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േലാകം
െകാേറാണെയ
േനരിടുേമ്പാൾ

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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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്
4
5
8

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
തടങ്കല്

എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്

പുനര്ചിന്തനത്തിന്റെ പാഠഭേദങ്ങള്	

	ഡ�ോ.എന്. അജയന്

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

14	ക�ൊറ�ോണ വൈറസും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
15 അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
എസ്. ലീലാദേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

16 ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്തെ സാന്ത്വന സമ്മേളനം

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

19 ഈദ് വിരുന്ന്	

 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്

12 ല�ോക്ഡൗണ് ഒരു റിഹേഴ്സലാണ്
	പി.കെ. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

	നാരായണന് പുതുക്കുടി
ആഷാ മന�ോ

21 ഉണര്വ്വ്	

ജി. ബാലചന്ദ്രന്

23	സന്തോഷപൂര്വ്വം വിടച�ൊല്ലാനുള്ള ഒസ്യത്ത്	
	കെ.വി. ഹംസ, മൈമുന

27 വിക്കി
31 വയ�ോജന ശുശ്രൂഷ
32 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
33 	പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ
ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഫ�ോണ്: 97467 45502 E-Mail: info@palliumindia.org
www.palliumindia.org

കവര് ഫ�ോട്ടോ		
സഹയാത്ര ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ജൂറി തെര
ഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ഗുരുപ്രസാദ് ടി.എസ്.
ആഷ്ലാ റാണി എം.പി

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ല�ോകം
ക�ൊറ�ോണയെ
നേരിടുമ്പോൾ
ഇ

ത് എഴുതുന്നതിനും വായനക്കാർ വായിക്കു
ന്നതിനുമിടയിലുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ര�ോഗം മനുഷ്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെയ�ൊ
ക്കെ തകിടംമറിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ആ
കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കപ്പെടാൻ
സാധ്യതയില്ല. മറിച്ച്, കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാനുള്ള
സാധ്യത വലുതുമാണ്.
ഒരു പ�ൊതുവിപത്തിനെ ല�ോകം നേരിടുമ്പോൾ ഭൂ
രിപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്ക
പ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെയുണ്ട്. ഇതിനിടെ അസം
ഘടിതരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തീർത്തും അവഗ
ണിക്കപ്പെടാനും നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിലേ
യ്ക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാനുമാണ് സാധ്യതയേറെ. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യകത ഇപ്പോൾത്തന്നെ
യുള്ള മനുഷ്യർക്ക് (പ്രത്യേകിച്ചും സാമാന്യം ഒറ്റപ്പെ
ട്ടു കഴിയുന്ന വൃദ്ധർക്ക്; അവരുടെ എണ്ണം ചെറുതല്ല
എന്നോർക്കുക) വരാനിരിക്കുന്ന ദുരിതം പറഞ്ഞറി
യിക്കാനാവാത്തത്ര ഗുരുതരമാണ്.
സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല. വൃദ്ധരെയും
മറ്റു ര�ോഗാവസ്ഥകൾ നേരത്തേതന്നെ ഉള്ളവരെയും
റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ പ്രക്രിയ
മൂലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരാം. ഓര�ോ വ്യക്തിയും
സമൂഹത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നതാണ്
റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ. സമൂഹവുമായി ഒരു ബന്ധ
വുമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിരി
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ര�ോഗം വരാനുള്ള സാധ്യ
തയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ
കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ, ല�ോകത്ത് ര�ോഗസാധ്യത ഇല്ലാ
താകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാം; സാധാരണ മട്ടിൽ
ജീവിക്കാം.
പക്ഷെ ഈ അടച്ചിരിക്കൽ എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ഭയ
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ക്കേണ്ടത് നിർബന്ധിതരായി ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന
ര�ോഗികളും വൃദ്ധരുമാണ്. ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും
ഗൃഹസന്ദർശന സൗകര്യം കിട്ടാതാവില്ലേ? വീട്ടിൽ
ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്നവർക്ക്
അത് കിട്ടാതാകുമ�ോ? ഇപ്പോൾത്തന്നെ കാര്യമായ
ശുശ്രൂഷ കിട്ടാത്ത വൃദ്ധർക്ക് ഉള്ളതുകൂടി നഷ്ടപ്പെ
ടുമ�ോ?
പല ച�ോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറുപടിയുണ്ടാ
വില്ല. ചിലതു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതും വ്യക്തം.
പ�ൊതുജനതാല്പര്യത്തിനുവേണ്ടിയെടുക്കുന്ന നടപ
ടികൾ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ദുരിതം കഴിയു
ന്നത്ര കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാനാകും. ഒറ്റപ്പെടുന്ന
വർക്ക് ആവുന്നത്ര, ടെലഫ�ോണിൽ കൂടെയ�ോ ഇന്റർ
നെറ്റ് ഉപയ�ോഗിച്ചോ മാനസികമായ�ൊരു താങ്ങ്
ക�ൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആയേക്കും.
ര�ോഗം മൂർച്ഛിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവ
പ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ശ്വാസംമുട്ടാണ്. ശ്വാസം
കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന ദുരന്തം സംഭവി
ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതു തന്നെയാണ്. ക�ോവിഡ് 19
ര�ോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേയും
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മ�ോർഫിൻ പ�ോ
ലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് ര�ോഗികളുടെ ശ്വാ
സംമുട്ട് കുറയ്ക്കാനെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കാൻ ആര�ോഗ്യ
സംവിധാനത്തിന് കഴിയണം. ഇത്തരം മരുന്നുക
ളുടെ ഉപയ�ോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും
മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുകയും വേണം.
ഇത് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ നടന്നേക്കും. പ്രശ്നം
ഗുരുതരമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നു
വരില്ല. വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഇപ്പോഴാണ് എടു
ക്കേണ്ടത്

.

ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണം

തടങ്കൽ...
എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

സി

ന്ധു തിരക്കിട്ട് നടന്നു. മ�ോളെ ഒന്നു കെട്ടി
പ്പിടിക്കാൻ ക�ൊതിയായി. നല്ല തിരക്കുള്ള
വാർഡിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ്
നഴ്സിംഗ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബസ്
മാറിക്കയറിയാലേ വീട്ടിലെത്താൻ കഴിയുമായിരു
ന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി വാഹനം കവലയിൽ
ക�ൊണ്ടു വിടും. പിന്നെ അഞ്ചു മിനിട്ട് നടക്കാനേയു
ള്ളൂ. എങ്കിലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കോട്ടിനുള്ളിൽ
സിന്ധു വിയർത്തൊഴുകി. ല�ോക്ക് ഡൗൺ തുടങ്ങി
യതിനു ശേഷം ക�ോട്ടിട്ടാണ് നടപ്പ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ
പ�ൊലീസ് തടയില്ല.
വീട് കാണാറായതും സിന്ധുവിന്റെ നടപ്പ് അറിയാതെ
മെല്ലെയായി. ഭയം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഈ കു
റ്റവാളി എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കേണ്ടി വരിക!
പ്രതീക്ഷിച്ചതുപ�ോലെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണം തണുത്തു
വിറങ്ങലിച്ചതായിരുന്നു, മ�ോള�ൊഴികെ. അവൾ ഓടി
അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് തടഞ്ഞു – ‘വേണ്ടാ;

അമ്മ കുളിച്ചിട്ടു വരട്ടെ’ എന്ന്. അതാണു നല്ലത്, സി
ന്ധുവിനും ഉള്ളിൽ ത�ോന്നി.
നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വിളി കേൾക്കാതെ
സിന്ധു കുളിമുറിയിലേയ്ക്കു നടന്നു. വഴിയിൽ അമ്മയി
രുപ്പുണ്ട്. മുഖത്തു ന�ോക്കുന്നില്ല. ദേഷ്യം താങ്ങാതെ
യിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം.
തലേ ദിവസത്തെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒട്ടും സുഖമു
ള്ളതായിരുന്നില്ല. അമ്മയും ഭർത്താവും നിർബന്ധി
ച്ചു, സുഖമില്ലായെന്നു പറഞ്ഞ് അവധിയെടുക്കാൻ.
ഭർത്താവ് പിന്നീട് ഒരു പടി കടന്നു ജ�ോലി രാജി
വയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിന്ധുവിന് അത്
ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ. ഇത്രയും വർഷത്തെ പഠനം;
ജ�ോലിയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി; ഇത�ൊക്കെ
വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാന�ോ? എന്നിട്ട് തന്നെ അടുക്ക
ളയിൽ ചങ്ങലയ്ക്കിടാന�ോ? കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങ
ളായി ആശുപത്രിയായിരുന്നു ഒരേയ�ൊരാശ്വാസം.
സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരല്പം സ്നേഹം, ര�ോഗിക
ളുടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ന�ോട്ടം. ഇന്നലെയാണ് ഒരു
വൃദ്ധൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള�ോടെ തന്റെ കൈകൂട്ടി
പ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞത്, 'ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെ

അറിയിപ്പ്
2019 ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ
നിന്നു പ്രയാണമാരംഭിച്ച ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്
ല�ോകത്തിലെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൂടെയും യാത്ര
തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് മാർച്ച് അവസാനം പ്ര
ഖ്യാപിച്ച ല�ോക്ഡൗൺ സമസ്ത മേഖലകളെയു
മെന്ന പ�ോലെ അച്ചടിരംഗത്തെയും സ്തംഭിപ്പിച്ചു.
വാഹന ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായി. സഹ
യാത്രയുടെ ഏപ്രിൽ, മെയ് ലക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്
അച്ചടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ഇതെഴുതുമ്പോൾ,
സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുക�ൊണ്ടു കടന്നു
പ�ോയ ല�ോക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം അവസാ

നിക്കുകയും 'ജീവിതം വൈറസിന�ൊപ്പമെന്ന' അടു
ത്തഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയുമാണ്. ഈ സാഹചര്യ
ത്തില് ‘സഹയാത്ര’യുടെ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ
ലക്കങ്ങൾ ചേര്ത്ത് ഒറ്റ ലക്കമായി പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്.
എട്ടുപേജ് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓര�ോരുത്ത
രുടേയും പിന്തുണയും സഹകരണവും തുടർന്നും പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ ലക്കം മുതൽ കവറിലിട്ട മാസികയാകും നി
ങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുക എന്ന സന്തോഷവും അറി
യിക്കുന്നു.					
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ന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഇല്ല; ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
മ�ോളേ, നിന്നെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചല്ലോ,
എന്നെ ന�ോക്കാൻ.' ആ വാക്കുകൾ വിലപ്പെട്ടതാ
യിരുന്നു. ആ കണ്ണുകളിലെ ന�ോട്ടവും. ഇത�ൊന്നും
ആരും മനസ്സിലാക്കിയെന്നു വരില്ല; വളരെ വേണ്ട
പ്പെട്ടവർ പ�ോലും.
ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ആശുപത്രിയി
ലായിട്ട് ഈ സ്ഥിതി. ക�ോവിഡ് ചികിത്സിക്കുന്ന
ആശുപത്രിയിലായിരുന്നെങ്കില�ോ? കുടുംബത്തി
ന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നേനെയെന്ന്
ആല�ോചിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പേടിയാകുന്നു. ബലാൽ
ക്കാരമായി പിടിച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നിരിക്കും. ഇപ്പോഴ
ത്തെ അവസ്ഥയിൽ പ�ോലും ര�ോഗമുണ്ടെന്നറിയാതെ
ആരെങ്കിലുമായി ഇടപഴകിയാല�ോ; ര�ോഗം വീട്ടിലേ
യ്ക്കു ക�ൊണ്ടു വന്നാല�ോ എന്നാണ് അവർക്കു പേടി.
സിന്ധു, ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം, വെള്ളക്കോ
ട്ടുൾപ്പെടെ, കഴുകി, കുളിച്ച് കുളിമുറിയും കഴുകി വൃത്തി
യാക്കി പുറത്തുവന്നു. ഇത്രയ�ൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ
ആവശ്യമില്ലായെന്നു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . കൈകൾ
സ�ോപ്പിട്ട് ഇരുപതു സെക്കന്ഡ് കഴുകിയാൽ
മതിയാകും. എന്നാലും കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാന
ത്തിന് ഇത�ൊക്കെ ചെയ്യുന്നു.
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പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വരവേറ്റത് അമ്മയുടെ വാക്കു
കളാണ്, 'നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അപകടപ്പെടുത്തുക
യാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? എന്റെ
കാര്യം പ�ോട്ടെ; എനിക്ക് വയസ്സായി. വയസ്സായ
വർക്കാണ് ഈ ര�ോഗം ക�ൊണ്ടു മരിക്കാൻ കൂടുതൽ
സാധ്യത. പക്ഷേ സാരമില്ല. എന്റെ കാര്യം പ�ോട്ടെ.
നീ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ?'
ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ച് സിന്ധു കുറ്റ
വാളിയെപ്പോലെ നടന്നു, നനച്ച തുണികൾ ഉണ
ക്കാനിടാൻ. അവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന്
ഉള്ളിൽ ത�ോന്നുന്നുണ്ട്, കുറച്ചെങ്കിലും. വീട്ടിൽത്ത
ന്നെയിരിക്കുന്ന ആളെക്കാളും ക�ോവിഡ് അകത്തേ
യ്ക്കു ക�ൊണ്ടുവരാൻ പുറത്തു പ�ോകുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും
ആശുപത്രിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന തനിക്കാണല്ലോ
സാധ്യത. പക്ഷേ താൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകള�ൊ
ക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? പണ്ട് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ
പ�ോയപ്പോഴേ അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇത�ൊക്കെയാണ്
വേണ്ടിവന്നേയ്ക്കാവുന്നത് എന്ന്. കുടുംബത്തിനും
അത് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. മറ്റെന്തു ചെയ്യാ
നാണ്? ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ര�ോഗികളെയെല്ലാം ഉപേ
ക്ഷിക്കാന�ോ? ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സിക്ക് ലീവെടു
ക്കാൻ? അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും നേരിട്ട് ഒരു വൈദ്യ

പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയയാവാൻ പറയാതിരിക്കില്ല
പക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അത�ൊന്നും ആല�ോചി
ക്കേണ്ടല്ലോ.
തലേന്നാൾ വൈകുന്നേരം ഡ്യൂട്ടി കഴിയാറായപ്പോ
ഴാണ് രാത്രി വരേണ്ട റേച്ചലിന്റെ ഫ�ോൺ കാൾ. റേ
ച്ചലിനു സുഖമില്ല; നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാൻ നിവൃത്തി
യില്ലായെന്ന്. നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെ മുഖവും
ശബ്ദവും കർക്കശമായി. ഫ�ോണിൽ റേച്ചലിന�ോടു
പറഞ്ഞു, നാളെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് എത്തി
ക്കൊള്ളണം. എന്നിട്ട് അതേ കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടി
തിരിഞ്ഞ് സിന്ധുവിന�ോടു പറഞ്ഞു, 'വീട്ടിൽപ്പോ
കാനാവില്ല. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കണം. അതിന്
അധികശമ്പളം കിട്ടും' എന്ന്.
റേച്ചലിന്റെ സ്ഥിതി വ്യക്തമായി അറിയില്ലെങ്കിലും
മനസ്സിലാക്കാൻ സിന്ധുവിനാവും. ചിലപ്പോൾ
ശരിക്കും സുഖമില്ലാതായിക്കാണും. അല്ലെങ്കിൽ കു
ടുംബത്തിന്റെ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേ
ണ്ടി വന്നിരിക്കും.
പേടിച്ചു പേടിച്ച് സിന്ധു വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഫ�ോൺ ചെയ്തു,
രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം പറയാൻ.
ഭർത്താവാണ് ഫ�ോൺ എടുത്തത്. മകൾ സംസാരി
ക്കാൻ ഫ�ോണിനു വാശി പിടിച്ചു; പക്ഷേ ഭർത്താവ്
ഒരു വാക്കു പ�ോലും പറയാതെ ഫ�ോൺ താഴെവച്ചു.
സിന്ധു ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു, അല്പനേരം. എന്നിട്ട് കണ്ണു
തുടച്ച് മാസ്ക്ക് വച്ച് വീണ്ടും വാർഡിലേയ്ക്കു നടന്നു.
പതിനെട്ടു മണിക്കൂറായി തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടരെ. ഇപ്പോ
ഴിതാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, തളർന്ന് അവശയായി വീട്ടി
ലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവശത ശാരീരികം മാത്രമല്ല
എന്നു മാത്രം.
അടുക്കളയിലെ പണിയ�ൊക്കെ തീർത്ത് സിന്ധു കി
ടപ്പറയിലേയ്ക്ക് നടന്നു. മ�ോൾ ചാടി വന്നു അമ്മയ�ോ
ട�ൊത്തു കളിക്കാൻ. പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഇടയ്ക്കു കയറി:
'ഇവൾ നിന്റെ മ�ോളാണ്. മറന്നു പ�ോയിട്ടൊന്നുമില്ല
ല്ലോ?' ആ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക്

പേടിച്ചു പേടിച്ച് സിന്ധു വീട്ടിലേയ്ക്ക്
ഫ�ോൺ ചെയ്തു, രാത്രി
ഡ്യൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം
പറയാൻ. ഭർത്താവാണ് ഫ�ോൺ
എടുത്തത്. മകൾ സംസാരിക്കാൻ
ഫ�ോണിനു വാശി പിടിച്ചു; പക്ഷേ ഭർ
ത്താവ് ഒരു വാക്കു പ�ോലും പറയാ
തെ ഫ�ോൺ താഴെവച്ചു. സിന്ധു
ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു, അല്പനേരം. എന്നി
ട്ട് കണ്ണു തുടച്ച് മാസ്ക്ക് വച്ച് വീണ്ടും
വാർഡിലേയ്ക്കു നടന്നു. പതിനെട്ടു
മണിക്കൂറായി തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടരെ.

ക�ോപം നിറഞ്ഞ ന�ോട്ടം, ന�ോവിക്കു
ന്ന വാക്കുകൾ, താൻ ആയിരിക്കുമ�ോ
ഈ ര�ോഗം കുടുംബത്തിലേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടു
വരുന്നത് എന്ന കുറ്റബ�ോധം. പിന്നെ,
ഇത�ൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരി
ക്കും ബാക്കിയാവുക? ര�ോഗത്തിന് കീ
ഴ്പ്പെട്ട ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർ
ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരനുശ�ോചന
യ�ോഗം. സന്ധ്യയ്ക്ക് ക�ൊളുത്തുന്ന വിള
ക്ക്. ആശുപത്രി ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്ന
ഹാരമണിഞ്ഞ കുറച്ചു പടങ്ങൾ.
ആഴ്ന്നിറങ്ങവേ സിന്ധു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരഞ്ഞു.
നാളത്തെ ദിവസം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ!
എന്തൊക്കെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക!
ഏതാനും ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അടുത്ത വീടു
കളിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റിലെ ബാൽക്കണികളിൽ നിന്നു
മ�ൊക്കെ പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും കലപില കൂട്ടിയത്,
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനിക്കാൻ. അത്
എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. അതിൽ ആരെങ്കിലും അറിയു
ന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് താൻ നേരിടേണ്ടി വരു
ന്നതെന്ന്. ക�ോപം നിറഞ്ഞ ന�ോട്ടം, ന�ോവിക്കുന്ന
വാക്കുകൾ, താൻ ആയിരിക്കുമ�ോ ഈ ര�ോഗം കുടും
ബത്തിലേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന കുറ്റബ�ോധം.
പിന്നെ, ഇത�ൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും
ബാക്കിയാവുക? ര�ോഗത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഡ�ോക്ടർ
മാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരനുശ�ോചന
യ�ോഗം. സന്ധ്യയ്ക്ക് ക�ൊളുത്തുന്ന വിളക്ക്. ആശുപത്രി
ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്ന ഹാരമണിഞ്ഞ കുറച്ചു പടങ്ങൾ.
തട്ടിയുടഞ്ഞ കുടുംബബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ആര�ോർ
ക്കാൻ? ഇത�ൊക്കെക്കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതം പഴയനി
ലയിലേയ്ക്കാകാന�ൊക്കുമ�ോ? തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത,
മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉള്ളിൽ കനലായി ബാ
ക്കിയാവില്ലേ? ഇത�ൊക്കെയാര് ന�ോക്കുന്നു?
എത്രയാണ് ക�ോവിഡിനെപ്പറ്റി ലേഖനങ്ങളും ടെ
ലിവിഷൻ പരിപാടികളും! അതില�ൊരെണ്ണത്തിൽ
പ�ോലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ആരെങ്കിലും ആല�ോചി
ക്കുന്നുണ്ടോ - നാളെ മാലയിട്ട് ചുവരിൽ തൂക്കാനുള്ള
പടങ്ങളായല്ലാതെ? ര�ോഗികളെയും കുടുംബത്തെയും
സഹായിക്കാൻ എത്രയാണ് ടെലിഫ�ോൺ ഹെൽ
പ്പ്ലൈൻസ്? എന്തേ റേച്ചലിനും എനിക്കും ഞങ്ങ
ളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കും അങ്ങനെയ�ൊന്നും ഇല്ല!
(2020 ഏപ്രിൽ 18ലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ''ഹ�ോം ക്വാറന്റൈൻ'' എന്ന ലേഖ
നത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ; അനുവാദത്തോടെ.
കടപ്പാട്: ഐ.എം.എ. നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം മാസിക)
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ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണം

പുനര്ചിന്തനത്തിന്റെ
പാഠഭേദങ്ങള്
ഡ�ോ.എൻ.അജയൻ

ക�ോ

വിഡ് കാലം നൂറു ദിവസം പിന്നിടു
മ്പോൾ പുനർചിന്തനത്തിന്റെ പുതിയ
പാഠങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചത്. പുനർവായനയുടെ
ചിന്തുകളാണ് അവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക�ോറിയിടു
ന്നത്. മാറുന്ന കാലത്തിന�ൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി
കൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായി. ഓര�ോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങ
ളിലും പുതിയ അവസരങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു നാം തി
രിച്ചറിഞ്ഞു. ക�ോവിഡ് കാലം നമ്മെ പുതിയ ശീല
ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. കൈകഴുകാൻ നിൽക്കാതെ ഇടിച്ചു
കയറി സദ്യ ഉണ്ടിരുന്നവർ ഇന്ന് സദ്യയുണ്ണാന
ല്ലാതെ തന്നെ കൈകഴുകാൻ ശീലിച്ചു. നന്നായി കൈ
കഴുകാനറിയാത്തവരായിരുന്നു ഏറെയും. കൈ കഴു
കലിന് എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സി
ലാക്കി; വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും
കർമ്മോന്മുഖമാക്കി. ചീറ്റുന്നതിനും തുമ്മുന്നതിനും

നാമ�ൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആര�ോഗ്യ
മേഖല ഉണർന്നു തന്നെയിരുന്നു. ചികി
ത്സാരീതിയിൽ തന്നെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടായി. ക�ോവിഡ് കാലം മറ്റ് ആര�ോ
ഗ്യ മേഖലകള�ോട�ൊപ്പം സാന്ത്വനപരി
ചരണ മേഖലയിലും വളരെയധികം
മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. പ�ൊതുജന സംഭാവ
നയിലൂന്നി പ്രവർത്തിച്ചുപ�ോന്ന
പല പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങളും
സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായപ്പോഴും
ഭൂരിപക്ഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാ
പനങ്ങളെപ്പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാ
നും, കഴിയുന്നത്ര ആത്മാർത്ഥമായ
പ്രവർത്തനം തുടരാനും പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.
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നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായി.
മാസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നതു
ശീലമായി. 'തുപ്പരുത്
ത�ോറ്റു പ�ോകും' എന്ന
സർക്കാർ നിബന്ധന
നാം അറിയാതെ അനു
സരിച്ചു. മദ്യശാലകൾ
അ ട ച്ചു പൂ ട് ടി യ പ്പോ ൾ
ബദലുകൾ കണ്ടെത്തി
യെങ്കിലും കൂടുതൽ പേർ
ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരു
ത്താൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേ
ഖലകളും സ്തംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രത്യാശയുടെ പുതുകിരണ
ങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും ഉദിച്ചുയർന്നു.
നാമ�ൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആര�ോഗ്യമേഖല ഉണർ
ന്നു തന്നെയിരുന്നു. ചികിത്സാരീതിയിൽ തന്നെ
പുതിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ക�ോവിഡ് കാലം മറ്റ്
ആര�ോഗ്യ മേഖലകള�ോട�ൊപ്പം സാന്ത്വനപരിചരണ
മേഖലയിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.
പ�ൊതുജന സംഭാവനയിലൂന്നി പ്രവർത്തിച്ചുപ�ോന്ന
പല പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങളും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാ
യപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപ
നങ്ങളെപ്പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും, കഴിയുന്നത്ര
ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം തുടരാനും പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ട്രസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ
പരിമിതികൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്കിൽ
ക്കൂടി ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ പലപ്പോഴും പുതിയ
പാഠങ്ങളാകാറുണ്ട്. പ്രളയകാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ അതിനു സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ക�ോവിഡു
കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യസ്തങ്ങളാ
യിരുന്നു: വയ�ോജനങ്ങൾ, അവശരും ആലംബഹീ
നരുമായവർ, മാറാവ്യാധികളാൽ ദുരിതമനുഭവിക്കു
ന്നവർ, കിടപ്പുര�ോഗികൾ, കാൻസർ ബാധിതർ, വൃ

ക്കര�ോഗികൾ, പക്ഷാഘാതബാധിതർ എന്നിങ്ങനെ
നീണ്ടനിര മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.
പ�ൊതുവാഹന സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ജ�ോ
ലിക്കെത്താൻ കഴിയാത്തവർ അധികം പേർക്കും
അതിരാവിലെ വാഹനം ഏർപ്പാടു ചെയ്ത് ജ�ോലി
ക്കെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ,
പിരിഞ്ഞു പ�ോയവരുൾപ്പെടെ, സഹായിക്കാൻ മുൻ
പ�ോട്ടു വന്നു. പതിന�ൊന്നു പേരടങ്ങിയ ഒരു ഹെൽപ്
ലൈൻ തുടങ്ങി. ര�ോഗികളെയെല്ലാം ഫ�ോണിൽ
വിളിച്ച് അത്യാവശ്യ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ
ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകമുണ്ടാക്കി. രാജ്യത്ത് ല�ോക്ഡൗൺ
പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ആറാഴ്ചത്തേ
ക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ ര�ോഗികൾ
ക്കെത്തിച്ചിരുന്നു; അതു കൂടാതെ 80 ര�ോഗികൾക്ക്
ഫുഡ് കിറ്റും. തല്ക്കാലത്തേക്ക് ടെലിഫ�ോൺ വഴി
സേവനം ക�ൊടുക്കാവുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഗൃ

സമചിന്താഗതിക്കാർ ഒത്തു ചേരുമ്പോ
ഴാണല്ലോ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും
നടപ്പാവുന്നത്. ക�ൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി
സ്വയം വളർന്നു വന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു സംഘമായ
പാലി-ക�ോവിഡ് കേരളയ�ോട്
(Pallicovid Kerala) പാലിയം ഇന്ത്യ
ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബ്രസീ
ലിലും കെനിയയിലുമുൾപ്പെടെ പലയിട
ത്തും ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു
ഇ-ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹസന്ദർശനം ദിവസം രണ്ടു ടീം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി.
അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കു പ�ോകാൻ മൂന്നാമത�ൊരു
ടീം കാത്തുനിന്നു. കൂട്ടായ ചർച്ചകളിലൂടെ ര�ോഗിയുടെ
ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പ
ത്തികവും ആത്മീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാമെന്നുറ
പ്പിച്ച ശേഷമാണ് കർമ്മനിരതരാവുക. മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഒ.പി. ഒരു ദിവസവും തടസ്സമുണ്ടാവാതെ
മുൻപ�ോട്ടു പ�ോയി.
ക�ൊവിഡ്-19നെയും പ്രതിര�ോധമാർഗ്ഗങ്ങളെയും
കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ലെറ്റ് പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ, പരിശ�ോധകർ,
പരിശീലകർ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക�ോവിഡ്
ടാസ്ക് ഫ�ോഴ്സ് നിത്യേന യ�ോഗം ചേർന്ന് പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും സർക്കാരിന്റെ
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായ�ോ
ഗികമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകുകയും
ചെയ്തു പ�ോന്നു.
സമചിന്താഗതിക്കാർ ഒത്തു ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ പല
നല്ല കാര്യങ്ങളും നടപ്പാവുന്നത്. ക�ൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി
സ്വയം വളർന്നു വന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധ
രുടെ ഒരു സംഘമായ പാലി-ക�ോവിഡ് കേരളയ�ോട്
(Pallicovid Kerala) പാലിയം ഇന്ത്യ ചേർന്നു പ്ര
വർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിലും കെനിയയിലുമുൾ
പ്പെടെ പലയിടത്തും ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഇബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായി പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (palliumindia.org) സന്ദർ
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ശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: info@
palliumindia.org
പാലിയം ഇന്ത്യ പാലി-ക�ോവിഡ് കേരളയുടെ
സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന എക്കോ (ECHO)
ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആര�ോഗ്യരംഗത്ത്
ക�ോവിഡ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ സാ
ധ്യതകൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെ
ന്നത് നിസ്സാരമല്ല. ക�ോവിഡ്-19 പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ അനന്തസാധ്യതകൾ ഇതെഴുതുമ്പോൾ
അഞ്ച് എക്കോ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ശ്രീലങ്ക, മാലി
ദ്വീപ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ഒമാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങി
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കു കൂടി അനുഭവവേദ്യ
മാക്കി. 80-ലധികം പേർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടു
ത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓര�ോ തിങ്കളാഴ്ചയും തുടങ്ങി ശനിയാഴ്ച
തീരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ്
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്
മൂന്നു മണി മുതൽ 4.15 വരെ 75 മിനിറ്റ്. വേദന,
വെപ്രാളം, ശ്വാസംമുട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ശാരീരിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെല്ലാം നിസ്സാര വിലയുള്ള, പക്ഷെ
വളരെ ഫലപ്രദമായ, മരുന്നുകൾ ക�ൊണ്ട് എങ്ങനെ
ആശ്വാസം കണ്ടെത്താമെന്നതും മാനസിക ബുദ്ധിമു

വെപ്രാളം, ശ്വാസംമുട്ട് തുടങ്ങിയ
പ്രധാന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെ
ല്ലാം നിസ്സാര വിലയുള്ള, പക്ഷെ വള
രെ ഫലപ്രദമായ, മരുന്നുകൾ ക�ൊ
ണ്ട് എങ്ങനെ ആശ്വാസം കണ്ടെ
ത്താമെന്നതും മാനസിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ര�ോഗിയേയും കുടും
ബാംഗങ്ങളേയും എല്ലാ പരിമിതികൾ
ക്കുമുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് എങ്ങനെ
സഹായിക്കാനാകുമെന്നുമ�ൊക്കെ ഈ
ക�ോഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
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ട്ടുകളിൽ ര�ോഗിയേയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും എല്ലാ
പരിമിതികൾക്കുമുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് എങ്ങനെ
സഹായിക്കാനാകുമെന്നുമ�ൊക്കെ ഈ ക�ോഴ്സിൽ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള ര�ോഗികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉറ
പ്പാക്കുന്നതു കൂടാതെ, ല�ോക്ഡൗൺ കാരണം ദുരിത
മനുഭവിക്കുന്ന മറ്റു ര�ോഗികൾക്കുകൂടി പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടാനായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനം വിപുലീക
രിച്ചു. 13 പേരെ ഇതിലേയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പരിശീലനം
നൽകി നിയ�ോഗിച്ചു. മരുന്നു ലഭ്യത, ഭക്ഷണ ക്രമീ
കരണം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്കൊ
പ്പം മാനസിക പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള (ര�ോഗിയു
ടേയും പരിചാരകന്റെയും) സഹായങ്ങളും ഹെൽപ്പ്
ലൈൻ മുഖേന സാധിതമാക്കി. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ലിങ്ക്
സെന്ററുകളിലെ നഴ്സുമാരുമായി ആശയവിനിമയ
ത്തിലൂടെ ആ പ്രദേശത്തെ ര�ോഗികളുടെ ക്ഷേമാന്വേ
ഷണവും ചികിത്സാ ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കി.
അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വേദനയുൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരികാവ
ശതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായി വന്ന ര�ോഗികളെ

വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രത്തി
ലെത്തിച്ചു ചികിത്സ നൽകി. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സേവനം നല്കാനവസരം തന്നിട്ടുള്ള 1351 ര�ോഗി
കളുമായി ല�ോക്ക് ഡൗണിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച
ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനായി. അടുത്തയാഴ്ച
മുതൽ ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണം ദിവസം അഞ്ചു
ടീം എന്ന മട്ടിൽത്തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ള, അവശ്യമരുന്നുകളും മറ്റു സാ
ധനങ്ങളും ര�ോഗീ ഭവനത്തിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധത
യുള്ള വ�ോളന്റിയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കാണിച്ച്
വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം നൽകിയ വാർത്തയ്ക്ക്
ആവേശ�ോജ്ജ്വലമായ പ്രതികരണമാണുണ്ടായത്.
നൂറിലധികം പേരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്
സജ്ജരായി മുന്നോട്ടു വന്നത്. പലരും പി.എം.ഐ
കേരള ചാപ്റ്റർ, റെഡ് ക്രോസ് തിരുവനന്തപുരം
യൂണിറ്റ്, നിശാഗന്ധി വ�ോളന്റിയേഴ്സ് എന്നീ വി
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇവർക്കു പുറമേ ലാബ്
ടെക്നീഷ്യൻമാരും നഴ്സുമാരുമ�ൊക്കെയുണ്ടായിരു
ന്നു. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ര�ോഗീഭവന
ങ്ങളിൽ മരുന്നെത്തിക്കുവാനും ലബ�ോറട്ടറി സൗക
ര്യമില്ലാത്ത പ്രദേശത്തു നിന്നു രക്തം ശേഖരിച്ചു ലാ
ബിലെത്തിക്കുവാനും നമുക്കായി. അടിയന്തര ഘട്ട
ങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുവാനായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഫ�ോൺ നമ്പർ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
കർമ്മോത്സുകരായ വ�ോളന്റിയർമാരുടെ സഹാ
യത്തോടെ 220 പുതിയ ര�ോഗികളെ കണ്ടെത്താ
നായി; 107 പേർക്ക് മരുന്നുവിതരണം നൽകി. ഫുഡ്
കിറ്റു വിതരണം - 25, ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ - 8. ഇതിന്റെ
പ്രാധാന്യം കുറച്ചു കാണാനാവില്ല. ഒരു രക്തപരി
ശ�ോധന ചെയ്തു കിട്ടുന്നില്ല; ജീവനെ അപകടപ്പെടു
ത്തുന്ന സ്ഥിതിയാവാം മുൻപിലുള്ളത്. അതുപ�ോലെ,
അടിയന്തിര സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു
ര�ോഗികളെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയി
ലെത്തിക്കാനും അതിനു ശേഷം തിരികെ വീടുകളി
ലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറി

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പൂർണ്ണത ഉറ
പ്പാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാ
നങ്ങൾക്കായി. ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത
കരുടെ മനസ്സിലെ നന്മയും
സേവന താൽപര്യവും
പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാ
ണ്. ഇവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
വിശദമായ പരിശീലനത്തിനു താല്പര്യമു
ണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ല�ോക്ഡൗൺ
കാലത്തെ നിബന്ധനകൾ കാരണം
വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു.

ക�ോവിഡുകാലം നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാ
റ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. കുചേലനും കുബേര
നും ക�ോവിഡിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ
ഒരുപ�ോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാസ്ക്
ധരിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാവുകയാണ്.
ഈ സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് പാലിയം
ഇന്ത്യ മാസ്ക് നിർമ്മാണ രംഗത്തേ
ക്കും കടന്ന്, നമ്മുടെ ര�ോഗികൾക്കും കു
ടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുറെയ�ൊക്കെ സാ
മ്പത്തിക സ്രോതസ്സു കണ്ടെത്താനും
സഹായിച്ചു.
ന്റെ പൂർണ്ണത ഉറപ്പാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവി
ധാനങ്ങൾക്കായി. ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ മന
സ്സിലെ നന്മയും സേവന താൽപര്യവും പ്രകീർത്തി
ക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിൽ വിശദമായ പരിശീലനത്തിനു താ
ല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ല�ോക്ഡൗൺ കാലത്തെ
നിബന്ധനകൾ കാരണം വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തേ
ണ്ടി വന്നു. രണ്ടു ബാച്ചിലായി 16 പേരാണ് ഇപ്പോൾ
കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ വിവിധ
യാളുകളുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ചർച്ചകൾ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾക്കു കരുത്തേകി.
ക�ോവിഡുകാലം നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചിരി
ക്കുന്നു. കുചേലനും കുബേരനും ക�ോവിഡിനെ പ്രതി
ര�ോധിക്കാൻ ഒരുപ�ോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാസ്ക്
ധരിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാവുകയാണ്. ഈ സാധ്യത
മുന്നിൽക്കണ്ട് പാലിയം ഇന്ത്യ മാസ്ക് നിർമ്മാണ
രംഗത്തേക്കും കടന്ന്, നമ്മുടെ ര�ോഗികൾക്കും കുടും
ബാംഗങ്ങൾക്കും കുറെയ�ൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്രോ
തസ്സു കണ്ടെത്താനും സഹായിച്ചു.
അതെ. എല്ലാ മേഖലയിലുമെന്നപ�ോലെ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും കാല�ോചി
തമായ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ
വീണു കിട്ടുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങളിലൂടെ ചൈതന്യ
വത്തായ ഒരു സാന്ത്വന പരിചരണ മേഖല കെട്ടിപ്പടു
ക്കാൻ ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം നിങ്ങളുമുണ്ടാകണം. നിങ്ങ
ളുടെ ഓര�ോരുത്തരുടേയും സഹകരണമാണ് ഈ പ്ര
തിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ടു നയിക്കു
ന്നത്. ക�ോവിഡു കാലത്തിന്റെ പിന്നിട്ട നൂറു ദിന
ങ്ങൾ ഒരു പുനർവായന ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നൂറു
വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ വിരുന്നു വരാറുള്ള ഇത്തരം
മഹാദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാവും ചരിത്രം സാക്ഷ്യ
പ്പെടുത്തുക? കാത്തിരുന്നു കാണാം.
( ലേഖകനുമാ യ ി ബ ന്ധ പ് പെ ട ാനു ള്ള ന മ്പ ര് :
9447324846)
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ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണം

ല�ോക്ക്ഡൗൺ ഒരു
റിഹേഴ്സലാണ്
പി.കെ. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

ക�ൊ

റ�ോണ (ക�ൊവിഡ്-19) വൈറസ്
പ്രതിര�ോധത്തിനായി സർക്കാർ പ്ര
ഖ്യാപിച്ച ല�ോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ ജീ
വിതയാത്രയിൽ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ബ�ോ
ധ്യമായി. സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യന് സാമൂഹ്യ
അകലം പാലിച്ച് കഴിയേണ്ടിവന്നപ്പോൾ കുടുംബാം
ഗങ്ങളുമായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ അവസ
രമുണ്ടായി. വായന, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചർ
ച്ചകൾ, ടി.വി. കാണൽ, അങ്ങനെ സമയം ക�ൊല്ലാ
നുള്ള വിന�ോദങ്ങൾ. ദിവസത്തിന് കൂടുതൽ ദൈർ
ഘ്യമുള്ളതുപ�ോലെ ത�ോന്നിതുടങ്ങി. പകൽ ഉറക്കവും
ഒരു ശീലമായി. രാത്രി ഉറക്കം പതിവിലും വൈകാൻ
തുടങ്ങി.
രാത്രി 12 മണി ആയിക്കാണും. ടാഗ�ോറിന്റെ 'കാബൂ
ളിവാല' എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു.
ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ കഥയായ അസ്ഥികൂടത്തിലെ
വരികൾ വായിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി
12 മണിക്കുശേഷം വരുന്ന ക�ോളുകൾ കൂടുതലും മരണ

''ല�ോക്ഡൗൺ ഒരു റിഹേഴ്സലാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കു
ള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്.'' ഈ വാക്കുകൾ
എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഒരുകാല
ത്ത് ആ മനുഷ്യനും ഓജസ്സും തേജസ്സു
മുള്ള ഒരു ദേഹമായിരുന്നില്ലേ? വിവിധ
വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കിടന്നു.
അന്നെനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല.
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വാർത്തകളായിരിക്കും.
പാലിയേറ്റീവ് ര�ോഗി
കളിൽ കൂടുതലും കത്തീ
റ്ററും റയില്സ് ട്യൂബും ഇട്ട
ര�ോഗികളായതുക�ൊണ്ടും
നഴ്സുമാർക്ക് രാത്രിസമയ
ങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴി
യാത്തതുക�ൊണ്ടും ര�ോഗി
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ�ോ
ളന്റിയർമാരായ ഞങ്ങ
ളാണ് കത്തീറ്റർ ഊരാ
റുള്ളത്. ല�ോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം
അത്തരം ക�ോളുകൾ വന്നിട്ടില്ല. നമ്പർ ന�ോക്കിയ
പ്പോൾ പരിചയമുള്ള പേര്. ദീർഘകാലമായി കി
ടപ്പിലായ ര�ോഗിയാണ്. എന്റെ സമീപപ്രദേശ
ത്താണ് വീട്.
ഞാൻ ഫ�ോൺ എടുത്തു. ''ഉറങ്ങിയില്ലേ?'' എന്നൊരു
ച�ോദ്യം കേട്ടു. ''എന്തേ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസ
ങ്ങൾ?'' ഞാൻ തിരിച്ചു ച�ോദിച്ചു.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ''സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ പ്ര
യാസങ്ങള�ൊന്നുമില്ല.'' അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തു
ടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം
മടക്കിവെച്ചു. നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാവുകയാണ
ല്ലോ വേണ്ടത്.
''ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചതാ. പകൽ പ്രത്യേകിച്ച്
ജ�ോലിയ�ൊന്നുമില്ലാത്തവർ ഉറങ്ങുക സ്വാഭാവിക
മാണല്ലോ. പകൽ ഉറങ്ങിയവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കം
വരാൻ പ്രയാസമാണ്. എട്ടു വർഷത്തോളമായി
ഞാൻ ഈ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നു. ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെ
ന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡ�ോക്ടർമാർ ഉറക്കത്തിനുള്ള ഗുളിക
തരും. അതു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് നേരത്തെ
ഉണരാനും പ്രയാസമാണ്. നേരത്തെ ഉണർന്നിട്ട്

എവിടെ പ�ോകാനാ? പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവ
ഹിക്കാനും പരസഹായം വേണ്ടേ? അരക്കു താഴെ
തളർന്നു പ�ോയതിനാൽ തിരിഞ്ഞോ മറിഞ്ഞോ
കിടക്കണമെങ്കിലും സഹായിക്കണം. നിശ്ചയിച്ച
സമയം ആവണ്ടെ? സമയം ഒരുപാടായി, മ�ോൻ ഉറ
ങ്ങിക്കോ.''
സാധാരണ കിടപ്പുര�ോഗികളിൽ നിന്നു കേൾക്കാ
റുള്ള വാക്കുകളാണ്.
ഫ�ോൺ വെയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു,
''ല�ോക്ഡൗൺ ഒരു റിഹേഴ്സലാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന
വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്.''
ഈ വാക്കുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഒരു
കാലത്ത് ആ മനുഷ്യനും ഓജസ്സും തേജസ്സുമുള്ള ഒരു
ദേഹമായിരുന്നില്ലേ? വിവിധ വിചാരങ്ങളും വികാര
ങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കിടന്നു.
അന്നെനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴി
ക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും പ്രാഥമിക കാര്യ
ങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയുന്നു. വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ
കഴിയുന്നു. പരസഹായമില്ലാതെ പലതും ചെയ്യാനും
കഴിയുന്നു.
മരിച്ചുപ�ോകുന്നവരിൽ 90 ശതമാനവും കിടന്നുക�ൊ
ണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് അപ
കടത്തിൽപ്പെട്ടും ഹൃദയാഘാതം മൂലവും മരിക്കുന്നത്.

ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുംത�ോറും ആശങ്കകളും വർദ്ധി
ക്കുന്നു. കിടപ്പിലായിപ്പോകുന്ന വയ�ോജനങ്ങളുടെ
അവസ്ഥ അനുതാപത്തോടെയേ ന�ോക്കിക്കാണാൻ
കഴിയൂ. ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗബാധിതരായ 75 വയസ്സു
കഴിഞ്ഞവരുടെ ചികിത്സയും പരിചരണവും പരിഗ
ണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇറ്റലിയിലെ ആര�ോഗ്യവ
കുപ്പ് ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽ
കിയതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ The Seven Ages of Man
(മനുഷ്യന്റെ ഏഴു യുഗങ്ങൾ) എന്ന കവിതയിൽ
ല�ോകത്തെ ഒരു സ്റ്റേജായും എല്ലാ പുരുഷനും സ്ത്രീയും
വെറും കളിക്കാരാണെന്നും പറയുന്നു. ഏഴു ഘട്ടങ്ങളി
ലൂടെ വളരുമ്പോൾ പല റ�ോളുകൾ അഭിനയിച്ചു തീർ
ക്കേണ്ടി വരും.
ഫ�ോൺ ചെയ്തയാൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ ഒരു റിഹേഴ്സലാണ് (അഭിനയാഭ്യാസ
മാണ്). തന്മയത്വത്തോടെ ജീവിതമെന്ന സ്റ്റേജിൽ
അഭിനയിക്കാൻ കഴിയണം. ല�ോക്ഡൗൺ നമുക്ക്
ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ പരിമിതികൾ
നമുക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെടും തീർച്ച.
(ചങ്ങരംകുളം കാരുണ്യം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്
ലേഖകൻ)

.

സഹയാത്ര ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
സ ഹയാത്രയുടെ

കവർ ചിത്രത്തിനായി
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ
അയച്ചുതന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ജൂറി തെര
ഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഈ ലക്കം മുതൽ സഹ
യാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസികയുടെ കവ
റുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
സീനിയർ ഫ�ോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ജിതേഷ്
ദാമ�ോദർ, ഐ.എം.എ 'നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം'
ചീഫ് എഡിറ്ററും ക�ോളമിസ്റ്റുമായ ഡ�ോ.റ്റി.
സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ജൂറിയാണ്
ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
വായനക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണെന്ന്
സെപ്റ്റംബർ 15നു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.
ഇ-മെയിൽ: pr@palliumindia.org

വായനക്കാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങള് പരിഗ
ണിച്ച് വിജയികളെ സെപ്റ്റംബറില് പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നതും വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനം ല�ോക പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ 2020 ഒക്ടോബർ
10ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ച് നൽകുന്നതു
മാണ്. ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരി
ക്കും.

.
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ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണം

ക�ൊറ�ോണ വൈറസും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
''യു.എസ്.എയിലെ
സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറായിരം

ഡ�ോക്ടർമാരിൽ ഒരാളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ
ക�ോവിഡ് ദിനങ്ങളിൽ ഏത് ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്ത
കനും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയ്തേ തീരൂ,'' വാ
ഷിംഗ്ടൺ പ�ോസ്റ്റിനു വേണ്ടി ന്യൂയ�ോർക്കിലെ
ഡ�ോക്ടറായ ല�ോറ ക�ൊൽബെ എഴുതുന്നു. ലേഖന
ത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ക�ൊടുത്തി
രിക്കുന്നത്.
അരനൂറ്റാണ്ടു മുൻപാണ് ''പാലിയേറ്റീവ് കെയർ''
എന്ന നാമം ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ര�ോ
ഗസംബന്ധമായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുകയും
ഭാവി ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശമെന്താണെന്ന് ഡ�ോക്ടറും
ര�ോഗിയും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുകയും
ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇനിയ�ൊന്നും ചെയ്യാനില്ല
എന്ന മട്ടിൽ വെറുതെയിരിക്കലല്ല പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് സർ വില്യം ഓസ്ലർ
പറഞ്ഞതാണ്, ഡ�ോക്ടർമാർ ര�ോഗികളുടെ ദുരിതം
മാറ്റാൻ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന്. പണ്ടുപണ്ടു
തന്നെ റ�ോബർട്ട് ബർട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ര�ോഗാ
വസ്ഥകളുടേയും അടിത്തട്ടിൽക്കിടക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട
ലാണ്; ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോ
ക്ടർമാർ ഡ�ോക്ടർമാരല്ല എന്നും.
ഇന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡ�ോക്ടർമാർ മരണാസ
ന്നരായ ര�ോഗികളെ മാത്രമല്ല ന�ോക്കുന്നത്. ര�ോഗം
എന്തായാലും, ജീവിതം എത്ര ബാക്കിയുണ്ടായാലും,
അവരുടെയെല്ലാം ര�ോഗസൗഖ്യത്തിന് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ര�ോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോ
ക്ടർമാർ വർഷങ്ങള�ോളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെ
യ്തിരുന്നവരാണെങ്കിൽപ�ോലും ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാ
സത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടത്ര പരിഭ്രമവും ഭീതിയും കണ്ടിട്ടു
ണ്ടാവില്ല - പ്രത്യേകിച്ചും ആശുപത്രികളെല്ലാം സന്ദർ
ശകരെ ഒഴിവാക്കി കതകടച്ചു പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതി
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ക്ക്. അടച്ചു പൂട്ടിയ വാതില�ോ ഒരിക്കലും വലിച്ചു തു
റക്കാത്ത കർട്ടന�ോ കണ്ടു കഴിയേണ്ട ര�ോഗിയുടെ
ദുരിതം ഇന്നും ല�ോകം കാണുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്കു കിടന്ന്
മരിക്കുക എന്നത് മരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ
അധികം പേർക്കും ഭീതിജനകമാണ്.
വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി കഴു
ത്തിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി ശ്വാസക�ോശത്തിലേയ്ക്കു പാ
തയുണ്ടാക്കുന്നത�ോ ക�ൊഴിഞ്ഞു വീഴാറായ മനുഷ്യ
ശരീരങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലറി ഊർജ്ജം അകത്തെ
ത്തിക്കണമെന്നു കണക്കുകൂട്ടുന്നത�ോ ചെയ്യുന്നതി
നേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ര�ോഗികളുടെ ഭയവും ആകു
ലതയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക
എന്നത്. സത്യസന്ധമായി അവരെ മനസ്സിലാക്കി
വേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്നത്.
ഓര�ോ ര�ോഗിയും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ കാണ
പ്പെടണം. അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തിരിക്കണം. കത
കടച്ചിരിക്കാം. ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ധരി
ക്കേണ്ട സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുടെ കുറവ് കാരണം
അധികം പ്രാവശ്യം ആ മുറിക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് ആരും
പ�ോയെന്നു വരില്ല. എങ്കിൽപ�ോലും ഫ�ോണിൽ
കൂടെയ�ോ വീഡിയ�ോ മുഖേനയ�ോ ര�ോഗികള�ോട്
ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. കു
ടുംബങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി അറിയേണ്ട വിവരം
അവർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ടെക്ന�ോളജി ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ര�ോഗിയും കുടുംബവും തമ്മിൽ കാണാൻ
അവസരമുണ്ടാക്കുകയും വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഇതിനെക്കാള�ൊക്കെ പരമപ്രധാനമാകുക ചില
പ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ര�ോഗിയുടെ വിശ്വാസ
പ്രമാണങ്ങൾക്കും ജീവിത�ോദ്ദേശ്യത്തിനും ചേർന്ന
താകണം എന്നതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപ�ോ
ലെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും. ചെയ്യേണ്ട
ചികിത്സ എന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നാം പറയുന്ന നിർ
ദ്ദേശം ര�ോഗിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ
യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യ
മാണ്. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കടഞ്ഞെടുത്ത

തത്ത്വശാസ്ത്രവും മതവിശ്വാസവും ഒക്കെ അവർ പങ്കു
വച്ചെന്നിരിക്കും. വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഐ.സി.യൂണി
റ്റിൽ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടതിനെപ്പറ്റിയ�ോ അന്ന് പത്ര
ത്തിൽക്കണ്ട തലക്കെട്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതിയ�ോ
ഒക്കെയായിരിക്കാം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ
ഡ�ോക്ടർമാർ ഒരുപാട് ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഒരു
ക്കിയെടുത്ത് ചികിത്സാവിധികൾ തീരുമാനിക്കും.
പക്ഷേ ഇവ ര�ോഗിയുടെ ജീവിത�ോദ്ദേശ്യവുമായി
പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു പ്രയ�ോജനം?
ക�ോവിഡ് ബാധയ�ോടു കൂടി ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി
എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഡ�ോക്ടർമാർ ശ്വാസംമുട്ട്
ചികിത്സിക്കാൻ കൂടുതൽ വിദഗ്ദ്ധരാകും. വെപ്രാളമ�ോ
മാനസിക വിഭ്രാന്തിയ�ോ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ

കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
2010 ൽ ഡ�ോ. റ്റെമെലും കൂട്ടരും ചേർന്ന് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമുണ്ട് . ശ്വാസക�ോശത്തിൽ
കാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊ
പ്പം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടെ നൽകിയപ്പോൾ
അവർ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം അധികം ജീവിക്കുക
യാണുണ്ടായത്. ഇതിൽ നിന്ന് നാം വളരെയധികം
മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. വൈറസിനേയ�ോ രക്തത്തിലെ
ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ അളവ�ോ മാത്രം ന�ോക്കി
ചികിത്സിക്കാതെ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും ഉള്ളിൽ
നിന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ ര�ോഗിയെ വ്യക്തിയായിക്കണ്ട്
ചികിത്സിച്ചാൽ ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കൂടുതൽ
ഫലപ്രദമാകും

.

അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം - മെയ് 12
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

ഇ റ്റലിയിൽ

ടസ്കനിയിലെ ഒരു ബ്രിട്ടിഷ്
ധനിക കുടുംബത്തിൽ 1820 മെയ് 12 നാണ് ഫ്ലോ
റൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ജനിച്ചത്. പിതാവ് വില്ല്യം
എഡ്വേർഡ് നൈറ്റിംഗേലും മാതാവ് ഫ്രാൻസിസ്
സ്മിത്തുമാണ്. ആധുനിക നഴ്സിംഗിന് അടിത്തറ
പാകിയ ഫ്ലോറന്സ് ''വിളക്കേന്തിയ വനിത'' (The
Lady with the Lamp) എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടു.
നഴ്സ ും എഴുത്തുകാരിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനുമായി
രുന്ന ഫ്ലോറന്സ് നൈറ്റിംഗേലിനെ വിശ്വപ്രസി
ദ്ധയാക്കിയത് 1853-56 കാലത്തെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധ
ത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പട്ടാളക്കാർക്ക് നൽകിയ പരിച
രണമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരുടെ

യാതനകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ്, സ്വയം പരിശീലിപ്പിച്ച
നാല്പത�ോളം നഴ്സുമാര�ോട�ൊപ്പം 1854 ഒക്ടോബർ
21 ന് ഫ്ലോറന്സ് ടർക്കിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയായി
രുന്നു. ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം 1857 ലാണ്
ഫ്ലോറന്സ് ബ്രിട്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. വിക്ടോ
റിയൻ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. വിക്ടോറിയാ
രാജ്ഞി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തു ഏറ്റവും പ്രശ
സ്തയായ വനിതയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്
ഫ്ലോറൻസിനെയാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ ശുചീകരണത്തെപ്പറ്റി സമ
ഗ്രമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറന്സ് അവി
ടുത്തെ വൈദ്യപരിചരണവും പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യവും
മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും പിൽക്കാലത്ത് നടത്തു
കയുണ്ടായി. 1859ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ്
''നഴ്സിംഗ് കുറിപ്പുകൾ''. 1883ൽ വിക്ടോറിയാ
രാജ്ഞി ഇവർക്ക് റ�ോയൽ റെഡ്ക്രോസ് സമ്മാനി
ച്ചു. 1907ൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെരിറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ
വനിതയും ആയിത്തീർന്നു.
1896 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും ര�ോഗശയ്യയിലായിരുന്ന
ഫ്ലോറന്സ് 1910 ആഗസ്റ്റ് 13ന് തന്റെ ത�ൊണ്ണൂറാമ
ത്തെ വയസ്സിൽ ല�ോകത്തോടു വിട പറഞ്ഞു. ഹാം
ഷെയറിലെ ഈസ്റ്റ് വെല്ലോ സെയിന്റ് മാർഗരറ്റ്
ചർച്ചിൽ അവരുടെ ഭൗതികശരീരം അടക്കം ചെയ്തു.
അതേ വർഷം അതായത് 1910 ആഗസ്റ്റ് 26നാണ്
മദർ തെരേസയുടെ ജനനവും.
1965 മുതലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം ആച
രിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
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ഐ.എ.പി.സി. വാർത്തകൾ

ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ
തീരത്തെ സാന്ത്വന
സമ്മേളനം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഗു

വാഹത്തി. ടിബറ്റൻ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുത്ഭ
വിച്ച് 2900 കില�ോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഗംഗാന
ദിയ�ോട് കൂടിച്ചേർന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതി
ക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രാനദിയുടെ തീരനഗരം. മാസത്തിൽ
ചില ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം
അനുവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആരാധനാസ്ഥാനം (ഗുഹ)
ഉള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാ
ന്നിധ്യം ദിവസവുമുണ്ടാകുന്ന, നിലാച്ചാല് കുന്നിനു
മുകളിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തി
ന്റെ മടിത്തട്ട്. ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് അന്താ
രാഷ്ട്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഗമം (IAPCON
2020) നടന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത മെഡിക്കൽ ക�ോളേജു
കളിൽ ഒന്നായ ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജി
ന്റെ അതിവിശാലമായ സമുച്ചയങ്ങളാണ് സംഗമ
ത്തിന് വേദികളായത്. 2020 ഫെബ്രുവരി 14, 15,
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16 തീയതികളിൽ.
സംഗമനഗരിയുടെ പ്രവേശനകവാടം കടന്നു ചെല്ലു
മ്പോൾ തന്നെ ആസാമിന്റെ പാരമ്പര്യ വേഷവിധാ
നത്തിലുള്ള സുന്ദരികൾ ഓര�ോ പ്രതിനിധിയേയും
ആരതി ഉഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ തിലകക്കുറി അണി
യിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് ആകർഷകമായ കാഴ്ചയായിരു
ന്നു. കൃത്യതയാർന്ന തയ്യാറെടുപ്പിൽ സജ്ജീകരിച്ച
രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറുകളും പ്രതിനിധികളുടെ പ്ര
വേശനം എളുപ്പമാക്കി.
ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ, പ്രധാന
സമ്മേളനത്തിനു തലേദിവസമായ ഫെബ്രുവരി
13ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പ്രീ-ക�ോൺഫ
റൻസുകൾ നടന്നിരുന്നു. ദിസ്പൂർ ജി.എൻ.ആർ.സി
ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന നഴ്സുമാർക്കുള്ള ഒരു ക�ോൺ
ഫറൻസ് മുഴുവനായും നയിച്ചത് ക�ോഴിക്കോട് മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം നഴ്സും
ഐ.എ.പി.സി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ മെമ്പറുമായ
ആലിസ് സ്റ്റെല്ല വിർജിനിയയായിരുന്നു. കൂടാതെ
അവരുടെ ടീമിൽ ക�ോഴിക്കോട് ഐ.പി.എമ്മിലെ

പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് ഷൈനി എം, ബാംഗ്ളൂർ കരു
ണാശ്രയയിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് സംഗീത, പൂന
സിപ്ല പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ സുദീപ് എന്നിവ
രുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സെഷനിൽ പ്രധാനമായും
കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ പ്രാധാന്യവും നഴ്സുമാർ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ എന്തിനറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതുമായിരു
ന്നു. നഴ്സുമാരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആശയവി
നിമയത്തിന്റെ (Communication) പ്രാധാന്യം, മര
ണാസന്നരുടെ അവസാന നാളുകള്, നഴ്സുമാർ അത്
എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അവസാന നിമി
ഷങ്ങളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ നഴ്സുമാർ എങ്ങിനെ മന
സ്സിലാക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചര്ച്ചയായി. കിട
പ്പിലായ ദീർഘകാല ര�ോഗികളുടെ പ്രാഥമിക പരി
ചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ചർച്ചാവിഷയമായി.
ഒന്നാം ദിവസം രാവിലെ മൂന്നു പ്രധാന വേദികളിലും
വിപുലമായ രീതികളിലുള്ള അവതരണങ്ങളും ചർച്ച
കളും നടന്നു. കുട്ടികളിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
നെപ്പറ്റി ഡ�ോ. ലുലു മാത്യൂസിന്റെയും (''Procedural
pain protocol in children: How to avoid
procedural pain') സിസ്റ്റർ ആലിസ് സ്റ്റെല്ലയുടെയും
(''Empowering the caregiver to choose for their
child') അവതരണങ്ങൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർ
ത്തി. കൂടാതെ, ഡ�ോ. ലുലു മാത്യൂസിന്റെ 'Affordable
and effective home care program' എന്ന അവത
രണവും വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു.
തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ കാൻസർ
ര�ോഗികളായ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠന
ത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാ
യിരുന്നു എം.സി.സിയിലെ തന്നെ ഡ�ോ. എം.എസ്.
ബിജിയുടെ പഠനാത്മകമായ അവതരണം. ('Sexual
dysfunction in women with gynaecological
malignancies treated at a tertiary cancer centre
in India - A prospective cross sectional study'.)

ഗർഭാശയ കാൻസർ ബാധിച്ച് സുഖപ്പെട്ട നല്ലൊരു
ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ലൈംഗിക ജീവിതവിരസ
തയും അസംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താനായി എന്ന് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. ആയതിൽ സന്തുഷ്ട ലൈംഗിക
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനായി അത്തരം സ്ത്രീകളെയും
അവരുടെ ഇണകളെയും കൗൺസലിങ്ങ് അടക്കമുള്ള
ചികിത്സാരീതികൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണെ
ന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.
ഫ്രീ പേപ്പർ അവതരണ സമയത്ത് പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വൈഷ്ണവി, രാജലക്ഷ്മി ബാലു,
ബാബു എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ അവതരണങ്ങളു
ണ്ടായിരുന്നു. ദുരന്തനിവാരണത്തിൽ സാന്ത്വന ചി
കിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തിയും കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ
ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ 'പുനർജനി' പഠനത്തി
ന്റെ അവല�ോകനവും വൈഷ്ണവി അവതരിപ്പിച്ചു. രാ
ജലക്ഷ്മി ബാലു Extension for community Health
Care Outcomes (ECHO - എക്കോ) എന്നതിനെ
ക്കുറിച്ചും ബാബു എബ്രഹാം 'Role of Professional
Social Workers in Palliative Care in Indian
Scenario' എന്ന വിഷയവും അവതരിപ്പിച്ചു.
ക�ോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ ആലിസ് സ്റ്റെല്ല
വിർജിനിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മികവിനുള്ള
(നഴ്സസ് വിഭാഗം) അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡും തൃശ്ശൂർ
അൽഫാ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ നൂറുദ്ദീൻ വ�ോ
ളന്റിയർ വിഭാഗത്തിനുള്ള അംഗീകാരവും നേടിയത്
കേരളത്തിന് നേട്ടമായി. കൂടാതെ, ഐ.എ.പി.സി
സെൻട്രൽ കൗൺസിലിലേക്ക് സിസ്റ്റർ ആലിസ്
സ്റ്റെല്ല വീണ്ടും പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ടു. മൂജീബ് കുട്ടമശ്ശേരിയും തെക്കൻമേഖലാ പ്രതിനി
ധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ഐ.എ.പി.സി അഖിലേന്ത്യാ സമിതിയിൽ ഇതുവ
രെയായി സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ അംഗീകാരമ�ോ
ബൈല�ോ പരാമർശങ്ങള�ോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഐ.എ.പി.സി ജനറൽബ�ോഡി യ�ോഗത്തിൽ
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ഐ.എ.പി.സി കേരള ചാപ്റ്റർ വർഷങ്ങളായി നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും
ആയത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും സജീവ ഇടപെടൽ
നടത്താൻ സാധിച്ചത് നേട്ടമായി. ഐ.എ.പി.സി
കേരള പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ പുതുക്കുടി, ഡ�ോ.
രാജശ്രീ, ഡ�ോ. ശ�ോഭാ നായർ, ബാബു എബ്രഹാം,
നൂറുദ്ദീൻ, രാധാകൃഷ്ണമേന�ോൻ, മുജീബ് കുട്ടമശ്ശേരി,
വി.എം. മാത്യൂ എന്നിവർ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തി
രുന്നു.
ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയ സയന്റിഫിക് സെ
ഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖരിൽ ഡ�ോ. ആൻമേരി
മുക്കാടൻ, ഡ�ോ. ബിജു രാഘവൻ, ഡ�ോ. ഗായത്രി
പാലാട്ട്, ഡ�ോ. മ�ൊയ്റ ലങ്ങ്, ഡ�ോ. സുഖ്ദേവ്
നായക്ക്, ഡ�ോ. ശ�ോഭാ നായർ, ഡ�ോ. ബി.കെ

ലിംഗെ ഗൗഡ, ഡ�ോ. ജെനിഫർ ന�ോബ, ഡ�ോ.
ഫ്രാങ്ക് ഫെറിസ്, ഡ�ോ. നന്ദിനി വള്ളത്ത്, ഡ�ോ.
സ്റ്റീഫൻ ക�ോണർ, ഡ�ോ. കാൾ ല�ോറൻസ്, ഡ�ോ.
ഡാനിയേൽ മുൻഡേ എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമുഖ കാൻസർ വിദ
ഗ്ധനും ഈ വർഷത്തെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേ
താവുമായ ഡ�ോ. രവി കണ്ണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാ
യിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ. സുഷ്മാ
ഭട്നാഗർ എല്ലാറ്റിനും നേതൃത്വം നൽകി മുമ്പിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. രണ്ടാം ദിവസം നടന്ന പ്രത്യേക വിരുന്നും
ഗാനമേളയും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി. അതേ
പ�ോലെ ആസ്സാമിന്റെ തനത് നാട�ോടി നൃത്തങ്ങൾ,
നാടൻ പാട്ടുകൾ, പുല്ലാങ്കുഴൽ കച്ചേരി എന്നിവ
വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു

.

നന്മ നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ...

എന്റെ പേര് ഷിജു, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ
ഭരതന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ആറു
വർഷം മുൻപ് നട്ടെല്ലിലുണ്ടായ അസുഖത്തെ
തുടർന്ന് വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്
ഞാൻ.
ഇപ്പോൾ വീൽചെയറിലിരുന്നു ക�ൊണ്ട് ഒരു ഉപ
ജീവന മാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കുടകൾ
ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു വരുന്നുണ്ട് . 2-ഫ�ോൾഡ്, 3ഫ�ോൾഡ്, കുട്ടികളുടെ കുട, കളർ, ഫാൻസി,
കാലൻകുട തുടങ്ങി റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും തെ
രുവിലുമ�ൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന വലിയ കുടകൾ വരെ
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏത�ൊരു ബ്രാൻഡഡ്
കുടയ�ോടും കിടപിടിക്കുന്ന, മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള
അസംസ്കൃ
 ത വസ്തുക്കൾ ക�ൊണ്ടാണ് ഞാൻ കു
ടകളുണ്ടാക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കോ, കുട്ടികൾക്കോ, ബന്ധു
ക്കൾക്കോ, കൂട്ടുകാർക്കോ, സഹപ്രവർത്തകർ
ക്കോ കുടകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ എന്നെ വിളി
ക്കണേ, എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക്, സ്വപ്നങ്ങൾ
ക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകണേ.
എന്റെ നമ്പർ: 9544459962 (വാട്സ്ആപ്പും
ഉണ്ട് കേട്ടോ.)
എന്നെ പ�ോലെ അസുഖങ്ങൾ മൂലവും അപകട
ങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും കിടക്കയിൽ/ വീൽചെയറിൽ
ആയ എൺപത�ോളം കൂട്ടുകാർ എന്നോട�ൊപ്പ
മുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി അജി
മുതൽ കാസർഗ�ോഡ് അട്ക്ക സ്വദേശി ഹനീഫ
വരെയുള്ളവർ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് . നിങ്ങൾ
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ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടകൾ ഇവരിൽ നിന്ന് വാ
ങ്ങിയാൽ അത�ൊരു നന്മയായിരിക്കും തീർച്ച.
ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ
മാത്രം വരുമാനമായുള്ള നിസ്സഹായരായ ഒരു
കൂട്ടം സഹ�ോദരങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാ
ണിത്. കൂടുതലറിയാൻ www.facebook.
com/kudakal ന�ോക്കുക. അതിലെ അംഗ
ങ്ങളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഫ�ോൺ നമ്പറി
നായി ഈ ലിങ്ക് ന�ോക്കുക: https://www.
facebook.com/1846698135387583/
posts/2904639859593400/
ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു
ക�ൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ പരമാവധി സഹായി
ക്കണേ. നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ ആണ് ഞങ്ങ
ളുടെ പരസ്യം.

ഓര്മകളുടെ പിന്മടക്കം

ആഷാ മന�ോ

ന

മ്മുടെയ�ൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിലര�ോട് നന്ദി
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നന്ദികേടാവും. അതി
ല�ൊരാളാണ് ജസീലാത്ത. ജമാ അത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ
ഈദ് വിരുന്നിനായാണ് ജസീലാത്തയും ഞാനും
ആലിശ്ശേരി വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തിയത്. വേറെ
കുറെ നല്ല മനസ്സുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടുകാരി ദലീമ
ജ�ോജ�ോ ആയിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി. പാട്ടും പ്രസംഗവു
മ�ൊക്കെയായി കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ പെട്ടെന്നു കട
ന്നുപ�ോയി.
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടു
ത്തെ അന്തേവാസികളെ പരിചയപ്പെടാനായത്. ഈ
ഈദ് വിരുന്ന് നടത്താൻ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അർഹത

പ്രായമുള്ള മുത്തശ്ശിമാർ... അവർ കഴി
ച്ച പാത്രം കഴുകാൻ ച�ോദിച്ചിട്ട് ആദ്യ
മ�ൊന്നും തന്നില്ല. ഞങ്ങളും മക്കളാ
ണ്, ഞങ്ങൾക്കും അമ്മമാരുണ്ട്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ച
പ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ തന്നു.
ഞങ്ങളതു വാങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ
അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തൂവു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താവാം ആ
അമ്മ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്? ച�ോദി
ക്കാനെനിക്കു ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു.
ഞാൻ ഒന്നും ച�ോദിച്ചില്ല.

പ്പെട്ട സ്ഥലം ആലിശ്ശേരി
മഹിളാമന്ദിരം തന്നെയാ
ണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന
തായിരുന്നു അവരിൽ
പലരുടേയും അനുഭവ
ങ്ങൾ. അവർക്ക് പ്രിയ
പ്പെട്ടവരുണ്ട് നാട്ടിലും
വീട്ടിലുമ�ൊക്കെ. പക്ഷേ
അവർ ആർക്കും പ്രിയ
പ്പെട്ടവരല്ല. മനസ്സിൽ നി
ന്നൊരിക്കലും മായ്ചു കള
യാനാവാത്ത തിക്താനുഭവങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇവിടെ
വന്നുപെട്ടിട്ടും അവർക്കാര�ോടും പരാതിയില്ല. പരി
ഭവമില്ല.
പ്രായമുള്ള മുത്തശ്ശിമാർ... അവർ കഴിച്ച പാത്രം
കഴുകാൻ ച�ോദിച്ചിട്ട് ആദ്യമ�ൊന്നും തന്നില്ല.
ഞങ്ങളും മക്കളാണ്, ഞങ്ങൾക്കും അമ്മമാരുണ്ട്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സില്ലാ
മനസ്സോടെ തന്നു. ഞങ്ങളതു വാങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ
അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തൂവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്താവാം ആ അമ്മ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്? ച�ോദി
ക്കാനെനിക്കു ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും
ച�ോദിച്ചില്ല. ഐസ്ക്രീം വേണ�ോന്നു ച�ോദിച്ചപ്പോ
വേണ്ട മ�ോളേ, ഷുഗറുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനും
ജസീലാത്തയും ചിരിച്ചു.
ഒരുപക്ഷേ മക്കളുടെ സ്നേഹലാളനകൾ അനുഭവിച്ചു
ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ�ോലും മക്കളെക്കുറി
ച്ച് ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെയ�ോ നന്മയ�ോടെയ�ോ സം
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സാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടിവർ
ഇന്നും മക്കളെ. മൂന്ന് ആൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള അമ്മ
വരെയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ. ആ അമ്മയ്ക്കും മക്കളെ
കുറിച്ച് പരാതിയില്ല. അവർക്ക് ജ�ോലി, കുടുംബം,
കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തിരക്കാണെന്നാണിവർ പറ
യുന്നത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും മാത്രം കൂ
ട്ടിയാൽ കൂടുന്നതല്ല കുടുംബം. അതിന്റെ തലപ്പത്ത്
സ്നേഹമുള്ളൊരമ്മയും കരുതലുള്ള ഒരച്ഛനും ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ മാത്രമേ അത�ൊരു സമ്പൂർണ്ണ കുടുംബമാവൂ
എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം വരുമ�ോ? സാധാ
രണയായി ഇങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ കാണു
മ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചു കൂടുതലറിയാൻ ഞാൻ ശ്ര
മിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുക�ൊണ്ടോ, ആലിശ്ശേരി
മഹിളാ മന്ദിരത്തിലെ ഒരാള�ോടും ഒന്നും ച�ോദിക്കാൻ
എനിക്കു ത�ോന്നിയില്ല.
എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നു ത�ോന്നുമ്പോൾ
കസിൻസ�ോ, കൂട്ടുകാര�ോ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ
യെങ്കിലും ഓടിയ�ൊളിച്ച് തനിച്ചിരിക്കാൻ ക�ൊതി
ത�ോന്നാറുണ്ടെനിക്ക്. ആ നേരത്ത് ഏകാന്തത
നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടുമ്പോ
ഴുള്ള സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ വിധിയുടെ ക്രൂരത
ക�ൊണ്ട് ആരുമില്ലാതെ അനാഥരായി ഒറ്റപ്പെടേണ്ടി
വരുന്നവരുടെ വേദന മരണതുല്യമാണ് എന്ന തിരി
ച്ചറിവായിരുന്നു എനിക്കത്.
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കൂരിരുളിൽ അവർ ഒരുപക്ഷേ മക്ക
ളെയും ക�ൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ണ്ടാവാം. തുറന്നു പറയാനുള്ള മടിയുണ്ടാവാം. ഒരു
പക്ഷേ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴുള്ള വേദ
നയേക്കാൾ നല്ലത് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവെയ്ക്ക
ലാണ് എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ
യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുക. പറ്റുമെങ്കിൽ വർ
ഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും. അനുവാദമില്ലാതെ

യുള്ള നമ്മുടെ കടന്നുചെല്ലൽ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ
ഉള്ളിലെ മുറിവിന്റെ ആഴം കുറച്ചേക്കാം. അതിൽ നി
ന്നൊഴുകുന്ന ച�ോരയുണങ്ങി സ്നേഹം നിറഞ്ഞേക്കാം.
അമ്മമാരേ മാപ്പ്... നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി
പ്രാർത്ഥിക്കാം... നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ പ�ോലും അവർ
ക്ക് ശാപമാവാതിരിക്കാൻ... നിങ്ങളവരെ ശപിക്കി
ല്ലായിരിക്കാം... തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ മക്കൾക്കു ശാ
പമാവുമ�ോ എന്നു ഭയന്നു കരയാൻ പ�ോലും നിങ്ങൾ
മടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നറിയാം.
അവര�ോടു സംസാരിച്ച് മതിയായിരുന്നില്ലെനിക്ക്.
നമുക്കിപ്പോ പ�ോയിട്ട് പിന്നെ വരാം എന്നുപറഞ്ഞ്
ജസീലാത്ത നിർബന്ധിച്ചാണ് എന്നെ അവിടെ
നിന്നും ക�ൊണ്ടുപ�ോയത്. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ
യാണ് ഞാൻ ആലിശ്ശേരി വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ പടിയി
റങ്ങിയത്. വേണ്ടപ്പെട്ട ആര�ോ അതിനുള്ളിൽ ഉള്ള
തുപ�ോല�ൊരു ത�ോന്നൽ. അത്രയ്ക്കെന്നെ ശ്വാസം മു
ട്ടിച്ചു ആ അമ്മമാരുടെ മുഖത്തെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ,
ദൈന്യത. ഇവ രണ്ടും പിന്നീടുള്ള കുറേ രാത്രികളിൽ
എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ ഒരമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കു കേട്ടെന്റെ ഉള്ളു തകർ
ന്നുപ�ോയി. മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശല്യമായി,
ഒറ്റപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒറ്റയ്ക്കായി
പ്പോയ കുറച്ചുപേരുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്ന
താണെന്ന്. ഇപ്പോൾ തനിച്ചാണെന്ന ത�ോന്നലില്ല
എന്നും. അവർ ഇനിയും തനിച്ചാവാതിരിക്കട്ടെ...
എന്തെന്നറിയാത്തൊരു തേങ്ങൽ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ
അലയടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈദ് വിരുന്നിനെ കുറിച്ചോർ
ക്കുമ്പോൾ. ഒപ്പം ഒരു നുള്ളു സന്തോഷവും. ഞാൻ കാ
ത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അടുത്ത ഈദ് വിരു
ന്നിനായി... അന്നും ഈ അമ്മമാര�ൊക്കെ ആര�ോ
ഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അവിടെയു
ണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
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ഉണര്വ്വ്

ഹൃദയഭാരം അല്പമെങ്കിലും
കുറയാൻ...
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

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം പരുത്തിക്കു
ഴിയിലെ ഐഷ മെമ്മോറിയൽ ആശുപ
ത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായുള്ള ഉണർ
വ്വ് സംഗമമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലെ നാലാം ശനി
യാഴ്ച നടന്നത്. ഉണർവ്വ് അംഗങ്ങളുടേയും, വ�ോളന്റി
യർമാരുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ക�ൊണ്ട് ഏറെ സമ്പ
ന്നമായിരുന്നു, പ്രസ്തുത സംഗമം. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം
ആഷ്ലയും, ഇടയ്ക്കുണ്ടായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് വിട്ടു
നിൽക്കേണ്ടി വന്ന സാറാ മാഡവും, വീണ്ടും എത്തി
ച്ചേർന്നത് ഉണർവ്വിന് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം പകർന്നു.
പതിവായുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിനും സ്വാഗത
ത്തിനും ശേഷം ഉണർവ്വംഗങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരും
അവരവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവെച്ചു. മനസ്സിനെ നിരന്തരം മഥിക്കുന്ന അനുഭ
വങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയ
ഭാരം അല്പമെങ്കിലും കുറയാതിരിക്കില്ല. ഈ കൂട്ടായ്മ
യുടെ ലക്ഷ്യവും അതു തന്നെയാണല്ലോ.
പ്രചുരപ്രചാരത്തിലുള്ള നീതിസാര കഥകൾ നമ്മുടെ
കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ എപ്രകാര
മ�ൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കുറു

ക്കന്റെയും മുന്തിരിങ്ങയുടേയും കഥ വ്യത്യസ്ത രീതി
കളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള വേണു സാറിന്റെ വി
ശദീകരണം ഏവർക്കും പുതുചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽ
കുന്നതായിരുന്നു.
വിശന്നു വലഞ്ഞ കുറുക്കൻ എത്ര തവണ കുതിച്ചു ചാ
ടിയിട്ടും കുലകുലകളായി പഴുത്തു തൂങ്ങിയ മുന്തിരി
പറിക്കാൻ കഴിയാത്തതു ക�ൊണ്ട് നിരാശനായി,
തനിക്ക് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന് സ്വയം
ആശ്വസിച്ച്, ത�ോട്ടം വിട്ടിറങ്ങിയ കഥയായിരുന്നു
ഒന്നാമത്തേത്.
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കാൻ കഴിയാതെ
നിരാശനായ കുറുക്കൻ മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ,
ദൂരെ നിന്നും വള്ളിപ്പടർപ്പിലേക്ക് ഒരു തത്തമ്മ പറ
ന്നിറങ്ങി. താമസംവിനാ, തത്തമ്മപ്പെണ്ണിനെ അനു
നയിപ്പിച്ച് കുറെ മുന്തിരിപ്പഴം സ്വന്തമാക്കി കുറുക്കൻ
വിശപ്പടക്കി. ഇതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായി ആവശ്യ
മുള്ള ഏതു ഘട്ടത്തിലും തന്റെ സഹായം ച�ോദിക്കാ
മെന്നും താൻ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും തത്തമ്മയ്ക്ക് കുറുക്കന്
ഉറപ്പു നൽകിയതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം.
വിശന്നു വലഞ്ഞ കുറുക്കൻ വള്ളിപ്പടർപ്പിലിരുന്ന
തത്തമ്മയെ വശത്താക്കി മുന്തിരിപ്പഴം കൈക്കലാ
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ക്കി കഴിച്ചു. വിശപ്പടങ്ങിയത�ോടെ, കുറുക്കനിൽ ദുർ
ബുദ്ധി ഉണർന്നു. ഇനി തത്തമ്മപ്പെണ്ണിന്റെ സഹായം
ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ കുറുക്കൻ തന്ത്രത്തിൽ
തത്തമ്മയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മൂ
ന്നാമത്തെ കഥാവ്യാഖ്യാനം.
ഒരേ കഥ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗു
ണപാഠങ്ങൾ നൽകുംവിധം അവതരിപ്പിക്കാമെ
ന്നും അതിനാൽ അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കു
മ്പോൾ, കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം
നിർദ്ദേശിച്ചു.
ര�ോഗബാധയെത്തുടർന്ന്, ആശുപത്രിയിലെ അത്യാ
ഹിത വിഭാഗത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന സാറാ
മാഡം തന്റെ മന�ോഗതം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി:
“പാലിയം ഇന്ത്യയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പ
ടെയുള്ള തന്റെ സ്നേഹിതരും ആശുപത്രി ജീവ
നക്കാരും ച�ൊരിഞ്ഞ കരുതലും വാത്സല്യവും മന
സ്സിനെ ഏറെ സ്പർശിച്ചു. അവരുടെ അകമഴിഞ്ഞ

പ്രാർത്ഥനകളും പരിലാളനയും ഈ തിരിച്ചു വരവിൽ
വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർണ്ണായ
കമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓര�ോന്നും ആ
വേളയിൽ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു. ഏവരെയും
നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു.”
വളരെക്കാലം പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തി
ലായിരിക്കുകയും, അടുത്തിടെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയു
കയും ചെയ്ത ഷംലയുടെ ഉമ്മ ബീമാക്കണ്ണാണ് തുടർ
ന്ന് മനസ്സു തുറന്നത്. തന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കും 'പറ
ക്കമുറ്റാത്ത' ചെറുമക്കളുടെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വ
ങ്ങൾക്കുമിടയിലും, എത്രമാത്രം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസ
ത്തോടെയാണ് അവർ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്നു
വെന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രച�ോദനവും, പ്രതീക്ഷയും
നല്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
അടുത്ത ഉണർവ്വിലേയ്ക്ക് ഉറ്റുന�ോക്കിക്കൊണ്ട്,
വൈകിട്ട് നാല് മണിയ�ോടെ, ഈ സ്നേഹസംഗമം,
അവസാനിച്ചു

.

സഹയാത്ര
വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞ

ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സഹയാ
ത്രയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ 150 രൂപ മാ
ത്രമാണ്. ഇതിന�ോടകമുണ്ടായ പ്രസിദ്ധീകര
ണച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗ
ണിക്കാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടേയും
സഹയാത്രയുടെ സാധാരണ
ക്കാരായ വരിക്കാരുടേയും സാഹ
ചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വരി
സംഖ്യയിൽ വർധനവ് വരുത്താ
തിരുന്നത്. ഇത് പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാ
ധ്യതയാണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്.
അത് ലഘൂകരിക്കാതെ മുന്നോ
ട്ടു പ�ോകാനാകാത്തതിനാല്
സഹയാത്രയുടെ വാർഷിക വരി
സംഖ്യ വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നി
രിക്കുകയാണ്. ജനുവരി മുതൽ
ഒറ്റപ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ്
വില. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500 രൂപ നൽകിയാൽ
മതി. ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടു
മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാനാകൂ.

22 klbm{X G{]n¬, sabv, Pq¨ 2020

നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ' യുടെ
പേരിൽ എടുത്ത് അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ആശുപ
ത്രി, ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തി
ക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ, തിരുവന
ന്തപുരം 695009. ബാങ്ക് വഴിയും
പണം അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
എസ്.ബി.ഐ പട്ടം (ക�ോഡ്
3355) SB A/c 30086491915.
IFSC Code. SBIN0003355.
ഓൺ ലൈനിൽ പണം അട
യ്ക്കാൻ http://palliumindia.
org/donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർ
ശിക്കുക. സംഭാവനകൾക്ക് 80
G (s) IV പ്രകാരം ആദായ നി
കുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതി
നായി നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറും
വിലാസവും, പിൻക�ോഡും
ഫ�ോൺനമ്പരും സഹിതം,
ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക (10B, ഇൻകം
ടാക്സ് ആക്റ്റ്). ബാങ്ക് വഴി വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കു
ന്നവർ ആ വിവരം 9746745504 എന്ന ഫ�ോൺ
നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണം.

ലിവിംഗ് വില് 

സന്തോഷപൂർവം
വിടച�ൊല്ലാനുള്ള
ഒസ്യത്ത്
കെ.വി. ഹംസ, മൈമൂന

2

018 ഏപ്രിൽ 27ന് ക�ോഴിക്കോട് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയിൽ ലിവിംഗ് വിൽ ട്രെയി
നിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന ഒരു വ�ോളന്റിയർ
പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്ക് അവസരമുണ്ടായി. ക�ോമൺ ക�ോസ് ക�ൊടുത്ത
കേസിൽ ലിവിംഗ് വില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് 2018
മാർച്ച് മാസത്തിൽ സുപ്രീം ക�ോടതി നൽകിയ 538
പേജ് വരുന്ന വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു
ഈ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങൾ
ക്ക് ഇത് അത്യധികം സമകാലീന പ്രാധാന്യമുള്ള
ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതെപ്പറ്റി
ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖ
പ്പെടുത്തട്ടെ.
പ്രധാനമായും, പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളും
അവതരണവും, അവസാനം സംഘാടകരുടെ അവ
ല�ോകന പ്രഭാഷണവുമാണ് നടന്നത്. ഇതിലെല്ലാം
സജീവമായി പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലിയേ
റ്റീവ് വ�ോളന്റിയർമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ബ�ോധ്യമായ
ഒരു കാര്യം അന്തസ്സോടെ മരിക്കാനുള്ള മൗലികാവ
കാശത്തിന്റെ പ്രായ�ോഗിക നിഷേധം ഇന്നും കുറെ
യ�ൊക്കെ നിലവിലുണ്ട് എന്നതാണ്.
മരണത്തോടടുത്ത (അതായത്, ജീവിതം നിലനിർ
ത്താനാവശ്യമായ പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർ
ത്തനം ഇനിയും തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത
രീതിയിൽ നിലച്ചുപ�ോയ) ര�ോഗികൾ ആശുപത്രി
കളിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ഐ.സി.
യുവിൽ) അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക-മാനസിക
-സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ പലതാണ്. അത്തരം
ര�ോഗികൾക്ക് അവിടത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നു
വിടുതൽ നേടി ചൂഷണ വിമുക്തരായി സ്നേഹ സൗ

ഹൃദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബാന്ത
രീക്ഷത്തിൽ അവസാന ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക മരണ മുഹൂർത്തം വന്നെ
ത്തുമ്പോൾ ചിരപരിചിത സാഹചര്യത്തിൽ കിടന്നു
തന്നെ ബന്ധുക്കള�ോടും ജീവിതത്തോടും വിട ച�ൊല്ലാ
നുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെന്നത് മഹത്തായ കാര്യ
മാണ്. അത്തരം സാഹചര്യം ഒരുക്കി ക�ൊടുക്കേണ്ട
തിന്റെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരമ�ോന്നത
ക�ോടതിക്ക് ബ�ോധ്യമായി എന്നതാണ് ഈ വിധിയി
ലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്രാവർത്തിക
മാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായി ചെ
യ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കു മനസിലാക്കി
ത്തന്നു ക�ൊണ്ടാണ് ഈ പഠനശിബിരം അവസാനി
ച്ചത്. പഠനം കഴിഞ്ഞുളള മടക്കയാത്രയിലും ഇതെപ്പ
റ്റിയുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങളെ ഓര�ോരുത്തരെയും വല്ലാതെ
മഥിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ആ യാത്രയ്ക്കിടെ ഞങ്ങ
ളുടെ ചിന്തകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുകയും ചർച്ചക്ക്
വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാ
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പ്രായ�ോഗികതലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള
അറിവും ക�ോമൺ ക�ോസ് വിധിന്യായ
ത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചേർത്തു വായി
ക്കുമ്പോൾ ലിവിംഗ് വിൽ അത്യാവശ്യമാ
യും അടിയന്തരമായും നടപ്പാക്കണമെന്ന
നിഗമനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തി
യത്. അത് ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഘട്ടം
ഘട്ടമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെ
യ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിനകം
അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഈ പ്രവർ
ത്തനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളിൽ നിന്നറിയാനി
ടയായ പല കുടുംബങ്ങളും ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ അതിയായ താൽപ്പര്യം
പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മാനസികാസ്വസ്ഥതയ്ക്ക്
മാറ്റം വന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓര�ോരുത്തരും അവ
രവരുടെ കഴിവിൻ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ
പറ്റൂ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽ
ക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഞങ്ങളുടെ അസ്വ
സ്ഥതയ്ക്ക് കുറവ് വരില്ല.
വടക്കേക്കാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭയം പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിലെ വ�ോളന്റിയർമാരായ ഞങ്ങൾ
ക്ക് എത്രയ�ോ അനുഭവങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്.
അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന
മാനസികാസ്വസ്ഥതകളും അവരുടെ ചിന്താഗതിയും
നിരാശയും ചിലരുടെ പ്രായശ്ചിത്തവും ദുഃഖപ്രകട
നവും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പ്രായ�ോ
ഗികതലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അറിവും ക�ോമൺ
ക�ോസ് വിധിന്യായത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചേർത്തു
വായിക്കുമ്പോൾ ലിവിംഗ് വിൽ അത്യാവശ്യമായും
അടിയന്തരമായും നടപ്പാക്കണമെന്ന നിഗമനത്തി
ലാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത്. അത് ഞങ്ങൾ
ഉടൻ തന്നെ ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രാവർത്തികമാക്കു
കയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിനകം
അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഈ പ്രവർത്തനത്തെ
പ്പറ്റി ഞങ്ങളിൽ നിന്നറിയാനിടയായ പല കുടുംബ
ങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിയായ താൽപ്പര്യം പ്ര
കടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ര�ോഗികളുടെ താൽപ്പര്യപ്രകാ
രംതന്നെ അനേകം ര�ോഗികളെ അവരുടെ ബന്ധു
ക്കൾ അവരുടെ റിസ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിച്ച്
വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവരികയും തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർ
ക്കായി ഓക്സിജൻ നൽകൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഗു
ണനിലവാരമുള്ള പരിചരണമ�ൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന്റെ ഫലമായി ര�ോഗികളുടെ അവസാന നി
മിഷങ്ങൾ സംഘർഷരഹിതമാക്കാനും ഞങ്ങൾ
24 klbm{X G{]n¬, sabv, Pq¨ 2020

ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലത്തിനിടെ ഇത്തരം ഇരുപതി
ലധികം സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക് ചൂഷണവിമുക്തരായി
സന്തോഷപൂർവം യാത്രയാകാനുള്ള കളമ�ൊരുക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സുപ്രീം ക�ോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പിനായും
ഗൂഗിളിലെ ലിങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടും ധാരാളം പേർ
ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ്.
വക്കീൽമാരും ദീനാനുകമ്പയുള്ള ചില മജിസ്ട്രേ
റ്റുമാരും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ തുടക്കം മുതൽ
സ്നേഹിക്കുന്ന നടൻ മമ്മൂട്ടിയടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖ
വ്യക്തികളും തൃശൂർ പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റിയും
ഡ�ോ. ദിവാകരൻ, ഡ�ോ. സുരേഷ് എന്നിവരും ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലി
ച്ചുക�ൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നടപടികളുടെ കാര്യ
ത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശവും സഹകരണവും
ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടും.
ലിവിംഗ് വിൽ സംബന്ധിച്ച ക�ോമൺ ക�ോസ്
കേസിലെ വിധിയനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ഓര�ോരുത്തർ
ക്കും പുതിയ അവകാശം ലഭിക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യത്തോ
ടെയും സ്വബ�ോധത്തോടെയും ചിന്താ ശക്തിയ�ോടെ
സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവ
രുമായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ
അന്ത്യനിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റി വിഭാവനം ചെയ്യാനും
അതു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാനു
മുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
ഒരാൾ പരനിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ സ്വയം ചി
ന്തിച്ച് തന്റെ അന്ത്യം ഐ.സി.യുവിലാകരുത് എന്ന്
തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒസ്യ
ത്ത് (പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി/ലിവിംഗ് വിൽ) നി
യമാനുസരണം തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കേണ്ട

മരണത്തെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏതു സമ
യത്തും വരിക്കാം എന്നതല്ല സുപ്രീം ക�ോ
ടതി വിധിയുടെ അർത്ഥം. ജീവിതത്തിലേ
ക്ക് ഇനിയ�ൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവി
ല്ലെന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയ ര�ോഗിയെ
നിർബന്ധപൂർവ്വം ഐ.സി.യുവിലാക്കാ
തെ സ്വന്തം ഗൃഹാന്തരീക്ഷ ത്തിൽ സ്വാ
ഭാവിക മരണത്തെ വരിക്കാൻ അനുവദി
ക്കാം എന്നുമാത്രമേ ഈ വിധിന്യായത്തി
ലുള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. മറ്റു വിധ
ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒസ്യത്ത്
എഴുതിവച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാ
മെന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ വിധി ന്യായ
ത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല.

നിയമാനുസരണം ഒസ്യത്ത് എഴുതി
വച്ച ര�ോഗിക്ക് ചികിത്സ നിർത്തിച്ച് വീട്ടി
ലേക്ക് പ�ോരണമെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യ വകു
പ്പു് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ, ഡ�ോക്ടർമാർ,
ആശുപത്രി അധികൃതർ, മെഡിക്കൽ
ബ�ോർഡുകൾ, ഒസ്യത്ത് കയ്യിലുള്ള വ്യ
ക്തി തുടങ്ങി വിധിയിൽ പറയുന്ന ഒരുപാ
ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധുക്കളും ബ�ോർ
ഡുകളും ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യ
വും മെഡിക്കൽ ബ�ോർഡിന്റെ സ്വാഭാവി
ക മരണം സംബന്ധിച്ച നിഗമനം ശരി
യല്ലെന്ന തർക്കമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ക�ോടതി മുഖാന്തിരം പുതിയ മെഡിക്കൽ
ബ�ോർഡിന്റെ തീരുമാനം വേണമെന്നുമു
ള്ള നിബന്ധനയും അപ്രായ�ോഗികമാ
ണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായി ദുർ
ബലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.
തുണ്ട്. അപ്രകാരം വിവരം ലഭിച്ചാൽ ബന്ധുക്കൾ
ക്ക് ആ ര�ോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർക്ക്
ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകാനും അതുവഴി അവ
പ്രാവർത്തികമാക്കി ര�ോഗിയുടെ ആഗ്രഹം നടപ്പാ
ക്കാനും കഴിയും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ര�ോഗിയുടെ
അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സാന്നി
ധ്യത്തിൽ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ചെലവഴി
ക്കാനും സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കാൻ സാ
ഹചര്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിധി. ഇപ്രകാരം
ഒസ്യത്ത് ജില്ലാ ക�ോടതിയിൽ നിന്നു സാക്ഷ്യപ്പെ
ടുത്തിയ ഒരു ര�ോഗിക്ക് തന്റെ അഭിലാഷം നിർവ
ഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ഒരു പത്രവാർത്ത വന്നി
രുന്നു. തൃശൂരിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലുണ്ടായ
ഈ വാർത്ത പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി
ഒരാൾക്ക് മുൻ വിവരിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ അനു
വദിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള സ്വാഭാവിക മരണം ലഭിച്ചു
എന്നതിൽ കേരളീയർക്ക് അഭിമാനിക്കാം.
ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരണത്തെ ഇഷ്ടാ
നുസരണം ഏതു സമയത്തും വരിക്കാം എന്നതല്ല
സുപ്രീം ക�ോടതി വിധിയുടെ അർത്ഥം. ജീവിതത്തി
ലേക്ക് ഇനിയ�ൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവില്ലെന്ന
സ്ഥിതിയിലെത്തിയ ര�ോഗിയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം
ഐ.സി.യുവിലാക്കാതെ സ്വന്തം ഗൃഹാന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ സ്വാഭാവിക മരണത്തെ വരിക്കാൻ അനുവ
ദിക്കാം എന്നുമാത്രമേ ഈ വിധിന്യായത്തിലുള്ളൂ
എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
ആർക്കും ഒസ്യത്ത് എഴുതിവച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യ
ചെയ്യാമെന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ വിധി ന്യായ
ത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല. മറിച്ച്, മുൻ വിവരിച്ച ര�ോഗ സാ

ഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്വാഭാവിക
മരണത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നു മാത്രം
മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
ഒസ്യത്ത് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും
അവസാനം അത് പ്രായ�ോഗികമാക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിലും ഈ വിധി ന്യായത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രായ�ോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ പുനർചിന്തനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന ആവശ്യം
പലയിടത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. നിയമാനു
സരണം ഒസ്യത്ത് എഴുതി വച്ച ര�ോഗിക്ക് ചികിത്സ
നിർത്തിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പ�ോരണമെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പു് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ, ഡ�ോക്ടർമാർ, ആശുപ
ത്രി അധികൃതർ, മെഡിക്കൽ ബ�ോർഡുകൾ, ഒസ്യ
ത്ത് കയ്യിലുള്ള വ്യക്തി തുടങ്ങി വിധിയിൽ പറ
യുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധുക്കളും ബ�ോർ
ഡുകളും ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യവും മെഡി
ക്കൽ ബ�ോർഡിന്റെ സ്വാഭാവിക മരണം സംബ
ന്ധിച്ച നിഗമനം ശരിയല്ലെന്ന തർക്കമുള്ള സന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ ക�ോടതി മുഖാന്തിരം പുതിയ മെഡിക്കൽ
ബ�ോർഡിന്റെ തീരുമാനം വേണമെന്നുമുള്ള നിബ
ന്ധനയും അപ്രായ�ോഗികമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സാ
മ്പത്തികമായി ദുർബലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.
അപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽ
ക്കാതെ ഒസ്യത്ത് വ്യർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ
ര�ോഗിക്ക് ജീവിതം താൻ ഒഴിവാക്കാൻ താൽപര്യ
പ്പെട്ട ഐ.സി.യുവിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട
ദൗർഭാഗ്യം വന്നു ചേരാനാണിട എന്നതാണ് സുപ്രീം
ക�ോടതി വിധിയെ പുനർചിന്തനത്തിന് വിധേയമാ
ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ചിന്താഗതിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു ഘടകം.
വിധിന്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അന്തസ്സോടെ
സ്വാഭാവിക മരണം പ്രായ�ോഗികമാകണമെങ്കിൽ
അധികം നൂലാമാലകളില്ലാതെ വിൽ പ്രകാരമുള്ള
അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങി ര�ോഗിയെ
വിടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം.
ര�ോഗിയെ വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടു വന്ന് അയാൾ ആശിച്ച
പ്രകാരമുള്ള പരിചരണം മാത്രം നൽകി സ്വാഭാവിക
മരണം ലഭിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് യഥാസമയം തന്നെ
ഉണ്ടാകണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കാലവിളംബം പാടില്ല.
വിളംബമുണ്ടാകുന്ന ഓര�ോ നിമിഷവും ര�ോഗിയിൽ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയായി കരുതണം. കു
ടുംബത്തിലെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിറഞ്ഞ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ പിന്തുണയ�ോടെ വേദ
നയില്ലാതെ മരിക്കാനാവശ്യമായ സാഹചര്യം നമു
ക്കെല്ലാം ലഭിക്കണം. അത് നമ്മുടെ മൗലികാവശ്യ
മാണ്, അധികാരമാണ്. അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക
ങ്ങളും സാഹചര്യവും ചെയ്യാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും
ആ സമയം നല്ല ഓർമ്മയുള്ള പക്ഷം ര�ോഗിക്കും സ്വാ

തന്ത്യം ലഭിച്ചേ പറ്റൂ.
ഇപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സാന്ത്വന
ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും സൗജന്യ
സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. സാധാരണ ജീവിതം നിലനിൽ
ക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ ഇനി
യ�ൊരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ
എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ര�ോഗിയ�ോടും ബന്ധുക്കള�ോടും തുടർ
ചികിത്സ വീട്ടിലായിക്കോളൂ, അതിനായി നാട്ടിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ
എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു വിടുതൽ
ചെയ്യാൻ ഡ�ോക്ടർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം. വീട്ടി
ലെത്തിയാൽ അവരെ ഗുണനിലവാരത്തോടെയുള്ള
പരിചരണം നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ശേഷിച്ച ദിന
ങ്ങൾ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്ക് കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിചരണം നൽകാൻ
വ�ോളന്റിയർമാരായ നമുക്ക് അറിവും കഴിവുമുണ്ട്, ആ
സേവനം സസന്തോഷം ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാ
വസ്ഥയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം എന്ന് അഭിമാന
ത്തോടെ പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പ
ര്യങ്ങളില്ല. ര�ോഗികളെ പരിചരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം
മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വ�ോളന്റിയർമാരായ ഞങ്ങൾ പരി
ശീലനം നേടിയതും പര�ോപകാരത്തിനായി ത്യാ
ഗബുദ്ധിയ�ോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതും. നിയമ വ്യവ
സ്ഥകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് എതിര് നിൽക്ക
രുത് എന്നു മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ
പറയാനുള്ളത്.
സുപ്രീം ക�ോടതിയുടെ നിലവിലുള്ള വിധിയിലെ
അവ്യക്തതകളും അപ്രായ�ോഗികതകളും പരിഹരി
ച്ച്, ക�ോടതി വാസ്തവത്തിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗു
ണങ്ങൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ലഭിക്കാനാവശ്യമായ
വ്യവസ്ഥകൾ എഴുതിച്ചേർക്കണം. ഒസ്യത്തിൽ

ര�ോഗികളും മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് ദീ
നാനുകമ്പ ലഭിക്കണം. വ്യവസ്ഥകളിൽ
ആവശ്യമായ ഇളവുണ്ടായാൽ ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ നല്ല സേവനം നൽകാൻ
ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതുവരെ വെറുതെ
ഇരിക്കണമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അനുഭ
വത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയ അറിവുകളും
ക്ലാസുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ
പര്സപരം പങ്കുവച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ര�ോഗി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച ഇം
ഗിതം നടപ്പാക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കു
ന്ന പ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങള�ൊരുക്കി
ര�ോഗികൾക്ക് അവരുടെ ഇച്ഛ പ്രകാരം
സന്തോഷകരമായി വിടച�ൊല്ലാൻ അവ
സരമ�ൊരുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം.
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പറയുന്ന പ്രകാരം അന്തസ്സോടെയുള്ള സ്വാഭാവിക
മരണം ലഭ്യമാകാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ സുതാര്യ
തയുള്ള ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ്
കരണീയം. നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ലഘൂകരിച്ചും നിയമ
ത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളും നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണ
മുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമെല്ലാം വ്യക്തമായി പരിശ�ോ
ധിച്ചും കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചും മറ്റൊരു സുതാര്യമായ
നടപടി ക്രമം കണ്ടെത്താൻ സുപ്രീം ക�ോടതിക്കോ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന�ോ കഴിയണം. അതിനുള്ള പണി
പ്പുരയിലാണ് അവരെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും കാ
ലതാമസമുണ്ടാകരുത്. ര�ോഗികളും മനുഷ്യരാണ്.
അവർക്ക് ദീനാനുകമ്പ ലഭിക്കണം. വ്യവസ്ഥകളിൽ
ആവശ്യമായ ഇളവുണ്ടായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല
സേവനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതുവരെ
വെറുതെ ഇരിക്കണമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അനുഭവ
ത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയ അറിവുകളും ക്ലാസുകളിൽ
നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പര്സപരം പങ്കുവച്ചുള്ള
ജ്ഞാനവും ഉപയ�ോഗിച്ച് ര�ോഗി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച
ഇംഗിതം നടപ്പാക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പ്ര
കാരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങള�ൊരുക്കി ര�ോഗികൾക്ക്
അവരുടെ ഇച്ഛ പ്രകാരം സന്തോഷകരമായി വിടച�ൊ
ല്ലാൻ അവസരമ�ൊരുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം.
ഉടൻ വരാനിരിക്കുന്ന, സാങ്കേതികത്വവും ബുദ്ധിമുട്ടും
ഒഴിവാക്കിയുള്ള പരിഷ്കരിച്ച തീരുമാനത്തിനായി
ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, മരിക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിലും വ്യക്തിക്ക് മൗലികാവകാശമുണ്ടെന്ന് വ്യ
ക്തമാക്കിയും കുടുംബ സൗഹൃദം നിറഞ്ഞു നിൽ
ക്കുന്ന സ്നേഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ സന്തോഷത്തോ
ടെയും ചൂഷണരഹിതമായും സ്വാഭാവിക മരണ
ത്തെ വരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം അവകാശം നൽകി
യുമുള്ള ക�ോടതി വിധിയെ ഞങ്ങൾ സർവാത്മനാ
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
പരമ�ോന്നത ക�ോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിലെ വ്യവ
സ്ഥകൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർമാർക്ക്
പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിത്തരികയും അതിൻപ്രകാരം
നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുതന്നെ ചെയ്യാ
വുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ക�ോ
ഴിക്കോട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി സാര
ഥികള�ോട് ഞങ്ങൾക്ക് അകൈതവമായ നന്ദിയുണ്ട്.
(തൃശൂര് വടക്കേക്കാട് അഭയം പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ വ�ോളന്റിയർമാരാണ് ലേഖകർ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 9447060707, 9946161853.
ഈ ലേഖനം വായിച്ച് അവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തിത്തന്ന ജസ്റ്റിസ്
എം.ആർ. ഹരിഹരൻ നായർക്ക് പത്രാധിപസമി
തിയുടെ പ്രത്യേക നന്ദി)

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പു

തിയ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ കൂടുമാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിട്ടും ചായ സമയത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വലിയ വ്യ
ത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമകാലീനമായ ചില
വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്നതു ശരി - ഉദാഹരണ
ത്തിന് ത�ൊട്ടടുത്ത സൂപ്പർ ചായക്കടയിലെ പലയിനം
ചായകളുടെ വ്യത്യാസം, ഒരല്പം അപ്പുറത്ത് ബിവറേ
ജസിലെ തിരക്ക്, അവിടെ വൈകുന്നേരം ഒന്നിച്ചു
കാണുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ എണ്ണം ഒക്കെ ചർച്ച
ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ചർച്ചകൾ വളരെ ഗഹനവും അർത്ഥ
സമ്പുഷ്ടവുമാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടല്ലോ...
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ച ഒരു പുതിയ സിനിമയെ
പ്പറ്റിയായിരുന്നു. സിനിമയും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
ഒക്കെക്കൂടെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഒരു ചർച്ച. സിനിമയ
ങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സിനിമയ�ൊന്നുമല്ല
കേട്ടോ. 'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്' എന്നാണ് സിനിമയുടെ
പേര്. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാ
ത്രങ്ങളായ അമ്മയും മ�ോളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ്.
അമ്മ സിംഗിൾ പേരന്റ്. അച്ഛൻ വേറെ കല്യാണം
കഴിച്ച് വേറെ എവിടെയ�ോ ആണു പ�ോലും. ഇവിടെ
ത്തുടങ്ങുന്നു ചർച്ചയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ.
ഇത്ര സ്ട്രോങ്ങ് കാരക്ടറാണ് അമ്മയെങ്കിൽ അച്ഛൻ
പ�ോയതിൽ അതിശയമ�ൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ഒരു
പാലിയം ഇന്ത്യ യുവാവിനെ (തല്ലു പേടിച്ച് പേര് പറ
യുന്നില്ല) സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അടിച്ചിരുത്തി. എന്നി
ട്ട് അമ്മയുടെ ഭാഗം ശരിയ�ോ മകളുടെ ഭാഗം ശരിയ�ോ
എന്നായി ചർച്ച.

ചായ് പേ
ചർച്ച
സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ന് വിക്കിക്കു ത�ോന്നുന്നു,
അമ്മയുടെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കണ്ടത്.
അൻപതു വയസ്സോ മറ്റോ ആയി എന്നുവച്ച് അവർക്ക്
ഒരു പുതിയ ബന്ധം പാടില്ലായെന്നുണ്ടോ. മകളുടെ
ശൈശവവും ബാല്യവും കൗമാരവുമെല്ലാം തനിച്ച്
ന�ോക്കി ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിക്കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും
അവർക്ക് തന്റേതായ ബന്ധങ്ങൾ ആയിക്കൂടെ?
നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ചർച്ചകൾ ദിശ മാറുന്നത്.
ഇവിടെ വച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കടന്നു വന്നു. ഒരി
ക്കലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ പുട്ടുവിഴുങ്ങുന്ന ലക്ഷ്മിയാണ്
ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഉണർവ്വിലെ കാര്യം.
(പുതുതായി കടന്നു വന്ന ശ്രോതാക്കൾക്കു വേണ്ടി,
ഉണർവ്വ് എന്താണെന്ന് രണ്ടു വാക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പരസ്പരം
അല്പം സന്തോഷം പകരാനുമ�ൊക്കെ മാസത്തില�ൊ
രിക്കൽ ഒത്തുകൂടുന്ന വേദിയാണ് ഉണർവ്വ്.) അവിടെ
കേട്ട കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതെന്ന് വിക്കിക്കു
ത�ോന്നുന്നു. അതായത് സിംഗിൾ പേരന്റാകുമ്പോഴു
ണ്ടാകുന്ന ഭാരം ബാക്കിയുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരാൾ അച്ഛനും അമ്മയും ആകുക. മറ്റേ
പങ്കാളി അന്നുവരെ ന�ോക്കിയിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ന�ോക്കേണ്ടി വരിക. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും
തീരെ പരിചയമില്ലാത്തവയാകുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച്
എടുത്തു പറയേണ്ടല്ലോ. അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ദ�ോ
ശയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അച്ഛനും, അച്ഛനില്ലാത്ത
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സ്ഥലത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ
അമ്മയും അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരേതരം ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതി
നിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ന�ോക്കണമല്ലോ.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭാരം തലയിൽ കയറി അച്ഛനു
മമ്മയുമായ സിംഗിൾ പേരന്റ് കുട്ടികള�ോട് സ്നേഹം
കാണിക്കാൻ മറന്നു പ�ോകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മൃദുല വി
കാരങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതാകുന്നു. ഉള്ളിൽ എത്ര
സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ വളരു
ന്നു. അതിന്റേതായ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ അവർക്കു
ണ്ടായേക്കാം.
'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ' എന്ന സിനിമയിൽ മകൾ പറ
യുന്നു, ''അമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കാലം എനിക്കോർ
മ്മയില്ല'' എന്ന്. പനി വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരാന്റി കെട്ടിപ്പി
ടിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്റെ സന്തോഷവും അവൾ പറയുന്നു.
സിനിമ പിടിച്ചവർ അത്ര ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചോ എന്ന
റിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ചർച്ച കേട്ടപ്പോൾ വിക്കിക്കു ത�ോ
ന്നിയത്, സാധാരണ മട്ടിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയേ
പെരുമാറാനാകൂ. അതുപ�ോലെ തന്നെ, ആ പെൺകുട്ടി
ക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാന�ൊക്കുകയുമില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ 'ഉണർവ്വ് '
വരണം. ന്യൂമ�ോണിയ വന്നാൽ ഡ�ോക്ടറെ കാണുന്നതു
പ�ോലെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്കും, ഒന്നു കേൾക്കാനും
ദിശ കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കാനും ആരെങ്കിലുമുണ്ടാവണം.
അങ്ങനെയ�ൊരു കാലം എളുപ്പത്തില�ൊന്നും വരില്ലാ
യിരിക്കും, അല്ലേ? മരുന്നു ക�ൊടുത്തോ ഓപ്പറേഷൻ
ചെയ്ത�ോ മാറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ നമുക്കു താ
ത്പര്യമുള്ളൂ!
ബൈസ്റ്റാൻഡറും ചാമ്പലും
പതിവു ചുമട്ടു ജ�ോലിക്ക് ആർ.സി.സിയിൽ പ�ോയി
വിക്കി. രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു. മണി
ക്കൂറിൽ കൃത്യം 167.2 കി.മി വേഗതയിൽ സഞ്ച
രിക്കുന്ന ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡ�ോക്ടറുണ്ട്
അവിടെ. പ്രശാന്ത് എന്നു പേര്. അദ്ദേഹമാണ് മുഖ്യ
സംഘാടകൻ. തലത�ൊട്ടപ്പനായി ഡ�ോ. എം.വി.
പിള്ളയും തലത�ൊട്ടമ്മയായി ആർ.സി.സി ഡയറ
ക്ടർ ഡ�ോ.രേഖ നായരും. അറിയാമ�ോ ഡ�ോ. എം.വി.
പിള്ളയെപ്പറ്റി? പ്രസിദ്ധ ഗാന്ധിയൻ കൈനിക്കര
മാധവൻ പിള്ളയുടെ മകൻ. അതിപ്രശസ്ത സാഹിത്യ
കാരന്മാരായിരുന്ന കൈനിക്കര പത്മനാഭപിള്ളയു
ടേയും കുമാരപിള്ളയുടേയും അനന്തിരവൻ. പ്രശസ്ത നടി
മല്ലികാ സുകുമാരന്റെ ഒരേയ�ൊരു സഹ�ോദരൻ. നാട്ടി
ലുള്ള മന്ത്രിമാരും മുൻ മന്ത്രിമാരുമ�ൊക്കെ അമേരിക്ക
യില് കാൻസർ ചികിത്സ നടത്താന് ആദ്യം അന്വേ
ഷിക്കുന്നത് ഡ�ോ. എം.വി. പിള്ളയെയാണ്. പ്രസിദ്ധ
കാൻസർ ചികിത്സാ വിദഗ്ദ്ധൻ. സഞ്ചരിക്കുന്ന എൻ
സൈക്ലോപീഡിയ.
അല്ല; അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത്. ചാമ്പലിനെപ്പറ്റി
യാണ്. ഈ ചാമ്പൽ എന്ന വാക്ക് ഇത്തരുണത്തിൽ
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(അല്ല സാഹിത്യകാരന്മാരെയ�ൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന
പ്പോൾ വിക്കിയും അല്പം സാഹിത്യ ഭാഷ ഉപയ�ോഗി
ച്ചു പ�ോയതാണേ; ക്ഷമിക്കണം) ഈ അർത്ഥത്തിൽ
രചിച്ചതാണ്. കാര്യമെന്താണെന്നു വച്ചാൽ, ആർ.സി.
സിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സമ്മേളനത്തിൽ
വച്ച് ദേവി കൈനിക്കര (ഇതും മറ്റേ കുടുംബത്തിലേ
താണെന്നു ത�ോന്നുന്നു) എന്ന സൈക്കോ ഓങ്കോള
ജിസ്റ്റ് നടത്തിയ ക്ലാസിൽ നിന്ന് ബേൺ ഔട്ട് (burn
out) എന്ന സംഭവത്തിന്റെ മലയാളമാക്കി വിക്കി സൃ
ഷ്ടിച്ച വാക്കാണ്.
അപ്പൊ സൈക്കോ ഓങ്കോളജി. ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ
ഇതു ക�ൊള്ളാമല്ലോ മനഃശാസ്ത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച്
കാൻസർ ചികിത്സിക്കാമെങ്കിൽ കീമ�ോതെറാപ്പിയുടെ
കഷ്ടപ്പാട് ഒന്നുമില്ലാതെ കാൻസർ മാറ്റിക്കളയാമല്ലോ
എന്നൊക്കെ വിക്കി ആല�ോചിച്ചുപ�ോയി. വിക്കിക്കു
പണ്ടേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണല്ലോ. പിന്നെയാണു മനസ്സി
ലായത് കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക പ്രശ്ന
ങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇപ്പറയുന്ന സൈക്കോ ഓങ്കോളജി
യെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ദേവി കൈനിക്കര സംസാരിച്ചത്
ബേൺ ഔട്ടിനെപ്പറ്റിയാണ്. എന്നു വച്ചാൽ കാൻസർ
ചികിത്സിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ര�ോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന
ബന്ധുക്കളാവട്ടെ, ആരായാലും ശുശ്രൂഷിച്ച് ശുശ്രൂഷി
ച്ച് കുറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ തളർന്ന് കരിഞ്ഞു പ�ോ
കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാകുന്ന ആ ശരീരം
ഒന്നുകിൽ യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരി
ക്കും; അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ടു പ�ോകും. ഇതു രണ്ടും സം
ഭവിക്കാറുണ്ട്. ഡ�ോക്ടർമാരായാലുമതേ, ര�ോഗിയുടെ
ബന്ധുക്കളായാലുമതേ.
ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിക്കിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വളരെ
എളുപ്പമായി. കണ്ടിട്ടുണ്ട് ര�ോഗികളെയും ബന്ധു
ക്കളെയും. കുറച്ചു കാലം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ
ര�ോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗം കുറേനാൾ
കഴിയുമ്പോൾ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടുകാണി
ക്കും. മനസ്സിൽ ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ടു ചിലപ്പോൾ; എന്നാലും
ഇവർക്ക് ഇത്ര സ്നേഹമില്ലാതായിപ്പോയല്ലോയെന്ന്.
പക്ഷേ ദേവി കൈനിക്കര പറയുന്നത്, ഒരു പരിധി
വിട്ടാൽ പലർക്കും ഇതു സംഭവിച്ചു പ�ോകുമെന്നാണ്.
ഇതു പ�ോലെ തന്നെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ കാര്യവും. ഇഷ്ട
പ്പെട്ടു ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഡ�ോക്ടർക്ക് കുറച്ചു സഹാനുഭൂ
തിയും സന്തോഷവുമ�ൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാകും. മടുത്തു
കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വഴിപാടുപ�ോലെയാകും.
എളുപ്പം ദേഷ്യം വരാനും തുടങ്ങും.
സാധാരണ മെഡിക്കൽ സമ്മേളനത്തിനു പ�ോകു
മ്പോൾ വിക്കി കേട്ട മട്ടിലിരുന്ന് ല�ോക കാര്യങ്ങളെ
പ്പറ്റി അവല�ോകനം ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താ
റാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ദേവി കൈനിക്കര
പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. അതങ്ങനെ വരാൻ
കാര്യം കുടുംബത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങളാണെന്നു
കൂട്ടിക്കോളൂ. കുടുംബം എന്നു വച്ചാൽ വീട്ടിനുള്ളിലല്ല

ബന്ധുക്കളുടെയിടയിൽ. അപ്പോൾ ദേവി കൈനിക്കര
പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ.
ആദ്യപടി, മാനസികമായി തളർന്നു പ�ോകുക. അല്ല;
ശാരീരികമായി തളരുമ്പോൾ മാനസികമായി തളർച്ച
കൂടുമായിരിക്കും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകള�ോളം ശരി
ക്കൊന്നുറങ്ങാതെ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അവർക്കൊ
ക്കെ. ശരീരം മനസ്സിന്റെ വരുതിയിലാണെന്നന്നല്ലേ
പറയുന്നത്?
അപ്പൊ മാനസികമായ തളർച്ച ആദ്യം. അതു കഴി
ഞ്ഞാണ് വ്യക്തി വ്യക്തിയല്ലാതാകുന്നത്. കാടു കയറു
കയാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. ഇവിടെ അല്പം ഉദാഹര
ണങ്ങള�ോടെ പറയണം.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ര�ോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ ബൈ
സ്റ്റാൻഡർ എന്നു പറയുകയില്ല. പുതുതായി വരുന്ന
ഡ�ോക്ടറ�ോ നഴ്സ�ോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ സ്ഥിരം പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ മുഖത്തൊരു പ്ര
ത്യേക ഭാവം തെളിയും. അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ദശ
രസങ്ങളുണ്ട് എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അയ്യോ
പാവം; ഇതു പ�ോലും അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ള ഒരു മട്ട്.
എന്താണ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നു പറയുന്നതിൽ
കുഴപ്പം? ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതാവുന്നു.
ര�ോഗിയുമായി ഏച്ചുകെട്ടിയിട്ട ഒരു പാവ മാത്രമായി
കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുതന്നെ കാര്യം.
ഇത് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേ
ട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയ�ൊന്ന് വായി
ക്കുകയും ചെയ്തു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ലൈബ്രറി
യിലുണ്ട് പത്രപ്രവർത്തക നസീം ബീഗം എഴുതിയ
പുസ്തകം. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ് എന്നൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്.
എന്നാലും സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷേ ഉള്ളൂ; ശശി തരൂർ
ഇംഗ്ലീഷ�ൊന്നും അല്ല. തപ്പിത്തടഞ്ഞൊക്കെ വിക്കിക്കു
പ�ോലും വായിക്കാം. 'എന്റെ അമ്മ കഷണ്ടിയായില്ല'
(My mother did not go bald) എന്നാണ് പുസ്തകത്തി
ന്റെ പേര്. കീമ�ോതെറാപ്പി വേണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ച
ഒരു അമ്മയുടേയും ആ തീരുമാനത്തിന് വില കല്പിച്ച
മകളുടേയും തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് പുച്ഛിച്ച ഡ�ോക്ട
റുടേയും അതിനെ ശരിവച്ച് കൂടെ നിന്ന ഡ�ോക്ടർമാരു
ടെയും ഒക്കെ കഥയാണത്.
ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ:
''എവിടെ സൈനബയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ?'' വിളിച്ചയാ
ളിന് സൈനബയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുടെ പേരറിയാം.
പക്ഷേ ഡ�ോക്ടറുടെ മുൻപിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണു
വിളിക്കുക. എന്നുവച്ചാൽ നസീം ബീഗം, നസീം ബീഗം
എന്ന വ്യക്തിയല്ലാതെ സൈനബയുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു
ഉപകരണം മാത്രമായി മാറുന്ന പ്രതീതി. വ്യക്തിയെ
വ്യക്തിയായിക്കാണാൻ ആളില്ലാതാവുമ്പോൾ, ര�ോഗി
ക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഉപകരണം
മാത്രമാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് വ്യ
ക്തിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടാതാവും. ര�ോഗിയാണെങ്കിൽ
പലപ്പോഴും പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക�ൊണ്ട് എളുപ്പം

ക�ോപം വരുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാവും. 'ബൈസ്റ്റാൻഡർ'
എന്തു ചെയ്താലും തൃപ്തിയില്ല. അകന്ന ബന്ധുക്കൾ വന്ന്
കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നു വരും. മാനസികമായി തളരുന്ന
താണ�ോ അതിശയം!
ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ
കാണുന്നതിൽ തുടങ്ങി അവസാനഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തി
സ്വയം ഇല്ലാതായി എന്ന ത�ോന്നൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ
എന്താകും!
ഇത�ൊക്കെയാണ് ദേവി കൈനിക്കര പറഞ്ഞത് എന്ന്
വിക്കി അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണ്
എന്റെ മനസ്സിൽ കേറിയത്. തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ മാഡം
ക്ഷമിക്കട്ടെ; ദേവി മാഡം ഇതു വായിക്കാൻ സാധ്യതയു
ണ്ടോ? വായിച്ചെങ്കിൽ വിക്കിയുടെ തലമണ്ടയ്ക്കു ക�ൊട്ടു
കിട്ടിയതു തന്നെ.
അല്ല ഇത�ൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണ
കാണുന്ന കാഴ്ചകളായതുക�ൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീകളാണ്
കൂടുതലും ചാമ്പലായി തുടർന്നും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുരുഷൻമാർ, ഒന്നാമത് ശുശ്രൂഷയിൽ
അത്രയ�ൊക്കെയേ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവൂ. ശരി... ശു
ശ്രൂഷയ�ൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണല്ലോ
പണ്ടേ തന്നെ. രണ്ടാമത്, കുറേപ്പേര�ൊക്കെ കളഞ്ഞി
ട്ടു പ�ോകുകയും ചെയ്യും. അത് ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി,
അമ്മയ�ോ അച്ഛന�ോ ആണെങ്കിലും ശരി.
ഇതിനെപ്പറ്റി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടുകാര�ോട് സം
സാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭയങ്കര
ഒരു രൂപം ആത്മഹത്യയാണത്രേ. പല സംഭവവും കൂട്ടു
കാർക്കൊക്കെ അറിയാം.
പല പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ട്, ദേവി മാഡത്തിന്റെ ലി
സ്റ്റിൽ. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെയ�ൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ
തിരിച്ചറിയുക. രണ്ട്, തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് നമ്മളെ
ന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ചുമതല ഏറ്റെടു
ക്കണം. മൂന്ന്, അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ
അവസരമുണ്ടാക്കണം. ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ. നാല്,
അവർക്ക് സ്വയം വില കൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയി
ലാവണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം. എത്രത്തോളം അവരുടെ
നല്ല പ്രവൃത്തികളെ അംഗീകരിക്കാമ�ോ, അത്രയും
നല്ലത്

.
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വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി
ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി
എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും
സംയുക്തമായി ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലന പരിപാടികളും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനവും
സംഘടിപ്പിച്ചു. (തിരുവനന്തപുരത്തും വടക്കൻ കേരളത്തിലും നടത്താനിരുന്ന പരിശീലന
പരിപാടികൾ ക�ോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റി വച്ചു.)
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാ
അക്കാഡമി ഓഫ്
സയൻസ് ആൻഡ് ടെ
ക്ന�ോളജിയിൽ വച്ച് ഫെ
ബ്രുവരി എട്ട്, ഒന്പത് തീ
യതികളിൽ നടന്ന പരിശീ
ലനത്തിനു നേതൃത്വം നൽ
കിയത് ഡ�ോ ദിവാകരനും
സംഘവുമാണ്.
എറണാകുളം നെല്ലിമറ്റം
മാർ ബസേലിയസ് ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്ന�ോളജി
ആൻഡ് സയൻസസിൽ
ഫെബ്രുവരി 21 നു നടന്ന
പരിശീലനപരിപാടിക്ക്
നേതൃത്വം നൽകിയത് രാ
ധാകൃഷ്ണ മേന�ോനും സംഘ
വുമാണ്.
ആലപ്പുഴ-ക�ോട്ടയം-ഇടുക്കി
മേഖലയ്ക്കായി ഫെബ്രുവരി
21ന് ചേർത്തല എഞ്ചിനീ
യറിംഗ് ക�ോളേജിൽ വച്ച്
നടന്ന പരിപാടിക്ക് ഡ�ോ.
രാമചന്ദ്രനും സംഘവും
നേതൃത്വം നൽകി.
ക�ൊല്ലം-പത്തനംതിട്ട മേഖ
ലയിലെ പരിപാടി ക�ൊല്ലം
പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി
യുടെ സഹകരണത്തോടെ
ഫെബ്രുവരി 22ന് പത്ത
നാപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ക�ോളേജിൽ വച്ചു നടന്നു.
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വയ�ോജന ശുശ്രൂഷ
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

വ

ളരെക്കാലമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ�ോയ പല
മേഖലകളിലും വൈദ്യശാസ്ത്രം കൂടുതൽ ചി
ന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിന�ൊരു തെളിവാണ് ബേബി മെ
മ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡ�ോ.അലക്സാണ്ട
റുടെയും ജനറൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡ�ോ.കൃ
ഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക�ോഴിക്കോട് ഫെബ്രുവരി
29, മാർച്ച് ഒന്ന് തീയതികളിൽ നടന്ന വയ�ോജന ശു
ശ്രൂഷയെപ്പറ്റിയുള്ള സെമിനാർ.
വയ�ോജനങ്ങൾക്ക് ആകുന്നത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ
സ്വന്തം ജീവിതചര്യകളും താല്പര്യങ്ങളുമനുസരിച്ചു ജീ
വിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും ശരീരത്തിന്റെ
ഓര�ോ അവയവവും ആവുന്നിടത്തോളം പ്രവർത്ത
നക്ഷമമാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും വിശദ
മായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത�ോട�ൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യ
ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റിയും ചർച്ചയുണ്ടായി.
ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ര�ോഗം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ
ഒക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്റൻ
സീവ് കെയറിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാ
ക്കുന്ന ദുരിതമനുഭവിച്ച് ഏകാന്തതയിൽ ര�ോഗി ഇഹ
ല�ോകവാസം വെടിയേണ്ടി വരുന്നതിലെ അസാം
ഗത്യവും ക്രൂരതയും പതിവുപ�ോലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെ
ട്ടു. ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രധാന
കാര്യം, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും
ര�ോഗിയും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവും
കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്.
പല നൈതിക പ്രശ്നങ്ങളിലും ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് വ്യ
ക്തതയില്ല. ജീവനെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഡ�ോക്ടറുടെ
കടമയല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ര�ോഗി മരണത്തോട
ടുക്കുന്നുവെന്നു ത�ോന്നുമ്പോൾ എന്തു മാർഗം സ്വീക
രിച്ചായാലും അവരെ ആവുന്നിടത്തോളം കാലം ജീ
വിക്കാൻ സഹായിക്കുകയല്ലേ ഡ�ോക്ടറുടെ ധർമ്മം?
ഇതിനു മറുപടിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടത്
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചി
ന്റെ 2019-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ
യായിരുന്നു. ഡ�ോക്ടറുടെ കടമയെന്ത് എന്ന് അതിൽ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ര�ോഗസംബന്ധമായ ദുരിതം
ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഡ�ോക്ടറുടെ പ്രാഥമിക കർത്ത
വ്യം എന്ന് ഈ രേഖയിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.

ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനാകുമെങ്കിൽ മാറ്റുക; ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ആകുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക; എപ്പോഴും സാ
ന്ത്വനം നൽകുക എന്നതാണ് ഡ�ോക്ടറുടെ കർത്ത
വ്യം. ഈ തത്വത്തിന് ഒരു അപവാദവുമില്ല; ഇത് പാ
ലിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുമില്ല എന്നാണ്
ഈ രേഖയിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നുതന്നെ
വ്യക്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരണം എന്ന
പ്രക്രിയ വലിച്ചു നീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഡ�ോക്ടർക്കു
ണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മരണം അനിവാര്യമാകുന്ന അവ
സരത്തിൽ ആകുന്നതും സൗഖ്യത്തോടുകൂടി, ദുരിതങ്ങ
ളില്ലാതെ ര�ോഗിയെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാവും
ഡ�ോക്ടറുടെ കടമ.
പക്ഷേ ഇത് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും
ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്തും എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യ
ക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ര�ോഗിയെ മരിക്കാൻ അനു
വദിക്കല്ലേ എന്നു വിലപിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട്
മരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും?
ര�ോഗിയ�ോട് ര�ോഗവിവരമേ പറയരുത് എന്നു പറ
യുന്ന കുടുംബാംഗത്തോട് എങ്ങനെയാവണം പെരു
മാറേണ്ടത്?
ഈ വിഷയത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠിക്കു
ന്നവർ കുറേയധികം വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും.
ഇന്റൻസീവ് കെയറിനു പകരം പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നൽകി എങ്ങനെ ദുരിതം ശമിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കാമെന്നോ ഇത്തരം വിഷമാവസ്ഥകളിൽ
ര�ോഗിയും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം
എങ്ങനെയാവണമെന്നോ ഡ�ോക്ടർമാർ പഠിക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. 2019 മുതലേ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർ
ത്ഥികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾ
പ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ വിഷ
യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ കിട്ടാനു
ണ്ടാവില്ല. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്ര
യ�ോജനം കാണപ്പെടാൻ സമയമെടുക്കും.
ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച
തിലും ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിനും സം
ഘാടകരായ ഡ�ോ. അലക്സാണ്ടർ, ഡ�ോ. കൃഷ്ണൻ
എന്നിവർക്കും ചർച്ചകളിൽ വിജ്ഞാനം പങ്കു വച്ച്
ദിശാബ�ോധം നൽകിയ ഡ�ോ. എം.വി. പിള്ളയ്ക്കും
കൂപ്പുകൈ

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

വേദനസംഹാരികളുടെ
ഉപയ�ോഗം
വയ�ോജനങ്ങളിൽ

വ

യ�ോജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി നടന്ന ചർ
ച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സംശയം, സാ
ധാരണമായ വേദനസംഹാരികളുടെ ഉപയ�ോഗം
വയ�ോജനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാവണം എന്നതിനെ
പ്പറ്റിയായിരുന്നു.
കരളിന് തകരാറുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള പാരസെ
റ്റമ�ോൾ വയ�ോജനങ്ങൾക്കുപയ�ോഗിക്കുന്നത്
ശരിയ�ോ എന്നതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ച�ോദ്യം.
തീർച്ചയായും ഉപയ�ോഗിക്കാം എന്നു തന്നെയാണ്
മറുപടി. ഒരു പ്രാവശ്യം 12 mg/kg കണക്കിൽ
ദിവസം നാലു നേരം പാരസെറ്റമ�ോൾ നൽകുന്നതിൽ
ഒരു തരക്കേടുമില്ല. കഠിനമല്ലാത്ത കരൾ ര�ോഗമുള്ള
വരിൽപ്പോലും ഈ അളവിൽ ക�ൊടുക്കുന്നതിൽ തെ
റ്റില്ലായെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാരസെറ്റമ�ോൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതാണ�ോ ഐബു
പ്രൊഫെൻ പ�ോലെയുള്ള NSAID ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നതാണ�ോ നല്ലതെന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചർച്ചാ
വിഷയം.
വൃദ്ധരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഐബുപ്രൊഫെൻ പ�ോലെ
യുള്ള NSAID മരുന്നുകൾക്ക് അപകടസാധ്യത കൂടു
തലാണ്. ആമാശയത്തിലെ തകരാറുകൾ തക്കതായ
മരുന്നുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ ഒഴി
വാക്കാനായേക്കുമെങ്കിലും വൃക്കയ്ക്കുള്ള തകരാറ് ഒരു
പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം
കുറയാനും അതുമൂലം വൃക്കയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാകുവാനും
വയ�ോജനങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ
സാധ്യതയുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള
അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം വയ�ോജനങ്ങളിൽ ഐബു
പ്രൊഫെൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
എന്നുവരികിലും അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയ�ോ
ഗിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല. എല്ലിൽ പടർന്ന
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കാൻസർ ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റു മരുന്നുകൾ
ക�ൊണ്ട് വേദന മുഴുവൻ മാറിയെന്നു വരില്ല. ആവ
ശ്യത്തിനു വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി
യിട്ട് അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഐബുപ്രൊഫെൻ
ഉപയ�ോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാൻസറിൽ മാ
ത്രമല്ല സാധാരണ പല അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിലും
ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാ
റുള്ള ഓസ്റ്റിയ�ോ ആർത്രൈറ്റിസ് പ�ോലെയുള്ള ര�ോ
ഗങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നുക�ൊണ്ടും വേദന മാറുന്നില്ലാ
യെന്ന അവസ്ഥയിൽ ര�ോഗി കിടപ്പിലായിപ്പോകുക
അസാധാരണമല്ല. വൃക്കയ്ക്ക് ര�ോഗം വന്നാല�ോ എന്നു
വിചാരിച്ച് മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ ര�ോഗി ശയ്യാവ്ര
ണങ്ങളും, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പല ര�ോഗാവസ്ഥകളും
ക�ൊണ്ട് വേദന തിന്ന് നരകിച്ചു മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
യുണ്ടായേക്കാം. അത്തരം ര�ോഗങ്ങളിൽ ഐബു
പ്രൊഫെൻ പ�ോലെയുള്ള പ്രയ�ോജനം പാരസെ
റ്റമ�ോൾ ക�ൊണ്ട് കിട്ടുകയുമില്ല.
ആമാശയത്തിന്റെയ�ോ വൃക്കയുടേയ�ോ കാര്യം മാത്രം
ഓർക്കാതെ ര�ോഗിയുടെ സൗഖ്യം സമഗ്രമായി കണ
ക്കിലെടുത്ത്, ആകുന്നത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത്
അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഐബുപ്രൊഫെൻ നൽകുക
തന്നെയാണ് വേണ്ടത്.
ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും
കൂടുതൽ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടാറുള്ള മരുന്ന് ഡൈ
ക്ലോഫനാക് (Diclofenac) ആണെന്ന് കാണുന്നു.
ഡൈക്ലോഫനാക്കിന് അപകടം കൂടുതലാണ് എന്ന്
2010ൽ നടന്ന സമഗ്രമായ ഒരു പഠനത്തിൽ വ്യക്ത
മാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 400 mg ഡ�ോസിൽ പരിമി
തപ്പെടുത്തി ദിവസം മൂന്നു നേരം ക�ൊടുക്കുന്ന ഐബൂ
പ്രൂഫെൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും
ഉചിതം

.

പാലിയം കണ്ണാടി

നൂറ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്
കൈയിലുണ്ടെങ്കിൽ...
എസ്. ലളിത

നി

ങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം മ�ോശമായിരിക്കാം.
പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ശക്തമാണ്...
പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (പി.എം.ഐ)
കുട്ടികള്ക്കായി നടത്തിയ വര്ക്ക്ഷ�ോപ്പില് ആമുഖ
പ്രസംഗം നടത്തിയ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.
ഒ മുതൽ പി.എം.ഐ ടീമംഗങ്ങൾ ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ
വരും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിതാണ്. പ്രഗത്ഭ ശാസത്ര
ജ്ഞനായ ഐൻസ്റ്റീൻ പ�ോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മസ്തിഷ്ക്കത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണുപ
യ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ
നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കു വാങ്ങി ക�ോളേജി
ലെത്തുന്ന കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പി.എം.
ഐ അംഗങ്ങൾ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും സശ്ര
ദ്ധം കേട്ടിരുന്നു.

പിന്നിലിരിക്കുന്നവര�ോട്
അതിന്റെ രഹസ്യമാരാ
ഞ്ഞുക�ൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്
മുന്നിലെത്തിയ ശ്രീജേഷ്
ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പമാക്കാ
നുള്ള വിദ്യകൾ ഒന്നൊ
ന്നായിനിരത്തി.
ഈ ല�ോകത്ത് തങ്ങളെ
പ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ കഴി
യുന്ന വ്യക്തി അവനവൻ
ത ന്നെ യ ാണെന്നും
അതിനു വേണ്ടത് ആത്മ
വിശ്വാസമാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു
മിനിട്ടു ക�ൊണ്ട് എഴുതാവുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതാൻ ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. 10 നും 43 നുമിടയ്ക്ക് പലരും എഴുതി. എന്നാൽ
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രണ്ടാം റൗണ്ടിലത് 25 നും 60നുമിടയ്ക്കായി.
ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായി സംസാരിക്കാം, താഴെപ്പറയുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ:
അവനവനിലുളള വിശ്വാസം.
100 ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ.
മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ
ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കുക.
ശ്രീജേഷ് ക�ൊച്ചുവർത്തമാനത്തിനിടയിൽ കണ്ണടച്ച്
അവനവനെപ്പറ്റി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെഴുതാനാവശ്യപ്പെ
ട്ടപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും എഴുതി.
തുടർന്ന് വന്ന നിമ്മി, ഓര�ോരുത്തരായി സ്വമേധയാ
മുന്നിൽ വന്ന് എഴുതിയത് പറയാനാവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം
വന്നത് ശ്യാംകുമാറാണ്. ശ്യാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ
ശ്വാസമടക്കി എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു. സ്വന്തം ബലഹീ
നതയെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയ ശ്യാം എല്ലാവരുടേയും
ഹൃദയം കവർന്നു. എല്ലാവർക്കും മാതൃകയുമായി.
എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുവിധം നന്നായി ചെയ്തു. അത്
വീഡിയ�ോ എടുത്ത് അവരെ കാണിച്ചു. ഇന്റർവ്യു
എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് വളരെ ലളിതമായി അവത
രിപ്പിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വന്നാൽ ഓർത്തെ
ടുക്കുന്നത് ശബ്ദമായി പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധി
ക്കണം, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ ന�ോക്കി, ശബ്ദ
ത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നിലിരി
ക്കുന്നവരെ കൈയിലെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
വിധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ജയകിഷ�ോർ, നിമ്മി, ശ്രീജേഷ് വാരിയർ, പ്രജീഷ്,
ശ്യാംകുമാർ എല്ലാവരും കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്
നന്നായി സംസാരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കു വഹിച്ചു.
ബുദ്ധി മാത്രമല്ല ഭാവനാശക്തിയും സർഗ്ഗാത്മകതയും
ഉണർത്തും വിധമാണ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അസാപ്പിൽ
(ASAP) നിന്നെത്തിയ ജയ്കിരൺ ആണ് ക്ലാസ് നയി
ച്ചത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും
ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും നിറച്ചു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും
വലിയ ചേരിപ്രദേശമായ ബ�ോംബെയിലെ ധാരാവി
യുടെ പ്രത്യേകത (ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
സ്ഥലം. ത�ൊഴിൽ സാധ്യതകളും ധാരാളം), പരാജയ
ങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു വിജയത്തിലെത്തിയ വ്യക്തികൾ
എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങളു
ണ്ടാകും. പരിമിതികളും തടസ്സങ്ങളും നമ്മുടെ മാത്രം സൃ
ഷ്ടികളാണെന്നും അതിന്റെ തടവുകാരാകരുതെന്നും കു
ട്ടികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജ
ക്ടും ചെയ്യിച്ചു. വില്ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ
(എന്തുമാകാം) പരസ്യം തയ്യാറാക്കലായിരുന്നു അത്.
വളരെ വിജയകരമായി അവരത് പൂർത്തിയാക്കുകയും
അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലു മണിയ�ോടെ തുടർ
നടപടികൾ കരുതല�ോടെ ചെയ്യണമെന്നറിയിച്ച് ക്ലാസ്
അവസാനിച്ചു

.

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 ഈഞ്ചക്കലിലെ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു
ചെയ്തും വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റ
ളവിലുള്ള 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 മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല്- ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം- 695009
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