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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

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

റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സ് 2019 സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്, നവംബര്
നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി.
(ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്)
എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ട

വർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ അസ�ോ
സിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.
യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ
വിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾക്കായി 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
5

സമൂഹത്തിലെ നന്മ
ഫീച്ചര് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

7

ജീവിതത്തിന്റെ രസതന്ത്രം
രജീഷ സി.കെ.

8

ദുരന്ത ലഘൂകരണം:
വയ�ോധികര്ക്കും സാന്ത്വന ചികില്സയിലുള്ളവര്ക്കും
നാരായണന് പുതുക്കുടി

11 കത്ത്
12 പ്രളയം ക�ൊണ്ടുപ�ോയ കേരളം
14 വിക്കി
18 പിതാവേ, ഞങ്ങള് ചെയ്ത പാപമെന്ത്?
	ഡ�ോ. എന്. അജയന്

21 ഉണര്വ്വ്
23 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
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

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
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനൻ
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
ജാവേദ് പർവേഷ്
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്
 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്
കവര് ഫ�ോട്ടോ: ചാത്തന്പാറ
മെഡിക്കല് ക്യാംപ്
ആരതി വേണുകുമാർ
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
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

വളരുന്ന സമൂഹ
പങ്കാളിത്തം

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ സമൂഹത്തിന്റെ
പങ്കാളിത്തം ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങ
ളിലും വളർന്നു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ
സാധാരണക്കാരൻ നെഞ്ചോടു ചേർത്തതു പ�ോലെ
കാനഡ, യു.കെ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഓസ്ട്രേലിയ
മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും കാര്യമായ വളർച്ചയുണ്ടായി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരുവിധത്തിൽ ഇത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു അപചയ
ത്തിനുനേരേ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന പ്രതികര
ണമാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു. 'അവനവനിസം' വളർന്നു
വരുന്നത് ഇന്ന് ആഗ�ോള പ്രതിഭാസമാണ്. എത്ര
ത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത് എന്നിവയ�ൊക്കെ
കൂടുന്നുവ�ോ അപ്പോഴ�ൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഒറ്റപ്പെടലും
വർദ്ധിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അണുകുടുംബങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളത്.
അവയിൽ തന്നെ ദമ്പതികൾ പിരിഞ്ഞ്, കുഞ്ഞും മാ
താപിതാക്കളില�ൊരാളും തനിച്ചായി, വളർന്നു പതി
നെട്ട് വയസ്സു തികഞ്ഞ കുട്ടി വീടു വിട്ടു പ�ോകുമ്പോള്
കുടുംബം തന്മാത്രയായി ചുരുങ്ങുന്നതും സാധാരണം.
അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു വളർന്നു ക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വൃദ്ധരും സ്ത്രീകളും കു
ട്ടികളും മാത്രമാകുന്ന അവസ്ഥ കൂടുതലാകുന്നു.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ആശുപത്രികൾ വളർന്നു വലുതാകു
ന്നു. ചെറിയ ആശുപത്രികൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു. വലിയ
ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത ര�ോഗബാ
ധിതർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ കിടന്നു നരകിക്കു
ന്നു. ജീവിതാന്ത്യം ഏകാന്തമാകുന്നു.
ഇതിന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്ന
പരിഹാരം ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. സ്വയം കാ
ര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരെ കഴിവില്ലാതായാൽ ഒരു
നഴ്സിംഗ് ഹ�ോമിൽ താമസിക്കുക. ബാക്കി ജീവി
തകാലം അവിടെ. ഇത്തരം ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമാകു
ന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ര�ോഗി ഒറ്റ
യ്ക്കാവുകയാണ്. വൈകിയാണെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ രാ
ജ്യങ്ങളിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഒരു
മനുഷ്യനും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നു മരിക്കാനിടയാകരുതെന്ന
സന്ദേശം കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
4 klbm{X Pqsse 2019

എത്രത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത്
എന്നിവയ�ൊക്കെ കൂടുന്നുവ�ോ അപ്പോ
ഴ�ൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഒറ്റപ്പെടലും വർ
ദ്ധിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അണുകുടുംബ
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ വികസിത രാജ്യ
ങ്ങളിലുമുള്ളത്. അവയിൽ തന്നെ ദമ്പ
തികൾ പിരിഞ്ഞ്, കുഞ്ഞും മാതാപിതാ
ക്കളില�ൊരാളും തനിച്ചായി, വളർന്നു
പതിനെട്ട് വയസ്സു തികഞ്ഞ വീടു വിട്ടു
പ�ോകുമ്പോള് കുടുംബം തന്മാത്രയായി
ചുരുങ്ങുന്നതും സാധാരണം. അവികസി
ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു വളർന്നു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വൃദ്ധ
രും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമാകുന്ന
അവസ്ഥ കൂടുതലാകുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം
ആശുപത്രികൾ വളർന്നു വലുതാകുന്നു.
ചെറിയ ആശുപത്രികൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു.
വലിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ കഴി
വില്ലാത്ത ര�ോഗബാധിതർ അവരവരുടെ
വീടുകളിൽ കിടന്നു നരകിക്കുന്നു. ജീവിതാ
ന്ത്യം ഏകാന്തമാകുന്നു.
ഇത്തരം സംരഭങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപിത ആര�ോഗ്യരം
ഗവുമായി കൂട്ടിചേർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് എല്ലാ
യിടത്തുമുള്ളത് – കേരളത്തിലായാലും, പാശ്ചാത്യ രാ
ജ്യങ്ങളിലായാലും. പക്ഷെ പ�ൊതുജന പങ്കാളിത്ത
ത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടു
തലാകുന്നു എന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയാവണമെന്ന
തിരിച്ചറിവ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് . സർ
ക്കാരിന്റെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും ആര�ോഗ്യ
പരിപാലന രംഗം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായി ഒത്തു
ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന സന്ദേശം കൂടുതൽ
ഉറക്കെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

.

സമൂഹത്തിലെ
നന്മ
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ഗ�ോ

വയിലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഫിസിഷ്യനാണ് ഡ�ോ. രുക്മണി
ല�ോബ�ോ. തന്റെ സാന്ത്വനപരിചരണ പ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാഗ്പൂരിലെ 'സ്നേഹാഞ്ചൽ'
ഹ�ോസ്പൈസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു അനുഭവം
ഡ�ോ. രുക്മണി വിവരിക്കുന്നു:
നാഗ്പൂരിലെ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ രജി
സ്ട്രേഷൻ ഡസ്കിനടുത്തു നിൽക്കാനായി കുറച്ചു
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ സ്നേഹാഞ്ചൽ ഏർപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരുന്ന ര�ോഗികളിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ
ഹ�ോസ്പൈസിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ്
അവരുടെ കടമ. രജിസ്ട്രേഷന്റെ അരികിൽ അല്പം
സ്ഥലം ലഭിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി ഏറെ പണി
പ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്നത് മറ്റൊരു നീണ്ട കഥയാണ്.
ഒരു ദിവസം, ആശുപത്രിയുടെ പുറത്ത് വളരെ
ശ�ോച്യാവസ്ഥയിൽ ഒരാളും ഭാര്യയും കിടക്കു

അവർ ക�ൊണ്ടുവന്ന ചാക്കുകളിൽ
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും, പണവുമായിരു
ന്നു. അതവർ ജിമ്മി റാണയ്ക്ക് നൽകി.
അവരുടെ ആചാരം അങ്ങനെയായിരു
ന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ,
എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പണം
ശേഖരിക്കും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കും. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വിരുന്ന്
കഴിക്കും. അങ്ങനെ മരിച്ചയാളിന്
ആത്മശാന്തി ലഭിക്കും എന്നവർ വിശ്വ
സിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പക്ഷേ,
ഗ്രാമവാസികൾ ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിച്ചു:
സാധാരണ നടത്തുന്ന വിരുന്നിലും
നല്ലത്, അവർ ശേഖരിക്കുന്ന പണവും
ഭക്ഷണവും ഹ�ോസ്പൈസിനു നൽകു
ന്നതാണെന്ന്. മരിച്ചയാളുടെ ആത്മാവി
നു ശാന്തി ലഭിക്കാൻ അതിലും നല്ല
ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്ന്.

ന്നത് ഒരു സ�ോഷ്യൽ
വർക്കറുടെ കണ്ണിൽപ്പെ
ട്ടു. ആശുപത്രി കാവൽ
ക്കാരൻ അവര�ോടു മാറി
പ�ോകാൻ പറയുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും അയാൾക്ക് എഴു
ന്നേറ്റു പ�ോകാൻ കഴി
യു ന്നു ണ് ടായ ി രു ന്നില്ല .
അയാളുടെ കവിളത്ത് പു
ഴുവരിച്ച വലിയ വ്രണം
കാണാമായിരുന്നു. ഏറെ
പുര�ോഗമിച്ച അവസ്ഥയിലെ കാൻസറായിരുന്നു
എന്നു കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. 'ഞങ്ങൾക്കിനി
ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല; വീട്ടിൽ പ�ൊയ്ക്കോള്ളൂ, ഒരാ
ഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നു കാണിക്കണം' എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഡ�ോക്ടർ വിട്ടതാണ്.
മടങ്ങിവരാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഗ്രാ
മത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ�ോയേനെ. പക്ഷെ
ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. പ�ോയിട്ടു
വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് അവർ പ�ോകാ
ത്തത്. പുഴുവരിക്കുന്ന മുറിവിനും വേദനയ്ക്കും ഒരു ചി
കിത്സയും നല്കാത്ത ഡ�ോക്ടറാണ്; എങ്കിലും അവർ
ക്ക് അയാളുടെ വാക്ക് നിയമം പ�ോലെയാണ്.
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ അവരെ ഹ�ോസ്പൈസില�ോ
ട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാമെന്നു പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ
മടിച്ചു നിന്നു. അവസാനം നിർബന്ധിച്ചാണ് സമ്മതി
പ്പിച്ചത്. ഹ�ോസ്പൈസിൽ പണം ചെലവാക്കേണ്ട
എന്നു കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമായി. മറ്റൊരു
വഴിയും മുന്നിൽ കാണാത്തതു ക�ൊണ്ടും കൂടിയാകാം,
അവർ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത്. സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ
അവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹാഞ്ചലിൽ എത്തിച്ചു.
അവിടെ ലഭിച്ച സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പരിചര
ണവും കരുതലും ക�ൊണ്ട് അധികം വൈകാതെ
തന്നെ മുറിവിലെ പുഴുക്കളെല്ലാം മാറി, വേദനയ്ക്കു സ്വാ
സ്ഥ്യം ലഭിച്ചു. അയാൾ ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ
താമസിച്ചു; മരിച്ചു.
പക്ഷെ, കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല.
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കുറെ ഗ്രാമവാസിക
ളെയും കൂട്ടി അയാളുടെ ഭാര്യ ഹ�ോസ്പൈസിലെ
ത്തി. അവരുടെ കൈയിൽ കുറെ ചാക്കുകളുമുണ്ടായി
രുന്നു. എന്തിനാണ് വന്നത് എന്നവർ ആര�ോടും പറ
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ഞ്ഞില്ല; സ്നേഹാഞ്ചലിന്റെ സ്ഥാപകനായ ജിമ്മി
റാണയെ കാണണം എന്നു മാത്രം ആവർത്തിച്ചു.
അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പ�ോയല്ലോ എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ,
'അദ്ദേഹത്തെ ഫ�ോണിൽ വിളിച്ചു തരൂ; ഞങ്ങൾ
ക്കു സംസാരിക്കണം' എന്നു വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു.
ഹ�ോസ്പൈസിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു.
ആരാണ് തന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു
മനസ്സിലായ ഉടൻ തന്നെ ഹ�ോസ്പൈസിൽ എത്താ
മെന്ന് ജിമ്മി റാണ സമ്മതിച്ചു.
അവർ ക�ൊണ്ടുവന്ന ചാക്കുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധന
ങ്ങളും, പണവുമായിരുന്നു. അതവർ ജിമ്മി റാണയ്ക്ക്
നൽകി. അവരുടെ ആചാരം അങ്ങനെയായിരുന്നു.
ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ, എല്ലാവരും ഒത്തുചേർ
ന്ന് പണം ശേഖരിക്കും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ തയ്യാ
റാക്കും. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വിരുന്ന് കഴിക്കും. അങ്ങനെ
മരിച്ചയാളിന് ആത്മശാന്തി ലഭിക്കും എന്നവർ വി
ശ്വസിക്കുന്നു.
ഈ അവസരത്തിൽ പക്ഷേ, ഗ്രാമവാസികൾ ഒന്നി
ച്ച് തീരുമാനിച്ചു: സാധാരണ നടത്തുന്ന വിരുന്നിലും
നല്ലത്, അവർ ശേഖരിക്കുന്ന പണവും ഭക്ഷണവും
ഹ�ോസ്പൈസിനു നൽകുന്നതാണെന്ന്. മരിച്ചയാ
ളുടെ ആത്മാവിനു ശാന്തി ലഭിക്കാൻ അതിലും നല്ല
ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്ന്.
കേരളത്തിലെ സമൂഹ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചു പറയു
മ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന പ്രതികര
ണമിതാണ്: 'ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കും;
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല.'
കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത�ൊക്കെ നടക്കുന്നത്
എന്നു തെളിയിക്കാനാണ് ഡ�ോ. രുക്മണി ല�ോബ�ോ
പറഞ്ഞ കഥ ഞങ്ങളിവിടെ പങ്കു വച്ചത്. ഈ ഗ്രാമ
വാസികളെ പ�ോലെ നന്മയുള്ളവർ എല്ലായിടത്തും
കാണുകയില്ലേ? നഗര ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ
ക്കിടയിലും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. മനുഷ്യ
ത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാനും, മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി എന്തെ
ങ്കിലും ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചാൽ
മാത്രം മതി

.

പരിശീലനം

പാലിയേറ്റീവ് കെയര് വ�ോളന്റിയറാകാൻ
താത്പര്യമുള്ളവർക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തെ പരി
ശീലനം (ഗൃഹസന്ദർശനമുൾപ്പടെ) ജൂലൈ
26, 27, 28 തീയതികളിൽ നടക്കും. പങ്കെ
ടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക:
9746745497 / info@palliumindia.org
6 klbm{X Pqsse 2019

പാലിയം ഇന്ത്യ
ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്

പാ ലിയം

ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ ദി
വസങ്ങളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവരെ
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ പാലി
യേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര് അന്വേഷണങ്ങ
ള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ
ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും, വിവിധ
സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും, ചികി
ത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭി
ക്കാനും ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പ
ട്ടാല് 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 നിര്ദ്ദേശിക്കാന്
സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ, ഇതേ ര�ോഗി തന്നെ,
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഡ�ോക്ടര് മരുന്നുകു
റിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ'
എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി ലഭിക്കും. പുറമേ,
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യ
ണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
ച�ോദിച്ചാല് അതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org

ജീവിതത്തിന്റെ
രസതന്തം
രജിഷ സി. കെ.

ക

ണ്ണിന്റെ കലയായ സിനിമ പലപ്പോഴും ജീവി
തത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാകാറുണ്ട്. സിനി
മയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുള്ളവരിൽ
ആര�ൊക്കെയ�ോ ആണെന്ന് ചില സിനിമകളെങ്കിലും
സംശയിപ്പിക്കും. അതുമല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രത്തി
ന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതായി
ത�ോന്നും. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം കഥാപാ
ത്രവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചെന്നും വരാം. എന്നെ
ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ബ്ലസി എന്ന
പ്രതിഭാധനനായ സംവിധായകൻ ദൃശ്യവത്ക്കരിച്ച
'തന്മാത്ര'. മലയാള സിനിമയുടെ അരങ്ങിൽ പ്രജാപ
തിയായി വാഴുന്ന അഭിനയവിസ്മയം മ�ോഹൻലാൽ,
രമേശൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിയ
ചിത്രം കണ്ണുകളിലല്ല പ്രേക്ഷക സമൂഹം ആവാഹി
ച്ചത്, ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്.
നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ രസതന്ത്രമാണ്
ഈ തന്മാത്ര നമുക്കു മുന്നിൽ അനാവാരണം ചെയ്യു
ന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യന് ആൾക്കൂട്ടത്തി
നിടയിൽ സ്വത്വം നഷ്ടമാകുന്ന അനേകം സന്ദർഭങ്ങ
ളില�ൊന്നാണ് ദീർഘകാല ര�ോഗം. ഇവിടെ രമേശൻ
എന്ന ഓഫീസ് ജീവനക്കാരൻ, ഐ.എ.എസ് പദവി
ചില കാരണങ്ങൾക�ൊണ്ട് നഷ്ടസ്വപ്ന
 മായപ്പോൾ,
ആ മ�ോഹം തന്റെ മകനിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന
തിനായി തന്റെ അറിവും നിറവും അവനായി മാറ്റി
വയ്ക്കുന്ന സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛനാണ്. സമൂഹ
ത്തിന് ഏറെ സ്വീകാര്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാ
യിരുന്നു അയാൾ. സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബം. ജ�ോലിയു
മായി നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയെങ്കിലും അച്ഛനെ
അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഗ്രാമീണനായ പ്രതി
ഭാശാലി.
മകളുടെ സ്കൂളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലെ താര
മായിരുന്നു അയാൾ. ബുദ്ധിവൈഭവം ക�ൊണ്ടും വ്യ
ക്തിപ്രഭാവം ക�ൊണ്ടും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന
ഒരു നാൽപതുകാരൻ. എന്നാൽ 'അൽഷിമേഴ്സ്'

അഥവാ മറവിര�ോഗം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ
ത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കു
ന്നു. വാക്കുകൾ, വാക്യ
ങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ, ബന്ധ
ങ്ങൾ എല്ലാം അയാൾ
ക്ക് ഒര�ോർമ്മത്തെറ്റു മാ
ത്രമായി തീരുന്നു.
ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ
ആദ്യം പരിഹാസമായും
പിന്നീട് ഒരു ന�ൊമ്പര
മായും അയാൾ മാറുന്നത് ഒരു നെടുവീർപ്പോടെയ
ല്ലാതെ പ്രേക്ഷകന് കണ്ടുതീർക്കാൻ പറ്റില്ല. സമ്പ
ന്നമായ സാമൂഹിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സമയം വീട്ടിനുള്ളില�ൊതുങ്ങുന്നു. ഒരു ക�ൊ
ച്ചുകുട്ടിയുടെ ഭാവപ്രകടനങ്ങള�ോടെ അയാൾ ഒരു
ര�ോഗിയായി മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
കുടുംബനാഥന്റെ ര�ോഗാവസ്ഥ ആ കുടുംബത്തെ തീരാ
ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ശീല
ങ്ങൾ അയാൾ മറക്കുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതമ�ോ ഭർതൃ
വേഷമ�ോ പിതൃവേഷമ�ോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ല�ോകത്തേ
ക്ക് ര�ോഗം അയാളെ തളച്ചിടുന്നു. വർഷങ്ങളുടെ വിര
സതയ്ക
 ്കൊടുവിൽ അയാൾ മരണത്തെ പുൽകുന്നു.
ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മെ ചുട്ടുപ�ൊള്ളിക്കാറു
ണ്ട്. ദീർഘകാലര�ോഗങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്ന ജീവി
തത്തിന്റെ സംഗീതം സദാ മരണത്തിന്റെ ചൂളംവി
ളിയായി നമുക്ക് ചുറ്റും മുഴങ്ങുന്നു. ജീവിതം അങ്ങനെ
യാണ്: വേലിയേറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ്.
ഏതു നിമിഷവും അതിന്റെ താളം നിലയ്ക്കാം... അപ
ശ്രുതി കേറി വരാം...
(കൂത്തുപറമ്പ 'സ്നേഹസ്പർശം' പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയറും ഡ�ോൺബ�ോ
സ്ക�ോ ക�ോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമാണ്
ലേഖിക)

.
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ഐഎപിസി (കേരള) വാര്ത്തകള്

ദുരന്ത ലഘൂകരണം: വയ�ോധികർക്കും
സാന്ത്വനചികിത്സയിലുള്ളവർക്കും
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഇ

നിയ�ൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ കേരളത്തിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്ക് എങ്ങനെ
യ�ൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രായമാ
യവരും സാന്ത്വനചികിത്സയിലുള്ളവരും ശരിയാം
വണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും
ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയദുരന്തത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽനി
ന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന്,
അതേക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നടത്തിയാൽ, ജില്ലാ കമ്മി
റ്റികളിലൂടെ എത്രപേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെ
ന്നുള്ള അന്വേഷണമായി. ഐ.എ.പി.സി (കേരള)
സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ത�ൊണ്ണൂറിലധികം ജനറൽ
കൗൺസിൽ മെമ്പർമാരുണ്ട്. അതിൽ 50 പേരെ
യെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറപ്പി
ലാണ്, കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത�ോ
റിറ്റി (കെ.എസ്.ഡി.എം.എ.) യുമായി ചർച്ച നട
ത്തിയതും, 2019 ജൂൺ 15 ശനിയാഴ്ച, തിരുവനന്ത
പുരം മസ്കറ്റ് ഹ�ോട്ടലിലെ സിംഫണി ഹാളിൽ
നടന്ന ഏകദിന ശിൽപശാലയ്ക്ക് വഴിയ�ൊരുങ്ങി
യതും. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സമർത്ഥയായ പ്രൊ
ജക്ട് ഓഫീസർ വൈഷ്ണവി ഇതിനായി രണ്ടുമൂന്നു
മാസത്തെ ചർച്ചകളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി,
ശിൽപശാല വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. പല പ്രാവശ്യം തീയതി മാറ്റങ്ങൾ നട
ന്നെങ്കിലും ജൂൺ 15ന് തന്നെ നടത്തിയിരിക്കണ
മെന്ന വൈഷ്ണവിയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു
വിജയം കണ്ടത്.
ആകസ്മികമായാണെങ്കിലും ജൂൺ 15ന് ഒരു പ്ര
ത്യേകത കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അന്നായിരുന്നു ല�ോക
വയ�ോജന പീഡന ബ�ോധവൽക്കരണ ദിനം
(World Elder Abuse Awareness Day). ചർച്ച
ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത�ൊക്കെ പ്ര
സ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ചുമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത�ോറിറ്റിയുടെ പ്രൊ
ജക്ട് ഓഫീസർ, ജ�ോയ് ജ�ോൺ ജ�ോർജിന്റെ സ്വാ
ഗതഭാഷണത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഉദ്ഘാടന യ�ോഗ
ത്തിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. ശേഖർ എൽ. കുര്യാ
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ക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇത്തരമ�ൊരു ശില്പശാ
ലയുടെ പ്രാധാന്യവും ദുരന്തനിവാരണത്തിൽ സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളും പ്ര
തിപാദിക്കുകയും, കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയ സമയ
ത്ത് സന്നദ്ധസംഘടനകൾ നിർവ്വഹിച്ച പ്രവർത്തന
ങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡ�ോ. എം.ആർ.രാജ
ഗ�ോപാൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്ത്തകര് ദുരന്തമുഖ
ത്ത് ഒത്തുചേര്ന്നു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഓര്മ്മി
പ്പിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി (കേരള) ജനറൽ സെക്രട്ടറി
നാരായണൻ പുതുക്കുടി തന്റെ ആശംസാഭാഷണ
ത്തിൽ ഇത്തരമ�ൊരു സന്ദർഭമുണ്ടാക്കിയ കെ.എസ്.
ഡി.എം.എയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഭാവി പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകരുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെ
യ്യുകയും ചെയ്തു. കെ.എസ്.ഡി.എം.എ.യിലെ അനു
പമയുടെ നന്ദി പ്രകാശനത്തെ തുടർന്ന്, ആമുഖ പരി
പാടികൾക്ക് അവസാനമായി.
ചായയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച ടെക്ന
 ിക്കൽ സെഷനിൽ
ആദ്യത്തെ അവതരണം ഡ�ോ. എം.ആർ.രാജഗ�ോ
പാലിന്റെതായിരുന്നു. കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യ
യിലെയും സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്തിന്റെ ഒരു
അവല�ോകനവും, അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ മുതിർന്ന
വരിലും സാന്ത്വനപരിചരണത്തിലുള്ളവരിലും ശ്ര
ദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു വിഷയാവതര
ണത്തിന്റെ കാതൽ. പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ വൈഷ്ണ
വിയും നഴ്സ
 ് ഷമീമയും ചെങ്ങന്നൂരിലെ സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തക ഗിഫ്റ്റിയും വീഡിയ�ോ പ്രദർശനത്തി
ന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ വിശദീകരണങ്ങൾ
വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയദു
രിതമനുഭവിച്ച ആലപ്പുഴയിലെ പാണ്ടനാട് പഞ്ചായ
ത്തിൽ നടത്തിയ സർവ്വേ ഫലങ്ങൾ അവർ വിശദീ
കരിച്ചു. പ്രളയസമയത്ത് മുതിർന്നവരും സാന്ത്വനപരി
ചരണം ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നവരും, വളരെയധികം വി
ഷമതകൾ അനുഭവിച്ചതായി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി.
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
വേണമെന്നും, പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചി
രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും, ദുരന്തനിവാരണ
ത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്ക

ണമെന്നും, സർക്കാർ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ, തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടാതെ ജനങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള സുദൃഢമായ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കേ
ണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാ
നുള്ളത് എന്നാണ് സർവ്വേയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ
വൈഷ്ണവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
യു.എൻ.ഡി.പി കേരള ക�ോഓർഡിനേറ്റർ ആനീസ്
ജ�ോർജ് കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്ര
ശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെ
ത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. അപ്രധാനമെന്ന്
ത�ോന്നാമെങ്കിലും, ബസ്സുകളിലെ പടികൾ താഴ്ന്നിരി
ക്കേണ്ടതിന്റെയും എ.ടി.എം കൗണ്ടറുകളിൽ കാർഡ്
നിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള ദ്വാരം വലുതായിരിക്കേണ്ടതി
ന്റെയും എ.ടി.എംൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് ലഘൂകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ
വിശദീകരിച്ചത് അർത്ഥവത്തായി ത�ോന്നി.
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിരുന്ന, പ�ോലീസ് ആസ്ഥാന
ത്തെ സൂപ്രണ്ട് അജിത് പരിചരണം നൽകുന്നവരെ
പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടി. ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗ
രന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറും 'ഞങ്ങൾക്ക്
വേറ�ൊന്നും വേണ്ട; ആരെങ്കിലും അൽപനേരം സം
സാരിച്ചാൽ മതി' എന്നതായിരിക്കുമെന്നും അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. കമ്മ്യൂണിറ്റി പ�ോലീസ് വിഭാഗം, ജനമൈ
ത്രി പ�ോലീസിന്റെ ഭാഗമായി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം
നിർദ്ദേശിച്ചു.
സർക്കാർ ആര�ോഗ്യവകുപ്പിലെ, മുതിർന്ന പൗര
ന്മാരുടെ ക്ഷേമവും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെയും
സംസ്ഥാന ന�ോഡൽ ഓഫീസർ ഡ�ോ: ബിപിൻ
ഗ�ോപാൽ സംസ്ഥാനത്തെ വാർദ്ധക്യകാലപരിച
രണത്തെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച ഗവേഷണാത്മക
അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ, പ്രാ

യമായവരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലെ
ന്നും ആയത് ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്ന
 മായി മാറിയിരിക്കു
കയാണെന്നും അറിയിച്ചു. ആശുപത്രികൾ വയ�ോജ
നര�ോഗി സൗഹൃദമാക്കുക, പ്രാഥമികാര�ോഗ്യകേന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ തീവ്രര�ോഗനിയന്ത്രണ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരം
ഭിക്കുക, എല്ലാ ആര�ോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും പെയിൻ
ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുക, വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ
ആരംഭിച്ചതുപ�ോലുള്ള ഇ-ഓട്ടോ (സൗജന്യ ഇല
ക്ട്രിക് ഓട്ടോ) ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ര�ോഗികളെ ആശുപത്രി
യിലെത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരം
ഭിക്കുക, വേദനസംഹാരികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന
തിനും, പാലിയേറ്റീവ് കീമ�ോതെറാപ്പി നൽകുന്നതി
നുമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായി
രിക്കുക, എല്ലാ ആശുപത്രികളും വയ�ോജന സൗഹൃദ
മാക്കുക, പ�ൊതുശൗച്യാലയങ്ങളും ആശുപത്രി ശൗ
ച്യാലയങ്ങളും വയ�ോജന സൗഹൃദമാക്കുക തുടങ്ങി
യവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്.
ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ക്ലിനി
ക്കുകൾ ആരംഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, വീൽചെയർ പ�ോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ
സൗജന്യവിതരണം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇത്ര
വലിയ പ്രളയദുരന്തമുണ്ടായിട്ടും, വലിയ ത�ോതിലുള്ള
പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാവാത്തത് കേരളത്തിലെ
ആര�ോഗ്യരംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കാണിക്കുന്ന
തായി അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ യുവശക്തിയെ ലൈഫ് സ്കിൽ
പരിശീലനം നൽകി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തീ
രുമാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അവർക്ക് ദു
രന്തനിവാരണം, സി.പി.ആർ നൽകൽ, ബേസിക്
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന
പദ്ധതി ജൂലൈ 10ന് ആരംഭിക്കും.
സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപദ്ധതികൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
ക്ക്, എന്നതായിരുന്നു സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മേഖലാ
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.സി.ജി ഡയാനയുടെ അവതരണ
വിഷയം.
സ ാ മൂ ഹ ്യസു ര ക്ഷ ഒ രു അ വ ക ാ ശ മ ാ ണെന്നും
അത�ൊരു സൗജന്യസഹായമല്ലെന്നും അവർ അറി
യിച്ചു. ലഭ്യമായ വയ�ോജന പെൻഷനുകൾ, പകൽ
വീടുകൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും രക്ഷിതാക്കളു
ടെയും സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നിയമം എന്നിവയെ
ക്കുറിച്ച് അവർ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു.
ദുരന്തനിവാരണ അത�ോറിറ്റിയിലെ ഹസാർഡ് അന
ലിസ്റ്റ് സി.ജെ.സത്യകുമാർ ദുരന്തനിവാരണത്തെക്കു
റിച്ചും സംസ്ഥാനത്തെ ആയതിന്റെ നിലവാരത്തെ
കുറിച്ചും ക്ലാസ്സെടുത്തു.
വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം നടന്ന
സെഷനിൽ ആലുവ തണൽ പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊ
സൈറ്റിയിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ.ബഷീർ,
2018ലെ പ്രളയദുരന്തം നേരിടുന്നതിലുണ്ടായ അനു
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ഭവങ്ങളും ചിലതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും വിശ
ദീകരിച്ചു.
Experience on Inclusive Disaster Risk,
Reduction & Recommendations എന്നതായി
രുന്നു, എസ്.ഡി.എം.എ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ജ�ോ
ജ�ോൺ ജ�ോർജ് കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം. ആല
പ്പുഴ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ
മേധാവി പ്രൊഫ. സൈറു ഫിലിപ്പ് ആയിരുന്നു മേൽ
സെഷനിൽ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ.
1) ദുരന്തസമയങ്ങളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരും സാ
ന്ത്വനപരിചരണം ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും നേ
രിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, 2) മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിലുള്ളവരെയും പരിച
രിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലന പരിപാടിക
ളുടെ സ്വഭാവം, വ്യാപ്തി, ആവശ്യകത, 3) ദുരന്താവ
സരങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരെയും സാന്ത്വന പരിചരണ

ത്തിലുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി
ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളും ക്രോഡീകരണങ്ങളും നടന്നു. ഡ�ോ.
എം.ആർ.രാജഗ�ോപാൽ, ജ�ോ ജ�ോൺ ജ�ോർജ്,
വൈഷ്ണവി എന്നിവരുടെ സമാപന ഉപചാരങ്ങൾക്ക്
ശേഷം നടപടികൾ അവസാനിച്ചു.
തുടർ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും, നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിനുമായി ഐ.എ.പി.സി കേരളാ പാലിയേ
റ്റീവ് കെ.എസ്.ഡി.എം.എ ക�ോർ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകര
ണവും തീരുമാനങ്ങളും ഉടനെ ഉണ്ടാവും.

.

(ഐഎപിസി(കേരള) ജനറല് സെക്രട്ടറിയാണ്
ലേഖകന്)

പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാരുടെ
ഏകദിന ശില്പശാലകൾ പൂർത്തിയായി
ഐ. എ.പി.സി (കേരള) മേഖലാടിസ്ഥാന
ത്തിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ നഴ്സു
 മാർക്കുവേ
ണ്ടി നടത്തിയ ഏകദിന ശില്പശാലകൾ പൂർ
ത്തിയായി. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം,
ക�ോട്ടയം ജില്ലകളടങ്ങിയ മധ്യമേഖലയിലെ ശി
ല്പശാല 72 നഴ്സുമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
തൃശ്ശൂർ പഴയ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് കെട്ടിട
ത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റി ഹാളിൽ
നടന്നു. ഡ�ോ. രാജശ്രീ, ഡ�ോ. റംല, ഡ�ോ.
സതീശൻ, ഡ�ോ. അജയൻ, ഡ�ോ. ദിവാകരൻ എ
ന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നല്ല നിലവാരം പുലർ
ത്തിയ ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ചകളും നടന്നു. പങ്കാളികൾ
ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇത്തരം പഠന ക്ലാസുകൾ നട
ത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കാസർഗ�ോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, ക�ോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം ജില്ലകളുടേത് ക�ോഴിക്കോട് ഐ.പി.
എമ്മിൽ നടന്നു. ഐ.എ.പി.സി (കേരള) ട്രെയി
നിങ് കൺവീനർ ഫൈസൽ എടക്കര, ട്രഷറർ
മധു നെല്ലായ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. 73
പേർ പങ്കെടുത്തു. ട്രെയിനർ സ്റ്റെല്ല, നഴ്സുമാരായ
മീന, ഷൈനി എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ചകളും
നയിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആല
പ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ തെക്കന് മേഖലാ ശി
10 klbm{X Pqsse 2019

ല്പശാല ക�ൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ പാലിയേ
റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഹാളിൽ നടന്നു. 43 നഴ്സു
 മാർ
പങ്കെടുത്തു. ഐ.എ.പി.സി (കേരള) പ്രസിഡ
ന്റ് ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ക�ൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡ�ോ.
വസന്തൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഫൈസൽ
എടക്കര, ക�ൊല്ലം എൻ.എച്ച്.എം ക�ോഓർഡി
നേറ്റർ ലിബിൻ, യേശുദാസ് റ�ൊസാരിയ�ോ,
മധു നെല്ലായ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സി
സ്റ്റർ സ്റ്റെല്ല, പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രെയിനിങ് ക�ോ
ഓർഡിനേറ്റർ ഷീബ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകളും ചർ
ച്ചകളും നയിച്ചു.
മൂന്നു മേഖലാ പഠന ശിബിരങ്ങളിലും ഐ.എ.പി.
സി (കേരള) ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാരായണൻ പു
തുക്കുടി പങ്കെടുത്തു.
ശില്പശാലകളുടെ തുടർപ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
എല്ലാ ജില്ലകളിലും നഴ്സുമാരുടെ ഏകദിന പരി
ശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരിചരണത്തി
ന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓറി
യന്റേഷൻ ക്ലാസുകൾ ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. ഓര�ോ മാസവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട
വിഷയങ്ങൾ നഴ്സുമാർതന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന
തായിരിക്കും.

കത്ത്

വേദനയുടെ അടിമത്തത്തില് നിന്ന്
മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന
പാലിയം ഇന്ത്യ

ഒ

ത്തിരി സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്ന
'പാലിയം ഇന്ത്യ' കുടുംബത്തിന്,
നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. വാക്കുകൾ
ക�ൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ചെ
യ്യുന്ന ഓര�ോ നന്മയും. എങ്കിലും എനിക്ക് സാധി
ക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിമ
ത്തത്തിൽ നിന്നു പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു; അതിനു
വേണ്ടി അദ്ദേഹം അനേകം ത്യാഗങ്ങളനുഭവിച്ചു.
അതു പ�ോലെ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്ത്തകർ,
കഠിന വേദനയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരെ വേദനയുടെ
അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടെടുത്തു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ആ വേദന പല തരത്തിലാകാം. ശാരീരികം,
മാനസികം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം തുടങ്ങി.
ഇതു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന
ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
ര�ോഗം മൂലം ശാരീരിക വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ
ക്ക് വേദന സംഹാരിയാകുന്നു പാലിയം ഇന്ത്യ.
ശാരീരിക വൈകല്യം മൂലം മാനസികവേദന അനു
ഭവിക്കുന്നവർക്ക് ത�ൊഴിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ
അവരുടെ ജീവിതം സഫലമാക്കാനും പാലിയം
ഇന്ത്യ. തന്റെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ ധനം കണ്ടെ
ത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമി
ക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും
പാലിയം ഇന്ത്യ. മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നി
ല്ലെന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ
സഹായവുമായി പാലിയം ഇന്ത്യ. ഇതുപ�ോലെ ഞാ
നറിയാത്ത എത്രയെത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാലിയം
ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും!
പലരും പലപ്പോഴും പാലിയം ഇന്ത്യക്കാര�ോട് ച�ോ
ദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു: 'വേറെ
ജ�ോലിയില്ലേ? ഇതിന്റെ ആവശ്യം വല്ലതുമുണ്ടോ?'
എന്നൊക്കെ. ഇത്തരം മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ

ക്കിടയിലും സന്തോഷത്തോടെ, വലിപ്പച്ചെറുപ്പമി
ല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹാ
യിക്കുന്ന ആ വലിയ ശക്തിക്ക് നന്ദിയർപ്പിക്കുന്നു.
വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതു പ�ോലെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാണ്.
ഗാന്ധിജിയെ ഇന്നു നാം ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു,
ബഹുമാനിക്കുന്നു. ല�ോകമറിയുന്നു. പുതിയ തലമുറ
അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം
ദേശസ്നേഹിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നയാളു
മായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയ�ോട�ൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവ
രെയും നാം ഓർമ്മിക്കുകയും, സ്നേഹിക്കുകയും ഒന്നു
കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ചിന്തിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. അതു പ�ോലെ അടുത്ത തലമുറയിലു
ള്ളവർ പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓര�ോ അം
ഗത്തെയും നന്ദിയ�ോടെയും, സ്നേഹത്തോടെയും
ഓർക്കും. ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർ
ത്ത് വിഷമിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര
യ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം ക�ൊ
ള്ളുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും,
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനും
സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്.
'പാലിയം ഇന്ത്യ' രാജ്യമാകെ പടർന്നു പന്തലിച്ച്
ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിനും ഓര�ോ സ്ഥാപനം എന്ന
നിലയിലായി തീരുവാനും, എല്ലാത്തിലും കഷ്ടപ്പെ
ടുന്നവർക്കാശ്വാസമായി തീരുവാനും സർവേശ്വരൻ
സഹായിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.
ബീന. എൽ
(പരനിയം കുടുംബാര�ോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റാഫ്
നഴ്സായ ലേഖിക പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ പത്ത്
ദിവസത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തി
രുന്നു)

.

Pqsse 2019 klbm{X 11

കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മര് ക്യാംപ്

പ്രളയം ക�ൊണ്ടു പ�ോയ
കേരളം
കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാംപിന്റെ ഭാഗമായി 2018 ലെ പ്രളയം എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം
ലഭിച്ച ലേഖനം. തയ്യാറാക്കിയത്: ധനലക്ഷ്മി, ആരണ്യ, ജഗന്രാജ്
എം.ആര്, വൈശാഖ് കെ.എസ്, രാഹുല്, മിശ്ന ആര്, മുനീര് എസ്.എസ്,
വിപിന് എസ്, നായര്.

കേ

രളം നേരിട്ട ഒരു വൻദുരന്തമായിരുന്നു
2018 ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയം. അപ്രതീക്ഷി
തമായി വന്നെത്തിയ ദുരന്തത്തെ കേരളീയർ സമ
ചിത്തതയ�ോടെ നേരിട്ടു. മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും
ഭയങ്കരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ പ്രളയം എല്ലാവർ
ക്കും ഭീതി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ നാളുകളിൽ ഒട്ട
നവധി പ്രതിസന്ധികൾ കേരളീയർക്ക് നേരിടേണ്ടി
വന്നു. വലിപ്പചെറുപ്പമില്ലാതെ പ്രളയം കേരളീയരെ
നടുക്കിയപ്പോൾ കേരളജനത ഒത്തൊരുമയ�ോടെ
അതിനെ നേരിട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏവരും
സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി യത്നിച്ചു.
പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്
ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങൾ കേരളത്തിന് കൈത്താ
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ങ്ങായി എത്തി. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മുന്നിൽ
കണ്ട് നിരവധി വ്യക്തികളും സംഘടനകളും പ്രള
യബാധിതർക്ക് സഹായഹസ്തങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറ
ങ്ങി. എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞെങ്കിലും പതറാതെ മല
യാളികൾ നിന്നു.
2018ലെ ജൂലൈ-ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ തെക്കുപടി
ഞ്ഞാറൻ കാലവർഷക്കാലത്ത് ഉയർന്ന അളവിൽ
പെയ്ത മഴയുടെ ഫലമായാണ് 14 ജില്ലകളിൽ വെ
ള്ളപ്പൊക്കവും, മലയ�ോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപ�ൊ
ട്ടലും സംഭവിച്ചത്. ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർ
ന്നത�ോടെ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വിടേണ്ടി
വന്നു. കേരളത്തിലെ 54 അണക്കെട്ടുകളിൽ 35
എണ്ണം തുറന്നത് അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത വർ
ദ്ധിപ്പിച്ചു. 24 വർഷത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷമാണ്

ചെറുത�ോണി അണക്കെട്ടിന്റെ 5 ഷട്ടറുകളും തുറന്നു
വിടേണ്ടി വന്നത്.
1924ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായ
ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് 2018ലേത്.
ഏകദേശം 483 പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക്.
കാലവർഷം ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ 14,50,707
ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറി.
2,000 ക�ോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ജില്ലാ കളക്ടർമാ
രുടെയും ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രസേന
കളുടെയും, സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെയും, നാട്ടുകാരു
ടെയും, (പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ)
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സഹായത്തോടെ രക്ഷാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രധാനമ
ന്ത്രി പ�ോലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.
കേരളത്തിലുടനീളം സംസ്ഥാന പ�ോലീസ് സേന
യ്ക്കും, നാട്ടുകാർക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുമ�ൊ
പ്പം ചേർന്ന് വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്ര
വർത്തനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കായി. അടിയന്തര സാഹ
ചര്യം മുൻനിർത്തി വ്യോമസേനയുടെ തിരുവനന്ത
പുരത്തെയും നാവികസേനയുടെ ക�ൊച്ചിയിലെയും
വിമാനത്താവളങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി
ഉപയ�ോഗിച്ചു.
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
പ്രകൃതി ഇന്നു ര�ോഷാകുലയായി നിൽക്കുന്നതിനു
കാരണം നാം മനുഷ്യർ കാണിച്ച ക്രൂരതകളാണ്.
പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. പച്ച നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി
അതിസുന്ദരിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതീവ ദുഃ
ഖിതയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ മരങ്ങൾ മുറിക്കു
ന്നു, കുന്നിടിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ ദ�ോ

ഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയില്ലെങ്കിൽ മരങ്ങ
ളില്ല, മരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരില്ല. പ്രകൃതി നമ്മെ
ഒരു പാട് സഹായിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ അമ്മയെപ�ോലെ തന്നെ ശു
ശ്രൂഷിക്കണം. മനുഷ്യർ ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ മാറ്റിമറി
ക്കുന്നു. ഈ അമ്മയെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കരുത്.
നാമതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. പ്രകൃതി ഒരു
വരദാനമാണ്.
ദുരന്തങ്ങളെ തടയാൻ:
•	ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കരുത്.
• പ്ലാസ്റ്റിക് പ�ോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയ
രുത്.
• വയലുകൾ, കുന്നുകൾ എന്നിവ ഇടിച്ചു മാറ്റി കൂറ്റൻ
കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയരുത്.
• വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റരുത്. പകരം അനേകം വൃ
ക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക.
• തന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ സം
രക്ഷിക്കുക
പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മ
നാളെ ഈ കേരള മണ്ണിൽ മനുഷ്യർക്കു
ഭീതിയില്ലാത�ൊരു ജീവിതം കാണുമ�ോ?
പ്രകൃതി, നീയാണു മനുഷ്യർക്കു തണൽ
നിന്റെ ര�ോഷം മൂലം അനേകം ജീവിതങ്ങള്
പ�ൊലിഞ്ഞു.
നീ കനിഞ്ഞു നല്കൂ, ഇനി ഒരു ജീവിതം
ഈ പാവങ്ങൾക്ക്.
നിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മയെപ�ോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാം...
നിന്റെ കണ്ണുനീരില്
മുങ്ങിപ്പോകും ഞങ്ങള്
അറിയൂ നീ ഈ നാടിൻ സങ്കടം
കനിയൂ നല്ലൊരു ജീവിതം മനുഷ്യർക്ക്

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ
അതു പ്രകടിപ്പിക്കണം

ഒ

രു ദിവസം അമ്മ അടുക്കളപ്പണിയ�ൊക്കെ
തീർത്ത് വൈകുന്നേരം ക�ൊതുകിനു ഭക്ഷണം
ക�ൊടുക്കാനായി ഉമ്മറത്തു വന്നിരുന്നു. വിക്കി
നേരത്തെ തന്നെ രക്തദാനം തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പേപ്പറും വായിച്ച് വിക്കി കസേരയിൽ; അമ്മ
നിലത്ത്. അമ്മ അങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് വിശാല
മായി ജീവിതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ചുവരിൽ
ചാരി കാലും നീട്ടിയിരിക്കണം.
അന്നെന്തോ അമ്മ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ വിക്കി
ക്ക് കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ഓർമ്മ
വന്നു.
അല്ല; 'കുട്ടിക്കൂട്ടം' എന്തെന്ന് വ്യക്തമാവാത്തവരുടെ
അറിവിലേക്ക്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ കുറെയ
ധികം കുട്ടികളുമുണ്ട്. വ്യക്തമായി എത്രയെന്ന് വി
ക്കിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഒരു 250നും 300നും ഇട
യ്ക്ക് ഉണ്ടാകും. ഒന്നുകിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ
ര�ോഗം മൂലം മരിച്ചവർ; അല്ലെങ്കിൽ കിടപ്പിലായി
പ്പോയവർ. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവ
രുമുണ്ട്. ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ വേണ്ടി
ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ
ഴാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർമാർക്ക്
ത�ോന്നിയത്, ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല
ല്ലോ ആവശ്യം.
അല്ല; ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയു
ന്നത്. ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലെ
ങ്കിൽ തന്നെ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ഫുഡ്
കിറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. വിക്കി ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ചു കൂടി
മാനസികവും മറ്റുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. കുട്ടികൾ
ക്ക് വേണ്ടി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വർഷത്തില�ൊ
രിക്കൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മർ ക്യാംപ് നടത്തും.
ഒരൽപ്പം പഠനം, ഒരൽപ്പം വിന�ോദം ഒക്കെയായി
ട്ട്. എല്ലാ വർഷവും പ�ോകാൻ നേരം ഇത് മൂന്ന് ദി
വസമ�ൊന്നും പ�ോര, കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ
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പറയാറുണ്ട്. (വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ലക്ക
ത്തിൽ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ?)
വിക്കി സാധാരണ പ�ോലെ കാടുകയറിത്തുടങ്ങി.
പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തവണത്തെ സമ്മർക്യാംപിലെ
ഒരു രംഗമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം സ്നേ
ഹമാണെന്ന് ഒരു പ്രസംഗകൻ പറയുന്നു. അച്ഛന�ോ
അമ്മയ�ോ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വെച്ച് മറ്റെയാൾ
ക്ക് സ്നേഹമില്ലാതെയാകുമ�ോ? സ്നേഹം കിട്ടുമ
ല്ലോ ഏതായാലും എന്നാണ് വിക്കി വിചാരിച്ചത്.
അപ്പോൾ പ്രസംഗകൻ തുടരുന്നു, 'സ്നേഹമില്ലാ
ഞ്ഞിട്ടല്ല, അതു പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മാനസികാവ
സ്ഥയായിരിക്കില്ല വീട്ടിലെ 'സിംഗിൾ പാരന്റി'ന്.
ഒരായിരം തിരക്ക്, ഒരായിരം ഭാരം, മനസ്സിന്റെ
വിഷമം വേറെയും; ഒക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ അച്ഛന�ോ
അമ്മയ�ോ ആരാണ് ബാക്കിയാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ
അവർ ചിരിക്കാൻ മറന്നു പ�ോകുന്നു, സ്നേഹം പ്രക
ടിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പ�ോകുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ടെൻ
ഷനാകെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ കുട്ടികളെ
വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാകും. അല്ലാതെ അവരെന്തു ചെയ്യും?

അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, കുട്ടികൾ
സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളരും. പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത
സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതു പിശുക്കന്റെ ധനം
പ�ോലെയാണ്. കിട്ടേണ്ടയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ
അതുക�ൊണ്ട് എന്തു പ്രയ�ോജനം?
അങ്ങനെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
മാനസിക വളർച്ചയിലും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും
അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നിഴൽ വീണേക്കാം.
ഒക്കെ കേട്ട് വിക്കി തലയാട്ടി പ�ോന്നു. ഇപ്പോൾ
അമ്മ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിക്കിക്ക് പ്രകടി
പ്പിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്.
ഈ അമ്മയെ വിക്കിക്ക് എന്തിഷ്ടമാണ്. അമ്മയേ
ക്കാൾ വിക്കിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല; പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ�ോലും. പക്ഷെ അത് അമ്മയ�ോട് ഒരി
ക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ?
ശ്ശെ! അതെങ്ങനെ പറയും? 'അമ്മേ, അമ്മയെ എനി
ക്കിഷ്ടമാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതിരി നാടകം
പ�ോലെയായിപ്പോവില്ലേ? അതു പറ്റില്ല.
എന്തോ വിക്കിക്ക് അപ്പോൾ ത�ോന്നിയത് അമ്മയുടെ
മടിയിൽ തലവെച്ചു കിടക്കാനാണ്. കസേരയിൽ
നിന്നിറങ്ങി വിക്കി അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിലത്തു
കിടന്നു. മുകളിലേക്ക് ന�ോക്കിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ
മുഖത്ത് ഒരൽപ്പം അതിശയ ഭാവം. വിക്കിയുടെ ത�ോ
ന്നലാണ�ോ ആവ�ോ. അതിശയം മാത്രമല്ല, ഒരൽ

പ്പം സന്തോഷമുള്ളതുപ�ോലെ. അമ്മ വിക്കിയുടെ
തലയിൽ കൈവെച്ചു. വിക്കിയുടെ തലമുടിയിൽ കൂടി
വിരല�ോടിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. അൽപസമയം ഉള്ളിൽ
എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു വിക്കിക്ക്.
ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരാന്തയിൽ ഒന്നി
ച്ചായപ്പോഴാണ് വിക്കിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ത�ോന്നൽ,
ഒരു ബ�ോധ�ോദയം. അല്ല, ഈ സ്നേഹമ�ൊക്കെ
വൺവേ ട്രാഫിക് ആയാൽ മതിയ�ോ? അമ്മയുടെ
മടിയിൽ കിടന്നു; അമ്മ തലമുടിയിൽ വിരല�ോടി
ച്ചു. വിക്കി ആസ്വദിച്ചു സുഖിച്ചു. തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും
വേണ്ടേ? അപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ നഖം ശ്രദ്ധ
യിൽപ്പെട്ടത്. വിക്കി ഉള്ളിൽ പ�ോയി നെയിൽക
ട്ടർ എടുത്തു ക�ൊണ്ടു വന്നു അമ്മയുടെ അടുത്തിരു
ന്നു കൈപിടിച്ച് നഖം വെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
അമ്മയുടെ മുഖത്ത് അന്ന് കണ്ട അതേ അതിശയം,
അതേ സന്തോഷം. ഇല്ല; സംശയമില്ല സന്തോഷമു
ണ്ട്. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്.
ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ശരിക്ക് പഠിക്കു
ന്നത് ജീവിതത്തിനെപ്പറ്റിയാണ്. പേരിനു വേണ്ടി
ഒരു ഡിഗ്രിയ�ൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണ് ജീവിത
ത്തിൽ പഠിച്ചതിന്റെ മുക്കാൽ പങ്കും. വിക്കി പിശുക്ക
നാവില്ല, ഉറപ്പ്. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത്
കാണിക്കും. തീർച്ച.
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വിക്കിക്കും അഹങ്കാരമ�ോ?
വിക്കിക്ക് അഹങ്കാരം വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരി
ച്ചതല്ല. അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നും വിക്കിയുടെ ജീവിത
ത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം. ഒരു പരീ
ക്ഷയ്ക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ
ഒരു പത്തു രൂപയുടെ അഹങ്കാരം ആകാമെന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഏഴയലത്ത് എത്തിയില്ല. പിന്നെ എന്തു
വെച്ച് അഹങ്കരിക്കും? എന്നാൽ, ഒരൽപ്പം വിക്കിക്കും
മനസ്സിനെ കിളച്ചു മറിച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ടോ എന്ന്
പരിശ�ോധിക്കേണ്ടി വന്നു. ജൂൺ ലക്കം 'സഹയാ
ത്ര'യിൽ ഒരു വായനക്കാരിയുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാ
യിരുന്നു; ഒരു ഡ�ോക്ടർ ഏലിക്കുട്ടിയുടെ. ഡ�ോക്ടർക്ക്
വിക്കിയുടെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്രേ!
അല്ല, ആക്ച്വലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല; പക്ഷെ വി
ക്കിയുടെ ഫ�ോട്ടോ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ
പിന്നെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ.
വായിച്ചില്ല അല്ലേ? വായിക്കണം. ജൂൺ 'സഹയാത്ര'
വായിച്ചേ പറ്റൂ. ആ ലക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമി
ക്കേണ്ട, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ 'ന്യൂ
സ്ലെറ്റർ' എന്നയിടത്തു പ�ോയാൽ എല്ലാ ലക്കവും
കിട്ടും. ഒന്നു തുറന്നു ന�ോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇന്റർ
നെറ്റ് വിദഗ്ദ്ധരേ.
ഒരു ഡ�ോക്ടർ ഏലിക്കുട്ടി വിക്കിയുടെ എഴുത്ത് ഇഷ്ട
മാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അഹങ്കാരം കേറാമ�ോ?
ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്ത പ�ോയത് വീണ്ടും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലാസ്സ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം
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പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. ഒരു ചർച്ചയിൽ വരുന്നു, പാലിയേ
റ്റീവ് പ്രവർത്തകർ അഹങ്കാരമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കണമത്രേ. എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് അഹങ്കാരം.
അഹങ്കാരം ത�ോന്നാൻ സ്വന്തം കഴിവുകള�ൊന്നും
വലുതായി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അത് ഒരു ബലത്തി
ന്റെ പ്രശ്നമാകാം. ഒരു ദുർബലനും ഒരു ശക്തിമാനും
തമ്മിലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ അന്തരം. കൈയിൽ
അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഏത�ൊരുവനും അത് ദുരുപ
യ�ോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടത്രെ. അത് ആ ചർ
ച്ചയിൽ വരാൻ കാര്യം, ഒരു മുൻകരുതലിനു പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കൂ
ടിയായിരുന്നു. അതായത് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തക
ന്റെ കൈയിൽ ആര�ോഗ്യവും, പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർ
ത്തകനാണെന്ന ശക്തിയും, ഞാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവ
നാണ് എന്ന സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും ഉണ്ടാകും. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഔദാര്യ
ത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ഭാവം സ്വയം ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്ന ആളാകും. കിട്ടുന്ന സഹായം തന്റെ അവ
കാശമാണ് എന്ന് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുകയും അത്
നൽകുന്നത് ഔദാര്യമല്ല, അവകാശമാണ് എന്നു പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിയുകയും
ചെയ്താൽ പിന്നെ അഹങ്കാരമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ
തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകില്ലത്രേ. അങ്ങനെ
വരുമ്പോൾ അഹങ്കാരം തലയ്ക്കു പിടിക്കുന്നു. അപ്പോ
ഴാണ് ര�ോഗിയെ വഴക്ക് പറയാന�ോ, ര�ോഗിയുടെ
കുടുംബാംഗത്തെ വഴക്കു പറയാന�ോ ഒക്കെ ത�ോന്നു
ന്നത്. അത് തെറ്റ്.
വിക്കി ആത്മാവിനെ ഇളക്കി വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് ഒന്ന്
പരിശ�ോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ആരെങ്കിലു
മ�ൊക്കെ വിക്കിയുടെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ
യുമ്പോൾ വിക്കിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, സം
ശയമില്ല. വിക്കി എഴുതുന്നത് ചവറാണ് എന്ന് നൂറു
പേർ പറഞ്ഞാൽ അത് തിരസ്കരിച്ചിട്ട് നല്ലതു പറ
യുന്ന രണ്ടു പേരുടെ വാക്കു കേട്ട് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള
കഴിവ് വിക്കിക്കുണ്ട്. വിക്കി സൂക്ഷിക്കണം. എത്ര നി
സ്സാരനാണ് എന്ന് വിക്കി തിരിച്ചറിയണം.
ഒരു പാഠം കൂടി പഠിച്ചു.
മരുന്നു മാറിപ്പോയാൽ
വിഷയം മാറ്റുകയാണേ. ദേഷ്യപ്പെടരുതേ.
ഒരു ഭക്ഷണശാല സങ്കൽപ്പിക്കൂ. നല്ല ഭക്ഷണം വെ
യിറ്റർ ക�ൊണ്ടു വെയ്ക്കുന്നു. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കാം.
ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു വലിയ ഇറച്ചിക്കഷണം പ�ൊറ�ോട്ട
യ�ോട�ൊപ്പം ഉള്ളിലേക്കിടുന്നു. ത�ൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങു
ന്നു. ശ്വാസം മുട്ടുന്നു.
ഇത് സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമ�ൊന്നുമല്ല. സാധാരണ
സംഭവിക്കാറുള്ള കാര്യം തന്നെയെന്ന് ജെയിംസ്
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞ് അറിയാം. വൃദ്ധരാകുമ്പോൾ പേ
ശികൾക്ക് ശക്തി കുറവായിരിക്കും. (മദ്യമെങ്ങാനും

കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട.)
വിക്കിയെ പ�ോലുള്ള അര�ോഗദൃഢഗാത്രനായ ഒരു
യുവാവ് (ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ചുമ്മാ പറ
യുന്നതാണേ; നേരിട്ടു പരിചയമുള്ളവർ ഉടക്കരുതേ.
സുമുഖനും സുന്ദരനും എന്നൊന്നും വിക്കി പറഞ്ഞില്ല
ല്ലോ!) അത് ചുമച്ച് പുറത്തെടുക്കും. പക്ഷെ ടി വൃദ്ധന്
അത് പറ്റുന്നില്ല. ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ
സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പൂർവ്വാവസ്ഥയിൽ
എത്തും. പക്ഷെ അതെത്ര പേർക്കറിയാം! അപ്പോൾ
സംഭവിക്കുക, അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു താഴെ വീഴുന്നു.
ചുണ്ടും വിരലും ഒക്കെ നീലയാകുന്നു. ആശുപത്രിയി
ലേക്കു വലിച്ചു ക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്ന വഴിയിൽ ശ്വാസം
നിലയ്ക്കുന്നു. ശരി; പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലാണ്
ഇത് കൂടുതൽ. സമ്മതിച്ചു. അവരാണത്രെ നന്നായി
വേകാത്ത ഇറച്ചി വലിയ കഷണങ്ങളായി അകത്താ
ക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇവിടെയും സംഭവിക്കാത്ത കാ
ര്യമ�ൊന്നുമല്ല.
അപ്പോൾ നമുക്കെന്തു ചെയ്യാം? തീർച്ചയായും പ്രഥ
മശുശ്രൂഷ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. ശ്ശെ, ചേട്ടാ; നട
പ്പുള്ള വല്ല കാര്യവും പറ. ഇത�ൊക്കെ ആരു പഠി
ക്കാനിരിക്കുന്നു. ക�ോഴിക്കോട്ടെ വേണുഗ�ോപാൽ
ഡ�ോക്ടറെ പ�ോലെ ഇത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പഠി
പ്പിക്കാൻ കുറച്ചു പേർ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേ
ണുഗ�ോപാൽ ഡ�ോക്ടറെ ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഒരു പതി
നായിരം ക�ോപ്പിയുണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്താലേ
ഇത�ൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യനും പഠിച്ചു കിട്ടൂ. തൽ
ക്കാലം നമുക്ക് അതില�ൊന്നും വല്യ താൽപ്പര്യമില്ല.
നമുക്ക് എം.ആർ.ഐ സ്കാനിൽ കാണാത്ത ഒരു
കാര്യത്തിലും താൽപ്പര്യമില്ല.
അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തു
ചെയ്യാം എന്ന ച�ോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു.
ഒരു കാര്യം ചെയ്താല�ോ. വൃദ്ധർ ഹ�ോട്ടലുകളിൽ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ക�ൊണ്ടു

വന്നാല�ോ? അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇറച്ചി വി
ളമ്പുന്നത് വേണ്ട എന്നു വെച്ചാല�ോ? നല്ല കാര്യമാ
യിരിക്കുമ�ോ? അത�ോ പ�ൊട്ടത്തരമെന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുമ�ോ?
ഏതാണ്ടിങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണ് നിയമനിർമ്മാണം
നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എൻ.ഡി.പി.എസ്
നിയമം ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ തന്നെയാണ്. 2014ൽ
നിയമം മാറ്റി. എന്തു പ്രയ�ോജനം? പുതിയ പുതിയ
കടമ്പകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നിയമവി
രുദ്ധമാണെങ്കിലും.
ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം മറ്റൊരു സംസ്ഥാന
ത്തിലെ അനുഭവം ക�ൊണ്ടാണ്. ഒരു നഴ്സ് കുറെ കു
ട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ക�ൊടുക്കന്നതിനു പകരം
മരുന്നു മാറി ഒരു വേദനസംഹാരി കുത്തിവെയ്ക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെയെല്ലാം നില വഷളാകുന്നു. ഒരു കുട്ടി മരി
ക്കുന്നു.
നിയമ നടപടി ഉടനെ വന്നു. ആ മരുന്ന് നിര�ോധിച്ചു.
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേദനക്ക് ആവശ്യത്തിന് മരു
ന്നുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം
മരുന്നുകളെ ഒപ്പിയ�ോയിഡ് വർഗ്ഗത്തിലുള്ളൂ. ഉള്ളതും
കൂടി ഇങ്ങിനെയ�ൊക്കെ അങ്ങ് നിര�ോധിച്ചാൽ! ഒരു
നഴ്സ് മരുന്നു മാറി കുത്തി വെച്ചാൽ എത്രയ�ോ മരു
ന്നുകൾ ക�ൊണ്ട് അപകടം സംഭവിക്കാം. ഒരെണ്ണ
ത്തിനെ നിര�ോധിച്ചത് ക�ൊണ്ട് വല്ല കാര്യവും നട
ക്കുമ�ോ?
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമു
ണ്ട്. കുത്തിവെപ്പിനുള്ള ഏതു മരുന്നായാലും സിറി
ഞ്ചിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നയാൾ മറ്റൊരാളെ
ലേബൽ കാണിച്ച് 'ക്രോസ്ചെക്ക്' ചെയ്യണം. അത്
നിർബന്ധമാണ്. അത്തരം കരുതൽ നടപടി എടുക്ക
ന്നതിനു പകരം മരുന്ന് നിര�ോധിക്കുന്നത് എന്ത് ക്രൂ
രമായ നടപടിയാണ്.
എന്തു ചെയ്യാൻ, അല്ലേ?

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
'കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി' എന്ന സംരംഭ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ട
യ്ക്കാട് നടത്തിയ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ബ�ോ
ധവത്ക്കരണ പരിപാ
ടിയിൽ നിന്ന്.
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അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള്

പിതാവേ, ഞങ്ങൾ
ചെയ്ത പാപമെന്ത്?
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

പാ

രീസ് നഗരമുറങ്ങുകയാണ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത
രണ്ടു കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടിൽ ആരെയ�ോ തി
രയുന്നു. അതെ, രണ്ടു ദിവസമായി രഞ്ജി മാഷിനുറ
ങ്ങാനാവുന്നില്ല. വയറുവേദന കലശലാവുകയാണ്.
ഭാര്യയെ കൂടി ക�ൊണ്ടു വരാത്തതിൽ മാഷിന്
കുണ്ഠിതം ത�ോന്നി. മകന്റെയടുത്തേക്കു വരാൻ
അവൾക്കും ഏറെ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ,
പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി വരാൻ മീ
നുവിന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല.
മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് പ�ോന്നതെങ്കിലും
മീനുവിനെ പിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതം മാഷിനുണ്ടായി
ട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ
സ്കൂ
 ളിലെ ഫിസിക്സ
 ് അദ്ധ്യാപകനായിട്ടാണ് വി
രമിച്ചത്. വീട്ടിൽ രാവിലേയും വൈകീട്ടും കുട്ടികൾ
ക്ക് നടത്തി വന്ന സ്വകാര്യ ട്യൂഷനു മാത്രം മുടക്കം
വന്നില്ല. ഉയർന്ന ഫീസാണ് ഈടാക്കിയിരുന്ന
തെങ്കിലും രഞ്ജി മാഷിന്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള
അഡ്മിഷൻ നഗരത്തിലെ ഉന്നതർക്ക് പ�ോലും പല
പ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു.
നിറഞ്ഞ ക്ലാസ്സു മുറി. കനത്ത മടിശ്ശീല. രഞ്ജി മാഷ്
ഫിസിക്സ
 ് ട്യൂഷൻ രംഗത്തെ അതികായകനായി
മാറുകയായിരുന്നു. ഒരുപാടു ഡ�ോക്ടർമാരും എഞ്ചി
നിയർമാരും ഇതിന�ോടകം മാഷിന്റെ ശിഷ്യഗണ
ത്തിൽ പിറന്നു. പല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും
സുഹൃദ്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുമായി. അങ്ങനെയി
രിക്കെ ഒരു നാൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുക�ൊണ്ട്
രഞ്ജി മാഷ് ട്യൂഷൻ നിർത്തി. കാരണം ഇന്നും ആർ
ക്കുമറിയില്ല.
മൂത്ത മകൻ ഉയർന്ന പദവിയിൽ പാരീസിലേക്ക്
ചേക്കേറിയപ്പോൾ മാഷിനു അതുവരെയുണ്ടാകാത്ത
വേവലാതി. മകനെയും അവന്റെ ഭാര്യയെയും യാത്ര
യാക്കി വന്നതു മുതൽ മാഷ് മൗനിയായി. ഭർത്താവി
ന്റെ സ്വഭാവവ്യത്യാസത്തിൽ മീനുവിനും ആകാംക്ഷ
യായി. വർഷങ്ങൾ പ�ോയതറിയാതെ ജീവിതം മു
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ന്നോട്ടു പ�ോയി.
മകന് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറ
ന്നതറിഞ്ഞാണ് മാഷ്
പാരീസിലേക്ക് വന്നത്.
കു ഞ്ഞിന്റെ ഓ മ ന ത ്വ
മുള്ള മുഖവും മ�ോണകാ
ട്ടിയുള്ള ചിരിയും ക�ൊ
ഞ്ചലുമ�ൊക്കെ മാഷിനെ
മാറ്റി മറിച്ചു. കുഞ്ഞിക്ക
വിളുകളിലും പാൽമണം
മാറാത്ത ചുണ്ടുകളിലും
മ ാ റ ി മ ാ റ ി മു ത്ത മ ി ട്ട
പ്പോൾ മാഷ് ഒരു പുതിയ പുണ്യകണികയുടെ മായാ
ല�ോകത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
അടിവയറ്റിലെ ന�ോവ് കലശലായിക്കൊണ്ടിരു
ന്നു. ഒരു ഞരങ്ങല�ോടെ മാഷ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
കിടന്നു നേരം വെളുപ്പിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് അൽപ്പം ജലൂസിൽ
കഴിക്കാനും മറന്നില്ല. നാട്ടിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
അൽപ്പം ദശമൂലാരിഷ്ടം കുടിച്ചു ന�ോക്കാമായിരുന്നു.
വയറ്റിലെ ഏത് അസുഖത്തിനും ദശമൂലാരിഷ്ടവും ജീ
രകാരിഷ്ടവും സമം ചേർത്ത് കഴിക്കുകയായിരുന്നു
മാഷിന്റെ ശീലം.
നേരം പുലർന്നത് തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില�ോടെ
യാണ്. പെട്ടെന്നെണീറ്റു മകന്റെ മുറിയുടെ കതകിൽ
തട്ടി. വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു വന്ന മകന�ോട് വയറ്റു
ന�ോവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു.
മാഷിനെയും ക�ൊണ്ട് കാർ അതിവേഗം ആശുപ
ത്രിയിലെത്തി. മാഷിന് വയറ്റുന�ോവും വയറുവേദ
നയും രണ്ടാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവിടെ വച്ചുണ്ടായി.
വയറു വേദനയായതിനാൽ സ്കാൻ, എക്സ്റേ
തുടങ്ങി എല്ലാ പരിശ�ോധനകളും നടത്തി. മകനെ
മാത്രം വിളിച്ച് ഡ�ോക്ടർ ര�ോഗവിവരം പറഞ്ഞു: പ്ലി
യ�ോമ�ോർഫിക്ക് ലൈപ�ോസർക്കോമ (അസാധാര
ണമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കാൻസർ) ആണെന്നു
സംശയിക്കുന്നു.
ഡ�ോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന മകന്റെ മുഖം

വിവർണ്ണമായിരിക്കുന്നതു മാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു. വേദന
യ്ക്കുള്ള ഒരു കുത്തിവെയ്പും കുറെ ഗുളികകളും നൽകിയ
ശേഷം 'അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞപ�ോലെ' എന്ന്
ഡ�ോക്ടർ. 'ഡ�ോണ്ട് വറി, എവരിത്തിംഗ് വിൽ ബി
ഓക്കെ' എന്ന് മാഷിന�ോടും. മാഷിന് ഒന്നും പിടികി
ട്ടിയില്ല. മകൻ പറഞ്ഞതുമില്ല.
ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ ശേഷം മാഷിന�ോടായി മകൻ
പറഞ്ഞു 'അപ്പച്ചാ, പേടിക്കാന�ൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ
ഒരു ചെറിയ സർജറി വേണ്ടി വരും. നമുക്കു നാട്ടി
ലേക്കു പ�ോകാം. മമ്മിയും ഷേർലി മ�ോളും അവിടെ
യല്ലേ? നഗരത്തിൽ നല്ല ആശുപത്രിയുമുണ്ടല്ലോ?'
മാഷിനും അതു തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം. മാഷ് മീനു
വിന്റെ സാമീപ്യം ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു.
അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ മാഷും മകനും തിരുവനന്തപുര
ത്തെത്തി.
നഗരത്തിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ വിദ
ഗ്ദ്ധവും വിശദവുമായ പരിശ�ോധനകളുടെയും ഒടുവിൽ
ര�ോഗം ലൈപ�ോസർക്കോമ തന്നെയാണെന്നു സം
ശയാതീതമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മാഷിൽ നിന്നു
മറച്ചു വെച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നു ത�ോന്നിയെങ്കിലും പറ
ഞ്ഞില്ല. പാരീസിൽ വച്ച് യഥാർത്ഥ ര�ോഗവിവരം
മകനും ഭാര്യയും മറച്ചുവെയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്
(നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതു പ�ോലെ.

ര�ോഗമെന്താണെന്ന് ര�ോഗി അറിയുന്നത് ര�ോഗിക്ക്
'ഷ�ോക്ക്' ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ധാരണ.)
'അപ്പച്ചാ, വയറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴയുണ്ട് . ഒരു
ചെറിയ സർജറി വേണമെന്നാ ഡ�ോക്ടർ പറയുന്നത്.'
അപ്പോഴും വിദ്യാസമ്പന്നനായ മാഷിന് താൻ ഒരു
കാൻസർ ര�ോഗിയാണെന്നോ, കാൻസർ കരളിനെ
ക്കൂടി ബാധിച്ചെന്നോ മനസ്സിലായില്ല.
ഡ�ോക്ടർ തന്നോട�ൊന്നും തുറന്നു പറയാത്തതിൽ
നീരസവും ത�ോന്നി. തനിക്കൊഴികെ വീട്ടിലെ എല്ലാ
അംഗങ്ങൾക്കും ര�ോഗം എന്താണെന്നറിയാം. എല്ലാ
വരും ചേർന്ന് തന്നെ പ�ൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കുകയാണ�ോ.
അടുത്ത ദിവസം കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു.
അഡ്മിറ്റാകേണ്ടത് ആർ.സി.സിയിലാണെന്നറിഞ്ഞ
പ്പോൾ മാഷിന്റെ ഉള്ളൊന്നു പിടഞ്ഞു. കുറ്റബ�ോധ
ത്തോടെ ഭാര്യ മീനുവും മകനും നിശ്ചലരായി നിന്നു
പ�ോയി. ആദ്യം പതറിപ്പോയ മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടു
ത്താനാണ് മാഷ് ശ്രമിച്ചത്. കാൻസർ ര�ോഗികൾ പ്ര
കടിപ്പിക്കാറുള്ള നിഷേധം ര�ോഷമായി പുറത്തു വന്നു.
സർജറിക്കു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പരിശ�ോധനകളും പെറ്റ്
സ്കാനുൾപ്പടെ – വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു.
സർജറി വിജയകരമായിരുന്നു. ആർ.സി.സിയിൽ
തന്നെ കീമ�ോ ഇഞ്ചക്ഷനുകളും നിശ്ചിതമായ
രീതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. കീമ�ോതെറാപ്പിയുടെ കാളിമ
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പുരണ്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ ക�ൊഴിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
നിഷേധത്തിന്റെയും ര�ോഷത്തിന്റെയും വില പേശലി
ന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂ
ടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലും താന�ൊ
ളിപ്പിച്ചു വെച്ച യൗവ്വനം അകന്നു മാറിയത് ഒരുൾക്കി
ടിലത്തോടെ മാഷ് അറിഞ്ഞു.
ഇന്നസെന്റിന്റെയും, മമ്ത മ�ോഹൻദാസിന്റെയും,
യുവരാജ് സിംഗിന്റെയുമ�ൊക്കെ കാൻസറിൽ നി
ന്നുള്ള തിരിച്ചു വരവ് മാഷിന്റെ മനസ്സിന് അതിജീ
വനത്തിനുള്ള കരുത്തു പകർന്നു.
ഒരു മാസ്മരികത പ�ോലെ രഞ്ജി മാഷിന്റെ അസുഖം
ഭേദപ്പെട്ടു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ദ്രവാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാ
മെന്നായി.
ഇതിനിടെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശ�ോധനകൾ തേടി എറണാ
കുളത്തുള്ള കാൻസർ വിദഗ്ദ്ധനെയും കണ്ടു. ഡ�ോക്ടർ
എന്തു പറഞ്ഞുവെന്നത് ര�ോഗി അറിഞ്ഞില്ല; ച�ോദി
ക്കണമെന്ന് മാഷിനും ത�ോന്നിയില്ല.
മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം മാഷിന്റെ അസുഖം കലശ
ലായി. വയർ, വെള്ളം കെട്ടി പെരുകി വന്നു. വീണ്ടും
പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹ�ോസ്പിറ്റലിലെ ഐ.സി.യുവിലേക്ക്.
വെള്ളം കുറച്ചു കുത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ആശ്വാസം
ത�ോന്നി. മൂന്നാം നാൾ ഡ�ോക്ടർ മകനെ മാത്രം
അരികിൽ വിളിച്ചു, ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു: 'അർബുദം
കരളുൾപ്പടെയുള്ള അവയവങ്ങളെ കാർന്നു തിന്നു
കഴിഞ്ഞു. രക്ഷയില്ല. വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നൽകാം.'
'വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടു പ�ോയിട്ടെന്തു ചെയ്യാൻ?' മകന്റെ
മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു. ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവായ ചികിത്സ.
ഫലം കാണാതെ പ�ോവുകയാണ�ോ? എന്നാലും
മരണം വരെ ചികിത്സിക്കുക തന്നെ. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം തൽക്കാലം മമ്മി
യ�ോട് പറയണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചു.
പക്ഷെ സംഗതികൾ തകിടം മറിച്ചത് പാലിയേ
റ്റീവ് ഡ�ോക്ടർ അഞ്ജുവാണ്. മാഷിന്റെ ഭാര്യയെയും
ബന്ധുക്കളെയും ഡ�ോക്ടർ ര�ോഗത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി
ധരിപ്പിച്ചു.

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും
അതു തന്നെയാണ്. ര�ോഗിക്ക് തന്റെ ര�ോഗമെന്തെ
ന്ന് അറിയാനാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവകാശം നി
ഷേധിക്കുവാൻ പാടില്ല. 'ബ്രെയ്ക്കിംഗ് ബാഡ് ന്യൂസ്
(BBN)' എന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പറയു
ന്നത്. ഇത് ചെയ്യാൻ അനുയ�ോജ്യനായ വ്യക്തി ചി
കിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ തന്നെയാണന്നത് എന്റെ
അനുഭവസാക്ഷ്യം. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാകണമെ
ന്നുമില്ല. പല ഡ�ോക്ടർമാരും ഇതിന് വിമുഖത കാട്ടു
ന്നുവെന്നതാണ് സത്യം.
പറയണ�ോ വേണ്ടയ�ോ? പറയുന്നെങ്കിൽ എന്ത്?
എപ്പോൾ? ആര്? എങ്ങിനെ? എന്നീ ഘടകങ്ങൾ
പരമപ്രധാനമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച
ആശയവിനിമയ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പു
ലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ BBN പലപ്പോഴും വിപരീതഫ
ലമുണ്ടാക്കും.
ഡ�ോ.അഞ്ജുവിൽ നിന്ന് ര�ോഗത്തിന്റെ നിജസ്ഥി
തിയറിഞ്ഞ് മീനു പ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ
ഷ�ോക്കിൽ നിന്ന് വിമുക്തയായപ്പോൾ ആര�ോട�ോ
ഒക്കെ ദേഷ്യം, പിന്നെ നീരസം. അല്പനേരെത്തെ
നിശബ്ദത. വിധിയെ അംഗീകരിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള
നിശ്വാസം.
തന്റെ പ്രിയതമന�ോട് അവസാനമായി ഒന്നു സം
സാരിക്കാനാകാതെ, നിശ്ശബ്ദയായി, നിസ്സഹായ
യായി നിസ്സംഗതയ�ോടെ അവൾ നിന്നു; ഐ.സി.
യു കവാടം തുറക്കുന്നതും കാത്ത് – അബ�ോധാവസ്ഥ
യിലായ രഞ്ജി മാഷിനും അവളുടെ കാതിൽ കിന്നാ
രമ�ോതാനാവില്ല.
പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ
ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപമെന്താണ്?
(ര�ോഗമെന്തെന്നു ര�ോഗിയെ അറിയിക്കുന്നതിന�ോട്
വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എഴുതി
അറിയിക്കുക. സഹയാത്രയുടെ അസ�ോസിയേറ്റ്
എഡിറ്ററാണ് ലേഖകൻ. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ:
9447324846)

.

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

'സഹയാത്ര'യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചെലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ചടിക്കുന്നതിനും തപാലിൽ അയക്കു
ന്നതിനുമായി ഒരു ക�ോപ്പിക്ക് ഏകദേശം 15 രൂപയാകും. വായനക്കാരുടെ താത്പര്യം കണക്കി
ലെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ 150 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാരമന
സ്കരുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴി
യുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്, വരിസംഖ്യ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു നല്കണമെന്ന് താഴ്മയായി
അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 9746745504
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ഉണര്വ്വ്

അമ്മയാണ് എന്റെ
എല്ലാം
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

'ര

ണ്ടു മൂന്നു വീടുകളിൽ പ�ോയി ജ�ോലി ന�ോക്കിയി
ട്ടാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നെയും അനിയനെയും
പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സന്തോ
ഷവും അമ്മയ�ോടാണ് പറയുന്നത്. അച്ഛനില്ലാത്ത
ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയാണ് എല്ലാം.' പറഞ്ഞു വരവേ,
അനഘയുടെ കണ്ഠമിടറി, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.
10, 12 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ ഉണർ
വ്വിലെ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന വേ
ളയിലാണ് സിന്ധുവിന്റെ മകൾ അനഘ മനസ്സു തു
റന്നത്.
ജൂൺ അഞ്ചിന് പട്ടത്ത് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക പഠ
നകേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു ഉണർവ്വിന്റെ സംഗമം.

ഇത്തവണ കൂടുതൽ കു
ട്ടികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം
ശ്രദ്ധേയ മ ാ യ ി . കു ട് ടി
കളുടെ കൂട്ടുകാരിയായ
ആ ഷ് ല ാ റ ാ ണ ി യും
അ മ്മ യും നേരെത്തേ
തന്നെ എത്തിയിരുന്നു.
ഉണർവ്വിൽ സന്ദർശക
രായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നെ
ത്തിയ സുശീല മാധവൻ,
സായിഗ്രാമത്തിൽ നി
ന്നെത്തിയ ഉഷാകുമാരി,
ശ�ോഭാ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷ
പൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Pqsse 2019 klbm{X 21

ഇത്തവണത്തെ സംഗമത്തിൽ സങ്കടത്തേക്കാൾ
കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെട്ടത്. പത്താം
ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും തിളക്കമാർന്ന
വിജയം നേടിയ കസ്തൂരി, ആനി, അനഘ, രേഷ്മ,
എസ്തർ എന്നിവരെ ആഷ്ലാ റാണി ഉണർവ്വിന്റെ
സ്നേഹ സൂചകമായിട്ട് പാരിത�ോഷികം നൽകി
അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നി
ന്നുക�ൊണ്ട് ഇവർ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിന് ഇരട്ടി മൂ
ല്യമാണ്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ജീവി
തവിജയങ്ങളുമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഉണർവ്വ് ആശംസി
ച്ചു. ഉണർവ്വിന്റെ സ്നേഹവായ്പിന് കുട്ടികൾ ഉചിത
മായി മറുപടി പറഞ്ഞു.
കണക്കിന�ൊഴികെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ
പ്ലസ് നേടിയ കസ്തൂരി കണക്കൊഴിവാക്കി ക�ോ
ട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ
ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു. പട്ടം ഗവണ്മെന്റ് ഗേൾസ്
ഹൈസ്കൂ
 ളിൽ പഠിച്ച്, പ്ലസ് ടു മികച്ച നിലയിൽ
പാസ്സായ അനഘയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പഠിച്ച് എൻ
ട്രൻസ് എഴുതി മെഡിസിന് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണമെ
ന്നാണ് ആഗ്രഹം. വീട്ടുജ�ോലി ന�ോക്കി മക്കളെ പ�ോ

റ്റുന്ന അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാനാകുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഇതി
നുള്ള ചെലവ്. എങ്കിലും മകളുടെ ആഗ്രഹത്തെ നിരു
ത്സാഹപ്പെടുത്താനും അവർക്കാവുന്നില്ല. സന്മനസ്സുള്ള
ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ
ഇവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. പ്ലസ് ടുവിന് എല്ലാ വി
ഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ സമാന ചുറ്റുപാടുള്ള
രേഷ്മയും ഇതേ സ്വപ്ന
 മാണ് താല�ോലിക്കുന്നത്.
സായിഗ്രാമിൽ നിന്നെത്തിയ ഉഷാകുമാരി മനസ്സി
ന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി സ്വാനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ
സംസാരിച്ചു. പാർക്കിൻസ�ോണിസം എന്ന ര�ോഗം
ബാധിച്ചതിനാൽ ചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം യ�ോഗ,
ധ്യാനം, പ്രാണായാമം എന്നിവയിലൂടെ എങ്ങിനെ
ര�ോഗത്തെ മെരുക്കിയെന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ചു.
മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നും മനസ്സു
വെച്ചാൽ ഏതു പ്രതിബന്ധത്തെയും തരണം ചെയ്യാ
മെന്നും അവർ ഉദാഹരണസഹിതം സമർത്ഥിച്ച
പ്പോൾ പലർക്കും അത് പ്രച�ോദനമായി. ജയയുടെ
കർണ്ണാടക സംഗീതവും ബേബിചേട്ടന്റെ പാട്ടും കാ
തിനിമ്പം പകര്ന്നു

.

ഡൽഹിയിലെ വസുന്ധര എൻക്ലേവ് ഡൽഹി മലയാളി അസ�ോസിയേഷനും (ഡി.എം.എ) പാലിയം
ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി മെയ് 19ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പി
ച്ചു. ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ മുരളി മേന�ോൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊ
ജക്റ്റ് ഓഫീസർ ഡ�ോ. സൈമ ഫർഖാൻ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൺസൽട്ടന്റ് ഡ�ോ. മേരി എബ്രഹാം
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സാന്ത്വനപരിചരണത്തിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ രഘുനാഥും, രാധികാ രഘുനാഥും
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സംരംഭത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അറുപതു പേർ പങ്കെടുത്ത
ചർച്ചയുടെ ഒടുവിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർ വ�ോളന്റിയറാകാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡി.എം.എ അം
ഗങ്ങളായ ശ്രീകല എസ്. നായർ, ധന്യ രാമചന്ദ്രൻ, സുജാത ഈശ്വർ എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും വസുന്ധര എൻക്ലേവ് നിവാസിയുമായ നന്ദിനി ജയപ്രകാശനും ചേർന്നാണ്
പരിപാടിക്കു മുൻകൈയെടുത്തത്.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ശയ്യാവ്രണം:
കാരണങ്ങളും
മുൻകരുതലുകളും

ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

പ

ലവിധ ര�ോഗങ്ങളാൽ ക്ലേശമനുഭവിച്ച് ര�ോഗാ
വസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയ�ോ ഇരിക്കുകയ�ോ ചെ
യ്യുന്ന ര�ോഗിയുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടി
രക്തയ�ോട്ടം കുറഞ്ഞ് ക�ോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവി
ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളെയാണ് ശയ്യാവ്രണം

അഥവാ ബെഡ്സ�ോർ എന്നു പറയുന്നത്. ഇവയെ
ക്കുറിച്ച് 2010 – മുതൽ എന്റെ ഹ�ോംകെയർ അനുഭവ
ങ്ങളിലൂടെയും വായനയിലൂടെയും കിട്ടിയ അറിവാണ്
സഹയാത്രയുടെ വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.
മുൻകരുതലുകൾ:
1. സമ്മർദം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ
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കൂടുമ്പോൾ ര�ോഗിയെ വശം മാറ്റി കിടത്തണം.
2.	ര�ോഗിക്ക് ശാരീരികമാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ര�ോഗിയെ തുണി
നനച്ചു തുടക്കുകയും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ
കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
3. കുളി കഴിയുമ്പോൾ പുറം തടവുന്നത് രക്തചം
ക്രമണം വർദ്ധിക്കുകയും ശയ്യാവ്രണം വരാനുള്ള
സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. വാട്ടർ ബെഡ് ഉപയ�ോഗിച്ചാലും, എയർ ബെഡ്
ഉപയ�ോഗിച്ചാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ
ര�ോഗിയെ വശം മാറ്റി കിടത്തണം.അല്ലെങ്കിൽ
ശയ്യാവ്രണം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു.
5. നനവുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും തുണികളും അപ്പപ്പോൾ
മാറ്റണം. കൂടാതെ നനവില്ലാതെയും, വൃത്തി
യായും സൂക്ഷിക്കണം.
6.	ബെഡ്ഷീറ്റ് ചുളിവില്ലാതെ വിരിക്കണം. ഇറുകി
യതും പരുക്കനുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പാടെ ഒഴിവാ
ക്കണം.

7. വ്രണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തലയുടെ
പുറംഭാഗം, ഉപ്പൂറ്റി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടക്കിടെ
കാറ്റ് ക�ൊള്ളിക്കണം.
8. മൂത്രം അറിയാതെ പ�ോകുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂബ്
ഇടണം. കൂടാതെ നിത്യേന ത�ൊലിയിൽ നിറ
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
9. ധാരാളം വെള്ളം, ഇലക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ അട
ങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുക – ഡ�ോക്ടർമാർ
മറിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ.
10.	ര�ോഗി അറിയാതെ മലവിസർജ്ജനം നടത്തു
ന്നതും വിസർജവസ്തുക്കൾ കിടക്കയിലുണ്ടാവു
ന്നതും ശയ്യാവ്രണം ഉണ്ടാകാനും നിലവിലുള്ളവ
കരിയാതിരിക്കാനും കാരണമാകും. അതുക�ൊ
ണ്ട് ര�ോഗിയുടെ അപ്പപ്പോഴുള്ള വിസർജവസ്തു
ക്കൾ നീക്കം ചെയ്യണം.
(പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖ
കൻ)

.

ശയ്യാവ്രണം: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
ചില കാര്യങ്ങള് കൂടി
പുതുച്ചേരിയിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ടിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ
 ിംഗ് കൺസൾ
ട്ടൻറായ ശ്രീമതി അനു തെള്ളി ഇതേപ്പറ്റി
എഴുതുന്നു:
ര�ോഗി ഗുരുതരമായ ര�ോഗാവസ്ഥയിലാകു
മ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡ�ോക്ടർമാരെക്കാള�ോ
നഴ്സുമാരെക്കാള�ോ കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് പ്ര
വർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ബന്ധുക്കളാണ്. അതു
ക�ൊണ്ട് ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരിയുടെ വാക്കുകൾ
ക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ ലേഖനം
അയച്ചു തന്നതിനു നന്ദി.
ശയ്യാവ്രണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഏതാണ്ടെല്ലാം ലേഖകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ.
ര�ോഗിയെ ചരിച്ചു കിടത്തിക്കഴിഞ്ഞ്, ശയ്യാ
വ്രണം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളിൽ
(അതായത്, ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം ത�ൊലിയിൽ
24 klbm{X Pqsse 2019

സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ) ശരീര
ത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്ന തരം ഏതെ
ങ്കിലും മ�ോയിസ്ചറൈസർ പുരട്ടി സാവകാശം
മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സർവ്വപ്രധാനം: ത�ൊലിപ്പുറത്ത് ചുവപ്പു നിറമ�ോ
ത�ൊലിയിൽ പ�ൊള്ളി വരുന്നത�ോ കണ്ടാൽ
ഉടനെ സഹായമഭ്യർഥിക്കണം. ചുവപ്പു കണ്ടു
കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശയ്യാവ്രണം വരാൻ
സാധ്യത വളരെക്കൂടുതലാണെന്ന് തിരിച്ച
റിയുക. ആ ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക�ൊ
ടുക്കുക. ശയ്യാവ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികി
ത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയ�ോ എളുപ്പ
മാണ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത്.
അത്യാവശ്യത്തിനു വിളിക്കാനായി, ഗൃഹ
സന്ദർശനത്തിനു വരുന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ ഫ�ോൺ നമ്പർ
വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കണം.
ലേഖകന് ഒന്നു കൂടി നന്ദി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

പാലിയം കണ്ണാടി

അമ്മയെപ്പറ്റിത്തന്നെ
ലളിത എസ്.

സെ

ക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങാ
നെത്തിയതാണ്. വലിയ തിരക്ക്.
ട�ോക്കൺ നമ്പർ 13 ആണ് വിളിച്ചത്. എന്റേത്
47. ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കാം. സ്ഥി
രതാമസം ക�ൊല്ലത്തായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്നു രണ്ട് സു
ഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി, പെൻഷൻ ഇവിടെ
വന്ന് വാങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുമ�ൊത്ത് ട്രഷറിയുടെ മുന്നി
ലുള്ള ആലിൻചുവട്ടിൽ കാറ്റുക�ൊണ്ടു മനസ്സു കുളിർത്ത്
നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അരികിലെത്തി.
'ഇപ്പോഴെവിടെയാ?' സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്യാമ്പസിനക
ത്ത് കടന്നാൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ച�ോദ്യം.
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നു പ�ോയിട്ട് കാലങ്ങളായി.
മറുപടി കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒന്നു കൂടെ ചേർന്നു
നിന്നു. എന്തോ പറയാനുളളതു പ�ോലെ. ക്യാമ്പ
സിലെ തൂത്തു കൂട്ടിയ കരിയില മറ്റൊരു സ്ത്രീ വാ
രിക്കൊണ്ടു പ�ോകുന്നു. അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർ
പറഞ്ഞു 'ഇത് കണ്ടോ മാഡം. ഇതുപ�ോലെ ഇവിടെ
പണിയെടുത്താണ് ഞാനെന്റെ മകനെ വളർ
ത്തിയത്. അങ്ങനെ വളർത്തിയ അവനിന്നെന്നെ
വേണ്ട. ഭാര്യ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ആർ.സി.സിയിലെ
പേഷ്യന്റാണ്.'
'എന്തു പറ്റി?' പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ച�ോദിച്ചു.
ബ്രസ്റ്റ് കാന്സര്. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു.
കൈയിൽ ചിക്കിലി കുറവായതുക�ൊണ്ടു ഞാൻ
തിരക്കി: 'പെൻഷനില്ലേ?' ഒന്നും ച�ോദിക്കാതെ
തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക�ൊടുത്തു പ�ോകുന്നവരാണ്
ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും. ച�ോദ്യം കേട്ടവർ ഒന്നു
ന�ോക്കി.
'ഉണ്ട് . 8500 രൂപ കിട്ടും. അതിൽ 5000 രൂപ
ഞാൻ നിൽക്കുന്ന, എന്നെ ന�ോക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക്
ക�ൊടുക്കും. ഭക്ഷണമ�ൊക്കെ അവർ തരും. മകനെ
തിരേ കേസു ക�ൊടുക്കാൻ പലരും പറഞ്ഞു. അതിന്റെ
പിറകേ പ�ോയാൽ ഒന്നുള്ളതിനെ കാണാൻ കൂടി
കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില�ോ?' അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു
തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ പഴയ ഒരു നാട�ോടിക്കഥ
ഓർമ്മ വന്നു. ഒരു മകൻ തന്റെ പ്രായമായ അമ്മയെ
കാട്ടിലുപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അമ്മയെ ത�ോ

ളിലെടുത്ത് കാട്ടിലൂടെ
നടക്കുമ്പോൾ ആ പാവം
അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി
തന്റെ മകൻ തന്നെ ഉപേ
ക്ഷിക്കു വ ാ ൻ ക �ൊ ണ്ടു
പ�ോ കു കയ ാ ണെന്ന് .
ക�ൊടുങ്കാട്. തിരിച്ചു പ�ോ
കുമ്പോൾ മകന് വഴി
തെറ്റിപ്പോകുമ�ോ? ഉടൻ
അവർ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടു
പിടിച്ചു. മകന്റെ ത�ോളിൽ
കിടന്നുക�ൊണ്ട് മരച്ചി
ല്ലകള�ൊടിച്ച്, പ�ോകുന്ന വഴിയിലുടനീളം ഇട്ടു ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നു. ഇതു കണ്ട് മനവും കണ്ണും നിറഞ്ഞ മകൻ
അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവാതെ തിരികെ വീട്ടിലേ
യ്ക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. ഓര�ോ മകനും തിരികെ വരാനും
അമ്മയെ ന�ോക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചു.
മറ്റൊരു സംഭവം. ഈയിടെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നു
കിടക്കുന്ന ഒരു ര�ോഗിയെ കാണാൻ പ�ോയി. ര�ോഗി
കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്നുരണ്ട് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങ
ളിലേ പ�ോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ കിടക്കുന്നയാൾ വളരെ
വേണ്ടപ്പെട്ടൊരാളിന്റെ അച്ഛനാണ്. വീടിന്റെ കെട്ടും
മട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കി പണിതിരിക്കുന്നു.
പരിചയമുള്ള ആളെ കൂട്ടിപ്പോയതു ക�ൊണ്ട് വീട് മാ
റിയില്ല. ക�ോളിംഗ് ബെൽ കണ്ടില്ല. കുറേ തവണ
ക�ൊട്ടിയിട്ടും ആരും വന്നില്ല. ചാരിയിട്ട കതക്
തുറന്ന് അകത്തു കയറിയപ്പോൾ രണ്ടു പേർ പുറ
ത്തേക്ക് ന�ോക്കി നില്ക്കുന്നു. പരിചയക്കുറവില്ല. കൂടെ
വന്നത് കിടക്കുന്നയാളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ
അച്ഛനാണ്. അവിടെ കണ്ട രണ്ടുപേർ ര�ോഗിയുടെ
മകനും മരുമകളും. ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. നി
മിഷങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകളുടെ ദൈർഘ്യം. ഭാര്യ
യിറങ്ങി പുറത്ത് വരാന്തയിൽ നിന്നു. 'ഇവർ അച്ഛ
നെയ�ൊന്നു കാണാൻ വന്നതാണ്' എന്നു പറഞ്ഞ്
അദ്ദേഹം ര�ോഗി കിടക്കുന്ന മുറിയിലേയ്ക്ക് നടന്നു.
മുന്നേ മകനും. വന്നത് അബദ്ധമായ�ോ എന്ന ത�ോ
ന്നല�ോടെ ഞങ്ങളും പിറകേ കൂടി.
എന്നെ മനസ്സിലായ�ോ? അദ്ദേഹം ര�ോഗിയ�ോടാരാ
ഞ്ഞു.
അച്ഛന് മനസ്സിലായ�ോ?
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ഒന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം മകന്റെ മുഖത്തുതന്നെ
ന�ോക്കിക്കിടന്നു. എന്തൊക്കെയ�ോ പറയണമെന്നു
ണ്ട്. ആ ന�ോട്ടം ഒരുപാടു നേരം ന�ോക്കിനില്ക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. കാലിനും കൈക്കും നീരുണ്ട്. ദയനീ
യമായ കിടപ്പ്. ഞങ്ങൾ മാറും വരെ മകൻ അവിടെ
നിന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും മരുമകൾ പുറത്ത് വരാ
ന്തയിൽ തന്നെ.
എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? വെറുതെ ച�ോദിച്ചു.
പനിയാണ്.
ശരി, ഇറങ്ങട്ടെ!
എന്തൊക്കെയായാലും വീട്ടിൽ വരുന്ന ആള�ോട്
ഒന്ന് ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാമായിരുന്നു
എന്ന് ത�ോന്നിയെങ്കിലും ആരും പരസ്പരം ഒന്നും പറ
ഞ്ഞില്ല. അവിടത്തെ ആ മൂകതയും വിരുദ്ധ ഭാവവും
സന്ദർശകർ മൂവരും ക�ൊണ്ടിറങ്ങിയ പ�ോലെ.
'ഈ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയെ അവിടെ നിർത്തിക്കൂ
ടായിരുന്നോ.' കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൗനം മുറിച്ച്
ഞാൻ പറഞ്ഞു. 'അദ്ദേഹത്തിന് ആ അവകാശം
എന്തിനാ നിഷേധിക്കുന്നത്?'
വൈകിട്ട് ദൂരെയുള്ള മരുമകനെ വിളിച്ചു. അമ്മായി
യച്ഛനെ കണ്ട വിവരം പറഞ്ഞു. അമ്മയെ എന്താ
കൂടെ നിർത്താത്തത്. ആളിന്റെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ
ഭാര്യ കൂടെയുണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അറിയിച്ചു.
അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി വേദനാജനകമായിരുന്നു.
മരുമകൾ അവരെ ന�ോക്കില്ല. അതുക�ൊണ്ട് മകളും
മരുമകനും അവർക്കൊപ്പം അമ്മയെ കൂടിക്കൂട്ടി. പ്ര
ത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയാണ്. അമ്മയെ അവിടെ നിർ
ത്തിയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ക�ൊടു
ക്കില്ല. ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. വേണ
മെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കാൻ പറയുമ
ത്രെ. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് മകൾ
അവരെ കൂട്ടി പ�ോയത്. ഒരു ഹ�ോംനഴ്സിനെ വയ്ക്കാം.
അതിനുള്ള തുകയും അവർ ക�ൊടുക്കാൻ തയ്യാർ.
പക്ഷേ മകനും മരുമകൾക്കും അത് സമ്മതമല്ല.
മകൻ ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ മരുമകൾ അച്ഛനെ
പൂട്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ പ�ോകും. അമ്മ പ�ോയ നേരം
ന�ോക്കി അച്ഛനെ ക�ൊണ്ട് സ്വത്ത് മകൻ സ്വന്തം
പേരിലാക്കി. ആ ഷ�ോക്കാണ് സ്ട്രോക്കായി കലാ
ശിച്ചത് എന്നും പറയുന്നു. എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ
അമ്മയെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് അച്ഛനേയും അമ്മയേയും
മറ്റൊരു വീട്ടിലാക്കി ഒരു ഹ�ോംനഴ്സിനെ കൂടി വയ്ക്കാ
നാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. അമ്മയ്ക്കും തീരെ സു
ഖമില്ല. അതാണ് ശരി. അവരെയിനി അകറ്റി നിർ
ത്തരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മാനസി
കാവസ്ഥ. സ്വന്തം മകന്റെ വീട്ടിൽ തിരസ്കൃതയായ
മാതാവ്. ഞാനുൾപ്പടെയുള്ള മാതാക്കളെ കുറിച്ചോർ
ക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു
ചിത്രമുണ്ട്.
അമ്മമാർക്ക് വീട്ടില�ൊരുപാട് പണിയുണ്ട്. അതിനി
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ടയിൽ കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് പാലു ക�ൊടുത്ത് മടിയിൽ
നിന്ന് മെല്ലെ കട്ടിലിൽ ചേർത്ത് കിടത്തി തട്ടിയുറ
ക്കി, പതിയെ ഉറങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെ കരുതല�ോടെ
തന്നിൽ നിന്നടർത്തിമാറ്റി, തന്റെ ചൂടിനും സ്നേ
ഹത്തിനും പകരക്കാരിയായ തലയണ ചേർത്തു
വച്ച് ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങിയെന്നുറപ്പാക്കി തന്റെ പാതി
ജീവനവിടെ വച്ച് അടുക്കളയിലേക്കോടുന്ന അമ്മ
യുടെ കരുതൽ ആരിലുണ്ട്? ഇതിനു പകരം വയ്ക്കാൻ
ഈ ല�ോകത്തേതു ബന്ധം? പല കാര്യങ്ങളിൽ
ഒരുപ�ോലെ മുഴുകുന്ന അമ്മ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന്റെയടുത്തു
മെത്തും. അച്ഛനുമമ്മയും അവർക്കുള്ളതിന്റെ മുക്കാലും
കുട്ടികൾക്കായി ചെലവിടുന്നു. കുട്ടികൾ തനിയ്ക്കുളളതി
ന്റെ ഒരംശം അവർക്കായി ചെലവിടുമ്പോഴും കണക്കു
വയ്ക്കുന്നു. അവരും അവരുടെ മക്കൾക്കായി കണക്കി
ല്ലാതെ ചെലവിടുന്നു. വെള്ളമെപ്പോഴും താഴ�ോട്ടല്ലേ
ഒഴുകൂ ...

.

ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5ന് പാലിയം
ഇന്ത്യ ടീമംഗങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.

മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006ൽ 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 വേദ
നയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം, സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്ത
പുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും വട്ട
പ്പാറയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം
നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുക
ളുമായി 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 സഹകരണത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ
(ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവന
കളിലാണ് 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
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