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اصل ،بخصوص در بحث سالمت اهمیت داشت ،چون مراقبت بیمارستانی خارج از دارالمساکینها در دو
مجموع ه متفاوت از موسسات ارائه میشدکه چنانچه قابل انتظار است ،منابع مالی آنها در سطوح مختلفی
بود :یکی برای افرادی که آنقدر پول داشتند که خرجش را بدهند و دیگری خدماتی داوطلبانه بود برای
افرادی که این پول را نداشتند و متکی بر کمکهای اهدایی خیریه و بودجهای بود که از «باشگاههای
بیماران» میگرفت که خود افراد طبقه کارگر به آنها پول میدادند تا در مواقع نیاز به مراقبت ،آنها
را تحت پوشش قرار دهد .البته در عمل ،این ایده که مامورین قانون فقرا باید تصمیم بگیرند که چه کسی
شامل دریافت خدمات درمانی است ،در دهههای میانی قرن نوزدهم چندان هم دنبال نشد.
این واقعیت که اتحادیههای قانون فقرا بزرگتر از واحدهای ناحیههای کلیسایی قدیم بودند و در نتیجه،
پول بیشتری هم داشتند ،وقتی پای مساله بیماری در میان میآمد ،کمککننده بود .برخی اتحادیهها پول
خرج چیزهایی مثل درمانگاهها میکردند (موسساتی که با همکاری دکترهای محلی که به فقرا رسیدگی
میکردند ،شکل میگرفت تا به صرفهجویی در مقیاس 16دست پیدا کنند) تا مردم را از دارالمساکینها
دور نگه دارند .برخی دیگر در تسهیالتی سرمایهگذاری میکردند که وابسته به دارالمساکینهای خودشان
بود .این بهداریها میتوانستند آنقدر کوچک باشند که فقط به تعداد انگشتان دست ،بیمار پذیرش کنند.
البته میتوانستند خیلی هم بزرگ و بخشهای جداگانهای نیز برای زنان و مردان داشته باشند .اما به لطف
اصل مطلوبیت و تقاضای باال ،معموال جاهایی دلگیر و جانفرسا بودند .خیلی غیرعادی نبود اگر از سه نفر
میخواستند که از یک تخت مشترک استفاده کنند ،کارکنان بخشها ،به جای پرستاران آموزشدیده،
از همان زنان ساکن دارالمساکین بودند و امکانات اولیه اغلب گیر نمیآمدند .مثال در دهه  ۱۸۶۰در
پدینگتون ،بهداری دارالمساکین ،به ازای هر  31نفر ،یک حوله داشت .با این حال ،تحت فشار فعاالن
حوزه سالمت عمومی ،از جمله «فلورنس نایتینگیل» اوضاع شروع به بهبود یافتن کرد .ماموران قانون
فقرا مسئول برنامه واکسیناسیون آبله شدند که در سال  ۱۸۵۳اجباری شد .سپس ،از اواخر دهه  ۱۸۶۰به
بعد ،بیمارستانها کمکم از دارالمساکینها جدا شدند ،چون به اتحادیههای قانون فقرا دستور داده شد
که خدمات درمانی خود را متمرکز کنند تا بودجه در مناطق مختلفی که سطح نیازشان متفاوت است،
بازتوزیع شود .نتیجه ،چیزی شبیه به خدمات ملی بیمارستانی ،البته در سطحی بسیار محدود بود ،اما
همچنان بیش از سهچهارم تختهای بیمارستانی در کشور به دارالمساکینها وابسته بودند.
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وقتی بحث مشکالت قانون جدید فقرا به میان میآمد ،ادوین چدویک
ناکارآمدی
آخرین گزینهای بود که ممکن بود فکر کنید نسبت به آنها آگاه باشد.
و بیماری
اما نومیدی شغلی او را مجبور کرد تا به آفرینش خودش واکنش نشان
دهد .دولت برای دریافت موقعیت شــغلی به عنــوان عضو دائمی
کمیسیون قانون فقرا ،از روی نام چدویک عبور کرده بود ،بیشتر به این دلیل که فکر نمیکرد او موقعیت
اجتماعی مناسبی داشته باشد که بتواند همکاری آن نوع مردمانی که به آنها در عملکرد سیستم نیاز بود
را جلب کند .در عوض ،مجبور شد شغلی دست و پا شکسته ،یعنی منشی کمیسیون را قبول کند که موقعیت
مناسبی بود تا مشاهده کند دیگران چگونه مسئولیت دستگاهی را برعهده میگیرند که او در طراحی آن
کمک کرده بود .با این وجود ،این نقش جدید ،نقطهعطفی در حرف ه او و در تاریخ سالمت عمومی به طور
کلی شد .اگرچه او را از تصمیمگیری در مورد سیاستگذاری کنار گذاشته بودند ،مسئولیت چدویک به
عنوان کسی که باید اطالعات درباره قانون فقرا را گردآوری میکرد و به اعضای کمیسیون منتقل میکرد،
به این معنا بود که او باید در مورد عملکرد روز به روز سیستم اصالحشده آنقدر میدانست که اگر شرایط
طور دیگری بود{ ،کسب این اطالعات} ممکن نبود .او خیلی زود متوجه فشاری شد که وضع بد سالمت

