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املنخفضة املوارد بواسطة مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط:
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ترجمة :هشام شتال

مجتمعيا جدي ًدا لقياس وفيات األمهات ،ويقدم نتائج لدراسة جدوى
منهجا
موجز املقال:يقترح هذا البحث
ً
ًّ
أُجريت في الفترة من  2011-2010لهذا املنهج في ريف تيغراي ،في إثيوبيا .وقد ُطبقت الدراسة في ثالثة مكاتب
صحية ومركز صحي واحد في منطقة يبلغ إجمالي عدد سكانها  22,000نسمة .وكان القساوسة واملولدات
التقليديات ووكالء الصحة اإلجنابية في اجملتمع ،مسؤولني عن حتديد كل حاالت الوالدة والوفيات في مناطقهم
واإلبالغ عنها .وقد ساعد مقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط في حتديد املبلغني الرئيسيني من أجل إجراء
التشريح اللفظي ،ودُرب العاملني الصحيني في اجملتمع على إبالغ مكتب الصحة احمللي بكل الوالدات والوفيات،
وهو املكان املنوط به االحتفاظ بالسجالت األساسية املتصلة بحياة األشخاص .كما قام كل مكتب صحي-مرة
عاما ،املُسجلة في السجالت احلكومية.
كل شهر-بإعداد قائمة بكل وفيات النساء الالتي تبلغ أعمارهن ً 49-12
وقد دُرِّبت املمرضات ،واملمرضات القابالت على إجراء التشريح اللفظي لهذه الوفيات ،وحتديد سبب أولي للوفاة
باستعمال التصنيف العاملي لألمراض رقم  10ملنظمة الصحة العاملية .وارتكزت الدراسة على نظرية حتويل
املهام ،بتحويل مهمة حتديد سبب الوفاة من األطباء إلى مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط .وقد سعت لبناء
منهج مستدام لتعظيم البنية التحتية للرعاية الصحية احمللية احلالية والقدرة اإلنسانية ،مما يؤدي إلى حلول
تقوم على اجملتمع لتحسني صحة األم .وبينما لم يتم بعد تطبيق املنهج خارج منطقة الدراسة األولية ،فإن
النتائج واعدة بالنسبة إلى جدواها © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
An innovative approach to measuring maternal mortality at the community level in low-resource settings using midlevel providers: a feasibility study in Tigray, Ethiopia
Ndola Prata, Caitlin Gerdts, Amanuel Gessessew, Reproductive Health Matters 2012;20(39):196–204

الكلمات الدالة :وفيات األمهات ،البرامج والتدخالت اجملتمعية ،مقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط ،اإلحصائيات احليوية،
التشريح اللفظي ،إثيوبيا

يُقدر عدد النساء الالتي يُتوفني على مستوى العالم
1
نتيجة ملضاعفات احلمل والوالدة بـ 358,000امرأة.
وعلى الرغم من اجلهود املكثفة املبذولة خالل العقد
املاضي لتحسني نوعية جمع البيانات وحتديد سبب

الوفاة ،فلم يبد أن أي منهج منفرد لقياس وفيات
األمهات ناجح أو مجد على املستوى العاملي؛ فاملناهج
اإلحصائية والتحليلية وحدها ليست كافية لوضع
إجراءات تدخل موجهة لتقليل الوفيات ،أو لقياس
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عامليا؛ ففي أقل
التقدم نحو األهداف املوضوعة
ًّ
البلدان تطورًا ،تكون أنظمة التسجيل احليوية ،غير
مكتملة أو غير موجودة ،وجمع البيانات اخلاصة
بإحصاء السكان يتم بشكل غير نظامي ،وجمع
البيانات املكثف في األبحاث  -مثل االستطالعات
املنزلية على مستوى السكان  -مكلفة ومتقطعة.
عوق االنعدام العام للبيانات املوثوقة عن وفيات
وي ُ ِّ
األمهات على مستوى املنطقة أو على املستوى
اإلقليمي جهود الوقاية واملناصرة ،وحتديد األولويات،
٣ ،2
وتخصيص امليزانيات.
منهجا جدي ًدا للقياس اجملتمعي
يطرح هذا البحث
ً
لوفيات األمهات ،ويقدم نتائج دراسة جدوى أجريت
في ريف إثيوبيا.
قياس وفيات األمهات
اس ُتخ ِدمت تشكيلة من املناهج السكانية لقياس
وفيات األمهات ،لكن ،كان لكل منها العيب اخلاص
بها؛ فأنظمة الترصد في أماكن مختارة  -على سبيل
املثال  -تعمل علي جمع البيانات من مناطق جغرافية
نسبيا ،مما يولد نتائج ال ميكن تعميمها على
صغيرة
ًّ
عدد أكبر من السكان .إضافة إلى هذا ،فإن هذا
النظام البحثي ،قد يكون غالي الثمن ،ولذا فهي
كثيرًا ما تكون قصيرة األجل ،وغير قادرة على تقدمي
البيانات الطولية املوثوقة أو السماح بتفنيد البيانات
طبقً ا للمناطق احمللية أو اجملموعات السكانية األكثر
عرضة للخطر 4.وقد أثبتت بيانات اإلحصاء السكاني،
حتى مع توفرها عن األماكن ذات املوارد القليلة ج ًّدا،
5
أنها غير موثوقة في تقدير نسب وفيات األمهات.
ومثلت الدراسات اخلاصة بوفيات من هن في سن
اإلجناب خطوة رئيسة إلى األمام في قياس وفيات
األمهات 6،لكنها مرهونة بتوفر أنظمة تسجيل
البيانات احليوية للتحقق من وفيات النساء في سن
اإلجناب 7.وحيث ال تتوفر هذه البيانات بشكل كبير،
فإن الدراسات اخلاصة بوفيات من هن في سن اإلجناب
لم تكن مبفردها طريقة عملية للحصول على بيانات
كاملة عن وفيات األمهات ،خاصة ما يتصل باألحداث
64

التي تتم خارج املنشآت الصحية.
تنصح منظمة الصحة العاملية البلدان بوضع
تطوير برامج التسجيالت احليوية كأولوية هامة 9.إال
أن التسجيالت احليوية كانت أكثر جنا ًحا في األماكن
التي تتم فيها غالبية التسجيالت في منشآت صحية
مجهزة لتسجيل هذه املعلومات ،أو في األماكن حيث
توجد آليات لربط التسجيالت احليوية على املستوى
10
املؤسساتي بتلك التي تتم على مستوى اجملتمع.
ومتيل األماكن التي تكون فيها البنية التحتية
للنظم الصحية ضعيفة إلى كونها األماكن نفسها
التي حتدث فيها الوالدات والوفيات في أغلب األحيان
في املنزل ،وميكن ألنظمة تسجيل البيانات احليوية
في مثل هذه السياقات أن تفوتها نسبة مؤثرة من
األحداث احليوية ،مبا في ذلك الغالبية الكبرى من
حاالت وفيات األمهات ١١ ،5.ولتحسني قياس الوالدات
والوفيات في األماكن املنخفضة املوارد ،هناك حاجة
ألن تكون أنظمة تسجيل البيانات احليوية ،أكثر قوة
وشمولية لربط التسجيالت على مستوى اجملتمع
واملنشأة 12.ويستلزم إعداد مثل هذه األنظمة باملعايير
العاملية ،االعتماد على البنية الصحية التحتية
فعليا ،كما يتطلب مشاركة مقدمي اخلدمة
القائمة
ً
الصحية من املستوى القاعدي واملتوسط وأعضاء
14 ،13
اجملتمع في جمع بيانات األحداث احليوية.
إضافة إلى أنظمة جمع البيانات امل ُّْسنة ،هناك
حاجة متزايدة لتحديد النسبة املئوية العاملية لوفيات
15
األمهات نتيجة لكل من األسباب الوالدية الرئيسة.
لقد تبني مرارًا وتكرارًا وفي سياقات متعددة أن أكثر
التقلصات احلادة في وفيات األمهات حتدث عندما
تستهدف التدخالت األسباب الوالدية املستقلة لوفاة
األم( :النزف  -اضطرابات ارتفاع ضغط دم  -تعفن الدم
 اإلجهاض  -الوالدة املُعرقْلة  -احلمل خارج الرحم -اجللطة الدموية) ١٦ ،١٥ ،٢.ويتطلب االستهداف الناجح
ملثل هذه التدخالت على املستوى احمللي أو الوطني
قياسا دقيقً ا لوفيات األمهات طبقً ا للسبب.
ً
أثبتت مؤخرًا مناهج جتريبية لقياس وفيات
األمهات جناحها على مستوى اجملتمع؛ فقد وُجد أن
8
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االستراتيجيات التي تعتمد على مقدمي املعلومات
الرئيسيني الذين يوثقون كل الوالدات والوفيات
مستقبليا في مجتمعاتهم تكون فعالة في األماكن
ًّ
الريفية قليلة املوارد ،ومتثل أسلوبًا واع ًدا ،حيث أن
االستطالعات وأساليب الترصد ألماكن مختارة،
14
تكون أكثر تكلفة ،وغير مجدية ،وغير مستدامة.
يُعتبر «التشريح اللفظي» ،طريقة غير مباشرة
كثيرة االستعمال لتقرير سبب الوفاة في غياب
شهادة طبية ،وتتضمن مقابالت معمقة مع أقرباء
(وأعضاء مجتمع) املتوفاة 17.وبينما هي ليست أسلوبًا
جدي ًدا ،فإن أهمية التشريح اللفظي هو التعرف علي
سبب الوفاة في األماكن منخفضة املوارد .وقد أعيد
تأكيده بأدوات جديدة وإعداد خوارزميات تعتمد على
احلاسوب من أجل حساب وفيات األمهات ،إضافة إلى
19 – 17
األسباب األخرى.
محيط الدراسة
في  ،2008كانت نسبة وفيات األمهات املُعدَّلة
إلثيوبيا  470لكل  100,000مولود حي 1.إال أن هناك
حاجة ملحة لبيانات موثوقة دقيقة عن مستويات
واجتاهات وتفاضالت وفيات األمهات على املستوى
اإلقليمي وعلى مستوى املنطقة .ومن دون مثل هذه
البيانات سيستمر تطبيق السياسات والبرامج دون
دليل واضح لإلشارة إلى أي من التدخالت له إمكانية
التأثير األكبر.
تيغراي ،منطقة في أقصى شمال البالد يزيد
سكانها عن أربعة ماليني شخص ،ويعيش %81
منهم في مناطق ريفية بعيدة %96 ،منهم هم من
املسيحيني األرثوذوكس 21 ،20.وفي ظل نظام الرعاية
الصحية اإلثيوبي املكون من أربعة مستويات
(مستشفى إحالة ،ومستشفى منطقة ،ومركز
صحي ،ومكتب صحي)؛ تضم دائرة صحة تيغراي،
مستشفى إحالة واحد ،و 12مستشفى منطقة ،و38
مركز صحة و 600مكتب صحة 21.ابتداء من ،2010
ً
عامل
استخدمت دائرة صحة تيغراي  84قابلة و1,258
إضافيا للخدمة الصحية (كادر من العمالة الصحية

النسائية التي مت تدريبها على تقدمي اخلدمات
الصحية العالجية والوقائية األساسية في اجملتمعات
23 ،22
الريفية).
املناهج
حسنة جلمع البيانات في
ملواجهة احلاجة لطرق ُم ّْ
مجتمعيا
منهجا
أماكن محدودة املوارد ،أعددنا
ً
ًّ
متعدد األساليب لتسجيل األحداث املدنية احليوية،
والقياس الدقيق لوفيات األمهات وتوزيعها طبقً ا
ألسباب الوفاة .كما أُج ِريت دراسة جدوى في تيغراي،
وإثيوبيا ،خالل الفترة من أغسطس  /آب  2010إلى
نهجا
أغسطس  /آب  .2011وقد استخدم املنهج
ً
ً
مماثل ملنهج املعلومات اجملتمعي الذي اُختير مؤخرًا
14
في الهند ،لكن مع نية محددة الختبار جدوى جمع
بيانات خاصة عن سبب الوفاة ،بواسطة مقدمي
اخلدمة في املستوى املتوسط .وبينما أجرى مقابلون
عامون ومقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط
مقابالت التشريح اللفظي بنجاح 17 ،2،فإن دراستنا
 حسب علمنا  -هي أول دراسة تقيم جدوى حتديدمقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط لسبب وفيات
األمهات باستعمال التشريح اللفظي.
أخذ املشروع في االعتبار قدرة املوارد البشرية،
والبنية التحتية وإمكانية االستدامة .وفي غياب
نظام تسجيل حيوي عامل لألحداث التي حدثت
خارج املنشآت الصحية ،مت ابتكار نظام ترصد
نشط لتحديد الوالدات والوفيات .ونتيجة للمخاوف
املتعلقة باستدامة املنهجيات القائمة بالفعل ،كانت
مهما؛ لذلك اعتمد
كلفة هذا املنهج اجلديد اعتبارًا
ًّ
النظام الذي أعددناه  -مبني في الشكل رقم  -1على
إسهامات وكالء اجملتمع اخملتلفني ،والتي كانت بالفعل
مساهمتهم في التسجيالت احليوية في اجملتمع جز ًءا
من عملهم ومسؤولياتهم .وقد شكل نظامنا هذه
األدوار من خالل التدريب وإرساء صالت نشطة بنظام
الرعاية الصحية الرسمي.
ُطبق املشروع التجريبي في ثالثة مواقع صحية
(منشآت رعاية صحية أساسية مجتمعية) ومركز
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شكل  .1تصميم فكرة املشروع :األدوار احملددة
للكوادر اخملتلفة في النظام الصحي احمللي

التسجيالت احليوية
والتشريح اللفظي
مستوى املركز الصحي املستوى اإلقليمي
املسؤولون الصحيون fمكتب صحة تيغراي
فريق املشروع
واملمرضات والقابالت
i
h
التسجيالت احليوية
مستوى املوقع
الصحي
موظفو اخلدمة
الصحية اإلضافيني
(الريف)
املمرضات املساعدات
(املناطق حول احلضرية)
h

i

ترصد مجتمعي في
أماكن مختارة
على مستوى اجملتمع
وكالء الصحة اإلجنابية
على مستوي اجملتمع
واملولدات التقليديات
املنظمات اجملتمعية
(الدينية وغير الدينية)

i
h
جامعة كاليفورنيا،
بيركلي
فريق املشروع
i
h
جلنة التدقيق

ملحوظة :سيتم
تكوين جلنة التدقيق
عنـد االنـتـهــاء من
الـتـطـبـيـق عـلـى
مستوى أكبر ،بغرض
حتديد ما إذا كان
مقدمو اخلدمة في
املسـتـوى املتوسـط
ميكنهم حتديد سبب
الوفاة بنفس دقة
األطباء.

صحة واحد ،ومنشأة رعاية صحية في املستوى
املتوسط) في منطقة يصل إجمالي سكانها إلى
حوالي  22,000نسمة .ولزيادة وعي اجملتمع بخطة
املشروع ومبرراته ،عُ ِقدت اجتماعات قبل بدء املشروع
لكل مستويات فريق البحث وقادة اجملتمع ،وأعضاء
اجملتمع ،والقادة الدينيني .وتبني في هذه االجتماعات
مهما
أن كبير القساوسة في كل مجتمع يلعب دورًا
ًّ
66

في التسجيل غير الرسمي للوالدات والوفيات ،ولذا
أيضا في عملية التسجيل الرسمية.
يجب إشراكه ً
ينب الشكل رقم  2مخطط لتنفيذ املشروع.
أنواع عمليات جمع البيانات التي أُدرِجت
مجتمعيا
ترصد حاالت معينة
ًّ
كان الكهنة ،واملولدات التقليديات ،ووكالء الصحة
اإلجنابية مسؤولني عن حتديد كل الوالدات والوفيات
في مناطقهم املعينة واإلبالغ عنها .وقد أُعطوا تدري ًبا
ً
مفصل على كيفية تثقيف وحتفيز العائالت على
اإلبالغ عن الوالدات والوفيات التي حتدث في منازلهم.
كما ساعدوا مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط
في حتديد مكان مقدمي املعلومات الرئيسيني من أجل
التشريح اللفظي والتحقق من الوالدات وحاالت نزول
املواليد ميتة .وقد كانت أداة جمع البيانات املستخدمة
عند هذا املستوى مجرد سجل بسيط ،مقسم إلى
أعمدة لتسجيل املنزل مكان احلدث ونوع احلدث.
التسجيالت احليوية عند مستوى املكتب الصحي
ولضمان تسجيل كل األحداث ،دُرِّب العاملون
الصحيون اجملتمعيون على إبالغ مكتب الصحة
احمللي (واحد لكل قرية) بكل الوالدات والوفيات،
حيث يُحتفظ بالسجالت احليوية ُمح ّدثة حتى
تاريخه .حيث يتم حتديثها شهريا ،وأعد كل مكتب
من املكاتب الصحية الثالثة ،قائمة بكل الوالدات
واملواليد امليتة ووفيات اإلناث (بعمر  12إلى  )49من
أجل التشريح اللفظي ،والتحقق من احلدث بواسطة
جلت
مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط .وقد ُس ِّ
البيانات احليوية في سجالت توفرها احلكومة وتوزعها
على املكاتب الصحية.
التسجيالت احليوية والتشريح اللفظي
ميدانيا بلغة
اخ ُت ِبرت أداة مسح التشريح اللفظي
ًّ
إقليم تيغراي ،وكُ ِّيفت طبقً ا لألعراف الثقافية
واللغوية بناء على مقترحات مت تلقيها خالل التدريب
التجريبي .وتلت مهمة حتديد سبب الوفاة املراحل
الرئيسة األربع من عملية التشريح اللفظي )1( :حتديد
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شكل  .٢مخطط تنفيذ املشروع
األرقام الواردة بني قوسني تشير إلى عدد املتدربني في كل مستوى من مستويات التنفيذ

القساوسة( :العدد= )26يسجلون كل الوالدات والوفيات اإلناث
i
العاملون الصحيون باجملتمع (العدد= )17يزورون الكنيسة  6أيام  /األسبوع جلمع السجالت
i
العاملون الصحيون باجملتمع يرسلون التقارير باملواليد والوفيات للعاملني الصحيني اإلضافيني (العدد=)6
i
i
يحدد املوظفون الصحيون اإلضافيون املنازل التي يحدد املوظفون الصحيون اإلضافيون املنازل التي
بها حالة وفاة ،ويؤكدون شخصية املتوفي ،وتاريخ بها والدة ،وميلئون استبيان تسجيل والدة ،ويسجلون
الوفاة ،ويسجلون الوفاة في السجل احليوي لدى الوالدة في السجل احليوي لدى املوقع الصحي.
املوقع الصحي.
i
يستكمل املوظفون الصحيون اإلضافيون تقريرًا شهريًا عن كل وفيات اإلناث
عاما من العمر ويقدمون التقرير إلى منسق الدراسة (العدد= )1شهريًا.
ً 50-12
i
i
يعني منسق ا لدراسة قابلة واحدة مدربة لكل وفاة يقدم املوظفون الصحيون اإلضافيون النماذج إلى
منسق الدراسة ملراجعتها.
من وفيات األمهات إلجراء التشريح اللفظي.
i
i
ترافق القابلة (العدد= )7املوظفون الصحيون jيقدم املوظفون الصحيون اإلضافيون النماذج إلى
اإلضافيون إلى املنزل وتقوم بعمل التشريح اللفظي ،فريق حتليل البيانات.
وحتديد سبب الوفاة.
سبب الوفاة )2( ،التصديق على الوفاة )3( ،حتديد كود
19
سبب الوفاة )4( ،اختيار السبب األساسي للوفاة.
ومن أجل وفيات اإلناث في عمر  49-12التي حدثت في
اجملتمع ،عُ ني مقدم خدمة ُمدرَّب في املستوى املتوسط
(ممرضة أو ممرضة قابلة) إلجراء التشريح اللفظي .وقد
قابلت أشخاص مختلفني متصلني باملتوفاة (أقرب
األقارب من الذكور وأقرب األقارب من اإلناث) على
انفراد .متت هذه املقابالت بعد فترة احلداد التقليدية
يوما ،وبعد احلصول على موافقة موقعة
ومدتها ً 14
بالعلم .عند االنتهاء من املقابالت ،راجعت املمرضة
اإلجابات التي قدمها كل اجمليبني لتحديد سبب
الوفاة ،ثم صدقت على الوفاة بتسجيل الظروف
والعوامل املسهمة في منوذج التشريح اللفظي ،ثم
حددت ما إذا كانت الوفاة تُعد وفاة األم عند الوالدة،

وإذا كان األمر كذلك ،باستخدام دفتر كود التصنيف
العاملي لألمراض رقم  10املقدم لكل قابلة ،سجلت
الرمز املرتبط بسبب الوفاة .وأخيرًا حددت السبب
األساسي للوفاة باستعمال مخطط منظمة الصحة
العاملية لتحديد سبب الوفاة من أكواد التصنيف
العاملي لألمراض  .10-وإذا جاءت املقابلتان مبعلومات
متعارضة ،فهي ترتب ملقابلة مع مقدم معلومات
رئيسي ثالث ،يتم التحقق من الوالدات ،ووالدة املولود
خصيصا لهذا.
مي ًتا بواسطة استبيان ُم َعد
ً
استمر جمع املعلومات على مستوى املنشأة ،وتابع
مقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط تسجيل كل
الوفيات والوالدات التي حدثت في املنشأة ،وخضعت كل
سجالت حاالت وفيات األمهات في املنشآت إلى تدقيق
روتيني لوفيات األمهات وروجعت باملقارنة إلى سجالت
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التسجيالت احليوية في املوقع الصحي ذي الصلة.
التدريب
في يوليو  ،2010تلقى سبعة من مقدمي اخلدمة
في املستوى املتوسط (مسؤول صحة واحد ،وست
ممرضات قابالت) و 20مقدم رعاية صحي من املستوي
القاعدي (املولدات التقليديات ووكالء الصحة
اإلجنابية اجملتمعيني) ،ثالثة أسابيع من التدريب املُركز
على الترصد من أماكن ُمختارة ،والتسجيالت احليوية،
والتشريح اللفظي.
تلقت املولدات التقليديات ،ووكالء الصحة
اإلجنابية اجملتمعيني ،والقساوسة احملليون خمسة أيام
من التدريب املركز على بروتوكول الدراسة ،إضافة
إلى التدريب املوجه على منهج الترصد من أماكن
مختارة .وكجزء من التدريب على هذا الترصد ،أعدت
فرق صغيرة من القساوسة والعاملني الصحيني
احملليني (فرق مجتمعية) من نفس اجملتمعات ،وخرائط
ملنطقة عملهم وعينت مجموعات من املنازل لكل
عضو من أعضاء الفريق .كذلك حدد أعضاء الفريق
مكانًا وزمانًا الجتماعات أسبوعية جلمع كل البيانات
صص أحد
اخلاصة بالوالدات والوفيات في اجملتمعُ ،
وخ ِّ
أعضاء الفريق إلخبار موقع الصحة بشكل أسبوعي
بكل التسجيالت احليوية في منطقة العمل.
تلقى العمال الصحيون اإلضافيون ،خمسة أيام
من التدريب املركز ،مبا في ذلك معلومات خلفية
شاملة ،والتدريب على بروتوكول الدراسة ،ومنهج
الترصد من أماكن ُمختارة ،وجمع البيانات وتوليها
من أجل التسجيل املدني للبيانات احليوية األساسية.
كانت العملية ،أن يتلقوا املعلومات من الفرق
اجملتمعية التي تعمل على الترصد في أماكن مختارة
وتسجل كل الوالدات والوفيات في منطقة العمل
في السجالت احلكومية اخلاصة بتسجيل األحداث
احليوية في موقعهم الصحي.
تلقت املمرضات واملمرضات القابالت سبعة أيام
من التدريب على بروتوكول الدراسة ،وتقنيات املقابلة
املعمقة ،وتقنيات التشريح اللفظي مع تأكيد وفيات
68

األمهات ،وأساليب تناول املوضوعات احلساسة.
كما شاركوا في نشاطات لعب األدوار باستخدام
أداة مسح التشريح اللفظي الفعلية ،وآلفوا أمناط
تخطي األسئلة ،لكل من األسئلة املفتوحة واملغلقة.
إضافة إلى هذا ،تلقوا أربعة أيام من التدريب املركز
على حتديد سبب الوفاة من خالل التشريح اللفظي،
باستعمال توصيات منظمة الصحة العاملية
«تصنيف سبب وحيد للوفاة وأية مجموعات من
األسباب الوحيدة» 24.وتشمل قائمة احلد األدنى من
األسباب الوحيدة )i( :اإلجهاض القصدي وتعفن الدم؛
( )iiاإلجهاض القصدي والنزف؛ ( )iiiحمل خارج الرحم
()000؛ ( )ivاإلجهاض ()007-003؛ ( )vالنزف قبل الوالدة
(( 067؛ ( )viالنزف بعد الوالدة ()072؛ ( )viiتعفن الدم
()086-085؛ ( )viiiتسمم احلمل ()015؛ و( )ixالوالدة
املمتدة ( .)066-063وقد استعملنا تعريف التصنيف
الدولي لألمراض  10للوفاة غير املباشرة للوالدة على
أنها وفاة «ناجتة عن مرض قائم من قبل ،تطور أثناء
احلمل ولم يكن نتيجة ألسباب مباشر للوالدة لكن،
25 ،24
زادت حدته نتيجة لآلثار الفسيولوجية للحمل»
إال أن فئات منفصلة مت تكوينها لتصنيف األمراض
نسبيا من
محليا ،والتي ترتبط بنسبة كبيرة
املهمة
ًّ
ًّ
حاالت وفيات األمهات ،مثل :التهاب الكبد ،واملالريا،
والسل ،وفقر الدم ،وأمراض القلب ،واإليدز ،وداء الكزاز،
واإلصابات (املتعمدة وغير املقصودة).
وشملت متابعة االجتماعات األولية مع اجملتمعات
لقاءات عُ ِقدت شهريًّا خالل الشهور األولى الثالثة
من الدراسة لتشجيع املشاركة النشطة ألعضاء
اجملتمع ،ومرة أخرى في نهاية فترة الدراسة .شارك
كل أعضاء فريق البحث ،والعاملون الطبيون وعمال
الصحة اجملتمعية والقساوسة في قياس البيانات،
كما دُ ِعيت مجموعات مجتمعية أخرى للمشاركة.
وكانت املشاركة الواسعة مهمة لقبول واستيعاب
املشروع من ِقبل أعضاء اجملتمع وللتصديق على
البيانات .كما اعتمد جناح منهجنا على مشاركة
اجملتمع ،وحتسني التعاون ،والتواصل املستمر بني
اجملتمعات ونظام الرعاية الصحية.
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مراجعة النتائج
تعاون كل املوظفني املشاركني في مكونات املشروع
اخملتلفة تعاونًا طي ًبا ،واتبعوا إجراءات بروتوكول
الدراسة ،وبينت متابعة البيانات أن االجتماعات
املتوقعة لقياس البيانات عُ ِقدت ،إضافة إلى التحقق
من الوفيات والوالدات والقيام بالتشريح اللفظي.
وبينما لم يتم القيام بعملية جلنة تدقيق رسمية في
دراسة اجلدوى هذه ملقارنة سبب الوفاة الذي حدده
مقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط بذلك الذي
حدده أطباء أمراض النساء ،بعد اكتمال التشريح
اللفظي لوفيات االمهات ،فقد روجعت النماذج
بواسطة إخصائي أمراض النساء والوالدة ،والذي وافق
على كل األسباب األربعة للوفاة.
ومت التحقق من فاعلية تدريب مقدمي اخلدمة
في املستوى املتوسط على إجراء استبيان التشريح
اللفظي وحتديد سبب الوفاة .وروجعت اإلجابات عن
أسئلة التشريح اللفظي من ِقبل إخصائي الوالدة
وأمراض النساء واتفقت أسباب وفيات األمهات التي
حددتها املمرضة القابلة مع حتليله اخلاص.
شارك العاملون الصحيون اجملتمعيون في احلوارات
الشهرية ملراجعة ظروف الوفيات التي ُحددت في
التشريح اللفظي .وأبرزت تلك احلوارات بنجاح
العوامل التي من املمكن أن تكون قد لعبت دورًا في
حاالت وفيات األمهات -دون إلقاء لوم أو حتديد املتوفاة
أو مقدمي املعلومات الرئيسيني باالسم.
البيانات التي مت جمعها
أثناء الشهور االثني عشر للمشروع ،مت اإلبالغ عن
 856والدة و 164وفاة ،منها  24حالة وفاة كانت أعمار
عاما .كما أُج ِري  48تشريح
النساء فيها ً 49-12
لفظي ،ومت حتديد  4من الوفيات األربعة والعشرين
على أنها أمومية ،وكان سبب الوفاة في احلاالت األربع
نزف ما بعد الوالدة .وكانت أسباب الوفاة التي سجلت
للحاالت الـعشرين األخرى للنساء في سن اإلجناب
غير أمومية ،ولم يجر تشريح لفظي كامل .ومن بني

الـعشرين ،وصلت أربع حاالت +إلى مركز الصحة
حيث سجل سبب الوفاة في سجالت املنشأة على
أنه نتيجة للمالريا (ثالث حاالت) والسل (حالة واحدة).
وقدرت البيانات التي جمعت خالل الدراسة معدل
املواليد العام  39,7مولود  1,000 /نسمة ؛ واملعدل
السنوي للوفيات لكل األسباب  7,6وفاة 1,000 /
نسمة ؛ واملعدل السنوي لوفيات النساء في سن
اإلجناب 1,000 / 2,8؛ ومعدل وفيات األمهات / 467
 100,000مولود حي.
وقد قورنت هذه البيانات ببيانات اإلحصاء
السكاني الوطني اإلثيوبي لعام  2007ملنطقة
تيغراي ،والذي أبلغ عن معدل والدة سنوي خام 30,9
1,000 /؛ ومعدل سنوي للوفيات لكل األسباب / 9
1,000؛ ومعدل سنوي لوفيات نساء في سن اإلجناب
 .1,000 / 6,3وتُقدر أحدث نسبة لوفيات األمهات
في إثيوبيا ( ،)2008طبقً ا لتقديرات منظمة الصحة
العاملية 100,000 / 450 ،مولود حي 1.بوجه عام،
كانت اإلحصائيات اخلاصة بالتسجيالت احليوية والتي
جمعت ضمن دراسة اجلدوى هذه مقارنة مبثيالتها من
إحصاء السكان عام  ،2007مؤكدة للدقة احملتملة
لنتائجنا .من املهم مالحظة أن معدل وفيات السن
ً
جل في إحصاء السكان عام
اإلجنابي أقل
قليل مما ُس ِّ
ُ
2007؛ إال أن اإلحصاء السكاني أج ِري قبل أربع سنوات
من دراستنا ،ولم جتر أي تعديالت الستيعاب التغييرات
في معدالت الوفيات.
الكلفة
إذا جنح هذا املنهج عند تطبيقه على مستوى
أكبر ،فسيكون لديه إمكانية أن يكون أكثر فعالية
للتكاليف من األنظمة القائمة لقياس التسجيالت
احليوية ووفيات األمهات في مكان منخفض
املوارد ،غير أنه ليس سهل التطبيق؛ فيجب حتقيق
االستخدام ،والتدريب ،واقتناع عمال الرعاية الصحية
به ،وقبول اجملتمع للمشروع بنجاح قبل أن تصبح
نسخة موسعة من املشروع ذات جدوى.
لقد كانت كلفة تطبيق دراسة اجلدوى حوالي
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 0,90دوالر لكل مقيم في منطقة العمل ،بخالف
ً
قليل من مشروع
إعداد املشروع .كان هذا القدر أكثر
تقصي حاالت معينة في إثيوبيا عام  ،2002والذي
تكلف  0,80دوالر لكل شخص شمله املسح 26.وقد
يفسر ارتفاع الكلفة والتضخم خالل السنوات
الفاصلة بعض من االختالف .إال أن أغلب كلف دراسة
اجلدوى كانت كلفة التدريب ،ومع التطبيق علي نطاق
الواسع ،من احملتمل أن تقل الكلفة .لقد قدر البنك
الدولي أن يصل اإلنفاق املتوقع على أنظمة املعلومات
الصحية في املتوسط إلى  0,53دوالر  2,99-دوالر لكل
فرد ،طبقً ا ملستوى التنمية في البلد27.وبالنسبة إلى
املكون الفرعي لتقصي األحداث األساسية املتصلة
بحياة األشخاص ،كانت التقديرات  0,05دوالر – 0,20
27
دوالر لكل فرد.
إن منهجنا ،إذا طبق على مجال واسع ،سيتطلب
مستوى من كلفة التدريب ً
مماثل لتلك التي أنفقت
في دراسة اجلدوى ،لكن سيتضمن عددًا أكبر من
السكان؛ مما سيجعل كلفة كل فرد ،قريبة من
تقديرات البنك الدولي .ومن الضروري إدراك أن التوسع
في منهجنا على مقياس كبير يتطلب إرادة سياسية
على املستويني احمللي والوطني.
املناقشة
ميأل املنهج الذي اختبرناه جلمع البيانات احليوية مع
أسباب وفيات األمهات حاجة مت اإلعراب عنها كثيرًا
حسنة جلمع البيانات اجملتمعية عن
إليجاد أساليب ُم ّْ
28 ،24 ،12 ،8
يرسى منهجنا  -بالرجوع
وفيات األمهات.
إلى املوارد البشرية والبنية التحتية الصحية-نظام
تسجيل حيوي مجتمعي مستمر لقياس البيانات
اخلاصة بأسباب الوفاة في نظام الصحة احمللي.
ويتفادى منهجنا عيوب أساليب القياس األخرى،
والتي ميكن أن تكون عرضية وتتطلب موارد كثيرة،
وتعطي في أغلب األحيان بيانات لقطاع عرضي أو
بيانات خاصة مبجموعة ما فقط.
رغم أن أكثر من  %40من النساء اإلثيوبيات احلضريات
تلدن في منشأة صحية ،فإن  % 2,4فقط من النساء
70

الريفيات تفعلن هذا 20.في بلد تعيش فيه األغلبية
الواسعة من السكان في املناطق الريفية ،فإن من
احملتمل أن تختلف بيانات املنشآت عن وفيات األمهات
ً
كامل عن البيانات التي ُج ِمعت على مستوى
اختالفًا
19
اجملتمع .وهناك تشكيلة من املناهج لتحديد سبب
الوفاة من خالل التشريح اللفظي 30 ،29 ،19،لكن املراجعة
املصدقة من الطبيب 32 ،31تعد املعيار الذهبي من قبل
الكثيرين .غير أن االعتماد على األطباء ملراجعة نتائج
التشريح اللفظي مكلف ج ًّدا في األماكن منخفضة
املوارد 33 ،32،واستعمال غير كفء للموارد البشرية
النادرة ،حيث إنه يحول بينهم وبني واجباتهم السريرية.
35 ،34
قام مقترحنا على نظرية حتويل املهام،
صممت دراستنا
وطبقها في هذا اجملال اجلديد؛ فقد ُ
على تدريب مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط
على إجراء مقابالت التشريح اللفظي وحتويل
مهمة حتديد سبب الوفاة من األطباء إلى مقدمي
الرعاية في املستوى املتوسط (املمرضات واملمرضات
القابالت) .وسوف تسمح هذه العملية عند تطبيقها
في دراسة أكبر ،باملقارنة مبراجعة الطبيب .وبينما
أجرى كل من املقابلني العاميني ومقدمي اخلدمة
في املستوى املتوسط مقابالت التشريح اللفظي
بنجاح 17،فقد سمح استعمال مقدمي اخلدمة في
املستوى املتوسط كمقابلني باستعمال تصنيف
طبي أكثر تتطورًا ألسباب الوفاة .عالوة على ذلك،
حسن منهجنا من
مبقابلة مجيبني اثنني على األقل ،ي ُ ِّ
إمكانية احلصول على معلومات موثوقة عن األحداث
29
التي تؤدي إلى الوفاة.
بينما لم يتم بعد تطبيق هذا املنهج خارج
الدراسة األولية ،فإننا نعتقد أن النتائج واعدة
بالنسبة إلى جدواها؛ فقد بني مقدمو اخلدمة في
املستوى املتوسط بنجاح قدرتهم على إجراء مقابالت
التشريح اللفظي واتباع نظام تصنيف األمراض رقم
 10ألسباب الوفاة .إال أن أحد قيود الدراسة ،أن حجم
العينة صغير (أربع حاالت وفيات لألمهات) حتى يسمح
بتقييم إحصائي ذي مغذى لقدرة مقدمي اخلدمة في
املستوى املتوسط لتقرير السبب األساسي لوفيات
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األمهات بدقة مقارنة مبراجعة الطبيب .ونحن نتمنى
إجراء دراسات مستقبلية للمنهج في مناطق أكبر،
حيث نتوقع تسجيل املزيد من وفيات األمهات.
في دراسة تهدف لتقييم مثل هذه النتائج،
استخدمنا جلنة تدقيق من اختصاصيي أمراض
النساء والوالدة ملراجعة كل تشريح لفظي مكتمل،
36
واستعملنا اختبارات ملوثوقية املعدالت فيما بينها
ملقارنة أسباب الوفيات التي يأتي بها مقدمو اخلدمة
في املستوى املتوسط واألطباء.
لقد حاولنا تقليل التحيز بتدريب مقدمي اخلدمة في
املستوى املتوسط على استعمال مخطط سبب الوفاة
القائم على تصنيف األمراض  .10إال أنه من احملتمل أن
سبب الوفاة احملدد من قبل مقدمي اخلدمة في املستوى
املتوسط قد عانى من حتيز املقابل بسبب علم مسبق
وفهم لتوزيع سبب الوفاة في منطقة العمل.
أيضا على
بيد أن هذا التحيز احملتمل ينطبق ً
األطباء الذين حددوا سبب الوفاة في منطقة العمل
نفسها .لقد حاولنا تقليل إمكانية أن تفوتنا
الوفيات املتعلقة باإلجهاض غير اآلمن بإعداد ترتيب
ومحتوى استفتاء التشريح اللفظي بعناية ،والتركيز
على استراتيجيات استقصاء مقدمي املعلومات
الرئيسيني عن املوضوعات احلساسة بطريقة ال تؤدي
إلى إصدار أحكام .على الرغم من مثل هذه اجلهود،
ما يزال من احملتمل -بسبب وصمة العار الثقافية أو
قلة املعرفة من جانب أفراد العائلة -أال يكون قد مت
بالكامل اإلبالغ عن الوفيات الناجتة عن اإلجهاض و /
26
أو قد أسيء تصنيفها.
نحن واثقون أن نتائج الدراسة تعكس التسجيالت
احليوية التي حدثت في اجملتمعات التي أجريت فيها
الدراسة في مدى معقول .وتستند كل تقديرات
التسجيالت احليوية الرئيسية ضمن نطاق القيم
املنتظرة لسكان الريف على بيانات املستوى احمللي
واإلقليمي الفرعي من إحصاء سكان إثيوبيا في عام
20
 ،2007تقرير تيغراي.
قد ميثل التعرف على كل الوالدات والوفيات في
مجتمعاتهم بواسطة مقدمي خدمة غير معينني

برواتب ومن غير مقدمي الرعاية الصحية حتديًا عند
استخدام منهجنا على مجال واسع .إال أن اختبار
املنهج على مجال واسع سيبني ما إذا كان باإلمكان
تخفيف أثره باملشاركة املستمرة للمجتمعات في
البحث عن حلول لتحسني إجراءات التدخل ملواجهة
وفيات األمهات.
يصعب في األماكن قليلة املوارد بشكل خاص
العثور على بيانات موثوقة عن املراضة والوفيات،
لكنها مهمة ج ًّدا لوضع سياسات قائمة على األدلة.
وإضافة إلى التزام عاملي مضاعف خلفض وفيات
األمهات ،يجب إعادة تصور أنظمة جمع البيانات
لقياس وفيات األمهات لتتبع التقدم بدقة وبشكل
كفء .ميكن للبيانات املولدة من قبل بعض أنظمة
حاليا (مكتب التسجيالت احليوية
القياس املستعملة ً
بشكل محدد ،وتقصي حاالت معينة ،والتشريح
اللفظي) أن توفر مبفردها تقديرات موثوقة ملستويات
وتفاضالت املؤشرات املهمة مثل مراضة ووفيات
األمهات ،لكنها كثيرًا ما تلقي بعبء استثنائي على
األنظمة الضعيفة بالفعل .إن هدف النظام الذي
اخ ُت ِبر في مشروع اجلدوى هذا في إثيوبيا هو بناء منهج
جديد ومستدام للقياس املستمر لوفيات األمهات،
لديه إمكانية العمل كمخطط لطريقة منخفضة
التكلفة ورخيصة لقياس األحداث احليوية ،ويؤدي إلى
حلول مجتمعية لتحسني صحة األمهات.

شكر وتقدير
يود املؤلفون تقدمي الشكر والتقدير لديفيا فورا
ملساهماتها املدروسة في الصياغة وتنقيح اخملطوط،
إضافة إلى يوهانيس تويلد وفريق البحث في تيغراي،
إثيوبيا ،اللتزامهم املستمر بصحة النساء وحياتهن
شفهيا لنسخة
عرضا
في مجتمعهم .وقد قُدم
ً
ً
مسبقة من هذا البحث بعنوان «وفيات األمهات على
مستوى اجملتمع :منهج جديد للقياس» في االجتماع
السنوي جلمعية سكان أمريكا .2011 ،وقد جاء متويل
دراسة اجلدوى كمنحة من جامعة كاليفورنيا ،مركز
بيركلي للسكان ،بيركلي ،الواليات املتحدة األمريكية.
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