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موجز املقال :اكتسبت وفيات األمهات أهمي ًة في البحث والسياسة منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.
وقد أدرك ثاديوس ،ومني ،منذ وقت مبكر أن التدخل بالعالج الكافي وفي الوقت املناسب ملضاعفات التوليد
ً
منهجا جدي ًدا لفحص وفيات األمهات،
رئيسيا في تقليل حاالت وفيات األمهات .وقد قدم عملهما
عامل
كانت
ً
ً
باستعمال إطار ثالثي املراحل لفهم الفجوات التي حتول دون الوصول إلى الرعاية الطبية املناسبة للتوليد في
حاالت الطوارئ :املرحلة  -١تأخر املرأة و/أو عائلتها في اتخاذ قرار طلب العون؛ واملرحلة  -٢التأخر في الوصول إلى
منشأة للرعاية الصحية الكافية؛ واملرحلة الثالثة -التأخر في تلقي العناية الكافية في تلك املنشأة .وب ُ ِذلت
مؤخرًا ،جهودًا لتعزيز قدرة أنظمة الصحة على التعرف بسرعة أكبر على املضاعفات التي تؤدي إلى وفيات
األمهات .وتبني هذه املقالة أن اجلمع بني إطار «ثالثة تأخيرات» ومنهج «النجاة بأعجوبة» لألمهات ،واستعمال
مجموعة من طرق جمع املعلومات ،قد يقدم وسائل إضافية لتعرف األحداث احلرجة في وقت التوليد .وميكن
لصنَّاع السياسة ومديري الصحة لضمان مبادئ حقوق اإلنسان في سياق الرعاية
لهذا املنهج أن يكون أداة قوية ُ
الصحية لألمهات ،بإبراز ضعف األنظمة وخدمات التوليد © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
The role of delays in severe maternal morbidity and mortality: Expanding the conceptual framework
Rodolfo Carvalho Pacagnella, Jose Guilherme Cecatti,
Maria Jose Osis, João Paulo Souza, Reproductive Health Matters 2012; 20(39):155–163
الكلمات الدالة :وفيات األمهات ومراضتهن ،منوذج لثالثة تأخيرات ،النجاة بأعجوبة ،رعاية التوليد في حاالت الطوارئ

في منتصف ثمانينيات القرن العشرين ،جادل كل
من روزنفيلد ،ومني ،ضرورة االنتباه إلى وفيات األمهات
في البحث والسياسة 1.وقد حددا أنها أحد األسباب
الرئيسية لوفيات النساء في عمر اإلجناب التي ميكن
جتنبها ،حيث أن وفيات األمهات لم تلقي االهتمام
الكافي من املهنيني الصحيني أو صناع السياسة
52

تبعا لهذا ،أدت حركة ملناصرة تقليل
أو السياسينيً .
وفيات األمهات ،إلى إطالق مبادرة منظمة الصحة
2
العاملية األمومة آمنة ،في نيروبي في .1987
كانت تلك املبادرة محاولة جلذب انتباه العالم
إلى رفاه النساء ،وإلى الوفيات التي حتدث حول احلمل
وخالل فترة نهاية احلمل .لقد حتسنت صحة املرأة
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خالل السنوات الـ 25املاضية في العديد من البلدان،
لكن اإلحصائيات العاملية تبني أن األسباب الرئيسية
للغالبية العظمى لوفيات األمهات في الدول النامية
تظل كما هي دون تغيير منذ  100سنة مضت ،نتيجة
ألسباب تتصل مباشرة بالتوليد :النزف ،اإلنتان،
مضاعفات اإلجهاض ،اضطرابات ارتفاع ضغط الدم،
الوالدة املُعرْقلة ،انفجار الرحم ،واحلمل خارج الرحم.
تعمل وفيات األمهات كمؤشر شديد احلساسية
ملعايير العناية بالتوليد ٣ ،٢.فبمراجعة الدراسات
اخلاصة بوفيات األمهات وعالقتها باستخدام اخلدمة
الصحية ،الحظ ثاديوس ومني 4أن العديد من النساء
احلوامل تصلن إلى املنشآت الصحية في حالة سيئة
ج ًدا ،حتى أنه ال ميكن إنقاذهن ،وأن الوقت املستغرق
في تلقي العناية املالئمة ،يُعتبر عنصر أساسي في
وفاتهن .ومن هذا خرج «منوذج التأخيرات الثالثة».
تأتي عادة االختالفات احلالية في معدل وفيات
األمهات بني البلدان العالية الدخل والبلدان
املنخفضة الدخل نتيجة لالختالفات في إدارة الوقت
في حالة مضاعفات التوليد .ال يحتاج تقليل وفيات
األمهات إلى حتسني املساعدة الطبية حلاالت التوليد
في حاالت الطوارئ في املنشآت فقط ٦ ،٥،لكنه يحتاج
أيضا إلى تقليل الفترة بني بداية حدوث املضاعفات
ً
ومواجهتها في كل األماكن .بيد أنه أخذا في االعتبار
نسبيا لوفيات األمهات في أية
العدد املنخفض
ً
منطقة جغرافية واحدة ،فإن صعوبات منهجية
حتسن هذا
ظهرت عند تبني هذا األسلوب .وقد
َّ
الوضع منذ مت التعرف على حاالت «النجاة بأعجوبة»
8 ،7
لألمهات ودراستها.
ً
ونقاشا فكريًا إلطار
استعراضا
تقدم هذه املقالة
ً
«ثالثة تأخيرات» بناء على أساليب منهجية خاصة
مبراضة األمهات ووفياتهن .لقد أجرينا مراجعة
شاملة ملا كُتِب عن التأخيرات في العناية بالتوليد
من  1980حتى  2011باستخدام الكلمات الدالة:
«ثالثة تأخيرات» ،العوامل الزمنية ،التوليد ،الرعاية
التوليدية ،قبول املريضة للرعاية الصحية ،الوصول
إلى الرعاية الصحية ،تقدمي اخلدمات الصحية ،نوعية

الرعاية الصحية ،وفيات األمهات ،مراضة األمهات ،ناجت
احلمل ،وبنود ذات صلة في قواعد البحث؛ Pubmed،
 ،ISI، SciELO، Embase، Google Scholarمكتبة
 .Wholisولم نستثن أي نوع من املقاالت أو أية لغة.
اإلطار الفكري
في  ،1990جاء ثاديوس ومني بأول تغيير في النظرة
إلى وفيات األمهات بتأكيد تناقض ظاهر في
استثمارات الصحة العامة :ليست هناك وقاية أولية
معروفة لغالبية مضاعفات التوليد التي تؤدي إلى
املوت ،وليست هناك رعاية صحية أساسية قادرة
على تقليل وفيات األمهات .وقد اقترحا أن الوقت -
منذ بداية حدوث أية مضاعفه وحتى بيان نتيجتها
 يجب أن يكون املقياس الوحيد املستخدم ملواجهةاملضاعفات التي تصيب األمهات.
وقد وجدت الدراسات التي أُجريت مبوجب مبادرة
األمومة اآلمنة 2،عدم وجود ارتباط بني مضاعفات
التوليد وأية خاصية سكانية ،أو عامل خطر سلوكي
أو مضاعفات قبل التوليد 9.كما لم جتد دراسات
أخرى أن أي قدر من الفحص ميكن أن يكتشف
النساء اللواتي من احملتمل أن حتتجن إلى رعاية طارئة
للتوليد 10،وأن حتسني ظروف املعيشة يقلل من وفيات
األمهات 3.لذلك كان البد من تعريف إجراءات تقليل
11
وفيات األمهات باعتباره وسيلة وقاية ثانوية.
بينما يكون لدي العديد من النساء اللواتي تصنب
مبضاعفات ،عامل أو أكثر من عوامل اخلطر القابلة
لالكتشاف ،فإن أغلبية النساء اللواتي تشتركن في
عوامل اخلطر تلك ليس لديهن مشاكل خطيرة .عالوة
على ذلك ،في أعداد مطلقة ،فإن املضاعفات أثناء
احلمل والتوليد قد حتدث حتى في أفضل الظروف؛
فنسبة كبيرة من املضاعفات اخلطيرة حتدث بني
النساء ممن ليس لديهن عوامل خطر قابلة للتمييز
12 ،1
مطلقً ا.
يتراوح متوسط الفترة ما بني بداية حدوث
املضاعفات الرئيسية للتوليد واملوت من ٥٫٧ - ٢
ساعة بالنسبة إلى نزف ما بعد التوليد ،و ٦ - ٣٫٤
4
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أيام لإلنتان 13 ،2.لذا ،كلما زادت سرعة اكتشاف وعالج
املشكلة ،عَ ُظمت فرص إيقاف تطور احلالة.
استعمل ثاديوس ومني مفهوم «التأخيرات»
بني بداية حدوث املضاعفة واملعاجلة املالئمة لها،
ونتيجتها ،لربط عوامل متنوعة مثل املسافة،
واستقاللية النساء واملساعدة الطبية .ويوفر هذا
واضحا لدراسة حاالت وفيات األمهات مبا يتعدى
إطارًا
ً
األسباب الطبية؛ بجمع التعاقبات االجتماعية
والسلوكية السببية املتصلة بالعائلة ،واجملتمع،
والنظام الصحي ،في إطار واحد يتجاوز املعلومات
14
السريرية أو السكانية.
والتأخيرات تعاقبية وذات عالقة ببعضها البعض:
املرحلة األولى  -تأخر املرأة و/أو عائلتها في اتخاذ قرار
طلب العون؛ واملرحلة الثانية  -التأخر في الوصول إلى
منشأة للرعاية الصحية الكافية؛ واملرحلة الثالثة
التأخر في تلقي العناية الكافية في تلك املنشأة.وال ميكن إرجاع غالبية وفيات األمهات لتأخير واحد؛
لكن األعم هو مجموعة من العوامل التي تؤدي في
النهاية إلى وفاة النساء.
املرحلة األولي
يأتي هذا التأخير عادة نتيجة القيود املفروضة على
اللجوء إلى خدمات الرعاية الصحية ،وتشمل:
«املوانع االجتماعية والثقافية للبيئة والتي تُشك ِّل
القيم ،واملعتقدات واملواقف؛ في الظروف االجتماعية
واالقتصادية التي تُشك ِّل الوصول إلى املال
واملعلومات؛ في الوضع اجلغرافي الذي يُشك ِّل الوصول
الطبيعي؛ في البيئة املالية التي تقرر كلفة اخلدمات؛
وفي السياق املؤسساتي الذي يشكل مجال وتنظيم
4
اخلدمات الطبية وجودة الرعاية».
ميثل التأخير في طلب الرعاية النسبة األعظم
للنساء اللواتي تصلن إلى املنشآت في حالة سريرية
سيئة ١٨ - ١٥.قد تكون هذه أكثر األحداث تعقي ًدا
للحل في سلسلة رعاية التوليد ألنها تتضمن
مفهوم الوصول وظاهرة السلوك 19.إن املوانع األكثر
ً
اتصال بسلوك طلب الرعاية الصحية هو الوضع
20
18
االقتصادي ،واملسافة إلى املنشأة ،واملستوى
54

التعليمي 21،واستقاللية املرأة 22 ،21،ومعرفة املرض،
والسبب 20،وشدة األعراض 22 ،19 ،15واملعرفة واالجتاه نحو
استعمال النظام الصحي 25 ،24 ،18.أخذ ًا في االعتبار ،أن
اتخاذ القرارات سلوك معقد يتصل بفهم االحتياجات،
وهو ما يعتمد على التفاعل بني امليزات الفردية،
واخلصائص والتعرض إلى الظروف االجتماعية،
والثقافية واالقتصادية ،فإن جمع املعلومات ،يتطلب
عريضا 26 ،19 .فعلى سبيل املثال ،يبدو أن
نهجا
ً
ً
استعمال رعاية ما قبل التوليد يعزز استخدام الرعاية
الطارئة للتوليد ،بنفس الطريقة التي يرتبط بها
انعدام الوصول إلى رعاية ما قبل التوليد بالتأخيرات
27
التي تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة إلى األم.
أخذ ًا في االعتبار تعقيد االحتياجات الصحية،
إضافيا للقيام
أضاف رودريجز فياميزار ورفاقه 28تأخيرًا
ًّ
مبسح لوفيات األمهات .فقد جعلوا التأخير األول هو
االعتراف باملشكلة ،يليه فرصة أخذ قرار طلب الرعاية
واتخاذ اإلجراء من أجل ذلك .وفي أفغانستان ،عرض
فرعيا آخر للمرحلة « »١من
قسما
هيروس وآخرون
ً
ًّ
التأخير ،وهو الوقت املُستغرْق ألخذ قرار طلب الرعاية
والوقت املُستغْرق للمغادرة للحصول على الرعاية،
ً
كافيا
وصول
وهو ما يتم أسرع عندما يتوفر للنساء
ً
للرعاية وشبكة دعم اجتماعية 20.لذا ،فإن املرحلة
« »١قد يكون لها في الواقع ثالثة مكونات مختلفة
تعكس تعقيد املشكلة :تأخيرات في التعرف عليها،
وفي اتخاذ القرار ،وفي املغادرة.
23 ،17

املرحلة الثانية
قد تعمل العقبات اخلاصة بالوصول إلى املنشأة
الصحية ،كمثبطات لطلب الرعاية .حتى عندما تقرر
امرأة طلب الرعاية في وقت مناسب ،قد تواجه موانع
23
مثل انعدام وسيلة النقل أو بُعد املنشأة.
ميثل تأخير املرحلة الثانية عادةً ،مسألة انعدام
الوصول إلى اخلدمات الصحية .وتتحكم املوانع املالية
والتنظيمية واالجتماعية والثقافية في استخدام
اخلدمات 29.يتأثر الوصول بتوزيع املنشآت الصحية،
وبُعدها ،والنقل والكلفة .فالنساء ذوات النتائج
الصحية السالبة تقطعن مسافات أطول ،وتترددن
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على عدد أكبر من املنشآت وتصلن إلى املنشأة
13
املالئمة متأخرات.
ترتبط املعيشة في قرية أو مكان ناء ال تتاح فيه
وسائل االنتقال بتأخيرات املرحلة الثانية 25 ،13.حتى في
البلدان املتقدمة التي ليس بها مشكالت في وسائل
النقل ،ترتبط املسافة اجلغرافية مبزيد من النتائج
30
السلبية املتكررة للحمل.
بيد أن بعض الكتاب يجادلون بأنه ليست هناك
«ميزة حضرية» ،فعلى الرغم من قرب اخلدمات ،فإن
الفقراء في مناطق احلضر ليس لديهم طرق وصول
أفضل إلى اخلدمات الصحية ،مما لدى فقراء املناطق
الريفية 31.وقد تواصل الكلفة والفاقة لعب دور
محوري في الوصول إلى املنشأة الصحية 15.وتواجه
العديد من النساء ،بسبب انعدام االستقاللية أو
الوضع االقتصادي غير املواتي ،صعوبة في متويل
32 ،25 ،21
االنتقال عند اتخاذ قرار طلب الرعاية.
حتى إذا توفر لهن املال الالزم لالنتقال ،فقد ال
تتوفر وسيلة االنتقال 21أو يكون عليهن السعي
طل ًبا للمساعدة بسلوك طرق خطرة ً
ليل 25.وقد
كانت وسائل االنتقال املستخدمة تتضمن السير ،أو
سيارات األجرة أو الشاحنات الذاهبة إلى األسواق ،أو
25 ،21
احلمل فوق عربة يد أو أرجوحة شبكية بني قطبني.
قد يستغرق الوصول إلى املنشأة املالئمة ما بني
 10دقائق ويوم كامل 25،لكنه يستغرق عادة أكثر من
ساعة واحدة 17.وقد وجد داس أن النساء اللواتي تصلن
إلى املستشفى خالل أربع ساعات من اتخاذ قرار طلب
الرعاية فرصتهم أكبر في حتقيق نتيجة إيجابية من
21
أولئك اللواتي تصلن خالل ثمان ساعات.
أيضا على الوقت املُستغْرق
يؤثر موقع اإلحالة ً
للوصول إلى املنشأة .فقد استغرقت النساء احملوالت
من املنزل وق ًتا أطول للوصول إلى املنشأة من أولئك
اللواتي حولن من مركز للتوليد 17.وال يتم حتويل
أغلبية النساء اللواتي تلدن في املستشفى ،خاصة
في البلدان اإلفريقية ،بواسطة مهني صحي ،ولكن
جزئيا،
يقررن بأنفسهن الذهاب 33 ،25.ويعكس هذا،
ًّ
انعدام ثقتهن في رعاية املستوى األدنى ويؤدي إلى

ازدحام املستشفيات 33.بيد أنه حتى في حالة اإلحالة
من منشأة أخرى -سواء عيادة أو منشأة ريفية -تفتقر
القدرة على تقدمي الرعاية الطارئة للتوليد ،فإن النساء
تصلن في حالة سريرية سيئة 25.وتتضمن أسباب هذا
نقائض هيكلية وعملياتية – إحالة متأخرة ،أو كلفة
عالية لرعاية التوليد في حاالت الطوارئ أو انعدام
34
وسائل النقل العام.
تؤدي العيوب التي يعاني منها نظام اإلحالة
إلى حتويل املرضى من منشأة إلى أخرى 33 ،13،عندما
تكون املنشآت غير قادرة على التعامل مع مضاعفات
التوليد 35أو عندما تفتقر إلى املهنيني الصحيني
املدربني .ويؤثر عدد مرات إحالة املرأة قبل أن تصل
إلى املنشأة املالئمة على بقائها .لذا ،فإن التعليمات
والبروتوكوالت اخلاصة باإلحالة وباملنشأة املتلقية
يجب اتباعها لتقليل عدم التباين بني «هرم اإلحالة»
33
النظري واملمارسات الفعلية.
وبينما قد تكون هناك املزيد من العوامل في التأخيرات
في الوصول إلى منشأة صحية ،مثل انعدام الشبكة
االجتماعية املساندة 32 ،22 ،20 ،16 ،13،فإنه يبدو بشكل
أساسي أن املشكلة احلقيقية في الوصول إلى
31
اخلدمات الصحية هي غياب العدل.
املرحلة الثالثة
يسهم التأثير املتراكم للمرحلتني األولى والثانية من
التأخير في حتديد عدد النساء اللواتي يصلن املنشآت
الصحية في حالة خطرة 36 ،34 ،25.فكثيرات لن يصلن
إلى املستشفى أب ًدا 33 ،22،وحتى عندما يصلن ،قد ال
1
تنجح املعاجلة في إنقاذهن.
وقد وث َّقت دراسات أخرى أسباب إضافية للمعاجلة
نقصا مزمنًا في املوظفني
غير الكافية .وتتضمن
ً
املدربني والتجهيزات الضرورية 1،وجتاوز الفترة بني
اتخاذ قرار بإجراء عميلة جراحية طارئة ووقت بدء
اجلراحة مدة  30دقيقة؛ 37والتأخير في بدء أية معاجلة
مالئمة بعد الوصول إلى املنشأة 35،ونقص منتجات
الدم ،وانعدام الكفاءة التقنية بني املوظفني واملواقف
32 ،24 ،18 ،16
السلبية جتاه املرضى نتيجة نقص األموال.
تكتظ بعض منشآت الرعاية الطارئة الشاملة
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للتوليد بأعداد كبيرة من النساء ذات احلاالت اخلطرة،
لكنها كثيرًا ما ال يكون لديها سياسات واضحة
عما يجب أن تكون عليه املعاجلة املالئمة للحاالت
املهدِّدة للحياة 37.تسهم النوعية السيئة للرعاية
والتي توجد حتي في املستشفيات املتخصصة ،في
وفيات األمهات بصورة مباشرة في البلدان املنخفضة
الدخل( 38 ،نتيجة عدم وجود املعايير املثالية للرعاية
الطارئة) وبشكل غير مباشر (عن طريق إعاقة
استخدام اخلدمة الصحية) 39.وتؤثر النوعية الرديئة
وتِد من
للخدمات بدورها على اتخاذ النساء للقرار ُ
17
تقدمي الرعاية في الوقت املناسب.
استخدام إطار التأخيرات الثالثة ومنهج النجاة
بأعجوبة مؤخرًا
ظهر منوذج التأخيرات الثالثة بداية في كتيب ورسالة
إخبارية ،ثم مت نشره في مجلة علم االجتماع والطب
في  12 ،4 .1994وقد اس ُتخ ِدم في أغلب األحيان لدراسة
األسباب الرئيسية لوفيات األمهات منذ بداية
حدوث اية مضاعفات .ويبني حتليل قصير لكمية
االقتباس لهذا النموذج املفهرس في موقع العلوم
ً
استعمال متزاي ًدا لهذا اإلطار الفكري ،خاصة
،ISI
منذ  .2005 - 2004وقد شوهدت زيادة مماثلة في نفس
الفترة في عدد املطبوعات التي تستشهد بهذا
البحث وتتناول املراضة الشديدة لألمهات وقضايا
النجاة بأعجوبة لألمهات ،مشيرة إلى االستعمال
املتزامن لكال املفهومني لفهم النتائج الوخيمة على
األمهات.
جزئيا نتيجة
يكون
قد
املتزايد
االهتمام
هذا
ًّ
تغير آخر في النظرة إلى وفيات األمهات؛ أي :دراسات
النساء اللواتي جنون من املضاعفات احلادة للحمل ،إما
بالصدفة أو نتيجة تلقي الرعاية في الوقت املناسب
وبشكل مالئم في مستشفى ،وهو ما يعرف اآلن
بـ«النجاة بأعجوبة» لألمهات .كثيرًا ما تشترك هذه
اجملموعة في العديد من اخلصائص مع النساء اللواتي
توفيت نتيجة ملضاعفات التوليد - ٤١ ،٤٠مسارات مماثلة
وصعوبات بالنسبة لكلفة الرعاية ،والنقل ،ومواجهة
56

املضاعفات.
عرّفت دراسات أخرى النجاة بأعجوبة بأنها فشل
عضو ،عند ظهور خلل هام في وظائف أي عضو؛
إجرائيا
وقدمت منظمة الصحة العاملية تعريفً ا
ًّ
لهذا في  8 .2009متثل حاالت النجاة بأعجوبة منوذ ًجا
باإلنابة لوفيات األمهات ،موفرة عددًا أكبر من احلاالت
ً
قبول من األفراد واملؤسسات من
للتحليل ،وأكثر
وفيات األمهات 16 ،8 ،7.عالوة على ذلك ،ميكن للنساء
تقدمي املعلومات بعد احلدث ،مبا في ذلك الصعوبات
التي واجهنها في الوصول ملعاجلة مناسبة وفي الوقت
املناسب للتوليد 18،وهي معلومات قد ال تستطيع
عائالت النساء اللواتي توفيت أن توفرها 44، 18 ،15.الواقع
أن بعض الكتاب يقترح أن املعلومات اخلاصة بأحداث
جناة األمهات بأعجوبة ميكن أن تكون رئيسة بالنسبة
٢٥ ،١٩
إلى حتسني نوعية الرعاية.
وميكن أن يُعد عدد النساء الكبير ممن تصلن إلى
منشآت التحويل في حالة سريرية سيئة 34 ،19،مؤشرًا
لفعالية اإلحاالت الطارئة ،بينما عدد حاالت النجاة
34
بأعجوبة قد يكون مؤشرًا ألداء خدمات التوليد.
لذا ،فإن استعمال إطار التأخيرات الثالثة مع منهج
النجاة بأعجوبة قد يعزز من الرقابة على النظام
الصحي والنقص في رعاية التوليد.
43 ،42 ،35 ،34 ،25 ،20-18 .16 ،15

جمع البيانات
تراوحت طرق جمع املعلومات اخلاصة بالتأخيرات ما بني
التشريح اللفظي واالستعراض املعمق لعدد صغير
41 ،14
من احلاالت ،إلى تدقيق أكثر منهجية لكل احلاالت.
التدقيق املنهجي هو الطريقة املوسى بها لدراسة وفيات
األمهات ،لكن الدراسات احلديثة ملرضى النجاة بأعجوبة
ً
استعمال أكبر للمقابالت املعمقة مع من جنت من
تتيح
املراضة الشديدة لألمهات.
وقد أثبتت هذه أنها أداة قوية للتعرف على قيود
املساعدة الطبية وفهم كيف جتتاز النساء رعاية
أيضا استعمالها
التوليد التي يتلقونها 18.كما ميكن ً
للتعرف على عوامل الرعاية دون املستوى وجتنبها
وحتليل موانع الوقاية األساسية والثانوية 43.باختصار،
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فهي تعطي نوعية معقولة من املعلومات لتقييم
برامج الصحة اخلاصة باألمهات وعمل النظام
الصحي.
التدخالت القائمة على إطار التأخيرات الثالثة
يُعتبر سوء تبني احلالة السريرية ،أحد العوامل التي
تؤدي إلى التأخير في طلب الرعاية .لذا اقترح بعض
الكتاب ،توجيه التعليم الصحي للمجتمع والعائالت
ملساعدتهم في التعرف علي عالمات اخلطر أثناء
احلمل في احلاالت التي تهدد احلياة ،مثل النزف السابق
للوضع ،والنزف التالي للوضع ،واالرتعاج 17 ،13.بيد
أيضا في منشأة للرعاية
أن سوء التبني قد يحدث ً
الصحية حيث العاملني الصحيني غير قادرين على
توفير التشخيص املالئم واإلحالة في الوقت املناسب.
حسن التثقيف الطبي والتدقيق والتعليقات
وقد ي ُ ِّ
الراجعة من قدرة العاملني الطبيني في التعامل مع
حاالت الطوارئ .هذا ويتم تطوير أدوات جديدة لتقييم
عالمات وأعراض املراضة الشديدة لألمهات من أجل
45
التعرف السريع والدقيق على احلاالت الشديدة.
حاليا جتربة كثير من التدخالت األخرى لتقليل
يجري
ً
قيم بعد من حيث ما إذا كان
التأخيرات لكنها لم ت ُ ّ
باإلمكان زيادتها ،وما مدى مساهمتها في تقليل
وفيات األمهات .وهي تتضمن:
• دفعات متقطعة لتغطية تكاليف االنتقال إلى
46 ،32
املستشفى،
• سياسات نقل املهام التي من خاللها يتدرب
السريريون من غير األطباء على أداء نسبة كبيرة من
إجراءات التوليد الطارئة بنتائج مماثلة لنتائج ما بعد
اجلراحة لألطباء ،كما في برامج في موزمبيق وتنزانيا
48 ،47
ومالوي والهند،
• استعمال الهواتف الالسلكية أو نظم االتصال
الالسلكي ذات الترددات العالية ج ًدا والتي تعمل
بالطاقة الشمسية ،والتي قللت من تأخيرات االنتقال،
وحسنت من نقل املعلومات والنصائح والوصول إليها
َّ
بني ،املمارسني والقائمني التقليديني على التوليد،
49
واملريضات واخلدمات الصحية ،على سبيل املثال،

صممة للعمل
• أنظمة املعلومات اجلغرافية ،امل ُ َّ
مع كل أنواع البيانات ذات املرجعية اجلغرافية،
واملستخدمة لتتبع الصعوبات اجلغرافية في الوصول
50
إلى الرعاية الطارئة للتوليد،
• حتسينات نظام اإلحالة ،مثل دور انتظار األمهات،
وعمل «فواصل وظيفية» في مستشفيات اإلحالة
52 ،51 ،33
لتحسني أنظمة اإلحالة اإلقليمية والوطنية.
مزيد من التقدم في اإلطار النظري للتأخيرات
الثالثة
تأخير «املرحلة الرابعة»
تؤدي أحيانًا النجاة من حالة خطرة إلى مزيد من
املضاعفات أو إلى نتائج سلبية للمرأة وعائلتها؛
فتزيد إمكانية حدوث ظروف سريرية شديدة إضافية،
وحتى الوفاة في بعض األحيان ،بعد احلدث األول،
مقارنة بعامة السكان 54 ،53.فقد تعاني امرأة من حالة
سريرية حادة أو مزمنة نتيجة ملرض دفني أو للتدخالت
التي أنقذت حياتها ،مثل اإلصابة مبرض معد مثل
التهاب الكبد ،من جراء نقل الدم أو اجلراحة ،أو تعاني
من مشاكل توليدية مستمرة .أو قد تعاني من
مشاكل نفسية بسبب ما واجهته.
يحول العبء االقتصادي
إضافة إلى هذا ،قد ُ
للرعاية الطارئة في مستشفى ،عودة املرأة من أجل
احلصول على الرعاية ملشاكل شبيهة ،بل ويحول
دون عودة عائلتها بالكامل .ورغم أن حتسني صحة
األمهات مطلب أساسي للتنمية وتقليل الفاقة،
ففي بعض األماكن ،قد تزيد النجاة بأعجوبة ،من
الفاقة ،حيث يكون لكلف الرعاية الطبية والنقل
واألدوية واإلمدادات الطبية تأثير ضخم على ميزانية
العائلة لفترة زمنية طويلة 55.ولم تتم دراسة نتائج
النجاة من املضاعفات الشديدة للحمل دراسة
عميقة ،وهناك حاجة للمزيد من الدراسات.
قيود منوذج التأخيرات الثالثة
رغم أن منوذج التأخيرات الثالثة إطار واسع االستخدام
في دراسات وفيات األمهات ،فهو يشير إلى الرعاية
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الطارئة للتوليد وال يتناول الفرص الضائعة للوقاية
األولية أو االكتشاف املبكر ملضاعفات احلمل خالل
الرعاية السابقة للتوليد 56 ،15.ورغم أن هذا ليس
أيضا في
كافيا ،فإن دور البرامج الوقائية مهم ج ًدا ً
ً
منع مراضة األمهات ومعاجلتها ،والتي قد تسبب أو
1
ال تسبب الوفاة.
يهدف الغرض األساسي من هذا اإلطار النظري إلى
جذب االنتباه إلى الفجوات في الوصول إلى الرعاية
خطيا؛ وهو يفيد
التوليدية املالئمة .فهو ليس منوذ ًجا
ًّ
فقط على نحو بأثر رجعي وال يخلق الفرصة لتحسني
رعاية امرأة معينة .وكي ما يعمل هذا اإلطار مبنهج
توقعي ،مثلما تعمل نظم الترصد لتحديد ومواجهة
العوامل ملنع حدوث نتيجة سلبية ،يحتاج اإلطار إلى
إعادة التفكير .وحتى مع ذلك ،فإنه ميكن االستمرار
في حتديد التحسينات في أنظمة الصحة وتنفيذها
بعد وقوع احلدث.
اعتبارات نهائية
حتى نقلل من وفيات األمهات والنجاة بأعجوبة،
البد من بذل جهود لتقليل معدل حدوث احلمل غير
املرغوب فيه ،وتقليل إمكانية أن تعاني امرأة حبلى
من مضاعفات احلمل والتوليد الشديدة والتي ميكن
جتنبها (مثال على ذلك ،مبعاجلة فقر الدم الشديد أو
املالريا في وقت مبكر من احلمل أو توفير إجهاض آمن)،
وحتسني النتائج للنساء مبجرد حدوث املضاعفات.
بيد أن التراجع في وفيات األمهات كان أبطأ مما هو
57
متوقع.
منوذج ثاديوس ومني أداة قوية ،لكنه منوذج توضيحي
ً
كامل لظاهرة وفيات األمهات .إن
فهما
وال يوفر
ً
املعلومات اخلاصة بالعوامل الدفينة لوفيات األمهات
ثمينة بالنسبة إلى املبرمجني ومديري الصحة حتى
ميكنهم تغيير «الطريق إلى املوت» .لقد مت التوسع في
استعمال إطار التأخيرات الثالثة بواسطة جلان لوفيات
األمهات وأصبحت الفجوات في أنظمة الصحة
حتسن ًّ
كل من رؤية املشكلة
أكثر وضو ًحا 35 ،28.وهي ِّ
للمديرين ،وتبني أين تقع املسؤوليات ،وتكشف انعدام
58

توفير الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية الضرورية،
وتشجع مطالبات السكان مبجتمع أكثر ً
عدل .هذه
إحدى أقوى نقاط هذا اإلطار ،وهي أنه يبني الفجوات
في ضمانات حقوق اإلنسان.
لكن عدة سمات حاسمة لهذه املشكلة مفقودة:
إحداها انعدام سلطة النساء اللواتي يتمتعن مبركز
اجتماعي عام منخفض .قد تكون التأخيرات نتيجة
وصنَّاع
موقف رافض من أفراد العائلة ومقدمي اخلدمة ُ
السياسة والنظام السياسي واالقتصادي الذي يضع
األدوية الضرورية وأجهزة إنقاذ احلياة بعي ًدا عن متناول
يد أولئك الذين يحتاجونها .هذه انتهاكات حلقوق
58
اإلنسان ومسألة عدم إنصاف وفاقة ومتييز جنساني.
الشيء اآلخر هو أهمية اإلرادة السياسية واإلجراء
السياسي .إن إبراز اخلطر اإلضافي للموت بعد جناة
عجز الذي
امرأة من حدث حرج في احلمل والدَّين امل ُ ِ
تتحمله بعض العائالت ،سواء جنت أو لم تنج ،قد
يسهم في فهم اإلهمال العاملي للحقوق الذي تغرق
فيه قضايا وفيات األمهات .بيد أن هذه األشياء لن
يُنظر إليها كانتهاكات حلقوق اإلنسان من جانب
اجملتمع إال إذا خلقت هذه املعلومات فاعلني اجتماعيني
قادرين على دفع السياسيني إلظهار «إرادة سياسية».
فالبد للمعلومات اخلاصة بفشل النظام الصحي
وضمان احلقوق أن تصبح بطريقة ما هدفًا لالهتمام
العام الذي يدعو إلى إجراء سياسي.
لقد عدت مؤخرًا األمم املتحدة وفيات األمهات
نتيجة النتهاك املبادئ الرئيسية حلقوق اإلنسان ،مبا
في ذلك املساءلة ،واملساواة ،وعدم التمييز واملشاركة
ذات املغزى 59.وقد يجبر هذا احلكومات على احترام
الدساتير الوطنية واملعاهدات الدولية التي وقعت
وحتمل مسؤولية ضمان حقوق اإلنسان
عليها،
ُّ
األساسية دفاعًا عن أمومة آمنة .مع هذا ،فإن
التطبيق العملي لهذه احلقوق هو متباين وغير كاف،
60
حاليا.
وعرضي
ً
إن فهم وفيات األمهات كنتيجة لإلهمال يدل
على االعتراف بأنها نتيجة للوضع املتضرر للنساء في
61
اجملتمع ،مبا في ذلك ما يتصل بحقوقهن اإلجنابية.
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فالنساء فقط هن من يواجهن اخملاطر املتأصلة
لإلجناب؛ إنها مسألة اختالف جنسي .بيد أن انعدام
الرعاية الصحية اإلجنابية املالئمة هي مسألة متييز
جنساني ،ونتيجة لنظام اجتماعي «يستند على قوة
اجلنس والطبقة» .إن التمييز اجلنسي يحدث في كل
مراحل حياة النساء :تفضيل األطفال الذكور ،وإهمال
رعاية البنات ،والوصول الضعيف للرعاية الصحية،
ووفيات األمهات 62.إن وفاة املرأة بسبب مضاعفات
أيضا اختيار
احلمل ليس حقيقة حيوية فقط؛ بل هو ً
سياسي قابل للتغيير وفي متناول يد البشر .وهو
يعتمد فوق كل شيء على اإلرادة السياسية.

شكر وتقدير
يتقدم الكتاب بالشكر من أجل الدعم املالي املُقدَّم
من اجمللس الوطني للتنمية العلمية والتقنية وإدارة
العلوم والتقنية التابعني لوزارة الصحة البرازيلية،
املنحة رقم  ،5-2008/402702والتي تولت رعاية
دراسة «الشبكة البرازيلية ملراقبة املراضة الشديدة
لألمهات» ،حيث مت وضع املنهج النظري الذي جاء
وصفه هنا بدعم من هذه الدراسة.
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ادواردو مارتينو  /صور بانوس

قيام سينما اجملموعة ،فافيال دا روسينها ،ريو دي جانيرو ،التي تأسست لتعزيز االندماج االجتماعي للشباب
في األحياء ذات الدخل املنخفض ،البرازيل.2003 ،
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