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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�ോഴ്സ
 ് 2019 ജൂണ് മൂന്ന്, സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്,
നവംബര് നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭി
ക്കും. പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച് .
ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാ
ബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെ

ട്ടവർക്ക് 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

എഡിറ്റർ

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ജി.എസ്. മന�ോജ്

5

കിടന്നുമരിക്കുന്നതിനേക്കാള് എനിക്കിഷ്ടം മരിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്

	ഡ�ോ. ഡി. ബാബുപ�ോള്

8

ക�ൊച്ചി ഗൃഹസന്ദര്ശനാനുഭവങ്ങള്

	ഡയാന ഒപിയ�ോ

11 കേരളം പ്രളയത്തിനു ശേഷം	

(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ

ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി
ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനൻ

	വൈഷ്ണവി വി.കെ.

നാരായണന് പുതുക്കുടി

13 അവറാച്ചന്റെ ജീവന്മരണ യുദ്ധം	

ഡ�ോ. എന്. അജയന്

	ഡ�ോ. ജിമ്മി മാത്യു

ജാവേദ് പർവേഷ്
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്

18 വിക്കി

കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

21 ഉണര്വ്വ്

രൂപകല്പ്പന

22 ര�ോഗീപരിചാരകര്ക്കും വേണം സാന്ത്വനം	
ഫീച്ചര് ഡെസ്ക്

24 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
26 പാലിയം കണ്ണാടി
	ഡ�ോ. സുധാദേവി എസ്.

സജന് കെ സൈമണ്
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

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

ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ഗുണനിലവാരമുള്ള
പരിചരണം
ബ്രി

ട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേർണലിന്റെ മുൻ
പത്രാധിപരായിരുന്ന ഡ�ോ. റിച്ചാർഡ്
സ്മിത്ത് 'ബി.എം.ജെ ഒപിനിയൻ' എന്ന പ്രസിദ്ധീ
കരണത്തിൽ ഈയിടെ എഴുതിയ ഒരു ബ്ലോഗ് കേ
രളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
കാര്യത്തിലും വളരെ പ്രസക്തമാണ്.
1993-ൽ ക�ോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി തുടങ്ങിയ പ്ര
സ്ഥാനത്തിന്റെ കാതലായിരുന്നു ആര�ോഗ്യപരിപാ
ലനത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക
എന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധനല്ലാത്ത അശ�ോക്
കുമാർ തുടക്കത്തിൽ; തുടർന്ന് മീന, ലിസ്സി എന്നിവർ
കൂടെക്കൂടി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം സാധാരണക്കാരെ
ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കി അന്താ
രാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. ല�ോകത്ത് പലയിടത്തും
ഇപ്പോൾ ഈ തത്ത്വം പിന്തുടർന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മേൽപറഞ്ഞ ബ്ലോഗി
ന്റെ പ്രസക്തി.
ആലൻ കേലെഹ്യർ എന്ന വിദഗ്ദ്ധന്റെ ഒരു പ്ര
ഭാഷണം ആധാരമാക്കിയാണ് ഡ�ോ. സ്മിത്ത് എഴു
തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്
കൂടുതലും മരണത്തോടടുത്തവരുടെ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി
യാണ്.
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതി ആര�ോഗ്യരം
ഗത്തെ ഒരു സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു എന്ന് പറയാ
റുണ്ട്. ആന്റിബയ�ോട്ടിക്കുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ല�ോ
കത്തുനിന്ന് ക്ഷയം, മലേറിയ, കുഷ്ഠം തുടങ്ങിയ പല
വ്യാധികളും പരിപൂർണ്ണമായ�ോ ഭാഗികമായെങ്കിലുമ�ോ
തുടച്ചുനീക്കി. ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
ദുരിതം എത്രയ�ോ കണ്ട് കുറഞ്ഞു.
പക്ഷെ, അതിനേ തുടർന്ന് മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചു:
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ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് ടെക്ന�ോളജിയുടെ അതിപ്രസര
മുണ്ടായി. മനുഷ്യർക്ക് മരണം അപരിചിതനായ ഒരു
എതിരാളിയായി. ആ എതിരാളിയെ പ�ൊരുതി ജയി
ക്കാനാവില്ലെന്നത് സ്ഥിതിയുടെ ഭീകരത്വം വർദ്ധി
പ്പിച്ചു. സ്നേഹത്തില് അധിഷ്ഠിതമാകാവുന്ന, കരു
ണയ�ോടെയുള്ള ശുശ്രൂഷക�ൊണ്ട് വളരെ അർത്ഥവ
ത്താക്കാവുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ജീവിതാന്ത്യത്തോടടുത്ത മാസങ്ങള�ോ, നാളുകള�ോ അവയ�ൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ര�ോഗി യന്ത്ര
ങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയാ
വസ്ഥ.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്ത് പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമു
ണ്ടാകുന്നതിന് പല പ്രയ�ോജനങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്ന്, പല
ര�ോഗാവസ്ഥകളിലും, പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘകാലം നീ
ണ്ടുനിൽക്കുന്ന ര�ോഗാവസ്ഥകളിൽ, സമൂഹത്തിന്റെ
സഹായം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപ�ോലെ തന്നെ
മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ജീവിതാന്ത്യത്തോടടു
ക്കുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് കിട്ടാവുന്ന കൂട്ടും സ്നേഹത്തോ
ടെയുള്ള സമീപനവും.
ഏത�ൊരു സമൂഹത്തിലും കരുണയുള്ളവർ ഒത്തുകൂടു
മ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എത്രയ�ോ ആശ്വാസം കിട്ടു
ന്നു. ഇത് നാം കേരളത്തിൽ കണ്ടുപരിചയിച്ച കാര്യ
മാണ്.
പക്ഷെ ആലൻ കേലെഹ്യർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു
കാര്യമുണ്ട്. സമൂഹം ഒത്തു ചേർന്നു നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷ
ഗുണനിലവാരമുള്ളതായില്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തിന്
പകരം ദ�ോഷം ചെയ്യും. അതുക�ൊണ്ട്, ചെയ്യുന്ന കാ
ര്യത്തിൽ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുകയും വേണ്ട
രീതിയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേ
ണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമത്രെ

.

കിടന്നുമരിക്കുന്നതിനേക്കാള്
എനിക്കിഷ്ടം
മരിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്
ഡ�ോ. ഡി. ബാബുപ�ോൾ

മ

2019 ഏപ്രിൽ 13 ന് അന്തരിച്ച
ഡ�ോ. ഡി. ബാബുപ�ോൾ
ഐ.എ.എസിന് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.
2013ൽ കനകക്കുന്നു ക�ൊട്ടാര
ത്തിൽ വച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യ
സംഘടിപ്പിച്ച 'അന്തസ്സോടെ
മരണം' എന്ന ചർച്ചയിൽ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ
സംഗ്രഹമാണ്
ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്.

രണത്തെക്കുറിച്ചു ധാരാളം ചിന്തിക്കുകയും ധാ
രാളം മരണങ്ങള്ക്കു സാക്ഷിയാകുകയും ചെയ്ത
ആളാണു ഞാൻ. ശൈശവം മുതൽതന്നെ, ജീവിത
ത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അന്ത്യമാണ് മരണം
എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ�ോടെയാണ് എന്നെ എന്റെ മാ
താപിതാക്കൾ വളർത്തിയത്. കാൻസർ ബാധി
തയായ എന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മലയുടെ മരണം അടുത്ത
പ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന ശങ്ക
എനിക്കുണ്ടായി. സെന്റ് ജ�ോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ
ശാന്തനായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നോടു പറഞ്ഞു
'എനിക്കെല്ലാമറിയാം. നീ നിർമ്മലയുടെ മാനസികാ
ര�ോഗ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്.'
കാൻസർ മാറുകയില്ലെന്നു മനസ്സിലായി.
''അന്തസ്സോടെ പ�ോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ. ബേ
ബിച്ചായനെ (മുൻമന്ത്രി ബേബിജ�ോണിനെ) വെള്ള
ത്തിലാക്കിയ പ�ോലെ എന്നെയുമാക്കരുത്.''
മരണം ഉറപ്പായപ്പോൾ ഡ�ോ.ഗംഗാധരൻ എന്നോടു
ച�ോദിച്ചു, നിർമ്മല എന്തെങ്കിലും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞോ
എന്ന്. മരിക്കുന്ന ദിവസം രാത്രിയിലും അവൾ മാറ്റി
പ്പറഞ്ഞില്ല. ''നേരം വെളുക്കുമെന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല,''
ഡ�ോ.ഗംഗാധരൻ അറിയിച്ചു. അവളുടെ തലയിൽ
എന്റെ കൈ വച്ചുക�ൊണ്ട് ദൈവമാതാവ് എന്നു
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കന്യക മറിയത്തോട്
എന്നും ച�ൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്കുകയും
ചെയ്തു, 'എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമ
യത്ത് ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കേണമേ.'
എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയ�ൊന്നും വേ
ണ്ടിവന്നില്ല. അത�ൊരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആയി
രുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരമ�ൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും
അവസരമുണ്ടായില്ല. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുന�ോക്കുമ്പോൾ
അച്ഛന് വേദനയുണ്ടായിരുന്നുവ�ോ എന്ന് എനി
ക്കൊരു സംശയം ത�ോന്നാതില്ല. ഒരു കണ്ണിന്റെ ഓപ്പ
റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കു
മ്പോഴാണ് മരണം. മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ
ഭാര്യയ�ോട് അല്പം വെള്ളം വായില�ൊഴിച്ചുക�ൊടു
ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്റെ കയ്യും ഭാര്യയുടെ കയ്യും
തന്റെ കയ്യിൽ ചേർത്തുവച്ചു ക�ോർത്തിട്ടതുപ�ോലെ
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ഒന്നു തട്ടി നെഞ്ചത്ത് ഒന്നമർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഒന്നു തിരി
ഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു
ഞാൻ കണ്ടു. മരണത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല. അത്
നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യാശയ�ോ പ്രഖ്യാ
യികയ�ോ ആണ്.
‘ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്’, ‘ലൈഫ് ബിഫ�ോർ ഡെ
ത്ത്’ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുവെങ്കിലും കാ
ര്യമായ വ്യക്തതയുണ്ടായില്ല. അത�ൊക്കെ മസ്തിഷ്ക
മരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.
അറിവ് അപൂർണ്ണമായിരിക്കും എന്നതിന് എന്റെ
അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു; 'മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മരി
ക്കുന്ന നേരത്ത് എന്താണു ത�ോന്നുന്നത് എന്നു നമു
ക്കാർക്കുമറിയില്ല.'
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: 'ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ഇവിടെ
വന്നു പറയാൻ അവിടുത്തെ റൂൾ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ
ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ�ോയിവന്നിട്ടു നിന്നോടു
പറഞ്ഞുതരാം' പ�ോയിട്ട് ഇപ്പോൾ 26 ക�ൊല്ലമായി.
ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ട് അവിടുത്തെ
നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ
അവിടെ അങ്ങന�ൊന്നില്ലായിരിക്കാം.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കു പലതും പ്രായ�ോഗിക
മാക്കാനാകും. ഞാൻ എന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച
കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ്.
ഞാൻ പ്രായ�ോഗികമായി പഠിച്ച ഒരു കാര്യം: ശവ
പ്പെട്ടി വാങ്ങി വച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ആവശ്യ
ത്തിലേറെ വിലകൂടിയ ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിവക്കുമെന്നെ
നിക്കു മനസ്സിലായി. എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ പ�ോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനാണ്. രാജപരിവേ
ഷമുള്ള കാലം. എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നോടു
ച�ോദിച്ചു:
“കർദ്ദിനാൾ പാറേക്കാട്ടിൽ പ്രായമായിരിക്കയാണ്,
അദ്ദേഹത്തിനായി ത�ോപ്പുംപടിയിൽ തേക്കുക�ൊണ്ട്
തീർത്ത ഒരു പെട്ടിയിരുപ്പുണ്ട്. അതു വാങ്ങിക്കട്ടോ?”
''അപ്രതീക്ഷിതമായ കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് വന്നു
മരിച്ച എന്റെ അച്ഛന് അത്ര വില കൂടിയ പെട്ടി
വേണ�ോ? ചിതലരിക്കാനുള്ളതല്ലേ'' എന്നൊന്നും ചി
ന്തിക്കാൻ ആ അവസരത്തിൽ ത�ോന്നിയില്ല. കർദ്ദി
നാളല്ല, മാർപ്പാപ്പയ്ക്കുള്ള പെട്ടി വാങ്ങാനുള്ള മട്ടിലാ
യിരുന്നു ഞാൻ. 1987-ൽ 10,000 രൂപാ വെറുതെ
കളഞ്ഞു. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
അതിനു സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട്
ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ�ോയി വില അന്വേഷിച്ചു.
1350 രൂപയാണ് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ പെട്ടിയുടെ
വില. ഞാന�ൊരണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവച്ചു.
അപ്പോൾ എന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന് പേടി. 'വിലകു
റഞ്ഞ പെട്ടി ഞാൻതന്നെ വാങ്ങിത്തന്നോളാം. ഇത്
ഇവിടെ വച്ചാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.' അപ്പോൾ എനിക്കു
മുമ്പ് താൻ ചാകില്ല എന്നതിനെന്താ ഉറപ്പെന്നു
ച�ോദിച്ചു. അതുക�ൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയം
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ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. എന്തായാലും ആ ശവപ്പെട്ടി
പിന്നീടു മറിച്ചു വിറ്റു.
ഞാൻ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തുവച്ചുകഴിഞ്ഞു. 70
വയസ്സായപ്പോൾതന്നെ, എന്റെ ചരമപ്രസംഗം
കേവലം പ�ൊള്ളയായ വാക്കുകളാകരുതെന്ന്
എനിക്കു നിർബന്ധമുള്ളതിനാൽ, അത�ൊക്കെ
മ�ൊബൈലിൽ റെക്കോര്ഡ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്
ഡെഡ�്ബോഡി വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കന്നതിനുമുമ്പ് പ്ലേ
ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
മരണത്തെ ഒരു അനിവാര്യതയായി കാണുന്നത�ോ
ട�ൊപ്പം പ്രായ�ോഗികമായി ചില കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കണം. ഇത�ൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
കാര്യം കാര്യമായി വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സു മാറുമ�ോ
എന്നെനിക്കിപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. ഞാൻ മരിക്കു
കയില്ല എന്നു സ്വയം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉൾ
പ്രേരണയുടെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ
പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ഡ�ോ. ഗംഗാധരന�ോടു പറഞ്ഞു: എനിക്ക്
കാൻസറുണ്ടാകണമെന്നു തലേലെഴുത്തുണ്ടെങ്കിൽ
അതു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു തലേദിവസം എനി
ക്കൊരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നാണ്
ഇതുവരെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ വച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമ�ൊരു കാരണവശാൽ അങ്ങ
നെയല്ലാതെ കാൻസറാണെന്നുറപ്പിക്കുന്നതു നിങ്ങ
ളായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു നമ്മൾ
തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കും. വെറുതെ മക്കള�ോടു പറഞ്ഞ്
ആവശ്യമില്ലാതെ പൈസയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചികി
ത്സിച്ച്, കീമ�ോയുടെ വേദനയും സഹിച്ച് കഴിയേണ്ട
തില്ല. മിക്കവാറും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മതിയാകു
മെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. അന്ന് എന്തു
വേണമെന്ന് ഞാനും ഡ�ോ.ഗംഗാധരനും ചേർന്ന് തീ
രുമാനിക്കും. അപ്പനെ അവസാനം വരെ കാണണ
മെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കള�ോ തന്റെ കല്യാണത്തെക്കു
റിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ പ്രായമായില്ലെങ്കിലും തന്റെ
കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് മ�ോഹിക്കുന്ന പ്രാ
യമാകാത്ത, പതിന�ൊന്നുകാരിയായ പേരക്കിടാവ്
പെൺകുട്ടിയ�ോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നു പറ
യുന്നതിലർത്ഥമില്ല. അതു ഞാനും ഡ�ോ.ഗംഗാധരനും
കൂടി തീരുമാനിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വാച
കമടിച്ചാൽ പ�ോരല്ലോ. അതിനാൽ എല്ലാം രേഖപ്പെ
ടുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്; പണ്ട് രാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ ശർക്കര
തിന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 'ഞാൻ തിന്നു
ന്നതു നിർത്തീട്ടേ ഉപദേശിക്കുകയുള്ളൂ' എന്ന് പറഞ്ഞ
തുപ�ോലെ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ�ോ? വാ
ചകമടി മാത്രമാണ�ോ എന്നു പറയാതിരിക്കാൻ
ഞാൻ എന്റെ പഴയ ഒരു ഇ-മെയിലിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്
എടുത്തു ക�ൊണ്ടു വന്നിരിക്കയാണ്. ഇത് ഞാനെന്റെ
അനിയനും മകനും മകൾക്കും കുടുംബത്തിനു പുറ
ത്തുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ജസ്റ്റീസ് കെ.ടി.

ത�ോമസിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണെ
ങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം വരിക്കാൻ
തയാറാണ്. അതിനാൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ താഴെ
ക�ൊടുക്കുന്നു.
ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കൃത്രിമമായ ജീവസന്ധാരണ
സംവിധാനങ്ങൾ പാടില്ല. അഥവാ വേണ്ടിവന്നാൽ
തന്നെ ഒരു താൽക്കാലിക ഉപാധിയെന്ന നിലയിൽമെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കാനാ
കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ- ആറു മണിക്കൂർ മാത്രം.
കാർഡിയാക് അറസ്റ്റുപ�ോലെയുള്ള അവസരത്തിൽ
ചെയ്യുന്ന താഡനങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സു
ഖകരമായ അന്ത്യമ�ൊരുക്കാൻ മാത്രമേ ഡ�ോക്ടർ
മാരെ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു
ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാ
ര്യമല്ല. കൃത്രിമമായി ആഹാരം നൽകുവാൻ (ഇൻട്രാ
വീനസ് ഇൻഫ്യൂഷനുൾപ്പടെ) പാടില്ല.
അതുക�ൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബ�ോ
ധമുണ്ടാകണം. ഒരിക്കൽ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു സംവാദം
നടത്തിയപ്പോൾ അവരെന്നോടു ച�ോദിച്ചു. സാറിനെ
ന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ
പറഞ്ഞു 'കിടന്നു മരിക്കാതെ മരിച്ചു കിടക്കണമെന്നാ
ണെന്റെ ആഗ്രഹം.' അത് അവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ടുമെ
ന്റിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്.
അത�ൊന്നും നടക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ജാഗ്രത
യുണ്ടാകണം. അതിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പാലി
യം ഇന്ത്യ പ�ോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
എന്താണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള പ്രേര
കമെന്ന് ഞാൻ ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാലിന�ോടു ച�ോദിച്ച
പ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വയറു കുറയ്ക്കണമെന്നതാ
ണ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഒന്നു സംശയിച്ചു നിന്നപ്പോൾ
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു, 'ഐസിയുവിലെ യന്ത്രങ്ങളുടെ
വയർ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണുദ്ദേശിച്ചതെന്ന്.'
മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയു
ണ്ടാകണം. അതിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യ
ത്തുണ്ടാകണം.
ഞാൻ ഒരു പ്രോലൈഫ് ചിന്താഗതിക്കാരനാണ്.
അതുക�ൊണ്ട് , വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂരമാണെങ്കിലും
ഐ.വി.എഫ് സമ്പ്രദായത്തിനെതിരാണ്.എന്റെ
അമ്മ 12 വർഷം മക്കളില്ലാതെ മച്ചിയെന്നു വിളിച്ച
പമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്. 12 വർഷത്തിനു
ശേഷമാണ് ഞാനുണ്ടായത്. അച്ഛൻ അമ്മയെ നീല
ക്കുറിഞ്ഞിയെന്നാണു വിളിച്ചത്. കാരണം 12 വർഷം
കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുക.
ഒന്നിലധികം ഐ.വി.എഫിലുണ്ടാകുന്നവയിൽ
ഫലദായ ജീവനുകളുണ്ടാകുന്നു. നാലെണ്ണം ഫലദാ
യകമായി വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണമെടുത്തിട്ട്
ബാക്കിയുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ജീവനാണിവിടെ

നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണെന്റെ വിഷമം.
ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. 'ഞാൻ പിണ്ഡാകാ
രമായിരുന്നപ്പോൾ നീയെന്നെ കണ്ടു.' അതായത്
എന്റെ കണ്ണുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഈശ്വരന്റെ കണ്ണ്
എന്നെ കണ്ടു. ഞാൻ ഒരു പ്രോലൈഫ് ആയതിനാൽ
യൂത്തനേസ്യക്കെതിരാണ്. പ്രകൃതി അതിന്റെ സ്വാ
ഭാവികമായ പരിണതിയിൽ മരണം ക�ൊണ്ടുവരു
മ്പോൾ അതിനെ മനുഷ്യന്റെ കൃത്രിമമായ കണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തരുത് എന്ന കാര്യ
ത്തിൽ എനിക്കു സംശയമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ബ�ോധ
മുണ്ടാകണം. ഡ�ോക്ടർമാർ ക�ോടതി കയറാനിടയാ
വാത്ത നിയമങ്ങളുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹ
ചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള വിഷയത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുവാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ
ചർച്ച വഴിതെളിക്കട്ടെ എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഞാൻ എന്റെ ഉപയ�ോഗ്യമായ എല്ലാ അവയവവും
ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്തകാല
ത്ത് പ�ൊള്ളലേറ്റവർക്ക് ത�ൊലിയുടെ ആവശ്യം
ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ ത�ൊലിയും ദാനം
ചെയ്തു. 18 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ ആർക്കും ത�ൊലി ദാനം
ചെയ്യാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.skindonation.
in സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും. ബ�ോംബെയിൽ ഒരു
സ്കിൻ ബാങ്ക് തന്നെയുണ്ട്. അൾഷിമേഴ്സുകാരുടെ
ഒരു യ�ോഗത്തിൽ വച്ച് എന്റെ തലച്ചോറ് ദാനം ചെ
യ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു, അവിടെ
അങ്ങനെയ�ൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയല്ലോ എന്ന്.
മരണസമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നെ
നിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ''അയ്യോ എനിക്ക് അഞ്ചുമി
നിട്ടു കൂടി ജീവിക്കണേ! എന്റെ മ�ോൻ ട്രെയിനിൽ
വരുന്നുണ്ടേ- ട്രെയിൻ ക�ൊല്ലം വിട്ടിട്ടുണ്ടേ- അവനെ
ഒരിക്കൽക്കൂടി കാണണേ...' എന്നൊക്കെ ഞാൻ
പറയുമ�ോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പറയില്ല എന്നാണെ
ന്റെ വിചാരം.
അനിയൻ അമേരിക്കയിൽ പ�ോയിരിക്കയാണ്.
പ�ോയ അന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു
വരും മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം മാറ്റണ്ട.
വിളിക്കുകയും വേണ്ട. ഡെഡ�്ബോഡി ഫ്രീസറിൽ
വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല; 24 മണിക്കൂർ പ�ോലും. ക�ൊച്ചു
മ�ോൾക്കു പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ കളഞ്ഞിട്ടു
വരേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ബ�ോധവും തിരിച്ചറിവുമു
ണ്ടാകണം. മരണം ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. എന്നാ
ൽ അപകടകരമായ അനിവാര്യതയല്ല; പ്രകൃതി സഹ
ജമായ അനിവാര്യതയാണ് എന്നും തിരിച്ചറിയണം.
ആ ബ�ോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയയാണ് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ഇത്തരം ചർച്ച പ�ോലെയുള്ള പ്രവർത്ത
നത്തിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക്
ഉത്തമബ�ോധ്യമുണ്ട്.
(ക്രോഡീകരണം: ഡ�ോ.എന്.അജയന്)
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

ക�ൊച്ചി
ഗൃഹസന്ദർശനാനുഭവങ്ങൾ
2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ക�ൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഐ.എ.പി.സി ക�ോൺഫറൻസിന്റെ മുന്നോടിയായി,
ഫെബ്രുവരി നാലു മുതൽ ഏഴു വരെ ''ക�ൊച്ചി ഗൃഹസന്ദർശന അനുഭവങ്ങൾ'' എന്ന പേരിൽ ഒരു
പ്രീ-ക�ോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളിൽ പലരും കേര
ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മ�ോഡലിന്റെ വിസ്മയം നേരിൽ കാണാനായി വിവിധ പാലിയേറ്റീവ് കെ
യർ ടീമുകള�ോട�ൊപ്പം ഗൃഹ സന്ദർശനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, യു.കെയി
ലെ രജിസ്റ്റേർഡ് ജനറൽ നഴ്സ
 ായ സിസ്റ്റർ ഡയാന ഒപിയ�ോ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ രാധാകൃഷ്ണ
മേന�ോനുമായി പങ്കുവച്ചു. ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ വെ
ബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഇവിടെ ക�ൊടുക്കുന്നു.
ഡയാന ഒപിയ�ോ

ഐ

.എ.പി.സി ക�ോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു
പ്രധാന ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു
എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഗൃഹ സന്ദർശന ടീമുകളുടെ
ഒപ്പമുള്ള യാത്രയും അനുഭവങ്ങളും.
ആദ്യത്തെ ദിവസം, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച, ഞാൻ
അൻവർ മെമ്മോറിയൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തക
ര�ോട�ൊപ്പമായിരുന്നു. 14 കിടക്കയുള്ള അവരുടെ ഇൻ
പേഷ്യന്റ് യൂണിറ്റും വീടുകളും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.
ടീമിൽ ഒരു ഡ�ോക്ടറും നഴ്സും രണ്ടു സന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തകരുമുണ്ടായിരുന്നു.
ച�ൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയുടെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിൽ അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ
മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഹ�ോം നഴ്സുമാർ
ഓര�ോരുത്തരായി വന്ന് ഡ�ോ. അതുലിന�ോട് സംസാ
രിച്ചു. ഓര�ോ ര�ോഗിയുടെയും സ്ഥിതി, തുടർന്നുള്ള
പരിചരണത്തിനുള്ള പ്ലാൻ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം
അവർ ചർച്ചചെയ്തതിനു ശേഷം, ഞങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർ
ശനത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. ഒരു നഴ്സ
 ്, രണ്ടു സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകർ, ക�ോൺഫറൻസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിനിധി
എന്നിവരായിരുന്നു എന്നോട�ൊപ്പം.
മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തണൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിന�ോട�ൊപ്പമായിരുന്നു
ഞാൻ. രണ്ടു നഴ്സുമാരും ഒരു വ�ോളന്റിയറും ക�ോൺ
ഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരാളും ചേർന്ന ടീമാണ്
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ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനു പ�ോയത്.
യു.കെയിലേതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേ
രളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.
അവിടെ, ആര�ോഗ്യ പരിപാലനം സൗജന്യമായി
ട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ജീവിതാന്ത്യ പരി
ചരണം നടത്തുന്ന ഹ�ോസ്പൈസുകൾ അധികവും
അതതു പ്രദേശത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ സഹായം
വഴിയാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഹ�ോ
സ്പൈസിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. മുപ്പത�ോ
നാൽപ്പത�ോ ര�ോഗികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ
പ�ോയി ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ക�ൊച്ചിയിലെ ഗൃഹ
സന്ദർശന ടീമുകളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ സാദൃശ്യമു
ണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു വണ്ടിയ�ോടിച്ചാണ് പ�ോകാറ്
എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെയ�ോ മറ്റ്
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയ�ോ സേവനം വേണമെ
ങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷേ ഞാനവരെ
വിരളമായേ കാണാറുള്ളൂ. ആശയവിനിമയം
അധികവും ഇ-മെയിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കുറിപ്പുകളും മു
ഖേനയാണ്.
സമീപപ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം തന്നെ
യാണ് ക�ൊച്ചിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീമുക
ളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. വിവിധ രീതികളിലാണ്
അവർ പിന്തുണ നൽകുന്നത്: തങ്ങളുടെ സമയം, പരി
ചരണം, സ്നേഹം, ഭക്ഷണം, പണം, തുടങ്ങി ആവ

ശ്യമുള്ള സഹായം എന്താണെങ്കിലും അവർ ഉത്സാ
ഹത്തോടെ നൽകുന്നു. അയൽവാസിക്കു വേണ്ടി
യുള്ള അവരുടെ കരുതൽ വളരെ പ്രച�ോദനം നൽ
കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത്
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറെ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു
എന്നതും വ്യക്തമായിരുന്നു. ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
എന്നതിലുപരിയായി, അവർക്ക് ര�ോഗിയും കുടുംബ
വുമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹബന്ധം തന്നെയുണ്ട്.
ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും
ടീമിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ച സമയത്തു ഞാൻ കണ്ട
ഒത്തൊരുമ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചു. മരണം അടു
ത്തെത്തിയവരെ പരിചരിക്കുന്നത് ഏറെ ക്ലേശം
നിറഞ്ഞ ജ�ോലിയാണ്; പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കു ചെയ്യേ
ണ്ടി വരുന്നവർക്ക്. എന്നാൽ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നു
ത�ോന്നിക്കുമാറായിരുന്നു ഈ സാന്ത്വനപരിചരണ
പ്രവർത്തകരുടെ രീതി. യു.കെയിലുള്ള സമൂഹവും
ഇതുപ�ോലെ പങ്കാളിത്തത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വ
ത്തോടും കൂടി തങ്ങളുടെയിടയിലെ ര�ോഗികളെ
കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം
ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ എന്താണ് ചെയ്യേ
ണ്ടത് എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.
ക�ൊച്ചിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സുമാർ ചെ
യ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്കു ത�ോന്നിയ സം
ശയമിതാണ്: സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പരി
ധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ കടമകൾ എന്തെ
ല്ലാം? ഐ.എ.പി.ക�ോൺ ചർച്ചകളിൽ തുടരെ
ത്തുടരെ ഉയർന്നുവന്ന ച�ോദ്യങ്ങളില�ൊന്നും ഇതുത
ന്നെയായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ അധികം
പേരും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ ജീവിതാന്ത്യ ശു
ശ്രൂഷയ്ക്കു തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവസാ
നത്തെ ആറു മാസമ�ോ, ഒരു വർഷമ�ോ ഏറെ ബുദ്ധി
മുട്ടുളവാക്കുന്ന ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
ലഭിക്കുവാനായി നൽകുന്ന പരിചരണം. ആര�ോഗ്യ
പരിപാലനത്തിന് തക്ക സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ
സമഗ്രമായ പരിചരണത്തിലൂടെ സ്വാസ്ഥ്യം നൽകുക,
ആവുന്നത്ര സൗഖ്യം ക�ൊടുക്കുക എന്നിവ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ ക�ൊച്ചിയിൽ
ഞാൻ കണ്ടത്, കത്തീറ്റർ മാറ്റുകയും മുറിവിന്റെ ശു
ശ്രൂഷയും മറ്റു നഴ്സ ിംഗ് ജ�ോലികളും സാന്ത്വന
പരിചരണ സംഘം ചെയ്യുന്നതാണ്. തീരെ തളർന്നു
കിടക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയിൽ
പ�ോയി ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഇത്തരം ശുശ്രൂഷകൾ വീട്ടിൽ
ലഭിക്കുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരം തന്നെ. സമൂഹ
ത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടക്കുന്ന സാന്ത്വന
പരിചരണമാവുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെ ചെയ്യണം. ര�ോഗികൾ
ക്ക് അന്തസ്സും പരിചരണവും സൗഖ്യവും എങ്ങനെ

നൽകാമെന്നു ക�ൊച്ചിയിലെ ഗൃഹസന്ദർശന സംഘ
ങ്ങൾ നമുക്കു കാണിച്ചു തരുന്നു.
റ�ോഡപകടത്തെ തുടർന്ന് വീൽചെയറിലായ കുറച്ചു
ചെറുപ്പക്കാർ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പരി
ധിയിൽ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അത്ഭുതമാ
യിരുന്നു. ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയും, തുടർന്നുള്ള ജീവി
തത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി എന്തു
ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമാ
യിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. ദുർബലരായ, പ്രായം
കൂടിയ ആളുകളായിരുന്നു ടീം കണ്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം.
ടീം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ, മാനസികര�ോഗമു
ള്ളവരെയും പരിചരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കു
ന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകുന്ന
തിനേക്കാൾ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഗൃഹസന്ദർശന ടീമിന്റെ
സേവനമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമമെന്നും ഞാൻ മനസ്സി
ലാക്കി.
വീടുകളിൽ വച്ചുതന്നെ നഴ്സു
 മാർ വിദഗ്ദ്ധമായി, സു
രക്ഷിതമായി വ്രണപരിചരണവും ഞരമ്പിലേക്ക് ഗ്ലൂ
ക്കോസ് കടത്തി വിടുന്നതും, അങ്ങനെ പലതും ചെ
യ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ആശുപ
ത്രിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ പലരു
ടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അല്ലെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യ
സ്ഥിതി അതനുവദിക്കാത്തതു ക�ൊണ്ട് വീടുകളിൽ
ചെന്നു ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദം
തന്നെ.
സമഗ്രമായ പരിചരണമാണ് ക�ൊച്ചിയിലെ ടീമുകൾ
നൽകുന്നത്. ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടൽ
ക�ൊണ്ട് ര�ോഗിക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കുന്നു; അത�ോ
ട�ൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക്
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു
ക�ൊടുക്കുന്നു. ആത്മീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവർ
പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സി
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ലായി. എങ്കിലും, ഭാഷ കൈവശമില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട്
ശരിക്ക് ഗ്രഹിക്കാനെനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. സാമ്പ
ത്തിക സഹായവും വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹാ
യത്തോടെ നൽകി വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാ
യമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലെ വെ
ള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പ�ോയിരുന്നു; നാട്ടുകാർ
ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പുതുക്കിപ്പണിതു നൽകിയ
വീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു.
യു.കെയും ക�ൊച്ചിയും തമ്മിൽ സംസ്കാരത്തി
ന്റെയും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെയും മറ്റും നിരവധി വ്യ
ത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വച്ചുക�ൊണ്ടു തന്നെ,
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർ
ക്കുന്നു:
ര�ോഗിക്ക് മരുന്നു കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ,
ഞങ്ങൾ ഇൻജക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മരണ
ത്തോടടുത്ത ര�ോഗിയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർ
ത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ
ഞരമ്പിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നൽകാറുള്ളൂ. കൂടാതെ, അങ്ങ
നെയുള്ളവരുടെ ബി.പിയും പനിയും മറ്റും ന�ോക്കി
അവരെ ശല്യം ചെയ്യാതെ, അവർക്ക് ശാന്തമായ
അന്തരീക്ഷം നല്കാൻ ശ്രമിക്കും.
എനിക്ക് ഭാഷ തീരെ വശമില്ലെങ്കിലും, ര�ോഗികള�ോട്
എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെയും കരുതല�ോടെയു
മാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നു മനസ്സിലായി. ആശയ
വിനിമയം ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ,
ര�ോഗിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മാനസികമായ പിന്തുണ
നൽകാനും, മരണത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സഹായി
ക്കാനും പരിചരണ സംഘത്തിനു കഴിയും.
സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത്രയധികം
ഫലപ്രദമായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കേരളത്തിൽ
വളർന്നതെങ്ങനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ

താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രബലമായ കമ്മ്യൂണി
സത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ�ോ, തുറന്ന മന�ോഭാവമുള്ള
മത സംഘടനകളാണ�ോ, കേരളത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ
പാരമ്പര്യമാണ�ോ, സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത
യാണ�ോ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധരുടെ പ്രയ
ത്നങ്ങളാണ�ോ; ഒരുപക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാ
യിരിക്കാം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് കേരള
ത്തിന്റെ ഈ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം.
ക�ൊച്ചിയിലെ ഗൃഹസന്ദർശന ടീമുകൾ മാതൃകാപ
രമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് എന്നതിൽ
സംശയമില്ല. ര�ോഗികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും
ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ
ക്കു സാധിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മ�ോഡൽ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കും വിജ്ഞാനപ്രദമായ
ഒരനുഭവമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രീതികളിൽ മാറ്റ
ങ്ങൾ വരുത്താന�ോ ഭേദഗതി വരുത്താന�ോ കഴിയുമ�ോ
എന്നു ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തി
ന്റെ പങ്കാളിത്തം എത്ര പ്രധാനമാണ് എന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കി; അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ല�ോകത്തെല്ലാ
യിടത്തും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്ര നന്നാ
യേനേ!
എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കാൻ അവസരം നൽ
കിയതിനും, മികച്ച ഒരു ക�ോൺഫറൻസ് കാഴ്ചവച്ച
തിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
(ഈ ലേഖനം സഹയാത്രയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചതി
നും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ
തിനും ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേന�ോന് നന്ദി. ഫ�ോട്ടോ:
മുജീബ് കുട്ടമശ്ശേരി. വിവർത്തനം: ജീന ആർ.
പാപ്പാടി)

.
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കേരളം പ്രളയത്തിനു
ശേഷം...
വൈഷ്ണവി വി. കെ

ഒ

രു പ്രളയവും നാം നേരില് കണ്ടു. അതിന്റെ
അതിജീവനമാണ് ഇപ്പോള് കണ്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്. ആർത്തിരമ്പി എത്തിയ വെള്ളപ്പൊക്ക
ത്തിൽ നിരവധി സഹ�ോദരങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വ
ത്തിനും നാശമുണ്ടായി. എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ
അവരുടെ അവസ്ഥ, എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനു
ണ്ടാവുക? കുട്ടികൾ മുതൽ വയ�ോജനങ്ങൾ വരെ
യുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും, പ്രളയകാലത്ത്
അവർക്കു വേണ്ടി വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്തിയ
പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയാവുകയായിരുന്നു 'മിത്ര'
ക�ോൺഫറൻസിൽ. മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി തി
രുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹ�ോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
ക�ോൺഫറൻസ് ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാ
യിരുന്നു.
കേരള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അത�ോറിറ്റിയും
(കെ.എസ്.ഡി.എം.എ) 'കെയർ ഇന്ത്യ' എന്ന സം
ഘടനയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന
സെമിനാറിൽ കെ.എസ്.ഡി.എം.എയുടെ സെക്ര
ട്ടറി ഡ�ോ.ശേഖർ എൽ. കുര്യാക്കോസ് അദ്ധ്യക്ഷനാ
യിരുന്നു. ഷീബ ജ�ോർജ് ഐ.എ.എസ് ചടങ്ങ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെയർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരവാഹി
ശ്യാമള അശ�ോക്, ഡ�ോ. എം.ആർ.രാജഗ�ോപാൽ
എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പല വിഭാഗ
ങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരുന്നു. വയ�ോജനങ്ങൾ, ഭിന്നശേ
ഷിക്കാർ, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എന്നീ വിഭാഗങ്ങളി
ലായി എട്ടോളം വിഷയാവതരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രളയ കാലത്ത് എന്നല്ല, ഏത�ൊരു ദുരന്താവസ്ഥയിലും
ശാരീരിക ശേഷിക്കുറവുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന
വിഷമങ്ങൾ, നിസ്സഹായാവസ്ഥ എന്നിവയെപ്പറ്റി ജ�ോ
ജ�ോൺ ജ�ോർജും (സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ യു.എൻ.ഡി.പി - കെ.എസ്.ഡി.എം.എ.), സബിത്
ഒമറും (തണൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ) ചേർന്ന് വി
ശദീകരിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപ്പിലാക്കി
യതും, പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പ
റ്റിയും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
വയ�ോജനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സം

ഘടനയായ ഹെൽപ്പ് ഏജ് ഇന്ത്യയുടെ മേധാവി
ബിജു മാത്യു വയ�ോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകമ�ൊരു
വിഭാഗം ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക�ൊ
ണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവി
ൽ ഭിന്നശേഷിക്കാര് എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെയാ
ണ് വയ�ോജനങ്ങളെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെ
ന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയ�ോജനങ്ങൾക്കായുള്ള
ഗ്രാമസഭ എന്ന ആശയവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
ദുരന്തനിവാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം ആലപ്പുഴയിൽ നടത്തി
വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രൊജക്റ്റ്
ഓഫീസറായ എനിക്ക് പറയുവാൻ അവസരം ലഭി
ച്ചത്. വാതിലില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പ്രളയത്തിനു ശേഷവും
അന്തിയുറങ്ങിയ കണ്ണു കാണാനാവാത്ത അമ്മയും,
വാർദ്ധക്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷകരാകേണ്ടിവന്ന ആളുക
ളുടെ ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഞാൻ
പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ
ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുതലും ശ്രദ്ധയും
ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും മറ്റും
ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു.
പ്രഭാത സെഷനിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും വയ�ോ
ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങളും, ഒരു ദുരന്തം സംഭവി
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ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ദാരുണ
മായിരിക്കുമെന്നും ഡ�ോക്ടർ രാജഗ�ോപാൽ സൂചിപ്പി
ച്ചു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽതന്നെ സർക്കാർ സംവി
ധാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദു
രന്തങ്ങളിലെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ക�ൊടുക്കുവാ
നുള്ള സംവിധാനവും, നയവുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെ
ന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും' എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാന
മാക്കിയായിരുന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചകൾ. ഏലി
യാമ്മ വിജയൻ (സെക്രട്ടറി, സഖി) അദ്ധ്യക്ഷയായി
രുന്ന യ�ോഗത്തിൽ ഡ�ോ. കവിത (യൂണിസെഫ് നിംഹാൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ) പ്രളയ
ത്തിൽ അകപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും മാന
സികാര�ോഗ്യത്തെപ്പറ്റിയും, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും വിശദീകരിച്ചു. സ�ോണിക്കുട്ടി
ജ�ോർജ് (യൂണിസെഫ്) പ്രളയ സമയത്ത് താൻ നട
ത്തിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, കുട്ടിക
ളിലും, സ്ത്രീകളിലും മാനസികമായും, ശാരീരികമായും
പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തെപ്പറ്റിയും വിശദീക
രിച്ചു.
ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പ�ൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന
രീതിയും, സമൂഹത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയും
ആനി ജ�ോർജ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതെല്ലാംതന്നെ ഒരു
ദുരിതം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആര�ോഗ്യത്തെ
സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടു. കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളെയും പദ്ധ
തികളെയുംപറ്റിയായിരുന്നു ശ്രീദേവി ബാലകൃഷ്ണൻ
സംസാരിച്ചത്.
എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ സെമിനാർ 'ഇൻ
ക്ലൂസീവ്' ആയത്? എറണാകുളത്തു നിന്നെത്തിയ,
വീൽചെയറിലായ ഡ�ൊമിനിക് ചേട്ടനും, ഇടു
ക്കിയിൽ നിന്നെത്തിയ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള
മണിയമ്മച്ചേച്ചിയും, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നു വന്ന
പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെബിയും, അന്നമ്മടീച്ചറും
എല്ലാംതന്നെ ആയിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസത്തെ സെമിനാ
റിന്റെ ആകർഷണവും, അഭിമാനവും. എല്ലാവരും
പ്രളയ ദുരന്തം നേരിട്ടനുഭവിച്ചവരാണ്.
സ്വന്തം ഭാവനയിലുണ്ടായ നൂറ�ോളം കഥകളും കവി
തകളും ആർത്തിരമ്പി വന്ന പ്രളയം ക�ൊണ്ടുപ�ോയ
പ്പോൾ, ഒരു പുസ്തകമെന്ന സ്വപ്ന
 ം നഷ്ടമായതിന്റെ
വേദന ഡ�ൊമിനിക് ചേട്ടന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാ
യിരുന്നു. അംഗൻവാടിയിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്
ദേശീയപതാക ഉയർത്താനും, മധുരം വിളമ്പാനുമുള്ള
കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വീട്ടിൽ എത്തിയ കാര്യം പറ
ഞ്ഞപ്പോൾ അന്നമ്മ ടീച്ചറുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. പക്ഷെ
പങ്കെടുത്ത ഓര�ോരുത്തരും ഇനിയും മുന്നേറാനുള്ള
ഊർജ്ജം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഏവരിലും പ്രത്യാശയുള
വാക്കി.
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എഴുതിയ കഥകളെക്കാൾ മന�ോഹരമായ ഏറെ സൃ
ഷ്ടികൾ ഇനിയും ഡ�ൊമിനിക് ചേട്ടന് എഴുതാൻ കഴി
യട്ടെ! പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനുള്ള വേദി നമുക്കൊരു
ക്കി ക�ൊടുക്കാം. പുതിയ തലമുറയ്ക്കും പ്രളയം ഒരു പാ
ഠമായിരുന്നു. ഒത്തൊരുമിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാനു
മുള്ള പാഠം. എങ്കിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും, വയ�ോ
ജനങ്ങൾക്കും ഇനിയും ഒരു ദുരന്തത്തെ, ആര�ോഗ്യ
മുള്ള ഒരു മനുഷ്യശരീരം ചെറുത്തു നില്ക്കും പ�ോലെ
ചെറുത്തു നിൽക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ റിലീഫ് ക്യാമ്പു
കളിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യ പ�ോലുള്ള നിരവധി പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സംഘടനകൾ ഒത്തു ചേരുകയും, ഭാവിയിൽ
വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ നമുക്ക്
എങ്ങിനെ സജ്ജരാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച
ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മൾ തയ്യാറായി ഇരിക്കേണ്ട
കാലഘട്ടമാണിത്, ചെറുത്തു നിൽക്കാനും ഊർജ്ജം
പകരാനും. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരമ്മ വെറും എട്ട്
വയസ്സുള്ള തന്റെ മകൻ, പ�ൊള്ളലേറ്റാൽ 'അമ്മേ
നമ്മൾ ആദ്യം തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളണം' എന്ന്
ടിവിയിലെ കാർട്ടൂണിൽ നിന്ന് കണ്ടു പഠിച്ച് പറഞ്ഞു
ക�ൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ക�ോളേജ് പ്രൊഫസ്സർ കൂടി
ആയ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറ എത്രമാത്രം,
ഇത്തരത്തിൽ, ഒരു പ്രളയത്തിനു ശേഷം കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു.
ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന വിമാനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട്
അടുക്കളയിൽ ഓടിയെത്തി 'അമ്മേ വെള്ളം വരുവാ'
എന്ന് പറയുന്ന കുരുന്നു കേരളം പ്രളയത്തിന്റെ
ഭീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല.
വീൽചെയറിലായതുക�ൊണ്ട് മക്കള�ോടും ഭാര്യയ�ോടും
ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന ജീവിത
ങ്ങളും പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതെല്ലാം
ചർച്ചയായി 'മിത്ര'യുടെ സെമിനാറിൽ.
ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള പരിശീലനവും അറിവുമാണ്
നമുക്കാവശ്യം. സഹായമെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ
സംവിധാനം കൂടിയുണ്ടായാൽ അപകടത്തിന്റെ
വ്യാപ്തി കുറയും. സാന്ത്വന ചികിത്സയും, അവബ�ോ
ധവും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ
ഒരു തലമുറ തന്നെയാണ് ഏതു ദുരന്തത്തിലും സഹാ
യമെത്തിക്കാൻ സ്വയം തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുക. ഇനി
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ, നിയമനിർ
മ്മാണ സാധ്യതകൾ, പ്രാദേശിക പരിശീലന സാ
ധ്യതകൾ, ഇവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് നിരൂപണമായി
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ അറിയിച്ചും ആണ്
'മിത്ര - ഇൻക്ലൂസീവ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോൺഫറൻസ്' അവസാനിച്ചത്.
പ്രത്യാശയ�ോടെ ദുരന്തമനുഭവിക്കുന്ന സഹ�ോദരങ്ങൾ
ക്കൊപ്പം സാന്ത്വന ചികിത്സയിലൂടെ ഞങ്ങൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയും

.

അവറാച്ചന്റെ ജീവന്മരണ
യുദ്ധം - വൈദ്യശാസ്ത്രം
ത�ോറ്റതെങ്ങനെ ?
ഡ�ോ. ജിമ്മി മാത്യു

എ

ൺപത്താറ് വയസ്സായല്ലോ അവറാച്ചന്. ഒരേ
ഒരു മ�ോൻ - ജ�ോയ്മ�ോൻ - അമേരിക്കാവിലെ
ഒക്കല�ോഹ�ോമ�ോയിൽ ഇഞ്ചിനീരാ. രാമൻകുട്ടി ഡ�ോ
ക്ടർക്ക് അവറാച്ചനെ പത്തു മുപ്പതു ക�ൊല്ലമായി
അറിയാം. അയൽക്കാരാണ്, രണ്ടു പേരുടെയും ഭാര്യ
മാരും മരിച്ചു. അപ്പൊ നാച്ചുറലായി സുഹൃത്തുക്കളാവു
മല്ലോ. അവറാച്ചന്റെ ഡ�ോക്ടറുമാണ് രാമൻകുട്ടി.
''ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവരുത്. മരിക്കാൻ ഞാൻ
റെഡിയായിക്കഴിഞ്ഞു, രാമാ. ജ�ോയ്മ�ോൻ വല്ല
പ്പോഴും വന്നു ന�ോക്കുവായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു എമ
ണ്ടൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു
കഴിഞ്ഞു.''
രാമൻകുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഈ വയസ്സിൽ ഇൻഷു
റൻസെടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിന്റെ മുക്കാലും
ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്നു അവറാച്ചൻ. കുഴപ്പമില്ല.
എന്തായാലും എന്താ. ജ�ോയ്മ�ോന് ഇതിന്റെ ഒന്നും
ആവശ്യമില്ല.
''ഏയ് മരിക്കാന�ോ - താൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പം അല്ലെ''
- എന്നൊന്നും രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞില്ല. മനുഷ്യരായാല്
ചാവും എന്ന് ഉത്തമ ബ�ോധ്യം ഉള്ള ഒരു ഡ�ോക്ടറാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹം.
''എന്നെ ആശുപത്രീൽ നിവർത്തിയ�ൊണ്ടേൽ
ക�ൊണ്ട് പ�ോവരുത്. ട്യൂബ് ഒന്നും ഇടരുത്. ഇൻജെ
ക്ഷൻ പ�ോലും വല്ല വേദനക്കോ, ഒറങ്ങാന�ോ ഒക്കെ
മതി. മരിക്കാറാകുമ്പോ നീ അവനെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞു
മക്കളേം ക�ൊണ്ട് ഒന്ന് വരാൻ പറയണം. പറ്റുവെങ്കി
കാണാല്ലോ.''
അവറാച്ചൻ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായാണ് അത് പറ
ഞ്ഞത്. വല്യ വികാരമ�ൊന്നും ക�ൊള്ളേണ്ട കാര്യം
അവറാച്ചനു ത�ോന്നിയില്ല. എന്തൊന്നിന്? ജീവിതം
ഒരു മാതിരി ജീവിച്ചു തീർത്തു. ഭാര്യ പ�ോയി. മ�ോൻ
വല്യ ആളായി. ആയ കാലത്ത് കൃഷീം കച്ചോട�ോം
ഒക്കെ ചെയ്തു. കല്യാണത്തിന് മുൻപ് രണ്ടു പേരെ
പ്രേമിച്ചു. അവര�ോട് പറഞ്ഞപ്പോ പ�ോയി പണി
ന�ോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പണി ന�ോക്കിയത് കാരണം

കാശ് ഉണ്ടായി. നല്ല ഒരു
പെണ്ണിനെ കെട്ടുവേം
ചെയ്തു.
ക ല ്യാ ണ ം ക ഴ ി ഞ്ഞും
പത്തിരുപതുപേര�ോട്
പ്രേമം ത�ോന്നി. ആര�ോ
ടും പറഞ്ഞില്ല. അവരാരും
അതറിഞ്ഞുമില്ല. ഭാര്യയും
അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ
അല്ലെ വേണ്ടത്?
പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും വീ
ശി, ചിലപ്പോൾ ചീട്ടു കളിച്ചു. അങ്ങനേം വേണ്ടേ?
എന്തേ; ക�ൊഴപ്പണ്ടൊ?
നിങ്ങക്ക് ക�ൊഴപ്പണ്ടെങ്കിലും അവറാച്ചനെന്ത് ? ഒരു
ചുക്കുമില്ല.
''നീ ഇത് ഉറപ്പാക്കണം. എന്റെ ബ�ോധം പ�ോയാൽ
ആവശ്യമില്ലാതെ ചികില്സിക്കരുത്'' അവറാച്ചൻ
ആത്മമിത്രത്തോട് കൽപ്പിച്ചു.
രാമൻകുട്ടി തലയാട്ടി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറുപത്ത
ഞ്ചു വയസ്സിൽ തിമിര ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന്
പറഞ്ഞിട്ട്, ജ�ോയ്മ�ോൻ വന്നിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്
അഞ്ചു വർഷംകൂടി കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണാതെ തപ്പീം
തടഞ്ഞും നടന്നു, അവറാച്ചൻ. പത്തെഴുപതു വയസാ
യപ്പോ മുട്ടുവേദന കാരണം നടക്കാൻ പറ്റാതെ, മുട്ട്
മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് വന്നപ്പോ അതും നടന്നില്ല.
അന്ന് നല്ല ആര�ോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവറാച്ചന്.
ഇപ്പൊ തീരെ വയ്യ. ഹാർട്ട് പണിമുടക്കിലാണ്. ഒരു
അടി കിതയ്ക്കാതെ നടക്കാൻ വയ്യ. ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത്
മാറ്റി വക്കാൻ?
ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യോം, ''മരിക്കാൻ റെഡി ആ
യി മ�ോനേ''ന്നും ഒക്കെ ഫ�ോണിലൂടെ കേട്ടപ്പോൾ
പെട്ടന്ന് കുറ്റബ�ോധം ത�ോന്നി, ജ�ോയ്മ�ോന്. ജ�ോ
യ്മ�ോനാണെങ്കിൽ വയസ്സ് അൻപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു.
പിള്ളേര�ൊക്കെ വലുതായി ഫ്രീ ആയി ഇരിക്ക
യാണ്. മേരിക്കുട്ടി ആണെങ്കി മനസ്സമാധാനമായി
ഒരു മൂന്നു സ്ക�ോച്ച് വിടാൻ പ�ോലും സമ്മതിക്കു
ന്നില്ല.
sabv 2019 klbm{X 13

പെട്ടെന്ന്, അപ്പനെ ന�ോക്കണം, അപ്പനെ ന�ോക്ക
ണം, എന്ന അനതിസാധാരണമായ ഒരു വാഞ്ജ,
അല്ലെങ്കിൽ തടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുൾവിളി, ഡാം
കെട്ടിയാൽ നിൽക്കാത്ത പ്രളയജലം പ�ോലെ, ഇൻ
ഡ�ോനേഷ്യയിലെ ക�ൊടുങ്കാറ്റ് പ�ോലെ, മനതാരിൽ
നിറഞ്ഞു.
ഉടനെ പറന്നെത്തി. അപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.
''എന്റമ്മോ - എന്നാ കെതപ്പാന്നേ? ഇതെന്നാ പറ്റി?
ഈ രാമൻ കുട്ടിച്ചേട്ടനെക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യോവില്ല!''
''ഓ, അത് ക�ൊറേ നാളായി ഇങ്ങനാ. നീ വന്നല്ലോ.
അതുമതി.'' അവറാച്ചൻ പറഞ്ഞു.
വൈകുന്നേരം എല്ലാരും ഒത്തു കൂടിയപ്പോ ഇച്ചിരെ
വീശി അവറാച്ചൻ. ബാത്ത് റൂമിൽ പ�ോയപ്പോ ഒരു
ചെറിയ തലകറക്കംപ�ോലെ. പതുക്കെ നിലത്തേക്ക്
അങ്ങ് കിടന്നത് ക�ൊണ്ട് വീണില്ല.
''അയ്യോ എന്നാ പറ്റി? ആംബുലൻസ് വിളിയെടാ.''
ജ�ോയ്മ�ോൻ വീട് ന�ോക്കുന്ന സുരേഷിനെ ന�ോക്കി
അലറി.
''ഒന്നും വേണ്ട'' എന്ന് ആവും പ�ോലെ പറഞ്ഞിട്ടും
ജ�ോയ്മ�ോൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും
മുന്തിയ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ടു
വെന്റിലേറ്റർ ഉള്ള ആംബുലൻസ് ചീറി പാഞ്ഞു വന്നു.
അതെന്തിനാ രണ്ടു വെന്റിലേറ്റർ?
ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പിനി.
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''എന്താടാ പുല്ലേ നിലവിളി ശബ്ദം ഇടാത്തെ? കാശ്
അല്യോ അങ്ങോട്ട് തരുന്നേ?'' ജ�ോയ്മ�ോൻ കയർ
ത്തു.
''മേവ�ോ, മേവ�ോ, മേവ�ോ...' ആംബുലൻസ് അതിദ
യനീയമായി, അത്യുച്ചത്തിൽ ഓലിയിട്ടു. ജ�ോയ്മ�ോൻ
സംതൃപ്തിയ�ോടെ ചാരി കിടന്നു. ഇത് കേട്ടത�ോടെ
അവറാച്ചന്റെ ഉള്ള ബ�ോധം പ�ോയി. പേടിച്ചു കണ്ണട
ച്ച് കിടന്നു. ഉടൻ രണ്ടു സുന്ദരി നഴ്സുമാർ നെഞ്ചത്ത്
ശക്തിയായി ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി. അവറാച്ചൻ കണ്ണ്
തുറന്നു, 'അയ്യോ' എന്ന് കരഞ്ഞു. നഴ്സുമാർ ജാള്യത
യ�ോടെ നിർത്തി.
ആശുപത്രീൽ ചെന്ന ഉടനെ ഡ�ോക്ടർ വന്നു. പരി
ശ�ോധിച്ചു. ''ക�ൊഴപ്പം ഒന്നൂല്ല എന്ന് ത�ോന്നുന്നു, ഒന്ന്
ന�ോക്കീട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വിടാം'' എന്ന്
പറയാൻ ഡ�ോക്ടർ മുഖം ഉയർത്തി.
''ഡ�ോക്ടർ, കാശ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പനെ
ന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ, അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ഒരു
റിസ്കും എടുക്കരുത്. ഭയങ്കര കിതപ്പ് കണ്ടില്ലേ.''
ജ�ോയ്മ�ോൻ പറഞ്ഞു.
ജ�ോയ്മ�ോന് അപ്പന�ോട് ശരിക്കും സ്നേഹമുണ്ടായി
രുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പന�ോട്
ച�ോദിക്കാൻ ജ�ോയ്മ�ോന് ത�ോന്നിയില്ല. വീട്ടിൽ
തിരിച്ചു പ�ോണം. മേശപ്പുറത്തു ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ
സ്ക�ോച്ച് തീർക്കണം. താറാവിന്റെ കാല് കടിച്ചു

വച്ചത്, തിരികെ എടുത്ത് അണ്ണാക്കിൽ തിരുകണം,
മ�ോന�ോട് സംസാരിക്കണം.
''ക�ൊച്ചു മക്കൾ ജ�ോണിനെയും സാറയെയും നീ
എന്നാടാ ക�ൊണ്ട് വരുന്നത്?' -ഇത�ൊക്കെ ആണ്
അവറാച്ചന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? അപ്പനെ പത്രാസിൽ
ന�ോക്കണ്ടേ കാരക്കുടിയിൽ ജ�ോയി വർഗീസ് എന്ന
ജ�ോയിച്ചൻ? - ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ജ�ോ
യ്മ�ോന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ എന്ന് കൂട്ടിക്കോ.
''എന്നാൽ ഐ.സി.യുവിൽ കേറ്റാം, അല്ലെ? ഒരു
ചെക്കപ് ആയിക്കോട്ടെ,'' ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു.
''എന്താ സംശയം? പെട്ടന്ന് വേണട്ടോ.'' ജ�ോയ്മ�ോൻ
പറഞ്ഞു.
അവറാച്ചനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഐ.സി.യുവിൽ കേറ്റി.
കൈയിൽ കാനുലാ കേറ്റി. ഒരു പത്തുനൂറ് മില്ലി
രക്തം എടുത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നെഞ്ചിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇലക്രോഡ് ഒട്ടിച്ച് ഒരു
നാലഞ്ച് ടി വി സ്ക്രീനില�ോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. പീ...
പീ... പീ... എന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പ് മുഴങ്ങി.
രക്തത്തിൽ സ�ോഡിയം, പ�ൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം,
ബെറീലിയം, യുറേനിയം ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പത്തി
രുപതിനായിരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ, അതാ
കാൽസ്യം ലേശം കുറവ്. സ�ോഡിയം അത്ര പ�ോരാ.
ഇത് ഡ�ോക്ടർ ആദ്യം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ
ജ�ോയ്മ�ോൻ അത് കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ
ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങി.
ഡ�ോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ വന്നു.
''എന്നെ രക്ഷിക്കൂ രാമൻ കുട്ടീ-'' അവറാച്ചൻ കരഞ്ഞു.
രാമൻ കുട്ടി പുറത്ത് വന്ന് ജ�ോയ്മ�ോന�ോട് പറഞ്ഞു:
''നമുക്ക് വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയാല�ോ. അപ്പന്റെ
ആഗ്രഹം അതാ.''
''ഒന്ന് പ�ോ ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട്. അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം
ആരേലും ഇവിടെ ച�ോയ്ച്ചോ? അപ്പനെ ചികിത്സി
ക്കണ്ടേ? താൻ..... സ�ോറി , ചേട്ടൻ സ്ഥലം വിടാൻ
ന�ോക്ക്.'' ജ�ോയ്മ�ോൻ സ്വരം കടുപ്പിച്ചപ്പോ ഡ�ോക്ടർ
രാമൻ കുട്ടി മിണ്ടാണ്ട് അവിടന്ന് പ�ോയി, വീട്ടിൽ
ചെന്ന് കൂർക്ക പറിച്ച്, സ�ോറി , കൂർക്കം വലിച്ച്
ഉറങ്ങി.
രാത്രി ഈ ഐ.സി.യുവിൽ ഒരു രസ�ോമില്ല.
നഴ്സുമാർ ഓടി, ആളുകൾ ഞരങ്ങി. ഇടക്കിടക്ക് ഒരു
ആർത്തനാദം. വലത്തോട്ട് ന�ോക്കിയാൽ ഒരാൾ
ശ്വസന യന്ത്രത്തിൽ കിടന്ന് കണ്ണൊക്കെ തള്ളി
അവറാച്ചനെ സദാ തുറിച്ചു ന�ോക്കി. പീ...പീ...പീ...
ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാം പല കട്ടിലുകളിൽ നിന്നും പല
പ�ോലെ വന്ന് ഒരു ഭീകര നാരകീയ താളമായി ചെ
വികളിൽ വന്നലച്ചു.
രാവിലെ ആയപ്പോൾ അവറാച്ചന്റെ കിളി പ�ോയി.
''ബാക്കി സ്ക�ോച്ച്, താറാവും കാൽ, എവിടെടാ?
ബാക്കി സ്ക�ോച്ച് എടുത്ത് താടാ പട്ടീ'' അവറാച്ചൻ

ഡ�ോക്ടറ�ോടും, സിസ്റ്റർമാര�ോടും, കട്ടിലിനടുത്തുള്ള
വെന്റിലേറ്ററിന�ോടും, അണുവിമുക്ത കെമിക്കലുകൾ
തിന്നു ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച, അവിടത്തെ സ്ഥിരം
അന്തേവാസിയുമായ, അവറാച്ചന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഓടി
നടന്ന ഒരു പാറ്റയ�ോടും കയർത്തു.
''ദൈവമേ - ബ�ോധമില്ല!''
അപ്പോഴേക്കും അഞ്ചെട്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾപ�ോലും
അവറാച്ചനെ കാണാൻ വരാത്ത പത്തമ്പത് ബന്ധു
ക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.
''സി.ടി. സ്കാൻ ചെയ്യണം. എം.ആർ.ഐ സ്കാനും
ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും.''
കവലയിൽ ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോംപ്ലക്സ് ഉള്ള അവറാ
ച്ചന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മ�ോൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഒന്നും വേണ്ട, വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി ന�ോക്കാം എന്ന്
ഡ�ോക്ടർ!
''എന്നാ തെണ്ടിത്തരവാ ഇയാളീ പറയുന്നേ- വേറെ
ആശുപത്രീൽ ക�ൊണ്ട് പ�ോവാം.'' എല്ലാരും ചേർന്ന്
വിധിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ജ�ോയ്മ�ോന്റേം കൈവിട്ട് പ�ോ
യിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
''മേ...വൂ, മേ...വൂ ' - ആംബുലൻസ് അടുത്ത പഞ്ചന
ക്ഷത്ര ആശുപത്രീലേക്ക് കുതിച്ചു. സിടി, എംആർഐ,
ആൻജിയ�ോഗ്രാം, പീഡ�ോ പ�ോഡിയ�ോഗ്രാം,
ഗാലിയം സിന്റി സ്കാൻ... സ്കാന�ോടു സ്കാന്...
ഒന്നിനും പഞ്ഞമില്ല!
ടാണ്ടടാ - അതാ - സ്കാനുകളിൽ തെളിഞ്ഞു
കാണുന്നു. തൈറ�ോയ്ഡിൽ പാപ്പിലറി കാര്സി
ന�ോമ എന്ന കാൻസർ. പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിലും
കാൻസർ ഉണ്ട്!
'റ�ോബ�ോട്ടിക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറി ആണ് ബെസ്റ്റ്.
അതെ സമയത്ത് റ�ോബ�ോട്ടിക് തൈറ�ോയ്ഡിക്ട
മിയും ചെയ്യാല്ലോ.' പുതിയ ഒരു ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു.
''അവറാച്ചന്റെ പണ്ടത്തെ വലിയ ഒരാഗ്രഹം ആയി
രുന്നു മുട്ട് മാറ്റി വക്കണം എന്നത്.'' ഒരു അനന്തിരവൻ
ഓർമിപ്പിച്ചു.
''ഓ - അതിനെന്താ. നമ്മുടെ ഓർത്തോ ഡ�ോക്ടർ
അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ആൾ
ആണ്.''
അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞു. മൂക്കി
ലൂടെ ട്യൂബ് ഇട്ട് ഭക്ഷണം. ട്യൂബിലൂടെ മൂത്രം എടുക്കു
ന്നു. വെന്റിലേറ്ററിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു. അവറാ
ച്ചന് ബ�ോധം വന്നപ്പോൾ മിണ്ടാൻ വയ്യ. ആരും സം
സാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരാളും മുഖത്ത് ഒന്ന്
ന�ോക്കുന്ന പ�ോലും ഇല്ല.
പെട്ടന്ന്, ഭാര്യ അന്നാമ്മയുടെ ഒരു ഫ�ോട്ടോ
കാണണം എന്നും, പേരക്കുട്ടികളെ ഒന്ന് ന�ോക്കണം
എന്നും, ഒരു അറുപത് എംഎൽ സ്ക�ോച് സിപ്പ്
ചെയ്യണം എന്നും, ഒരു കുഞ്ഞു തുണ്ട്, ഒരേ ഒരു തുണ്ട്,
പ�ോർക്കുംകഷ്ണം ചവച്ച് ഇറക്കണം എന്നും അവറാ
ച്ചന് അദമ്യമായ ഒരു ആഗ്രഹം ത�ോന്നി . അവറാ
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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.
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ച്ചൻ അവശേഷിച്ച ശക്തി മ�ൊത്തം എടുത്ത്, കയ്യും
കാലും ഇട്ടടിച്ചു.
''ദേ - പേഷ്യന്റ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്.''
ഉടൻ ഡ�ോക്ടർ, പേശികളെ തളർത്തുന്ന വിക്കറ�ോ
ണിയം എന്ന മരുന്ന് എടുത്തു ചാമ്പി. അത�ോടെ അവ
റാച്ചന്റെ അനക്കം നിന്നു.
പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നു മാസം അവറാച്ചൻ ആശുപ
ത്രീൽ കിടന്നു കേട്ടോ. രക്തത്തിൽ പഴുപ്പ് കേറി.
അതിനു ആന്റി ബയ�ോട്ടിക്സ് ക�ൊടുത്തു. കുപ്പിക്ക്
പതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ ഒള്ളത് കേറ്റിയിട്ടും വല്യ
കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ കഴുത്തു തുളച്ച് ട്രക്കി
യ�ോസ്റ്റമി ചെയ്തു . കിടന്നുണ്ടായ പുണ്ണ് അടയ്ക്കാനുള്ള
ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു.
അപ്പോഴേക്കും ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു,
ജ�ോയ്മ�ോന് കൈയിൽ നിന്നും കാശ് എടുക്കേണ്ടി
വന്നു തുടങ്ങി. അതു പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. മനു
ഷ്യന് അസുഖം ആയാൽ ചികിത്സിച്ചല്ലേ പറ്റൂ.
അവസാന നിമിഷം വരെ അവറാച്ചന്റെ ജീവനു
വേണ്ടി വൈദ്യശാസ്ത്രം ഘ�ോര ഘ�ോരം യുദ്ധം ചെയ്തു.
അവറാച്ചന്റെ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിന്നു.
ഡിം. അതിനു മതിയായി.
''ക�ോഡ് ബ്ലൂ, ക�ോഡ് ബ്ലൂ'' സിസ്റ്റർമാർ അലറി.
നാലഞ്ച് വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ക�ോഡ് ബ്ലൂ ടീം പാ
ഞ്ഞെത്തി. ഒരാൾ നെഞ്ചിൽ കേറി നിന്ന് അമർ
ത്താൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുത്ത്, ചാംപ്, ഇൻജെക്ഷൻ
അടി, പിടി...
കുറെ വാരിയെല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു. അതിനെന്താ- യുദ്ധം
അല്ലെ? ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും
വലിയ ശത്രു ആണല്ലോ മരണം. മരണത്തെ ത�ോൽ
പ്പിക്കാൻ ഡ�ോക്ടർമാർ മരിക്കും വരെ പ�ോരാടും.
ആശുപത്രികളും, ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അതിനാണല്ലോ.
സായുധ വിപ്ലവം ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് പുത്തരിയല്ല.
ഒരാളും മരിക്കാത്ത, മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരി
ക്കാത്ത, അതിന്റെ സാധ്യതയെപറ്റിപ്പോലും സംസാ
രിക്കാത്ത, ഒരു മരണരഹിത കിനാശ്ശേരി ആണ്
ഞങ്ങൾ ഡ�ോക്ടർമാർ കാണുന്ന സ്വപ്നം. ര�ോഗികളും,
നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. എല്ലാവർക്കും
വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ഡ�ോക്ടർമാർ ക�ൊടുക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു - അത്രേ ഉള്ളു.
അവറാച്ചന്റെ മരിച്ചടക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജ�ോയ്മ�ോൻ ഉറ
ങ്ങാൻ കിടന്നു. പുള്ളിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി
ത�ോന്നി. ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം
ചെയ്യാൻ സാധിച്ചല്ലോ. എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അതുത
ന്നെ പറഞ്ഞു. എല്ലാരും ജ�ോയ്മ�ോന്റെ സ്നേഹ
ത്തെയും കരുതലിനെയും പുകഴ്ത്തി.
ഉറക്കത്തിൽ, ജ�ോയ്മ�ോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതാ
അവറാച്ചൻ നിൽക്കുന്നു. മൂക്കിൽ ട്യൂബ്. കഴുത്തിൽ
കിഴുത്ത. താഴെ യൂറിനറി കത്തീറ്റർ.
''എടാ പന്ന കഴുവേറീ'' അവറാച്ചൻ അലറി.

''എന്നാപറ്റി അപ്പാ?''
''ഡാ പുല്ലേ - ചാവാറാവുമ്പോ നിന്റെ ത�ൊണ്ടേലും
വായിലും മൂക്കിലും സുനാപ്പീലും ട്യൂബ് ഒക്കെ ഇട്ട്
നീയും കെടന്നു നരകിക്കുവെടാ പന്ന പട്ടീ!''
ജ�ോയ്മ�ോൻ ഞെട്ടി എണീറ്റു. പുള്ളി അന്തം വിട്ട്
പ�ോയി.
''അല്ലേലും ഈ കെളവനു പണ്ടേ ഒരു നന്ദിയുവില്ല.
മുട്ട് മാറ്റി വക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്ന്
പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് കെറുവിച്ചതാ. ഇപ്പൊ ദേ

അതടക്കം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും...
ഈ ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതിന് ഞാൻ
എന്നാപെഴച്ചു? അല്ലേലും ഈ മ�ോഡേൺ മെഡിസിൻ
ക�ൊള്ളൂല്ലന്നേ. കാശും പ�ോയി, എന്നിട്ട് ജീവന�ൊട്ട്
കിട്ടിയ�ോ - അതൂവില്ല. അതിനു ഞാൻ എന്നാ
ചെയ്യാനാ അപ്പാ?''
(healthylifehappylife.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം അനുവാദത്തോടെ ഇവിടെ
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു)

.

ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ എഴുതുന്നു...
ഈ

ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും കുറ
വല്ല പ്രശ്ന
 ത്തിന്റെ ഗൗരവം. കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ്
ഈ ക്രൂരത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കുക.
ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെ ഡ�ോക്ടറായി പ്ര
വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു ക�ൊണ്ട് സ്ഥിതിയുടെ ഗൗരവം
എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. വെന്റിലേറ്ററിൽ
ഘടിപ്പിക്കുകയെന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടെ
സൗകര്യമാണല്ലോ; ശ്വാസ�ോച്ഛാസം യന്ത്രം
ചെയ്തു ക�ൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരി
ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തട്ടെ. ശരീരത്തിലെ
ഏറ്റവുമധികം സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
ഒന്നാണ് ശ്വാസക്കുഴൽ. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു
പ�ൊടി പ�ോയാൽ നാം എങ്ങിനെ ചുമയ്ക്കുമെന്നു
നമുക്കറിയാം. ഇത് കുറെ മിനുട്ടുകൾ മാത്രം അനു
ഭവിച്ച ഒരു ഡ�ോക്ടർ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ചുട്ടു
പഴുത്ത ഒരു കമ്പി ശ്വാസനാളിയിലേക്ക് കുത്തി
ക്കയറ്റുന്നതു പ�ോലെയും വലിച്ചിറക്കുന്നതു പ�ോ
ലെയുമാണ് ഓര�ോ പ്രാവശ്യവും കഫം വലിച്ചെടു
ക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നാണ്. ഇത് അവസാന
കാലത്ത്, ശരീരവും മനസ്സും ക്ഷീണിച്ച സമയത്ത്,
ഓര�ോ മണിക്കൂറിലും പല പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ച്
ദിവസങ്ങള�ോ ആഴ്ചകള�ോ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന വ്യ
ക്തിയുടെ അനുഭവം ഓർത്തു ന�ോക്കൂ.
ജീവിതത്തിലെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സമയ
മാണ് മരണത്തോടടുത്ത സമയം എന്നും ഓർ
ക്കുക. പഴയ പിണക്കങ്ങൾ തീർക്കുവാന�ോ
ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാന�ോ സ്നേഹ
ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാന�ോ ഒക്കെയുള്ള
ഒരേ ഒരവസരം. സ്നേഹിക്കുന്നവര�ോട് പറ്റിയ
തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ച�ോദിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ
തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പു ക�ൊടുക്കാനും അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം നൽകാനുമുള്ള വിലയേറിയ
സമയം. ഈ അവസരത്തിലാണ് നാം മരിക്കു
ന്നവരെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തി ക�ൊ
ടുംക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്.

ഈ കഥയില് ജിമ്മി കുറ്റം മുഴുവൻ ഇന്റൻസീവ്
കെയർ ആവശ്യപ്പെട്ട ബന്ധുവിൽ വെച്ചോ എന്ന്
എനിക്കൊരു സംശയം. ഡ�ോക്ടറുടെ കടമ എന്ത്
എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഡ�ോക്ടർ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ?
അന്തസ്സിനു വേണ്ടി വെന്റിലേറ്ററിൽ ബന്ധുക്കളെ
കയറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം; പക്ഷെ വിരലിൽ എണ്ണാ
വുന്നർ മാത്രമെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കാൽ
നൂറ്റാണ്ടു ക�ൊണ്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാ
ധാരണക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഡ�ോക്ടർമാർ
തന്നെയല്ലേ? അങ്ങിനെ സമൂഹത്തിന�ൊരു കാഴ്ച
പ്പാട് സ്വയം ഉണ്ടായതല്ലല്ലോ? ഏറ്റവും സ്നേഹി
ക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പലപ്പോഴും വേണ്ടപ്പെ
ട്ടവരെ മരണത്തിനു വിട്ടുക�ൊടുക്കാൻ മനസ്സി
ല്ലാതെ ജീവിതം വലിച്ചു നീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
അവിടെ നാം ഡ�ോക്ടർമാർ എന്താണ് ചെയ്യേ
ണ്ടത്? അവസാനനിമിഷത്തിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ
ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പ�ോകും; സമ്മതമാണ�ോ,
എന്ന് ച�ോദിക്കുന്നതിനു പകരം നേരത്തെ തന്നെ
ര�ോഗാവസ്ഥയും അതിന്റെ വരുംവരായ്കകളും
ര�ോഗിയെയും കുടുംബത്തിനെയും പറഞ്ഞു മനസ്സി
ലാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീ
കരിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് വരില്ല. അതെനിക്ക
റിയാം. പക്ഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ
പരിചയം ക�ൊണ്ട് മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയാം. ചെ
യ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്ത്, ആല�ോചിച്ചു തീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കാൻ സമയം ക�ൊടുത്താൽ അധികം
പേരും എത്ര തിക്തമായ വാർത്ത ആയാലും സ്വീ
കരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് സാധാരണം.
അത്തരം സംഭാഷണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെ
യ്യണമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ ഇതുവരെ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന
ത് മറ്റൊരു കാര്യം. ഈ വർഷം മുതൽ ര�ോഗിയും
ബന്ധുവുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം മെഡിക്കൽ
കൗൺസിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി
ട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ തരുന്നു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഭിന്നശേഷിയും
ബിരുദാനന്തര
പഠനവും സർക്കാരും

അ

റിഞ്ഞോ? ഒരു ചേട്ടന് - മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ
നിന്നോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരു ഡ�ോക്ടറാണ് കാലിന് സ്വാധീനക്കുറവുള്ളതു ക�ൊണ്ട് ബിരുദാന
ന്തര പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.
അതായത് പ�ോളിയ�ോ ബാധിച്ച് കാലിന് ചലനശേ
ഷിയില്ലാത്തതിനാല് ക്രച്ചസ് ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് ആ
ഡ�ോക്ടർ ചേട്ടന്റെ സഞ്ചാരം. സഞ്ചരിക്കാം, ക്രച്ചസ്
ഉപയ�ോഗിച്ചാണെങ്കിലും. പിന്നെന്താ ഡ�ോക്ട
റായാൽ കുഴപ്പം? അങ്ങനെ ച�ോദിച്ചാൽ സർക്കാർ
എന്തു പറയുമായിരിക്കും എന്ന് വിക്കി ആല�ോചിക്ക
യാണ്.
'കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഡ�ോക്ടറായിക്കോട്ടേ.'
'പിന്നെ, ഈ അഡ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചത്?'
'അതു ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനല്ലേ?'
'അല്ല, ക്രച്ചസുപയ�ോഗിച്ച് ഡ�ോക്ടറാകാമെങ്കിൽ
പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷനു പഠിക്കുന്നതിന് എന്താണ്?'
'അതങ്ങനെയാണ്. കൂടുതല�ൊന്നും ച�ോദിക്കണ്ട.'
എന്ന മറുപടിയിൽ അവസാനിക്കുമായിരിക്കും.
ഇതിന്റെ പ�ൊരുളെന്ത് എന്ന് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയി
ട്ടില്ല. സാധാരണ മട്ടിൽ ആല�ോചിച്ചാൽ സാധാരണ
ഡ�ോക്ടറാണ് കൂടുതൽ ഓടി നടന്ന് ഒക്കെ ചികിത്സി
ക്കാൻ സാധ്യത. ഈ വലിയ വലിയ ബിരുദമുള്ളവ
ര�ൊക്കെ എയർകണ്ടീഷൻ മുറിയിലിരിരുന്നു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതു മാത്രമേ വിക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളു. അല്ല, ക�ൊ
ല്ലത്തെ ന്യൂറ�ോളജിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടർ ശ്യാമിനെപ്പോലെ
ആരെങ്കിലും ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് പ�ോകുന്നുവെ
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ങ്കിൽ അത് ഒരപവാദം. സാധാരണമല്ല.
വിക്കിയെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് (അല്ല,
എന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതു പ�ോലെ വിക്കി
സാധാരണക്കാരനല്ല. അതിലും എത്രയ�ോ മ�ോശം;
ശരി; സമ്മതിച്ചു) ഇതു മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അത് മന
സ്സിലാവാൻ മാത്രമ�ൊന്നും നാം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ?
എന്നാലും എന്തായിരിക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്
മെഡിസിന് പി.ജി. പഠിക്കാൻ തടസ്സം എന്ന് ചിന്തി
ക്കുമ്പോഴാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കണ്ടു മനസ്സി
ലാക്കാൻ വന്ന ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ സംസാരം കേട്ടത്.
വൈകുന്നേരം ഡ�ോക്ടർ പ�ോകാനിറങ്ങുന്നു. അതിന്
മുമ്പ് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോക്ടർ ച�ോദിക്കുന്നു,
'എന്തു ത�ോന്നി പാലിയേറ്റീവ് കെയറ�ൊക്കെ ഒന്ന്
കണ്ടിട്ട്?'
'ഒരു സമാധാനമുണ്ടിവിടെ.'
'എന്നു വെച്ചാൽ?'
'നമ്മൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോ
ൾ എപ്പോഴാണ് അടി വരുന്നതെന്ന് ന�ോക്കിക്കൊ
ണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആകെ ഒരു ശാന്തത.''
ഈ ആശുപത്രിക്കെതിരെ, ഡ�ോക്ടർക്കെതിരെ വയ
ലൻസ് എന്നൊക്കെ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട്. പല
തർക്കങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും
സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത്ര ഗുരുതരമാണെന്ന് വിക്കി
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ
ഡ�ോക്ടർമാരെല്ലാം അടി വരുന്ന വഴി ന�ോക്കി ന�ോ
ക്കിയിരിക്കുവാണ�ോ? എന്നാലും ഈ ഡ�ോക്ടർ

വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണല്ലോ അതു പറഞ്ഞത്?
അപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വിക്കി വിചാരിച്ചതിലും
കുറെയധികം മ�ോശം.
അപ്പോഴാണ് ബ�ോധ�ോദയം ഉണ്ടായത്. അതായി
രിക്കും കാരണം. ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ടു
കാലും വേണം. ക്രച്ചസ് പ�ോര. അതായിരിക്കും
പി.ജി. പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്, ക്രച്ചസുപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ ചേട്ടനെ.
അല്ല, അപ്പോൾ പി.ജി കഴിഞ്ഞവർക്കാണ�ോ
സാധാരണ ഡ�ോക്ടർമാരെക്കാൾ തല്ലു കൂടുതൽ കിട്ടു
ന്നത്? ആ, ആർക്കറിയാം! ആയിരിക്കും. ഇനി
അതിന് തല്ലിന്റെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കൊക്കെ
ആരു ന�ോക്കാൻ പ�ോകുന്നു.
ഇനി എന്തു കാരണമായാലും ശരി. വിക്കിക്ക്
അൽപ്പം ലജ്ജ ത�ോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ
ഉയർന്ന കസേരകളിലിരിക്കുന്ന ചിലരെപ്പറ്റി. സ്വയം
മരണത്തെയും, മുറിവുകളെയും ര�ോഗത്തെയും ഒക്കെ
അതിജീവിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ. എന്തെ
ങ്കിലും ര�ോഗം വന്ന് കാൽ തളരുന്നത�ൊക്കെ മറ്റു ചി
ലർക്കു മാത്രമുള്ളത്; അവർ പ�ോയി എന്തെങ്കിലും
ന�ോക്കട്ടെ; പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാ
രിക്കുന്നവർ.
ഇതിനെതിരെ നമുക്കും - നമ്മളെന്നു വെച്ചാൽ വ�ോ
ട്ടർമാർ, ഭാരതപൗരന്മാർ- അഭിപ്രായമ�ൊന്നുമില്ല
ല്ലോ? ഇത�ൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ? അയാളായി,
അയാളുടെ പാടായി. നമുക്കു വലിയ വലിയ പ്രശ്ന

ങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ. ശബരിമല, പള്ളി
യിലെ അതിക്രമം അങ്ങനെയങ്ങിനെ...
മരുന്നും, സ്നേഹവും, സ്വാഭിമാനവും
ഒരു നല്ല കാര്യം കേട്ടു. അതു നന്നായി.
സംഭവം എന്താണെന്നാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു
വ�ോളന്റിയർ - എന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ
ദിവസവും വരുന്ന ആള�ൊന്നുമല്ല. ഏതെങ്കിലും
ര�ോഗിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങേയ
റ്റംവരെ സഹായിക്കും; അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി - ച�ോ
ദിക്കുന്നു, വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ?
'ഉണ്ടല്ലോ' എന്ന് പ്രീതച്ചേച്ചി. 'ഇതാ മൂന്നു പേർ'
എന്ന് നമ്മുടെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ ലിതിൻ ചേട്ടൻ.
വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മൂന്നു പേരുടെ വീടുകളിലേക്കു
ഈ വ�ോളന്റിയറെയും ക�ൊണ്ട് പ�ോകുന്നു.
ഇങ്ങനെ ആ വ്യക്തി, ടിയാൾ, എന്നൊക്കെ
പറയാതെ പേരു പറഞ്ഞാൽ ക�ൊള്ളാമെന്ന് നല്ല
ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ തല്ലു കിട്ടും. പേരു പുറത്തു പറ
യരുതെന്ന് ആ മഹതിക്ക് നിർബന്ധം. ഇനി അനു
ഭവിക്കട്ടെ, മഹതി, ടിയാൾ, വ്യക്തി ഒക്കെ എടുത്തു
വിതറേണ്ടി വരും. അത്ര തന്നെ.
അല്ലെങ്കിൽ അതു വേണ്ട. ഒരു സാങ്കൽപ്പിക പേരു
പയ�ോഗിക്കാം. രാജമ്മ ആന്റി എന്നാവട്ടെ. അപ്പോൾ

രാജമ്മ ആന്റി കൂടെ പ�ോകുന്നു. അതിൽ ഒരു വീട്ടിൽ
മുമ്പും പ�ോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരപകടത്തിൽപെട്ട് പാ
രാപ്ലീജിയ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അന്ന് പ�ോയ
പ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തത്ര ദയനീയമായി
രുന്നു സ്ഥിതി. എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മി
ക്കവാറും പേർക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും സ്നേഹ
ത്തോടെ ഒരുപിടി ച�ോറു നൽകാൻ ആരെങ്കിലുമു
ണ്ടാകും. ഇവിടെ ബന്ധുക്കളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതു
പ�ോലും ബുദ്ധിമുട്ട്. പലപ്പോഴും ദിവസത്തിന്റെ
പകുതിയും പട്ടിണി. അയ്യോ, ആ നിസ്സഹായത!
മതി, ഓർക്കാൻ പ�ോലും കഴിയുന്നില്ല വിക്കിക്ക്.
കുറെ കാര്യങ്ങൾ രാജമ്മ ആന്റി ചെയ്തു ക�ൊടുത്തു.
വീട്ടിൽ അൽപ്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ പൈസ
ചെലവാക്കി. എന്നിട്ട് ഇതാ പിടിച്ചോ; ഒരു ലക്ഷം
രൂപയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വീൽചെയർ. കൂടാതെ, മറ്റു
പലതും. കൂടുതൽ വിക്കി പറയുന്നില്ല. ആളിനെ തി
രിച്ചറിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അങ്ങിനെ
യെങ്കിൽ അങ്ങിനെ.
അല്ല, ഇതിലിത്ര അസാധാരണമായി വല്ലതും
ഉണ്ടോ? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി
യതിനുശേഷം കേരളമാകെ സാധാരണ നടക്കുന്ന
കാര്യമല്ലേ? വീൽചെയർ നൽകൽ, എയർ ബെഡ്
നൽകൽ, നമ്മുടെ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി... അങ്ങനെ
പലതും.
പക്ഷെ, ഇവിടെ ഇതു വിക്കി വാർത്തയാക്കാൻ
കാര്യം അതിന്റെ ഫലം ക�ൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വല്ല
വരും വന്നു സഹായിക്കുന്നത് ഈ രാജമ്മ ആന്റി
യുടെ സഹായം കാരണമാണ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്
ചെയറിൽ ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ
നിഗമനം. മുൻപ് അവഗണിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാര�ൊക്കെ
ഇപ്പോൾ രാവിലെ പുറത്തു പ�ോകുന്നതിനു മുമ്പേ
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടേ പ�ോകാറുള്ളൂ! ഒരു വ്യ
ക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഒരു പരിഗണന കിട്ടുന്നു.
ഇതു വിക്കി നേരെത്തേ ആല�ോചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാ
ര്യമായിരുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗൃഹസ
ന്ദർശനം ക�ൊണ്ട് എന്ത് പ്രയ�ോജനമെന്നു ച�ോദി
ച്ചാൽ വിക്കി സാധാരണ ആല�ോചിക്കുന്നത്, ആവ
ശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ ക�ൊടുക്കും, സ്നേഹം ക�ൊടുക്കും,
സന്തോഷം ക�ൊടുക്കും, തിരിച്ചുപ�ോരും. ഇപ്പോൾ
ത�ോന്നുന്നു, മരുന്നിന്റെ കൂടെ സ്വാഭിമാനവും നൽകു
ന്നുണ്ടെന്ന്.
ലിതിൻ ചേട്ടന�ോട് ച�ോദിച്ചപ്പോൾ ലിതിൻ ചേട്ടൻ
പറയുന്നത്, ''ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആരെങ്കി
ലുമ�ൊക്കെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾതന്നെ, അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമ�ൊക്കെ ന�ോക്കു
മ്പോൾതന്നെ, ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയവും കൂടെയുള്ള
വർക്കും ഒരൽപ്പം അഭിമാനമ�ൊക്കെ ത�ോന്നും.''
രാജമ്മ ആന്റീ, ലിതിൻ ചേട്ടാ, നിങ്ങള�ൊക്കെ മനു
ഷ്യജീവികളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠി
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പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വാക്കുകൾ ക�ൊണ്ടല്ല, പ്രവൃത്തിയിലൂടെ.
ഇങ്ങനെ ഓര�ോര�ോ കഥകൾ.
അതുപ�ോലെയാണ് ഉഷച്ചേച്ചിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത്.
ഉഷച്ചേച്ചിയുടെ കഥ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പ
ക്കാരി. ചേച്ചിയും രണ്ട് ആൺമക്കളും മാത്രമുള്ള
കുടുംബം. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരപകടത്തിൽ മൂത്ത
മകൻ മരിച്ചു പ�ോകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ
കൂമ്പാരമുള്ള ഉഷച്ചേച്ചി എന്തു ചെയ്തുവെന്നറിയാമ�ോ?
മകന്റെ അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക
കൈയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ വലിയ ഒരംശം സംഭാവന
ചെയ്തു, പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക്.
ഇങ്ങിനെയ�ൊക്കെ കഴിവുള്ളതു ക�ൊണ്ടല്ലേ? സ്ഥിരം
വരുമാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ പീഡിയാട്രിക് പ്രൊഫസറാ
യിരുന്ന, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ വ�ോളന്റിയറായ പ്രമീള മാഡത്തിന്റെ
വീട്ടിലെ പണിക്കാരിയാണ് ഉഷച്ചേച്ചി. പണിക്കാ
രിയായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ബന്ധുവായി മാറി എന്നു
വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്ഥിരവരുമാനമുണ്ട്; ശരി.
പക്ഷെ ലക്ഷപ്രഭുവാകാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ല.
ഇ ത്ത വ ണ ക ണ്ടു മു ട് ടാ ന ി ട യ ാ യ ത് പ ാ ല ി യം
ഇന്ത്യയിൽ വന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്. വിക്കിക്ക് പരിച
യപ്പെടാന�ൊന്നും സാധിച്ചില്ല. പ�ോകുന്ന വഴിക്ക്
ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു. സാധാരണ വ്യക്തി
യല്ല പ�ോകുന്നത്, ശരിക്കും ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്
പ�ോകുന്നതെന്ന്! നല്ലൊരു തുക സംഭാവനയുമായി
ട്ടാണ് വന്നത്. ഇത്തവണ ക�ോമ്പൻസേഷൻ കി
ട്ടിയത�ോ, ല�ോട്ടറിയടിച്ചത�ോ ഒന്നുമല്ല. ദിവസവും
ജ�ോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പങ്ക്.
ഉഷച്ചേച്ചിയെ കണ്ട്, ഇത്രയുമ�ൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി
യപ്പോൾ വിക്കി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ഒരു ഉറുമ്പിന്റെയത്ര
ആയി. ഈ വിക്കിയ�ൊക്കെ എത്ര ചെറിയ മനുഷ്യർ!
സ്നേഹത്തിൻറെ പാരമ്യം
പ്രവീൺ ചേട്ടൻ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്ക
റാണ്. അടുത്തിടെയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
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ത്തിയത്. പറഞ്ഞു കേട്ട കഥയാണ്. പ്രവീൺ ചേട്ട
ന�ോട് ആര�ോ ച�ോദിക്കുന്നു, പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
വന്നതിനു ശേഷം ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ തട്ടിയ കാര്യമെ
ന്തായിരുന്നുവെന്ന്. സാധാരണ പലരും പറയാറുള്ള
പല മറുപടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നില്ല പ്രവീൺ ചേട്ട
ന്റേത്.
പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ആഴത്തിൽ മനു
ഷർക്ക് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാന�ൊക്കുമെന്ന് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ഒന്നുരണ്ട് ഉദാഹരണം
കൂടെ പറഞ്ഞുവത്രെ. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ. യു
വതിയായ ഭാര്യ കാൻസർ ബാധിതയായി അവസാ
നം മരിക്കുന്നു. മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവ്
ഇപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാ
ര�ോടല്ലാതെ മറ്റാര�ോടും സംസാരമില്ല. ഉറങ്ങാൻ പറ്റു
ന്നില്ല. ഓര�ോ നിമിഷത്തിലും പങ്കാളിയെപ്പറ്റിയുള്ള
ചിന്ത.
മാംസപേശികൾ തളർന്നു പ�ോകുന്ന, ചികിത്സിച്ചു മാ
റ്റാനാകാത്ത ര�ോഗം ബാധിച്ച ഒരു ചേട്ടൻ. ര�ോഗം
മൂർച്ഛിച്ച് ഇപ്പോൾ കൈയുംകാലും, പ�ോട്ടെ, മുഖം
പ�ോലും കാര്യമായി അനക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ.
ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇറക്കാം. അതു
തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. സംസാരശേഷിയില്ല. എന്തെങ്കിലും
അങ്ങോട്ട് ച�ോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയും, എങ്ങിനെ
യെന്നോ? പുരികം മുകളിലേക്കുയർത്തിയാൽ
'യെസ്' എന്നർത്ഥം. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണുകളടച്ചാൽ
'ന�ോ' എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങിനെ ഒരു ജീവിതം. ഓര�ോ
നിമിഷവും കൂട്ടുക�ൊടുത്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹ
ത്തിൻറെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാറ്റി വെച്ച ഭാര്യ. അവർ
ക്കിപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, കരയാനും.
മറ്റൊരാൾ ര�ോഗം വന്ന് അതിന്റെ ദുഃഖവും ശാരീരിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമ�ൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാകാം സദാ സമയവും
ക�ോപം. എത്ര ക�ോപം കാണിച്ചാലും ചിരിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്ന ഭാര്യ.
പ്രവീൺ ചേട്ടൻ ച�ോദിക്കുന്നു, ഇത്രയ�ൊക്കെ മനു
ഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ�ോ? സ്വ
പ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന്.
ഇതേ വാക്കുകളല്ലെങ്കിലും ചിലത് പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറുകാർ പറയുന്നത് വിക്കി പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്നതിനുശേഷമാണെ
ന്നാണ്. അതിന് മുമ്പ് നാം എന്തറിയുന്നു? അവനവ
ന്റെ ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു മ�ോഹങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സന്തോ
ഷങ്ങളും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളും
മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ജീവിതമല്ലേ നമ്മളിൽ
അധികം പേരുടേതും. ഏത�ൊക്കെ തരക്കാരായ മനു
ഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറുകാർ ഇറങ്ങിചെല്ലുന്നത്? അവരിൽ എന്തൊ
ക്കെയാണ് പഠിച്ചു കൂട്ടുന്നത്?
ശരിക്കും ആത്മവിദ്യാലയം

.

ഉണര്വ്വ്

ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഫീസ്റ്റിങ്ങും
ജി. രാജേശ്വരി

ഉ

ണർവ്വിന്റെ മാർച്ച് മാസ സംഗമം ഇരുപത്തിമൂ
ന്നാം തിയ്യതി ഉച്ചയ്ക്ക് ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു. മൗനപ്രാർത്ഥന
യ�ോടെ ആരംഭിച്ച യ�ോഗത്തിൽ രാജേശ്വരി എല്ലാ
വർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
ഇത്തവണ പുതിയ രണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
രഘുനാഥും, ഗീതയും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേർപിരിഞ്ഞി
ട്ട് അധികം നാളാകാത്തതിനാൽ കടുത്ത ദുഃഖത്തി
ലായിരുന്നു രണ്ടു പേരും. പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്ത
ലിനു ശേഷം ഡ�ോ. സാറാ വർഗ്ഗീസ് മാർച്ച് മാസ
ത്തിലെ ദിനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദീ
കരിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ ആധാരമാക്കി ഡ�ോ.
ഭാസ്കരനും വേണുസാറും സംസാരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീക്ക്
സാമൂഹികവും, സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തിക
വുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീ

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.

കരണം ഒരു യാഥാർഥ്യ
മാകുന്നത് എന്ന് രണ്ടു
പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഈ മാസം ക്രിസ്ത്യൻ വി
ശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച്
ത്യാഗത്തിന്റെയും, സഹ
നത്തിന്റെയും, ദാനത്തി
ന്റെയും മാസമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ 'ഫാസ്റ്റി
ങ്ങും', 'ഫീസ്റ്റിങ്ങും' തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസത്തെപ്പ
റ്റിയും, ഈ രണ്ടു പദങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം ഉൾക്കൊ
ള്ളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു മത്സരം
നടത്തി.
'ടൈം ബാങ്കിംഗ്' എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് വിശ
ദമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു പിന്നീട്. നമ്മുടെ പക്ക
ലുള്ള സമയം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വി
ധത്തിൽ എങ്ങനെ വിനിയ�ോഗിക്കാം എന്നതു സം
ബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു
വച്ചു. ടൈം ബാങ്കിംഗ് എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് വി
ശദമായി സംസാരിക്കാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ
അടുത്ത ഉണർവിന് ക�ൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഷീല അറി
യിച്ചു. വേണു സാർ കണക്ക് ഉപയ�ോഗിച്ച് ഒരു കഥ
പറഞ്ഞു. ശാന്തിയുടെ മക്കളായ എസ്തറും, അലീനയും
ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഈയിടെ വിവാഹിതനായ
വേണു സാർ പത്നീസമേതനായാണ് ഉണർവ്വിനു
വന്നത്. അവർക്ക് വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു വരവേൽ
പ്പ് നൽകുകയും ആശംസകൾ നേർന്നുക�ൊണ്ട് ബേ
ബിച്ചേട്ടൻ ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ക�ൊച്ചു മകളുടെ പിറന്നാളിന�ോടനുബന്ധിച്ച് സാറാ
മാഡം ക�ൊണ്ടുവന്ന സാൻഡ് വിച്ചും മധുരവും
നുണഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയ�ോടെ പര
സ്പരം കൈകൾ ക�ോർത്ത് പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഈ
മാസത്തെ ഉണർവ്വ് പിരിഞ്ഞു

.
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ര�ോഗീപരിചാരകര്ക്കും
വേണം സാന്ത്വനം
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ര�ോ

ഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ
സ ്വന്തം ആര�ോഗ ്യം അവഗണിച്ച്
ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നത്
നാം പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അതു
കാരണം അവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വന്നുപെടാനുള്ള
സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് 'സ്വരാജ്യ മാഗ്' എന്ന
വെബ്സൈറ്റിൽ സ്വാതി കമൽ എഴുതിയ ലേഖനം
ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുകയ�ോ, അൽപസമയം
വിശ്രമിക്കുകയ�ോ, സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഉല്ലാസത്തി
നായി കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിക്കുകയ�ോ ചെയ്യാൻ
ര�ോഗീപരിചരണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളവർ മടിക്കും–
മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ര�ോഗിയെ ന�ോക്കേണ്ട
ഞാൻ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൂട്ടുകാര�ോട�ൊത്ത് സം
സാരിച്ചിരിക്കുന്നത�ോ ഷ�ോപ്പിങ്ങിനു പ�ോകുന്നത�ോ
തെറ്റല്ലേ, എന്നിങ്ങനെ കുറ്റബ�ോധം ത�ോന്നും.
ര�ോഗിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ,
ര�ോഗിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുന്നതിനിടയിൽ,
പരിചരിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യം നാം പലപ്പോഴും വിട്ടു
പ�ോകുന്നു. മറ്റുള്ളവർ മറന്നാലും അവർ സ്വയം അതു
മറക്കരുത് എന്ന് ഈ ലേഖനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
തന്റെ ഭർത്താവിനു ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാനാകാത്ത
ഒരു ര�ോഗമാണെന്നറിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മാനസി
കാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു: 'ആദ്യം ഒരു
മരവിപ്പു പ�ോലെ ആയിരുന്നു. എവിടെെങ്കിലും
പ�ോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ത�ോന്നി. പിന്നെ, എവിടെ
ചെന്നാണെങ്കിലും ഇതിനു ചികിത്സ കണ്ടെത്തുമെ
ന്നു ഞാൻ മനസ്സിലുറച്ചു. ആരും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി; അതിനാൽ
എല്ലാവര�ോടും എനിക്ക് നീരസം ത�ോന്നി. എല്ലാ
വരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും,
അതിനാൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
പുറത്തു പ�ോകുമ്പോൾ ഒരിറ്റു സമാധാനം ലഭിച്ചിരു
ന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പ�ോകു
ന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. വളരെയധികം വി
കാരാധീനയാവുമായിരുന്നതുക�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ
എന്നോടു സംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു. ആരെങ്കിലും ഒരു
ചെറിയ സഹായം ചെയ്താൽ എനിക്കേറെ ആശ്വാ
സമാകുമായിരുന്നു.'
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ര�ോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിമഗ്ന
 രാവുന്നവരുടെ
ആര�ോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പ�ോകുന്നത് ആരുമറിയുന്നില്ല.
അവരുടെ കാര്യം ആരും ന�ോക്കുന്നില്ല. അവർക്ക്
വേണ്ട പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ല. സഹായം ച�ോദി
ക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ
ദേഷ്യമ�ോ ദുഃഖമ�ോ നിരാശയ�ോ അവർ പുറത്തു കാ
ണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും, അങ്ങനെ ത�ോ
ന്നുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ത�ോന്നേണ്ടതില്ലെന്നും
അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട സമൂഹം, പകരം, അവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.
ര�ോഗമുള്ളയാളെ ന�ോക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കർത്ത
വ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ അംഗ
ങ്ങൾ ചേർന്ന് പരിചരണം നടത്തുന്നതായിരുന്നു
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പതിവ്. എന്നാൽ, അണുകുടും
ബങ്ങളുടെ വളർച്ച, നഗരവത്ക്കരണത്തോടനുബന്ധി
ച്ച് ജീവിതരീതികളിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ചികി
ത്സാരംഗത്തു വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ കാര
ണങ്ങളാൽ, പരിചരണത്തിന്റെ ചുമതല ഒരാളിലേ
ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇന്നുള്ളത്.
ര�ോഗീപരിചരണം നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താ
ങ്ങായി, മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനമാണ് 'കെയർഗിവർ സാഥി'. ര�ോഗം
ബാധിച്ച അച്ഛനെ, അമ്മ രാത്രിയും പകലുമെന്നി
ല്ലാതെ പരിചരിച്ചതു കാണുകയും അമ്മയുടെ പ്രയാ
സങ്ങൾ നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഭാവന
ഇസ്സാർ ര�ോഗീപരിചരണം നടത്തുന്നവർക്കായി
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നു സ്വയം ഉറപ്പിച്ച്, സ്ഥാ
പിച്ചതാണ് 'കെയർഗിവർ സാഥി.'
ഭാവനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അഞ്ചു കാര്യങ്ങളി
ലാണ് പരിചരിക്കുന്നയാൾ സാധാരണ ആശങ്ക അനു
ഭവിക്കുന്നത്:
1. ര�ോഗിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ�ോ സ്വന്തം ആവശ്യ
ത്തിനാണ�ോ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്?
2. ആര�ോടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയേ
ണ്ടത്? എന്നെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും?
3. എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും
എന്റെ ജ�ോലിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
4. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണ�ോ, അത�ോ ആരു
ടെയെങ്കിലും സഹായം എനിക്ക് തേടാമ�ോ?
5. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും വി
വരങ്ങളും എനിക്ക് എവിടെ നിന്നു ലഭിക്കും?

ഒര�ോരുത്തരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ സാഹ
ചര്യമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തന്റെ
സ്ഥാപനം ഓര�ോ ആളുകളെയും മനസ്സിലാക്കി,
അവർക്കു വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുന്നുവെ
ന്ന് ഭാവന പറയുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർക്കു
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെ
യ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭാവന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം
ആവശ്യങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ര�ോഗിയുടെ കാര്യ
ങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരെ സ്വന്തം ശാരീരി
കവും മാനസികവുമായ ആര�ോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷി
ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊ
ടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ര�ോഗികളുടെയും ര�ോഗീപരിചാരകരു

ടെയും എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ,
പരിചരണത്തിലേർപ്പെടുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്കു വേണ്ടുന്ന സഹായ
ങ്ങൾ ചെയ്തു ക�ൊടുക്കാനും വേണ്ടി ഒരു നടപടി വി
കസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉറപ്പിച്ചു പറ
യുന്ന ഒരു സർവേ 2016ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
ര�ോഗിയുടെയും, പരിചരിക്കുന്നവരുടെയും മാനസി
കാര�ോഗ്യത്തിനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടി വളരെ
യേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
ഇത്.
ലേഖനത്തിൻറെ പൂർണ്ണരൂപം കാണാനായി ഈ
വെബ്സൈറ്റിൽ പ�ോകുക: https://swarajyamag.
com/infrastructure/why-family-caregivers
-need-a-hand-to-hold

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു
സാന്ത്വനം
കാന്സര്, വൃക്കര�ോഗങ്ങള്, തളര്വാതം, പക്ഷാ

ഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീര്ഘകാല പരി
ചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര് നമുക്കുചുറ്റുമു
ണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തികഭാരം
അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കിടപ്പാട
മുള്പ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അനവധി. ജീവിതത്തി
ന്റെ പുറംപ�ോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയില്
അഭയം തേടുന്നവര്.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളില് തീ പുക
യുന്നില്ലെന്നറിയാതെ
'ആഹാരത്തിനുശേഷം
മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള
മരുന്നു' നല്കുമ്പോള്
നിസ്സഹായതയ�ോടെ
മരവിച്ചിരിക്കുന്നവര്...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദര്ശ ന പരി
പാടിയിലൂടെ ഞങ്ങള്കണ്ട മുഖങ്ങളിലധികവും
ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും 'വിശപ്പിന്റെ
വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവരായിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതിക്കുള്ളില് നിന്നുക�ൊ
ണ്ട് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം
നല്കി. 5 കില�ോഗ്രാം അരി, പഞ്ചസാര,
തേയില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന 1000
രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് എല്ലാമാസവും ഇത്തരം വീ
ടുകളിലെത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അര്ഹരായ ആവശ്യ

ക്കാര് അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക
പരിമിതി ഞങ്ങള്ക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ
യാണ്. പക്ഷേ ഉറവവറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേ
ഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര് ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ), ഒരു
വര്ഷത്തേക്കോ (12000 രൂപ) ഫുഡ്കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിലേക്കുള്ള തുക
നല്കി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വന
മേകണമെന്ന് അഭ്യ
ര്ത്ഥിക്കു ന്നു . തു ക
പണമായ�ോ, ചെക്കാ
യ �ോ , ഡ്രാഫ്റ്റാ യ �ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങ
ള്ക്കയച്ചു തരിക. (സം
ഭാവനകള്ക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികുതിയില്കിഴിവ്)
സംഭാവനകള്അയയ്ക്കുമ്പോള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80,
ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ,
തിരുവനന്തപുരം - 695028 Phone: 0 4722586497, 97467 45504.
ഇന്ഫര്മേഷന്സെന്റര്: 9746745497
info@palliumindia.org
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കുട്ടികള�ോട് മരണത്തെപ്പറ്റി
പറയുമ്പോൾ

'നാ

യ ഉറങ്ങുകയല്ല' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ക�ോറി
ടർണർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കുട്ടിക്കാ
ലത്തെ അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട് . തന്റെ വളർ
ത്തുനായ വൃക്ക സംബന്ധമായ ര�ോഗം ക�ൊണ്ട് മരി
ക്കാറായപ്പോൾ, ഡ�ോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീ
ട്ടുകാർ ദയാവധത്തിനു വിധേയനാക്കുന്നു. കുട്ടി ച�ോ
ദിക്കുന്നു, 'നായ എവിടെ?' അച്ഛനമ്മമാർ പറയാൻ
തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറി
യില്ലായിരിക്കാം. അവസാനം വിവരം പറയുമ്പോൾ
കുട്ടി കരഞ്ഞുക�ൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റോടുന്നു.
ലേഖകൻ തുടരുന്നു. ഈ വാർത്ത എങ്ങനെ പറയ
ണമായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാഠം
'സെസമി സ്ട്രീറ്റ്' എന്ന കുട്ടികളുടെ ടെലിവിഷൻ പരി
പാടിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ
മരണവാർത്ത അറിയിക്കണമെന്ന് ലേഖകൻ ആ
പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിങ്ങനെ:
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1. സത്യം പറയണം, തെളിച്ചു പറയണം.
സത്യം പറയാൻ മടിച്ച് നാം ഓര�ോ അർത്ഥമില്ലാത്ത
വാക്കുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ, ('നീണ്ട ഒരു യാ
ത്രയ്ക്ക് പ�ോയി' തുടങ്ങിയുള്ള വാക്കുകൾ) കുട്ടികൾക്ക്
ശരിയായ സന്ദേശമാവില്ല കിട്ടുന്നത്. അവർക്ക്
കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും
ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്. മരണം ശാശ്വതമാണെന്ന് മന
സ്സിലാവില്ല. അതിനു പകരം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു
ക�ൊടുക്കുക. സത്യം പറയാതിരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്
ഉള്ളിൽ ആകാംക്ഷ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. അതിനു പകരം
വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കുക. 'മരിക്കുമ്പോൾ
ഹൃദയം നിൽക്കുന്നു. ശരീരം പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കു
കയില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല, ശ്വാസം വലി
ക്കില്ല.'
2. തിരക്കു പിടിക്കാതെ വേണം പറയാൻ.
നാം തെളിച്ചു പറഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ അതുമുഴുവൻ

ഉടനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെന്നും വരില്ല.
അവർ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടായിരിക്കും വാർത്തയെ ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്നത്. കുറേ കൂടുതൽ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു ക�ൊ
ടുത്തിട്ടു കാര്യമില്ല. അമ്മൂമ്മ മരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത
ഇന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നിരിക്കട്ടെ. മൂന്നു ദിവസം
കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ച�ോദിച്ചെന്നിരിക്കും, 'അമ്മൂമ്മ
എന്നു വരും' എന്ന്.
ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥം കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ
കടി കടിച്ച് അവിടെ വെയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയു
മ്പോഴായിരിക്കും തുടരുക. അതു പ�ോലെയാണ് കു
ട്ടികൾ മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉള്ളിൽ
വ്യക്തമായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ബാക്കി ച�ോദി
ക്കുക. വീണ്ടും പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുക തന്നെയാണ്
വേണ്ടത്.
3. എല്ലാവരും വേണം.
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും മരിക്കുമ�ോ,
അമ്മയും മരിക്കുമ�ോ, എനിക്ക് ആര് ഭക്ഷണം തരും,
എന്നെ ആരു ന�ോക്കും, എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം കു
ട്ടിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു നഷ്ടത്തെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വി
ലപിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് എല്ലാവരും - മുത്തശ്ശന്മാർ, മു
ത്തശ്ശിമാർ, അമ്മായിമാർ, അമ്മാവന്മാർ, സുഹൃത്തു
ക്കൾ എല്ലാവരും - 'ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ' എന്ന സന്ദേശം
കൈമാറുമ്പോൾ ഭയം കുറഞ്ഞേക്കും.
4. മുതിർന്നവരേ, ഒന്നു കരഞ്ഞെന്നു വെച്ച് ഒരു തകരാ
റുമില്ല.
നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ അറിയുന്നതാണ്
നല്ലത്. നമ്മള�ൊന്ന് കരഞ്ഞെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, എന്തു
ക�ൊണ്ട് കരഞ്ഞുവെന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്
നല്ലത്. ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകാം.

അപ്പോഴെല്ലാം ഒളിച്ചോടാന�ൊക്കില്ല. ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ
കരയുന്നതും, ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിതത്തി
ന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.
5. കുട്ടി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കണമ�ോ?
എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു പ�ോലെയല്ലല്ലോ? അവർക്കും
സ്വയം കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അവസരം ക�ൊടു
ക്കാം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർ
ബന്ധിക്കണമെന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ
എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പ�ോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി
വ്യക്തമായി പറയണം. കേട്ടുകഴിയുമ്പോൾ വരേണ്ട
എന്നാണാഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയി
ക്കോട്ടെ.
6. പ്രതീക്ഷയുടെ നാളം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
''നാം ഇത�ൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പ�ോകും;
ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്; പക്ഷെ ജീവിതം
മുമ്പിലുണ്ട്'' എന്ന സന്ദേശം കുട്ടിക്ക് കിട്ടണം.
ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ലേഖകൻ പറയുന്നതിങ്ങ
നെ: ഒരു ഷീറ്റ് കടലാസ്സിൽ കുട്ടി സ്വന്തം കൈ വര
യ്ക്കട്ടെ. നടന്നു കാണണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള
ഓര�ോ കാര്യം ഓര�ോ വിരലിനു നേരെ എഴുതാന്
ആവശ്യപ്പെടുക. ചിലപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളായി
രിക്കും. ഒരു അവധിക്കാല യാത്രപ�ോലെ. അല്ലെ
ങ്കിൽ സ്കൂ
 ളിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നു കാണണമെ
ന്നാകാം. എന്തായാലും പ്രതീക്ഷ അണയാതിരിക്കുക
എന്നതാണ് പ്രധാനം.
ക�ോറി ടർണറുടെ ലേഖനം വായിക്കാനായി ഇവിടെ
പ�ോവുക: https://www.npr.org/2019/03/04/
698309351/the-dog-inst-sleeping-how-to-talk
-with-children-about-death

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സഹയാത്രികർ നിർമ്മിച്ച
സ�ോപ്പ്, ല�ോഷൻ, കുടകൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഉപയ�ോഗപ്രദമായ വിവിധ വസ്തുക്കൾ റീഹാബ് സ്റ്റോറിൽ
നിന്നു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സഹയാത്ര വായനക്കാരുടെ സഹായം തേടുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 8593 8593 60
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പാലിയം കണ്ണാടി

അങ്ങനെ ഒരാൾ
ഡ�ോ. സുധാദേവി എസ്.

വ

രണ്ടുമെലിഞ്ഞ ശരീരം. അതിലേറെ മെലി
ഞ്ഞിരുന്ന കൈകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശ
ങ്ങളിലുമായി തൂങ്ങിക്കിടന്നു. രണ്ടാം നിലയിലെ
കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലേക്ക് പടികൾ സ്വയം കയറി
വന്നു. ഭാര്യ പിന്നിൽ, നിശ്ശബ്ദം. വായിൽ നിന്ന് ഒലി
ച്ചിറങ്ങുന്ന ക�ൊഴുത്ത ദ്രാവകം തുടച്ചുകളയാന�ോ ഇറ
ക്കുവാന�ോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയി
രുന്ന ത�ോർത്തുമുണ്ട് ഉയർത്തി തുടയ്ക്കുവാൻ മെലിഞ്ഞ
കൈകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും
സ്വയം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു. സംസാരിക്കുന്നത് വ്യ
ക്തമായിരുന്നില്ല. വിരലുകൾക്കിടയിൽ വഴങ്ങാത്ത
പേന ക�ൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിയ കടലാസ്സിൽ അവ്യ
ക്തമായി കുറിച്ചു: 'ശ്വാസംമുട്ടലാണ് ഏറ്റവും വിഷമം.'
എന്നിട്ടും പടികൾ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കു
കുറ്റബ�ോധം ത�ോന്നി. 'എന്നെ വിളിക്കാമായിരുന്നി
ല്ലേ? താഴെ വന്നു ഞാൻ ന�ോക്കുമായിരുന്നല്ലോ?'
ഞാൻ ഭാര്യയ�ോടു പറഞ്ഞു.
'ഇല്ല മാഡം, കേറി വരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു.'
അതായിരുന്നു വിജയനുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ
കൂടിക്കാഴ്ച. ആ സെന്ററിന്റെ നെടുംതൂണായ ഫ്രാൻ
സിസ് സാറിന് വിജയനെപ്പറ്റി പറയാൻ ഏറെയു
ണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു വ്യക്തി. മദ്യപാനമ�ോ പുകവ
ലിയ�ോ ഇല്ലാത്ത കുടുംബസ്നേഹി. സേവനങ്ങളെ
പ്പറ്റി പരാതിപ്പെടാതെ ആഥിത്യം ക�ൊണ്ട് വീർപ്പുമു
ട്ടിക്കുന്ന ആൾ.
മ�ോട്ടോർ ന്യൂറ�ോൺ ഡിസീസ് എന്ന മാരകര�ോഗ
മാണ് വിജയന്. മസിലുകളുടെ ശക്തി ക്രമേണ
നശിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ര�ോഗം. ശ്വസന
ത്തെ സഹായിക്കുന്ന മസിലുകളെ ബാധിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു.
പിന്നീട് കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിൽ വിജയൻ എത്തി
യില്ല. ഭാര്യ തനിയെ വന്നാണ് മരുന്നു വാങ്ങിയത്.
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർശനം പ്ലാൻ
ചെയ്തു, അടുത്ത ആഴ്ച.
ഇരുട്ടു പതിയിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരു ചാരുകസേ
രയിൽ വിജയൻ ഇരുന്നു. ഭാര്യയും മകളും കൂട്ടിനുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കാപ്പിയും പലഹാരങ്ങളും തരു
ന്നതിലായിരുന്നു വിജയന്റെ ശ്രദ്ധ. സ്വന്തം ര�ോഗാ
വസ്ഥ പൂർണ്ണമായും മറന്നുപ�ോയതു പ�ോലെ.
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അപ്പോഴാണ് ഒരു മന�ോ
ഹരമായ പെയിന്റിംഗ്
ഫ്രെയിം ചെയ്തു വെച്ചിരി
ക്കുന്നത് കണ്ടത്.
'അച്ഛൻ വരച്ചതാണ്',
മകൾ പറഞ്ഞു.
കുറച്ചു ശിൽപങ്ങൾ - തടി
ക�ൊണ്ടും, മണ്ണു ക�ൊണ്ടും
ഉണ്ടാക്കിയത് - കാട്ടിത്ത
ന്നു. എല്ലാം മന�ോഹര
ങ്ങൾ. തികഞ്ഞ കലാചാ
തുരി വിളിച്ചോതുന്ന സൃഷ്ടികൾ.
'ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പലരും എടുത്തുക�ൊണ്ടു
പ�ോയി. ഇത്രയുമേ ബാക്കിയുള്ളൂ.' മകൾ ഖേദ
ത്തോടെ പറഞ്ഞു.
'അച്ഛൻ പറയും, ആ - അവരു ക�ൊണ്ടുപ�ോട്ടെ.
വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പക്ഷെ...'
അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുവന്നു.
വിജയനുവേണ്ടി ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ (ശ്വസനസഹായി)
ക�ൊടുക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഡ�ോ.
ഷിബു. അതിനു വേണ്ടി ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താ
നാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിറ്റായത്. ഒരു
ദിവസം മാത്രം വിജയൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. തിരികെ
പ�ോവുകയാണ്. അത് വിജയന്റെ തീരുമാനമായിരു
ന്നു. ശ്വസനസഹായി വേണ്ട! സ്വന്തം വീടിന്റെ സ്വ
കാര്യതയിലേക്ക്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേ
ഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയിലേക്ക് തിരികെ പ�ോവുക
യാണ്.
മരണം ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്
ബ�ോധ്യം വന്ന ധീരമായ മനസ്സിന്റെ തീരുമാനം.
അതു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.
ഒരാഴ്ച. അടുത്ത കൺസൾട്ടേഷനു മുമ്പ് വിജയൻ വി
ടവാങ്ങി.
ചിലർ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ
ചില മുദ്രകൾ പതിപ്പിക്കും; അവരുടെ വ്യക്തിത്വവൈ
ശിഷ്ട്യത്താൽ. വിജയൻ... ചുരുങ്ങിയ കണ്ടുമുട്ടലുകൾ,
വളരെ കുറച്ചു സംവേദനങ്ങൾ, നിമിഷങ്ങൾ... ഒരു
സുധീരമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ അങ്ങുയരെ നിൽക്കു
കയാണ്; സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യം വിളിച്ചോതി
ക�ൊണ്ട്

.

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 ചെല
വിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
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