العمل مع عيادات القطاع العام من أجل تقدمي خدمات صديقة للشباب في
جنوب أفريقيا

بقلم :كيم ديكسون تيتي ،أودري بيتيفور ،ويني موليكو
ترجمة :غادة طنطاوى

مهما في حماية املراهقني من املشكالت الصحية،
موجز املقال :ميكن أن تلعب منشآت الرعاية الصحية دورًا
ً
وتعزيز الرعاية اجلنسية واإلجنابية ،وإرساء سلوكيات إيجابية .وقد أثبتت األبحاث املمتدة أن املنشآت الصحية
في جنوب أفريقيا قد فشلت في تقدمي خدمات صحية صديقة للشباب .وتُعتبر املبادرة القومية «من أجل عيادة
مصمم من أجل حتسني جودة خدمات الرعاية الصحية اخلاصة باملراهقني عند
صديقة للشباب»؛ برنامج اعتماد
َ
مستوى الرعاية الصحية األولية ،وتعزيز قدرة القطاع العام على االستجابة الحتياجات املراهقني الصحية.
وتتمثل األهداف األساسية للبرنامج في تسهيل حصول املراهقني على اخلدمات الصحية ،وجعل هذه اخلدمات
أكثر قبوال ً لديهم ،وإرساء مستويات ومعايير على املستوى القومي فيما يخص عيادات الرعاية الصحية للشباب
في جميع أنحاء البالد ،وبناء قدرات العاملني في الرعاية الصحية كي يقدموا خدمات ذات كفاءة مرتفعة .وسوف
يُعد أحد مؤشرات جناح املبادرة تزايد استخدام املراهقني لعيادات القطاع العام .متثل املبادرة القومية «من أجل
عيادة صديقة للشباب» جز ًءا ال يتجزأ من برنامج حب احلياة ،وهو البرنامج الصحي األكبر ،واألكثر إبداعًا ،في
جنوب أفريقيا .ويتضمن النجاح في تطبيق اعتماد املبادرة ت َ َوفر نظم التقييم الذاتي للعيادات ،وحتسني جودتها،
و وإتاحة نظم التقييم من اخلارج ،إلى جانب تقدمي اجلوائز للعيادات املتميزة .وفي الوقت الراهن ،جتري جتربة املبادرة
القومية من أجل عيادة صديقة للشباب ،في عشر عيادات حكومية في جنوب أفريقيا © .مجلة قضايا الصحة
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يشهد العالم حالة غير مسبوقة من تزايد أعداد
الشباب .ذلك أنه من بني كل خمسة أفراد في العالم،
عاما )1(.ومن بني نحو 1،2
هناك فرد عمره أقل من ً 24
مليار شاب في العالم ،يعيش  %85في الدول النامية.
حاليا نحو  18مليون شخص
وفي جنوب أفريقيا ،يوجد ً
عاما )2(،ميثلون حوالي  %44من السكان .وميثل
حتت ً 20
املراهقون؛ ممن تتراوح أعمارهم بني  19-10سنة ـ نحو
 %21من هؤالء.
ويبدأ أغلبية الشباب في جنوب إفريقيا نشاطهم
اجلنسي في منتصف فترة املراهقة .وعلى املستوى
القومي ،فإن متوسط عمر ممارسة أول عملية
36

جنسية عند البنت  15سنة وعند الولد  14سنة.
وبصورة عامة ،يبدأ األوالد في ممارسة اجلنس في وقت
مبكر إلى حد كبير ،وبأعداد أكبر ،مقارنة بالبنات.
وتُعتبر معرفة املراهقني بالوظيفة اإلجنابية والنشاط
اجلنسي ضعيفة على وجه العموم )2،5،6( ،وأشار عدد
كبير من الشباب إلى أنهم يحتاجون إلى معلومات
حول أمور؛ مثل احلمل واألمراض التي تنتقل عن طريق
اجلنس والتفاعل اجلنسي والعالقات .غير أنه بالنسبة
ألغلبية الشباب ،يُعتبر التوصل إلى معلومات حول
الصحة اإلجنابية واجلنسية ،واحلصول على اخلدمات
املتعلقة بهما أمرًا صع ًبا.
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تستطيع منشآت الرعاية الصحية القيام بدور
مهم في وقاية املراهقني من املشكالت الصحية،
وتعزيز الصحة اإلجنابية واجلنسية ،وإرساء سلوكيات
إيجابية .وميكن حتقيق ذلك عبر حتسني جودة اخلدمات
الشاملة التي تُق َدم للمراهقني .وقد أثبتت األبحاث
املمتدة فشل املنشآت الصحية في جنوب أفريقيا
في تقدمي خدمات صحية صديقة للشباب )9-7(.ذلك
أن املنشآت التي تقدم هذه اخلدمات إما أن يكون من
الصعب الوصول إليها ،أو أنها تبدأ العمل في أوقات
معينة مما يُصعب على الشباب سهولة احلصول على
اخلدمة .وأحيانًا ما يكون سلوك العاملني في هذه
عدائيا .وغال ًبا ما يجري إهمال
املنشآت انتقاديًا ،بل
ً
املعايير املهنية فيما يخص السرية والتعاطف.
تسهم مشكالت الرعاية الصحية بدرجة كبيرة
في انتشار األمراض في جنوب أفريقيا )10(.إذ «يعاني
الشباب في جنوب أفريقيا من العديد من املشكالت
املرتبطة بالصحة اإلجنابية ،من بينها األمراض
التي تنتقل عن طريق اجلنس ،ومرض نقص املناعة
املكتسبة/اإليدز ،واحلمل غير املرغوب فيه .وحتدث نحو
أربعة ماليني حالة من األمراض التي تنتقل عن طريق
اجلنس سنويًا في جنوب أفريقيا .وتقع نسبة كبيرة من
هذه احلاالت بني الشباب .وبالرغم من ارتفاع مستوى
الوعي فيما يخص مرض نقص املناعة املكتسبة/
اإليدز )11( ،يُعتبر انتشار عدوى نقص املناعة املكتسبة
في جنوب أفريقيا مروعًا؛( )12حيث يبلغ أكثر من 750
يوميا ،وهي من أعلى املعدالت في العالم.
حالة
ً
ولقد كشف مسح معدالت قياس الفيروسات في
الدم ،فيما قبل الوالدة ،أن معدل انتشار مرض نقص
املناعة املكتسبة بني األمهات حتت  20عاما بلغ .%21
وميثل هذا املعدل نحو ضعف نظيره في  ،1997الذي
بلغ  .%12,7ومن ثم ،فإن هذه الزيادة متثل أعلى زيادة
قد حدثت مقارنة باملراحل العمرية األخرى .وبالرغم
من أنه لوحظ عام  1999أن انتشار مرض نقص
عاما كان أقل
املناعة املكتسبة بني النساء حتت ً 20
بنسبة ( )%16,5عنه في عام  ،1998فإن االنخفاض

ظل محدودًا )13(.ووفقً ا لالجتاه العام ،متثل النساء في
العشرينيات اجملموعة ذات العدد األكبر من املصابني
بعدوى نقص املناعة املكتسبة.
كما توجد الكثير من حاالت احلمل بني املراهقات
غير املتزوجات ،وطبقً ا إلحصاءات احلمل على املستوى
القومي (في عام  1997مت سن القانون الذي يبيح
اإلجهاض) تبني أن حوالي  %11من عمليات اإلجهاض،
التي تتم في إطار القانون ،قد أجريت لبنات حتت
سن  )14(.18وترتفع نسبة استخدام وسائل منع
عاما،
احلمل بدرجة كبيرة بني الفتيات بني ً 19-15
حيث تستخدم واحدة من كل أربع مراهقات وسيلة
حديثة ملنع احلمل .وفي الوقت احلالي ،تستخدم نحو
جنسيا وسيلة
ثلثي املراهقات الالتي ميارسن نشاطً ا
ً
حديثة .وتُعد وسائل احلقن هي األكثر شيوعًا ،حيث
حاليا نحو نصف البنات الالتي ميارسن
تستخدمها
ً
جنسيا .غير أن أغلبية الشباب إما أنهم لم
نشاطً ا
ً
يستخدموا الواقي الذكري في التفاعل اجلنسي قط،
()11
أو قاموا باستخدامه على نحو متقطع.
ومن املؤكد أنه يجب مواجهة مشكالت الصحة
اإلجنابية للمراهقني في جنوب أفريقيا ،إذا كنا نأمل
أن تتحسن نوعية حياتهم .ويُعد تطوير حساسية
اخلدمات الصحية ،التي يقدمها القطاع العام
أساسيا في اجتاه حتسني نوعية تلك
للمراهقني ،أمرًا
ً
احلياة.
املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة للشباب
يعبِّر الشباب من مختلف األجناس والثقافات ،ومن
بينهم الشباب في جنوب أفريقيا )15(.عن وجهات نظر
متشابهة فيما يخص نوع اخلدمات الصحية التي
يحتاجون إليها .وميكن وصف اخلدمات الصحية بأنها
صديقة للشباب إذا توفر فيها مايلي:
«سياسات وخصائص جتذب الشباب للمنشآت
مريحا ومناس ًبا،
والبرامج الصحية ،وتقدم لهم إطارًا
ً
وتلبي احتياجاتهم وتستطيع االحتفاظ بالعمالء من
()16
الشباب بحيث يقومون باملتابعة والزيارات املتكررة».
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أنشئت املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب في جنوب أفريقيا كي توفر ملديري ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام منظومة
تتسم بالعملية والقدرة على املراقبة الذاتية
والتقييم من اخلارج ،من أجل حتسني جودة اخلدمات
الصحية التي يتلقاها املراهقون على مستوى الرعاية
الصحية األولية ،وتعزيز قدرة القطاع العام على
التجاوب بصورة مناسبة مع االحتياجات الصحية
للمراهقني .وفي ظل هذه املبادرة ،تعمل العيادات
في اجتاه الوصول إلى معايير قومية تؤدي إلى عدة
مستويات متنوعة من االعتماد ،واحلفاظ على هذه
املعايير.
ويتمثل الهدف األساسي للبرنامج في جعل
اخلدمات الصحية متاحة أكثر بالنسبة للمراهقني
وأكثر قبوال ً لديهم ،وإرساء مستويات ومعايير
على املستوى القومي؛ فيما يخص عيادات الرعاية
الصحية للمراهقني في جميع أنحاء البالد ،وبناء
قدرات العاملني في مجال الرعاية الصحية كي
يقدموا خدمات ذات كفاءة مرتفعة .وسوف يتكشف
أحد مؤشرات النجاح بالنسبة للمبادرة القومية من
أجل عيادة صديقة للشباب من خالل تزايد استخدام
املراهقني لعيادات القطاع العام .يهدف العمل مع
مقدمي الرعاية الصحية األولية في عيادات القطاع
العام إلى متكني غالبية شباب جنوب أفريقيا من
احلصول على اخلدمات واملعلومات التي تقدمها
العيادات القريبة من منازلهم .وخالل األعوام القليلة
املاضية ،أقر عدد من املنظمات ،غير احلكومية،
باحلاجة إلى تقدمي خدمات «صديقة» للشباب .وميكن
أيضا اتباع معايير املبادرة.
لهذه اخلدمات ً
أنشئت املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب استنادًا إلى أن مراكز الشباب القائمة بذاتها
قد ال تكون ذات تكلفة معقولة ( )17أو مستدامة .كما
أنه ال ميكن ،على األقل في جنوب أفريقيا  ،إنشاء
كاف منها ألجل تقدمي الرعاية الصحية ألغلبية
عدد ٍ
الشباب.
38

برنامجا منعزالً ،لكنها جزء ال
ال تُعد املبادرة
ً
يتجزأ من برنامج «حب احلياة» ،وهو البرنامج الصحي
األكبر واألكثر إبداعًا في جنوب أفريقيا .يُعتبر
برنامج «حب احلياة» مبثابة مبادرة متعددة األبعاد
تركز على حتسني خدمة الصحة اإلجنابية واجلنسية
بالنسبة للمراهقني في جنوب أفريقيا .ويتمثل
الهدف األساسي للبرنامج في إحداث تغير إيجابي
في سلوك الشباب في جنوب أفريقيا ،من أجل احلد
من احلمل بني املراهقات ،واألمراض التي تنتقل عبر
اجلنس ،مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز .ويدير
برنامج «حب احلياة» احتاد من املنظمات الرائدة في
مجال الصحة اإلجنابية واجلنسية ،وهي وحدة أبحاث
الصحة اإلجنابية ،وجمعية تنظيم األسرة في جنوب
أفريقيا ،ومبادرات الدعوة ،واحتاد نظم الصحة .ولدى
برنامج «حب احلياة» ثالث استراتيجيات أساسية
للتدخل؛ التوعية والتعليم ،والدعم والتواصل
املؤسسي ،واملراقبة والبحث والتقييم.
ولقد تأسست املبادرة عام  ،1999بعد إنشاء
برنامج «حب احلياة» بفترة وجيزة .وو ُ ِضعت املبادئ
االسترشادية األولى للبرنامج في العام نفسه ،وجرى
توزيعها على نطاق واسع على أصحاب املصلحة .وفي
نوفمبر  ،1999متت الدعوة إلى اجتماع على املستوى
القومي بهدف مناقشة فكرة البرنامج ومبادئه
االسترشادية .وجمع هذا اللقاء مديري البرامج
احلكومية اإلقليمية والقومية وصناع السياسات
وممثلي الشباب واملنظمات ،التي تخدم الشباب،
واملنظمات غير احلكومية األساسية في هذا اجملال.
وساعدت املقابلة على تطوير فكرة املبادرة وأهدافها،
وحتديد مبادئها االسترشادية.
وفي يناير  ،2000عُ قد اجتماع جمع منظمات
محلية ودولية تعمل في مجال صحة املراهقني
وتطوير اجلودة واالعتماد ،من أجل توجيه النصح
واملساعدة في تطوير فكرة املبادرة .وقام هذا االجتماع
بتحديد معايير املبادرة ومستوياتها العشرة .وفي
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ظل املساعدة الفنية املقدمة من الزمالء األمريكيني
في مشروع ضمان اجلودة ،قضي فريق جنوب أفريقيا
بقية العام في تعديل وتطوير معايير عملية التقييم
الذاتي ومستوياتها ،وأدوات التقييم اخلارجي ،واملواد
الداعمة األخرى.
ترتكز املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب على مبادئ أساسية معينة يتعني
االسترشاد بها في تطوير جميع البرامج اخلاصة
باملراهقني .أوالً؛ من حق املراهقني احلصول على
وثانيا؛ يجب النظر
خدمة شاملة للصحة اإلجنابية.
ً
لكل مراهق باعتباره فردًا ذا حاجات خاصة ،تتعلق
باملعلومات واخلدمات ،وتتحدد وفقً ا لعوامل بعينها؛
مثل اجلنس ،والثقافة ،وخبرات احلياة ،والظروف
االجتماعية .ثالثًا؛ تُعد اعتبارات النوع مسألة مهمة؛
ألن الالمساواة واالختالفات بني اجلنسني تؤثر على
احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمراهقني،
كما تؤثر على صحتهم وتطورهم .وتعتبر االستجابة
املثلى الحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية لدى
املراهقني هي تلك التي تتم عبر منهج كلي يركز
على رفاهيتهم اجلسدية والعقلية واالجتماعية.
وال تقتصر اإلدارة اجليدة على االستجابة الحتياجات
أيضا تقدمي
صحية بعينها فحسب ،بل تشمل
ً
النصح فيما يخص حتسني احلالة الصحية واحليلولة
دون اعتالل الصحة .وميثل تشجيع مشاركة الشباب
في تخطيط وتطوير وتقييم اخلدمات والبرنامج
الصحية الطريق األفضل لضمان تلبية احتياجات
الشباب بصورة جيدة .كما يُعد الدعم الذي يقدمه
اجملتمع ،وخاصة الوالدان ،شديد األهمية من أجل
استدامة هذه البرامج.
كما تستند املبادرة إلى حقيقة أن املراهقني
لهم احلق في احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية
واجلنسية .وحيث إن املراهقني عادة ما يرون أن هذه
احلقوق غالبا ما تُهمل أو ال ُتترم ،فقد قام منسقو
املبادرة بصياغة وثيقة حتدد تلك احلقوق .وجرى ترويج

هذه الوثيقة بني العاملني في مجال الرعاية الصحية
واملراهقني (مربع )1
مربع  .١حقوق املراهقني فيما يخص الصحة
اإلجنابية واجلنسية لدى املبادرة القومية من أجل
عياده صديقة للشباب

يحق للشاب ،بغض النظر عن العمر أو النوع أو
اجلنس أو الدين أو الثقافة أو املكانة االجتماعية
أو القدرات اجلسمانية والعقلية ،التمتع باحلقوق
األساسية التالية:
• احلق في احلصول على املعلومات الصحية
• احلق في احلصول على مجموعة كاملة من
اخلدمات الصحية بأسعار معقولة
• احلق في االحتفاظ باخلصوصية عند تلقي
خدمة الرعاية الصحية
• احلق في تلقي العالج بصورة حتفظ الكرامة و
االحترام
• احلق في ضمان سرية املعلومات الشخصية
• احلق في احلصول على شرح لعملية العالج التي
سيخوضها الشباب عند احلصول على اخلدمة
الصحية
• احلق في تلقي العالج بواسطة أشخاص م َدربني
ولديهم املعرفة الكافية مبا يقومون به
• احلق في استمرارية اخلدمة
• احلق في معرفة اسم مقدم اخلدمة العالجية
• احلق في التعبير عن الرأي في اخلدمة املق َدمة،
والشكوى حال تلقي خدمات غير مرضية
• احلق في املساواة بني اجلنسني
• احلق في بيئة صحية وآمنة
• احلق في القيام باختيارات حرة ،مبنية على
معلومات ،فيما يخص أمور التعبير واملتعة
وامليول اجلنسية
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وتضم حزمة اخلدمات األساسية التي تقدمها
العيادات الصديقة للشباب ،خاصة عند مستوى
الرعاية الصحية األولية ،اخلدمات املدرجة في مربع .2
ولن يتم تقدمي خدمات بعينها ـ مثل الوالدة( ،خاصة
في احلاالت املعقدة) ،واإلجهاض (خاصة في الثالثة
أشهر الثانية) والتعامل الشامل مع حاالت العنف
واالعتداء اجلنسي ،في مستوى الرعاية الصحية
األولية؛ غير أن عيادات املبادرة سوف يكون لها مبادئ
استرشادية وبروتوكوالت تعمل كمرجعية.
املستويات واملعايير
تهدف املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب إلى وضع مستوى معياري جلودة اخلدمات
الصديقة للشباب في جنوب أفريقيا ،ومن ثم ،يكون
باستطاعة أية عيادة ،تزعم أنها صديقة للشباب،
بغض النظر عن املكان الذي تقع فيه ،تقدمي مستوى
مقبول من الرعاية الصحية للشباب .وجري حتديد
عشرة معايير يجب توفرها في العيادات الصديقة
للشباب( .مربع  )3وترتكز هذه املعايير على املبادئ
العامة التي تتأسس عليها اخلدمة اجليدة للعيادة،
وسمات اخلدمات الصديقة للشباب ،وفقً ا لرؤية
املراهقني أنفسهم.
عبرت هذه املعايير عن مستوى الرعاية الصحية
املثالي الذي ينبغي الوصول إليه .وقد جرى تفصيل
كل معيار من هذه املعايير بواسطة سلسلة من
الشروط الالزمة لتحقيقه )18(.فعلى سبيل املثال ،لدى
املعيار اخلاص باإلدارة شروط ترتبط مبساندة العاملني،
وت َ َوفر اإلشراف ،واالحتفاظ بنظم لتسجيل املعلومات
اخلاصة بالعميل ،وت َ ّوفر خطة ،محددة بدقة ،فيما
يخص اخلدمات التي تقدمها العيادة ،وجمع البيانات
بغرض حتديد احتياجات املراهقني فيما يخص الرعاية
الصحية ،وت َ َوفر النظم التي تضمن مشاركة املراهق
واجملتمع في التخطيط للخدمة وتقدميها.
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مربع  .2حزمة اخلدمات األساسية التي تقدمها
املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة للشباب

•
•

•

•
•
•

•
•

توفير املعلومات والتعليم واالستشارات حول
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
توفير املعلومات واالستشارات حول العنف
واالعتداء اجلنسي واملشكالت العقلية ،واإلحالة
إلى اجلهة املناسبة
تقدمي املعلومات البناءة واالستشارات ،وتوفير
الوسائل؛ مبا فيها وسائل منع احلمل التي تؤخذ
عن طريق الفم ،ووسائل منع احلمل في احلاالت
الطارئة ،والوسائل التي تؤخذ عن طريق احلقن،
والواقي الذكري.
اختبارات واستشارات احلمل ورعاية ما قبل وما
بعد الوالدة
االستشارات السابقة والتالية لإلجهاض
واإلحالة املناسبة فيما يخص هذا األمر
إتاحة املعلومات حول األمراض التي تنتقل عن
طريق اجلنس ،مبا في ذلك استراتيجيات الوقاية
املزدوجة.
التعامل مع األعراض فيما يخص األمراض التي
تنتقل عن طريق اجلنيس
تقدمي املعلومات حول مرض نقص املناعة
املكتسبة واستشارة ما قبل وما بعد االختبار،
واإلحالة املناسبة واالختبار الطوعي في حالة
عدم ت َ َوفر اخلدمات

وقد جرى تطوير معايير املبادرة القومية من
أجل عيادة صديقة للشباب وكذلك حزمة اخلدمات
األساسية اخلاصة بها على نحو يؤدي إلى متكني ،حتى
متاما ،من حتقيق
العيادات الواقعة في مناطق ريفية ً
مستوى ما من االعتماد في ظل احلد األدنى من املوارد.
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خطط التطبيق
يجري تطبيق املبادرة القومية من أجل عيادة
صديقة للشباب على أربع مراحل .تضمنت مرحلة
الفكرة حتديد االحتياجات واملشكالت ،ووضع مبادئ
استرشادية للبرنامج ،والترويج للمبادرة .ووضعت
مرحلة التخطيط أهداف البرنامج وأنشطته
وجداوله الزمنية ،وحددت مناطق جتربة املبادرة،
وأسست واختبرت وسائل التقييم .وتتضمن مرحلة
االعتماد وسائل التقييم والتطوير الذاتي للعيادة،
كي يجري اتباعها بوساطة من يقومون بالتقييم
من اخلارج ،وهو ما سيتم عندما تشعر العيادات أنها
مستعدة للمراقبة من اخلارج .وفي املرحلة األخيرة،
سوف تقوم املبادرة مبراقبة املستويات في العيادات
التي مت اعتمادها ،وتقييم البرنامج وتضمني الدروس
املستفادة في التخطيط من أجل نشرها على
املستوى القومي.
متثل مرحلة اعتماد العيادة جوهر برنامج املبادرة،
وقد صيغت املراحل األربع كوسيلة لتحقيقها.
وتتمثل اخلطوة األولى في التقييم الذاتي للعيادة،
الذي يقوم به فريق عمل يتضمن جميع قطاعات
العاملني ،مبا في ذلك العمالة غير املهنية .ومت وضع
أداة للتقييم الذاتي من أجل مساعدة العاملني
على قياس األداء العملي للعيادة مقارنة باملستويات
()18
واملعايير الواردة في املبادرة.
وتتمثل اخلطوة الثانية في عملية تطوير العيادة
بناء على النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل
التقييم الذاتي .وسوف يجري تسهيل خطوات
التقييم الذاتي وحتسني اجلودة بواسطة منسقي
كل هؤالء جز ًءا
مشروع املبادرة القومية .وسوف يُش ِ
من الفريق الذي يتم في البداية تدريبه واإلشراف
عليه من جانب وحدة أبحاث الصحة اإلجنابية ،في
ظل خطة لتسليم عملية تنسيق املبادرة إلى فرق
اإلدارة الصحية احلكومية عند مستويات املقاطعات
واألحياء.

مربع  .3املستويات العشرة للمبادرة القومية من
أجل عيادة صديقة للشباب

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

توجد نظم اإلدارة من أجل مساندة عملية توفير
حزمة اخلدمات األساسية الالزمة للخدمات
صديقة املراهقة على مستوى من الكفاءة .
توجد لدى العيادات سياسات وعمليات تدعم
حقوق املراهقني.
خدمات الرعاية الصحية للمراهقني متاحة
ويسهل الوصول إليها.
لدى العيادة بيئة مادية تسهل تقدمي خدمات
صحية صديقة للشباب.
تتوفر لدى العيادة األدوية واملواد واملعدات الالزمة
لتقدمي حزمة اخلدمات األساسية املطلوبة
للخدمات الصحية صديقة املراهقة.
يتوفر التعليم واملعلومات واالستشارات بصورة
متناسبة مع حزمة اخلدمات األساسية.
تتوفر أنظمة تدريب العاملني كي يقدموا
خدمات صديقة للشباب ذات كفاءة.
وجسمانيا
نفسيا
تشخيصا
يتلقى املراهقون
ً
ً
ً
دقيقً ا.
يتلقى املراهقون رعاية فردية ترتكز على املبادئ
االسترشادية والبروتوكوالت املتعلقة باملستوى
املعياري إلدارة احلالة.
تقدم العيادة رعاية مستمرة للمراهقني.

اخلطوة الثالثة؛ هي تقييم العيادة من اخلارج
بنا ًء على مستويات املبادرة العشرة جميعها.
وتطالب العيادات بتقييم من اخلارج بعدما يتحسن
أداؤها .وسوف تُستخ َدم أدوات معيارية ،ذات مؤشرات
موضوعية ،في قياس مدى التزام العيادة مبستويات
املبادرة ومعاييرها .ويتألف التقييم من اخلارج من
سبعة مجاالت مختلفة؛ هي مراجعة الوثيقة،
وإجراء مقابالت مع إدارة العيادة والعاملني بها،
من الكادر الطبي والعاملني من غير الكادر الطبي،
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وتقييم اخملزون لدى العيادة ومحيطها املباشر،
ومقابالت اخلروج للعمالء من املراهقني ،واملالحظات
حول التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة .وفي بعض
احلاالت ،عندما يكون من غير املستطاع مالحظة
التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة ،سوف يُستخ َدم
العميل الصوري ،أو الغامض.
وتتمثل اخلطوة الرابعة في تقدمي جائزة في شكل
جنوم للعيادات املتميزة بناء على نتائج التقييم
اخلارجي .وسوف تتلقى العيادة جائزة برونزية إذا مت
الوفاء بـ  % 59-30من املعايير ،وجائزة فضية حال
تلبية  %90-60من املعايير ،وذهبية حال الوفاء بأكثر
من  %90من املعايير .وقد أق ُت ِرح أن يكون االعتماد
لفترة عامني ومينحه جهاز قومي لالعتماد.
وقد أ ُ ِعدت ثالث مطبوعات للتيسير ،إضافة إلى
كتيب للتقييم الذاتي .تختص إحدى هذه املطبوعات
باإلجراءات والبروتوكوالت اإلكلينيكية ،التي تناسب
مشكالت الصحة اإلجنابية للمراهقني )19(،واألخرى
تتضمن إيضاحات ِق َيمية جلميع العاملني في العيادة
ممن يقومون بتقدمي اخلدمة( )20وثالثة تعد مبثابة دليل
يتضمن املزيد حول صحة املراهقني ،إلى جانب
البرنامج واملواد واملوارد املتاحة في البالد ،بغرض
حتسني اجلودة( )21وسوف تُق َدم جميع هذه املطبوعات
إلى العاملني في العيادة بواسطة منسقي املبادرة
القومية من أجل عيادة صديقة للشباب.
جتربة املبادرة الوطنية من أجل عيادة صديقة
للشباب
أُختيرت عشر عيادات في مناطق ريفية ومناطق
محيطة باملناطق احلضرية في أربع مقاطعات؛ هي
اإلقليم الشمالي ومبوماالجنا وكوازولو ناتال وغرب
الكيب ،كي ُترَب فيها املبادرة بحلول منتصف
عام  .2000وكانت هذه العيادات جميعها عيادات
حكومية تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية.
وكان معظمها يحظى ،بشكل ،أو بآخر ،من أشكال
الدعم اخلارجي عبر املبادرات املوجودة بالفعل .وكان
ست من هذه العيادات يقع في أحياء تتميز بأن احتاد
42

دعما لفريق اإلدارة الصحية
نظم الصحة بها يقدم ً
في احلي ،من أجل حتسني نوعية اخلدمات املق َدمة.
لكن أيًا منها لم تكن به خدمات صحية خاصة
سستا
للمراهقني .وكانت عيادتان من العشر قد أ ُ ِ
بواسطة جميعة تنظيم األسرة في جنوب أفريقيا،
باعتبارهما مركزين «صديقني للشاب» داخل العيادات
احلكومية .وقد أنشئت إحداهما كعيادة «صديقة
للشباب» داخل العيادة احلكومية في ظل دعم من
وحدة تطوير نظم الصحة .والثانية عيادة حكومية
ال تتلقى أي دعم خارجي من املنظمات غير احلكومية.
وفي الفترة بني سبتمبر وأكتوبر ،أجريت التقييمات
جميعا،
األساسية بالنسبة إلى العيادات العشر
ً
واس ُتخدمت في اختبار كيفية إجراء مسح منوذجي
للتقييم اخلارجي .وحدث ذلك على مدى يوم واحد
في كل عيادة بواسطة فريق يشمل على األقل أربعة
أشخاص .وتألفت طرق التقييم من مراجعة وثيقة
العيادة ،واملقابالت مع مديري العيادة ومقدمي خدمة
الرعاية الصحية والعاملني غير املهنيني ،واملالحظات
حول التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة ،ومقابالت
اخلروج مع العمالء من املراهقني.
وكشفت التقييمات األساسية أن جميع العيادات
بدأت في إجراء تغييرات وحتسني جودة اخلدمة بعد
تطبيق املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب بفترة قصيرة ،وحتى أسابيع قليلة من إجراء
التقييمات األساسية .بل إن اثنتني من العيادات قامتا
بتحديد نواة من الشباب عملوا معهم على إنشاء
جلان صحية مبتدئة .وكانت بعض العيادات قد بدأت
في طرح املبادرة على أصحاب املصلحة في اجلماعة
احمللية ،وذلك من خالل املنتديات والبرامج احلوارية
اإلذاعية داخل اجلماعة احمللية.
كما أظهرت التقييمات األساسية أن هناك الكثير
من العمل كان يتعني القيام به ملساعدة العيادات في
التوصل إلى مستوى لالعتماد .ذلك أن عيادتني فقط
من العيادات التجريبية ،وهما اللتان كانتا تديرهما
جميعة تنظيم األسرة في جنوب أفريقيا ،احتفظتا
بسجالت حول العمر والنوع وسبب حضور املراهق
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للعيادة .وفي ظل عدم ت َ َوفر هذه املعلومات في
العيادات الثماني األخرى ،لم يكن باستطاعة فريق
العمل احلصول على البيانات األساسية حول مستوى
حضور املراهق واألسباب األساسية حلضوره.
ولقد توفر لدى جميع العيادات املواد املتعلقة
باملعلومات والتعليم واالتصال فيما يخص عدد من األمور
في شكل ملصقات ومنشورات وخرائط (جدول  ،)1لكن
ثالثة فقط من مقدمي اخلدمة السبعة الذين جرت
مالحظتهم استخدموا هذه املواد خالل االستشارات
التي جرت مالحظتها .وكان الواقي الذكري متوفرًا

في جميع العيادات .وفي معظم العيادات ( ،)%90كان
موجودًا في أماكن يسهل فيها احلصول عليه من دون
استشارة مقدم اخلدمة .غير أنه في معظم العيادات
متاما في
كان متا ًحا في أماكن جلية ومكشوفة ً
منطقة االنتظار.
كان الواقي الذكري ووسائل منع احلمل التي تؤخد
عن طريقي الفم واحلقن متوفرين في جميع العيادات،
وكان هناك مخزون من هذه الوسائل وقت التقييم.
بينما لم يتوفر الواقي النسائي في أية عيادة .وبالرغم
من أن املبادئ االسترشادية للتعامل مع األعراض

جدول  1مراجعة الوثائق وموجودات العيادة لدى العيادات التجريبية العدد =10

مراجعة الوثيقة
هل لدى العيادة بروتوكول ومبادئ استرشادية للسيطرة على العدوى؟
هل لدى العيادة مبادئ استراشادية للتعامل مع أعراض األمراض التي تنتقل باجلنس؟
هل لدي العيادة مبادئ استرشادية بشأن توفير الرعاية والتعامل مع العنف اجلنسي؟
هل لدى العيادة مبادئ استرشادية حول استشارة ما قبل االختبار ملرض نقص املناعة املكتسبة؟
موجودات العيادة
هل يوجد الواقي الذكري في مكان حيث ميكن احلصول عليه دون استشارة مقدم اخلدمة؟
هل يحدث التسجيل في مكان وبطريقة ال تسمح لآلخرين بسماع ما يقوله العميل دون أن
يدري؟
هل وسائل منع احلمل التالية متاحة ويوجد مخزون منها؟
الوسائل التي تؤخد عن طريق الفم (مركبة وبروجستوجني فقط)الوسائل التي تؤخد عن طريق احلقنالواقي الذكريالواقي النسائيهل هناك أي مواد تتعلق باملعلومات والتعليم واالتصال حول؟
وسائل منع احلمل الطارئةالواقي الذكريالوقاية من نقص املناعة املكتسبة واألمراض التي تنتقل عن طريق اجلنساحلملاالغتصاب والعنف اجلنسيضغوط األقرانقضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -الصحة اإلجنابية للشباب  -العدد ( )18نوفمبر 2014
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جدول  2مقابالت اخلروج للمراهقني (العدد=)11

أجابوا بنعم

سبب مجيئك للعيادة اليوم
احلصول على معلومات حول وسائل منع احلمل أو تلقي الوسيلةاألمراض التي تنتقل عن طريق اجلنساستشارة واختبار مرض نقص املناعة املكتسبة-أمر ال يتعلق بشئون الصحة اإلجنابية واجلنسية

7
1
1
2

هل كان األفراد الذين تعاملت معهم مهذبني؟

11

هل تعاملوا معك باحترام؟

11

هل حدث من قبل أن جتاهلوك أو حرموك من اخلدمة في هذه العيادة؟

3

هل حتدث معك مقدم اخلدمة في
األمراض التي تنتقل عن طريق اجلنسمرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدزوسائل منع احلملاحلماية املزدوجة-وسائل منع احلمل الطارئة

2
3
2
2
0

املتعلقة باألمراض ،التي تنتقل عن طريق اجلنس،
واالستشارة املسبقة ما قبل االختبار حول مرض
نقص املناعة املكتسبة ،كانوا متاحني في جميع
العيادات ،فإن الكثير من العيادات لم تتوفر لديها
مبادئ استرشادية مكتوبة حول وسائل منع احلمل
والوقاية من العدوى والتعامل مع املشكالت األخرى
املرتبطة بذلك مثل العنف اجلنسي.
استنادًا إلى مقابالت اخلروج (جدول  )2واملقابالت
مع مقدم اخلدمة (جدول ،)3بدا أن الكثير من املمرضات
كن يحتجن إلى تدريب حول وسائل منع احلمل الطارئة
واحلماية املزدوجة وقانون اإلنهاء االختياري للحمل.
وبلغ إجمالي عدد من أجريت مقابالت معهم  24من
العاملني .واستطاع نصف هؤالء فقط حتديد نوعني
من نظم األدوية ،التي ميكن استخدامها كوسائل
طارئة ملنع احلمل ،بشكل صحيح .وكان ثلثي عدد
املمرضات فقط يعلمن أن وسائل منع احلمل الطارئة
ينبغي تناولها في غضون  72ساعة من التفاعل
اجلنسي .وكانت القوانني احلالية واملبادئ االسترشادية
44

حول من يحق له إنهاء احلمل من األمور األخرى التي
كان لديهن معلومات خاطئة بشأنها .وكان نحو %40
منهن ال يعلمن أنه كي جتري شابة عملية إجهاض ،ال
يتطلب األمر سوى موافقتها وحدها على ذلك .وكان
باستطاعة معظم املمرضات ذكر أسماء األدوية التي
يجب إعطاؤها المراة تعاني من اإلفرازات املهبلية،
لكن فحوى الرسائل التعليمية الصحية التي تُقدم
مع عالج األعراض تباينت (جدول  .)3وأشارت جميع
قطاعات العاملني ممن أجريت مقابالت معهم إلى
حاجتهم إلى اإلرشاد حول اخلدمات صديقة املراهقة
واحلصول على توضيح بشأن القيم.
بدا أن عدد املالحظات اخلاصة بالتفاعل بني العميل
ومقدم اخلدمة ومقابالت اخلروج التي ُترى مع العميل
قليال ً للغاية ،نظرًا لقلة عدد املراهقني الذين توجهوا
إلى العيادة في يوم التقييم .ذلك أنه بلغ إجمالي
االستشارات ،من جانب مقدمي اخلدمة إلى العميل،
التي جرت مالحظتها سبع استشارات ،وقد حدثت
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جدول  3مقابالت مع مقدمي اخلدمة (العدد=)24

غير
إجابة
صحيحة صحيحة

ال يعلم

هل اخلدمات متاحة للمراهقني حتت  14سنة (نعم)*

19

4

1

هل يحتاج املراهق إلى موافقة أحد الوالدين قبل احلصول على أي خدمة
(ال)*

19

5

0

ما هي األدوية التي سوف تعطيها ملراهقة تعاني اإلفرازات املهبلية؟

17

2

5

بعد تقدمي األدوية اخلاصة باألمراض التي تنتقل عن طريق اجلنس ،ما
املعلومات اإلضافية التي تقدمها للمراهق:
االلتزام بنظام الدواءإخطار الشريكاستخدام الواقياالمتناع عن املمارسةاإلخالصما األمور األساسية التي يتعني على الشباب القلق بشأنها بعدما
جنسيا؟
يصبحون نشطني
ً
خطر احلمل غير املرغوب فيه-خطر األمراض التي تنتقل عن طريق اجلنس ,ونقص املناعة املكتسبة

9
18
20
9
9

12
3
1
12
12

3
3
3
3
3

19
17

4
6

1
1

صف على األقل نظامني لألدوية ميكنك أن تنصح بهما مراهقً ا جاء إليك
يطلب وسيلة طارئة ملنع احلمل.

13

11

0

بعد قيام املراهق بلقاء جنسي غير آمن ،ما الفترة التي يجب عليه في
خاللها اجملئ إليك من أجل احلصول على وسيلة منع احلمل الطارئة؟ (72
ساعة)*

15

7

2

من الذي يجب أن يوافق على إجراء مراهقة عمرها  13سنة لعملية
إجهاض؟ (املراهقة نفسها فقط)*

13

9

2

عالمة * تشير إلى اإلجابة الصحيحة

في أربع عيادات من العيادات العشر .وكان هناك 11
مقابلة للخروج أجريت مع العمالء (وجميعهن بنات)
في ست عيادات مختلفة.
وكان العمر األساسي للبنات الالتي مت إجراء
مقابالت اخلروج معهن  ،2,8 -+18,5وكانت سنوات
الدراسة التي جرى االنتهاء منها وقت إجراء املقابلة
 1,8 -+9,6سنة .وقلن جميعهن إن العاملني في

العيادة عاملوهن باحترام (جدول  )2وقالت ثالث منهن
إنه جرى صرفهن من العيادة في مناسبة سابقة.
وكانت أغلبية من أُجريت معهن مقابالت قد جئن
إلى العيادة من أجل أمور تتعلق بالصحة اإلجنابية أو
اجلنسية .وبينما جاءت األغلبية إلى العيادة بغرض
احلصول على وسائل منع احلمل ،قال عدد قليل منهن
إنهن تلقني معلومات حول وسائل منع احلمل ،أو
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وسائل منع احلمل الطارئة ،أو األمراض التي تنتقل عن
طريق اجلنس ،أو مرض نقص املناعة املكتسبة/اإليدز،
أو احلماية املزدوجة .وباملثل ،فيما يخص مالحظات
التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة ،قدم أربعة
فقط من السبعة الذين جرت مالحظتهم معلومات
للعميل حول ممارسات اجلنس اآلمن والوقاية من
األمراض التي تنتقل عن طريق اجلنس ومرض نقص
املناعة املكتسبة.
وقد اعتمدت مقابالت اخلروج مع املراهق واملالحظات
عن التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة ،بصورة كلية،
على عدد املراهقني الذين جاءوا إلى العيادة في يوم
التقييم األساسي ،وهو ما اتضح أنه ميثل إشكالية
بالنظر إلى أن عددًا قليال ً من الشباب قد وفدوا للعيادة
في ذلك اليوم ،وهو ما يجعل من الصعب التوصل
إلى نتائج .وبينما وفرت املالحظات حول االستشارات،
من جانب مقدم اخلدمة للعميل ،مؤشرات حول هذه
التفاعالت ،لم تكن هناك وسيلة ملعرفة كيف ميكن
ملقدم اخلدمة التعامل مع املشكالت األخرى ،خاصة
احلساسة واملعقدة منها .وفي محاولة الحقة لتحديد
كفاءة مقدم اخلدمة ومهاراته واعتناقه للمبادئ
األساسية للمبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
للشباب ،يقوم فريق املبادرة بوضع سيناريوهات
تستخدم احملاكاة بواسطة مساعدين من اخلارج أو
العميل الغامض .ولعل أحد القيود األخرى التي تعوق
التقييم من اخلارج هو أنه قد ال يقدم معلومات حول
مدى انخراط املراهقني في أنشطة العيادة .ذلك أن
املراهق الذي يأتي إلى العيادة في يوم ما قد ال تتوفر
لديه رؤية حول جهود العيادة لتقدمي خدمات صديقة
للشباب .وفي التقييمات املستقبلية ،يجب أن
يكون لدى فرق العمل ممثل عن الشباب أو املراهقني،
وشخص لديه خبرة إكلينيكية وممثل حكومي عن
احلي أو املقاطعة أو املستوى القومي.
خامتة
تتضمن التحديات األساسية التي تواجهها
املبادرة من أجل عيادة صديقة للشباب إقامة نظام
46

مستدام وميكن احلفاظ عليه ،بواسطة النظم
الصحية في احلي أو املقاطعة ،في ظل احلد األدنى
من املوارد .وهناك حت ٍد آخر يتعلق بكيفية اإلبقاء
على الدافعية واالهتمام لدى مقدمي خدمة الرعاية
الصحية فيما يخص تطبيق املبادرة ،وذلك في ضوء
وجود عدد كبير من برامج الرعاية الصحية األولية؛
مثل اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة والتطعيم
ومكافحة مرض السل .وعلى الرغم من أن املبادرة
تركز على املراهقني ،فإنها سوف تساهم في حتسني
جودة الرعاية الصحية على جميع األصعدة .لذلك
دعما للمبادرات األخرى .ولعله من األمور
فهي متثل ً
املشجعة مالحظة أن العيادات واألحياء واملقاطعات
األخرى قد بدأت بالفعل في املطالبة بإدخال املبادرة
ضمن أنشطتها ،وهو ما يدل على إقرارهم بأهمية
التركيز على املراهقني.
تتضمن خطط  2001سلسلة من اللقاءات
على مستوى املقاطعات ،من أجل الترويج للمبادرة،
ومحاولة ضمان التزام جميع أصحاب املصلحة بها.
وسوف يتم حتديد  30عيادة جتريبية جديدة ،على األقل،
من أجل اتخاذ قرار حول املدة التي حتتاج إليها العيادة
كي حتقق االعتماد ،وكذلك مستوى التسهيالت
والدعم الذي حتتاج إليه العيادات .وسوف جتري مراقبة
العملية عن قرب .كما أنه سوف توضع عملية صارمة
للتقييم بواسطة وحدة أبحاث الصحة اإلجنابية في
عشر عيادات على األقل .وسوف تطبق املبادرة القومية
من أجل عيادة صديقة للشباب جن ًبا إلى جنب مع
برامج «حب احلياة» األخرى؛ على سبيل املثال ،التعلم
من األقران و توعية اجلماعة احمللية ،كي تصبح خدمات
العيادة وبرامج التوعية أكثر قوة .
ال يُعتبر تقدمي خدمات إكلينيكية جيدة احلل
الوحيد .ذلك أن العيادة التي ستحصل على جائزة
النجمة الذهبية سوف حتظى بشراكات قوية من
املنظمات التي تخدم الشباب داخل اجلماعة احمللية،
جنبا إلى جنب مع حصولها على خدمات عالية
اجلودة .يشدد برنامج املبادرة القومية من أجل عيادة
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صديقة للشباب على أهمية الشراكات بني املنظمات
املوجودة في اجلماعة احمللية من أجل التواصل مع
الشباب .ذلك أن هناك حدودًا للتوعية التي ميكن أن
نتوقعها من جانب مقدمي خدمة الرعاية الصحية
حال انشغالهم بتقدمي اخلدمة داخل عياداتهم.

شكر وتقدير
تتلقى املبادرة القومية من أجل عيادة صديقة
ماليا من اإلدارة الوطنية للصحة في
دعما
للشباب ً
ً
جنوب أفريقيا ومؤسسة عائلة هنري ج قيصر .نود
أن نشكر فريق العمل في املبادرة :صوفيا الدا ومرمي
ماجنوتشي ونوكيوثيوال مفاكو ،على عملهم الدءوب
وتفانيهم .نود توجيه شكر خاص للدكتورة ديانا

سيليمبيري والسيدة جوان أشتون ،من مشروع ضمان
اجلودة ،على الدعم الفني الذي قدماه إلى املبادرة .كما
نشكر املنظمات الشريكة للمبادرة ،وهي جمعية
تنظيم األسرة في جنوب أفريقيا واحتاد نظم الصحة.
إننا ممتنون إلدارات الصحة الوطنية والقومية ،والفرق
الصحية على مستوى األحياء والعيادات التجريبية
للمبادرة على الدعم الذي قدموه لها.
للمراسلة
الدكتور كيم ديكسون  -تيتي ،وحدة البحوث
الصحة اإلجنابية ،مستشفى كريس هاني باراغوانث،
صندوق بريد برتشام  ،2013سويتو ،جنوب أفريقيا.
البريد اإللكترونيkimdt@acenet.co.za :
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