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ارتقاء سالمت زنان در بحران :چالش و راه کارها

مقدمه :بحران عبارتست از عدم انطباق بين نيازها و منابع .درشرايط

افزايش تعداد زنان سرپرست خانواده؛ درمعرض سوء استفاده

عادي ،توازن بين نيازهاي جامعه از يک طرف و توانمنديها و منابع

وخشونت قرار گرفتن و. ...

موجود از طرف ديگر برقرار است .با بروز شرايط بحراني که ميتواند

در صورت بارداري وشيردهي محدوديت در جابجائي زنان ايجاد

نتيجه بروز هر اتفاق غيرعادي و پيش بيني نشده طبيعي و غير طبيعي

شده واحتمال بروز سوء تغذيعه؛ زايمان زودرس؛ عوارض حاد

همچون زلزله ،سيل ،طوفانهاي بزرگ ،جنگ و ...باشد ،توازن بين

بارداري و ...بسيار بيشتر خواهد شد.از طرف ديگر به علت عدم

نيازها و منابع از بين ميرودو با بروز شرايط بحراني توانمنديها

دسترسي به خدمات تنظيم خانواده؛ افزايش بارداري ناخواسته؛

بدليل آسيب ديدگي زير ساختها بشدت کاهش مييابد.حتي در

سقط وزايمان در شرايط غير ايمن وبحرانهاي روحي نيز به شدت

شرايط ثبات جامعه زنان ودختران از آسيب پذير ترين گروههاي

افزوده ميشود.

به شمار ميآيند.اين گروه نيمي از جمعيت جوامع را شامل ميشوند.

بحث :در اين راستا ،تدوين برنامههايي در جهت مراقبت از مادران

به طور متوسط  18 -20در صد ا زجمعيت زنان در سنين باروري؛

باردار و تأمين امکانات دسترسي به زايمان ايمن از مهمترين اهداف

بارداري وياشيردهي قراردارند.با وقوع بحران آسيب پذيري اين

برنامه سالمت مادران در زمان بحران محسوب ميشود .سه ابزار مهم

كروه به شدت افزايش مييابد.

براي برگرداندن شرايط تعادل در جامعه پس از بحران  -1افزايش

مواد و روشها :مطالعه فوق از نوع  review articleميباشد که در

منابع  -2کاهش نيازها  -3-جابجايي تکيهگاه (فرماندهي بحران)

تنظيم آن از کتب ومقاالت معتبر منتشر شده در سالهاي -2011

ميباشد وهدف آن کاهش تأثير عوارض ناشي از بحران بر سالمت

 2004استفاده شده است .تعداد منابع بيش از  20مورد ميباشد.

مادر و جنين و نوزاداست در اين راستا بايستي کنترل عوارض بارداري

واز طريق جستجو  internetوسپس دستيابي به  full textمقاالت و

در مادر و جنين -کنترل عوارض زايمان در مادر و نوزاد -کنترل

دستورالعملهاي وزارت بهداشت تدوين شده است.

عوارض پس از زايمان در مادر -کنترل عوارض در نوزاد توسط

نتايج :حتي قبل از وقوع بحران در بسياري از مناطق جهان زنان

ماماهاي آموزش ديده و بر اساس استانداردهاي مراقبت مادران در

تغذيه مناسبي ندارند و عوارض زايمان وبيماريهاي منتقله از

صحنه بروز حوادث ودر قالب تيمهاي عملياتي اجرا شود.

راه جنسي وايدز ساالنه تعداد قابل توجهي از آنان را به كام مرگ

برخي از فرآيندهاي مختلف برنامه در كنترل بحران عبارتند از:

كشانده ياموجب تحميل عوارض بيماري برآنان ميشود به طوري

استقرار تيم عملياتي با حضو رماما -شناسايي فعال مادران از نظر

كه بار بيماري درزنان در سنين باروري  12/5برابر مردان در همان

نياز به دريافت خدمات -مراقبت از مادر باردار طبق استانداردهاي

رده سني است.

مراقبت مادران -انجام زايمان ايمن و بهداشتي در مادراني که در

با ظهور باليا سالمت اين گروه آسيب پذيربيش از پيش به خطر

مرحله زايمان قرار دارند -مراقبت از مادر و نوزاد حداقل تا  6ساعت

ميافتد و احتمال مرگ زنان و کودکان در اين شرايط نسبت به

پس از زايمان -استمرارمراقبت در دوره پس از زايمان -ارجاع به

مردان  14برابر بيشتر است.برخي ازعلل اين آسيب پذيري عبارت

سطح تخصصي در فوريتها -آموزش خانوادهها و مادران و کارکنان

است از :موقعيت كم اهميت زنان قبل ازا بروز بحران؛ مسئوليت

ارايه دهنده خدمت ميباشد

نگه داري كودكان وسالمندان ومعلوالن؛ اجبا ر به انجام مهاجرت؛

كلمات كليدي :بحران ،سالمت ماد ر و كودك ،زايمان ايمن،

محدوديت در مهاجرت؛ احتمال بيشتر با زگرداندن مهاجرين زن؛

مديريت بحران
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