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موجز املقال :تُدرس بعناية األفكار اجلديدة التي بوسعها تسريع التقدم على صعيد النظم الصحية .في الوقت
الذي تكافح فيه العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط من أجل حتقيق األهداف املتعلقة بخفض
ونظما
وفيات األمهات وحديثي الوالدة-املنصوص عليها باألهداف اإلمنائية لأللفية -وتتضمن هذه األفكار تقنيات
ً
ترمي إلى تعزيز العمال الصحيني على نقاط التماس املباشرة مع املرضي والنظم الصحية التي يعملون خاللها،
وذلك عن طريق تسجيل احلوامل واملواليد والنتائج؛ ذلك أن توفر األرقام واملؤشرات الدقيقة فيما يخص السكان
نظاما للرعاية الصحية ملا قبل الوالدة
ميكن أن يساعد على تطوير عملية احملاسبة داخل النظم الصحية ،مما يوفر
ً
وما بعدها ،إلى جانب الدعم في احلاالت الطارئة واإلحالة إلى املؤسسات الصحية األعلى عند اللزوم .وميكن
أن يؤدي إجراء تعداد للنساء في سن اإلجناب ،وما يتبعه من تسجيل طوعي للحوامل ،إلى مساعدة احلكومات
والوكاالت الصحية والسكان الذين يتلقون اخلدمة ،مما يطور من خدمة الرعاية الصحية وميثل مرش ًدا للسياسات
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فــي معظــم بلــدان اجلنــوب اإلفريقــي وإفريقيــا
جنــوب الصحــراء ،وهــي املناطــق صاحبــة النصيــب
األكبــر مــن وفيــات األمهــات ،مــازال القيــام بعمليــة
الــوالدة فــي املنــزل ،فــي ظــل عــدم توفــر أشــخاص
مهــرة لإلشــراف علــى هــذه العمليــة ،ســائ ًدا

بشــدة ،كمــا ينــدر فــي تلــك املناطــق توفــر بيانــات
موثــوق بهــا فيمــا يخــص نســب انتشــار األمــراض
والوفيــات ،التــي مــن املفتــرض أن تأتــي مــن مصــادر
منتظمــة ،مثــل معلومــات اإلدارة الصحيــة
املنتظمــة ،أو نظــم التســجيل احليويــة .وبــدال ً مــن
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ذلــك ،مازالــت التقديــرات حــول الوفيــات تأتــي مــن
منــاذج معقــدة ،تســتخدم بيانــات غيــر مباشــرة،
مثــل عينــات الســكان وإحصــاءات األســر 1.إن
الفجــوات اخلاصــة بالبنيــة التحتيــة والظــروف
االجتماعيــة متنــع توفــر الرعايــة الصحيــة ملــا
قبــل الــوالدة وتقــدمي تســهيالت خاصــة بعمليــة
الوضــع ،كمــا أن هــذه الفجــوات تعــوق عمليــة
جمــع البيانــات الضروريــة عــن الوفيــات ،حيــث
أن تلــك البيانــات تخلــق الفــرق فــي أهميــة تلــك
احلــاالت 2 .وكــي يســتطيع أي نظــام صحــي حتديــد
الفجــوات فيمــا يخــص رعايــة مــا قبــل الــوالدة
ومــا بعدهــا ،ومســتوى جــودة الرعايــة والعدالــة
فــي تقــدمي اخلدمــة ،فمــن األهميــة مبــكان ،اجلمــع
بــن التعــداد العــام للســكان ،والقيــام بالتســجيل
الفــردي لــكل حالــة حمــل وتاريــخ وجــوب تقــدمي
خدمــة الوضــع ،وتوفــر معلومــات منتظمــة لــدى
اإلدارة الصحيــة وبيانــات ســديدة حــول األحــدات
املهمــة التــي تعرضــت لهــا املــرأة (مثــل حــاالت
الــوالدة واحلمــل الســابقة وحــاالت فقــدان اجلنــن).
ذلــك أنــه مــن دون توفــر تلــك البيانــات األساســية،
يصعــب مواجهــة مشــكلة محدوديــة املــوارد،
كمــا يصعــب تطبيــق نظــم للمســاءلة .ويــؤدي
هــذا الوضــع إلــى جعــل الســكان األكثــر حرمانًــا
وضعفً ــا فــي مواجهــة خطــر عــدم اإلدراج ،ومــن ثــم
ال يهتــم أحــد مبــا يحــدث لهــم.
بيانات الصحة العامة املتطورة
يطــرح جراهــام وآخــرون العديــد مــن البدائــل
ملراقبــة وفيــات األمهــات فــي املناطــق التــي ال
تتوفــر لديهــا نظــم التحليــل وجمــع البيانــات
هــذه ،وتتمثــل هــذه البدائــل فيمــا يلــي :التعــدادات
واملســوح متعــددة األغــراض بهــدف قيــاس الوفيــات
املترتبطــة باحلمــل علــى املســتوى القومــي (مــع
توفــر خيــار التشــريح اللفظــي) ،دراســات حــاالت
الوفيــات فــي عمــر اإلجنــاب فــي مناطــق العينــات
املمثلــة ،وذلــك مــن أجــل القيــاس املباشــر للوفيات،
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أو عمــل مســوح واســعة النطــاق لوفيــات األمهــات
باســتخدام الطريقــة غيــر املباشــرة .عــاوة علــى
ذلــك ،يوصــي جاراهــام وآخــرون بتســجيل املواليــد
والوفيــات فــي مناطــق العينــة ،والتواصــل مــع
اجملتمعــات احملليــة مــن أجــل تطويــر عمليــة اإلبــاغ
عــن املواليــد والوفيــات 3.وباملثــل ،يوصــي بيــل
وآخــرون ،فــي تقريرهــم الصــادر عــام  2003عــن
املعهــد الطبــي ،مبســح شــامل وســليم للمواليــد
والوفيــات إلــى جانــب تســجيل احلوامــل ،مــن أجــل
4
حتســن النتائــج علــى املســتوى العاملــي.
عندمــا يتــم جمــع البيانــات الســكانية عــن
طريــق مســوح ونظــم جيــدة التصميــم حلصــر
وتســجيل احلوامــل علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي،
يصبــح مــن املمكــن تعزيــز احملاســبة وحتديــد
الفجــوات فــي املــوارد وفــي عمليــة تقــدمي خدمــة
الوضــع ،ذلــك أنــه فــي أغلــب األحيــان ،أدت قلــة
املعلومــات املوثــوق بهــا حــول أعــداد احلوامــل
والوفيــات فــي الــدول ذات الدخــل املتوســط
واملنخفــض إلــى التأخــر فــي تطبيــق السياســات
والبرامــج الضروريــة عندمــا تكــون هنــاك حاجــة
شــديدة إليهــا 5.يقتــرح بيــل وآخــرون أنــه فــي
حالــة عــدم إمكانيــة تســجيل احلوامــل علــى نحــو
شــامل ،ميكــن االعتمــاد علــى بدائــل مثــل تلــك
التــي وُصفــت فــي الســابق ،أو املواقــع اإللكترونيــة
للمســوح الصحيــة واجلغرافيــة التفصيليــة ،مثــل
املواقــع املشــاركة فــي الشــبكة الدوليــة للتقييــم
الدميوغرافــي للســكان ولصحتهــم فــي البلــدان
الناميــة ،أو العينــات املمثلــة علــى املســتوى
القومــي ،أو نظــم التســجيل التــي تعتمــد
علــى التشــريح اللفظــي للجثــة 6،7.وفــي أغلــب
األحيــان ،ال ميكــن االعتمــاد إال علــى هــذه البدائــل
باعتبارهــا مصــادر للبيانــات فــي البلــدان التــي
قلمــا تتــم فيهــا عمليــات الوضــع داخــل املنشــآت
الصحيــة ،أو التــي يكــون فيهــا مســتوى جــودة
البيانــات حــول املنشــآت الصحيــة ضعيفً ــا .وعندما
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تقــوم هــذه النظــم -التــي متتــد مــن تعــداد األســر
املــدرج فــي دفاتــر ورقيــة ،إلــى الطــرق املعقــدة
اجليومتريــة أو املكانيــة القائمــة علــى الســجالت
الرقميــة لألفــراد  -بتوفيــر املعلومــات مــن أجــل
تطويــر البرامــج واألداء ،فإنهــا تركــز علــى األمهــات
األحيــاء وأســرهن ،وليــس علــى إحصــاءات وفيــات
األمهــات .وفــي الســعي إلــى حتقيــق هــدف توفيــر
الرعايــة الصحيــة للســكان املعــروف أنهــم أكثــر
حرمانًــا ،ميكــن اســتخدام البيانــات املســتندة إلــى
الفــرد واجملتمــع احمللــي واملتعلقــة بتوفــر اخلدمــات
واســتخدامها والنتائــج املرتبطــة بذلــك .كمــا
ميكــن اســتخدام تلــك البيانــات فــي قيــاس تأثيــر
برامــج الرعايــة والسياســات الصحيــة كمــا هــي
مدرجــة علــى العديــد مــن احملــاور 10-8.وميكــن أن
ميتــد االســتخدام الكــفء لتلــك البيانــات مــن
حتديــد الوقــت احلقيقــي الــذي يتــم فيــه بالتعامــل
مــع الهفــوات فيمــا يخــص تقــدمي خدمــة الوضــع
رعايــة األم والطفــل ،إلــى التوصــل إلــى حتليــل
مجمــع لــأداء علــى مســتوى املقاطعــة أو علــى
11،12
املســتوى القومــي ،إلــى توفيــر برامــج للبحــث.

مــن أجــل املســاعدة علــى مســتوى اجملتمــع
احمللــي للحيلولــة دون وقــوع هــذه الوفيــات .وقــد
أدى تطبيــق عمليــات التدخــل وجتربــة وســائل
جديــدة فــي هــذا اجملــال إلــى نتائــج مهمــة علــى
صعيــد احلــد مــن حــاالت وفيــات مــا بعــد الــوالدة.
13
ـن باكــوي
ومؤخــرًا ،فــي ســياق أحــد األبحــاث ،بـ َّ
وآخــرون أن انخفــاض وفيــات األمهــات بعــد الــوالدة
فــي منطقــة ســيلهيت فــي بنجالديــش مبعــدل
 %34يرتبــط مبســوح وتســجيل احلمــل ،وهــو مــا
ســمح للعمــال الصحيــن املدربــن فــي اجملتمــع
احمللــي بزيــارة احلوامــل مــا قبــل الــوالدة ،وزيــارة
األمهــات فــي اليــوم األول والثالــث والســابع فــي
أعقــاب الــوالدة 14.وفــي هــذا اجملتمــع احمللــي ،كانــت
أساســا فــي املنــزل ولــم
عمليــة الوضــع حتــدث
ً
تتوفــر ســبل الرعايــة الصحيــة ،وكان أداء النظــام
الصحــي دون املســتوى .وبســبب هــذه العوامــل
مجتمعــة ،كان معــدل وفيــات األمهــات فيمــا بعــد
مرتفعــا 15.وفــي مثــل هــذه اجملتمعــات ،ميكن
الــوالدة
ً
توقــع تكــرار الفوائــد املباشــرة ملســوح وتســجيل
احلوامــل فــي مجتمعــات أخــرى لــو مت تطبيقهــا.

حتسن النتائج في البحث والبرامج :مناذج من
الهند وبنجالديش
تتوفــر أمثلــة ممتــازة تبــن كيــف أســهمت مســوح
احلمــل ونظــم التســجيل الكــفء فــي توســيع
مجــال تغطيــة الرعايــة الصحيــة ونتائجهــا .وقــد
ســاعدت نظــم مســوح احلــاالت احليويــة التوقعيــة
 التــي وضعهــا دكتــور أبهــاي ودكتــور رانــي بــاجنفــي منطقــة جادشــيرولي فــي واليــة ماهاراشــترا
فــي الهنــد -العمــال الصحيــن فــي اجملتمــع احمللــي
علــى مســتوى القريــة فــي تســجيل احلوامــل
وخســائر اجلنــن ،ووفيــات األمهــات مــا بعــد الــوالدة
13،14
واألطفــال حديثــي الــوالدة منــذ عــام .1988
وأدى هــذا التســجيل إلــى توفيــر تقديــرات علــى
املســتوى الســكاني ألســباب وفيــات األمهــات
أثنــاء الــوالدة وبعدهــا ،وهــو مــا ســمح بالتدخــل

إن نظــام تتبــع األم والطفــل -الــذي وضعتــه
فــي البدايــة بعثــة الرعايــة الصحيــة الريفيــة فــي
واليــة جوجــارات ،ثــم تطــور بعــد ذلــك علــى يــد
مركــز املعلوماتيــة الوطنيــة للحكومــة الهنديــة،
ليصبــح مســتن ًدا إلــى أســاس شــبكي -أصبــح
مط َبقــا فــي واليــات الهنــد اخملتلفــة بهــدف تتبــع
احلالــة الصحيــة لــأم خــال احلمــل 16فــي تاميــل
نانــدو ،أنشــئ برنامــج كومبيوتــر خــاص بنظــام
تتبــع األم والطفــل ،وهــو برنامــج التقييــم اجملمــع
ملتابعــة احلمــل والطفــل ،بغــرض ضمــان تلقــى
17
النســاء الرعايــة الضروريــة خــال فتــرة احلمــل.
وكمــا هــو احلــال فــي معظــم بلــدان جنــوب آســيا،
غال ًبــا مــا تذهــب املــرأة إلــى املنطقــة التــي يعيــش
فيهــا والداهــا كــي تضــع طفلهــا ،وهــو مــا يضــع
حتديًــا أمــام قــدرة نظــم التســجيل الورقيــة
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التقليديــة علــى املســاعدة فــي تقــدمي رعايــة
ويعــرِّف برنامــج
صحيــة كافيــة ومتواصلــة لــأمُ .
التقييــم اجملمــع ملتابعــة احلمــل والطفــل كل امــرأة
علــى حــدة ،وهــو مــا يســهل إمكانيــة الوصــول
إلــى ســجالت الــوالدة وســجالت العيــادات ،عندمــا
تنتقــل الســيدة إلــى مستشــفى حكومــي أو
عيــادة للرعايــة الصحيــة األساســية فــي املنطقــة
التــي يعيــش فيهــا والداهــا ،كــي تقــوم بعمليــة
الوضــع.
وبالرغــم مــن أن اســتخدام شــبكات النظــم
الصحيــة الرقميــة يعــد أمــرًا حديثًــا ،فــإن برامــج
الرفاهــة الصحيــة ورفاهــة العائلــة فــي تاميــل
نــادو قــد ســجل وتتبــع وقيــم حــاالت احلمــل منــذ
 .1995ومثلــه مثــل العديــد مــن النظــم الشــبيهة
فــي املنطقــة ،مت تأســيس نظــام التســجيل
واملراقبــة هــذا عــن طريــق إســتراتيجية ثالثيــة
احملــاور تتضمــن :حتســن إمكانيــة احلصــول علــى
وســائل تنظيــم األســرة والوســائل اآلمنــة لوقــف
احلمــل ،وتطويــر القــدرة علــى احلصــول علــى
خدمــة مــا قبــل الــوالدة ذات جــودة عاليــة ،والقيــام
بالوضــع فــي منشــأة صحيــة ،واحلصــول علــى
الرعايــة التوليديــة الطارئــة بكفــاءة وفــي وقــت
مناســب 18.أســهمت هــذه اإلســتراتيجية املوحــدة
وااللتــزام باحلــد مــن الوفيــات أثنــاء الــوالدة -وهــي
اإلســتراتيجية التــي قادتهــا الواليــة -فــي التناقــص
الكبيــر فــي عــدد وفيــات األمهــات فــي تاميــل نــادو
عــام  ،2007ليبلــغ  90ســيدة مقابــل كل  100ألــف
ســيدة تعبــر بســام عمليــة الــوالدة ،ومتثــل هــذه
واحــدة مــن أقــل معــدالت وفيــات األمهــات فــي
19
الهنــد.
ويتضمــن برنامــج تســجيل احلمــل فــي واليــة
كارناتــاكا مكونــن يكمــان بعضهمــا البعــض،
همــا كارت ثايــي ونظــام تتبــع األم والطفــل ،وميثــل
كارت ثايــي كتي ًبــا للتســجيل ملــا قبــل الــوالدة،
وتقــوم املســاعدات الالتــي يعملــن ممرضــات أو
108

قابــات بتقدميــه لــكل ســيدة حامــل .ويتضمــن
رقمــا محــددًا للســيدة ،ويــدرج فيــه
الكتيــب ً
املــكان الــذي تقيــم فيــه ،واملعلومــات الصحيــة
اخلاصــة بهــا (علــى ســبيل املثــال ،زيــارات مــا قبــل
الــوالدة وحــاالت فقــر الــدم) ومعلومــات حــول إدارة
الرعايــة الصحيــة خــال الــوالدة ،وفتــرة مــا بعــد
الــوالدة 19.أمــا نظــام تتبــع األم والطفــل فهــو
نظــام للتســجيل اإللكترونــي يعــزز مــن أهميــة
املعلومــات املدرجــة فــي كارت ثايــي ،ويضيــف إليهــا
قيمــة ،ويضمــن مســئولية العمــال الصحيــن
عــن املــرأة احلامــل ،وعندمــا تقــوم املســاعدة التــي
تعمــل ممرضــة أو قابلــة باســتكمال مــلء كارت ثايي،
يجــري إدخــال نســخة إلكترونيــة مــن البيانــات
عبــر نظــام تتبــع األم والطفــل .وتكــون جميــع
اخلدمــات احلكوميــة فــي املســتقبل مدرجــة علــى
كارت ثايــي ونظــام تتبــع األم والطفــل اإللكترونــي
عــن طريــق رســالة املوبايــل .وتتلقــى كل مــن
املــرأة احلامــل والعاملــة املســاعدة رســالة موبايــل
للتذكــرة مبوعــد الزيــارة التاليــة للعاملــة فــي فتــرة
مــا قبــل احلمــل ،وبأيــة معلومــات صحيــة أخــرى،
مبــا فــي ذلــك مواعيــد الزيــارات التــي لــم يتــم
الوفــاء بهــا .كمــا تُــدرج نتائــج الــوالدة واألحــداث
الصحيــة األخــرى التــي تتعــرض لهــا األم ،علــى
نظــام تتبــع األم والطفــل ،وألن تلــك املبــادرة تهــدف
إلــى تســجيل جميــع النســاء احلوامــل فــي اجملتمــع
احمللــي ،فإنهــا تنبــه املشــرفني علــى البرنامــج عنــد
الفشــل أو التأخــر فــي توفيــر الرعايــة املثلــى،
وميكــن تتبــع الشــخص املتســبب فــي العجــز عــن
20
تقــدمي الرعايــة الصحيــة.
منــذ عــام  ،2001جــرى تطبيــق نظــم راقيــة
لتعــداد الســكان ،وذلــك مــن أجــل حتديــد قواســم
مشــتركة لنحــو  125ألــف امــراة فــي عمــر اإلجنــاب.
 10،21وفــي ظــل العمــل مــع الشــركاء احملللــن
والتعــاون مــع وزارة رفاهــة الصحــة واألســرة ،قــام
مشــروع جافيتــا أ “ * ”JiVitAألبحــاث األم والطفــل،
بتســجيل أكثــر مــن  60294امــراة حامــل عنــد
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املرحلــة التجريبيــة األولــى للبرنامــج ،بــن 2001
–  .2007ويهــدف البرنامــج إلــى التأكــد ممــا إذا
كان بوســع توفيــر فيتامــن أ بشــكل منتظــم
للحوامــل أن يقلــل مــن معــدالت وفيــات األمهــات
أثنــاء الــوالدة ،علــى غــرار التجربــة التــي أجريــت
فــي الســابق فــي نيبــال 22.ومت حصــر  150ألــف
أســرة مــن أجــل تســهيل املتابعــة املطولــة جملمــوع
هــؤالء النســاء ،كجــزء مــن سلســلة مــن التجــارب
اخملططــة وواســعة النطــاق التــي ُتــرى علــى
عينــات عشــوائية مــن الســكان بغــرض اختبــار
قــدرة خدمــات الرعايــة الصحيــة لألمهــات قبــل
وبعــد الــوالدة فــي تقليــل وفيــات األمهــات فــي
اجملتمــع احمللــي 23 .وتضمنــت العمليــة الراميــة إلــى
احلصــول علــى موافقــة النســاء املشــاركات تأكيــد
املعلومــات اخلاصــة بهــن ،ومــن بينهــا حالــة احلمــل،
متامــا ،وال يطلــع عليهــا أي شــخص
تكــون ســرية ً
مــن خــارج مجموعــة البحــث واملشــرفني امليدانيــن
املباشــرين املســئولني عــن القريــة 10 .وقــد أســهم
هــذا البحــث -جن ًبــا إلــى جنــب مــع نظــم مثيلــة
واســعة النطــاق ملســوح احلمــل وأنشــطة أخــرى
متداخلــة -فــي تقــدمي معلومــات حيويــة مــن أجــل
رســم السياســات ووضــع البرامــج فــي األقاليــم
خــال العقــد املاضــي 21،24،25 .وتتعلــق هــذه البرامــج
والسياســات باملســاعدة فــي وضــع التوصيــات فــي
املقاطعــات ووضــع السياســات علــى املســتوى
القومــي حول أهميــة فيتامــن أ بالنســبة للحوامل
واألطفــال حديثــي الــوالدة ،وتوثيــق نتائــج التقصيــر
فيمــا يخــص عناصــر التغذيــة الدقيقــة واألمــراض
واحلمــل فــي ســن املراهقــة ،علــى نتائــج احلمــل،
إلــى جانــب زيــادة اهتمــام املانحيــن الدوليــن
بالفجــوات البحثيــة فيمــا يخــص امليــاد قبــل األوان
24،25
وفقــدان اجلنــن.
األخالق والسرية
تقــوم كيانــات حكوميــة وغيــر حكوميــة أخــرى
حاليــا بتعديــل نظــم تســجيل احلمــل التــي ســبق
ً

(أن) أنشــئت بغــرض البحــث ،وذلــك كــي تســمح
بتطبيــق برامــج لتســجيل احلمــل علــى نطــاق
أوســع ،فــي كل مــن مســتوى املقاطعــة ،وعلــى
املســتوى القومــي ،كمــا يجــري ربــط هــذه البرامــج
بخدمــات صحيــة للحوامــل وحديثــي الــوالدة.
ويصاحــب عمليــة تطبيــق نظــم التســجيل ،بقيادة
الدولــة أو املنظمــات غيــر احلكوميــة ،مســئولية
ضمــان الســرية ،وإخطــار املســهمني الطوعيــن
فــي النظــام بكيفيــة اســتخدام البيانــات اخلاصــة
بهــم التــي ســيتم جمعهــا.
وكمــا هــو مذكــور فــي توصيــات األمم املتحــدة
فيمــا يخــص إحصــاءات النظــم احليويــة« :يلــزم
إخطــار اجلمهــور بأهــداف وقيــم التســجيل املدنــي
كاملــة» ،و «أن يــؤدي إنتــاج اإلحصــاءات احليويــة إلى
تلبيــة حاجــات املســتخدمني فيمــا يخــص معاييــر
اجلــودة» ،وهــو مــا يعنــي إصــدار تقاريــر مفيــدة
يســتطيع املشــاركون فــي النظــام احلصــول عليهــا،
كمــا أن الدعــم الشــعبي عامــل أســاس فــي حتديــد
26
فائــدة هــذه النظــم.
باختصــار ،بوســع إجــراء تعــداد للنســاء فــي
ســن احلمــل ،ومــا يتبعــه مــن تســجيل طوعــي
وتوقعــي للحوامــل ،والتســجيل املدقــق لألحــداث
احليويــة ،أن يعمــل بوصفــه مصــدرًا للحكومــات
والــوكاالت الصحيــة لضمــان توفيــر اخلدمــة
الصحيــة احلكوميــة فيمــا يخــص عمليــة الوضــع
عنــد احلاجــة وتوجيــه عمليــه اتخــاذ القــرار ،كــي
تســتهدف علــى نحــو إســتراتيجي توجيــه املــوارد
احملــدودة جتــاه مشــكالت تتوافــق مــع أولويــات
خاصــا
اهتمامــا
الصحــة العامــة ،وتعطــي
ًّ
ً
27
للمجموعــات الســكانية األضعــف.
وفــي ظــل الفوائــد التــي يقدمهــا إلينــا توفــر هــذه
اخلدمــات ،تأتــي مســئولية ضمــان حقــوق األفــراد
فــي الســرية وواجــب العمــل علــى حفــظ حياتهــم.
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