
 ال ينبغي للحمل 
أن يقتل

 النساء والفتيات 
في بلدية مكهوندو

جنوب إفريقيا



تموت نساء حوامل وأمهات جدد في بلدية 
مكهوندو في شرقي جنوب إفريقيا بال داٍع جراء 

عدم حصولهن على الرعاية الصحية الحيوية. 
وأصبحت معدالت وفيات األمهات مرتفعة جدًا 

وأصبحت هذه البلدية من أسوأ مناطق البالد على 
صعيد مؤشرات القطاع الصحي. 

وبغية التقليص من مخاطر الوفاة، تحتاج الحوامل 
من النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية 

منذ مراحل الحمل األولى. إال إن الكثيرات يتفادين 
التوجه إلى العيادات لخشيتهن من غياب السرية 

والخصوصية المتعلقة بالمرضى. فيما تصد 
الممرضات أخريات ويشتمن الفتيات لحملهن في 

سن مبكرة جدًا. وعالوة على ذلك، فال تتمكن 
الكثيرات من الوصول إلى العيادات نظرًا لعدم 

توفر وسائل النقل العامة أو ندرتها أو ارتفاع أجور 
استخدامها.

وما زاد الطين بلة هو غياب الوعي بين العديد من 
النساء والفتيات بشأن قضايا صحة األمهات ومزايا 
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الحصول على الرعاية أثناء مرحلة الحمل. وتعاني 
الكثيرات أيضًا للحصول على النصيحة والمعلومات 

بشأن وسائل منع الحمل، ويجد بعضهن صعوبة 
 لحمل شركائهن على ارتداء الواقي. وكل هذا 

 يؤدي إلى وقوع الحمل غير المخطط له، وزيادة 
خطر اإلصابة بفيرس نقص المناعة.

وتعاني هذه المنطقة من نقص مزمن 
في الكوادر الطبية المدربة. ويعني ذلك أن 

النساء والفتيات ُيضطررن إلى االنتظار طوياًل 
للدخول على ممرضات مرهقات ومجهدات 

من كثرة ضغط العمل. وتتفاقم هذه األوضاع 
سوءًا بفعل النقص الحاد في عدد سيارات 
اإلسعاف ما يترك الكثير من الحوامل وقد 

تقطعت السبل بهن غالبًا على الرغم من 
حاالتهن الطارئة. 

طالب بالتحرك: أخبر السلطات فيها بضرورة 
إعطاء األولوية لتوفير رعاية صحية لنساء 

بلدية مكهوندو وفتياتها.

ُاكتب رسالة إلى الحكومة في جنوب إفريقيا 
أخبر السلطات فيها بضرورة إعطاء األولوية لتوفير رعاية 

صحية لنساء بلدية مكهوندو وفتياتها.
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 Pravin ،بين الوزارات لتوفير الخدمات في جنوب إفريقيا
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ُاكتب رسالة للتعبير عن المؤازرة لنساء بلدية 
مكهوندو وفتياتها

نص الرسالة المقترح: »أنا أدعم حقكن في الحصول على 
الرعاية الصحية الحيوية، والتمتع بالخصوصية والسرية 

في العيادات الصحية والحصول على المعلومات 
المتعلقة باإلنجاب ووسائل منع الحمل«.
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