ويزيد احتمال التعرض للمضاعفات والوفاة لدى املرأة :
التي حتمل في سن مبكرة.
ذات األحمال املتتابعة.
ذات األحمال املتكررة.
نحو متزايد.
التي تعاني من اإلصابة بعدوى أمراض ،مثل (املالريا -السل –اإليدز) على ٍ
التي تعاني من سوء التغذية وفقر الدم.
كما أن الفقر والتهميش وانخفاض مستويات التعليم والعنف املمارس ضد النساء تؤلف كلها
أسبابا ً قوية لوفيات األمهات وإصابتهن باملراضة.

الـتأخيرات األربع:

معظم وفيات األمهات ميكن جتنبها إذا مت تالفي أربعة عوائق شائعة تشكل خطورة بالغة على
حياة األم احلامل وهي :
التأخير في التع ّرف على وجود مضاعفات تتعلق باحلمل والوالدة.
التأخير في اتخاذ القرار بنقل املرأة ملوقع اخلدمة الصحية.
التأخير في الوصول إلى هذه اخلدمات.
التأخير في التدخّ ل الط ّبي املناسب وتقدمي الرعاية الطبية املناسبة داخل املرفق (اإلحالة).
إن أهمية بقاء األمهات على قيد احلياة بعافيتهن ال تتوقف عند حد مفهوم هذه العبارة فقط،
وإمنا تعتمد على التصدي جملموعة أوسع من التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية .فوفاة
األم أو مرضها يسبب معاناة لألسرة واجملتمع باإلضافة إلى كونها فقد بحد ذاته  ،ويؤدي مرض األم
أو وفاتها إلى وفاة أو مرض وليدها وضياع إسهامها اإلنتاجي في حياة أطفالها وأسرتها والعمل
االقتصادي اجملتمعي.

ما الحل؟

للحد من وفيات األمهات بصورة جذرية البد أن يُيسر جلميع النساء احلصول على خدمات رعاية
صحية عالية اجلودة أثناء الوالدة مع ضرورة توفر ثالثة عناصر أساسية:
خدمات رعاية تقدمها كوادر صحية مدربة عند الوالدة.
رعاية توليد في حاالت الطوارئ إذا حدثت مضاعفات لألم أو الوليد.
وجود نظام إحالة فعال يكفل احلصول على خدمات الرعاية الطارئة إذا اقتضى األمر.

المقدمة

هناك أكثر من نصف مليون من األمهات الالتي يتوفني كل عام أثناء احلمل أو الوالدة .ويعاني
عدد  10 : 1من املراضة  ..وحتدث حوالي ( )٪99من وفيات األمهات في بلدان منخفضة أو
متوسطة الدخل ،كالبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وتلك الواقعة جنوب
آسيا.
وفي كل بلد ،تكون األمهات واملواليد ممن ينتمون إلى األسر املعدمة أكثر عرضة للموت ..وفي
داخل تلك البلدان نفسها ،يعاني أكثر من يعاني من ذلك الفقراء والضعفاء ،باستثناء احلاالت
التي ميكن الوقاية منها وعالجها.

أرقام مروعة:
عاملياً:
في كل دقيقة متر تتوفى أم واحدة نتيجة ملضاعفات احلمل والوالدة .أي أن كل يوم يشهد وفاة
()1400أم  ،مبا يعادل أكثر من نصف مليون أم كل عام ( .)WHOكما تعاني ماليني أخرى من
األمهات من اإلصابات بالعجز.
وتتضح املفارقة الكبرى بني البلدان الصناع ّية والدول النامية من حيث وفيات األمهات،
فاحتمال تعرض املرأة للوفاة في البلدان النامية يعادل زيادة تصل إلى ثالث مرات أكثر -بسبب
احلمل -عن املرأة في البلدان الصناع ّية ( .)WHOأما على مستوى البلدان العربية فتحصد
مشاكل احلمل والوالدة حياة أم من بني ()48أماً.
محلياً:
حتكي أرقام وفيات األمهات في اليمن فداحة املشكلة ،حيث يصل معدل الوفاة بني األمهات
إلى ( )365وفاة لكل( )100.000والدة حية ،ومبعدل ( )2000وفاة كل عام أي مايقارب ( )7حاالت
وفاة في اليوم.

أسباب وفيات األمهات:

خمسة عوامل رئيسية مسؤولة عن  %70من وفيات االمهات :
 النزيف (.)٪22 حمى النفاس (.)٪ 8 اإلجهاض ومضاعفاته (.)٪14 تشنجات ارتفاع ضغط الدم (.)٪11 -تعسر الوالدة (.)٪ 8

