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പുതുവത്സര

ആശംസകൾ

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
4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
6

പുതുക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് നയം	

	ന്യൂസ് ഡെസ്ക്

8

വീല്ച്ചെയറിലെ ന�ോവ്

ആഷാ മന�ോ

10 ഐ.എ.പി.സി (കേരള) വാര്ത്തകള്
11 സാന്ത്വനം നല്കുന്ന മരണം	
	ഡ�ോ. രാകേഷ് എല്. ജ�ോണ്

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മന�ോജ്
ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി
ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
എസ്. ലീലാദേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

14	കവിത/ ഭിന്നശേഷി

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

16 പാലിയം ഇന്ത്യയില് കുറച്ചുദിവസം	

 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്

18 വിക്കി

കവര് ഫ�ോട്ടോ:		
അശ്വഘ�ോഷ് സൈന്ധവ് 

അനീഷ് തല�ോറ

ഏലിയ ഫിലിപ്പ്

21 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
23 ഉണര്വ്വ്
25 പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ

വി.പി. XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ,
വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം - 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502
E-mail: info@palliumindia.org www.palliumindia.org

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

ആരാണ് വലുതെന്ന
ച�ോദ്യമുയരുമ്പോൾ...

പ�ൊ

തുജനാര�ോഗ്യം ഒരു ശാസ്ത്രമെന്ന
നിലയിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ,
വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ പ�ൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടു
കൂടിയാകണം എന്നതാണ്. 1978ലെ അൽമാഅറ്റാ
പ്രഖ്യാപനത്തിലും 40 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2018ൽ
അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്തിലും എടുത്തു പറയുന്ന കാ
ര്യവുമാണിത്. പണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം
2018ൽ പറഞ്ഞത്, പ�ൊതുജനത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം
മാത്രം പ�ോര, പ�ൊതുജനത്തിന് അത് നിയന്ത്രി
ക്കാനും അവസരം ക�ൊടുക്കണം എന്നത്രെ. പ�ൊതു
ജനാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന കാ
ര്യമാണിത്.
ഇതേ വിദഗ്ദ്ധർ ഇതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ചില അപ
കടങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നട
ത്തുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തനത്തിൽ അധികാര ദുർവി
നിയ�ോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നപ�ോലെ സന്ന

ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തനത്തിൽ അധികാര ദുർവിനി
യ�ോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന
പ�ോലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ
കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചു കൂടായ്കയില്ല.
താൻ വലിയ ഒരു സേവകൻ എന്ന,
വിനയത്തിന്റെ മേലങ്കി ധരിച്ച
അഹങ്കാരം ഉള്ളിൽ വന്നുകൂടാനും
സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷീണിതനായ ര�ോഗി
യുടെ നേരെ 'യ�ോഗ ചെയ്യാൻ ഞാൻ
പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്തുക�ൊണ്ട്
ചെയ്തില്ല?' എന്ന് പരുഷമായി ച�ോദിക്കു
ന്നതും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയ�ോ
അധികാരം ദുരുപയ�ോഗിക്കുന്നതിനു
തുല്യമാണ്.
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ദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചു കൂടായ്ക
യില്ല. താൻ വലിയ ഒരു സേവകൻ എന്ന, വിനയ
ത്തിന്റെ മേലങ്കി ധരിച്ച അഹങ്കാരം ഉള്ളിൽ വന്നു
കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷീണിതനായ ര�ോഗിയുടെ
നേരെ 'യ�ോഗ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്തു
ക�ൊണ്ട് ചെയ്തില്ല?' എന്ന് പരുഷമായി ച�ോദിക്കു
ന്നതും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയ�ോ അധികാരം ദു
രുപയ�ോഗിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.
ഇതിനു പരിഹാരം, ര�ോഗിയെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കു
കയും ര�ോഗിയും ബന്ധുക്കളും നമ്മുടെ ബഹുമാനം
അർഹിക്കുന്നു എന്നത് സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കുകയും മാത്രമാണ്. നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരല്ലേ?
അറിയാതെ അഹങ്കാരം ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടാൻ സാ
ധ്യതയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിത്തന്നെ പറ
യട്ടെ, ആരാണ് കേമൻ, വ�ോളന്റിയറ�ോ, ഉദ്യോഗ
സ്ഥന�ോ എന്ന ച�ോദ്യം ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഉയരുന്നു. ഒരൽ
പ്പം ഭീതിയുളവാക്കുന്ന ച�ോദ്യമാണ്. ഈ തർക്കം മൂ
ക്കുമ്പോൾ ര�ോഗി മറക്കപ്പെടും. പലപ്പോഴും അനുഭവ
ത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് ഇത്.
ശമ്പളം വാങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അത്രയും കാലം
ഞാൻ മനസ്സു ക�ൊണ്ട് വ�ോളന്റിയർമാരെ എന്നേ
ക്കാൾ ഉയർന്ന തട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ചെയ്യുന്ന
ജ�ോലിക്ക് ഞാൻ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു; അവർ വാങ്ങു
ന്നില്ല എന്നതുതന്നെ കാരണം. പക്ഷെ ശമ്പളക്കാ
രന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് വ�ോളന്റിയറുടെ ഭാഗത്തേ
ക്ക് ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി എന്റെ
മനസ്സിൽ അത്ര വ്യക്തതയില്ല. വ�ോളന്റിയറായതു
ക�ൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ശമ്പളക്കാരനെക്കാൾ ഞാൻ മെ
ച്ചപ്പെട്ടവനാകുമ�ോ? ശമ്പളക്കാരൻ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു
ണ്ട്. ശരി, അയാൾ ആ ശമ്പളത്തിന് എത്ര ജ�ോലി
എന്ന് ന�ോക്കിയല്ല, ര�ോഗിയുടെ നന്മ മാത്രം കരുതി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ ബഹുമാ
നിക്കേണ്ടേ? അയാളേക്കാൾ ഞാൻ കേമൻ എന്ന്
വിചാരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയല്ലേ ര�ോഗിയെ മറന്നു

ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
വിക്ഷോഭം കൂടുകയും, ശബ്ദം നിയന്ത്രണാ
തീതമായി ഉയരുകയും ചെയ്ത സംഭവം
ര�ോഗികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാൻ
മാത്രം വലുതായിരുന്നു എന്നു കേൾക്കു
ന്നു. അതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടും
വികാരം നിയന്ത്രിക്കാന�ോ ര�ോഗികൾക്കു
വേണ്ടി സംയമനം പാലിക്കാന�ോ
നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മക്കായില്ല എങ്കിൽ
നാളത്തെ ര�ോഗി എന്ന നിലയിൽ അത്
എന്നിൽ ആകുലത ഉണ്ടാക്കുന്നു.
പ�ോകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത?
ഈ ച�ോദ്യത്തിന് എന്റെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ
ഉത്തരമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം. ഞാന�ോ,
അവന�ോ കേമൻ എന്ന ച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചു തുടങ്ങു
മ്പോൾ അപചയം വന്നു തുടങ്ങിയെന്നു കരുതാം. ആ
ച�ോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല; ര�ോഗിയും കുടുംബവു
മാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴി
യുമ്പോൾ നാം ജയിച്ചു എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി

ചൂണ്ടിക്കാട്ടട്ടെ. സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുന്ന തര്ക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തമാ
കുന്നത് ര�ോഗിയും കുടുംബവും അവിടെ അപ്രസക്ത
രായി എന്നതാണ്. ഈ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ എവി
ടെയെങ്കിലും, ഇതല്ല പ്രശ്ന
 ം, ര�ോഗിയും കുടുംബവു
മാണ്, അതുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിസ്സാര
കാര്യം; ഇതിന് ക�ൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന് പരിമിതി
ഉണ്ടാകണം എന്ന ത�ോന്നൽ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടേ? ഭാ
രവാഹികളുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിക്ഷോഭം
കൂടുകയും, ശബ്ദം നിയന്ത്രണാതീതമായി ഉയരു
കയും ചെയ്ത സംഭവം ര�ോഗികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത
ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം വലുതായിരുന്നു എന്നു കേൾക്കു
ന്നു. അതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടും വികാരം നിയ
ന്ത്രിക്കാന�ോ ര�ോഗികൾക്കു വേണ്ടി സംയമനം പാലി
ക്കാന�ോ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മക്കായില്ല എങ്കിൽ നാളത്തെ
ര�ോഗി എന്ന നിലയിൽ അത് എന്നിൽ ആകുലത
ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് തിരിച്ചറിവിനുള്ള സമയമാക
ട്ടെ ഈ പുതുവല്സരം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ, എല്ലാ
വര്ക്കും പുതുവല്സരാശംസകള് നേരുന്നു.
ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(എഡിറ്റര്, സഹയാത്ര)

സഹയാത്ര വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞ

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. ഈ ലക്കം
മുതൽ ഒറ്റ പ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ്
വില. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500 രൂപ നൽകിയാൽ
മതി. ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹകരണം ഒന്നുക�ൊ
ണ്ടു മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു

പ�ോകാനാകൂ.
നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ' യുടെ
പേരിൽ എടുത്ത് അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, VP XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ
ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ. വട്ടപ്പാറ, തിരുവന
ന്തപുരം 695 028. 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.
സംഭാവനകൾക്ക് 80 G (s) IV
പ്രകാരം ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു
ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ PAN
നമ്പറും വിലാസവും, പിൻക�ോഡും
ഫ�ോൺനമ്പരും സഹിതം, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു
തരിക (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക് 9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ
ബന്ധപ്പെടുക.
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പുതുക്കിയ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നയം
ന്യൂസ് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

കേ

രളത്തിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നയം വേണം എന്ന അപേക്ഷ സർക്കാ
രിലേയ്ക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ നൽകിയത് 2005ലാണ്.
അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മ�ോഹൻദാസ് പാലാട്ട്
പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുക്കുകയും ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് സെ
ക്രട്ടറിമാരായ ബിശ്വാസ് മേത്ത, ഡ�ോ.രാജൻ ഖ�ോ
ബ്രഗഡെ എന്നിവർ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുകയും
ചെയ്തത�ോടെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം 2008ൽ
സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് നയം നിലവിൽ വന്നു.
പക്ഷേ ആ നയം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പ്രത്യേകി
ച്ച് ധനവിഹിതം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ
നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ് നയം നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ ചെറിയ ആശുപത്രികളിലാണ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
എങ്കിലും, ചെയ്തതു വിലമതിക്കാനാകാത്ത കാര്യമാ
യിരുന്നു. എല്ലാ പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു
നഴ്സ് കിടപ്പുര�ോഗികളെ വീട്ടിൽ പ�ോയി കാണുക
എന്നത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരുന്നു. ഇന്ന് കേര
ളത്തിന്റെ ആ മാതൃക ല�ോകമ�ൊട്ടുക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.
വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നു; പക്ഷേ നടപ്പിൽ
വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഏറെ. നയത്തിന്റെ എല്ലാ
അംശവും പുനഃപരിശ�ോധിച്ച് ഒരു പുതുക്കിയ രേഖയു
ണ്ടാക്കണം എന്ന് 2019 ആഗസ്റ്റിലാണ് പാലിയം
ഇന്ത്യ ആര�ോഗ്യ മന്ത്രിയ�ോട് അപേക്ഷിച്ചത്.
പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം നീങ്ങി. മുൻ ചീഫ്
സെക്രട്ടറി എസ്.എം.വിജയാനന്ദിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. രണ്ട് മുഖാമുഖ മീറ്റിം
ഗുകൾക്കും ഇ-മെയിൽ മുഖേനയുള്ള ചർച്ചകൾക്കും
ശേഷം കരടുരേഖ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ഈ
പ്രക്രിയയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോ. ദീപക്
വർഗ്ഗീസ്, ശ്രിയാ സിംഗ് എന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാ
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നവും, ഓര�ോ പടിയിലും എസ്.എം.വിജയാനന്ദിന്റെ
കരുതല�ോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവസാനം, സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ
ദിനമായ 2019 ഡിസംബർ 12ന് ഒരു ദിവസം മുൻപ്
പുതുക്കിയ നയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.
പഴയ നയത്തിന്റെ അപഗ്രഥനമായിരുന്നു ഈ നടപ
ടികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എവിടെയ�ൊക്കെയാണ്
കുറവുകളുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ കു
റവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പുതിയ
നയം. ഇതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രധാന
ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നുകിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സംവിധാനമില്ല; അല്ലെങ്കിൽ തുല�ോം ദുർബലമാണ്.
എല്ലാ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലും ഒരു പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഡിവിഷൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്
പ്രധാന നടപടി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ഡിവിഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും
വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി ഉയർത്തണമെ
ന്നും, തുടർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എം.ഡിയും
നഴ്സ
 ിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക�ോഴ്സും തുട
ങ്ങണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
2. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും പ്രാഥമികാ
ര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു പ്രധാന നടപടി കൂടുതൽ
സ്റ്റാഫിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം
നൽകുക എന്നതാണ്.
3. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാ
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ തലത്തിലേയും ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിൽ
മ�ോർഫിൻ ഉൾപ്പെടെ പല അവശ്യമരുന്നുകളുടെയും
ലഭ്യതയില്ല. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികളും
നയത്തിൽ രൂപീകൃതമാണ്.
4. എല്ലാ തലത്തിലെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്ര

ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറുടെ
മനസ്സിലുദിച്ച വളരെ നല്ല ഒരാശയം.
ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിലുള്ള
നൂറുകണക്കിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു
ബന്ധമില്ലാതെയും ആശയ
വിനിമയമില്ലാതെയും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു
പ�ോകുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന് ഒരു
പരിഹാരമായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഗ്രിഡ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണത്. എല്ലാ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും
വിവിധ ആവശ്യത്തിന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പരിശീലനം നൽകാനും
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു കൂടാതെ
തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും
ഇതുമൂലം അവസരമുണ്ടാക്കും.
വർത്തനത്തിൽ അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയു
ന്നതുപ�ോലെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവ
രുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി സർക്കാരിതര സം
ഘടനകളെ സർക്കാർ സംവിധാനവുമായി ചേർന്നു
പ്രവർത്തിക്കാൻ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്.
സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ
ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകുന്നു.
5. സാധാരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെ
ടാതെ പ�ോകുന്ന പല കൂട്ടരുമുണ്ട്. കുട്ടികൾ, വൃദ്ധർ,
എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസി
ക്കുന്നവർ, പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ
മൂലം സ്വീകാര്യരല്ലാത്ത ര�ോഗികൾ (ഉദാ: HIV)
എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കാൻ നയ
ത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകും.

6. നയപരിപാടി രേഖകൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ
നടക്കുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനും സമയാസമയം
വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജു വരെ
സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മ�ോണി
റ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വരും.
7. വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം,
ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കി പ്രവർ
ത്തിക്കാനുതകുന്ന ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്
സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം.
ഇത് ഒരു പരിപൂർണ്ണ ലിസ്റ്റല്ല. നയത്തിന്റെ മുഴുവൻ
രേഖയും പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്ന മറ്റൊരു രേഖയും https://palliumindia.org/
resources/policies/ എന്ന പേജിൽ കാണാം.
അവസാനമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും സർവപ്രധാ
നമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി ശൈലജ
ടീച്ചറുടെ മനസ്സിലുദിച്ച വളരെ നല്ല ഒരാശയം. ഇപ്പോ
ഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ
ബന്ധമില്ലാതെയും ആശയവിനിമയമില്ലാതെയും
കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു പ�ോകുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന്
പരിഹാരം ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് സ്ഥാ
പിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം നൽകാനും ഗുണനില
വാരം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കു
ന്നതു കൂടാതെ തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും
ഇതുമൂലം അവസരമുണ്ടാക്കും.
വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം ഒരു
നയരൂപീകരണം നടത്തിയെടുത്തതിൽ ആര�ോഗ്യ
മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറും ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറി രാജൻ ഖ�ോബ്രഗഡെയും കമ്മിറ്റിയുടെ ചെ
യർമാൻ എസ്.എം.വിജയാനന്ദും വഹിച്ച പങ്ക് പ്ര
ശംസനീയമാണ്

.

ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര കാർഡുകളുടെ നിര്മ്മാണത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യ സംഘം. എല്ലാ വർ
ഷത്തെയും പ�ോലെ ഇത്തവണയും കാർഡുകൾ വില്പന നടത്തി, അതിൽ നിന്നു സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക, ര�ോഗികളു
ടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പുനരധിവാസത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
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അനുഭവം 

വീൽച്ചെയറിലെ
ന�ോവ്
ആഷാ മന�ോ

എ

നിക്കൊരു വിസിറ്ററുണ്ടെന്നു സെക്യൂരിറ്റി രതീ
ഷേട്ടനാണു വന്നു പറഞ്ഞത്. കാറിൽ നിന്നി
റങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്നും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാ
ത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാർമസിയിൽ
ഞാൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്ന പ്രിസ്ക്രി
പ്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ബാക്കി
ആശച്ചേച്ചിയെ ഏല്പിച്ച് ആകാംക്ഷയ�ോടെ
യാണ് ഇറങ്ങി ചെന്നത്. രതീഷേട്ടൻ ഒരു വെളുത്ത
ഇന്നോവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഞാൻ നടന്ന് അതിനടു
ത്തെത്തി. അതിന്റെ വിൻഡ�ോ പതിയെ താഴ്ന്നു. പ്ര
സന്നൻ അങ്കിൾ!
എന്റെ സന്തോഷത്തിനതിരില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ
ത�ൊട്ടടുത്തേക്കു ന�ോക്കി. എവിടെ പ�ോയാലും കൂടെ
യുണ്ടാവുന്ന അങ്കിളിന്റെ നേർപാതി കൂടെയില്ല.
ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു. അങ്കിൾ
ഡ�ോർ തുറന്നു.
“ആന്റിയെവിടെ?” ഞാൻ ആകാംക്ഷയ�ോടെ
ച�ോദിച്ചു. അങ്കിൾ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷി
ച്ച് താഴേക്കു ന�ോക്കിയ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി.

കുറച്ചു ദിവസംക�ൊണ്ടുതന്നെ
എല്ലാവരുമായും നന്നായി അടുത്തു.
കൂടെയുള്ള ചേച്ചിമാര�ൊക്കെയും
നല്ലവരായിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക
മെഡിസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ.
സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന
കായംകുളത്തെ ആളുകളെയും
അവിടുത്തെ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
അന്തരീക്ഷവും എനിക്ക് പെട്ടെന്നു
തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
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ക ാ ലുക ളു ടെ ഭ ാ ഗ ത്ത്
ശൂന്യത! എന്റെ മനസ്സ്
ഒരു വർഷം പിന്നോട്ടു
പാഞ്ഞു കിതച്ചു നിന്നു...
അ മൃ ത യ ി ൽ ന ി ന്ന്
ക�ോഴ്സും ട്രെയിനിംഗും
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിലെ
ത്തിയ അന്നാണ് ചി
ക്കൻഗുനിയ ടെമ്പററി
എമർജൻസി പ�ോസ്റ്റിംഗ്
ഇ ന്റ ർ വ്യൂ ഡ ി . എ ം . ഒ .
ഓഫീസിൽ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞത്. ട്രെയിനിംഗ്
കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ദിവസം, ഫ്രണ്ട്സിനേയും
ഹ�ോസ്റ്റലിനേയും ഒക്കെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു സങ്ക
ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വന്ന് ഡി.എം.ഒ.
ഓഫീസിൽ പ�ോവാൻ റെഡിയാവാൻ പറഞ്ഞത്.
കിട്ടില്ലെന്നുറപ്പുള്ളതുക�ൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ
കൂടെച്ചെന്നു. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ എനിക്കു
ചിരി വന്നു. നാല് വേക്കൻസി. ഒരു 450 പേരെങ്കിലു
മുണ്ടവിടെ. ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സ് അങ്ങനെ
എല്ലാ ക്യാറ്റഗറിയിലും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. കിട്ടാൻ
പ�ോകുന്നില്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു.
എഴുത്തു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. ഓര�ോ കാറ്റഗറിയിൽ
നിന്നും ആദ്യത്തെ 30 പേർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്നു
പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റ് നന്നായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ
വില് പുറത്താവുമെന്നു കരുതി. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരാഗ്രഹം. പഠിച്ചിറങ്ങിയതിനു
ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അതും ട്രെ
യിനിംഗ് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം.
ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. പ�ോസ്റ്റിംഗ് കായംകുളം താലൂക്ക്
ഹ�ോസ്പിറ്റലില്! കൂട്ടിനാരുമില്ലാതെ തനിച്ച് കായംകു
ളത്തേക്ക്. പിറ്റേദിവസം ജ�ോയിൻ ചെയ്തു.
കുറച്ചു ദിവസംക�ൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരുമായും

നന്നായി അടുത്തു. കൂടെയുള്ള ചേച്ചിമാര�ൊക്കെയും
നല്ലവരായിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക മെഡിസിനും ഉണ്ടായി
രുന്നു അവിടെ. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന കാ
യംകുളത്തെ ആളുകളെയും അവിടുത്തെ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
അന്തരീക്ഷവും എനിക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
അങ്ങനെ ഒ.പി. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്രമിച്ചി
രുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് പ്രസന്നൻ അങ്കിളും
ഇന്ദിരാന്റിയും എനിക്കു മുന്നിലേയ്ക്ക് വരുന്നത്. രണ്ടു
പേരും ഡയബറ്റിക്കാണ്. 10 ദിവസത്തേക്കുള്ള
മെഡിസിൻ ക�ൊടുത്തു. പുറത്തു നിന്നു വാങ്ങാനുള്ളത്
ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ക�ൊടുത്തു വിട്ടു. അവർ പുറത്തു
നിന്നു വാങ്ങിയ മരുന്നുകളുമായി വീണ്ടും വന്നു. കഴി
ക്കേണ്ട വിധമ�ൊക്കെ ഞാൻ കവറിൽ എഴുതിക്കൊ
ടുത്തു. പെട്ടെന്നുതന്നെ അവരുമായി നല്ല കൂട്ടായി.
പിറ്റേ ആഴ്ച ഇന്ദിരാന്റിക്ക് പനിയായിട്ട് മരുന്നു
വാങ്ങാൻ വീണ്ടും വന്നു. ചിക്കൻ ഗുനിയ ആയിരുന്നു.
മെഡിസിൻ വാങ്ങി തിരികെ പ�ോയി. റെസ്റ്റെടുക്ക
ണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം കേട്ട് അനുസ
രിക്കുമെന്ന് വാക്കു തന്നാണ് മടങ്ങിയത്.
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രസന്നൻ അങ്കിളിന്
മെഡിസിൻ വാങ്ങാനായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് അവർ
വന്നത്. അന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്നു തന്നെ മരുന്നു
ക�ൊടുത്തു. കുറെ തമാശയ�ൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടു
പേരും കുറേ ചിരിച്ചു. കൂടെ ഞാനും. ചിക്കൻ ഗുനിയ
ടെമ്പററി പ�ോസ്റ്റിംഗ് കാലാവധി പെട്ടെന്നു തന്നെ
കടന്നുപ�ോയി. കായംകുളത്തെ നല്ലവരായ ആൾ
ക്കാർ, എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നു വാങ്ങാനുള്ള
ക്യൂവിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന മര്യാദ, ഇത�ൊക്കെ
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ ക്യൂവിൽ ആൾക്കാരുടെ
ബഹളം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പ�ോവാറുണ്ട്.
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ�ോസ്റ്റിംഗ് കാലാവധി
കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ നാട്ടിലെത്തി. ത�ൊട്ടടുത്ത
ദിവസം സഹൃദയ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ ജ�ോയിൻ ചെയ്തു.
അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി വളരെ വേഗം
പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു. മാസങ്ങൾ വളരെ വേഗം കടന്നു
പ�ോയി. തിരക്കുള്ള ഈ ഒ.പി. ദിവസമാണ് അങ്കിൾ
എന്നെ കാണാൻ വീണ്ടുമെത്തിയത്.
ഒന്നരവർഷം മുൻപ് പ്രസരിപ്പോടെ എനിക്കു മുന്നിൽ
വന്നിരുന്ന ആളാണ് നടക്കാനാവാതെ ഇന്നെന്റെ മു
ന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരണത്തിനു പ�ോയി തിരികെ
വരുന്ന വഴിയാണെന്നു പറഞ്ഞു. കായംകുളം ജനറൽ
ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഫാർമസിയിൽ
കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചിമാരാണ് ഞാൻ സഹൃദ
യയിൽ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്. ഷുഗർ വല്ലാതെ കൂടി,
കാലിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായി. അത് വല്ലാതെ
ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി. ആംപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലാതെ
മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തകർ
ന്നു പ�ോയി. അങ്ങനെ അമൃതയിൽ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ

പക്ഷേ എനിക്കിന്നും ആ വാക്കു പാലി
ക്കാനായിട്ടില്ല. ഫ�ോൺ വിളിക്കുമ്പോ
ഴ�ൊക്കെ ച�ോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്നു
വരുമെന്ന്. ‘വരാം അങ്കിൾ’ എന്നു ചിരി
യ�ോടെ പറയുമ്പോൾ, എന്നെ സമാധാ
നിപ്പിച്ച്, ‘സാരമില്ലെടാ മ�ോൾക്കു സമ
യം കിട്ടുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി’ എന്നു
ചിരിയ�ോടെ പറയും, പാവം.
അതു കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത
സങ്കടം ത�ോന്നും
ചെയ്തു. എങ്കിലും അങ്കിളിന്റെ മുഖത്തെ പ്രസരിപ്പിന്
കുറവ�ൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ചിലർ.
ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞാലും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ചിരിപ്പിച്ച് വളരെ
പ�ോസിറ്റീവായ�ൊരു അന്തരീക്ഷം ചുറ്റിലും നിറച്ച്
അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ.
ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. വെട്ടിക്കോട്ട് ആയില്യത്തെ
ക്കുറിച്ചും മണ്ണാറശ്ശാല നാഗരാജക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചു
മ�ൊക്കെ. അടുത്ത വെട്ടിക്കോട് ആയില്യത്തിന് ചെ
ല്ലാമെന്നു വാക്കു ക�ൊടുത്തതിനു ശേഷമാണ് അങ്കിൾ
പ�ോയത്. പക്ഷേ എനിക്കിന്നും ആ വാക്കു പാലിക്കാ
നായിട്ടില്ല. ഫ�ോൺ വിളിക്കുമ്പോഴ�ൊക്കെ ച�ോദിക്കു
മായിരുന്നു, എന്നു വരുമെന്ന്. ‘വരാം അങ്കിൾ’ എന്നു
ചിരിയ�ോടെ പറയുമ്പോൾ, എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച്,
‘സാരമില്ലെടാ മ�ോൾക്കു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വന്നാൽ
മതി’ എന്നു ചിരിയ�ോടെ പറയും, പാവം. അതു കേൾ
ക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം ത�ോന്നും.
എനിക്ക് കുറേ സ്വീറ്റ്സും ക�ൊണ്ടാണ് അന്നു വന്നത്.
എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുകയായിരുന്നു. അങ്കിൾ
എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കൺട്രോ
ളിലാണെന്നും കാർഡിയാക് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ
ഇപ്പോൾ ന�ോർമൽ ആണെന്നും ചിരിയ�ോടെ
പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് ചിരിക്കാനായില്ല. മുൻ
സീറ്റിലിരുന്ന മകനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി
പ്രസരിപ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ തകർ
ന്നു പ�ോയി ഞാൻ. നിറകണ്ണുകള�ോടെ ഞാൻ അങ്കി
ളിനെ യാത്രയയച്ചു.
ഒരുപക്ഷേ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അന്ന
ങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പ�ൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നിരിക്കണം അങ്കിൾ. ആ ഇന്നോവ കണ്ണിൽ
നിന്നും മറയുന്നതു വരെ നിറകണ്ണുകളുമായി നിസ്സ
ഹായതയ�ോടെ ന�ോക്കി നിന്നു ഞാൻ. ആ സന്ദർ
ഭത്തെ എങ്ങനെയാണു നേരിടേണ്ടത് എന്നെനിക്ക
റിയില്ലായിരുന്നു.
അവർ യാത്രയായതിനു ശേഷവും ഞാൻ അവിടെ
ത്തന്നെ നിന്നു. അങ്കിൾ സമ്മാനിച്ചു പ�ോയ ആ മര
വിപ്പോടെ...

.
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ഐ.എ.പി.സി (കേരള) വാര്ത്തകള് 

ഐ.എ.പി.സി. കേരളയ്ക്ക്
പുതിയ ഭരണസമിതി

ഇ

ന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ കേരളയുടെ ഭാരവാഹികളായി
നാരായണൻ പുതുക്കുടി (കണ്ണൂർ)- പ്രസിഡന്റ്,
ആർ.എസ്.ശ്രീകുമാർ (തിരുവനന്തപുരം)- ജനറൽ
സെക്രട്ടറി, മധുസൂദനൻ നെല്ലായ (പാലക്കാട്)ട്രഷറർ, ബുഷ്റ സി.കെ (കണ്ണൂർ)- വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ്, സി.ബി.ഷാജികുമാർ (ആലപ്പുഴ), വി.എം.
മാത്യു (ക�ോഴിക്കോട്), മുജീബ് കുട്ടമശ്ശേരി (എറണാ
കുളം)- ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരെ തെര
ഞ്ഞെടുത്തു.
മുഹമ്മദ് അൻസാരി ആയിരുന്നു റിട്ടേണിംഗ്
ഓഫീസര്. ഡ�ോ.കെ.കെ.ലതീഷ് കുമാര് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പു നടപടി ക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
ഓര�ോ ജില്ലയിൽ നിന്നും അഞ്ചുവീതം പേരടങ്ങുന്ന
സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ, അവരിൽ നിന്നും 21 പേ
രടങ്ങിയ എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി, അവരിൽ നിന്നും
ഏഴു പേരടങ്ങുന്ന ഭാരവാഹികൾ, ഇതാണ് ഭരണസ

നാരായണൻ പുതുക്കുടി
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മിതിയുടെ ഘടന.
ക�ോഴിക്കോട് കടലുണ്ടിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന
വ�ോളന്റിയർ സംഗമത്തിൽ ഓര�ോ ജില്ലയിൽ നിന്നും
പരമാവധി വ�ോളന്റിയർമാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതി
നായി ജില്ലാ സമിതികള�ോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ജനുവരി 15ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തില്
യൂണിറ്റ് തലത്തിലുള്ള പരിപാടികള്ക്ക് പുറമേ
താലൂക്ക് ജില്ലാതലങ്ങളിൽ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ, പരി
ചാരക കൂട്ടായ്മകൾ, പുനരധിവാസ കൂട്ടായ്മകൾ, ബ�ോ
ധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, പരിചരണ പരിശീലന
പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരു
മാനിച്ചു. ഡ�ോ.കെ.കെ.ലതീഷ് കുമാർ, എം.പി.പത്മ
നാഭൻ, എം.രാമകൃഷ്ണൻ നായർ, കെ.പി.നാരായണൻ,
വി.എം.മാത്യു, ജി.എസ്.മന�ോജ്, മൈമുന വടക്കേ
ക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്ഥാനമ�ൊഴിഞ്ഞ പ്ര
സിഡന്റ് ഡ�ോ.എം.ആർ.രാജഗ�ോപാൽ പുതിയ ഭര
ണസമിതിയെ അനുമ�ോദിച്ചു

ആർ.എസ്. ശ്രീകുമാർ

.

മധുസൂദനൻ നെല്ലായ

സാന്ത്വനം നൽകുന്ന
മരണം
ഡ�ോ രാകേഷ് എൽ. ജ�ോൺ

'മ

രണം ജീവിതത്തിനെതിരല്ല; അതിന്റെ ഒരു
ഭാഗം തന്നെയാണ്,' ഞാൻ എന്റെ ര�ോഗിക
ള�ോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള�ോടും സൂചിപ്പി
ക്കാറുണ്ട്.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും, ഉറ്റവരും സ്നേഹിതരും മര
ണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശങ്ക
അനുഭവപ്പെടും. മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നി
ടത്തോളം മാർഗങ്ങൾ തേടി ആകുലരാകും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ തൃശൂർ അമല
ആശുപത്രിയുടെ 'പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ' വിഭാഗത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. എന്റെയടുത്ത്
ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന ര�ോഗികൾ അധികവും
കാൻസർ ബാധിച്ചവരാണ്. ര�ോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ്
മ�ോശമായതിനാലും, ര�ോഗിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥ
മ�ോശമായതിനാലും കാൻസറിന്റെ നിലവിലുള്ള ചി
കിത്സയായ കീമ�ോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത
ര�ോഗികളാണ് അധികവും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
വരുന്നത്.
എന്നാൽ സാന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്കായി ര�ോഗിയെ
റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾത്തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ര�ോഗികളു
ടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നോടു ച�ോദിക്കുന്ന ച�ോ
ദ്യങ്ങളാണ് ഇവ: 'ര�ോഗി ഇനി എത്ര നാൾ കൂടി ജീ
വിച്ചിരിക്കും? ര�ോഗിയുടെ ജീവിത കാലയളവ് നീട്ടി
കിട്ടുവാൻ ഇനി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?'
എന്നാൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ, മരണം ഒരു വ്യ
ക്തിക്ക് അനിവാര്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. വൻകുടലിലെ കാൻസർ
(colon cancer) കാരണം മരുന്നുകൾ ക�ൊണ്ട്
ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം തീവ്രമായ ഛർ

ദ്ദിയും വേദനയും അനുഭ
വിക്കുന്ന ര�ോഗി. വെള്ളം
കുടിച്ചാൽ പ�ോലും ഛർദ്ദി
ക്കുന്ന അവസ്ഥ. രാത്രി
ഉ റ ക്ക മ ി ല് ലാ ത്ത ദ ി ന
ങ്ങൾ. ഇനി എന്തു ചെയ്യ
ണമെന്നറിയാതെ ആകു
ലരാകുന്ന ബന്ധുമിത്രാ
ദികൾ. തനിക്കു മരിച്ചാൽ
മ ത ി യെന്ന് ആ ഗ്രഹ ം
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ര�ോഗി.
ര�ോഗിയുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി, സിറിഞ്ച്
ഡ്രൈവർ എന്ന ഉപകരണത്തിലൂടെ 24 മണിക്കൂറും
ര�ോഗിക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ര�ോഗി ഒരാഴ്ചയ�ോളം ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു
പ�ോകുന്നു. എന്നിട്ട് മരണമടയുന്നു. മരണം കുറച്ചു
നേരത്തെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അറിയാതെ
എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പ�ോകുന്ന അവസ്ഥ.
ജീവിത ഗുണനിലവാരം (quality of life) എന്നതു
പ�ോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മരണ ഗുണനിലവാരം
(quality of death). എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ
മരണത്തെ കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്.
ക്ലേശങ്ങൾ നൽകാത്ത മരണം എന്നതാണ് എല്ലാവ
രുടെയും ആഗ്രഹം. അതുപ�ോലെ തന്നെ, മരണാന
ന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹി
ക്കുന്നുണ്ട്. 'ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള വസ്ത്ര
ത്തിനു പകരം ചുവപ്പു സാരി ധരിപ്പിക്കണം; പ�ൊട്ടു
ത�ൊടീപ്പിച്ചു കിടത്തണം; എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു
സദ്യ നൽകണം' എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രക
ടിപ്പിക്കുന്ന ര�ോഗികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന തെറ്റായ ഒരു
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പ്രവണതയും ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ താ
ല്പര്യപ്പെടുന്നു.
കാൻസർ പ�ോലെയുള്ള ര�ോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നത് അസുഖത്തിന്റെ സ്റ്റേജും ര�ോഗിയുടെ
ശാരീരികാവസ്ഥയും മറ്റുമനുസരിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ
കീമ�ോതെറാപ്പി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം
വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ പാതി വഴിയിൽ
അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടാകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത,
ര�ോഗിയെ സാന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്കായി റെഫർ ചെ
യ്യുമ്പോൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ നിർബന്ധത്തിനു
വഴങ്ങി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആശു
പത്രിയിലേക്ക്, പുതിയ പുതിയ ചികിത്സാരീതികൾ
തേടി ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നു. ഇത് ര�ോഗിയുടെ ര�ോഗാ
വസ്ഥയ്ക്ക് ഉപകരിക്കാത്തതിനപ്പുറം, ര�ോഗി അമി
തമായ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയും അതുവഴി
ര�ോഗിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും, കുടുംബ
ത്തിനു വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ര�ോഗി മരണപ്പെടു
മ്പോൾ സമൂഹം അതിനെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും വൈ
ദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പരാജയമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരി
ക്കുന്നത്.
ഇതിന�ൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് 'പെയിൻ ആൻഡ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ' ഇന്ന് ശ്രദ്ധ നേടി വരുന്നത്.
ഒരു ര�ോഗിയുടെ അസുഖം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ
കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ ര�ോഗിക്ക് നൽകാ
വുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽ
കിക്കൊണ്ട് മരണംവരെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതനില
വാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പ�ോകുവാൻ വഴിയ�ൊരു

ക്കുക എന്നതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഏറ്റവും
വലിയ ലക്ഷ്യം. അതിനായി ര�ോഗിയുടെ കുടുംബാം
ഗങ്ങളെയും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു. ഹ�ോം
കെയറും മറ്റു കൗൺസലിംഗ് സേവനങ്ങളും പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിൽ ഒരു വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഏറ്റവും പ്രാ
ധാന്യമർഹിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്ത
മാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയ
റിന്റെ ആശയവും ലക്ഷ്യവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേ
ക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർ
ത്തിക്കാം.
(ഡ�ോ. രാകേഷ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു പ�ോലെ
അസുഖം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാ
ഹചര്യത്തിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ തീർച്ചയായും
ലഭ്യമാകണം. പക്ഷെ അതു മാത്രം പ�ോരാ. ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നതു പ�ോലെ പാലി
യേറ്റിവ് കെയർ ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
നല്കപ്പെടണം. കീമ�ോതെറാപ്പിയ�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
വേദനയ്ക്കും, മാനസിക, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
പരിഹാരമുണ്ടാകണം. ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം
പാലിയേറ്റിവ് കെയറും ര�ോഗിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല
നാളെ വരുമ്പോൾ, ഈ പ്രശ്നം താനേ ഇല്ലാതാവും.
പിന്നെ, ര�ോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും ര�ോഗാവസ്ഥ
യ�ോടു പ�ൊരുത്തപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിൽ ആശയവി
നിമയം നല്കപ്പെട്ടാൽ മറ്റു ചികിത്സകൾ തേടിയുള്ള
ഓട്ടവും കുറയും.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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- പത്രാധിപര്)

പ്രൊഫൈല്, പ്രകൃതി ദൃശ്യം, സാന്ത്വന
• ആളുകളുടെ
പരിചരണം എങ്ങനെ എന്തും ഫ�ോട്ടോയ്ക്ക് ആശ്ര

സഹയാത്രയുടെ
കവർ ചിത്രത്തിനായി
ഡിജിറ്റല് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
മത്സരം

•
•
•
•
•

സഹയാത്ര പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
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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കവിത

‘ഭിന്നശേഷി'
ഇത് വെറുമ�ൊരു കവിത എന്ന മട്ടിൽ ഓടിച്ചു ന�ോക്കി പുറം മറിക്ക
രുതേ. ഒന്നു നിൽക്കൂ, ഒന്നു ചിന്തിക്കൂ. ഇത് കവി പറയുന്നത് നിങ്ങ
ള�ോടു തന്നെയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പരിപാടിയില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ
പക്ഷം കവി പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ച്, അടുത്ത ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഒരാ
ശംസ പറയാതെ ഇരിക്കുകയെങ്കിലും വേണ്ടേ? എത്ര നാൾ അനു
താപത്തിന്റെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ് നാമിങ്ങനെ നടക്കും?

അനീഷ് തല�ോറ

ഹാ

, കേൾക്കുവാൻ
വാക്കിതെന്തു സുന്ദരം.
ഒരു നിമിഷമ�ൊന്നു നീ നിൽക്കൂ,
എന്നിട്ടിതാ പിടിച്ചോ
അഖിലല�ോക വാഴ്ത്തലിന�ൊപ്പം
എന്റെയും ഒരു 'ദിനാശംസകൾ'.
വീണ്ടുമിനി നമുക്ക് കാണാം
അതിനി അടുത്ത
ഡിസംബർ മൂന്നിനാകാം കേട്ടോ!
പറയാതെ വയ്യ,
അങ്ങനാണ്,
അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള പലരും.
അവർക്കത�ൊരു വെറും വാക്കും
അനുഭവിക്കുന്നവന് അത�ൊരു
കനൽക്കൂനയും.
'ഭിന്നശേഷി'
വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു
ന�ോക്കണം നിങ്ങളാ വാക്കിലേക്ക്.
ഉള്ളു മറയ്ക്കാൻ ചിരിയെടുത്തണിഞ്ഞു നിൽക്കും
പല മുഖങ്ങളുണ്ടതിൽ.
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തനിക്കുമുന്നേ
'മരിച്ചുപ�ോകണേ ദൈവമേ
എന്റെ മകൻ/മകൾ' എന്നനേകം
അമ്മപ്രാർത്ഥനകളുണ്ടതിൽ.
അവഗണനയുടെ
കയ്പുനീര് കുടിച്ചു മരിച്ചുവീണ
ആഗ്രഹങ്ങൾ ദഹിച്ചുനീറിയ
ചിതയുടെ ചാരമുണ്ടതിൽ.
നിത്യജീവിതത്തിലെ
വിലയുടെ വേലിയേറ്റം ന�ോക്കി
എങ്ങും എത്തുവാനാകാത്ത
തുച്ഛമായ�ൊരു ക്ഷേമ പെൻഷന്റെ
പരിഹാസമുണ്ടതില്.
ഉണ്ടുനിറഞ്ഞവൻ
വിശന്നിരിക്കുന്നവന്റെ
അരികിലിരുന്ന്
ഉപദേശത്തിൽ കുഴച്ചുരുട്ടിയ
ഭക്തി വിളമ്പുന്ന
വിര�ോധാഭാസമുണ്ടതിൽ.

വയറെരിയാന�ൊരു
വകതേടി സ്വയമ�ൊരു
ത�ൊഴിലുമായി ഏന്തിവലിഞ്ഞെങ്കിലും
നിങ്ങൾക്കരികിലെത്തുമ്പോൾ,
അതിലവന്റെ
ആത്മധൈര്യവും ജീവിത പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്.

അങ്ങനെ,
അങ്ങനെ കേവലമ�ൊരു
വാക്കിനുള്ളില�ൊതുങ്ങാത്ത
പലതാണ് ഞങ്ങൾ..........

ചേർത്തു നിർത്താൻ
ചിലരെങ്കിലുമുള്ളിടത്ത്
തീർത്തും ത�ോറ്റുപ�ോകാതെ
ചിലരുടെ അതിജീവനമാണത്.

പ�ൊയ്മുഖമെടുത്തണിയാത്ത
ചില,
പച്ചമരങ്ങളെങ്കിലും ചുറ്റിലുമുണ്ട്
അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ
കരുതലിൻ തണലുതേടുന്നത്.

മാറുന്ന
ഈ ല�ോകമെന്തെന്നറിയാതെ
മറകെട്ടി മറച്ചിരുത്തിയ
പലരുടേയും പകലിരവാണത്.

ഇവിടെ,
വളമായിടാൻ
കപടസ്നേഹത്തിൻ
കണ്ണീർക്കണം വേണ്ട സുഹൃത്തേ.

വളച്ചുകെട്ടിയ ദുരവസ്ഥയുടെ
വേലിചാടിക്കടക്കാൻ
'വിഭിന്നമായ�ൊരു ശേഷിയും' ഇല്ലാതെ,
പരസഹായം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്ന
പ�ൊള്ളലാണത്.

(അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ അപകടത്തിൽ
തളർന്നു കിടന്നുപ�ോയിടത്തു നിന്നും അക്ഷരങ്ങ
ളുടെ കൈ പിടിച്ച് വീണ്ടും പ്രസരിപ്പിന്റെ ജീവി
തവഴി കയറുന്നു, കണ്ണൂർ തല�ോറ നിവാസിയായ
കവി)

.
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അനുഭവം 

പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
കുറച്ചു ദിവസം
ഏലിയ ഫിലിപ്പ്

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ഞാൻ ചെലവ
ഴിച്ച ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം ഒരു തിരിച്ച
റിവും ഒരു വഴിത്തിരിവുമായിരുന്നു. അവ പഠിപ്പിച്ച
പാഠങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല.
ഞാൻ സാമാന്യം സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്
വരുന്നത്. അതു ക�ൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇത്രയധികം
മനുഷ്യവേദനയും ദുരിതവും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല.
എന്നെ ഇവിടേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാൻ അമ്മയ്ക്കു മടിയായിരു
ന്നു. 'ഏലി, നിനക്കത�ൊന്നും താങ്ങാനാവില്ല', അമ്മ
പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടില്ല.
വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഒരൽപ്പം ഗവേഷണം നടത്തി
യതിനു ശേഷമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താ
ണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ അവസരം
ലഭിച്ചതിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന ശമിപ്പിക്കുന്ന ഈ
പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും
എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും മാത്രമാ
യിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തത്.
രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ
യുള്ള ഓഫീസ് ജ�ോലി പ�ോലെ തന്നെയായിരുന്നു
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ആ ദിവസങ്ങൾ. പലതും
ഞാൻ ചെയ്തു; ചെറിയ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായി
ക്കുക, ECHO ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെ
ടുക്കുക; അങ്ങിനെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭരുമായി
പരിചയത്തിലാകുക. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ
കേരള മ�ോഡലിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി വരുന്ന
ദേവി വിജയിനെയും കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി.
എന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ 6.30ന് ആയി
രുന്നു. എങ്കിലേ 7.45 - 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക്
എനിക്ക് ബസ്സ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ബസ്സിൽ കയറി
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് പ്രാതൽ
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കഴിക്കാൻ ഓടുക. എന്നി
ട്ട് വേഗം ഓഫീസിൽ
വ രും . ഡ � ോ ക്ട റും ,
നഴ്സും മാനസിക വി
ദ ഗ് ധ രും ചേ ർ ന്ന്
ഒരു റൗണ്ട്സ്. അത്
കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ
ഒരു ഹ�ോം വിസിറ്റ്. ചി
ലപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ്;
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും
ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗീ
സന്ദർശനം.
അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം
പഠിച്ചു! മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന്
പ�ോയി. ഇത് രണ്ടു തരമുണ്ട്, നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തി
ലുമായി. നഗരത്തിൽ ഒരു ദിവസവും ഗ്രാമപ്രദേശ
ങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസവുമാണ് ഞാൻ പ�ോയത്. ഗ്രാ
മപ്രദേശത്തെ സന്ദർശനത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക്
ഏറ്റവും താൽപ്പര്യം. അവിടെ ശരിയായ റ�ോഡുക
ളില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത
വർക്ക് സഹായം അവരുടെയടുത്ത് എത്തിക്കുകയാ
യിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി.
മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ പ�ോയി.
അവിടെ ബാക്കി ടീമംഗങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗിയു
ടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും
എന്തു ചെയ്യാം, എങ്ങിനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ
പ്പറ്റി ആല�ോചിക്കാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായി.
ചെയ്യാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ക�ൊടുക്കുകയ�ോ
ശസ്ത്രക്രിയയ�ോ ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയ�ോ ഒക്കെ
ആവാം. സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ കുട്ടിയുടെ കുടുംബ

ത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്ന ങ്ങള്ക്കൊപ്പം ര�ോഗാ
വസ്ഥ കൂടി വരുന്നോ, ഭേദപ്പെടുന്നോ എന്നുള്ളതും
കുടുംബത്തിന് ര�ോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരവും
അറിയാമ�ോ എന്നുള്ളതും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
സ�ോഷ്യൽ വർക്കറുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചിലത് ഞാൻ
വായിച്ചു. തികച്ചും ഭീകരമായ കഥകൾ അക്കൂട്ടത്തിലു
ണ്ട്. ഇത�ൊക്കെ സിനിമകളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതാ
ണെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിവിടെ
ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ!
അവസാനത്തെ ദിവസം എന്നെ ഒരു കർത്തവ്യം
ഏൽപ്പിച്ചു: ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ റ�ോമൻ അക്കങ്ങ
ളുള്ള ക്ലോക്കിൽ സമയം ന�ോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.
ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജ�ോലിയാകുമെന്ന് എനിക്ക്
മനസ്സിലായി. കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. എനിക്ക്
മലയാളവും. എങ്കിലും ക്ഷമയ�ോടും കരുണയ�ോടും
ചെയ്താൽ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ത�ോന്നി.
ആദ്യം ഞാനവനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പി
ച്ചു. ക്ലോക്കിന്റെ ഓര�ോ സൂചിയും എന്തിനെയ�ൊ
ക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നും. അവിടെയും
ഇവിടെയും ഓടി നടന്ന് മലയാളത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ
പത്തു വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്റെ അര
തമിഴും അര മലയാളവും ചേർന്ന് അവനെ പഠിപ്പിച്ചു.
എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല; അവനതു മനസ്സിലാ
ക്കിയെടുത്തു. ഞാൻ ഇതേ പ്രക്രിയ റ�ോമൻ അക്ക
ങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചും ചെയ്തു. അവന്റെ പഠനം രസ

മുള്ളതാക്കാൻ ഞാൻ നിറമുള്ള ക്ലോക്കുകൾ വരച്ച്
അവന�ോട് ച�ോദിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന
സമയം ഏതാണെന്നും.
ഇത�ൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച
യ്ക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ
നിസ്സാരമായ ചികിത്സയും വില കുറഞ്ഞ മരുന്നു
കളും പലർക്കും അപ്രാപ്യമാണ് എന്നെനിക്ക് മന
സ്സിലായി. ര�ോഗിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന, നിസ്സാരമെന്നു ത�ോന്നുന്ന ചില
കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്
ര�ോഗി കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ അൽപ്പം
നിറം പകരാനും, ലൈറ്റുകൾ മാറ്റാനും. അത് ചെറിയ
കാര്യമാണെന്നു ത�ോന്നാം. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവി
തത്തിൽ വെളിച്ചം പകരാൻ അതിന് വലിയ ഒരു
കഴിവ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
എന്റെ അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച
ഒന്നായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ല�ോകം എന്താണെന്ന്
എനിക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റി. സ്മൃതി റാണ,
ശ്രിയ സിംഗ് തുടങ്ങി പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ എന്നെ
സ്വീകരിച്ച് എന്റെ ജ�ോലിക്ക് ഊഷ്മളത പകർന്ന
എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി.
(ചെന്നൈയിൽ നിന്നു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തി
നായി വന്ന ഒരു ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്
ലേഖിക. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലേഖനം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം)

.

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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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ആർക്കു
വേണ്ടി?
വി

ക്കിയുടെ സുഹൃത്ത് (പര്യായം: ശത്രു) ഭയ
ങ്കര ജിമ്മറാണ്. പേര് ഷിജു. ജിമ്മർ എന്നു
വച്ചാൽ ജിമ്മിൽ പ�ോയി പേശിവികസനം മുഖ്യ
കലയായി ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾ. വിക്കിയുടെ
ശരീര സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ഷിജുവിനു തീരെ പി
ടിക്കുന്നില്ല. കുറെ കാലമായി വിക്കിയേയും ജിമ്മ
റാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു ഓഫർ:
വിക്കിയെ ഒരു ദിവസം ഫ്രീയായി ക�ൊണ്ടു പ�ോകാം.
ജിമ്മിലെ പേശി ഗുരുവിന�ോട് (പര്യായം: ട്രെയിനർ)
അതെല്ലാം ഷിജു പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം.
അവന് അഹങ്കാരം കൂടിയാല�ോ എന്നു വിചാരിച്ച്
ഞാൻ തുറന്നു പറയാറില്ലെങ്കിലും ഷിജുവിന്റെ ശരീരം
കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒരല്പം അസൂയയ�ൊക്കെ ത�ോന്നും.
ശരീരത്തിൽ ഇറുകിപ്പിടിച്ച് ത�ോളിനു ത�ൊട്ടു താഴെ
കൈ നിൽക്കുന്ന ടി ഷർട്ടേ ടിയാൻ ഇടൂ. കൂടെ നട
ക്കുമ്പോൾ പെൺപിള്ളാർ ഏറു കണ്ണിട്ടു ന�ോക്കുന്നതു
കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാതെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ
വിക്കി സമ്മതിച്ചു പ�ോയി, കൂടെ ചെല്ലാമെന്ന്.
ദൈവമേ! അവിടെ കണ്ട ഭീകര കാഴ്ചകൾ വിവ
രിക്കണമെങ്കിൽ പണ്ടാര�ോ പറഞ്ഞതു പ�ോലെ,
ആയിരം നാവു വേണം. പലതരം പേശീവിദ്യകൾ.
എല്ലാത്തിനും ഒരു പ�ൊതു സ്വഭാവമുള്ളത് മറ്റാർക്കും
ഒരു പ്രയ�ോജനവുമില്ലാത്ത പേശീ വിദ്യകളാണെ
ന്നു മാത്രം. ചിലർ, ഓര�ോ ഭാരങ്ങളെടുത്ത് ഓര�ോ
കൈയിലായി പ�ൊക്കി, അതേ സമയം വികസിച്ചു
വരുന്ന പേശിയെ ന�ോക്കിപ്പേടിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ. മറ്റു
ചിലർ ശരീരത്തിനെ വളച്ചെടുത്ത് എന്തൊക്കെയ�ോ
രൂപമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിക്കിയുടെ മുഖത്തെ പരി
ഭ്രമം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും, ഷിജു പറഞ്ഞു, 'അത�ൊക്കെ
പിന്നെ ചെയ്യാം. തല്ക്കാലം നിനക്ക് എളുപ്പമുള്ള പണി
പറയാം. ആദ്യമാ ട്രെഡ് മില്ലിൽ കയറി അല്പം
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നടക്ക്.'
ഇത�ൊന്നു വാമപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്നും ബാക്കി
പിന്നാലെ കാണിക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശവും പുറകെ
വന്നു.
ആയിക്കോട്ടെ. വിക്കി ട്രെഡ് മില്ലിൽ നടക്കാൻ
തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയ�ോ അക്കങ്ങൾ മുൻപിൽ
തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. മനസ്സിലുള്ള ഭയം അളന്നെടു
ത്ത് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ�ോ? ആകെയ�ൊരു
ഗുണം, മുൻപിലുള്ള ചില്ലു ഭിത്തിയിലൂടെ ന�ോ
ക്കിയാൽ ദൂരക്കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്നതായിരു
ന്നു. അങ്ങനെ ന�ോക്കെത്താദൂരത്തു മിഴി നട്ടു നട
ക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു, ഒരു ആറു നില കെട്ടിടത്തിനു
മുകളിൽ (ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കെട്ടാനുണ്ടെന്നു
വ്യക്തം. തൂണുകളും കമ്പികളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു
ണ്ട്) രണ്ടു പേർ പണിയുന്നു. രാവിലെ ആറര മണി
ആയിട്ടേയുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് എണീറ്റു വന്ന് അവർ
ജ�ോലി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പോഴാണ് വിക്കിക്ക് ഒരു ത�ോന്നൽ. നമ്മളിത്രയും
കഷ്ടപ്പെട്ട് ജിമ്മിൽ ഓര�ോന്നു ചെയ്യുന്നു. ഭാരം പ�ൊ
ക്കുന്നു, ഭാരം താഴ്ത്തുന്നു, തലകുത്തി മറിയുന്നു, ഒക്കെ.
ആർക്കും പ്രയ�ോജനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന
തിനു പകരം, മനുഷ്യന് പ്രയ�ോജനമുള്ളതു വല്ലതും
ചെയ്തുകൂടെ എന്ന്.
കുറച്ചു നേരം നടന്നു കഴിഞ്ഞ്, ഷിജു കൺവെട്ടത്തില്ല
എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി, വിക്കി പതിയെ ഇറങ്ങി അപ്ര
ത്യക്ഷനായി. അടുത്ത ദിവസം നല്ലതു നാലു കേൾ
ക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ട്. വിക്കി മനസ്സി
ലുറപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ പേശി വളർത്തൽ പ്രസ്ഥാനം
വീടിന്റെ പുറകിൽ തുടങ്ങി. ക�ൊച്ചൊരു പറമ്പുണ്ട
വിടെ. അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെ കി
ടന്നിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കാടു കയറി, നാനാവി

ധമായി.
വിക്കി രാവിലെ എണീറ്റു തുടങ്ങി. സത്യം. വിക്കി
ക്കു തന്നെ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ആറുമണിക്ക്
എണീക്കും. അതു ക�ൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ടായത്,
രാത്രി നേരത്തെ ഉറക്കം വരും.
ഒരു മാസത്തോളമെടുത്തു കാട് വെടിപ്പാക്കാൻ
തന്നെ. പഴയ കുറെ വാഴകൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു
ണ്ട്. അടുത്ത പടി കുറെ തടമെടുക്കണം. കുറെ വാഴ
ത്തൈകൾ ഇളക്കി നടണം. ആദ്യത്തെ കുല ഒരു വെ
ള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പാലിയം ഇന്ത്യയിലേക്ക്, വാക്ക്.
ശരി, ശരി, വിക്കി ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ വിള
മ്പുന്നത് അല്പം കൂടുന്നു എന്നു പലരും പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അതല്ലേ വരുന്നത്?
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ആറാഴ്ച ക�ോഴ്സ
 ിനു വന്ന ഒരു
ഡ�ോക്ടറും പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന
ഒരു ഡ�ോക്ടറും തമ്മിലുള്ള സംസാരം കേൾക്കാനി
ടയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനു
പ�ോയി തിരിച്ചു വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആദ്യത്തെ ആൾ
വിവരിക്കുന്നു.
'എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിത്രയും നടന്നിട്ടില്ല.
കൈയും കാലും വേദന. നടക്കാൻ വയ്യ.'
മറ്റേ ഡ�ോക്ടർ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാരൻ
ആണല്ലോ. മുഖത്ത് നിസ്സീമമായ സമാധാനം പ്ര
ച�ോദിപ്പിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയ�ോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറ

യുന്നു, 'അല്ല ഈ പ്രായത്തിൽ ശരീരമ�ൊക്കെ ഒന്ന
നങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി കിടന്നു പ�ോവില്ലേ? എത്ര
ത്തോളം ശരീരം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുവ�ോ അത്രയും
ആര�ോഗ്യത്തിനു നല്ലത്. പ്രായമായി വരുമ്പോൾ പ്ര
ത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.'
ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിക്കിക്ക് സ്വന്തം കാര്യമാണ്
ഓർമ്മ വന്നത്. കഴിഞ്ഞതിനു മുൻപിലത്തെ മാസം
പറമ്പിലിറങ്ങുന്നതുവരെ ശരീരം അനക്കാതെ തന്നെ
യാണ് വിക്കിയും ജീവിച്ചത്.
ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ചർച്ച അങ്ങനെ മുൻപ�ോട്ടു
പ�ോകുന്നു: പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക�ൊണ്ട് അവ
നവന് എന്തു പ്രയ�ോജനം? സ്വന്തം മനസ്സിനു കി
ട്ടുന്ന സമാധാനവും സംതൃപ്തിയുമ�ൊക്കെ ഡ�ോക്ടർ വി
വരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മറ്റെയാൾക്ക് ആകെയ�ൊരു സം
ശയഭാവം മുഖത്ത്. 'ഇനിയത�ൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും,
ആര�ോഗ്യം അല്പം കൂടെ മെച്ചപ്പെടും. ശരിയാണ്.
ഇന്നലെ ഇത്രയും നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയ്യ എന്നു
ത�ോന്നിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ തീരെ
ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്.'
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാം വേണമെ
ങ്കിൽ, അല്ലെ? എന്നു നമ്മുടെ ഡ�ോക്ടറുടെ ച�ോദ്യം.
അങ്ങനെ വീണു ക�ൊടുക്കാൻ പക്ഷെ സന്ദർശക
ഡ�ോക്ടർ തയ്യാറായില്ല. 'ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പതിവാ
യിട്ടൊന്നു നടക്കാൻ പ�ോണം.'
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അതാ കിടക്കുന്നു! വീണ്ടും ആർക്കും പ്രയ�ോജനമി
ല്ലാത്ത നടപ്പ്. സന്ദർശകയ്ക്ക് അത്ര പിടികിട്ടിയ മട്ടി
ല്ലെങ്കിലും വിക്കിക്ക് മറ്റേ ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞത് നൂറു
ശതമാനം ബ�ോധിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകർക്ക് ര�ോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും കിട്ടുന്ന അത്ര
തന്നെ പ്രയ�ോജനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിക്കിക്കും ത�ോ
ന്നുന്നത്. മനസ്സമാധാനം.
ശരി; ര�ോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ട് ഇടയ്ക
 ്കൊ
ന്നു മനസ്സമാധാനം പ�ോയാലും, അത�ൊക്കെ ആരെ
ങ്കിലുമായി ഒന്നു പങ്കുവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവാ
നുള്ളതേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞത്, അവന
വന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടി
ക്കുമ്പോൾ ഇത�ൊക്കെയെന്ത്, ഇതിനെപ്പറ്റി വിഷമി
ക്കാമ�ോ, എന്ന ത�ോന്നൽ വരുത്താൻ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ അനുഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ്.
പിന്നെ, ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥമ�ൊക്കെ ത�ോന്നും,
ഒരല്പം അഭിമാനവും. (അത് അഹങ്കാരമായി മാറാതി
രിക്കാൻ ന�ോക്കണം എന്നു വിക്കി സ്വയം പറഞ്ഞു
പഠിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്).
ഒരു ആംബുലൻസ് ഡയറിക്കുറിപ്പ്
എന്നത്തേയും പ�ോലെ ഒരു ദിവസം, ജീവിതത്തിലെ
മറ്റൊരു ദിവസം എന്നു കരുതി നമ്മൾ അങ്ങനെ
പ�ോകുന്നു; തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ
ശരീരത്തിനേയും, മനസ്സിനേയും, എന്തിന് ആത്മാ
വിനേയും പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടാകുന്നു.
എങ്ങനെയിരിക്കും? അങ്ങനെയ�ൊന്ന് വിക്കിക്ക്
ഈയിടെ സംഭവിച്ചു.
ഒരു സാധാരണ ദിനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മന്ദമന്ദം വിക്കി
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പ�ോകുന്നു. ഒരു ര�ോഗിയെ
മറ്റൊരാശുപത്രിയിൽ പരിശ�ോധനയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടാ
ക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യം കിട്ടിയ പണി. പരി
ശ�ോധന കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പ�ോയി കൂട്ടി
ക്കൊണ്ടു വന്നുക�ൊള്ളും. അതു ക�ൊണ്ട് ഇതേ ആം
ബുലൻസിൽ തന്നെ തിരിച്ച് പ�ോന്നോളൂ എന്ന് നിർ
ദ്ദേശം കിട്ടി.
ആര�ോടും പറയേണ്ട; ആദ്യമായിട്ടാണ് വിക്കി ആം
ബുലൻസിൽ കയറുന്നത്. എന്നു വച്ച് ജീവിതത്തിലെ
വലിയ ഒരു സംഭവമാണെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
ചുമ്മാ അങ്ങ് കേറി. അതു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അനു
ഭവത്തിന്റെ തീവ്രത ആത്മാവിൽ ത�ൊട്ടത്. 'കട
കട'യെന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുടുങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനം.
അത് ഒരു സൈറനുമിട്ട് ലൈറ്റുമിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്
ഓർമ്മയുണ്ട് . പിന്നെ ഒരു അലറിപ്പാച്ചിലാണ്.
ഇവിടെ ര�ോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാത�ൊരു പരിഭ്രാ
ന്തിയും ആർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു പരി
ശ�ോധനയ്ക്ക് പ�ോകുന്നു; ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളായതു ക�ൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച
താണ്. പക്ഷേ അത�ൊന്നും നമ്മുടെ ആംബുലൻസ്
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ഇങ്ങനെയ�ൊരാൾ കാലി ആംബുലൻസ്
പറപ്പിച്ച് പ�ോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ
ഇത്രയും കാലം വിക്കി വിചാരിച്ചിരുന്നത്
ചിലപ്പോൾ ര�ോഗിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
വരാൻ തിരക്കിട്ട് പ�ോകുന്നതായിരി
ക്കുമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി.
ഇവിടെ ഒരു തിരക്കുമില്ല. ഈ
മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയേ
വണ്ടിയ�ോടിക്കാനറിയൂ.
ചേട്ടന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ര�ോഗിയുണ്ടോ;
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയേ പ�ോവുകയുളളു. വല്ല
ച�ോരത്തിളപ്പുമുളള പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സാരമില്ല.
പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് 50 വയസ്സ് പ്രായമുളള, സാധാര
ണമട്ടിൽ കുറച്ച് പക്വതയ�ൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.
ഒരു മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിക്കിക്ക് മനസ്സി
ലായി; കണ്ണ് മുറുക്കെ അടച്ചുപിടിക്കുന്നതാണ് ബു
ദ്ധിയെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 120 കില�ോ
മീറ്റർ സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്തുകാണും. വണ്ടിയുടെ
സ്പീഡ് കുറയുന്നതു മനസ്സിലാക്കി ഒരു കണ്ണ് മെല്ലെ
തുറന്നു ന�ോക്കിയപ്പോൾ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തി
ക്കഴിഞ്ഞു. യാത്ര തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി
ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ച്, വിക്കി പുറത്തിറങ്ങി. ഭാഗ്യം,
ര�ോഗിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും ജീവനു
ണ്ട്, വിക്കിയെ പ�ോലെ.
ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതിൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും
വിളിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ട് വിക്കി ര�ോഗിയെ
എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ചു. പണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ
ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട് വര
വേറ്റതുക�ൊണ്ട് മനസ്സിന് ഒരു കുളിർമയും കിട്ടി. ഇനി
തിരിച്ച് ഏതായാലും ര�ോഗി ഇല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട്
മരണപ്പാച്ചിൽ വേണ്ടല്ലോ എന്നാശ്വസിച്ച് ആംബു
ലൻസിൽ കയറി. വിക്കി മണ്ടൻ. സൈറൺ ഇല്ല
എന്നൊരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ; പരക്കം പാച്ചിൽ
തന്നെ. അല്ല, ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെയുണ്ട്. ട്രാഫിക്
ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. വേഗതയ്ക്ക് ഒരു
കുറവും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയ�ൊരാൾ കാലി ആംബുലൻസ്
പറപ്പിച്ച് പ�ോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലം
വിക്കി വിചാരിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ര�ോഗിയെ കൂ
ട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ തിരക്കിട്ട് പ�ോകുന്നതായിരിക്കു
മെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഒരു തി
രക്കുമില്ല. ഈ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയേ വണ്ടിയ�ോടി
ക്കാനറിയൂ.
ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിലുണ്ടോ ആംബുലൻസ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവ
രക്കണക്ക്?

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

വേദനയുടെ
അനുഭവം
'ദ

ഇൽനെസ്സ് നരേറ്റിവ്സ
 ്' എന്ന പേരിൽ ഡ�ോ.
ആർതർ ക്ലയിൻമാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ
മുഖവുരയിൽ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരിക്കെയുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയുന്നതു കേൾക്കൂ.
ശരീരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തീപ്പൊള്ളൽ ഏറ്റ ദൈ
ന്യതയേറിയ ഒരു ഏഴു വയസ്സുകാരിയായിരുന്നു
ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു ന�ോവിച്ചത്.
ദിവസവും അവളെ ഒരു ബാത്ത് ടബ്ബിൽ കിടത്തും.
ബാത്ത് ടബ്ബിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ക�ൊടുങ്കാറ്റിന്റെ
മാതിരി ഒരു കാറ്റടിക്കും. അങ്ങിനെ ജലം ചുറ്റിക്ക
റങ്ങുന്നു. യുവഡ�ോക്ടർമാർ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ
കരിഞ്ഞളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നുള്ളിമാറ്റും. ചിന്തിക്കാ
വുന്നതിലേറെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ
ചികിത്സ. അത് ദിവസവും തുടരും. അവൾ നില
വിളിക്കും, കരയും, കെഞ്ചും, 'ഇത�ൊന്ന് നിർത്തൂ,
ഇത�ൊന്ന് നിർത്തൂ' എന്ന്. ഒരു ചെറിയ യുദ്ധം തന്നെ
അവൾ ദിവസവും ചെയ്യും.
ഒരു തുടക്കക്കാരനായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന
നിലയിൽ അയാൾക്കാകെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്
അവളുടെ പ�ൊള്ളലേൽക്കാത്ത ഒരു കൈയിൽ ഒന്നു
പിടിച്ച് അവൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കുക എന്നതു മാത്രമായി
രുന്നു, അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു
ക�ൊണ്ട്.
ഇത് ദിവസങ്ങള�ോളം തുടരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ
അയാൾ അവള�ോട് ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിക്കാൻ
തുടങ്ങി. വീട്, സ്കൂ
 ൾ, കുടുംബം ഒക്കെ. അയാൾക്കു
തന്നെ അവളുടെ നിലവിളിയും മാംസഭാഗങ്ങൾ വെ
ള്ളത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയും, പ�ൊട്ടി ഒഴു
കുന്ന വ്രണങ്ങളും, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തി
ലാകെ ഉണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പു നിറവും സഹിക്കാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം അയാൾ മറ്റൊന്ന് ചെയ്തു. വേദനയെപ്പ
റ്റി അവള�ോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, 'പറയൂ വേ
ദനയെപ്പറ്റിയും, അത് സഹിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും
പറയൂ' എന്ന്. 'ഇത്രയും ശരീരം മുഴുവൻ പ�ൊള്ളി
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെപ്പറ്റി എന്താണ് ത�ോന്നു

ന്നത്? ദിവസവും ഈ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി
വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കൂടി എന്താണ് പ�ോകുന്നത്?
എന്നൊക്കെ. ആദ്യമായി ഈ ച�ോദ്യം ച�ോദിച്ച
പ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തി. അതി
ശയത്തിൽ ഡ�ോക്ടറെ ന�ോക്കി. പ�ൊള്ളേലേറ്റ് വി
കൃതമായ മുഖത്ത് എന്താണ് ഭാവമെന്ന് അയാൾ
ക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവൾ
സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അയാളുടെ കൈയ്യിൽ മുറുകെ
പിടിച്ച്, പക്ഷെ കരയാതെ. വ്രണം വൃത്തിയാക്കി വേ
ദനയേൽപ്പിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടറുമായി പയറ്റാതെ അവൾ
സംസാരിച്ചു. എന്താണ് മനസ്സിൽകൂടെ പ�ോകുന്നത്,
എന്താണ് ശരീരത്തിലെ അനുഭവം എന്നൊക്കെ.
അന്നു മുതൽ അവൾ ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങളിൽ
ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയാക്കലിന�ോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതായി.
പക്ഷെ അവൾ തിരിച്ച് ആ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥിക്ക്
ക�ൊടുത്തതായിരുന്നു വലിയ വ്യത്യാസം.
കഠിനദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര�ോട് അതേപ്പറ്റി സം
സാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയ�ോജനത്തെപ്പറ്റി ക്ലയിൻമാ
ന്റെ അനുഭവം നമുക്കെല്ലാം പ്രയ�ോജനകരമായിരി
ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു

.
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ത�ോന്നക്കൽ എ.ജെ. ക�ോളേജ് ഓഫ് സയൻസ്
ആൻഡ് ടെക്ന�ോളജിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാ
ടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയും സ്നേഹ
പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈ
റ്റിയും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.
നന്ദിയ�ോട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റിയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്ന്
പാങ്ങോട് മാന്നനീയ ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ്
ആൻഡ് സയൻസസിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ്
ഉദ്ഘാടനവും ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയും സം
ഘടിപ്പിച്ചു.
ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക�ോളേജ് ഫ�ോർ
അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്
ഉദ്ഘാടനവും ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയും
നടന്നു.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ലഭി
ച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്കായി പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മന്റ് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരള, ത�ൊഴിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചു.
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കൺ
വെൻഷന്റെ (UNCRC) മുപ്പതാം വാർഷികത്തോട
നുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ചൈൽഡ് ലൈൻ സം
ഘടിപ്പിച്ച റൺ ഫ�ോർ സേഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മാ
രത്തണിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
കമ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ്
പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികൾക്കു നേരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുക, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു
ത്തുക, അതേപ്പറ്റി പ�ൊതുജനത്തെ ബ�ോധവാന്മാരാ
ക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെയാണ് പരിപാടി സം
ഘടിപ്പിച്ചത്.
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങ
ളെപ്പറ്റി തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് ക�ോളേജിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവന
ന്തപുരം എം.പി. ഡ�ോ. ശശി തരൂർ അപ്രതീക്ഷി
തമായി പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനെത്തി. ഭിന്ന
ശേഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകള�ോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഉണര്വ്വ്

വിന�ോദത്തിന�ൊപ്പം
വരുമാനവും
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

സാ

മ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന
കുടുംബങ്ങളിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർ
പാടിന്റെ കണ്ണീരുണങ്ങും മുൻപുതന്നെ നിത്യചെ
ലവിനുള്ള വക അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത പല
പ്പോഴും കുടുംബനാഥയിൽ വന്നു ചേരുന്നത് കാണാം.
ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവരിൽ നല്ലൊരു
പങ്കും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകളാണ്. നവംബർ
23ന് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ കൂടിയ
ഉണർവ്വ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കാവുന്ന ലളി

തമായ ചില കൈത്തൊഴിലുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തു
ന്നതായിരുന്നു.
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ ഉണർവ്വിൽ പങ്കെ
ടുത്തിരുന്ന സൂസി നൈനാന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മൗ
നപ്രാർത്ഥനയ�ോടെ അനുശ�ോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
യാണ് ഉണർവ്വ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ത�ൊഴിൽ പരി
ശീലനത്തിനായി എത്തിയ, കേരളത്തിൽ അങ്ങോ
ളമിങ്ങോളം കൈത്തൊഴിലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന
സജീല ബീഗവും സുഹൃത്ത് രേഖയും, സ്ത്രീകൾ ഒഴിവു
സമയം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതി
നെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു.
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ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടു കൈത്തൊഴിലുക
ളാണ് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്: പേപ്പർ ബാഗ്
നിർമ്മാണവും, സ്റ്റെൻസിലും ഫാബ്രിക്ക് പെയിന്റും
ഉപയ�ോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും. രണ്ടും വീട്ടി
ലിരുന്നു ചെയ്യാവുന്നതും വിപണനം നടത്താവുന്നതും
ഒഴിവു സമയത്തെ ഒരു വരുമാനമാർഗ്ഗവുമാണ്. ഒപ്പം
മനസ്സിന് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ആത്മാഭിമാ
നവും ലഭിക്കും. പരിശീലനത്തിനു വേണ്ട സാധനങ്ങ
ളെല്ലാം സജീല ബീഗം ക�ൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ലളിതവും
വ്യക്തവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അംഗങ്ങൾ
ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയിണ ഉറ, സാരി എന്നിവയിൽ
സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയ�ോഗിച്ച് ഫാബ്രിക്ക് കളറിൽ
വർണ്ണ വിസ്മയം രചിച്ചു. താൻ തന്നെയാണ�ോ ഇതു
ചെയ്തത് എന്നു പലർക്കും വിസ്മയം! തുടർന്ന് അഞ്ചു

പേരടങ്ങുന്ന ആറു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഉത്സാഹ
പൂർവ്വം പേപ്പർ ബാഗും നിർമ്മിച്ചു.
മുരുക്കുംപുഴ നിന്ന് ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ എത്തിയ അഞ്ചു വനിതകളടക്കം ഇത്തവണ
ത്തെ ഒത്തുചേരലിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ ആളുണ്ടാ
യിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിശീലനത്തിൽ മു
ഴുകിയപ്പോൾ സമയം പ�ോയതറിഞ്ഞില്ല. കുറഞ്ഞ മു
തൽമുടക്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടിനങ്ങളും അംഗങ്ങൾ
ക്ക് പ്രയ�ോജനപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
ഉണർവ്വംഗങ്ങളുടെ നന്ദി സൂചകമായി സജീല ബീഗ
ത്തിന് ബേബിച്ചേട്ടൻ സ്നേഹ�ോപഹാരം നൽകി.
പതിവിലും വൈകിയെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം കൈ
ച്ചങ്ങല തീര്ത്ത് ഉണർവ്വ് പിരിഞ്ഞു

.

പാലിയം ഇന്ത്യ ഫെബ്രുവരിയില്
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. ഫെ
ബ്രുവരി ആദ്യം മുതലാണ് ഈ 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

പാലിയം കണ്ണാടി

ജീവിതമെന്ന
തമാശ
ലളിത എസ്.

ഓ

ർക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ഒരു വലിയ തമാ
ശയാണ്. എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾ,
സങ്കടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സഹനങ്ങൾ, അഭിനന്ദ
നങ്ങൾ, അപമാനം, അഭിമാനം, പാപം, പുണ്യം,
ആശകൾ, നിരാശകൾ.... ഓര�ോന്നും ഓര�ോ അനു
ഭവങ്ങൾ. ആര�ോ പെറുക്കിക്കൂട്ടിയ കല്ലുകൾ പ�ോലെ
കൂട്ടിവച്ച അനുഭവങ്ങൾ. നീണ്ടു നിൽക്കാൻ ക�ൊതിച്ച
വയും ഒപ്പം, പെയ്ത�ൊഴിയാൻ വെമ്പി നിന്നതുമായ
മഴക്കാറുകൾ.
ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും ബഹളവുമ�ൊക്കെ ജീവി

3.20 രൂപയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവന
ന്തപുരത്തേക്കുള്ള വാഹനച്ചെലവ്.
അച്ഛൻ പത്തു രൂപ തരും. അദ്ദേഹം
അതുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ
ണെന്ന് അറിയാവുന്നതുക�ൊണ്ട് ചെലവു
കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി തുക സൂക്ഷിച്ചു വച്ച്
അച്ഛനുതന്നെ തിരിച്ചു ക�ൊടുക്കും. ഒരി
ക്കൽ നിനക്കാവശ്യമുള്ളതെന്തെങ്കിലും
വാങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു തന്നു.
അന്നുമിന്നും കൈത്തറി വസ്ത്രത്തിന്റെ
മണം എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. വാ
ങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് വേണ
മെന്ന് ത�ോന്നിയിട്ടില്ല. വെറുതെ കടയിൽ
പ�ോകുന്നവരുടെ കൂടെപ്പോയി മണമാ
സ്വദിച്ച് നില്ക്കും.

തത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ...
ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ
ന്ത് നിലനില്പ്.
ചെ യ്യ ണ മെന്നാ ഗ്രഹ ി
ച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴി
യാതെപ�ോയ ഒരുപാട്
കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിത
ത്തിൽ. അതിൽ ചിലത്
നമ്മൾ മറന്നുകളയും. ചി
ലതിടയ്ക്കിടെ നമ്മളെ വേ
ട്ടയാടും. അങ്ങനുള്ള ചില
അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ ഇത്തവണ.
ഞാൻ എം.എ (ഹിസ്റ്ററ്റി) പഠനത്തിന് തിരുവന
ന്തപുരം യൂണിവേഴ്സ ിറ്റി ക�ോളേജിൽ ചേർന്ന
സമയം. 3.20 രൂപയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവ
നന്തപുരത്തേക്കുള്ള വാഹനച്ചെലവ്. അച്ഛൻ പത്തു
രൂപ തരും. അദ്ദേഹം അതുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ട
പ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുക�ൊണ്ട് ചെലവു
കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി തുക സൂക്ഷിച്ചു വച്ച് അച്ഛനുതന്നെ
തിരിച്ചു ക�ൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ നിനക്കാവശ്യമുള്ള
തെന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു
തന്നു. അന്നുമിന്നും കൈത്തറി വസ്ത്രത്തിന്റെ മണം
എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. വാങ്ങാൻ കാശില്ലാ
ത്തതു ക�ൊണ്ട് വേണമെന്ന് ത�ോന്നിയിട്ടില്ല. വെറുതെ
കടയിൽ പ�ോകുന്നവരുടെ കൂടെപ്പോയി മണമാസ്വ
ദിച്ച് നില്ക്കും.
അച്ഛൻ തിരികെത്തന്നതും പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചതും
ചേർത്ത് ഇരുപത്തിയ�ൊന്ന് രൂപയായപ്പോൾ
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ഞാന�ൊരു മുണ്ടും നേര്യതും വാങ്ങി. മണത്തു
ന�ോക്കും, പെട്ടിയിൽ വച്ച് സൂക്ഷിക്കും. ഒരു ദിവസം
അമ്മയുടെ നേരേ ഇളയ സഹ�ോദരി ഇത് കാണുകയും
ച�ോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ക�ൊടുക്കാൻ തുടങ്ങു
മ്പോൾ അമ്മയ്ക്കു വേണമെന്നമ്മ. 'കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ
വേറെ പുതിയത് വാങ്ങിത്തരാം' എന്നു പറഞ്ഞതും
തൃപ്തിയ�ോടെ കുഞ്ഞമ്മ പ�ോയി. ഞാൻ ചെറിയ
ചെറിയ തുട്ടുകൾ കൂട്ടിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പൂർ
ണ്ണമാകും മുൻപ് കുഞ്ഞമ്മ മരിച്ചു. ഇന്നും കൈത്തറി
കടകൾ കാണുമ്പോഴും കൈത്തറി വസ്ത്രമുടുക്കുമ്പോഴും
അന്നത് ക�ൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് കുറ്റബ�ോധ

ഒരു ദിവസം വീടുപണി നടക്കുന്നതി
നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആഫീസിലേക്കിറങ്ങു
മ്പോൾ കുറച്ചു വീടുകൾക്കപ്പുറം താമസി
ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് മരുന്നു വാങ്ങാൻ
അഞ്ചു രൂപ ച�ോദിച്ചു. ഞാനാകെ വിള
റി. ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേദന.
ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും അവർ നിരാശ
യ�ോടെ എന്റെ മുന്നിലുടെ കടന്നുപ�ോയ
ആ ചിത്രം ഇന്നും അവരെ കാണു
മ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയും.
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ത്തോടെ ഓർക്കും.
ഇനിയ�ൊന്ന്. 1989ലാണ്. കേശവദാസപുരത്ത്
ഞങ്ങൾ താമസമാക്കിയ സമയം. 5 സെന്റ് സ്ഥലം
വാങ്ങി അതിനകത്തൊരു വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പങ്ക
പ്പാട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന
ശമ്പളം അപ്പാടെ ഭർത്താവിനെ ഏല്പിക്കുകയായിരു
ന്നു പതിവ്. ബസ്സിന�ൊരുമിച്ചു പ�ോകുന്നതു ക�ൊണ്ട്
ടിക്കറ്റ് അദ്ദേഹമെടുക്കും. എന്റെ കൈയ്യിലങ്ങനെ
കാശ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുമില്ല.
ഒരു ദിവസം വീടുപണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഒറ്റയ്ക്ക്
ആഫീസിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചു വീടുകൾക്ക
പ്പുറം താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് മരുന്നു വാങ്ങാൻ
അഞ്ചു രൂപ ച�ോദിച്ചു. ഞാനാകെ വിളറി. ഇല്ലെന്ന്
പറയുന്നതിന്റെ വേദന. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും അവർ
നിരാശയ�ോടെ എന്റെ മുന്നിലുടെ കടന്നുപ�ോയ ആ
ചിത്രം ഇന്നും അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മന
സ്സിൽ തെളിയും. അവരെന്നോടിന്ന് കാശ് ച�ോദി
ച്ചെങ്കിലെന്ന് ഓര�ോ തവണയും ഞാനാശിച്ചു. പക്ഷേ
അവർ പിന്നീട�ൊരിക്കലും ച�ോദിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുചിരി
യ�ോടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന അവരെ കാണുമ്പോൾ ജാ
ള്യതയ�ോടെ ഞാൻ തല കുനിയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കുമു
ണ്ടാകും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ... എന്നെ പ�ോലെ
തലകുനിയ്ക്കുന്നവരും

.

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 തുകയി ൽ 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, വി.പി.XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്,
വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം- 695028
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