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يُعتبــر اإلجهــاض الطبــي مــن الوســائل اآلمنــة
والفعالــة إلنهــاء حــاالت احلمــل املبكــر واملتأخــر،
علــى الســواء ،باســتعمال «ميفبريســتون»
 mifepristoneو»ميزوبروســتول» misoprostol
(أو «ميزوبروســتول»  misoprostolفقــط ،فــي
األماكــن التــي لــم توافــق بعــد علــى اســتعمال
«ميفبريســتون»  ،mifepristoneأم لــم يتوافــر
فيهــا بعــد) .كمــا ميكــن اســتخدام أقــراص
«ميزوبروســتول»  misoprostolملعاجلــة اإلجهــاض
غيــر املكتمــل والتلقائــي .وعنــد اللجــوء لإلجهــاض
الطبــي فــي حــاالت احلمــل املبكــر؛ ميكــن إجــراؤه
فــي أحــد مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وقــد
يجريــه مقدمــو اخلدمــة مــن غير األطبــاء .1كمــا أدت
جتــارب اســتخدام هــذه العقاقيــر علــى مــدار ثالثــة
عقــود؛ إلــى تراكــم األدلــة التــي تفيــد بــأن الكثيــر
مــن إجــراءات اإلجهــاض الطبــي املبكــر ميكــن
أيضــا،
اتباعهــا بصــورة آمنــة خــارج مرافــق الرعايــة ً
بــد ًءا بتعاطــي «ميفبريســتون»  mifepristoneفــي
العيــادات واســتعمال «ميزوبروســتول» misoprostol
فــي املنــزل ،ثــم الســماح بتعاطــي «ميفبريســتون»
حاليــا جهــود
 mifepristoneفــي املنــزل .وتُبْــذ َل
ً
أيضــاـ
مختلفــة ملســاعدة النســاء علــى التأكــد ـ ً
مــن انقضــاء فتــرة احلمــل كامل ـ ًة فــي املنــزل ،وهــو
مــا توضحــه األوراق البحثيــة املقدَّمــة فــي هــذا
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أيضــا تشــكيل
امللحــق .ومــع تراكــم األدلــة ،يعــاد ً
فهمنــا وتفســير منظمــة الصحــة العامليــة
لتعريــف اإلجهــاض غيــر اآلمــن ،علــى أنــه يأخــذ في
االعتبــار حقيقــة أن «األشــخاص واملهــارات واملعاييــر
الطبيــة التــي تُعتبــر مــن العناصــر املوفــرة إلجــراء
إجهــاض آمــن تختلــف عنهــا فــي حالــة إجــراء
2
اإلجهــاض الطبــي واجلراحــي».
قائمــا بشــأن تطبيــق األدلــة
ولكــن يظــل التحــدي ً
العامليــة علــى الواقــع احمللــي .وفــي هــذا امللحــق،
تبحــث عــدة أوراق فــي هــذه العقبــات ،بدراســة
مــا لــدى مقدمــي اخلدمــة والنســاء مــن معرفــة،
ومــا يبدونــه مــن آراء فــي األماكــن التــي يقتصــر
اإلجهــاض القانونــي فيهــا علــى عــدد قليــل مــن
دواعــي االســتعمال (مثــا فــي األرجنتــن وزمبابــوي)،
وكذلــك فــي األماكــن التــي تســمح باإلجهــاض
بنــا ًء علــى طائفــة كبيــرة مــن األســباب مثــا
فــي (كمبوديــا ،والهنــد ،ونيبــال ،وتركيــا) .ولكــن
القاســم املشــترك بــن كل هــذه األماكــن اخملتلفــة
هــو غيــاب املعرفــة الدقيقــة؛ إذ تشــير النتائــج
فــي مجملهــا إلــى عــدم انتشــار املعرفــة الدقيقــة
علميــا بشــأن :اإلجهــاض الطبــي ،واألنظمــة
ً
املالئمــة ،وإدارة العمليــة حتــى فــي األماكــن التــي
جتيــز قوانينهــا اإلجهــاض الطبــي ،حتــى فيمــا بــن
مقدمــي اخلدمــات الذيــن يوفــرون بالفعــل خدمــة
© 2015 Reproductive Health Matters
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اإلجهــاض الطبــي؛ وذلــك نتيجــة عــدم اشــتمال
دائمــا ـ علــى هــذه املعرفــة
مناهــج كليــات الطــب ـ ً
ضمــن مــا تقدمــه مــن تدريبــات ،حتــى لطــاب
قســم التوليــد وأمــراض النســاء .وفــي كل األماكــن،
مــا يــزال هنــاك محدوديــة فــي مصــادر املعلومــات
املوثــوق بهــا واملتوفــرة ملقدمــي اخلدمــات  -وخاص ـ ًة
أولئــك العاملــن خــارج املستشــفيات الكبيــرة فــي
احلضــر؛ ونتيجــة لذلــك ،يبــدو أن املعرفــة  -حتــى
مــا يتصــل بهــا مــن خطــوط إرشــادية وطنيــة
قائمــة علــى األدلــة  -ال تنتقــل إلــى عــدد كبيــر
مــن مقدمــي اخلدمــات ،أو ال تؤثــر علــى ممارســاتهم.
ومــن ثــم ،يســتمر اســتخدام األســاليب املهجــورة،
مثــل :الكشــط احلــاد للرحــم  -وهــو مــا الحظــه
«رودريجــز» وآخــرون  Rodriguez et alفــي كوملبيــا،
و»ماتِرنوفســكا» وآخــرون  Maternowska et alفــي
زمبابــوي.
وباملثــلَّ ،أيــا كان اإلطــار القانونــي ،فــإن النســاء
ال يحصلــن علــى معلومــات كافيــة عــن معاييــر
القوانــن فــي بلدانهــن ،وال يعرفــن أيــن وكيــف
يحصلــن علــى خدمــات قانونيــة وآمنــة ،أو حتــى
أيــن يحصلــن علــى رعايــة آمنــة بعــد إجــراء
اإلجهــاض ،حــال تعرضهــن ملضاعفــات نتيجــة
اإلجهــاض غيــر اآلمــن؛ بــل إن مصــادر املعلومــات
الصحيحــة أقــل محدوديــة لــدى النســاء الريفيــات
احلاصــات علــى مســتويات تعليميــة أقــل .وغالبــا
مــا تكــون الصيدليــات ،والعاملــون غيــر الرســميني
فــي اجملتمعــات احملليــة ،وكذلــك اإلنترنــت واخلطــوط
الســاخنة ـ هــي املصــادر الوحيــدة للمعلومــات
فــي األماكــن التــي تفــرض قوانينهــا قيــودًا؛ فكمــا
«رامــس» وآخــرون  Ramos et alفــي األرجنتــن،
يــرى ُ
دائمــا املعلومــات التــي ميكــن للنســاء
ال تتســم ً
احلصــول عليهــا مــن هــذه املصــادر بالدقــة الكافيــة
التــي توفــر لهــن مــا يردنــه مــن إرشــاد ودعــم.
أيضــا مــا يبــدو
ومــن بــن التحديــات املســتعصية ً
مــن مقاومــة أو ممانعــة بــن مقدمــي اخلدمــات
احلاليــن أو احملتملــن ،لتوفيــر هــذا النــوع مــن
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الرعايــة .فعلــى ســبيل املثــال ،ذكــرت نســبة %15
فقــط مــن طــاب كليــات الطــب ـ حســبما ورد
فــي تقريــر «ميســيوكور»  Mihciokurـ أنهــا ســوف
تقــدم خدمــة اإلجهــاض الطبــي عنــد البــدء فــي
ممارســة مهنــة الطــب .وعلــى اجلانــب اآلخــر ،قــد
يُبــدي األطبــاء مقاومــة شــديدة ضــد التوســع
فــي دائــرة مقدمــي اخلدمــات ،مبــا يشــمل أمناطً ــا
أخــرى منهــم؛ وهــو مــا رصدتــه دراســة «أتشــاريا
وكاليانــوالَّ »  Acharya and Kalyanwallaفــي
الهنــد .ورغــم أن مقاومتهــم قــد تتصــل فــي بعــض
جوانبهــا بحمايــة مجــال اختصاصهــم املهنــي ،فإن
املفاهيــم اخلاطئــة واملعرفــة غيــر الدقيقــة حــول
ســامة اإلجهــاض الطبــي تلعــب هــي األخــرى دورًا
فــي هــذا الشــأن.
ومــع ذلــك ،ليســت كل املواقــف ســلبية؛ فقــد
يكــون مقدمــو اخلدمــات مطَّ لعــن علــى املعــارف
ومهتمــن بتقــدمي املعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت
نفســه ،كمــا اســتنتج «بتيتيــه» وآخــرون Petitet
 et alفــي كمبوديــا .وكمــا يوضــح عــدد كبيــر
مــن األوراق األخــرى فــي هــذا امللحــق ،فإنــه رغــم
التحديــات ،ميكــن الكشــف عــن أســاليب مبتكــرة
لتيســير ســبل الوصــول إلــى املعلومــات ،وحتقيــق
الالمركزيــة فــي رعايــة اإلجهــاض الطبــي ،وإتاحتــه
بصــورة أفضــل للنســاء.
وفــي األماكــن التــي توفــر اإلجهــاض اجلراحــي،
باعتبــاره الوســيلة الوحيــدة املســتخدمة لإلجهاض
اآلمــن ،فــإن تقــدمي اإلجهــاض الطبــي  -بوصفــه
خيــارًا بديــا ً  -ســيؤدي إلــى زيــادة احتمــاالت
تعزيــز ســبل الوصــول إلــى الرعايــة اآلمنــة .إذ
أوضــح «لــوي» وآخــرون  Louie et alفــي أرمينيــا
أنــه خيــار قابــل للتطبيــق ومقبــول فــي الوقــت
نفســه .وباملثــل ،اســتقصى «روب» وآخــرون Rob
 et alجــدوى تقــدمي اإلجهــاض الطبــي ،باعتبــاره
جــز ًءا مــن «برنامــج تنظيــم الــدورة الشــهرية»
الــذي يطبَّــق منــذ وقــت طويــل .فقــد مت ـ بشــراكة
مــع احلكومــة ـ جتريــب اخلدمــات الطبيــة لتنظيــم
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ناجحــا فــي عــدة مرافــق
الــدورة الشــهرية جتري ًبــا
ً
للرعايــة األوليــة فــي مناطــق الريــف واحلضــر.
وجنحــت الغالبيــة الســاحقة للنســاء فــي تنظيــم
الــدورة الشــهرية ،دون احلاجــة إلــى تدخــل جراحــي،
حيــث وجدتــه النســاء ومقدمــو اخلدمــات كذلــك
خيــارًا مقبــوالً .وبيَّنــت الدراســة التــي أجراهــا
«ســانهويزا»  Sanhuezaوزمــاؤه أنــه مــن املمكــن
تقــدمي خدمــات اإلجهــاض الطبــي ملرضــى العيــادات
اخلارجيــة ،حتــى بعــد انقضــاء تســعة أســابيع مــن
احلمــل .ففــي إطــار برنامــج اإلجهــاض القانونــي
مبدينــة املكســيك ،جنحــت دراســتهم فــي جتريــب
هــذا األســلوب علــى حــاالت احلمــل الــذي يبلــغ مــدة
أقصاهــا عشــرة أســابيع ( 70يومــا).
أوضحــت الدراســات التــي أُجريــت فــي كل مــن
بنجالديــش واملكســيك أنــه حــن تــرددت غالبيــة
النســاء علــى العيــادات للمتابعــة ،للتأكــد مــن
اكتمــال اإلجهــاض ،فــإن هــذه الزيــارات لــم تعــد
إجباريــة .وأُجريــت بحــوث علــى عــدد كبيــر مــن
األســاليب التــي تســاعد النســاء علــى تقييــم
اكتمــال اإلجهــاض ،وإذا مــا كان هنــاك حاجــة
لزيــارات متابعــة أخــرى .وتتضمــن هــذه األســاليب:
إجــراء اختبــارات احلمــل املنخفضــة احلساســية
عــن طريــق البــول ،واســتخدام قائمــة مراجعــة
أســئلة الفحــص الشــامل .ويتقــدم «كونســتانت»
 Constantوزمــاؤه خطــوة أخــرى فــي مجــال تقــدمي
اخلدمــات الصحيــة عبــر التليفــون احملمــول .ففــي
محيــط مناطــق احلضــر فــي جنــوب أفريقيــا ،حيــث
تعلــو نســبة نفــاد التليفــون احملمــول ،ومتتلــك
النســاء فــي العــادة أجهزتهــن الشــخصية،
يعــرض «كونســتانت»  Constantوزمــاؤه أن
اســتعمال األســاليب التفاعليــة القائمــة علــى
خدمــة التليفــون احملمــول ،لطــرح أســئلة الفحــص
الشــامل ،هــي إمكانيــة جديــرة مبزيــد مــن الدراســة.
وميكــن تعزيــز ســبل الوصــول إلــى اخلدمــات إذا أتيــح
ملقدمــي اخلدمــات مــن غيــر األطبــاء تقــدمي خدمــة

اإلجهــاض الطبــي .ففــي دراســة بنجالديــش التــي
ســبق ذكرهــا ،كان معظــم مقدمــي اخلدمــات فــي
عيــادات القطــاع العــام مــن العاملــن املســاعدين.
وتوضــح دراســة «بــوري» وآخــرون  Puri et alفــي
نيبــال أن القابــات ـ املمرضــات املســاعدات ـ ميكنهن
تقــدمي خدمــة اإلجهــاض الطبــي باســتقاللية
وجنــاح ،حتــى وإن كانــت مســتويات الرعايــة أقــل
دون وجــود طبيــب فــي مــكان تقــدمي اخلدمــة .كمــا
ميكــن للعاملــن اآلخريــن فــي اجملتمعــات احملليــة
القيــام بــأدوار داعمــة ،وذلــك بضمــان وصــول
النســاء إلــى مقــدم اخلدمــة الالئــق واملــدرَّب ،فــي
الوقــت املناســب ،أو بتيســير إجــراءات اإلحالــة؛ وهــو
أيضــا الدراســة التــي أجراهــا «بــوري»
مــا أوضحتــه ً
وآخــرون  Puri et alفــي نيبــال .وتظــل الصيدليــات
الوجهــة األولــى للعديــد مــن النســاء الباحثــات
عــن أســلوب إلنهــاء احلمــل ،فــي األماكــن محــدودة
الرعايــة أو ذات الكُلْفَ ــ ِة العاليــة .ولكــن غال ًبــا مــا
تكــون املعلومــات التــي حتصــل النســاء عليهــا مــن
الصيدليــات غيــر دقيقــة ،كمــا أنهــا تقــدَّم فــي
كثيــر مــن األحيــان مــع عقاقيــر غيــر مناســبة أو
غيــر فعالــة.
وكمــا يذكــر «متــاجن» وآخــرون  Tamang et alفــي
نيبــال ،و»فِتــرز» وآخــرون  Fetters et alفــي زامبيــا،
فــإن التدخــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز املعرفــة
أو تغييــر املمارســات تُظهــر فــي أحيــان كثيــرة
مســتويات متباينــة مــن النجــاح؛ إذ إن املمارســات
الفعليــة يصعــب تغييرهــا فــي دورة تدريبيــة
قصيــرة تقــدَّم مــرة واحــدة ,ونظــرًا ملســتوى
التنقــل املرتفــع للعاملــن فــي الصيدليــات وتبايــن
خلفياتهــم ،فــا بــد مــن تكــرار التدريبــات لترســيخ
التغييــر اإليجابــي.
فــي حــن اســتفادة النســاء مــن اإلجهــاض الطبــي،
فــإن األنظمــة الصحيــة تســتفيد منــه هــي األخــرى
مــن حيــث كلفتــه االقتصاديــة .ففــي دارســة
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حالــة أُجريــت فــي كوملبيــا ،اســتخدم «رودريجيــز»
 Rodriguezوزمــاؤه منــوذج شــجرة القــرارات للتدليل
علــى أن النظــام الصحــي ميكنــه توفيــر التكاليــف
بزيــادة مــا هــو قائــم مــن خدمــات اإلجهــاض الطبي،
واالنتقــال مــن إجــراءات الكشــط احلــاد للرحــم إلــى
اإلجهــاض الطبــي .كمــا يؤكــد «ســانهويزا» وآخــرون
 Sanhueza et alأن مــد فتــرة إجــراء اإلجهــاض
يومــا،
الطبــي ملرضــى العيــادات اخلارجيــة إلــى ً 70
بعــد آخــر دورة شــهرية ،ســيؤدي كذلــك إلــى توفيــر
تكاليــف خدمــات الصحــة العامــة .وهكــذا ميكــن
أن تســاعد كل هــذه األســاليب علــى إتاحــة خدمــة
الرعايــة بصــورة أفضــل للنســاء ،ولكــن كمــا
يحــذر «ســوبهي ْســري»  Subha Sriو»رافِنــدران»
 ،Ravindranال ميكــن افتــراض أن إمكانيــة الوصــول
إلــى العقاقيــر فــي حــد ذاتهــا يصحــح أشــكال
التبايــن األساســية بــن اجلنســن ،أو يعالــج غيــاب
االســتقاللية التــي متكّــن املــرأة مــن اتخــاذ قرارتهــا
اخلاصــة بصحتهــا اإلجنابيــة ،وكــذا قــرار احلمــل؛ لــذا
يجــب معاجلــة هــذه القضايــا اجلوهريــة معاجلــة
فاعلــة ،مــع بــذل اجلهــود لتحســن ســبل وصــول
النســاء إلــى خدمــات اإلجهــاض اآلمــن.
وكانــت غالبيــة الدراســات املذكــورة فــي هــذا
امللحــق جــز ًءا مــن مبــادرة بحثيــة عــن بحــوث العلوم
االجتماعيــة والعمليــات ،تهــدف إلــى تعزيــز ســبل
الوصــول إلــى خدمــات اإلجهــاض الطبــي ،ومدعومة
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي /صنــدوق األمم
املتحــدة لإلسكان/اليونيســيف /منظمــة الصحــة
العامليــة /البرنامــج اخلــاص للبنــك الدولــي للبحــث
والتطويــر والتدريــب البحثــي فــي مجــال اإلجنــاب
البشــري ،وذلــك فــي الفتــرة  ،2014-2009وممــوَّل
مبنحــة مقدَّمــة مــن جهــة غيــر معلومــة الهويــة.
وقــد مت انتقــاء هــذه الدراســات ،علــى أســاس
تنافســي ،مــن بــن عــروض بحثيــة تهــدف إلــى
معاجلــة فجــوة كبيــرة قائمــة فــي األماكــن ذات
الصلــة ،وتتمتــع بإمكانــات إلحــداث تغييــر فــي
144

البرامــج أو السياســات .كمــا أن النتائــج التــي
املتضمنــة فــي هــذه
خلصــت إليهــا الدراســات
َّ
املبــادرة البحثيــة ،مت ذكرهــا فــي العديــد مــن
املنشــورات األخــرى.
وليــس مــن قبيــل املغــاالة التشــديد علــى ضــرورة
إجــراء بحــوث عــن العمليــات أو تنفيذهــا ،مــن
أجــل مواكبــة التقــدم الســريع فــي حتديــث قاعــدة
األدلــة اإلكلينيكيــة املعنيــة باإلجهــاض الطبــي.
فعلــى ســبيل املثــال ،أثبتــت التجــارب البحثيــة
ســامة وفعاليــة إجــراء اإلجهــاض الطبــي املبكــر،
فــي حــاالت الرعايــة األوليــة ملرضــى العيــادات
اخلارجيــة ،وذلــك علــى أيــدي مقدمــي هــذه اخلدمــة
مــن غيــر األطبــاء؛ غيــر أنــه مــا يــزال هنــاك أمــور
كثيــرة يجــب فهمهــا حــول كيفيــة ضمــان بيئــات
ميســرة ،مــن شــأنها أن جتعــل املشــاركة فــي
أداء هــذه املهمــة قابلــة للتطبيــق فــي أطــر مــن
البرامــج .وباملثــل ،فــإن حتديــد فعاليــة أو مقبوليــة
مــا يقــوم بــه العاملــون فــي اجملتمعــات احملليــة مــن
أدوار داعمــة ،لتوفيــر املعلومــات والقيــام بالفحــص
الشــامل ،وضمــان الرعايــة املبكــرة ملــن يبحثــن
عنهــا ،وتقــدمي الدعــم للنســاء فــي أثنــاء عمليــة
اإلجهــاض الطبــي ،وتوفيــر رعايــة املتابعــة ووســائل
منــع احلمــل بعــد إجــراء اإلجهــاض ،هــي كلهــا
مجــاالت تتطلــب مزيــ ًدا مــن البحــث.
وقــد متثــل التدخــات مــع العاملــن بالصيدليــات
حتديًــا؛ إال أن إيجــاد اســتراتيجيات فعالــة لتحســن
مســتوى معرفتهــم ،وتقدميهــم للمعلومــات،
وقدراتهــم علــى اإلحالــة ،ميكــن أن تشــكل عناصــر
مهمــة فــي منــع اإلجهــاض غيــر اآلمــن .وكمــا أننــا
انتقلنــا إلــى مرحلــة اإلقــرار بــأن زيــارة املتابعــة
قــد ال تكــون ضروريــة ،فعلينــا كذلــك وضــع أدوات
بســيطة ميكــن توفيرهــا للنســاء لتقييــم عمليــة
اكتمــال اإلجهــاض .ومــا يعــادل ذلــك فــي األهميــة
اســتحداث طــرق ميكــن تطبيقهــا لضمــان أن
مــا يربــط النســاء بوســائل منــع احلمــل بعــد
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اإلجهــاض ميكــن توفيــره بصــورة فعالــة ملــن يرغــن
فــي تعاطيهــا .وتقــدمي املشــورة واملعلومــات همــا
عنصــران أساســيان للنجــاح فــي إجــراء إجهــاض
طبــي مبكــر .ونظــرًا ألنهــا عمليــة حتــدث فــي
جســد املــرأة ،وليســت إجــرا ًء يقــوم شــخص مــا
بعملــه؛ عليــه فــإن احلاجــة إلــى معلومــات دقيقــة
أمــر أساســي ملقدمــي اخلدمــة والنســاء علــى حــد
ســواء.
ومــن الطــرق املهمــة التــي يجــب البحــث فــي
تطبيقهــا ـ تقــدمي الرعايــة الطبيــة عــن بُعــد،
وتوفيــر اخلدمــات الصحيــة عــن طريــق التليفــون
احملمــول ،واســتخدام وســائل اإلعــام غيــر التقليدية،
وأيضــا أســاليب التدريــب االبتكاريــة ملقدمــي
ً
اخلدمــات ،وذلــك فــي إطــار مناهــج هــذه التدريبــات
باعتبارهــا جــز ًءا مــن التدريــب الوظيفــي .كمــا يجب
إيــاء االهتمــام باالســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى
االحتفــاظ مبقدمــي اخلدمــات املدرَّبــن ،واملســتعدين
لتقــدمي الرعايــة والقادريــن علــى تقدميهــا ملعظــم
املهمشــات ،وكــذا الفتيــات
النســاء الريفيــات أو
َّ
والنســاء غيــر املتزوجــات.
ويجــب توثيــق كل اجلهــود؛ ســوا ًء الناجحــة أو األقــل
جنا ًحــا توثيقً ــا دقيقً ــا ،حيــث إن نــدرة بيانــات الرصــد
والتقييــم ال تــزال تعرقــل جهــود تعزيــز الــدروس
املســتفادة ،ونقلهــا مــن مــكان آلخــر .ومــا النتائــج
البحثيــة ســوى اخلطــوة األولــى إلحــداث تغييــر فــي
البرامــج والسياســات؛ فمــن الصعــب االعتمــاد
علــى نتائــج دراســة واحــدة لتحقيــق األثــر املنشــود،
حيــث إن معظــم التغييــرات حتــدث نتيجــة لعوامــل
متعــددة .وبعــد نشــر نتائــج الدراســات ،يجــب وضــع

اســتراتيجية معينــة ،والقيــام بعمــل محــدد فيمــا
يتعلــق بترجمــة املعلومــات إلــى إجــراء تنفيــذي
ودعــوة للتغييــر .ويواصــل معظــم الباحثــن
املذكوريــن فــي هــذا امللحــق اســتخدام نتائــج
دراســاتهم ،والعمــل مــع آخريــن فــي بلدانهــم ،مــن
أجــل إحــداث هــذا التغييــر .ومثــال جيــد علــى ذلــك
العمــل الــذي ذكــره «لويــي» وآخــرون Louie et al
حــول كيــف أن البحــوث قــد أيــدت ضــم اإلجهــاض
الطبــي فــي األشــهر الثــاث األولــى مــن احلمــل ،فــي
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة للنســاء فــي أرمينيــا،
وأدت إلــى اجتمــاع فريــق عمــل قــام بإعــداد خطــوط
إرشــادية وطنيــة حــول تقــدمي خدمــة اإلجهــاض
الطبــي بنــا ًء علــى نتائــج الدراســة.
نخلــص إلــى ،عندمــا تتعــرض النســاء للحمــل
غيــر املرغــوب فيــه أو غيــر املقصــود ،ســيواصلن
البحــث عــن ســبل إلنهــاء احلمــل ،بطريقــة آمنــة
أو غيــر آمنــة .علــى الرغــم مــن أن دواعــي القلــق
مــن االســتخدام غيــر املنظَّ ــم لهــذه العقاقيــر
قــد تكــون قائمــة علــى أســباب معقولــة ،فــإن
تدريجيــا مبــا يشــمل
زيــادة توفيــر هــذه العقاقيــر
ً
ترشــيد اإلجــراءات وتوعيــة مقدمــي اخلدمــات،
وتلبيــة احتياجــات النســاء ،هــي أضمــن طريقــة
لتعزيــز الســامة وتوفيــر احلمايــة مــن االســتخدام
غيــر املنظــم .والقاعــدة العريضــة مــن األدلــة
املتعلقــة ببســاطة إجــراء اإلجهــاض الطبــي
متامــا
وســامته وفعاليتــه؛ جتعلــه اإلجــراء املناســب ً
لتعزيــز ســبل تقــدمي خدمــة اإلجهــاض اآلمــن،
وتوفيــر الرعايــة حــال حــدوث مضاعفــات مــا بعــد
اإلجهــاض.
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