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കുട്ടികളുെട
പാലിേയറ്റീവ് െകയർ
സംഗമം

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

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

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
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പാലിയം ഇന്ത്യ
ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
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ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

മസ്തിഷ്ക മരണവും
പുതിയ നിയമവും

മ

സ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്രിമ ജീ
വൻരക്ഷാ ഉപാധികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനെപ്പ
റ്റി നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ കുറെയധികം അവ്യക്തത
യിലായിരുന്നു. കുറേക്കാലം മുൻപ് കേന്ദ്രതലത്തിൽ
ഒരു നിയമം വന്നു. അതനുസരിച്ച്, മസ്തിഷ്ക മരണം
സംഭവിച്ചയാളുടെ ഏതെങ്കിലും അവയവം ദാനം
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് നേരത്തേ എഴുതി വച്ചി
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ; അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധുക്കൾ തയ്യാ
റാകുമെങ്കിൽ, ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി
കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം പ�ോലെയുള്ള കൃത്രിമ മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ നിറുത്താമെന്നും, ഓപ്പറേഷനിൽക്കൂടി ദാനം
ചെയ്യാനുള്ള അവയവം എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ
കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം ഉൾപ്പടെയുളള ഉപാധികൾ
നിർത്തിവച്ച് ഹൃദയം നിലയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്നാ
യിരുന്നു ആ നിയമം.
അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമക്കുരുക്ക് നിലവിൽ

ഒരാൾ ബ�ോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു
എന്നുവച്ച് മസ്തിഷ്ക മരണമാവുന്നില്ല.
തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ, ഹൃദയ
ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കു
ന്ന ഭാഗമ�ൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാഭാഗ
വും പ്രവർത്തിക്കാതായാലേ മസ്തിഷ്ക
മരണമാവുകയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ തിരി
ച്ചറിയാമെന്ന ശാസ്ത്രീയ വശത്തിലേക്ക്
ഇവിടെ പ�ോകുന്നില്ല. പലതരം ടെസ്റ്റു
കൾ നാലു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടവിട്ട്
രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് മസ്തിഷ്ക മരണം
സ്ഥിരീകരിച്ചാല് മാത്രമേ അനന്തര നട
പടികൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
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വന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചയാളിന് അവയവ
ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്രിമ�ോപാധികൾ നിർത്തി
വയ്ക്കാം; എന്നാല് അവയവദാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയമം ഇല്ല.
ഒരു ക്രൂരമായ തമാശ.
മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നാലെന്താണെന്നത് ഒന്നുകൂടി
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരാൾ ബ�ോധമില്ലാതെ കിട
ക്കുന്നു എന്നുവച്ച് മസ്തിഷ്ക മരണമാവുന്നില്ല. തലച്ചോ
റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന
ത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമ�ൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ
ഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കാതായാലേ മസ്തിഷ്ക മരണമാവു
കയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന ശാസ്ത്രീയ
വശത്തിലേക്ക് ഇവിടെ പ�ോകുന്നില്ല. പലതരം ടെ
സ്റ്റുകൾ നാലു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടവിട്ട് രണ്ടു പ്രാവ
ശ്യം ചെയ്ത് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചാല് മാത്രമേ
അനന്തര നടപടികൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാം കഴി
ഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം നിർത്തിവച്ച് കാ
ത്തിരിക്കണം - വീണ്ടും ശ്വാസമുണ്ടാകുന്നോ എന്നു
ന�ോക്കാൻ. വീണ്ടും ശ്വാസം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ
മസ്തിഷ്ക മരണമില്ല എന്ന് അനുമാനിക്കും.
നിയമത്തിലെ അവ്യക്തതയ്ക്ക് അവസാനം ഇപ്പോൾ
ഒരു പരിഹാരമാകുന്നു. കേരളം സംസ്ഥാനതല
ത്തിൽ അതിന് നിയമം ക�ൊണ്ടുവന്നിരിക്കയാണ്.
അവയവദാതാവല്ലെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക മരണം ഉറപ്പായി
ക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന
താണ് ഈ നിയമം.
തല്ക്കാലം ഇതിന് കേരളത്തിലാണ് സാധുതയെ
ങ്കിലും ഇങ്ങനെയ�ൊരു നിയമം ഒരു സംസ്ഥാനത്തു
നിലവില് വന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ കീഴ്വഴ
ക്കം പാലിക്കുക എന്നതാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. ഇക്കാ
ര്യത്തിലും അങ്ങനെ വന്നാല് കേരളം ഇവിടെയും
ഒരു മാതൃക കാട്ടിയെന്ന് അഭിമാനിക്കാം

.

ര�ോഗികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം

ര�ോഗം മാറുന്നതും
ര�ോഗി
സുഖപ്പെടുന്നതും
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ഫെ

ബ്രുവരി 11 ര�ോഗികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര
ദിനമായിരുന്നു (വേൾഡ് ഡേ ഓഫ് ദ
സിക്). ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി
ക്കാനും ക്ലേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി പ�ോപ്പ് ജ�ോൺ
പ�ോൾ രണ്ടാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ ദിനം. 1993
മുതലാണ് ഈ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒന്നു ശ്ര
ദ്ധിക്കണം – ര�ോഗങ്ങളുടെ ദിനമല്ല; ര�ോഗികളുടെ.
ആശുപത്രിയിൽ പ�ോയാൽ ര�ോഗങ്ങളാണ് ചികി
ത്സിക്കപ്പെടുന്നത്. ര�ോഗമെന്തെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കുക;
അതിനെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇതാണ്
എം.ബി.ബി.എസ് പഠിക്കുന്ന ഓര�ോ ഡ�ോക്ടറുടെയും
പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ര�ോഗി അനുഭവി
ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ോ; അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ പരി
ഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്നത�ോ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നേയില്ല
എന്നുപറയാം.
ഈ വർഷത്തെ ര�ോഗികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിന
ത്തില് പ�ോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് നൽകിയ സന്ദേശ
ത്തിൽ വലിയ ഒരു കാതലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു,
'ര�ോഗസംബന്ധമായ ദുരിതങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാ
ലാവാം. മാറാര�ോഗങ്ങൾ, ദീർഘകാലം നീണ്ടു നി
ല്ക്കുന്ന ര�ോഗങ്ങൾ, മാനസിക ര�ോഗങ്ങൾ, പുനരധി
വാസമ�ോ പാലിയേറ്റീവ് കെയറ�ോ ആവശ്യമാകുന്ന
ര�ോഗങ്ങൾ, പലതരം ശാരീരിക പരിമിതികൾ, കു
ട്ടികളുടെ ര�ോഗങ്ങൾ, വൃദ്ധരുടെ ര�ോഗങ്ങൾ ഒക്കെ.
ഇവയെ നേരിടുന്നതിൽ പലപ്പോഴും വൈദ്യശാസ്ത്രം
യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനു പകരം വ്യ
ക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചികിത്സയാണു വേണ്ടത്.
ര�ോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രം പ�ോരാ; സ്നേ
ഹത്തോടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയുമുണ്ടാവണം. ര�ോഗം
മാറിയാൽ മാത്രം പ�ോരാ; ര�ോഗിക്കു സൗഖ്യമു
ണ്ടാവണം. ര�ോഗം മാറുന്നതും ര�ോഗി സുഖപ്പെടുന്നതും

തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.'
ഭാരതത്തിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മാർപ്പാപ്പ
യുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തി ഒന്നു പരിശ�ോധിച്ചു
ന�ോക്കൂ. ഭാരതത്തിലെ 98% ആളുകൾക്കും വേദന
ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാൻസർ മൂലം കഠിനവേദ
നയനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നര ദശലക്ഷം മനുഷ്യരും അതി
ലെത്രയ�ോ മടങ്ങ് മറ്റ് അസുഖമുള്ളവരും വേദന
തിന്നു കഴിയുകയാണ്. ഈ വേദന കണ്ട് ജീവി
ക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ
ല്ലാം. അതു മാത്രമല്ല, മരണത്തോടടുത്ത ര�ോഗിക്ക്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകുന്നതിനു പകരം കൃത്രിമ
ജീവന�ോപാധികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മരണം
വലിച്ചുനീട്ടപ്പെടുകയും ഇന്റൻസീവ് കെയർ തടവ
റയിൽ ഏകാകിയായി നരകയാതനയനുഭവിച്ച് മരി
ക്കാൻ ര�ോഗി വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെയുമുണ്ട് നാം കാണാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടി
ല്ലെന്നു നടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്രൂരമായ ദുരവസ്ഥ. ഒര�ൊറ്റ
വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ചരക്കോടി ജനങ്ങ
ളാണ് ചികിത്സാച്ചെലവുമൂലം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ
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പ�ോകുന്നത്. എന്നു വച്ചാൽ ഭാരതത്തിലെ ജനസം
ഖ്യയുടെ 4.2%.
ഇത്രയും മനസ്സിൽ വച്ച് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ
ഒന്നു കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്കൊ
ക്കെ ര�ോഗത്തിനു ചികിത്സ കിട്ടുന്നുണ്ട് . പക്ഷേ
ര�ോഗം മാറാത്ത അവസ്ഥയിൽ, അവർക്ക് കഠി
നമായ പീഡനം ഏൽക്കുന്നു. 'ഞാൻ കുടുംബത്തെ
നശിപ്പിച്ചല്ലോ; ദൈവമെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ' എന്നീ
ത�ോന്നലുകള�ോടെ ര�ോഗി ല�ോകത്തോടു വിടപറയേ
ണ്ടി വരുന്നു.
മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു, 'ര�ോഗാതുരതമൂലം ര�ോഗിക്ക് ശാ
രീരികപീഡ മാത്രമല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്;
ബൗദ്ധികമായും വൈകാരികവും ആത്മീയമായു
മുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് അവർക്കു നഷ്ടപ്പെ
ടുന്നത്. അവർക്ക് മരുന്നുകൾ മാത്രം പ�ോരാ; വിദഗ്ദ്ധ
ശുശ്രൂഷയും ശ്രദ്ധയും കിട്ടണം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
സ്നേഹം കിട്ടണം. മാത്രമല്ല; ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ള
ഓര�ോ ര�ോഗിയുടേയും കൂടെ കുടുംബമുണ്ടെന്നോർ
ക്കണം. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. അവർ
ക്കും വേണം ശുശ്രൂഷയും ആശ്വാസവും.'
മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ ആഹ്വാനത്തോട് ചേർത്തു വാ
യിക്കേണ്ട ഒരു രേഖയുണ്ട്- 2018ലെ വത്തിക്കാൻ
പ്രഖ്യാപനം. വത്തിക്കാനിലെ പ�ോണ്ടിഫിക്കല്
അക്കാഡമി ഫ�ോര് ലൈഫ് ആഗ�ോള വിദഗ്ദ്ധരെ
ഒന്നിച്ചുക�ൊണ്ടുവന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയും, അതിന്റെ ദൗർലഭ്യത്തെപ്പ
റ്റിയും, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയെപ്പ
റ്റിയും ചർച്ച നടത്തി. തൽഫലമായി സ്വീകരിക്ക
പ്പെട്ട വത്തിക്കാന് ഡിക്ലറേഷന് ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ
ക്ക് പല മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാന് സാധിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യമായത് ഓര�ോ ആശുപത്രിയിലും
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉണ്ടാവണം. വില കുറഞ്ഞ
ഓറൽ മ�ോർഫിൻ ഉൾപ്പടെ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘ
ടനയുടെ അവശ്യമരുന്നു പട്ടികയിലുള്ള മരുന്നുകൾ

എല്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പഠി
ക്കണം എന്നത് വത്തിക്കാൻ പ്രഖ്യാപ
നത്തിൽ ആശുപത്രികള�ോട് പ്രധാനമാ
യും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാ
ണ്. എല്ലാ ര�ോഗ ചികിത്സയിലും എങ്ങ
നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടു
ത്താമെന്ന് വ്യക്തതയുണ്ടാക്കണം. മൂർ
ദ്ധന്യാവസ്ഥയിലുള്ള ര�ോഗങ്ങളിലും ജീ
വിതാന്ത്യത്തോടുള്ള അവസ്ഥയിലും
ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പുവരുത്താ
നുള്ള കരുതൽ നടപടികളെടുക്കണം.
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വളരെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണിത്; ഇനി
യും എത്രയ�ോ ദൂരം മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകാനു
ണ്ട്. പ�ോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ ആഹ്വാനം
ചെവിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭാരതത്തിലുള്ള മു
ന്നൂറിലേറെ കാത്തലിക് ആശുപത്രികളി
ലും എത്രയ�ോ ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം
കിട്ടും! ഇവയിൽ പലതും ര�ോഗചികിത്സ
യ്ക്ക് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ലഭ്യതയുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നതു ക�ൊണ്ട് ഇതി
ന്റെ പ്രസക്തി വലുതാണ്.
ഇവിടെയ�ൊക്കെ ലഭ്യമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകുന്നത് ഓര�ോ ആശുപത്രിയു
ടേയും ധാർമ്മികവും നൈതികവുമായ കടമയാണെ
ന്ന് ഓർക്കണം.
എല്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നത് വത്തി
ക്കാൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആശുപത്രികള�ോട് പ്രധാ
നമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ
ര�ോഗ ചികിത്സയിലും എങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വ്യക്തതയുണ്ടാക്കണം.
മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലുള്ള ര�ോഗങ്ങളിലും ജീവിതാന്ത്യ
ത്തോടുള്ള അവസ്ഥയിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു
റപ്പുവരുത്താനുള്ള കരുതൽ നടപടികളെടുക്കണം.
ഇതേത്തുടർന്ന് ഭാരതത്തിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളെ
ങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാത്തലിക് ഹെൽത്ത് അസ�ോ
സിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (CHAI) പാലിയം
ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് 2018ൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭ
ത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാത്ത
ലിക് ആശുപത്രികളിൽ 43 ഡ�ോക്ടർമാർ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
മറ്റ് 25 ഡ�ോക്ടർമാരുടെ പരിശീലനം നടന്നുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു.ഇവർക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ അദ്ധ്യാപന
ത്തിലൂടെ തിയറിയും പിന്നെ ഹൈദരാബാദിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പത്തു ദിവസത്തെ
പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനവുമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്.
വളരെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണിത്; ഇനിയും എത്രയ�ോ
ദൂരം മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകാനുണ്ട് . പ�ോപ്പ് ഫ്രാൻസി
സിന്റെ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭാരത
ത്തിലുള്ള മുന്നൂറിലേറെ കാത്തലിക് ആശുപത്രിക
ളിലും എത്രയ�ോ ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും!
ഇവയിൽ പലതും ര�ോഗചികിത്സയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ചു
മാത്രം ലഭ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നതു ക�ൊണ്ട്
ഇതിന്റെ പ്രസക്തി വലുതാണ്.
പ�ോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ
ആര�ോഗ്യരംഗത്തോടു മുഴുവന�ോടും ഉള്ളതാണ്;
നമ്മൾ ഓര�ോരുത്തര�ോടും ഉള്ളതാണ്

.

ല�ോക അർബുദ ദിനം 

വരുതിയിലാക്കാം
കാന്സറിനെ
ഡ�ോ. എസ് ഗ�ോപിനാഥന് നായര്

എ

ല്ലാ വര്ഷവും ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി
യാണ് ല�ോക അർബുദ ദിനമായി (വേള്ഡ്
കാന്സര് ഡേ) ആചരിക്കുന്നത്. പലയിടത്തും കലാ
പരിപാടികളും സെമിനാറുകളും ബ�ോധവൽക്കരണ
ക്യാമ്പുകളും നടന്നു. കാൻസർ അഥവാ അര്ബുദം
എന്ന ല�ോക വിപത്തിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാനും,
കഴിയുന്നിടത്തോളം ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടുപിടി
ക്കാനും, കണ്ടുപിടിച്ചാലുടൻ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാ
ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനും
അതിനെപ്പറ്റി സമൂഹത്തിനെ ബ�ോധവൽക്കരിക്കാ
നുമാണ് ഈ ദിനം ല�ോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നത്.
അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ
ഏതു ഭാഗത്തും ക�ോശങ്ങൾ വളരുന്നതിനെയാണ്
നമ്മൾ കാൻസർ എന്ന പേരുക�ൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കു
ന്നത്. ല�ോകത്ത് മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാ
മത്തെ കാരണം കാൻസറാണ്.
നൂറില്പ്പരം കാൻസർ ര�ോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കു
പ്രകാരം ല�ോകത്ത് ഓര�ോ മിനിട്ടിലും പതിനേഴ്
ആളുകൾ കാൻസർ ര�ോഗംമൂലം മരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ
യില് കാൻസർ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്ഷാവ
ര്ഷം കൂടുന്നതായി "ലാൻസെറ്റ് ഓങ്കള�ോജി" എന്ന
ജേര്ണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെപ്പറ്റി ല�ോകപ്ര
ശസ്ത കാൻസർ വിദഗ്ദ്ധനും എന്റെ ഗുരുനാഥനുമായ
ഡ�ോ.എം.വി.പിള്ള ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്
ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചപ്പോൾ
പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിലെ കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസക�ോശങ്ങളിലും, സ്ത
നത്തിലും, ഗർഭാശയഗളത്തിലും, കഴുത്തിലും, തല
ച്ചോറിലും പിന്നെ കുടലിലും ആണെന്ന് പഠനറി

പ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ഓര�ോ വര്ഷവും കാൻസർ ബാധിക്കുന്നവരു
ടെയും അതു കാരണം മരിക്കുന്നവരുടെയും സംഖ്യ
കുറയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അന്താ
രാഷ്ട്ര കാൻസർ നിയന്ത്രണ സംഘടന (Union
for International Cancer Control, UICC) ഫെ
ബ്രുവരി നാല് ല�ോക കാന്സര് ദിനമായി ആചരി
ക്കാൻ ആഹ്വാനം നടത്തിയത്. UICC യുടെ നേ
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തൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാൻസർ ദിനം ആചരി
ച്ചത് 2000-ലാണ്. ആ വർഷം കാൻസർ പിടി
പെട്ടത് 127 ദശലക്ഷം ആളുകള്ക്കാണ്. അതിൽ
ഏകദേശം ഏഴ് ദശലക്ഷം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു
എന്നാണ് കണക്ക്.
കാൻസർ നേരത്തേ കണ്ടു പിടിക്കാനും നിയന്ത്രി
ക്കാനും ചികിത്സ ചെയ്യാനും വേണ്ട രേഖകൾ ല�ോ
കാര�ോഗ്യ സംഘടന പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാൻസറിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ
മാറണം. ആ ര�ോഗികൾ ത�ൊട്ടുകൂടാത്തവരല്ല, തീണ്ടി
ക്കൂടാത്തവരല്ല, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ര�ോഗം പകർത്തു
ന്നവരല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകണം.
കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കും, സാധാരണ ഏതു ര�ോഗം
പിടിപെടുന്ന ആളുകൾക്കുമുള്ളതുപ�ോലെ അവകാ
ശങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കും ഈ ല�ോകത്ത് മാന്യമായി

ജീവിക്കണം. വീട്ടിലും, സമൂഹത്തിലും അവർക്ക്
എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. സർക്കാരും സന്നദ്ധ
സംഘടനകളും ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ
സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് പകരാനാണ്.
2020ലെ കാന്സര് ദിന മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങളുടെ മന
സ്സിൽ തറയ്ക്കട്ടെ. അതെ, ''I AM AND I WILL".
അതുക�ൊണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, നല്ല
വായു ശ്വസിക്കാം, നല്ല വ്യായാമം ചെയ്യാം, പുകയ
ന്മാരെ പുറത്ത് നിർത്താം, പ�ൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാം,
എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാന് ശ്രമിക്കാം, നല്ലവണ്ണം
നടക്കാം, നല്ല വാക്കുകൾ ച�ൊല്ലാം, നന്മ ചെയ്ത്
വാഴാം... ഇതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രീതി. അങ്ങനെ
കാന്സറിനെ നമുക്ക് വരുതിയില് വരുത്താം.
(ലേഖകന് കാരക്കോണം മെഡിക്കല് ക�ോളേജിലെ
ബയ�ോക്കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം മേധാവിയാണ്)

.

സഹയാത്ര
വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സഹയാ
ത്രയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ 150 രൂപ മാത്ര
മാണ്. ഇതിന�ോടകമുണ്ടായ പ്രസിദ്ധീകരണ
ച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണി
ക്കാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടേയും
സഹയാത്രയുടെ സാധാരണ
ക്കാരായ വരിക്കാരുടേയും സാ
ഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ്
വരിസംഖ്യയിൽ വർധനവ്
വ രു ത്താ ത ി രു ന്ന ത് . ഇ ത്
പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് അധിക
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്
വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അത് ലഘൂ
കരിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പ�ോകാ
നാകാത്തതിനാല് സഹയാ
ത്രയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ
വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കു
കയാണ്. ജനുവരി മുതൽ ഒറ്റ
പ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ് വില. ഒരു വർഷത്തേ
ക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ
500 രൂപ നൽകിയാൽ മതി. ഉദാരമനസ്ക
രുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടു മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീ
കരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാനാകൂ.
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നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ എടുത്ത് അയച്ചുതരിക.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോ
റിയല് ആശുപത്രി, ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ, തിരുവന
ന്തപുരം 695009. ബാങ്ക്
വഴിയും പണം അയയ്ക്കാവുന്ന
താണ്. എസ്.ബി.ഐ പട്ടം
(ക�ോഡ് 3355) SB A/c
30086491915. IFSC Code.
SBIN0003355. ഓൺ
ലൈനിൽ പണം അടയ്ക്കാൻ
http://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശി
ക്കുക. സംഭാവനകൾക്ക് 80
G (s) IV പ്രകാരം ആദായ
നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കു
ന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ PAN
നമ്പറും വിലാസവും, പിൻക�ോഡും ഫ�ോൺന
മ്പരും സഹിതം, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക
(10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ വി
വരങ്ങൾക്ക് 9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ
ബന്ധപ്പെടുക.

റിപ്പോര്ട്ട്

അറിയാം,
മനസ്സിലാക്കാം
ഡിമൻഷ്യ ര�ോഗത്തെ
ഡ�ോ. വർഷ വിദ്യാധരൻ

എ

ന്താണ് ഈ ര�ോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത?
ഓർമ്മശക്തിയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള
കഴിവും നഷ്ടമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിമൻഷ്യ.
തലച്ചോറിലെ (മസ്തിഷ്കത്തിലെ) ക�ോശങ്ങൾ അല്പാ
ല്പമായി നശിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്ന ഒരവ
സ്ഥയാണിത്.
സാധാരണ മറവിയും ഡിമൻഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ
സമെന്താണ്?
ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാം
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഇവ
യ�ൊക്കെ സാധാരണയായി എല്ലാവരും മറക്കാറുണ്ട്.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്യാം. പല കാ
ര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാ
ണിത്. വീട്ടിൽ വന്നാൽ മ�ൊബൈൽ, പഴ്സ്, കാറി
ന്റെയ�ോ സ്കൂ
 ട്ടറിന്റെയ�ോ തക്കോൽ ഇവയ�ൊക്കെ
മറക്കുകയും തിരയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാം.
ത�ൊട്ടുമുമ്പേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മറന്നു
പ�ോകുമ്പോൾ, മറന്നു എന്നതു പ�ോലും നമുക്ക് മന
സ്സിലാവാതിരിക്കുക, പിന്നെയും പിന്നെയും അതു
തന്നെ അന്വേഷിക്കുക, മുൻപ് ഒറ്റയ്ക്കു ചെയ്തിരുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്നിവ ഡി
മൻഷ്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ഒരു കാര്യം ആസൂ
ത്രണം ചെയ്യാൻ, ഒന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലേ
ക്ക് നീങ്ങാൻ, സ്ഥലം, വഴി ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ,
സ്ഥിരം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി
ചെയ്യാൻ, ഒക്കെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ശ്ര
ദ്ധിക്കണം.

എല്ലാ ഡിമൻഷ്യയും അൽ
ഷൈമേഴ്സ് ആണ�ോ?
എല്ലാ ഡിമൻഷ്യകളും
അൽഷൈമേഴ്സ് ആവ
ണമെന്നില്ല. ഏറ്റവും സാ
ധാരണയായി കാണുന്ന
ഡിമൻഷ്യയുടെ വകഭേദ
മാണത്. രക്തയ�ോട്ടത്തി
ന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ
മസ്തിഷ്ക്കത്തെ ബാധി
ക്കുമ്പോൾ, പാർക്കിൻ
സൺസ് ര�ോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മറ്റു ചിലപ്പോ
ൾ തൈറ�ോയ്ഡ്, വിറ്റാമിൻ കുറവുകൾ, അണു
ബാധകൾ എന്നിങ്ങനെ മറ്റു പല കാരണങ്ങളുമാകാം.
ചില കാരണങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുമു
ണ്ട്.
ഈ അവസ്ഥയിൽ സംസാരത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ വരാം?
സംഭാഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം,
സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റാതെ വരാം,
വാചകങ്ങൾ പാതി വഴി നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു
എന്നും ഉണ്ടാകാം, ഓർമ്മ കിട്ടാതെ പറഞ്ഞ കാര്യം
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം, സംസാരത്തിൽ തെറ്റായ
വാക്കുകൾ വരാം.
സ്വഭാവ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിമൻഷ്യയിൽ ഉണ്ടാ
കാമ�ോ?
തീർച്ചയായും. ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കാം. സംശയ
ങ്ങൾ, ദേഷ്യം, വാശി, വഴക്ക്, കരച്ചിൽ, വസ്തുക്കൾ
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ആര�ോ ക�ൊണ്ടുപ�ോയെന്ന പേടി, ഉചിതമായ തീ
രുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പ്രയാസം, ദൈനംദിന കാര്യ
ങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുക, ആകു
ലതകൾ, ഒഴിഞ്ഞുമാറി ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കൽ തുട
ങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ചികിത്സ സാദ്ധ്യമാണ�ോ? കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ബന്ധുക്കളും
എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം?
പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കുക എന്നതിനെക്കാളും നിയ
ന്ത്രിച്ചു ക�ൊണ്ടു പ�ോകുക എന്നതിനാണ് നാം പ്രാ
ധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടാ
നുള്ള മരുന്നുകൾ, സ്വഭാവ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള
മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ ര�ോഗത്തെ മയപ്പെടുത്താൻ
സഹായിക്കും. കൃത്യമായ പരിചരണം, ര�ോഗിയെയും
ര�ോഗത്തെയും മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പരിചരണം
എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾക്കും
പരിചരിക്കുന്നവർക്കും വളരെ പ്രയാസവും പ്രതിസ
ന്ധിയും നിരവധി ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവി
ക്കേണ്ടി വരും. കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കൈകാര്യം ചെ
യ്യാനാവാത്ത ധർമ്മസങ്കടങ്ങളും വന്നു ഭവിച്ചേക്കാം.
മന�ോധൈര്യത്തോടെ അവ നേരിടേണ്ടി വരും. പരി
ചിതമായ സ്ഥലങ്ങളും സാധനങ്ങളും ആളുകളും ചുറ്റു
മുള്ളത് സഹായകമാവും. കഴിയുന്നതും ദിനചര്യയു
ണ്ടായാൽ നന്ന്. അനുബന്ധ ശാരീരിക ര�ോഗങ്ങൾ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡിമൻഷ്യയുടെ കൂടെ
ത്തന്നെ ഡെലിറിയം എന്ന, പെട്ടെന്ന് സ്ഥലകാല
ബ�ോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഭ്രാന്തിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക്
പ�ോകുന്ന സ്ഥിതിയും വരാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രക്ത
ത്തിലെ ഷുഗർ, സ�ോഡിയം വ്യത്യാസം, മൂത്രസംബ
ന്ധമായ ര�ോഗങ്ങൾ, അണുബാധകൾ എന്നിവ സം
ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം.

.

(ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ സൈ
ക്യാട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്
ലേഖിക)

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

റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് 2020 ജൂൺ 1, സെപ്റ്റംബർ
7, നവംബര് 2 എന്നീ തീയതികളിൽ ആരം
ഭിക്കും. പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എ
ച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹ
മ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈ
റ്റ് 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

നെല്ലിക്കാട് മദർ
തെരേസ ക�ോളേജിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനവും സാ
ന്ത്വന പരിചരണ ബ�ോ
ധവത്ക്കരണവും ഫെ
ബ്രുവരി ഒന്നിന് നടന്നു.
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സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനമായ ജനുവരി 15 ന് കൂറ്റനാട് വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില് പ്രതീക്ഷ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയര് ക്ലിനിക്കിന്റെ പുരസ്കാരം പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റി
ബിന�ോദ് ഹരിഹരനാണ് അവാര്ഡ് സ്വീകരിച്ചത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, പ്രതീ
ക്ഷയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂറ്റനാട്ടിലെ എല്ലാ കിടപ്പു ര�ോഗികളെയും വീടുകളില് പ�ോയി പരിചരിക്കുന്ന
‘മാനവീയം 2020' പരിപാടിയില് നൂറു വിദ്യാര്ത്ഥികളുള്പ്പടെ 500 വ�ോളന്റിയര്മാര് പങ്കെടുത്തു. ജനപ്രതി
നിധികൾ, അധ്യാപകർ, വ്യാപാരികൾ, സംഘടനകൾ, ഡ�ോക്ടർമാർ, നിയമപാലകർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തി
ന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവര് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഗൃഹപരിചരണത്തില് പങ്കെടുത്തും, വാഹ
നങ്ങള് നല്കിയും, വ�ോളന്റിയര്മാര്ക്കു വേണ്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയും കൂറ്റനാടുള്ള സുമനസ്സുകള് ഈ
യജ്ഞത്തില് പങ്കാളികളായി.
ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഫൗണ്ടേഷന്റെ 2020-ലെ
സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തെ മികച്ച സം
ഘടനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം പാലിയം ഇന്ത്യ
യ്ക്കു ലഭിച്ചു. ജനുവരി 23ന് ക�ൊച്ചി
യില് നടന്ന ചടങ്ങില് കെ. ചിറ്റിലപ്പി
ള്ളി ഫൗണ്ടേഷന് ചെയര്മാന് ക�ൊ
ച്ചൗസേഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി, അവാര്ഡ്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചെയര്മാന് ഡ�ോ.
എം.ആര്. രാജഗ�ോപാലിനു നല്കി.
സാമൂഹ്യ സേവനത്തില് വ്യക്തിപ
രമായ അവാര്ഡ് സായിഗ്രാം സ്ഥാപ
കനായ ആനന്ദകുമാറിനു ലഭിച്ചു.

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കവ
രത്തിയിലെ തണല് പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് ക്ലിനിക്കിന്റെ സ്ഥാപകനായ
അബ്ദുല് ഹമീദ് (മൗലാന) ദേശീയ ബന
വലന്സ് അവാര്ഡിന് അര്ഹനായി.
റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് നടന്ന ചടങ്ങില്
ലക്ഷദ്വീപ്ഗവര്ണര് അവാര്ഡ്മൗലാ
നയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചു.
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കരുതല് 2020
വി വിധ

ശാരീരികവൈകല്യങ്ങള് ക�ൊണ്ട്
സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാന് ബുദ്ധിമു
ട്ടുന്ന എട്ട് ലക്ഷം ആളുകള് കേരളത്തിലുണ്ട്
എന്നാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങ
നെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അവരുടെ പുന
രധിവാസത്തിനും വേണ്ടി ക�ോഴിക്കോടിന്റെയും
വയനാടിന്റെയും അതിര്ത്തിയിലുള്ള കൂടരഞ്ഞി
യിലെ നല്ല മനസ്സുള്ള കുറെ ആളുകള് ഒത്തുചേ
ര്ന്നു. കൂടരഞ്ഞി സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന് ഹയര്
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില് വച്ച് ഫെബ്രുവരി നാലിന്
"കരുതല് 2020" എന്ന പേരില് സംഘടിപ്പിച്ച
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഏകദിന ത�ൊഴില് ശി
ല്പശാലയില് തുണിസഞ്ചി, കുട, പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃദ പേന തുടങ്ങിയവയുടെ നിര്മ്മാണം പരിശീലിപ്പിച്ചു. മുപ്പത�ോളം പേര് പരിപാടിയില് പങ്കെ
ടുത്തു. സ്വന്തമായി ഒരു വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനും സമൂഹത്തില് തങ്ങള്ക്കും
ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്താനും ഇതു പ�ോലുള്ള സംരംഭങ്ങള് സഹായക
മാകും. ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ ജ�ോസ് പുളിമൂട്ടിലിനും സംഘത്തിനും നന്ദി. (തയ്യാ
റാക്കിയത്: കെ. രാധാകൃഷ്ണമേന�ോന്, ഐ.എ.പി.സി)

പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോയുടെ (ECHO) സ്ഥാപകനായ ഡ�ോ. സഞ്ജീവ് അറ�ോറയും സഹപ്രവര്ത്തകരും 2020
ജനുവരിയില് പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്ക് ഇന്റര്നെറ്റ് മുഖേന
വിജ്ഞാനം പകരാനായി ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രൊജക്റ്റ്എക്കോ. 148 രാജ്യങ്ങളില് ഇപ്പോള്
ഇതുപയ�ോഗിച്ച് ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്ക് ശിക്ഷണം നല്കി വരുന്നു. എക്കോയുടെ സഹായത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ
ആര�ോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും ര�ോഗീപരിചാരകര്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്കുമായി പതിവായി ഓണ്ലൈന് ക�ോഴ്സുകള്
നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡ�ോ സഞ്ജീവ് അറ�ോറയ�ോട�ൊപ്പം പ്രൊജക്റ്റ്എക്കോ ഇന്ത്യയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഡ�ോ.
സുനില് ആനന്ദും പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ഫൗണ്ടേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോ. രാജ�്മോഹന് പാണ്ടയും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃഹസന്ദര്ശന പരിപാടിയില് പങ്കു ചേര്ന്നു. ചിത്രത്തില് എക്കോ ടീം പാലിയം
ഇന്ത്യ ടീമിന�ോട�ൊപ്പം.
12 klbm{X am¿®v 2020

ഉണര്വ്വ്

പുതുവർഷത്തിലെ
ഉണർവ്വ്
ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് അസഹനീയമായ ദുഃഖത്തില് മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരും
കുറ്റബ�ോധമ�ോ വിഷാദമ�ോ ഒറ്റപ്പെടല�ോ മറ്റു ജീവിത ഭാരങ്ങള�ോ താങ്ങാനാവാതെ
വിഷമിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉണര്വ്വ്.
എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം ഈ സഹയാത്രികര് ഒത്തുകൂടുന്നു.

ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

'ഒ

രു ചെറിയ കാലയളവിൽപ്പോലും മറുനാട്ടിൽ
കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ
നാടിന്റെ നന്മയും, സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹിമയും
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ,' പുതുവർഷത്തിലെ
ആദ്യത്തെ ഉണർവ്വ് സംഗമത്തിൽ ഒരു ഉണർവ്വം
ഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽത്തട്ടിയ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ
കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ച്
അഭിമാനം ത�ോന്നി.
ജനുവരിയിലെ നാലാം ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഉണർ
വ്വ് സംഗമത്തിനായി പട്ടം മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക പഠന
കേന്ദ്രത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തു കൂടിയത്. തീർത്തും
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിപാ
ടിയിൽ മുഴുകേണ്ടി വന്നതിനാലാകാം, അംഗങ്ങളുടെ
എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. മാസത്തില�ൊ
രിക്കൽ മാത്രമുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ
മുന്നോട്ടു പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്.
ജയയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോടെ ആരംഭിച്ച
ഉണർവ്വിലേയ്ക്ക് കല ഏവരേയും സഹർഷം സ്വാഗതം
ചെയ്തു. ജ�ോലിക്കെത്തിയാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ദിവ
സവേതനം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഉണർവ്വിനെത്തിയ രഞ്ജി

നിയുടെ നല്ല മനസ്സിനെ നമിച്ചു ക�ൊണ്ട്, അംഗങ്ങൾ
അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ഉണർവ്വിലെ സ്ഥി
രാംഗമായ ഗിരിജ, തന്റെ മകൻ ജിത്തു ഫാർമസി
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതി
ന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ചത് ലഡ്ഡു വിതരണത്തിലൂടെ
യായിരുന്നു. ആ സൗഭാഗ്യ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം
വഹിക്കാൻ ജിത്തുവും എത്തിയിരുന്നു. ഉണർവ്വംഗ
ങ്ങൾ ആ മിടുക്കനെ അഭിനന്ദിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതി, ലക്ഷ്യം കാ
ണുന്നുവെന്നതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്, ജിത്തുവിന്റെ ജീ
വിതവിജയം.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൈത്താങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ
കുട്ടികൾ കുടുംബത്തിന്റെ തണലായി മാറുന്നുവെ
ന്നതിൽ സംതൃപ്തിയ�ോട�ൊപ്പം ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിനും
വക നൽകുന്നു.
ബേബിച്ചേട്ടൻ, ജയ, ഗീത എന്നിവർ ശ്രുതിമധുരമായ
ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഉണർവ്വിന് ഉന്മേഷമേകി.
പരസ്പരം സ്നേഹാശംസകൾ നേർന്ന്, അടുത്ത
ഉണർവ്വിനെത്തിച്ചേരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ,
വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ഈ ഒത്തുചേരൽ അവസാ
നിച്ചു

.
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ഏകാന്തത 

ഒാണ്ലി മീ...
ഡ�ോ. സതീഷ് കുമാര് വയനാട്

ഫേ

സ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസുകൾക്ക് 'ഓൺലി മി'
എന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടി വെച്ചവരെ
സമ്മതിക്കണം. അത്രയ്ക്കും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ
മിടുക്കരാണ് അവർ!
അവനവന�ോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ
മറ്റാര�ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം? അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം
എന്നതു തന്നെ അവനവന�ോടുള്ള നിരന്തര സംസാ
രമല്ലേ?
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുമ്പോളല്ലേ
ഉള്ളിൽ വർത്തമാനത്തിന്റെ സുനാമിത്തിരകൾ അല
റിമറിയുക പതിവ്.
എത്ര അനർഗ്ഗളമാണ് അവനവന�ോടുള്ള സംസാരം
എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ...
വിക്കുള്ളവനും മൂകനും പ�ോലും എത്ര ഒതുക്കത്തിലും
ഒഴുക്കോടെയുമാണ് തന്നത്താൻ വർത്തമാനം പറ
യുന്നത്.
കേൾവിക്കാരനും താൻ തന്നെയായതിനാൽ
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സഭാകമ്പങ്ങളില്ല, ആശയങ്ങൾ
ക്കോ വാക്കുകൾക്കോ വേണ്ടി അണുവിടപ�ോലും
തപ്പി നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല.
എത്ര കർശനമായ 'സൈലൻസ്' ബ�ോര്ഡുകളേയും
നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല.
ഒരു കുട്ടിയും സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതി
ടീച്ചർക്ക് ക�ൊടുക്കുന്നില്ല.
ന�ോക്കൂ,
എത്ര നാൾ 'ഓൺലി മി' സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇട്ട്, എത്രവട്ടം
എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിസൂക്ഷ്മം തിരഞ്ഞെടുത്ത
ചില വാക്കുകൾ നാം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നത്!
അവള�ോട്/അവന�ോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറ
ഞ്ഞത് അത് ത�ോന്നിയ മാത്രയിലാണ�ോ?
എത്രനാൾ സ്വയം സംസാരിച്ചു നടന്നതിനുശേഷ
മാണ് വേദനമാത്രം വിളഞ്ഞിരുന്ന ഒട്ടുമേ മധുരിച്ചി
ട്ടില്ലാത്ത ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്നും ‘എനിക്കിനി
വയ്യ’ എന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കടന്നത്.
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ആ ജ�ോലി രാജിവെച്ചത്.
സിനിമയാണ് എന്റെ
വഴി എന്ന് തിരഞ്ഞെടു
ത്തത്.
ത�ൊട്ടുപ�ോകരുത് എന്ന്
ആ വൃ ത്തിക െ ട്ട വ ി ര
ലുകളെ തടഞ്ഞത്.
എനിക്കാരുമില്ല എന്ന്
ആ നെഞ്ചിലേക്ക് കര
ഞ്ഞത്.
ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ
എഴുതിയതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി വരില്ലേ അത്
എഴുതാനിരിക്കും മുൻപ് അവൾ അവള�ോട് തന്നെ
പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾ?
അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങുന്ന
ആ അമ്മ അവൾ മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ
കരഞ്ഞ കരച്ചിലിന�ോളം വരുമ�ോ അവൾ അന്നോളം
അതിന്റെ അച്ഛന�ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്ന
മധുര വാക്കുകൾ?
ന�ോക്കൂ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയ�ോടെ നിങ്ങൾ
കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെയാണ്...
അധികാരത്തിന് വഴങ്ങും മുൻപ്,
പ്രിയനായ കാമുകനുവേണ്ടി കിടപ്പറ വാതിൽ
തുറക്കും മുൻപ്,
നല്ലവനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും
മുൻപ്...
എത്ര സൂക്ഷ്മമായാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം സംസാരിച്ചത്.
പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൽ എന്നതുപ�ോലെതന്നെ പറ
ഞ്ഞാൽ കേൾക്കായ്കയും കൂടുതലല്ലേ അവനവൻ വർ
ത്തമാനത്തിൽ?
ഇനിയില്ല എന്ന് എത്രവട്ടം നിങ്ങള�ോട് തന്നെ ആണ
യിട്ടിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് പണികഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ
ബെവറേജസിലേക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ചത്...
പലവട്ടം അവഗണിച്ച് അപമാനിച്ച സുഹൃത്തിന്റെ
നമ്പർ വീണ്ടും ഡയൽ ചെയ്തത്...

ചൂതു കളിപ്പുരയിലേക്ക് ധൃതിയിൽ കയറിപ്പോയത്...
കൗശലക്കാരനായ അയാൾക്ക് വീണ്ടും പണംകടം
ക�ൊടുത്തത്...
തട്ടു കടയിൽ നിന്ന് ഇന്നും ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് തന്നെ
ഓർഡർ ചെയ്തത്...
അടുത്തയാഴ്ചയും ആ അറുബ�ോറൻ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്
വീണ്ടും വാങ്ങിയത്...
അവനവന�ോടുള്ള സംസാരവും നിലച്ചു പ�ോകുന്ന
ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആല�ോചിച്ചു ന�ോക്കൂ?
ഏകാന്തത എന്ന ലഘുവായ പേര് ചേരുമ�ോ അതിന്?
അവനവന�ോടുള്ള സംസാരം നിൽക്കുന്ന ആ നിമി
ഷത്തെയാണ് നാം മരണം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്
എന്ന് എനിക്കു ത�ോന്നുന്നു...
മിണ്ടാട്ടമില്ല എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാ
രീരികാവസ്ഥയിലും ഒരാൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും പറ
യുന്നുണ്ടാകണം...
അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തോടെയാവണം അവസാ
നത്തെ വാക്കും നിലയ്ക്കുന്നത്...
അപരര�ോടുള്ള സകല സംസാരവും റദ്ദ് ചെയ്ത് അവ
നവന�ോട് മാത്രം സംസാരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതി
നെയല്ലേ ശരിക്കും നാം മൗനം എന്ന് പറയുന്നത്?

പ്രാർത്ഥന എന്നത് അതിന്റെ കുറേക്കൂടി ശുദ്ധിചെയ്ത
അവസ്ഥയാകുന്നു...
പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾ നേടുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്നതാണ്..
'വി ഷാൽ ഓവർകം' എന്ന് നാം നമ്മെ ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തുകയാണ്...
വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ നാം നമ്മെ
പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്...
സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുവാൻ വേണ്ട ചിറ
കുകൾ സ്വയം തുന്നിയുണ്ടാക്കുകയാണ്...
നിങ്ങളെ നിരാശയുടെ പടുകുഴികളിലേക്ക് തള്ളിയി
ടുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്...
ഒന്നും നേരെയാകാൻ പ�ോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്...
ന�ോക്കൂ മുന്നിൽ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ്, ചുറ്റുമുള്ളവർ
സ്നേഹം അഭിനയിക്കുകയാണ്...
ആ ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പുറകിൽ ഒരു കത്തി ഒളി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്..
കാമുകിയുടെ കണ്ണിൽ മറ്റാര�ോട�ോ ഉള്ള ഒരാരാധന
തിരിയിട്ടു വരുന്നുണ്ട്...
ഭർത്താവിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ അപരിചിതമായ ഒരു
സ്ത്രീഗന്ധമുണ്ട്...
നിരന്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തുകയാണ്...
മറ്റുള്ളവരുടെ കുത്സിതങ്ങളേക്കാൾ വിഷവീര്യം കൂടു
തലാണ് അതിന്...
കാരണം,
പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ
ആളാണ്...
ഈ ല�ോകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹി
ക്കുന്ന ഒരാൾ...
നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴി
വുള്ള ഒരാൾ...
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ്,
ത ര ണ ം ചെ യ്യു വ ാ ൻ ഏ റ്റവും ദു ഷ് കരമാ യ വ
അവനവൻ കടമ്പകൾ ആണെന്നതു പ�ോലെ,
ഒരുവനെ നിർണയിക്കുന്നതും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും
പ്രധാനമായും മേൽപ്പറഞ്ഞ അവനവന�ോടുള്ള ആ
മിണ്ടലാണ്...
'ഓൺലി മി' എന്ന് പ്രൈവസി ടാഗ് ചെയ്ത നിരന്തര
മുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ് ഡേറ്റുകൾ.
ആയതു ക�ൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തെന്നാൽ അവ
നവന�ോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പു
ലർത്തുക.
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ ശ്രദ്ധയ�ോടെ
കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മ വെ
ക്കുകയും ചെയ്യുക!

.
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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 പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കിടത്തിച്ചികില്സാ വിഭാഗത്തില്
ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസി
ന്റെ 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,
മണക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695009 Phone: 97467 45504
E-mail: info@palliumindia.org Web: www.palliumindia.org

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

അഭിനവ
തുഗ്ലക്കുമാർ
സ്

 കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം വിക്കിക്ക്
അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമ�ൊന്നുമായിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴും പ്ലാസി യുദ്ധം എന്നു കേട്ടാൽ വിക്കി ഒന്നു
ഞെട്ടിവിറയ്ക്കും, പഴയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മക
ളുമായി. ഒക്കെ മറന്നിട്ടും ഒട്ടും മറക്കാത്ത ഒരു ചരി
ത്രസത്യം ഉണ്ട്. അത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് തല
സ്ഥാനം മാറ്റിയ കഥയാണ്.
ഡൽഹിയിലായിരുന്നത്രേ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തല
സ്ഥാനം. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ, ബ�ോറടിച്ചിട്ടാ
യിരിക്കും നമുക്കിത�ൊന്നു മാറ്റിക്കളയാമെന്നൊരു
ത�ോന്നൽ. പുതിയ ഒരു നഗരം കെട്ടിപ്പടുത്തു ദൗലത്താ
ബാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത്. കൂടും കുടുക്കയുമെടുത്ത് മാറി.
ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അത്ര സുഖം പ�ോര. എന്താ
യിരുന്നോ ആവ�ോ; അത്രയും ചരിത്രമ�ൊക്കെയേ
ഓർമ്മയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അവിടത്തെ വെള്ളം
പിടിച്ചു കാണില്ല. ചില്ലറ ദൂരമ�ൊന്നുമല്ലായെന്ന് ഓർ
ത്തോളണം. ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള സ്ഥല
മാണ് ഈ പുതിയ തലസ്ഥാനം.
ചക്രവർത്തിയല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരി
ക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താ? ഒരു ദിവസം വിളിക്കുന്നു
മന്ത്രിയേയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും പടത്തലവൻമാരെ
യുമ�ൊക്കെ ഒക്കെ. 'എട�ോ... ഇതത്ര പ�ോര. ഡൽഹി
തന്നെയാ നല്ലത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പ�ോകാം' എന്ന്.
ഇതാ കൂടും കുടുക്കയും വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക്.
ഇതിവിടെ പറയാൻ കാര്യമുണ്ട്. വിക്കി പറയുന്ന
എല്ലാ കഥയ്ക്കും കാര്യമുണ്ട്. (ചെവിക്ക് കിഴുക്കു കിട്ടാൻ
സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണിത് എന്ന ഒരു ചിന്ന പ്ര
ശ്നമേ ഉള്ളൂ.)

2018 മധ്യഭാഗം വരെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ആസ്ഥാനം സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്കായിരുന്നു. കി
ഴക്കേക്കോട്ട ബസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും നല്ല ഉന്നമുള്ള
ഒരാൾ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന ദൂരം.
(അല്ല. അതിപ്പോൾ ഒരു കില�ോമീറ്റല്ലേ ഒരു കല്ല്
എത്തുമ�ോ എന്നൊന്നും ച�ോദിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ
വരണ്ട. കേട്ടിട്ടില്ലേ, 'കഥയിൽ ച�ോദ്യമില്ല'.) അങ്ങ
നെയിരിക്കുമ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ തുഗ്ലക്കുമാർ
ക്ക് അത്ര സുഖം പ�ോര. കുറേ ദൂരെ വട്ടപ്പാറ സൗജന്യ
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മായി കിട്ടിയ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറുക. വിക്കിയും കൂട്ടരു
മുണ്ടല്ലോ കെട്ടാനും ചുമക്കാനും. പാലിയം ഇന്ത്യയെ
മുഴുവൻ പല കഷണങ്ങളാക്കി കാർഡ് ബ�ോർഡ് പെ
ട്ടികൾക്കകത്താക്കി ഒട്ടിച്ച് സീൽ വച്ച് (ഒരെണ്ണം വി
ക്കിയുടെ കാലിന്റെ പുറത്തു കൂടെ മറിച്ചിട്ട്) എല്ലാം തൂ
ക്കിയെടുത്ത് വട്ടപ്പാറയിലേയ്ക്കു പ�ോയി. കുറ്റം പറയരു
തല്ലോ. വാടകക്കാശു ലാഭിക്കാം. ആ പണവും കൂടെ
ര�ോഗികൾക്കായി ചെലവഴിക്കാം. നല്ല കാര്യം. ഉദ്ദേ
ശമ�ൊക്കെ വിക്കിക്ക് അന്നു ബ�ോധിച്ചു.
ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണു പ്രശ്നം. ഇത്രയും ദൂരെ
ര�ോഗികൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും? അടുത്ത
പ്രശ്നം, ഹ�ോം വിസിറ്റിനു പ�ോകുന്ന ടീമംഗങ്ങൾ
റ�ോഡിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണു വെറുതെ കളയുന്നത്?
ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു... ഹ�ോം വിസിറ്റിന്റെ
എണ്ണം കുറയുന്നു.
ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുഗ്ലക്കുമാർ സട കുട
ഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇതാ ഭാണ്ഡവും പെറുക്കി
സിറ്റിയിലേയ്ക്ക്. ബാബുച്ചേട്ടന്റെയും ശ്രീലക്ഷ്മിച്ചേച്ചി
യുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കെട്ടിപ്പെ
റുക്കി. ഭാണ്ഡം കെട്ടിയും ചുമന്നും അവശനായ ദേഷ്യ
ത്തിന് ഇത്രയും പറഞ്ഞു പ�ോയതാണ്. തുഗ്ലക്കുമാർ
എന്ന് വിളിച്ചതിന് വലിയ വലിയ ആളുകൾ പിണങ്ങു
കയില്ലായെന്ന് വിക്കി ആശിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും
ചക്രവർത്തിയുമായിട്ടല്ലേ തുലനം ചെയ്തത്?
ഉള്ളതു പറയണമല്ലോ. വിക്കിക്ക് പുതിയ സ്ഥലം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹൈവേയുടെ ത�ൊട്ടരികെ. പഴയ ഒരാശു
പത്രി ആയിരുന്നു ഐഷാ മെമ്മോറിയൽ. ആ കെട്ടി
ടമാണ് ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യ
യായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മുറ്റവും പരി
സരവുമ�ൊക്കെയുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് അല്പാല്പം കൃ
ഷിയ�ൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നടത്താം. വിമാനത്താ
വളത്തിനു ത�ൊട്ടടുത്ത്. നമ്മുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽക്കൂ
ടെയാണ് വിമാനം പറന്നിറങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ പറ
ഞ്ഞതു പ�ോലെ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ... (അല്ലെ
ങ്കിൽ വേണ്ട.) പക്ഷേ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം.
ആല�ോചിക്കുകയായിരുന്നു; ഇവിടെയെങ്ങാനും
വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് ഉറങ്ങി വരുമ്പോൾ,

18 klbm{X am¿®v 2020

അതാ, മുകളിൽ ബ�ോയിംഗ് ബ�ോയിംഗ്.
അല്ലാ; വീണ്ടും വിക്കി കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന�ോക്കു
ന്നു. വെറുതെയല്ല ചെവി ഈ സ്ഥിതിയായത്.
നല്ല സ്ഥലം, നന്നായി വരട്ടെ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം
പറഞ്ഞേക്കാം, തുഗ്ലക്കുമാരേ. 2021ൽ വീണ്ടും അവി
ടുന്നു മാറണം വാ, പെട്ടിയെടുക്ക്, കെട്ടടുക്ക് എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ
മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വിക്കി ലീവ്. ഇപ്പഴേ അപേക്ഷ സമർ
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ല പിന്നെ.
അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഒരു വ്യവസ്ഥ വച്ചേക്കാം; ലീവെ
ടുക്കുകയില്ല. സന്തോഷമായിട്ടു മാറാം. സ്വന്തം സ്ഥ
ലത്തേക്കാണ് പ�ോകുന്നതെങ്കിൽ. പാലിയം ഇന്ത്യ
സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭാണ്ഡം കെട്ടാതെ കഴി
യുന്ന സുദിനം എന്നു വരും? സൃഷ്ടാവിന് അറിയാം.
(അറിയാമായിരിക്കും.)
അദ്ധ്യാത്മ വിദ്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആശുപത്രി
യാണ് വിക്കിയുടെ അദ്ധ്യാത്മ വിദ്യാലയം. അകത്ത
ധികം കയറി വിലസാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല; വല്ലപ്പോഴും
പാലിയേറ്റീവ് കെയർകാരുടെ കൂടെ കേറുന്നതല്ലാതെ.
കേറാൻ ഇഷ്ടമില്ലായെന്ന് ഇതാ തുറന്നു സമ്മതിക്കു
ന്നു. സഹിക്കാനാവില്ല പലപ്പോഴും. ജീവിതങ്ങളെ
കശക്കിയെറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ്
പലപ്പോഴും ത�ോന്നാറുള്ളത്.
ഉള്ളിൽ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല. മുന്നിലെ നടപ്പാത
യിൽക്കൂടെ നടന്നാൽത്തന്നെ കുറേയധികം ജീവിതം
കാണും. ജീവിതവൈശിഷ്ട്യങ്ങളും ജീവിത വൈകല്യ
ങ്ങളും ഒക്കെ.
ഇപ്പോഴിതു പറയാൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസ
ത്തെ അനുഭവമാണ്. നടപ്പാതയിലെ അനുഭവം.
വിക്കി നടന്നു പ�ോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ
കാലിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടുമായി വേച്ചു വേച്ചു നടക്കുന്നു.
ഒരു നീല പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയുടെ പുറത്തു കൂടി ഉള്ളിലെ
നനഞ്ഞു മഞ്ഞയായ വെളുത്തതായിരുന്ന ബാൻഡേജ്
കാണാം. വരുന്ന പഴുപ്പ് പുറത്തായിപ്പോകാതെ വച്ചു
കെട്ടിയിരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം മനസ്സ് ഒന്ന്
ആർദ്രമായി. എവിടെയാണു പ�ോകുന്നത്, ഓട്ടോയിൽ
ക�ൊണ്ടു വിടണ�ോ എന്നു ച�ോദിച്ചാല�ോ? പലപ്പോഴും
ഇത്തരം ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വരും. വിക്കി അടിച്ചമർ
ത്തും; നടന്നു നീങ്ങും. അതാണു പതിവ്. മനസ്സിലെ
ആർദ്രത പ്രവൃത്തിയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ ഭയമായി
രിക്കും എന്നാണ് സ്വയം ഒരു സൈക്കോ അനാലി
സിസ് ചെയ്തിട്ട് വിക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്.
കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായില്ല. അപ്പോ
ഴേയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ നാടകവും അവിടെ അരങ്ങേറു
ന്നു. ഫ�ോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹാഷ്
ബുഷ് ചെറുപ്പക്കാരൻ വൃദ്ധന്റെ പുറത്ത് ചെറുതായ�ൊ
ന്നു തട്ടുന്നു. ഫ�ോണിൽ നിന്നു തലയുയർത്തി അയാൾ

വൃദ്ധന്റെ അഴുക്കു നിറഞ്ഞ ശരീരവും കാലിലെ കെട്ടും
കാണുന്നു. 'വയ്യെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ കേറി
കിടന്നു കൂടെ കെളവാ' എന്ന് ക�ോപത്തോടെ ച�ോ
ദിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ വൃദ്ധന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: 'മാപ്പാ
ക്കണം മക്കളെ. നിനക്ക് ഒരിക്കലും വയസ്സാവാതി
രിക്കട്ടെ.' യുവാവ് ക്ഷമാപണം സ്വീകരിച്ച മട്ടിൽ
മിണ്ടാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. വിക്കി വിക്കിയുടെ
വഴിക്കും. ഒരു മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ വൃദ്ധ
ന്റെ മാപ്പപേക്ഷയും അനുഗ്രഹവും ഒരു ക�ൊടും ശാപ
മായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
എന്താണദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്! എത്ര വേദനിച്ചിട്ടാകണം
ഇങ്ങനെ ഒരു ക�ൊടും ശാപവാക്ക് ആ മനുഷ്യനിൽ
നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. ആ യുവാവിന�ോട് കഠിനമായ
ദേഷ്യത്തോടെ വിക്കി നടന്നു നീങ്ങി.
പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വിക്കിക്കും ത�ോന്നിയില്ലല്ലോ.
എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു? ആ ഹാഷ് ബുഷ് പയ്യ
ന്റെ ക�ോപത്തിന് അവനത്രയേ അറിവുള്ളൂ എന്ന് മന
സ്സുക�ൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്താണ് ചെയ്യാ
നാവുക എന്ന് ആല�ോചിക്കാമായിരുന്നു. 'അമ്മാവാ
വല്ലതും കഴിച്ചതാണ�ോ? എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിത്തര
ട്ടെ?' എന്ന് ച�ോദിക്കാമായിരുന്നു. എന്തെല്ലാം ചെ
യ്യാമായിരുന്നു, വിക്കിയുടെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ�ോക്കറ്റു
വച്ചു പ�ോലും. അതു ചെയ്യാതെ, ജീവിതം കാണാത്ത
ആ പയ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വിക്കിയാര്?

വേണാട്
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുണ്ട്.
പഞ്ചനക്ഷത്രമ�ൊന്നുമല്ല. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള
ആശുപത്രി. വേണാട് ആശുപത്രി, നെടുമങ്ങാട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ദൂരെ.
വേണാട് ആശുപത്രിയിൽ മന�ോഹരമായ ഒരാചാര
മുണ്ട്. മന�ോഹരം എന്ന് പണ്ട് ലാലേട്ടൻ സർക്കാ
സ്റ്റിക്കായി പറഞ്ഞതുപ�ോലെ അല്ല. ഇത് ശരിക്കും
മന�ോഹരമാണ്. അവരുടെ വാർഷിക ദിവസം എല്ലാ
സ്റ്റാഫും ഒരു പിരിവെടുക്കും. വലുതും ചെറുതുമായി
എല്ലാവരും കഴിയുന്നത് നൽകും. ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
കെ.പി. അയ്യപ്പന്റെ വകയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തി
ട്ടാവണം, ഒരു പണക്കിഴി പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക്.
എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത്ത
വണയാണ് ഡ്രൈവർ തസ്തിക പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒന്നു
കൂടെ പ�ോകാൻ വിക്കിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്. ഈ
പൈസ സ്വരൂപിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെയ�ൊക്കെ കണ്ടു.
ആരും ടാറ്റയുടേയ�ോ ബിർലയുടെയ�ോ കുടുംബക്കാരാ
ണെന്ന് ത�ോന്നിയില്ല. വെറും സാധാരണക്കാർ. എല്ലാ
വരും കൂടെചേർന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സാധു
ക്കളായ ര�ോഗികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി തന്നിരിക്കുന്നു.
ഇത്തവണ മധുരപ്പതിനേഴായിരുന്നു ആഘ�ോഷം.
ആശുപത്രിയുടെ പതിനേഴാം ജന്മദിനം. ഡാൻസും പാ
ട്ടുമ�ൊക്കെയായി ഒരു മേളം. ഉഴുന്നുവട കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും
കുശാലായി ഭക്ഷണം കിട്ടി. പ�ോക്കറ്റിലിരുന്ന് സന്തോ
ഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു ചെക്കും, നിറഞ്ഞ വയറും
തുളുമ്പുന്ന മനസ്സും. വേണാട് ആശുപത്രിയിലെ നല്ല
വരായ ജീവനക്കാരേ! പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ജീവന
ക്കാരുടെയും, കൂടെ വിക്കിയുടെയും, നന്ദി
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കത്തുകള്

അനീഷ് തല�ോറയുടെ 'ഭിന്നശേഷി ' എന്ന
കവിതയ്ക്കൊരു മറുപടി
പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ,
സഹയാത്രയുടെ ജനുവരി ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച 'ഭിന്നശേഷി' എന്ന കവിത വായിച്ചു. ഒരു തവ
ണയല്ല, പല തവണ. ഒരു ദിവസമല്ല, പല ദിവസം.
സഹയാത്ര കൈയില് കിട്ടിയ അന്നു മുതൽ എന്നും
ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ കവിത വായിക്കും. അനീ
ഷിന�ോട�ൊപ്പം ഓര�ോ വരികളിലൂടെ സഹയാത്ര
ചെയ്യും.
ഭൂതകാലം മറക്കുക, നാളെയെക്കുറിച്ച് അധികം ചി
ന്തിക്കേണ്ട, ഇന്നു ജീവിക്കുക, ഉള്ള സന്തോഷം
പങ്കിട്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുക (Forget the past, Do
not think about the future, Live in the present)
ഇത�ൊക്കെ പറയാനെത്രയെളുപ്പം. ആപ്തവാക്യങ്ങ
ള�ൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മെ സഹായിക്കും.
പക്ഷെ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ, അതിജീവനത്തി
ന്റേതായ ദിനരാത്രങ്ങൾ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ,
ഉറങ്ങാനാകാതെ, ആരുമറിയാതെ, കേൾക്കാതെ,
തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച നിമിഷങ്ങൾ.
ഒന്നുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇനി ഉണരാതിരി
ക്കാൻ എന്ന് ജഗന്മാതാവിനെ വിളിച്ച് കേണുക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന രാവുകൾ. അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ
അച്ഛനും, കുറച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും, അകലെയി
രുന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന സഹ�ോദരങ്ങളും,
എല്ലാത്തിലുമുപരി പ്രേമമയിയായ സായിമാതാവും,
അല്ലലിന്റെ അലകടലിൽ മുങ്ങിത്താഴാതെ, കൈകാ
ലിട്ടടിച്ച് നീന്തി കര കയറുവാൻ എല്ലാമെല്ലാം തുണ
യായിരുന്നു.
സർക്കാർ സർവീസിലെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള
ഒരു ജ�ോലിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, വീട്ടിലും ഓഫീ
സിലുമായി സദാ കർമ്മനിരതയായിരുന്നതിനാൽ,
ര�ോഗത്തെ മറക്കാൻ, വേദനകളെ മറക്കാൻ എളുപ്പ
മായിരുന്നു. കാരണം അതേക്കുറിച്ചോർക്കാൻ സമയ
മുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതു തന്നെ. വ�ോളന്ററി റിട്ടയർ
മെന്റ് വാങ്ങാൻ 'സഹതാപപ്രിയർ' ഏറെ ഉപദേശി
ച്ചു. പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, പ്രായമായ മാതാ
പിതാക്കളെയും സഹായിക്കേണ്ട കടമയുള്ളപ്പോള്,
ഒരാളുടെ മാത്രം നിസ്സാര ശമ്പളം ക�ൊണ്ട് വഞ്ചി
തുഴയാനാകില്ലായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ,
ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെ, ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടെ,
എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു. പടിപടിയായി
സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി എത്താവുന്നിടം വരെ എത്തി.
സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് മാർച്ചിൽ പത്തു വർ
ഷമാകുന്നു.

മകനെ, ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എന്നെ
കാണുക. ചെവികൾ കേൾക്കില്ലെങ്കിലും രണ്ടു ശ്ര
വണസഹായിയും ശബ്ദം കൂട്ടി വെച്ച് കേൾക്കാവുന്ന
ഒരു ക�ൊച്ചുമ�ൊബൈൽ ഫ�ോണും സ്വന്തമായുള്ള
തിനാൽ, ഈ അമ്മയെ വിളിക്കാനുള്ള, ആവശ്യ
ങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതാ
കുഞ്ഞിന് തരുന്നു. എന്നെങ്കിലും, എപ്പോഴെങ്കിലും
കാണണമെന്നുണ്ട്.
ഭൂമിയിലേക്ക് നാം വന്നതും, ഇവിടുന്ന് മടങ്ങു
ന്നതും ഒറ്റക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ സ്വയം ഒറ്റപ്പെടു
ത്താത്ത പക്ഷം, ഇവിടെ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമുക്ക്
ചുറ്റും സ്നേഹവും, സാന്ത്വനവും പകരാൻ ഒരുപാടു
പേരുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകരി
ക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണ
മാണ്, മാതൃകയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ. ഈ സമീപ
കാലത്താണ് ഞാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച്
അറിയുന്നത്. അറിഞ്ഞപ്പോൾ ത�ോന്നിയത് എന്നേ
അറിയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ്.
പല പ്രകാരത്തിലും, പലപ്പോഴും തളർന്നു പ�ോയ
പ്പോഴ�ൊക്കെ ഉറക്കെ ആത്മഗതം ചെയ്തത്, ഇല്ല, തള
രില്ല, ഞാൻ ജയിക്കും, എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും,
ഞാൻ ജയിച്ചേ തീരൂ, ജഗദീശ്വരൻ എന്നെ ജയിപ്പി
ക്കും എന്നായിരുന്നു. ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ നയിക്കു
മ്പോൾ, നമ്മെ ത�ോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആകില്ല.
കുഞ്ഞേ! ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, തല ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ച്, മുന്നോട്ട്, മുന്നോട്ട് പ�ോകൂ. ഞങ്ങളെല്ലാം
കൂടെയുണ്ട്. ഉറപ്പായും കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നന്മകളും
നേർന്നു ക�ൊണ്ട്, സന്തോഷം കൂടെപ്പിറപ്പായിരിക്ക
ട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു ക�ൊണ്ട്,
	സ്നേഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ,
			
ഒരമ്മ
			
ഉഷാകുമാരി ബി.
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വളരെ ആല�ോചിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും വേണം

ര�ോഗിയുമായി അസുഖ വിവരങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കണമ�ോ
എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് വേണമെന്നും വേണ്ടെന്നുമുള്ള
വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സഹയാത്രയിൽ
വായിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഇതിലേതാണ് എന്റെ അഭി
പ്രായമെന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കില് ഉത്തരം പറി
യാനാകില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് എനിക്ക് തരാനു
ള്ളത്. ര�ോഗിയുടെ സ്വഭാവം, മാനസികനില, സാമൂ
ഹ്യസാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇവ
യെല്ലാം ആശ്രയിച്ചു വേണ്ടേ തീരുമാനമെടുക്കേ
ണ്ടത്. എന്റെ അറിവിലുള്ള ഒന്നു രണ്ട് അനുഭവ
ങ്ങൾ പറയട്ടെ.
എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്കൾ. പക്ഷെ
ചേച്ചിക്കും എനിക്കുമിടയിലുള്ള ഒരാൺതരിയെ
ജനിച്ച ഉടനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാനും ചേച്ചിയും
ജനിച്ചത് വീട്ടിൽ തന്നെ, എന്നാൽ എന്തോ
ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം അമ്മയുടെ രണ്ടാമ
ത്തെ പ്രസവം എറണാകുളത്തെ ഒരാശുപത്രിയിലാ
യിരുന്നു. മാസം തികയും മുമ്പുള്ള പ്രസവം. ഹൃദയ
സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തീവ്രപരിചരണ
ത്തിലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ്.
ഡ�ോക്ടർമാർ റൗണ്ട്സിനു വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മി
ലുള്ള സംസാരങ്ങളും ര�ോഗ ചർച്ചയുമെല്ലാം ഇം
ഗ്ലീഷിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വച്ചാണ് നടന്നിരു
ന്നത്. ഹൈസ്കൂ
 ൾ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്ന അമ്മ
അങ്ങിനെ കാര്യത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സി
ലാക്കിയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കെന്നോ അമ്മ അവര�ോട്
ഒരു സംശയം ച�ോദിച്ചപ്പോഴാണ് അമ്മ എല്ലാം
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നവർക്ക് പിടികിട്ടിയത്.
അത�ോടെ സംസാരം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി.
അമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എല്ലാം മനസ്സിലാ
ക്കിയതു ക�ൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അമ്മയ്ക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ

സാധിച്ചു പ�ോലും.
ഇനി അടുത്തതായി എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരി,
അവരിപ്പോൾ ശ്വാസക�ോശ കാൻസർ ചികിത്സയി
ലാണ്. അസുഖത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
പറയുകയാണ്, 'ഡ�ോക്ടർ യാത�ൊരു മുഖവുരയുമി
ല്ലാതെ അസുഖവിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ത�ോ
ന്നിയില്ല, ആകെ നിർവികാരത.'
'പിന്നെ ത�ോന്നി, നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനും
മറ്റും ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടേനേ.'
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പത
റിപ്പോകും. ചിലപ്പോൾ കടുത്ത നിരാശയിൽ വരെ
എത്താം. അങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ
വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഡ�ോക്ടർമാരും കൗൺസിലേഴ്സും
കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണിത്.
ഒരു തമാശ കൂടി പറഞ്ഞ് നിറുത്താം. വർഷങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തിന് ഓഫീസിൽ വച്ച് പെട്ടെന്ന്
നെഞ്ചുവേദന. ആള�ോ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടൻ, ആകെ
വിയർത്ത് കുളിച്ച് ഹ�ോസ്പിറ്റലിലെത്തി.
പരിശ�ോധനക്ക് ശേഷം ഡ�ോക്ടർ, 'ഇങ്ങിനെ നെ
ഞ്ചിടിച്ചാൽ എന്റെ സ്റ്റെത്ത് പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കുമല്ലോ!'
ഗ്യാസ് പ്രശ്നമായിരുന്നു ആശാന്.
ഇത്തരക്കാര�ോട് ര�ോഗം നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലുള്ള അവ
സ്ഥയ�ോ?
എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭി
പ്രായം എനിക്ക് എന്ത് അസുഖമാണെങ്കിലും അത്
പൂർണ്ണ തീവ്രതയ�ോടെ എന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്ക
ണമെന്നാണ്. എന്ത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് തീ
രുമാനിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരവും എനിക്ക്
തന്നെ ആവണം. ഓര�ോ ഡ�ോക്ടറും ബുദ്ധിപൂർവ്വം
നീങ്ങേണ്ട അവസരം തന്നെ ഇത്. പന്ത് അവരുടെ
ക�ോർട്ടിലാണ് .
ഗംഗ ബി.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ബന്ധുവിന�ോട് ക�ോപം
ത�ോന്നുമ്പോൾ

ര�ോ

ഗിയുടെ ക�ോപത്തിന്റെ കാര്യമല്ല
ഇവിടെ പറയുന്നത്; ശുശ്രൂഷകരുടെ

കാര്യമാണ്.
നാം പലപ്പോഴും ര�ോഗികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട്
അവര�ോട് അനുതപിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കൂടെ
കരയാറു പ�ോലുമുണ്ട്. ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബന്ധുക്കളു
ണ്ടാവില്ല. ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. മക്കള�ൊ
ക്കെ പരിസരത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
മലത്തിലും മൂത്രത്തിലും കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന വൃദ്ധരെ
ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ ഒരു പ്രധാന തത്ത്വം, നാം
ന്യായാധിപന്റെ മേലങ്കിയണിയരുത് എന്നാണ്.
ഈ പറയുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മി
ക്കവാറും നാം ര�ോഗിയുടെ ഭാഗം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടു
ണ്ടാവുളളൂ. നമുക്കും അവർക്കും സമയവും, പരസ്പരം
അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കട
പ്പെട്ടവർ എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ
ഭാഗം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായേനെ.
പലപ്പോഴും അതുണ്ടാവാറില്ല.
അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാകാം.
1. 	മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വൃദ്ധനും മക്കളും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഊഷ്മളമാ
യിരുന്നിരിക്കില്ല. സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത
ക�ൊണ്ടോ മദ്യപാനം ക�ൊണ്ടോ കുട്ടികളെ ക്രൂ
രമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നാമ�ൊക്കെ
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയെല്ലാം അവസാനകാല
ത്ത് പീഡിതരായ മക്കൾ പുണ്യം നിറഞ്ഞവ

രാകണം എന്നു നാം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ വെറുതെ
യാകും. അതു ക�ൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാതിരിക്കു
ന്നത് ശരി എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ, അവരുടെ
ഭാഗത്തും കുറെ ന്യായമ�ൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്ന്
തിരിച്ചറിയുക.
2. 	മാസങ്ങള�ോ വർഷങ്ങള�ോ ശുശ്രൂഷിച്ച് തള
രുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് (care giver burn-out).
അധികം കുടുംബങ്ങളിലും എത്ര കാലമായാലും
ബന്ധുക്കള് ര�ോഗിയെ നന്നായി പരിചരിക്കുന്ന
താണ് നാം കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. എന്നിരി
ക്കിലും, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബന്ധുവിന്റെ സ്വഭാവം
ക�ൊണ്ടോ അവരുടെ സാമ്പത്തികസാമൂഹിക
പരിതസ്ഥിതി ക�ൊണ്ടോ തിരിച്ചും സംഭവിച്ചു
കൂടാ എന്നില്ല.
3. കൂട്ടുകുടുംബം പ�ോലെയല്ലല്ലോ അണുകുടുംബ
ത്തിലെ സ്ഥിതി. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും
നന്നായി ന�ോക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള പുത്രന�ോ
പുത്രിയ�ോ ആണെങ്കിലും പങ്കാളിയുടെ സഹക
രണമില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ
വിഷമമാണ്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങള�ോടുള്ള കട
മയുടെയും പരിതസ്ഥിതിയുടെയും സമ്മർദ്ദം
ക�ൊണ്ട് മുതിർന്നവരെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചെ
ന്നിരിക്കും. മുന്വിധി കൂടാതെ, ബന്ധു നമ്മുടെ
ശുശ്രൂഷ അര്ഹിക്കുന്നയാളാണെന്നു തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാഗം കേട്ടാല് ചിലപ്പോള് സ്ഥി
തിഗതി മെച്ചപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും.

.

ആഗ�ോള കാൻസർ ദിന
ത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം സെന്റ്
മേരീസ് ഹൈയർ സെക്ക
ന്ഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കായി കാൻസർ
ബ�ോധവത്ക്കരണ
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
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മൂത്രട്യൂബിട്ട ര�ോഗികൾക്ക്
അണുബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

മൂത്രട്യൂബിട്ട ര�ോഗികൾ അണുബാധ ഉണ്ടാകാതിരി

ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
• മൂത്ര ട്യൂബിട്ട ര�ോഗികൾ ദിവസവും രണ്ടര/
മൂന്ന് ലിറ്റർ, അതായത് എട്ട്/ഒമ്പത് ഗ്ലാസ്സിൽ
കുറയാതെ വെള്ളം കുടിക്കണം. ഡ�ോക്ടർ മറിച്ച്
നിർദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ.
•	ട്യൂബിട്ട ഭാഗത്തെ ര�ോമങ്ങൾ കത്രിക ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം സ�ോപ്പും വെള്ളവും
ഉപയ�ോഗിച്ച് തുടയിടുക്കുകളും ട്യൂബിട്ട ഭാഗങ്ങളും
രാവിലെയും വൈകിട്ടും മലവിസര്ജ്ജനം കഴി
ഞ്ഞതിനു ശേഷവും നന്നായി കഴുകണം.
• ബാഗിനുള്ളിലെ മൂത്രം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ
കുറവാണെങ്കിൽ പ�ോലും ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെ
ങ്കിൽ ബാഗിനുള്ളിലെ മൂത്രത്തിൽ കെട്ടികിട
ക്കുന്ന അണുക്കൾ തിരിച്ചു മൂത്ര സഞ്ചിയിലെത്തി
അണുബാധയുണ്ടാക്കും.
•	ട്യൂബിന്റെ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഭാഗം ദിവസവും
സ�ോപ്പും വെള്ളവും ഉപയ�ോഗിച്ച് കഴുകിയ ശേഷം
ബറ്റാഡിൻ ഉപയ�ോഗിച്ചു തുടക്കുക.
•	കിടക്കുമ്പോൾ ട്യൂബ് വലിഞ്ഞു പ�ോകാതിരി
ക്കാൻ ബാഗ്മുട്ടിനു മുകളില്, കട്ടിലിന്റെ വശത്ത്
കെട്ടിത്തൂക്കിയിടേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്
വലിഞ്ഞു രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയു
ണ്ട്.
• വയറ്റിൽ നിന്ന് പ�ോകുമ്പോൾ മലം ഒരിക്കലും ട്യൂ
ബിട്ട ഭാഗത്തോ ട്യൂബില�ോ ആകാതെ പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധിക്കണം.
• പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിയ

ശേഷം വൃത്തിയായിട്ടു കഴുകി ത�ൊലി യഥാസ്ഥാ
നത്തേക്ക് വലിച്ചിടണം.
•	ട്യൂബ് മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മാറ്റേണ്ട
താണ്. ട്യൂബ് ലീക്കാവുകയ�ോ ബ്ലോക്കാവുകയ�ോ
ചെയ്താൽ വിവരം അടുത്തുള്ള ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്ത
കരെ അറിയിക്കണം.
• മൂത്രത്തിന്റെ ബാഗ് നിലത്തിടുകയ�ോ ബക്കറ്റില�ോ
പാത്രത്തില�ോ ഇട്ട് വെയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്യാതെ അര
യ്ക്കു താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ കട്ടിലിന്റെ വശത്ത്
കെട്ടിത്തൂക്കിയിടണം. ഒരു കാരണവശാലും അര
യ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയരരുത്.
• മൂത്രം ശേഖരിക്കുന്ന ബാഗ് ട്യൂബിൽ നിന്ന്
ഊരാൻ പാടില്ല. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ യ�ോ
ജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ വൃ
ത്തിയായി കഴുകി ബറ്റഡീന് ഉപയ�ോഗിച്ചു തുടച്ച
ശേഷം യ�ോജിപ്പിക്കുക.
കുറിപ്പ്: ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി നല്കിയ ശുപാര്ശകളെ
പ്പറ്റി ഡ�ോ അജ്മല് റഹ്മാന് കിളിയമണ്ണില് താഴെ
പറയുന്ന ഉപദേശം നല്കുന്നു.
ട്യൂബിന്റെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഭാഗം ദിവസവും ബറ്റാ
ഡിന് വച്ച് തുടയ്ക്കാന് ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി പറഞ്ഞത്
ശരിയാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല. തീര്ച്ചയായും സ�ോപ്പും
വെള്ളവും ഉപയ�ോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം
എന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.
മൂത്രം ശേഖരിക്കുന്ന ബാഗ്ട്യൂബില് നിന്ന് ഊരേണ്ടി
വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില് തീ
ര്ച്ചയായും വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷമേ യ�ോജി
പ്പിക്കാന് പാടുള്ളൂ.

പാലിയം ഇന്ത്യ പുതിയ സ്ഥലത്ത്
ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പാലിയം

ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എത്തി
ച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ആസ്ഥാനം (ഓഫീസ്, അക്കൗണ്ട്സ്, ട്രെ
യിനിംഗ് സെന്റർ, കിടത്തിച്ചികിത്സാവിഭാഗം
എന്നിവ ഉൾപ്പടെ) നഗരത്തിലേക്കു മാറ്റി. താഴെ
പറയുന്നതാണ് പുതിയ വിലാസം.
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പാലിയം ഇന്ത്യ,
ഐഷ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി,
ഈഞ്ചക്കൽ - ക�ോവളം ഹൈവേ,
പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം 695009
വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക
ഫ�ോണ്: 9746745502

പാലിയം കണ്ണാടി

അഞ്ജു എന്ന
അനുജത്തി
എസ്. ലളിത

നി

ങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം നിങ്ങളെ
ന�ോക്കി കളിയാക്കും. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചി
രിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം നിങ്ങളെ ന�ോക്കി ചിരിക്കും.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് കാ
രണമാകുമ്പോൾ ജീവിതം നിങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും.
മനസ്സിൽ തട്ടിയ�ൊരു ചിന്തയാണ്.
അഞ്ജു...... ചക്രക്കസേരയിൽ ജീവിതം തള്ളിനീ
ക്കുന്ന ഒരനുജത്തി. പയ്യന്നൂർ ഒരു പ്രകൃതി ചികി
ത്സാകേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയെടുത്ത ഒരുകുടുംബ
സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് പരിചയം. നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല.
ശബ്ദപരിചയം മാത്രം. ചക്രക്കസേരയുരുട്ടി നടന്ന്
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ന�ോക്കി
നടത്തുന്ന അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെയ�ൊരു
ബഹുമാനം, ഇഷ്ടം.
അച്ഛനെയ�ോ അമ്മയേയ�ോ കുറിച്ച് അഞ്ജുവിന്
വലിയ അറിവില്ല. അച്ഛന്റെ അനുജനാണ് വളർത്തി
യതും പഠിപ്പിച്ചതും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശാരീരികമായുണ്ടായ
ചെറിയ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ക്കുമിടയിൽ ഹിസ്റ്ററ്റി, സ�ോഷ്യോളജി, മലയാളം,
ജേർണലിസം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാന
ന്തര ബിരുദം നേടി.
പഠിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാ
ഗത്തായി നീരും വേദനയും വന്നിരുന്നു. ധാരാളം
ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ ഉപയ�ോഗം. അതേ തുടർന്ന്
വയറിന് പ്രശ്നം, ശ്വാസം മുട്ടൽ, വിയർപ്പ്. ഇ.സി.
ജി എടുത്ത ശേഷം ഡ�ോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തി.
കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുരികത്തിൽ നീരുവരി
കയും അത് വലുതായി ചുവന്ന നിറമാകുകയും ചെയ്തു.
പല ഡ�ോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചു. ഇടതു കവിൾ
മുഴുവനും നീരുവന്നു. പിന്നീട് ത�ൊലി അടർന്ന്
ച�ോര വരാൻ തുടങ്ങി. അതു കഴിഞ്ഞവിടെ മുഴുവൻ

കറുപ്പായി. അപ്പോഴാണ്
പ്രകൃ ത ി ച ി ക ി ത്സാകേ
ന്ദ്രത്തിനെ കുറിച്ചറിയു
കയും ചികിത്സയെടുത്ത്
അസുഖം ഭേദമാകുകയും
ചെയ്തത്.
തു ട ർ ന്ന് ത ല ശ് ശേ ര ി
ഹ�ോ ള ി ഫാമ ി ല ി
ക�ോളേജിൽ അദ്ധ്യാപി
കയായി ജ�ോലിയിൽ
തുടർന്നു. ഇതിനിടയിൽ
പയ്യന്നൂർ പ്രകൃതിചികി
ത്സാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കാനുള്ള ക്ഷ
ണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ധ്യാപക ജ�ോലിയുപേക്ഷി
ച്ച് അഞ്ജു അവിടെയെത്തി ചേർന്നു. അവിടെ വച്ച്
വീണ്ടും ര�ോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും ചക്രക്കസേരയിലേ
ക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പ്രകൃതിചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സ് കൂടിയായ
ബിന്ദുവാണ് സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതി
നിടയിൽ പ്രസ്തുത ആശുപത്രി പൂട്ടപ്പെടുകയും അഞ്ജു
തികച്ചും ധർമ്മസങ്കടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. തന്റെ
വിവാഹത്തിനു ശേഷവും ബിന്ദു അഞ്ജുവിനെ സഹാ
യിക്കാൻ മുന്നാട്ടു വരികയും തന്റെ ഒറ്റമുറി വാടകവീ
ട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോവുകയും ചെയ്തു. അഞ്ജു
വിനെ ന�ോക്കാനുള്ള സന്മനസ്സല്ലാതെ സ്വന്തമാ
യ�ൊരു വീട�ോ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള വരുമാനമ�ോ ആ
കുട്ടിക്കില്ല. ആ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ ചലനമില്ലായ്മയും
ഇനിയെന്ത് എന്ന ചിന്തയും അഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും
ര�ോഗാതുരയാക്കി.
സങ്കടം പങ്കിടാൻ വിളിച്ച ഒരു കേൾവിക്കാരി മാ
ത്രമായി ചുരുങ്ങാൻ എന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല. ഇട
ക്കാലാശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട്
സുഹൃത്തുക്കളും ഇത്തിരി സാമ്പത്തിക സഹായം
നൽകി. അത�ൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലാത്ത
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തിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയ്യാനാവുന്നത�ൊക്കെ
ചെയ്തു തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊരു യാത്ര
അഞ്ജുവിന് ചിന്തിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. ശാരീരിക
ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല പതിനഞ്ചു വർഷം തന്നെ ശുശ്രൂ
ഷിച്ച ബിന്ദുവിനെ വേർപിരിയാനും ആ കുട്ടിയ്ക്ക് ആകു
മായിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് ഈ നിലപാടിൽ അയവു വന്നെങ്കിലും
യാത്ര ശരീരത്തിന് താങ്ങാനാകില്ലെന്നതിനാൽ,
കാസർഗ�ോഡ് കരിന്തളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ മാഷും നീലേ
ശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡ�ോ. സുരേശനും
സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ തന്നെ അഞ്ജുവിനെ പരി
പാലിച്ചു.
താൻ ഒറ്റക്കല്ല ആര�ൊക്കെയ�ോ ഉണ്ടെന്ന് ത�ോന്നിയ
ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അതെന്ന് ആ കുട്ടി പലതവണ
ഉരുവിട്ടു. ആശുപത്രിയിലെ അല�ോപ്പതി മരുന്നു
കള�ൊന്നും തന്നെ അഞ്ജുവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരി
ച്ചില്ല. ഛർദ്ദിയും വയർ പെരുക്കവും മൂലം അതുപേ
ക്ഷിച്ചു. ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി കൈകൾക്കും കാലിനും
ചെറിയ വഴക്കം നൽകി. പലരും ഏറ്റെടുക്കാൻ താ
ല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാ
ത്തതിനാൽ അതും വഴിമുട്ടി. അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രകൃതി
ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ നൽകാമെന്നേറ്റിട്ടു
ണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞ് ആര�ോഗ്യാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം കി
ട്ടിയാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന
തീവ്ര ആഗ്രഹത്തിലാണ് അഞ്ജു.
എല്ലാം സംഭവ്യമാകട്ടെ എന്ന ആശംസയ�ോടെ...
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