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നൈതിക തത്വങ്ങൾ
എല്ലാ മേഖലയിലും

നൈ

തിക തത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ
മറ്റേതു മേഖലയെക്കാളും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
നാം ര�ോഗിയേയും കുടുംബത്തേയും സർവ്വപ്രമുഖരായി
കാണുന്നു. നന്മ മാത്രം ചെയ്യാനും ഒരു രീതിയിലും
തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ പക്കലുള്ള വിഭവ
ങ്ങൾ ഏറ്റവും ന്യായമായ രീതിയിൽ പങ്കുവെയ്ക്കാനും
നാം ശ്രമിക്കുന്നു.
നാം ര�ോഗിയേയും കുടുംബത്തേയും ബഹുമാന
ത്തോടെ ന�ോക്കി കാണുന്നു. അവരുടെ സ്വകാര്യത
ഭഞ്ജിക്കാതിരിക്കാനും മുൻവിധികള് ഒഴിവാക്കി
അവരെ പരിചരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.
ഒരു ച�ോദ്യം നാം നമ്മോടു തന്നെ ച�ോദിക്കേണ്ടത്,
ഈ ശ്രുശ്രൂഷാ മേഖലയിൽ നാം നൈതിക തത്വ
ങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം മറ്റു മേഖലക
ളിലും ശരി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടേ എന്നതാണ്.
കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരള ഐ.എ.പി.സി.
ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ
നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും
ആർക്കും പ്രയ�ോജനമില്ലാത്ത ഫലകങ്ങളും, പ�ൊന്നാ
ടകളും നൽകുന്നതിനു പകരം നമ്മുടെ ര�ോഗികള�ോ
അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള�ോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ
- അവ തുണി ക�ൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുഷ്പങ്ങൾ ആകാം,
കുടയാകാം - മാത്രം സമ്മാനമായി നൽകിയാൽ മതി
യെന്ന്.
ഈ തീരുമാനം സഹയാത്രയിലൂടെയും അല്ലാതെയും
അംഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്,
പക്ഷെ ചെയ്തു ശീലിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ
തുടർന്നും ചെയ്തുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുക�ൊണ്ട്
ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ
പങ്കാളികളായ, വീൽചെയറിൽ ഉള്ളവരും കുടുംബാം
ഗങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്ര സുന്ദരമായ വസ്തുക്കൾ
വിറ്റഴിക്കുവാൻ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന തല
ത്തിൽ അതിന് ഒരു വിപണന സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ
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നമുക്കിതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര നന്നായിരിക്കും
ഒന്നുണ്ടായാൽ! ഏതായാലും അങ്ങിനെയ�ൊന്ന്
ഉണ്ടാവുന്നതു വരെ നമുക്കിതു ചെയ്യാമല്ലോ? നമുക്കെ
ല്ലാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം, നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ
നടത്തുന്ന എന്തു പരിപാടികളിലും ഐ.എ.പി.സി.
കേരളയുടെ ഈ തീരുമാനം പാലിക്കാമെന്ന്.
ഇത് ഒരു കാര്യം മാത്രം. നാം ആര�ോഗ്യ രംഗത്ത്
നൈതിക തത്വങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റു മേ
ഖലകളിലും ആവുന്നിടത്തോളം അങ്ങിനെ ചെയ്യേ
ണ്ടേ? ശബ്ദമലിനീകരണം ഒരു വളരുന്ന പ്രശ്നമായി
അടുത്ത തലമുറയുടെ ശ്രവണശേഷി നശിപ്പിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. നമ്മുടെ
പരിപാടികളിൽ അനാവശ്യമായ ശബ്ദമലിനീ
കരണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ? നാം ഒരു
പരിപാടി നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ അറിയേണ്ടത് ആവ
ശ്യമാണ്. അതിന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മാർ
ഗങ്ങൾ മാത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണം ഒഴി
വാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം.
പിന്നെ, ഘ�ോഷയാത്രകളും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ആവു
ന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ അത്
ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സമതല പ്രദേശം കുറവാണ്
കേരളത്തിൽ. ജനസംഖ്യ അതിക്രമിച്ച് വീര്പ്പുമുട്ടി
ഞെരുങ്ങി കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. റ�ോഡുകൾക്ക്
ആവശ്യത്തിന് വീതിയുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കു
ന്നില്ല. അങ്ങിനെയുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളിടത്ത് മാർഗതട
സ്സം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചുകൂടെ? ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സമ്മേളനത്തിൽ
ഘ�ോഷയാത്ര കാരണം വഴിയടച്ചതുക�ൊണ്ട്, നട
ക്കാൻ ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തക
കഠിനവേദനയുള്ള ഇടുപ്പെല്ല് താങ്ങിപിടിച്ച് ഒന്നര
കില�ോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട്
കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കാനും നമുക്കാവട്ടെ

.

അനുഭവം

നമ്മളിലാരും ചെറുതല്ല
2018 ഡിസംബർ 15ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാന്താരി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഫ�ോർ സ�ോഷ്യൽ ചെയ്ഞ്ചസിൽ വച്ച് ഭിന്നശേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായി നടത്തിയ
ശില്പശാലയിൽ മുഖ്യാതിഥിയും കേരള സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ച എഴുത്തുകാ
രിയുമായ സരസു ത�ോമസ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം.
സരസു ത�ോമസ്

മ

നസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കില് ജീവിതത്തിൽ നേരി
ടുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും അതിജീവിക്കാൻ
ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച കുറെയാ
ളുകൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്.
രണ്ടു കൈകളും ഇല്ലാതെ വിമാനം പറത്തുന്ന ജെ
സ്സിക്ക ക�ോക്സ്, കൈയും കാലുമ�ൊന്നും ഇല്ലാതിരു
ന്നിട്ടും ല�ോകത്തിനു മുഴുവൻ പ്രച�ോദനമേകിക്കൊണ്ട്
ജീവിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ നിക്ക് ജൈസിക്
ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങള്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിത
ത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാല്
അവയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആന്തരികശക്തി
കൂടി നമ്മുടെയുള്ളിലുണ്ട്. മനുഷ്യമനസ്സിന് അതി
നുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. നാമത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം
മതി.
ഈ ശില്പശാലയില് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലെത്തി
യവരാണ്; ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ പഠി
ച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദുഃഖം. ഒരു
കാലത്ത് അതേച്ചൊല്ലിയുള്ള അപകര്ഷബ�ോധം
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അത�ൊക്കെ മാറി. വിദേശികൾ മലയാളം പഠിച്ചു പറ

വിദേശികൾ മലയാളം പഠിച്ചു പറയു
ന്നില്ലേ? ഒരുപാട് മലയാളികൾ വിദേ
ശ ഭാഷ പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ.
എന്നുവച്ച്, മലയാളം പഠിക്കാത്ത,
പറയാത്ത വിദേശികളെ വില കുറ
ഞ്ഞവരായി നാം കാണാറുണ്ടോ?

യുന്നില്ലേ? ഒരുപാട് മല
യാളികൾ വിദേശ ഭാഷ
പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്നി
ല്ലേ. എന്നുവച്ച്, മലയാളം
പഠിക്കാത്ത, പറയാത്ത
വിദേശികളെ വില കുറ
ഞ്ഞവരായി നാം കാണാ
റുണ്ടോ?
മ�ോശമായ ചിന്താഗതി
കളും തരംതാണ ചിന്ത
കളും സ്വഭാവങ്ങളുമാണ്
നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആരും നമ്മെ വിലമതിക്കുകയില്ല.
നമ്മുടെ പ�ോസിറ്റീവായ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളു
മാണ് നമുക്കു തന്നെയും, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രച�ോദനമാ
കുന്നത്.
എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം,
അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് പ�ോളിയ�ോ ബാധിച്ചത്.
അത�ോടെ ഞാൻ വീടിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ മുറിയി
ലായി. ഉള്ളിലെ മുറി സുഖകരമാണ്. പക്ഷെ വെളി
ച്ചം കാണണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇടണം. എന്നെ പഠി
പ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിഷമം. ആകെ
സ്കൂളിൽ പ�ോയിട്ടുള്ളത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ; പൂജ
അവധി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. ക്രിസ്മസ്
അവധി ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അസുഖം വന്നു.
അത്രയും കാലമേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പ�ോയിട്ടുള്ളൂ.
അഞ്ചു വയസ്സിൽ മലയാളം നന്നായി വായിക്കുമായി
രുന്നു. മലയാളം സ്വയം വായിച്ചു പഠിച്ചതാണ്. പതി
നെട്ട് വയസ്സു വരെ വായിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുമാ
യിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു ശേഷം ഞാൻ കണ്ടു പഠിച്ച
താണ് എഴുതുന്ന രീതി. എല്ലാവരും പേനയ�ോ
പെൻസില�ോ പിടിക്കുന്നതു പ�ോലെ എനിക്ക് പിടി
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ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് ഞാന�ൊരു
ശൈലി കണ്ടുപിടിച്ചു. വലത്തേ കൈയിലെ രണ്ടു വി
രലുകളേ അനങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇടത്തു കൈയിലെ ഒരു
വിരലും; അത്ര തന്നെ. ഈ മൂന്ന് വിരലുകളും യ�ോജി
പ്പിച്ച് വെച്ച് പെൻസിൽ പിടിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ
പഠിച്ചു. ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന് പറയാനാണ്
എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം, നമുക്ക് അത�ൊന്നും സ്വയം
ത�ോന്നുകയില്ല. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ എഴുതി
ന�ോക്കാൻ ഒരു ത�ോന്നലുണ്ടായി; പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ
വിജയിച്ചു.
അക്ഷരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മലയാളംവായിച്ചു തുടങ്ങി.
കഥകള�ോ ന�ോവലുകള�ോ ഒന്നും വായിക്കാൻ ലഭി
ച്ചില്ല. കൂടുതൽ വായിച്ചത് ബൈബിൾ, പിന്നെ
പത്രവും. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ ഭാഷയുടെ
നിലവാരം അറിയില്ലായിരുന്നു. കഥകളെഴുതണമെ
ന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിൽ വരുന്നവയ�ൊ
ക്കെ എഴുതിയാൽ, ആരെങ്കിലും വായിച്ചാൽ, ഒത്തിരി
തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ, എന്നെ കളിയാക്കില്ലേ? എന്നു
ഭയന്നു.
എനിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്
ചെഷയർ ഹ�ോമിലെത്തിയത്. എന്റെ നിർബന്ധബു
ദ്ധി ക�ൊണ്ടാണ് അവിടെ താമസിച്ചത്. അന്നാണ്
എന്നെപ്പോലെ, പല തരം വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരു
ണ്ടെന്ന് ഞാനറിയുന്നത്. വൈകല്യമുള്ളവരെ ഞാൻ
അതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ
സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാര�ോടും ഇടപെടാൻ
അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആരു വന്നാലും അവര�ോട് സം
സാരിക്കാനും, അവര�ോട�ൊത്ത് സമയം ചിലവഴി
ക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് എല്ലാ ആളു

കളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈകല്യമുള്ളവർ
അധികമായിട്ട് മറ്റു വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന കാലഘ
ട്ടമ�ൊന്നുമല്ല. 'ഇവർക്കൊക്കെ അടങ്ങിയ�ൊതുങ്ങി
വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൂടെ' എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ
രുള്ള നാടാണല്ലോ നമ്മുടേത്.
ഒരു പത്തിരുപതു വർഷം ചെഷയർ ഹ�ോമിൽ താമ
സിച്ചു. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കാണും.
ഒരുപാട് ആളുകള�ോട് ഇടപഴകുന്നതു ക�ൊണ്ട്
സമയം ഒരു പ്രശ്ന മല്ല. അതിനുശേഷം മൂന്നോ
നാല�ോ വർഷം എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനിട
യായി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമയം ധാരാളമു
ണ്ടായത്. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓര�ോ ജ�ോ
ലിയുണ്ട്. എന്നോട് സംസാരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കാൻ
അവർക്കാർക്കും സമയമില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ
സമയം കൂടുതലും. അപ്പോൾ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ
എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ! അതിന് ഞാൻ തന്നെ
കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു വഴിയാണ് എഴുത്ത്.
പക്ഷേ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുക? വലിയ അറി
വ�ൊന്നുമില്ലാത്ത ഞാൻ എന്താണ് എഴുതുക. ഞാൻ
എന്റെ കാര്യം തന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക്
ഓർമ്മവച്ച കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ
തുടങ്ങി. എഴുതിയെഴുതി വലിയ രണ്ട് ന�ോട്ട്ബുക്ക്
നിറഞ്ഞു.
എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് അന്ന് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ
കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട്. അമ്മച്ചിയുടെ മുറി എന്റെ
മുറിയുടെ അടുത്താണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു ന�ോക്കും.
ഞാൻ എഴുതുന്നതു കാണുമ്പോൾ ച�ോദിക്കും,
നീയെന്താ രാവിലെ മുതൽ എഴുതുന്നത്? 'അവൾ
ആധാരമെഴുതുകയാണെ'ന്ന് ആരെങ്കിലും മറുപടി
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എന്നെ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത്
കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രച�ോദനമാ
യെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
നമ്മളാരും വില കുറഞ്ഞവരല്ല.
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ്.
പറയും. ആധാരമെഴുതൽ ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ
എഴുത്തായി കണ്ടിരുന്നത്! ഞാൻ എന്നും എന്താ
ണെഴുതുന്നതെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവിടെ
ക�ോളേജിൽ പ�ോകുന്ന മക്കള�ൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ
അവരാരും ഞാൻ എഴുതുന്നത�ൊന്നും എടുത്ത് വായി
ക്കാറില്ല.
അങ്ങനെയിരിക്കെ എന്റെ ഒരു ബന്ധു ജ�ോലിയില്
നിന്നു വിരമിച്ച് നാട്ടിൽ താമസമാക്കി. അവർ ഒരു
ദിവസം പറഞ്ഞു: “മ�ോളെ നിനക്ക് ഒരുപാട് സമയ
മുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങള�ോ, ചിന്തിക്കുന്ന കാ
ര്യങ്ങള�ോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള�ോ ഒക്കെ
എഴുതി വെയ്ക്ക്. ഞങ്ങൾ അത�ൊക്കെ ന�ോക്കി തെറ്റു
കള�ൊക്കെ തിരുത്തി ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു ക�ൊടു
ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.”
ഞാൻ പറഞ്ഞു, “എപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.”
'ഞാൻ ഇത�ൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരട്ടെ' എന്നു പറഞ്ഞ്
അവർ ആ ബുക്കുകൾ എടുത്തു വീട്ടിൽ പ�ോയി, പി
റ്റേന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചുവന്നു.
''ഇതു മുഴുവൻ രാത്രിയിലിരുന്നു വായിച്ചു. നിങ്ങൾ
ആരെങ്കിലുമാണ�ോ ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ എഴുതിക്കൊ
ടുക്കുന്നത്?''
എന്റെ സഹ�ോദരൻ പറഞ്ഞു: ''ഞങ്ങളാരും ഒന്നും
എഴുതി ക�ൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളാരും അതെന്താണെ
ന്ന് ന�ോക്കിയിട്ടു പ�ോലുമില്ല.''
''എങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാഹിത്യസൃഷ്ടി
യാണ്.'' അവരത് ക�ൊണ്ടു പ�ോയി പ്രസാധകരെ കാ
ണിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുമാണ്
ചെയ്തത്. 'ഇതാണെന്റെ കഥയും ഗീതവും' എന്ന
എന്റെ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ
ഴാണ് എനിക്കും നല്ലതായി ത�ോന്നിയത്. തെറ്റുക
ള�ൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പാ
കത്തിലാണ് ഞാനെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നു മന
സ്സിലായത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത് അത്ഭുതമാണ്.
ദൈവം എന്റെ കൈ പിടിച്ച് എഴുതിച്ചതാണ്.
നിങ്ങള�ൊക്കെ എന്നേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും,
അറിവുള്ളവരുമാണ്. ഒന്നുമല്ലാത്ത ഞാനിത് എഴുതി
യെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്തെക്കെയാണ് സാ
ധിക്കാത്തത്!
അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനു ശേഷമാണ് ഒരു

ലാപ്ട�ോപ് കിട്ടി പഠിച്ചത്. അതുപയ�ോഗിക്കാൻ തു
ടങ്ങിയിട്ട് ആറേഴു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എഴു
തിയത് കണ്ടപ്പോൾ, ഇത്രയും എഴുതുവാൻ പറ്റുമെ
ങ്കിൽ വരയ്ക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കാണും എന്ന് ഒരാൾ
പറഞ്ഞു. കുറെ കളർപെൻസില�ൊക്കെ വാങ്ങിത്ത
ന്നു. ഞാൻ വരച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും
പറഞ്ഞു, നല്ലതാണെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക്
അതിനും കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ
ഞാനതിനെ അത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.
കാരണം, വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കണം, കഴി
ക്കണമെങ്കിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക്
അങ്ങിനെ കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീരുമാ
നിച്ചു, പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള�ൊന്നും ഞാൻ
ഇനി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എഴുതുക എന്നത് ദൈവം തന്ന
ഒരു കഴിവാണ്. അതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നിലനിർ
ത്തി ക�ൊണ്ടുപ�ോകേണ്ടത്.
എന്നെ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ
ക്ക് ഒരു പ്രച�ോദനമായെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷ
മുണ്ട്. നമ്മളാരും വില കുറഞ്ഞവരല്ല. എല്ലാ തരത്തി
ലുള്ള ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ്.
ഒരു ക�ൊച്ചു കഥ കൂടി പറയാം. ഒരിക്കൽ കൈവിര
ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി. തള്ളവിരൽ
പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഭാരമെടുക്കുവാൻ
പറ്റുമ�ോ? ചൂണ്ടുവിരൽ പറഞ്ഞു, നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞു
ഫലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല.
മൂന്നാമത്തെ വിരൽ പറഞ്ഞു, എനിക്കാണ് വലിപ്പം
കൂടുതൽ. ശക്തിയും എനിക്കാണ്. എന്റെ സഹായമി
ല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മ�ോതിര
വിരലിന് കുറച്ചു സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ ആണ്, കുറച്ച്
അഹങ്കാരവും ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മ�ോ
തിരമിടുന്നത് ആ വിരലിലാണല്ലോ. എല്ലാവരും ഹൃ
ദയത്തോട് ചേർക്കുന്നത് മ�ോതിര വിരലുപയ�ോഗി
ച്ചാണ്.
ഇതെല്ലാം കേട്ട കുഞ്ഞുവിരലിന് ഒന്നും പറയാനില്ലാ
യിരുന്നു. കുഞ്ഞു വിരൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ, എന്തെ
ങ്കിലും പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നിനും അത് ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുന്നില്ല. കൈപ്പത്തിക്ക് ഒരു മന�ോഹാരിതയ�ൊ
ക്കെ ഉണ്ടാക്കിക�ൊണ്ട് അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
ഒരുപാട് മ�ോതിരമുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അതില�ൊരു
മ�ോതിരമിട്ടേക്കും. പക്ഷെ കുഞ്ഞുവിരൽ ഒരു കാര്യം
പറഞ്ഞു: എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവ�ൊന്നുമില്ല.
പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, കൈകൂ
പ്പുമ്പോൾ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ട് ചെറിയതാണെന്നു കരുതി നിരാശപ്പെ
ടേണ്ടതില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും അടുത്തു
നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മള�ൊക്കെയാണ്.
ദൈവം ആദ്യം നമ്മളെയാണ് കാണുന്നത്

.
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മനസ്സേ,
ഒന്നു ശബ്ദിക്കാതിരിക്കൂ
ഡ�ോ. സി.എം. ഹൈദരാലി

ഓ

ഗസ്റ്റ് 15, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. രാവിലെ പൂർണ്ണ
നഗർ റെസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ
പാർക്കിലും, അതിന് ശേഷം അൻവർ മെമ്മോ
റിയൽ ആശുപത്രിയുടെ മുൻപിലും ദേശീയ പതാക
ഉയർത്തി. തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നെങ്കിലും,
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണപ്രകാരം ശക്തിയായ മഴയു
ടേയും, വെള്ളപ്പൊക്കസാധ്യതയുടേയും, ചിലപ്പോൾ
അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയേ
പ്പറ്റിയും ഒക്കെ വാർത്തകൾ വന്നുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ.
പതിവുപ�ോലെ, ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ
പരിശ�ോധിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ
മുറിയിൽ അല്പാല്പം വെള്ളം കയറുന്നതായി കണ്ടു.
ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറി. വൈകീട്ട് ഏഴ്
മണിയ�ോടെ വീട്ടിലെത്തി. വീട് അടുത്തു തന്നെ
യാണ്. റ�ോഡിൽ വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു. ആശങ്കയിലായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് മാറണ�ോ?
വേണ്ടയ�ോ? വീട് അല്പം ഉയരത്തിലായിരുന്ന
തിനാൽ തൽക്കാലം മാറേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാന
ത്തിലെത്തി. രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ സ്ഥിതിഗ
തികൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. കണ

ക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. വീടിന് ചുറ്റുപാടും
വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞു. അടിക്കടി വെള്ളം ഉയർ
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ഇനി രക്ഷ
യില്ല. മാറണം, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് .
അതിനു മുൻപായി കിടക്കുന്ന ര�ോഗികളെ കാണേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരേയും മാറ്റണം. വെള്ളത്തി
ലൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടന്നു. പകുതി വഴിയി
ലെത്തിയപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പ�ോകാൻ സാധിക്കില്ലെ
ന്നു മനസ്സിലായി. അരയ്ക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം. ചുറ്റുമുള്ള
വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റുകയാണ്. സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകർ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ ഫ�ോണിലൂടെ
ബന്ധപ്പെട്ടു. അവർ സ്ട്രെച്ചറുമായി വന്നു. ഞാനും

സഹയാത്രയുടെ വരിക്കാരാവുക

ഐ. എ.പി.സി.

(കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസികയുടെ
വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 150രൂപയാണ്. നിങ്ങള്
നേരിട്ടറിയാത്ത, കാന്സര് പ�ോലുള്ള തീരാവ്യാ
ധികളാല് വേദനിച്ചു പുളയുന്നവര്ക്കുള്ള സംഭാവ
നകൂടിയാണ് ഈ തുക. സ്വയം വരിക്കാരാകുന്ന
ത�ോട�ൊപ്പം 5 പേരെയെങ്കിലും വരിക്കാരാക്കു
വാനും കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങള്
50 വീതം വരിക്കാരെ ചേര്ക്കുവാനും ഞങ്ങളഭ്യ
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ര്ത്ഥിക്കുന്നു. ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും 'പാലിയം
ഇന്ത്യ' യുടെ പേരില് താഴെ കാണുന്ന വിലാസ
ത്തില് അയക്കാവുന്നതാണ്. സഹയാത്ര ലഭി
ക്കാനായി നിങ്ങളുടെ പ�ോസ്റ്റല് അഡ്രസ്, പിന്
ക�ോഡ്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, ഇമെയില് എന്നിവ
ഞങ്ങള്ക്ക് അയയ്ക്കുമല്ലോ.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80,
ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ,
തിരുവനന്തപുരം - 695028 Phone: 0 4722586497, 97467 45504.

പാലിയേറ്റീവ് കെയറില്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകള്
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്
2019 മാര്ച്ച് നാല്, ജൂണ് മൂന്ന്, സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്,
നവംബര് നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈ
ദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ),
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോ
ഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ട
ഭാര്യ ഡ�ോ. റംലയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തി.
പാലീയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിൽ മുഴുവനായും
വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. കട്ടിലുകളും ഉപകരണ
ങ്ങളും മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവശരായ പതിന
ഞ്ചോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അവിടം വിട്ടു
പ�ോകുവാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആശുപത്രിയുടെ
മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് രാത്രിതന്നെ അവരെ മാ
റ്റിയിരുന്നു. കിടക്കുന്ന ര�ോഗികളെ ചെന്നു കണ്ടു.
ചിലരെ പറഞ്ഞുവിട്ടു. വെള്ളമില്ല, വെളിച്ചമില്ല, ഭക്ഷ
ണവും ഇല്ല. മറ്റു ഡ�ോക്ടർമാരും, നഴ്സുമാരും സ്ഥലം
വിട്ടിരിക്കുന്നു. കിടക്കുന്ന ര�ോഗികൾ മരണത്തോടടു
ത്തവരായിരുന്നു. മെഴുകുതിരിയും വെള്ളവും അരിയും
എത്തിച്ചുക�ൊടുത്തു. തൽക്കാലം മരുന്നുകളും നൽകി.
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലെത്താൻ
ബുദ്ധിമുട്ടി. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ
നിലയുറപ്പിക്കും. അവരുടെ ത�ോളിൽ കയറി ആശു
പത്രിയിലെത്തും. ര�ോഗികളെ കാണും. തിരിച്ചുപ�ോ
കുന്നതും അതുപ�ോലെ.
മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി പിന്നിട്ടു.
അതിനിടയിൽ ഒരു ര�ോഗി മരിച്ചു. ആ മൃതദേഹം വെ
ള്ളത്തിലൂടെ, പിന്നെ റ�ോഡിലൂടെ ഒരു കില�ോമീറ്റ
റ�ോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി വീ
ട്ടിലെത്തിച്ചത്. ബാക്കി, കിടന്നിരുന്ന ര�ോഗികളെ
നിർബന്ധിച്ച്, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, വള്ളത്തിൽ കയറ്റി
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെത്തിച്ചു. പത്തുനാൾക്കകം
അവരെല്ലാം ഈ ല�ോകം വിട്ടു എന്നതാണ് സത്യം.
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും, വിശ
കലനം ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ദിവസ
ങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഏക

വർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ അസ�ോ
സിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.
യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവി
ലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർ ആകാൻ താൽ
പര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീ
ലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട്ട മാസങ്ങളില് തിരുവന
ന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: 8589998760,
ഇമെയിൽ: education@palliumindia.org

നായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയ�ൊന്നും അപ്പോഴ�ൊന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യാന്ത്രികമായി എല്ലാം ചെയ്തു, ചെ
യ്യേണ്ടിവന്നു.
നാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ
കടന്നുപ�ോകുവാനും, ഇടപഴകുവാനും, തരണംചെയ്യു
വാനും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നിർബന്ധിതനായി.
ഇതും നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പാ
ലീയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനത്തിൽ ഇതുകൂടി ഉൾ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: അവിചാരിതമായ ഇത്തരം ദുരന്ത
ങ്ങളിൽ എങ്ങനെയും, ഏതു രൂപത്തിലും സഹകരി
ക്കുവാന് തയ്യാറാവണമെന്നുള്ള പാഠം. പലപ്പോഴും
അനുഭവങ്ങളാണ് വഴികാട്ടികളാകുന്നത്. സങ്കൽപ്പ
ത്തിലുള്ള ജീവിതമല്ല.

.

(ആലുവ അൻവർ മെമ്മോറിയൽ പെയിൻ ആൻഡ്
പാലീയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്
ലേഖകൻ)
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനാചരണം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഇ

ന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാ
നത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജനുവരി 15 പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിച്ചു. സാന്ത്വന പരി
ചരണം സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നും
ര�ോഗിയ�ോട് കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യമല്ലെന്നുമുള്ള
സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
യാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർ
ക്കാരിതര സംഘടനകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട് കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് മാത്ര
മായി ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനായുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കു
മെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് സാന്ത്വന സംഗമം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ആര�ോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. പത്മ
ശ്രീ ലഭിച്ച ഡ�ോ. എം.ആർ രാജഗ�ോപാലിനെയും,
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മയെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ, പാലിയേ
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റ്റീവ് കെയർ സന്ദേശ യാ
ത്രകൾ, ഗൃഹസന്ദർശനം,
ധനസമാഹരണം, വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി
യുള്ള ബ�ോധവത്ക്കരണ
ക്ലാസ്സുകൾ, ര�ോഗീ കുടും
ബ സംഗമങ്ങൾ, ര�ോഗി
കൾക്കായുള്ള വിന�ോദ
യ ാ ത്രക ൾ എ ന്നി വ
നടത്തി.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 51 യൂ
ണിറ്റുകളുള്ളതിൽ ഭൂരിപക്ഷം യൂണിറ്റുകളിലും ബ�ോ
ധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ, സന്ദേശ യാത്രകൾ, ധന
സമാഹരണം, പ�ൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ, വീൽചെയർ
ര�ോഗികളുടെ കണ്ണൂർ എയർപ�ോർട്ട് സന്ദർശനം,
ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം, സർക്കാർ പാലിയേറ്റീവ്
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി യ�ോജിച്ചുള്ള പ�ൊതു സമ്മേളന
ങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി. വയനാട് ജില്ലയിലെ 18 യൂ
ണിറ്റുകളിലും ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകൾ, സന്ദേശയാത്രകൾ,
ധനസമാഹരണം, ര�ോഗീ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ,

എസ്.ഐ.പി.സി കുട്ടികളുടെ നാടകം, കാൻസർ
ബ�ോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 64 യൂണിറ്റുകളിലും സന്ദേ
ശയാത്രകൾ ഉള്പ്പെടെ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണ
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പേരാമ്പ്ര ദയാ പാലി
യേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ര�ോഗികള�ോ ര�ോഗികളെ പരിചരി
ക്കുന്നവര�ോ ആയ ആറു കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങ
ള്ക്ക് സ്വയം ത�ൊഴില് സംരംഭങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിക്കൊ
ടുത്തു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 96 യൂണിറ്റുകളിലും ദി
നാചരണ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പതിനായിരത്തിൽപരം വിദ്യാർത്ഥികൾ, രണ്ടായി
രത്തോളം വ�ോളന്റിയർമാർ, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർ
ത്തകർ എന്നിവർ പങ്കാളികളായി. വളാഞ്ചേരിയിലെ
500 വീടുകളിൽ ചാരിറ്റി ബ�ോക്സുകൾ വയ്ക്കുകയു
ണ്ടായി.
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന പരിപാടികളില്'പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം' എന്ന വിഷയത്തിൽ
ഡ�ോ. അജയന് നയിച്ച സെമിനാർ, 100 വയസ്
തികഞ്ഞ കേരള കലാമണ്ഡലം മുൻ സെക്രട്ടറി
ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ''കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും
നല്ല പാലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയർ'' അവാർഡ് കൂറ്റനാട്
പ്രതീക്ഷയുടെ ഗ�ോകുൽദാസിന് നല്കല്, റാലികൾ,
ഫ്ലാഷ് മ�ോബുകൾ എന്നിവ ക�ൊണ്ട് സജീവമായിരു
ന്നു.
തൃശ്ശൂർ - പാവറട്ടി ക്ലിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
അഞ്ഞൂറില്പരം പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത
പദയാത്ര, പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളുമായി സഹകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ചെറു വിശദീകരണ യ�ോഗങ്ങൾ, ഗുരുവായൂർ
യൂണിറ്റിന്റെ ര�ോഗി കുടുംബ സംഗമം, ഭക്ഷണകിറ്റ്
വിതരണം, പുതപ്പ് വിതരണം തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേകം
പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടവയായി. ജില്ലയിലെ മറ്റ്
മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പി
ച്ചിരുന്നു.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 26 യൂണിറ്റുകളിലും ദിനാ
ചരണം നടത്തി. നെടുമ്പാശ്ശേരി യുണിറ്റിന്റെ ദിവസം
മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന ര�ോഗീ-കുടുംബ സംഗമം, മറ്റ് യൂ

ണിറ്റുകളിലെ സന്ദേശ റാലികൾ എന്നിവ പ്രശംസ
നീയമായ നിലയിലായിരുന്നു. എറണാകുളം ജനറൽ
ആശുപത്രി സ്നേഹസംഗമം ഹൈബി ഈഡൻ എം.
എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ 10 ഹ�ോം കെയർ വാഹ
നങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം ഗൃഹസന്ദർശനം
നടത്തി. ര�ോഗികളും കുടുംബങ്ങളുമ�ൊത്ത് മുഹമ്മ
യിലും, ആലപ്പുഴയിലും ബ�ോട്ട് യാത്ര നടത്തി. നഗര
ത്തിൽ സാന്ത്വന ദീപം തെളിയിച്ച് ദീപപ്രയാണം
നടത്തി. പ�ോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ട�ോമി ഐ.പി.എസ്
സാന്ത്വന സന്ദേശം നൽകി. നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ
വിദ്യാലയങ്ങളിലും ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങ
ളിലും സാന്ത്വന സന്ദേശ പ്രതിജ്ഞ നടത്തി.
ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ 32 യൂണിറ്റുകളിലും ദിനാചര
ണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സന്ദേശ യാത്രകൾ, ഗൃഹ
സന്ദർശനം, ബ�ോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവ
ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആഘ�ോഷ
പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ മന�ോജ്
സ്ക
 റിയ നേതൃത്വം നൽകി. പ�ോസ്റ്റർ പ്രചരണം,
ലഘുലേഖ വിതരണം, ഗൃഹ സന്ദർശനം എന്നിവയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ ദിനാചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
വ�ോളന്റിയർ യേശുദാസ് റ�ൊസാരിയ�ോ നേതൃത്വം
നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്ത്വനപരിചരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള പത്രവാർത്ത ഏറെ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 36 യൂണിറ്റുകളിൽ സാ
ന്ത്വന പരിചരണ ദിനാഘ�ോഷമുണ്ടായിരുന്നു. നേമം
ഹ�ോമിയ�ോ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ ആയുഷ്
ക�ോൺക്ലേവിന്റെ ഭാഗമായി ബാബു എബ്രഹാമിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെകുറിച്ചുള്ള
അവതരണമുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നയം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പാ
ലിയേറ്റീവ് രംഗത്തുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള
നിവേദനം കേരള ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.
ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് നല്കി

.
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ഗൃഹസന്ദർശന അനുഭവങ്ങൾ
'റാണിഗിരി കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി'യിലെ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്
സാന്ത്വന പരിചരണാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
നിരാശയില് നിന്ന്
പ്രത്യാശയിലേക്ക്
ട�ോം ജ�ോസ് ഈട്ടിയിൽ
2018ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച 'റാണിഗിരി കംപാഷ
നേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി'യുടെ ഹ�ോം കെയർ ടീമിലെ
ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സ്, ഡ്രൈവർ എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനായ ഞാനും രണ്ടുദിവസം യഥാ
ക്രമം ഏഴും എട്ടും ര�ോഗികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ
ചെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 30
മിനുട്ടുകൾ വരെ ഓര�ോ ര�ോഗിയ�ോടുമ�ൊപ്പം വളരെ
സ്നേഹത്തോടെ ചെലവഴിച്ചു. അവരുടെ പ്രയാസ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അവർ കഴിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
മരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് വിശദമായി
പഠിച്ചു. പിന്നീട് ര�ോഗികൾ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ
അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി
ക�ൊടുത്തു. ര�ോഗിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ലഭി
ക്കുന്നതിന് അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ആവ
ശ്യമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും ടീമിലെ അംഗ
ങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.
ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരകമായ ര�ോഗം പിടിപെട്ട് മാ
നസികമായും ശാരീരികമായും കഷ്ടത അനുഭവിക്കു
ന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്ന അവ
സ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
തിന് ഹ�ോംകെയർ ടീം അംഗങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർ
ത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി.
എത്തിച്ചേരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽപ�ോലും
നേരിട്ട് ചെന്ന് ര�ോഗികളെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക്
വേണ്ട സേവനം സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ചെയ്യു
ന്നു. ഹ�ോം കെയർ ടീമംഗങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും
സഹായവും ര�ോഗിയും ര�ോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന
വരും എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം
ഓര�ോ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നേരിട്ട് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ സാധിക്കും. ര�ോഗിക്കും അവരെ പരിചരിക്കു
ന്നവർക്കും തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാം പറയുന്നതി
നുള്ള ഒരവസരവും ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ക്ഷ
മയ�ോടെ കേൾക്കുന്നതിനും വേണ്ട മാർഗനിർദേശ
ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഒരവസരം ടീമിലെ അംഗ
ങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
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ര�ോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശയിൽ
നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക് വരുന്നതിനും നല്ല സുഹൃ
ദ്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നു. ഇത്
തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ.
പറ്റുമെങ്കിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൈർഘ്യം
കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി
രിക്കും.

അര്പ്പണബ�ോധത്തോടെ...
ടി.എം. ജ�ോസഫ്, ലിസ്സി ജ�ോസഫ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ റാണിഗിരി മണ്ണന്തല യൂണി
റ്റിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്ന
നിലയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നടത്തിവരുന്ന ഭവന സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം
ഉഴമലയ്ക്കൽ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു. ഉഴമലയ്ക്കലെ ഒരു
സ്നേഹമുള്ള സഹ�ോദരന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രഭാത
ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്യമം ആരം
ഭിച്ചത്.
അന്ന് ഏകദേശം പതിന�ൊന്ന് വീടുകൾ സന്ദർശി
ച്ചു. ഒരു ഡ�ോക്ടറും, രണ്ട് നഴ്സു
 മാരും, ഡ്രൈവറും,
പ്രാദേശിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു സംഘ
ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സംഘത്തിന്റെ ഓര�ോ
ര�ോഗികള�ോടുമുള്ള അർപ്പണബ�ോധം ഞങ്ങളെ സ്പർ
ശിച്ചു. പ്രായാധിക്യത്താൽ തീരെ അവശരായവർ,
പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചവർ, കാൻസർ
ര�ോഗികൾ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അവശത അനുഭ
വിക്കുന്നവർ, എന്നിവരെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന്
സന്ദർശിച്ചത്. സ്വന്തം ഭവനത്തിലെ ഒരംഗത്തോട്
ആത്മാർത്ഥമായി പെരുമാറുന്നതു പ�ോലുള്ള സമീപ
നമാണ് ഡ�ോക്ടർമാരിൽനിന്നും നഴ്സുമാരിൽനിന്നും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കൂടാതെ അവർ കുടുംബത്തിലെ
മറ്റംഗങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യനിലയെ കുറിച്ച് അന്വേഷി
ക്കുകയും നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടാമതായി പ�ോയത് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള സംഘ
ത്തിന�ോട�ൊപ്പം ആയിരുന്നു. ഡ�ോക്ടറും, നഴ്സും,
ഡ്രൈവറും മാത്രമേ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ. ര�ോഗികള�ോടുള്ള ഡ�ോ.ശ്രീദേവിയുടെ സമീപനം
വളരെ പ്രശംസാവഹം തന്നെ. ഓര�ോ ചെറിയ കാ

ര്യങ്ങൾ പ�ോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യകത
ഡ�ോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാ
വശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇന് പേഷ്യ
ന്റ് യൂണിറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യ
ങ്ങളും നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യാനുഭവങ്ങൾ തന്നെ
യായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനു ര�ോഗീപരിച
രണത്തോടും പാലീയേറ്റീവ് കെയറിന�ോടുമുള്ള ഉത്ത
രവാദിത്വം വളരെയധികമാണ് എന്നു നമ്മെ ഓർമ്മി
പ്പിക്കുന്നവ. ഔഷധങ്ങളും മറ്റത്യാവശ്യ സഹായ
ങ്ങളും ര�ോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു ക�ൊ
ടുക്കുന്നത് സന്തോഷകരം തന്നെ. റിഹാബിലി
റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇത്രയുമ�ൊക്കെ ആയാലും ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു
കാരണമാകുന്ന ശുചിത്വപ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
ക�ൊടുക്കുവാനും, ഭവനശുചിത്വം പാലിക്കാനുള്ള നിർ
ദേശങ്ങൾ ക�ൊടുക്കാനും അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ശ്രദ്ധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനവും കൂടി ഉണ്ടാക്കി,
അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിന് കുറച്ചുകൂടി
ഉണർവ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു
എളിയ നിർദേശം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.

ട്ടുവാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളും നൽകി. ഒരു ഭവന
ത്തിൽ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെയും മന�ോര�ോ
ഗിയായ മകനെയും കാണാനിടയായി. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര
മണിക്കും ആഹാരം പ�ോലും കിട്ടാതെ കഴിയുന്നു.
സമീപപ്രദേശത്ത് ആഹാരം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന
തിനാൽ നിസ്സഹായരായി വിഷമങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ
മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് എന്നത് വേദന
യ�ോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യവും സമയവുമുള്ള സുമനസ്സുകൾക്ക് ലഭി
ക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നവരെ സന്ദർശി
ക്കുവാൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏറെ
ആശ്വാസമാകും.
പാലിയം ഇന്ത്യ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാം മറന്നുള്ള
സ്നേഹ സാന്ത്വന പരിചരണം അവിസ്മരണീയ
മാണ്. വളരെ ചിട്ടയായി സംഘടന നൽകുന്ന സേ
വനത്തെ ര�ോഗികളും, ഭവനത്തിലുള്ളവരും, ആകാം
ക്ഷയ�ോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മര
ണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം ര�ോഗി
കളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തുവാൻ ഈ സന്ദർ
ശനം ഇടയാക്കുന്നു.


പുഞ്ചിരി വിടരുന്നു

ഓമന പയസ്

ഗ്രേസി രാജു
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട് സഹകരിച്ചു ക�ൊണ്ട് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന റാണിഗിരി യൂണിറ്റിലെ അംഗം എന്ന
നിലയിൽ രണ്ടു തവണ കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ ഭവന
ങ്ങളിൽ സാന്ത്വന പരിചരണ സന്ദർശനം നട
ത്തുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 2018 സെപ്റ്റംബർ മാ
സത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കുള്ളിൽ പട്ടം, വട്ടി
യൂർക്കാവ്, ഉള്ളൂർ, മണ്ണന്തല, എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തോട�ൊപ്പ
മാണ് പ�ോയത്. കാൻസർ, വാർദ്ധക്യസഹജമായ
ര�ോഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ
ക്ക് വൈദ്യസഹായവും, വിഷമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയ�ോടെ
ശ്രവിച്ച് ആശ്വാസവും അംഗങ്ങൾ നൽകി. എല്ലാ
ഭവനങ്ങളിലും ര�ോഗികളെ വളരെ സന്തോഷ
ത്തോടെ അവരുടെ ജീവിതപങ്കാളിയും, മക്കളുമ�ൊ
ക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കണ്ടു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമു
ട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടു
മുട്ടിയില്ല.
2018 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മുട്ടയ്ക്കാട്, ക�ോവളം ഭാ
ഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ ചലനശക്തി നഷ്ട
പ്പെട്ട, ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു യുവതിയെ പിതാവ്
ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. ഒട്ടു
മിക്ക കുടുംബങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി വളരെ പി
ന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവയായിരുന്നു. എല്ലാര�ോഗികൾ
ക്കും ഒരു മാസത്തെ മരുന്നും, മുറിവുകൾ വച്ചുകെ

പുതിയ അനുഭവങ്ങള്

ഒരു നഴ്സായി ജ�ോലി ചെയ്ത് വിരമിച്ചതാണ് ഞാൻ.
റാണിഗിരി പള്ളിയിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ തുട
ങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ അംഗമായി. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാ
നിച്ചു. അങ്ങനെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃഹസന്ദർശ
നത്തിന് ഞാനും പ�ോയി തുടങ്ങി. പുതിയ അനുഭവ
ങ്ങളാണ് എനിക്ക് അവരുടെ ടീമിൽ നിന്നു കി
ട്ടിയത്. കാരണം, ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സു
 മാരായ
ഞങ്ങളുടെ ജ�ോലി ഡ�ോക്ടർമാർ എഴുതിത്തരുന്ന മരു
ന്നുകൾ ക�ൊടുക്കുക മാത്രമാണ്. അവർ അസുഖം
കുറഞ്ഞോ, പകുതി കുറഞ്ഞോ വീട്ടിൽ പ�ോയാൽപി
ന്നെ ആ ര�ോഗിയെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല.
ഒരു കിടപ്പുര�ോഗി വീട്ടിൽ പ�ോയാലും അവർക്ക് ഒരു
മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ ആവശ്യം അത്യന്താപേക്ഷിത
മാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടീം ര�ോഗികളുമായി അടുത്ത
ബന്ധത്തിലാണ്. കത്തീറ്റർ മാറ്റുന്നതും, എനിമ ക�ൊ
ടുക്കുന്നതും, കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ മുറിവ് വൃത്തിയാ
ക്കുന്നതും, കിടപ്പു ര�ോഗികൾക്ക് ത�ൊലിയിൽ ഉണ്ടാ
കുന്ന വൃണം പ�ൊട്ടിയിടത്ത് ഓയിൻമെന്റ് പുരട്ടുന്നതും,
പ്രഷറും ഷുഗറുമ�ൊക്കെ ന�ോക്കിയിട്ട് സമാധാനിപ്പി
ച്ചും സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകുന്നതും ഞാൻ അതി
ശയത്തോടെ കണ്ടു. അവരുടെ ടീമിനെ നമിക്കുന്നു.
ബഹുമാനിക്കുന്നു. എനിക്കും അവരെപ്പോലെ
ആകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ!

.
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അന്ത്യകാല പരിചരണവും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരൻ

ജീ

വിതാന്ത്യം എപ്രകാരം സുഖപ്രദമാക്കാം
എന്നത് എല്ലാവരും ആല�ോചിക്കുന്ന ഒരു വി
ഷയമാണ്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ചില ര�ോഗ
ങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നുതന്നെ തുടച്ചുനീക്കിയിരിക്കുന്നു.
പല ര�ോഗങ്ങളും ചികിൽസിച്ചു മറ്റാമെന്നായി.
പ�ൊതുവേ ആയുർദൈർഘ്യം തന്നെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ചികിത്സാരംഗത്ത് ഈ ഗുണകരമായ മാറ്റം
ഉണ്ടായതിന�ൊപ്പംതന്നെ, വികലമായ ഒരു കാഴ്ച
പ്പാടും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ പര
മമായ ലക്ഷ്യം ഏതു വിധേനയും ജീവൻ നിലനിർ
ത്തുക എന്നതാണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണയാണത്.
ചില ര�ോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ര�ോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും
ര�ോഗിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയും മരണം അനിവാ
ര്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചി
കിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്ന
തിൽ നിന്നു മാറി മരണം ക്ലേശകരമാക്കാതിരിക്കുക
എന്നതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരും. ഈ ഒരു വിവേകം
നമുക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ ഏതു വിധേനയും ജീവൻ നിലനിർത്തുക
എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഫലത്തിൽ മരണപ്രക്രിയയെ നീട്ടിക�ൊണ്ടു പ�ോകാ
ൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടിൽ മറ്റു
ള്ളവരുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ഏറ്റുവാങ്ങി വി
ടപറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സ്വാഭാവിക മരണം,
അപരിചിതമായ ചുറ്റുപാടിൽ തീവ്രപരിചരണത്തി
ന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു ദുർമരണ
മായി കലാശിക്കുന്നു.
എന്താണിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം? അന്ത്യ
കാല പരിചരണം ഇപ്രകാരം ഒരു പേടിസ്വപ്നമായി
മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നാമെല്ലാം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന
ചില പ�ൊതു ധാരണകളാണ്. എന്തിനും ഏതിനും ചി
കിത്സയുണ്ട് എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണമൂലം മരണത്തെ
ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ നിന്നു
മാറി, ചികിത്സയുടെ അപര്യാപ്തത എന്ന നിലയിലേ
ക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മരണ നിഷേ
ധിയായ ഒരു സംസ്ക
 ാരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം
ന�ോക്കാം. 78 വയസ്സായ
ഒരു വ്യക്തി, ദീർഘകാല
മായി കരൾ ര�ോഗ ബാധി
ത ന ാ ണ് . ന ി ര വ ധ ി
തവണ തീവ്രപരിചരണം
ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടു
ണ്ട്. മഹ�ോദരം കാരണം
ഇടയ്ക്കിടെ വയറിൽ നിന്നു
നീര് കുത്തിക്കളയേണ്ടി
വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തകാല
ത്ത് വൃക്കകളും പ്രവർത്ത
നരഹിതമായി. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ഡയാലിസിസ് ചെ
യ്യുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹൃദയാഘാ
തമുണ്ടായി ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുവരുന്നു. രക്ത
സമ്മർദ്ദം തീരെയില്ല. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം
ദുർബലം. പരിശ�ോധിച്ച ഡ�ോക്ടർക്ക് ഇത�ൊരു
അന്ത്യകാല സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ആ വസ്തുത അംഗീകരിക്കാൻ തെല്ലൊരു
വൈഷമ്യവുമുണ്ട്. രക്തസമ്മർദ്ദം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാ
നുള്ള മരുന്ന് നൽകുന്നതിനെപറ്റിയും വെന്റിലേറ്റർ
വഴി കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം നൽകുന്നതിനെപറ്റിയും
ഒക്കെയാവും അയാൾ ര�ോഗിയുടെ ഉറ്റവര�ോട് പറയുക.
മരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഒരുൾവിളി ത�ോന്നുന്ന
ഉറ്റവരും അതംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ, ജീവൻ
രക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നു വച്ചാൽ അത്
ചെയ്യാനായിരിക്കും ഡ�ോക്ടറ�ോട് പറയുക. സ്വാഭാവി
കമായും ര�ോഗി ഐ.സി.യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെ
ടുന്നു. തീവ്രപരിചരണത്തിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ഏറ്റു
വാങ്ങി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥക്ക് ആരേയും പഴിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
ഇവിടെ പ്രധാന കാരണം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ
ക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്. മരണാസന്നനായ
ഒരാളുടെ ദുരിതം ശമിപ്പിക്കാൻ തീവ്രപരിചരണമ
ല്ലാതെ വേറെയും ചില ഉപാധികൾ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയി
ലില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് അത്തരമ�ൊരു സമീപനത്തെകു
റിച്ച് മിക്ക ഡ�ോക്ടർമാരും അജ്ഞരാണ്.

എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ? ര�ോഗ കേന്ദ്രി
തമായ ചികിത്സ ര�ോഗീ കേന്ദ്രിതമാകുമ്പോൾ പാലി
യേറ്റീവ് കെയറായി എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം.
ഇന്ന് ചികിത്സയുടെ ഊന്നൽ ര�ോഗം മാറ്റിയെടുക്കുന്ന
തിലാണ്. ര�ോഗം മാറുന്നത�ോടെ ര�ോഗിയുടെ ര�ോഗാ
നുഭവത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന നാനാത
രത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യപ്പെ
ടാതെ പ�ോകുന്നു. മാത്രമല്ല, ര�ോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ
പറ്റാത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽപിന്നെ എന്തു ചെയ്യ
ണമെന്നറിയാതെ ചികിത്സകൻ ര�ോഗിയെ കയ്യൊഴി
യുന്ന അവസ്ഥയും വരുന്നു. എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ, ര�ോഗിയുടെ ര�ോഗാനുഭവത്തെ തന്നെയാണ്
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ,
ര�ോഗം മാറില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലും ര�ോഗിയെ
കയ്യൊഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത്തര
ത്തിൽ ര�ോഗാനുഭവത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെ
യ്യുബ�ോൾ ര�ോഗിയുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം
സാമൂഹ്യവും മാനസികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്ര
ശ്നങ്ങളെക്കൂടി സ്പർശിച്ചുക�ൊണ്ടു വേണ്ടിവരും പരി
ചരണം. ഇതിനെയാണ് സമ്പൂർണ പരിചരണം എന്ന്
പറയുന്നത്.
പലരും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
ഒരു അടിയറവ് പറയലായ�ോ, പിൻവാങ്ങലായ�ോ,
നിഷ്ക്രിയമായ ഒന്നായ�ോ ഒക്കെയാണ്. ഇത്
തീർത്തും തെറ്റാണ്. ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിനെ നിർവചിക്കുന്നതു തന്നെ 'സമ്പൂർ
ണവും ക്രിയാത്മകവുമായ പരിചരണം' എന്നാണ്. ദു
രിതത്തിൽ നിന്നു മ�ോചനം നേടാൻ ഒരു ര�ോഗിക്ക്

അവകാശമുണ്ടെന്നും അത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ സമൂഹ
ത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
കരുതുന്നു. ഇതിനായി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും പരമാവധി ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നുണ്ട്. ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതകളെ കാ
ലേകൂട്ടി കണ്ടെത്തുകയും കണിശമായി വിലയിരുത്തു
കയും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അന്ത്യകാല പരിചരണത്തിന്റെ വേളയിൽ ഇത്തരം
ചികിത്സകൾ ര�ോഗം മാറ്റിയെടുക്കാന�ോ, ജീവൻ നീ
ട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകാന�ോ ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ചു ദുരിതം
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരിക്കുമെന്നു
മാത്രം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജീവൻ നിലനിർ
ത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നിഷ്ഫലമാകുക
കാരണം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയ�ോ നിർത്തുകയ�ോ ചെ
യ്യേണ്ടതായി വരും. നിഷ്ഫലമായ ചികിത്സകൾ ഒഴി
വാക്കുക എന്നുള്ളത് നൈതികമായും ധാർമികമായും
ശരിയായ ഒന്നാണ്. ഒരു ചികിത്സയും നിർദ�ോഷമെ
ന്നു പറയാനാകില്ല. ഏത�ൊരു ചികിത്സയ്ക്കും കുറേ നല്ല
ഫലങ്ങളും അല്പം ചീത്ത ഫലങ്ങളുമുണ്ട്. നല്ല ഫലങ്ങ
ളാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്നു, ചീത്ത
ഫലങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കമെങ്കിൽ ചികിത്സ ഒഴിവാ
ക്കുന്നു. ഇതാണ് ചികിത്സയുടെ ഒരു പ�ൊതുതത്വം.
ഇപ്രകാരം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട്
ഒരു ര�ോഗി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ
കാരണം ചികിത്സയുടെ അപര്യാപ്തതയല്ല, മറിച്ചു ര�ോ
ഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണിത ഫലമായിട്ടുവേണം
മനസ്സിലാക്കാൻ. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മനുഷ്യ
ജീവന് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓര�ോ മനുഷ്യ ജീവനും പകരംവയ്ക്കാനാകാത്ത കേവ

ഒരു സ്നേഹസംഗമം: തിരുവനന്തപുരം നവജീവൻ സ്കൂ
 ളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർത്ത

കരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അയ�ോവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ബ�ോധവൽക്കരണത്തി
നായി 2019 ജനുവരി 14ന് കൈക�ോർത്തപ്പോൾ.
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പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മനുഷ്യജീവന്
അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഓര�ോ മനുഷ്യ ജീവനും പകരംവ
യ്ക്കാനാകാത്ത കേവലത്വങ്ങളാണ്, അമൂ
ല്യമാണ് എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിയുന്നു
ണ്ട്. ജീവൻ നിലനിർത്താനുദ്ദേശിച്ചുള്ള
ചികിത്സകൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നത് ജീവന് വില കല്പി
ക്കാത്തതു ക�ൊണ്ടല്ല; അത്തരം ചികി
ത്സകൾ ര�ോഗിയുടെ ദുരിതം വർദ്ധിപ്പി
ക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നു തിരിച്ച
റിയുന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നാം ര�ോ
ഗിയുടെ മരണം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. നിഷ്ഫല
മായ ചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കി ര�ോഗിയെ
സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു വിട്ടുക�ൊടുക്കു
കയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ലത്വങ്ങളാണ്, അമൂല്യമാണ് എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറി
യുന്നുണ്ട്. ജീവൻ നിലനിർത്താനുദ്ദേശിച്ചുള്ള ചികി
ത്സകൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കു
ന്നത് ജീവന് വില കല്പിക്കാത്തതു ക�ൊണ്ടല്ല;
അത്തരം ചികിത്സകൾ ര�ോഗിയുടെ ദുരിതം വർദ്ധിപ്പി
ക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതു
ക�ൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നാം ര�ോഗിയുടെ മരണം ഇച്ഛി
ക്കുന്നില്ല. നിഷ്ഫലമായ ചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കി
ര�ോഗിയെ സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു വിട്ടുക�ൊടുക്കുക
യാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിൽ നിന്നു തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ദയാവധം
അഥവാ യുത്തനേസിയ. ഒരു ര�ോഗിയുടെ ദുരിതം ഒരു
നിലയ്ക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വരുമ്പോൾ
ആ ര�ോഗിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അയാളുടെ ജീവൻ
അപഹരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ദുരിതത്തിന�ൊരു അറുതിയുണ്ടാ
ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത്. ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പം സൃ
ഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യ
ക്തത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹൗസ് ഓഫ്
ല�ോർഡ്സ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ മെഡിക്കൽ
എത്തിക്സ് ദയാവധത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇപ്രകാ
രമാണ്: 'പരിഹരിക്കാനാകാത്ത ദുരിതത്തിൽ നിന്ന്
ഒരാളെ മ�ോചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അയാളുടെ
ജീവൻ അപഹരിക്കുക എന്ന സുവ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യ
ത്തോടെ, ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായി ബ�ോധ
പൂർവം നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ'. സാർവ ലൗകികമായി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമാണിത്. 2003ൽ
യൂറ�ോപ്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറേക്കൂടി വ്യക്തത വരുത്തു
കയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ബ�ോധപൂർവം
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ദയാവധം ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് നടത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന
തിനെ മാത്രമേ ദയാവധം എന്നു പറയാനാകൂ
എന്നാണ്. ബ�ോധമില്ലാത്ത ആളില�ോ, ബ�ോധമുള്ള
ആളിൽ അയാളുടെ സമ്മതം അല്ലാതെയ�ോ നടത്തുന്ന
'ദയാവധം' കേവലം ക�ൊലപാതകമായി കാണണമെ
ന്നാണ്.
ദയാവധം ശരിയ�ോ തെറ്റോ എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി
ആഗ�ോളതലത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ണ്ട്. വളരെ കുറച്ചു രാജ്യങ്ങളെ ദയാവധത്തെ നിയമ
വിധേയം ആക്കിയിട്ടുള്ളു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ദയാവധം
നിയമവിധേയമല്ല. ഫലപ്രദമായ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദയാവധം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരളവ�ോളം പര്യാപ്ത
മാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യത
രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കെ, ഇത്തരം
ചർച്ചയ്ക്കു പ�ോലും പ്രസക്തിയില്ല.
നിഷ്ഫലമായ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക എന്നതിനെയും
ദയാവധത്തെയും വേർതിരിച്ചു കാണണം എന്ന് പറ
യാനാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷയം സാമാന്യം ദീഘ
മായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചത്. നിഷ്ഫലമായ ചികി
ത്സകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന വേളയിൽ ഡ�ോക്ടർമാർ അനാ
വശ്യമായി കുറ്റാര�ോപിതര് ആകാതിരിക്കണമെന്നും
അതേസമയം ര�ോഗികളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്ക
പ്പെടണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആദ്യകാല പരിച
രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണം നടന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബിൽ പാർ
ലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ര�ോഗിയേയും ഡ�ോക്ടറെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബിൽ
എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന് ദൗർഭാഗ്യ
വശാൽ തലവാചകം 'നിഷ്ക്രിയ ദയാവധത്തെ നി
യമവിധേയമാക്കൽ' (Legalising Passive
Euthanasia) എന്നായിപ്പോയി. ബില്ലിൽ എതിർക്ക
പ്പെടേണ്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
ഏറ്റവും വലിയ വൈകല്യം നിഷ്ക്രിയ ദയാവധം
എന്ന സംജ്ഞ തന്നെയാണ്. ദയാവധത്തിന്റെ നിർ
വചനം ഒന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു ന�ോക്കൂ. 'സുവ്യക്തമായ
ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, ബ�ോധപൂർവം നടത്തുന്ന'' ഒരു പ്ര
ക്രിയയെ നിഷ്ക്രിയം എന്ന് പറയാനാകുമ�ോ? നിഷ്ഫ
ലമായ ചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ നിഷ്ക്രിയ
ദയാവധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ തെറ്റായി
പ�ോയി. അത് സാധാരണക്കാരിൽ ഒരുപാട് ആശയ
ക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാ
രികൾ പ്രശ്നത്തെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മന
സ്സിലാക്കി വേണ്ട മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാശിക്കാം.
(ഐ.എ.പി.സി കേരള 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ നട
ത്തിയ വ�ോളന്റിയർ സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാ
റാക്കിയ 'സ്പർശം' സ്മരണികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
താണ് ഈ ലേഖനം)

.

ഉണര്വ്വ്

ക്രിസ്മസിന്റെ നിറവിൽ
എസ്. ലീലാദേവി

സ

മാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും
പ്രത്യാശയുടെയും കുളിർമ്മ പകരുന്ന ക്രി
സ്മസ്. വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങളും, ദുരിതങ്ങളും
ഒട്ടൊരു നേരത്തേക്ക് മറക്കാനും, സന്തോഷകരമായ
അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിനെ ഒരുക്കാനും പ്രാ
പ്തമാകുന്നതായിരുന്നു ഡിസംബർ 28-ന് കൂടിയ
ഉണർവ്വ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട്
അലങ്കരിച്ച ഹാളിൽ അംഗങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. ജയച
ന്ദ്ര മന�ോന്മണിയുടെ കൂടെ വന്ന ക�ൊച്ചു കൂട്ടുകാരി
സരിതയും, ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം വിട്ടകന്ന ക�ൊച്ചുമ
ണിയുടെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അംഗങ്ങളായെത്തി.
ക�ൊച്ചു സരിത കേക്ക് മുറിച്ചു പരിപാടികൾക്ക്
തുടക്കം കുറിച്ചു. അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച കൂട്ടത്തിൽ
ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജി
ല്ലകൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഹൃദയസ്പർ
ശിയായ ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചു. അവിടത്തെ ഒരു
സ്കൂ
 ളിലെ കുട്ടികൾ കാൻസർ ര�ോഗികൾക്ക് വിഗ്
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മുടി മുറിച്ചു നൽ
കുന്നു. അവിടെത്തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ലഭി
ക്കുന്ന മുടി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിഗ് ആക്കി മാറ്റുന്നു.
അങ്ങിനെ ര�ോഗികൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ

വിഗുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
ഈ കുട്ടികളുടെ നല്ല മന
സ്സിന് റെ മു മ്പി ൽ ത ല
കുനിഞ്ഞു പ�ോകുന്നുവെ
ന്ന് രാജഗ�ോപാൽ സാർ
പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വഴി
ക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ
ഉണർവ്വിനു സാധിക്കുമ�ോ
എന്ന ചിന്തയുമുണ്ടായി.
ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ബേ
ബിചേട്ടൻ പിശുക്കേതുമി
ല്ലാതെ പാടിത്തകർത്തു. മന�ോന്മണിയും സരിതയു
മ�ൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നു. സുന്ദരിക്കൊരു പ�ൊട്ടുകുത്തൽ
ആദ്യന്തം രസകരമായിരുന്നു. ക�ൊച്ചു കൂട്ടുകാരി മന്യ
യടക്കം ബേബിചേട്ടൻ, സുജ, കല, ലീലചേച്ചി
തുടങ്ങി എല്ലാവരും പ�ൊട്ടുകുത്തലിൽ മത്സരിച്ചു.
ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കത്താൽ ഹാൾ മുഖരിതമായി.
സുജയ്ക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. മന്യക്ക് പ്രോ
ത്സാഹന സമ്മാനം കിട്ടി. ഡ�ോ. ഇന്ദിരയും ജയ
ശ്രീയും ക�ൊണ്ടുവന്ന കേക്കിന്റെ മധുരം നുണഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട് ചിരിയുടെ അലകളുതിർത്ത് ഉണർവ്
പിരിഞ്ഞു

.
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ദൈവത്തിനു ത�ൊട്ടുതാഴെ
സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നവർ
ഡ�ോ. ടി.വി. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ

അ

ഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മുന്നിലിരുന്ന് ചിരിച്ചു. പല്ലി
ല്ലാത്ത മ�ോണ കാട്ടി കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുമ്പോ
ഴെല്ലാം എനിക്ക് ഗാന്ധിജിയെ ഓർമ്മ വരും. അത്ര
ത്തോളം ലാളിത്യം, നിഷ്കളങ്കത. ചിലപ്പോൾ ആ
ചിരിക്കൊരു ശബ്ദമുണ്ടാകും. ഹ്ഗ, ഹ്ഗ എന്ന ഗഹ
നമെങ്കിലും മധുരമായ ശബ്ദം. പറയാൻ വിട്ടു.
കുഞ്ഞിന് വയസ്സ് 93.
ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് കുഞ്ഞ് ആദ്യ
മായി എന്റെ മുന്നിലെത്തിയത്. മക്കളും മരുമക്കളു
മായി ഏതാനും പേർ എടുത്ത് വീടിന്റെ പടി കയറ്റി
മുന്നിലെ സ്റ്റൂളിൽ ഇരുത്തുകയായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ
ര�ോഗവിവരങ്ങളുമായി ഭാര്യ പാത്തുമ്മയും മകളും.
ദേഹത്തെ ചർമ്മം ശല്ക്കങ്ങളായി പ�ൊഴിഞ്ഞുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. മ�ൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിഞ്ഞു മുറുകൽ,
ചെറിയ�ൊരു വിറയൽ, കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദന. എഴു
ന്നേറ്റു നിൽക്കാൻപ�ോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഒറ്റ
ന�ോട്ടത്തിൽ ര�ോഗം 'സ�ോറിയാസിസ്' ആണെന്ന്
അറിയാം. സത്യത്തിൽ ഒട്ടനവധി പേർ ചികിത്സി
ച്ച് ഈ പരുവമാക്കി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിശയ�ോ
ക്തി ഒട്ടുമില്ല. കൈയ�ൊഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതുക�ൊ
ണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. സാധാരണ
ഇത്തരം ര�ോഗികൾക്ക് ക�ൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ അള
വുകൾ ക്രമീകരിച്ചു ക�ൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു
സമീപനം. സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന ഉറപ്പൊന്നും ക�ൊടു
ക്കാൻ കഴിയാത്ത ര�ോഗമായതു ക�ൊണ്ട് ശ്രമിക്കാ
മെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ശ്രമം വിജയിച്ചാൽ പ�ോലും
അത് താൽക്കാലികമാകാമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പും
നൽകി. ശീലമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും കുറേനേരം
സംസാരിച്ചു. കുട്ടികള�ോടും വൃദ്ധര�ോടും കുറച്ചു ക�ൊച്ചു
വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാശ്വാസം കിട്ടും;
ര�ോഗിക്കും ഡ�ോക്ടർക്കും. അന്ന് കുഞ്ഞിന് വായിൽ
പല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെയ�ൊക്കെ കളിയാക്കി
ഒരൽപ്പ നേരം. പിരിമുറുക്കത്തിന് അൽപ്പം അയവു
ണ്ടായി. ത�ോളത്തും മുതുകത്തും തടവി ആശ്വസിപ്പി
ച്ചു. കുറച്ചധികം സ്നേഹം നൽകി എന്നു പറയുന്ന
താവും ശരി.
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്
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സ്വയം പടികയറി മുകളി
ലെത്താമെന്നായി. എ
ന്നാലും ഭാര്യയും മകളും
മകനുമ�ൊക്കെ അകമ്പടി
ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ
എത്ര കാലം എടുത്തു എ
ന്നറിയില്ല. കുഞ്ഞിന്റെ
ര�ോഗം ഭേദമായി. പൂർണ്ണ
മായി സുഖപ്പെട്ടു എന്ന്
അവകാശപ്പെട്ടാൽ അത്
അഹന്തയാകും. കാര
ണം, പ�ോയ സ�ോറിയാസിസ് എന്നു വേണമെങ്കിലും
തിരിച്ചു വരാം. അതാണാ ര�ോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം.
ഇത് അറിയാവുന്നതു ക�ൊണ്ടാണ�ോ എന്നറിയില്ല,
കുഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടെ വരും. ഒടുവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ
മാത്രമായിരുന്നു അകമ്പടി. മറ്റുള്ളവർ പുറത്തു നിന്നി
ട്ടുണ്ടാവാം. എന്തേ വന്നു എന്ന് ച�ോദിച്ചപ്പോൾ
കുഞ്ഞ് മ�ോണ കാട്ടി ചിരിച്ചു. ആ ചിരി കാണുമ്പോൾ
തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മൃദുവായ�ൊന്ന് പുണരാൻ
ത�ോന്നും. മറുപടി പറഞ്ഞത് ഭാര്യയാണ്. കുറച്ചു ദി
വസമായി ഡ�ോക്ടറെ കാണണമെന്നു പറഞ്ഞ് വാശി
പിടിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രശ്ന
 വുമില്ല. 'വെറുതെ
ഒന്ന് കാണാൻ'. കുഞ്ഞ് ഫീസ് തരുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ
ജാള്യത ത�ോന്നാറുണ്ട്. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും
കുഞ്ഞ് വിടില്ല. ത�ൊള്ള തുറന്നുള്ള ആ ചിരിക്ക് പക
രംവെയ്ക്കാൻ പണത്തിന് കഴിയില്ല. ഡ�ോക്ടറുടെ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ര�ോഗിയുടെ നിറഞ്ഞ ചി
രിയാണെങ്കിലും മലയാളികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പി
ശുക്കരാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപ�ോലുള്ള കുറെ
ര�ോഗികള�ൊരാശ്വാസമാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ
മെല്ലെ പിടിച്ചമർത്തി. ത�ോളിൽത്തട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു
'കാണണമെന്ന് ത�ോന്നുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി.
ഞാൻ വന്നു കാണാം. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വരണമെ
ന്നില്ല'.
ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കൊന്നു കാണുമ്പോൾ
ഒരാശ്വാസമെന്ന് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത�ൊരു
ഭംഗിവാക്കാണെന്ന് ത�ോന്നിയില്ല. കാരണം ഭംഗി
വാക്ക് പറയാൻ തക്ക വിദ്യാഭ്യാസമ�ൊന്നുമില്ലാത്ത
ശുദ്ധഗ്രാമീണ കർഷകനാണയാൾ.

കുഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം വിശദമായി പങ്കുവെച്ചതിനു
വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ, അസാധാ
രണമായ ഒരു ചികിത്സയും നൽകാതെയാണ്
അയാളുടെ ര�ോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മാ
നസ്സിക സമർദ്ദങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ള
ചർമ്മര�ോഗങ്ങളില�ൊന്നാണ് സ�ോറിയാസിസ്. ക്ലാ
സുകളിൽ ഇത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും,
തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഇക്കാര്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തിന്
സ�ോറിയാസിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമങ്ങനെ
യാകണം? എല്ലാ ര�ോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മന
സ്സെന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം പുരാതന
കാലം മുതൽതന്നെ ആചാര്യൻമാർ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ര�ോഗികള�ോടുള്ള സമീപനത്തിലൂടെയും സാന്ത്വ
നത്തിന്റെ സൗമ്യസ്പർശത്തിലൂടെയും തന്നെകുറിച്ച്
ചിന്തയുണ്ട്, തന്റെ ര�ോഗത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ട്,
വേവലാതിയുണ്ട് എന്ന സന്ദേശം ര�ോഗിയിലെത്തി
ക്കണം. അതു ശീലിച്ച മഹാഭിഷഗ്വരനായിരുന്നു
അന്തരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ ഡ�ോക്ടർ കെ.
എൻ.പൈ. വളരെ കുറച്ചു കാലമേ അദ്ദേഹത്തെ
ഗുരുവായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഭാഷയുടെയും സ്പർശത്തിന്റെയും സൗമ്യത കണ്ടറി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മഹാഭിഷഗ്വരനായത് വിജ്ഞാ
നത്തിന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല;
സ്നേഹത്തിന്റെ കുളിർമയിലൂടെയായിരുന്നു.
ഡ�ോക്ടർക്ക് ര�ോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്ര
ദ്ധയുണ്ടാകണം. വെറും യാന്ത്രികമായ ശ്രദ്ധയല്ല.
ര�ോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തണം, രക്ഷപ്പെടുത്തണമെ
ന്നൊരു ചിന്ത ഡ�ോക്ടർക്കുണ്ടാകണം. ഡ�ോക്ടറുടെ
ഉത്കണ്ഠ, വേവലാതി, അത് ര�ോഗിക്കും ബന്ധുക്കൾ
ക്കും കൂടി ബ�ോദ്ധ്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ ദൃഢമാ
യ�ൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാകണം
പണ്ടൊക്കെ ഡ�ോക്ടർമാർ ദൈവത്തിനു ത�ൊട്ടുതാഴെ
സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. സ്നേഹവും ഭയവു
മായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ.
ഒരു ര�ോഗിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഗുരുതരമായ അസു
ഖമല്ലെങ്കിൽ പ�ോലും, സാധാരണ വാർഡിൽ
നിലത്തു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, കുറ
ഞ്ഞത് രണ്ടു നേരമെങ്കിലും അയാളെ സന്ദർശിക്കു
ന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കാലത്ത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യ
ത്യസ്തമായി ഒന്നും വൈകിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല.
എങ്കിലും ഒരിക്കൽകൂടി കണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന
ഒരു ച�ോദ്യം ര�ോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യ
മാണ്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ര�ോഗികള�ോട് ഇടയ്ക്കിടെ
ടെലിഫ�ോണിലൂടെ ആരായാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
പറഞ്ഞ ഇടവേളയിൽ കൃത്യമായി മടങ്ങി എത്താത്ത
ര�ോഗിയെയും ഇങ്ങനെ പിൻതുടരുന്നത് അക്കാദ
മിക് തലത്തിലും മാനുഷിക തലത്തിലും ഗുണകര
മാകും.

റ�ോഡിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിട്ട്, സൈറൻ മുഴക്കി പാഞ്ഞു
പ�ോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് പിട
യാറുണ്ട്. കാരണം ജീവൻ കൈയ്യിലെടുത്തുള്ള ഓട്ടം
കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ ആശുപത്രി
യിലെ അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ
എന്താവും സംഭവിക്കുക എന്ന ആശങ്ക പലപ്പോഴും
അസ്ഥാനത്തല്ല. ആദ്യം ട്രോളി കിട്ടണം. ര�ോഗിയെ
അതിൽ കിടത്താൻ പരസഹായം കിട്ടി അയാളെ
ഡ�ോക്ടർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കണം. പെട്ടെന്നുള്ള
പരിശ�ോധനകളും ചികിത്സകളുമാണ് ര�ോഗിയും
ബന്ധുക്കളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തിരക്കില്ലെങ്കിൽ
ഡ�ോക്ടർ പെട്ടെന്നു തന്നെ ര�ോഗിയെ പരിശ�ോധി
ക്കും. മിക്കപ്പോഴും ര�ോഗനിർണ്ണയത്തിന് ടെസ്റ്റുകൾ
വേണ്ടിവരും. എക്സ
 ്റേ, ഇ.സി.ജി എന്നിവ നിർ
ദ്ദേശിക്കപ്പെടാം. ഇവയ്ക്കൊക്കെ സർക്കാർ ആശു
പത്രികളിൽ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാ
വില്ല. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ്
ര�ോഗിക്ക് ചികിത്സ കിട്ടും. നെഞ്ചുവേദനയാണെ
ങ്കിൽ ഐ.സി.യുവിൽ എത്തിപ്പെടാനെങ്കിലും ഭാഗ്യ
മുണ്ടാകുമ�ോ? മുറിവ�ോ ചതവ�ോ ഒടിവ�ോ ആണെങ്കിൽ
തുന്നിക്കെട്ടാനും പ്ലാസ്റ്ററിടാനുമ�ൊക്കെ എത്ര നേരം
കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പം
അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിലെത്തുമ്പോഴേ അങ്കലാപ്പി
ന്റെ ഈ നിമിഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടാകൂ.
ഇതിനിടയിൽ ര�ോഗിയെയ�ോ ബന്ധുക്കളെയ�ോ
ആശ്വസിപ്പിക്കാന�ോ രണ്ടു നല്ലവാക്കു പറയാന�ോ
ഡ�ോക്ടർക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല. സമയം കി
ട്ടിയാലും അതെന്തോ സ്റ്റാറ്റസിനു ചേരാത്ത പണി
യ ാ ണെന്ന് ക രു തു ന്ന വ ർ കു റ വ ല്ല . ക ാ ര ണ ം
അവരാരും ര�ോഗികളായിട്ടില്ല. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെട്ടുപ�ോയിട്ടുമുണ്ടാവില്ല.
ഡ�ോക്ടർക്ക് നന്നായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ
കഴിയണം. അത്യന്തം വൈകാരികവിക്ഷോഭ
ത്തോടെ എത്തുന്ന ര�ോഗിയ�ോടും ബന്ധുക്കള�ോടും നി
യമത്തിന്റെ ഭാഷയും കാർക്കശ്യവും വേണ്ടെന്ന് പല
പ്പോഴും പലരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരിഗണന
പ�ോയിട്ട് ചിന്തപ�ോലുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തി
ലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂ
ഹത്തിൽ അതിന്റെ പരിച്ഛേദമായ ഡ�ോക്ടർ മാത്രം
നന്നാവണമെന്നു പറയുന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമുണ്ടാകും.
പക്ഷെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവന്, ദൈ
വത്തിനടുത്ത് സ്ഥാനം നല്കപ്പെട്ടവന്, ദൈവികമായ
എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകണമെന്ന് ആശിച്ചു
പ�ോകുന്നു.
(തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ ത്വക്ര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധ
നാണ് ലേഖകൻ. 'പിറവി' മാസികയുടെ 2011
ജനുവരി ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം അനു
വാദത്തോടെ ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു)
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സാർവത്രിക
ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ
ചിന്തകൾ

സ

മ്മേളനങ്ങളും മറ്റും വിക്കിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട
മാണ്. പരമ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. വലിയ
വലിയ ഡ�ോക്ടർമാർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്കില്ല
ല്ലോ. അവർക്ക് മുൻനിരകളിലിരിക്കണം, പറയുന്ന
തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറെ ബുദ്ധിപരമായ ച�ോദ്യ
ങ്ങൾ ച�ോദിക്കണം, എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന
മട്ടിൽ തലയാട്ടണം. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഉറ
ക്കംതൂങ്ങി വീണാലും വലിയ അപകടമ�ൊന്നുമില്ലായി
രുന്നു. ഇന്ന് അതും നിവൃത്തിയില്ല. കറങ്ങി നടക്കുന്ന
ഏതെങ്കിലും ക്യാമറക്കണ്ണ് അത് ഒപ്പിയെടുക്കും.
പിന്നെ അത് ഫേസ്ബുക്ക് പ�ോസ്റ്റായി, വിവാദമായി,
ആകെ പ്രശ്നമായി. വിക്കിയെപ�ോലെയുള്ളവർക്ക്
ങേ-ഹേ. ഇരുന്നു കേട്ടാലെന്ത്, ഉറങ്ങിയാലെന്ത്,
ആരു ന�ോക്കുന്നു. നല്ല മൂല കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാൻ വി
ക്കിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ?ചില്ലറ ശാരീരിക സഹാ
യമ�ൊക്കെ ചെയ്തു ക�ൊടുത്താൽ മതി. ഭാരം ചുമക്കുക;
അത് ചെയ്യ്, ഇത് ചെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുക; ഇടയ്ക്കിടക്ക്
ചായ വന്നോ, ഭക്ഷണം വന്നോ എന്നൊക്കെ ന�ോക്കി
അതിന�ോട് ആത്മാർഥത കാണിക്കുക.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ നടക്കുന്നതിനെ
ക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്തോ ഒരു ഇത് ത�ോന്നിയി
രുന്നു, ഡിസംബർ 11-ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ നടത്തിയ സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരി
രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ. വിഷയത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യം ക�ൊണ്ടാണ�ോ, വന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിക
ളുടെ ഔന്നത്യം ക�ൊണ്ടാണ�ോ, സുമിത ചേച്ചിയുടെ
കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പു ക�ൊണ്ടാണ�ോ, ആവ�ോ.
ഈ സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നൊക്കെ
പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്ന
 ം, വല്ല കത്രീനയ�ോ,
ഓഖിയ�ോ പ�ോലെ വായിൽ ക�ൊള്ളുന്ന പേരുണ്ടായി
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രുന്നെങ്കിൽ കാര്യം കുറച്ചു കൂടി നടന്നേനെ. ഇത്
ഒരാഴ്ച വ്യായാമമെടുത്താലേ പേര് പറയാൻ തന്നെ
പറ്റുകയുള്ളു. യൂണിവേർസൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ്
എന്നാണു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി
യ�ൊക്കെ വിവരമുള്ളവർ വേറെ എഴുതുന്നുണ്ടാകും.
ഉറപ്പ്.
ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ചില മഹദ് വ്യക്തികളെ ദൂരെ
നിന്ന് കണ്ടറിയുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതിന്റെ
സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ
പ്രോഗ്രാം ഫ�ോർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (എൻ.പി.
പി.സി) ഉണ്ടാക്കിയ മഹാൻ, കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ
മുൻ ആര�ോഗ്യ സെക്രട്ടറി കേശവ് ദേശിരാജു. ഭാരത
ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന,
പിന്നീട് പ്രസിഡണ്ടായ സർവ്വേപ്പിള്ളി രാധാകൃഷ്ണ
ന്റെ ചെറുമകനാണ് ഇദ്ദേഹം. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു
ശേഷം മറ്റു പണിക്കൊന്നും പ�ോകാതെ പ�ൊതുജന
സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ
കൂമ്പാരമാണ്.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെപ്പറ്റി കേട്ടറി
ഞ്ഞത് എൻ.പി.പി.സി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന്
കേട്ടിടത്താണ്. ഒരു ദശാബ്ദത്തോളമായി ദേശീയ
തലത്തിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം ഉണ്ടാ
ക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരു പരി
പാടിയും അതുവരെ നടന്നില്ല. 2014-ൽ ജനീവയിലെ

വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ളിയിൽ പാലിയം
ഇന്ത്യ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് ഇവന്റ്
ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ അവിടെ. സൈഡ് ഇവന്റ് എന്നു
വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ച�ോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി
വിക്കി. പറഞ്ഞു തരാം. 2014-ൽ ജനീവയിലെ
വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കട
ക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് അത്രയധികമ�ൊ
ന്നും സ ്വാ ത ന്ത്ര്യമ ി ല്ല . മെയ ി ൻ ഹ ാ ള ി ൽ
പ്രവേശിക്കാന�ോ സംസാരിക്കാന�ോ സാധിക്കയില്ല.
അതിന്റെ പുറകിൽ അഴിക്കൂടിനു വെളിയിൽ ഇട്ടിരി
ക്കുന്ന കസേരകളിൽ ഇരുന്നു കാണാം; കേൾക്കാം.
നമ്മുടെ അസംബ്ലിയില�ോ പാർലമെന്റില�ോ പ�ോലെ
അത്ര രസമുള്ള സംഭവങ്ങള�ൊന്നും അവിടെ നടക്കാ
റില്ലത്രെ. എങ്കിൽ സമ്മേളന സമയത്തെ ഉറക്കം
ഇവിടെയും അവിടെയും ഒരുപ�ോലെ തന്നെ ആയിരി
ക്കും അല്ലേ?
അല്ല, എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞുപ�ോ
കുന്നത്? ഇതാണ് വിക്കിയുടെ കുഴപ്പം. പറ്റില്ല,
നന്നാവണം. കാര്യം, കാര്യമാത്ര പ്രസക്തം. ശരി.
സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈ
ഡിലെ ഹാളുകളിൽ ഊണ് സമയത്തു പരിപാടികൾ
നടത്താം. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയും ഒരു പങ്കാളി ആയിരുന്നുവത്രെ.
ചായ സമയത്ത് കഫറ്റേരിയയിൽ ചായ കുടിച്ചു ക�ൊ

ണ്ടിരുന്ന കേശവ് ദേശിരാജു സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക്
ഒരു പാലിയം ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇടിച്ചു കയറി സംസാ
രിക്കുന്നു. നാളെ ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയു
ണ്ട്, ദയവായി വരണമെന്ന്. ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി.
''വരാം.'' കഴിഞ്ഞു, സംഭാഷണം.
പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു, തുടക്കം
മുതൽ അവസാനം വരെ. (അവസാനിച്ചതും എണീറ്റ്
സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തുവത്രെ). ചില രാജ്യങ്ങളിലെ
മന്ത്രിമാരും, അന്താരാഷ്ട്രസന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്ര
തിനിധികളും, പിന്നെ പാലിയം ഇന്ത്യയുമ�ൊക്കെ
യായുള്ള സമ്മേളനം ചില നടപടിക്രമങ്ങള�ൊക്കെ
നിർദേശിച്ചു.
ദേശിരാജുസാർ തിരിച്ച് വന്ന് ഒരാഴ്ചക്കകം പാലിയം
ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ക്ഷണം കിട്ടി. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡൽ
ഹിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു
ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ.
പാലിയം ഇന്ത്യ പ�ോയി, പങ്കെടുത്തു. ഒരു സ്വകാര്യ
സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവത്രെ 'നയമു
ണ്ടാക്കേണ്ട. ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയം പലതും കടലാസു
പുലികൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതിനു പകരം എളുപ്പ
ത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു പരിപാടി തുട
ങ്ങാം.' അങ്ങിനെയാണ് മാസങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ഡ�ോ
ക്ടർ സുധീർഗുപ്തയുടെ നടത്തിപ്പിൽ എൻ.പി.പി.സി
നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്ന് പതിനഞ്ചിലേറെ സംസ്ഥാ
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നങ്ങൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നടത്താൻ എൻ.
പി.പി.സി വഴി സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടുന്നു.
പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ വിക്കി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.
2018 ഡിസംബർ 11-ന്റെ സമ്മേളനത്തെ പറ്റിയല്ലെ?
(ഇതാണ് വിക്കിയുടെ കുഴപ്പം. കേശവ് ദേശിരാജു
സാർ ഇപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റിയാണ്
എന്നു പറയാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ.) അദ്ദേഹം
വന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. പ്രധാന നട
ത്തിപ്പുകാരനായി അദ്ദേഹവും, സഹനടത്തിപ്പുകാര
നായി നമ്മുടെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന
വിജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസും.
നാല് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിക്കി
കയറി പരിചയം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേനെ. എന്ത്
ചെയ്യാം. അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ�ോലും സായി
പ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്തു മറക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര
നെപ്പോലെ എവിടെയ�ോ പ�ോയി മായും. ദൂരെ നിന്നു
കണ്ടു, കേട്ടു. രണ്ടുപേരും സാധാരണ മനുഷ്യരെ
പ്പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഐ.എഎസ് ഉള്ളവര�ൊക്കെ
സാധാരണ കുറച്ചു മസിൽ പിടിക്കുമെന്നാണ് വിക്കി
വിചാരിച്ചത്. ഇതെന്തേ ഇങ്ങിനെ?
ഏതായാലും പരിപാടി നടന്നു. മീറ്റിംഗിൽ ഉരുത്തി
രിഞ്ഞു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ലക്കം 'സഹയാ
ത്ര'യിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ജീന ചേച്ചി പറഞ്ഞത്.
വല്ലതും നടക്കുമായിരിക്കും. ആശിക്കാൻ ചെലവ�ൊ
ന്നുമില്ലല്ലോ.

നിത്യോപയ�ോഗ
സാധനങ്ങള്

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തി
ൽ കഴിയുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബാം
ഗങ്ങളും നിർമിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന നി
ത്യോപയ�ോഗ സാധങ്ങൾ വാങ്ങാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാ
വുന്നതാണ്.
സ�ോപ്പ്, ല�ോഷൻ, ഡിഷ് വാഷ്,
ബാത്റൂം ക്ലീനർ, വിവിധതരം കുടകൾ,
ജൂവലറി ഐറ്റംസ്, വിവിധതരം കേ
ക്കുകൾ, മെഴുകുതിരി, തുണിസഞ്ചികൾ,
കത്തി, പപ്പടം, വറ്റലുകൾ.
ഇത�ോട�ൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തു മാത്രം
ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേറ്ററിംഗ് വർ
ക്കുകളും ചെയ്തുക�ൊടുക്കും.
ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ:
9746745497
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ഒരു ചിരിക്കഥ

ശ�ോഭനച്ചേച്ചിയുടെ ചിരി കണ്ടോ, തെളിഞ്ഞ ചിരി?
ഒരു നഗരത്തിന്റെ നടുക്ക് വിശാലമായ ഒരു പുരയിടം
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ
സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുമ�ോ? സന്തോഷിക്കും. പക്ഷെ
ഇത്ര തെളിഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ മാത്രം സന്തോഷിച്ചുവെ
ന്ന് വരില്ല. അതാണ് ശ�ോഭനച്ചേച്ചിയുടെ ചിരിയുടെ
രഹസ്യം.
നഗരത്തിന്റെ നടുക്ക് വിശാലമായ ഒരു പറമ്പ് ശ�ോഭ
നച്ചേച്ചിക്ക് നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് ചിരിയുടെ
കാര്യം! ആരെങ്കിലും സ്വന്തം പറമ്പു നഷ്ടമായാൽ
ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ�ോ? നഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അറിയാതെ നഷ്ടമായതുമ�ൊന്നുമല്ല; നല്ല സ്വബ�ോധ
ത്തോടെ ശ�ോഭനച്ചേച്ചി ദാനം ചെയ്തതാണ്. തളിപ്പറ
മ്പിലെ സഞ്ജീവിനി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് സ്വന്ത
മായി സ്ഥലമില്ല. എന്നാലിതാ പിടിച്ചോ എന്ന് ശ�ോ
ഭനച്ചേച്ചി.
തീർന്നില്ല; കെട്ടിടം പണിയാൻ കാശ് വേണ്ടേ? അത്
സാരമില്ല; ഞാൻ ചെയ്ത�ോളാം എന്ന് മറ്റൊരാൾ.
കെട്ടിട നിർമാണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചിലവും പേര്
പുറത്ത് അറിയിക്കാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു നല്ല മനു
ഷ്യൻ ദാനംചെയ്തു. സഞ്ജീവിനിയുടെ കാരണവരായ
മഹേശ്വരൻ മാഷിന്റെ ശിഷ്യനാണത്രെ അറിയപ്പെ
ടാത്ത ഈ ദൈവതുല്യൻ.
ശ�ോഭനച്ചേച്ചീ, അറിയപ്പെടാത്ത ദാതാവേ, ഈ വി
ക്കി മനസ്സ് ക�ൊണ്ട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും
കാലിൽ ത�ൊടുന്നു

.

സാർവത്രിക
ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
''അ

സ്താനാ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിര
ക്ഷയും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും'' എന്ന വിഷയത്തെ
ആ സ്പ ദ മ ാ ക് കി ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം മെഡ ി ക്ക ൽ
ക�ോളേജും പാലിയം ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി
ഐ.എ.പി.സി (കേരള)യുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
2018 ഡിസംബർ 11ന് നടത്തിയ ശില്പശാലയിൽ,
പ�ൊതുസമൂഹവും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികളും ഒത്തുചേർ
ന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കി. അത് കേന്ദ്ര സർ
ക്കാരിനും കേരളം ഉൾപ്പടെ വിവിധ സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾക്കും സമർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. പ്ര
ഖ്യാപനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇവയാണ്:

* 	ര�ോഗ സംബന്ധമായ കഠിനബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനു
ഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ക�ോടി
യ�ോളമുണ്ട്.
* പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരിൽ രണ്ടു
ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ
അത് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ.
* ആര�ോഗ്യ ചെലവുകൾക്കായി ഇൻഷുറൻസ�ോ മറ്റു
സഹായങ്ങള�ോ ലഭ്യമല്ലാതെ, സ്വന്തം കീശയിൽ
നിന്നുതന്നെ പണം കണ്ടെത്തേണ്ടിവന്ന്, തൽ
ഫലമായി ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെ എത്തിച്ചേർന്ന
ഭാരതീയരുടെ എണ്ണം ഓര�ോ വർഷവും അഞ്ചര
ക്കോടിയാണ്.
* 	ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ 2014-ലെ ആഹ്വാ
നമനുസരിച്ച്, ആശുപത്രികളിലും പ്രാഥമി
കാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഗൃഹകേ
ന്ദ്രീകൃത സേവനങ്ങളിലും ര�ോഗനിർണ്ണയം മുതൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
* എല്ലാ പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആര�ോഗ്യ
പരിപാലനത്തിൽ സാന്ത്വനപരിചരണം ഉൾപ്പെ
ടുത്തണമെന്നും സമൂഹവും ആര�ോഗ്യരംഗവും
ഇതിനായി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും 2018
ഒക്ടോബറിലെ അസ്താനാ പ്രഖ്യാപനം അടിവര
യിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്.

* 	കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം
സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൈവരിച്ച
നേട്ടങ്ങളും നിലവിലുള്ള പ�ോരായ്മകളും പഠിച്ചാൽ
ഭാരതത്തിന് അത�ൊരു മാർഗരേഖയാകും.
	മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾ
ആവശ്യപ്പെടുന്നത്:
* 	കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് 2012ൽ
തയ്യാറാക്കിയ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫ�ോർ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ (എൻ.പി.പി.സി) ആവശ്യാ
നുസരണം പരിഷ്കരിച്ചു രാജ്യമാകെ നടപ്പിലാ
ക്കണം.
* കൂടുതൽ ആളുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
എത്തിക്കുകയും, നൽകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയ
റിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടി, കേരള
സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ�ോളിസി നട
പ്പിലാക്കിയ രീതി പുനഃപരിശ�ോധിക്കുകയും, മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യ�ോജിച്ച രീതിയിൽ രൂപ
പ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം.
* 2014 ലെ പരിഷ്ക രിച്ച എൻ.ഡി.പി.എസ്
ആക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം
പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും, അവശ്യ നാർക്കോ
ട്ടിക് മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യണം.
* രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ-നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ
നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ എന്നിവയ�ോടാവശ്യ
പ്പെടണം.
* എല്ലാ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിലും, സ്പെ
ഷ്യാൽറ്റി - സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാൽറ്റി ആശുപത്രി
കളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗം
ഉണ്ടാകണം.
* 	ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്ആക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള
കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം. ജീവിതാന്ത്യ ചികി
ത്സയിൽ നൈതികതയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നൽകി പ്ര
വർത്തിക്കണം
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മെഥഡ�ോൺ ഇപ്പോൾ
ലഭ്യമാണ്
മു
മ്പ് ഭാരതത്തിലെ വിപണിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന,
മ�ോർഫിനു പകരം ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന മെഥഡ�ോ
ൺ ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ
വേദനിക്കുന്ന സഹയാത്രികർക്ക് വളരെ പ്രയ�ോജനം
ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്.
പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു നൂതനസങ്കേതം ഉരുത്തിരി
ഞ്ഞു വന്നാൽ അത് ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങാൻ
വളരെ സമയമെടുക്കും. പുതിയ എന്തിനെയും
ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മനു
ഷ്യർ സമയമെടുക്കുന്നു എന്നതു തന്നെ കാര്യം.
പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യ
മായതു ക�ൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ, വേദനാചികിത്സയ്ക്കുള്ള മൂന്ന്
പടിയുള്ള ക�ോണിയിൽ (WHO ലാഡർ) മൂന്നാമത്തെ
പടിയിൽ നമുക്ക് ഗുളിക രൂപത്തില�ോ സിറപ്പായ�ോ
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ഇതുവരെ മ�ോർഫിൻ മാത്രമെ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം ചിലർക്ക്, പ്രത്യേ
കിച്ചും ചിലതരം വേദനകളിൽ, മ�ോർഫിൻ ക�ൊണ്ട്
പ്രയ�ോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ
കാരണം ജനിതകമാകാം. മ�ോർഫിനെ കരളിൽ രൂ
പാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന രാസവസ്തു ചിലരിൽ വ്യ
ത്യസ്തമായതുക�ൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവമാകുന്ന
ചില പാർശ്വഫലങ്ങൾ ചിലർക്ക് മ�ോർഫിൻ ക�ൊ
ണ്ടുണ്ടാകാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കു
ന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാകും, മ�ോർഫിൻ കഴി
ക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ചിലർ വളരെ സന്തോഷത്തോ
ടുകൂടി വേദന മാറി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
സ്വന്തം ജ�ോലികളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു
ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ കൂടുതൽ മയക്കം, പിച്ചും
പേയും പറയുക, ഞെട്ടൽ (മയ�ോക്ലോണസ്) തുട
ങ്ങിയവ ക�ൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഡ�ോസ് കൂട്ടിയാൽ
ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കൂടുന്നു. കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
വേദന താങ്ങാനാവുന്നില്ല.
ഇങ്ങിനെയുള്ള അവസരത്തിൽ മ�ോർഫിനു പകരം
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ത�ൊലിപ്പുറത്ത് ഒട്ടിക്കാവുന്ന
തായ�ോ, ഇഞ്ചക്ഷനായ�ോ ഉള്ള ഫെന്റനിൽ ലഭ്യമാ
ണെങ്കിലും അത് വളരെ വിലയേറിയതാണ് എന്നത്
ഒരു അസൗകര്യം. രണ്ടാമതായി, ഗുളിക രൂപത്തിൽ
24 klbm{X s^{_phcn 2019

കഴിക്കാന് ഒക്കാത്തതു ക�ൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപ
ത്തിൽ ക�ൊടുക്കണമെങ്കിൽ ര�ോഗി ആശുപത്രിയിൽ
തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു. മാത്രമല്ല, ത�ൊലിയിൽ
ഒട്ടിക്കുന്ന തരം പാച്ചുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
ഡ�ോസ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു,
ഇവിടെയാണ് മെഥഡ�ോണിന്റെ പ്രസക്തി. വില
കുറവാണ്, വളരെ ഫലവത്തുമാണ്. WHO ലാഡറി
ന്റെ മൂന്നാംപടിയിലെ ആദ്യം ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
മരുന്ന് മ�ോർഫിനായി തന്നെ തുടരുമ്പോൾ,
മ�ോർഫിൻ ക�ൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മെഥഡ�ോൺ പരീക്ഷിക്കാവു
ന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞരമ്പ് വഴിയുള്ള വേദന
(ന്യൂറ�ോപതിക് പെയിൻ) ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയ�ോജനം ചെയ്യുക.
പക്ഷെ ഈ മരുന്നിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം.
മ�ോർഫിൻ പ�ോലെ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ
ഡ�ോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ�ോകാന�ൊക്കില്ല. ഹൃദയത്തി
ന്റെ താളത്തെ അത് ബാധിച്ചേക്കാം. ആയതുക�ൊ
ണ്ട്, കൂട്ടുന്ന ഡ�ോസനുസരിച്ച് മൂന്നോ, അഞ്ചോ, ഏഴ�ോ
ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വളരെ സാവകാശമാണ് കൂട്ടി
വരേണ്ടത്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മാർഗ്ഗ
രേഖകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. 2018-ൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ
ജേർണൽ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു പ്രത്യേക
സപ്ലിമെന്റ് മെഥഡ�ോണിനെപ്പറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വായിച്ചാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം
ലഭിച്ച ഏതു ഡ�ോക്ടർക്കും ഈ മരുന്ന് വേണ്ട
രീതിയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.
പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേ
ന്ദ്രമാക്കിയുള്ള പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെ
റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ''എക്കോ'' (ECHO Extension for Community Health Outcome) പഠ
നപരിപാടിയിലൂടെയും മെഥഡ�ോൺ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഈ വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ
ക്കായി info@palliumindia.org ലേക്ക് ഇ-മെയിൽ
ചെയ്യുക

.

പാലിയം കണ്ണാടി

ഉറുമ്പിന് അരി ഭാരം;
ആനയ്ക്ക് തടി ഭാരം
എസ്. ലളിത

സ

ന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും ര�ോഗാവ
സ്ഥയായാലും ആകുലതകളും വ്യാകുലതക
ളുമായാലും ഓര�ോരുത്തരും അതുൾക്കൊള്ളുന്നത്
ഓര�ോ തരത്തിലാണ്. ചിലർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ
പ�ോലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ വലിയ
ദുരന്തങ്ങളെപ്പോലും വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച്
നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃഹ
സന്ദർശന വേളയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട ചിലരിലേക്ക്:
അച്ഛനും അമ്മയും മൂന്നു ചെറിയ കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന
കുടുംബം. ഭർത്താവ് കാൻസർ ര�ോഗി. അദ്ദേഹം
പിറ്റേ ദിവസത്തെ കീമ�ോയ്ക്ക് പ�ോകാനുള്ള തുക
ആരിൽ നിന്നോ വാങ്ങാൻ പ�ോയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ബന്ധു നൽകിയ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയിൽ തകരവും
മറ്റും വച്ച് വളച്ചെടുത്ത ഒരു ചെറിയ മുറി. കുളിക്കാൻ
കർട്ടൻ പ�ോലെ തുണിയിട്ട് മറച്ച ഒരിടവുമുണ്ട്. അമ്മ
യ്ക്ക് വലിയ പ്രായമില്ല. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പ്ര
ത്യേകിച്ച് സ്ഥലമില്ല.
ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കുറച്ചു ദൂരത്തുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ
പ�ോകും. ഇതവരുടെ ആവശ്യങ്ങളില�ോ പരാതിക
ളില�ോ പെടുന്നില്ല. ചേട്ടന് വയ്യ. കുട്ടികളെ വളർ
ത്തണം. അതിനെന്തെങ്കിലും ത�ൊഴിൽ പഠിക്കണം.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ദിനചര്യ
കൾക്കുപ�ോലും സൗകര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അത�ൊരു കാ

ര്യമായെടുക്കാത്ത ആ
കുട്ടി ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു
കളഞ്ഞു.
അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു
വീട്ടിലേയ്ക്ക്. ഇവിടെ വൃദ്ധ
ദമ്പതികളാണ്. ഭർത്താ
വാണ് ര�ോഗി. ഞങ്ങൾ
ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ പുറ
ത്ത് വെയിലത്ത് കിടന്നു
റ ങ്ങു ന്നു . ' ' ഇ തെ ന് താ
അമ്മ വെയിലത്ത് കിട
ക്കുന്നത്?''
ഉടമസ്ഥൻ എഴുതി ക�ൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥല
ത്ത് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് കെട്ടി
പ്പൊക്കിയ ചെറിയ ഒറ്റമുറി. അതില�ൊരു കട്ടിൽ.
അവരുടെ സാധനങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് വച്ചിരി
ക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥലം തീരെ കുറവ്. സുഖമില്ലാത്ത
ഭർത്താവ് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടി കിട
ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. രാത്രി ഇരുന്നുറങ്ങും. പകൽ കുറച്ചു
നേരമിവിടെ കിടക്കും. ''നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കു
മ്പോൾ വെയിൽ പ്രശ്ന മല്ല'' എന്നു പറയുന്നത്
നൂറിന് നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം തൃപ്തിയ�ോടെ. മക്കളും
മരുമക്കളുമുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ചും ഈ അമ്മയ്ക്ക് പരാ
തിയില്ല. അവർക്ക് പറ്റുന്നതു പ�ോലെ അവർ
ഞങ്ങളെ ന�ോക്കും. അവർക്കും അവരുടേതായ പ്ര

പാലിയം ഇന്ത്യ പട്ടം ഓഫീസിന്
താല്ക്കാലിക മാറ്റം
പട്ടത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ അക്കൗണ്ട്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വിഭാ
ഗങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി വട്ടപ്പാറയിലെ
കേന്ദ്ര ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80,
ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ട
പ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം - 695028 ഫ�ോണ്:
0472-2586497, 97467 45504.
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ശ്ന
 ങ്ങളില്ലേ? ആ അമ്മയെ നമിച്ചു പ�ോയി. ന�ൊമ്പ
രത്തിനിടയിലും വല്ലാത്തൊരു പ�ോസിറ്റിവിറ്റി. ഈ
പകർന്നു കിട്ടിയ ശക്തിയുമായി ഞങ്ങൾ പ�ോയത്
മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക്.
ഇവിടെ മുത്തശ്ശിയാണ് ര�ോഗി. തൃപ്തയുമാണ്. മകളും
കുടുംബവുമാണ് ഒപ്പം. ഒരു വിധം നല്ല വീട്. മൂന്നു
മുറികൾ, അടുക്കള, ക�ോൺക്രീറ്റിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയ
കുളിമുറി, കക്കൂസ്, കിണർ. മകൾക്ക് വല്ലാത്ത വേവ
ലാതിയും പരാതിയും. പുറത്ത് അടുക്കളയ�ോട്
ചേർന്ന് വിറകടുപ്പിന് കെട്ടിയ അടുക്കളയിൽ പ്ലാ
സ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ടു മുകൾവശം മഴ നനയാതെ മറച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിന്ന് അക
ത്തടുപ്പിലും തറയിലും വീഴുന്നു. വലിയ ദുരന്തം
പ�ോലെ അവരത് അര മണിക്കൂറിലേറെ പറഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
ഞാനവരെ മാറ്റി നിർത്തി. ''കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠ
നസഹായം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു
ണ്ടോ?''

''ഉണ്ട്.''
''എങ്ങനെയുണ്ട് പഠനം?''
''കുഴപ്പമില്ല.''
''ഉമ്മയ്ക്കെന്തെങ്കിലും?''
''ഒന്നുമില്ല. മരുന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്നു തരുന്നുണ്ട്.
ഈ അടുക്കളയുടെ കാര്യമേയുള്ളൂ.''
''സഹ�ോദരീ, ഞങ്ങൾ ഇന്നു പ�ോയത�ൊക്കെ കിട
ക്കാൻ പ�ോലും ഇടമില്ലാത്തിടത്താണ്. ഇവിടെ ഇത്ര
നല്ല വീടുണ്ട്. സൗകര്യമുണ്ട്. അകത്തൊരടുക്കളയുമു
ണ്ട്. ഇതില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടാമല്ലോ. അത്യാവ
ശ്യത്തിന് പുറത്ത് അടുപ്പുകൂട്ടിയും ച�ോറു വയ്ക്കാനും
കഴിയും.''
അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായത�ോടെ പ്രശ്നം തീർന്നു.
ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇക്കാര്യം
പറഞ്ഞുതന്നെ തീർപ്പാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും
എവിടെയ�ോ ഒരു കല്ലുകടി. പിന്നെയ�ോർത്തു, ആരെ
യും കുറ്റം പറഞ്ഞു കൂടാ. 'ഉറുമ്പിന് അരി ഭാരം. ആന
യ്ക്ക് തടി ഭാരം.''

.

സ്നേഹാശംസകള�ോടെ
പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്
മുണ്ടിയാപള്ളി, പത്തനംതിട്ട
ഫ�ോണ്: 0469 2670614, 94004 70614
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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
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
പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്,
വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം- 695028
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