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سبل الوصول إلى خدمات التنظيم اآلمن للدورة الشهرية في
تعزيز ُ
بنجالديش

بقلم :رينا ياسمني،أ أوبايدور روب،ب إسمت آرا ِهنا،ج تَباش رَجنان داس،د فريد الدين أحمد

هـ

أ .كبيرة مديري اخلدمات ،منظمة «ماري ستوبس بنجالديش»  ،Marie Stopes Bangladeshداكا ،بنجالديش.
للمراسلةreena@mariestopesbd.org :
ب .املدير القطري ،مجلس اإلسكان ،مكتب بنجالديش القطري ،داكا ،بنجالديش.
ج .مديرة البرنامج ،مجلس اإلسكان ،مكتب بنجالديش القطري ،داكا ،بنجالديش.
د .نائب املدير ،صحة األم والطفل ،اإلدارة العامة لتنظيم األسرة ،داكا ،بنجالديش.
هـ .مساعد مدير اخلدمات ،اإلدارة العامة لتنظيم األسرة ،داكا ،بنجالديش.

ترجمة :أمل الترزي

موجز املقال :رغم توفر خدمات تنظيم الدورة الشهرية على نطاق واسع ،تلجأ النساء في كثير من األحيان إلى
تقصي سبل
مجموعة متنوعة من العقاقير حلث اإلجهاض؛ لذا فإن احلكومة البنجالدشية تدعم اآلن محاوالت ِّ
تقدمي اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة الشهرية في القطاع العام .وقد بحثت هذه الدراسة في مدى قبول تقدمي
اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة الشهرية في عيادات القطاع العام القائمة في مناطق احلضر والريف ،والعيادات
القائمة في احلضر التي تديرها منظمة «ماري ستوبس»  - Marie Stopesوهي منظمة غير حكومية.
ومن بني النساء البالغ عددهن  2,976امرأة ،والالتي حصلن على خدمات تنظيم الدورة الشهرية في أثناء فترة
الدراسة التي استغرقت ثمانية أشهر ،حضر  %68منهن مراكز رعاية األمومة والطفولة وعيادات «ماري ستوبس»
 Marie Stopesفي مناطق احلضر ،في حني ذهب  %32منهن إلى املرافق الريفية العامة التابعة ملركز االحتاد
للصحة ورعاية األسرة .وقُدِّم للنساء كال من األسلوبني  -الطبي والشفط اليدوي  -لتنظيم الدورة الشهرية؛
حيث اختارت  1,875امرأة ( )%63األسلوب الطبي ،واختارت  1,101امرأة ( )%37أسلوب الشفط اليدوي .وكانت
نسبة النساء الالتي حضرن مراكز رعاية األمومة والطفولة ،وكن على علم بوجود اخلدمات الطبية لتنظيم
الدورة الشهرية قبل تلقي اخلدمة ،حوالي %7.1؛ فيما كانت نسبة النساء الالتي حضرن عيادات «ماري ستوبس»
 Marie Stopesوكن على علم بوجود هذه اخلدمات  ،%11.9وذلك مقارن ًة بنسبة أعلى كثيرًا ( )%43من النساء
في املرافق الريفية .وعلى وجه العموم ،كانت نسبة النساء الالتي استعملن اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة
مرضيا ج ًدا  .%34.2ومن بني %3.9
مرضيا  ،%61.4فيما كانت نسبة من وجدنه أسلوبًا
الشهرية ،ووجدنه أسلوبًا
ً
ً
مرضيا ،كانت غالبيتهن قد حصلن على اخلدمات في مرافق ريفية.
من النساء الالتي لم يجدن األسلوب
ً
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الكلمــات الدالــة :تنظيــم الــدورة الشــهرية ،واإلجهــاض الطبــي ،والشــفط اليــدوي ،ومراكــز رعايــة األمومــة
والطفولــة ،وعيــادات «مــاري ســتوبس»  ،Marie Stopesومراكــز االحتــاد للصحــة ورعايــة األســرة ،وبنجالديــش.
علــى الرغــم مــن أن مســتوى اســتخدام وســائل
نســبيا ،فــإن بنجالديــش ال
منــع احلمــل مرتفــع
ً
عاليــا يشــير إلــى توقــف
تــزال تشــهد معــدال ً ً
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يتعــرض عــدد كبيــر مــن النســاء حلــاالت احلمــل
غيــر املرغــوب فيــه ،ويلجــأن إلــى أســاليب مختلفــة
للتخلــص منــه وجتنــب عــبء والدة أطفــال غيــر
مخطــط لهــم .وفي أواخــر الســبعينيات مــن القرن
املاضــي ،اعتمــدت احلكومــة البنجالدشــية تقــدمي
خدمــات لتنظيــم الــدورة الشــهرية ،باعتبارهــا
مرحليــا لضمــان عــدم حــدوث حــاالت
«أســلوبًا
ً
حمــل» للنســاء املعرضــات خملاطــر احلمــل ،بصــرف
النظــر عمــا إذا كانــت املــرأة حامــا ً بالفعــل.
ويرتبــط تنظيــم الــدورة الشــهرية فــي بنجالديــش
باســتعمال أســلوب الشــفط اليــدوي ،حلــاالت
احلمــل التــي تبلــغ مــدة أقصاهــا عشــرة أســابيع
(يُســمح للعاملــن فــي خدمــة اإلســعاف تقــدمي
اخلدمــة ملــدة حمــل أقصاهــا ثمانيــة أســابيع)،
وذلــك بعــد آخــر دورة شــهرية عاديــة 3.وتتوفــر
اخلدمــة اآلن علــى مســتوى البــاد ،فــي أكثــر مــن
 5,000مرفــق صحــي؛ ويقدمهــا فــي املقــام األول
الــزوار القائمــون علــى رعايــة األســرة ،مبراكــز االحتــاد
للصحــة ورعايــة األســرة ،ومجمعــات «أوبازيــا»
للصحــة  ،Upazila Health Complexesومراكــز
رعايــة األمومــة والطفولــة.
وتُظهــر أحــدث التقديــرات أن مــا يقــارب مــن
 650,000حالــة إجهــاض متعمــد قــد أُجريــت فــي
عــام  2010فــي بنجالديــش ،باإلضافــة إلــى عــدد
 650,000امــرأة ممــن حصلــن علــى خدمــة تنظيــم
الــدورة الشــهرية فــي مرافــق صحيــة على مســتوى
البــاد 4.ونظــرًا ملــا يرتبــط باإلجهــاض مــن توصيــم
للمــرأة ،وشــعورها باخلــزي ،وخــوف مــن إدانــة اجملتمــع
لهــا ،فإنهــا تلجــأ فــي أحيــان كثيــرة إلــى إجــراءات
غيــر فعالــة ،ومضــرة ،ومهــددة للحيــاة 5 .لــذا فــإن
وجــود شــبكة ســرية مــن مقدمــي خدمــات تنظيــم
الــدورة الشــهرية ،غيــر اخلاضعــن ألي رقابــة،
يشــكل تهديــ ًدا كبيــرًا علــى الصحــة العامــة،
حيــث إن األســاليب املســتخدمة غال ًبــا مــا تكــون
غيــر فعالــة وغيــر آمنــة مــن الناحيــة الطبيــة.

وقــد قــام حتليــل للوضــع ،أُجــري فــي عــام ،2004
بتوثيــق واضــح ملــدى القصــور فــي ســبل وصــول
املــرأة الريفيــة إلــى خدمــات التنظيــم اآلمــن للدورة
الشــهرية 6.كمــا أدى عــدم تدريــب أعــداد كافيــة
مــن مقدمــي خدمــات تنظيــم الــدورة الشــهرية
إلــى تقليــل ســبل الوصــول إلــى خدمــات التنظيــم
اآلمــن للــدورة الشــهرية فــي الســنوات األخيــرة.
وأشــارت دراســة متعمقــة ،أُجريــت فــي عــام 2011
عــن اإلجهــاض املتعمــد فــي املناطــق الريفيــة فــي
بنجالديــش ،إلــى أن هــذه احلواجــز ال تــزال قائمــة؛
ممــا يجبــر النســاء الفقيــرات علــى اللجــوء إلــى
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بالقطــاع غيــر
7
الرســمي ،ويشــمل ذلــك خدمــة اإلجهــاض.
وخ ُلــص اســتعراض الكتابــات الســابقة 8،حــول أثــر
تنظيــم الــدورة الشــهرية علــى الصحــة اإلجنابيــة
للمــرأة فــي بنجالديــش فــي  ،1998إلــى أن العديــد
مــن النســاء الالتــي خشــن مــن أن يكــن حوامــل
ولكــن لــم يرغــن فــي عمــل أي إجــراء إلنهــاء
احلمــل ،قــد فضلــن اللجــوء إلــى تعاطــي العقاقيــر
مــن الصيدليــات لتحفيــز الــدورة الشــهرية.
وكشــف تقييــم ســريع ،أجرتــه منظمــة «مــاري
ســتوبس بنجالديــش» Marie Stopes Bangladesh
فــي عــام  2009وشــمل  62صيدليــة ،أن %51
مــن بائعــي الــدواء كانــوا علــى درايــة بعقاقيــر
مختلفــة تُســتعمل لتحفيــز اإلجهــاض ،وكان %30
مــن الصيدليــات واملتاجــر التــي بهــا قســم لبيــع
الــدواء تبيــع هــذه العقاقيــر للنســاء 9.وأدى الطلــب
علــى أســلوب فعــال لتنظيــم الــدورة الشــهرية،
يضمــن اخلصوصيــة والســرية ،إلــى الدعــوة لتوفيــر
«ميفبريســتون»  mifepristoneو»ميزوبوســتول»
 misoprostolفــي القطــاع العــام ،مــن أجــل تقــدمي
خدمــة تنظيــم الــدورة الشــهرية بطريقــة ال
تســتدعي التدخــل املــادي .وعقــار «ميزوبروســتول»
جل فــي بنجالديــش ،حيــث
 misoprostolمســ َّ
يوصــف حلــاالت ال تشــمل مــن بينهــا اإلجهــاض؛
وحصــل «ميفبريســتون»  mifepristoneفــي
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عــام  2013علــى اعتمــاد اســتيراده أو تصنيعــه
محليــا مــن جانــب إدارة بنجالديــش للعقاقيــر،
ً
وذلــك الســتعماله فــي التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية .وقــد ث ُبــت بالفعــل أن اجلمــع بــن
العقاريــن قــد حقــق فعاليــة كبيــرة فــي العديــد
مــن البلــدان ،وتوصــي بــه منظمــة الصحــة
العامليــة فــي دليلهــا لإلجهــاض اآلمــن 10.كمــا
أثبتــت دراســة أُجريــت فــي بنجالديــش فعاليــة
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية 11 .ومــع ذلــك،
لــم يتــم إجــراء أي بحــوث فــي بنجالديــش عــن
قــدرات مقدمــي اخلدمــة بالقطــاع العــام ،والســيما
مقدمــي اخلدمــة متوســطي املســتوى فــي مناطــق
الريــف فــي بنجالديــش ،وقدرتهــم علــى تقــدمي
اخلدمــة علــى نحــو آمــن وفعــال.
وتبحــث الدراســة احلاليــة فــي وضــع حزمــة مــن
التدخــات التــي تســتهدف مقدمــي اخلدمــة فــي
العيــادات العامــة واخلاصــة ،ومــدى تأثيرهــا علــى
تعزيــز مســتوى قبــول النســاء للتنظيــم الطبــي
للــدورة الشــهرية ،وكذلــك فــي تقييــم مــدى
رضاهــن عــن هــذا األســلوب .وعُ قــدت املقارنــات بــن
ثالثــة أنــواع مختلفــة مــن مواقــع تقــدمي خدمــات
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،وهــي :مراكــز
رعايــة األمومــة والطفولــة ،ومراكــز االحتــاد للصحة
ورعايــة األســرة ،وعيــادات «مــاري ســتوبس» Marie
 - Stopesوهــي منظمــة غيــر حكوميــة ،فيمــا
تديــر احلكومــة النوعــن األولــن مــن مواقــع تقــدمي
اخلدمــات .وتقــع مراكــز رعايــة األمومــة والطفولــة
فــي احلضــر بالدرجــة األولــى ،حيــث يقــدم األطبــاء
خدمــة تنظيــم الــدورة الشــهرية؛ فــي حــن تقــع
مراكــز االحتــاد للصحــة ورعايــة األســرة فــي الريــف،
ويقــدم اخلدمــة الــزوار القائمــون علــى رعاية األســرة
 وهــم العاملــون فــي خدمــة اإلســعاف .أمــاعيــادات «مــاري ســتوبس»  Marie Stopesالتــي
اختيــرت لهــذه الدراســة ،فهــي تقــع فــي مناطــق
احلضــر مبدينــة داكا ،حيــث يقــدم األطبــاء اخلدمــات.
110

املنهجية
قامــت منظمــة «مــاري ســتوبس بنجالديــش»
 ،Marie Stopes Bangladeshبالتعــاون مــع مجلــس
اإلســكان واإلدارة العامــة لتنظيــم األســرة ،بإجــراء
دارســة بحثيــة عــن العمليــات ،فــي الفتــرة مــن
ينايــر  2012إلــى يونيــو  .2013وقيَّمــت الدراســة
إذا مــا كان التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية
أســلوبًا تقبلــه النســاء ،باعتبــاره بديــا ً للشــفط
اليــدوي .وقــد اختيــرت املرافــق ،مبــا يغطــي أمناطً ــا
مختلفــة مــن مقدمــي اخلدمــات  -والســيما فــي
القطــاع العــام  -حيــث تتوفــر خدمــات تنظيــم
الــدورة الشــهرية علــى نطــاق واســع ،فــي جميــع
أنحــاء بنجالديــش .لــذا فقــد عمــدت الدراســة
موقعــا مــن ثمانــي مناطــق فــي إقليــم
اختيــار 14
ً
داكا فــي بنجالديــش .كمــا اختيــر أربعــة مراكــز
لرعايــة األمومــة والطفولــة فــي أربعــة أحيــاء
فــي احلضــر ،وثمانيــة مــن مراكــز االحتــاد للصحــة
ورعايــة األســرة فــي ثمانــي مناطــق ريفيــة .أمــا
املوقعــان املتبقيــان ،فقــد كانــا مــن عيــادات «مــاري
ســتوبس»  Marie Stopesالقائمــة فــي احلضــر.
قائمــا علــى املســتوى
وكان اختيــار هــذه املرافــق ً
املرتفــع حلركــة تقــدمي خدمــات تنظيــم الــدورة
الشــهرية ،ومــدى توفــر مقدمــي اخلدمــات املدرَّبــن
واملســتعدين للمشــاركة فــي الدراســة .وانســحب
مــن الدراســة الحقً ــا موقــع مــن املواقــع احلكوميــة،
القائــم فــي احلضــر ،عندمــا مت نقــل مقــدم اخلدمــة
الوحيــد املــدرَّب.
واختيــر اثنــان وثالثــون مقــدم خدمــة ،مــن بينهــم
 11طبي ًبــا ،و 20زائــرًا مــن القائمــن علــى رعايــة
األســرة ،وموظــف مســاعد فرعــي للخدمــات
الطبيــة فــي اجملتمــع احمللــي (مســاعد طبــي) ،وذلــك
لتلقِّ ــي التدريــب علــى التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية؛ حيــث وقــع االختيــار عليهــم مــن بــن
مقدمــي اخلدمــات الذيــن مت تدريبهــم بالفعــل علــى
أســلوب الشــفط اليــدوي ،وكانــوا يقدمــون اخلدمــة
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فعليــا .واتبــع املنهــج املســتخ َدم للتدريــب دليــل
ً
10
منظمــة الصحــة العامليــة لإلجهــاض الطبــي.
وجــرى مقابلــة مقدمــي اخلدمــات قبــل التدريــب
علــى التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،لتقييــم
مســتوى معرفتهــم وموقفهــم بشــأن تقــدمي
اخلدمــات .ورغــم إجــراء مقابــات مــع  44مقــدم
خدمــة مــن املرافــق اخملتــارة ،قبــل تقــدمي خدمــات
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،فلــم يوافــق
ســوى  32منهــم علــى املشــاركة فــي التدريــب مــن
أجــل الدراســة.
واشــتمل القطــاع الــذي اســتهدفته الدراســة
صحيا،
علــى النســاء الالتــي تــرددن علــى  13مرفقً ــا
ً
وحصلــن علــى خدمــات تنظيــم الــدورة الشــهرية،
فــي الفتــرة مــا بــن أكتوبــر  2012ومايــو .2013
وكان معيــار مشــاركة النســاء فــي الدراســة هــو أن
تكــون آخــر دورة شــهرية لهــن قــد بــدأت قبــل مــدة
ال تتجــاوز ثمانيــة أســابيع ،وهــو مــا يتماشــى مــع
لوائــح حكومــة بنجالديــش للعاملــن فــي خدمــة
اإلســعاف ،وطبقً ــا ملوافقــة مركــز بنجالديــش
للبحــوث الطبيــة ،لغــرض الدراســة .وقــد مت التأكــد
مــن اســتعداد النســاء للمشــاركة فــي الدراســة،
حيــث ُطلــب منهــن إبــداء موافقتهــن علــى ذلــك
وخ ِّيرت
بنــا ًء علــى معلومــات مقدَّمــة بهــذا الشــأنُ .
جميــع املشــاركات مــا بني أســلوب التنظيــم الطبي
للــدورة الشــهرية ،وأســلوب الشــفط اليــدوي؛
حيــث مت تزويدهــن باملعلومــات واإلرشــاد حــول
كال األســلوبني ،طبقً ــا لدليــل منظمــة الصحــة
العامليــة لإلجهــاض اآلمــن .وحصــل مقدمــو
اخلدمــات علــى مبلــغ مالــي صغيــر ،مقابــل تقــدمي
خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،وذلــك
لتعويضهــم عــن املــال الــذي كانــوا قــد يربحونــه
مــن خدمــة الشــفط اليــدوي؛ وقــد حصلــت كل
املراكــز اخملتــارة علــى نفــس القيمــة املاليــة ،ســواء
فــي مناطــق احلضــر أو الريــف.

وجــرى إعــداد دليــل للخدمــات ،باقتبــاس أقســام
محــددة مــن دليــل منظمــة الصحــة العامليــة
لإلجهــاض اآلمــن ،وترجمتــه إلــى اللغــة البنغاليــة
بأســلوب يســهل علــى املســتخدم فهمــه.
قســما لإلرشــاد،
وتضمنــت اخلطــوط اإلرشــادية
ً
وآخــر للفحــص وبروتوكــول العقاقيــر حلــاالت
احلمــل التــي تبلــغ مــدة أقصاهــا ثمانيــة أســابيع.
وكان النظــام املتَّبــع تركيبــة مــن «ميفبريســتون»
 mifepristoneو»ميزوبروســتول» ،misoprostol
طبقً ــا ملــا يتضمنــه عــاج «ميدابــون» Medabon؛
وهــو علبــة مركَّبــة مــن  200مليجــرام
«ميفبريســتون»  mifepristoneو 800ميكروجــرام
«ميزوبروســتول»  .misoprostolوتبرعــت مؤسســة
«كونســبت فاونديشــن» Concept Foundation
ِ
بالعلــب مــن أجــل الدراســة .وتناولــت النســاء
«ميفبريســتون»  mifepristoneبطريــق الفــم،
وخ ِّيــرن مــا
فــي اليــوم األول باملرفــق الصحــيُ ،
بــن اســتخدام «ميزوبروســتول» misoprostol
فــي املرفــق الصحــي أو فــي املنــزل .وحصلــت
فضلــن تعاطيــه فــي املنــزل علــى
النســاء الالتــي َّ
أربعــة أقــراص ،يحتــوي القــرص الواحــد علــى 200
ميكروجــرام ،وذلــك مــع اإلرشــاد الــازم ونشــرة
تبــن بوضــوح كيــف ومتــى يتــم تنــاول
مصــوَّرة،
ِّ
فضلن
ـي
ـ
الالت
ـاء
ـ
النس
ـا
ـ
أم
ـم.
ـ
الف
ـق
ـ
بطري
األقــراص
َّ
تعاطــي العقــار فــي املرفــق الصحــي ،فقــد ُطلــب
منهــن العــودة إلــى املرفــق بعــد  24-48ســاعة.
وطلــب مــن جميــع النســاء العــودة إلــى املرفــق
ُ
يومــا مــن تعاطــي
14
بعــد
للمتابعــة،
الصحــي
ً
«ميزوبروســتول»  .misoprostolكمــا حصلــن
علــى بطاقــة عليهــا رقــم تليفــون مركــز اتصــال،
خصيصــا للدراســة ،حيــث ُطلــب منهــن
أنشــئ
ً
االتصــال باملركــز فــي حالــة ضــرورة احلصــول علــى
أي مســاعدة أو استشــارة .وكان مركــز االتصــال
يوميــا ،لضمــان تلبيــة احتياجات
يعمــل  24ســاعة
ً
النســاء وتوفيــر الســامة لهــن.
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وشــارك عــدد إجمالــي مــن  2,976امــرأة فــي
تنظيــم الــدورة الشــهرية ،خــال مــدة الثمانيــة
أشــهر التــي اســتغرقتها الدراســة .وتــردد %68
مــن النســاء علــى عيــادة مــن عيــادات الصحــة
العامــة فــي احلضــر؛ ســواء مراكــز رعايــة األمومــة
والطفولــة ( ،)%27أو عيــادات «مــاري ســتوبس»
 ،)%41( Marie Stopesفيمــا تــردد  %32منهــن علــى
مراكــز االحتــاد للصحــة ورعايــة األســرة .وكان
املســاعدون البحثيــون قائمــن فــي كل موقــع مــن
مواقــع الدراســة ،ملقابلــة النســاء الالتــي اختــرن
أســلوب التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية،
وجلمــع البيانــات األخــرى؛ حيــث مت مقابلــة النســاء
فــور تعاطيهــن اجلرعــة األولــى مــن «ميفبريســتون»
يومــا لزيــارة املتابعــة .وقــام
 ،mifepristoneوبعــد ً 14
املســاعدون البحثيــون مبالحظــة عــدد إجمالــي
مــن  422جلســة تفاعليــة بــن املرضــى ومقدمــي
اخلدمــة ،باســتخدام قائمــة مراجعــة مو َّحــدة،
لتســجيل مالحظاتهــم عــن مســتوى جــودة
خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية؛ حيــث
مت حســاب النقــاط املركبــة ملســتوى اجلــودة ،بقيــاس
مســتوى األداء وفقً ــا ملؤشــرات ثابتــة ملســتوى
اجلــودة .وفــي زيــارة املتابعــة ،أكــد مقدمــو اخلدمــات
علــى اكتمــال العمليــة ،بالقيــام بفحــص احلــوض؛
تبــن مــن الفحــص وجــود عالمــات وأعــراض
فــإن
َّ
إلجهــاض غيــر مكتمــل ،كانــت النســاء تتلقــى
عال ًجــا بالشــفط اليــدوي فــي املرفــق الصحــي،
أو عنــد اللــزوم ،يتــم إحالتهــن إلــى مرفــق بــه
مســتوى أعلــى مــن اخلدمــات.
وقُدِّمــت اخلدمــات الطبيــة للــدورة الشــهرية
إلــى  1,882امــرأة ،مــن بينهــن  836امــرأة جــرى
مقابلتهــن ،كالتالــي 253 :امــرأة مــن املراكــز
احلكوميــة احلضريــة ،و 398امــرأة مــن املرافــق
احلكوميــة الريفيــة ،و 185امــرأة مــن عيــادات «مــاري
ســتوبس»  .Marie Stopesوقــد اختيــرت النســاء
التــي جــرى مقابلتهــن بنــا ًء علــى موافقتهــن
112

لعمــل املقابلــة ،والعــودة للمتابعــة .واســ ُتخدمت
مقابــات متعمقــة ،باالســتعانة باســتبيان شــبه
منظــم لتقييــم مســتوى معرفتهــن ،ومواقفهــن،
ومســتوى رضاهــن ،قبــل احلصــول علــى خدمــة
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية وبعــده.
واسـ ُتخلصت بيانــات كَ ِّميــة مــن مقابــات املرضــى
ومقدمــي اخلدمــات ،وجــرى حتليلهــا باســتخدام
برمجيــة  .SPSSوقيَّمــت االختبــارات اإلحصائيــة
املناســبة إذا مــا كان أثــر التدخــل كبيــرًا مــن
الناحيــة اإلحصائيــة.
النتائج
مستوى معرفة مقدمي اخلدمات حول التنظيم
الطبي للدورة الشهرية
اتضــح مــن املقابــات التــي متــت مــع مقدمــي
اخلدمــات قبــل التدريــب أن  %32منهــم لــم يكونــوا
يســتخدمون أســلوب تنظيــم الــدورة الشــهرية
بالشــفط اليــدوي؛ وكان أهــم ســببني وراء ذلــك
مــا يلــي :معتقــدات شــخصية ( )%70وأخــرى دينيــة
( .)%20ولــم يســمع إال ربــع عــدد مقدمــي اخلدمــات
الذيــن مت مقابلتهــم عــن التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية ،وذكــر  %75منهــم أن امتــداد فتــرة
مهمــا مــن العيــوب التــي
النزيــف كان عي ًبــا
ً
ارتبطــت بالتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية،
فيمــا ذكــر  %100منهــم أن عــدم ضــرورة اســتعمال
اآلالت للتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية كان
ميــزة مــن مميزاتــه.
مستوى قبول التنظيم الطبي للدورة الشهرية
ـن اجلــدول ( )1أن عــددًا أكبــر مــن النســاء اختــرن
يبـ ِّ
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ( )%63ممــن
اختــرن الشــفط اليــدوي ( .)%37ومــع ذلــك ،ظهــرت
اختالفــات كبــرى بــن املواقــع التــي شــملتها
الدراســة ،حيــث كان اختيــار األســلوب الطبــي
أعلــى إلــى حــد كبيــر فــي املرافــق العامــة فــي
احلضــر ( )%81واملناطــق الريفيــة ( .)%78وقــد يكــون
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نســبيا لقبــول التنظيــم
املســتوى املنخفــض
ً
الطبــي للــدورة الشــهرية ،فــي عيــادات «مــاري
ســتوبس»  ،Marie Stopesنتيجــة لوجــود نســبة
أعلــى مــن النســاء العامــات الالتــي يتــرددن
علــى هــذه العيــادات ،حيــث بلغــت نســبة
النســاء الالتــي اختــرن التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية  ،%29.7مقارنــ ًة بنســبة ال تزيــد علــى
 %6.8مــن النســاء املتــرددات علــى مراكــز رعايــة
األمومــة والطفولــة ،و %10.1ممــن يتــرددن علــى
مراكــز الصحــة ورعايــة األســرة (البيانــات غيــر

موضحــة) .وقــد تكــون النســاء العامــات يرغــن
فــي إمتــام العمليــة كلهــا فــي زيــارة واحــدة،
فــي حــن أن اثنــن وتســعني باملائــة مــن النســاء
الالتــي حصلــن علــى اخلدمــة الطبيــة قــد عُ ــدن
للمتابعــة .وكانــت النســبة أعلــى بعــض الشــيء
فــي املناطــق الريفيــة ( ،)%95ألن الدراســة كان
يدعمهــا مســاعدون فــي خدمــات رعايــة األســرة
(كــوادر حكوميــة مــن العاملــن امليدانيــن) فــي
املناطــق الريفيــة ،الذيــن كانــوا يحرصــون علــى
عــودة النســاء للمتابعــة.

اجلدول ( :)1مدى قبول خدمة التنظيم الطبي للدورة الشهرية :العدد ()%

املرافق العامة في احلضر
(مراكز رعاية األمومة
والطفولة)

املرافق العامة في
الريف
(مراكز االحتاد
للصحة ورعاية
األسرة)

العدد = 808

العدد = 938

العدد =  1,230العدد = 2,976

)%19( 150
)%81( 658

)%22( 205
)%78( 733

)%60( 739
)%40( 491

)%37( 1,094
)%63( 1,882

العدد = 658

العدد = 733

العدد = 491

العدد = 1,882

)%88( 581
)%1.3( 9
)%77.8( 7

)%95( 696
)%6.7( 49
)%79.6( 39

)%91( 447
)%1.8( 13
)%100( 13

)%92( 1,724
)%3.8( 71
)%83( 59

0

0

2

)%20.4( 10

0

)%14.2( 10
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إجمالي حاالت التنظيم الطبي
للدورة الشهرية والشفط اليدوي
•حاالت الشفط اليدوي
•حاالت التنظيم الطبي
للدورة الشهرية
من بني النساء الالتي حصلن
على خدمة التنظيم الطبي
للدورة الشهرية:
يوما
14
بعد
متابعة
•زيارات
ً
•حاالت غير مكتملة
•حاالت غير مكتملة مت
معاجلتها بالشفط اليدوي
•حاالت غير مكتملة مت
معاجلتها بالتوسيع
والكشط
•حاالت غير مكتملة مت
إحالتها ملرفق يقدم مستوى
أعلى من اخلدمة

2

()%22.2
0

عيادات ماري
ستوبس في
احلضر

اإلجمالي

()%2.8

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2015
R Yasmin et al. Reproductive Health Matters 2015;Supplement(44):67–74

ـن أن التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية فعال
وتبـ َّ
للغايــة ،حيــث كان عــدد النســاء الالتــي طلــن
احلصــول علــى عــاج آخــر بعــد تعاطــي العقاقيــر
ال يتعــدى  71امــرأة ( .)%3.8ومــن بــن  71امــرأة،
ممــن وُصفــن بأنهــن قــد تعرضــن إلجهــاض غيــر
مكتمــل ،تــرددت تســع نســاء علــى مراكــز رعايــة
األمومــة والطفولــة ،و 49امــرأة علــى مراكــز االحتــاد
للصحــة ورعايــة األســرة ،و 13امــرأة علــى عيــادات
«مــاري ســتوبس»  .Marie Stopesوخضعــت تســع
وخمســون امــرأة ،مــن بــن النســاء البالــغ عددهــن
 71امــرأة ،إلجــراء الشــفط اليــدوي .وخضعــت
اثنتــان منهــن بعمليــة التوســيع والكشــط
لتفريــغ مــا بداخــل الرحــم؛ ومت إحالــة عشــر نســاء،
ممــن كــن يتــرددن علــى أحــد املراكــز الريفيــة ،إلــى
مرافــق يقــدم األطبــاء فيهــا خدمــة مســتواها
أعلــى.
مستوى املعرفة حول التنظيم الطبي للدورة
الشهرية وآثاره السلبية
أوضحــت املقابــات التــي أُجريــت مــع النســاء،
قبــل حصولهــن علــى اإلرشــاد حــول أســاليب
تنظيــم الــدورة الشــهرية ،أن  %7.1فقــط ممــن
تــرددن علــى مراكــز رعايــة األمومــة والطفولــة،
و %11.9ممــن تــرددن علــى عيــادات «مــاري ســتوبس»
 ،Marie Stopesكــن علــى علــم بالتنظيــم الطبــي
للــدورة الشــهرية ،مقارنــ ًة بنســبة أعلــى ()%43
منهــا للنســاء الالتــي حصلــن علــى خدمــات فــي
املراكــز الريفيــة .إذ كانــت النســاء الريفيــات أكثــر
وعيــا بالتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،ألن
ً
املســاعدين فــي خدمــات رعايــة األســرة ،الذيــن
يعملــون فــي املناطــق الريفيــة ،كانــوا ينشــرون
املعلومــات حــول هــذا األســلوب فــي اجملتمعــات
احملليــة؛ لذلــك كان الكثيــر مــن النســاء املتــرددات
علــى هــذه املراكــز علــى درايــة بهــذا األســلوب.
ومــن بــن النســاء الالتــي كــن يعرفــن أســلوب
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التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،لــم جتــب
ســوى  208امــرأة علــى الســؤال املتعلــق باآلثــار
اجلانبيــة للعقاقيــر ،كمــا يلــي 18 :امــرأة مــن مراكــز
رعايــة األمومــة والطفولــة ،و 21امــرأة مــن عيــادات
«مــاري ســتوبس»  ،Marie Stopesو 169امــرأة مــن
املراكــز الريفيــة.
وذكــرت كل النســاء تقري ًبــا النزيــف ،وهــو األثــر
املتوقــع حدوثــه بعــد تعاطــي «ميزوبروســتول»
 ،misoprostolبنســبة ( ،)%57أو خــروج الــدم املتخثــر
بنســبة ( .)%47ومــن بــن اآلثــار اجلانبيــة املعتــادة،
كانــت تقلصــات البطــن هــي األكثــر شــيوعً ا
( .)%43وتضمنــت اآلثــار اجلانبيــة األخــرى التــي
ذُكــرت احلمى/الرعشــة ( ،)%57.7والغثيــان (،)%54.8
والقــيء ( ،)%54.3واإلســهال ( ،)%35.6والــدوار (،)%23.6
والصــداع ( .)%19.2وعنــد اإلحلــاح بســؤال  208امــرأة
حــول مــدى معرفتهــن باملضاعفــات التــي ميكــن أن
تتســبب فيهــا العقاقيــر ،ذكــرت  %44.5مــن بينهــن
النزيــف احلــاد ،و %34.4النزيــف احلــاد واملمتــد ،و%25.8
التقلصــات الشــديدة التــي تلتهــا حالــة اســتمرت
ملــدة ســت ســاعات أو أكثــر مــن احلمــى والرعشــة
 ،%24.9فيمــا ذكــرت  %13.9منهــن اإلفــرازات
املهبليــة غيــر العاديــة ،و %11األلــم الشــديد فــي
البطــن .ولــم يكــن لــدى نســبة عاليــة مــن النســاء
( )%40.2أي معرفــة حــول املضاعفــات املتوقعــة،
مقارنــ ًة بغيرهــن.
اآلثار اجلانبية التي تعرضت لها النساء الالتي
استعملن أسلوب التنظيم الطبي للدورة الشهرية
تــرد اآلثــار اجلانبيــة التــي تعرضــت لهــا النســاء،
بعــد التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،فــي
اجلدول ( ،)2مقســمة حســب نــوع كل مرفــق صحي؛
حيــث تعــرَّض ســبع وســتون باملائــة مــن النســاء
آلثــار جانبيــة بعــد تعاطــي «ميزوبروســتول»
.misoprostol
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اجلدول ( :)2نسبة توزيع النساء الالتي استخدمن خدمة التنظيم الطبي للدورة الشهرية وذكرن تعرضهن
آلثار جانبية بعد تناول ميزوبروستول ()%

املرافق العامة في احلضر
(مراكز رعاية األمومة
والطفولة)

املرافق العامة في
الريف
(مراكز االحتاد
للصحة ورعاية
األسرة)

عيادات ماري
ستوبس في
احلضر

اإلجمالي

العدد = 253

العدد = 398

العدد = 185

العدد = 836

اآلثار اجلانبية التي تعرضت لها
النساء بعض تناول ميزوبروستول

72.3

61.8

69.7

66.7

اآلثار اجلانبية بعد تناول
ميزوبروستوأل:
•احلمى/الرعشة
•الغثيان
•القيئ
•اإلسهال
•الدوار
•الصداع
الدواء/العالج املطلوب للتخلص
من األعراض اجلانبية بعد تناول
ميزوبروستول

69.4
29.5
35.0
14.2
10.4
28.4

51.6
50.0
26.8
14.6
13.4
21.5

34.9
36.4
18.6
17.1
20.2
16.3

53.6
40.1
27.6
15.1
14.0
22.6

العدد = 183

العدد = 246

العدد = 129

العدد = 558

23.0

47.6

30.2

35.6

وكانــت اآلثــار اجلانبيــة املذكــورة علــى نطــاق واســع،
نتيجــة تعاطــي «ميزوبروســتول» ،misoprostol
هــي احلمــى أو الرعشــة ( ،)%54والغثيــان (،)%40
والقــيء ( ،)%28والصــداع ( ،)%23واإلســهال (،)%15
والــدوار ( .)%14واحتــاج ســت وثالثــون باملائــة مــن
النســاء الالتــي عانــن مــن هــذه اآلثــار إلــى أدويــة
لعالجهــن .وخــال فتــرة الدراســة ،اســتقبلت
مراكــز االتصــال  622مكاملــة %77 ،منهــا كانــت
مــن نســاء اســتخدمن التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية ،فــي حــن  %20منهــا كانــت مــن أزواج
النســاء .وامتنــع باقــي املتكلمــن عــن اإلفصــاح
عــن هويتهــم .وكانــت نســبة النســاء الالتــي
تكلمن بعــد تعاطــي «ميزوبروســتول» misoprostol

حوالــي  ،%69فــي حــن كانــت نســبة مــن تكلمــن
بعــد تعاطــي «ميفبريســتون» .%31 mifepristone
وكان الســبب فــي  %97مــن املكاملــات تقري ًبــا هــو
أن النســاء قــد تعرضــن ألثــر مــن اآلثــار اجلانبيــة
املعتــادة أو أكثــر ،وكــن يستفســرن حــول العــاج
الــازم.
مستوى الرضا عن التنظيم الطبي للدورة الشهرية
تُظهــر نتائــج املقابــات رضــا النســاء عــن خدمــات
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية (اجلــدول )3؛
حيــث وجــد ثلثــا النســاء اخلدمــة مرضيــة ،والثلــث
اآلخــر وجدهــا مرضيــة جــ ًدا .ولــم يظهــر تبايــن
كبيــر فــي مســتوى الرضــا بــن أنــواع املرافــق
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اجلدول ( :)3مستوى رضا النساء الالتي قبلن خدمات التنظيم الطبي للدورة الشهرية ،حسب نوع
كل مرفق ()%

املرافق العامة في احلضر املرافق العامة في الريف
(مراكز رعاية األمومة
(مراكز االحتاد للصحة
والطفولة)
ورعاية األسرة)

العدد = 253
مستوى الرضا:
•راضية ج ًدا
•راضية
•غير راضية
•لم تعط إجابة

19.0
79.8
1.2

ستقترح على األخريات
خدمات التنظيم الطبي
للدورة الشهرية:
•نعم
•ال

100
-

ستوصي بالتردد على نفس
املرفق
•نعم
•ال
•غير متأكدة

100
-

اخملتلفــة؛ ففــي واقــع األمــر ،ذكــرت نســبة %97
منهــن أنهــن ســيقترحن علــى غيرهــن اســتعمال
خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية ،و%95
منهــن ســيقمن باإلشــارة إلــى نفــس املرفــق
الصحــي إلــى صديقاتهــن.
وكانــت النقــاط املركبــة الكليــة ملســتوى اجلــودة
فــي جميــع املرافــق الصحيــة  0.80نقطــة (مــن
إجمالــي  ،)1.00وهــو مــا يــدل علــى أن مســتوى
جــودة خدمــات التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية
كان مقبــوالً .وســجلت مراكــز االحتــاد للصحــة
ورعايــة األســرة  0.73نقطــة ،فــي حــن ســجلت
مراكــز رعايــة األمومــة والطفولــة  0.85نقطــة،
116

العدد = 398
38.5
54.7
6.6
0.3

95.6
4.4

91.4
3.6
4.9

عيادات ماري
ستوبس في
احلضر

اإلجمالي

العدد = 185

العدد = 836

45.7
50.5
3.8
-

96.2
3.8

96.7
2.2
1.1

34.2
61.4
3.9
0.5

97.1
2.9

95.2
2.2
2.6

وعيــادات «مــاري ســتوبس» 0.88 Marie Stopes
نقطــة.
مناقشة
اكتســب برنامــج تنظيــم الــدورة الشــهرية فــي
بنجالديــش شــهرة فــي تقــدمي اخلدمــات التــي
أســهمت فــي خفــض عــدد حــاالت احلمــل غيــر
اخملطــط لــه .و ُفــرض علــى القطــاع العــام ،بوصفــه
أكبــر جهــة لتقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة،
العمــل فــي ظــل عوائــق كبــرى فــي املــوارد؛ لــذا
فإنــه يواجــه صعوبــات عديــدة ،فــي حــن أن القطاع
اخلــاص واملنظمــات غيــر احلكوميــة التــي تقــدم
خدمــات تنظيــم الــدورة الشــهرية تتمتــع بقــدر
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أكبــر مــن احلريــة فــي طريقــة عملهــا .ويتمثــل أحد
أشــكال مصاعــب تقــدمي خدمــات تنظيــم الــدورة
الشــهرية فــي العــدد الكبيــر مــن النســاء الالتــي
ال يرغــن فــي إجــراء عمليــة الشــفط اليــدوي،
عندمــا يكــون ذلــك هــو األســلوب الوحيــد املتــاح
لهــن .وكمــا توضــح هــذه الدراســة ،ميثــل التنظيــم
الطبــي للــدورة الشــهرية خيــارًا آخــر ،حيــث ث ُبــت
أنــه يحقــق نفــس الفعاليــة ،ويُعتبــر أقل تدخـا ً من
عاليــا مــن
األســاليب األخــرى ،وأن هنــاك مســتوى ً
املعرفــة والقبــول بشــأنه .لذلــك فهــو خيــار قابــل
للتطبيــق ،بتقــدمي تركيبــة مــن «ميفبريســتون»
 mifepristoneو«ميزوبروســتول» misoprostol
فــي البرنامــج الوطنــي .وقــد تعمــدت الدراســة
اختيــار مرافــق صحيــة بهــا أمنــاط مختلفــة مــن
مقدمــي اخلدمــات ،فــي كل مــن املناطــق احلضريــة
والريفيــة ،علــى مســتوى إقليــم داكا اإلداري ،وذلــك
لفهــم أفضــل للتحديــات واحلواجــز احملتمــل أن
يواجههــا تطبيــق خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية ،باعتبارهــا جــز ًءا مــن االســتراتيجية
الوطنيــة لتنظيــم األســرة.
وحيــث ُخ ِّيــرت النســاء بــن اســتخدام التنظيــم
االعتيــادي للــدورة الشــهرية ،بطريــق الشــفط
اليــدوي ،واســتخدام التنظيــم الطبــي للــدورة
الشــهرية ،اختــارت  %63منهــن األســلوب الطبــي،
وكانــت غالبيتهــن راضيــة عــن نظــام العقاقيــر.
وبصــورة عامــة ،أظهــرت املرافــق الصحيــة التــي
شــاركت فــي هــذه الدراســة مســتوى جيــ ًدا مــن
الرعايــة وفقً ــا حلســاب النقــاط املركبــة للجــودة.
ويجــب أال يرتبــط جنــاح خدمــة التنظيــم الطبــي
للــدورة الشــهرية أو فشــلها فقــط علــى أســلوب
تعاطــي العقاقيــر ،ولكــن مــن املهــم أن تتفهــم
النســاء ،مــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة

الدميغرافيــة ،اإلجــراء بكامــل أبعــاده .واجلــزء األهــم
مــن هــذه اخلدمــة هــو اإلرشــاد وقــدرة النســاء علــى
فهــم مــا ميكــن حدوثــه مــن آثــار جانبيــة والتغلــب
عليهــا ،وهــو مــا ينبغــي أخــذه فــي االعتبــار بصــورة
كبيــرة خــال اإلرشــاد ،حتــى يتســنى للنســاء
التعامــل مــع اآلثــار اجلانبيــة ،وأي مضاعفــات،
واإلجــراء برمتــه.
وتوضــح هــذه الدراســة وجــود طلــب مــن النســاء
علــى خدمــات التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية،
وإمكانيــة تقدميهــا بســهولة فــي كل مــن املرافــق
الريفيــة واحلضريــة .وفــي الوقــت احلالــي ،ال يقــوم
عــدد كبيــر مــن مقدمــي اخلدمــات بتوفيــر خدمــات
تنظيــم الــدورة الشــهرية ،باعتبارهــا بديال ً ألســلوب
الشــفط اليــدوي ،وذلــك ألســباب شــخصية.
ولألســف ،إذا لــم يتوفــر مقدمــو اخلدمــات املدرَّبــون
علــى القيــام بتنظيــم الــدورة الشــهرية فــي عيــادة
أو منطقــة جغرافيــة مــا ،فــإن النســاء الالتــي
يعرفــن بوجــود ذلــك اإلجــراء ،قــد يواصلــن بالفعــل
اللجــوء إلــى مقدمــي اخلدمــات غيــر الرســميني
للحصــول عليــه .ولتجنــب هــذا األمــر ،يجــب دمــج
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية علــى نطــاق
واســع ،بديــا ً ألســلوب الشــفط اليــدوي ،فــي
الرعايــة الصحيــة األوليــة.
كلمة شكر
نوجــه الشــكر إلــى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي/
صنــدوق األمم املتحدة لإلسكان/اليونيســيف/منظمة
الصحــة العاملية/البرنامــج اخلــاص للبنــك الدولــي
للبحــث والتطويــر والتدريــب البحثــي فــي مجــال
اإلجنــاب البشــري ،ملــا حصلنــا عليــه مــن دعــم فنــي
ومالــي.
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