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സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
ഇടപെടണ�ോ?

രാ

ഷ്ട്രസുരക്ഷയും ആര�ോഗ്യപരിപാലനവും മനു
ഷ്യാവകാശവും ഒക്കെ കൂട്ടുപിണഞ്ഞ ഒരു
ഇന്ത്യൻ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് ജേർണൽ
എഴുതിയ ലേഖനം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ്
ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് ഏറെ ഇളക്കം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു
ആര�ോഗ്യ-ശാസ്ത്രീയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇത്
ഒരിക്കലും ഉള്പ്പെടുത്താന് പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന
ശക്തമായ നിലപാടു ക�ൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡി
ക്കൽ അസ�ോസിയേഷൻ പ്രതികരിച്ചത്. ചർച്ചകൾ
കുറേ നടന്നു.
ര�ോഗവും ചികിത്സയുമായി തികച്ചും ബന്ധപ്പെടാത്ത
കാര്യങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ജേണലുകൾ കൈകട
ത്താമ�ോ? പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഒരാഴ്ചക�ൊ
ണ്ട് ഒതുങ്ങി, പതിവുപ�ോലെ. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന
പ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ നാമെല്ലാം
മറക്കാറുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് ചിന്തനീയമായ കാര്യ
മാണ്. ഒരു ലേഖനമ�ോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമ�ോ മാ
ത്രമല്ല. ആര�ോഗ്യപരിപാലനമെന്നു വച്ചാൽ ര�ോഗവും
ചികിത്സയും മാത്രമാണ�ോ എന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്ന
മാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്.
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ മേഖലയിൽ ഈ ച�ോദ്യം വളരെ
വ്യക്തമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്ര
മല്ല അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 1978 ലെ അല്മാ
അറ്റാ പ്രഖ്യാപനത്തിലും നാൽപതു വർഷത്തിനു
ശേഷം 2018ലെ അസ്താനാ പ്രഖ്യാപനത്തിലും
അടിവരയിട്ടുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്; 1948ൽ ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടന നിർവചിച്ചതു പ�ോലെ, ആര�ോ
ഗ്യമെന്നാൽ ര�ോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല; ശാ
രീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സൗഖ്യ
മാണ്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ര�ോഗം ഒഴിവാക്കുന്നത�ോ
ര�ോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നത�ോ ക�ൊണ്ട്
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല.
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പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ
യായി ഇത് പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആശുപ
ത്രികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ര�ോഗത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധി
ച്ച് സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടുമിരിക്കു
ന്നു. ഈ രണ്ട് രേഖകൾ ഒത്തു ചേരുന്നില്ല എന്നു മാ
ത്രമല്ല, കൂടുതൽ അകന്നു പ�ോകുകയുമാണ്.
പാലിയേറ്റിവ് പ്രസ്ഥാനം തീർച്ചയായും ആര�ോഗ്യ
ത്തെ അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ കണ്ടു തന്നെയാണ്
മുന്നോട്ടു പ�ോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണമില്ലാത്ത
വനും മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാനുള്ള ഗുളിക ക�ൊടുത്തു
സ്ഥലം വിടുകയല്ലല്ലോ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്ര
വർത്തകർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത�ൊന്നും ഇന്നും
ആര�ോഗ്യസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അവശ്യഘടകം ആകു
ന്നില്ല. കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ആല�ോചി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

.
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ലിസ്സി പടിയിറങ്ങുന്നത്
ഇനിയും 'അവരെ 
കേൾക്കാൻ'
പി.പ്രേംചന്ദ്
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993. ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ അന
സ്തേഷ്യ വിഭാഗത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ക�ൊച്ചു
മുറി. വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ സ്വയം
സന്നദ്ധയായി എത്തിയ ലിസ്സിയെ അനസ്തേഷ്യാ
വിഭാഗം മേധാവി ഡ�ോ: എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
ഉപദേശിച്ചു: 'അവരെ കേൾക്കുക, എന്തു വേണമെ
ന്ന് അവർ പറയും' - അത�ൊരു വലിയ തുടക്കമായി
രുന്നു. ലിസ്സി രാജൻ എന്ന അങ്കണവാടി പ്രവർത്ത
കയുടെ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല ര�ോഗപരിചരണത്തി
ന്റെ രീതിശാസ്ത്രം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച ഉപദേശം. ആ
ഉപദേശം കേട്ടുകേട്ട് വളർന്നതാണ് ഇന്ന് ല�ോകം ഉറ്റു
ന�ോക്കുന്ന മാതൃകയായി മാറിയ കേരളത്തിലെ സാ
ന്ത്വനപരിചരണ പ്രസ്ഥാനം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ലിസ്സി രാജൻ
ജൂൺ 30ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചു. എന്നാൽ
ഈ പടിയിറക്കം സേവനം വ്രതമായി മാറിയ ജീ
വിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല ലിസ്സി രാജന്. അത്
മരണവുമായി മല്ലിടുന്നവരെ കേൾക്കാനുള്ള പുതിയ
അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് പ്ര

ഈ പടിയിറക്കം സേവനം വ്രതമായി
മാറിയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല
ലിസ്സി രാജന്. അത് മരണവുമായി മല്ലിടു
ന്നവരെ കേൾക്കാനുള്ള പുതിയ അധ്യാ
യത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. പാലിയേറ്റീവ്
പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക
രിൽ ഒരാളായി ലിസ്സി ഇവിടെത്തന്നെയു
ണ്ടാകും. മരണം എന്ന സർവ്വകലാശാ
ലയിൽ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിയ അനുഭവസ
മ്പത്തുമായി, തളരാതെ മുന്നോട്ട്.

ലിസ്സി
സ്ഥാനത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായി
ലിസ്സി ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടാകും. മരണം എന്ന സർ
വ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിയ അനുഭവസ
മ്പത്തുമായി, തളരാതെ മുന്നോട്ട്.
നീണ്ട 27 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ്
ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിലെ കെയർ
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ ലിസ്സി രാജൻ പടിയിറങ്ങു
ന്നത്. അതിൽ എട്ട് വർഷം പ്രതിഫലം കൈപ്പ
റ്റാത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. 2001ലാണ്
ലിസ്സിയെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡി
സിന്റെ കെയർ ക�ൊ-ഓർഡിനേറ്ററായി പെയിൻ
ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി നിയമി
ക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും സാന്ത്വന പരിചരണ പ്ര
സ്ഥാനം കേരളത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയും ല�ോ
കാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു
പ്രവർത്തന മാതൃകയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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സാന്ത്വന ചികിത്സ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അറിയാ
ത്തവരില്ല. എന്നാൽ പെയിൻ ക്ലിനിക്ക് എന്നും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ മലയാളമായി
ട്ടില്ലാത്ത ബാലാരിഷ്ടതകളുടെ ഒരു കാലം അതിനു
ണ്ടായിരുന്നു. ഡ�ോ. എം. ആർ.രാജഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ.
കെ. സുരേഷ് കുമാർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ
അശ�ോക് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ര�ോ
ഗികളിൽ നിന്നും പഠിച്ചും സ്വയം പരിശീലിച്ചും വളർ
ത്തിയെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണത്. അതിന്റെ ആദ്യ
ത്തെ മുഴുവൻ സമയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു
കൂട്ടുകാരികളും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുമായ ലിസ്സിയും
മീനയും. പാലിയേറ്റീവ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ
പൂവാട്ട് പറമ്പ് വേണുവിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ
മീനയാണ് ആദ്യത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണ സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തക. മീന എത്തി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ
തന്നെ ലിസ്സിയും ഒപ്പം ചേർന്നു. മീനക്ക് അഞ്ചു
വർഷം ഒരു സ്വകാര്യ ആസ്പത്രിയിൽ പ്രവൃത്തി പരി
ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ലിസ്സിയാകട്ടെ ഒരു ലാബ് ടെ
ക്നീഷ്യനെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പരിചയവും എട്ടുവർഷം
അട്ടപ്പാടിയിൽ അങ്കണവാടി അധ്യാപികയെന്ന
പ്രവൃത്തിപരിചയവും മാത്രം മുതൽക്കൂട്ടായാണ് പാ

മരണവർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ട് തളർന്ന്
പലവട്ടം മതിയാക്കാൻ ആല�ോചിച്ച
രാത്രികൾ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, നിസ്സ
ഹായരായി വേദനിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ
ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെ
തിരിച്ചുപ�ോകും. അവരെ കേൾക്കും.
“കേൾക്കാൻ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ
മരിക്കുന്നവർക്കറിയാം ആര�ോട് എന്ത്
പറയണമെന്ന്. ആ സാന്ത്വന സ്പർശ
മാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
എല്ലാം” - ലിസ്സി പറയുന്നു.
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ലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയറായി എത്തുന്നത്. ജീവിത
പങ്കാളിയായ ചൈൽഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്
ഓഫീസറായ കെ.രാജൻ ഒപ്പം നിന്നു. മുഴുവൻ സമയ
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയാകാൻ അത് വഴിയ�ൊരുക്കി.
മരണവർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ട് തളർന്ന് പലവട്ടം
മതിയാക്കാൻ ആല�ോചിച്ച രാത്രികൾ നിരവധി
യാണ്. എന്നാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ,
നിസ്സഹായരായി വേദനിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കു
മ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപ�ോകും. അവരെ
കേൾക്കും. “കേൾക്കാൻ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ മരി
ക്കുന്നവർക്കറിയാം ആര�ോട് എന്ത് പറയണമെന്ന്.
ആ സാന്ത്വന സ്പർശമാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിന്റെ എല്ലാം” - ലിസ്സി പറയുന്നു.
ര�ോഗ ചികിത്സയിൽ യാത�ൊരു പശ്ചാത്തലവുമി
ല്ലാത്ത ലിസ്സിയെപ്പോല�ൊരാൾ 27 വർഷം ഒപ്പം
നിന്നത് സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തി
ക്കൊണ്ടു വന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന്
ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ പറയുന്നു.
ക�ോവിഡ് കാലത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിന്
പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനം രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ
ക്കാലം ക�ൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ര�ോഗ ചികിത്സയിലെ
സാമൂഹിക ഇടപെടൽ എന്ന സങ്കല്പത്തിന് വലിയ
പങ്കുണ്ടെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ
ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി വളർത്തുന്നതിൽ നിർ
ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ഡ�ോ.കെ.സുരേഷ് കുമാർ പറ
യുന്നു. ആര�ോഗ്യമേഖലയിൽ പഠിച്ചു പണിയെടുക്കു
ന്നവരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ലിസ്സിയെപ്പോലെ
ജനകീയ ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് ഇടപെടാൻ ശേഷി
യുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ പങ്കുവഹി
ക്കാനുണ്ട് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണത്. ലിസ്സിയുടെ സേ
വനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അടയാള
പ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഡ�ോ: സുരേഷ് കുമാർ
പറയുന്നു.
ഇന്ന് 1200ഓളം സർക്കാർ സംരംഭങ്ങളിലും
500ഓളം ‘സാന്ത്വനമേകാൻ അയൽക്കണ്ണികൾ’

എന്ന സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളിലുമായി ഒരു ലക്ഷ
ത്തോളം സജീവ സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തകർ
കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വ�ോളന്റി
യർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ലിസ്സി ഓദ്യോഗിക സ്ഥാ
നത്ത് നിന്നും വിട പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രസ്ഥാനം നേ
ടിയെടുത്ത വിജയത്തെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
നടൻ മമ്മൂട്ടി എന്നും പ്രസ്ഥാനത്തോട�ൊപ്പം നിന്നി
രുന്നു. മികച്ച പാലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയർമാരായി
ലിസ്സിയെയും മീനയെയും മമ്മൂട്ടി ഒരു പാലിയേറ്റീവ്
സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ 2012
മാർച്ച് എട്ടിന് വനിതാ ദിനത്തിൽ തന്റേടം ജെന്റർ
ഫെസ്റ്റിൽ മഹിളാ തിലകം ബഹുമതി നൽകി
കേരള സർക്കാർ ഇരുവരെയും ആദരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു
മകനാണ് ലിസ്സിക്ക്- സിദ്ധാർത്ഥൻ. സൗദിയിൽ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനിയറാണ്.
എത്രയ�ോ മരണങ്ങൾ കണ്ടു. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ
മരണമാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്നത്.
മരിച്ചാൽ എന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടരുത്, എനിക്ക് ശ്വാസം
മുട്ടും എന്നു പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ ലിസ്സി ഇന്നും ഓർക്കു
ന്നു. പെയിൻ ക്ലിനിക്കിൽ ആദ്യമെത്തിയ കുട്ടികളി

ല�ൊരാളായ തസ്ലീന കാലുമുറിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ
പാദസരം അണിഞ്ഞെത്തിയത് മറക്കാനാവാത്ത
ഓർമ്മയാണ്. തസ്ലീനയാണ് പാലിയേറ്റീവ് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അവളുടെ
രക്ഷിതാക്കൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാൻ
വരാറുണ്ട്. അങ്ങിനെ പലരും. അത�ൊക്കെയാണ്
നമ്മളെ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി. ഒപ്പം നിൽക്കലും അവരെ
കേൾക്കലും തന്നെയാണ് സാന്ത്വന പരിചരണം.
ജ�ോലിയെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ; ഞാനിനിയും ഒപ്പമുണ്ടാകും,
ലിസ്സി പറയുന്നു. സാന്ത്വന പ്രസ്ഥാനം സമൂഹ
ത്തിൽ അതിജീവിച്ചതിന്റെ പാഠം ചികയുമ്പോൾ
ഈ വാക്കുകൾ അതിന്റെ അടിവളമായി ഉണ്ടാകും,
ലിസ്സിയും.
വേദനിക്കുന്നവരെ കേൾക്കാൻ ലിസ്സിമാർ ഉണ്ടാകു
ന്നതാണ് ഈ ല�ോകത്തെ ജീവിക്കാൻ ക�ൊള്ളാവു
ന്നതാക്കുന്നത്.
(മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്ററാണ് ലേഖകൻ. ജൂലൈ 4ന്
മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അനുവാദത്തോടെ
ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു)

.

വിട, വിജയൻ ചേട്ടാ...
14 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
തുടക്ക കാലത്താണ് ശ്രീമതി രാജേശ്വരിയെ
പരിചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭി
ച്ചത്. കാൻസറിന്റെ വേദനയ്ക്കിടയിലും തന്റെ
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വ
മായിരുന്നു അവർ.
രാജേശ്വരി മരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ്
അവരുടെ ഭർത്താവ് വിജയകുമാരൻ നായർ
'രാജേശ്വരി ഫൗണ്ടേഷൻ' സ്ഥാപിച്ചത്. പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നൽകുക
എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും പരിസ
രപ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ ആര�ോഗ്യ ആവശ്യ
ങ്ങൾ പലതും ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊടു
ത്തിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ രാജേ
ശ്വരി ഫൗണ്ടേഷൻ കിടത്തിച്ചികിത്സയും നട
ത്തിവന്നു. രാജേശ്വരി ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹ
യാത്രികരാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ അഭി
മാനിക്കുന്നു.
2020 ജൂലൈ രണ്ടിന് വിജയകുമാരൻ നായർ
കാൻസർ മൂലം മരണപ്പെട്ടു. ര�ോഗനിർണ്ണയ
ത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചകളേ ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളൂ. മക്കളായ മാലിനി, ശാലിനി,
രാജേഷ് എന്നിവരുടെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങ
ളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദുഃഖത്തോട�ൊപ്പം
പാലിയം ഇന്ത്യയും പങ്കുചേരുന്നു.
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അനുഭവം

കാരുണ്യപര്വ്വം 
ടി.സി. രാജേഷ്
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002 ജൂലൈ 14 ഞായർ.
പ്രമുഖ പത്രത്തിന്റെ നെടുങ്കണ്ടം ബ്യൂറ�ോ.
ഞായറാഴ്ച അനുവദിച്ചുകിട്ടാത്ത അവധി ഓഫീസി
ലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങി തീർക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചമ
യക്കത്തിന് ഭംഗം വരുത്തി പരിചയക്കാരായ രണ്ട്
ഓട്ടോഡ്രൈവർമാർ ഓഫിസിലെത്തി. തളർവാതം
പിടിച്ച ഒരു ര�ോഗിയെ കുറച്ചകലെയുള്ള ആയുർ
വ്വേദ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടുവെന്നും
അയാളെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാ
ണെന്നും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു
അവരുടെ ആവശ്യം. പത്രക്കാരനായതിനാൽ എന്റെ
ഇടപെടൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നർഥം. ആശു
പത്രിയിൽ നിന്ന് ര�ോഗിയെ ഇറക്കിവിടുന്നത് അത്ര
ശരിയായ കാര്യമല്ലല്ലോ!
ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പിൻസീ
റ്റിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ മടിയിലായി കറുത്തു
മെലിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ബ�ോധരഹിതനായി കിട
ക്കുന്നു. ഒപ്പമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒന്ന് അയാളുടെ സഹ�ോ
ദരിയാണ്. മറ്റേത് ഭാര്യയും. സംഗതി അൽപം സീ
രിയസാണെന്നു ത�ോന്നിയതിനാൽ ഞാനുടൻതന്നെ
അവരെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ
ത്തിച്ചു. ഡ�ോക്ടർ പരിചയക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ
കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞേൽപിച്ചു.

ബാലവിവാഹം, 15 വയസുകാരിയുമാ
യുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തെ പീഡന
മായിക്കാണണമെന്ന നിയമം... വാർ
ത്ത പുറത്തുവിട്ടാൽ ര�ോഗം ഭേദമാ
യെത്തുന്ന ദേവസ്യയെ കാത്തിരിക്കു
ന്നത് ജയിലാകുമെന്നുറപ്പ്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ആ
ഹ്യൂമൻ ഇന്ററസ്റ്റ് എക്സ്ക്ളൂസീവ്
സ്റ്റോറി ഉപേക്ഷിച്ചു.
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മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ദേ
വസ്യയായിരുന്നു ആ ര�ോ
ഗി. അയാളുടെ ഭാര്യയും
സഹ�ോദരിയുമാണ് ഒപ്പമു
ണ്ടായിരുന്നത്. മഞ്ഞ നി
റമുള്ള ചുരിദാറിന്റെ ട�ോപ്പു
മാത്രം ധരിച്ച് കറപിടിച്ച
പല്ലുകൾ കാട്ടിച്ചിരിച്ച്
കലപിലസംസാരിക്കുന്ന
റാണിയെന്ന പെൺകുട്ടി
യായിരുന്നു അയാളുടെ
ഭാര്യ. അവളുടെ പ്രായ
മാണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത്- 15 വയസ്! മാത്രമല്ല മാന
സികമായി അത്ര പക്വതയുമില്ല ആ കുട്ടിക്ക്. ആര�ോ
രുമില്ലാത്ത അവളെ ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു ക�ോള
നിയിൽ നിന്നാണത്രെ ദേവസ്യ വിവാഹം ചെയ്തത്.
പിറ്റേന്ന് ദേവസ്യയുടെ ആര�ോഗ്യ സ്ഥിതിയറിയാൻ
ഞാൻ ഡ�ോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അപകടാവസ്ഥ
തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് .
ഡ�ോക്ടറാണ് അവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്നോടു
വിവരിച്ചത്. ഡ�ോക്ടർ പിന്നീടു പറഞ്ഞ രഹസ്യ
മാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചത്- റാണി ഗർഭി
ണിയാണ്!
ബാലവിവാഹം, 15 വയസുകാരിയുമായുള്ള ലൈം
ഗികബന്ധത്തെ പീഡനമായിക്കാണണമെന്ന
നിയമം... വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടാൽ ര�ോഗം ഭേദമാ
യെത്തുന്ന ദേവസ്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയിലാ
കുമെന്നുറപ്പ് . അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ മനപ്പൂർ
വ്വം ആ ഹ്യൂമൻ ഇന്ററസ്റ്റ് എക്സ്ക്ളൂസീവ് സ്റ്റോറി
ഉപേക്ഷിച്ചു.
രണ്ടു മൂന്നു ദിവസംകഴിഞ്ഞ്, രാവിലെ ഓഫിസി
ലെത്തിയ എന്നെത്തേടി റാണിയും ദേവസ്യയുടെ
അമ്മയും കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദേവസ്യയെ
മെഡിക്കൽ ക�ോളജിലേക്കു ക�ൊണ്ടുപ�ൊയ്ക്കൊ
ള്ളാൻ ഡ�ോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡ�ോ

തമിഴ്നാട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് ദേവസ്യയെ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ പ്രല�ോഭിപ്പിച്ചത്
ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. അതിൽ റാണി
വീണു. പത്രവാർത്തയെ തുടർന്ന് ഉദാര
മതികൾ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷത്തിലധി
കം രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു
അവരുടെ ലക്ഷ്യം. റാണിയുടെ ശാഠ്യ
ത്തെത്തുടർന്നാണ് നവജീവനിൽ നിന്ന്
അവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തേക്കു
വിട്ടത്. പക്ഷേ പണം ക�ൊടുത്തുവിടാ
തിരുന്നതിനാൽ റാണിക്കു പെരുവഴി
യായിരുന്നു ശരണം.
ക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇനി ആ ആശുപത്രിയിൽ
ചികിൽസ നൽകിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നായിരു
ന്നു ഡ�ോക്ടറുടെ മറുപടി. നൂറു കില�ോമീറ്റർ അകലെ
യാണ് ക�ോട്ടയം മെഡിക്കൽ ക�ോളജ്. ആംബുലൻ
സിനു മാത്രം അന്ന് ആയിരത്തിലധികം രൂപ ചെ
ലവുവരും. ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന സ്വാധീനം
ഉപയ�ോഗിച്ച് ചിലരെ വിളിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറുക�ൊണ്ട്
2,450 രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടി. പണം ദേവസ്യയുടെ
സഹ�ോദരിയെ ഏൽപിച്ച് ആംബുസലൻസും ഏർ
പ്പാടുചെയ്ത് അവരെ മെഡിക്കൽ ക�ോളജിലേക്കയച്ചു.
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാന് ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന
പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാംപേജിലെ ആ വാർത്ത എന്നെ
വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു. മെഡിക്കൽ ക�ോളജിൽ ഭർത്താ
വിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകഴിയുന്ന ഗർഭിണിയും 15കാരി
യുമായ റാണിയുടെ കഥ! ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഉപേ
ക്ഷിച്ച സ്റ്റോറി. അന്ന് സ്റ്റാറായ (എഴുത്തുകാരിയായി
ഇന്നും) പത്രപ്രവർത്തകയുടെ ബൈലൈനിലാണ്
സ്റ്റോറി. ഞാനുടൻ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യസംഭ
വങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ഫ�ോള�ോ അപ്പിനാവശ്യമായ വി
വരങ്ങളും നൽകി. വാർത്തയെതുടർന്ന് റാണിയേയും
ദേവസ്യയേയും നവജീവൻ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന
ഏറ്റെടുത്തു. ദേവസ്യയുടെ ര�ോഗം കുറഞ്ഞപ്പോൾ
അവർ അവിടേക്കുപ�ോയി. ഇതിനിടയിൽ ആശുപ
ത്രിയിലെ ബാത്റൂമിൽ തെന്നി വീണ് റാണിയുടെ
ഗർഭം അലസിപ്പോയിരുന്നു. എന്തായാലും ദേവ
സ്യയുടെ പേരിൽ കേസ�ൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അന്ന്
പ�ോക്സോ നിലവിൽ വന്നിട്ടുമില്ല.
വൈകാതെ എനിക്ക് കട്ടപ്പന ബ്യൂറ�ോയിലേക്കു
സ്ഥലം മാറ്റമായി. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
റാണിയും അമ്മായിയമ്മയും എന്നെത്തേടിയെ
ത്തി. ദേവസ്യയെ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പുവർ
ഹ�ോമിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും നവജീവ
നിലേക്കു തിരികെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ സഹായിക്ക
ണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. അവർ ക�ോട്ടയത്തു

നിന്നു പ�ോന്നത�ോ മറ്റു കാര്യങ്ങള�ോ ഒന്നും ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഞാൻ നവജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് ദേവസ്യയെ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാൻ പ്രല�ോഭിപ്പിച്ചത് ബന്ധുക്കളായിരുന്നു.
അതിൽ റാണി വീണു. പത്രവാർത്തയെ തുടർന്ന്
ഉദാരമതികൾ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം
രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം.
റാണിയുടെ ശാഠ്യത്തെത്തുടർന്നാണ് നവജീവനിൽ
നിന്ന് അവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തേക്കു വിട്ടത്.
പക്ഷേ പണം ക�ൊടുത്തുവിടാതിരുന്നതിനാൽ
റാണിക്കു പെരുവഴിയായിരുന്നു ശരണം. അങ്ങനെ
യാണ് ദേവസ്യ കട്ടപ്പനയിലെ പുവർ ഹ�ോമിലെത്തി
യതും റാണി വീണ്ടും എന്നെത്തേടിയെത്തിയതും.
നവജീവനിലെ ത�ോമസേട്ടന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
മറ്റൊരാംബുലൻസ് വരുത്തി ഞാൻ അവരെ വീണ്ടും
ക�ോട്ടയത്തിനുവിട്ടു.
ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക�ോട്ടയത്തുനിന്ന് അന്ന്
വാർത്ത ചെയ്ത ലേഖിക എന്നെ ഫ�ോണിൽ വിളിച്ചു:
'ദേവസ്യ മരിച്ചു. ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കാൻ മാർ
ഗമെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?'
ഞാൻ ഏറെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതു നടന്നില്ല. ഒടുവിൽ
നവജീവന്റെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ ദേവസ്യയുടെ ശരീരം
സംസ്കരിച്ചു.
പിന്നീടായിരുന്നു റാണിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ വഴി
തെറ്റിയത്. നവജീവൻ അധികൃതരുടെ കണ്ണുവെട്ടി
ച്ചു പുറത്തുകടന്ന അവൾ കുറേ നാട�ോടികൾക്കൊ
പ്പം കൂടി കഞ്ചാവിനടിമയായി. അവരുടെ പിടിയിൽ
നിന്നു മ�ോചിപ്പിച്ച് വീണ്ടും നവജീവനിൽക�ൊണ്ടുചെ
ന്നെങ്കിലും അവൾ നിന്നില്ല.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം റാണി വീണ്ടും
എന്നെത്തേടി ഓഫിസിലെത്തി. തന്റെ പേരിൽ നവ
ജീവൻ ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുന്ന പണം കിട്ടണം. ഭർത്താ
വിന് ഒരു കല്ലറ പണിയണം. കറപിടിച്ച പല്ലുകൾ
കാട്ടിച്ചിരിച്ച് നിന്ന റാണിയ�ോട് ഞാൻ ച�ോദിച്ചു:
''മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?''
യാത�ൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അവൾ ഉണ്ടെന്ന് മറുപടി
പറഞ്ഞു.
അവളെ ഞാൻ കണക്കറ്റു ശകാരിച്ചു. അവസാനം
അവൾ എന്നോടു ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന്
ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് റാണിയെപ്പറ്റി വിവരമ�ൊ
ന്നുമുണ്ടായില്ല.
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും, പലപ്പോഴും, മങ്ങിയ മഞ്ഞനി
റമുള്ള ഒറ്റയുടുപ്പുമിട്ട് പുകയിലക്കറ പിടിച്ച പല്ലുകൾ
കാട്ടിച്ചിരിച്ച് റാണി ഒരു മിന്നായംപ�ോലെ എന്റെ
കൺമുന്നിലൂടെ നടന്നു മറയാറുണ്ട്....

.

(സഹയാത്ര ക�ോപ്പി എഡിറ്ററാണ് ലേഖകന്)
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ജൂലൈ 8 - എലിസബത്ത് കൂബ്ലർ-റ�ോസിന്റെ ജനനവാർഷികം

നിരാസത്തില് നിന്ന് 
അംഗീകാരത്തിലേക്ക്  
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ഏ

താണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് വൈദ്യവിദ്യാർ
ത്ഥികളുടെ ഒരു ക്ലാസിൽ പതിവായി വരുന്ന
അദ്ധ്യാപകൻ വന്നില്ല. പകരക്കാരിയായി വന്ന മാ
നസികാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധ, ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ കൂടെ
ക്കൊണ്ടുവന്നു, രക്താർബുദം ബാധിച്ച ഒരു പതിനാ
റുകാരി. വിദ്യാർത്ഥികള�ോട് ആ കുട്ടിയ�ോട് സംസാ
രിച്ചു ക�ൊള്ളാൻ അദ്ധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടു. ച�ോദ്യ
ങ്ങള�ൊക്കെ ര�ോഗത്തെപ്പറ്റിയും ര�ോഗലക്ഷണങ്ങളെ
പ്പറ്റിയും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പ�ൊട്ടി
ത്തെറിച്ചു: 'എന്നോട് എന്നെപ്പറ്റി ച�ോദിക്കൂ' എന്ന്.
പിന്നീടവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ
ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി, അവളുടെ
പൂർത്തീകരിക്കാന�ൊക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി.
വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്തബ്ദ്ധരായി കേട്ടിരുന്നു. ഒരു

പ്രതിഷേധിച്ച് വീടുപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി എലി
സബത്ത്. പല ജ�ോലികളും ചെയ്തു.
രണ്ടാം ല�ോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഒരു
വ�ോളന്റിയറായി. പ�ോളിഷ് ജയിലുക
ളിൽ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന തടവു
കാർ ചുവരിൽ ക�ൊത്തിവച്ച നൂറുകണ
ക്കിന് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കാഴ്ച എലിസ
ബത്തിനെ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു.
ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ മെഡി
ക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി. പിന്നീട് മാന
സികാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധയായി. മരണത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗികൾ അനു
ഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം, മാനസിക
സംഘർഷങ്ങൾ, മരണഭീതി ഒക്കെ
എലിസബത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടു.
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ര�ോഗിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങളും ഭീതികളും വാ
ഞ്ഛകളുമ�ൊക്കെ എന്തൊക്കെയാകാമെന്ന്.
ആ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു ഡ�ോ. എലിസബത്ത്
കുബ്ലർ റ�ോസ്.
1924 ജൂലൈ 8ന് സ്വിറ്റ്സർലന്ഡിൽ ജനനം.
മൂന്നു കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു പിറന്നതിൽ ഒന്ന്. ജനിക്കു
മ്പോൾ തൂക്കം ഒന്നേകാൽ കില�ോ മാത്രം. അരിഷ്ട
തകള�ോടെ ബാല്യം.
പതിനാറാം വയസ്സിൽ, വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥിനി
യാവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛൻ സമ്മതി
ച്ചില്ല. അണുവിട വിട്ടുക�ൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാ
റല്ല. ഒന്നുകിൽ എന്റെ ബിസിനസിൽ സഹായിക്കൂ,
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടുജ�ോലിക്കാരിയായി
ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കൂ, എന്ന്.
പ്രതിഷേധിച്ച് വീടുപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി എലിസബത്ത്.
പല ജ�ോലികളും ചെയ്തു. രണ്ടാം ല�ോക മഹായുദ്ധകാ
ലത്ത് ഒരു വ�ോളന്റിയറായി. പ�ോളിഷ് ജയിലുകളിൽ
മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന തടവുകാർ ചുവരിൽ ക�ൊ
ത്തിവച്ച നൂറുകണക്കിന് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കാഴ്ച
എലിസബത്തിനെ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഇരു
പത്തിയാറാം വയസ്സിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി
നിയായി. പിന്നീട് മാനസികാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധയായി.
മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗികൾ
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം, മാനസിക സം
ഘർഷങ്ങൾ, മരണഭീതി ഒക്കെ എലിസബത്ത് ഉൾ
ക്കൊണ്ടു. ഡ�ോക്ടർമാര�ോ നഴ്സുമാര�ോ ഇത�ൊന്നും
കാണാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് അവരെ അത്ഭുത
പരതന്ത്രയാക്കി. ര�ോഗികൾക്ക് പ്രധാനമായത് ഡ�ോ
ക്ടർമാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നതേയില്ല. അവർ ശാസ്ത്രം
മാത്രം ന�ോക്കുന്നു. ര�ോഗികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷ
മയ�ോടെ കേൾക്കാനും കേട്ടുമനസ്സിലാക്കുന്നത് വി
ദ്യാർത്ഥികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ആ പഠന
ങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; മരണത്തെ നേ
രിടുമ്പോൾ ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർ അഞ്ച് പ്രധാന

ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പ�ോകുന്നുവെന്നത്. 'മരണവും
മരണവേളയും (On Death and Dying)' എന്ന പുസ്ത
കത്തിൽ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
1. നിരാസം (denial): “ഏയ്, ഇത് ശരിയല്ല. ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്ക് തെറ്റിയതാവും.. ഞാൻ മരിക്കാന�ോ?''
എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണം. ഒന്നാല�ോചിച്ചുന�ോ
ക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ
നമ്മളെല്ലാം കടന്നുപ�ോകുന്ന കാര്യമാണിത്. പ�ോ
ക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും തപ്പി
ന�ോക്കുക. മറ്റു പ�ോക്കറ്റുകളിലെല്ലാം ന�ോക്കിയിട്ടും
ആദ്യം ന�ോക്കിയിടത്തു തന്നെ വീണ്ടും ന�ോക്കുക.
ഇത�ൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ?
2. ക�ോപം (anger): ക�ോപം ത�ോന്നുന്നത് അനുഭവി
ക്കുന്ന അവസ്ഥയ�ോടാണ്. ര�ോഗമ�ോ മരണഭീതിയ�ോ
എന്തായാലും. പക്ഷേ ര�ോഗത്തിനെ മുൻപിൽ കിട്ടി
ല്ലല്ലോ, ദൈവത്തിനേയും. അതുക�ൊണ്ട് അടുത്തു കി
ട്ടുന്നവര�ോട് പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് ഡ�ോക്ടറ�ോടാവാം.
രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വന്നപ്പോൾ നിസ്സാരകാര്യമായിരിക്കു
മെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ടിപ്പോൾ കാൻസറെ
ന്നോ? നിങ്ങളെന്തുതരം ഡ�ോക്ടറാണ് എന്ന മട്ടിൽ.
അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയ�ോട�ോ കുട്ടികള�ോട�ോ
സദാസമയവും ദേഷ്യം.
3. വിലപേശൽ (bargaining): ‘ഈ ര�ോഗം മാറുക
യില്ലെന്നു പറയുന്ന ഡ�ോക്ടർ ദൈവമ�ൊന്നുമല്ലല്ലോ,
മറ്റൊരു ഡ�ോക്ടറെ കാണാം’ എന്ന മട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന

വിലപേശൽ, ഓര�ോ തരം ചികിത്സ - ആയുർവേദം,
ഹ�ോമിയ�ോ, പച്ച മരുന്ന് അങ്ങനെ - മാറിമാറി പരീ
ക്ഷിക്കുന്നു.
4. വിഷാദം (depression): അനിഷ്ടമായത് സംഭവി
ക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ത�ോന്നുക എന്നത് സാധാരണ
മല്ലേ? ഇവിടെ ജീവിതത്തെത്തന്നെ അപകടപ്പെടു
ത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാവുമ്പോൾ വിഷാദം കഠിനമാകാം.
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വയം സാധിക്കാതെ
വരാം. വിഷാദം ഒരു ര�ോഗാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു പ�ോകാം.
5. അംഗീകാരം (acceptance): ശരി, അങ്ങനെയെ
ങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാന�ൊ
ക്കും എന്ന മട്ടിൽ സ്ഥിതിയെ മനസ്സുക�ൊണ്ട് സ്വീക
രിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
എലിസബത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും
ഈ സ്ഥിതികളിൽ കൂടി ഒന്നൊന്നായി പ�ോകണ
മെന്നില്ല. അപാര മനക്കരുത്തുള്ളവർ, ഇതേപ്പറ്റി
ധാരാളം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ നേരേ അംഗീകാരത്തി
ലേയ്ക്കു പ�ോയേക്കാം. പലരും നിരാസത്തില�ോ ക�ോപ
ത്തില�ോ വിഷാദത്തില�ോ വിലപേശലില�ോ സ്ഥിര
മായി കഴിഞ്ഞേയ്ക്കാം, ഒരിക്കലും അംഗീകാരത്തിലെ
ത്താതെ. 'ശ്വാസം വായുവാകുമ്പോൾ (When Breath
becomes Air)' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡ�ോ. പ�ോൾ
കലാനിധി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് കാൻസർ
വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അഞ്ചു സ്ഥിതികളിലൂടെ
പ�ോയി; പക്ഷേ നേരെ തലതിരിഞ്ഞായിരുന്നു
എന്നാണ്. ആദ്യം അംഗീകാരം, പിന്നെ ഒന്നൊ
ന്നായി അവസാനം നിരാസത്തിൽ, എന്നൊക്കെ.
മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തരാണ്. എല്ലാവരും ഒരേപ�ോലെ
പ്രതികരിച്ചു എന്നുവരില്ല. എങ്കിലും, അധികം ര�ോ
ഗികളുടേയും മാനസിക വ്യാപാരം മനസ്സിലാക്കാൻ
എലിസബത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ വളരെ പ്രയ�ോജന
പ്പെടും. 1995ൽ പല പ്രാവശ്യം മസ്തിഷ്കാഘാതം
വന്ന് എലിസബത്ത് കിടപ്പിലായി. ഒൻപതു വർഷം
അങ്ങനെ; അവസാന രണ്ടു വർഷം ഒരു ഹ�ോ
സ്പൈസിൽ. 'എന്റെ വിമാനം ഗേറ്റിൽ നിന്നു പു
റപ്പെട്ടു; പക്ഷേ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല താനും.

എലിസബത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എല്ലാവരും ഈ സ്ഥിതികളിൽ കൂടി
ഒന്നൊന്നായി പ�ോകണമെന്നില്ല.
അപാര മനക്കരുത്തുള്ളവർ, ഇതേപ്പറ്റി
ധാരാളം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ നേരേ അം
ഗീകാരത്തിലേയ്ക്കു പ�ോയേക്കാം. പല
രും നിരാസത്തില�ോ ക�ോപത്തില�ോ
വിഷാദത്തില�ോ വിലപേശലില�ോ സ്ഥി
രമായി കഴിഞ്ഞേയ്ക്കാം, ഒരിക്കലും
അംഗീകാരത്തിലെത്താതെ.
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ഒന്നുകിൽ ഗേറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തണം; അല്ലെങ്കിൽ
ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം; രണ്ടുമില്ലാതെയിങ്ങനെ... '
എന്ന് എലിസബത്ത് വിലപിച്ചു.
ഈ മഹതിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ എലിസബ
ത്ത് കുബ്ലർ-റ�ോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് നയിക്കുന്നത്
അവരുടെ മകനായ കെൻ റ�ോസ് ആണ്. എലിസ
ബത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാ
നത്തിലുള്ളവരും ചുരുക്കം ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും
മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്ന ദയനീയ സത്യം
നമ്മുടെ ഭാവിയെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ന് ക�ോവിഡ് 19 മനുഷ്യരെ ഒന്നു പിടിച്ചിരുത്തി
ര�ോഗാവസ്ഥയേയും മരണത്തേയും പറ്റിയ�ൊക്കെ
ചിന്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയാണ്. ചുരുക്കം
ചിലരാണ്, 'ഏയ്.. ഒന്നും വരില്ല' എന്ന് നിരാസ
ത്തിൽ തുടരുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നവർ ഭയത്തിൽ കു
ടുങ്ങാതെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ
അങ്ങനെ; എന്താണ് ചെയ്യാന�ൊക്കുക എന്ന മട്ടിലേ
യ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം കൂടും. പക്ഷേ അതി
നേക്കാളും വലിയ ഒരു പ്രയ�ോജനമുണ്ടാവും ഡ�ോക്ടർ
മാരും നഴ്സുമാരും ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാ
റായാൽ. ര�ോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാ
നാകാത്തവരുടെ ശിഷ്ടജീവിതം ആകുന്നതും സുഖ
കരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും ബന്ധുക്കളുടെ ദുഃഖം മന
സ്സിലാക്കാനും അപ്പോൾ അവർക്കു കഴിയും. പെട്ടെ
ന്നൊരു ദിവസം ഉറ്റവരിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് ഒറ്റ
യ്ക്ക് മരണമടഞ്ഞയാളെ അവസാന കാഴ്ചയിൽ പ�ോലും
ഒരു സ്പർശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തില് ജീവി
ക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കി
നാണ്. അത് ക�ോടിക്കണക്കിനായേക്കും. ഇവരുടെ
ദുഃഖവും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളും കുറേയധികം ര�ോ

ഗാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു പ�ോകും. ഇവർക്ക് ഒരു താങ്ങ്
എങ്ങനെ ക�ൊടുക്കാം?
ര�ോഗിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതേ വൈ
ദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. രക്ഷിക്കാനാകാ
ത്തവർക്ക് എങ്ങനെ സൗഖ്യം ക�ൊടുക്കാമെന്നും
ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാവുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് എങ്ങനെ
മാനസികമായി ഒരു താങ്ങ് ക�ൊടുക്കാമെന്നും
അടുത്ത തലമുറയെ തീവ്രമായ മാനസിക ര�ോഗങ്ങ
ളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മ�ോചിതരാകാൻ എങ്ങനെ
സഹായിക്കാമെന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല;
വേണ്ടതു ചെയ്യുന്നില്ല.
2014ൽതന്നെ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞ
താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എല്ലാ ര�ോഗചികി
ത്സയുടേയും ഭാഗമാകണമെന്ന്. 2020 ഏപ്രിലിൽ
വീണ്ടും അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു, എല്ലാ ക�ോവിഡ്
19 ചികിത്സയുടേയും ഭാഗമാകണം പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ എന്ന്. വഴിമാറി ചിന്തിക്കാനാവാത്തതു
ക�ൊണ്ടാവും ഭാരതം ഈ ദിശയിൽ കാര്യമായി
ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്,
മിസ�ോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
അല്പമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പഠനം ലഭ്യമാക്കുന്നതും
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുതുടങ്ങിയി
ട്ടുള്ളതും.
നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക�ൊടിയ ദുരന്തത്തിന് ഒര
ല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മുടെ
കയ്യിലുണ്ട്; നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നാമത് സ്വീകരി
ക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നു മാത്രം

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

12 klbm{X HmKÃv 2020

.

പരിശീലനം

പാലിക�ോവിഡ്
പരിശീലന പരിപാടി
അരുൺ ശാന്ത്

'അ

നുതാപത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും
ര�ോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്ങനെയെ
ന്ന് ഈ പരിപാടി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.'
'ഒരു സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ
ഈ ക�ോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തത്. ശരിയായ രീതി
യിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ആവശ്യകത,
മാനസിക സാമൂഹിക ആത്മീയ പ്രശ്ന ങ്ങൾ
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ
വ്യക്തത ലഭിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ, ര�ോഗിയെ
പരിചരിക്കുന്നവരുടെ മാനസികനിലയും ഏറെ ശ്രദ്ധ
ചെലുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കലും കൂ
ടിയായിരുന്നു ഈ പരിശീലനം.'
'ക�ോവിഡ് 19 നമുക്ക് മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഭയാ
നകമായ അവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ
സ്ഥിതിയിൽ ര�ോഗിയുമായി ആശയവിനിമയം നട
ത്തുന്നതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു സുപ്രധാനമായ
കാര്യം തന്നെ. ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ
അപ്പപ്പോൾ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നത്
വളരെ പ്രയ�ോജനകരമായിരുന്നു.'
ല�ോകം മുഴുവൻ ക�ോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയെ
നേരിടുന്ന ഈ സമയത്ത് ര�ോഗികളെ പ�ോലെതന്നെ
അവരെ സ്ഥിരമായി പരിചരിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകരുടെ നിസ്സഹായതാ ബ�ോധം കുറയ്ക്കുകയും
അവരുടെ ജ�ോലിസംതൃപ്തിയും മന�ോവീര്യവും മെച്ച
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്
പാലിക�ോവിഡ് പരിശീലന പരിപാടി രൂപകല്പന
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാലിയം ഇന്ത്യയും പാലിക�ോ
വിഡ് കേരളയും സംയുക്തമായി പ്രോജക്ട് എക്കോ
യുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി
നടത്തി വരുന്നത്. 'പാലി-ക�ോവിഡ് കേരള' എന്നത്
സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള ഇരുപത്തി രണ്ടോളം പാ

ലിയേറ്റീവ് ഫിസിഷ്യൻ
മാരുടെ ഒരു സംഘടന
യാണ്.
2020 ഏപ്രിൽ ആദ്യവാ
രത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ
സൗജന്യ പരിശീലന
പരിപാടി ആദ്യ കാല
ങ്ങളിൽ ഡ�ോക്ടർമാരെ
മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് തുട
ങ്ങിയതാണെങ്കിലും പി
ന്നീടത് മറ്റ് ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകരേയും (നഴ്സ്,
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവന
ക്കാർ) ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമാക്കുകയായി
രുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ
ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വീതം (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നു
മണി മുതൽ 4.15 വരെ) ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ്
പരിശീലനം.
ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺ
ലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരു
ക്കിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാ
യിരുന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടി. ഇപ്പോൾ ഇട
വിട്ടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാ
ഷകളിൽ വിദഗ്ദ്ധരായ പരിശീലകര് പരിശീലനം
നൽകി വരുന്നു. പരിശീലന പരിപാടിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾ
ക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴിയും അതുപ�ോലെ മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിലും അയച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നതാണ്.
'പാലിക�ോവിഡ് എക്കോ' എന്ന് നാമധേയം ചെ
യ്തിരിക്കുന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിലെ വി
ഷയങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 'പാലി
ക�ോവിഡ്' കേരള ഗ്രൂപ്പിലെ വിദഗ്ദ്ധരായ ഡ�ോക്ടർ
മാരാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം പഠന സഹായത്തിനുള്ള
HmKÃv 2020 klbm{X 13

ഒരു ഇ-ബുക്കും, മുൻപേ ചിത്രീകരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന
വെബിനാർ വീഡിയ�ോകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓര�ോ
വ്യക്തിക്കും അയച്ചുക�ൊടുക്കാറുണ്ട്.
അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരി
പാടിയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ക�ോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നൈതിക
പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പരീ
ക്ഷണങ്ങൾ, ര�ോഗനിയന്ത്രണ ലക്ഷണങ്ങൾ, ആശ
യവിനിമയം, ജീവിത പരിപാലനത്തിന്റെയും മരണ
ത്തിന്റെയും അവസാനം, അതുപ�ോലെ ര�ോഗാവസ്ഥ
യിലെ ദുരിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുക എന്നീ വിഷ
യങ്ങളാണ്.
സാധാരണ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി സംവേദനാത്മകമായ,
അതായത് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ
ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്
രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനായി അവർക്ക്
നേരിട്ട് ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിക്കുകയ�ോ ആശയങ്ങൾ
കൈമാറുകയ�ോ ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെ
യ്യാവുന്നതുമാണ്. പരിപാടിയിൽ ഉടനീളം പരിശീല
കനും കൂടാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ സഹപരിശീലകരും
അവരുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനും ആശയങ്ങൾ
ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറായിരിക്കും.
ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത് മൂന്നു മാസങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ഒൻ
പത�ോളം പരിശീലന പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കു

കയും അതിൽ 231 പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽ
കുകയുമുണ്ടായി. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കൂടാതെ
ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ്, ഇന്തോനേഷ്യ,
മ്യാൻമർ, ഘാന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു.
ഓര�ോ പരിശീലന പരിപാടിയുടേയും അവസാനം
പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നു വളരെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങ
ളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത�ോട�ൊപ്പം അവരുടെ നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഈ പരിശീലന പരിപാടി
യുടെ പുര�ോഗതിക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യയും, പാലി
ക�ോവിഡ് കേരളയും, എക്കോ ഇന്ത്യയും അഹ�ോരാ
ത്രം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതാത് സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലെ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം
നൽകുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് , ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനുമായി ചേർന്ന്
ഇതിനകം പരിശീലന പരിപാടി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ പരിശീലന വി
ഭാഗമായ ടിപ്സ് എക്കോയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ക�ോ- ഓർ
ഡിനേറ്ററാണ് ലേഖകൻ)

സഹയാത്ര ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
സ ഹയാ ത്രയുടെ

കവർ ചിത്രത്തിനായി
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ
അയച്ചുതന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ജ്യൂറി തെര
ഞ്ഞെടുത്ത മൂന്നു ചിത്രങ്ങള് സഹയാത്ര പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ മാസികയുടെ കവറുകളായി പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ന
 ാലാമത്തേത് അടുത്ത
ലക്കത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
വായനക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണെന്ന്
സെപ്റ്റംബർ 15നു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.
ഇ-മെയിൽ: pr@palliumindia.org
വായനക്കാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങള് പരിഗ
ണിച്ച് വിജയികളെ സെപ്റ്റംബറില് പ്രഖ്യാപി
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ക്കുന്നതും വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനം ല�ോക പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ 2020 ഒക്ടോബർ
10ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ച് നൽകുന്നതു
മാണ്.

.

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ ഡയറി

കാലം കരുതിവെച്ച
കരുത്ത്...
ഡ�ോ.എം. ബീന

എ

ന്നത്തേയും പ�ോലെ അന്നും ആശുപത്രിയിൽ
എത്തിയ എന്നെ ക�ൊറ�ോണ എന്ന വൈറസ്
ത�ൊട്ടു തഴുകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നേപി കരുതിയിരു
ന്നതല്ല. എല്ലാം നിയ�ോഗം. നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ
എല്ലാ ക�ോവിഡ് നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി
ഞാൻ ജ�ോലി ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന എന്റെ അഹ
ങ്കാരം തെല്ലൊന്നു ശമിപ്പിക്കാനും ജാഗ്രത പ�ോരാ
എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുവാനും കൂടിയായിരുന്നിരിക്കാം
ഈ പരീക്ഷണം!
എനിക്ക് ഇതു പകർന്നു നൽകിയവർ വൈറസ് ബാധി
തരാണെന്ന് അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അറിഞ്ഞ
ആ നിമിഷം എന്റെ മനസ്സിൽ അകാരണമായ ഒരു
ഭയമുണ്ടായി; എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സാന്നിധ്യം വീ
ണ്ടെടുത്തു. ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ സമയ�ോചിതമായ
ഇടപെടൽ മുഖേന എന്നെയും എന്റെ സഹപ്രവർ
ത്തകയെയും ടെസ്റ്റിനു വിധേയരാക്കി. പഞ്ചായത്ത്
അധികാരികളുടെയും ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും
നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണ
ത്തിൽ. ഇതു തന്മയത്തോടെ പ്രായമായ രക്ഷിതാ
ക്കളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു
അടുത്ത വെല്ലുവിളി. അസത്യമായ വാർത്തകൾ ക�ൊ
ടുങ്കാറ്റു പ�ോലെ പരത്താനുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ
കഴിവ് അപാരം. അച്ഛനമ്മമാർ പുറത്ത് പ�ോകാത്ത
വരും കേൾവി കുറവുള്ളവരുമായതിനാൽ പലതും കേ
ട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഴുവൻ നിരീക്ഷണ
ത്തിലാക്കിയെന്നു കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷപെട്ടു...
ഭർത്താവ്, അനിയത്തി ഇവര�ോടു മാത്രം നടന്നത്
പറഞ്ഞു.
സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്തു സംഭ
വിക്കും. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പുണ്ടാ
യതിനു ശേഷം സാമ്പിൾ പരിശ�ോധിക്കാൻ ഞാൻ
സഹപ്രവർത്തകയ�ോട�ൊപ്പം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗവ
ണ്മെന്റ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ പ�ോകുന്ന വഴി പുറത്തേക്കു
ന�ോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബ�ോധ്യമായി: നമുക്ക്

ചുറ്റുമുള്ളവർ മാറിയിരിക്കു
ന്നു. കാലത്തിന�ൊപ്പം
മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്
എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി
യിരിക്കുന്നു. മാസ്കും
കൈയ്യുറകളും ധരിച്ചവർ,
സാമൂഹ്യ അകലം പാലി
ക്കുന്നവർ. ജാഗ്രതയുള്ള
സമൂഹം. സന്തോഷവും
സമാധാനവും ത�ോന്നിയ
നിമിഷം. പരിശ�ോധന
ക്കെത്തിയ ഞങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽ ആംബുലൻസിലെത്തിയ പ്രവാസികൾ,
ക�ൊച്ചുകുഞ്ഞുകളടക്കം ക്ഷമയ�ോടെ കാത്തു നിൽക്കു
ന്നു. ഓര�ോരുത്തരെയേയും അണുനശീകരണത്തിനു
ശേഷം പേരുകൾ, വയസ്സ് എന്നിവ രണ്ടു പ്രാവശ്യം
വിളിച്ചുറപ്പു വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം അകത്തേ
ക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. എന്തിനെയും നേരിടാൻ ധൈ
ര്യമുള്ള, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്വിപ്പ്മെന്റ്
അണിഞ്ഞ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ. എന്റെ ഊഴം
വന്നു. രണ്ടു മൂക്കിൽ നിന്നും സ്രവമെടുത്തു. ചെറിയ
ഒരസ്വസ്ഥത. സ്വാഭാവികം മാത്രം.
വീട്ടിൽ, ഒരു മുറിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായ വിവരം
കൂട്ടുകാരിയ�ോടു പറഞ്ഞു. മനസ്സിന്റെ ഭാരം തെല്ലൊന്നു
കുറഞ്ഞു. ദിവസവും അവളെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു
കരുതൽ എന്നവണ്ണം.
മൂന്നാം ദിവസം. ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറച്ചു വി
ശ്വസിച്ചിരുന്നു. കാലത്ത് 11.50ന് ജില്ലാ ക�ൊറ�ോണ
സെല്ലിൽ നിന്നും വിളി വന്നു. സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കു
പ�ോസിറ്റീവ്. എന്റെ ശബ്ദം ഇടറി... എന്റെയ�ോ?
അരമണിക്കൂറിൽ വരും. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ദൈവ
ത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും പ�ോസിറ്റീവായാൽ മതി.
കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടും ഈ ദുരന്തമുഖ
ത്ത്. അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രാർഥന കേട്ടു. ഉടനെ തന്നെ
ചേർപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഹെൽത്ത്
ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു. എന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞ
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മൂന്നാം ദിവസം. ഫലം നെഗറ്റീവാണെ
ന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കാലത്ത്
11.50ന് ജില്ലാ ക�ൊറ�ോണ സെല്ലിൽ നി
ന്നും വിളി വന്നു. സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കു
പ�ോസിറ്റീവ്. എന്റെ ശബ്ദം ഇടറി...
എന്റെയ�ോ? അരമണിക്കൂറിൽ വരും.
ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ദൈവത്തോട്
പറഞ്ഞു, ഞാനും പ�ോസിറ്റീവായാൽ
മതി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റ
പ്പെടും ഈ ദുരന്തമുഖത്ത്. അദ്ദേഹം
എന്റെ പ്രാർഥന കേട്ടു.
ഞാൻ സഹപ്രവർത്തകയെ വിളിച്ചു. കരച്ചിലടക്കാ
നാകാതെ അവർ... ഞാനും കൂട്ടിനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു
ഞാൻ നിർത്തി. അവർക്ക് ആശ്വാസമായ�ോ എന്തോ.
മനസ്സ് വീണ്ടെടുത്ത ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ
വിളിച്ച് അടുത്ത നടപടി ച�ോദിച്ചു.
ഭർത്താവിനെയും അനിയത്തിയേയും അറിയിച്ചു.
അവർ നിശ്ശബ്ദരായി. അച്ഛന�ോടും അമ്മയ�ോടും പറ
യുന്ന ഉദ്യമം ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു. ത�ൊട്ടടുത്ത മു
റിയിലേക്ക് ഫ�ോൺ ചെയ്തു. വീണ്ടും കള്ളം. എന്റെ
ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ�ോകുന്നു. ച�ോദ്യശ
രവർഷത്തിന് ചെവി ക�ൊടുക്കാതെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ആത്മസംഘർഷവുമായി പെട്ടി പായ്ക്ക് ചെയ്ത്
ആംബുലൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്.
ക�ൊറ�ോണ എന്നെ പിടികൂടി എന്നു വിശ്വസിക്കാ
നായില്ല. ഫലം തെറ്റിയതാവുമ�ോ? ത�ൊട്ടപ്പുറത്തെ
മുറിയിൽ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ മനസ്സ്
വെന്തുരുകി അച്ഛനും അമ്മയുമിരിക്കുന്നു. നിസ്സഹായ
തയുടെ മുഖങ്ങൾ.
108 ആംബുലൻസ് മുൻപരിചയം ഉള്ളപ�ോലെ
വിലാസം തെറ്റാതെ ''നിലവിളി'' ശബ്ദത്തോടെ
ഗേറ്റിനു മുമ്പിൽ വന്നു. അയല്പക്കത്തുകാരുടെ ന�ോട്ടം
ഗൗനിക്കാതെ ഒരു നൂലുപ�ൊട്ടിയ പട്ടം പ�ോലെ ഞാൻ
കയറി. തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കിയപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ
കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടു. കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ്
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്... 100-110 സ്പീഡിൽ
പ�ോകുന്ന ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ
ഒരിടം പ�ോലുമില്ല!
ഇന്ന് വീട്ടിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ടി.വി കാ
ണിക്കേണ്ട എന്ന ഉപദേശം നല്കിയാണ് ഞാൻ ഇറ
ങ്ങിയത്. പ്രളയത്തിന് ശേഷം സ്വീകരണമുറിയിലെ
ത്തുന്ന ക�ൊറ�ോണ ഭയാനകത പ്രായമായവരുടെ മന
സ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം തെല്ലൊന്നുമല്ല. ഭയപ്പെടു
ത്തുന്ന വാർത്തകൾക്കു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ചാന
ലുകാർ!
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ക�ോവിഡ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ വലതു കാൽ
വച്ച് കയറി.
ക�ൊറ�ോണയ�ോട് പ�ൊരുതുവാൻ വേണ്ടി നിലക�ൊ
ള്ളുന്ന പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ പ�ോരാളികളെ പ�ോലുള്ള
ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ. ആണ�ോ പെണ്ണോ എന്നു
തിരിച്ചറിയുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ കൂടി മാത്രം. അവർ
നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വീർപ്പുമുട്ടുന്നു. സഹ�ോദരീ
സഹ�ോദരന്മാരെ, ഈ എളിയ സഹ�ോദരിയുടെ
കൂപ്പുകൈ.
സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്ന കസേരകളില�ൊന്നിൽ
ഇരുന്നു. ചുറ്റും ഇതേ ത�ോണിയിൽ തുഴയുന്ന കുറെ
സഹയാത്രികർ. എന്റെ സഹപ്രവർത്തക എത്തിയി
ട്ടില്ല. ഒരു ആംബുലൻസ് ട്രിപ്പിൽ ഒരാൾ മാത്രം. സർ
ക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത. ഭർത്താവിന്റെ വിളി വന്നു:
നീ എന്തെടുക്കുവാ? ഞാൻ പൂർണ ആര�ോഗ്യവതി
യാണെന്നു കാണിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ എനിക്കു
ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞത് അൽപം ഉറക്കെ
യായിപ്പോയി. നിശബ്ദമായ ഹ�ോളിൽ എന്റെ ശബ്ദം
മുഴങ്ങി. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ എനിക്ക് നേരെ.
കുറ്റം ചെയ്തപ�ോലെ ഞാൻ തലകുനിച്ചു...
പിന്നെയും ക�ോളുകൾ... പ�ോലീസ്, ഇന്റലിജൻസ്...
ദൈവമേ, ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ?!
വിഷാദം എന്നിലേക്ക് വരുമ�ോ എന്നു നിനച്ചിരിക്കു
മ്പോൾ അകലെ നിന്നും ഡ�ോക്ടറുടെ വിളി: ''ഡ�ോ
ബീന?''
യെസ്! ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്തെ
ത്തി ഇരുന്നു. ഡ�ോക്ടറ�ോടും വക്കീലിന�ോടും കള്ളം
പറയരുതല്ലോ. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ സ്പന്ദന
ങ്ങളും പല അളവുക�ോലാൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചെടുത്തു.
''യു ആർ സ്റ്റേബിൾ. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ?''
ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റിയ സമയം ഇതാണെന്നു
കരുതിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ''ത�ൊണ്ടയിൽ കിച്ച് കിച്ച്.''
അത് സ്ട്രെപ്സിൽസ് കഴിക്കാത്തോണ്ടാ... അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ നർമരസം എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചു. ക�ൊറ�ോണ
വന്നതിനു ശേഷം ഉള്ള ആദ്യത്തെ ചിരി!
അറ്റൻഡറ�ോട് എന്നെ റൂമിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ
ഡ�ോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
''മാം. വീൽചെയർ വേണ�ോ?'' പയ്യന്റെ ച�ോദ്യം.
''വേണ്ട.''
കാലത്തു ത�ൊട്ടു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന അവന്റെ കണ്ണിലെ
ദൈന്യത ഞാൻ കാണാതെ കണ്ടു.
റൂം എത്തി. അവിടത്തെ നിശ്ശബ്ദത എന്നെ ഭയപ്പെടു
ത്തി. ഇതിന്റെ പേരാണ�ോ ഐസ�ൊലേഷൻ? പയ്യൻ
സ്ഥലം വിട്ടു. ഇനിയെന്ത് എന്നെ മട്ടിൽ ഞാൻ ഇരി
ക്കുമ്പോൾ കതകിൽ മുട്ടു കേട്ടു. നഴ്സ് വന്നു കാര്യ
ങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പ�ോയി.
കൃത്യം എട്ടു മണിക്ക് ആഹാരം വന്നു. കിടക്കുന്നതിനു
മുമ്പു നഴ്സ് വീണ്ടും. മുറപ�ോലെ ചെക്കപ്പ്. ഒന്നും മി
ണ്ടുന്നില്ല. അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ആദ്യം വിഷമം

ത�ോന്നി. പിന്നെ ആല�ോചിച്ചു. ജീവനിൽ എല്ലാർക്കും
ക�ൊതിയില്ലേ? ആശ്വസിച്ചു.
മനസ്സിൽ മുൻദിവസങ്ങളിലെ എന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാ
റാക്കി. എനിക്കു കിട്ടിയ ഈ നിധി ഞാൻ ആർക്കും
കൈമാറരുതല്ലോ?
തടവറയിൽ രണ്ടാം ദിവസം കാലത്ത് ഒരു ശബ്ദം കേ
ട്ടുണർന്ന ഞാൻ സ്ഥലകാല ബ�ോധം വീണ്ടെടുത്തു.
ചെറുതായ�ൊന്നു പേടിച്ചു. ആരാ? എന്താ?
''കവിൾക�ൊള്ളുവാനുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം, ഇത് ഇടക്ക് കു
ടിക്കാനുള്ള ചൂടു വെള്ളം.'' അവർ പറഞ്ഞു.
ഫ�ോൺ ക�ോളുകൾ വന്നു ക�ൊണ്ടിരുന്നു, കഴിയു
ന്നത�ൊക്കെ എടുത്തു. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു
സമാധാനം. മക്കളും കൂട്ടുകാരും, എല്ലാവരും വിളിച്ചു.
30 ക�ൊല്ലം മുമ്പ് കൂടെ പഠിച്ചവർ, ഇതുവരെ നമ്മളെ
പ്പറ്റി ഓർക്കാത്തവർ, ആ ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും പ�ൊടി
തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റി. ക�ൊറ�ോണക്ക് നന്ദി!
ഞാനുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരുടെ സാമ്പിൾ
പരിശ�ോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ
നിന്ന് ആങ്ങള പതിവുപ�ോലെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ
ച�ോദിച്ചു: അച്ഛന�ോ അമ്മയ�ോ പ�ോസിറ്റീവ് ആയാൽ
നിങ്ങളെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ�ോ?
''ഒരിക്കലുമില്ല. ഒന്നും മനപ്പൂർവ്വമല്ലല്ലോ. വന്നുഭവിച്ചു,
ദൈവനിശ്ചയം. നിന്നെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ
സമ്മതിക്കില്ല.'' അവരുടെ വാക്കുകൾ മന�ോബലം
കൂട്ടി.
ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഫലങ്ങൾ വന്നു: നെഗ

റ്റീവ്. സഹപ്രവർത്തകർക്കും വീട്ടുകാർക്കും.
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക�ൊറ�ോണയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ
വായിച്ചു പഠിച്ചു. ഭയാനകത സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങ
ളെക്കാൾ എത്രയ�ോ നല്ലതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള
ഗവേഷണഫലങ്ങൾ. ക�ൊറ�ോണയ�ോടുള്ള ഭയം
അല്പം കുറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളെ തിരിച്ചറി
യാനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമായി ഈ ഐസ�ൊ
ലേഷൻ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വാട്ട്സ്ആ
പ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ കരുതൽ,
സാന്ത്വനം എന്നിവയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ എനിക്കൊ
ന്നും ഇല്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം, നെറ്റിയിൽ വെക്കാൻ
പ�ൊട്ട് , എന്നു വേണ്ട, എന്തെല്ലാം അവരെനിക്ക്
എത്തിച്ചു തന്നു! ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ തികഞ്ഞ കരുതല�ോ
ടെയുള്ള വിളികൾക്ക് മരുന്നിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്.
ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ്.
അഞ്ചാം ദിവസം. പഠനകാലത്ത് എന്റെ സഹപാ
ഠിയായ ഗ�ോവക്കാരി എനിക്കു പുതിയ ഒരു പേരിട്ടു:
വെറ്റിനറി സമൂഹത്തിലെ ക�ൊറ�ോണ റാണി. അവ
ളായതുക�ൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചിരിച്ചു. അവൾ പണ്ടേ
എനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. കാലത്തു തന്നെ
ആലപ്പുഴ വൈറ�ോളജി ലാബിൽ നിന്ന് എന്റെ പരി
ശ�ോധനാഫലം വന്നു. നെഗറ്റീവ്.
ആറാം ദിവസം: ഞാൻ മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ച്
കിനാവ് കണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ മുഖംമൂടിയിട്ട മാലാഖ
വന്നു. 'സാമ്പിൾ എടുക്കട്ടേ?'
HmKÃv 2020 klbm{X 17

ഫ�ോൺ ക�ോളുകളും ഓർമ്മകളുമായി ദിവസം തള്ളി
നീക്കി. വൈകീട്ട് 6 മണിക്ക് വീണ്ടും മാലാഖ വന്നു
വാതിലിൽ മുട്ടി. റൂമിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വരുന്നു.
ഒരു പ്രവാസി. ഗർഭിണിക്കുട്ടി. അവളെ കണ്ടപ്പോൾ
എന്റെ മ�ോളെ ഓർമ്മ വന്നു. പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞുതന്നു. ഒരു വസ്തുക്കളും കൈമാറ്റം ചെ
യ്യരുത്. ത�ൊടരുത്. 3 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം.
എന്തു തന്നെയായാലും 6 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം
ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ! ഞാൻ കുറെ
നേരം അവളെ ക�ൊതിയ�ോടെ ന�ോക്കിയിരുന്നു.
പിറ്റേന്ന് അവളെഴുന്നേറ്റ് എന്തോ പറയാനായി കാ
ത്തിരിക്കുന്നതു പ�ോലെ ത�ോന്നി.
“എന്താ കുട്ടി?”
“ചേച്ചീന്നു വിളിച്ചോട്ടെ?”
“പിന്നെന്താ?”
“എനിക്ക് ഫ�ോൺ ഇല്ല. മ�ോനെ വിളിക്കണം.”
അവൾ നിറമിഴികള�ോടെ പറഞ്ഞു.
എന്ത് ചെയ്യും? ഫ�ോൺ കൈമാറാൻ പാടില്ലല്ലോ!
പക്ഷേ ഒരമ്മയുടെ വേദന ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു;
പരിഹാരം കണ്ടെത്തി. മേശ നടുവിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു.
ഫ�ോൺ ഡയൽ ചെയ്തു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടു. ഇഷ്ടം
പ�ോലെ സംസാരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അവളുടെ കണ്ണു
കൾക്ക് തിരിച്ചുവന്ന തിളക്കം എന്റെ കണ്ണുകളെ ഈറ
നണിയിച്ചു.
എട്ടാം ദിവസം അവൾക്കുള്ള പുതിയ സിമ്മും ഫ�ോ
ണും ക�ൊണ്ട് പ�ോലീസ് പറന്നെത്തി. പ�ോലീസ്
അധികാരികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി വർണ്ണനാതീതം!
പരിശ�ോധനയിൽ വൈറസ് എന്നിൽ നിന്നും പ�ോയി

മറഞ്ഞു എന്നു ഞാനറിഞ്ഞു. ഫലം വീണ്ടും നെഗ
റ്റീവ്. 8 ദിവസത്തെ നല്ല നടപ്പിന് എന്നെ വിട്ടയക്കു
ന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അറിഞ്ഞപ്പോൾ റൂംമേറ്റി
ന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.
ന�ൊമ്പരങ്ങളുടെ, ഏകാന്തതയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നു
ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ
തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ ആംബുലൻസ് വൈകു
ന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം ത�ോന്നി. അതിനും സർക്കാ
രിന് ഒരു ചിട്ടയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു
വണ്ടിയിൽ ഒരാൾ മാത്രം. 108 ആംബുലൻസിൽ
തന്നെ മടക്കയാത്ര. രാത്രി എട്ടു മണിയായി. കയറു
ന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഡ്രൈവറ�ോടു പറഞ്ഞു, “വേഗത
കുറച്ച്, ശബ്ദം ഇല്ലാതെ പ�ോയാൽ പ�ോരെ?”
ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ്, “എന്റെ
സർവീസിൽ ഒരു ര�ോഗിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഓക്കേ!”
ക�ോവിഡ് രാഷ്ട്രീയ-മതങ്ങൾക്കതീതമാണ്. ഈ സൂ
ക്ഷ്മാണുവിന് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ, 'അവർ
ണ്ണ'നെന്നോ 'സവർണ്ണ'നെന്നോ, സമ്പന്നനെന്നോ
ദരിദ്രനെന്നോ, കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ
പ്രവാസിയെന്നോ മലയാളിയെന്നോ തമിഴനെന്നോ
ഇല്ല. എല്ലാവരും സമന്മാർ. എല്ലാവരുടെയും തലക്ക്
മുകളിൽ ക�ൊറ�ോണ എന്ന പടവാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കു
ന്നു.... ജാഗ്രത! ക�ോവിഡ് ര�ോഗികളെ വന്ദിച്ചില്ലെ
ങ്കിലും നിന്ദിക്കരുത്.
(ചേർപ്പ്, തൃശ്ശൂർ സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജനാണ്
ലേഖിക)

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജൂണ് അഞ്ചിന് ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു.
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അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള് 

അക്കൽദാമയിലെ 
ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ
ഡ�ോ.എൻ. അജയൻ

'അ

ക്കൽദാമയിലാദ്യം വിരിയും
ചുവപ്പുറ�ോജാ പുഷ്പങ്ങൾ
ആദ്യം തലയിലണിഞ്ഞിട്ട്
ആവേശത്താൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും
ഇന്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് '
ഗ്രാമത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ ജാഥ കടന്നു
പ�ോകുമ്പോൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേയ്ക്കെറി
ഞ്ഞുക�ൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിക്കുന്ന ആ നരച്ച
താടിക്കാരനാണ് സഖാവ് പാർത്ഥൻ. ഘനഗംഭീ
രനെങ്കിലും ആള�ൊരു പാവത്താനാണ്. ക�ൊടിയേ
റ്റം സിനിമയിലെ ഗ�ോപിയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പ്. ചെ
ളിവെള്ളം ദേഹത്തു തെറിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നുപ�ോകുന്ന
വണ്ടിയെ ന�ോക്കി 'എന്തൊരു സ്പീഡ് ' എന്ന് സന്തോ
ഷിക്കുന്ന നിഷ്ക്കളങ്കനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകു
മല്ലോ. അക്കൽദാമയുടെ അർത്ഥമ�ൊന്നുമറിയേണ്ട
കാര്യം പാർത്ഥനില്ല. നേതാവു പറയുന്നത് ഏറ്റു പറയു
ന്നു. പക്ഷേ ഒരു ശ്രീനിവാസൻ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞ
തുപ�ോലെ 'പ�ോളണ്ടിനെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് '
എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർത്ഥനു സംശയമില്ല.
ജാഥ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോഴാണ് പാർ
ത്ഥൻ വിവരമറിയുന്നത്. രാജ്യത്ത് ല�ോക്ക്ഡൗൺ
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കടകളും മാളുകളും മാർക്കറ്റുമെ
ല്ലാം നാളെ മുതൽ അടച്ചിടുന്നു; മദ്യശാലകളുൾപ്പെടെ
ജനജീവിതം നാളെ മുതൽ സ്തംഭിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത്
ക�ൊറ�ോണ എന്ന ഭീതിദമായ ര�ോഗത്തിന്റെ വിഷാ
ണുക്കൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവെന്ന്.
ദിനരാത്രങ്ങൾ നിശബ്ദമായി ക�ൊഴിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടി
രുന്നു. ക�ോവിഡു കാലം മൂന്നുഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ
ല�ോകം ശവപ്പറമ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടി
ലിരുന്നുക�ൊണ്ട് സത്യത്തിൽ ക�ൊറ�ോണയ�ോടു പ�ൊ
രുതുകയായിരുന്നില്ല അയാൾ. ക�ൊറ�ോണയെ പ്രണ
യിക്കുകയായിരുന്നു. ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ
സമരസപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഭീദിതമായ ആ പ്രണ
യവർണ്ണങ്ങൾ അയാളെ ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഒരു

തരം 'ക�ൊറ�ോണ ഹിസ്റ്റീ
രിയ'യിലേക്കായിരുന്നു.
'ദൈവം തെരുവിൽ മരി
ക്കുന്നു, ചെകുത്താൻ ചി
രിക്കുന്നു' എന്നു വയലാർ
എ ഴു ത ി യ തു വെ റു തെ
യല്ല. അതിജീവനത്തി
നായി കൂടെ നിന്നവർ
അകന്നു നിന്നു. 'ബ്രെയ്ക്ക്
ദ ചെയ്ൻ', 'തുപ്പരുത്
ത�ോറ്റു പ�ോകും' അങ്ങനെ
എത്രയ�ോ കടമ്പകൾ.
പാർത്ഥന്റെ മനസ്സ് ക�ൊറ�ോണയിൽ അഭിരമിച്ചു.
ടെലിവിഷനു മുമ്പിലായി സദാ സമയവും; പ്രത്യേ
കിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. പ്രജാപതിയുടെ വാക്കു
കൾക്കായി മറ്റുള്ളവര�ോട�ൊപ്പം അയാളും കാത�ോർ
ത്തു. 'ഏതു പീഡാനുഭവത്തിനും അപ്പുറം അതിജീവ
നത്തിന്റെ പ്രഭാതമുണ്ടാകുമെന്നും ക�ോവിഡ് യാതന
അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കരുത്തു കൂടിയാണ് ' എന്നും
അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മാറുന്ന കാലത്തിന�ൊപ്പം
ജീവിത ശൈലിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും മണ്ണിനെ
അറിഞ്ഞു മനസ്സു തളിർക്കണമെന്നും ഇനിയുള്ള
പ�ോരാട്ടം കൃഷിയിലൂടെയാവണമെന്നുമുള്ള തിരിച്ച
റിവ് അവനെ കൂടുതൽ കർമ്മോന്മുഖനാക്കി. അപ്പോഴും
അതുവരെയില്ലാത്ത ഒരു തരം ഭീതിയും ആശങ്കയും
അയാളെ പ�ൊതിഞ്ഞു നിന്നു.
വരാനിരിക്കുന്നത് വൈറസിന�ൊപ്പമുള്ള വൈതര
ണികൾ നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന
ഭീതി അവനെ അല�ോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
'മടുക്കുംവരെ മന�ോഹരമാണ് എല്ലാം' എന്ന കേട്ട
റിവ് ഭ്രമരസ്വനം പ�ോലെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി. മഞ്ഞ
രളിക്കായ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ മരണത്തിനെന്തു പ്രസ
ക്തി? അയാളുടെ ചിന്തകൾ അപകടകരമായ അനിശ്ചി
തത്വത്തിലേക്കു പറന്നുയർന്നു. ഗ്രാമത്തിന്റെ നന്മകൾ
ച�ോർന്നു പ�ോയി എന്നു വിലപിക്കുന്നവര�ോട് അയാൾ
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ക്കെന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. ഒന്നോർ
ത്താൽ, ഏതു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു നന്മകൾ ഉണ്ടായി
രുന്നത്? ത�ൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടൽ, അന്യായം, അക്രമം,
ഉപദ്രവം, പീഡനം, ദീനത, ഇല്ലായ്മ, ദാരിദ്യം, വഞ്ചന
എന്നിവ നടമാടിയിരുന്ന ഭൂതകാലം. ജാതിക്കോമര
ങ്ങൾ തിമിർത്താടിയിരുന്ന ദുരന്തകാലം. നന്മയുടേയും
അപചയം പേറുന്ന ജന്മിഭൂവുടമകൾക്കെതിരെ നടന്ന
പ�ോരാട്ടങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും
മേൽവിലാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ ഒരു ജനത ഇവിടെ
യുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പപ്പേട്ടൻ അവന�ോടു പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചരിത്രവും തിരുത്തുന്നവർ ഒട്ടിച്ചു വച്ചതാ
ണത്രേ ഗ്രാമത്തിൽ നന്മകൾ എന്ന ചാർത്ത്. എങ്കിലും
ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നു രാപ്പാർക്കാനാണല്ലോ എല്ലാവരു
ടേയും ആഗ്രഹം.
ക�ോവിഡിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പാർത്ഥനിന്നും അജ്ഞാ
തമാണ്. ല�ോകം ക�ോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള സൈ
ദ്ധാന്തിക യുദ്ധമാണെന്നും തീവ്രമുതലാളിത്ത സാമ്പ
ത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരായ ബഹുജനസമരമായി
അതിനെ മാറ്റണമെന്നുമ�ൊക്കെ പപ്പേട്ടൻ രഹസ്യ
മായി കാതിൽ മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ നിസ്സഹായനാകാനേ
അവനായുള്ളൂ. അവന�ൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ക�ോവി
ഡിന്റെ ഭീകരത ഉറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പോൾ, ല�ോകം ശവപ്പറ
മ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എന്തു സിദ്ധാന്തം?
മരണത്തിന്റെ കാല�ൊച്ചകൾ അടുത്തു വരികയാണെ
ന്നു ത�ോന്നി. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ക�ൊറ�ോണയെ
പ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അവനെ ആകുലചിത്തനാക്കി. കേര
ളത്തിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ മലയാളി സഹ�ോദ
രങ്ങൾ എത്തിയത�ോടെ നാട്ടിൽ ക�ൊറ�ോണ ബാധി
തരുടെ എണ്ണം പെരുകി വന്നത് പാർത്ഥനെ ഭയപ്പെ
ടുത്തി. അവൻ ക�ൊറ�ോണയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അടുത്ത
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റിയാൻ ശ്രമിച്ചു. ക�ൊറ�ോണയെപ്പറ്റിയുള്ള ബുക്ക്ലെ
റ്റ് അവനു ക�ൊടുത്തത് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ചന്ദ്രൻ
ചേട്ടനായിരുന്നു. ഭീതിയകറ്റാൻ 'ദിശ'യുമായി ബന്ധ
പ്പെടാൻ നമ്പരു കിട്ടിയതങ്ങനെയാണ്. കൂടുതൽ
ആല�ോചിച്ചില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക്
രണ്ടു ദിവസത്തെ ആയുസ്സേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പാർ
ത്ഥന്റെ ക�ൊറ�ോണാപ്പേടി പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭൂതകാലങ്ങൾ അവന്റെയുള്ളിൽ
ജ്വര മുദ്രകൾ ചാർത്തി.
മഴയിൽ കുതിർന്ന പുതുമണ്ണിന്റെ ചൂര് മൂക്കിലേയ്ക്കരിച്ചു
കയറുന്നു. മണ്ണിനും മരണത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരേ ഗന്ധ
മാണ്. ത�ൊടിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിയ പാർത്ഥൻ പറമ്പിൽ
പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടന്ന ത�ൊട്ടാവാടിപ്പൂക്കൾ കണ്ട്
അലറിക്കരഞ്ഞു. അവയ്ക്ക് ക�ൊറ�ോണ വൈറസുകളുടെ
നിറവും രൂപവും ഉള്ളതായി അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കാറ്റ് ആർത്തു ചിരിച്ചപ്പോൾ തുമ്പികളെപ്പോലെ പറ
ന്നുയർന്ന ക�ൊറ�ോണാപ്പൂക്കൾ നിമിഷനേരത്തിനു
ള്ളിൽ അയാളെ പ�ൊതിഞ്ഞു. മൂക്കിലൂടെയും ചെവി
കളിലൂടെയും തുരന്നു കയറിയ ക�ൊറ�ോണ തുമ്പികൾ
സിരകളിലൂടെ ശരീരമാസകലം വ്യാപിച്ചു. മസ്തിഷ്കം
തുരന്ന് അകത്തു കയറിയ തുമ്പികൾ അവിടെ മുട്ടകളി
ട്ടു പെരുകി. വർഷങ്ങളായി സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്ന സർവ്വ
ശക്തിയുമെടുത്ത് അയാൾ അലറിയപ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ
കുറേ ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ പുറത്തേക്കു ചിതറി വീണു.
അക്കൽദാമയിലെ ആദ്യത്തെ ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ.
പദസ്വനങ്ങളില്ലാതെ, പദമുദ്രകളില്ലാതെ പാർത്ഥൻ
പറന്നുയർന്നു. വിദൂരങ്ങളിലേക്ക്.
( സ ഹ യ ാ ത്രയുടെ അ സ�ോ സ ി യ േ റ്റ് എ ഡ ി റ്റ
റ ാ ണ് ലേ ഖ ക ന് . ബ ന്ധ പ്പെ ട ാ നു ള്ള ന മ്പ ർ :
9447324846)

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മറവിര�ോഗത്തിൽ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ചില മരുന്നുകൾ

മ

റ്റൊരു ര�ോഗം ക�ൊണ്ട് വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധ
ക്യത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള മറവി ര�ോ
ഗത്തിന് ര�ോഗം മാറ്റാനുള്ള ചികിത്സ ഇല്ല. മാത്രമല്ല
അത് സാവകാശം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് പിടിച്ചു നിർ
ത്താനും ചികിത്സയില്ല.
എന്നുവരികിലും നാലുതരം മരുന്നുകളാണ് മറവി ര�ോ
ഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുപയ�ോഗിക്കാറുള്ളത്. താൽ
ക്കാലിക ശമനം ഇവ ക�ൊണ്ടുണ്ടായേക്കും. ഡ�ോണ
റ്റെസിൽ, ഗാലന്റാമിൻ, റിവാസ്റ്റിഗ്മിൻ (Donetezil,
galantamine, Rivastigmine) എന്നിവ ഒരേ വർ
ഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ചിലർക്ക് ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി,
വയറിളക്കം, വിശപ്പില്ലായ്മ, തലവേദന, ഉറക്കമി
ല്ലായ്മയ�ൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിവുള്ളവയാണ്
ഇവ എന്നോർക്കുക. മാത്രമല്ല കഠിനമായ പാർശ്വ
ഫലങ്ങളും ചിലർക്കുണ്ടാവാം. വിറയൽ, വെപ്രാളം,
ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്നു ത�ോന്നുക, അറിയാതെ മൂത്രം
പ�ോകുക മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല.
മറ്റൊരു മരുന്ന് മെമാന്റിൻ (memantine) എന്ന
താണ്. ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മറ്റു മൂന്നു മരുന്നു
കളുടെയത്ര കഠിനമല്ല. അല്പം ഉറക്കം കൂട്ടാൻ കഴി
വുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും. എന്നുവരികിലും ചിലർക്ക്
ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടായെന്നില്ല.
ഇനി ഈ നാലു മരുന്നുകൾക�ൊണ്ടും എന്തു പ്ര
യ�ോജനം എന്ന് ആല�ോചിക്കണം. 2019ൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച ഓക്സ്ഫ�ോർഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്
ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പറയുന്നതനുസരി
ച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നു മരുന്നുകളില�ൊന്ന്, വേണ്ടി
വന്നാൽ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ മെമാന്റിൻ എന്ന മരുന്നും
ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്ക് താൽക്കാലിക പ്ര
യ�ോജനം കിട്ടിയേക്കും. ചിലർക്കു മാത്രം. ശ്രദ്ധിക്കേ
ണ്ടത് ഇത് ര�ോഗത്തെ മാറ്റുന്നില്ല, ഡിമൻഷ്യ അല്പം

കുറയ്ക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.
ഏറ്റവും പ്രധാനം ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ
ഓർമ്മ, പെരുമാറ്റം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്
എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവ തുടർന്നു കഴി
ച്ചതുക�ൊണ്ട് ഒരു പ്രയ�ോജനവുമില്ല എന്നതാണ്. പ്ര
യ�ോജനമില്ലാതിരിക്കയ�ോ ര�ോഗം വർദ്ധിക്കുകയ�ോ
ചെയ്താൽ ഈ മരുന്നുകൾ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഡിമൻഷ്യയുടെ ചികിത്സ മുഴുവൻ ഇവിടെ വിവരി
ക്കുന്നില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത വിലയേറിയ ചില മരു
ന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ ഒഴിവാ
ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുന്നത്

.

സംഭാവനകൾ
നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർ
ക്ക് നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള
ഒരു കൂട്ടം പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ്
ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകു
ന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ മണി ഓർഡറായ�ോ
ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ, പണം അയച്ച
തിനു ശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണ
മെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രസീത് അയയ്ക്കുന്ന
തിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു വേണ്ടി
യുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധപ്പെ
ടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org. (സംഭാവന നൽകു
ന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 27ൽ.)
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ധർമ്മസങ്കടം

സ

ഹയാത്രയിൽ ദുഃഖമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കു
റേയധികം; അതുക�ൊണ്ട് വിക്കി എഴുതു
ന്നത് വായിക്കാൻ ഒരു സുഖമ�ൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് കുറ
ഞ്ഞത് മൂന്നു പേരെങ്കിലും നേരിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നിതു പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരല്പം കുറ്റ
ബ�ോധവുമുണ്ട്. മനസ്സു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്പം
പ�ൊട്ടിയ�ൊഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അറി
യാമല്ലോ, അമ്മയല്ലാതെ വിക്കിക്ക് അടുത്ത ബന്ധു
ക്കളെന്നു പറയാൻ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്കു വയസ്സായി.
ഇന്നു രാവിലെ ഒരു സംഭാഷണമുണ്ടായി. അതി
നെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ബാബു
ച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു പേർക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചു
ക�ൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒന്നു സിറ്റിയ്ക്കകത്തു തന്നെ. മറ്റേത്
ഒരു പതിനെട്ടു കില�ോമീറ്റർ പ�ോകണം. പിന്നെ മൂ
ന്നാമത�ൊരു പണിയുമുണ്ട്. ഒരിടത്ത് ഒരു കിടക്ക
ക�ൊണ്ടു ക�ൊടുക്കണം. ബൈക്കിൽ വച്ചുകെട്ടാമായി
രിക്കും; എന്നാലും കാർ കിട്ടുമ�ോ എന്നു ന�ോക്കട്ടെ
എന്നും പറഞ്ഞു ബാബുച്ചേട്ടൻ. ശരി എന്നു ഞാനും.
രാവിലെ ഇറങ്ങാറായപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു
മ്ലാനത കണ്ടിരുന്നു. തിരക്കിട്ടു ച�ോദിക്കണ്ട; വൈകു
ന്നേരം വന്നിട്ട് വിശദമായി സംസാരിക്കാമെന്നു വി
ചാരിച്ചാണ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അമ്മ
ഒരു ച�ോദ്യം.
'സമൂഹവ്യാപനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തി
റങ്ങിയാല�ൊക്കെ അപകടം ഇനി കൂടുതലാണല്ലേ?'
ഒരു നിമിഷം ഒന്നു നിറുത്തിയിട്ട് അമ്മ തുടർന്നു.
'നിനക്കു ചെറുപ്പമായതുക�ൊണ്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമി
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ല്ലായെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ. എനിക്കു വയസ്സായി.
ങാ.. സാരമില്ല വയസ്സായവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെ
ങ്കിലും പ�ോകാമല്ലോ.'
എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നറിയാതെ വിക്കി
ഒന്നു നിന്നുപ�ോയി. സമയം പ�ോകുന്നു. ചെല്ലാമെന്നു
പറഞ്ഞ സമയത്തു ചെല്ലണമെന്നുണ്ട്. അല്പം അറച്ച്,
വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അമ്മാ എന്നു
പറഞ്ഞുവിട്ടു.
ക�ോവിഡ് ഭീതിയ�ൊക്കെ പലനാളായി മനസ്സി
ല�ൊതുക്കിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്നു വിക്കിയും. ബാക്കി
യുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ വിക്കി ചെയ്യു
ന്നത�ൊന്നും ഒന്നുമല്ലെന്നു ത�ോന്നാറുണ്ട്. എന്നാലും
വെറുതെ ഭയം പങ്കുവച്ചതല്ലല്ലോ അമ്മ. പറഞ്ഞതിൽ
കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആല�ോചിച്ചപ്പോൾ
സഹിച്ചില്ല. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് ബാബു
ച്ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നു പ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപ�ോയി.
അല്പസമയം ബാബുച്ചേട്ടൻ മിണ്ടാതെ കൂടെയിരുന്നു.
എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ബാബുച്ചേ
ട്ടൻ; എങ്കിലും അവിടെ കൂടെയിരുന്നു, കൂടുതൽ സം
സാരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന മട്ടിൽ. ഇവി
ടെയുമുണ്ട് കുറ്റബ�ോധം. അത്യാവശ്യ പണി കിടക്കു
ന്നു. മനസ്സിനെ ഒന്നു നിയന്ത്രിച്ച് പിന്നീട് സംസാരി
ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് വിക്കി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി.
മരുന്നു ക�ൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. കിടക്ക
മറ്റൊരാൾ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
വീട്ടിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് വിക്കിക്ക് മാത്ര
മല്ല എന്ന് നന്നായറിയാം. പാലിയം ഇന്ത്യയിലുള്ള

ബാക്കിയുള്ളവര�ൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
തന്നെയാണ്. പത്തൻപതു പേർ ഒ.പിയിലും ഇൻ പേ
ഷ്യന്റ് വാർഡിലും ഹ�ോം വിസിറ്റിലുമ�ൊക്കെയായി
ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓര�ോ കുടുംബത്തിലും
ഓര�ോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഭയമില്ലാതിരിക്കുമ�ോ?
ഓര�ോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും എതിർപ്പില്ലാതിരിക്കുമ�ോ?
അത�ൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുറത്തു വരിക?
ജ�ോലിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നല്ലേയുള്ളൂ, ഉയിരു കിടയ്ക്കു
മല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ് വീട്ടില�ൊതുങ്ങാൻ നിർബന്ധി
ക്കുന്ന ഓര�ോ കുടുംബാംഗത്തിനും ഉള്ളിൽ ക�ോപവും
ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമ�ൊക്കെ പുറത്തുവ
രില്ലേ. വരുമ്പോൾ അമ്മയുടേതുപ�ോലെ ചങ്കിൽക്കൊ
ള്ളുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കില്ലേ വരിക.
മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മനസ്സി
ലായി വിക്കിയുടെ പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല. ഓര�ോരുത്തരും
അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ കൂടിയാണ് പ�ോകുന്നത്. ര�ോഗി
കളുടെ കാര്യം ന�ോക്കുക എന്ന ചുമതല വെറുമ�ൊരു
'ഉദ്യോഗം' മാത്രമായി കാണാൻ അവർക്കൊന്നും
കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കഴിയുന്നവർ എങ്ങ
നെയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനമായി ഇരി
ക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ല; ചിലപ്പോൾ അവർക്കും അത്ര
സമാധാനമ�ൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന
ബ�ോധം അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ.
കേട്ടു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പലരുടേയും, പ്ര
ത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വിക്കിയുടേതിനേക്കാൾ
നൂറിരട്ടി കഠിനമാണ്. അമ്മയുടെ ഒരു വാക്കിൽ
നിന്ന് വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽ വീണ തീ ദിവസവും

പുകഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും
എല്ലാവരും. ആളിക്കത്തുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവാം
പലർക്കും.
ആല�ോചിച്ചപ്പോൾ ത�ോന്നുന്നു, ക�ൊറ�ോണ വന്ന്
കുറേപ്പേർ മരിക്കും. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കഠിന
ദുഃഖത്തിൽ ജീവിക്കും. പക്ഷേ ഈ ക�ൊറ�ോണ
ക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ജനജീവിതം 'സാധാരണ' മട്ടിലാ
വുമ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറി
വുകൾ എത്ര ബാക്കിയാവും.
ചെന്നൈയിലുള്ള ഷഫീക്ക എന്ന ഡ�ോക്ടറുടെ ഒരു
വീഡിയ�ോ ഒരാൾ കാണിച്ചു തന്നു. രണ്ടു മിനിട്ടേ
യുള്ളൂ. ഒരു സഹപ്രവർത്തകയെപ്പറ്റിയാണു പറയു
ന്നത്. അവർ ര�ോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കൽ നിർത്തി
യില്ല; ചെയ്തു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവർ അസാ
മാന്യമായ സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്
കുടുംബവും അയൽപക്കവും മുഴുവനും പറയുന്നത്. താ
മസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലും തെരുവിലുമുള്ളവരെല്ലാം
ശത്രുവിനെപ്പോലെ കാണുന്നു.
അമ്മയും പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവന് അപകടമുണ്ടോ
യെന്ന് ന�ോക്കാതെ നീ നിന്റെ കാര്യം ന�ോക്കുന്നു
എന്നല്ലേ. അത് എന്റെ കാര്യമല്ല; ഒരു ഗതിയുമി
ല്ലാത്ത കുറേ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണെന്ന് വിക്കിയെ
ങ്ങനെ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കും? ലക്ഷക്കണക്കിന്
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ വഴിയിൽ കൂടിയും
സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാവരുടേയും വേദന
ഓര�ോ കുടത്തില�ൊന്നിച്ചു വച്ചാൽ കൂട്ടിമുട്ടി എന്തൊ
ക്കെ തരിപ്പണമാകും!

.

സഹയാത്ര
വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
സാന്ത്വന പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാ
ര്ത്തകള് ര�ോഗികളേയും ബന്ധുക്കളേയും അഭ്യു
ദയകാംഷികളേയും അറിയിക്കുന്നതിനായി
ഐഎപിസി കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെ
പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക
യാണ് 'സഹയാത്ര'.ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹ
കരണം ക�ൊണ്ടു മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണം മു
ന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാനാകൂ.
ഒറ്റപ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ് വില. ഒരു വർഷത്തേ
ക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500
രൂപ നൽകിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ
'പാലിയം ഇന്ത്യ' യുടെ പേരിൽ എടുത്ത് അയ
ച്ചുതരിക. വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ
മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി, ഈഞ്ചക്കല് -

ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്
പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695009. ബാങ്ക് വഴിയും
പണം അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എസ്.ബി.ഐ
പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915.
IFSC Code. SBIN0003355. ഓൺ ലൈനിൽ
പണം അടയ്ക്കാൻ http://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. സംഭാവ
നകൾക്ക് 80 G (s) IV പ്രകാരം ആദായ നി
കുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങ
ളുടെ PAN നമ്പറും വിലാസവും, പിൻക�ോഡും
ഫ�ോൺനമ്പരും സഹിതം, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു
തരിക (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക് 9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ
ബന്ധപ്പെടുക.
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കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ലൈഫ് കെയർ
ഭരതന്നൂർ
എ. രാജേന്ദ്രക്കുറുപ്പ്

വി

വിധ ര�ോഗങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും, ശരിയായ
ആര�ോഗ്യ ബ�ോധവൽക്കരണം ലഭിക്കാതിരു
ന്നതിനാലും, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആത്മഹ
ത്യാനിരക്ക് കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്, കൂടുതൽ കാൻസർ
ര�ോഗികളുള്ള പഞ്ചായത്ത് എന്നീ ഖ്യാതികൾ ഒരി
ക്കൽ പാങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് കാതലായ ഇടപെടൽ നടത്തണം
എന്ന ആശയം മുന്നിൽ കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ,
സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകർ, വിമുക്ത
ഭടൻമാർ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, വിരമിച്ചവർ, മാധ്യ
മപ്രവർത്തകർ, വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ, ആര�ോ
ഗ്യവകുപ്പ്, ജനപ്രതിനിധികൾ, ആശാവർക്കർമാർ,
കർഷകർ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള ഒരുകൂട്ടം
സന്നദ്ധസേവകർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മ പാങ്ങോട്
പഞ്ചായത്തിന്റെ മലയ�ോര ഗ്രാമമായ ഭരതന്നൂരിൽ
ആരംഭിച്ചു. എ. രാജേന്ദ്രക്കുറുപ്പ് (പ്രസിഡന്റ്), എ.
അശുപക് ഭരതന്നൂർ (സെക്രട്ടറി) എന്നിവരടങ്ങുന്ന
ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. തുടർന്ന്, ലൈഫ് കെയർ
പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചാരി
റ്റബിൾ സ�ൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം പരിശീലിക്കുവാനും
പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ
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വാർഡുകളിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത 19 വ�ോളന്റി
യർമാർക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മൂന്നു ദി
വസത്തെ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കി. പരിശീലനം
ലഭിച്ചവർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
സർവ്വേ നടത്തി ര�ോഗികളെ കണ്ടെത്തി പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വരുന്നു. നാൽപതി
ലധികം കിടപ്പ് ര�ോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ ഡ�ോക്ടർ
ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ
ത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മുടങ്ങാതെ സൗജന്യമായി
ഹ�ോം കെയർ നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കിടപ്പു ര�ോഗിക
ളുടെ കുടുംബത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കു
ന്നതിന്, ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന്, വാട്സ്ആപ്പ് കൂ
ട്ടായ്മകളിലൂടെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്താൽ എല്ലാ
മാസവും 1000 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഭക്ഷണ കിറ്റ്
നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ര�ോഗികൾക്ക് അത്യാ
വശ്യം വേണ്ട വീൽ ചെയർ, കട്ടിൽ, ഫാൻ, ക�ോ
സ്മെറ്റിക്സ്, മറ്റു മരുന്നുകൾ മുതലായവ സൗജന്യ
മായി എത്തിച്ചു. കിഡ്നി ര�ോഗികളെ പ്രത്യേകമായി
കണ്ടെത്തി ചികിത്സാ സഹായവും ബ�ോധവൽക്കര
ണവും നടത്തുന്നുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിൽ നിർധനനായ ഒരു കിടപ്പ് ര�ോഗിക്ക്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന�ോട് ചേർന്ന് ഒരു ഷ�ോപ്പ്
സൗകര്യപ്പെടുത്തി. മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ
മുടക്കി ഒരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
എന്നത് ലൈഫ് കെയർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് ചാരിറ്റബിൾ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.
പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിന് പുറമേ ചിതറ, കല്ലറ
പഞ്ചായത്തുകളിലെ ര�ോഗികളെയും കണ്ടെത്തി അർ
ഹരായവർക്ക് സഹായമെത്തിച്ച് പ്രവർത്തനമേഖല
വിപുലപ്പെടുത്തി വരുന്നു.
2019 നവംബർ 30ന് ഭരതന്നൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വച്ച്
''ലിംഫഡിമ ബ�ോധവൽക്കരണവും സാന്ത്വന പരി
ചരണവും'' എന്ന ക്ലാസ് തിരുവനന്തപുരം പാലിയം

ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് നടത്തി. പാങ്ങോട് ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി എസ്. ഗീത
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു.
ഈ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തകരുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത
കരുടെയും സാന്നിധ്യം ക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
2019 ഡിസംബർ എട്ടിന് ഭരതന്നൂർ വട്ടക്കരിക്കകം
സെന്റ് ജ�ോർജ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിൽ
വച്ച് അഞ്ചൽ സെന്റ് ജ�ോർജ് മിഷൻ ആശുപത്രി
യുമായി ചേർന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. സൗജന്യ പരിശ�ോധനയും വിവിധ ടെസ്റ്റു
കളും മരുന്നു വിതരണവും നടത്തി. 350ലധികം
ര�ോഗികൾ പങ്കെടുത്തു. ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകരും
ലൈഫ് കെയർ ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും
വാർഡ് മെമ്പർമാരും സജീവമായി.
ല�ോക ജനതയെ, പ്രത്യേകിച്ച് ര�ോഗികളെ, വല്ലാതെ
ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ
ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് പക
ച്ചുനിന്ന ര�ോഗികൾക്കായി സാന്ത്വനവും സഹായ

വുമായി ലൈഫ് കെയർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
യൂണിറ്റ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ
മുഴുവൻസമയ പ്രവർത്തകരാകാൻ കഴിഞ്ഞു. നിർധ
നർക്ക് പണം കണ്ടെത്തി മരുന്നു വാങ്ങി എത്തി
ക്കാനും വാഹനം പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന
വർക്ക് മരുന്നു വാങ്ങി നൽകുവാനും ശ്രദ്ധിച്ചു.
ലൈഫ് കെയർ പ്രവർത്തന പരിധിയിലെ പഞ്ചാ
യത്തുകളിൽ വിശദമായ സർവേ നടത്തി മറ്റു ര�ോ
ഗികൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴി
യുമെന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ.
കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടായ്മകളെയും സഹ
കരിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
ഇതിനായി വാർഡ്തല സമിതി രൂപീകരണം
ആരംഭിച്ചു. മരുന്ന്, ആഹാരം, വിദ്യാഭ്യാസം ജീവ
ന�ോപാധി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നീ പ്രധാന
ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഓര�ോരുത്തർക്കും
താങ്ങും തണലും ഒരുക്കി തുണയാകാൻ പ്രതിജ്ഞാ
ബദ്ധമാണ് ഈ സംഘടന

.

നന്ദി

'നമ്മുടെ സമൂഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെ
ല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക�ോവിഡ്
എന്ന മഹാമാരി കാരണം നമ്മുടെ സഹ�ോദ
രങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. അവർക്കു വേണ്ടി,
ആര�ോഗ്യപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പരി
മിതികളുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ
കഴിയും? നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം
തന്നു. ഈ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അതിനു പ്രതിഫലം ഒന്നും
വേണ്ട. ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഞങ്ങൾ
ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയൂ.'

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹയാത്രികരാണ്
ഈ മൂന്നു പേർ. അംബിക, ജ�ോയമ്മ, ബ്രിജി
റ്റ്. ചെഷയർ ഹ�ോമിലെ അന്തേവാസികൾ.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടീമംഗങ്ങളുടെ ഉപ
യ�ോഗത്തിനായി മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. കുറച്ചു
ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം തയ്യാറാക്കി വച്ച
മാസ്ക് വാങ്ങാനായി ചെന്നപ്പോൾ അവർ
ഞ ങ്ങ ള�ോ ടു പ റ ഞ്ഞ ത ാ ണ് . സ ഹ�ോദര ി
മാരെ, നിങ്ങളുടെ വലിയ മനസ്സിന് നന്ദി.
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പാലിയം കണ്ണാടി

ക�ോവിഡ് കാല
ചിന്തകൾ - 2
ലളിത എസ്.

ര

ണ്ടാഴ്ച മുൻപ�ൊരു ദിവസം വല്ലാത്തൊരു ദുഃസ്വ
പ്ന ം കണ്ട് നാലു മണിയ്ക്കുണർന്നു. സ്വപ്ന
മിങ്ങനെ. ഒരു യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയതാണ്. റ�ോഡിൽ
ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയും ഉടലും ചിതറി പല സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ. പലരും വാഹനങ്ങളിലും അല്ലാതെയും
കടന്നു പ�ോകുന്നുണ്ട്. ആരുമിത് കാണുന്നില്ല. അത�ോ
കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ കടന്നു പ�ോകുന്നത�ോ. ശ്വാസം
പ�ോലും വിടാനാകാതെ ന�ോക്കിനിൽക്കേ രണ്ടു മൂന്നു
വാഹനങ്ങൾ അതിനെ തട്ടിക്കടന്നു പ�ോയി. ഞാനെ
ന്തൊക്കെയ�ോ ആംഗ്യം കാട്ടി, അരുതെന്നപേക്ഷിച്ചു.
വീണ്ടും ന�ോക്കി നിൽക്കേ ഒരു വലിയ ജാഥ. വീര
ശൂരപരാക്രമത്തോടെ അവരും അതിനെ പന്ത് തട്ടും
പ�ോലെ തട്ടിയുരുട്ടി കടന്നുപ�ോകുന്നു. 'ഏയ് ഒരു മനു
ഷ്യന്റെ തലയാണ് നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളിക്കുന്നത്. മനു
ഷ്യരാണ�ോ നിങ്ങൾ?' എന്റെ അലറിക്കരച്ചിൽ മുദ്രാ
വാക്യം വിളിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി.
കണ്ടസ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം തേടി ഞാനുണർന്നു.
ഈയിടയായി എന്തൊക്കെയാണ് നാം കാണുന്നത്.
ജീവനും സ്വത്തിനും നാശം വിതച്ച നിരവധി ദുരന്ത
ങ്ങൾ. ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു. സഞ്ചാരപഥ
ങ്ങൾ ചുരുങ്ങി. ആര�ൊക്കെയ�ോ ആർക്കൊക്കെയ�ോ
വേണ്ടി രാപകൽ പണിയെടുക്കുന്നു. സ്വജീവനും
കുടുംബവും ബലികഴിച്ച് നാടു നന്നാക്കാനിറങ്ങിയ കൂ
ടപ്പിറപ്പുകളെ പരിഹസിച്ച് ആരെയും വകവയ്ക്കാതെ
തെരുവിലിറങ്ങി ആഘ�ോഷിക്കുന്നവർ. സ്വാതന്ത്ര്യ
മെന്നാൽ സ്വന്തം തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കലാണെന്ന് തെ
റ്റിദ്ധരിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളു
ണ്ട്. നമ്മെ ത�ൊടുമ്പോൾ ദുരന്തങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ മാ
ത്രമാക്കാൻ കഴിയില്ല. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം, ഒറ്റ
പ്പെടൽ, വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ പങ്കു വയ്ക്കാൻ കൂട്ടുകാർ പ�ോ
ലുമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ.
ഓര�ോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ആശ്വസിക്കും. എല്ലാം കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി സമാധാനിക്കാം. പിന്നെയ�ോർ
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ക്കും, ഓര�ോ ദുരന്തവും
ന ഷ്ട പ്പെ ട്ടു പ�ോ കു ന്ന
സ്നേഹവും ദയയുമ�ൊ
ക്കെ വിളക്കിച്ചേർക്കാ
നുള്ളതാണെന്ന്. ചില
നേരം കുട്ടിക്കാലത്തെ
ഒളിച്ചുകളി പ�ോലെ. കൂടെ
കളിച്ചവർ കളി നിർത്തി
പ�ോയതറിയാതെ തേടി
നടക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ,
സന്നദ്ധ സേവകർ, പ�ോ
ലീസുകാർ, ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടവർ,
കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങി പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ നില്ക്കുന്ന
ആരും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പലരും സൗ
കര്യപൂർവ്വമത് മറക്കുന്നു.
ഈയ്യിടെ ഒരു പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ
ഫാർമസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നേരെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്,
ഭഷണം കഴിച്ചിട്ട്, നാളുകളായെന്നാണ്. വീട് ത�ൊ
ട്ടടുത്താണ്. ജ�ോലി സ്ഥലത്തു നല്ല തിരക്ക്. അവിടെ
വച്ച് ഒന്നും കഴിക്കാനാകുകയുമില്ല. കഴിക്കുന്നത് സു
രക്ഷിതവുമല്ല. വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഔട്ട് ഹൗസിൽ
കയറി ഇട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി കുളിച്ച് പുറത്തു വച്ചി
രിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറ
ങ്ങും. അകത്തു കയറാൻ ഭയമാണ്. താൻ കാരണം
ആർക്കും ഒന്നും വരരുതല്ലോ. ഇത് ഒരാളുടെ കാര്യം.
ഇങ്ങനെ എത്ര പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാകും. വീട്ടിലു
ള്ളവരുടെ ശകാരം കേൾക്കുന്നവർ എത്ര പേർ...
ഇവരുടെ ഭാരം കൂട്ടാതെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ചു
നാൾ കഴിയാനും ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്താനും
എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. ഒളിച്ചുകളിക്കിടയിൽ
കളി നിർത്തി പ�ോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ
കഴിയട്ടെ

.

മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില്  ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും 
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും 
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേ
 ഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി  വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
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