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 السادة الصحفيون األفاضل،

  :الرجاء التفضل بمراعاة الفترة الموضحة أدناه لحظر النشر

اإلثنين الموافق يوم حظر النشر: الرجاء عدم توزيع أو نشر محتويات هذه المذكرة اإلعالمية أو الدراسة المرفقة قبل 

 1بتوقيت مدينة جنيف )توقيت وسط أوروبا( ويوم األحد الموافق  00:15في تمام الساعة  2016مايو/أيار  2

 يات المتحدة األمريكية.بتوقيت شرق الوال 18:15في تمام الساعة  2016مايو/أيار 

 
  تسلط الدراسة الضوء على تأثير التهديد المتزايد لألمراض غير المعدية على بقاء النساء على قيد الحياة في أثناء الحمل والوالدة

ير ترتفع معدالت وفيات النساء في المكسيك بمعدل يفوق االعتقاد السائد سابًقا نتيجة لألسباب غ .2016مايو/أيار  2جنيف، 

وهي الظروف التي  –على سبيل المثال اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم  –المباشرة لوفيات األمهات 

 غالًبا ما تسبق حملهن، وفًقا إلحدى الدراسات التي تم نشرها اليوم.

  
نشرة منظمة وتظهر الدراسة التي اشترك في إعدادها مؤلفون من المكسيك والواليات المتحدة األمريكية في إصدار خاص من 

 .الصحة العالمية

تنخفض معدالت وفيات النساء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نتيجة ظروف مرتبطة بالحمل والوالدة بالمقارنة 

وتسلط الدراسة الضوء على الخطر الناشئ من إمكانية تسبب  (.1سنوات مضت ) 10ل بالمستويات التي كانت سائدة قب

  األمراض غير المعدية في تقويض التقدم الذي أُحرز مؤخًرا في جهود تحسين معدل بقاء األمهات على قيد الحياة.

لمكسيك قائالً: "نحن نكسب المعركة ضد وصّرح المؤلف المشارك الدكتور "رافائيل لوزانو" من المعهد الوطني للصحة العامة في ا

  األسباب التقليدية لوفيات األمهات، مثل اإلصابة بالنزف التالي للوضع، ولكن ليس ضد األسباب غير المباشرة لوفيات األمهات".

الحمل في المكسيك،  إن النتائج التي توصل إليها الدكتور "لوزانو" وزمالؤه تمثل إضافة لألدلة المتزايدة عن أسباب الوفيات أثناء

وهي متفقة مع أحدث التحليالت العالمية التي تفيد بأن أكثر من ربع وفيات األمهات في جميع أنحاء العالم تحدث نتيجة التعرض 

  (.2ألسباب غير مباشرة )

ياًسا مهًما لمستوى التنمية في يوًما بعد الوضع( يمثل مق 42إن وفاة األم )أي أن تفارق امرأة الحياة أثناء الحمل أو الوالدة أو خالل 

   البلد، ومدى الجودة النوعية ألداء النظام الصحي بها.

وتنتج وفيات األمهات غير  تحدث وفيات األمهات المباشرة نتيجة اإلصابة بمضاعفات الوالدة في أثناء الحمل والوالدة.

بسبب الحمل، وتشتمل األمراض على حاالت المباشرة عن مرض غالًبا ما يكون موجوًدا بشكٍل مسبق إال أنه يتفاقم 

اإلصابة باألمراض غير المعدية، على سبيل المثال داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب واألوعية الدموية، فضالً 

 

، وهي مجلة دولية للصحة العامة، بواسطة منظمة نشرة منظمة الصحة العالميةتم إنشاء : قراءسادة المالحظة لل

الصحة العالمية كمنتدى لخبراء الصحة العامة لنشر النتائج التي يتوصلون إليها، والتعبير عن آرائهم وإشراك جمهور 

وبالتالي، فإن اآلراء التي يعبر عنها الكتاب في هذه الصفحات . قضايا الصحة العامة الهامة في وقتنا الحاضرأوسع في 

 (.WHO)ال تمثل بالضرورة وجهات نظر منظمة الصحة العالمية 

 



عن األمراض المعدية والطفيلية مثل عدوى فيروس عوز المناعة البشري والسل والتهاب الكبد الوبائي واالنفلونزا 

  ريا.والمال

حالة وفاة باعتبارها من وفيات األمهات، وكشفوا عن أن مثل هذه الوفيات في  1214قام المؤلفون بتحديد وإعادة تصنيف 

ونتيجة لذلك، تم تصحيح أرقام وفيات األمهات في المكسيك في  تقريًبا. %13المكسيك تم التقليل من تقديرها بنسبة تبلغ 

 .9043إلى  7829فترة الدراسة من 

تم تحديد نسب وفيات األمهات اإلضافية باستخدام طريقة جديدة للبحث والمراجعة المتعّمدة لوفيات األمهات وإعادة تصنيفها، والتي 

  BIRMM (5.)" أو Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternasُتدعى "

من فترة الدراسة التي استمرت ثماني سنوات، وجد المؤلفون أن وفيات بعد أن تم تطبيق الطريقة الجديدة على البيانات الواردة 

من المواليد على قيد الحياة خالل فترة  100,000لكل  32.1إلى  46.4األمهات الناتجة عن أسباب توليدية مباشرة انخفضت من 

من المواليد على  100,000وفاة لكل حالة  12.2الدراسة وأن وفيات األمهات الناتجة عن أسباب غير مباشرة ظلت ثابتة بمعدل 

  .2013من المواليد على قيد الحياة في عام  100,000حالة وفاة لكل  13.3مقارنة مع معدل يبلغ  2006قيد الحياة في عام 

ن النساء وأردف الدكتور "لوزانو" قائالً: "كانت وفيات األمهات ألسباب مباشرة تتعلق بالنساء الالتي يعشن في أفقر البلديات، ولك

الالتي توفين ألسباب غير مباشرة كان عدد مرات حملهن أقل، وكن حاصالت على مستوى تعليمي أفضل، وكن يرغبن في العيش 

 في البلديات األكثر ثراًء".

وكما هو الحال في العديد من البلدان متوسطة الدخل، شهدت المكسيك زيادة سريعة في مستويات اإلصابة المرتفعة 

وهذا األمر يجعل النساء الالتي بلغن سن اإلنجاب أكثر عرضة  ولسترول والبدانة في السنوات األخيرة.بأمراض الك

  (.2لإلصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني الموجودة سلًفا )

ابين بالسمنة المفرطة مكسيكيين من الوزن الزائد، في حين يكون ثالثة من هؤالء السبعة مص 10يعاني سبعة من أصل 

أو أكثر يعاني من الوزن الزائد، ويعتبر الشخص الذي  25( لديه BMIيعتبر الشخص الذي يبلغ مؤشر كتلة الجسم ) (.3)

 أو أكثر بديًنا. 30يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديه 

 %10.2وباإلضافة إلى ذلك، زاد معدل االنتشار المعياري بعد مقارنة األعمار لداء السكري في المكسيكيين البالغين من 

الصادر  لتقرير الحالة العامة حول األمراض غير المعدية، وفًقا 2014و  2010في الفترة ما بين عامي  %10.7إلى 

كان لدى المكسيك أعلى معدالت االنتشار لداء السكري من بين ، 2014في عام  (.WHOمن منظمة الصحة العالمية )

  دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 34

وتضيف الدراسة إلى األدلة المتزايدة بشأن "التحول التوليدي"، وهو مصطلح تم ابتداعه مؤخًرا لوصف التحول في أسباب وفيات 

 أسباب غير مباشرة.األمهات الناتجة من أسباب مباشرة إلى 

وقالت الدكتورة "فالفيا بوستريو"، المدير العام المساعد لشؤون صحة األسرة والمرأة والطفل لدى منظمة الصحة العالمية 

(WHOإن "برامج صحة األمومة تميل إلى التركيز على جعل المعالجين ) لحاالت الصحية الرعاية بالوالدة وموظفي الخبيرين 

  توفرين، وعلى األمور التي تحدث عند الوالدة".الطارئة م التوليد

وأردفت الدكتورة "بوستريو" قائلة: "لقد كان هناك تحسن كبير في توفير هذه التدخالت في البلدان منخفضة ومتوسطة 

ت ولكن الغالبية العظمى من حاالت وفيا الدخل، وأدى هذا األمر إلى انخفاض معدل وفيات األمهات على الصعيد العالمي.

  األمهات الناتجة عن أسباب غير مباشرة ال يمكن تجنبها من خالل هذه التدخالت التي تركز على األم أثناء الوالدة".

وأضافت الدكتورة "بوستريو" قائلة: "في غياب عملية المراجعة المكثفة التي تم إعدادها من جانب مؤلفي الدراسة، لم تكن لتحتسب 

  من الحجم الحقيقي لوفيات األمهات في المكسيك". هذه الوفيات ولكان تم التقليل

وقالت إنه من المهم على الحكومات والمجتمع الدولي مواصلة االستثمار في أنظمة التسجيل المدني للتأكد من احتساب كل 

ات يمكن لألنظمة المتخصصة، مثل مراقبة وفيات األمه حالة وفاة لألمهات وتسجيل سبب الوفاة الصحيح في كل حالة.

واالستجابة لها والتحقيقات السرية، المساهمة بتوفير معلومات مهمة عن األحداث التي أدت إلى وفاة األمهات وتحديد 

   التحسينات التي نحن في أمّس الحاجة إلجرائها لمنع حدوث وفيات جديدة.



( 2030إلى عام  2016)من عام  والمراهقين االستراتيجية العالمية الجديدة لصحة النساء واألطفالوقالت الدكتورة "بوستريو" إن 

  تقترح بعض اإلجراءات الرئيسية التي يمكن للحكومات اتخاذها لوضع حد لجميع أنواع وفيات األمهات التي يمكن منعها.

تعزيز القوى العاملة في المجال الصحي ورفع مستوى الجهود المبذولة لضمان التغطية الشاملة  وهي تشمل ما يلي:

الصحية األساسية، بما في ذلك الكشف عن األمراض غير المعدية قبل الحمل والتحكم فيها وعوامل االختطار  للخدمات

  المرتبطة بها )مثل السمنة(.

" وزمالؤه هي إحدى الدراسات الواردة في مجموعة خاصة من المقاالت التي نشرت في إن الدراسة التي أعدها الدكتور "لوزانو

التي تكرس جهودها للعثور على أدلة جديدة واستخالص دروس رئيسية من  نشرة منظمة الصحة العالميةإصدار شهر مايو/أيار من 

  طفال والمراهقين.الماضية للحد من وفيات األمهات واأل 15جهود مبذولة على مدار السنوات الـ 

تم تجميع المقاالت في الوقت المناسب ألن العديد من البلدان قد بدأت للتو في تنفيذ االستراتيجية العالمية، والتي تهدف إلى منع 

  حدوث الوفيات وتحسين مستوى الصحة العامة والرفاهية.

هات والمواليد واألطفال وأن تكون مالئمة لمواجهة وتسلط الدراسة المكسيكية الضوء على الحاجة إلى توفير خدمات صحة األم

  التحديات الجديدة، مثل التهديد الناشئ من األمراض غير المعدية على صحة األمهات.

وقالت الدكتورة "بستريو": "من أجل الحد من وفيات األمهات ألسباب غير مباشرة، يحتاج أطباء التوليد وغيرهم من العاملين في 

صحية الذين يهتمون بالمرأة أثناء فترة الحمل وفترة ما بعد الوالدة إلى التدريب الكافي لرعاية صحة النساء بشكل مجال الرعاية ال

 كلي وليس فقط أثناء فترة الحمل".

وصّرحت بأن "هذا اإلصدار الخاص يقدم نتائج جديدة هامة عن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان لضمان ليس فقط بقاء 

  واألطفال والمراهقين على قيد الحياة بل وازدهار حياتهم". النساء
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  للحصول على المزيد من المعلومات عن الدراسة، تفضلوا باالتصال على:

 رافائيل لوزانو أسينسيو. /الدكتور

 مدير مركز أبحاث النظم الصحية

 المعهد الوطني للصحة العامة في المكسيك

 المكسيككويرنافاكا، 

 52 86 66 5547 1 52+ :هاتف

 rafael.lozano@insp.mxالبريد اإللكتروني: 

 

 فيونا فليك

 نشرة منظمة الصحة العالمية،محررة أخبار، 

 منظمة الصحة العالمية

 جنيف، سويسرا

 1897 791 22 41+هاتف: 

 fleckf@who.intعنوان البريد اإللكتروني: 

 

  العالمية: الصحة أعمال منظمة عن المعلومات من لمزيد

 فالفيا بستريو /الدكتورة

  المدير العام المساعد

 لشؤون صحة األسرة والنساء واألطفال

 3309 791 22 41+هاتف: 

  gruendinga@who.intعنوان البريد اإللكتروني: 

 و

  seoanem@who.int عنوان البريد اإللكتروني:

http://www.who.int/topics/maternal_health/ar 

**** 

 

نشرة منظمة الصحة العالمية واحدة من مجالت الصحة العامة الرائدة في العالم. وهي دورية رائدة تصدر عن منظمة 

الصحة العالمية، وتركز بوجه خاص على البلدان النامية. ويتم مراجعة المقاالت من قبل الزمالء وترتبط باإلرشادات 

ات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة: العربية والصينية واإلنجليزية التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وتتوافر الملخص

 والفرنسية والروسية واإلسبانية.

 

 /http://www.who.int/bulletin/arيرجى االطالع على الصفحة الرئيسية أدناه:

 

 PubMed، مجاناً لكل القراء في جميع أنحاء العالم عن طريق 1948عام  تتوافر المحتويات الكاملة للمجلة، منذ

Central:وهي متاحة على ، 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=522&action=archive 

 

**** 

 ، يرجى التسجيل على:النشرةفي خدمة تنبيه المذكرة اإلعالمية لهذه  االشتراكإذا كنت ترغب في 

https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=2235 

 bulletinتسجيل الدخول: 

 bulletinكلمة المرور: 

 

، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى النشرةفي خدمة تنبيه المذكرة اإلعالمية لهذه  إلغاء االشتراكإذا كنت ترغب في 
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