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موجز املقال :على الرغم من أن اإلجهاض في تركيا إجراء قانوني وآمن منذ عام  1983فما تزال احلاجة إلى خدمات
اإلجهاض اآلمن غير مستوفاة بدرجة عالية .ويعتقد الكثير من املمارسني أن تقدمي اإلجهاض الطبي سيعالج
هذه الفجوة؛ غير أن هناك معارضة سياسية ضد تقدمي خدمات اإلجهاض منذ عام  .2012إذ تهدد احلكومة
بفرض القانون ،وعلى إثر تغيير إداري في حجز املواعيد ،أُجبرت بعض العيادات امللحقة باملستشفيات ،التي تقدم
خدمات تنظيم األسرة واإلجهاض ،على التوقف من تقدمي خدمات اإلجهاض .لذلك ،فإن توفير خدمات اإلجهاض
اآلمن ال يعتمد على التشريعات التي جتيزها فحسب ،بل أيضا على الدعم السياسي لها ،وقدرة املتخصصني
في مجال الصحة على تقدميها .وقد أجرينا دراسة بني طالب كليات الطب باجلامعات ،في ثالث مقاطعات ،حول
مستوى معرفتهم باإلجهاض وأساليبه ،وذلك بهدف محاولة فهم نواياهم ملمارسة املهنة في املستقبل .وقد
ومعدَّة بعناية ،وميكن
أجاب  209طالب من طالب السنة األخيرة بكليات الطب على مناذج استبيان سبق اختبارهاَ ،
استيفاؤها دون مساعدة .وتبني أن مستوى معرفة الطالب باإلجهاض وأساليبه منخفض للغاية ،حيث كانت
نسبة الطالب الذين سمعوا عن اإلجهاض اجلراحي  ،%75في حني ذكر  %56منهم فقط اإلجهاض الطبي .ورغم
تأييد  %90من الطالب لتوفير خدمات اإلجهاض في تركيا ،فإن استعدادهم لتقدمي خدمة اإلجهاض اجلراحي ()%16
منخفضا نظرًا لغياب املعرفة .لذلك ،فإن الرعاية في حاالت اإلجهاض ،مبا
أو اإلجهاض الطبي ( )%15كان مستواه
ً
في ذلك اإلجهاض الطبي ،يجب أن تشملها مناهج كليات الطب من أجل ضمان توفير اخلدمات الصحية للمرأة.
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الكلمــات الدالــة :قانــون اإلجهــاض وسياســته ،أســاليب اإلجهــاض ،اإلجهــاض الطبــي ،طــاب كليــات
الطــب ،التعليــم الطبــي ومناهجــه ،تركيــا
مــا يــزال اإلجهــاض مــن القضايــا احلساســة فــي
تركيــا؛ ففــي أثنــاء فتــرة ســابقة شــهدت تشــجيع
اإلجنــاب ،اعتبــر قانــون العقوبــات التركــي ،املصــدَّق
1
عليــه فــي  ،1926أن اإلجهــاض املتعمــد جرميــة.
وفرضــت التعديــات التــي أُدخلــت علــى هــذا
Doi:10.1016/S0968-8080(14)43790-X

القانــون ،فــي عامــي  1936و ،1953عقوبــات علــى أي
محاولــة لتجنــب احلمــل ،وشــددت العقوبــات علــى
اإلجهــاض املتعمــد .ومــع ذلــك ،توضــح األبحــاث
أن ممارســة اإلجهــاض مســتمرة علــى نطــاق واســع،
بصــرف النظــر عــن القوانــن أو العقوبات 2 .وأشــارت
Contents online:www.rhm-elsevier.com
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التقديــرات ،فــي نهايــة اخلمســينيات مــن القــرن
املاضــي ،إلــى أن عــدد حــاالت اإلجهــاض املتعمــد
علــى نحــو غيــر قانونــي قاربــت نصــف مليــون
حالــة ســنويًا ،حيــث تســببت املضاعفــات فــي
3
حوالــي  10,000حالــة وفــاة ســنويًا.
مرتفعــا؛ فوفقً ــا
أيضــا عــدد وفيــات األمهــات
ً
ويظــل ً
ملــا ورد فــي مســح أُجــري فــي عــام  ،1959كانــت
نســبة وفيــات األمهــات فــي املناطــق الريفيــة
تقـدَّر بعــدد  280حالــة وفــاة لــكل  100,000مولــود
حــي .كمــا ق ُـدِّرت حــاالت وفيــات األمهــات نتيجــة
لإلجهــاض بنســبة  5,4 .%53وقــد أطلــق عــدد مــن
األطبــاء املرموقــن املتخصصــن فــي التوليــد
وأمــراض النســاء فــي أنقــرة مبــادرة لتغييــر
سياســات اإلســكان املشــجعة لإلجنــاب ،وتشــريع
وســائل منــع احلمــل خلفــض حــاالت وفيــات األمهات
الناجتــة عــن أشــكال اإلجهــاض غيــر اآلمــن.
وفــي أثنــاء عمليــة تغييــر هــذه السياســات ،كانــت
أنشــطة الدعــوة بالغــة األهميــة؛ إذ جــاءت نتيجــة
مســح وطنــي أُجــري في عــام  1963بشــأن مســتوى
املعرفــة ،واملواقــف ،واملمارســات املتعلقــة باإلجنــاب
ووســائل منــع احلمــل ،وكذلــك مــا خلصــت إليــه
عــدة دراســات أصغــر مــن ذلــك املســح ،ل ُتظهــر
بوضــوح موقفً ــا مؤيـ ًدا لتنظيــم األســرة بــن األســر
التركيــة .وبفضــل أنشــطة الدعــوة ،أُصــدر قانــون
«اإلســكان» .وباإلضافــة إلــى إجــازة القانــون لبيــع
أيضا
وســائل منــع احلمــل واســتخدامها ،فإنــه نــص ً
علــى شــروط صارمــة أتيــح مبوجبهــا اإلجهــاض
والتعقيــم ضــد اإلجنــاب ،وفَــرَض العقوبــات فــي
حالــة مخالفتهــا 6 .ولكــن رغــم التقــدم فــي
خدمــات تنظيــم األســرة ،والزيــادة املعرفيــة لــدى
النــاس باألســاليب احلديثــة لوســائل منــع احلمــل،
تلــب االحتياجــات العامــة
فــإن اخلدمــات لــم
ِّ
تلبيــة كاملــة .وظلــت األســاليب التقليديــة
هــي الوســيلة األكثــر شــيوعًا مــن وســائل منــع
احلمــل .وحتــى رغــم احلظــر املفــروض علــى أشــكال
120

اإلجهــاض املتعمــد ،فــإن التقديــرات تشــير إلــى أن
حــاالت اإلجهــاض املتعمــد كانــت  300,000حالــة،
واإلجهــاض املتعمــد دون إشــراف طبــي 50,000
7
حالــة فــي عــام .1981
إصالح قانون اإلجهاض في عام 1983
أُجريــت عــدة دراســات عــن اخلدمــات الصحيــة،
وكــذا دراســات محليــة ووطنيــة عــن علــم األوبئــة،
واس ـ ُتخدمت نتائــج هــذه الدراســات فــي أنشــطة
الدعــوة فــي تركيــا؛ حيــث ســاعدت علــى دعــم
التصديــق علــى القانــون رقــم  2827لعــام ،1983
الــذي أجــاز اإلنهــاء اإلرادي للحمــل الــذي يبلــغ
مــدة أقصاهــا عشــرة أســابيع .وكانــت األســاليب
املســتخ َدمة إلنهــاء احلمــل أســاليب جراحيــة؛
مثــل :التوســيع والكشــط ،والشــفط الكهربائــي/أو
اليــدوي .ويســمح القانــون املعمــول بــه إلــى اليــوم
ألطبــاء التوليــد وأمــراض النســاء ،واملمارســن
العموميــن املدرَّبــن واملعتمديــن ،بتقــدمي خدمــات
اإلجهــاض حلــاالت احلمــل التــي تبلــغ مــدة أقصاهــا
عشــرة أســابيع باســتخدام أســلوب الشــفط
اليــدوي .كمــا يجيــز القانــون للقابــات ـ املمرضــات
املعتمــدات ـ تقــدمي اإلرشــاد حــول قضايــا تشــمل
الصحــة اإلجنابيــة واجلنســية ،واحلمــل غيــر املرغــوب
8
فيــه ،وتركيــب لَوْلَــب منــع احلمــل.
وفــي خــال العشــرين ســنة التاليــة علــى إصــدار
القانــون ،أُجــري عــدد هائــل مــن األبحــاث عــن
التطبيــق ،والدراســات التجريبيــة ،واجلهــود املتعــددة
للتوعيــة .ومت تدريــب عــدد كبيــر مــن املتخصصــن
فــي مجــال الصحــة ،وممارســي مهنــة الطــب،
خاصــ ًة فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن
املاضــي؛ بهــدف توفيــر وســائل منــع احلمــل وخدمــات
اإلجهــاض فــي إطــار القانــون .وجــرى بــذل العديــد من
اجلهــود لتطويــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة وتوســيع
نطاقهــا؛ ورغــم تعــدد العقبــات والقيــود االجتماعيــة،
فــإن املــرأة التركيــة كانــت محظوظ ـ ًة فيمــا يتعلــق
9
باالســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلجنابيــة.
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وبعــد عــام  ،1983انخفضــت حــاالت اإلجهــاض غيــر
انخفاضــا
اآلمــن ومــا يصاحبهــا مــن آثــار ســلبية
ً
حــادًا .فوفقً ــا لبيانــات املســح الدميغرافــي والصحي
التركــي ،انخفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض لــكل
 100حالــة حمــل ،مــن  19.0حالــة فــي عــام 1983
إلــى  10.0حالــة فــي عــام  2008.11,10وفــي البدايــة،
ارتفعــت نســبة انتشــار حــاالت اإلجهــاض املتعمــد،
ولكنهــا بــدأت فــي االنخفــاض فــي التســعينيات
مــن القــرن املاضــي ،واســتمرت فــي التراجــع.
وانخفضــت حــاالت اإلجهــاض لــكل  100امــرأة
تتــراوح أعمارهــن مــا بــن  15و 49ســنة إلــى
مســتويات منخفضــة للغايــة ،وذلــك مــع زيــادة
اســتعمال وســائل منــع احلمــل؛ ممــا نتــج عنــه عــدد
أقــل مــن حــاالت احلمــل ،وعــدد أكبــر مــن حــاالت
6
احلمــل اخملطــط لــه واملرغــوب فيــه.

حيــث لــم يحصــل «ميفبريســتون» mifepristone
علــى ترخيــص ،فــي حــن كان «ميزوبروســتول»
مرخصــا لدواعــي أخــرى ليــس مــن
misoprostol
ً
ضمنهــا دواعــي االســتعمال املتعلقــة بالتوليــد
وأمــراض النســاء .ومــن أجــل تقــدمي خدمــات
اإلجهــاض الطبــي وتوفيرهــا ،أُجريــت دراســات
مكونــة مــن ثــاث مراحــل فــي تركيــا ،ونُشــرت فــي
األعــوام  ،2004و ،2005و .16 -14 2013وفــي كل هــذه
الدراســات ،مت احلصــول علــى آراء كل مــن مقدمــي
خدمــات اإلجهــاض الطبــي ومســتخدميها.
وخلصــت الدراســات إلــى أن معــدالت النجــاح
كانــت مرتفعــة ،ومســتويات رضــا كل مــن مقدمــي
اخلدمــات ومســتخدميها كانــت هــي األخــرى
مرتفعــة للغايــة ومقبولــة ج ـ ًدا .ورغــم ذلــك ،لــم
يتغيــر أي شــيء.

ومــع ذلــك ،رغــم تشــريع اإلجهــاض ،فــإن خدمــات
اإلجهــاض التــي تولــت تقدميهــا مؤسســات
12
الصحــة العامــة كانــت نســبتها ال تتعــدى ،%20
وأكثــر مــن نصفهــا مت فــي عيــادات أو مستشــفيات
خاصــة .وكانــت األســباب وراء ذلــك أعبــاء العمــل
يتحملهــا املتخصصــون فــي
الثقيلــة التــي
َّ
التوليــد وأمــراض النســاء ،ونقــص عــدد املمارســن
العموميــن املعتمديــن فــي املستشــفيات العامــة،
وقلــة الوقــت للقيــام بالتدخــات اجلراحيــة .ونتيجة
لذلــك ،ظلــت الفجــوة فــي عــدم تلبيــة احلاجــة إلى
13،12
خدمــات اإلجهــاض كبيــرة.

التحــق اآلن جيــل جديــد مــن الطــاب بكليــات
الطــب .وكــي يتــم احلفــاظ علــى القــوة الدافعــة
التــي ول َّدتهــا هــذه البحــوث ،أطلقنــا دراســة
وصفيــة بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة،
لتحديــد مســتوى املعرفــة واآلراء بشــأن اإلجهــاض
الطبــي فــي أربــع مقاطعــات فــي تركيــا .وفــي
هــذه الدراســة ،خضــع كل مــن مقدمــي خدمــات
اإلجهــاض وطــاب كليــات الطــب والتمريــض ،علــى
الســواء ،إلــى دراســة مســحية .وتضمنــت العينــة
 919مقــدم خدمــة – منهــم متخصصــون فــي
متخصصــا ،وأطبــاء
التوليــد وأمــراض النســاء ()187
ً
عموميــون ( )268طبي ًبــا ،وقابــات ـ ممرضــات ـ ()464
قابلــة ،وكذلــك ) )209طالــب طــب ،و( )200طالــب
متريــض 16 .ونُشــرت النتائــج فــي يونيــو  2012فــي
أنقــرة ،وفــي فبرايــر  2013فــي إزميــر.

تقدمي خدمة اإلجهاض الطبي  -خدمة متوقع احلصول
عليها ولكنها متأخرة
يعتقــد الكثيــر مــن املتخصصــن فــي التوليــد
وأمــراض النســاء أن تقــدمي خدمــة اإلجهــاض
الطبــي ،واعتمــاد اســتخدام «ميفبريســتون»
 mifepristoneو»ميزوبروســتول»  misoprostolلهــذا
الغــرض ،ســيقلل الفجــوة فــي تلبيــة احلاجــة إلــى
اخلدمــات العامــة لإلجهــاض فــي تركيــا 13.ومــع
ذلــك ،فــإن اإلجهــاض الطبــي مــا يــزال غيــر متوفــر،

وأبــدت وزارة الصحــة تأيي ـ ًدا كبيــرًا لتقــدمي خدمــة
اإلجهــاض الطبــي ،فــي إطــار اخلدمــات الروتينيــة
للصحــة اإلجنابيــة ،وناقشــت اللجنــة العلميــة
التابعــة لــوزارة الصحــة املوضــوع مناقشــة
متوســعة وإيجابيــة؛ لــذا فإننــا نأمــل أن تر َّخــص
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عقاقيــر اإلجهــاض الطبــي ،وأن يو َّفــر هــذا األســلوب
فــي القطــاع العــام.
ولكــن ظهــر فــي العقــد األخيــر رد فعــل مناهــض
لتقــدمي خدمــات اإلجهــاض علــى وجــه العمــوم،
وهــو مــا أخــذ شــكال أكثــر وضو ًحــا منــذ عــام
2012؛ حيــث أعــرب سياســيون رفيعــو املســتوى عن
«تنديدهــم باإلجهــاض بوصفــه جرميــة» و»طلبــوا
مــن كل امــرأة إجنــاب ثالثــة أطفــال علــى األقــل ،بــل
وحتــى خمســة أطفــال» 13.وإلــى اليــوم ،لــم تنجــح
محــاوالت تغييــر مــا هــو قائــم مــن سياســات
كليــا،
لإلســكان ،وحظــر علــى اإلجهــاض حظــرًا ً
أو خفــض للحــد القانونــي إلجــراء اإلجهــاض ملــدة
حمــل ال تتجــاوز أربعــة أســابيع .ويرجــع الســبب
فــي إخفــاق هــذه احملــاوالت فــي شــق كبيــر منهــا
حتــى اآلن إلــى جهــود اجلماعــات النســائية واجملتمــع
العلمــي؛ غيــر أن اإلجهــاض أصبــح موضوعًــا
«حساســا» فــي قطاعــات مــن بينهــا مقدمــي
ً
اخلدمــة ،وتوقفــت خطــط تقــدمي خدمــة اإلجهــاض
الطبــي.
كمــا أن بعــض وحــدات املستشــفيات التــي تقــدم
خدمــات تنظيــم األســرة واإلجهــاض أصبحــت غيــر
مســتعدة لتقــدمي خدمــات اإلجهــاض 18,17 .وثمــة
قلــق متزايــد بشــأن بعــض النســاء الالتــي يُجبــرن
علــى والدة أطفــال غيــر مرغــوب فيهــم ،أو تعريــض
17-19
صحتهــن ،أو حتــى حياتهــن ،للخطــر.
اإلجهاض ودور طالب كليات الطب
يعتمــد التوفيــر املســتمر خلدمــات اإلجهــاض علــى
مــدى اســتعداد األطبــاء ،وطــاب الطــب الذيــن هــم
أطبــاء املســتقبل ،لتقــدمي هــذه اخلدمــات .ومــن ثــم،
فــإن تدريــب أطبــاء املســتقبل علــى الرعايــة فــي
حــاالت اإلجهــاض هــو شــأن حيــوي مــن شــؤون
20
الصحــة العامــة.
وفــي تركيــا  87كليــة طــب ،حيــث يســتمر فيهــا
122

التعليــم الطبــي ملــدة ســتة أعــوام ،مبــا فــي ذلــك
ســنة االمتيــاز ،للحصــول علــى شــهادة املمــارس
العمومــي فــي الطــب .وبعدئــذ يجــب أن يعمــل
الطالــب ملــدة ســنة واحــدة طبي ًبــا لألســرة،
ويضطلــع مبســؤولية تقــدمي الرعايــة الصحيــة
األوليــة ،مبــا يشــمل ذلــك خدمــات الصحــة
اإلجنابية/تنظيــم األســرة.
ومنــذ عــام  ،2002مت إعــداد وتنفيــذ برنامــج التدريــب
الوطنــي األساســي للتعليــم الطبــي فــي مرحلــة
مــا قبــل التخــرج ،حيــث تعــد كليــات الطــب
حاليــا مناهجهــا وفقً ــا لهــذا البرنامــج لعــام
ً
 ،2014ويشــمل أربعــة مكونــات رئيســة :محصــات
التعليــم الطبــي فــي مرحلــة مــا قبــل التخــرج/
مجــاالت االختصــاص ،واألعــراض واحلــاالت ،واألمراض
الرئيســية/احلاالت اإلكلينيكيــة ،والتطبيقــات
الطبيــة األساســية .ويُطلــب مــن كليــات الطــب
أن حتــدد تفصي ـا ً مســتوى الكفــاءة فــي التعليــم
اجلامعــي الطبــي ،فــي إطــار برنامــج التدريــب
الوطنــي األساســي للتعليــم الطبــي فــي مرحلــة
مــا قبــل التخــرج؛ إال أنــه رغــم توفــر اخلطــوط
اإلرشــادية لضمــان اســتيفاء طــاب الطــب
املســتويات احملــددة ألهليــة تقــدمي الرعايــة الصحيــة
للنســاء ،فــا توجــد شــروط ثابتــة ألهــداف التعلــم
ومناهــج التعليــم بشــأن رعايــة الصحــة اإلجنابيــة،
أو التعليــم اخلــاص بتنظيــم األســرة ،أو الرعايــة فــي
حــاالت اإلجهــاض .لذلــك ،فــإن محتويــات املناهــج،
وأســلوب التدريــس ،ومــدة الوقــت اخملصــص للصحــة
اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة تتبايــن تباينًــا شــدي ًدا من
كليــة ألخــرى .وال يــرد ذكــر اإلجهــاض إال فــي حــاالت
21
أمــراض اجلهــاز التناســلي واملســالك البوليــة.
وعلــى الرغــم مــن أن مناهــج جميــع كليــات
الطــب يتوقــع أن تتضمــن موضــوع اإلجهــاض ،فــإن
معظمهــا ال يقــدم حتــى احملاضــرات لتغطيتــه،
رئيســا .وفــي بعــض كليــات
باعتبــاره موضوعًــا ً
الطــب ،ال يــرد ذكــر اإلجهــاض إال فــي احملاضــرات
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اخلاصــة بالصحــة العامــة ،وأمــراض النســاء
والتوليــد ،وذلــك فــي الســنوات الدراســية الثالثــة
22-25
والرابعــة والسادســة مــن التعليــم الطبــي.
وعلــى الرغــم مــن أن كل مناهــج كليــات الطــب
تشــمل تدريبــات علــى الصحــة اإلجنابيــة ،وتنظيــم
األســرة ،والرعايــة فــي حــاالت اإلجهــاض؛ فــإن
مســتوى التدريــب علــى تقــدمي الرعايــة واإلرشــاد
فــي حــاالت اإلجهــاض يظل غيــر مالئــم ،كمــا أن أثر
ذلــك علــى املســتوى املعرفــي للطــاب ،ومواقفهــم
إزاء اإلجهــاض ،ونيتهــم فــي تقــدمي خدمــات
اإلجهــاض واإلرشــاد ،لــم يخضــع لتقييــم جيــد.
وهــذه مشــكلة دوليــة خطيــرة ،وهــو مــا ينطبــق
أيضــا علــى تركيــا 26-28.فعلــى ســبيل املثــال،
ً
كشــف مســح أُجــري فــي عــام  2001علــى طــاب
الطــب فــي أمريــكا الشــمالية أن وقــت التدريــس
اخملصــص لتغطيــة كل جوانــب اإلجهــاض يتــراوح
مــا بــن  15دقيقــة إلــى  8ســاعات فقــط ،حســب
كل مؤسســة .وبوجــه عــام ،قدمــت ثلــث كليــات
الطــب فــي أمريــكا الشــمالية أقــل مــن  30دقيقــة
29
مــن التعليــم الرســمي اخلــاص باإلجهــاض.
ولكــن منــذ عــام  ،1992بــادرت  15كليــة طــب فــي
أنحــاء مختلفــة مــن تركيــا بتقــدمي برنامــج تدريبــي
معتمــد ،ملــدة أســبوعني ،لطــاب الســنة األخيــرة
حــول الصحــة اإلجنابيــة ،وتقــدمي اإلرشــاد لتنظيــم
األســرة ،وتركيــب لَوْلَــب منــع احلمــل؛ ويتضمــن
محاضــرة عــن أســاليب اإلجهــاض .ومنــذ عــام،
ضمــت جامعــة «باشــكنت» Başkent University
أيضــا هــذا البرنامــج فــي منهــج الســنة األخيــرة
ً
30
لكليــة الطــب منــذ .2011
وفــي تركيــا ،لــم يتــم إجــراء أي بحــث ،قبــل
الدراســة املذكــورة هنــا ،يســتقصي مســتوى
معرفــة طــاب الطــب وآراءهــم ومواقفهــم بشــأن
أســاليب اإلجهــاض ،وإذا مــا كانــوا مهتمــن بتقــدمي
خدمــات اإلجهــاض فــي ممارســتهم للمهنــة

فــي املســتقبل .أمــا هدفنــا الثانــي فــكان يتعلــق
بإعــداد توصيــات لصنــاع السياســات ومعلمــي
كليــات الطــب ،لصياغــة املناهــج مبــا يشــجع
أصحــاب املهــن الصحيــة فــي املســتقبل علــى
أخــذ خدمــات اإلجهــاض فــي االعتبــار ،والســيما
اإلجهــاض الطبــي ،بهــدف تعزيــز ســبل وصــول
النســاء إلــى هــذه اخلدمــات فــي املســتقبل.
املشاركون واألساليب
ركــز القســم األكبــر مــن الدراســة علــى مســتوى
املعرفــة ووجهــات نظــر املتخصصــن فــي التوليــد
وأمــراض النســاء ،واملمارســن العموميــن،
وطــاب الطــب والتمريــض ،بشــأن اإلجهــاض
عامــ ًة واإلجهــاض الطبــي خاصــةً 31.أمــا آراء
مقدمــي اخلدمــات ،فكانــت املوضــوع الــذي ورد فــي
منشــورين وطنيــن وآخــر دولــي 32,16 .وتغطــي هــذه
الورقــة البحثيــة آراء طــاب الطــب الذيــن خضعــوا
للمســح والبالــغ عددهــم  209طالــب .وســيرد ذكــر
آراء طــاب التمريــض فــي ورقــة أخــرى .وقــد حصــل
بروتوكــول الدراســة علــى اعتمــاد جلنــة املراجعــة
كنت» Başkent
األخالقيــة التابعــة جلامعــة «باشــ ِ
 ،Universityوجلنــة مراجعــة أخالقيــات البحــوث
التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة .وفــي مايــو
 ،2010مت اإلجابــة علــى االســتبيان ،الــذي قــام طــاب
كليــات الطــب باســتيفائه دون مســاعدة ،فــي كل
مقاطعــة يشــملها املســح ،وبحضــور منســق
للمســح مــن كل مقاطعــة.
وشــمل قطــاع الطــاب املســتهدف فــي الدراســة
جميــع طــاب الســنة األخيــرة مــن كليــات الطــب،
البالــغ عددهــم  127طالــب ،فــي جامعــة «دوكــوز
إيلــول»  Dokuz Eylül Universityفــي إزميــر ،و78
طال ًبــا فــي جامعــة «جــال بيــار» Celal Bayar
University؛ و 45طال ًبــا مــن جامعــة «يوزونكــو ييل»
 Yuzuncu Yil Universityفــي «فــان»  .Vanوقبــل
توزيــع االســتبيان ،مت تزويــد الطــاب مبعلومــات حــول
املســح وأهــداف الدراســة .ولــم يقــدَّم أي شــكل
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مــن أشــكال احلوافــز للمشــاركة فيــه .ومــن بــن
 250طال ًبــا مؤه ـا ً للمشــاركة ،أكمــل  209طالــب
االســتبيان (نســبة االســتجابة .)%83 :وكان الســبب
الرئيــس وراء النســبة املرتفعــة لعــدم االســتجابة
هــو انشــغال الطــاب بتدريبــات االمتيــاز فــي
أقسام/مستشــفيات مختلفــة ،ولــم يكــن مــن
الســهل جمعهــم فــي ذلــك اليــوم.
وإلعــداد االســتبيان ،جــرى تنظيــم مناقشــة
جماعيــة فــي إحــدى كليــات الطــب بأنقــرة حــول
مســتوى معرفــة الطــاب باإلجهــاض .وبنــا ًء
علــى نتائــج املناقشــة ،مت إعــداد اســتبيان املســح،
واختبــاره فــي كليــة أخــرى مــن كليــات الطــب فــي
أنقــرة قبــل اســتخدامه ،ثــم االنتهــاء منــه؛ حيــث
اشــتمل علــى خمســة أجــزاء تضــم مجموعــة
مــن األســئلة املتعــددة اإلجابــات ،واألســئلة
املفتوحــة .وغطــى اجلــزء األول معلومــات شــخصية
واجتماعيــة دميغرافيــة ( 5أســئلة) ،مبــا فــي ذلــك
الســن ،والنــوع ،واحلالــة االجتماعيــة ،وأي تدريبــات
حصــل عليهــا الطالــب فــي مجــال تنظيــم
األســرة .أمــا اجلــزء الثانــي ،فقــد غطــى معرفتهــم
ورأيهــم بشــأن اإلجهــاض اجلراحــي والطبــي (30
ســؤاال ً) ،مبــا فــي ذلــك الوضــع القانونــي لإلجهــاض،
وأســاليب اإلجهــاض ،وتعريــف «اإلجهــاض غيــر
اآلمــن» ،والســامة والفعاليــة ،ومزايــا وعيــوب
كل مــن األســلوبني ،واألنظمــة املتبعــة لإلجهــاض
الطبــي ،وموانــع اللجــوء إلــى اإلجهــاض اجلراحــي
والطبــي واملضاعفــات املمكــن حدوثهــا .وفــي
اجلــزء الثالــث ( 3أســئلة) ،مت تغطيــة التجــارب
الشــخصية املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات الطبيــة
لإلجهــاض؛ علــى ســبيل املثــال ،إذا كان الطالــب قــد
تابــع إجــرا ًء مــن إجــراءات اإلجهــاض أم لــم يتســن
لــه ذلــك ،وتكاليــف خدمــات اإلجهــاض اجلراحــي
والطبــي .وكان اجلــزء الرابــع ( 10أســئلة) حــول مــدى
اســتعداد الطــاب لتقــدمي خدمــات اإلجهــاض
الطبــي واجلراحــي وآرائهــم حــول هــذا الشــأن،
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باعتبارهــم مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة في
املســتقبل ،وحــول املزايــا والعيــوب ذات الصلــة مــن
وجهــة نظرهــم .وتضمــن اجلــزء اخلامس أســئلة (15
ســؤاال ً) حــول وجهــات نظــر الطــاب وانطباعاتهــم
بشــأن توفيــر كل مــن األســلوبني لإلجهــاض.
وقــام مســاعدون بحثيــون م َدرَّبــون بشــرح أهــداف
الدراســة للطــاب فــي قاعــات دروســهم ،وأشــاروا
إلــى أن مشــاركتهم طوعيــة وهويتهــم ســتكون
مشــمولة بالســرية .كمــا شــرحوا لهــم أن النتائــج
ســيقتصر اســتخدامها علــى األغــراض العلميــة
فقــط .وكان علــى الطــاب وضــع منــاذج االســتبيان
بعــد اســتيفائها فــي مظاريــف مغلقــة مت توفيرهــا
لهــم.
وجــرى إدخــال البيانــات ،والتحقــق مــن صحتهــا،
وحتليلهــا باســتخدام برمجيــة ( SPSSنســخة
 .)15.0كمــا اسـ ُتخدم حتليــل وصفــي مبتغيــر واحــد،
وجــدول توزيــع فتــرات التكــرار ،مــن أجــل فحــص
املتغيــرات املســتقلة وغيــر املســتقلة.
مواطن قوة الدراسة ومحدوديتها
اقتصــر املســح علــى ثــاث جامعــات ،ولــم يجمــع
معلومــات عــن تعليــم اإلجهــاض فــي كليــات
الطــب فــي هــذه اجلامعــات .وكان االســتبيان
كَ ِّم ًيــا ،واســتخدم معاييــر لتقييــم املواقــف ،مــع
بعــض مواطــن الضعــف التــي مت توثيقهــا بعنايــة
لقيــاس االعتبــارات األخالقيــة املقلقــة .ورغــم
ذلــك ،فــإن االســتبيان يتيــح فرصــة احلصــول علــى
صــورة شــاملة ملواقــف املشــاركني فيــه ،ومســتوى
معرفتهــم ،دون تفســير مــا يدعوهــم للتفكيــر
علــى هــذا النحــو.
قبلنــا اعتبــار «محاضــرات يُذكــر فيهــا
وفــي حــن ِ
اإلجهــاض» علــى أنهــا «التعليــم عــن اإلجهــاض»،
فــإن قيمــة هــذه احملاضــرات قــد تكــون محــدودة.
كمــا أن الطــاب لــم يُســألوا إذا مــا تلقــوا أي
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تعليــم عــن اإلجهــاض فــي الســنوات التي ســبقت
ممارســتهم العمليــة .ونحــن نفتــرض أن رد الطــاب
حــول مفهــوم التعليــم عــن اإلجهــاض ســيكون
إيجابيــا ،إذا مــا ق ُـدِّم علــى أنــه جــزء رئيــس ال يتجــزأ
ً
مــن اخلدمــات الصحيــة للمــرأة.
النتائج
اخلصائص الدميغرافية لطالب كليات الطب
مــن بــن طــاب الطــب البالــغ عددهــم  209طالــب،
كانــت نســبة الذكــور %54؛ وكان  %95منهــم فــي
ســن الرابعــة والعشــرين أو أكبــر (املتوســط 25 ±
 ،1.8والنطــاق )21-43؛ و %82منهــم تلقــوا التعليــم
عــن الصحــة اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة فــي كليــة
الطــب (اجلــدول.)1
وكان معظــم الطــاب علــى علــم بــأن اإلجهــاض
يجيــزه القانــون فــي تركيــا؛ فــي حــن  %73منهــم
كانــوا علــى علــم أنــه محــدد مبــدة حمــل أقصاهــا

عشــرة أســابيع ،و %53منهــم حضــروا عمليــة
إجهــاض جراحــي أو شــاركوا فيهــا .وكانــت نســبة
 %2منهــم فقــط علــى درايــة بــأن القانــون صــادر
منــذ عــام .1983
وجــرى تزويــد الطــاب ببيانــات صحيحــة وأخــرى
وطلــب
غيــر صحيحــة حــول اإلجهــاض فــي تركيــاُ ،
منهــم الــرد باملوافقــة أو املعارضــة؛ فتبــن أن
الكثيــر منهــم علــى معرفــة غيــر دقيقــة ببعــض
جوانــب القانــون احلالــي .فمثــا ً علــى الرغــم مــن
أن القانــون ينــص علــى عــدم ضــرورة حصــول
النســاء غيــر املتزوجــات ،فــي ســن  18ســنة فمــا
فوقــه ،علــى موافقــة أحــد إلجــراء اإلجهــاض،
فــإن نســبة  %84مــن الطالبــات يعتقــدن أنهــا
حتتــاج إلــى موافقــة شــريك احليــاة .وكان  %28مــن
الطــاب يعتقــدون وجــود حواجــز قانونيــة أمــام
تقــدمي خدمــة اإلجهــاض الطبــي ،باإلضافــة إلــى
مســألة توفيــر العقاقيــر الالزمــة .وكذلــك ،فعلــى

اجلدول ( :)1توزيع طالب كليات الطب حسب كل جامعة ،وفقًا خلصائص مختارة ()%

(عدد الطالب = )209
اجلامعة (املقاطعة)
جامعة «دوكوز إيلول» (إزمير)
جامعة «جالل بيار» (مانيس)
 100,0جامعة “ييل” (فان)

47.4
33.5
19.1

النوع
ذكر
أنثى

54.5
45.5

السن
≤ 23
25-24
≥ 26

4.7
69.5
25.8

حصل على محاضرات في الصحة اإلجنابية/تنظيم األسرة
نعم
ال

82.1
17.9
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الرغــم مــن أن  %92مــن الطــاب كانــوا يعتقــدون
أن اإلجهــاض القانونــي ال ميكــن إجــراؤه إال علــى
يــد طبيــب معتمــد ،فــإن مســتوى فهــم الكثيــر
منهــم كان ضعيفً ــا بشــأن أنــواع مقدمــي اخلدمــة
املعتمديــن .ولــم يــدرك إال  %13منهــم أن املمارســن
العموميــن املعتمديــن بوســعهم إجــراء عمليــات
اإلجهــاض ،فــي حــن  %5منهــم كانــوا يظنــون أن
املمرضــات والقابــات بإمكانهــن القيــام بذلــك،
وهــو مــا ال ينطبــق (بعــد) علــى تركيــا.
مستوى املعرفة واآلراء حول اإلجهاض اجلراحي
والطبي
كان أحــد األســئلة املفتوحــة كاآلتــي« :اشــرح
األســاليب األساســية التــي تعــرف أنــه مــن
املمكــن اســتخدامها فــي اإلجهــاض ».وأجــاب
ثالثــة وثمانــون باملائــة مــن الطــاب ( 174طال ًبــا).
علــى الســؤال .وتضمنــت اإلجابــات األســاليب
التقليديــة (مثــل الصدمــة امليكانيكيــة ،والقفــز
مــن مســتوى مرتفــع ،وركل البطــن) ،واألســاليب
اجلراحيــة (التوســيع والكشــط ،والشــفط
الكهربائــي أو اليــدوي ،والكشــط اجلزئــي ،وحــث
الــوالدة ،وتركيــب لَوْلَــب منــع احلمــل) ،واألســاليب
الطبيــة (اســتخدام أحــد عقاقيــر اإلجهــاض:
«ميزوبروســتول»  ،misoprostolأو «بروســتجالندين»
 ،prostaglandinأو «ميفبريســتون» ،mifepristone
أو «ميثوتريكســات»  ،methotrexateأو وســائل

العــاج الكيميائــي) .وكان اإلجهــاض اجلراحــي،
وهــو األســلوب األكثــر شــيوعًا فــي تركيــا ،مــا
يعرفــه  %76مــن الطــاب ( 158طال ًبــا) .وذكــر
هــؤالء الطــاب أن األســاليب اجلراحيــة لإلجهــاض
هــي التوســيع والكشــط ( ،)%97والشــفط اليــدوي
( ،)%75والشــفط الكهربائــي ( .)%55وبــدون الســؤال
عــن اإلجهــاض الطبــي ،فقــد ذكــره  )117( %56مــن
الطــاب ،رغــم أنــه غيــر موجــود ضمــن خدمــات
الصحــة اإلجنابيــة فــي تركيــا ( اجلــدول  .)2ولكــن ردًا
علــى الســؤال التالــي« :هــل ســمعت مــن قبــل عــن
أســلوب اإلجهــاض الطبــي؟» ،عنــد اإلشــارة إلــى
اإلجهــاض الطبــي ،تذكــر  %82مــن الطــاب ()171
ســماعه مــن قبــل؛ إال أن  %14منهــم فقــط كانــوا
علــى علــم بوجــود «ميزوبروســتول» ،misoprostol
و %27عــن «ميفبريســتون» .mifepristone
وللتأكــد مــن أن املشــاركني أجابــوا علــى مــا تبقــى
مــن أســئلة حــول أســاليب اإلجهــاض ،بنــا ًء علــى
فهــم صحيــح لألســلوبني ،قــدم االســتبيان وصفً ــا
موجــزًا ألســلوبي اإلجهــاض اجلراحــي (التوســيع
والكشــط ،والشــفط الكهربائــي واليــدوي)
واإلجهــاض الطبــي («ميزوبروســتول» ،misoprostol
و»ميفبريســتون»  ،)mifepristoneواخلطــوات
التفصيليــة لتقــدمي هــذه اخلدمــات.
واســتخدم االســتبيان مصطلــح «اإلجهــاض

اجلدول ( :)2نسبة طالب كليات الطب املدركني لألساليب اخملتلفة لإلجهاض ()%
أساليب اإلجهاض

(عدد الطالب = )209

أ

•األساليب اجلراحية
•األساليب الطبية
•األساليب التقليدية (مثال ،الصدمة امليكانيكية ،والقفز من مستوى مرتفع ،وركل البطن)
•عدم اإلجابة
أ) ميكن للمشاركني تقدمي أكثر من إجابة
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اجلدول ( :)3نسبة طالب كليات الطب الذين كانوا يرون ضرورة إطالع النساء على املضاعفات املمكن
حدوثها نتيجة اإلجهاض اجلراحي والطبي ()%
املضاعفات

أ

اإلجهاض اجلراحي
•نزيف
•ثقوب في جدار الرحم
•التهاب احلوض
•تهتك في عنق الرحم
•إجهاض غير مكتمل
•إجهاض غير ناجح

(عدد الطالب = )158
91.1
83.5
82.9
69.6
59.5
42.0

اإلجهاض الطبي
•نزيف
•إجهاض غير مكتمل
•إجهاض غير ناجح
•رد فعل من العقاقير
•صدمة من األلم

(عدد الطالب = )117
86.3
78.6
85.5
76.1
40.2

ب

ج

أ) ميكن للمشاركني تقدمي أكثر من إجابة
ب) الطالب الذين ذكروا بتلقائية اإلجهاض اجلراحي
ج) الطالب الذين ذكروا بتلقائية اإلجهاض الطبي

مييــز  -فــي أي موضــع  -بــن
اجلراحــي» ،ولكنــه لــم ِّ
أســلوب التوســيع والكشــط ،وأســلوب الشــفط،
نظــرًا ألن األســلوب األول هــو مــا يغلــب علــى
الطــاب معرفتــه .كمــا طلــب االســتبيان مــن
الطــاب وضــع عالمــة الختيــار إجابــة مــن اإلجابــات
املتعــددة ،لتحديــد مزايــا اإلجهــاض اجلراحــي وعيوبه
مــن وجهــة نظــر املــرأة .فوضــع الطــاب عالمــة
لتحديــد املزايــا الثالثــة األولــى؛ ســرعة األســلوب
اجلراحــي ( ،)%78وإمكانيــة إمتامــه فــي  10دقائــق
علــى األقــل ( ،)%72ومعــدل جنــاح أعلــى مقارنــ ًة
باإلجهــاض الطبــي ( .)%65وكانــوا يظنــون أن
العيــوب الرئيســية لألســلوب اجلراحــي (التوســيع
والكشــط) هــو أنــه مــن التدخــات اجلراحيــة (،)%95
ويُســتعمل فيــه التخديــر عنــد اللــزوم ( ،)%79وأنــه
فــي األغلــب تدخــل مــادي (.)%87
وفيمــا يتعلــق مبزايــا اإلجهــاض الطبــي وعيوبــه،
ذكــر الطــاب أن املزايــا الثالثــة األولــي  -مــن
وجهــة نظــر املــرأة  -أنــه أســلوب أقــل تدخ ـا ً مــن

أســلوب اإلجهــاض اجلراحــي ( ،)%91وال يتطلــب أي
تدخــل جراحــي ( ،)%90وال يُســتعمل فيــه التخديــر
( .)%77وفــي رأيهــم ،كانــت العيــوب الرئيســية أنــه
يســتغرق وق ًتــا أطــول إلمتامــه ( ،)%58ومعــدالت
فشــله أعلــى ( ،)%56ويتطلــب زيــارات متعــددة
للعيــادة (.)%45
وللوقــوف علــى معرفتهــم بشــأن املضاعفــات
املمكــن حدوثهــا بســبب اإلجهــاض اجلراحــي
والطبــي ،مت توجيــه الســؤال التالــي إلــى الطــاب:
«مــن بــن املضاعفــات املذكــورة أســفل ،ضــع
عالمــة علــى نــوع املضاعفــات املمكــن حدوثهــا،
والتــي يجــب إطــاع املــرأة عليهــا ».فوضــع الطــاب
عالمــة علــى بعــض املضاعفــات املمكــن حدوثهــا
نتيجــة اإلجهــاض اجلراحــي :النزيــف ( ،)%91وثقــوب
فــي جــدار الرحــم ( ،)%84وتهتــك فــي عنــق الرحــم
( ،)%70وإجهــاض غيــر مكتمــل ( ،)%60والتهــاب
احلــوض ( .)%83وفيمــا يتعلــق باملضاعفــات املمكــن
حدوثهــا نتيجــة اإلجهــاض الطبــي ،وضــع الطــاب
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عالمــة علــى النزيــف ( ،)%86واإلجهــاض غيــر
املكتمــل ( ،)%79واإلجهــاض غيــر الناجــح (،)%86
ورد فعــل مــن العقاقيــر ( ،)%76وصدمــة مــن األلــم
(( )%40اجلــدول .)3
ورأى معظــم الطــاب أن الفحــص باملوجــات
فــوق الصوتيــة ،وتقــدمي اإلرشــاد ،وقيــاس نســبة
الهيموجلوبــن ،هــي إجــراءات ضروريــة للنســاء
الالتــي يرغــن فــي إجــراء إجهــاض جراحــي أو طبــي.
كمــا رأى مــا يقــرب مــن نصــف الطــاب ضــرورة
ـيا،
إجــراء اختبــارات إضافيــة لألمــراض املنقولة جنسـ ً
واحتمــال العــدوى بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية،
ومســح عينــة مــن عنــق الرحــم؛ وهــي كلهــا
ـوص بهــا منظمــة الصحــة
خطــوط إرشــادية لــم تـ ِ
العامليــة ،علــى أنهــا شــرط أساســي يســبق القيــام
بــأي عمليــة إجهــاض 33 .واعتبــر  %89مــن الطــاب
أن العــاج الوقائــي باســتخدام املضــادات احليويــة
بعــد اإلجهــاض هــو أحــد شــروط إجــراء اإلجهــاض
اجلراحــي ،فــي حــن رأى  %52منهــم أنــه شــرط
إلجــراء اإلجهــاض الطبــي؛ غيــر أنــه فــي احلقيقــة
ليــس ضروريًــا فــي حالــة اإلجهــاض الطبــي.
ولــم يكــن لــدى معظــم الطــاب فهــم صحيــح
للمضاعفــات املمكــن حدوثهــا نتيجــة ألي مــن
جميعــا حاجــة املــرأة
األســلوبني؛ إال أنهــم أدركــوا
ً
للمعلومــات املتعلقــة باملضاعفــات املمكــن
حدوثهــا ،وكــذا بوســائل منــع احلمــل بعــد
اإلجهــاض.
مدى استعداد الطالب لتقدمي خدمة اإلجهاض في
ممارستهم املهنية في املستقبل
مت ســؤال الطــاب عــن رأيهــم فــي املســتوى الــازم
لتوفيــر خدمــات اإلجهــاض ،واإلشــارة إلــى مــدى
شــخصيا لتقــدمي هــذه اخلدمــات
اســتعدادهم
ً
بوصفهــم أطبــاء املســتقبل .وعلــى الرغــم مــن
أن معظــم الطــاب رأوا ضــرورة توفيــر خدمــة
اإلجهــاض اجلراحــي ( )%86واإلجهــاض الطبــي ()%86
128

فــي تركيــا ،لــم يعــرب إال عــدد قليــل منهــم عــن
اســتعدادهم لتقــدمي خدمــة اإلجهــاض اجلراحــي
( )%16واإلجهــاض الطبــي ( )%15بأنفســهم فــي
املســتقبل .ولــم يكــن هنــاك أي عالقــة واضحــة بني
اســتعدادهم لتقــدمي خدمــة اإلجهــاض ،وتلقِّ يهــم
فــي الســابق تدريبــات علــى الصحــة اإلجنابيــة
وتنظيــم األســرة.
وعندمــا ُطلــب منهــم وضــع عالمــة علــى احلواجــز
الرئيســة أمــام تنفيــذ اإلجهــاض اجلراحــي علــى
نطــاق واســع ،واســتخدام اإلجهــاض الطبــي
فــي تركيــا ،جــرى ذكــر التالــي :نقــص املعرفــة
باإلجهــاض ( %60مــن الطــاب) ،وعــدم التدريــب
علــى توفيــر خدمــة اإلجهــاض الطبــي ( %66مــن
الطــاب) ،وغيــاب الوعــي باإلجهــاض الطبــي بــن
املرضــى ( %54مــن الطــاب) ،وغيــاب البروتوكــوالت
واخلطــوط اإلرشــادية املعتمــدة ( %50مــن الطــاب)،
ووجــود احلواجــز القانونيــة ( %47مــن الطــاب).
املناقشة والتوصيات
بنــا ًء علــى معرفتنــا ،فــإن هــذه الدراســة كانــت
األولــى مــن نوعهــا فــي تركيــا للبحــث بأســلوب
منهجــي فــي مســتوى معرفــة طــاب كليــات
الطــب باإلجهــاض وآرائهــم ،والســيما اإلجهــاض
اجلراحــي والطبــي؛ ولســؤالهم حــول مــدى
اســتعدادهم لتقــدمي خدمــات اإلجهــاض فــي
ممارســتهم املهنيــة فــي املســتقبل.
وكان مســتوى معرفــة الطــاب بأســاليب
ـبيا؛ غيــر أن عــدم
اإلجهــاض الطبــي
ً
منخفضــا نسـ ً
اإلملــام بهــذه الوســائل لــم يكــن غيــر متوقــع،
وخاصــ ًة اســتخدام «ميفبريســتون» mifepristone
و»ميزوبروســتول»  misoprostol؛ والســيما أن األول
غيــر مرخــص باســتعماله بعــد فــي تركيــا ،والثانــي
غيــر وارد ضمــن اخلطــوط اإلرشــادية الصــادرة
عــن وزارة الصحــة ،وهــو مــا يعنــي أنهمــا غيــر
مســتخ َدمني فــي البــاد.
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ولكــن مــن املالحــظ أنــه رغــم حضــور احملاضــرات،
وإمتــام تدريبــات ملــدة شــهرين فــي التوليــد وأمــراض
النســاء خــال ســنة االمتيــاز ،كان املســتوى املعرفي
ملعظــم الطــاب ضعيفً ــا حــول املضاعفــات
املمكــن حدوثهــا نتيجــة اإلجهــاض اجلراحــي
والطبــي .ولــم تبحــث الدراســة فــي املصــدر الــذي
اســتقى منــه الطــاب هــذه املعلومــات اخلاطئــة.
ومــع ذلــك ،فــإن نتائــج هــذه الدراســة تدعــو
إلــى وضــع مناهــج موحــدة ،تغطــي موضوعــات
أشــمل عــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة جلميــع
طــاب الســنة األخيــرة مــن كليــات الطــب ،وذلــك
لضمــان اكتســابهم املعرفــة الالزمــة والصحيحــة.
ـن محدوديــة مســتوى
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد تبـ َّ
املعرفــة حــول اإلجهــاض واإلجهــاض الطبــي،
مــن خــال دراســة أُجريــت فــي جامعــة «بريتيــش
كوملبيــا»  British Columbiaفــي كنــدا ،فــي عــام
 ،2008بشــأن مســتوى معرفــة الطــاب بأســاليب
اإلجهــاض وإجراءاتــه ،واســتعدادهم لتقــدمي خدمــات
اجهــاض 34 .وبإلقــاء نظــرة ســريعة علــى مثــل
هــذه الدراســات علــى موقــع  ،PubMedيتضــح أنهــا
مشــكلة شــائعة كذلــك فــي العديــد مــن البلــدان
35-38
األخــرى.
وكان لــدى عــدد كبيــر مــن الطــاب فهــم خاطــئ
حــول بعــض جوانــب التشــريعات الوطنيــة
املتعلقــة باإلجهــاض ،حيــث ظــن مــا يقــرب مــن
ثلــث الطــاب أن هنــاك حواجــزًا قانونيــ ًة أمــام
تقــدمي خدمــة اإلجهــاض الطبــي ،بخــاف عــدم
32 ،6
توفــر أي مــن العقاريــن؛ وهــو أمــر غيــر صحيــح.
أمــا اجلانــب اإليجابــي مــن الدراســة ،فقــد أظهــرت
أن مــا يقــرب مــن  %90مــن الطــاب أيــدوا توفيــر
خدمــات اإلجهــاض اجلراحــي والطبــي فــي تركيــا؛
وهــي احلقيقــة التــي يجــب أن تدركهــا احلكومــة
احلاليــة ،ألنهــا تتفــق مــع التأييــد الواســع النطــاق
للمــرأة التركيــة لتشــريع اإلجهــاض ،ردًا علــى
التهديــد بفــرض قيــود قانونيــة عليــه .وأشــارت

نســبة أقــل إلــى حــد بعيــد مــن الطــاب إلــى
اســتعدادهم لتقــدمي خدمــة اإلجهــاض اجلراحــي
( )%16واإلجهــاض الطبــي ( )%15بأنفســهم؛ ولكــن
كان ذلــك يعــزو إلــى غيــاب معرفتهــم الشــخصية
بقانــون اإلجهــاض وإجراءاتــه ،وكــذا بعــدم كفايــة
التدريــب علــى تقــدمي اإلرشــاد وعلــى أســاليب
اإلجهــاض ،وليــس ملعارضتهــم لإلجهــاض .ومــن
شــأن اخلبــرة اإلكلينيكيــة فــي مجــال اإلجهــاض أن
تؤثــر علــى مســتوى معرفــة هــؤالء الطــاب بتقــدمي
خدمــات اإلجهــاض فــي املســتقبل ،ومواقفهــم
وأيضــا علــى قدرتهــم علــى
ونواياهــم إزاء ذلــك،
ً
تقــدمي اإلرشــاد للنســاء ،مبــا يســاعد علــى ضمــان
حصولهــن علــى رعايــة شــاملة للصحــة اإلجنابيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة قــد جمعــت بيانــات
مــن ثــاث كليــات للطــب فقــط ،مــن بــن  87كليــة
طــب فــي تركيــا ،وأن النتائــج قــد ال ميكــن تعميمها
علــى كل طــاب الطــب ،فمــا مــن ســبب يجعلنــا
نتوقــع أن الطــاب الذيــن شــاركوا في املســح كانت
لديهــم معلومــات أكثــر (أو باألحــرى أقــل) حــول
اإلجهــاض املتعمــد ،مقارنـ ًة بطــاب كليــات الطــب
األخــرى فــي تركيــا .ولكــن للتأكــد مــن هــذا األمــر،
يلــزم إجــراء دراســة لوحــدات املناهــج الطبيــة حــول
اإلجهــاض ،باســتخدام عينــة متثيليــة أكبــر مــن
كليــات الطــب.
وإجــراءات اإلجهــاض بطريــق الشــفط اليــدوي،
وبتعاطــي عقاقيــر اإلجهــاض الطبــي ،آمنــة
وقانونيــة وبســيطة؛ إال أنهــا تُــدرَّس بصــورة روتينية
حتــت عنــوان منفصــل ،ضمــن مناهــج كليــات
الطــب فــي تركيــا ،وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة
تعليــم طــاب الطــب عــن اإلجهــاض ،بجوانبــه
الفنيــة ومــا يتصــل منــه بقضايــا اجتماعيــة
وسياســية وصحــة عامــة .وبصــرف النظــر عــن
املعتقــدات الشــخصية ألي طبيــب حــول اإلجهاض،
فعلــى كل طبيــب أن يتحمــل مســؤولية مســاعدة
املرضــى علــى ضمــان صحــة عقليــة وجســدية
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علمــا بخياراتهــن اخلاصــة
ممتــازة ،وإحاطتهــن ً
بالصحــة اإلجنابيــة ،وتقــدمي الدعــم لهــن .ولــن
يقــدر أطبــاء املســتقبل علــى تلبيــة احتياجــات
املــرأة فــي مجــال الصحــة اإلجنابيــة إال بالتعليــم
والتدريــب علــى نطــاق شــامل 39-41،مبــا فــي ذلــك مــا
يتعلــق باإلجهــاض.
لذلــك فإننــا نوصــي أن تتضمــن مناهــج جميــع
كليــات الطــب فــي تركيــا ،مــا هــو قائــم مــن
قوانــن ولوائــح حــول اإلجهــاض اآلمــن وخدماتــه،
مبــا يشــمل توفيــر وســائل منــع احلمــل ملــا بعــد
مكم ـا ً لتدريبــات طــاب
اإلجهــاض ،لتكــون جــز ًءا
ِّ
الطــب .وقــد تكــون كليــة الطــب هــي الفرصــة
الوحيــدة أمــام الطــاب الذيــن ال ينــوون التخصــص
فــي التوليــد وأمــراض النســاء ،أو فــي طــب األســرة،
لتعلــم أســاليب اإلجهــاض والتدريــب عليهــا تدري ًبا
عمليــا ،إال إذا حضــروا بعــد التخــرج دورات تدريبيــة
ً
اختياريــة حــول تنظيــم األســرة وأســاليب تنظيــم
الــدورة الشــهرية ،وحصلــوا عــل شــهادة معتمــدة
تؤهلهــم ملمارســة ذلــك .كمــا أن الرعايــة فــي
حــاالت اإلجهــاض ضروريــة فيمــا يتعلــق برعايــة
حــاالت الــوالدة الطارئــة .ومبــا أن عــددًا كبيــرًا ج ـ ًدا
مــن مرضــى الطــاب فــي املســتقبل ســيتعرضن أو
ســيكن قــد تعرضــن حلمــل غيــر مخطــط لــه ،وقــد
يلجــأن لإلجهــاض ،فــإن فهــم الطــاب للجوانــب
وأيضــا كيفيــة إنهــاء
اخملتلفــة لإلجهــاض املتعمــد،
ً
احلمــل ،هــو أمــر مهــم لــكل طــاب الطــب الذيــن
ســيقدمون الرعايــة للنســاء ،وجــزء أساســي فــي
تعليــم الرعايــة الصحيــة للمــرأة.
وملــا كانــت مكونــات تعليــم الرعايــة الشــاملة
للصحــة اإلجنابيــة تشــمل جوانــب الصحــة
العامــة املرتبطــة بتقــدمي خدمــات اإلجهــاض اآلمن،
وعــدد النســاء الباحثــات عــن إجرائــه ،واجلوانــب
ذات الصلــة واملتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وآثــار
اإلجهــاض غيــر اآلمــن علــى صحــة املــرأة؛ فــإن كل
هــذه املكونــات يجــب تغطيتهــا فــي هــذا التعليــم.
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وإذا مــا مت تدريــس اإلجهــاض بهــذه الطريقــة،
سيكتســب خريجــو كليــات الطــب املعرفــة،
وســيفهمون هــذه القضيــة بدرجــة أفضــل كثيــرًا؛
كمــا أنــه مــن املرجــح أن يؤثــر ذلــك علــى مواقفهم
بصــورة إيجابيــة ،ويســاعد علــى تشــجيع طــاب
كليــات الطــب علــى تقــدمي اخلدمــة فــي املســتقبل.
أيضــا أن تقــدم جميــع كليــات الطــب
ويجــب ً
بصفــة مســتمرة فــي ســنة االمتيــاز النهائيــة،
تدري ًبــا مــن أســبوعني للطــاب حــول الصحــة
اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة ،ليتضمــن جلســات
نظريــة وعمليــة شــاملة حــول الصحــة اإلجنابيــة،
مبــا فــي ذلــك تنظيــم األســرة وأســاليب اإلجهــاض.
وتظــل الفجــوة فــي عــدم تلبيــة احلاجــة مــن
خدمــات اإلجهــاض كبيــرة فــي تركيــا؛ فعلــى
الرغــم مــن أن املوافقــة القانونيــة علــى اإلجهــاض
الطبــي مــن شــأنها تخفيــف حــدة الوضــع ،فــإن
رد فعــل بعــض السياســيني ومقدمــي اخلدمــات
معارضــا بقــوة تيســير خدمــة اإلجهــاض ،بــل
كان
ً
وناشــدوا بفــرض القيــود القانونيــة .فــي حــن تتوفر
خدمــات اإلجهــاض بســهولة فــي املستشــفيات
والعيــادات اخلاصــة ،فــإن هــذا يصاحبــه تكلفــة
عاليــة تتحملهــا النســاء وأســرهن .وللمســاعدة
علــى إقنــاع أطبــاء املســتقبل فــي البــاد ،خــال
متابعتهــم للدراســة فــي كليــات الطــب أن
اإلجهــاض اآلمــن هــو تدخــل آمــن وضــروري للغايــة،
فثمــة حاجــة إلــى التدريــب علــى تقــدمي خدمــات
اإلجهــاض وتوفيــر املعلومــات عــن فوائــد اإلجهــاض
أيضــا للمســاعدة علــى
الطبــي .والدعــوة ضروريــة ً
محاربــة أي تصــورات ســلبية بــن أفــراد اجملتمــع
والسياســيني عــن تقــدمي خدمــات اإلجهــاض ،كمــا
يلــزم دعــوة صنــاع القــرار لتوفيــر خدمــة اإلجهــاض
اآلمن.
كلمة شكر
نزجــي الشــكر للدعــم الفنــي واملالــي املقــدَّم
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي /صنــدوق األمم
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لفــرق البحــث فــي املقاطعــات التــي جــرى تنفيــذ
 ملــا بذلتــه مــن جهــود مســتمرة في،املشــروع فيهــا
.جمــع البيانــات

 منظمــة الصحــة/ اليونيســيف/املتحــدة لإلســكان
 البرنامــج اخلــاص للبنــك الدولــي للبحــث/العامليــة
والتطويــر والتدريــب البحثــي فــي مجــال اإلجنــاب
 كمــا يعــرب املؤلفــون عــن شــكرهم.البشــري
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