�نزيف ما بعد الوالدة:
حت ٍد لألمومة اآلمنة

ميزوبرستول

لعالج النزيف احلاد
ما بعد الوالدة

خلفية
مضاعفات احلمل والوالدة من اهم األسباب التي تؤدي إلى مرض ووفاة العديد من السيدات
حول العالم .وفي كل سنة ،تلقى ما يزيد على نصف مليون امرأة حتفها ،وتعاني ماليني
أخريات من إصابات بالغة نتيجة لصعوبات احلمل والوالدة .وحتدث معظم وفيات 1األمومة أو
إعاقاتهن بسبب احلمل والوالدة أكثر ما حتدث في الدول النامية ،وبصفة خاصة بني النساء
الالتي يعانني من الفقر واجلهل وغير املتعلمات ويعشن في املناطق الريفية.
األسباب اخلمسة الرئيسية لوفيات األمومة بسبب احلمل والوالدة هي :النزيف ،وااللتهاب ،واإلجهاض غير اآلمن،
وتسمم احلمل مع التشنج ،والوالدة املتعسرة التي تستغرق وقتا طويالً .كما أن هناك بعض األسباب غير
املباشرة التي تؤدي إلى وفيات األمومة بسبب احلمل والوالدة ومن بينها اإلصابة باألنيميا واملالريا وأمراض القلب
ومرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز).
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تقرير الصحة العاملية لعام  ،2005قدروا أهمية كل أم وكل طفل ،منظمة الصحة العاملية2005 ،

أغلب هذه املضاعفات التي تهدد حياة األمهات ميكن تفاديها أو عالجها إذا ما توافرت لهن رعاية صحية جيدة
ومتابعة طبية مناسبة خالل مرحلة احلمل أو اإلجهاض أو الوالدة ،وبعدها مباشرة .كما أن توافر الطبيب وتوافر
األدوات والدعم قد يؤدي إلى إنقاذ حياة األم في املراحل احلرجة وفي مواجهة األسباب الرئيسية إلعاقات ووفيات
األمهات بسبب احلمل والوالدة.
كما تساهم مجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية أيضا في اعتالل صحة النساء بشكل عام ،وذلك
كغياب املساواة بني اجلنسني والتفرقة على أساس النوع االجتماعي ،والتكلفة (مبا في ذلك التكاليف املباشرة
للخدمات الصحية وتكلفة االنتقال إلى مكان اخلدمة الصحية وثمن الدواء واألدوات الطبية) ،وكذلك بُعد
املسافة وغياب وسائل النقل ،إلى غير ذلك من العوائق اللوجستية .وعلى ذلك يعتمد توفير أمومة آمنة على
حتسني وضع املرأة في اجملتمع وحماية نصيبها من املوارد وكذلك حماية حقوقها األولية كإنسان إلى جانب
التأكيد على توافر الرعاية الطبية املاهرة.

	1وفبات االمومة تعرف بوفاة االم خالل احلمل أو خالل  42يوم من انتهاء احلمل (بغض النظر على مدة احلمل أو مكانه) ،ألي سبب عائد للحمل أو مضاعفاته أو تدابيره.
ولكن ليس بسبب حادث عرضي أو مقصود .منظمة الصحة العاملية ،التصنيف االحصائي الدولي لألمراض واملشاكل الصحية املتصلة بها ،التعديل العاشر ،جنيف:
منظمة الصحة العاملية.1992 ،
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ما هو نزيف ما بعد الوالدة؟
النزيف الزائد عن الكمية الطبيعية عقب الوالدة وهو أكبر األسباب التي تؤدي إلى وفيات
األمومة حول العالم .فبينما يكون النزيف ما بعد الوالدة متوقعا ً ومقبوالً ،إال أن فقدان الدماء
مبا يزيد على معدل نصف لتر غالبا ً ما يتخذ مؤشرا ً على حدوث نزيف ما بعد الوالدة 2.وبالطبع
فإن فقدان الدم بغزارة يُعد خطيرا ً وقد يُهدد بالوفاة.
وتُقدر منظمة الصحة العاملية عدد النساء الالتي
تلقني حتفهن نزفا ً بعد الوالدة كل عام حول العالم
مبئة وخمسني ألف سيدة 3.ويتحمل نزيف ما بعد
الوالدة مسؤولية ربع حاالت وفيات األمومة ،بينما
تشير اإلحصائيات في دول بعينها إلى أن هذا
4
السبب يؤدي إلى ستني باملئة من وفيات األمومة.
وقد يؤدي النزيف إلى وفاة األم خالل فترة قصيرة
(غالبا ما تكون خالل ساعتني) وذلك ما لم تتلق
الرعاية الصحية املالئمة والفورية ،فكل دقيقة
تأخير ترفع من احتمال وفاة األم.
وعلى الرغم من أن نزيف ما بعد الوالدة قد ينتج
بفعل أسباب متعددة ،إال أن غالبية حاالت النزيف
احلاد حتدث نتيجة لعجز الرحم عن االنقباض بشكل
طبيعى عقب الوالدة 5.وتتنوع األسباب األخرى ما
بني متزقات املهبل وعنق الرحم واختالالت جتلط
الدم ،ومشكالت املشيمة .بعض العوامل بالتحديد
ترتبط باإلصابة بالنزيف احلاد بعد الوالدة (على
سبيل املثال :حدوث النزف في والدات سابقة أو تعدد مرات احلمل السابقة) ،غير أن أغلب
احلاالت (ما يقرب من الثلثني) حتدث في سيدات لم تُعرف لديهن أي من عناصر اخلطر .ولهذا
السبب يجب أن تتاح لكل السيدات خدمات الطوارئ ملنع وعالج النزيف احلاد الذي يعقب
الوالدة.

في الدول النامية إحتمال الوفاة من ج ّراء نزيف ما بعد الوالدة 		
هي واحدة لكل ألف والدة.

 	2بينما يعتبر فقدان  500مل من الدم الرقم املعياري لتعريف نزف الدم ما بعد الوالدة ،إال ان قياس كمية الدم املفقود صعبة بالغالب وكثيرا ً ما يتم التقليل من اهميتها .
	3منظمة الصحة العاملية ،وفيات االمومة :كتاب احلقائق العاملي .جنيف.1991 :
 	4أبو زهر ،نزيف ما حول الوالدة وما بعدها Murray CJL, Lopez AD ،وزمالئهم ،قياسات الصحة للجنس واالجناب ،بوسطن :نشرة جامعة هارفرد.190-165 :1998 ،
  5منظمة الصحة العاملية ،تدبير مضاعفات احلمل والوالدة :دليل لألطباء والقابالت .جنيف2000:
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ال داعي لوفاة السيدات
خالل احلمل وأثناء الوالدة.
ملاذا متوت النساء نتيجة للنزيف احلاد؟
نادرا ما يؤدي نزيف ما بعد الوالدة في الدول املتقدمة إلى الوفاة ،بينما تواجه النساء في الدول النامية
مخاطر أكبر للوفاة نتيجة للنزيف وذلك لألسباب التالية:
	العديد من النساء يلدن في املنزل ،وغالبا ما يشرف على هذه الوالدة أشخاص غير مدربني
(القابالت أو بعض أفراد األسرة) وهؤالء األشخاص غير املدربني ال يستطيعون التعرف على
عالمات النزيف الزائد.
	عند إدراك حجم املشكلة وبعد اتخاذ القرار باصطحاب السيدة إلى الوحدة الصحية للعالج،
رمبا ال تتوافر وسيلة النقل في حاالت الطوارئ،
	وحتى لو وصلت السيدة إلى الوحدة الصحية أو املستشفى في الوقت املناسب ،فإنها قد ال
جتد األطباء املدربني أو األدوات أو املعدات الالزمة لعالجها.
دائما ما تكون رعاية املرأة املصابة بالنزيف احلاد صعبة على قدرات األنظمة الصحية واجملتمعات بالدول
النامية ،حيث يتطلب العالج املناسب وجود ثالجات حلفظه ويعطى عن طريق احلقن .إلى جانب
ذلك فإن خدمات الطوارئ املتخصصة واألشخاص املدربني لعمل اجلراحات ونقل الدم وغير ذلك من
الرعاية الصحية الرفيعة املستوى غالبا ال توجد إال فى بعض املناطق احملدودة .ومتثل السرعة التي
حتدث بها الوفاة في حاالت النزيف احلاد التالي للوالدة حتديا ً كبيرا ً أمام ضعف إمكانيات االتصاالت
وأنظمة النقل والتحويل ونقص األدوية واملعدات.

منع الوفيات فى حاالت نزيف ما بعد الوالدة
معظم حاالت الوفاة الناجتة عن نزيف ما بعد الوالدة ميكن تفاديها إذا تلقت النساء الرعاية
الصحية املناسبة خالل الوالدة .فإذا توافر مقدم اخلدمة الصحية املؤهل وتوافر له الدعم املناسب
واألدوات الالزمة ،فإنه يستطيع التعرف بسرعة على بوادر النزيف احلاد ،ويستطيع أن يصل باملرأة
املصابة إلى حالة مستقرة حتى ينقلها إلى وحدة صحية أعلى مستوى أو يستطيع أن يقدم لها
العالج الالزم حلالتها.

 350سيدة متوت يوميا ً نتيجة النزيف احلاد ما بعد الوالدة.
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ويجب أن تتركز اجلهود في الدول التي ترتفع فيها نسبة وفيات األمهات خالل الوالدة وتقل فيها
خدمات الطوارئ املتخصصة ،على منع حاالت نزيف ما بعد الوالدة احلاد والسيطرة عليه قبل أن
يتفاقم وتتطلب احلالة حينها رعاية صحية أعلى .وقد ظهرت تقنيات واعدة تبشر بإمكانية
تقليل نزيف ما بعد الوالدة ،وهي تقنيات سهلة االستخدام وليست مكلفة ،وميكن للعديد من
مقدمي اخلدمة الصحية على أختالف مستوياتهم تقدميها ،كما ميكن تقدميها في الوحدات
الصحية أو على مستوى اجملتمعات ،وهي بذلك ميكن أن تخفض احلاجة إلى وسائل العالج املكلفة
كنقل الدم أو اجلراحة والعالج عن طريق احلقن الوريدي:
تبينت إمكانية تقليص فرص اإلصابة بنزيف ما بعد الوالدة في حال توافر بعض اإلجراءات
األكلينيكية املعينة التي يطلق عليها “اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة للوالدة” ،وهذه
اإلجراءات تساعد الرحم على االنقباض ،كما تساعد على خروج املشيمة السريع بعد الوالدة،
وهو ما يقلل بدوره من إمكانية حدوث النزيف احلاد.
كما أن اعطاء عقار قابض الرحم فورا ً عقب الوالدة ميكن أن مينع نزيف ما بعد الوالدة ،واألدوية
اخملصصة لهذا الغرض حتتوي على األوكسيتوسني واإلرجومترين وأحيانا امليزوبروستول ،وكل
عقار من هذه العقاقير له ميزة (سواء من ناحية الفاعلية أو طريقة التناول أو التكلفة أو
االستقرار في األجواء احلارة) يجب أخذها في االعتبارعند استخدام الدواء كجزء من خدمات
الوالدة.
وال زال اجملال مفتوحا أمام املزيد من البحث من أجل إثبات فاعلية هذه التقنيات قبل تقدميها على نطاق
واسع في إطار البرامج القومية.

صورة  IFADتصوير سارة نيما

ان خطورة حدوث وفاة امومة في الدول املتقدمة مثل اململكة املتحدة
ال تتعدى  1لكل  100,000والدة.
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في عام  ،2000وقعت مئة وتسع وثمانون دولة من الدول األعضاء
في األمم املتحدة على وثيقة األهداف اإلمنائية لأللفية وهي الوثيقة
التي ترسم خطة التنمية والتغلب على الفقر كما حتدد األهداف
العريضة للمجتمع الدولي خالل األلفية الثالثة.

ما الذي يستطيع صناع القرار فعله؟
من أجل حتقيق الهدف العاملي الذي وضعته وثيقة “األهداف األمنائية لأللفية” وهو تقليص وفيات
االمومة بنسبة  75%بحلول عام  ،2015فإن على احلكومات أن تتحرك اآلن في اجتاه توفير وزيادة املوارد
املالية والسياسية جلعل احلمل واألمومة أكثر أمنا لكل النساء.
وتتضمن هذه األعمال احملددة التالية:

من أجل حتقيق أمومة آمنة:
التأكد من تواجد مقدمي اخلدمات الصحية والقابالت املؤهلني في كل
والدة .ومن أجل ذلك يجب على السياسات الوطنية أن تدعم تدريب
ونشر مقدمي اخلدمات املدربني خاصة في املناطق الريفية واملناطق
احملرومة من اخلدمات.
تطوير وحتديث وتزويد الوحدات الصحية بوسائل النقل املناسبة
وأنظمة االتصال واإلمدادات الالزمة واألدوية واألدوات.
التصدي للحواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي حترم املرأة
من احلصول على الرعاية الصحية املالئمة خالل مرحلة احلمل وخالل
الوالدة .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من األمور املهمة التي تعطى
املرأة القدرة على اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم صحتها وسالمتها.
تشجيع استراتيجيات التوجيه والتوعية اجملتمعية ،والتي من شأنها أن
ترفع درجة الوعي بالصحة اإلجنابية كما ترفع من القدرة على التعرف
على عالمات اخلطر الصحي.

 99%من حاالت وفيات األمومة التي حتدث في الدول النامية 		
		 ميكن تفاديها.
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ليس أمامنا وقت لنضيعهه ،فكل
دقيقة متر لها أهميتها في معركة
إنقاذ حياة السيدات.
من أجل تقليل نسبة وفيات األمهات نتيجة حلدوث النزيف احلاد بعد الوالدة يجب:
	Iاالستثمار في التقنيات البسيطة الرخيصة التي ميكن أن تساهم في تقليل الوفيات
اإلجنابية الناجتة عن النزيف احلاد بعد الوالدة  ،وتبني نشر هذه املعلومات على نطاق واسع
وتوافرها بشكل كبير في إطار نظام الرعاية الصحية.
	دعم األبحاث بغرض تقييم دور العقاقير اخملتلفة في منع وعالج نزيف ما بعد الوالدة ،وخاصة
في الوحدات الصحية األولية وفي الوالدات املنزلية.
تشجيع تبني العاملني في اجملال الصحي
(أطباء ،صيادلة وآخرين) للمعلومات األكلينيكية
احلديثة والدقيقة اخلاصة بنزيف ما بعد الوالدة من
خالل التدريب واألنشطة اجملتمعية.
زيادة الوعي بني النساء وبني العاملني باجملال
الصحي وأخرين بتوافر التقنيات البسيطة ملنع
وعالج نزيف ما بعد الوالدة.
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ميزوبروستول لعالج النزيف احلاد بعد الوالدة

تكييف التقنيات املوجودة حاليا لتحسني حياة املرأة

15 East 26th St, Suite 1617
New York, NY 10010 USA
pubinfo@gynuity.org

588 Broadway, Suite 503
New York, NY 10012 USA
pphproject@familycareintl.org

