
النظام الصحي ،اختصت املراكز الصحية (ويغطي
كل مركز من  20,000إلى  25,000نسمة) بتنظيم
األسرة ،ورعاية فترة احلمل ،والوالدات العادية ،ورعاية
ما بعد الوالدة ،والطوارئ األولية في رعاية الوالدة،
وتقدم املستشفيات الفرعية (وتخدم من 150000
إلى  250000نسمة) رعاية متقدمة ومتطورة للوالدة ،
ورعاية ما بعد اإلجهاض ،كما أنها مسئولة عن نظام
١٥
اإلحالة إلى املستشفيات املركزية.
انخفض استخدام وسائل منع احلمل احلديثة من
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 %13عام 1992إلى  %4فقط عام  16 ،2000وتعد رواندا
من أكثر البلدان اإلفريقية كثافة سكانية ،وتعتبر
احلكومة أن تدخل الدولة ضروري في تنظيم األسرة،
ليس فقط من منظور تقليص وفيات األمهات عند
أيضا بوصفه عال ًجا
الوالدة ووفيات املواليد ،ولكن ً
ملشكلة الفقر ،وملنع حدوث حمل غير مرغوب فيه،
وللحد من اإلجهاض غير اآلمن ،باإلضافة للجوانب
املتعلقة باحلد من الزيادة السكانية .في عام ،2006
أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تبنيها لسياسة
جديدة لتنظيم األسرة ،شملت استراتيجيات تلك
السياسة اجلديدة توعية املواطنني ،والوصول بخدمات
تنظيم األسرة للنساء في أماكنهن وحوافز محددة
مرتبطة بكفاءة األداء.
التمويل
خالل العقد املاضي متكنت حكومة رواندا من حتريك
ً
كل من مصادر التمويل الداخلي واخلارجي للقطاع
الصحي ،وزادت من اإلنفاق اإلجمالي على الصحة من

ديتر تيليمانس  /صور بانوس

الطالب يتدربون على مناذج بشرية مصطنعة في صف لتنمية املهارات ،معهد كيجالي للصحة ،كيجالي ،رواندا٢٠٠٧ ،

 16.94دوالر للفرد في عام  2003إلى  45.42للفرد في
 17 .2008بتوصية من منظمة الصحة العاملية بحيث
تصبح قادرة على تقدمي اخلدمات الصحية األساسية
لسكانها ،وازداد اإلنفاق الكلي لكل امرأة في سن
اإلجناب ازداد من  6.12دوالر أميركي (عام  )2002إلى
 8.40دوالر (عام  ،)2006ووصلت نسبة رعاية األمومة
من اإلنفاق إلى  ،%73و %22لتنظيم األسرة ،و %5جملاالت
18
أخرى مثل الرعاية الصحية للمراهقني.
مت استخدام نظام التمويل مقابل كفاءة األداء في
جميع أنحاء رواندا بدءا من عام  ،2006وفي هذا النظام
تدفع احلكومة املبالغ املالية للمنشآت الصحية على
أسس من عقود أداء ،وترتبط قيمة املدفوعات باخلدمات
التي تقدم (النتائج) مع تغطية محددة ونوعية رعاية
موجهة لتحقيق أهداف لألشكال التالية من تدخل
الدولة :رعاية فترة احلمل (أربع زيارات على األقل أثناء
احلمل)  -والدة األطفال في منشآت طبية  -زيارة ما
بعد الوالدة  -تنظيم األسرة ومنع انتقال مرض اإليدز
من احلامل للجنني ،وهذا البرنامج يتضمن حوافز قوية
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للتدخل بالرعاية من قبل مقدمي الرعاية الصحية
لضمان تقدمي خدمات صحية بجودة عالية ،وبكفاءة
17
أعلى ذات مردود عالي للنظام الصحي.
قدمت احلكومة في عام  1999نظاما للتأمني
الصحي اجملتمعي كاستراتيجية طويلة املدى ملعاجلة
العوائق املالية التي حتول دون حتقيق الرعاية الصحية
جلميع املواطنني ،كما أوصت بها منظمة الصحة
العاملية ،مع تركيز خاص على حماية املواطنني األكثر
عرضة للمشاكل الصحية  -الفقراء ،واألرامل ،واأليتام،
ومن يعيشون مع مصابني باإليدز  -من االضطرار
إلنفاق مبالغ كارثية .وتلعب اجملتمعات دورًا في اإلدارة
يوما بيوم لنظام التأمني الصحي اجملتمعي ،وتتضمن
نقل وتسجيل األعضاء ،وجمع رسوم العضوية
وحتصيل قيم الفواتير من املنشآت الطبية ،ومنذ
عام  2006امتدت عضوية التأمني الصحي اجملتمعي
لتضم كل املواطنني ،ويسمح ذلك ألغلب املواطنني
باحلصول على الرعاية الصحية والعقاقير الطبية
الالزمة بعد دفع كل منهم حصة سنوية وهى 1000
فرنك رواندي ( 2دوالر أميركي) ،باإلضافة إلى %10
دفعة إضافية عند إصابته بأي مرض يحتاج لفحص
10,17-8
طبي واحلصول على األدوية املناسبة للشفاء
وتُقدر املسوح الصحية الدميوغرافية ،حجم تغطية
التأمني الصحي في رواندا لربات البيوت في عامي
19
 2008و 2010على التوالي ب  %68و %78علي التوالي.
القيادة واإلدارة احلكومية
أدركت حكومة رواندا في عام  2000أهمية التركيز
على األمور اخلاصة باألمومة والصحة اإلجنابية
لتقليص الفقر ،في دولة يصل تعداد سكانها إلى 10.6
مليون نسمة (عام  ،)2010ومتثل اإلناث فيهم أغلبية
( ،)%52الشابات منهن ( %65حتت سن  25سنة) ،والالتي
يعشن في مناطق قروية ،ميثلن ( ،)%83مبعدل خصوبة
عالي ج ًدا يصل إلى  19,13 .4.6وحتى يتم تنفيذ التمويل
املرتبط بكفاءة األداء ،مت توفير قيادات إدارية ومالية ذاتية
لكل املنشآت الصحية ،بالتوازي مع برنامج الالمركزية
١٧ ،١٠
اإلدارية الذي يتم تطبيقه في رواندا.
األدوية
34

أقرت سياسة احلكومة الرواندية شراء األدوية العامة
(التي أقرتها منظمة الصحة العاملية) كلما أمكن
ذلك لضبط معدل االستخدام وتوفير املوارد وحتسني
إتاحة األدوية اجليدة ،وألن تلك السياسة الرواندية
توصي باستعمال األدوية التي أقرتها الدولة بقائمة
األدوية الوطنية األساسية فقط ملعاجلة أغلب
األمراض العامة ،مت إنشاء جلان األدوية العالجية في
كل األحياء واملستشفيات املركزية لترسيخ التعاطي
الرشيد لألدوية .وفي مجال حتقيق الالمركزية ،مت
إنشاء شبكة توزيع أدوية ومستلزمات طبية وبدأت
العمل في  23منطقة من  30في  .2010ومت تدبير
نظام تعاوني لتوزيع أدوية الدرن واإليدز وما يرتبط بها
٢٠
من أدوات طبية ،وهو قيد التنفيذ.
املعلومات
لتسهيل تنفيذ برنامج التمويل مقابل كفاءة األداء،
تستعني احلكومة مبوقع إليكتروني محمي بكلمة
دخول سرية باعتباره مصدرًا ملعلومات كفاءة األداء،
أيضا كنقطة دخول لقاعدة البيانات
ويعمل املوقع ً
الوطنية للعقود ودالئل قياس كفاءة وكمية اخلدمات
٢٠
الطبية( ،ارجع إلى )http://www.pbfrwanda.org.rw
وألن إمكانية التوصل إلى املعلومات يزيد من تنافسية
التمويل والنتائج ،فقد دعم نظام املعلومات ذاك روح
التنافس الصحي والتعاون بني املنشآت الصحية
داخل األحياء واملناطق وبني بعضها البعض .فيدخل
مستخدمو قاعدة البيانات إلى املوقع ويتفحصون
مدى تقدمهم وتطورهم مقارن ًة باألهداف املتفق
أيضا
على حتقيقها ،ليس هذا فقط ،بل يعرفون ً
مدى التقدم ،واملدفوعات املالية اخلاصة باملنشآت
واجلهات الصحية األخرى املشاركة ،ومت وضع مؤشرات
لتصويب البيانات وتقييم التقارير التي تذكر أن تلك
17
اخلدمات قد مت تقدميها بكفاءة للمواطنني.
وقد مت تطبيق تلك الضوابط لفحص مدى زيادة
أعداد النساء في رواندا الالتي بدأن اللجوء لرعاية
الوالدة حتت إشراف مولدات متدربات أو أطباء ،وكذلك
الوالدة في مؤسسات طبية ،مبا فيها حاالت الوالدات
املتعسرة ،ووسائل تنظيم احلمل احلديثة.
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منهج الدراسة
سعينا الستقراء األدلة عن مدى تأثير حتسني النظام
الصحي على خدمات األمومة وحديثي الوالدة في
رواندا اعتمادًا على مراجعة األدبيات والتغيرات
احلادثة في النظام الصحي ،والتي نؤمن أنها قد أدت
لالرتقاء باخلدمات الضرورية األساسية لصحة األم
والطفل في رواندا 12.ويسجل هذا البحث التطورات
املتعلقة بصحة األمومة ،وقمنا ببحث منهجي
معرفي مبراجعة مجالت الصحة العامة ( باب ميد)
للمقاالت املنشورة من  2005حتى  27أكتوبر 2011
وذلك باستخدام املصطلحات البحثية التالية :رواندا،
الصحة ،النظام الصحي ،أمومة ،الوالدات املمنهجة
طبيا ،والدة ،قيادة ،إشراف حكومي ،معلومات،
سلسلة إمداد ومتوين ،تسهيالت نقل وتواصل ،القوى
البشرية العاملة ،وتنويعات من كلمات دالة مثل :
متويل ،وسائل تنظيم األسرة ،تنظيم األسرة ،الدفع
مقابل كفاءة اخلدمة ،التمويل مقابل كفاءة اخلدمة،
الدوائيات ،صيدلية ،املوارد البشرية .وعلى الرغم من
وجود موضوعات رمادية غير حاسمة في هذا املضمار
البحثي ،قصرنا البحث على مراجعة املقاالت املوثقة
املنشورة.
راجع باحثان مستقالن (بي كى تي وإى سي إل)
التقارير والوثائق التي نتجت عن البحث مبصطلحات
بحثية للتأكد والتمحيص بفحص عناوين األبحاث،
وامللخصات ،ورؤوس املوضوعات الطبية .وكانت
املنهجية املتبعة هي مقارنة نتائج الباحثني ،فلو
اعتبر املراجعان منفردان املقالة بكونها ذات الصلة،
يتم ضم كل البحث ملزيد من املراجعة .واالعتراضات
مرشحا ،اختير
مت حلها بالتوافق .كان هناك  285بحثًا
ً
منها النص الكامل لـ 29بحث للمراجعة املعمقة.
ومت تتبع املراجع يدويا بتلك املقاالت املوثقة ،مما أضاف
ً
مقال جدي ًدا للمراجعة .ستة عشر بحثا مت استبعادها
ألنها كانت تغطي تغير السياسات قبل  2005أو ألنها
كانت غير متعلقة مبؤشرات ودالالت األمومة ،أو كانت
تعليقيه أو تُعبر عن رؤى شخصية .أربعة عشر من
املقاالت املعمقة مت إدراجها في املراجعة (اجلدول .)2

أيضا الوثائق املتاحة من موقع احلكومة
راجعنا ً
الرواندية ،ومنها وثائق السياسة الوطنية واخلطط
االستراتيجية ،وبيانات تقييم وتقارير فنية عن الفترة
من  2005إلى  ،2011واستخلصنا دالئل وبراهني عن
التغطية واستخدام خدمات األمومة والعناصر
الكبرى التي أدت إلى التغيرات املسجلة والبيانات
عن تلك اخلدمات من  ،2000و ،2005و 2010من مسوح
رواندا الصحية الدميوغرافية ،للفترات الثالث التي
تضم كل منها خمسة أعوام ٢١ ،١٩.وبالتركيز على
النتائج الوطنية ،قمنا بفحص التوجهات املتعلقة
باملؤشرات التالية اخلاصة بالهدف اإلمنائي اخلامس من
أهداف األلفية ،وهي :رعاية فترة احلمل ،الوالدات حتت
إشراف مهاري ،الوالدات في منشآت صحية ،انتشار
وسائل منع احلمل (الوسائل احلديثة).
ولوصف االجتاهات في املؤشرات املنتقاة ،استعملنا
مقاييس مبتوسطات موزونة وتغيرات سنوية في
النسب املئوية ،وطبقنا املتوسطات املوزونة على
توزيع النسب املئوية من املواليد األحياء املسجلة
في املسح الصحي الدميوغرافي الذي قام به مقدمو
اخلدمة الصحية (عن الوالدة حتت إشراف خبرة طبية)
وكذلك مكان الوالدة (للوالدات التي متت في منشآت
صحية) ،وللنسبة املئوية للمتزوجني والنساء غير
املتزوجات في سن ممارسة اجلنس والالتي سبق لهن
استخدام وسائل منع حمل احلديثة (ملعرفة انتشار
أيضا حساب التغير
استعمال وسائل منع احلمل) .ومت ً
النسبي في النسب املئوية ،كالفرق بني قيمتني في
مقسوما على قيمة البداية
التسلسل الزمني،
ً
ومضروبًا في مائة .التغير املئوي السنوي هو النسبة
٢١ ،١٩
مقسوما على عدد األعوام.
املئوية الكلية
ً
النتائج
تغطية التدخالت الرئيسة في صحة األمومة
حظيت أغلب النسوة الالتي حملن في الفترة من
 2000إلى  ،2010بزيارة طبية واحدة على األقل أثناء
حملهن ،مبا فيهن نساء املناطق القروية ،الالتي
سعني للوصول ملستوى النساء احلضريات بدءا من
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عام ( 2005اجلدول  .)3وقد حتسن بشكل ملحوظ
بعد عام  ،2005تغطية احلمل بأربعة زيارات طبية،
مع تغير في النسب املئوية للفترة من 2010 – 2006
( )%33.2مبقدار خمسة أضعاف عن الفترة – 2001
 .)%5.6( 2005ومع ذلك ظلت نسبة النساء الالتي
حظني بأربعة فحوصات أثناء احلمل منخفضة نسبيا
( )%35.4عند مقارنتها باملستوى الذي حددته منظمة
22
الصحة العاملية.
وارتفع معدل الزيادة املئوية السنوية في النسبة
الكلية للوالدة حتت إشراف طبي مهاري بني – 2001
 2005و 2010 – 2006على وجه التقريب ثالثة أضعاف،
أي ارتفع من  %5.2إلى ( %15.4اجلدول  .)3ونتج هذا
التغير على وجه التقريب بشكل كلي من التطور
امللحوظ للوالدات حتت إشراف مهاري في املناطق
الريفية ،والذي ارتفع من  %24.9عام  2000إلى %34.6
عام  2005إلى  %67.2عام  .2010وبالنسبة للوالدات
في منشآت طبية ،مبا فيها الوالدات احلرجة واملتعثرة،
تغير املعدل املئوي السنوي للفترة 2010 – 2006
( )%29.2وأصبح أعلى عشرين ضعفً ا عن الفترة 2001
– .)%1.5( 2005
وباملثل كان معدل الزيادة السنوية في انتشار
وشيوع وسائل منع احلمل بني النساء املتزوجات ،فقد
ارتفع كثيرًا في الفترة  )%70.2( 2010 – 2006عن
الفترة  .)%30( 2005 – 2001وقد مت رصد أهم املكاسب
امللحوظة املتعلقة باستخدام كل من خدمات
األمومة الوقائية والعالجية ،في املناطق الريفية،
23
حيث تعيش أغلب النساء الفقيرات.
كان تطور رواندا في تغطية التدخالت الرئيسة
لصحة األمومة أسرع كثيرًا في الفترة - ٢٠٠٦
 ٢٠١٠عن الفترة ( 2005 - 2001الشكل  ،)1وهي:
أربعة فحوصات للحمل أو أكثر ( 22.1زيادة مقابل
)%2.9؛ معدل الوالدة حتت إشراف مهاري ( %77زيادة
مقابل)%26؛ معدل والدة منهجية في منشآت
طبية (زيادة  %146مقابل  ،)%8معدل انتشار وسائل
منع احلمل ( %351مقابل .)%150كان عام  2006هو
نقطة حتول وصعود لسياسة الوالدات املمنهجة
36

في املنشآت الطبية ،والتمويل مقابل كفاءة األداء،
والتأمني الصحي االجتماعي.
العوامل الكبرى التي أدت إلى التغيرات في تغطية
رعاية احلوامل
القوى البشرية في اجملال الصحي
إضافة للتطور اجليد ،يبدو أن التدريب ،واإلشراف،
واآلفاق اجلديدة من العمل ،وزيادة أجور العاملني وحوافز
األداء قد أدت كلها إلى االرتفاع بالكم والكيف في
اخلدمة الصحية املقدمة للمواطنني ١٧ ،١٠.بالنسبة
لرعاية األمومة على وجه التحديد ،بينما كان هناك
انتظار لتخرج قابالت جدد من مدارس التمريض
ومدارس القابالت اخلمس برواندا ،استعان النظام
الصحي مبمرضات عامات ،تلقني تدري ًبا أثناء عملهن
على القيام بالتوليد ،بإشراف ومتابعة الفرق الصحية
باألحياء .ومت تدريب األطباء من املمارسني العموميني
أيضا على تقدمي الرعاية الالزمة للوالدات الطارئة
ً
واملتعثرة (مثل الوالدات القيصرية) على مستوى
١٥ ،٨
مستشفيات األحياء.
التمويل مقابل كفاءة اخلدمة املقدمة
أجمعت دراسات عدة على التأثيرات اإليجابية لنظام
التمويل مقابل األداء في تغطية خدمات الرعاية
الصحية لألمومة ونوعية اخلدمة املقدمة .قيم
باسينجا وآخرون( )2011النظام في رواندا وبينوا
أنه يتميز بتأثير إيجابي ملحوظ على الوالدات في
املنشآت الصحية ،وله أكبر التأثير على تلك اخلدمات
التي تؤدى مقابل القيم النقدية العالية والتي ال
ً
فضل
تتطلب سوي مجهود ضئيل من مقدم اخلدمة.
على ذلك ،وألن التحليل البحثي فصل أثر احلوافز عن
أثر التمويل مقابل األداء ،أظهرت النتائج أن املبالغ
املتساوية من مصادر التمويل دون احلوافز ال حتقق
نفس اإلجناز في النتائج 9،ارتفعت ميزانية التمويل
مقابل األداء من  0.8مليون دوالر عام  2004إلى 8.9
مليون دوالر أميركي عام  ،2007بزيادة تتراوح من %60
إلى  %100في املكافآت للعاملني في قطاع اخلدمات
١٧
الصحية.
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جدول  .٢الدراسات املنقحة عن تأثير تقوية النظم الصحية على تغطية اخلدمات الصحية لألمومة

األهداف  /النتائج

الدراسة

تصميم الدراسة وحجمها

باسينجا
وآخرون،
٩
٢٠١١

حتفيز مقدمي الرعاية الصحية على استعمال ،وجودة
خدمات األمومة والطفولة في املنشآت الصحية أدى
جتربة عشوائية،
إلى زيادة الوالدات في املنشآت الصحية بنسبة %23
 166منشأة صحية؛  2,158ربة منزل.
وفحوصات الصحة الوقائية لألطفال أقل من عامني
بنسبة  %65واألطفال أقل من  5أعوام بنسبة .%132

ديلون
وآخرون،
34
2011

حتليل تقهقري
العدد = 25,000

تقليص العوائق املالية في استخدام الرعاية الصحية
األولية نتج عنه  0.6زيادة في عدد الفحوصات الطبية
السنوية للرعاية العالجية/للفرد.

هوملز 2010
(غير مذكور)

املالحظات غير قابلة للتطبيق

عوامل في رواندا تضعها في مسار هدف التطوير
رقم  5لأللفية اجلديدة وتشمل حتقيق الالمركزية في
اخلدمات الصحية وابتكار التقنيات املتنقلة لصحة
األمومة.

هوجن وآخرون ،حتليل متعدد املستويات
١٤
 10644ربة منزل
٢٠١١

كالك
وآخرون،
٣٩
٢٠١٠

املراجعة املقطعية لألدبيات ،ومقابالت
شبه ممنهجة ،حتليل للعناصر
باستخدام التحليل اإلحصائي
الوصفي لـ 2600حالة خاصة
بـ«التمويل مقابل األداء» في املوقع
البحثي «امليدالين» ،وادبيات رمادية
أخرى 69 ،مقابلة.

أثر والدات البيوت حتت مظلة التأمني؛ املراكز الصحية؛
الوالدة حتت إشراف مهاري (أو غير مهاري ،).النساء غير
املشتركات في التأمني يلدن أطفالهن في البيوت.
التأمني يزيد من احتماالت الوالدة في مراكز طبية
مؤهلة حتت إشراف مهاري.
حتليل جلوانب القوة والضعف ملنهج الدفع مقابل
اخلدمة في رواندا .زيادة اإلنفاق الصحي اإلجمالي،
أجور العاملني بالصحة ،وتقدمي نظام برامج التأمني
الصحي كمثال للعناصر املعوقة التي تعطل إجناز
الناجت املطلوب والتأثيرات الكامنة لكل منهج منفرد
مثل الدفع مقابل اخلدمة.

مراجعة وثائق ،مقابالت مع شخصيات
كالك
مشاركة اجملتمع في برامج الصحة الريفية يحرك
ذات خبرة
وآخرون،
املوارد ،مخاطر الركود ،ضمان التوصل ملوارد مالية وقت
خمسة مستشفيات فرعية ،و69
2005
احلاجة.
صحيا 14 ،طبي ًبا 200 ،ممرضة
(غير مذكور) مركزًا
ً

كانتنجوا
وآخرون،
٤٠
٢٠١٠

رسالة للمحرر غير قابلة للتطبيق

حتسن نوعية اخلدمات الصحية ال ميكن عزوها فقط
لتطبيق التمويل مقابل األداء.
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جدول  .٢الدراسات املنقحة عن تأثير تقوية النظم الصحية على تغطية اخلدمات الصحية لألمومة

األهداف  /النتائج

الدراسة

تصميم الدراسة وحجمها

كايوجنو
وآخرون،
١٥
٢٠٠٥

حني مت تطوير رعاية الوالدات الطارئة واملتعسرة ،تطورت
تقييم باملشاركة ومتابعة كمية
نوعية خدمة الطوارئ .انخفض معدل الوفيات من %2
ملؤشرات النظام 150,000 .امرأة في
إلى  % 0.9في رواندا ،ووفر االحتياج للطوارئ من %16
سن التناسل.
إلى  ،%25وازدادت الوالدات القيصرية من  %1.8إلى .%3

لوجي
وآخرون،
8
2008

بحث وصفي

املانحون واملساعدات اخلارجية للتعاون مع التأمني
الصحي اجملتمعي.

ميسن
وآخرون،
42
2006

بحث وصفي
منهج التعاقد املبتكر نتج عنه مزي ًدا من االستقالل
مشفيان مركزيان لإلحالة 23 ،مركز
الذاتي في املنشآت الصحية وهو ذو جدوى اقتصادية
صحي
واستراتيجية فعالة لتحسني أداء املراكز الصحية.
 387,840مواطن في 2002

روزا وآخرون،
٢٤
٢٠٠٩

سلسلة زمنية مع التنفيذ على
التمويل مقابل األداء له مردود إيجابي على معدل
مرحلتني
االستخدام ونوع اخلدمة في املراكز الطبية.
 2مليون مواطن في 2005
3.8مليون مواطن في 2006

سكينة
وآخرون،
٢٥
٢٠١١

إحصائيات ملخصة ومناذج تراجعية
 6800ربة منزل (حوالي  34,000فرد)

التغطية التأمينية الصحية املتبادلة تواكب معها
زيادة ملحوظة في االستخدام للخدمات الصحية
ودرجة عالية من احلماية من اخملاطر املالية في األمراض
اخلطيرة.

سويترز
وآخرون،
١٠
٢٠٠٦

مسوح املرضى
 240و 320ربة منزل

حسن الدفع مقابل األداء ،يحسن توصيل اخلدمة
الصحية واستعمال اخلدمات املتاحة ،ويقلل انفاق
املواطن من جيبه على صحته ،ويقلص من الكوارث
املالية التي تقع على املريض.

مالحظات غير قابلة للتطبيق

مكتسبات صحة األمومة ميكن أن تعزى إلى ثنائية
تبادلية (التأمني الصحي اجملتمعي) وسياسة احلكومة
التي أتاحت للمرأة أن تلد في مركز رعاية الطفولة
دون تكلفة مالية على املرأة التي أمتمت أربعة زيارات/
فحصية قبل الوالدة.

واكابي
٢٠٠٧

٣٠
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جدول  .3مستويات التغطية ( %النساء املبحوثات) ألربعة مؤشرات لصحة األمومة ،بيانات من املسح الصحي
21 ،19
الدميوغرافي  ،2010 ،2005 ،2000رواندا

املؤشر

منظور املسح
ومدى التحسن

مسح 2000
معيار=10421

مسح 2005
معيار=11321

مسح 2010م
عيار= 13790

رعاية قبل الوالدة (زيارة
واحدة على األقل)

حضري ()%
ريفي ()%
الوزن النسبي ()%
التغير املئوي السنوي

9٤٫٨
91.9
92.3

92.8
94.7
94
0.4

98.3
98.0
98
0.9

رعاية قبل الوالدة
(أربع زيارات )+

حضري ()%
ريفي ()%
الوزن النسبي ()%
التغير املئوي السنوي

17.6
12.6
13.3
5.6

40.4
34.7
35.4
33.2

الوالدات حتت إشراف
مهاري

حضري ()%
ريفي ()%
الوزن النسبي ()%
التغير املئوي السنوي

68.2
24.9
31

63.1
34.6
39
5.2

82.4
67.2
69
15.4

الوالدات في منشآت
طبية

حضري ()%
ريفي ()%
الوزن النسبي ()%
التغير املئوي السنوي

6٥٫2
19.8
26

54.9
23.8
28
1.5

82
67.1
68.9
29.2

انتشار وسائل تنظيم
األسرة

حضري ()%
ريفي ()%
الوزن النسبي ()%
التغير املئوي السنوي

14
2.6
4

21.2
8.6
10
30

47
44.9
45.1
70.2

أيضا ( )2009تأثيرات «التمويل
قيمت روزا وآخرون ً
صحيا منتقً ى من
ا
ز
مرك
85
مقابل األداء» على أداء
ً
ًّ
رواندا ،تغطي خدماتها الصحية  3.8مليون نسمة،
إيجابيا
بني  2005و ،2007وتوصلوا إلى أن هناك تأثيرًا
ًّ
على االستخدام مت رصده فقط في األنشطة التي لم
يكن لديها شكل تنظيمي جيد من قبل ،وشملت
الوالدات في املنشآت الطبية .ومت تعريف جودة اخلدمة
على أنها  -درجة االمتثال للمعايير الوطنية والدولية
 والتي قد ارتفعت بشكل كبير في كل أنواع اخلدمات24
الطبية.

10.4

التأمني الصحي اجملتمعي
حتسن التوصل لتمويل الرعاية الصحية حتسنًا كبيرًا
مع تطبيق نظام التأمني الصحي اجملتمعي ،مما أتاح
ألغلب النساء األكثر عرضة للمشاكل الصحية
احلصول على اخلدمات الصحية لرعاية األمومة
واحلصول على األدوية العالجية ،مبا فيها خدمات
الوالدات الطارئة واملتعثرة .أظهر ساكسينا وآخرون
من الباحثني  -باستخدام مناذج إحصائية  -أن التغطية
التأمينية واكبها زيادة كبيرة في استخدام الوسائل
الصحية في رواندا .وبالفعل ،حصلت السيدات من
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ربات البيوت الالتي ينعمن بتغطية تأمينية على
خدمات صحية حني ميرضن ضعفي ما حتصل عليه
25
ربات البيوت الالتي لم يشتركن في تأمني صحي.
صاحب التغطية التأمينية درجة عالية من حماية
اخملاطرة املالية ،كما قل حدوث كارثة مالية تتطلب
إنفاق مرتفع على مشكلة صحية كبرى أربعة
أضعاف عن مثيلتهن من ربات البيوت غير املغطيات
26
بالتأمني الصحي.

وكانت النسبة املئوية لربات البيوت املغطيات
بتأمني صحي والالتي دفعن من جيوبهن كمشاركة
في دفع نسبة تأمني تتجاوز  ،%2.2 ،%40مقارنة بـ٨٫٦
من أولئك الالتي ليس لديهن تأمني صحي 26.ولتقليل
العبء املالي ،خاصة للفقيرات ج ًدا ،قدمت حكومة
رواندا عام  2011نظام الشرائح اجلديد ،إذ تدفع ربات
نسبيا أعلى مما
البيوت الالتي يتمتعن بدخل أكبر
ً
تدفع الفقيرات ،أما الالتي يثبت فقرهن املدقع،

شكل  .١بعض مؤشرات مختارة من رعاية األمومة2010 - 2000 ،

٢١ ،١٩

٨٠

املسح الصحي

الدميوجرافي٢٠٠٠

٦٨٫٩

املسح الصحي

الدميوجرافي٢٠٠٥

٦٩

٧٠

املسح الصحي

٦٠

الدميوجرافي2010

٥٠

٢٨

١٠

٣٥٫٤

٣٠

٢٦
١٣٫٣

٤

معدل انتشار
وسائل منع احلمل

معدل الوالدة
باملنشآت الصحية

فتدفع احلكومة قيمة االشتراك ً
حاليا
بدل عنهن.
ً
تغطي سياسة «االنحياز للفقراء» حوالي  %16من
تعداد السكان (مليون نسمة على وجه التقريب) ،ومت
حصرهم بعد التعرف على أحوالهم املالية من قبل
27
أعضاء من اجملتمع احمللي على مستوى القرى.
القيادة واإلشراف احلكومي
واجهت رواندا بعد انتهاء حروب املذابح العرقية حتدي
إعادة بناء النظام الصحي ،بينما كانت تعمل في
الوقت ذاته على إعادة تأسيس النظام االجتماعي
والسياسي اعتمادًا على سياسة االحتواء ،والتصالح،
والتوحد .تضمنت استراتيجية اإلصالح تنفيذ
40

٣١

الـنـسـبـة

٤٥٫١

٣٩

٤٠

معدل الوالدة مع
مولد محترف

١٠٫٤

رعاية قبل احلمل
(أربعة زيارات )+

٢٠
١٠
٠

سياسة الالمركزية اإلدارية ،واإلدارة املبنية على
حتقيق نتائج ،واملشاركة اجملتمعية ،وحتت سياسة
اإلصالح التي وضعت في  ،2005مت تقسيم املناطق
الصحية إلى  30منطقة إدارية كأقسام مناطق
خدمات صحية واجتماعية ،وبدأ موظفو الصحة
املسئولون عن خدمات املستوى احمللي واإلدارة في رفع
التقارير مباشرة للمجلس احمللي املنتخب.
يرجع اهتمام احلكومة بسياسة الالمركزية في
جانب منه بارتباط األداء في الالمركزية بتحسن
توصيل اخلدمات ،وتعكس عقود التمويل مقابل األداء
ممارسات رواندية تقليدية صميمة تسمى «إمييهيجو»،
حيث يجتمع جماعة من األفراد على االلتزام مبصلحة
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عامة تفيد اجملموع ،ويقومون بالتنفيذ اجلماعي
للصالح العام مع ارتباط الفشل في التنفيذ
باإلحساس مبشاعر العار اجملتمعي وانعدام الشرف.
تضم العقود خمسة عشر مؤشرًا تتعلق بالصحة،
وأدت إلى توحد وتقوية الدعم احمللي وشجعت رؤساء
املناطق احمللية والسلطات احمللية األخرى أن يتبنوا
ويدافعوا عن مصالح الصحة العامة وعلى زيادة
املوازنات املالية احمللية 28.وفي عام  2008متت املوافقة
على االستقالل الذاتي املالي واإلداري للمنشآت
الطبية ،ومن املتوقع أن يسمح اإلطار القانوني الذي مت
وضعه بتطبيق سلس لنظم التمويل القومية مقابل
األداء ،مع عقود ترتبط بالنتائج بني املنشآت الصحية
9
واإلدارات احمللية.
تشمل محددات املكافآت حتت سياسة «عقود
مقابل النتائج» مؤشرات كمية ونوعية ،وتشمل
املؤشرات الكمية عدد زيارات رعاية فترة احلمل،
وأعداد الوالدات التي تتم في املنشآت الصحية
ومشافي اإلحالة مقارنة باألعداد املتوقعة ،والرقم
الكلي اإلجمالي ألعداد املستخدمني اجلدد لوسائل
منع احلمل احلديثة .أما املؤشرات النوعية فتشمل
ملء امللف بكامله وبدقة لألم واملولود احلي (لو كانت
الوالدة في منشأة طبية) ،وأن تكون سجالت ما قبل
الوالدة صحيحة وكاملة ،ونسبة النساء الالتي ولدن
والدات قيصرية طبقً ا لدواعي الوالدات القيصرية
كما وردت في كتيب اإلرشاد القومي؛ ودعوة مكتوبة
ترسل للسيدات إذا تغينب أسبوعً ا عن موعد احلضور
٢٤ ،١٠ ،٩
للفحص في مركز تنظيم األسرة.
استنتجت دراسة أجريت عام  2009عن اإلدارة
اجليدة والصحة في رواندا أن اإلدارة الالمركزية كان
لها مردودات إيجابية على اإلدارة الصحية ،وأغلبها
تتعلق باملصداقية في األداء ،واالستجابة والتلبية،
والكفاءة ،والقدرة على األداء .وأدت تلك العناصر
جميعا إلى حتسني الناجت الصحي اإلجمالي بسبب
ازدياد أعداد الوالدات التي تتم في منشآت صحية
مقارنة بالوالدات التي تتم في البيوت .وعلى كل
األحوال فإن القصور في القدرات ،وزيادة العبء الكمي

للمعلومات والتقارير املرتبطة بعدد من الدالئل
واملؤشرات التي البد من تسجيلها أدت إلى تبطيء
28
إيقاع ونوعية االلتزامات.
املناقشة
انخفضت نسبة وفيات األمهات في رواندا بنسبة
 ،%51أي من  ١٫١٠٠وفاة لكل  100,000مولود حي
عام  2000إلى 540وفاة لكل  100,000مولود حي
عام  1 .2008على الرغم من أننا لم نقدم عالقة
سببية تربط ما بني إصالحات القطاع الصحي التي
مت تنفيذها والتحسن في الناجت النهائي على صحة
األمومة ،فنحن نؤمن أن ذلك التطور املوثق قد نتج
عن املنهج الشمولي مع التركيز على التغطية
31 - 29
الدولية.
أظهر بحث سابق أن احلوافز املالية من خالل التمويل
مقابل األداء من املمكن أن تؤدي إلى حتسن كل من:
االستخدام وجودة خدمات الصحية ،ألنها تخلق دوافع
لدى العاملني لترجمة معرفتهم عن الرعاية الصحية
اجليدة إلى أداء وممارسة أفضل٢٤ ،١٧ ،١٠ - ٨من جهة أخرى يرى
أيرالند وآخرون ( )2011أن التدخل املبني على نتائج وعلى
جانب اقتصادي ال ينهضان في حد ذاتهما باالستجابة
الحتياجات املريض واجملتمع ،تلك االحتياجات التي
يجب أن ترتكز عليها إصالحات النظام الصحي .ويظن
الباحثون أيضا أن اجلدل الدائر حول التمويل مقابل األداء
يجري تعويقه بعدم كفاية األدلة املادية التي ال تأخذ
املضمون في االعتبار ،وال تفض التشابك بني عناصر
32
التمويل مقابل األداء باعتباره عملية عضوية واحدة.
وجد سويترز وآخرون ( - ،)2011الذي كتب تقريرًا
عن جتربة الدفع مقابل األداء في جمهورية الكونغو
الدميقراطية  -أن دفع نسبة مالية ضئيلة من املريض
في هذا النظام قلل كثيرًا من الدفع املباشر ملبالغ
مالية كبيرة للمؤسسات الصحية خارج إطار هذا
النظام ،وجعله يتلقى خدمة أفضل مقارنة بتلك
التي تقدم في مجموعة مسيطر عليها من املنشآت
الطبية التي ال متول بذلك األسلوب 33.مت تنفيذ مناذج
أولية مماثلة في رواندا ترتكز على التمويل مقابل
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األداء في بوتاري وسياجنوجو بني األعوام  2001و .2005
صحيا أفضل في األحياء
وأظهرت البيانات ناجتًا
ًّ
املشمولة في البرنامج عن األحياء واملناطق املماثلة
التي لم تشارك ،واعتمادًا على تلك النتائج اإليجابية
قررت حكومة رواندا في  2006تعميم برنامج التمويل
١٧ ،١٠ - ٨
مقابل األداء وتطبيقه على املستوى القومي.
ما زالت رواندا تواجه عوائق كبرى في حتقيق التوصل
إلى مستوى دولي في حقل الرعاية الصحية ،مبا فيها
من الصحة اإلجنابية ،وعلى الرغم من اإلصالحات
املهمة التي متت ،مازالت حوالي ثلث النساء احلوامل
في رواندا يلدن أطفالهن في البيوت مبساعدة سيدات
غير ماهرات أو من دون مساعدة على اإلطالق .اقترح
هوجن وآخرون ( )2011أن السيدة املؤمن عليها ترفع عن
كاهلها العوائق املالية وأن التأمني يشجع النساء على
والدة أطفالهن في منشأة صحية حتت إشراف مهاري.
ولكن على الرغم من ذلك ،حني مت رصد حالة التأمني
الصحي باستخدام النماذج متعددة املتغيرات ،تبني
وجود أمناط اجتماعية متباينة ،وأن عدم املساواة
قائما في رواندا في
االجتماعية واالقتصادية ما زال
ً
احلصول على والدات في منشآت طبية وحتت إشراف
طبي مهاري ،وهم على أية حال يعتقدون أن تلك
الالمساواة سوف تنخفض حني يزداد عدد املواطنني
14
املؤمنني.
وعلى الرغم من اعتماد بحث ديلون وآخرين ()2011
على عنصر ودليل واحد محلي في منطقة ماياجني
في رواندا ،فإنه يقترح أن األهداف قصيرة املدى البد
أن تتضمن حتسني اخلدمة املقدمة وتقليص العوائق
أيضا
املالية لتحقيق نتائج صحية أفضل .ويرى البحث ً
أن معدل االستخدام األعلى ميكن حتقيقه وإجنازه لو مت
إدراج مزيد من املواطنني في التأمني الصحي اجملتمعي
ويتم إلغاء دفع نسبة مئوية عند االحتياج للفحص
الصحي 34.ويوصي بأن تقوم القيادات الصحية في
رواندا مبزيد من الدراسات لشرح وتفسير أثر القيد
واالشتراك في التأمني الصحي والنسب الصغيرة
املئوية التي تدفع عند االحتياج لعالج صحي ،وأثر كل
٣٨ - ٣٤
ذلك على االستخدام ،والناجت الصحي والتكلفة.
42

عند حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام
التمويل مقابل األداء الذي مت تطبيقه في القطاع
الصحي في رواندا منذ عام  ،2002وضع كالك وباحثون
مساعدون تقريرًا عن أثر جانبي محدد غير مرغوب
به ،يسمي «حتويل النظام إلى مباراة تربح» ،مما يهدد
بشكل خطير ويؤثر سل ًبا على نوعية اخلدمات
الصحية املقدمة للمواطنني .يرى الباحثون أن الدفع
مقابل األداء ينمي دون قصد رغبة تزوير البيانات
للحصول على مزيد من املال وأن ذلك يجعل مقدمي
اخلدمة يركزون على حتسني املؤشرات الداللية ،ال
39
التغيير املنهجي ،وهو ما ميكن اعتباره مضادًا لإلنتاج.
في استجابة لهذه املشكلة ،مت إرساء سياسة
قومية تسمى «ال تسامح مع الفساد» من قبل
احلكومة عام  ،2006والتي شملت آليات حتول دون
«حتويل النظام إلى مباراة تربح» ٢٧.مت وضع آليات
للمراقبة عن كثب وطرق إشرافيه في األماكن الطبية
على مستوى األحياء واملناطق لتجنب وضع تقارير
أكثر من احلاجة .كما قام املستوى املركزي بإجراء
تقييمات سرية على وتيرة منتظمة ويعمل على
حتري مدى صدق التقارير  -التي يشك في صحتها
 اخلاصة بأداء األطباء مقابل الدفع لهم من أموالالتأمني ،إضافة لذلك وضع آليات في أماكن مالئمة
ملنع مقدمي اخلدمة الطبية من تزوير البيانات ومنها
التقييم في املوضع للبيانات وحقيقة وجود متلقى
اخلدمة وذلك باختيار عينات عشوائية من املرضى
الذين وضعت عنهم تقارير تلقيهم خلدمات طبية،
كما يطلب منهم إفادة املراقبني مبدى استفادتهم
أيضا ،ومت عمل روابط اتصال
من اخلدمة الطبية ً
باملواطنني لتقوية املصداقية واالعتمادية بني واضعي
٤٢ - ٤٠ ،٢٨
السياسات الوطنية وموظفي احلكومة احملليني.
يجب على مقدمي اخلدمة الطبية في نظام
التمويل مقابل األداء أن يكملوا السجالت الصحية
والبطاقات اخملصصة بدقة وميلئون كل بياناتها ،إذ إن
البيانات متد املتابع بقواعد تهيئ ملقدم اخلدمة استالم
مقابل اخلدمة الصحية .وبتحديد أدق ،فإن مكافآت
األداء في املنشآت الطبية تعتمد على كم اخلدمات
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املقدمة ،ولكنها تهتم بالكم على حساب نوعية
اخلدمة .إن أحد مؤشرات جودة األداء هو وجود مخزون
من األدوية والعقاقير املهمة املسجلة في املنشأة
الطبية (مثل األوكسيتوسني ملنع نزيف ما بعد
٢٤ ،١٧ ،١٠ ،٩
الوالدة) ،يكفي ملدة ثالثة أشهر بشكل دائم
وهناك حاجة ملزيد من البحث لدعم تطور النظام الذي
سوف يعاون بسرعة على املراقبة واحملافظة على منع
«حتويل النظام الصحي إلى مباراة تربح» أو اإلبقاء على
تلك الظاهرة في احلد األدنى.
أهم أوجه القصور في تلك اإلصالحات حتى
اليوم هيً :
أول  -القدرة غير الكافية للنظام الصحي
متاما على مشكلة قلة وندرة
التغلب
القومي على
ً
املهاريني واملتدربني بكفاءة من مقدمي اخلدمة
وثانيا  -اآلليات غير الكافية في التعرف علي
الطبية،
ً
النساء الفقيرات ج ًدا احملتاجات لإلعفاء من دفع قيمة
التأمني السنوي ،وإدراجهن في تأمني اخلدمة الطبية
مجانًا ،وهم على وجه اخلصوص في املناطق القروية،
وقد ال يجدن أية فرصة للحصول على خدمات رعاية
ً
فضل عن ذلك ،لم تسمح القوانني املقيدة
األمومة.
لإلجهاض في رواندا للنظام الصحي بالتعامل

بكفاءة مع حاالت الوفيات الناجمة عن اإلجهاض غير
اآلمن أو اخملاطر التي قد تترتب عليه.
اخلامتة
منذ عام  ،2000بدأت أعداد أكبر من النساء الروانديات
في تلقي خدمات رعاية األمومة حتت إشراف طبي
ماهر وفي منشآت طبية .كما أن مزي ًدا من النساء بدأ
في استعمال وسائل منع احلمل احلديثة ،خاصة في
املناطق الريفية ،حيث تعيش أغلب النساء الفقيرات
األكثر عرضة للمشاكل الصحية .إن العناصر األولية
لتلك التحسينات تتلخص في زيادة أعداد القوى
العاملة باجملال الصحي وحتسني مهاراتهم ،والتمويل
مقابل األداء ،والتأمني الصحي اجملتمعي ،واإلشراف
اإلداري احلكومي اجليد في احملليات ،وهناك حاجة
ملزيد من البحث لتحديد أثر تلك التغيرات على الناجت
النهائي لصحة األمومة.

شكر وتقدير
يشكر مؤلفو هذه املقالة ،فريق وزارة الصحة الرواندية
لتوفيرها تقارير واضحة في صميم موضوع البحث
وكل من قدم الدعم أثناء إمتام الدراسة.
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