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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

പാലിയേറ്റീവ് കെയറില്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകള്
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ

റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സ് 2020 മാർച്ച് 2, ജൂൺ 1, സെപ്റ്റംബർ
7 എന്നീ തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. പാലിയം
ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദ
രാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ),
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിട
ങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സു
 കൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹത
പ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ

അസ�ോസിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ്
നൽകുന്നു. യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണി
ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക:
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർ ആകാൻ
താൽപര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസത്തെ
പരിശീലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട്ട മാസങ്ങളില്
തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: 8589998760,
ഇമെയിൽ: education@palliumindia.org
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മന�ോജ്

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി

5

ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്

മനസ്സില് നിന്ന് മായാതെ	
സീന മനാഫ്

7

ഐ.എ.പി.സി (കേരള) വാര്ത്തകള്

10 കണ്ണില്ലാത്തവര്ക്ക് കണ്ണും കാതില്ലാത്തവര്ക്ക് കാതും	
ഓമന പയസ്

14	നെഹ്റു പവലിയനിലെ നാട�ോടികള്
ആഷാ മന�ോ

17 	ജനിമൃതികള്ക്കിടയിലെ ആത്മവിലാപങ്ങള്
	ഡ�ോ. എന്. അജയന്

19 വിക്കി
22 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
23 ഉണര്വ്വ്
26 പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ
ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല്,
ഈഞ്ചക്കല്- ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മുട്ടത്തറ,
തിരുവനന്തപുരം- 695008, ഫ�ോണ്: 97467 45502,
E Mail: info@palliumindia.org www.palliumindia.org

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
എസ്. ലീലാദേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്
 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്
കവര് ഫ�ോട്ടോ		
വിപിന് പി.ജി.		
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
ഡ�ോ. മല്ലികാ തിരുവദനന്
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

പാലിയേറ്റിവ്
പ്രവർത്തകരും
പുരസ്കാരങ്ങളും
ഈ

യിടെ വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്ക് വി
ധേയമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ അംഗീകാരവും പു
രസ്കാരവും സ്വീകരിക്കാമ�ോ എന്നത്.
"ഞാൻ പുരസ്കാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഇത�ൊക്കെ
ചെയ്യുന്നത്; ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത�ൊക്കെ ചെയ്യു
ന്നത്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുള്ള
അവാർഡ് ഞാനെന്ന വ്യക്തി വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല;
അത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല" എന്നു പറയുന്ന
വ്യക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കണം. തീർ
ച്ചയായും.
പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റൊരു വശവുമുണ്ട്. ഒരാൾ
അംഗീകാരം ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ

ഒരാൾ അംഗീകാരം ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ
പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെ
ടുകയാണ്. ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ള
എല്ലാപേരും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഭാഗമായാൽ എത്രയ�ോ ര�ോഗബാധി
തർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം
കിട്ടും! പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ഒരവസരമല്ലേ
പുരസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
അംഗീകാരത്തോട�ൊപ്പം ഒരു
പണക്കിഴിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
നമുക്ക് എത്രയ�ോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ
കണ്ണീര�ൊപ്പാൻ ഉപയ�ോഗിക്കാം
എന്നും ഓർക്കണം.
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ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ള എല്ലാ
പേരും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ എത്രയ�ോ
ര�ോഗബാധിതർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം
കിട്ടും! പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്ക
പ്പെടാൻ ഒരവസരമല്ലേ പുരസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
അംഗീകാരത്തോട�ൊപ്പം ഒരു പണക്കിഴിയും കൂടെ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എത്രയ�ോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവ
രുടെ കണ്ണീര�ൊപ്പാൻ ഉപയ�ോഗിക്കാം എന്നും ഓർ
ക്കണം.
മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകൻ പുരസ്കാരം നിരസിക്കുമ്പോൾ നൽകാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്ന സംഘടനക്ക് തിരസ്കൃതരായി ത�ോന്നുക
യില്ലേ? നമുക്ക് കൈത്താങ്ങ് ആകാമായിരുന്ന ഒരു
സംഘടനയ�ോ കൂട്ടര�ോ നമ്മള�ോട് അകൽച്ച പാലി
ക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലേ?
ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഈയിടെ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രസ്ഥാനം
ഒന്നുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം
അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കു
കയല്ലേ എന്നതാണ്. അങ്ങിനെയും കാണാമാ
യിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും ഇതിനെ
ന�ോക്കി കാണാനാകും. എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ
ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടി; അത് ഞങ്ങളുടെയെ
ല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. അതിൽ
ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാന�ൊ
ക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകന് ചെറുതാക്കി എന്നാവില്ല
ത�ോന്നുക.
ഒരവസാന വാക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ.
പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തു പ്രവർത്തിക്ക
ട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനേ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കു
കയുള്ളു എന്നു ത�ോന്നുന്നു

.

അനുഭവം

മനസ്സില് നിന്ന്
മായാതെ...
സീനാ മനാഫ്
നി ചികിത്സയ�ൊന്നും ചെയ്യാനില്ല; സാന്ത്വന
“ഇപരിചരണം
മതി” എന്നു ഡ�ോക്ടര്മാര് പറ

ഞ്ഞതനുസരിച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോ
ഴാണ് സുജയെ (ശരിയായ പേരല്ല) ഞാനാദ്യമായി
കാണുന്നത്.
കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാതിരുന്ന 11 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം
സുജയ്ക്ക് ജനിച്ച മകളായിരുന്നു മിനി. മകളുടെ മുഖ
മ�ൊന്നു കാണുന്നതിനു മുന്പു തന്നെ അച്ഛന് മരിച്ചു.
ഭര്ത്താവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് സുജ, മത്സ്യ
ബന്ധനത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒമല് നിര്മ്മിക്കുന്ന
കൈത്തൊഴിലില് ഏര്പ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അതില് നിന്നു
കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനവും വിധവാ പെന്ഷനും
ഉപയ�ോഗിച്ചു മിനിയെ വളര്ത്തി.
ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയ�ോ, കയറിക്കിടക്കാന് വീട�ോ ഇല്ലാ
തിരുന്ന അവര് സഹ�ോദരിയുടെ കൂടെയാണ് താമ
സിച്ചിരുന്നത്. മിനിയെ പഠിപ്പിച്ച് പ്ലസ്ടു വരെയാ
ക്കി. അപ്പോഴാണ് വിധിയുടെ കരിനിഴല് വീണ്ടും
അവരെത്തേടിയെത്തിയത്.
സുജയ്ക്ക് അതികഠിനമായ വയറു വേദന. സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാരണം ഹ�ോസ്പിറ്റലില് പ�ോകാന�ോ
ഡ�ോക്ടറെ കാണാന�ോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കൂലിപ്പണി
ക്കാരായ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങുക�ൊ
ണ്ട് ഒരു വിധത്തില് മുന്നോട്ടു പ�ോകുമ്പോഴും താന്
അവര്ക്കൊരു ബാധ്യതയാകരുത് എന്നവര് ആഗ്ര
ഹിച്ചു. നാളുകള് കഴിയുന്തോറും വേദന കൂടിക്കൂടി
വന്നു. അസുഖം കാരണം ജ�ോലി ചെയ്യാന് പറ്റാ
തായി.
അങ്ങനെ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന വരുമാനവും നിലച്ചു.
2017 ഒക്ടോബര് മാസത്തില് ഒരു ദിവസം വയറു
വേദന സഹിക്കാന് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയില് ബന്ധു
ക്കള് സുജയെ അടുത്തുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്

ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
ഡ�ോക്ടര് സ്കാന് ചെയ്തു;
പ ാ ന് ക്രിയ ാ സ ി ല്
ക ാ ന്സ ര് ആ ണെ ന്നു
കണ്ടെത്തി. ഉടന് തന്നെ
അ വ രെ മെഡ ി ക്ക ല്
ക�ോളേജ് ആശുപത്രി
യിലേക്ക് റെഫര് ചെയ്തു.
ര�ോഗം വളരെയധികം മൂ
ര്ച്ഛിച്ചെന്നും ഇനി പ്രത്യേ
കിച്ചു ചികിത്സയ�ൊന്നുമി
ല്ലെന്നും സാന്ത്വന പരിചരണമാണ് വേണ്ടതെന്നും
നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവര് സുജയെ തി
രുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് ക�ോളേജില് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പെയിന് ആന്ഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയര് മുറിയില് എത്തിച്ചു.
ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നു
നല്കി. പൂവാര് സ്വദേശി ആയിരുന്നതിനാല്
സുജയുടെ ഫയല് പൂവാര് ലിങ്ക് സെന്ററില�ോട്ടു മാറ്റി.
ഒ.പിയില് ക�ൊണ്ടു വരാന് ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്
ഡ�ോക്ടറടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീം സുജയെ കാണാന്
അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി.
അസുഖം കൂടുതലായതിനാല് ആ വീട്ടിലെ അസൗ
കര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് സുജയെ അവരുടെ
സഹ�ോദരിയുടെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. ബ്ലോ
ക്കില് നിന്നു കിട്ടിയ 12 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വാര്ത്ത
ഒരു ക�ൊച്ചു വീട്.
അവിടെ എത്തിയപ്പോള് സുജയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന
മുഖമാണ് ഞങ്ങളെ എതിരേറ്റത്. വിവരങ്ങള് എല്ലാം
പറയുകയും ഞങ്ങള് വേണ്ട മരുന്നുകള് നല്കുകയും
ചെയ്തു. തുടര്ന്നുള്ള ആഴ്ചകളില് സുജയുടെ അവസ്ഥ
കൂടുതല് വഷളായിത്തുടങ്ങി. വേദന വളരെ കൂടുത
ലാണെന്നു കണ്ട് അവരെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കി
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മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു കാണണമെന്ന
ത് സുജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാ
യിരുന്നു. അമ്മയുടെ അസുഖം കാരണം മി
നിക്ക് പ്ലസ്ടു നന്നായി പഠിക്കാന�ോ ജയി
ക്കാന�ോ കഴിഞ്ഞില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം എന്നവ
ര് തീരുമാനിച്ചു. അമ്മാവന്റെ മകന് മിനി
യെ വിവാഹം കഴിക്കാന് തയ്യാറായി.
പക്ഷെ അവള്ക്ക് 22 വയസ്സു
പൂര്ത്തിയാകുന്നതു വരെ മ�ോശം സമയമാ
ണെന്നും, അതിനു ശേഷം മാത്രമേ നട
ത്താവുള്ളൂ എന്നും സുജ എപ്പോഴും പറയു
മായിരുന്നു.
ടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
രണ്ടു ദിവസം കിടന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടിന് അല്പം ശമനം ലഭി
ച്ചത�ോടെ ‘എനിക്ക് കുഴപ്പമ�ൊന്നും ഇല്ലെ’ന്നു പറഞ്ഞ്
വീട്ടില് തിരിച്ചു പ�ോകാന് ധൃതി കൂട്ടി.
ഡിസ്ചാര്ജായ സുജയെ കാണാന് ഗൃഹ സന്ദര്ശന
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളെത്തി. മിനി, അമ്മയുടെ
കൂടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. സുജയുടെ കാര്യങ്ങള്
വളരെ ഭംഗിയായി അവള് ന�ോക്കി നടത്തുമായിരു
ന്നു. അസുഖം വളരെ കൂടുതലാണെന്നും, മ�ോശമായ
ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ�ോകുന്നതെന്നും മനസ്സിലാ
ക്കിയ ഡ�ോക്ടര് അക്കാര്യം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു.
മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു കാണണമെന്നത് സുജയുടെ
ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ
അസുഖം കാരണം മിനിക്ക് പ്ലസ്ടു നന്നായി പഠി

ക്കാന�ോ ജയിക്കാന�ോ കഴിഞ്ഞില്ല. എത്രയും പെ
ട്ടെന്ന് അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം എന്നവര്
തീരുമാനിച്ചു. അമ്മാവന്റെ മകന് മിനിയെ വിവാഹം
കഴിക്കാന് തയ്യാറായി. പക്ഷെ അവള്ക്ക് 22 വയസ്സു
പൂര്ത്തിയാകുന്നതു വരെ മ�ോശം സമയമാണെന്നും,
അതിനു ശേഷം മാത്രമേ നടത്താവുള്ളൂ എന്നും സുജ
എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അമ്മയുടെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പള്ളി
യില് വച്ച് മനസ്സമ്മതം നടത്തി; കല്യാണക്കുറിയും
അച്ചടിച്ചു. കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനു രണ്ടാഴ്ച
മുന്പായിരുന്നു മിനിയുടെ ജന്മദിനം. 22 വയസ്സു പൂ
ര്ത്തിയായ ദിനം. അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള് തീരുമെ
ന്ന് സുജ പറഞ്ഞ ദിനം.
ജന്മദിനത്തിന്റെ മധുരം തീരുന്നതിനു മുന്പു തന്നെ
അവിടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം അലയടിച്ചു...
മകളുടെ വിവാഹം കാണാന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന
അമ്മ അതിനു കാത്തു നില്ക്കാതെ യാത്രയായി.
മിനിയുടെയും സുജയുടെയും കഥ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ടീം മീറ്റിംഗില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. തത്ഫല
മായി, വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള് ക�ൊണ്ട് ടീമം
ഗങ്ങള് ശേഖരിച്ച നല്ല ഒരു തുകയും ഒരു സ്വര്ണ്ണ
മ�ോതിരവും മിനിക്ക് സമ്മാനമായി നല്കാന്
കഴിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പ�ോലെ തന്നെ,
നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച തീയതിയില് മിനിയുടെ
വിവാഹം നടന്നു. ഇന്നവള് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ
യായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതു കാണു
മ്പോള്, പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ അവളുടെ അഭ്യുദയ
കാംക്ഷികളായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും നിറയുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാഫ്നഴ്സാണ് ലേഖിക)
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ഐ.എ.പി.സി (കേരള) വാര്ത്തകള് 

കടലുണ്ടിയിലെ
ദേശാടന പക്ഷികള്
നാരായണന് പുതുക്കുടി

ഐ

.എ.പി.സി (കേരള) പാലിയേറ്റീവ്
ക െ യ ര് വ�ോ ള ന്റിയര്മാ രു ടെ സ ം
സ്ഥാനതല സംഗമം ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഇനീഷ്യ
റ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ (കെ.ഐ.പി.)
നേതൃത്വത്തില് ഡിസംബര് 28, 29 തിയതികളില്
സംഘടിപ്പിച്ചു. കടലുണ്ടി നവധാര പാലിയേറ്റീവ്
യൂണിറ്റിന്റെ ആതിഥേയത്തില് ക്രസന്റ് പബ്ലിക്
സ്കൂ ളില്, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഹുസൈ
ന്കോയ-ഉഷാ നഗര് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് വച്ചാണ്
സംഗമം നടന്നത്. സംഗമത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരി
പാടികളായി കണ്ണ് പരിശ�ോധന ക്യാമ്പ്, ര�ോഗീ
കുടുംബ സംഗമം, ഉപന്യാസ-പ്രസംഗ മത്സരങ്ങള്,
സൈക്കിള് റാലി, സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ എന്നിവ
വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തി.
സംഗമത്തലേന്നു തന്നെ പ്രതിനിധികള് എത്തിത്തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. പുരുഷ-സ്ത്രീ വ�ോളന്റിയര്മാര്ക്ക് സംഗ
മവേദിയായ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ് മുറികളില് തന്നെയാ
യിരുന്നു താമസസൗകര്യമ�ൊരുക്കിയത്.
28 ന് രാവിലെ സംഘാടക സമിതി ജനറല്
കണ്വീനര് ഉദയന് കാര്ക്കോളിയുടെ ആമുഖഭാഷണ
ത്തോടെ, ചെയര്മാനും സ്ഥലം എം.എല്.എയുമായ
വി.കെ.സി മമ്മദ് ക�ോയ സയന്റിഫിക് സെഷന്സ്
ആരംഭിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. തൃശ്ശൂര് പാലിയേറ്റീവ്
സ�ൊസൈറ്റി ചെയര്മാനും ഐ.എ.പി.സി കേരളാ
ട്രെയിനറുമായ ഡ�ോ.ഇ.ദിവാകരന് ‘ആത്മീയതയും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദ
മാക്കി ഉദ്ഘാടന അവതരണം നടത്തി. ഗഹനമായ
വിഷയത്തിലൂന്നിയ ചര്ച്ചകള്ക്കിടയില് വര്ത്തമാ
നകാല സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് വളരെ
വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായെങ്കിലും വേദിയിലെ
സത്യപാല് പാലാഴിയുടെ സമര്ത്ഥമായ ഇടപെട
ലുകള് നിര്ണ്ണായകമായി. അജയന് കാസര്കോഡും
വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് ക�ോളേജ് സൈക്യാട്രി
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് ഡ�ോ. വര്ഷ വി
ദ്യാധരന്റെ ‘അല്ഷിമേഴ്സും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും’
അവതരണ ഭംഗിയിലും ആശയസംപുഷ്ടിയിലും മിക
വുറ്റതായി.
‘പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പരിചരണം ഒരു അവകാശം:
ര�ോഗികളുടെ അവകാശ പത്രിക’ എന്നതായിരുന്നു
കെ.ഐ.പി പ്രസിഡന്റ് മജീദ് മാസ്റ്റര് നേതൃത്വം
നല്കിയ വ�ോളന്റിയര്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ചകള്ക്കുള്ള
വിഷയം. ചര്ച്ച ക്രോഡീകരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറുടെ അവ
തരണവും പ്രസീഡിയത്തിലെ മലപ്പുറം തിരൂര് ഫസ
ലിന്റെ അവല�ോകനവും കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചഭക്ഷ
ണത്തിന് സമയമായിരുന്നു.
വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണു കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം രണ്ടു
മണിക്ക് തന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ച ആരംഭിച്ചു. ‘പാലി
യേറ്റീവ് പരിചരണം: വ�ോളന്റിയര്മാര്ക്കുള്ള അറിവും
കഴിവുകളും’. യൂനസ് ക�ൊയിലാണ്ടി വിഷയവിശദീക
രണവും ചര്ച്ചകളും നിയന്ത്രിച്ചു. ഡ�ോ.രാജശ്രീ പ്രസി
ഡിയത്തില് തിളങ്ങി.
‘സൈക്യാട്രി ര�ോഗികളും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും’
എന്ന വിഷയത്തില് ക�ോഴിക്കോട് എംഎച്ച്എടി ക്ലി
നിക്കല് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് രേഖ വിഷയാവതരണം
നടത്തി. എംഎച്ച്എടി ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. മന�ോജ്
കുമാര് സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഡ�ോ.പി. വിജയന്,
മുരളീധര ഗ�ോപന് കടലുണ്ടി എന്നിവര് വേദി അല
ങ്കരിച്ചു. വടകര തണല് ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. ഇദ്രീസ്,
‘കിഡ്ന ി ര�ോഗികളും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും’
എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയര് യൂണിറ്റുകള്, ഡയാലിസിസ് സംവിധാ
നങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്
ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വേദിയില് ടി.എം.അബൂബക്കറും
പി.ടി.അലിയും.
കടലുണ്ടി റെയില്വേ ഗേറ്റ് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരം
ഭിച്ച പാലിയേറ്റീവ് സന്ദേശ കലാജാഥയില് പഞ്ചവാ
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ദ്യം, സ്ത്രീ തായമ്പക, മുത്തുക്കുടകള്, പാലിയേറ്റീവ്
സന്ദേശം വഹിക്കുന്ന പ്ലക്കാര്ഡുകള് എന്നിവയുടെ
അകമ്പടിയ�ോടെ വ�ോളന്റിയര്മാരും സംഘാടകസ
മിതിയുിടേയും ഐ.എ.പി.സി (കേരള)യുടേയും ഭാര
വാഹികളും പൗരമുഖ്യരും നാട്ടുകാരും ഒന്നര കില�ോ
മീറ്റര് നടന്ന് സംഗമവേദിയില് എത്തുമ്പോള് പ�ൊതു
സമ്മേളനത്തിനുള്ള സമയമായിരുന്നു.

പി.കെ.ഗ�ോപി രചിച്ച്, മുരളി പെരിങ്ങാവ് സംഗീതം
നല്കിയ നവധാര ഗായക സംഘത്തിന്റെ സ്വാഗത
ഗാനത്തോടെ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. വി.കെ.സി
മമ്മദ് ക�ോയ എം.എല്.എയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്
മുന് എം.പിയും പ്രമുഖ വാഗ്മിയുമായ അബ്ദുസമദ്
സമദാനി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം
റിലീസ് ചെയ്ത സംഗമസ്മരണിക ‘ആര്ദ്രം’ പി.ടി.

പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പരിശീലന പരിപാടി

തിരുവനന്തപുരം

റീജ്യണല് കാന്സര് സെന്റ
റിന�ോടും (ആര്.സി.സി) ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല്
അസ�ോസിയേഷന�ോടും (ഐ.എം.എ) ചേര്ന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പഠന
പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 22,
23 തീയതികളില് ആര്.സി.സിയില് വച്ചാണ്
പരിപാടി. 22നു നടക്കുന്ന തുടക്കക്കാര്ക്കു വേ
ണ്ടിയുള്ള പഠനപരിപാടിയില് പാലിയേറ്റീവ്
കെയറില് ഇതു വരെ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടി
ല്ലാത്ത ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്കും നഴ്സുമാര്ക്കും മെഡിക്കല്
-നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും പങ്കെടുക്കാം. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറില് മുന്പ് പരിശീലനം നേ
ടിക്കഴിഞ്ഞ ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്കും നഴ്സുമാര്ക്കുമായി
ട്ടുള്ള തുടര് പരിശീലന പരിപാടിയാണ് 23ന്.
മുന്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകള് ഒന്നു പുതുക്കാനും,
സ്വന്തം മേഖലയില് കണ്ടു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്
ഇത്. വിശ്വവിശ്രുതനായ കാന്സര് വിദഗ്ദ്ധന്
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ഡ�ോക്ടര് എം. വി. പിള്ളയുടെ സാന്നിധ്യവും നേ
തൃത്വവും രണ്ടു ദിവസവുമുണ്ടാകും. ആര്.സി.സി
യിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് വിദഗ്ദ്ധനായ ഡ�ോ.
സി.വി.പ്രശാന്താണ് മുഖ്യ സംഘാടകന്. പങ്കെ
ടുക്കാനാഗ്രഹമുള്ളവര് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധ
പ്പെടണം.
ഫ�ോണ്: 94955 05049, 94958 83376
ഇമെയില്: palliativemedicine@rcctvm.gov.in

അലി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജ
യകുമാര് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി
കേരള പ്രസിഡണ്ട് നാരായണന് പുതുക്കുടി പാലിയേ
റ്റീവ് സന്ദേശവും ഉദയന് കാര്ക്കോളി സ്വാഗതവും,
ഐ.എ.പി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി ആര്.എസ്. ശ്രീ
കുമാര് നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഒപ്പന, തിരുവാതിര
ക്കളി, ഭരതനാട്യം, ഏകപാത്ര നാടകം, നാടന്പാട്ട്,
ഗാനമേള എന്നീ കലാപരിപാടികള് അവസാനിക്കു
മ്പോഴേക്കും 11 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
രണ്ടാം ദിവസമായ ഡിസംബര് 29 ഞായറാഴ്ച
ഒന്പതര മണിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ചയ�ോടു കൂടി പരിപാ
ടികള് തുടങ്ങി. മജീദ് മാസ്റ്ററുടെ ആമുഖത്തോടുകൂടി
പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രശ്നങ്ങള്, പരിഹാരങ്ങള്,
പരിഷ്കാരങ്ങള്, ക്ലിനിക്കുകളില് നിന്നുള്ള വിലയിരു
ത്തലുകള് തുടങ്ങിയവ വ�ോളന്റിയര്മാര് നേരിട്ട് അവ
തരിപ്പിച്ചു. സജീവമായ ചര്ച്ചകളുണ്ടായി. നാഷണല്
ഹെല്ത്ത് മിഷന് കേരളയിലെ സ�ോഷ്യല് ഡവല
പ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസര് ഡ�ോ.മാത്യൂസ് നമ്പേലി
കേരള സര്ക്കാര് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പാലി
യേറ്റീവ് കെയര് പ�ോളിസിയിലെ പ്രധാനവകുപ്പുകളും,
ആയത് എങ്ങനെയ�ൊക്കെ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തക കൂ
ട്ടായ്മകളുടെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളെ ഏത�ൊക്കെ തരത്തില് ബാധിക്കുമെന്നതും, ഗു
ണകരമായ വ്യവസ്ഥകളും വിശദീകരിച്ചു. വേദിയില്
ഷഫീക് ആലപ്പുഴയും ഫറൂഖ് ചെന്നൈയും ഉണ്ടായി
രുന്നു.
ക�ോഴിക്കോട് ഐ.പി.എം ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. സുരേ
ഷ്കുമാര് അവതരിപ്പിച്ച ‘ഡെത്ത് ആന്റ് ഡൈയിംഗ്’
എന്ന വിഷയം പരിചരണ രംഗത്തെ വ�ോളന്റിയര്മാ
രുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങള്ക്കുള്ള നിവാരണമായിരു
ന്നു. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡ�ോ. ലതീഷ്കുമാറും
ഡ�ോ. വി.പി. മുരളീധരനുമായിരുന്നു. പാലിയേറ്റിവ്

കെയറില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പങ്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്
വിദ്യാര്ത്ഥികളായ അഫീഫും മുഷാബിറും ആയിരു
ന്നു. വേദിയില് പാലക്കാട് സി.പി. സെയ്തലവിയും
പത്തനംതിട്ട ഷാന് ഗ�ോപനും.
ഇതുവരെയായി, പരിചരണം കിട്ടേണ്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള
ചര്ച്ചകള് മാത്രമേ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരെ
പരിചരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യ
പ്പെടാന് വിഷയാവതരണവുമായി എത്തിയത് ക�ോഴി
ക്കോട് ഐ.പി.എമ്മിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് സി
നിമ�ോളായിരുന്നു. അവരത് ഭംഗിയായി നിര്വ്വഹിച്ചു,
വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായി തന്നെ. സി. വിജയന് കണ്ണൂര്
വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
മുന്കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല നിലയില് പൂര്ത്തി
യാക്കാന് കഴിഞ്ഞ സയന്റിഫിക് വിഭാഗം നേതൃത്വം
നല്കിയത് കേരള പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനു ക�ോ
ഴിക്കോട് ആരംഭം കുറിച്ചവരില�ൊരാളായ ഐ.പി.
എം ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. കെ.സുരേഷ്കുമാര് ആയിരുന്നു.
സംഗമത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലില് പലരും ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചത് കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ മികവ്
തന്നെയായിരുന്നു. “വരുംകാല പരിചരണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നല്കാന്
കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങള് തിരിച്ചുപ�ോവുന്നത്”
എന്ന് പലരും രേഖപ്പെടുത്തി.
നാരായണന് പുതുക്കുടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്
ചേര്ന്ന സമാപനസമ്മേളനം ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാന്
പിലാക്കോട് ഷണ്മുഖന് ആശംസകള് നേര്ന്നു.
കെ.ഐ.പി പ്രസിഡന്റ് മജീദ് മാസ്റ്റര് സ്വാഗതവും
നവധാര സെക്രട്ടറി മുരളീധര ഗ�ോപന് നന്ദിയും പ്ര
കാശിപ്പിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി കേരളയ്ക്കു വേണ്ടി സെക്ര
ട്ടറി ആര്.എസ്. ശ്രീകുമാര് കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു
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റിപ്പോര്ട്ട്

കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണും,
കാതില്ലാത്തവർക്ക് കാതും
ഓമന പയസ്

ച

ങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാൻ മാർ
ജ�ോസഫ് പെരുത്തോട്ടം പിതാവ് 2017
ഡിസംബർ മൂന്നാം തിയ്യതി ഒരു ഇടയലേഖനം ഇറ
ക്കിയതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇടവകകളിലും പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങണം എന്നു തീരു
മാനമായി. ആയിടെ മണ്ണന്തല റാണിഗിരി ഇടവ
കയിൽ വികാരിയായി ചുമതലയെടുത്ത ജ�ോസഫ്
അച്ചൻ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഇക്കാ
ലത്ത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ആവശ്യത്തെയും
കുറിച്ചും പലവട്ടം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന്,
താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി ഒരു സെമിനാറും വ�ോളന്റിയർ
പരിശീലന പരിപാടിയും നടത്തി.
2018 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് റാണിഗിരി കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിറ്റിയുടെ പ്രഥമ എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് യ�ോഗം നടന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെ
ന്നും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹ�ോം വിസിറ്റിന് പ�ോകാ
മെന്നും, ഇടവക അതിർത്തിയിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അം
ഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും തീരുമാനമായി.
അങ്ങനെ വിഴിഞ്ഞം, ഉഴമലയ്ക്കൽ, പൂവാർ, വെഞ്ഞാ
റമൂട്, തിരുവല്ലം, പൂന്തുറ, പെരുമാതുറ മുതലായ സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ വ�ോ
ളന്റിയർമാർ പ�ോയി. അത�ൊരു പുതിയ അനുഭവവും
അതിലുപരി പരിശീലനവുമായിരുന്നു. ഓര�ോ പ്രാവ
ശ്യവും പ�ോയി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടവകയിൽ ഒത്തു
കൂടി അനുഭവം പങ്കു വെച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി.
ആർ.സി.സിയിലെ ആർ.എം.ഒയും അവിടത്തെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡയറക്ടറുമായ ഡ�ോക്ടർ പ്രശാന്ത്
ഞങ്ങൾക്കായി ഒരു കാൻസർ ബ�ോധവത്ക്കരണ
ക്ലാസ്സ് നടത്തി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അംഗങ്ങൾ
മാത്രമല്ല, ഇടവകയിലുള്ളവരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടു
ത്തു. ഓര�ോ വ�ോളന്റിയറും ആശയറ്റവർക്ക് സാന്ത്വന
മായും, കണ്ണില്ലാത്തവന് കണ്ണായും, കാലില്ലാത്തവന്
കാലായും, മുട്ടില്ലാത്തവന് മുട്ടായും പ്രവർത്തിക്കണം
എന്നത് ഡ�ോക്ടർ മന�ോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
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''പള്ളികളിലെ പിരിവ് പള്ളി പണിയുന്നതിനല്ല ഉപ
യ�ോഗിക്കേണ്ടത്; മറിച്ച് 'അസാധാരണ മിഷൻ പ്ര
വർത്തനം' അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവ
ശ്യ''മെന്നുമാണ് കുമാരപുരത്തെ ഡി'പ�ോൾ കാൻസർ
സെന്റർ സ്ഥാപകനായ റവ. ഫാദർ ജേക്കബ് കാട്ടി
പ്പറമ്പിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പം
വന്ന, ആർ.സി.സിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച് ര�ോഗികളെ
ന�ോക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ ബാബു മാത്യു തന്റെ അനുഭവ
ങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് പല സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ നിന്നും ര�ോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകൾ
സന്ദർശിക്കും. അവർക്കു വേണ്ട സഹായവും ഉപദേ
ശങ്ങളും ക�ൊടുക്കും. തുടർചികിത്സക്കായി പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം 76
ര�ോഗികൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാലിയം
ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് സാന്ത്വനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കു സാധിച്ചു.
മരുതൂർ ക�ോളനിയിലെ പന്ത്രണ്ടു പേരെ ഞങ്ങൾ
ദത്തെടുത്തു. പ്രായാധിക്യത്താൽ അവശരായ മാ
താപിതാക്കൾ, കിടപ്പു ര�ോഗികൾ, കണ്ണു കാണാൻ
പറ്റാത്തവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആലംബഹീനരാണവർ.
പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങ
ളുടെ ടീം മാസംത�ോറും പ�ോയി അവരെ കാണാറുണ്ട്.
ക്രിസ്മസ്, ഓണം, ഈസ്റ്റർ എന്നീ വിശേഷ ദിവസ
ങ്ങളിൽ അവർക്ക് ബെഡ് ഷീറ്റ്, നൈറ്റി, കൈലി,
സ�ോപ്പ്, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എന്നിവ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
ക�ൊടുക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അതില�ൊരു വൃ
ദ്ധമാതാവ് നിലത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു. വസ്ത്രം
ഒന്നും ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. മൂത്രം അറിയാതെ
പ�ോകുന്നു. മലം പ�ോയിട്ട് ഒരു മാസമായത്രെ.
കാലിൽ ഒരു വ്രണം ഉണ്ട് . അതിന്റെ ദുർഗന്ധം
ക�ൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാലിയം
ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ ടീം വന്നു. കത്തീ
റ്റർ ഇട്ടു. എനിമ വെച്ചു. മലം പ�ോയി. മരുന്നുകൾ

ക�ൊടുത്തു. കാലിലെ മുറിവുകൾ വെച്ചുകെട്ടി. അടുത്ത
പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ആ അമ്മ വാട്ടർ
ബെഡ് ഇട്ട കട്ടിലിൽ നാറ്റമില്ലാതെ, ഭക്ഷണവും
കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു. മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നാലു
മാസം കഴിഞ്ഞ് ആ അമ്മ സുഖമായി മരിച്ചു.
മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിയുന്ന കിടപ്പ് ര�ോഗിയായ
ഒരു വൃദ്ധമാതാവ്. നാട്ടുകാർ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് വല്ലതും
ക�ൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് ആകെയുണ്ടാ
യിരുന്ന സഹായം. അവരെ പ�ോലീസിന്റെയും നാ
ട്ടുകാരുടെയും സഹായത്താൽ ജനറൽ ആശുപത്രി
യിലേക്ക് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ആ അമ്മ മകന്റെ സംര
ക്ഷണത്തിലാണ്.
ഇങ്ങനെ പറയാൻ അനേകം കഥകളുണ്ട്.
ആർ.സി.സിയിൽ ഡ�ോ. പ്രശാന്തിന്റെയടുത്ത് അനാ
ഥരായവർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഈ അനാഥരെ ശു
ശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതി
നുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് അദ്ദേഹം
വിളിക്കുന്നത്.
മക്കൾ അന്യരാജ്യത്തായിരിക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെട്ടു ജീവി
ക്കുന്നതുമായ ഇടവകയിലെ വൃദ്ധദമ്പതികളെ മാസം
ത�ോറും പ�ോയി കാണാറുണ്ട്.
2019 നവംബറിൽ നാലുപേരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീം

മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ മഞ്ചയി
ലുള്ള പെരുമലയിൽ പ�ോയി. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ബാബു ഏബ്രഹാമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പരിചയ
പ്പെടുത്തിത്തന്നത്. ഓടി നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ
ആ കുഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ ചലനമറ്റു കിടക്കുന്നു. വളരെ
പരിതാപകരമായ കാഴ്ച. മെനിഞ്ജൈറ്റിസ് വന്നി
ട്ട് തലയിലെ ഒരു വശം നീരു വന്നു തള്ളിയ സ്ഥി
തിയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ സർജറി
കഴിഞ്ഞു. ശരിയായി ര�ോഗിയെ ന�ോക്കണം.
ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കണം. ചെക്കപ്പിന് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകണം. കൂലിപ്പണിക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക്
ഇതിന�ൊന്നിനും പണമില്ല. ഞങ്ങളെ ഏറെ പ്രതീ
ക്ഷയ�ോടെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പാലിയം ഇന്ത്യക്കാർ.
ആല�ോചിച്ച് ഞങ്ങൾ മാസംത�ോറും ഒരു നിശ്ചിത
തുക കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു ക�ൊ
ടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാക്കി പിന്നാലെ ചെയ്യാമെ
ന്നും തീരുമാനിച്ചു.
റാണിഗിരി കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ
മാസംത�ോറും മീറ്റിംഗ് കൂടി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും
പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ
സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു

സഹയാത്ര വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
ക ഴിഞ്ഞ

ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സഹയാ
ത്രയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ 150 രൂപ മാത്ര
മാണ്. ഇതിന�ോടകമുണ്ടായ പ്രസിദ്ധീകരണ
ച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണി
ക്കാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി
കളുടേയും സഹയാത്രയുടെ സാധാ
രണക്കാരായ വരിക്കാരുടേയും സാ
ഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വരി
സംഖ്യയിൽ വർധനവ് വരുത്താ
തിരുന്നത്. ഇത് പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യ
തയാണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അത്
ലഘൂകരിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പ�ോകാ
നാകാത്തതിനാല് സഹയാത്രയുടെ
വാർഷിക വരിസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കേ
ണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരി
മുതൽ ഒറ്റപ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ്
വില. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500 രൂപ നൽകിയാൽ
മതി. ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടു
മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു

.

പ�ോകാനാകൂ.
നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ' യുടെ
പേരിൽ എടുത്ത് അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ആശു
പത്രി, ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ,പ
രുത്തിക്കുഴി, മുട്ടത്തറ, തിരുവന
ന്തപുരം 695008. ബാങ്ക് വഴിയും
പണം അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എസ്.
ബി.ഐ പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c 30086491915. IFSC
Code. SBIN0003355. ഓൺ
ലൈനിൽ പണം അടയ്ക്കാൻ http://
palliumindia.org/donate എന്ന
ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. സംഭാവന
കൾക്ക് 80 G (s) IV പ്രകാരം
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കു
ന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറും
വിലാസവും, പിൻക�ോഡും ഫ�ോൺനമ്പരും
സഹിതം, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക (10B,
ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
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കേരള സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനാഘ�ോഷങ്ങള്ക്കു മുന്നോടിയായി പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ബ�ോധ
വത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി പത്തിനു വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് കനകക്കുന്നു ക�ൊട്ടാരവളപ്പില്
ഫ്ലാഷ് മ�ോബ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അയ�ോവയില് നിന്നെത്തിയ വിദ്യാര്ത്ഥികളും
പി.എം.എസ് ഡെന്റല് ക�ോളേജിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിനികളുമാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഗ്ലോബല് നെറ്റ്വര്ക്ക് ഫ�ോര് ഇക്വാലിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ.ആര്. രാജയും വിമല് സ്റ്റീഫനും
ജനുവരി 17നു പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചു. തടവുകാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കു
ന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമിന�ോട�ൊപ്പം അവര് പങ്കുവച്ചു.

ശ്രീ സത്യസായി ആര്ട്ട്സ് ആന്ഡ്സയന്സസ് ക�ോളേജില് വച്ചു നടത്തിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ബ�ോധവ
ത്ക്കരണ പരിപാടിയില് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയര് ഡ�ോ. ഇന്ദിര വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്യുന്നു.
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ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈല്, പ്രകൃതി ദൃശ്യം, സാന്ത്വന
• പരിചരണം
എങ്ങനെ എന്തും ഫ�ോട്ടോയ്ക്ക് ആശ്ര

സഹയാത്രയുടെ
കവർ ചിത്രത്തിനായി
ഡിജിറ്റല് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
മത്സരം

•
•
•
•
•

സഹയാത്ര ഐഎപിസി (കേരള)യുടെ
സഹകരണത്തോടെ പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക

വായിക്കുക.
വരിക്കാരാവുക.

•
•

•
•

യിക്കാം. പക്ഷേ, അവ പ്രത്യക്ഷമായ�ോ പര�ോ
ക്ഷമായ�ോ ബിംബാത്മകമായ�ോ സാന്ത്വന പരി
ചരണവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ബന്ധപ്പെ
ട്ടിരിക്കണം. അര്ഥവത്തായ അസ്തമയ ദൃശ്യത്തി
നുപ�ോലും സാന്ത്വന പരിചരണവുമായി ബന്ധമു
ണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സില് വച്ചുവേണം ചിത്രങ്ങള്
പകര്ത്താന്.
	തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആറ് ചി
ത്രങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബര് വരെയുള്ള
സഹയാത്രയുടെ മുഖചിത്രമായി ക്രെഡിറ്റോടു
കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് വാ
യനക്കാർക്ക് മികച്ച ചിത്രം നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള
അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും.
ജൂറിക്കൊപ്പം വായനക്കാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം
പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായ
ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒന്നാമതെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് 5000 രൂപ
സമ്മാനം. വേൾഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡേ
യ�ോടനുബന്ധിച്ച് (ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാം ശനി
യാഴ്ച) നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാര്ഡ് നൽകും.
കൂടാതെ, മികച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനസ
മ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.
ആറെണ്ണം കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചിത്ര
ങ്ങള് തുടര്ന്നും സഹയാത്രയുടെ കവര് ചിത്രമായി
ക്രെഡിറ്റ് നല്കി ഉപയ�ോഗിക്കും.
ചിത്രങ്ങൾ 7 MB യിൽ കുറയാത്തതും, പ�ോർട്രേ
റ്റ് ഫ�ോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതും സ്പഷ്ടമായതും (vivid)
ആവണം. 2020 ഫെബ്രുവരി 29 ന് മുൻപായി
pr@palliumindia.org എന്ന മെയിൽ ഐ.ഡി
യിലേക്ക് ചിത്രങ്ങള് അയക്കുക. ഒരാൾക്ക് ഒന്നി
ലധികം ചിത്രങ്ങൾ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
അയയ്ക്കുന്നയാളുടെ പൂർണ്ണമായ വിലാസവും ഫ�ോൺ
നമ്പറും ഇമെയിലും നൽകേണ്ടതാണ്.
ചിത്രങ്ങൾ മുൻപു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാകരുത്. വ്യ
ക്തികളുടെ മുഖമ�ോ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങള�ോ
ഉള്പ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണെങ്കില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നതിനായി പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടേയ�ോ ബന്ധുക്കളു
ടേയ�ോ അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം. തെരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ഫ�ോട്ടോ സഹയാത്രയുടെ കവ
ര്ചിത്രമായി ഉപയ�ോഗിക്കാന് അനുവാദം നല്കുന്ന
സമ്മതപത്രവും ചിത്രത്തിന�ൊപ്പം അയക്കണം
ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447324846 എന്ന
നമ്പരിൽ വിളിക്കുക.
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അനുഭവം 

നെഹ്റു
പവിലിയനിലെ
നാട�ോടികള്
ആഷാ മന�ോ

ഞാ

യ റ ാ ഴ്ച ഓ ഫ ാ യ ി രു ന്ന തു ക �ൊ ണ്ട്
പതിവിലും വൈകിയാണ് ഉണര്ന്നത്.
ആര്ത്തലച്ചു പെയ്യുന്ന മഴ എന്നെ കൂടുതല് മടിച്ചിയാ
ക്കി എന്നതാണ് സത്യം. കണ്ണു തുറന്നപ്പൊഴേ മുറ്റ
ത്ത് അമ്മ ആര�ോട�ോ കരിമീനിന്റെ വില ച�ോദിക്കു
ന്നതു കേട്ടു. കരിമീനിന�ോടുള്ള അമിതമായ ഇഷ്ടം
ക�ൊണ്ടു തന്നെ ഞാനാ മഴയത്ത് ഒരു കുടയും ചൂടി മു
റ്റത്തേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നു. അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്നെ
വേദനിപ്പിച്ചു.
ഏതാണ്ട് 35 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും പത്തു വയസ്സു
ത�ോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഒരു കുട്ടത്തോണിയില്
മീന് പിടിക്കാന് വന്നതാണ്. അവര് കുട ചൂടിയി
ട്ടില്ല. പാവങ്ങള് കൂടുതല് നനയണ്ട എന്നു കരുതി
ഞാന് പെട്ടെന്നു തന്നെ അമ്മയുടെ കൈയില് നിന്ന്
പാത്രവും പൈസയും വാങ്ങി കടവിലേക്കു ചെന്നു.
മൂന്നു കില�ോ കരിമീന് ഞാന് ച�ോദിച്ചപ്പോള് ആ
കുട്ടി കുറേ വലിയ കരിമീനുകള് എടുത്ത് പാത്രത്തി
ലിട്ടു തന്നു. തൂക്കത്തില് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്കു
ത�ോന്നി. 1000 രൂപയുടെ ബാലന്സ് എനിക്കു നേരേ
നീട്ടിയെങ്കിലും വാങ്ങാന് ത�ോന്നിയില്ല. ഞാന് ഓടി
പ്പോയി അകത്തു നിന്ന് ഒരു പഴയ കുടയെടുത്ത് അവ
ര്ക്ക് നല്കി. അവന് എന്നെ ന�ോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച്
കൈവീശി കാണിച്ചു. അവര് കണ്ണില് നിന്നു മറയു
ന്നതു വരെ ഞാന് ന�ോക്കി നിന്നു. അമ്മയും മകനും
ആയിരുന്നിരിക്കണം. ആ തണുപ്പിലും പെരുമഴയ
ത്തും അവരുടെ ജ�ോലി അവര് ആസ്വദിച്ചു ചെയ്യു
ന്നതു പ�ോലെ.
നാട�ോടികള് കുട്ടത്തോണിയില് മീനുമായി വരു
ന്നത് അന്നൊക്കെ പതിവായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ
കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോള് അവനു നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടു
ന്നില്ല എന്നെനിക്കു ത�ോന്നി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ
എന്നു പ�ോലും അവര�ോടു ച�ോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോ
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ര്ത്ത് വിഷമവും അല്പം
കുറ്റബ�ോധവും അനുഭവ
പ്പെട്ടു. അന്നു വീട്ടില് വി
രുന്നുകാരുണ്ടായിരുന്നു.
പൂനെയില് നിന്ന് പ്രദീപ്
അങ്കിള്, വത്സാന്റി, രാ
ജേഷേട്ടന്, കവിതേച്ചി,
സ�ോന, സച്ചു... ആകെ
ബഹളം, സന്തോഷം.
ആ തകര്പ്പിനിടയില്
നാട�ോടികളെ മറന്നു. ഉച്ച
യ്ക്ക് കരിമീന് കൂട്ടിയപ്പോള് പിന്നെയും ആ അമ്മയും
മകനും എന്റെ ഓർമ്മയിലേയ്ക്കു കടന്നു വന്നു.
പിറ്റേ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്കു പ�ോകാന് കടത്തുവള്ള
ത്തില് നില്ക്കുമ്പോള് അവരെ വീണ്ടും കണ്ടു.
എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ത�ോന്നി എനിക്ക്.
ആ കുട്ടി എന്നെ ന�ോക്കി ചിരിച്ചു. അവന്റെ അമ്മ
സ്പീഡില് കുട്ടത്തോണി തുഴയുകയാണ്. അവന്
എന്നെ ചൂണ്ടി അവര�ോടെന്തോ പറഞ്ഞു. ആ തുഴ
ച്ചിലിനിടയില് അവര് എന്നെ തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കി
ചിരിച്ചു. നാട�ോടികളെ പ�ോലും വെറുതെ വിടരുത്
എന്നു പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാര് എന്നെ കളിയാക്കി. കട
ത്തുവള്ളക്കാരന�ോടു ച�ോദിച്ചപ്പോള് അവര് താമസി
ക്കുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് പ�ോയിന്റിലെ ജവഹര്ലാല്
നെഹ്റു പവിലിയനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നു
പ�ോയി കാണണമെന്നു ത�ോന്നി.
ത�ൊട്ടടുത്ത ഞായറാഴ്ച സീനചേച്ചി എന്റെ സണ്ഡേ
ഡ്യൂട്ടി ച�ോദിച്ചു വാങ്ങിയതു ക�ൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച്
പരിപാടികള�ൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാന് രാവിലെ
തന്നെ അമ്മയുടെ കുറച്ചു സാരികളും അനിയന്റെ
കുറച്ചു ചെറിയ ഷര്ട്ടുകളും എടുത്തു വെച്ചു. കാര്യം പറ
ഞ്ഞപ്പോള് അവന് കുറച്ചു പൈസയും തന്നു. അവനെ
സ�ോപ്പിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യല് ബ�ോട്ട് വിളിച്ച് ഞങ്ങള്

രണ്ടു പേരും കൂടി ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു
 പവിലിയ
നില് എത്തി. പതിവില്ലാതെ ഒരു യമഹ വള്ളം അടു
ക്കുന്നതും അതില് നിന്നും രണ്ട് അപരിചിതരിറങ്ങു
ന്നതും അമ്പരപ്പോടെ ന�ോക്കി ഒരു പതിനഞ്ചോളം
നാട�ോടികള്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കു കടന്നു വന്ന ഭീകര
ജീവിയെ എന്ന പ�ോലെ അവര് ഞങ്ങളെ ന�ോക്കി.
മൂത്രത്തിന്റെയും നനഞ്ഞ തുണിയുടേയുമ�ൊക്കെയായി
അവിടുത്തെ കാറ്റിനു പ�ോലും വല്ലാത്ത രൂക്ഷഗന്ധ
മായിരുന്നു. അഭി വള്ളത്തിനടുത്തു തന്നെ നിന്നു.
മൂക്കു പ�ൊത്തിപ്പിടിച്ച് അവന്റെ നില്പ് കണ്ടപ്പോള്
എനിക്കു ചിരി വന്നു.
മുന്നില് ഇരുപത�ോളം അപരിചിതരാണ്. അതും
അന്യസംസ്ഥാന ത�ൊഴിലാളികള്. എനിക്ക്
ചെറിയ�ൊരു ഭയം ത�ോന്നി. ഇവര് എങ്ങനെയുള്ള
വരാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാന് തിരിഞ്ഞ്
അഭിയെ ഒന്നുകൂടെ ന�ോക്കി. അപ്പോഴേയ്ക്കും അവന്
വള്ളത്തില് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പവിലിയന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ഞങ്ങള് മീന്
വാങ്ങിയ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട് ഞാന് അവര്ക്ക
രികിലേക്ക് നടന്നു. ചുറ്റും ന�ോക്കിയപ്പോള് എല്ലാ
മുഖങ്ങളിലും അമ്പരപ്പ്. അവര് ആശ്ചര്യത്തോടെ
എണീറ്റു. ഞാന് കൈയിലിരുന്ന കവര് അവരെ ഏല്പി
ച്ചു. അവരുടെ ത�ൊട്ടടുത്ത് കീറിയ ഒരു മുണ്ടിന്റെ കഷ
ണത്തില് ആ കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ട
പ്പോള് എനിക്കു വേദന ത�ോന്നി. അവര് എനിക്കിരി
ക്കാനായി ഒരു ചിരവ എടുത്ത് അതില് ഒരു ന്യൂസ്
പേപ്പര് ഇട്ടു തന്നു. ഞാന് അതില് ഇരുന്നു. കായലിനു
നടുവിലായതുക�ൊണ്ട് വന്നപ്പോള് ഉണ്ടായിരുന്നത്ര
ദുര്ഗന്ധം അപ്പോള് ഉണ്ടായില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാന്
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോഴ�ൊക്കെ അഭി എന്നെത്ത
ന്നെ ന�ോക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ആ ന�ോട്ടം തന്ന
ധൈര്യം വലുതായിരുന്നു.
അവര് എങ്ങനെ ഇവിടെയെത്തി എന്ന് അറിയണ
മായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയില് എവിടെ,
എങ്ങനെ ച�ോദിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു
പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതിലും
അപ്പുറം ഭീകരമായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ. കുറച്ചു
സമയം ഒന്നും മിണ്ടാനാവാതെ ഞാനിരുന്നു. അപ്ര
തീക്ഷിതമായ എന്റെ വരവ് സമ്മാനിച്ച അമ്പരപ്പില്
അവരും.
മ�ോന് സ്കൂ
 ളില് പ�ോകണ്ടേ എന്നു ച�ോദിച്ചു ഞാന്.
പിന്നീടവര് പറഞ്ഞത�ൊക്കെ കേട്ട് തരിച്ചിരിക്കാനേ
എനിക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
അത്യാവശ്യം നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു അവര്. പക്ഷേ അന്നത്തെ ഞാന് വിചാ

കുട്ടികള് വളര്ന്നു. കിഷാനും, ഹര്ഷിതും.
ഋഷികേശിന്റെ ചെറിയ ജ�ോലിക�ൊണ്ട്
വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിച്ചു വരികയാ
യിരുന്നു. എന്നാല് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്
എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞത്. ഹൃദയവാ
ല്വിന്റെ തകരാര് മൂലം ഋഷികേശ് മരി
ച്ചപ്പോള് മറ്റാരും സഹായത്തിനില്ലാതെ
രണ്ടു കുട്ടികളുമായി പകച്ചു നില്ക്കുവാ
നേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാഹിത്യക്ക്.
രിച്ചാല് ഒരു പരിഹാരവും കണ്ടെത്താനാവാത്തത്ര
സങ്കീര്ണ്ണമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്.
സമ്പന്നകുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്റെ
മുന്നിലിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ. ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബ
ത്തിലെ ഋഷികേശ് എന്ന യുവാവിനെ സ്നേഹിച്ച്,
ഒന്നും ന�ോക്കാതെ കൂടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. അത�ോടെ
സ്വന്തം കുടുംബത്തില് സാഹിത്യ ആരുമല്ലാതായി.
പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മ ക�ൊണ്ടാകാം, കുടും
ബത്തിന്റെ പിന്തുണയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയ�ൊ
ന്നും അന്നു ചിന്തിച്ചില്ല. രണ്ടു കുട്ടികള് ഉണ്ടായിക്ക
ഴിഞ്ഞിട്ടും സാഹിത്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെ നിലപാടില്
മാറ്റമ�ൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
കുട്ടികള് വളര്ന്നു. കിഷാനും, ഹര്ഷിതും. ഋഷികേ
ശിന്റെ ചെറിയ ജ�ോലിക�ൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമി
ല്ലാതെ ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു. എന്നാല് വളരെ
പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞത്. ഹൃദയ
വാല്വിന്റെ തകരാര് മൂലം ഋഷികേശ് മരിച്ചപ്പോള്
മറ്റാരും സഹായത്തിനില്ലാതെ രണ്ടു കുട്ടികളുമായി
പകച്ചു നില്ക്കുവാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാഹിത്യക്ക്.
ഇളയ കുട്ടിയെ ഋഷികേശിന്റെ സഹ�ോദരി ഏറ്റെ
ടുത്തത് സാഹിത്യയുടെ അടുത്ത ദുരന്തമായിരുന്നു.
കുട്ടികളില്ലാത്ത അവര് ആ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയില്
നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായി അകറ്റുകയായിരുന്നു. സാഹിത്യ
പങ്കെടുക്കാന് സാധ്യതയുള്ള കുടുംബചടങ്ങുകളില്
നിന്നു പ�ോലും അവര് വിട്ടുനിന്നു. അവര് ആകെ
ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരം കിഷാന്റെ പേരില് ഒരു തുക
അവര് ബാങ്കില് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ ഇളയ
കുഞ്ഞിന് അവര് ഇട്ട വിലയായിട്ടാണ് സാഹിത്യ
ആ പണത്തെ കണ്ടത്.
ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഇനി എന്തു തന്നെ സാഹച
ര്യത്തിന്റെ പേരിലായാലും ന�ൊന്തുപെറ്റ കുഞ്ഞിനെ
മറ്റൊരാള്ക്കു ക�ൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥ
ഓര്ത്ത് എന്റെ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു. പക്ഷേ സാഹി
ത്യയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു നിശ്ചയദാര്ഢ്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ 35 വയസ്സിനുള്ളില് അനു
ഭവിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി അനുഭവിച്ചു തീര്ത്ത
ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമായി ദൈവം ക�ൊടുത്തൊരു ശക്തി
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യാവണമത്.
കിഷാന്റെ പഠനം പുനരാരംഭിക്കാന് ഞാന് പ്രേരി
പ്പിച്ചു. കുറേ നിര്ബന്ധിച്ചപ്പോള് സാഹിത്യ കാര്യ
ങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കു ത�ോന്നി. ജീ
വിക്കാന് മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്തതിനേക്കാള്
സാഹിത്യയെ തകര്ത്തു കളഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പെടലും
സ്വന്തം കുഞ്ഞില് നിന്നുള്ള അകല്ച്ചയുമായിരുന്നു.
ഉടന് തന്നെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമെന്നും കിഷാനെ
സ്കൂ
 ളില് വിടാമെന്നും എനിക്കു വാക്കുതന്നു.
ഇടയ്ക്കിടെ അഭി എന്റെ ഫ�ോണില് വിളിക്കുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. അവനെ കൂടുതല് ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെ
ഞാന് അവര�ോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി. സാഹിത്യ
വള്ളത്തിനടുത്തു വരെ എന്റെ കൂടെ വന്നു. കിഷാന്
അപ്പോഴും ഉണര്ന്നിരുന്നില്ല. ഞാന് ഒന്നുകൂടി
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കി. മടക്കയാത്രയില് ചുറ്റുമുള്ള കാ
ഴ്ചകള�ൊന്നും ഞാന് കണ്ടില്ല. കണ്ണിലും മനസ്സിലു
മ�ൊക്കെ പുന്നമടക്കായലിന്റെ നടുവിലെ ആ പവി
ലിയനും കുറേ പാവങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്നു. അടുത്ത
ദിവസം ബ�ോട്ടിലെ ചേട്ടന്റെ കൈയില് ഞാന് കുറച്ചു
ബ്രെഡും പഴവും വാങ്ങിക�ൊടുത്തുവിട്ടു.
ത�ൊട്ടടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും ആ കുട്ടത്തോണി
എന്റെ കടവിലടുത്തു. പാടേ തകര്ത്തു കളയുന്നൊരു
വാര്ത്തയുമായാണവര് വന്നത്. ഋഷികേശിന്റെ
സഹ�ോദരിക്കു ക�ൊടുത്ത ഇളയ കുഞ്ഞിന് അച്ഛ
ന്റേതു പ�ോലെ തന്നെ ഹൃദയവാല്വിനു തകരാറായി
രുന്നുവെന്നും ആശുപത്രിയില് അഡ്മിറ്റ് ആണെന്നും
കുഞ്ഞ് അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും
പറഞ്ഞ് സാഹിത്യ എനിക്കു മുന്നിലിരുന്ന് പ�ൊട്ടി
ക്കരഞ്ഞു. നാട്ടിലേക്കു വിളിച്ചപ്പോള് അറിഞ്ഞതാണ്

ഈ വാര്ത്ത. എനിക്ക് എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പി
ക്കണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും ആശ്വാസ
വാക്കുകള�ൊക്കെയും അര്ത്ഥശൂന്യമായി പ�ോകുന്ന
ചില മുഹൂര്ത്തങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മുടെയ�ൊക്കെ
ജീവിതത്തില്. സാഹിത്യ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക്
പ�ോകാന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എന്നോട് യാത്ര പറ
യാനെത്തിയതാണ് അമ്മയും മകനും. പാതിവഴിയെ
ത്തി അവര് തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കിയപ്പോള് എന്തെന്നറി
യാത്തൊരു വേദന ത�ോന്നി എനിക്ക്.
ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോള് ജീവന�ോടെ ഉണ്ടാകുമ�ോ എന്നു
പ�ോലും അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെഹ്റു
 പവി
ലിയനു മുന്നിലൂടെ ബ�ോട്ടില് പ�ോയപ്പോള് ഞാന്
വെറുതെ ഒന്നു ന�ോക്കി. നാട�ോടികള് ആരുംതന്നെ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഓര�ോ ദിവസവും രാവിലെ ആ പവിലിയനു മുന്നി
ലൂടെ കടന്നുപ�ോകുമ്പോള്, മുഷിഞ്ഞ ഒരു തുണിയില്
ദുര്ഗന്ധമുള്ള തറയില് ഒന്നുമറിയാതെ കിടന്നുറ
ങ്ങുന്ന ഒരു പത്തു വയസ്സുകാരന്റെ മുഖം എന്നെ വേ
ട്ടയാടാറുണ്ട്. ഒപ്പം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവനു കാ
വലിരുന്ന പതറാത്ത ഒരമ്മയുടെയും. ഒരുപക്ഷേ
അന്നു ഞാനാ കായലിനു നടുവിലെ ദുര്ഗന്ധം വമി
ക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തില് അപരിചിതരായ അന്യസം
സ്ഥാന ത�ൊഴിലാളികള്ക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു ചെ
ന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ
വലിയ�ൊരു നഷ്ടമായിരുന്നേനേ. ഈ ഭൂമിയില്
ഇങ്ങനെയും കുറേ മനുഷ്യര് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന മഹാ
സത്യം ഞാന് അറിയാതെ പ�ോയേനെ. ആ കുരുന്നു
ജീവന് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് നീറ്റുന്ന ഒരു ച�ോദ്യ
ചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്

.

പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പാലിയം

ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ
ദിവസങ്ങളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5
മണിവരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പ
ന്നരായ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ
ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കു
റിച്ച് അറിയാനും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയര് സ്ഥാപന
ങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും, ചികിത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള
സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനും ഇന്ഫ
ര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പട്ടാല് മതി.
ഫ�ോണിലൂടെ ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശിക്കാനാവുക
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യില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ ര�ോഗമാണ്, കൈയില്
വേദനയുണ്ട്, എന്തു മരുന്നു കഴിക്കാം' എന്ന്
ര�ോഗി ച�ോദിച്ചാല് ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശി
ക്കാന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ, ഇതേ ര�ോഗി
തന്നെ, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഡ�ോക്ടര്
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ' എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി
ലഭിക്കും. പുറമേ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ
കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് പ്രവര്ത്തകര് ച�ോദിച്ചാല് അതിനും
മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org

അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള് 

ജനിമൃതികൾക്കിടയിലെ
ആത്മവിലാപങ്ങൾ
ഡ�ോ.എൻ.അജയൻ

ജ

നനവും മരണവും കേവലം മൂന്നക്ഷരങ്ങളുടെ
കൂടിച്ചേരലാണെങ്കിലും അവയുടെ വൈജാത്യ
ങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. മരണം പ്രകൃതിജന്യമായ
അനിവാര്യതയാണെന്നറിയുമ്പോഴും അധികംപേരും
മരണത്തെ ഭയപ്പാട�ോടെയാണു കാണുന്നത്. മറ്റുള്ള
വരുടെ മരണം കാണാനിഷ്ടമില്ലാത്തവരും തന്റെ മര
ണത്തിന്റെ അടുത്തു വരുന്ന പദചലനത്തിൽ ആകു
ലചിത്തരുമാണ്.
മനസ്സിന്റെ ക�ോണുകളിലെവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ കന
ലുകൾ ക�ോരിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു പ�ോകു
മ്പോൾ അടുത്ത ഊഴം തന്റേതാവരുതേ എന്ന് ഓര�ോ
രുത്തരും മനസ്സുക�ൊണ്ട് ആശിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അനിവാര്യമായ മരണത്തെ ആഘ�ോഷ
മാക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. പക്ഷേ എല്ലാവ
രുടെയും ആഗ്രഹം 'അനായാസേന മരണം' തന്നെ
യാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം തലവൻ ഡ�ോ.അനിൽ പ്രഭാകറു
മായി നടത്തിയ അഭിമുഖം 'ദയാവധത്തിന്റെ അകം
പ�ൊരുൾ തേടി’ (സഹയാത്ര സെപ്റ്റംബർ ലക്കം)
എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം വായനക്കാ
രുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തി. ബാബു പ�ോൾ ഐ.എ.എസ് പറഞ്ഞതു
പ�ോലെ പലരും 'കിടന്നു നരകിച്ചു മരിക്കാതെ മരിച്ചു
കിടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന’വരായിരുന്നു; ഐ.സി.യു
തടവറയിലെ മരണം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത
വരായിരുന്നു.
പേരു വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന മുഖവുരയ�ോടെ വിറ
യാർന്ന സ്വരത്തിൽ ഫ�ോണിന്റെ അങ്ങേത്തലയ്ക്കൽ
നിന്നു കേട്ട സ്വരങ്ങള�ൊക്കെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ ഒറ്റ
പ്പെടലുകളുടേതായിരുന്നു.

“ഉത്തരായനം ആരംഭി
ക്കുന്നതും കാത്ത് ശര
ശയ്യയിൽ മരണത്തെ
മാറ്റി നിർത്താൻ പ്രാപ്തി
യുള്ള അഭിനവ ഭീഷ്മ പി
താമഹൻ ഇനി ഉണ്ടാ
വില്ല” എന്ന നിരാശ
യാണ് ക�ോഴിക്കോട്,
മായനാട് ഹരിദാസൻ
നായർ സഹയാത്രയ്ക്കെ
ഴുതിയ കത്തിൽ നിഴ
ലിച്ചു നിന്നത്. പരസഹായത്തോടെയുള്ള “ദയാ
വധത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി” എന്നും
അദ്ദേഹം തുടർന്നെഴുതുന്നു. “ഏതുതരം ചികിത്സ
നൽകിയാലും ഒരു ര�ോഗി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഡ�ോ
ക്ടർമാരുടെ ടീം വിലയിരുത്തിയാൽ ആ ര�ോഗിയെ
ഐ.സി.യുവിലെ വെന്റിലേറ്ററിലിട്ടു ക�ൊല്ലാക്കൊല
ചെയ്യാതെ കഴിവതും വേഗം ദയാവധത്തിനു വിധേയ
മാക്കുന്നതാണ് മാനുഷിക പരിഗണന വച്ച് ഉത്തമം.”
കത്തു തുടരുന്നു.
ഇത്രയും വായിക്കുന്ന ഏത�ൊരു വായനക്കാരനും, പ്ര
ത്യേകിച്ച് ജരാനരകൾ ബാധിച്ച മൃതപ്രായരായവർ,
ഇതു നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ദയാവധം വർത്തമാനകാലത്ത് തികച്ചും അപ്രാ
പ്യമായ കാര്യമാണെന്നും പരസഹായത്തോടെ
യുള്ള ആത്മഹത്യ (Assisted suicide) യ്ക്ക് കടമ്പക
ളേറെയാണെന്നും സമീപകാലത്തൊന്നും സാധിത
മാകില്ലെന്നും ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ആ കണ്ണുകളിലുറഞ്ഞു കൂടിയ ആപൽശങ്ക എന്നെ
വിസ്മയപ്പെടുത്തി.
“പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ�ോലും ദയാവധമായി തെ
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റ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരടങ്ങുന്ന ഇന്ന
ത്തെ സമൂഹത്തിൽ ദയാവധം പ�ോലും അടഞ്ഞ
അധ്യായമാണ്.”
“ദയാവധം ഒരിക്കലും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
പെടുന്നില്ല. ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ശാ
രീരികവും മാനസ്സികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയ
വുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദവും സൗഖ്യവും നൽ
കുന്ന സമഗ്ര സ്നേഹ-ശാസ്ത്ര സമന്വയമാണ് പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ. ര�ോഗിയുടെ മരണത്തോടെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന് അന്ത്യമാകുന്നില്ല. അതു ക�ൊണ്ടു
തന്നെ ദയാവധത്തിന�ോ പരസഹായത്തോടെയുള്ള
ആത്മഹത്യയ്ക്കോ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനു കൂട്ടുനിൽ
ക്കാനാവില്ല".
സ്വതവേ ശാന്തസ്വരൂപിയായ ഡ�ോ.രാജിന്റെ
മുഖത്തു നിഴലിച്ചു തുടങ്ങിയ ര�ോഷത്തിൽ ആപൽ
ക്കരമായ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം നിഴലിക്കുന്നതു കണ്ട
പ്പോൾ എനിക്കു നിരാശയുണ്ടായില്ല. കാരണം നീണ്ട
എഴുപതു വർഷത്തെ ആ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്
തീർച്ചയായും ഒരു ശുഭപരിസമാപ്തിയുണ്ടാവുക തന്നെ
ചെയ്യും. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണമാവശ്യപ്പെടുന്ന
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വരിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിനുപ�ോലും ലഭ്യമാക്കാനാ
വാത്തതിന്റെ നൈരാശ്യത്തിൽ ആത്മഹത്യയെപ്പ
റ്റിയ�ോ ദയാവധത്തെപ്പറ്റിയ�ോ കൂടുതൽ ആകുലപ്പെ
ടാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ,
അപ്പോൾ.
കൂടുതല�ൊന്നും ച�ോദിക്കാതെ ഡ�ോ.രാജിന്റെ
വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെയി
രുന്ന ഒരു സമസ്യക്കു പൂർണ്ണ വിരാമമാവുകയായിരു
ന്നു; താല്ക്കാലികമായെങ്കിലും.
ജനിമൃതികൾക്കിടയിലെ വിലാപമായി ജീവിതാന്ത്യ
ത്തിലെ നീർക്കുമിളയായി ഞാൻ പറന്നു പ�ൊങ്ങി;
ജരാനരകൾക്കിടയില�ൊരു കറുത്തപ�ൊട്ടായി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക്.
ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താടിപ�ോലെ എന്റെ കനം നേർത്തു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. മണ്ണിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മരണ
ത്തിന്റെയും നിറഭേദങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ വ്യക്ത
മായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ഗന്ധം എന്നെ
മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നു.
എനിക്കിനിയും പറന്നു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കണം,
ആവ�ോളം

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

കേള്ക്കുന്നതെല്ലാം
സത്യമാണ�ോ?
വി

ക്കിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. കസിൻ സിസ്റ്റര്.
പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
ന�ോക്കണം, ജ�ോലിക്കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കണം, രണ്ടു
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കണം. എല്ലാം ഒരേ
സമയം. ജ�ോലിത്തിരക്കിനിടയിൽ കുട്ടികളെ ഒന്നു
സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓര�ോ മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ
കയ്യിൽ ക�ൊടുക്കും. ഒന്ന് സ്വന്തം ഫ�ോൺ. രണ്ട് ഭർ
ത്താവിന്റെ ഫ�ോൺ. പിള്ളാരതു വച്ചു കളിച്ചു ക�ൊള്ളും.
ആ നേരം ക�ൊണ്ട് ചേച്ചി ജ�ോലി അത്യാവശ്യം ചെയ്തു
തീർക്കും. ജ�ോലി കഴിയുമ്പോൾ ഫ�ോൺ പിടിച്ചു വാ
ങ്ങിച്ച് കുറച്ചു കരച്ചില�ൊക്കെ കേട്ട് കേട്ടില്ലെന്നു നടിച്ച്
സാധാരണ ജീവിതം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം.
ഇത് വിക്കി കണ്ടു രസിക്കാറുള്ള കാഴ്ചയാണ്.
ഇത�ൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണം വാട്ട്സ
പ്പിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയ�ോ റെക്കോ
ഡിംഗ് ആണ്. സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളതുപ�ോലെ
ഇതും ആരുടെയാണെന്ന് ഒരു രൂപവുമില്ല. അതിൽ
പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.
അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ
യ്ക്കായി ശ്രീചിത്രാ സെന്ററിൽ പ�ോകുന്നു. അവിടത്തെ
പരിശ�ോധനയ�ൊക്കെ രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കൂറെടുക്കു
ന്നതു ക�ൊണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യൂറ�ോളജിസ്റ്റ് സ്വന്തം
കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ
കുറേ കുട്ടികൾ വരുന്നു. അധികം പേർക്കും കാൻസർ.
ഡ�ോക്ടർ കൂടെയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന�ോട് പറഞ്ഞു
ക�ൊടുക്കുന്നു, ഈ കുട്ടികളിൽ ത�ൊണ്ണൂറു ശതമാന
ത്തിനും കാൻസറാണ്. അതിന്റെ കാരണം കുട്ടിക
ളുടെ അച്ഛനമ്മമാരാണ്. അവർ മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ

നൽകിയാണ് ഇത് വരുത്തി വച്ചത്. വിക്കിക്ക് ആകെ
ആധിയായി. അനന്തിരവ പിള്ളേരുടെ കാര്യമാണ്
മനസ്സിലൂടെ മിന്നല് പ�ോലെ പാഞ്ഞു പ�ോയത്.
അടുത്ത ദിവസം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പ�ോയിരുന്നു.
അവിടത്തെ ഡ�ോക്ടർക്ക് ഇത് കേൾപ്പിച്ചു ക�ൊടുത്തി
ട്ട് ച�ോദിച്ചു: ഇത് വലിയ�ൊരു പ്രശ്നമല്ലേ; പരിഹാരം
കാണണ്ടേയെന്ന്.
ഡ�ോക്ടർ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതന്നപ്പോഴാണ് വ്യ
ക്തത കിട്ടിയത്.
ഒന്ന്, മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷ
നുണ്ടാകുമെന്നും അത് കാൻസറിന് കാരണമാകാ
മെന്നതും ശരി. തലച്ചോറിലെ ചിലയിനം ട്യൂമറുകൾ
ഈ റേഡിയേഷൻ അധികം അനുഭവിക്കുന്നവർ
ക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്പം കൂടുതലാണെന്ന്
പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കഥാകൃത്ത്
(കഥാകൃത്ത് എന്നു തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്;
കാരണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു, ആ ഓഡിയ�ോ
ഒരു സംഭവ വിവരണമല്ല; വെറുമ�ൊരു കഥയാണെ
ന്ന്.) കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലെ കാൻസറുണ്ടാകുന്നത്
എല്ലാം മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ക�ൊണ്ടാണെന്നു പറയു
ന്നത് തെറ്റ്. അങ്ങനെ തെളിവില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല;
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാതെയും
കാൻസർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എപ്പോഴും; ഇപ്പോഴും
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
രണ്ട് , കഥ വ്യക്തമായും അവാസ്തവമാണ്. ചിത്രാ
സെന്ററിലെ ന്യൂറ�ോളജിയിലെ ഒരു ഡ�ോക്ടർ, സുഹൃ
ത്തിനെ മുറിയിൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഇരുത്തി
ര�ോഗികളെ ന�ോക്കി എന്നു പറയുന്നത് ശരിയാകാൻ
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തീരെ സാധ്യതയില്ല. മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന്റെ ഒരു
ബാലപാഠമാണ് ര�ോഗിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും
ക�ോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ര�ോഗിയെ പരിശ�ോധി
ക്കുന്നിടത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ കാഴ്ചക്കാരായി പിടിച്ചി
രുത്തുന്നത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും; പക്ഷേ ചിത്രാ
സെന്റർ പ�ോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ
യുണ്ടാവാൻ യാത�ൊരു സാധ്യതയുമില്ല.
മൂന്ന്, കഥാകൃത്ത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി
കൾക്കെല്ലാം മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ക�ൊണ്ട് കാൻസർ
വരുന്നതിന് അച്ഛനമ്മമാരാണ് കാരണമെന്ന്. ഒരു
കാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെയ�ോ
അമ്മയുടെയ�ോ വേദന നമുക്ക് ആല�ോചിക്കാം. ഈ
കുട്ടിക്ക് കാൻസർ വന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളാണെ
ന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് കുറ്റബ�ോധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന
വ്യക്തി ക�ൊടിയ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹ
ത്തിന് അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും;
പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കാനിടയാകുന്നവരിൽ കാൻസർ
ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ഓര�ോ മാതാവിനും പിതാവിനും
എത്രയ�ോ യാതനയാണ് ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കുക?
വിക്കി പഠിച്ച പാഠം: ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലത്;
ഉദാത്തം; പക്ഷേ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അതു കിട്ടിയാൽ
അയാൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആയുധമാ
ക്കിയെടുക്കും എന്നത് ഓർത്തിട്ടു വേണം ഭാവിയിൽ
ഇത�ൊക്കെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ.
ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഓര�ോന്ന്
കാണുമ്പോള് അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുമ്പോള് അങ്ങു
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വിശ്വസിച്ചു പ�ോകും എന്നതാണ് വിക്കിയുടെ ഒരു
കുഴപ്പം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു ക�ൊട്ടു തരുമ്പോ
ഴാണ് “ബുദ്ധി” ഉദിക്കുന്നത്.
അഡ്വക്കസി, അഡ്വക്കസി
മലയാളം ഭരണഭാഷയായാൽ മാത്രം പ�ോരാ. നമ്മുടെ
യെല്ലാം കുടുംബഭാഷയുമാവണം എന്നതു തന്നെയാണ്
വിക്കിയുടെ ശക്തിയുക്തമായ അഭിപ്രായം. കഷ്ടപ്പാട്
എത്ര കുറഞ്ഞേനെ. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന കുറേ വാക്കുകൾ അറിയാമെന്നല്ലാതെ
പല കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലെ പറയാന�ൊക്കുന്നുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഈ വിക്കിക്കു പ�ോലും. ഇന്നെ
ഴുതിയതിൽ തന്നെ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് കട
ന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെയ�ൊരു കുഴപ്പം നമ്മൾ അന്യഭാഷ, അതായത്
മലയാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഉപയ�ോഗി
ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു; അപ്പോൾ പലപ്പോഴും
കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.
(‘റ�ോഡില് ഫ്രെന്സിന്റെ കൂടെ ട�ോക്ക് ചെയ്തു ക�ൊണ്ട്
വാക്ക് ചെയ്തപ്പോള് കാര് വന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു’
എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ വിക്കിക്ക് അറിയാം;
പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്.)
ഈ പാലിയം ഇന്ത്യക്കാർ അഡ്വക്കസി, അഡ്വക്കസി
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത�ോന്നാറുള്ളത്. ഇവിടെ അഡ്വ
ക്കസി പ്രോഗ്രാം, അവിടെ അഡ്വക്കസി മാനേജർ;

ആകെ ബഹളം. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇത�ൊക്കെ
കേൾക്കുമ്പോൾ ഓര�ോ പ്രാവശ്യവും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇവർക്കൊക്കെ ഈ അഡ്വക്കസിയും പറഞ്ഞു നട
ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു ര�ോഗികളെക്കൂടി ന�ോക്കി
ക്കൂടെ എന്ന്.
പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വച്ചാല്, ‘അഡ്വക്കസി’ എന്താ
ണെന്ന് വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് ആകെ അറിയാവുന്ന വാക്ക് ‘അഡ്വക്കേറ്റ് ’
ആണ്. എന്നു വച്ചാൽ ക�ോടതി വരാന്തയിലും വക്കീ
ലാഫീസിലും, ഒരു കേസിന് ഒരു ജീവിതകാലം എന്ന
കണക്കിന് ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾ. അതു പ�ോട്ടെ.
(അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ വക്കീൽ ഇങ്ങോ
ട്ടു വന്നു ച�ോദിക്കും, എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നം
കണ്ടാൽ ഡ�ോക്ടർമാര�ൊക്കെ ഒരു ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ ക�ൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലേ; വക്കീലൻമാർ പിടുങ്ങു
ന്നത്ര പൈസ പിടുങ്ങുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ
ആരാണ് കൂടുതൽ പൈസ പിടുങ്ങുന്നത് എന്ന് ചർച്ച
യാവും. ആകെ വഴക്കാവും. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്
പ�ോകുകയേ വേണ്ട.)
അഡ്വക്കസിയെപ്പറ്റി വിവരമുള്ളവർ പിടിച്ചിരുത്തി വി
ശദീകരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. വിക്കി വിചാരിച്ചതു
പ�ോലെയല്ല കാര്യങ്ങള്.
സംഗതി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ: ര�ോഗിയും
കുടുംബവും ര�ോഗം കാരണം ദുര്ബലരാണ്; അവർക്ക്
ശബ്ദമില്ല; അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും അവകാശ
ങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി പ�ോരാടാന് അവരില് ശക്തിയില്ല.
അവരുടെ ശബ്ദമാകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. ആ ചെയ്യു
ന്നതാണ് അഡ്വക്കസി.
ഒരു തരം ബ�ോധവത്ക്കരണം.
ശരി. മനസ്സിലായി.
അപ്പോൾ ഈ ര�ോഗിയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ എവിടെ
കയറി ഉയർത്തും? പൂവൻക�ോഴിയെപ്പോലെ പുരപ്പുറ

ത്ത് കയറി നിന്നോ?
എവിടെ ശബ്ദമുയർത്തണ�ോ അവിടെ ഉയർത്തണം.
എവിടെയാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്? എവിടെ ഉയർത്തി
യാലാണ് പ്രയ�ോജനം?
തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണകർത്താക്കളുടെയടുത്തു പ�ോയി
ആവശ്യം അവതരിപ്പിച്ചാൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളു
ണ്ടാകും.
വേറെയെവിടെ?
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലല്ലേ പ�ൊതുവെ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഇല്ലാത്തത്? അവിടെയ�ോ? ആവശ്യ
മാണ്. ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പക്ഷേ വേറ�ൊരു വലിയ കൂട്ടരുണ്ട്. നമ്മൾ.
പ�ൊതുജനം. (മറ്റവർ കഴുതകളെന്നു പറയും; നമ്മൾ
മൈന്ഡു ചെയ്യേണ്ട.)
ഇടയ്ക്കു മാത്രം ബുദ്ധി ഉദിക്കുന്ന വിക്കിയുൾപ്പെടെ
സകല മനുഷ്യരും കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി മന
സ്സിലാക്കിയാലേ ഭരണകർത്താക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരു
മ�ൊക്കെ ഒന്നനങ്ങൂ. അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം നമ്മെ
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ സാ
ധാരണക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, ഒന്നരപതിറ്റാണ്ടു
കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും സർക്കാർ രംഗത്തേയ്ക്കു വന്നു.
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മ�ോർഫിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമം
മാറ്റി. കേന്ദ്രത്തിൽ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫ�ോർ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറുണ്ടായി. ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത
അഡ്വക്കസി വെറുതെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമ�ോ?
അപ്പോൾ അഡ്വക്കസി നടക്കട്ടെ. നല്ലൊരു മലയാളം
വാക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ? (എന്നുവച്ച് കടിച്ചാൽ
പല്ലു പ�ൊട്ടുന്ന തരം അസാധാരണ വാക്കുകൾ ഒന്നും
വേണ്ടേയ്!) സാധാരണ മലയാളം വാക്ക് ഒരാവശ്യ
മാണ്. എങ്കിൽ വിക്കിയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന്
കാര്യം മനസ്സിലായേനെ

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഗാബാപെന്റിനും
മറ്റും
യു

.എസ്.എയിലെ ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനി
സ്ട്രേഷൻ 2019 ഡിസംബർ 19ന് ഒരു അപകട
സൂചന തന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഗാബാപെന്റിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിഗാബാ
ലിനും മറ്റു പല മരുന്നുകള�ോടും ചേർത്തു കഴിക്കു
മ്പോൾ ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ
അപകട സാദ്ധ്യതയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്ന
താണ് സൂചന. മ�ോർഫിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒപിയ�ോ
യിഡ് മരുന്നുകള്, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തി മന്ദീഭവി
പ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഡയസിപാം വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നുകൾ,
വിഷാദ ര�ോഗത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ,
എന്തിന്, തുമ്മലിനും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ആന്റി
ഹിസ്റ്റമിന്സ് എന്നിവയ�ോട�ൊപ്പം ഗാബാപെന്റിന�ോ
പ്രിഗാബാലിന�ോ കഴിച്ചാലാണ് ശ്വാസഗതി അപക
ടകരമായി മ�ോശമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
വിഷാദര�ോഗത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന, അമിട്രി
പ്റ്റിലിൻ പ�ോലെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഞരമ്പു വഴി
യുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്ക് വളരെ സാധാരണമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ അപസ്മാരത്തിനുപ
യ�ോഗിക്കുന്ന കാർബമസപിൻ പ�ോലെയുള്ള മരു
ന്നുകളും ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കൊക്കെ
പകരമായി ഗാബാപെന്റിനും പ്രീഗാബാലിനും ധാരാ
ളമായി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ മരുന്നുകളുടെ പ�ൊതുസമ്മതിക്ക് കാരണമായത്
ഇവയ്ക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറവാണ് എന്ന വിശ്വാസ
മാണ്. ഈ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം മരുന്നു കമ്പ
നികളും അവരുടെ വക്താക്കളും ഉണ്ടാക്കിയതാണ്
എന്നതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ട്.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു
വാർത്ത കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അമേരിക്ക
യിലെ തന്നെ സെന്റര് ഫ�ോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ
ആന്ഡ് പ്രിവൻഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. മരുന്നി
ന്റെ അമിതമായ ഉപയ�ോഗം ക�ൊണ്ടുണ്ടായ മരണ
ത്തിന്റെ കണക്കാണ് ഒക്ടോബർ 2019ൽ അവത
രിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗാ
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ബാപെന്റിനുമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി
എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മരണങ്ങളാണ് യു.എസ്.
എയിൽ ഗാബാപെന്റിന്റെ അമിതമായ ഉപയ�ോഗം
ക�ൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന 2017ൽ അവശ്യമരുന്നു
കളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഗാബാപെന്റിനും
പ്രിഗാബാലിനും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പഠനങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ല�ോ
കാര�ോഗ്യ സംഘടന മരുന്നുകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തണ�ോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സത്യമ
ല്ലാത്ത ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഇവർ ജേണലുകളിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്
ഗാബാപെന്റിനും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ശുപാർശ
ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ല�ോ
കാര�ോഗ്യസംഘടനയെടുത്തത്.
മാത്രമല്ല, 2019 മാർച്ചിൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന
പുറത്തിറക്കിയ കാൻസർ പെയ്ൻ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള
മാർഗ്ഗരേഖകളിലും ഗാബാപെന്റിനും പ്രിഗാബാലിനും
ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല

.

ലയ�ോള ക�ോളേജ് ഓഫ് സ�ോഷ്യല് സയന്സസില്
പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ക്ലബ്ബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ബ�ോധ
വത്ക്കരണ പരിപാടിയും നടന്നു.

ഉണര്വ്വ്

രണ്ടു മുഖങ്ങൾ
ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് അസഹനീയമായ ദുഃഖത്തിന്റെ കടലില് മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരും
കുറ്റബ�ോധമ�ോ വിഷാദമ�ോ ഒറ്റപ്പെടല�ോ മറ്റു ജീവിത ഭാരങ്ങള�ോ താങ്ങാനാവാതെ
വിഷമിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉണര്വ്വ്.
എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം ഈ സഹയാത്രികര് ഒത്തുകൂടുന്നു.

എസ്. ലീലാദേവി

“അ

ല്പസ്വല്പം മദ്യപിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും
എന്നെയും മക്കളെയും ജീവനായിരുന്നു. കു
ടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന�ോക്കി നടത്തിയി
രുന്നത് പുള്ളിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്നെ തനിച്ചാ
ക്കിയിട്ടു പ�ൊയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ? സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.”
ശ�ോഭനയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. കൂടെ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന മകൾ രമ്യ അമ്മയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു. മറ്റു
ള്ളവരും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ത�ോന്നയ്ക്കൽ
നിന്ന് വ�ോളന്റിയർ ഫ്രാൻസിസ് സാറിന�ോട�ൊപ്പം

ഡിസംബര് മാസത്തെ ഉണർവ്വില് പങ്കെടുക്കാനെ
ത്തിയതാണ് ശ�ോഭനയും മകളും. ശ�ോഭനയുടെ ഭർ
ത്താവായിരുന്നു മുരുകൻ നായർ. അവര്ക്കു രണ്ടു
പെൺമക്കൾ; രണ്ടു പേരും വിവാഹിതർ (വേറെ
താമസം). ശ�ോഭനയുടെ ര�ോഗിയായ അമ്മയുമുണ്ട്.
“എന്തു പണിക്കും അദ്ദേഹം പ�ോകും. വീട്ടിലേക്കാ
വശ്യമുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങി വരും. ഞാനും പന്ത്രണ്ടു
വയസ്സു മുതൽ പണിയെടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ്. പഠി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുക�ൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്ക
ണമെന്ന വാശിയായിരുന്നു. ഒരാൾ പ�ോളി ഡിപ്ലോമ.
ഇളയ ആൾ എം.എക്ക് പഠിക്കുന്നു.” ശ�ോഭനയുടെ
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ശബ്ദം ഇടറി.
രണ്ടു വർഷത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം അദ്ദേഹം
കാൻസറിന് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ ശ�ോഭനയും വൃ
ദ്ധയായ അമ്മയും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഭർത്താവിന് അസുഖമാ
യപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാൻ കഴി
യാതെയായി. ചികിത്സയ്ക്കു വാങ്ങിയ കടം വീട്ടാനു
ണ്ട്. ശ�ോഭനയ്ക്കും ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ
ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ഇതിന�ൊക്കെ പുറമെ ഏകാന്തതയും വേർപാടി
ന്റെ വേദനയും ഏറെ അലട്ടുന്നു. ആര�ോഗ്യം മെ
ച്ചപ്പെട്ടാൽ ജ�ോലിക്ക് പ�ോകണം. കടങ്ങൾ തീർ
ക്കണം. അമ്മയെ ന�ോക്കണം. ഈ ചിന്തകളാണ്
ശ�ോഭനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
ജീവിതപങ്കാളി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റക്കാവുന്ന മിക്ക സ്ത്രീക
ളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശ�ോഭന വിവരിച്ചത്. ഉണർ
വ്വിലെ മിക്കവരും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതി
ജീവിച്ചവരാണ്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ശ�ോഭനയുടെ
ദുഃഖം ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർ
ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ഇത്തവണ ഉണർവ്വിൽ അതിഥിയായെത്തിയത്
‘അമൃതവർഷിണി’ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ
സാരഥിയായ ലതാ നായരാണ്. ശ�ോഭനയുടെ വിഷ
മതകൾ അവരെ ഒരു തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടത്തിന് പ്രേരി
പ്പിച്ചു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിധവയായതും നന്നെ
ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന മകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന
തിന് അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും അവർ വിവരിച്ചു. യു
വതിയായ വിധവയ�ോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനം
ഒട്ടും തന്നെ അനുകൂലമല്ല. സമൂഹം കൽപ്പിച്ച വില
ക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണ്.
ഒന്നു ചിരിച്ചാല�ോ, വൃത്തിയായി വസ്ത്രധാരണം
ചെയ്താല�ോ വിമർശനത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ. പക്ഷെ
ഇതെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾ

നേടണം. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെയും അതിന് കരു
ത്തരാക്കണം. ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനും ശരി
ക്കൊപ്പം നിലക�ൊള്ളാനുള്ള ചങ്കുറപ്പും അവർക്കു
ണ്ടാകണം. ഇതിന് അമ്മമാർ കൂടെ നിൽക്കണം.
സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഉദാഹരണമായി ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ച ലതാനായർ നയിക്കുന്ന ‘അമൃത
വർഷിണി’ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന ബ്രിട്ടിൽ
ബ�ോൺ ഡിസീസ് (പെട്ടെന്ന് അസ്ഥികൾ പ�ൊ
ട്ടുന്ന അവസ്ഥ) എന്ന ര�ോഗമുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനു
വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. ഇരുപതു വർഷമായി ലത ഒരു നിയ�ോ
ഗമായി ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട്. അത്യപൂർ
വ്വമായ ഈ ര�ോഗം ബാധിച്ച നൂറിൽപരം പേരെ
(അധികവും കുട്ടികൾ) വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പുനര
ധിവാസത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ബഹു
മുഖമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുക, ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു ക�ൊടുക്കുക, മാതാ
പിതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, ചികിത്സയ്ക്കും
മറ്റും ധനസഹായം നൽകുക, ആത്മവിശ്വാസം വളർ
ത്തിയെടുക്കുക, തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അമൃതവർഷിണി
ഊന്നൽ ക�ൊടുക്കുന്നു. കേവലം ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ
എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാമെന്നതിന് ഉത്തമ
ഉദാഹരണമാണ് ‘വനിത’ മാസിക 2019-ലെ വനി
താരത്നം ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച ഈ വനിത
യുടെ നേട്ടങ്ങൾ.
ലതാനായർ ഉണർവ്വിലെ അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ
ചർച്ച രസകരവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായിരുന്നു. ശ�ോഭ
നയുടെയും, രമ്യയുടെയും മുഖം പ്രസന്നമായി. ജീവിത
ത്തിലെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള ആത്മ
വിശ്വാസം അവർ നേടി എന്നു വിശ്വസിക്കാം. ഇനി
യുള്ള സംഗമങ്ങളിലും ഇതുപ�ോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ
ഊർജ്ജം പകരട്ടെ എന്നാശിക്കുന്നു

.

പാലിയം ഇന്ത്യ
പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നു
ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എത്തി
ച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ആസ്ഥാനം (ഓഫീസ്, അക്കൗണ്ട്സ്, ട്രെ
യിനിംഗ് സെന്റർ, കിടത്തിച്ചികിത്സാവിഭാഗം
എന്നിവ ഉൾപ്പടെ) നഗരത്തിലേക്കു മാറുന്നു. ഈ
മാസം മുതലാണ് മാറ്റം.
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താഴെ പറയുന്നതാണ് പുതിയ വിലാസം.
പാലിയം ഇന്ത്യ,
ഐഷ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി,
ഈഞ്ചക്കൽ - ക�ോവളം ഹൈവേ,
പരുത്തിക്കുഴി, മുട്ടത്തറ,
തിരുവനന്തപുരം 695008
വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക: 9746745502

മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശു
പത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും വട്ടപ്പാറയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code : SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036 IFSC Code : DLXB 0000037
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല്ആശുപത്രി,
ഈഞ്ചക്കല്- ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മുട്ടത്തറ, തിരുവനന്തപുരം- 695008, Phone: 97467 45504
E-mail: info@palliumindia.org

പാലിയം കണ്ണാടി

പി.എം.ഐയുടെ
പരിശീലനം

എസ് ലളിത

“ത

നിക്കെന്തും വാങ്ങിത്തരാൻ പ്രാപ്തരായവ
രുടെ ത�ോളിലിരുന്ന് ആവശ്യങ്ങളുന്നയി
ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെയാകണം മാനേജർ.”
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (പി.എം.ഐ)
വ�ോളന്റിയറായ ജയകിഷ�ോറിന്റെ വാക്കുകള്.
“പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അനു
വദിച്ചിട്ടുള്ള വിഭവത്തിനകത്തു നിന്ന് ചെയ്തു തീർ
ക്കണം: ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ്നിർവ്വചനം. ഇതിൽ ഒരു
പ്രോജക്റ്റ്മാനേജരുടെ പങ്ക് അനിർവചനീയമാണ്.
ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കാ
ര്യങ്ങളിൽ പ�ോലും സംവിധായകൻ സ്വീകരിക്കുന്ന
കരുതൽ പ�ോലെയാകണം ഓര�ോ ചുവടുവയ്പും.”
2020 ജനുവരി നാലിന് ശ്രീമൂലം ക്ലബിൽ വച്ച്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയര്മാര്ക്കായി പി.
എം.ഐ നടത്തിയ ട്രെയിനിംഗിലാണ് അദ്ദേഹം
ഇതു പറഞ്ഞത്.
പ്രോജക്റ്റ്നിന്നു പ�ോകാനിടയുള്ള സാധ്യതകൾ തി
രിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. സമർത്ഥമായ ചർച്ച
കളിലൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കാ
ര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ട് പ�ോകണം.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗി
കളുടെ കുട്ടികളിൽ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹാ
യത്തോടെ പഠിച്ച്, പിന്നീട് പഠനം പൂർത്തിയാ
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ക്കുകയ�ോ ഉപരിപഠനം നടത്തുകയ�ോ ചെയ്യുന്നവരെ
ഒരു ത�ൊഴിൽ നേടുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച പി.എം.ഐ അലുമ്നി
ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികള്ക്കായി പരിശീലനപരിപാടികള്
സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു.
ആശയവിനിമയത്തിനായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീ
ണ്യം, അടിസ്ഥാന കംപ്യൂട്ടർ പരിചയം, ജീവിത
നൈപുണ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയ�ൊക്കെ
യാണ് പി.എം.ഐയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന് മുന്നോടി
യായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ മെന്റർമാർക്ക് ട്രെയിനിംഗ്
സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പ്രോജക്റ്റ്മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്ഭവം, പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു
പ്രോജക്റ്റ്വിജയത്തിൽ മാനേജർക്കുള്ള പങ്ക് എന്നി
വയെപ്പറ്റി വിശദമായി, നിത്യജീവിതത്തിലെ ചിരപ
രിചിത സംഭവങ്ങളിലൂടെ, വളരെ ലളിതമായി ജയ
കിഷ�ോർ വിശദീകരിച്ചു.
പി.എം.ഐയുടെ ജനനം 1969-ൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേ
റ്റ്സിൽ. ലക്ഷ്യം പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ലാഭേച്ഛ
യില്ല. പ്രവർത്തനം ആഗ�ോളതലത്തിൽ.
വ�ോളന്റിയര്മാരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഹരിക്കുട്ടൻ
മറുപടി പറഞ്ഞു.
2020 ഫെബ്രുവരി 23ന് അലുമ്നി ഗ്രൂപ്പിലെ തെരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പരി
ശീലനം നൽകാമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ ട്രെയി
നിംഗ് സമാപിച്ചു

.

തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പ്രവർത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി
തിരുവനന്തപുരം ഇനിഷ്യെറ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(TIPC) സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ
2020 ജനുവരി 15ന് സംഘടിപ്പിച്ച ബ�ോധവത്ക്കരണ
പരിപാടിയില് നിന്ന്
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