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وفيات األمهات أو صحة املرأة
حظا من التعليم أكثر عرضة
النساء األقل ً
لوفيات األمهات

تتنــاول هــذه الدراســة العامليــة العالقــة بــن
تعليــم األمهــات ،ووفيــات األمهــات بــن النســاء
الالتــي يضعــن مواليدهــن فــي مؤسســات الرعايــة
الصحيــة ،وتتحــرى عــن ارتبــاط ذلــك بعمــر األم،
واحلالــة االجتماعيــة ،وعــدد املواليــد ،والطاقــة
االســتيعابية للمؤسســة ،واســتثمار الدولــة
فــي الرعايــة الصحيــة .فــي إطــار الدراســة
االســتقصائية العامليــة التــي أجرتهــا منظمــة
الصحــة العامليــة علــى صحــة األمهــات فــي فتــرة
مــا حــول الــوالدة ،مت جمــع معلومــات حــول 287035
امــرأة مــن مختلــف فئــات اجملتمــع أثنــاء الــوالدة،
بــد ًءا مــن دخــول املستشــفى وحتــى اخلــروج ،فــي
 373مؤسســة رعايــة صحيــة فــي  24بل ـ ًدا ،وذلــك
خــال الفتــرة مــن  2004إلــى  2005فــي أفريقيــا
وأمريــكا الالتينيــة ،وخــال الفتــرة مــن  2007إلــى
 2008فــي آســيا .كان معــدل تعــرض النســاء
غيــر املتعلمــات خلطــر الوفــاة الناجتــة عــن احلمــل
والــوالدة يفــوق معــدل اخلطــر بالنســبة للنســاء
عامــا مــن
الالتــي حصلــن علــى أكثــر مــن ً 12
التعليــم بنحــو  2,7ضعفً ــا .أمــا النســاء الالتــي
حصلــن علــى قســط مــن التعليــم يتــراوح بــن
عــام إلــى  6أعــوام ،فــكان معــدل تعرضهــن للخطــر
يبلــغ ضعــف املعــدل بالنســبة للنســاء األكبــر
حظــا مــن التعليــم .وكان معــدل تعــرض النســاء
ً
غيــر املتزوجــات أو املعاشــرات خلطــر املــوت يزيــد
مبعــدل الضعــف تقري ًبــا عنــه بالنســبة للنســاء
املتزوجــات أو املعاشــرات .كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة
فــي خطــر التعــرض للمــوت بــن النســاء الالتــي
عامــا مقارن ـ ًة بهــؤالء الالتــي
تتجــاوز أعمارهــن ً 35

ترجمة :سهير جمال محفوظ

عامــا ،والالتــي أجنــن
تتــراوح أعمارهــن بــن ً 25-20
عــددًا أكبــر مــن املواليــد ،وفــي األماكــن حيــث
تتدنــى مســتويات اســتثمار الدولــة فــي الرعايــة
الصحيــة .وارتبطــت كذلــك املســتويات املتدنيــة
مــن التعليــم بارتفــاع وفيــات األمهــات حتــى بــن
النســاء الالتــي حصلــن علــى الرعايــة أثنــاء الــوالدة
مــن مؤسســات الرعايــة .غيــر أنــه لــم تُرصــد أي
عالقــة بــن القــدرة االســتيعابية للمؤسســات
ووفيــات األمهــات فــي النمــوذج املعــدَّل.
للتعليــم عالقــة مباشــرة ،وأخــرى غيــر
حظــا
مباشــرة بوفيــات األمهــات .فالنســاء األكبــر ً
مــن التعليــم يتمتعــن بقــدرة أكبــر علــى احلصــول
علــى املعلومــات الصحيــة واســتيعابها والشــعور
بثقــة أكبــر عنــد الســؤال عــن احتياجاتهــن مــن
الرعايــة الصحيــة .فالتعليــم قــد يــؤدي بصــورة غير
مباشــرة إلــى تعزيــز الشــعور بتقديــر الــذات ومــن
ثــم التمكــن التخــاذ قــرارات تتعلــق بالصحــة.
وثمــة عوامــل مح ـ ِددة اجتماعيــة أخــرى للصحــة
يثبتهــا ارتفــاع مؤشــرات صحــة األمهــات بــن
النســاء املتزوجــات أو املعاشــرات عنهــا فــي
العزبــاوات ،ممــا قــد يعكــس كيــف يجتمــع الضــرر
االجتماعــي واالقتصــادي مــع التوجهــات حيــال
احلمــل بــدون زواج ليؤثــر فــي حيــاة النســاء .يــرى
املؤلفــون أنــه يجــب إيــاء مزيــد مــن االهتمــام
للمحــ َددات االجتماعيــة األشــمل للصحــة عنــد
1
ابتــكار اســتراتيجيات للحــد مــن وفيــات األمهــات.
ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Women with lower levels of education at higher risk of
maternal death
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224
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اإلصالحات في مجال صحة األمهات تخفق
في تقدمي العالج اجملاني في سيراليون
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منظمة العفو الدولية

تتعــرض اإلصالحــات الصحيــة التــي اتخذتهــا
ســيراليون مؤخــرًا لالنهيــار بفعــل نقــاط الضعــف
اخلطيــرة التــي تتخلــل النظــام الصحــي ،وذلــك
وفقً ــا ملــا أورده تقريــر جديــد أصدرتــه منظمــة
العفــو الدوليــة .تشــير إحصــاءات احلكومــة
إلــى أنــه منــذ إدخــال مبــادرة الرعايــة الصحيــة
اجملانيــة التــي أطلقتهــا ،وتشــمل الرعايــة اجملانيــة
أثنــاء احلمــل والــوالدة ،واخلدمــات اجملانيــة لألمهــات
املرضعــات ،تزايــد عــدد النســاء الالتــي يحصلــن
علــى رعايــة مــا قبــل الــوالدة ويضعــن مواليدهــن
فــي مرافــق صحيــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يــزال
هنــاك قصــور كبيــر فــي إمكانيــة احلصــول علــى
الرعايــة .قالــت العديــد مــن النســاء إنهــن لــم
يســتطعن احلصــول علــى األدويــة أو الرعايــة ،إمــا
بســبب عــدم توفــر اإلمــدادات الطبيــة األساســية
فــي املرافــق الصحيــة ،أو ألن موظفــي الصحــة
طلبــوا دفــع تكاليــف أشــياء كان مــن املفتــرض
أن تقــدم مجانًــا .شــملت نقــاط الضعــف فــي
نظــام املشــتريات فســادًا فــي منفــذ الدخــول إلــى
البــاد تفشــى حتــى وصــل إلــى صيدليــات املرافــق
الصحيــة ،حيــث كانــت النســاء تدفــع مقابــا ً
للحصــول علــى األدويــة اجملانيــة .اتخــذت احلكومــة
خطــوات لزيــادة إمكانيــة حصــول النســاء علــى
اخلدمــات الصحيــة وخاص ـ ًة زيــادة رواتــب موظفــي
الصحــة وإمدادهــم بتدريــب إضافــي .لكــن
وزارة الصحــة لــم تكــن تراقــب سياســتها التــي
تقتضــي توفيــر الرعايــة الصحيــة لألمهــات مجانًــا،

وأُخضعــت املــوارد غيــر الكافيــة لإلشــراف والرقابــة
املنتظمــة .لــم تُتخــذ أي إجــراءات ضــد هــؤالء الذين
يخالفــون النظــام ،وفقً ــا ملــا كشــفته املقابــات
الشــخصية مــع اجلهــات اإلشــرافية ،مثــل مجالــس
إدارات املستشــفيات .يقــدم التقريــر توصيــات
لتعزيــز أنظمــة الرقابــة واملســاءلة الفعالــة التــي
1،2
ال تنجــح اإلصالحــات بدونهــا.

نظمت منظمة العفو الدولية قافلة في أنحاء سيراليون مع
الناشطني واملوسيقيني ومجموعة مسرحية إلشراك اجملتمعات
احمللية في التصرف بشأن وفيات األمهات وتأدية دور نشط في
مطالبة السلطات بحقوقهم وباملساءلة .امنستي الدولية

ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Sierra Leone’s maternal health reforms fail to deliver
free treatment
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224
1. At a Crossroads: Sierra Leone’s Free Health Care
Policy. Amnesty International, 2011. See also:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/
sierra-leone-pregnant-women-still-denied-lifesavingmedicalcare-2011-09-05.
2. Moszynski P. Sierra Leone’s maternal health
reforms fail to deliver free treatment, says Amnesty
International. BMJ 2011;343:d5645.
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االلتزام جتاه اهتمامات النوع اإلجتماعى
يحد من وفيات األمهات ،تونس

قُــدر عــدد وفيــات األمهــات وأســبابها فــي تونــس
فــي الفتــرة بــن عامــي  1999و ،2007وقــورن ببيانات
الفتــرة بــن عامــي  1993إلــى  ،1994وذلــك لتقييــم
برنامــج األمومــة اآلمنــة التونســي ومــا لــه مــن
تأثيــر .ومت قيــاس جميــع حــاالت وفيــات النســاء فــي
عمــر اإلجنــاب فــي تونــس التــي ســجلها القطاعــن
العــام ( )2007-1999واخلــاص ( 2006فقــط)
الصحيــن ،لتحديــد مــا إذا كانــت حــاالت الوفــاة
ترجــع ألســباب متعلقــة باحلمــل .انخفــض معــدل
وفيــات األمهــات مــن  68,9بــن كل  100000مولــود
حــي عــام  1994-1993إلــى  36,3عــام ،2007-2005
حيــث ظــل إجمالــي وفيــات األمهــات ثاب ًتــا ،بينمــا
ازداد عــدد املواليــد األحيــاء .ظــل النزيــف واضطرابات
ارتفــاع ضغــط الــدم ،هــي األســباب الرئيســية
وراء وفــاة األمهــات .وتراجعــت معــدالت الوفيــات
الناجتــة عــن اإلجهــاض املســتحث مــن  %2,3عــام
 2001-1999إلــى  %0,6عــام  .2007-2005كان نقــص
الــدم واألدويــة واإلمــدادات فــي املرافــق الصحيــة
(مبــا فــي ذلــك وســائل النقــل) مــن األســباب التــي
ســاهمت فــي  %10,1مــن الوفيــات ،وســاهم نقــص
أطبــاء التخديــر أو النســاء والتوليــد فــي  %5,5مــن
تراجعــا هائ ـا ً
الوفيــات ،رغــم تراجــع كال العاملــن
ً
بــن الفترتــن األولــى والثانيــة .ضاقــت الفجــوة بــن
املناطــق احلضريــة والريفيــة ،رغــم أن معــدل وفيــات
األمهــات ظــل فــي املناطــق الوســطى والغربيــة
أعلــى منــه فــي الســاحل الشــرقي األكثــر حتضــرًا.
أصبــح النزيــف بعــد الــوالدة ســب ًبا متزاي ـ ًدا لوفــاة
األمهــات ،ويجــب احلــذر منــه بصفــة خاصــة.
اختفــت وفيــات األمهــات املرتبطــة باإلجهــاض
املتعمــد اختفــا ًء شــبه تــام ،حيــث لــم تُســجل
ســوى حالــة واحــدة فــي الفتــرة مــن ،2007-2005
ممــا يوضــح تأثيــر حتريــر قانــون اإلجهــاض التونســي.
متــت اإلشــارة إلــى النســبة املرتفعــة مــن حــاالت
الــوالدة املنزليــة واالختالفــات اجلغرافيــة البــارزة

كنقــاط مثيــرة للقلــق .ويرجــع الفضــل فــي تلــك
التطــورات إلــى االلتــزام السياســي الوطنــي جتــاه
املشــكالت اجلنســانية ،مبــا فــي ذلــك احلصــول علــى
خدمــة تنظيــم األســرة وإباحــة اإلجهــاض ،والتأييــد
القــوي مــن ِقبــل وزارة الصحــة العامــة ،وتوضــح
هــذه التطــورات إمكانيــة خفــض معــدالت وفيــات
األمهــات بدرجــة كبيــرة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة
1
نســبيا.
ً
ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Commitment to gender concerns reduces maternal mortality, Tunisia
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224
1. Ben Farhat E, Chaouch M, Chelli H, et al. Reduced
maternal mortality in Tunisia and voluntary commitment
to gender-related concerns. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2012;116:165–68.

العوامل املؤدية الرتفاع معدالت الوالدة
القيصرية ،الصني

ارتفعــت معــدالت الــوالدة القيصريــة فــي الصــن
بســرعة كبيــرة مــن  %18إلــى  %39بــن النســاء
احلضريــات البكريــات فــي الفتــرة بــن عامــي
 1990و .2002وارتفــع املعــدل فــي أريــاف الصــن
بســرعة أقــل ،لكــن يُعتقــد أنــه جتــاوز اآلن .%25
حيــا مت تســجيلهم فــي
مت فحــص  34482مولــودًا ً
أربــع دراســات اســتقصائية للخدمــات الصحيــة
الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء الصــن ( 1993و1998
و 2003و )2008لقيــاس التأثيــر النســبي للتغيــرات
فــي دخــل األســرة واحلصــول علــى التأمــن الصحــي
والتعليــم فــي الفتــرة بــن عامــي  1988و.2008
كمــا مت حتليــل املناطــق احلضريــة والريفيــة ً
كل علــى
حــدة.
علــى الصعيــد احمللــي ،قفــز معــدل العمليــات
القيصريــة مــن  %3,4عــام  1988إلــى  %39عــام
 .2008وكان أكبــر معــدل للزيــادة فــي النســاء
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احلضريــات الالتــي وضــع  %64,1منهــن بعمليــة
قيصريــة عــام  .2008حتــى فــي املنطقــة األقــل
منــوا ،ارتفــع املعــدل مــن الصفــر عــام  1988إلــى
ً
 %11,3عــام  .2008كانــت احلالــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة ملنطقــة الســكن عامـا ً محـ ِددًا أهــم
مــن احلالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للفــرد .وكان
املعــدل بــن النســاء احلضريــان الالتــي حصلــت
علــى مســتوى منخفــض مــن التعليــم أعلــى منــه
بكثيــر بــن النســاء الريفيــات الالتــي حصلــت علــى
نفــس القــدر مــن التعليــم .ازدادت معــدالت الــوالدة
القيصريــة عــام  2008إلــى خمســة أضعــاف فــي
املنطقــة األكثــر ثــرا ًء عنهــا فــي املنطقــة الريفيــة
األفقــر ،بغــض النظــر عــن دخــل األســرة الفــردي
أو مســتواها التعليمــي أو احلصــول علــى تأمــن
صحــي .إن التغيــرات التــي طــرأت علــى متغيــرات
فرديــة مثــل احلصــول علــى تأمــن صحــي أو
الثــروة املتزايــدة ال تفســر املعــدل املتنامــي .وجديــر
باملالحظــة أن مدفوعــات التأمــن الصحــي قــد
ال تكــون هــي القــوة احملركــة الرئيســة؛ فقــد زاد
املعــدل بــن النســاء الالتــي ال يتمتعــن بتأمــن
صحــي بســرعة أكبــر منــه بــن النســاء الالتــي
يتمتعــن بــه فــي كل مــن املناطــق احلضريــة
والريفيــة .يقتــرح املؤلفــون عاملــن مســاهمني
محتملــن؛ فبســبب سياســة الطفــل الواحــد
الصينيــة ،فــإن الوالديــن اللذ َيــن يتوقعــان أن ينجبــا
طفـا ً واحـ ًدا قــد يختــاران مــا يعتقــدان أنــه اخليــار
األكثــر أمانًــا للــوالدة .وقــد يكــون احلــرص املتزايــد
علــى عمليــات الــوالدة التــي يحضرهــا أطبــاء ومــا
أيضــا
يرتبــط بذلــك مــن تهميــش لــدور القابلــة ً
أحــد العوامــل املســاهمة .يجــب توفيــر املزيــد
مــن املعلومــات حــول األمــان الفعلــي واملتصــور
للعمليــة القيصريــة فــي الصــن.
ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Factors for rising caesarean rates, China Reproductive
Health Matters 2012;20(39):216–224
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حواجز متعددة في طريق استخدام سلفات
املاغنيسيوم في عالج تسمم احلمل
(االرتعاج) وما قبل تسمم احلمل ،الهند

ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف -علــى
مســتويات املرافــق الصحيــة واملســتويات الصحيــة
املهنية-علــى العوامــل التــي قــد تعيــق أو تيســر
االســتخدام الصحيــح لســلفات املاغنيســيوم
فــي عــاج مرحلــة مــا قبــل تســمم احلمــل ،وكــذا
تســمم احلمــل .تقــل مخاطــر حــدوث التشــنجات
إلــى النصــف عنــد معاجلــة النســاء فــي مرحلــة
مــا قبــل تســمم احلمــل بســلفات املاغنيســيوم،
لكــن اإلقبــال علــى اســتخدامه يظــل ضعيفً ــا فــي
الكثيــر مــن األماكــن رغــم األدلــة الدامغــة علــى
ســامته وفعاليتــه .عُ قــدت ســبع مناقشــات فــي
إطــار مجموعــات اختبــار بــن مجموعــة مختــارة
بعنايــة مــن أطبــاء النســاء والتوليــد واألطبــاء
املقيمــن واملمرضــات فــي ثالثــة مستشــفيات
فــي ناجبــور بشــأن توفــر املرافــق واألدويــة ،ومعاييــر
التشــخيص وإدارة مرحلــة مــا قبــل تســمم
احلمــل ،وتســمم احلمــل ،والتوجهــات املتبعــة
فــي اســتخدام ســلفات املاغنيســيوم ،والعوائــق
املتصــورة فــي طريــق عــاج مرحلــة مــا قبــل
تســمم احلمــل وتســمم احلمــل.
تــؤدي إمــدادات الــدواء احملــدودة ونقــص
اإلرشــادات املؤسســية واملعــدات والعاملــن
املدربــن إلــى إعاقــة ترجمــة السياســة القائمــة
علــى األدلــة إلــى واقــع عملــي .فــي حــن اتفــق
املشــاركون فــي جميــع املرافــق علــى العالمــات
واألعــراض التــي تــؤدي إلــى مرحلــة مــا قبل تســمم
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احلمــل وتســمم احلمــل ،شــعر األطبــاء واملمرضــون
واملمرضــات بــأن النســاء غال ًبــا مــا يتأخــرن فــي
طلــب الرعايــة بســبب افتقارهــن إلــى املعرفــة ،أو
لنقــص وســائل املواصــات التــي ميكنهــن حتمــل
تكاليفهــا ،ومواجهــة صعوبــات فــي احلصــول علــى
اخلدمــات .وقــد أدى اإلخفــاق فــي تشــخيص مرحلــة
مــا قبــل تســمم احلمــل وتســمم احلمــل فــي
مســتويات الرعايــة األقــل إلــى تعقيــد عمليــة إدارة
احلــاالت فــي مرافــق الرعايــة اخلدميــة املتخصصــة.
وأقــر أطبــاء أمــراض النســاء بالــدور املفيــد الــذي
يؤديــه عقــار ســلفات املاغنيســيوم لكنهــم
أبــدوا حتفظــات حــول اســتخدامه لفتــرات ممتــدة
خاصــ ًة بــدون القــدرة علــى مراقبــة مســتويات
املاغنيســيوم فــي مصــل الــدم .وأدى عــدم وجــود
إرشــادات مؤسســية حــول دواعــي اســتخدام
ســلفات املاغنيســيوم إلــى خلــق حالــة مــن احليــرة
بشــأن هــذا الــدواء فــي الواقــع العملــي.
أيضــا
كمــا حتيــر أطبــاء أمــراض النســاء ً
بشــأن دواعــي اســتعماله للنســاء فــي مرحلــة
مــا قبــل تســمم احلمــل والنســاء الالتــي تتعرضــن
لتشــنجات مســتمرة .وقلــق مقدمــو اخلدمة بشــأن
اخملاطــر علــى اجلنــن واألم ،خاص ـ ًة عنــد امتصــاص
ســلفات املاغنيســيوم فــي اجلســم بالتزامــن
مــع دواء التخديــر أثنــاء الــوالدة القيصريــة .وقيــل
إن أطبــاء التخديــر رفضــوا فــي بعــض األحيــان
اســتخدام ســلفات املاغنيســيوم.
شــعر األطباء الســريريون واملمرضني واملمرضات
فــي املرافــق الثالثــة بــأن مستشــفياتهم كانــت

تفتقــر إلــى القــوة العاملــة واملعــدات الالزمــة إلدارة
حــاالت مرحلــة مــا قبــل تســمم احلمــل وتســمم
احلمــل طبقً ــا لإلجــراءات الســريرية املوصــى بهــا.
وفــي حــن كانــت مستشــفيات الرعايــة اخلدميــة
املتخصصــة متتلــك بانتظــام مخزونًــا مــن ســلفات
املاغنيســيوم ،فقــد كانــت تفتقــر إلــى املوظفــن
إلدارة احلــاالت ،حتــى العــادي منهــا .وكان مقدمــو
اخلدمــات فــي مستشــفيات اإلحالــة لتقــدمي
الرعايــة اخلدميــة املتخصصــة يفتقــرون إلــى أدوات
اخملتبــرات والتشــخيص الكافيــة ،ومرافــق املراقبــة،
واألدويــة األساســية ،وجهــاز تنفــس اصطناعــي
عامــل واملوظفــن األساســيني .قــال املمرضــون
واملمرضــات فــي املستشــفيات الثالثــة إنهــم ال
ميتلكــون أي معلومــات أو مهــارات للتعامــل مــع
أيضــا اعترفــوا بحقيقــة
تســمم احلمــل ،لكنهــم ً
ترددهــم إلــى حــد مــا فــي التعامــل مــع احلــاالت
املعقــدة؛ خشــية أن يقــع عليهــم اللــوم حــال
حــدوث أي عواقــب ســلبية ،حتــى إذا كانــت تلــك
1
العواقــب نتيجــة طبيعيــة للحالــة.
ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Multiple barriers to using magnesium sulphate for treatment of eclampsia and pre-eclampsia, India
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224
1. Barua A, Mundle S, Bracken H, et al. Facility and
personnel factors influencing magnesium sulfate use
for eclampsia and pre-eclampsia in 3 Indian hospitals.
International Journal of Gynecology & Obstetrics
2011;115(3):231–34.
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