إطـاللــة
تقدمي اخلدمات
التوفير الناجح لإلجهاض الطبي عن
طريق أخصائيي اإلرشاد الصحي الريفيني،
بإثيوبيا

ُســمح باإلجهــاض فــي إثيوبيــا منــذ عــام  2005فــي
حــاالت وجــود خطــورة علــى حيــاة املــرأة ،والتشــوه
اجلنينــي بعــد االغتصــاب ،وللفتيــات دون عمــر 18
عامــا .وقــد أدى مشــروع رعايــة اإلجهــاض الشــاملة
ً
إلــى خفــض مســتويات اإلجهــاض غيــر اآلمــن
فــي منطقــة تيجــراي عــن طريــق برنامــج بقيــادة
أخصائيــي اإلرشــاد الصحــي الريفيــن .وكشــف
تقييــم للبرنامــج علــى مــدار خمســة أعــوام عن أن
اإلجهــاض غيــر اآلمــن لــم يعــد الســبب الرئيســي
لإليــداع فــي املستشــفى اإلقليمــي ،حيــث تراجــع
ليصبــح الســبب العاشــر ،دون أن تترتــب عليــه
أي وفيــات أو مضاعفــات خطيــرة .يقــوم 1700
أخصائــي إرشــاد صحــي يعملــون فــي  20مركــزًا
صحيــا ،تلقــوا تدري ًبــا ملــدة  18شــهرًا ،بتقــدمي
ً
خدمــة اإلجهــاض الدوائــي حتــى تســعة أســابيع
مــن احلمــل ومعاجلــة اإلجهــاض غيــر الكامــل
بــدواء ميسوبروســتول .وتقــوم املمرضــات وموظفــو
الصحــة فــي تســعة مراكــز صحيــة باإلجهــاض
بالشــفط اليــدوي واإلجهــاض الدوائــي حتــى 12
أســبوعًا مــن احلمــل .تقــدم أربعــة مستشــفيات
رعايــة اإلجهــاض الكاملــة حتــى  28أســبوعًا .بلــغ
معــدل اإلخفــاق النــاجت عن تعاطــي ميسوبروســتول
عــن طريــق الفــم  ،%18وانخفــض إلــى  %7بعــد
تضمــن عــاج اإلجهــاض غيــر الكامــل .وقالــت
النســاء إنهــن يفضلــن اإلجهــاض الدوائــي علــى
اجلراحــي .وســعوا للحصــول علــى املســاعدة فــي
غضــون تســعة أســابيع مــن احلمــل كمعــدل
متوســط .مــن بــن النســاء الالتــي متــت متابعتهــن
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أثنــاء البرنامــج ،تلقــى  %90منهــن استشــارة منــع
احلمــل واختــار نصفهــن تقري ًبــا وســائل احلقــن.
1
حاليــا لتكــرار التجربــة.
وتخطــط املناطــق األخــرى
ً
غيــر أن إمكانيــة احلصــول علــى اإلجهــاض اآلمــن ال
تــزال محــدودة خــارج العاصمــة؛ وال يــزال يُعــزى %30
مــن وفيــات األمهــات إلــى اإلجهــاض غيــر اآلمــن.
ROUND UP, Service delivery
Successful provision of medical abortion by rural health
extension workers, Ethiopia Reproductive Health Matters 2012;20(39):230–233
1. Prata N, Gessessew A, Campbell M, et al. “A new
hope for women”: medical abortion in a low-resource
setting in Ethiopia. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2011;37:196–97.

املمرضات يتمتعن مبهارة األطباء في إجراء
اإلجهاض بالشفط اليدوي ،الهند

فــي خمــس منشــآت لإلجهــاض تابعــة ملنظمــات
غيــر حكوميــة فــي بيهــار وجاكرهانــد بالهنــد،
متــت مقارنــة أداء  10ممرضــات حديثــي التدريــب
فــي اإلجهــاض بالشــفط اليــدوي بــأداء  10أطبــاء
حديثــي التدريــب بــن  897امــرأة فــي األســابيع
العشــرة األولــى مــن احلمــل أو قبــل ذلــك ،وذلــك
فــي الفتــرة بــن يوليــو  2009وينايــر  .2010ولــم
يكــن أي مــن مقدمــي الرعايــة يحظــون بــأي خبــرة
ســابقة فــي إجــراء اإلجهــاض اجلراحــي أو الطبــي ،أو
إجــراء الفحوصــات احلوضيــة أو تقييــم عمــر احلمل.
خضــع العشــرون جميعهــم لتدريــب متطابــق على
اإلجهــاض بالشــفط اليــدوي باســتخدام اإلرشــادات
القوميــة ،وحتــت إشــراف مقــدم رعايــة متــدرب على
إجــراء اإلجهــاض .اكتمــل اإلجهــاض فــي أكثــر مــن
 %99مــن احلــاالت بغــض النظــر عــن نــوع مقــدم
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اخلدمــة ،كمــا تطابقــت معــدالت اإلخفــاق ()%0.7
فــي كلتــا اجملموعتــن .وكانــت املمرضــات يتمتعــن
باملهــارة نفســها التــي يحظــى بهــا األطبــاء فــي
تقييــم عمــر احلمــل وحالــة اإلجهــاض الكامــل
وإجــراء الشــفط اليــدوي والتأكــد مــن التــزام
املريضــات بالعــاج .وكانــت معــدالت اإلخفــاق
واملضاعفــات اإلجماليــة متدنيــة ومتســاوية
بــن مجموعتــي مقدمــي الرعايــة ،والقــت كلتــا
اجملموعتــن القبــول نفســه لــدى النســاء الالتــي
ملحــا
خضعــن للعمليــة ( .)%98يُعــد هــذا ســب ًبا ً
يدعــو إلــى تعديــل اللوائــح القائمــة لتوســيع نطاق
قاعــدة مقدمــي اإلجهــاض بالشــفط اليــدوي مــن
أجــل زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى إجهــاض آمــن
1
فــي الهنــد.
ROUND UP, Service delivery
Nurses as skilled as doctors in performing manual vacuum aspiration, India
Reproductive Health Matters 2012;20(39):230–233
1. Jejeebhoy S, Kalyanwala S, Zaviera AJF, et al. Can
nurses perform manual vacuum aspiration (MVA) as
safely and effectively as physicians? Evidence from India.Contraception 2011;84:615–21.

التغيرات التي طرأت على استخدام وسائل
البلدان النامية
منع احلمل في  13بل ًدا من
ٍ
بعد استحداث وسائل احلقن

كانــت بيانــات االســتقصاءات الســكانية والصحية
فــي  13بلــ ًدا مــن البلــدان الناميــة فــي إفريقيــا
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة تُســتخ َدم فــي حتليــل
التوجهــات املتبعــة فــي اســتخدام وســائل منــع
احلمــل ،واملــزج بــن الطــرق مــن ِقبــل النســاء فــي
االحتــاد فــي الفتــرة بــن عامــي  1995و ،2005مــع
التمييــز بــن النســاء الالتــي كــن يباعــدن بــن
فتــرات احلمــل وهــؤالء الالتــي لــم يكـ ّن يــردن اإلجناب
مــرة أخــرى .كمــا مت حتليــل النســاء األكبــر واألصغــر
عامــا كل علــى حــدة .شــهدت
ســنًا مــن ً 35

تســعة مــن هــذه البلــدان زيــادة فــي اســتخدام
الطــرق احلديثــة بلغــت  %12علــى األقــل ،وحققــت
دولتــان غيرهــا ارتفاعًــا مقاربًــا لهــذه النســبة.
زاد عــدد مســتخدمات وســائل احلقــن ألكثــر مــن
الضعــف ،حيــث بلــغ  32مليــون امــرأة وكان مــن
املتوقــع أن يــزداد إلــى  40مليونًــا بحلــول عــام .2015
فــي عشــرة مــن بــن البلــدان الثالثــة عشــرة ،كان
اســتخدام وســائل احلقــن هــو الســبب فــي نصــف
الزيــادة تقري ًبــا فــي اســتخدام الطــرق احلديثــة.
مــن بــن النســاء الالتــي كــن يباعــدن بــن فتــرات
احلمــل ،ازدادت نســبة النســاء الالتــي تعتمــدن علــى
الوســائل قصيــرة املفعــول بــدال ً مــن وســائل احلقــن
فــي  11مــن البلــدان الناميــة الثالثــة عشــر .وازدادت
نســبة مســتخدمات الوســائل قصيــرة املفعــول
فــي أربعــة بلــدان عــن نســبة مســتخدمات وســائل
احلقــن.
رمبــا يكــون العديــد مــن النســاء الالتــي رغــن
فــي املباعــدة بــن فتــرات احلمــل قــد اعتمــدن علــى
احلقــن وغيــره مــن الوســائل قصيــرة املفعــول
بســبب نقــص فــي الوســائل طويلــة املفعــول التــي
ميكــن عكــس تأثيراتهــا ،حيــث تكــون الوســائل
التــي توضــع داخــل الرحــم اخليــار الوحيــد املتــاح
فــي أغلــب األحيــان .قــد يكــون تراجــع اســتخدام
دوامــا بــن
الوســائل األطــول مفعــوال ً أو األكثــر ً
النســاء األكبــر ســنًا الالتــي تباعــدن بــن فتــرات
احلمــل مدعــاة للقلــق إذا مــا اقتــرن بارتفــاع معدالت
التوقــف أو حــاالت احلمــل غيــر املتعمــد .شــهد
بلــد واحــد فقــط زيــادة فــي نســبة النســاء الالتــي
تباعــدن بــن فتــرات احلمــل والالتــي تعتمــدن علــى
الوســائل طويلــة املفعــول والدائمــة ،فــي حــن
انخفاضــا حــادًا فــي
انخفضــت هــذه النســبة
ً
انخفاضــا
ثالثــة بلــدان وظلــت ثابتــة أو انخفضــت
ً
طفيفً ــا فــي بقيــة البلــدان.
يعتقــد املؤلفــون أن برامــج تنظيــم األســرة قــد
تواجــه تكاليــف أعلــى وأن النســاء قــد يواجهــن
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املزيــد مــن حــاالت احلمــل غيــر املتعمــد إذا
اســتخدمت النســاء الالتــي يقــررن احلــد مــن
املواليــد وســائل احلقــن لفتــرات طويلــة .ويــرون أن
التوفيــر املتزايــد لوســائل منــع احلمــل التــي تــزرع
فــي اجلســم ،أو تطويــر خيــارات جديــدة أقــل تكلفة،
خاصـ ًة مــن الوســائل طويلــة املفعــول التــي ميكــن
عكــس تأثيراتهــا ،ميكــن أن يوســع نطــاق خيــارات
وســائل منــع احلمــل ويخفــض تكاليــف البرامــج.
أيضــا التأثيــرات اإليجابيــة
وتناولــت املناقشــات ً
الســتخدام وســائل احلقــن :لقــد زادت مــن خيــارات
النســاء ،ووفــرت لهــن وســائل ميكنهن اســتخدامها
عوضــا عــن تلــك القائمــة علــى العــزل ،أو تلــك
1
يوميــا.
التــي يجــب تناولهــا
ً
ROUND UP, Service delivery
Changes in contraceptive use in 13 developing countries after introduction of injectables. Reproductive
Health Matters 2012;20(39):230–233
1. Sutherland E, Otterness C, Janowitz B. What happens
?to contraceptive use after injectables are introduced
An analysis of 13 countries. International Perspectives
on Sexual and Reproductive Health 2011;37(4):202–08.

موزِعون محليون مدربون ينجحون في
توفير وسائل منع احلمل باحلقن ،مدغشقر

ســعت وزارة الصحــة وتنظيــم األســرة فــي
مدغشــقر إلــى احلصــول علــى أدلــة تتعلــق بأمــان
التوزيــع احمللــي لوســائل منــع احلمــل باحلقــن
وفعاليتهــا وقبولهــا .فتــم تدريــب  62مــن وكالء
مجتمعــا مــن اجملتمعــات
التوزيــع احمللــي فــي 13
ً
الفقيــرة ،التــي تتدنــى فيهــا مســتويات توفــر
اخلدمــات واســتخدام وســائل منــع احلمــل ،علــى
توفيــر وســائل احلقــن عــام  .2006وأُضيفــت
آليــات إدارة وســائل احلقــن إلــى أنظمــة التوزيــع
احمللــي القائمــة مــن أجــل حفــظ الســجالت وإدارة
الوســائل واإلشــراف .وبعــد ســبعة أشــهر مــن
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تقــدمي اخلدمــات ،متــت مراجعــة الســجالت ،وأُجريــت
مقابــات شــخصية مــع العاملــن بالتوزيــع
احمللــي ومشــرفيهم ومســتخدمي اخلدمــات .أبــدى
العاملــون بالتوزيــع احمللــي كفــاءة عاليــة فــي
تقنيــة احلقــن وتقــدمي املشــورة وإدارة جــداول إعــادة
احلقــن ،حيــث أحــرز قرابــة نصــف الــوكالء احلــد
األقصــى مــن النقــاط .أدى التوزيــع احمللــي لوســائل
احلقــن إلــى زيــادة اســتخدام وســائل منــع احلمــل،
حيــث وافقــت  1662امــرأة علــى احلقــن مبعرفــة
العاملــن بالتوزيــع احمللــي .ومن بــن هــؤالء ،كان %41
مــن النســاء مســتخدمني جــدد لبرامــج تنظيــم
األســرة .كان جميــع وكالء التوزيــع احمللــي يرغبــون
فــي مواصلــة تقــدمي هــذه اخلدمــة ،وأوضــح أغلــب
املشــرفني أن البرنامــج يجــب أن يســتمر .تــكاد
تكــون جميــع النســاء الالتــي مت إجــراء مقابــات
شــخصية معهــن ينتويــن العــودة للقائــم علــى
التوزيــع احمللــي إلعــادة حقنهــن وتــردن التوصيــة
بهــذه اخلدمــة ألصدقائهــن .كانــت الفجوتــان
اللتــان حتتاجــان إلــى رأبهمــا همــا تقــدمي املشــورة
بشــأن التأثيــرات اجلانبيــة احملتملــة واســتخدام
قائمــة تدقيــق الســتبعاد إمكانيــة احلمل بالنســبة
للنســاء الالتــي ال حتِضــن ،األمــر الــذي كان يدعو إلى
التدريــب والرقابــة املكثفــة .ويعكــس هــذا التدخــل
جــدوى خدمــة التوزيــع احمللــي لوســائل منــع احلمــل
عــن طريــق احلقــن وفعاليتهــا وقبولهــا .ويُعــد
مثــاال ً علــى تغييــر املهــام باعتبــاره وســيلة فعالــة
لتوســيع نطــاق اخلدمــات للجماعــات الســكانية
1
التــي تفتقــر إلــى اخلدمــات.
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provide injectable contraceptives, Madagascar.
Reproductive Health Matters 2012;20(39):230–233
1. Hoke T, Wheeler SB, Lynd K, et al. Community-based
provision of injectable contraceptives in Madagascar:
‘task shifting’ to expand access to injectable
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