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چکیده
در پژوهش حاضر با رویکردی توصيفی-تحليلی به تبيين اقدامات نوگرایانۀ دولتت پللتوی دود در
شلر سنندج با تکيه بر بلداشت این شلر پرداخته شد .سوأل اصتلی پتژوهش هتم مف تو بته نحتو
اثرگذاری اقدامات نوگرایانۀ دولت پللوی بر شلر سنندج و پيامدهای این اقدامات بر حيتات اتتمتاعی
مردد این شلر بود .در این دوره گادهایی اساسی در راستای ارتقتای ست ب بلداشتتی متردد ستنندج
برداشته شد .بهویژه از سال  6998به بفد روند تحوالت در این زمينه شتاب بيشتری بته ختود گرفتت.
برای نخستين بار دولتی متمرکز متولی امر بلداشت و ارتقای ست ب امکانتات بلداشتتی شتد و در دو
زمينۀ کلی آموزشی و درمانی در راستای بلبود س ب بلداشت این شلر گاد برداشتت .ایتن مست له دو
نتيجۀ کلی را در پی داشت :یکی اینکه ناخواسته موتب ایجاد فاصله ميان مردد شلر سنندج و مناطق
پيرامون آن شد و دیگر اینکه به عنوان عاملی اساسی در افزایش تمفيتت درونتزاد شتلر عمتد کترد.
ارتقای قابليتهای بلداشتی روند حرکتی تمفيت این شلر را از سير صفودی بسيار کُند و گاهاً نزولتی
به یک روند صفودی دایمی و گاهاً سریع تبدید کرد .البته در مورد اقدامات بلداشتی دولت پللتوی در
شلر سنندج نباید اغراق کرد و هنوز با ميتانگين کشتوری اختتز زیتادی داشتت .روش تحقيتق در
پژوهش حاضر به صورت کتابخانهای و آرشيوی بوده و پس از گردآوری اطزعات الزد به سازماندهی
اطزعات و تجزیه و تحليد و سرانجاد استنتاج آنها پرداخته شد.
کلیدواژهها :سنندج ،نوسازی ،بلداشت ،مراکز درمانی.

 1دکتری تاریخ ایران اسزمی دانشگاه خوارزمی(نویسنده مس ول)tafsiri62@yahoo.com .
 2دانشيار گروه تاریخ دانشگاه تلرانfahmadi@yt.ac.ir ،
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بیان مسئله
با روی کار آمدن حکومت پللتوی ،دوران تدیتدی از تتاریخ ایتران شترو شتد .اتختاا و اتترای
سياستهای نوسازی در زمينههای گوناگون ،موتب ایجاد تحوالتی در ایتران شتد .ایتن تحتوالت در
عرصههای گوناگون سياسی ،اتتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نمود پيدا کترد و بتهویژه در دور پللتوی
دود بر سرعت ایجاد تغييرات افزوده شد .البته سرعت و ميزان این تحوالت در زمينتههای گونتاگون و
نيز در نقاط مختلف ایران تفاوت داشت و در کد عامد دوری و نزدیکی به پایتخت در این روند تتثثير
بسزایی داشت .شلر سنندج -به عنوان مرکز استان کردستان -نيز همانند بسياری از مراکز شتلری از
روند تحوالت متثثر شد .بهویژه در دور پللوی دود و با تبدید شدن کردستان به استان و حضتور پتر
رنگ تر دولت و مراکز دولتی در مراکز استانی ،این شلر بيشتر در ب ن تحوالت قرار گرفته و در مستير
نو شدن گاد برداشت .در پژوهش حاضر تحوالت بلداشتی شلر سنندج در دور پللوی متورد بررستی
قرار میگيرد .برای به دستت دادن توصتيفی تتامع و تصتویری درستت از وضتفيت بلداشتتی ستنندج و
تحوالت صورت گرفته در این زمينه ،ابتدا باید نگاهی به س ب بلداشت این شلر تا پتيش از دور پللتوی
انداخته شود .سپس با نگاهی اتمالی به تحوالت شلری و تمفيتتی ستنندج در دور پللتوی ،بته بررستی
مشکزت بلداشتی تدید این شلر و اقدامات حکومت در راستای پاسخدهی به آنها پرداخته میشود.

بهداشت سنندج در گذشته
نظافت و بلداشت برای تمامی تمدنلا پدیدهای شناخته شده است .کداد توامع توانستهاند از آزمون
سخت اقامتگاههای شدیداً به هم چسبيده و تنگ ،بدون رعایت قوانين نظافت و بلداشت تتان ستالم
بدر ببرند؟ در عصر ما (یفنی اقتصاد مبتنی بر فناوری زیستی) بلداشت ،موقفيت چشمگيری را اشتغال
میکند که صرفاً به مفنی مقابلۀ عاد با بيماریها نيست بلکه مفلود برداشتن گاملای قاطع در استقرار
محي ی من بق با بلداشت ،تلذا تسمانی و سالهای عمر میباشد .عزقه بته بلداشتت و نظافتت در
قرن نوزدهم ،تا حدودی حاصد عکسالفمد خودبهخودی به شرایط محي ی دردآور ،رژیم غتذایی بتی
محتوا و وضفيت غيرقابد تغيير فقر بلداشتی بود که ساکنان شلرهای قرن نوزدهم گرفتار آن

بودنتد6.

وضفيت بلداشتی سنندج در گذشته و حتی تا سالهای دهۀ  6998بسيار رقتتانگيز و تثستفآور بتود.
بهویژه در دور پللوی اول و از سالهای  6962تا  6922چندان خبری از بلداشت عمتومی و رعایتت
آن در سنندج نبود .رودخانههای سرتاسری چندی در داخد شلر وتود داشتت کته از کوچتهها و تلتو
دروازههای مردد عبور میکرد .لذا از آنجائی که فاضزب منازل و توالتها عموماً وارد ایتن رودخانتهها
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میشد ،این رودخانهها خود ناقد انوا ميکروب و انوا بيماریهای ماالریا و تب و لترز و نوبته بودنتد.
بهویژه در فصد تابستان و با آمدن مگسها ،روند انتقال بيماریها هتم سترعت بيشتتری میگرفتت.
پزشکان محلی هم عبارت بودند از چند نفر دکتتر کليمتی و چنتد زن بیستواد کليمتی و مستلمان .از
پزشکان کليمی سنندج عبارت بودند از :ميرزا اسماعيد حکيم ،دکتر موسی ،دکتر آقابرا ،دکتتر هتارون،
خواته مسيب باروتی ،حکيم باباتان و ميرزا خانکه ،و سه نفر داروساز به استامی دکتتر عبتداهلل کيميتا،
ميرزا شکراهلل صحت و ميرزا عزیز که در خيابان داروخانه داشتتند 2.در ایتن زمتان یکتی از ملمتترین
مسائد و مشکزت کردستان بود و هنوز چندان خبری از خدمات بلداشتتی نتوین در کردستتان نبتود.
شيو بيماریهای گوناگون ،کمبود دارو و نبودن پزشک سزمت متردد کردستتان را بهشتدت تلدیتد
میکرد .تنلا بيمارستان موتود در سراسر کردستان یک ساختمان در سنندج بود کته درواقتع تنلتا بته
لحاظ اسمی بيمارستان بود و از امکانات بيمارستانی در آن چندان خبتری نبتود« .تائيکته تشتکيزت
مرکزی شلرستان این باشد دیگر احتياتی نيست که از بخشها و دهستانها بحثی نمایيم» .کرمانشاه
در این زمان از وضفيت بلتری برخوردار بود و افراد توانمند کردستان میتوانستند در مواقع ضروری بتا
تحمد هزینه های زیاد از کرمانشاه و یا تلران پزشکی را بترای مفالجتۀ بيمتاران ختود بته کردستتان
فراخوانند9.

در زمان های قبد ،براثر رعایت نکردن نظافت ،دیر رفتن بته حمتاد ،نبتودن حمتاد بلداشتتی ،دیتر
شستن لباس و بسياری مسا ئد دیگر کودکان در مفرض خ ر بودند .نوزادان بيشتر براثر گرفتن یرقان،
سرخک و آبله تلف میشدند ،مثزً از هر هزار نوزاد متولد یک سال  28نفر از مرز کودکی میگذشتند و
بيشتر بچهها به بيماریهای تراخم و کچلی و حصبه دچار میشتدند .بيشتتر بچتههایی کته در دوران
کودکی از دست بيماریهای کودکان و نوزادان از قبيد یرقان ،اسلال ،وبا ،سينهدرد ،آبلته ،سترخک و
دیگر بيماریها تان سالم به درمیبردند ،در سنين چلار پنجسالگی در مفرض تلدید امتراض تدیتدی
قرار میگرفتند .این بيماریها ناشی از کم شدن توته بلداشتی والدین نسبت به چنين کودکتانی بتود.
پسران در این سنين در کوچهها به بازی با همساالن خود میپرداختند و بيشتر بازیهای محلتی ایتن
شلر هم با زمين و خاک سروکار داشت .برخی از مردد سنندج در گذشته به هنگاد مریض شتدن نتزد
حکيم مراتفه میکردند .در حدود یکصدوپنجاه سال پيش حکيم کسی بود کته بام الفتۀ کتابهتای
طبی ،مثد قانون ابنسينا و تحفه حکيم مؤمن ،اطزعاتی به دست میآورد و بتا استتفاده از تجربيتات
خود و دیگران ،دست به مفالجه بيماران میزد .این اشخاص مفموالً در منزل خود اتاقی را به پذیرفتن
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بيماران اختصاص داده بودند .اگر هم بيمار قادر به آمدن نبود ،برای حکيم بهتناسب شخصيت متریض
اسب یا االغ میآوردند تا به دیدن بيمار بترود .تفتدادی از پزشتکان مجتاز و دارای پروانته در ستنندج
ازاین قرار بودند :آقا ابراهيم ،اسماعيد حکيمی و موسی حکمتی ،شتکراهلل کتامران ،عزیتزاهلل مرکتزی،
هارون حکمتی ،مسفود امينی ،گوهر درخشان ،زینتالملوک فریدونی ،محمد هاشم وکيد ،خواته داوود
ربيع آبا و ميرزا دانيال پزشک .تا پيش از دوره پللوی در شلر سنندج خبری از داروهای شيميایی و غير
گياهی نبود و دوای درد بيماران همان داروهای گياهی بود ،که بيماران با مراتفه به داروفروشتیها آن
را تليه میکردند .داروفروشان گياهی در یکصد سال پيش در سنندج عبارت بودند از :ميترزا شتکراهلل
هارونی ،ميرزا مسيب باروتی ،ميرزا سليمان صفتی ،آقا خليد و آقا اشر سابقی و ميرزا خانکه پرهامی،
ع ار و داروفروش ،که قدیمتر از آنان بود .در این دوران بازار ماماهای محلی ،که تفداد آنهتا هتم زیتاد
نبود ،بسيار گرد بود .ازتمله عوامد این مس له میتوان به ناآگاهی مردد ،عدد رعایت بلداشت ،نبودن دارو
و دکتر و مرکز بلداشت و بيمارستان ،مرگومير نوزادان و اشتياق زنتان و خانوادههتا بته داشتتن فرزنتدان
اشاره کرد .باوتوداین ،در شلر سیهزارنفری سنندج تفداد ماماها از پنج نفر تجاوز

نمیکرد9.

از نکات قابدتوته درزمينۀ بلداشت سنندج در اواخر دور قاتاریه و دور پللوی اول وتود مرکزی
به ناد «خانۀ تذامیها» در این شلر بود .گفته میشود که هيچکداد از تذامیها اهد و ساکن سنندج
نبودند بلکه بيشتر از دهات اطرا سنندج بودند ،که چون مبتز به تذاد میشدند و دارو و دکتری هم
در دهات وتود نداشت ،مورد تمسخر و تنفر دهاتیها و اهد روستا قرار میگرفتند .بنابراین این افتراد،
به اميد فرار از شرمساری در دهکده و احتماالً مفالجه در شتلر ،روانتۀ شتلر شتده و مشتغول گتدایی
میشدند و پس از مدتی بهوسيلۀ بلدیه (شلرداری) به خانۀ تذامیها در کنار رودخانتۀ قشتزق انتقتال
داده میشدند 2.اما بيماران تذامی از سال  ،6928که محد نگلداری و تجمع آنها منحد شد ،کمکتم
در نقاط مختلف و بهویژه در روستاها دیده میشدند .باگذشت زمان بتر شتمار آنهتا افزودهشتده و بته
تلدیدی برای سزمت روستائيان تبدید شدند 1.درزمينۀ نوسازی بلداشت و درمان به استثنای آبادان-
شلر شرکت نفت -در سایر شلرها اقدامات بسيار اندکی در بخشهای احداث فاضزب ،آب لولهکشتی
یا تثسيسات پزشکی انجاد گرفت .مرگومير کودکان همچنان باال بتود :بيماریهتایی ماننتد استلال،
سرخک ،تيفوس ،ماالریا و سد ملمترین عوامد مرگومير (کودکان) بودند .سلم شلرها فقتط ادارات
بلداشت بود که وظيفۀ تثیيد پزشکان و داروسازان تدید و همچنين سلب صزحيت حکيمان ستنتی را
بر علده

داشتند0.
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به علت زیاد بودن بيماران ،پزشکان تحصيدکرده و پزشتکان مجتاز کته از طتر وزارت فرهنتگ
گواهينامه داشتند ،بهزحمت پاسخگوی تمامی بيمتاران بودنتد .تتا ستال  ،6969کته وزارت بلتداری و
ادارهای به این ناد به وتود آمد ،اتازه و تصدیقنامه پزشکان را وزارت مفتار صتادر میکترد .بتدین
ترتيب که از طر ادار نظميه و مفار هر محتد ،بترای پزشتکان تحصتيدکرده و دانشتگاه نرفتته،
باتجربه و متورد اعتمتاد متردد رأی اعتمتاد صتادر و بته وزارت مفتار ارستال میگردیتد و در آنجتا
اتازهنامهای برای آنان صادر میشد 8.شتمار پزشتکان تحصتيدکرد دانشتگاهی در ستنندج در ستال
 ، 6928سه نفر مرد و یک خانم قابله (ماما) بود که به همراه دیگر پزشتکان مجتاز در ایتن شتلر کتار
میکردند .تمامی آنها هم م ب داشته و هم برای بازدید از بيمار به منازل میرفتند .یکی از شترایط
الزد برای تثمين سزمتی و بلداشت مردد وضتفيت داروخانتهها و نظتارت دقيتق بتر فتروش دارو در
داروخانهها است .در این دوران چلار داروخانه که داروستاز هتم بودنتد نستخۀ پزشتکان را کارستازی
میکردند ،این داروسازها از طر ادار کد مفار  ،یفنی وزارتخانه ،گواهی داروسازی دریافتت کترده
بودند .سيد شریف ،از محترمين اهد تشيع در نبش پایۀ نزدیک گذر براتيان در تای گزب فروشهای
کنونی مغازه داشت و نسخۀ گياهی میپيچيد و پسرش هاشم چشمدردها را مفالجه میکرد ،که مغتاز
او در تلو مسجد داروغه بود .این خانواده به ناد تد خود شناسنامه شریفيان گرفتند 3.داروخانهها ملتزد
بودند که تحصيدکردهها و افراد دارای مدارک علمی را در امر تصدیگری داروخانهها به کتار بگيرنتد.
داروخانههای سنندج از این نظر وضفيت مناسبی نداشتند و این مشکد تا مدتها بفد همچنتان پابرتتا
بود؛ چنانکه در سال  6999گزارشی در هفتهنامۀ ندای غرب در شکایت از این مس له آمتده استت .بتر
اساس این گزارش در این زمان داروخانههای سنندج اگر هم دارای متصدیانی برای نسخهپيچی بودند،
عمزً فاقد مدیرمس ول بودند .شاگردان غيرمست ول در داروخانتهها مشتغول نستخهپيچی بودنتد و در
صورت لزود دارو هم تجویز

میکردند68.

داروهای آن زمان (دور پللوی اول) بيشتر ساخت آلمان بود .آقای ایازی در مورد پزشکان یلودی
مفتقد است که آنها هيچ گاه رنگ دانشکده و دانشگاه را ندیده بودنتد امتا چتون یلتودی بودنتد و در
سنندج مدرسۀ اتحاد 66به دانشآموزان عزوه بر فارسی زبان فرانسه هم میآموخت ،لتذا دانشآمتوزان
مدرسه اتحاد با زبان فرانسه آشنا میشدند .از آنجائی که از هرگونه مجله و م بوعات فرانسه و از هتر
موضوعی برای ایتن مدرسته میآمتد ،شتاگردان ایتن مدرسته بتا طتب آشتنایی پيتدا میکردنتد و از
دستورالفمدها و انوا داروها آگاهی مییافتند 62.بدین ترتيب شواهد گویای آن است که تا پایتان دور
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پللوی اول اتفاق خاصی درزمينۀ بلداشت در شلر سنندج نيفتاده بود و تقریباً هيچگونته پيشترفتی در
این زمينه به چشم نمیخورد.
حضور پزشکان تحصیلکرده در مدارس
از ملم ترین اقدامات صورت گرفته در زمينۀ بلداشت سنندج در دور پللوی اول حضتور پزشتکان
تحصيدکرده در مدارس و در ميان دانشآموزان بود .در این دوره بهتتدریج بتر شتمار پزشتکان دارای
تحصيزت دانشگاهی افزوده شتد و بتا گذشتت زمتان شتمار پزشتکان تحصتيدکرد دانشتگاهی در
کردستان و سنندج هم رو به افزایش مینلاد .با برقراری سيستم آموزشی تدید و ایجاد مدارس نتوین
در سنندج ،رفتهرفته بر ميزان توتلات به مدارس افزوده شد؛ تا تائيکه بنا بتر تقاضتای رستمی آقتای
حسين شکيبا ،رئيس فرهنگ سنندج ،از فرماند لشکر ،از سال  6962به بفتد پزشتک بلتداری ارتتش
ماهی یکبار از مدارس شلر دیدن میکرد و دانشآموزانی را که مبتز بته تتراخم و یتا کچلتی بودنتد
شناسایی کرده و دستورات الزد را برای رسيدگی به آنها میداد .این روش پسندیده تا دیرزمتانی کته
آموزشگاهها به وتود آمد و مدارس دارای پزشک مخصوص شد ،اترا میشتد چنانکته در ستال 6928
آقای دکتر نلاوندی از طر تيپ مستقد کردستان به مدارس مفرفتی شتد تتا دانشآمتوزان را متورد
مفاینۀ پزشکی قرار دهد .پزشکانی که از سال  6928تا ستال  6920در ختدمت متدارس و فرهنگيتان
بودند عبارت بودند از :دکتر آقابرا ،موسی حکمتی ،عزیزاهلل طبيبزاده ،هاشم وکيد ،بيات ماکو ،نجفتی،
اکبری ،اتزل ،نلاوندی ،مص فی نيری و اسفد

وزیری69.

از سال  6922به بفد وزارت فرهنگ که خود تواز پزشکان را صتادر و دانشنامتۀ آنتان را امضتا و
تثیيد میکرد ،بهطور مرتب به ادارات تابفۀ خود بخشنامه صادر و تثکيد میکترد کته در حتد تتوان از
پزشکان تحصيدکرده برای مداوای مریضها استفاده شتود و داروستازان ستنتی حتق ستاختن دارو را
ندارند و تنلا میتوانند داروهای مفرفیشده از طر وزارت فرهنگ را بته فتروش برستانند و بتهعزوه
خود نيز حق تجویز دارو را ندارند .این دستور تا مدتها برای مردد گرفتاری ایجاد کرده بود؛ زیترا اثتر
داروهای تجویزشده از طر دولت برای مردد تجربه نشده بود .رفتن به نزد دکتر و گترفتن نستخه و
مصر داروهای تلخ و بدمزه ،مانند گنهگنه و داروهای ضتد یبوستت ،را نمیپذیرفتنتد ،و روش ستاد
گذشته را ترتيب داده و از اثرات سوء آن آگاهی نداشتند .از سال  6922دکتر هاشم وکيد ،پزشک بلتداری
آموزشگاهها بود و گاهی از مدارس سرکشی میکرد .از سال  6928تتا  6996دکتتر اکبتری و پتس از وی
دکتر کاظم وکيد پزشک بلداری آموزشگاههای سنندج بودند و امور مربتوط بته ستزمت دانشآمتوزان و
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فرهنگيان را به علده داشتند .چنانکه از بخشنامۀ وزارت فرهنگ برمیآید ،از  6996به بفد یکی از شرایط
ثبتناد دانشآموز در دبستان گرفتن برگۀ صحت (سزمت) از بلداری آموزشگاهها

بود69.

برهم خوردن نظم پیشین و افزایش مشکالت بهداشتی
شلر سنندج در دور پللوی دود در تایگاه مرکز سياسی استانداری کردستان اهميت پيدا کترد و از
بستر تحوالت کالبدی عبور کرد .با احداث خيابانها و ستاخت و اثرگتذاری عناصتر تدیتد شتلری -
پادگان ،کارخانه ،بيمارستان و ادارات -تغييراتی در کالبد شلر به وتود آمد .خيابانکشی در ميان شتلر
باعث ازهمگسيختگی بافت قدیم شد .در سال  6990که کردستان به استان تبدید شد و سرتيپ امين
آزاد به سمت استاندار کردستان و فرماندار سنندج انتخاب شد ،مرکزیت این شتلر بيشازپتيش تثبيتت
شد و فضای کالبدی شلر هم بهطور مشخص از این مس له اثر پذیرفت 62.بنا به گزارش آلتن ،6تقریبتاً
تمامی وزارتخانههای دولتی دفاتر دائمی و تدیدی در این شلر گشودند .این امر منجر به گسيدشتدن
قشر کارمند شلرنشين به سنندج میشد .در سال  6990هم طرحهایی برای توسفۀ خيابانها و بلوارها
به تصویب شورای شلر رسيد .اترای این طرحها هم بر اساس اصد پنجاه و پنجم قتانون شتلرداری،
به شلرداری محول شد ،کته «ایجتاد خيابانهتا ،کوچتهها ،ميتادین» و «نگلتداری و تميتز کتردن و
همس ب نمودن مفابر» را تزء وظایف شلرداری منظور نموده بود .همچنين توستفۀ مفتابر عمتومی و
خيابانها به علد شلرداری گذاشتهشده بود و شلرداری از این تاریخ به بفد در انجاد این امور اهتماد
بيشتری به خرج داد 61.در سالهای دهۀ  6998شلرنشينی و شلر گرایتی وارد مرحلتۀ تدیتدی شتد.
تحوالت اقتصادی و سياسی ،بهویژه اصتزحات ارضتی و اتترای طرحهتای توستفۀ کالبتدی (اتترای
طرحهایی مانند آبرسانی ،راهسازی و گسترش شبکههای آموزشی و بلداشتی) موتب پویتایی هرچته
بيشتر شلر سنندج شد؛ بهنحویکه شاید بتتوان گفتت در طتی  60ستال (از  6998تتا  )6920رشتد و
توسفۀ کالبدی سنندج با تحوالت  928سالۀ آن از زمان تثسيس شلر برابری میکرد .هجود روستائيان
به سنندج پيامدهایی برای این شلر داشت که میتوان آنها را بدین ترتيب اکتر کترد :ختارج کتردن
ظاهر حواشی شلر از صورت شتلری ،استتفاده از امکانتات شتلری و آب آشتاميدنی بتدون پرداختت
عوارض ،مشکزت بلداشتی ناشی از سبک زندگی آنها(بهتای یک محلتۀ گلتهخان ،60چلتار طتر
شلر تبدید به گلهخان شد) و مس لۀ سریوان 68.در سالهای پس از تنگ تلتانی دود تمفيتت شتلر
سنندج هم سير صفودی پایدار خود را آغاز کرد .این روند تا پایتان دور بررسیشتده همچنتان ادامته
Ivan Alten.
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یافت؛ بهطوریکه تمفيت سنندج در سال  6992به  98196نفر ،در ستال  6992بته  29208نفتر و در
سال  6922به  32802نفر رسيد 63.این مست له در کنتار گستترش فضتای شتلری ستنندج و پيتدایی
حاشيهنشينی بر مشکزت بلداشتی سنندج افزود.
کوچهها و خيابانهای شلر ستنندج در دوران پللتوی و در ستالهای دهتۀ  ،6998بتاوتود برختی
ساختوسازهای شلری و ایجاد برخی تحتوالت در کالبتد کوچتهها ،بته لحتاظ بلداشتتی از وضتفيت
مناسبی برخوردار نبود .در این زمان شلرداری ،در تایگاه متولی نظافتت کوچته و خيابانهتای شتلر،
میبایست به این امور رسيدگی میکرد و این وظيفه دیگر مانند گذشته به علد خود مردد و ستاکنين
محزت نبود .افتادن مس وليت نظافت شلر به دست مس والن تدید شلری ،در صورت ایفای درستت
وظيفۀ این مس والن ،توفيقی برای شلر بود .اما چنانکه از شواهد پيداست همين مس له خود به یکی از
مشکزت عمدهای تبدید شد که زندگی شلرنشينان را در مفرض تلدید قرار میداد .در مواردی بارهتا
به مس والن تذکر داده میشد تا به نظافت شلر در زمينههای مختلف رستيدگی کننتد ،امتا مست والن
چندان توتلی به شکایات مردد هم نداشتند .مثزً در مورد حماد مخروبۀ «دو خزینه» کته تبتدید بته
زبالهدان شده بود و مفموالً هر دو ماه یکبار آتش زده میشد تا پر نشود .اما این کار ساکنين محله را
بهشدت آزار میداد و شکایات آنها هم بیپاسخ میماند 28.در این زمان اختز شلرداری با رفتگران
بهصورت کوچههای کثيف و اوضا بلداشتی نامناسب شلر نمایان میشتد .نتدای غترب در  6991در
گزارشی با عنوان «شلر کثيف است» به بررسی وضفيت کوچههای شتلر پرداختت .در ایتن گتزارش
چنين آمده بود که «اختز شلرداری با عدهای از رفتگران ،که منجر به اخراج آنهتا و شتکایت بته
ادار کار و تشکيد پرونده شده است ازیکطر  ،و عدد تکافوی عد باقیمانده برای نظافتت شتلر از
طر دیگر موتب شده است که اگر شلر را یک زبالهدان بزرگ بخوانيم ستخنی بتهگزا نگفتتهایم.
حاال کی ،چه وقت و چه مرتفی باید به این مسائد توته و رسيدگی کند ،ختدا میدانتد» .از البتهالی
این گزارش میتوان به سردرگمی و بزتکليفی وضفيت نظافت کوچههای شلر پتی بترد .در گزارشتی
د یگر با همين مضمون و مبنی بر عدد رعایت مردد و نيز عدد رسيدگی شلرداری ،از استتاندار تقاضتا
شده بود که وضفيت نامناسب کوچههای شلر را سروسامان بدهد .مردد هتم در وضتفيت بتد نظافتت
کوچهها نقش داشتند .خانهها بهطورکلی بدون مزحظه و بدون مراعات ،از در خانه ،از پنجره ،از باالی
پشتبادها و از سوراخها همهچيز بيرون میریختند و همهچيز به ميان کوچه پرت میکردند .بفضتیها
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از مراتفه رفتگرها در صبب اول وقت شاکی هستند .بفضیها هتم بته نتاد اینکته هنتوز تتارو و پتارو
نکردهاند ،ضمن مختصری بیل فی و تفرض به رفتگر ،از تحوید زباله خودداری

میکنند26.

افزایش تمفيت محزت شلر مشکزت تدیدی را در پی داشت و با بافت شلری قدیم و مقتضيات
آن در تناقض بود .ازتملۀ این تناقضات در محلۀ تلو بازار بود ،که ميدان احشاد و حواشتی آن شتمار
زیادی از اهالی و ساکنين این محله و اطرا حماد خان را به ستوه آورده بود .به همتين دليتد اهتالی
محله شرح شکایتآميزی به انجمن شلر و اداره بلداشت و شلرداری سنندج نوشتند که ایتن ميتدان،
عزوه بر ایجاد تنجال و سروصدا برای اهالی ،اصوالً موتب ایجاد فضوالت و کثافت زیتادی شتده و
بلداشت محله را به خ ر انداخته است .طبق گفتههای اهالی در سال  6998طرح انتقال این ميدان به
خارج شلر به تصویب انجمن شلر رسيده بود اما از اترایی شدن آن خبری نبود 22.ختود ایتن گتزارش
نشان از تفدد نلادهای نظارتکننده در این زمينه دارد و نشان میدهد که مردد در حد مستائد تدیتد
خود نلادهای گوناگونی ازتمله انجمن شلر ،ادار بلداشت و شلرداری را پيشروی ختود میدیدنتد و
بهنوعی انتظارات آنها تقسيمشده بود.
بهداشت سنندج از آغاز دهۀ 0231
شواهد گویای آن است که از اواید دهه  6998بلداشت سنندج وارد مرحلۀ تدیدی شد .پيشدرآمد
این تحوالت تدید را باید در گزارش سازمان برنامهوبودته در این زمينته تستتجو کترد .در گتزارش
سازمان برنامهوبودته از وضفيت بلداشتی کردستان در سال  6996چنين آمده بود که:
کردستان ازنظر بلداشتت وضتفيت رضایتبخشتی نتدارد .در شتلر ستنندج ،بتاوتود آب
لولهکشی شده ،شمار زیادی از اهالی از همان منابع قتدیمی آب استتفاده میکننتد؛ زیترا آب
لولهکشی برای مصر شلروندان کافی نيست .در این شلر غسالخانه وتتود نتدارد و متردد
مردههای خود را در داخد قناتهای تتاری شتلر؛ یفنتی همتان قناتهتایی کته آب آن در
پایينتر به مصار آشاميدنی میرسد ،میشویند .در بفضی از محلههای سنندج فاضزب بته
تویهای سربازی میریزد که از وسط کوچهها میگذرد .تمامی این مسائد وضفيت بلداشت
و سزمت اهالی را به خ ر انداخته

است29.

چنانچه از این گزارش برمیآید ،در شلر سنندج تا سال  6996چندان خبری از تحوالت و امکانتات
بلداشتی تدید نبود و هنوز در شلر غسالخانه و فاضزبهای سرپوشيده وتود نداشتت 29.ازایتنرو در
سال  6996و به دنبال این گزارش دکتر بدیفی ،کفيد ادار بلداشت کردستان ،دست به تتدوین یتک
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طرح بلداشتی زد .هد از تليۀ این طرح باال بردن س ب بلداشتی محيط و اهالی شلر و من قه بتود،
بهطوریکه از حداقد موازین و امکانات بلداشتی برخوردار شتوند 22.در فروردینمتاه ستال  6992بته
مناسبت تصاد با هفتم آورید ،یفنی روز تصویب اساسنامۀ سازمان بلداشت تلانی در ستال 6391
ميزدی ،مراسم تشنی از طر بلداشت استان در سالن دبيرستان شاهپور بر پا شتد .در ایتن مراستم
اوليای امور و رؤسای ادارات و افرادی از طبقات مختلف مردد شلر حضور داشتند .در این مراسم آقای
ليقوانی ،رئيس بلداشت استان ،در مورد مقررات سازمان بلداشت تلانی تلت حفظ بلداشت عمومی
هم به ایراد سخنانی پرداخت 21.این تلسه و دیگر تلساتی از این قبيد ،در انتقال گفتمتان بلداشتت و
رعایت اصول بلداشتی به ميان مردد تثثيرگذار بود و عزقهمندی مردد به طرح مسائد بلداشتی را در
پی داشت.
برگزاری کزسهای آموزشی بلداشتی هم از ابزارهایی بود که میتوانست در آشنایی مردد شلر با
اصول بلداشتی و اهميت دادن به آن از سوی مردد تثثير بستزایی داشتته باشتد .بلتداری ستنندج در
تابستان  6992دست به تشکيد چندین کزس آموزشی زنانه در زمينههای مختلف زد .ایتن کزسهتا
عبارت بودند از :تشکيد کلينيک کودکان در سه تلسه با شرکت  93نفر ،تشکيد کلينيک زنان بتاردار
در  2تلسه با شرکت  92نفر ،تشکيد کزس مادران در  2تلسه با شترکت  93نفتر ،تشتکيد کتزس
زنان باردار در  2تلسه با شرکت  61نفر ،توزیع  96/288کيلو شير خشک بين  21نفر مادر و کودک و
توزیع برخی اقزد بلداشتی دیگر .بنا به گفتۀ سخنگوی ادار کد بلداری استان کردستتان ،از  66تتا
 61آارماه  6991همهروزه تلسات آموزشی بلداشت برای پيشهوران سنندج در ادار ملندسی بلداشت
برگزار میشد و هرروز به صنف خاصی اختصاص داشت :شنبه صتنف خبتاز ،یکشتنبه صتنف قصتاب،
دوشنبه قلوهخانهدارها ،سهشنبه خوراکپزیها و مستافرخانهها و هتلتداران ،چلارشتنبه آرایشتگاهها و
پنجشنبه گرمابهداران .از دیگر ففاليتهای ازایندست ،گشایش کتزس آموزشتی در بلتداری در ستال
 6998بود .بهمنظور افزایش س ب اطزعات بلداشتی و درمانی کمک پرستاران ،در اردیبلشتت 6998
یک کزس آموزشی در سالن ادار کد بلداری استان کردستان برگزار شد .در این کزس بيست نفتر
از کمکپرستاران به مدت  92روز آموزشهای الزد را درزمينۀ امور درمانی و بلداشتی دیدند 20.هتد
از برگزاری این کزسها ارتقای آگاهی مادران و زنان باردار و ارائۀ توصيههای بلداشتی الزد به آنتان
در تلت حفظ سزمت خود و کودکانشان بود .بنابراین بهتدریج متردد ستنندج بتا توصتيههای تدیتد
بلداشتی آشنا میشدند.
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 -0افزایش نظارتهای بهداشتی در سطح عمومی
استقرار نلادهای بلداشتی و نظارتی تدید در شلر سنندج ،تمامی عرصههای حيات اتتماعی مردد
این شلر را تحت تثثير قرارداد .از خوراک و پوشاک گرفته تا نحو حماد رفتن و دیگتر امتور بهتتدریج
تحت نظارت نلادهای شلری و بلداشتی از قبيد شلرداری ،ادار بلداشتت و بلداشتت محتيط قترار
می گرفت .شلرداری و ادار بلداشت ،بتا صتدور بيانيته در متوارد گونتاگون ،متردد را بته استتفاده از
شيوههای نوین مصر و اهميت دادن به حفظ سزمتی خود دعوت و ترغيب میکردنتد .بترای مثتال
شلرداری سنندج ،در سال  ،6999با صتدور بيانيتهای ،از مشتاهد بيمتاری دامتی و کنتترل دادهتای
مصرفی مردد در کشتارگاه توسط دامپزشکان خبر داد و از مردد خواست تا در موقع خرید گوشتت بته
ملر دامپزشکی روی آن توته نمایند .در اقدامی مشابه ،ادار ملندستی بلداشتت ادار کتد بلتداری
استان در سال  ،6991طی اطزعيهای از اهتالی ستنندج بتهویژه بستتنیفروشها و صتاحبان کافته و
رستورانها درخواست نمود بهمنظور حفظ سزمت خود و رعایت کامتد بلداشتت عمتومی از مصتر
بر کوهستانهای اطرا  ،که باعث شيو بيماریهای مختلف میگتردد ،اکيتداً ختودداری نمتوده و
بهتای بر از یخ کارخانههای شلر استفاده شود .ادار بلداشت کردستان هم در سال  6999با صتدور
بيانيهای خ اب به ساکنين سنندج ،آنها را از حماد کردن در حمادهای خزینهدار منع کرد و به آنهتا
توصيه کرد که از این کار پرهيز کنند 28.با گذشت زمان بر ميزان و دایر نظارتها افتزوده میشتد .در
سال  6998هي تی مرکب از مثموران وزارتخانههای کشور و اقتصاد ،بتهمنظور راهنمتایی متثموران و
بازرسان سيار کشتارگاه ،به سنندج آمدند و پس از راهنمایی و دادن آموزشهای الزد به مرکز مراتفته
نمودند 23.در آبانماه  ،6926مثمورین ادار بلداشت محيط سنندج ،طی یک هفته ،از  698مرکز تليته
و توزیع مواد غذایی بازدید به عمد آوردند .در این بازدیدها از  26فقره آبهای آشاميدنی نمونهبرداری
شد .طی این مدت برای  628نفر از پيشهوران شلر کارت تندرستی صادر و تنظيم شد 38 .نفر پيشهور
متخلف از مقررات بلداشتی نيز به دادگاه مفرفی و به سه فقره شکایت بلداشتی رسيدگی شد .در طی
این مدت دو تلسۀ آموزشی تشکيد شد ،که در آن  896نفر از پيشهوران شرکت داشته و با متوازین و
اصول بلداشتی آشنا شدند 98.بنابراین ،همانطور که مزحظه شد با گذشت زمان بر دایر نظارتهتا و
توصيهها و تثکيد بر رعایت اصول بلداشتی از سوی شلروندان افزوده میشد.
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 -3آموزشگاهها و مؤسسات درمانی جدید
یکی از مفيارهای ارزیابی ميزان پيشرفت بلداشت در یک تامفته ،بررستی مؤسستات بلداشتتی و
آموزشگاه هایی است که در تلت ارتقای س ب بلداشت و ارائۀ خدمات بلداشتی گوناگون دایر شتده و
به ففاليت میپردازند .در شلر سنندج ،اگرچه قتبزً تتدابير تستتهوگریختهای در تلتت ارتقتای امتور
بلداشتی صورت گرفته بود ،تا آغاز دهۀ  6998اقدامات چندانی درزمينۀ احداث مؤسسات درمانی نوین
صورت نگرفته بود و تنلا از این زمان بود که برخی آموزشگاهها و مؤسسات درمانی و بلداشتی تدیتد
در این شلر به وتود آمد .در ادامه نگاهی به نلادهای بلداشتی موتود در شلر سنندج در دور پللوی
انداخته خواهد شد.
 -6ادار بلداری (بيمارستان پللوی) :تنلا مؤسسۀ بلداشتی رسمی موتود در سنندج تا قبد از دهۀ
 6998ادار بلداری (صحّيۀ سابق) بود .این اداره بفداً به ادار بلداری تغير ناد یافت .این بيمارستان در
سال  6990به بيمارستان نيمهسوختۀ ارتش در خيابتان آبيتدر کنتونی ،کته هماکنتون مرکتز بلتداری
دانشگاه علود پزشکی کردستان است ،انتقال و بخشی از آن به ناد مرکز بلداشت در آنجا باقی

ماند96.

 -2تثسيس آموزشگاه پرستاری در کردستان :با آغاز دهۀ  6998و تغيير رویکرد دولت بته وضتفيت
بلداشتی کردستان و به دنبال گزارش دکتر بدیفی و تدوین طرحهای بلداشتتی از ستوی وی ،92ایتن
آموزشگاه در پائيز  6999گشایش یافت .دور این آموزشگاه سهساله بود که دختران دیپلمه را پذیرش
کرده و پس از گذراندن موفقيتآميز یک دور سهساله ،موفق بته اختذ ليستانس پرستتاری میشتدند.
محد تثسيس این آموزشگاه در سنندج و بهصورت شبانهروزی بود.
 -9تثسيس آموزشگاه بلياری در اواخر سال  :6999در این آموزشگاه دخترانی که داری تحصيزت
سهسالۀ متوس ه بودند پذیرفته میشدند و قرار بود برای نخستين دوره ده نفر از داوطلبان سنندج و ده
نفر از دیگتر شلرستتانهای استتان پذیرفتته شتوند .دور آموزشتی آموزشتگاه دوستاله و بهصتورت
شتبانهروزی بتود .در ستال تحصتيلی  6991-6992دانشآمتوزان ستال دود آموزشتگاه بليتاری در
بخشهای بيمارستان و مرکز بلداشت مشغول کارآموزی شدند.
 -9گشایش زایشگاه آریاملر در بلمنما  :6991ایتن زایشتگاه از یتک درمانگتاه اورژانستی ستی
تختخوابی در هشت اتاق ،یک اتاق زایمان و یک اتاق عمد تشکيدشده

بود99.

 -2بيمارستان توحيد :در سال  6921بيمارستان توحيد در محد باغهای گریاشان ،کته زمتين آن را
مرحود حاج یحيی بزرگی اهدا نموده بود ،تثسيس و به ناد بيمارستان رضاشاه بازگشایی شد که در ابتدا
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با ظرفيت  288تختخواب شرو به کار نمود 99.الزد به اکر است که در تمامی مراحد درمانی بيماران،
از آغاز ثبتناد و پذیرش تا زمان ترخيص ،وتلتی از بيمتار و یتا همتراه او گرفتته نمیشتد و در کتد
مخارتی از بيمار دریافت

نمیشد92.

 1و  0و  -8ازدیگر مراکز درمانی تدید که در شتلر ستنندج در ایتن دوره دایتر شتد عبارتانتد از:
تثسيس مرکز درمان هاری در اواخر سال  ،6990گشتایش درمانگتاه زنتان و زایمتان در ستال ،6993
گشایش آزمایشگاه پاستور در سال

91.6921

تثسيس این آموزشگاهها و مراکز از دو مس له حکایت داشت :گشایش این مراکز قبد از هر چيتزی
حکایت از توته حکومت به استان و گسترش و توسفۀ بلداشت در کردستان داشت .دود اینکه تثسيس
این مراکز ،اميدواری به تثمين بلداشت عمومی در این من قه را افزایش میداد .بدین ترتيب با گشوده
شدن درمانگاهها و مؤسسات بلداشتی و درمانی نوین در سنندج -و نيز بتا ورود دانشآموختگتان ایتن
مراکز به چرخۀ بيمارستانی و مراکز درمانی سنندج -س ب بلداشت این شلر ارتقا یافتت و بستياری از
اهالی از خدمات درمانی و آموزشهای بلداشتی برخوردار شدند.
 -2نگاهی آماری به بیمارستانها و مراکز بهداشتی سنندج در دهۀ 0231
در این مبحث ،بهمنظور تبيين ارتقای توانمندیهای بلداشتی شلر ستنندج ،بته مقایستۀ امکانتات
درمانی و بلداشتی این شلر در مقایسه با استان کردستان پرداخته خواهد شد .در این راستا به بررستی
بيمارستانها ،مراکز بلداشتی ،آمار تختهای بيمارستانی شتلر ستنندج و استتان کردستتان در دهتۀ
 6928پرداخته میشود .بر اساس گزارش سازمان برنامهوبودته ،در سال  6928استان کردستان دارای
7بيمارستان بود که سه مورد آن ،یفنی بيمارستتانهای پللتوی ،آریتاملر (زایشتگاه) و دکتتر گوشته
(خصوصی) در شلر سنندج دایر بود .از  922تخت درمانی موتود در استان در این سال  698مورد آن
در شلر سنندج بود .از  1پزشک استان دو نفر آن در شلر سنندج بودنتد .از  0تتراح استتان  2نفتر در
سنندج مشغول به ففاليت بودند .از  963نفر کادر درمانی موتود در استان کردستان در این سال662 ،
نفر آن در سنندج مشغول به کار بودند .آمار تختهای درمانی در استان یکتخت بته ازای  2288نفتر
بود اما در مورد شلر سنندج یکتخت به ازای  6209نفر بود .تفتداد کلينيکهتای بلداشتت و تنظتيم
خانواده در استان  22مورد بود که  62مورد آن مربوط به سنندج بود .تفداد مراتفين به این کلينيکها
 93892نفر در استان و  29289نفر در مورد سنندج

بود90.
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مراکز بلداشتی موتود در استان کردستان در سال  6928شتامد 12مرکتز بتود :شتامد  92مرکتز
شلری و  99مرکز روستایی .از  12مرکز دایر در استان  20مورد آن در ستنندج دایتر بتود :شتامد 61
مرکز شلری و  66مرکز روستایی .استان کردستان درهمين سال در کد دارای  39پزشّک بود :که 12
نفر در مراکز شلری و  28نفر در مراکز روستایی به ففاليت مشغول بودند .از کد پزشتکان موتتود در
استان  92نفر در سنندج مشتغول بته ختدمت بودنتد 91 ،نفتر در مراکتز شتلری و  3نفتر در مراکتز
روستایی 98.مراکز بلداشتی و درمانی استان در سال  6929برابر با  22مورد بتود کته  63متورد آن در
سنندج بر پا بود .استان دارای  1آزمایشگاه بود که یک مورد آن در سنندج بود 66 .داروخانه در استان
وتود داشت که  1مورد آن در سنندج دایر بود 3 .بخش تزریقاتی در استان دایر بتود کته  9متورد آن
متفلق به شلر سنندج بود 93.همچنين گروه بتا در گزارش خود به ارائۀ آماری از مراکز بلداشتی موتود
در کردستان در سال  6926پرداخته است .بر اساس این گزارش ،مراکز بلداشتی و درمانی موتتود در
کردستان به تفکيک شلری و روستایی و نيز استان و شلر سنندج بدین قرار بود :در استان کردستتان
در کد  18مرکز بلداشتی و درمانی وتود داشت ،که از این تفداد  92مورد شلری و  99مورد روستایی
بود .از این  18مورد 20 ،مورد آن متفلتق بته شلرستتان ستنندج بتود ( 60متورد شتلری و  68متورد
روستایی)98.

نگاهی به آمار تختهای بيمارستانی موتود در سنندج هم ختالی از فایتده نخواهتد بتود .در ستال
 6993شلر سنندج دارای  696تخت و استان کردستان دارای  226تخت بود .آمار تختهای درمتانی
در استان در سال  6928یکتخت به ازای  2288نفر بود اما در مورد شلر سنندج یکتختت بته ازای
 6209نفر بود 96.در سال  6926در استان کردستان تفداد  922تخت درمانی وتود داشت .بدین ترتيب
نسبت تختهای درمانی به تمفيت مفادل  6به  2632بود ،که البته در مقایسه بتا ميتانگين کشتوری
بسيار پائين بود ( 6به  .)6829از  922تخت درمانی موتود در استان کردستان در این سال  612متورد
آن مربوط به شلر سنندج بود 92.در سال  6929تفداد  68بيمارستان با  928تخت در کد استان وتتود
داشت ،که از این تفداد  9مورد آن با  612تخت در سنندج قرار

داشت99.

 -3مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی
ميزان برخورداری و مراتفۀ مردد به مراکز بلداشتی و درمانی را میتوان نمودی از ارتقتای ست ب
بلداشت و گسترش آن در ميان مردد یک تامفه بته حستاب آورد .در اینجتا بتا بررستی ففاليتهتای
بلداشتی و درمانی تمفيت شيروخورشيد سرخ سنندج ،بهعنوان یکی از مؤسسات مرتع در این زمينته،
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تزش خواهد شد تا تصویر درستی از تثثير گشایش ففاليت مؤسسات نوین بر حيتات متردد ستنندج و
ارتقای س ب بلداشتی اهالی به دست داده شود .آمارها نشان میدهد که در دیماه  992 ،6990نفر به
بيمارستان امدادی آریاملر مراتفه کردهاند و نسبت به مفاینه و مفالجۀ آنان اقداد شده است .در همين
زمان  22مورد عمد تراحی نيز در بيمارستان مذکور انجادگرفته است .در ایتن متدت  2228نفتر بته
درمانگاه شيروخورشيد سرخ سنندج مراتفه کردهاند و مفتادل  39191ریتال داروی رایگتان بته آنتان
تحوید دادهشده است .در ضمن 18 ،نفر از مادران باردار به اندرزگاه ایتن تمفيتت مراتفته کترده و از
آموزشهای بلداشتی تمفيت بلرهمند شدهاند .همچنتين  62کيلتوگرد شتير خشتک بتين  38نفتر از
نوزادان شيرخوار توزیعشده

است99.

در گزارشی در هفتهنامۀ ندای غرب به بررسی عملکرد یکسالۀ ( )6998تمفيت شيروخورشيد سرخ
سنندج ،بر اساس اعزميۀ صادرشده از سوی خود تمفيت ،پرداختهشده است .بر استاس ایتن گتزارش،
درآمد تمفيت از محد کمکهای مردمی و حق اشتراک و درآمد بيمارستان و نيتز کمکهتای ادارات
تمفاً به مبلغ 3920031ریال بوده استت .در همتين متدت هزینتههای ایتن تمفيتت؛ شتامد حقتوق
کارمندان ،مخارج بيمارستان و زایشگاه و دارو و خرید لتوازد و نيتز پرداختهتا بترای ستاختمان خانتۀ
توانان در کد مبلغی مفادل 68982628ریال بوده است .همچنين بر طبق ایتن اعزميته ،تفتداد 236
فقره زایمان و  996مورد عمد تراحی کوچک و بزرگ انجادشده استت 26990 .نفتر درمتان شتدهاند.
 1228مورد آزمایش بهعمدآمده است 6860 .کودک به اندرزگاه مراتفته و  6838کيلتو شتير خشتک
ميان آنان توزیعشده

است92.

آمار تقریبی مراتفه به مرکز بلداشت سنندج و مقایسۀ شتلر ستنندج در ایتن زمينته در دهتههای
 6998و  6928میت واند گامی در تلت تبيين تحوالت بلداشتی صورت گرفته در این شلر باشتد .بتر
اساس گزارشهای ارائهشده در هفتهنامۀ ندای غرب ،در سالهای  6992تا  6999مفمتوالً هتر هفتته
بهتناوب از  288تا  988نفر به مراکز درمانی سنندج مراتفه میکردند و از خدمات بلداشتی و درمتانی
و راهنماییهای الزد برخوردار میشدند .آمارهای مربتوط بته اوایتد دهتۀ  6928حکایتت از افتزایش
چشمگير و پيشرفت نسبتاً م لوبی در این عرصه دارد .در این زمينه میتوان به گزارش هفتهنامۀ ندای
غرب در سال  6928توته کرد .بر اساس این گزارش شمار مراتفين به مرکز بلداشت سنندج در طی
یک هفته از مرز  6188نفر گذشته و بهعزوه کيفيت خدمات ارائهشده هم دگرگونشده استت .ازتملتۀ
این دگرگونیها افزایش چشمگير س ب واکسينه کردن افراد عليه بيماریهای واگير ،بلداشت دهان و

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -زمستان  - 31شماره 93

99

دندان ،آموزشهای مختلف به مادران و زنان باردار و پخش فيلمهای آموزشی در این زمينه بتود ،کته
البته بخشی از این خدمات قبزً هم ارائه میشد اما آمارها حکایتت از افتزایش ست ب کمتی و کيفتی
خدمات ارائهشده

دارد91.

نتیجه
در دور پللوی گادهایی اساسی در راستای ارتقای س ب بلداشتی مردد سنندج برداشتته شتد ،کته
البته در مورد سنندج بيشتر اقدامات مربوط به دور پللوی دود و سالهای بفد از  6998بتود .رضاشتاه
شاید به فکر انجاد اقداماتی اساسی در این زمينه بود ،اما هنوز آن تمرکز الزد را به دست نياورده بتود
تا به اصزحات تدی در زمينۀ بلداشت در مراکزی به دور از پایتخت دست بزند .امتا در دور پللتوی
دود دولت با تدیت بيشتری در این عرصه وارد شد و با احداث بيمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی
تدید ،سفی در بلبود وضفيت بلداشتی مردد من قه داشت .همان ور که از شتواهد برمیآیتد ،همگتی
مؤسسات درمانی و بلداشتی نوین شلر سنندج از سال  6998به بفد به وتتود آمدنتد .البتته در متورد
اقدامات بلداشتی دولت پللوی در شلر سنندج نباید اغراق کرد و هنوز با ميتانگين کشتوری اختتز
زیادی داشت .آمار تختهای درمانی موتود و وضفيت نامناسب سنندج نسبت به دیگر مراکتز شتلری
در این زمينه ،به درستی گویای این مس له است.
بهطور کلی ،اقدامات دولت در راستای بلبود وضفيت بلداشتی شلر سنندج در این دوره را میتتوان
به دو بخش آموزشی و درمانی تقستيم کترد .یکتی از اساستیترین اقتدامات بلداشتتی در ایتن دوره
برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای مادران بود تا بتوانند خود و نوزادان خود را برای مقابله بتا
مسائد و مشکزت بلداشتی آماده کنند .در زمينۀ درمانی هم تثسيس بيمارستانها و مراکتز درمتانی و
بلداشتی موتب برخورداری اهالی از امکانات بلداشتی بيشتر شده و خود به یکتی از عوامتد اساستی
افزایش تمفيت سنندج تبدید شد .در این دوران برای نخستين بار دولتی مس ول متولی امر بلداشتت
و ارتقای س ب امکانات بلداشتی شد و مس لۀ بلداشتت از انحصتار حيکمتان ستنتی درآمتد و بختش
گسترده ای از خدمات بلداشتی و درمانی به موسسات درمانی نوین منتقد شد و افراد دارای تحصيزت
تدید علده دار این امر شدند .در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد کته اقتدامات دولتت در راستتای
ارتقای س ب بلداشت اهالی سنندج و برخورداری مردد سنندج از امکانات و خدمات تدیتد بلداشتتی،
ناخواسته موتب ایجاد فاصله ميان مردد شتلر ستنندج و منتاطق پيرامتون آن شتد و یکتی از مبتانی
افزایش تمفيت درونزاد شلر سنندج هم در همين ارتقای س ب بلداشت نلفته بود.
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