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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۹/۱۸

حسیب هللا

حال ابتر نوزادان و مادران در افغانستان به فکر و ترحم انسانی نیاز دارد
شاخص مرگ و میر نوزادان در جهان ،باز هم افغانستان در قعر جدول نشان میدهد

کشور افغانستان باالترین میزان مرگ و میر نوزادان و مادران را در بین کشورهای دنیا دارد .شاخص زایمان
سازمان نجات کودکان ،برای سال ۲۰۱۸م .نشان می دهد که امسال باز هم تعداد کثیری از کودکان افغان و نیز
مادران زیادی در افغانستان ،بلخصوص کودکان قبل از پنج سال و مادرانی که نرس-قابله و ادویه جات مناسب در
دسترس شان موجود نیست ،جان های شیرین شانرا خود از دست میدهند.
در بقیه ممالک جهان و بلخصوص در کشورهای اروپائی رقم و یا آمار مرگ و میر اطفال و مادران در هنگام
زایمان ،نسبت به افغانستان به مراتب پائین تر میباشد ،اما در کشور ما ،مرگ و میر نوزادان و مادران فاجعه بار
ترین رقم را در بین کشور های دنیا از آن خود نموده است.
آیا این موضوع برای ما افغانها جای شرم و خجالتی نیست؟
مرگ و میر نوزادان و مادران در افغانستان  ،به گزارش سازمان نجات اطفال ،اکثرا به دلیل امراض و بیماری های
شایعی است که پیش گیری از آنها اکثرا ً بسیار ساده و بسیط است.
حالت و وضیعت جنگی ،مشکالت کلتوری-فرهنگی یکی از دالیل و بلخصوص کیفیت پایان خدمات صحی ،کمبود
خدمات صحت عامه ،کمبود نرس-قابله دلیل دیگر این مشکل میباشد.
در بخش کمبود خدمات صحت عامه ،کمبود نرس-قابله و کمبود ادویه جات مساعد در هنگام ضروت عمده ترین
مشکل را تشکیل میدهد .با وصف بهبود اندک در زمینه در سال های اخیر ،با وصف کار و زحمات محترم وزارت
صحت عامۀ افغانستان متاسفانه امروز هنوز هم بررسی ها همچنان نشان داده است که کیفیت خدمات صحی شمار
زیاد شفاخانه ها افغانستان "نهایت پایین" است .آیا افغانستان عزیز ،جنگ زده و در حال جنگ ما به خدمات صحی
بهتر نیاز ندارد؟ واضیحست که نیاز دارد .پس سؤال در این است که چرا این کار صورت نمی گیرد؟
در بخش مشکالت کلتوری-فرهنگی یکی از دالیل اساسی مشکل این میباشد ،که ،مردان زیادی در افغانستان به زنان
شان اجازۀ رفتن نزد نرس-قابله را نمی دهند ،که باید هر چه زودتر از طرق آگاهی عامه و اطالعرسانی دقیق و
مناسب این نوع رفتار های نا مناسب ،سلوک زشت و دیدگاه های نابخردانه را تغیر داد!
افغانستان در کنار یک صلح دوامدار و امنیت ،جهت جلوگیری از نوزادان و مادران ،جهت زایمان مطمین تر اقالً به
هشت الی ده هزار نرس-قابله نیاز دارد ،در حالیکه فعالً فقط در حدود تقریبا ً دوهزار نرس-قابله دارد ،و در بسیاری
از والیات و مناطق نا آرام کشور اصالً از نرس-قابله ،شفاخانه و خدمات صحی اصالً خبری نیست.
برای زایمان مطمینتر و کاهش مرگ کودکان وکاهش مرگ و میر مادران در افغانستان باید غور دقیق و اقدامات
جدی تری روی دست گرفته شود!
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