در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎدر و
ﮐﻮدک ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد
»ﮐﻨﺪ.ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽ«  ،ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
 ،ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺎﻫﺮی ﮐﻪﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ
ای ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ« ﮔﻮﯾﺪ (:اﺳﺖ ﻣﯽSBAﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی  30ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ) – ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺼﻮر ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2014در ﻣﻨﻄﻘﻪ
در اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺼﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻧﺪاﻧﭙﻮرا  .او در روﺳﺘﺎی»ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻫﺮ دو ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻨﺪ.ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﻨﺠﺎب

ﻣﺎﻣﺎی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼﻣﺖ روی دﯾﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽ«ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
»ﻣﺤﻠﯽ
داﻧﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻔﺎوت« ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی دوران ﺑﺎرداری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻧﺎن را اداره ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
»ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده وﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺷﺪه و ﻧﻮزادش ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اراﺋﻪ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدری ﺗﺎزه ﻓﺎرغزاﯾﻤﺎن آﻣﻮزش دﻫﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺎری ﻣﯽ
دﻫﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر و اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻣﺎدر در
اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﻣﻦ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻓﻮت ﮐﺮد .ﻣﺎدرم ،ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم را« ﮐﻨﺪ:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮارش در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮک زدن ﭘﺎرﭼﻪ در ﻣﯽآورد ﺑﺰرگ ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﻣﺎ را ﺑﻪ
»ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎ درﺳﻤﺎن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻣﺎ.

ای ﺧﻮد ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﻠﯽ دورهﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ در ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
»ﮐﻨﺪ.
ای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ.ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ 18ﻣﺎﻫﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  2012ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﯾﮏ دوره
اﯾﻦ دوره در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ .او ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺴﺮش و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوره را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اداﻣﻪ دارد.
»ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ«
ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻣﺎﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﯾﺪهای ﮐﻪ  25ﯾﺎ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،از دﯾﺪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زاﯾﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .او ﮐﻼ از« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﯿﺰی ﺳﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺎدرم دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از ﺑﺨﺎری ﺑﯿﺮون آورده و روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﻦ را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻌﯿﻒ از دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ
»ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ

»ﮐﻨﺪ.ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ او آﻣﺪه اﺳﺖ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن  10روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ای ﻣﺤﺒﻮباش ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺮهﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ای از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺣﺮارت ﺑﺪن و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت آﻧﺎنﮐﻨﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪای زﻧﺎن ﺑﺎردار را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر دوره« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ را از اول ﺑﺎرداری ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺧﻮب ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن را ﺑﻪ

ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اراﺋﻪ داد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ
آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻣﺎﻫﺎی آﻣﻮزش
دﯾﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺳﺎل  2005ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب و ﺷﺮﮐﺎی آن در اﯾﺠﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻫﺪف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان،
ﮐﺎر را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.

»ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎردی ﺑﺎ ﻧﻮزادش ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن را ﺑﻪ ﺳﺮ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ .در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﯿﺶ از  5000زن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮدﮐﺎن و
»ﻣﺎدران در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻣﺎاﮔﺮ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺴﻞ« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
»ﺷﻮد.ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻣﯽ
http://www.unicef.org/infobycountry/pakistan_78038.htmlﻣﻨﺒﻊ:

