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ترجمة :رفعت علي

موجز املقال :تعد نسبة وفيات األمهات فى شمال نيجيريا من أسوأ النسب فى العالم ،فقد بلغت  1,000حالة
وفاة لكل  100,000مولود حي عام  2008وذلك مع تدني مستوى وجودة خدمات رعاية األمومة .لقد قمنا فى
عام  2009بإجراء دراسة عن أسباب ضعف اإلقبال على خدمات رعاية احلمل والوالدة بني النساء احلوامل في ذلك
كميا شمل
مسحا
العام ،وأثر املعتقدات االجتماعية/الثقافية واملمارسات التي تؤثر عليه .وتضمنت الدراسة
ً
ًّ
نقاشا جملموعات بؤرية مع قيادات مجتمعية وحكومية محلية ،وأيضا ً
ً
 6,882سيدة متزوجة ،و 119مقابلة و95
القابالت احملليات غير املدربات ،والنساء الالتى حصلن على خدمات لألمومة وكذلك مع مقدمى خدمات الرعاية
الصحية .حصل  %26فقط من النساء الالتي شملهن املسح على بعض من رعاية احلمل و %13فقط ولدن
أطفالهن داخل منشأة صحية حتت إشراف مهاري متخصص في آخر حمل لهن .ومع ذلك ،فإن الالتى حصلن على
استشارة واحدة على األقل فى مرحلة احلمل تضاعفت فرص والدتهن حتت إشراف طبي مهاري متخصص إلى 7.6
أضعاف من لم يتلقني أية رعاية في فترة احلمل .إن معظم النساء احلوامل لم يكن لهن أي اتصال ،أو كن على
اتصال وا ٍه بنظم الرعاية الصحية ألسباب ترجع إلى العادات والتقاليد ،وعدم إدراكهن ألهمية تلك الرعاية ،وبعد
املسافات التي تفصلهن عن أقرب وحدة رعاية صحية ،ونقص وسائل االنتقال ،وعدم موافقة األزواج ،وتكلفة
االنتقال ،وعدم قبولهن للفحص من طبيب ذكر .وبناء على ما توصلنا إليه ،صممنا وطبقنا حزمة متكاملة
من التغييرات الواجب إدخالها وتطبيقها والتى تضمنت تطوير رعاية احلمل ،والوالدة ،ورعاية الوالدات املتعثرة
والطارئة؛ وتوفير التدريب واإلشراف والدعم للقابالت اجلدد فى مراكز الصحة األولية واملشافى؛ وتوعية اجملتمع
باحلمل اآلمن والوالدة اآلمنة ،وتوعيته بأهمية احلصول على هذه اخلدمات © .قضايا الصحة اإلجنابية
Using community-based research to shape the design and delivery of Maternal health services in Northern Nigeria
Henry V Doctor, Sally E. Findley, Alastair Ager, Giorgio Cometto, Godwin Y Afenyadu, Fatima Adamu, Cathy Green,
Reproductive Health Matters 2012; 20(39):104–112
الكلمات الدالة :رعاية ما قبل الوالدة ،القبالة ،رعاية طوارئ التوليد ،وفيات األمهات ،املعتقدات ،العادات ،القيم ،البرامج والتدخالت
اجملتمعية ،شمال نيجيريا
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تعــد نتائــج صحــة األمومــة بشــمال نيجيريــا مــن
بــن األســوأ فــى العالــم 1،2 .فمعــدل وفيــات األمهات
أثنــاء الــوالدة يعلــو بشــكل ملحــوظ عــن املعــدل
العاملــي 3،فــي التقديــرات األخيــرة ( )2008يتوفــى مــا
يزيــد عــن  1000حالــة مــن بــن كل 100,000مولــود
حــى ،مقارنــة مبــا يقــل عــن  300حالــة وفــاة لــكل
4
 100,000حالــة والدة باملنطقــة اجلنوبيــة.
يصاحــب هــذه النســبة العاليــة مــن وفيــات
األمهــات بشــمال نيجيريــا مســتوى متــد ٍّن جــدا
وجــودة رديئــة خلدمــات األمومــة .فضــا عــن ذلــك،
فــإن االنخفــاض املتزايــد فــي اللجــوء خلدمــات
رعايــة األمومــة فــى املســح الصحــى الدميوجرافــي
فــي نيجيريــا مــا بــن عامــي 2003و  2008يــؤدى إلــى
زيــادة اخملــاوف :ففــى واليــات كاســتينا ،وزامفــارا،
ويوبــى فــي الشــمال انخفضــت نســبة النســاء
الالتــى حصلــن علــى أى مــن خدمــات الرعايــة
الصحيــة أثنــاء احلمــل مــن  %36,9إلــى %31,1
فــى كاســتينا وزامفــارا ،مــن  %47,3إلــى  %43فــى
يوبــى .وباملثــل ،تناقصــت نســبة النســاء الالتــى
ولــدن حتــت إشــراف طبــي مهــاري مختــص مــن
 %12إلــى  %8,9فــى كاســتينا وزامفــارا ،ومــن %19,8
إلــى  %13,1فــى يوبــى .وصاحــب هــذا تدهــورا آخــر
فــي تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية،
5،6
خصوصــا بهــذه املنطقــة.
واســتجابة لهــذا االنحســار فــى اســتخدام
خدمــات رعايــة صحــة األمومــة ،مت تأســيس برنامــج
صحــة األمومــة وحديثــى الــوالدة والطفولــة عــام
 2008بواســطة ائتــاف شــراكي مــن هيئــة شــراكة
الصحــة الدوليــة (اململكــة املتحــدة) ،ومنظمــة
«أنقــذوا األطفــال» (اململكــة املتحــدة) والهيئــة
االستشــارية (نيجيريــا) ،مــع وزارات الصحــة احملليــة
واملســئولني احملليــن فــي واليــات كاســتينا ويوبــى
وزامفــارا بشــمال نيجيريــا حيــث كان يوجــد مــن
ـج ســارٍ لتحســن تطعيمــات األطفــال
قبــل برنامـ ٌ
النمطيــة مــن خــال جتديــد حيويــة برامــج الرعايــة

األساســية .يهــدف هــذا البرنامــج املمــول مــن قبــل
احلكومــة النرويجيــة وصنــدوق الدمنــارك الدولــى
للتنميــة إلــى تعليــم النســاء أساســيات الثقافــة
الصحيــة وأهميــة اســتخدام املنشــآت الصحيــة
مــن أجــل صحتهــن وصحــة أوالدهــن ،ويهــدف أيضا
إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات صحــة األمومــة
والطفولــة ،ويؤكــد علــي معرفــة كل النســاء
لعالمــات اخلطــر اخلاصــة باألمومــة ،والــوالدة حتــت
إشــراف مختصــن مهــرة وتيســير إتاحــة احلصــول
علــى خدمــات رعايــة الطــوارئ.
قــام البرنامــج بعمــل تقديــر مبدئي للمنشــآت
فــى عــام  2008فــى الواليــات الثــاث لتقديــر
قــدرة اســتيعاب املشــافى فــى هــذه الواليــات
ولتوفيــر الرعايــة املتواصلــة لصحــة األمومــة
واملواليــد والطفولــة ،وعلــى وجــه التخصيــص
لتوفيــر إشــراف طبــي ماهــر ومتخصــص للــوالدات
والرعايــة األساســية حلــاالت الــوالدة .شــمل املســح
كل املستشــفيات العامــة بــكل واليــة .وأظهــرت
النتائــج أن هــذه الواليــات تعانــي مــن نقــص
شــديد فــى العاملــن بالصحــة ،وأن مــن يعيشــون
ويســكنون فــي نطــاق عشــرة كيلومترات مــن املركز
الصحــى أقــل بكثيــر مــن نظرائهــم ممــن يعيشــون
فــى جنــوب البــاد .إضافــة لذلــك ،برغــم افتــراض
أن أغلــب املستشــفيات توفــر مبدئيــا اخلدمــات
الصحيــة األساســية لألمومــة واملواليــد والطفولــة
مبــا فيهــا رعايــة احلمــل ورعايــة التوليــد ومــا بعــد
التوليــد ،وتنظيــم األســرة ،وعيــادات األطفــال دون
اخلامســة ،فــإن كثيــرًا مــن املستشــفيات لــم يكــن
بإمكانهــا توفيــر كل مــن هــذه اخلدمــات الرعائيــة.
فــى عــام  ،2003لــم تســتطع أى مــن الواليــات
الشــمالية الوصــول للحــد األدنــى مــن املعاييــر
اخلاصــة بخدمــات الطــوارئ التوليديــة األساســية،
ونصــف املنشــآت األساســية للرعايــة الصحيــة
التــى تقــدم رعايــة احلمــل ورعايــة التوليــد لــم
يكــن بهــا قابلــة أو مولــدة .فــى املناطــق احلكوميــة
احملليــة اخملتــارة التــي اختيــرت للتدخــل لــم يكــن
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هنــاك قابــات مبراكــز الصحــه األساســية كمــا لــم
توجــد منشــآت طبيــة توفــر رعايــة طــوارئ التوليــد
األساســية علــى مــدار الـــ  24ســاعة .عــدا ذلــك،
لــم توجــد إال منشــأتان فقــط توفــران رعايــة
شــاملة لطــوارئ التوليــد  ،كمــا لــم يكــن يوجــد
مخطــط فعــال لنقــل حــاالت الطــوارئ .أقــل مــن
 %15مــن النســاء احلوامــل مؤخــرا حصلــن علــى
7
زيــارات فــى فتــرة مــا قبــل الــوالدة.

األول مــن عــام  2009لتقــدمي أدلــة قائمــة علــى
التجريــب تبنــى مبقتضاهــا التدخــات الالزمــة ،مبــا
فيهــا مــدى وحجــم احتيــاج النســاء لرعايــة فتــرة
احلمــل ورعايــة التوليــد بــن احلوامــل فــي الســنوات
اخلمــس الســابقة والعناصــر املالزمــة ،واملعتقــدات
االجتماعيــة /الثقافيــة واملمارســات الســائدة التــي
تؤثــر – ســلبا أو إيجابــا – علــى حصــول املــرأة علــى
تلــك اخلدمــات الرعائيــة.

يعكــس تفــاوت اســتخدام الرعايــة الصحيــة
كثيــرًا مــن العناصــر البنائيــة؛ فشــمال نيجيريــا
يعــد سوداني-ســواحيلي ويعتمــد فــي نشــاطه
االقتصــادي علــى الزراعــة التقليديــة ،ويتصــف
مبســتوى شــديد مــن الفقــر ومســتوى متــد ٍّن
جــدا فــي البنيــة التحتيــة للخدمــات والتعليــم
وخدمــات الرعايــة الصحيــة .ويتســم الشــمال
أيضــا بســيادة النظــام األبــوي بشــدة ،بينمــا يتميــز
اجلنــوب مبشــاركة أكبــر مــن املــرأة فــي صنع القــرار.
الشــمال فــي أغلبــه مســلم ،وكل اإلجــراءات التــي
كانــت تهــدف حلمايــة املــرأة مــن ســطوة الذكــر
مثــل تعــدد الزوجــات ،وتغطيــة الــرأس وحجــب املرأة
عــن اإلســهام فــي الفعاليــات العامــة – أدى إلــى
مزيــد مــن تقييــد حريــة النســاء فــي حصولهــن
8،9
علــى اخلدمــات الرعائيــة املطلوبــة.

خصائص السكان محل الدراسة
أظهــر التعــداد الســكانى لعــام  2006أن كل مــن
واليــات كاســتينا ويوبــى وزامفــارا حتتــوي علــى
كثافــات ســكانية مقــدرة ب  ،2.3 ،5.8و 3.3مليــون
علــى الترتيــب .مــن بــن النســاء الالتــي تتــراوح
أعمارهــن مــن  49 – 15عامــا فــى تلــك الواليــات،
ومنهــن  %84غيــر متعلمــات مقارنــة بنســبة
الرجــال غيــر املتعلمــن التــي تبلــغ  ،%63وميثلــن
 %36مــن إجمالــي النســاء علــى املســتوى القومــي.
 %38فقــط كــن يعملــن خــال االثنــى عشــر شــهرا
الســابقة علــى إجــراء الدراســة ،مقارنــة بـــ  %59من
النســاء العامــات علــى املســتوى القومــي .ونســبة
النســاء الالتــى يتعاملــن مــع الصحــف أو الراديــو أو
التلفــاز حتــى ولــو مــرة واحــدة أســبوعيا ً ال تتعــدى
الـــ  %33مــن كل النســاء ،مقارنـ ًة بـــ  %55باملقارنــة
مــن الرجــال فــى هــذه الواليــات ،و %61مــن النســاء
علــى مســتوى األمــة كلهــا .5

مــن خــال التمويــل املشــترك املقــدم مــن قســم
التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة وحكومــة
النرويــج ،ميثــل البرنامــج املمــول جتربــة اســتراتيجية
ملســاعدة تلــك الواليــات علــى تقليــص معــدالت
الوفيــات املرتفعــة لألمهــات وحديثــي الــوالد
واألطفــال مــن خــال إجــراء تغييــرات علــى النظــم
الصحيــة والرعائيــة الســائدة ،فيمــا يخــص اجلوانب
التــي تقــع علــى احلكومــة ،وعلــى القــوى البشــرية
العاملــة مبجــال الرعايــة الصحيــة ،وتنميــة املعارف
الصحيــة ،واملشــاركة اجملتمعيــة باإلضافــة إلــى
دعــم وتقويــة خدمــات الرعايــة الصحيــة .يتضمــن
هــذا البحــث نتائــج دراســة أجريــت فــي النصــف
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املنهج البحثي
اختــار البرنامــج مناطــق محليــة بــكل مــن
الواليــات الثــاث ليتــم فيهــا تطبيــق التدخــات
املتكاملــة املطلوبــة التــي تركــز علــى حتســن
رعايــة حــاالت طــوارئ التوليــد والــوالدات املتعســرة.
وهنــاك إجــراءات أقــل مســتوى ســوف يتــم
تطبيقهــا فــي مناطــق املقارنــة فــي تلــك الواليــات
أيضــا .وقــد مت جتميــع البيانــات األساســية خــال
ً
عــام  2009للمقارنــة املســتقبلية بدراســة تأثيــر
البرنامــج بعــد ثالثــة أعــوام .ومت اتبــاع املنهــج
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الكمــي والكيفــي للتعــرف علــى عناصــر محــددة
مــن البرامــج املطلوبــة لتشــجيع النســاء علــى
احلصــول علــى رعايــة فتــرة احلمــل ورعايــة التوليــد
للتقليــل مــن وفيــات األمهــات.
اســتعان املســح الكمــي ببعــض األســئلة
مغلقــة النهايــات مــن املســح الصحــي
الدميوجرافــي لعــام  5 2008لتســهيل املقارنــة
بالبيانــات األخــرى املتاحــة ،وتعديــل بعــض األســئلة
واألرقــام الترميزيــة بالتــوازى مــع بعــض األهــداف
احملــددة للبرنامــج .والختيــار النســاء ،اســتعملنا
خطــة العينــات اجملمعــة ذات الطوابق مــن مرحلتني،
وقســمت كل واليــة إلــى طبقتــن ،واختيــرت
العينــات بنســبة  ،1:2املناطــق احملليــة التــي
تطبــق فيهــا أنشــطة مكثفــة ومركــزة للبرنامــج،
وتلــك التــي تطبــق فيهــا تدخــات أقــل تكثيفــا.
ومت اختيــار خمــس وأربعــن منطقــة بطريقــة
عشــوائية لتمثــل املناطــق احملليــة فــي املســتويني،
ومــن كل منطقــة مت اختيــار  47ربــة منــزل عشــوائيا ً
أيضــاً؛ إمــرأة مــن كل منــزل أو مســكن ،ومــن كل
منطقــة دعيــت إمــرأة (ســبق أن تزوجــت ويتــرواح
عمرهــا بــن  49 – 15عامــاً) إلكمــال املســح .وكان
مجمــوع النســاء املؤهــات لهــذا البحــث 7442
إمــرأة .زار متخصصــو إجــراء املقابــات املدربــون،
النســاء الالتــي مت اختيارهــن فــي بيوتهــن وقدمــوا
األســئلة باللغــة احملليــة (هاوســا أو كانــوري).
أقــرت هيئــات أخالقيــات األبحــاث التابعــة
لــوزارة الصحــة فــي كل واليــة واملكونــة حديثــا،
اجلوانــب األخالقيــة مــن البحــث .وقبــل إجــراء أي
عمــل ميدانــي ،اجتمــع الباحثــون بكبــار الســن مــن
رجــال ونســاء القــرى لشــرح أهــداف إجــراء البحــث،
للحصــول علــى موافقــة أهــل املنطقــة احملليــة،
وللتأكــد مــن أن ربــات البيــوت علــى علــم باملوضــوع
وأنهــن مســتعدات ملقابلــة مــن جتريــن املقابــات .ومت
إخبــار النســاء أن اإلســهام فــي البحــث اختيــاري،
وأنهــن لــو شــاركن فلهــن احلريــة فــي عــدم اإلجابــة

عــن أي ســؤال ال يــردن اإلجابــة عنــه أو يرينــه
محرجــا لهــن.
وقــد تضمــن حتليــل البيانــات إجــراء ارتبــاط
إحصائــي بــن اخلــواص واملميــزات األموميــة ،ورعايــة
احلمــل وخــواص التوليــد .واســتخدمت اختبــارات
«تــي» الختبــار وجــود ارتبــاط ذو داللــة إحصائيــة
لــكل مــن العمــر ،واحلالــة االجتماعيــة ،واحلالــة
االقتصاديــة ،والقــدرة علــى التواصــل ،واإلملــام بأيــة
لغــة ،ومرتبــة الزوجــة بــن زوجــات الرجــل ،وحــدوث
وفــاة ملولــود خــال شــهر مــن والدتــه ،ومصــدر
النصائــح الصحيــة للمــرأة خــال آخــر حمــل،
وخبــرات الــوالدة وحــدوث مضاعفــات فــي الــوالدة،
مــع متغيــر منفصــل لرعايــة فتــرة احلمــل مقابــل
النصائــح أثنــاء احلمــل أو نصائــح خاصــة باألمومــة
والطفولــة التــي تلقتهــا املــرأة مــن صديقــات ،أو
مــن القابــات احملليــات التقليديــات أو مــن أفــراد
آخريــن فــي اجملتمــع احمللــي .التواصــل بــن الــزوج
– الزوجــة عــن احلمــل أو االســتعانة بأيــة وســيلة
رعايــة صحيــة ،مت تقييمــه مبتغيــر « النقاشــات عــن
التطعيــم مــع الــزوج» .مت قيــاس تفضيــل اللجــوء
للمعاجلــن احملليــن التقليديــن بتســجيل مــدى
اللجــوء لهــم عنــد حــدوث أيــة مشــكالت صحيــة
لــأم أو الطفــل .واسـ ُتخدم التراجــع املــزدوج ثنائــي
األوجــه فــي تقييــم تأثيــر مختلــف العوامــل فــي
اإلقبــال علــى خدمــة رعايــة احلمــل ومــكان الــوالدة
املفضــل .مت اســتخدام قيــاس ســتاتا  11.0إلجــراء
التحليــل واســتخدمت كذلــك أوزان العينــات
لتقديــر االختالفــات فــي حجــم العينــات فــي
مناطــق إجــراء الدراســة.
تألفــت الدراســة الكيفيــة مــن تقييــم
اجتماعــي ســريع 10مت إجــراؤه علــى مــدى أســبوعني
فــي مناطــق التدخــل فــي كل مــن الواليــات
الثــاث التــي مت اختيارهــا .وســعينا لفهــم أفضــل
للمعتقــدات الثقافيــة واملمارســات املتصلــة
باالحتيــاج إلــى اخلدمــات الرعائيــة لفترتــي احلمــل
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والــوالدة .كمــا أجرينــا مقابــات منفــردة ومقابــات
جماعيــة مــع أفــراد وجماعــات منتقاة مســتخدمني
عينــات متباينــة عــن عمــد لتضــم أناســا مــن
اجملتمــع علــى درجــات متباينــة مــن قبــول احلصــول
علــى خدمــات رعايــة صحــة األمومــة ،اعتمــادا
علــى املنطقــة التــي يعيشــون بهــا ،واســتعمالهم
للتســهيالت واملنشــآت الصحيــة األوليــة والثانويــة،
والتصنيــف العرقــي واحلالــة االجتماعيــة/
االقتصاديــة .ومت اختيــار ســتة وثالثــن مجتمعــا
ً
نقاشــا
محليــا وعمــل  119مقابلــة معمقــة و95
بؤريــآ عبــر الواليــات الثــاث .ومت إجــراء مقابــات
منفــردة مــع قيــادات اجتماعيــة محليــة وقيــادات
حكوميــة محليــة ،ومــع املولــدات التقليديــات
احملليــات غيــر املؤهــات الالتــي يقمــن بتوليــد
النســاء ،واملعاجلــن التقليديــن احملليــن ،والقائمــن
علــى تقــدمي خدمــات رعايــة صحــة األمومــة
وأمــراض األمومــة .كمــا مت عقــد حلقــات مناقشــات
بؤريــة (مبعــدل متوســط تســعة أفــراد مشــاركني
فــي كل نقــاش) ،عقــدت منفصلــة عــن بعضهــا
مــع نســاء فــي املرحلــة العمريــة ( 49 – 15تشــمل
البالغــات املتزوجــات) ،والســيدات األكبــر ســناً،
والرجــال لدورهــم اخلطيــر فــي الهيمنــة علــى قــرار
الســيدة احلامــل إن كانــت تلجــأ لطلــب الرعايــة
الصحيــة أم ال.
وناقشــت النســاء فــي كل مــن املقابــات
والنقاشــات البؤريــة ،مــدى واســع مــن املعتقــدات،
واملفاهيــم ،واملعــارف ،واملمارســات املرتبطــة
بصحــة األمومــة .وتكونــت فــرق إجــراء املقابــات
مــن مقابلــن محليــن مدربــن وذوي خبــرات ،مــن
الرجــال والنســاء .مت ترجمــة النصــوص مــن اللغــة
احملليــة لإلجنليزيــة ثــم مت ترميزهــا بأكــواد علــى
أيــدي باحثــن مدربــن ،ومتــت مراجعتهــا للتعــرف
علــى األشــكال التكراريــة ،ثــم مت عمــل مقارنــة
ثالثيــة مقابــل مضاهاتهــا باملســح الــذي أجــري
علــى ربــات البيــوت.
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نتائج البحث
مــن بــن الـــ  7.442امــرأة الالتــي مت اختيارهــن
إلجــراء املســح ،لــم ميكــن التوصــل إلــى  42منهــن،
و 264كــن غيــر مؤهــات (أى أنهــن لــم يتزوجــن
أبــدا ً أو مســنات جــداً) ،و 254لــم يكملــن املقابلــة
الشــخصية لنهايتهــا .وقــد حقــق الـــ  6882ممــن
أكملــن االســتجواب معــدل اســتجابة يصــل إلــى
 %93مــن اجملمــوع الكلــي للعينــات النســائية التــي
مت اختيارهــا.
كان متوســط العمــر للنســاء الالتــي أجــري
عليهــن املســح 28.7؛ وكان أغلبهــن ( )%73.1يعشــن
فــي مناطــق ريفيــة % 63.4مــن الهاوســا ،و%14.1
مــن الكانــوري ،و %16.6مــن الفوالنــي ،و %5.9مــن
عرقيــات أخــرى %18.8 ،فقــط تلقــن نوعــا مــن
التعليــم الرســمي النظامــي مــن بينهــن %53.0
لــم يتلقــن إال بعــض التعليــم األولــي .وبالضــرورة
وفعليــا كلهــن ( )%97.2كــن متزوجــات فــي وقــت
إجــراء املســح %80.5 ،منهــن كــن إمــا زوجــة وحيــدة
لرجــل أو كبيــرة زوجــات رجــل متعــدد الزوجــات.
قليــل منهــن ( )7.9كــن ميلكــن هاتفــا محمــوال.
متوســط مــرات احلمــل كان  ،4.7و 1819ســجلن
والداتهــن ألطفــال أحيــاء فــي الســنوات اخلمــس
الســابقة .أمــا الالتــي ســجلن والدة قريبــة فكــن
أصغــر ســنا مبتوســط  2.6مــرات حمــل ،وكــن
متزوجــات ،وأقــل احتمــاال فــي ذهابهــن إلــى أيــة
مــدارس رســمية نظاميــة ،وأكثــر احتمــاال أنهــن
يعشــن علــى مســافة تزيــد عــن عشــرة كيلومترات
مــن أي مركــز رعايــة صحيــة.
اإلقبال على رعاية احلمل
تلقــى  %27.1فقــط مــن النســاء الالتــي وضعــن
ً
أطفــال أحياء-فــي الســنوات اخلمــس الســابقة
علــى البحــث (معــدل= - )1,819رعايــة متابعــة
حمــل ملــرة واحــدة علــى األقــل فــي حملهــن
األخيــر ،ومــع ذلــك فقــد حققــت تلــك اجملموعــة
رئيســا مــن زيــارات رعايــة احلمــل تبلــغ 4.9
عــددًا ً
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(ملــدى يتــرواح مــن  ،)10 - 1وكان منهــن %24.5
فــي الثلــث األول مــن احلمــل ،و %57.7فــي الثلــث
الثانــي مــن احلمــل ،و 17.1فــي الثلــث الثالــث مــن
احلمــل .ورغــم ذلــك ،فجميعهــن لــم يتلقــن كل
عناصــر الرعايــة الضروريــة؛ مت قيــاس ضغــط الــدم
لـــ  %87.2فقــط منهــن %85.0 ،مت وزنهــن 81.2 ،تلقني
تطعيمــا ضــد التيتانــوس %56.8 ،مت إرشــادهن
ملزايــا الرضاعــة الطبيعيــة مــن الثــدي %58.3 ،مت
توعيتهــن مبعلومــات عــن رعايــة املواليــد %64.9 ،مت
إعطاؤهــن جرعــات متقطعــة مــن األدويــة الواقيــة
مــن املاالريــا (والتــي يفتــرض أن تكــون روتينيــة فــي
تلــك املناطــق) %64.2 ،متــت توعيتهــن باألعــراض
التــي تــدل علــى خطــورة احلمــل أو الــوالدة وكيفيــة
التصــرف إذا ظهــر أي منهــا.

االحتيــاج لرعايــة احلمــل أيضــا ،فقــد كانــت
النســاء تكــره وترفــض طلــب رعايــة احلمــل أوقبــول
أن يفحصهــن رجــل أو متخصــص طبــي ذكــر،
وأعلــن« :لــو قالــوا لــي ســيفحصني متخصــص
ذكــر ،أرجــع ببســاطة للبيــت دون فحــص» إضافــة
لذلــك ،قالــت النســاء إنهــن يحبطــن مــن الوقــت
والتكلفــة اللذيــن يســتلزمهما الذهــاب ملركــز
طبــي حيــث جتــرى الفحــوص« ،ال يوجــد أحــد فــي
الوحــدة احملليــة الصحيــة يقــوم بفحــص احلوامــل،
لذلــك علينــا الذهــاب إلــى املشــفى العــام.
املســافة للمشــفى طويلــة وبعيــدة .تســتغرق
ســاعة بدراجــة ناريــة ألن الطــرق رديئــة ،ويكلفنــا
ذلــك  300جنيــه نيجيــري ( 1.90دوالر أميركــي)
للرحلــة ذهابــا وعــودة»

أمــا النســاء الالتــي لــم حتظــن بــأي نــوع
مــن أنــواع رعايــة احلمــل ،فــإن  %30.8ســعني
لطلــب املشــورة عــن مشــكالت احلمــل والــوالدة
مــن الصديقــات ،ومــن مولــدة العائلــة أو القابــات
احملليــات فــي مجتمعاتهــن احملليــة .وأبــرزت املقابالت
واملناقشــات املركــزة ســيادة مفهوم أن احلمــل جانب
طبيعــي وعــادى مــن احليــاة الزوجيــة وال يحتــاج إلــى
أيــة رعايــة .وكــن يريــن أن احلمــل بوجــه عــام «شــيء
عــادي وطبيعــي» وليــس مــن الضــروري أن تتلقــى
فيــه احلامــل رعايــة خاصــة ،وال يجــب أن تتوقــع
أو تنتظــر فيــه تغذيــة خاصــة ،أو معاونــة .قالــت
النســاء فــي مجموعــات النقــاش البؤريــة ،علــى
ســبيل املثــال ،إن احلوامــل يعملــن يوميــا األعمــال
املعتــادة حتــى يــوم الــوالدة وأن أيــة محاولــة لتقليل
العمــل اليومــي ســوف تعــد اســتهانة بهــن .ورأيــن
أن رعايــة احلمــل غيــر مطلوبــة إال للنســاء املريضات
فقــط ،أمــا مــع احلمــل الطبيعــي والصحيــح ،فــا
حاجــة أليــة رعايــة للحمــل ،وقلــن« :ال أريــد أن
أتلقــى رعايــة ،أشــعر أنــي بخيــر».

أظهــر التحليــل املقــارن لبيانــات املســح ،أن
اخلــواص الســكانية تتوافــق بشــكل متوســط
مــع معــدل فحوصــات احلمــل حيــث يعيــش عــرق
الهاوســا ،فــي مجتمــع تتوفــر لــه فــرص أفضــل
للحصــول علــى خدمــات رعايــة األمومــة ،ويقــرأون
بــأي مــن اللغــات .وكانــت اخلاصيــة اإليجابيــة
الوحيــدة املتوافقــة مــع فحوصــات رعايــة احلمــل
هــي الســعي ألخــذ النصيحــة ملعاجلــة املشــكالت
الصحيــة مــن أحــد أفــراد اجملتمــع ،ومت التأكــد
منهــا بإســتخدام «معــدل تراجــع اخلدمــات متعــدد
التبايــن» .وعلــى العكــس ،فــإن النســاء أقــل
احتمــاال فــي حصولهــن علــى رعايــة احلمــل لــو
كــن قــد مــررن بتجربــة مــوت آخــر مولــود ،وأقــل
مبعــدل  4.3فــي احلصــول علــى رعايــة احلمــل لــو كن
قــد استشــرن املعالج احمللــي البدائــي التقليــدي عن
أيــة مشــكالت صحيــة ،وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح
كملمــح واضــح مــن معــدل تراجــع اخلدمــات متعدد
التبايــن .ولــم يوجــد أي ارتبــاط يتعلــق بالســن ،وال
بســكنى احلضــر مقابــل الريــف ،وال امتــاك هاتــف
محمــول ،وال بكــون املــرأة تعمــل (كداللــة علــى
احلالــة االجتماعية/االقتصاديــة) ،وال ترتيــب الزوجــة
إن كانــت كبيــرة الزوجــات أو صغراهــن ،أو إن كان

أدت احلاجــة اجملتمعيــة لفصــل الرجــال عــن
النســاء فــي األماكــن العامــة إلــى تقليــص
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لديهــا أطفــال (التوجــد بيانــات لتوضيــح ذلــك).
الوالدة في منشأة صحية
كان كل املشــرفني املؤهلــن للقيــام بالتوليــد فــي
مناطــق الدراســة ،مــن التمريــض املــدرب علــى ذلــك
أو قابــات مدربــات ،وهــن مــن قمــن برعايــة احلمــل
وعمليــة التوليــد ،ولــم نســجل فــي املســح حالــة
والدة حتــت إشــراف مهــاري بالبيــت .ورغــم ذلــك
فــكل النســاء الالتــي ولــدن فــي منشــأة صحيــة
متــت والدتهــن حتــت إشــراف ممرضــة متدربــة أو
قابلــة مدربــة ،ولــم تلــد فــي الواقــع أيــة واحــدة
حتــت إشــراف طبيــب .فــي بعــض احلــاالت متــت
إحالــة احلامــل لطبيــب بعــد فحصهــا مــن ممرضــة
أو قابلــة.
وســواء حصلــن علــى رعايــة حمــل أم لــم
يحصلــن ،فــإن أغلــب النســاء ال يســعني للــوالدة
فــي منشــأة صحيــة أو مشــفى .تعــد مــا يزيــد
قليــا عــن  %60مــن النســاء (معــدل  )1819مالبــس
نظيفــة للــف الوليــد بهــا ،وعــدا ذلــك فــإن قليـ ً
ـا
جــدا منهــن يعــددن أدوات (شــفرة حالقــة أو ســكني
حــاد لقطــع احلبــل الســري ،وهــى أدوات غيــر
متوفــرة فــي املنشــآت الطبيــة احملليــة) (،)%13-4
أوطعــام ( ،)%9-3أونقــود ( ،)%7-3أو جتهيــز وســيلة
نقــل تكــون جاهــزة حتــت الطلــب ( )%0.6-0.0فــي
حالــة احتيــاج احلامــل ملزيــد مــن املســاعدة الطبيــة
إن حدثــت مضاعفــات أثنــاء الــوالدة ،ســواء كانــت
قــد حظــت برعايــة أثنــاء فتــرة احلمــل ،أو حصلــت
علــى املشــورة مــن صديقــات أو لــم تطلــب مشــورة
علــى اإلطــاق.
وكانــت نســبة النســاء الالتــي ولــدن آخــر
أطفالهــن فــي منشــأة طبيــة%13.1 ،فقــط.
النســبة العظمــى ( )%86.9ولــدن أطفالهــن
بالبيــوت ،منهــن  %45.9ولــدن حتــت إشــراف مولــدات
تقليديــات محليــات غيــر متدربــات ( دايــة) ،و 13.3
ولــدن حتــت إشــراف مولــدات محليــات متدربــات ،و
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 %23.1علــى أيــدي آخريــن ،مثــل صديقــة ،أو جــارة أو
عضــوة مــن العائلــة .ثلثــا مــن ولــدن مبنشــأة طبية
كــن قــد حظــن بفحــص واحــد علــى األقــل كرعاية
حمــل ،باملقارنــة بأقــل مــن الثلــث مــن أولئــك الالتي
ولــدن فــي البيــت .أمــا أولئــك الالتــي ولــدن مبنشــأة
صحيــة كــن قــد أعــددن العــدة لوالدتهــن .إضافــة
لذلــك ،أظهــر التحليــل املقــارن أن أولئــك الالتــي
ولــدن فــي منشــأة صحيــة كُــن َّ أقــرب لســكنى
املــدن أو ال يســكن علــى مســافة تزيــد عــن عشــرة
كيلومتــرات مــن املنشــأة الصحيــة وهــن مــن
الهاوســا ،ومتعلمــات ويقــرأن بــأي مــن اللغــات،
والزوجــة الثانيــة فــي ترتيــب الزوجــات أو األولــى،
ولديهــا ثالثــة أبنــاء أو أكثــر ،وناقشــت املشــكالت
الصحيــة قبــل ذلــك مــع صديقــات أو مــع العائلــة.
ويظهــر «معــدل تراجــع اخلدمــات متعــدد التبايــن»،
بعــد وضــع معاييــر القيــاس املتزامــن لتلــك
العناصــر ،أن أولئــك الالتــي حظــن علــى األقــل
بزيــارة رعايــة حمــل واحــدة كــن  7.6أضعــاف
( ،)p<0.01وأولئــك الالتــي جهــزن أشــياء للــوالدة كــن
 1.2أقــرب للــوالدة حتــت إشــراف مهــاري (،)p<0.05
وعلــى عكــس املتوقــع ،فــإن الزوجــات املســتجدات
األحــدث فــي ترتيــب الزوجــات لرجــل كــن األقــرب
احتمــاال للــوالدة حتــت إشــراف مهــاري ( .)p<0.05إن
تلقــي النصيحــة مــن الصديقــات والعائلــة عــن
احلمــل والــوالدة يزيــد مــن احتمــال جلوئهــن لنيــل
والدة حتــت إشــراف ماهــر ( .)p<0.10وكمــا فــي رعايــة
مــا قبــل الــوالدة ،لــم توجــد عالقــة ارتبــاط بالعمــر،
وال بســكنى احلضــر مقابــل الريــف ،وال امتــاك
هاتــف محمــول ،وال بكونهــا تعمــل ،أو ســبق لهــا
والدة أطفــال (التوجــد بيانــات).
وكان الســبب األول الــذي تذكــره النســاء فــي
امتناعهــن عــن الــوالدة فــي منشــأة طبيــة هــو
كون ُ ُهــن َّ أكثــر ارتياحــا فــي البيــت ( ،)%98.5وبعــد
املســافة التــي يتوجــب قطعهــا للمنشــأة الطبيــة
( ،)%70.7واالعتقــاد بــأن وجــود املولــدة املاهــرة
ليــس ضروريــا ( ،)%65.7وأن الــوالدة مبنشــأة طبيــة
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ليســت شــيئا «اعتياديــا» ( .)%56.6وكــرر نصفهــن
تقري ًبــا مقولــة إن الــزوج ال يســمح ،واشــتكني مــن
املواقــف الســلبية جتاههــن مــن العاملــن باملنشــأة
الصحيــة .وكانــت التكلفــة املاليــة تشــكل
عائقــا لنســبة  .%28.3أمــا الالتــي وضعــن حملهــن
فــي منشــأة صحيــة فقــد ذكــرن ثالثــة أســباب
رئيســة الختيارهــن :اخلــوف مــن حــدوث مضاعفــات،
واإلحســاس باألمــان فــي منشــأة طبيــة ،واعتبارهــن
أن الــوالدة فــي منشــأة طبيــة تعــد «أفضــل».
بينــت البيانــات الكيفيــة وجهــة نظــر ثابتــة
تؤكــد أن والدة طفــل عمليــة عاديــة وآمنــة« ،أمهاتنا
ولــدن فــي البيــوت؛ فلمــاذا ال نلــد مثلهــن؟»،
النســاء تهتــم جــدا بخصوصيتهــن ،ويفضلــن أن
يلــدن وحدهــن فــي اخلصوصيــة النســبية لغرفهــن
فــي البيــت ،ويقلــن فــي الغالــب أنهــن يجلســن
القرفصــاء علــى جانــب أو زاويــة مــن غرفهــن حتــى
ال يراهــن أحــد .وينظــر إلــى الــوالدات فــي املرافــق
الصحيــة ،علــى أنــه «غريــب» ،وملــيء بجوانــب
مجهولــة ،ومخجــل («كونيــا» بلغــة الهاوســا) ،ألنه
يتضمــن « تعريــة أجســادهن» أمــام ذكــور مــن
املتخصصــن الطبيــن ومســاعديهم.
وتــدل تلــك النتائــج علــى أن النســاء الالتــي
ولــدن أطفالهــن فــي البيــوت لديهــن أقــل قــدر
مــن االرتبــاط بالنظــم الصحيــة ،ولــم تســعني
أبــدا للحصــول علــى مشــورة أو نصائــح ملصلحــة
موالديهــن أو لصاحلهــن ولم تســعني أبــدا للحصول
علــى رعايــة حمــل أو والدة فــي منشــأة صحيــة.
وقــد أظهــرت املقابــات النوعيــة هــذا االنفصــال
أكثــر ،وأضافــت أســبابا أكثــر لهــذا االنفصــال،
تتصــل بالصعوبــات اجلمــة التــي تعــوق الوصــول
إلــى املنشــآت الصحيــة .فقــرر الرجــال والنســاء
أنهــم يعيشــون بعيــدا جــدا عــن املنشــآت اخلدميــة
الطبيــة ،مــع صعوبــة االنتقــال عبــر مســالك
وطــرق وعــرة ،واملشــكالت املوســمية مثــل انقطــاع
مناطقهــم عــن باقــي املناطــق بســبب فيضانــات

األنهــار املوســمية ،وصعوبــة احلصــول على ســائقني
جتاريــن يصحبونهــم معهــم ،وامتنــاع ســائقي
الشــاحنات التجاريــة عــن قبــول راكبــة تعانــي مــن
مضاعفــات والدة خطيــرة ،وعــدم وجــود اختيــارات
نقــل أخــرى واخملــاوف األمنيــة مــن ســلوك الطــرق
ليــا .وحتــى لــو حصلــوا علــى وســيلة انتقــال ،فــإن
تكلفــة االنتقــال إلــى منشــأة صحيــة تتــراوح مــن
 5000جنيــه نيجيــري ( 32دوالر أميركــي) إلــى 15000
جنيــه نيجيــري ( 95دوالر أميركــي) ،طبقــا للوقــت
مــن اليــوم واملســافة التــي يتوجــب قطعهــا.
أغلــب مــن أجريــت معهــم مقابــات مــن
العاملــن باملراكــز الطبيــة أكــدوا علــى النقــص
الشــديد فــي أعــداد العاملــن احملترفــن الــذي تعاني
منــه املنشــآت الطبيــة ،وأن العــدد احملــدود مــن
العاملــن عليــه أن يقــدم كل أنــواع الرعايــة الطبية
املتوقعــة وأنهــم يبذلــون جهــودا مضنيــة فــوق
طاقتهــم ،وأن ذلــك يقلــل كثيــرا مــن قدرتهــم على
تقــدمي رعايــة جيــدة.
املناقشة
أثبتــت دراســات أخــرى فــي بوركينافاســو ،وكينيــا،
وتنزانيــا وأيضــا فــي نيجيريــا وجــود ارتبــاط بــن
احلصــول علــى رعايــة أثنــاء احلمــل والــوالدة حتــت
إشــراف مولــد مهــاري 15-11 .وأظهــرت دراســة فــي
أوغنــدا أن النوعيــة الســيئة مــن رعايــة األمومــة
16
ترتبــط مبعــدل متــد ٍّن مــن رعايــة احلمــل.
يظهــر التحليــل متعــدد املتغيــرات فــي
هــذه الدراســة أن احلصــول علــى الرعايــة واحلالــة
االجتماعية/االقتصاديــة ليــس لهمــا تأثيــر علــى
احتماليــة حصــول النســاء علــى رعايــة احلمــل
آلخــر حمــل لهــن ،وهــو مــا مت التوصــل إليــه فــي
بوركينافاســو والهنــد 11،17.ورمبــا يعكــس قلــة
اســتعمال تلــك اخلدمــات الرعائيــة حتــى مــع
توفرهــا كمــا فــي أوغنــدا  16وجــود مســتوى متــد ٍّن
ونــوع رديء مــن اخلدمــة ،خاصــة فــي املناطــق
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الريفيــة مــن تلــك الواليــات الثــاث .ومــن ثــم ،فــإن
البرنامــج بحاجــة للتركيــز علــى حتســن نوعيــة
اخلدمــة وتوفرهــا فــي كل مــن مجالــي رعايــة احلمل
ورعايــة التوليــد ،وأيضــا رعايــة الــوالدات املتعثــرة،
حتــى ترغــب النســاء فــي احلضــور لفحوصــات
رعايــة احلمــل والــوالدة حتــت إشــراف طبــي ماهــر.
إن مــا توصلنــا إليــه ومــا وجدنــاه مــن عــدم وجــود
عالقــة بــن احلالــة االجتماعية/االقتصاديــة وقبــول
احلصــول علــى رعايــة احلمــل والــوالدة رمبــا يعكــس
جتانــس احلالــة االقتصاديــة فــي اجملتمعــات املنتقــاة
للدراســة ،كمــا فــي دولــة بوركينــا فاســو اجملــاورة
حيــث يظهــر معــدل تفــاوت الثــروات هامشــا
ضيقــا 11مقارنــة مبعــدل هامــش تفــاوت ثــروات
واســع جــدا فــي جنــوب نيجيريــا حيــث يوجــد
18
ارتبــاط إيجابــي للظاهــرة.
تؤثــر أمنــاط طلــب املشــورة املتعلقة مبشــكالت
صحــة األمومــة بوضــوح علــى طلــب خدمــة رعايــة
فتــرة احلمــل ،حيــث متيــل العائلــة والصديقــات
إلــى اقتــراح أن احلامــل التــي لديهــا تســاؤالت أو
مشــكالت عليهــا أن تذهــب للحصــول علــى رعايــة
احلمــل بينمــا يقــوم املعاجلــون التقليديــون احملليــون
بعكــس ذلــك .وهكــذا مبجــرد أن تتحســن نوعيــة
الرعايــة وتتوفــر بشــكل أســهل ،يحتــاج البرنامــج
أن يصــل إلــى النســاء الالتــي يلجــأن للمعاجلــن
التقليديــن لربطهــن بنــوع الرعايــة األفضــل
وحتســن وتنميــة رعايــة احلمــل والــوالدة ،ومــن
األفضــل دعــم تلــك الرســالة مــن خــال املعاجلــن
التقليديــن أنفســهم .ويلعــب التدخــل اجملتمعــي
دورا رئيســيا ،ويخلــق مجموعــة متنوعــة مــن
الفــرص حيــث ميكــن للمــرأة أن تتحــدث عــن اخملــاوف
واملشــكالت واالهتمامــات الصحيــة .ويثبــت أيضــا
مــا مت التوصــل إليــه أن تلــك احلــوارات والنقاشــات
مــن املطلــوب أن تخلــق وعيــا بالتغيــرات التــي
أدخلــت فــي صــور وجوهــر خدمــات الرعايــة
الصحيــة وفــي القائمــن علــى حتقيقهــا ،حتــى
تشــعر النســاء أن اســتعمالهن لتلــك اخلدمــات
100

لــن يخــدش خصوصيتهــن ،وال مشــاعرهن باحتــرام
الــذات ،وال توقعاتهــن املرتبطــة بجنــس مــؤدي
اخلدمــة إن كان ذكــرا أو أنثــى .ولكــي ينجــح هــذا،
هنــاك الكثيــر مــن العمــل البــد مــن إجنــازه بالتركيز
علــى مواقــف العاملــن بالصحــة والتمثيــل األكبــر
للمــرأة علــى كل مســتويات خدمــة رعايــة األمومــة
بــن العاملــن باجملــال.
وفشــلنا فــي ســؤال النســاء الالتــي توفــى
وليدهــن ،ملــاذا لــم يلجــأن لطلــب رعايــة احلمــل؟
إســتنادا ً إلــى معتقداتهــن ،فإنهــن يعتبــرن احلمــل
فتــرة ال يجــب عمــل أي شــيء خــاص أثناءهــا
حلمايــة احلامــل واجلنــن ،رمبــا لــم تــدرك تلــك
النســاء وجــود عالقــة بــن مشــكالت حملهــن
ومــوت املولــود ،أو لــم يعرفــن أن الرعايــة املاهــرة
رمبــا كانــت تــؤدي إلــى مولــود حي/معافــى .اســتنادا
إلــى دراســة أجريــت عــام  2010فــي ذات الواليــات
والتــي وجــدت أن بعــض ربــات البيــوت عانــن مــن
معــدل مــوت مرتفــع للمواليــد مقارنــة بأخريــات
مــن نفــس اجملتمــع 19 ،يحتــاج البرنامــج علــى وجــه
التخصيــص اســتهداف النســاء الالتــي عانــن
مــن مــوت مولــود أو أكثــر ،التخــاذ كل اخلطــوات
الضروريــة لتقليــص مخاطــر وفــاة املواليــد.
يــدل مــا وجدنــاه مــن خــال املســح علــى أن
التأثيــر االجتماعــي مهــم جــدا لتشــجيع النســاء
علــى طلــب رعايــة احلمــل والــوالدة .وعلــى وجــه
التخصيــص مــع تنفيــذ خطــوات البرنامــج
لتحســن نوعيــة خدمــات رعايــة األمومــة ،وميكــن
لشــبكات التواصــل االجتماعــي غيــر الرســمية
القائمــة داخــل اجملتمــع أن تدعــم إيصــال الرســالة
إلــى النســاء احلوامــل فــي أن وســائل وأماكــن
تقــدمي اخلدمــات الرعائيــة قــد مت حتســينها وكيــف
أنهــا أصبحــت « صديقــة للمجتمــع ومتوائمــة
معــه» ومريحــة للنســاء .إضافــة لذلــك ،بعــض
الرســائل التــي تخــص استشــارات اإلعــداد للــوالدة،
ومعرفــة كيفيــة االســتجابة والتصــرف إزاء ظهــور
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عالمــات اخلطــر ،ميكــن أيضــا إدراجهــا ضمــن معارف
الشــبكات االجتماعيــة واجلماعــات ،مثــل مجالــس
النســاء القرويــة.
وكانــت النســاء الالتــي أعــددن ولــو نــوع واحــد
مــن التجهيــزات لــوالدة أطفالهــن أقــرب لقبــول
الــوالدة مبســاعدة متريــض مــدرب علــى التوليــد.
حتــى لــو لــم يكــن ذلــك يشــمل اإلعــداد للذهــاب
ملنشــأة صحيــة للــوالدة بهــا ،فنحــن نؤمــن أن
مجهــودات كبيــرة تبــذل لتطويــر وحتســن خطــط
التوليــد وأن التجهيــزات ســوف تزيــد مــن نســب
النســاء املســتعدات للذهــاب إلــى منشــأة صحيــة
للــوالدة بهــا حــن حتــن ســاعة الوضــع .وكمــا يــرى
آخــرون بنيجيريــا 20،ال ميكــن اعتبــار اإلعــداد للــوالدة
عنصــرا ثابتــا فقــط مــن رعايــة احلمــل ،ولكنــه
يحتــاج أيضــا أن يكــون متضمنــا فــي معلومــات
ومعــارف الشــبكات االجتماعيــة ،حتــى تعــرف
أيضــا النســاء الالتــي ال حتظــن برعايــة احلمــل
كيــف يعــددن أنفســهن للــوالدة والوضــع.
ما وجدنـــاه من أن الزوجـــات األحـــدث للـزوج،
أقـــرب لقبـــول الـــوالدة مبســاعدة متريــض مــدرب
يتعــارض مــع براهــن أخــرى تثبــت أن الزوجــات
األحــدث للرجــل أكثــر عرضــة للتمييــز الســلبي
فيمــا يخــص حصولهــن علــى الطعــام ألنفســهن
وألطفالهــن وأنهــن أكثــر عرضــة لضعــف
الصحــة  .21ولســوء احلــظ ،لــم نكتشــف أيضــا ملاذا
هــذا التناقــض ،ولكننــا ســنضعه موضــع بحــث
أعمــق فــي املســتقبل.
وأخيــرا نأخــذ بــكل جديــة حقيقــة أن نصــف
النســاء علــى وجــه التقريــب الالتــي تناولهــن
املســح قــررن أنهــن لــم يحصلــن علــى موافقــة
أزواجهــن للــوالدة فــي منشــأة صحيــة .وفــي
مجموعــات النقــاش البؤريــة ،بــدا أن موافقــة أو
عــدم موافقــة األزواج علــى حصــول زوجاتهــن علــى
رعايــة احلمــل ترتبــط مبدئيــا بصعوبــات احلصــول

علــى تلــك الرعايــة وعلــى التكلفــة املاليــة التــي
تتطلبهــا ،والتــى كان لهــا عالقــة أحيانــا بجــدوى
احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بوجــه
عــام وفــي بعــض احلــاالت القليلــة تقابــل الفكــرة
بتشــككهم فــي وجــود أســباب خفيــة لــدى تلــك
املراكــز الصحيــة لتقليــص عــدد أفــراد أســرهم
لذلــك ال يأمنــون اللجــوء إليهــا .لذلــك يحتــاج
البرنامــج أيضــا للعمــل مــع الرجــال للتعامــل مــع
تلــك االســتجابات اخلاطئــة.
وال يظهــر مــا توصلنــا إليــه مــن املســح إال
تغيــرا طفيفــا فــي املوقــف خــال العقــد الزمنــي
املاضــي فــي شــمال نيجيريــا 22.9 .لذلــك فبرنامــج
رعايــة األمومــة واملواليــد والطفولــة ،بحاجــة إلــى
تبنــي موقــف طويــل املــدى بطبيعــة تثابــر بإصــرار
علــى مواجهــة تلــك التحديــات ،مــع تأكيــد أهميــة
االبتــكار طويــل املــدى واالســتراتيجيات اجلــادة
الدؤوبــة للتعامــل مــع تلــك التحديــات.
بدأ تدفق مبادرات رعاية األمومة واملواليد والطفولة
مع أنها التزال في عنق الزجاجة
أخذنــا علــى عاتقنــا املبــادرات املوجهــة لــكل مــن
النســاء ومجتمعاتهــن وكذلــك جتــاه خدمــات
رعايــة األمومــة القائمــة علــى املســتوى األولــى
حتــى مســتوى املشــافي.
كان هدفنــا األول الرئيــس ،هــو االرتقــاء بنوعيــة
رعايــة احلمــل والتوليــد ورعايــة الــوالدات املتعثــرة،
حتــى تُقَ ــدم اخلدمــة للنســاء علــى أيــدي متريــض
ومولــدات مدربــات تدريبــا جيــدا ومدعومــا فنيــا
وكذلــك تدريــب باقــي كل اإلنــاث العامــات فــي
اجملــال الصحــي ،وتوفيــر خدمــة والدات الطــوارئ على
مــدار الســاعة ســبعة أيــام مــن األســبوع ،حتــى ال
تــرد أيــة امــرأة بســبب نقــص العاملــن فــي املراكــز
الطبيــة أو نقــص التجهيــزات .وقبــل تعجيــل
وزيــادة الطلــب ،علينــا التأكــد أن اخلدمــات الرعائيــة
املقدمــة مــن نوعيــة عاليــة املســتوى وأن تقــدمي
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اخلدمــة يتــم مبراعــاة النســاء .ومت تقــدمي البرنامــج
بالتعــاون مــع الدولــة والســلطات احملليــة لتوظيــف
وتدريــب ودعــم  194مولــدة لينضممــن إلــى جــداول
عمــل القابــات .ومت توظيــف تلــك القابــات مــن
قبــل الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الرعايــة الصحيــة
أوليــا،
األوليــة وتوزيعهــن علــى  58مركــزًا
صحيــا ًّ
ًّ
والتــي لــم تكــن تضــم قابــات مــن قبــل وعلــى 26
ـيا و 10مراكــز توليــد حلــاالت الطــوارئ
مركـزًا أساسـ ًّ
والــوالدات املتعثــرة التــي يتــم تطويرهــا فــي املناطق
التــي اختيــرت للتدخــل لتطويرهــا.
مت إدمــاج زيــارات رعايــة احلمــل فــي اخلدمــات
املقدمــة مــن العاملــن باخلدمــات االجتماعيــة
الصحيــة اإلضافيــن .وكان هــذا البرنامــج جتريبــي،
مــع إتاحــة اختيــارات مــن التمويــل مقابــل أداء
اخلدمــة لزيــادة زيــارات رعايــة احلمــل ،وكذلــك
التوليــد حتــت إشــراف متريض-توليــد مــدرب ،وكذلك
العمــل مــع الســلطات احملليــة إلعــداد املراكــز
الصحيــة األوليــة ودمجهــا ،وذلــك حتــى يتــم
وضــع كل أنــواع اخلدمــات الرعائيــة املطلوبــة «حتــت
ســقف واحــد» .وقــد تلقــى علــى وجــه التقريــب،
نصــف العاملــن فــي املراكــز الصحيــة (علــى
األغلــب املمرضــات والقابــات) تدريبــات أثنــاء اخلدمة
عــن العــاج املتكامــل ألمــراض الطفولــة ،وعــاج
حــاالت األمومــة الطارئــة ،وســوء رعايــة األمهــات
للمواليــد ،كمــا كان البرنامــج يعمــل علــى حتويــل
التحســن النوعــي للخدمــة إلــى عمــل مؤسســي
مــن خــال نظــم املراقبــة واملتابعــة والتدريــب.
مشــاف خدمــات األمومــة
طــورت عشــرة
ٍ
بهــا ،وهــي اآلن علــى املســتوى املطلــوب لإليفــاء
مبتطلبــات التعامــل مــع الــوالدات الطارئــة واملتعثرة.
إضافــة لذلــك فــإن نظــام اإلحالــة أصبــح مفعــا،
ألن املنشــآت اخلاصــة بحــاالت الطــوارئ األساســية
أصبحــت مدعومــة اآلن بوســائل نقــل مجانيــة
حلــاالت الطــوارئ ،والتــي مت تقدميهــا مــن األعضــاء
العاملــن باالحتــاد الوطنــي للنقــل البــري .وعبــر
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الواليــات الثــاث ،مت إطــاق اســتراتيجيات التواصــل
ملعاونــة القــادة احملليــن التقليديــن وجماعــات
اجملتمــع احمللــي فــي التحــاور عــن خدمــات الطــوارئ
وتطويــر وحتســن مســتواها لفوائدهــا فــي إنقــاذ
حيــاة النســاء.
أمــا بالنســبة للمجتمــع ،فــإن هدفنــا كان
تطويــر خدمــات رعايــة احلمــل والــوالدة اآلمنــة،
ونشــر املعرفــة بأعــراض اخلطــر فــي احلمــل والــوالدة،
وأهميــة التخطيــط واإلعــداد للــوالدة وفــي احلصول
علــى موافقــة الــزوج للحضــور إلــى منشــأة طبيــة،
وفــي اتبــاع منهــج املتابعــة وإعــداد تقاريــر املتابعــة
واملــردود العملــي عــن التغيــرات التــي مت إجراؤهــا في
كل مــن خدمــات رعايــة احلمــل والتوليــد املتعلقــة
باخملــاوف اخلاصــة باإلنــاث ،وخصوصيــة مشــاعر
املــرأة ،وكرامتهــا ،وجــودة اخلدمــة الرعائيــة .ومت
تطبيــق ذلــك مبدئيــا مــن خــال متطوعــي الصحة
االجتماعيــن ،الذيــن يســهلون إجــراء نقاشــات
مجتمعيــة مســتخدمني أدوات التواصل باملشــاركة
– مثــل دليــل ملناقشــة املشــاركة اجملتمعيــة ،ودعاية
منغمــة ســهلة احلفــظ ،و»اســتخدام إشــارات
جســدية» (مثــا :اســتعمال إشــارة األصابــع
اخلمــس للتذكيــر بعــدد الزيــارات الالزمــة لتطعيــم
األطفــال) .ومت دعــم تلــك األنشــطة عــن طريــق
أربــع تنغيمــات لفظيــة أو فقــرات ســريعة كل
يــوم فــي اإلذاعــة علــى مــدى  12أســبوعًا ،وكذلــك
بالوصــول للقــادة احملليــن التقليديــن والقــادة
الدينيــن للتيقــن مــن توفيــر منــاخ مالئــم لتغييــر
الســلوكيات والعــادات .بحلــول شــهر ديســمبر
عــام  ،2011كان قــد عمــل متطوعــو الصحــة
االجتماعيــن ،مــع جلــان التطويــر احملليــة فــي 323
موقــع فعاليــات مجتمعيــة فــي مناطــق التدخــل
التطويــري فــي الواليــات الثــاث اخملتــارة.
نطــور اآلن «وســائل مســاعدة» مصــورة
للعامــات املعاونــات الصحيــات االجتماعيــات
لالســتعانة بهــا حــن يتحدثــن للنســاء عــن تلــك
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املوضوعــات .ولتقويــة الدعــم اجملتمعــي للتعــرف
علــى أعــراض وعالمــات اخلطــر واالســتجابة
الفوريــة ملعاجلتهــا وتطويــر رعايــة احلمــل والــوالدة
فــي منشــآت طبيــة ،يعــاون البرنامــج اجملتمعــات
احملليــة علــى تأســيس مجموعــات إنقــاذ مجتمعيــة
حلــاالت الطــوارئ ،ومجموعــات مجتمعيــة للتبــرع
بالــدم ،ومجموعــات مجتمعيــة لتكويــن نظــام نقل
احلــاالت الطارئــة ،وأيضــا للتعامــل مــع العوائــق
الرئيســية التــي حتــول دون احلصــول علــى اخلدمــة
أوتؤثــر علــى إتاحتهــا لــكل النســاء .يعــد كثيــر من
املتطوعــات االجتماعيــات والعامــات بجمعيــات
املعاونــة الصحيــة « مبتكــرات» لكونهــن مــن
األصــل يســتعملن خدمــات األمومــة ،ويســاعدهن
ذلــك علــى تنميــة وزيــادة إقبــال النســاء األخريــات
علــى خدمــات رعايــة احلمــل واألمومــة.
وقــد أمدتنــا البيانــات األساســية القاعديــة
التــي ســجلت فــي هــذا البحــث بأســاس صلــب
لتقييــم أثــر البرنامــج ،الــذي ســنقوم بــه عنــد
نهايــة األعــوام الثالثــة ،وهــي املرحلــة األولــى مــن
العمليــة التطويريــة (ديســمبر  .)2013وتوضــح
بيانــات اســتعمال اخلدمــات مــن قبــل ،أن تلــك
املعاييــر تظهــر التغيــرات فــي خبــرات النســاء عــن
احلمــل والــوالدة ،والنتائــج املرجــوة منهــا .وميكننــا أن
نقــرر أنــه علــى مــدى عامــن منــذ أن انطلقــت تلــك
التدخــات ،قامــت  %52مــن النســاء احلوامــل بإجــراء
فحــص واحــد للحمــل علــى األقــل ،ممــا يشــكل
زيــادة تبلــغ خمســة أضعــاف علــى مســتوى اخلــط
القاعــدي الســابق ،وأن عــدد الــوالدات التــي متــت
مبنشــآت طبيــة حتــت إشــراف متريــض – توليــد
مهــاري قــد ازداد إلــى  %35مــن بــن كل حــاالت
الــوالدة ،وهــو مــا يشــكل أربعــة أضعــاف املســتوى
القاعــدي .وأخيــرا ،كانــت هنــاك أيضــا  588حالــة
إحالــة وعمليــة نقــل للمشــافي مــع توفــر رعايــة
متكاملــة حلــاالت الــوالدات الطارئــة واملتعســرة.
سيســتمر البرنامــج فــي تســخير أنشــطته

التدخليــة فــي الواليــات املســتهدفة حتــى تنتهــي
املرحلــة األولــى باحلصــول علــى مميــزات البنــاء
الداعمــة التــي مت تكوينهــا واالرتــكان علــى
األنشــطة األخــرى التــي ســيكون مــن شــأنها
حتســن حيــاة النســاء وحيــاة أطفالهــن .علــى
ســبيل املثــال ،مــن أحــد األمــور اخلطيــرة واملهمــة
فــي شــمال نيجيريــا أن الفتيــات الالتــي يتزوجــن في
ســن صغيــرة يجــدن أنفســهن فــي الغالــب فــي
قــاع الســلطة اجملتمعيــة األضعــف .وملعاجلــة ذلــك
التحــدي ،ســيركز البرنامــج علــى النســاء صغيــرات
الســن فــي أنشــطته القادمــة لتحســن العدالــة
الصحيــة بالعمــل علــى زيــادة فــرص حصولهــن
علــى اخلدمــات الرئيســة لألمومــة ورعايــة املواليــد
ونصحهــن وإرشــادهن وتوعيتهــن بأمــور الصحــة
اإلجنابيــة والتغذيــة الصحيحــة .وهكــذا نأمــل
أن نقــوم بتســليح اجليــل التالــي فــي املناطــق
املســتهدفة باملعلومــات املهمــة والضروريــة
املفيــدة لصحتهــن وحلملهــن.

شكر وتقدير
مت إجــراء هــذا البحــث بوصفــه جــز ًءا مــن املشــاركة
فــي إحيــاء عمليــات التطعيــم فــي شــمال نيجيريا؛
فــي برنامــج صحــة األمومــة واملواليــد والطفولــة،
املمــول مــن صنــدوق دعــم اململكــة املتحدة (قســم
التنميــة الدوليــة) ومــن احلكومــة النرويجيــة .يديــن
كاتبــو البحــث بتقــدمي الدعــم التقنــي للدكتــور
ســتيفان هيليرينجــر والدكتــور جيمــس ف .فيليــب
فــي إمتــام الدراســة الكميــة؛ ولفاطمــة عبــد
القــادر ولعمــر فــاروق وادا ،اللذيــن دعمــا تطويــر
وتنفيــذ املســح النوعــي ،ولقــادة اجملتمــع احملليــن
واملتعاونيــن الذيــن شــاركوا فــي هــذه الدراســة.
ونقــر بالفضــل أيضــا لدعــم الدكتــور روديــون
كــروز ،نائــب مديــر البرنامــج القومــي ،والدكتــور
أنتونــي أبــودا ،استشــاري صحــة األمومــة واملواليــد
والطفولــة ،لوضعــه تصــور رائــد لبعــض التدخــات
املطلوبــة املســجلة بالبحــث.
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