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ബാബു എബ്രഹാം
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സഹയാത്ര ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോ
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25 പാലിയം കണ്ണാടി
ലളിത എസ്.
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പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ഭാവിയിലേക്കൊരു
തയ്യാറെടുപ്പ്
ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ര�ോഗാതുരത നമ്മെ
ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം ചുമതലകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല.
അതേസമയം, സ്വന്തം ജീവനേയും, അതിലുപരി അവനവന്റെ കുടുംബത്തേയും, ഏറെ അപക
ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അവബ�ോധത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അവർക്ക് ജ�ോലി തുടരേണ്ടിയും വരുന്നു.

ക�ൊ

റ�ോണക്കാലത്ത് ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന
ര�ോഗാതുരത നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വന്തം ചുമതലകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറി നിൽ
ക്കാനാവില്ല. അതേസമയം, സ്വന്തം ജീവനേയും,
അതിലുപരി അവനവന്റെ കുടുംബത്തേയും, ഏറെ
അപകടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അവബ�ോധത്തോടുകൂ
ടിത്തന്നെ അവർക്ക് ജ�ോലി തുടരേണ്ടിയും വരുന്നു.
ചുരുക്കം ചിലർ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇത് സ്വന്തം ജീവഭ
യത്തേയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തേയും
അനുസരിച്ചിരിക്കും.
ക�ോവിഡിന്റെ തുടക്കകാലത്തുതന്നെ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഡ�ോക്ടറും,
ക�ൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയുമായ ഡ�ോക്ടർ ഷിംന
അസീസ് സ്വന്തം ആര�ോഗ്യത്തെപ്പറ്റി സമൂഹമാധ്യ
മത്തിൽ എഴുതിയത് അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇവിടെ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡ�ോക്ടർമാരുടേയും നഴ്സുമാരുടെയും മറ്റും കാര്യം
ഒരുവശത്ത്. ര�ോഗത്തെപ്പറ്റിയും അപകട സാധ്യ
തയെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാനും മുൻകരുതലുകളെടു
ക്കാനും ഒരു സാധാരണക്കാരനെക്കാൾ കൂടുതൽ ശാ
സ്ത്രീയ അടിത്തറ അവർക്കുണ്ട്. അത് ആവശ്യത്തി
നില്ലാത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്റെ കാര്യമ�ോ? വ�ോ
ളന്റിയർമാർ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തേയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ (പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിനിറങ്ങുമ്പോൾ) എന്തൊക്കെ സൂ
ക്ഷിക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു പഠന
പരിപാടിയുമുണ്ടായില്ല എന്നത് കുറ്റബ�ോധത്തോടെ
തന്നെ ഞങ്ങള�ോർക്കുന്നു.
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ല�ോകത്തിൽ ഇത്തരം അത്യാഹിതം ആദ്യമല്ലല്ലോ.
പണ്ടുകാലത്തെ പ്ലേഗിൽ തുടങ്ങി എത്രയുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്! ഇത് അവസാനത്തേതാവാനും സാധ്യതയില്ല.
കാലക്രമേണ ഇത് ഒര�ോർമ്മ മാത്രമാകും. അത�ോ
ട�ൊപ്പം, ഇതിനെ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു മുൻകരുതലാ
ക്കാനും നമുക്കു കഴിയണം. ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തക
രുടെ കടമ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അത�ോട�ൊ
പ്പം സ്വയം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളെടുക്കണം
(അത് ക�ോവിഡ�ോ, വെള്ളപ്പൊക്കമ�ോ, മറ്റേതു ദുര
ന്തമ�ോ ആയാലും ശരി) എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തത
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്കു കഴിയണം

.

പരിശീലനം

ക�ോ വിഡ് ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയ ർ എ ന്ന വ ി ഷ യത്തി ൽ പ ാ ല ി യം
ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലനപരിപാ
ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ www.palliumindia.
org/training/training
-calender എന്ന വെബ്
പേ ജ് സ ന്ദ ർ ശ ി ക്കു ക .
ഇമെയില്: tipsecho@
palliumindia.org.
ഫ�ോണ്: 6282902450.
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സ്വന്തം ആര�ോഗ്യം
മറക്കരുത്
ഡ�ോ. ഷിംന അസീസ്

അ

ടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടികളും ഈയിടെയായി
ആയിരത്തിന് മേൽ എത്തിയ കേസുകളുടെ
എണ്ണവും എണ്ണത്തിലേറി വരുന്ന മരണങ്ങളുമ�ൊക്കെ
യായി അത്യാവശ്യം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്.
ല�ോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ കൂടെ റ�ോക്കറ്റ്
പിടിച്ച് പ�ോയ ശാരീരികാര�ോഗ്യം തിരിച്ച് പിടി
ക്കാതെ ഇനീം മുന്നോട്ടുപ�ോയാൽ പണി മ�ൊത്ത
ത്തിൽ പാളുമെന്ന കണ്ടീഷനായി. നേരംതെറ്റിയ
ഭക്ഷണവും വിശന്ന് വലഞ്ഞ് വന്നു കയറുമ്പോൾ
കഴിക്കുന്ന ഹ�ോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമം തെറ്റിയ
അളവും എല്ലാം കൂടി സർവ്വത്ര കൈവിട്ടു പ�ോയി.
ക�ോലം കണ്ടിട്ട് പെറ്റതള്ള പ�ോലും സഹിക്ക്ണില്ല.
ഈ പ�ോക്ക് പ�ോയാൽ വീട്ടീന്ന് പച്ചവെള്ളം പ�ോലും
തന്ന് വിടൂലാന്ന് ഉമ്മച്ചിയുടെ ഭീഷണിയുമുണ്ട്.
കുഞ്ഞുങ്ങള�ോടുള്ള ഭ്രാന്തൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവരെ
കാണാത്തപ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ
പെറുക്കി തിന്ന് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും
ഇതിന�ൊരു ഹേതുവാണ്. സായിപ്പ് 'സ്ട്രെസ്
ഈറ്റിംഗ് ' എന്നു പറയും. പണി കിട്ടീട്ട് പിന്നെ
അതല്ല ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യവുമില്ലല്ലോ.
പതിനാല് വർഷമായി പിസിഒഡി ഉള്ള അണ്ഢാശയ
ങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള
ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങളിലേക്കുകൂടി ഓടിക്കേറാനാ
വില്ല. മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കമേ ആയുള്ളൂ, ര�ോഗങ്ങളുടെ
കാര്യത്തിൽ എന്റെ പാരമ്പര്യവും അത്ര ശരിയല്ല.
ല�ോക്ക്ഡൗണിന്റെ ത�ൊട്ടു മുൻപുവരെ ജിമ്മിൽ ഹെ
ഡ്സെറ്റും വെച്ച് വർക്കൗട്ടിന്റെ ല�ോകത്ത് ചിലവഴി
ച്ചിരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ശരിക്കും നല്ലതായിരുന്നു, മാ
നസികമായും ശാരീരികമായും. അത്അടുത്ത കാല
ത്തൊന്നും നടക്കില്ല, ല�ോക്ഡൗൺ തീരുമ്പോൾ
ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം തുറക്കുന്ന സ്ഥ
ലങ്ങളില�ൊന്നായിരിക്കുമത്. . ക�ോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി എടു
ക്കുന്നയാൾ പുറത്ത് നടക്കാൻ പ�ോകുന്നതും ശരിയല്ല.
മാസങ്ങളായി വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാറേയില്ല. അങ്ങനെ

ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തെ സമൂ
ഹത്തിലെ ജാഗ്രതക്കുറ
വിന്റെ കാഴ്ചകൾതന്നെ
വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത
പകരുന്നുമുണ്ട്.
വീണ്ടും ഭക്ഷണക്രമീക
രണങ്ങളിലേക്കും വ്യാ
യാമത്തിലേക്കും തിരിച്ചു
നടക്കുകയാണ്. മക്കൾ
കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഒന്നി
ച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന�ൊ
ക്കെ നല്ല രസമായിരു
ന്നു. ഇതിപ്പോൾ എന്നെ
ഞാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്
സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കു
ന്നു. നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്.
എന്നാലും എന്നെ ക�ൊല്ലാൻ ക�ൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല,
ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങളെ ഇത്ര നേരത്തേ വിളിച്ച്
വരുത്താൻ വയ്യ. മക്കളും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും നാടും
യാത്രകളുമ�ൊക്കെ തിരിച്ച് വരുമ്പഴേക്ക് പഴയ ഞാനു
മിവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്തെ മാ
നസികസമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും വ്യായാമം നല്ലതാണ്,
ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പകരുന്ന മടുപ്പ് വല്ലാതെ
ബാധിക്കുന്നതാണ് ട്രാക്കിൽ കേറാനുള്ള പ്രധാന
തടസ്സം. ഇനി ഈ അവസരത്തിൽ രണ്ടും കൽപ്പി
ച്ച് എന്നെ തിരിച്ചു പിടിച്ചേ പറ്റൂ...
എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയ�ൊക്കെ മുന്നോ
ട്ട് പ�ോവണം എന്നതിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്,
മുൻപ് നല്ല കുട്ടിയായി മാസങ്ങള�ോളം ഇത�ൊക്കെ
ചെയ്ത് ആര�ോഗ്യം നന്നായി ക�ൊണ്ടുനടന്ന ചരിത്ര
വുമുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ ഒന്ന് ഉന്തി ട്രാ
ക്കിൽ നിർത്തിയാൽ മതി. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി
ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള സൗഹൃദങ്ങള�ോട്
വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇടക്കൊന്ന് ആവേശം കുറ
യുന്നൂന്ന് ത�ോന്നുമ്പൊ ആരെങ്കിലുമ�ൊക്കെ ച�ോദിക്കു
മല്ലോ, യാത്ര എവിടെയെത്തിയെന്ന്!

.
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ക�ോവിഡ് 19

ക�ോവിഡ് 19 :
ചില ച�ോദ്യങ്ങളും
ഉത്തരങ്ങളും
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ക�ോ

വിഡ് 19 പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള
സാധ്യത വളരെയധികം; വരാതി
രിക്കാൻ വാക്സിൻ ഇല്ല; വന്നാൽ ര�ോഗം മാറ്റാ
നുള്ള ഒരു ചികിത്സയുമില്ല. ഈ അവസ്ഥാവിശേഷ
ത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ച�ോദ്യം ചെയ്യ
പ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ഇതിൽ
എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്?
അസ്തിത്വ ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയും അത് എത്ര
ത്തോളം വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ
വ്യത്യസ്തമാവാം. പ്രധാനമായി ഇതിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ
താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.
1. നാളെയെന്ത് എന്ന് വ്യക്തതയില്ലായ്മ:
ര�ോഗം ബാധിച്ചവർ, ര�ോഗം ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും
അതുക�ൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ - ല�ോകത്ത് ഏതാണ്ട്
എല്ലാവരും ഇതില�ൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നു
പറയാം. ല�ോകം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിതന്നെ മാറി
യിരിക്കുന്നു; വ്യക്തിയും. നാളെയെന്ത് എന്ന് ആർക്കും
വ്യക്തതയില്ല. അടുത്ത വർഷം നമ്മിലെത്ര പേർ
ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാവും? ബാക്കിയാവുന്നവർക്ക്
ജീവിതം എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇത്തരം ച�ോദ്യങ്ങൾ
മനസ്സിനെ ശക്തിയായി പിടിച്ചുകുലുക്കും.
2. ബന്ധങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം:
നമ്മിൽ പലരും ക്വാറന്റൈനിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ
ഓര�ോ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാവാം. സമൂഹ
ത്തിലും, എന്തിന് സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ പ�ോലും ഒറ്റ
യ്ക്കാക്കപ്പെടുന്നവർ എത്രയ�ോ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തി
കളും പ്രകൃതിയും ജീവിതവുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം
മാറിപ്പോയി.
3. ദൈവ-മത വിശ്വാസം:
ഓര�ോരുത്തരുടെ വിശ്വാസവും അതുമായുള്ള ബന്ധവും
വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർക്ക് ഒരാരാധനാലയത്തിൽ കി
ട്ടുന്ന സമാധാനം മറ്റെങ്ങും കിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആരാധ
നാലയങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടേതല്ലാതായി. മാത്രമല്ല,
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തനിക്കോ ഒരു ബന്ധുവിന�ോ ര�ോഗം വരികയ�ോ
ക�ോവിഡ് കാരണം ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുകയ�ോ വരുമാ
നമില്ലാതാവുകയ�ോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്കെ
ങ്കിലും ''എന്നാലും ദൈവം എന്നോടിത് ചെയ്തല്ലോ''
എന്ന ച�ോദ്യം, ചിലപ്പോൾ ''എന്തു ദൈവം; അങ്ങനെ
ആരുമില്ല'' എന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്ക് മാറിയേക്കാം. ജീവി
തകാലം മുഴുവൻ ഊന്നുവടിയായി ക�ൊണ്ടുനടന്ന വി
ശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുരിതം ക്രൂ
രമാകാം.
4. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുക:
ഇന്നത്തെ ജീവിതം പലർക്കും അസഹനീയമാണ്. ഭാ
വിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ധാരാളം.
പ്രതീക്ഷിച്ചതു പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വിട്ടുപി
രിഞ്ഞ ഉറ്റവർ മിക്കവാറും ഒരു യാത്രാമ�ൊഴിയില്ലാതെ
യാണ് പ�ോയത്. ഇത് വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ''ജീ
വിച്ചിരുന്നിട്ടെന്ത് കാര്യം'' എന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്കാവാം.
ഇതിലേതുതരം അനുഭവമായാലും പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് വളരെയധികം ചെയ്യാനാവും. സാധാരണ
ഗതിയിൽ കൂടെയിരുന്ന് കയ്യില�ൊന്നു ത�ൊട്ട് കണ്ണുനീർ
തുടച്ച് സംസാരിക്കുന്നതു പ�ോലെ ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ടെലിഫ�ോണിൽ കൂടിയെങ്കിലും
ആരെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട് എന്ന ത�ോന്നലുണ്ടാക്കാനും
ഉള്ളിൽ അടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന വ്യഥ പുറത്തേയ്ക്കു ക�ൊ
ണ്ടുവരാനും സാധിച്ചാൽതന്നെ ഒരുപാട് ആശ്വാസം
കിട്ടിയേക്കും. എല്ലാരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നു
വിചാരിച്ചവർക്ക്, ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല,
അതല്ലേ ഇങ്ങനെയ�ൊരാൾക്ക് വിളിക്കാൻ ത�ോ
ന്നിയത് എന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്നു
കിട്ടുന്ന സമാധാനം വളരെയധികമാകാം. മാത്രമല്ല,
അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മന�ോഭാരം ഒന്നിറക്കി വയ്ക്കു
മ്പോൾ ചിന്തകൾ കുറച്ചു കൂടി സ്വന്തം വരുതിയിൽ
നിൽക്കാനും മനസ്സിന് സ്വയം ചില മറുപടികൾ
കണ്ടെത്താനും സഹായകമായേക്കാം.

ര�ോഗഭാരം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം?
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നതുപ�ോലെ ഏത്
ര�ോഗത്തിലായാലും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങ
ളാണ്:
1. 	ര�ോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുക.
2. 	പ�ൊതുവെ ആര�ോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
3. 	ര�ോഗം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.
4. 	ര�ോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പു
വരുത്തുക.
5 എല്ലാവർക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാക്കുക.
ഇത് ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പവും ചികിത്സയി
ല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും വേണം.
ക�ോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്, ര�ോഗം
വരാതിരിക്കുവാനുള്ള വാക്സിൻ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയി
ട്ടില്ല; ര�ോഗം മാറ്റാനുള്ള ചികിത്സയും ലഭ്യമല്ല എന്നു
ള്ളതാണ്. ര�ോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതിനെപ്പ
റ്റി ധാരാളം മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സാമൂഹിക
അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സ�ോപ്പും
വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയ�ോഗി
ച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കുക, പരസ്പര സമ്പർക്കം ആവു
ന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ. എത്ര കൂടുതൽ
ആളുകളെ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്നുവ�ോ അത്രയും നേരത്തേ
കണ്ടെത്താനും സമ്പർക്കമ�ൊഴിവാക്കാനും സാധിക്കു
മെന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ര�ോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിര�ോധ ശക്തി കൂട്ടാനും,
ര�ോഗം വന്നാൽ മാറാനും ചെയ്യാവുന്നത് ശരീരത്തി
ന്റെ സാധാരണ സ്ഥിതി സൂക്ഷിക്കുകയും (പ്രമേഹം
ഉള്ളവർ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയ
ന്ത്രിക്കുന്നത് പ�ോലെ), ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയ
വങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനം ആകുന്നതും നേരെയാക്കി
വയ്ക്കുകയുമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ര�ോഗം വന്നവർ
ക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും സാധ്യത കൂടും.
ര�ോഗം ബാധിച്ചവരുടേയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളു
ടേയും ആര�ോഗ്യം പ�ൊതുവെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ
വളരെയധികം ചെയ്യാനുണ്ട്. ആര�ോഗ്യമെന്നത് ര�ോ
ഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, ശാരീരികവും സാമൂഹി
കവും മാനസികവുമായ സൗഖ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കെ
ല്ലാം അറിയാം. ര�ോഗബാധിതനായാലും കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്കായാലും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാനാവാത്തതും
ഒറ്റപ്പെടലും വളരെയധികം മാനസിക സംഘർഷമു
ണ്ടാക്കും. കുറേപ്പേർക്കെങ്കിലും വിഷാദര�ോഗം പ�ോ
ലെയുള്ള മാനസിക ര�ോഗങ്ങളുണ്ടാകാനും സാധ്യത
യുണ്ട്. ഇത�ൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണം. എന്നു
വച്ചാൽ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുക, ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സി
ക്കുക എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ഇവരുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന് ടെലി
ഫ�ോണിലൂടെയ�ോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ
വഴിയ�ോ വേണ്ട താങ്ങ് ക�ൊടുത്തേ മതിയാവൂ.
ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിന്റെ ഈ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളും
എത്രത്തോളം സമതുലിതമായി ക�ൊണ്ടു പ�ോകാന�ൊ
ക്കുന്നോ അത്രയും ആര�ോഗ്യം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകും.

ക�ോവിഡ് 19ന്റെ ര�ോഗഭാരം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യസം
വിധാനത്തിന് കഴിവുണ്ടോ?
സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ�ോലും ഇത്തരം ഒരു അത്യാ
ഹിതം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആര�ോഗ്യ സമ്പ്രദായ
ത്തിന് ശക്തിയുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഭാരത
ത്തിൽ സ്ഥിതി അല്പം കൂടെ മ�ോശമാകുന്നത് സ്വാഭാ
വികം. എന്തെന്നാൽ, ആര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തിലെ
അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇവിടെയല്പം കൂടുതലാണ് എന്ന്
സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമുക്കെ
ന്താണ് ചെയ്യാനാവുന്നത് എന്ന് ന�ോക്കാം.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന
സഭയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി. അതിന്റെ
എഴുപത്തിമൂന്നാം സമ്മേളനം 2020 മെയ് 19നു സമാ
പിച്ചു. (മെയ് 22നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി
യുടെ പ്രസിഡന്റായി കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി ഡ�ോ.
ഹർഷ് വർദ്ധൻ ചുമതലയേൽക്കുകയുമുണ്ടായത്). ആ
സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ക�ോവിഡ് 19ന്റെ
ചികിത്സയിൽ മറ്റ് ആര�ോഗ്യപരിപാലന വിഭാഗങ്ങ
ളെപ്പോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഉൾപ്പെടുത്തണ
മെന്നാണ്.
ക�ോവിഡ് 19ന്റെ ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാം.
1. ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിലും ര�ോഗം വന്നവരെ ആദ്യ
മായി കാണുന്നത് ഒരു ഡ�ോക്ടറും ഒരു നഴ്സും
ചേർന്ന ട്രിയാജ് (triage) ടീമായിരിക്കും. ഇവർ
ര�ോഗിയുടെ ര�ോഗാവസ്ഥ എത്രത്തോളം അപകടക
രമായ നിലയിലാണ് എന്ന ഒരു അനുമാനത്തിലെ
ത്തും. ഇത് ര�ോഗിയുടെ പ്രായം, മറ്റ് ര�ോഗാവസ്ഥകളു
ണ്ടോ എന്നത�ൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇക്കൂട്ട
ത്തിൽ കൂടുതൽ അപകടസ്ഥിതിയിലുള്ളവരെ തീവ്രപ
രിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേക്കും.
അവിടെയായാലും മറ്റ് ഏത് ചികിത്സാ വിഭാഗത്തി
ലായാലും ഒന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത്, വേദനയും ശ്വാ
സംമുട്ടും വെപ്രാളവും മറ്റു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
ഫലവത്തായി ചികിത്സിക്കണമെന്നതാണ്. ഇതിന്
ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് പരിശീലനം വേണം, പ്രത്യേകിച്ച്
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വൈദ്യ പാഠ്യ
പദ്ധതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇല്ലാതിരുന്നതു
ക�ൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം പ്രസക്തമാവുന്നു.
2. ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന ര�ോഗിയുടെ മാനസിക സംഘർഷം
കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കുടുംബാംഗ
ങ്ങളുമായി ഫ�ോണിലും വീഡിയ�ോ സമ്പ്രദായത്തിലും
സംസാരിക്കാൻ അവസരം ക�ൊടുക്കണം. ഇത് ചികി
ത്സയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി കണക്കിലെടുക്കുക
തന്നെ വേണം.
3. ശ്വാസംമുട്ടു വരുന്നവർക്കെല്ലാം വെന്റിലേറ്റർ
എന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. അതു ക�ൊണ്ട് പ്ര
യ�ോജനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ട്രിയാജ്
ടീമിന്റെ അനുമാനമനുസരിച്ചു വേണം തുടർചികിത്സ.
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മരണത്തോടടുത്ത അത്യാസന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ര�ോ
ഗികളിൽ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രമായിരിക്കും വെന്റി
ലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം ക�ൊ
ടുത്താൽ പ്രയ�ോജനം കിട്ടുക. അല്ലാത്തവർക്ക് അതു
ക�ൊണ്ട് ദുരിതം വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. മരണത്തിലേയ്ക്കു
നീങ്ങുന്നവർക്കും വേദനയ്ക്കും ശ്വാസംമുട്ടിനും മറ്റും ഫല
വത്തായ മരുന്നുകൾ നൽകേണ്ടി വരും.
4. ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം നൽകിയതു ക�ൊണ്ടു
മാത്രമാകുന്നില്ല. ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ അവർക്കു
ലഭ്യമാവണം. പല ര�ോഗികൾക്കും വേദനയ്ക്കു മാത്രമല്ല
ശ്വാസംമുട്ടിനും ഏറ്റവും ഫലവത്താവുക മ�ോർഫിന�ോ
ആ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകള�ോ ആവാം. ഇവയുടെ
ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള നിയമതടസ്സങ്ങൾ 2014ൽ ഇന്ത്യൻ പാർ
ലമെന്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച നിയമമനുസരിച്ച് ലഭ്യത ഉറപ്പു
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണ്
വേണ്ടത്.
5. ര�ോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിച്ചവർ പലപ്പോഴും
പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള�ോടു കൂടിയായിരിക്കും ജീവി
ക്കേണ്ടി വരിക. പ്രത്യേകിച്ചും മാനസികാഘാതം
പലരിലും കാര്യമായ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരി
ക്കാം. ഇവർക്ക് ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.
6. ര�ോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചു
പറയണ്ട. ര�ോഗി പെട്ടെന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്നു മാ
റ്റപ്പെടുക; തിരികെ ജീവന�ോടെ കാണാന�ൊക്കുമ�ോ
യെന്ന ഭീതിയ�ോടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരിക; ഇത�ൊക്കെ
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മാനസികാഘാതമു
ണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇത് ഒരു മാനസിക ര�ോഗാവസ്ഥ
യിലേയ്ക്ക് പ�ോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ടെലിഫ�ോൺ
മുഖേനയ�ോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരു താങ്ങ് അവർക്ക് ക�ൊ
ടുക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ
നൽകുകയും വേണ്ടി വരും. ര�ോഗി മരണപ്പെട്ട അവ
സരത്തിൽ ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ആഘാതം

ആല�ോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു മരണം
കഴിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു കി
ട്ടുന്ന സഹായവും മാനസിക പിന്തുണയും ക�ോവിഡി
ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറവായിരിക്കും. അവർക്ക്
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം എന്നർത്ഥം.
ഇപ്പോൾ എന്താണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്? മറ്റു
ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ പുനരധിവാസവും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക
ണമെന്ന് ആര�ോഗ്യപരിപാലന രംഗം അംഗീകരി
ക്കണം. അതിനു വേണ്ട നയപരിപാടികൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താഴെ
പ്പറയുന്നവയാണ്.
ഒന്ന്, ര�ോഗചികിത്സാ സമയത്തും, ര�ോഗം മാറാത്തവ
രുടെ കാര്യത്തിൽ ജീവിതാന്ത്യത്തോടടുത്തും, പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ട
പരിശീലനം ഡ�ോക്ടർമാർക്കു നൽകണം.
രണ്ട്, മ�ോർഫിൻ പ�ോലുള്ള നിയന്ത്രിത മരുന്നുകളുൾ
പ്പെടെ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ക�ോവിഡ് ചികിത്സി
ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭ്യമാവണം. ഭാഗ്യ
വശാൽ ഇവ വിലകുറഞ്ഞതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താരത
മ്യേന എളുപ്പം ലഭ്യമാവുന്നതുമാണ്. നടപടിക്രമങ്ങൾ
ലഘൂകരിക്കുക എന്നതു മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ.
മൂന്ന്, കൂടുതൽ യന്ത്രങ്ങള�ോ ഒന്നും ഇതിനു വേണ്ടെ
ങ്കിലും മാനസികമായ താങ്ങു ക�ൊടുക്കാൻ ആവ
ശ്യമായ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ടാവണം. ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും തിരക്കായിരിക്കും. കൗൺ
സലിംഗ് പരിശീലനമുള്ളവരെയ�ോ മെഡിക്കൽ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരെയ�ോ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
യാൽ ഈ കുറവ് വളരെയധികം പരിഹരിക്കാനാവും.
നാല്, നേരിട്ടുള്ള പരിചരണത്തിന് പരിമിതികൾ
ഉള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ടെലിഫ�ോൺ, വീഡിയ�ോ
ക�ോൺഫറൻസിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
സഹായം ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ധാ
രാളമായി ലഭ്യമാവണം

.

പാലിയം
ഇന്ത്യയില്
ക�ോവിഡ് 19
പ്രോട്ടോക്കോള്
പാലിച്ച്
സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
ആചരിച്ചു.
8 klbm{X sk]v‰w_¿ 2020

കുട്ടികൾക്ക് ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ

ഒരു മികച്ച
മാർഗ്ഗദർശിക്കൊപ്പം
എസ്. ലീലാദേവി

'ഒ

രു പഠന ക�ോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രക്ഷി
താവിന്റെ താല്പര്യത്തിനേക്കാൾ കുട്ടിയുടെ അഭി
രുചിക്കും മന�ോഭാവത്തിനുമാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേ
ണ്ടത്.'' വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നൽകിയത് പ്രമുഖ
വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ഗ്രന്ഥകാരനും ULCCS
ന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം മേധാവിയും സർവ്വോപരി
പ്രശസ്ത കരിയർ ഗുരുവുമായ ഡ�ോ.റ്റി.പി.സേതുമാധവ
നാണ്. (അറിയപ്പെടുന്ന ഫാം ജേണലിസ്റ്റ് കൂടിയായ
ഇദ്ദേഹം വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാലയിൽ ത�ൊഴിൽ
സംരംഭകത്വ വിഭാഗം മേധാവിയായും സേവനമനു
ഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ലഭി
ക്കുന്ന, ഈ വർഷം പ്ലസ്ടു പാസായ കുട്ടികൾ
ക്ക് ത�ൊഴിലവസരങ്ങളെയും, അതിനു തക്ക ക�ോ
ഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് അറിവു
പകർന്നു ക�ൊടുക്കാനായി ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ഇന്റർ
നെറ്റ് മുഖേന സംഘടിപ്പിച്ച 'വെർച്വൽ കരിയർ
ഗൈഡൻസ് ' ക്ലാസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതു പറ
ഞ്ഞത്.
ഇക്കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും
ഏറെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം
എന്തു പഠിക്കണമെന്നത്. എണ്ണമറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, വൈവിദ്ധ്യ
മാർന്ന ക�ോഴ്സുകൾ: ഇവയിൽ നിന്ന് ത�ൊഴിൽ
സാധ്യതയുള്ള, എന്നാൽ പ�ോക്കറ്റിനിണങ്ങുന്ന, ക�ോ
ഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയെളുപ്പമല്ല.
''ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയും ക�ോഴ്സിന്റെ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പഠന വിഷയം
ഏതായാലും പ�ൊതുവിജ്ഞാനവും ഭാഷാപരിജ്ഞാ
നവും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതിനായി പത്രവായന
ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം.'' അദ്ദേഹം കൂട്ടി
ച്ചേർത്തു.
തുടർന്ന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ നൂതന പ്രവ
ണതകളെക്കുറിച്ചും ത�ൊഴിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറി
ച്ചും, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ചേരാവുന്ന വിവിധ ക�ോഴ്സുക

ളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. അക്കൗണ്ടൻസി,
ഐ.റ്റി.ഐ, പ�ോളിടെക്നിക്, പാരാമെഡിക്കൽ
ക�ോഴ്സ്, ഭാഷാ പഠനം, ഫുഡ് ആന്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ
തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മേഖലകളിലെ പഠന-ത�ൊഴിൽ
സാധ്യതകൾ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു.
ഇക്കാലത്ത് ത�ൊഴിൽദായകർ ത�ൊഴിൽ നൈപു
ണ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു
ണ്ട്. ആയതിനാൽ ത�ൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിന്
ഊന്നൽ ക�ൊടുക്കുന്ന ക�ോഴ്സുകൾക്ക് ഏറെ സാധ്യ
തയുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഇത്തരം
ക�ോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക�ൊല്ല
ത്ത് ചവറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ
എന്ന സ്ഥാപനം പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സായ കു
ട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ഇത്തരം ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത ക�ോ
ഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ക�ോളേജുകളിൽ റെഗുലർ പഠ
നത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ
നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ
ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ (IGNOU) വിദൂ
രപഠന ക�ോഴ്സു കളിൽ ചേർന്ന് ബിരുദ-ബിരു
ദാനന്തര പഠനം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
റെഗുലർ പഠനത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകൾ പ�ോലെ തന്നെ അംഗീകാരമുള്ളവയാണ്
ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. മാ
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ത്രമല്ല റെഗുലർ പഠനത്തോട�ൊപ്പവും ഇഗ്നോയിലെ
ക�ോഴ്സുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
കുട്ടികളും ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തകരും ച�ോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് ഡ�ോ. സേതു
മാധവൻ വിശദമായ മറുപടി നൽകി. ലളിതമായ
ഭാഷയും ചിട്ടയായും ഒഴുക്കോടെയുമുള്ള അവതരണ
ശൈലിയും ക്ലാസിന് മാറ്റുകൂട്ടി. കുറഞ്ഞ സമയത്തി
നുള്ളിൽ ഏറെ വിജ്ഞാനം പകർന്ന ഒരു സെഷൻ.
ഒന്നര മണിക്കൂർ കടന്നു പ�ോയതറിഞ്ഞില്ല.
കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എത്ര ഉപകാരപ്ര
ദമായി ഇതെന്ന് അവർ പിന്നീട് അയച്ച സന്ദേശ
ങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.
''ഏതു ക�ോഴ്സ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു
രൂപവുമില്ലായിരുന്നു. സേതുമാധവൻ സാറിന്റെ ക്ലാ
സ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷം ഒരല്പം വ്യക്തത വന്നി
ട്ടുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ

ചെറിയ സമയത്തിൽ ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു
തന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കും നന്ദി.'' ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി.
''ത�ൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു
സെഷനായിരുന്നു ഇത്. നാമിതു വരെ സംഘടിപ്പി
ച്ചതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നു തന്നെ പറയാം.
അദ്ദേഹം തുടർന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ നല്കാൻ നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ടാവും എന്നു പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നു.'' - പങ്കെടുത്ത ഒരു വ�ോളന്റിയറുടെ വാക്കുകൾ.
നന്ദി, സേതുമാധവൻ സർ. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കുട്ടി
കൾക്ക് വേണ്ടി വിലയേറിയ സമയം പങ്കുവച്ചതിന്,
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അറിവു പകർ
ന്നതിന്; ഇനിയും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന്
ഉറപ്പു തന്നതിന്. ഡ�ോ. സേതുമാധവനെ പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തന്ന ഡ�ോ. എൻ.
അജയനും നന്ദി

.

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

ഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീര്ഘകാല പരിചരണം
ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര് നമുക്കുചുറ്റുമുണ്ട്. ചികി
ത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തികഭാരം അടിച്ചേല്പി
ക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കിടപ്പാടമുള്പ്പെടെ നഷ്ട
പ്പെട്ടവര് അനവധി. ജീവിതത്തിന്റെ പുറംപ�ോ
ക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയില് അഭയം തേടുന്നവര്.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ അടുപ്പുകളില് തീ പുകയുന്നി
ല്ലെന്നറിയാതെ 'ആഹാ
രത്തിനുശേഷംമാത്രം
കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നു'
നല്കുമ്പോള് നിസ്സഹാ
യതയ�ോടെ മരവിച്ചിരി
ക്കുന്നവര്...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദര്ശന പരി
പാടിയിലൂടെ ഞങ്ങള്
കണ്ട മുഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബ
ത്തിന്റെയും 'വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ള
വരായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളില് നിന്നുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങള്'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രേ
ാഗ്രാ'മിനു രൂപം നല്കി. 5 കില�ോഗ്രാം അരി,
പഞ്ചസാര, തേയില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്ഉള്പ്പെടുന്ന
1000 രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് എല്ലാമാസവും ഇത്തരം
വീടുകളിലെത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അര്ഹരായ ആവ

10 klbm{X sk]v‰w_¿ 2020

ശ്യക്കാര് അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക
പരിമിതി ഞങ്ങള്ക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ
യാണ്. പക്ഷേ ഉറവവറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേ
ഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര്ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000 രൂപ)
ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ), ഒരു വര്ഷ
ത്തേക്കോ (12000 രൂപ) ഫുഡ്കിറ്റ് പ്രോഗ്രാമി
ലേക്കുള്ള തുക നല്കി വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനു
സാന്ത്വനമേകണമെന്ന്
അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. തുക
പണമായ�ോ, ചെക്കാ
യ �ോ , ഡ്രാ ഫ്റ ്റാ യ �ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങ
ള്ക്കയച്ചു തരിക. (സം
ഭാവനകള്ക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികു
തിയില്കിഴിവ്)
സംഭാവനകള്അയയ്ക്കുമ്പോള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോഗ്രാ
മിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക.
വിലാസം: ചെയര്മാന്, പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ് ,
ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഇന്ഫര്മേഷന്സെന്റര്: 9746745497
info@palliumindia.org

അനുഭവം

പിറക്കാതെ പ�ോയ
മകൾ
കുഞ്ഞ് ബി.ടി

അ

മ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച താമസിക്കാൻ പ�ോ
യതായിരുന്നു ഞാൻ. രാത്രി സംസാരിച്ചി
രിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാലു വീടപ്പുറത്തെ സുഖമില്ലാത്ത
ഒരുമ്മയുടെ കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് മരി
ച്ചുപ�ോയി. 55 വയസ്സു കാണും. ഒരു മകൻ മാത്രമേ
ഉള്ളൂ. മകന�ോടും കുടുംബത്തോടും ഒപ്പം ഒരു വാടക
വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. മകൻ പച്ചക്കറിക്കടയിലെ
ത�ൊഴിലാളിയാണ്. ഉമ്മയ്ക്ക് ര�ോഗം അധികമാണ്
പ�ോലും. വളരെ വിഷമം തന്നെ.
ഒന്ന് പ�ോയി കാണണമെന്ന് ത�ോന്നി. അമ്മ പറഞ്ഞ
വിവരം വെച്ച് ത�ൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ മുറ്റത്തു കൂടെ
നടന്ന് പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവിടെ
എത്തി.
ഓടിട്ട ഒരു ചെറിയ വീട്. വൃത്തിയുള്ള മുറ്റവും പരി
സരവും. പുറത്തെ ബെഞ്ചിൽ പ്രായമായ, കുലീനത്വ
മുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള വേഷം. വേദന
സഹിച്ച കരുവാളിപ്പ് മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട്.
എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴു
ന്നേറ്റു. 'എന്താ ഉമ്മാ എന്നെ അറിയുമ�ോ?' ചിരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഞാൻ ഇറയത്തേക്ക് കയറി.
'ആരാ മ�ോളേ, മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. വാ.'' മുല്ലപ്പൂ
പ�ോലെ ചിരിച്ച് ഉമ്മ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു.

ചിലതെല്ലാം എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. അകത്തേയ്ക്ക് വിളിച്ച്
ഉമ്മയുടെ മുറിവ് ന�ോക്കി. പഴുപ്പും
നീരും ഉണ്ട്. നല്ല വേദനയുണ്ടാകും....
സാധാരണ ബാഗിൽ കരുതാറുള്ള
കുറച്ച് പഞ്ഞിയും, ഗ�ോസും, മെട്രോ
ജെല്ലും ഒക്കെക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിവ്
വൃത്തിയായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു.

ഒരു നിമിഷം മുഖത്തോടു മുഖം ന�ോക്കി ഞങ്ങൾ
ഇരുന്നു.
സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ മകന്റെ
ഭാര്യ ഒക്കത്തൊരു കുഞ്ഞിനേയും ക�ൊണ്ട് പുറത്തു
വന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുപ�ോയി.
ര�ോഗവിവരം ഞാൻ ആരാഞ്ഞു. ഒരു മുഴയാണ്
നെഞ്ചിൽ വന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. കുറച്ചു കാലം
വിഷമം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും... കൃ
ത്യമായി ഡ�ോക്ടറെ കാണാൻ പ�ോകാൻ കഴിയാ
റില്ല. ബസ്സിൽ പ�ോകാൻ പറ്റില്ല. മകന്റെ വരുമാനം
മാത്രമാണുള്ളത്. വീട്ടുവാടക, ചിലവ്, മറ്റു പലതും,
ഇടക്കിടെ ഉമ്മയുടെ ചികിത്സയും. 'അവളും ചെറുപ്പ
മല്ലേ? അവൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണില്ലേ? എത്ര
യാണെന്നു വെച്ചാ എന്റെ മ�ോൻ എന്നെ... അവൻ
പാവമാ; പക്ഷേ, അവന് പറ്റണ്ടേ?''
ചിലതെല്ലാം എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അക
ത്തേയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഉമ്മയുടെ മുറിവ് ന�ോക്കി. പഴുപ്പും
നീരും ഉണ്ട്. നല്ല വേദനയുണ്ടാകും.... സാധാരണ
ബാഗിൽ കരുതാറുള്ള കുറച്ച് പഞ്ഞിയും, ഗ�ോസും,
മെട്രോ ജെല്ലും ഒക്കെക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിവ് വൃ
ത്തിയായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ഗ്ലൗസ് ഇല്ലായിരുന്നു.
വെറുംകൈ ക�ൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും മുറിവിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്ന മണവും എനിക്ക് വല്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ
എന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് ത�ോന്നുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയതു
ക�ൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു.
'ഉമ്മാ എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ
ക്ക് ശീലമുള്ളതാ.... പിന്നെ, ഇത് എന്റെ ഉമ്മ തന്നെ
യല്ലേ.'
നാളെ വരാമെന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി.
അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചെല്ലുന്നതും കാത്തെന്നവ
ണ്ണം ഉമ്മ പുറത്തു തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മുഖത്ത് നല്ല തിളക്കം. 'ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ല സു
ഖമുണ്ടായിരുന്നു മ�ോളേ, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും.
നന്നായി ഉറങ്ങി, നല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടു.''
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എന്ത് സ്വപ്നമാണെന്ന ച�ോദ്യത്തിന് അതു ഞാൻ
പിന്നെപ്പറയാം എന്നായിരുന്നു മറുപടി.
ഇന്ന് നല്ല സുഖമുണ്ട്; മരുന്ന് നാളെ വെക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞ് ഉമ്മ മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവേ
ശത്തോടെ സംസാരിച്ചു. ര�ോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം
ഞങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല.
ഞാൻ പ�ോകാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്തിന�ോ ക�ൊ

ഞാൻ പ�ോകാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്തി
ന�ോ ക�ൊതിക്കുന്നതു പ�ോലെ രണ്ട് കൈ
കളും എന്റെ നേരെ നീട്ടി. ആ കണ്ണുകൾ
നിറഞ്ഞിരുന്നു. മൃദുവായി എന്നെ നെ
ഞ്ചോട് ചേർത്തണച്ചു. എന്റെ പുറവും
തലയും തല�ോടിക്കൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു:
'രണ്ടു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ മ�ോളേ നിന്നെ
കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ കുറേ വർഷങ്ങളായി നീ
എന്റെ കൂടെയുള്ളതു പ�ോലെ. നീ എന്റെ
മ�ോള് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പിറക്കാതെ
പ�ോയ മ�ോൾ. ഇന്നലെ എനിക്ക്
ആശ്വാസം കിട്ടിയത് അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
യാണ്. മ�ോളിനി പ�ൊയ്ക്കോ, നേരം
സന്ധ്യയാകാറായി.'
12 klbm{X sk]v‰w_¿ 2020

തിക്കുന്നതു പ�ോലെ രണ്ട് കൈകളും എന്റെ നേരെ
നീട്ടി. ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. മൃദുവായി എന്നെ
നെഞ്ചോട് ചേർത്തണച്ചു. എന്റെ പുറവും തലയും
തല�ോടിക്കൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു: 'രണ്ടു ദിവസമേ
ആയുള്ളൂ മ�ോളേ നിന്നെ കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ കുറേ വർഷ
ങ്ങളായി നീ എന്റെ കൂടെയുള്ളതുപ�ോലെ. നീ എന്റെ
മ�ോള് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പിറക്കാതെ പ�ോയ
മ�ോൾ. ഇന്നലെ എനിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയത് അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ്. മ�ോളിനി പ�ൊയ്ക്കോ, നേരം
സന്ധ്യയാകാറായി.'
പിടിവിട്ട് എന്നെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ കരയുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും. വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ
പ്പോൾ അമ്മയും കരഞ്ഞുപ�ോയി.
പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണരാൻ ഞാനല്പം വൈകി
പ്പോയി. അമ്മ വന്നാണുണർത്തിയത്.
'മ�ോളെ ആ ഉമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചു പ�ോലും.
അയൽക്കാരിയാ പറഞ്ഞത്.'
എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നതു പ�ോലെ.... ഉമ്മ കണ്ടെ
ന്നു പറഞ്ഞ സ്വപ്നം... പിറക്കാതെ പ�ോയ മ�ോൾ...
എങ്കിലും ഉമ്മ അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ്
മരിച്ചത് എന്നത് മനസ്സില�ൊരു കുളിരു പ�ോലെ...
(കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹസ്പർശം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ക്ലിനിക്കിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖകൻ. വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് സന്ദേശം നൽകുമ്പോൾ
വ�ോളന്റിയർ ലിസി സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞ അനുഭവ
ത്തോട് കടപ്പാട്.)

.

ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 ന്
ക�ോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്

കെയറിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി വന്നിരിക്കുന്ന സമയ
മാണ്. 2020ലെ ആഗ�ോള സാന്ത്വനപരിചരണ ദി
നത്തിൽ നമുക്കേവർക്കും സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കാ
നുണ്ട്. ''പാലിയേറ്റീവ് കെയർ: എന്റെ പരിചരണം,
എന്റെ ക്ഷേമം'' (Palliative care: My Care, My
Comfort) എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ദിനത്തി
ന്റെ സന്ദേശം.
നിങ്ങൾ ഡ�ോക്ടറ�ോ നഴ്സ�ോ മറ്റ് ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകര�ോ ആണെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറെന്താ
ണെന്നു പഠിക്കാനും അതു പ്രാവർത്തികമാക്കാനും
സഹപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും
അനുയ�ോജ്യമായ സമയമാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്ത
കരാണെങ്കിൽ, സർക്കാരിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രാധാ
ന്യത്തെപ്പറ്റി ബ�ോധവത്ക്കരണം നടത്തുക. ജാഗ്രത
യ�ോടെ, മുൻകരുതലുകൾ കൈവെടിയാതെ.
ര�ോഗികൾക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്ല
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ആത്മീയ ബു
ദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, കു
ടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിതഃസ്ഥിതിയും പരിഗണി
ച്ച്, അനുതാപത്തോടെ പരിചരണം നൽകുന്നതാണ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിപ്പി
ക്കുക. ക�ോവിഡ് ബാധിതരായ ര�ോഗികൾക്ക് ശ്വാ

സംമുട്ടും വിഭ്രാന്തിയും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റുവാനുള്ള
മരുന്നുകൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുണ്ട്. ഐസ�ോ
ലേഷൻ വാർഡിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്
കൈത്താങ്ങു നൽകുവാനുള്ള അറിവ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ോവിഡുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ വായിച്ചു
മനസ്സിലാക്കുക, പങ്കിടുക.
ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് കൂ
ടുതലറിയാൻ: http://www.thewhpca.org/world
-hospice-and-palliative-care-day

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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പരിശീലനം

സാമൂഹിക
പ്രതിബദ്ധതയും
യുവാക്കളും
ബാബു എബ്രഹാം

കേ

രളാ മ�ോഡൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
ഒരു സവിശേഷതയായി പ�ൊതുവേ കണ
ക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, അതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളി
ത്തവും ഇടപെടലുമുണ്ടെന്നതാണ്. അത്, ര�ോഗം
ബാധിച്ച വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തി
ന്റെയും ജീവിതയാത്രയിൽ ഊർജ്ജവും തണലും
പകർന്നു നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, ജീവിത വളർച്ചയിൽ
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത നന്മയും
അറിവും നാം മടക്കി നല്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവും ഓർ
മ്മപ്പെടുത്തലുമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകർ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്.
ഭാവി തലമുറയായ യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥി
സമൂഹത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന
കടമ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തകരായ നമുക്കു
ണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പാലിയം ഇന്ത്യ 2018ൽ
കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർമെന്റിന്
ഒരു നിവേദനം നല്കുകയും ബ�ോധവത്ക്കരണ-പരി
ശീലന പരിപാടികൾ ഫലപ്രദമായി നടത്തിക്കൊ
ണ്ടു പ�ോകുവാൻ ഏറ്റവുമുചിതം നാഷണൽ സർവീസ്
സ്കീം എന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നു തീരുമാനിക്കു
കയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്ന എല്ലാ സർവ്വകലാശാലകളിലെയും പ്രതിനി
ധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക�ൊണ്ട് ഒരു യ�ോഗം ചേർന്നു.
അതിൽ കേരള സർവ്വകലാശാലയും, അബ്ദുൾ കലാം
ടെക്ന�ോളജിക്കൽ സർവ്വകലാശാലയും മുന്നോ
ട്ടു വരികയും പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന്
വിവിധ രീതികളിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുകയും ചെയ്തു. കേരളാ
സർവകലാശാലയുടെ എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനു
നേതൃത്വം നൽകിവരുന്ന ഏവരെയും ഈ അവസര
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ത്തിൽ നന്ദിയ�ോടെ സ്മ
രിക്കുന്നു.
സാൻസ് പെയിൻ, സ്റ്റുഡ
ന്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
എന്നിവരുടെ സഹകര
ണത്തോടെയാണ് ഈ
പരിപാടി ആവിഷ്കരി
ച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷവും കേരള
സ ർ വ ക ല ാ ശ ാ ല യും
പാലിയം ഇന്ത്യയും സം
യുക്തമായി പരിശീലന പരിപാടികൾ ആല�ോചിച്ചി
രുന്നു, എങ്കിലും ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗം പടർന്നു പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ടുള്ള പരിശീലന
പരിപാടികൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായതിനാൽ
നൂതന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ, എക്കോ ഇന്ത്യയുടെ സഹാ
യത്തോടെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ
പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂലൈ
17ന് കേരള സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ
ഡ�ോ. വി.പി. മഹാദേവൻ പിള്ള ഈ സംരംഭം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപ
പ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി നടത്തിവ
രുന്ന പരിശീലനപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വി
ദ്യാർത്ഥിയുടെ അനുഭവം താഴെ ചേർക്കുന്നു. സഹയാ
ത്രയുടെ തുടർന്നുള്ള ലക്കങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾ
പ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
''ഈയ�ൊരാഴ്ച ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസ
ങ്ങള�ോട് ഞാൻ ക�ോര്ത്ത് ചേർക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി
അഹ�ോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓര�ോ
രുത്തർക്കും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

പ്ലസ് വൺ കാലത്തെ എൻ.എസ്.എസ് ഓർമ്മയിൽ
നിന്നും ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് ഞങ്ങൾ പത്തു കുടുംബങ്ങളിൽ പ�ോയി. പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ര�ോഗികളായിരുന്നു അധികവും.
എന്നാൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് 25-27 വയസ്സു
വരുന്ന ഒരു ചേച്ചിയെ കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങള�ോട�ൊ
പ്പം ഒരു ആശ പ്രവർത്തകയുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരാ
ദ്യം വീടിനകത്തേക്ക് കയറി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറ
ത്തേക്കു വന്നു പറഞ്ഞു, 'പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം കയ
റിയാൽ മതി'. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ന�ോക്കുമ്പോൾ അടു
ക്കളയിൽ അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ
ആ ചേച്ചി, കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം വി
വസ്ത്രയായ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടി
ട്ടും ശരീരം മറയ്ക്കണമെന്നൊന്നും അവർക്കില്ലായി
രുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു... എന്റെ
കൈയിലേക്ക് കടന്നു പിടിച്ചു. മുഖത്തേക്ക് ന�ോക്കി
ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി.
ഞങ്ങൾ കിറ്റ് കൈയിലേക്ക് ക�ൊടുത്തു. വാങ്ങിയില്ല.
പിന്നീട് അമ്മയെ ഏല്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ ച�ോദിക്കുന്നതി
ന�ൊക്കെ അവ്യക്തമെങ്കിലും ഉത്തരം തന്നുക�ൊണ്ടി
രുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ന�ോട്ടം എന്റെ കൈയിലേ
ക്കായിരുന്നു.
ഞാൻ ച�ോദിച്ചു, 'എന്താ ന�ോക്കുന്നേ?'
'വള!'

കേട്ടപാടെ അതൂരി കൈയിലിട്ടു ക�ൊടുത്തു. എന്നെ
കെട്ടിപിടിച്ചു. അമ്മയെ കൈനീട്ടി വള കാണിച്ചു.
എന്റെ ചുറ്റും നിന്നവരും അവരവരുടെ വള ഊരി
നൽകി. ആശാ പ്രവർത്തക ഞങ്ങള�ോടു പറഞ്ഞു,
ഇവളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സന്തോഷ
ത്തോടെ കാണുന്നതെന്ന്.
കേ ൾ ക്കു ന്ന വ ർ ക്ക് ഒരു പ ക്ഷേ ന ി സ് സാര മ ാ യ ി
ത�ോന്നാം. എന്നാൽ ആ മുഖത്തെ സന്തോഷം
കണ്ടു നിന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓര�ോരുത്തർക്കും ജീവിതം
ധന്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. മകളെ തനി
ച്ചാക്കി വീട്ടുജ�ോലിക്ക് പ�ോകുന്ന അമ്മയുടെ ആവ
ലാതികളും എന്നെ ഒരുപാട് അലട്ടി. ഇതിൽ നി
ന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്,
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഒന്നല്ല. പണത്തിനും സൗ
കര്യങ്ങൾക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്തത് വെറുമ�ൊരു
കുപ്പിവളയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്ക് എന്താണ്
ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെ
ന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഓര�ോരുത്തരെയും
കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അവർക്ക് സന്തോഷം
പകരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. നിസ്സാരമായി
കാണാതെ അതിലെ 'ചെറിയ' വലിയ സന്തോഷം
നൽകാൻ കഴിയണം.'' - ആർദ്ര തമ്പി, എൻ.എസ്.
എസ് വ�ോളന്റിയർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേജ് തി
രുവനന്തപുരം

.

സഹയാത്ര ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
സഹയാത്ര ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സ
രത്തിൽ ജ്യൂറി തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ
സഹയാത്രയുടെ കവറുകളായി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. പേജ് 27ൽ അവ നാലും ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് വായനക്കാരുടെ സഹായം ആവ
ശ്യമുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണെ
ന്ന് ഞങ്ങളെ എസ്.എം.എസ് വഴി അറിയി
ക്കുക: 9746745501 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ്
എസ്എംഎസ് അയക്കേണ്ടത്. Cover എന്ന്
ടൈപ്പ് ചെയ്തശേഷം സ്ഥലമിട്ട് നിങ്ങള് തെര
ഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫ�ോട്ടോയുടെ ക്രമനമ്പര് ടൈപ്പ്

ചെയ്ത് വേണം അയയ്ക്കാന്. വ�ോട്ടുകള് ലഭി
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബര് 30,
2020. വായനക്കാരുടെ വ�ോട്ടും കൂടി പരിഗണി
ച്ചാണ് അന്തിമ തീരുമാനം. ഒക്ടോബര് പത്തിന്
വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
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നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ സർക്കുലർ

ക�ോവിഡ് - 19:

പാലിയേറ്റീവ്കെയർ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക�ോ

വിഡ് 19 നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യ
ത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഹ�ോംകെയർ
പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന കാ
ര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് തുടർപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.
I) നഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹ�ോംകെയർ ടീം വീട്ടിൽ
ചെന്ന് പരിചരണം നൽകേണ്ട ര�ോഗികളുടെ കാര്യ
ത്തിൽ
1. തുടർപരിചരണം നൽകേണ്ട ര�ോഗികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സിന്റെ പരിചരണം നിർബ
ന്ധമായും ആവശ്യമായ ര�ോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകം
തയ്യാറാക്കണം.
2. ഇപ്രകാരം ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ര�ോഗികളുടെ
അവസ്ഥ കണക്കാക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കാണേണ്ട
ര�ോഗികൾ, രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കാണേണ്ട
ര�ോഗികൾ, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണേണ്ട
ര�ോഗികൾ എന്ന രീതിയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കേ
ണ്ടത്.
3. ഹ�ോംകെയർ നടത്തപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ
രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയം ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം.
4. മൂത്രം പ�ോകുന്നതിനുള്ള ട്യൂബ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ര�ോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്/മുൻസിപ്പാ
ലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ ര�ോഗികൾക്കും അടു
പ്പിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ക�ൊണ്ട് ഒരുമിച്ച്
ട്യൂബ് മാറാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുക�ൊ
ണ്ട് ഹ�ോംകെയർ പ�ോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമു
ണ്ടായാൽ ഇത്തരം ര�ോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാ
വാതെ ന�ോക്കാൻ കഴിയും.
5. മുറിവുകളുടെ പരിചരണം നൽകേണ്ട ര�ോഗികളുടെ
കാര്യത്തിൽ ഒരു മാസത്തേയ്ക്കുള്ള ഡ്രസിംഗ് മെറ്റീരി
യൽസ് ര�ോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ നൽകണം, കൂടാതെ
മുറിവുകളുടെ പരിചരണ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ര�ോ
ഗീപരിചാരകർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കണം. മൂന്നോ
നാല�ോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഫ�ോൺവിളിച്ച് മു
റിവുകൾക്ക് പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തേണ്ടതാണ്.
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6. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ട്യൂബ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ര�ോ
ഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ ട്യൂബ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്
എങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മാറ്റിക്കൊ
ടുക്കുക.
7. ക�ൊള�ോസ്റ്റമി ര�ോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി
ക�ൊളസ്ട്രമി ബാഗുകൾ ലഭ്യമാക്കുക.
II) നഴ്സ സ് ഹ�ോം കെയർ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത
ര�ോഗിയുടെ പരിചരണം സംബന്ധിച്ച്
1. തുടർച്ചയായി ഹ�ോം കെയർ പ�ോകാൻ പറ്റാത്ത
സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ ര�ോഗികൾക്കും ആവ
ശ്യമായ പരിചരണം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാ ര�ോഗിക
ളേയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫ�ോൺ
വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ര�ോഗ വിവരങ്ങൾ ച�ോദിച്ചറിയു
കയും പരിചരണ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ട
താണ്. ഇപ്രകാരം ഫ�ോൺ വിളിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ,
ര�ോഗിയുടെ അവസ്ഥ, നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവ പ്രത്യേകം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി
സൂക്ഷിക്കണം.
III) മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ര�ോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ
1. തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്ക് പര
മാവധി ആറ് ആഴ്ചത്തേയ്ക്ക് ഉള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുക.
മ�ോർഫിൻ കഴിക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്ര
ത്യേക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം

മ�ോർഫിൻ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
വേണം.
2. വൃക്ക, ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ ര�ോ
ഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കു
കയും മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു
കയും വേണം. ഇത്തരം ര�ോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്
തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ജില്ല/ബ്ലോക്ക്/പഞ്ചായ
ത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും
പരമാവധി മരുന്നുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സെക്കൻഡറിതല നേഴ്സുമാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
IV) സുഖദായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ട ര�ോഗികളുടെ
കാര്യത്തിൽ
1. സുഖദായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ട ര�ോഗിക
ളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ
ലഭ്യത അനുസരിച്ച് സബ് സെന്റർ തലത്തിൽ ഇവ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ര�ോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യം
വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നതിനു പകരം
സബ്സെന്ററിൽ നിന്നു ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.
V) ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി പരിചരണം നൽകേണ്ട ര�ോഗി
കളുടെ കാര്യത്തിൽ
1. ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി പരിചരണം നൽകേണ്ട
ര�ോഗിയുടെ പ്രത്യേക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി പരിചരണം നൽകേണ്ട ര�ോഗി
കളുടെ പരിചരണ രീതി പരിചാരകർക്ക് ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്.
2. തുടർച്ചയായി ഹ�ോം കെയർപ�ോവാൻ പറ്റാത്ത
സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഫ�ോൺ വഴിയ�ോ വീഡിയ�ോ
ക�ോൾ വഴിയ�ോ പരിചരണം നൽകുന്നതിനുവേണ്ട
സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കണം.
VI) ഹ�ോം കെയർ പ�ോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ
ഹ�ോംകെയർ പരിചരണം നിർബന്ധമായും ആവ
ശ്യമുള്ള ര�ോഗികൾക്ക് കെയർ നൽകുന്ന രീതിയിൽ
വേണം ഹ�ോംകെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രമീകരിക്കാന്.
ഇങ്ങനെ ഹ�ോം കെയർ നൽകുമ്പോൾ താഴെപറയുന്ന
നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
1. ഹ�ോംകെയർ പ�ോകുന്നതിനുമുൻപായി അന്നേ
ദിവസം ഹ�ോംകെയർ നൽകേണ്ട ര�ോഗികളുടെ
വീട്ടിൽ ഫ�ോൺ വിളിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ പ�ോകാവൂ.
2. ഹ�ോംകെയർ നൽകേണ്ട വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ
കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇവർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലി
ച്ചാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതെന്നും ഉറപ്പുവരു
ത്തണം.
3. ര�ോഗിയുടെ വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും പനി, ചുമ,
തുമ്മൽ തുടങ്ങി ക�ോവിഡ് അനുബന്ധ ര�ോഗലക്ഷ
ണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കണം. കൂടാതെ വീട്ടിൽ
ആർക്കെങ്കിലും ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്നും

അറിയണം.
ഇത്തരം വീടുകളിൽ പ�ോകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീ
സറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ
എടുത്തു മാത്രമേ ഹ�ോം കെയർ പ�ോകാവൂ.
4. എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും N 95 മാസ്ക് / ത്രീ
-ലെയർ മാസ്ക് / ഫെയ്സ് ഷീൽഡ് എന്നിവ ഉപ
യ�ോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
5. ര�ോഗികളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രവേ
ശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപും പരിചരണത്തിനു ശേഷവും
കൈകാലുകൾ സ�ോപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് കഴുകുകയ�ോ സാ
നിറ്റൈസർ ഉപയ�ോഗിക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
6. ര�ോഗികളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഫ�ോൺ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭ
ത്തിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം വീടിനു പുറത്ത്
ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.
7. സ�ോപ്പ്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ പാലിയേറ്റീവ് ടീ
മംഗങ്ങൾ കൈയിൽ കരുതേണ്ടതാണ്.
8. വീട്ടിനുള്ളിൽ ര�ോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന സമയ
ത്ത് ര�ോഗിയുടെ വീട്ടിൽനിന്നും ഒരാൾ മാത്രമേ ആ
മുറിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കണം.
9. ഹ�ോംകെയർ പ�ോകുന്നതിനു മുൻപായി ര�ോഗിയുടെ
വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ, ഹ�ോംകെയർ ടീം ചെല്ലുന്ന
സന്ദർഭത്തിലും നിർബന്ധമായും ര�ോഗിയും പരിചാ
രകരും മാസ്ക് ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർ
ദ്ദേശിക്കണം.
10. പരിചരണം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം
മാത്രമേ ര�ോഗിയുടെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കാവൂ.
11. ഹ�ോംകെയറിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുക.
12. ര�ോഗിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ര�ോഗിയും വീട്ടു
കാരും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഫ�ോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാ
ധനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കരുത്.
13. ഹ�ോംകെയർ പ�ോകുമ്പോൾ കടകളിൽ കയറി
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ക്ര
മീകരണങ്ങൾ അനുയ�ോജ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക.
14. ഹ�ോംകെയർ പ�ോകുമ്പോൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, മുതലായവ തിരിച്ച് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ
ക�ൊണ്ടുവന്ന് സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിച്ചു കളയുക.
15. പനി, ചുമ, ത�ൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി ക�ോവിഡ്
അനുബന്ധ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം ത�ോന്നിയാൽ
ഹ�ോംകെയർ പ�ോവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവ
ശ്യമായ പരിശ�ോധനയും പരിചരണവും സ്വീകരിക്കേ
ണ്ടതാണ്. ടീമംഗങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഒത്തുചേരലു
കളും, സന്ദർശനങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
VII) അറുപത് വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരു
ടെയും കിടപ്പുര�ോഗികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ
ണ്ടകാര്യങ്ങൾ
ക�ോവിഡ് - 19 അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്നതിനാൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കേണ്ട വിഭാ
ഗമാണ് അറുപത് വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമായവരും
ദീർഘകാലര�ോഗികളും കിടപ്പുര�ോഗികളും. ആയതി
നാൽതന്നെ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർബ
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ന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
1. കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സു മാർ അവരവരുടെ പ്രദേശ
ത്തെ പാലിയേറ്റീവ്കെയർ പരിശീലനം നൽകിയി
ട്ടുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരി
ച്ച് വാർഡ് തലത്തിൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
2. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് അതത് ആശാവർ
ക്കർമാർക്ക് നൽകി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ആശാവർ
ക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
3. ഓര�ോ വാർഡിലും 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമാ
യവരുടെയും കിടപ്പുര�ോഗികളുടെയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വി
വരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സുരക്ഷയും പരിചര
ണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
4. ഹ�ോംകെയർ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നഴ്സുമാർ
ആശാവർക്കർമാരെയും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ള
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സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ഫ�ോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട്
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ ച�ോദിച്ചറിയുകയും
റിപ്പോർട്ടുകൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വഴി ജില്ലാതല
ത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും വേണം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ഹ�ോംകെയർ അംഗങ്ങൾക്ക് ത്രീ-ലെയർ മാസ്ക്, ഫെ
യ്സ്ഷീൽഡ്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവയുടെ ലഭ്യത അതത്
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണം.
ഡ�ോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കർ ഐ.എ.എസ്., സ്റ്റേറ്റ്
മിഷൻ ഡയറക്ടർ
(സർക്കുലർ നം:എൻ.എച്ച്.എം./2865/JC(SD)/
2020/SPMSU, തിരുവനന്തപുരം, 27.07.2020.
ഇമെയിൽ: smdnrhm@gmail.com വെബ്സൈറ്റ്:
www.arogyakeralam.gov.in)

.

കത്ത് 

ക�ോവിഡും
സാന്ത്വനപരിചരണവും
ജൂ ൺ

മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സഹയാത്ര'
പുതിയ കവറിൽ കിട്ടി. സന്തോഷം. ക�ൊറ�ോണ
ക്കാലം മനുഷ്യരാശിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒരനുഭവ
മാണല്ലോ. പലതും പഠിക്കാൻ മനുഷ്യന് അവസരം
നൽകുന്നതു കൂടിയാണത്. താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട
കേരളത്തിലെ ആര�ോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും നവ�ോ
ത്ഥാന കാലഘട്ടം പകർന്നു നൽകിയ കരുത്തും നല്ല
ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും അർപ്പിതമനസ്ക്കരായ
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ സേവകരും പ�ോലീസ് സംവിധാ
നവും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ക�ോവിഡിനെ
നേരിടുന്നതിൽ നല്ല സ്ഥാനമാണു വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതെഴുതുമ്പോഴും ല�ോകത്താകെയും ഇന്ത്യയിലും
എന്തിന് കേരളത്തിൽപ്പോലും ക�ോവിഡ് വർദ്ധിച്ചുവ
രികയാണ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയും ഈ പ്രതിസന്ധി നാം
നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും.

സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഈ കാ
ലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണു
നാം കാണേണ്ട വസ്തുത. സേവനരംഗത്ത് ത്യാഗ
മന�ോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സുമാരുടെ
മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് പകർ
ന്നു നല്കുവാൻ ഡ�ോ.എം.ആർ.രാജഗ�ോപാലിന്റെ 'തട
ങ്കൽ' എന്ന രചനയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. സിന്ധുവിന്റെ ഭർ
ത്താവും അമ്മയും ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും
തന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം
ക�ൊടുക്കുന്ന 'സിന്ധു' നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ ജ്വ
ലിക്കുന്ന മാതൃകയായി, മായാതെ നില്ക്കുന്ന ഒരു കഥാ
പാത്രം തന്നെ!
മറ്റു രചനകളും നിലവാരം പുലർത്തുന്നവ തന്നെ എന്ന
റിയിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. സഹയാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ
ആശംസകളും.
മുഹമ്മ രവീന്ദ്രനാഥ്

ഓൺലൈൻ പെയിന്റിംഗ്
പ്രദർശനം
പാലിയേറ്റീവ്

കെയറിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വി
ദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി എല്ലാ
വർഷവും നടത്തുന്നതു പ�ോലെ ഇത്തവണയും പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ വ�ോളന്റിയർമാരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ചേർന്ന് പെയി
ന്റിംഗ് പ്രദർശനവും വില്പനയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക�ോവിഡ് കാ
ലമായതു ക�ൊണ്ട് സാധാരണ പ�ോലെയല്ല, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തി
ലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തോ
ടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 10നാണ് ''ഇ-മഞ്ഞുതുള്ളി'' എന്നു പേരിട്ടി
രിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 20.
വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക: 9495124409, 6282311706,
racheljasper87@gmail.com.
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പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രണാമം

റവ: സിസ്റ്റർ ഡ�ോക്ടർ
സ്ക�ോളാസ്റ്റിക്ക
എൻ. യു. ഇമ്മാനുവൽ

ബ

ഥനി സന്യാസിനി സമൂഹം ബത്തേരി പ്രൊ
വിൻസിന്റെ മുൻ മദർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ റവറ
ന്റ് സിസ്റ്റർ ഡ�ോക്ടർ സ്ക�ോളാസ്റ്റിക്ക (89) നിര്യാ
തയായി.
വയനാട്ടിൽ ആദ്യമായി പെയിൻ ആൻഡ് പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ആരംഭിച്ച് ആര�ോഗ്യമേഖലയ്ക്ക്
തനതായ സംഭാവനകൾ നൽകി. ഹ�ോളണ്ടിലെ
റ�ോമൻ കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മെഡി
സിനിൽ ഡ�ോക്ടറേറ്റും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും
(എം.ഡി) കരസ്ഥമാക്കി. തുടർന്ന് ക�ോഴിക്കോട് മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റിവ്
വിഭാഗം, പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് എന്നിവി
ടങ്ങളിൽ സേവനം. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപ്ര
ദേശങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കുകള് സ്ഥാപിച്ച് ആര�ോഗ്യ മേ
ഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി. വിദേശ രാജ്യ
ങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലുമായി ധാരാളം അന്തർദേശീയ,
ദേശീയ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തി
നകത്തും പുറത്തും വിവിധ സ്ത്രീ സംഘടനകൾ

ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രത്യേകിച്ച്, മലബാർ
പ്രദേശത്ത് അന്വേഷി,
നീതിവേദി, സഖി തുട
ങ്ങിയ സംഘടനകളിൽ
സജീവസാന്നിധ്യമായി
രുന്നു. സന്യാസ സമൂഹ
ത്തിൽ ജനറൽ-പ്രൊ
വിൻഷ്യൽ തലങ്ങളിൽ
കൗൺസിലറായും സേ
വനമനുഷ്ഠിച്ചു.
കുറച്ചു കാലങ്ങളായി വാർ
ദ്ധക്യസഹജമായ ര�ോഗങ്ങൾ കാരണം മൂലങ്കാവ്
ക�ോൺവെന്റിലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 10നായിരുന്നു അന്ത്യം.
പെരുമ്പാവൂർ ഫാദർ ഗീവർഗീസ് ത�ോമ്പ്രയുടേയും
മറിയത്തിന്റെയും നാലാമത്തെ മകളായി ജനിച്ചു.
സഹ�ോദരങ്ങൾ: മത്തായി വർഗ്ഗീസ്, ആന്റണി
വർഗീസ്, ഗ്രേസി പീറ്റർ

.

അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ് മാറ്റിവച്ചു
2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാറ്റ്നയിൽ നടക്കാനി
രുന്ന ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന്റെ (ഐ.എ.പി.സി) 28-ാമത്
അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസായ ഐ.എ.പി.
ക�ോൺ മാറ്റി വച്ചു. 2021 ഒക്ടോബറിൽ നടത്താ
നാണ് തീരുമാനമെന്നും പുതിയ തീയതി പിന്നീട്
അറിയിക്കുമെന്നും ഐ.എ.പി.സി അറിയിച്ചു.
ക�ോവിഡ് 19 കാരണമുള്ള മുൻകരുതലുകളും യാ
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ത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ
മാറ്റം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക: https://www.palliativecare.in

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ
ഒരുപാടു പേർക്ക്
ആശ്വാസം
മു

ൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രാധാന്യം
കണക്കിലെടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഇക്കാര്യം
വീണ്ടും ഈ പംക്തിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും
സാധാരണ വേദന ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളെ ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന മൂന്നു പടിയുള്ള (അനൽജസിക് ലാഡർ)
ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു.
പാരസെറ്റമ�ോളും ബ്രൂഫൻ പ�ോലെയുള്ള എൻ.എ
സ്.എ.ഐ.ഡി (NSAID) എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ മരു
ന്നുകളും, കൂടാതെ ഞരമ്പുവഴിയുള്ള വേദനയ്ക്കും മറ്റുമുള്ള
അഡ്ജുവൻറ്റ്സും ചേർത്ത ഒന്നാംപടി. അതുക�ൊണ്ടു
വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം പൂർണമല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാംപടി തു
ടർന്നു ക�ൊണ്ടു തന്നെ ട്രമഡ�ോൾ പ�ോലെയുള്ള ഒപ്പി
യ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ രണ്ടാംപടിയിൽ ഉപയ�ോഗി
ക്കുകയും അവയ്ക്കു പകരം മ�ോർഫിൻ പ�ോലെയുള്ള
ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ മൂന്നാം പടിയിൽ ഉപയ�ോ
ഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർ
ഗനൈസേഷൻ അനൽജസിക് ലാഡർ.
ഒരു കുഴപ്പം, ഈ ക�ോണിപ്പടി ഉപയ�ോഗിച്ചാലും
ഏതാണ്ട് നാലിൽ മൂന്നു ര�ോഗികൾക്കേ അവർ
ക്ക് തൃപ്തി വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേദന ഇല്ലാതാകു
ന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ വേദന തുടർന്നനുഭവിച്ച് കഴിയേ
ണ്ടി വരുന്നു. ഈ നാലില�ൊന്നോളം ര�ോഗികൾ
ക്ക് വേദനയില്ലാതാക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ശ്രമി
ക്കാവുന്നതാണ്. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ഞരമ്പുകളെ
തരിപ്പിക്കുന്ന നെർവ് ബ്ലോക്ക്സ് ഉപയ�ോഗിക്കാം.
എന്നു വരികിലും മേൽപറഞ്ഞ നാലില�ൊന്നിൽ
അധികം പേർക്കും വേണ്ടിവരുന്നത് മ�ോർഫിന്റെ
വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്.
മ�ോർഫിന് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അവസ്ഥാന്തരം വന്ന്
ഉണ്ടാകുന്ന M3G പ�ോലെയുള്ള ചില രാസവസ്തുക്ക
ളാണ് ചില പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു കരു

തപ്പെടുന്നു. മ�ോർഫിന്റെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മരു
ന്നുപയ�ോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കും.
മ�ോർഫിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട വില കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു
മരുന്ന് ഭാരതത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങ
ളായി. അതാണ് മെഥഡ�ോൺ. രണ്ടു ദശകങ്ങളിലെ
കഠിന പ്രയത്നത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ മരുന്ന് നമുക്ക്
ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ഓർക്കുക. പക്ഷേ
ഇത് ലഭ്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് തീരെ
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു പറയേണ്ടി വരും.
വളരെ ചുരുക്കം ഡ�ോക്ടർമാരെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടു
ന്നുള്ളൂ. ഇതിന് ഒരു കാരണം മ�ോർഫിനെക്കാളും
അല്പം കൂടി സൂക്ഷിച്ചുപയ�ോഗിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാ
ണിത് എന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം
തകരാറിലായ ര�ോഗികളുടെ കഥ അമേരിക്കയിൽ
നിന്നും മറ്റും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ വർദ്ധിച്ച
അളവിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്ര
മാണ് ഇത്തരം അപകടം ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഓർക്കുക.
മെഥഡ�ോൺ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട രീതിയെപ്പറ്റി അറി
യണമെന്നുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർ ദയവായി പാലിയം
ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. info@palliumindia.
org യിൽ email ചെയ്താൽ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള പഠന
പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം.
ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
ന്റെ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് മുഴുവൻ മെഥഡ�ോണിനെപ്പറ്റി
വിവരം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി
മെഥഡ�ോൺ സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ
ഇത് കാണാം.
ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരുപാടു പേർക്ക്
ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിവുള്ള മരുന്നാണെന്നുള്ള
തുക�ൊണ്ട് നാം ഇതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം
ക�ൊടുത്തേ മതിയാവൂ

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സംഭാഷണവും
ആശയവിനിമയവും
വി

ക്കി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ
യുമായുണ്ടായ സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റി. സ്വന്തം
കാര്യം മാത്രം ന�ോക്കുന്നു, അമ്മയുടെ ജീവൻ അപ
കടപ്പെടുത്തിയിട്ടായാലും എന്ന മട്ടിൽ അമ്മ ഒരു
വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹിക്കാനായില്ല എന്നതു
ശരിയാണ്.
അന്നും പിറ്റേന്നും വിക്കി ഒരുപാട് ആല�ോചിച്ചു.
അടുത്ത ദിവസവും ചെയ്യാൻ ജ�ോലിയുണ്ടായിരുന്നെ
ങ്കിലും ഒരു ദിവസം വെറുതെയിരിക്കാൻ ബാബുച്ചേട്ട
ന�ോട് അനുവാദവും ച�ോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു.
വളരെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഉള്ളില�ൊരു ത�ോന്നലു
ണ്ടായത്, എത്രയേറെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ്
നമ്മുടെ ര�ോഗികൾ ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. പല പ്രാ
വശ്യം കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മാസങ്ങ
ള�ോളം തമ്മിൽ ഉള്ളുതുറക്കാത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താവും.
അവസാനം തുറന്നൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്നു കരഞ്ഞ്
വീണ്ടും അടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവി
ച്ചുക�ൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നും വിക്കിക്കറിയാം. സം
സാരിച്ച് കുറേക്കൂടി ഉടക്കാക്കി പിരിയുന്നതും കണ്ടി
ട്ടുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന
'കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ' ക്ലാസുകളുടെ പ്രസക്തി ഒന്നാ
ല�ോചിച്ചു. അവസാനം ധൈര്യം സംഭരിച്ചു തീരുമാ
നിച്ചു അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാം എന്ന്. തിരക്കി
നിടയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. അമ്മ വെറുതെ
യിരിക്കുന്ന സമയം കണ്ടെത്തണം. രാത്രി വേണ്ട,
വെറുതെ ഉറക്കം കളയണ്ട. രാവിലത്തെ അമ്മയുടെ
അടുക്കളജ�ോലി കഴിഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും നല്ലത്.
അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതിനു
പകരം അമ്മ പറഞ്ഞതിലെ ശരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു
വേണം തുടങ്ങാൻ. ഈ പാഠങ്ങള�ൊക്കെ പ്രയ�ോജ
നമായി.
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വിക്കി അമ്മയ�ോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു; കഴിഞ്ഞ ദിവസം
പറഞ്ഞതിൽ വേദനയുണ്ടെന്ന്. അമ്മയ്ക്ക് എത്രയ
ധികം വേദനയുണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയേ
ണ്ടി വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടു തുടങ്ങി. അമ്മയെ അപായപ്പെടുത്താൻ പാ
ടില്ലായെന്ന് തീർച്ചയായും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; എങ്കിലും
വേണ്ട മുൻകരുതലുകള�ോടു കൂടിത്തന്നെ ജ�ോലി തുട
ങ്ങാനാവുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര�ോടു സംസാരിച്ചു മനസ്സിലാ
ക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നും. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വിക്കി
ഉള്ളു തുറന്നു പറഞ്ഞു. അല്ലറചില്ലറ ജ�ോലികളും കു
റേയധികം വെറുതെ സമയം ക�ൊല്ലലുമായി സ്വയം
വലിയ ബഹുമാനമ�ൊന്നുമില്ലാതെ നടന്ന വിക്കിക്ക്
സ്വജീവിതം ക�ൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയ�ോജനമുണ്ടെ
ന്നു ത�ോന്നിത്തുടങ്ങിയത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
പ�ോയതിനു ശേഷമാണെന്ന്. അതിലിറങ്ങിത്തു
ടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചുമതലയായി മാറി
ത്തുടങ്ങിയ കാര്യം. വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയിലുള്ള
ഒരാളിന് നമുക്ക് നിസ്സാരകാര്യമായ മരുന്നുക�ൊണ്ടു
ക�ൊടുക്കൽ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കെത്രമാത്രം
പ്രയ�ോജനം കിട്ടുന്നു എന്ന്. അമ്മ ആരാധിക്കുന്ന
ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഏതു വഴിപാടിനേക്കാളും
കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടുക എന്ന്.
അമ്മ കുറേനേരം മിണ്ടാതിരുന്നു. എന്നിട്ടവസാനം
പറഞ്ഞു ''നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി'' എന്ന്. തുറന്നു
സംസാരിച്ചതിന്റെ ഗുണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി.
കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ വിക്കിയും അമ്മയും
തമ്മിൽ ഉള്ളുക�ൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന
ത�ോന്നൽ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായതെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
സഹയാത്രയ്ക്കുമുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് !
അറിഞ്ഞോ കൂട്ടരേ. സഹയാത്രയ്ക്കും സ്വന്തമായി

ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെയുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും സഹയാ
ത്രയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രധാ
നപ്പെട്ട പലതും ഫേസ്ബുക്കിലിടാറുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ
പലരും അതു ന�ോക്കാറുണ്ടെന്നും വിക്കിക്കറിയാം.
വിക്കിയുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ വരുന്ന ലൈക്കും കമന്റും
ഒക്കെ രഹസ്യമായി കാണാറുണ്ട്. ഒരു അഞ്ചാറു
ലൈക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നേൽ ക�ൊള്ളാമായിരു
ന്നു. സഹയാത്രയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കാണാനായി
ഇവിടെ പ�ോകുക: https://www.facebook.com/
SahayatraMagazine (ഇത�ൊന്നും ഇതു വരെ വായ
നക്കാരെ അറിയിച്ചില്ലേ എന്നു ച�ോദിച്ച് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മന�ോജേട്ടൻ ചീഫ് എഡിറ്റ
റുടെ ചെവിക്കു പിടിച്ച കാര്യം ആര�ോടും പറയരുത്,
കേട്ടോ!)
സഹയാത്രയുടെ പ�ോലെയല്ല, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ. ല�ോകത്തു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിവരങ്ങളും പുര�ോഗ
തികളും ഉടനടി അറിയാനായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ന�ോക്കിയാൽ
മതിയെന്ന് ഈയിടെ അമേരിക്കയിലെ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധ പറഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞു. വി
ക്കിക്ക് അതില�ൊന്നും യാത�ൊരു പങ്കുമില്ലെങ്കിലും
ഇതു കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നന്നായി ഞെളിഞ്ഞു
നടന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹമാധ്യമ കൈപ്പിടികള്
(ഹാന്ഡിലുകള്) ഇവയാണ്:
https://facebook.com/palliumindia
http://instagram.com/palliumindia
https://twitter.com/palliumindia

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ

വിക്കി ഇതിവിടെ പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാർ ഓടി
പ്പോയി ഈ പേജെല്ലാം ലൈക് ചെയ്യുമെന്നും
ലൈക്കാൻ മറ്റുള്ളവര�ോടു പറയുമെന്നും രണ്ടു ദിവസ
ത്തിനകം ഒരായിരം ലൈക്ക് കിട്ടുമെന്നും മറ്റും വിക്കി
ചെറിയത�ോതിൽ പ�ൊങ്ങച്ചമടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരാശപ്പെ
ടുത്തരുതേ കൂട്ടുകാരെ! വിക്കി ന�ോക്കിയിരിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്റ
റിനും ഒരുപാട് വായനക്കാരുണ്ട്. (അതിൽ പക്ഷേ
വിക്കിയെപ്പോലെ മിടുക്കന്മാരല്ല എഴുതുന്നത് എന്ന
ഒരു കുറവേയുള്ളൂ.) എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി
ഈമെയിലിൽ കിട്ടാന് ബന്ധപ്പെടുക. വെബ്സൈ
റ്റിലും വായിക്കാം: https://palliumindia.org/
category/newsletter
ഓ! ഒരു കാര്യം മറന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്ത
മായി യൂട്യൂബ് ചാനലുമുണ്ട്. അവിടെ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സംബന്ധിച്ച വീഡിയ�ോകൾ പ�ോ
സ്റ്റാറുണ്ട്. യൂട്യൂബില് കയറി Pallium India എന്നു
സെര്ച്ച് ചെയ്താല് മതി. അതിലെ സബ്സ്ക്രൈബ്
എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരിക്കാരായാല് വീ
ഡിയ�ോകള് അപ്ല�ോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങ
ള്ക്ക് ന�ോട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭിക്കും. സംശയമുണ്ടെ
ങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്തു ച�ോദിക്കൂ; നേരിട്ട് അയച്ചു
തരാം: info@palliumindia.org

.

•

വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയൽ
ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695 009

•

ബാങ്കു മുഖേന പണം അടയ്ക്കുവാൻ:
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c: 30086491915
IFSC: SBIN0003355

•

ഓൺലൈനിൽ: http:/palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഫ�ോൺ - 9746745504
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സഹയാത്രികർ

ശന്തനു ചക്രബര്ത്തി
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രികർ നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ട്,
പാഥേയവുമായി. അടുത്തകാലത്ത് സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലരേയും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. കടന്നുപ�ോയ
വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

ഇ

രുപത് വർഷം മുമ്പാണ് ശന്തനു ചക്രബർത്തിയ്ക്ക്
പ്രിയതമയെ നഷ്ടമാകുന്നത്. അന്നദ്ദേഹം ഒരു
സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു. സിരകളിൽ സംഗീതത്തി
ന്റെ അഗ്നിചുരത്തിയ എത്രയ�ോ ദിനരാത്രങ്ങൾ ശന്ത
നുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾ വിതച്ചുവെന്നോ!
ശന്തനുവിനെയും ഭാര്യ റൂമയേയും ഞെട്ടിച്ചുക�ൊണ്ട് അർ
ബുദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പദസ്വനങ്ങളില്ലാതെ മരണ
മെത്തി. 2000ൽ റൂമയുടെ മരണത്തിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പുള്ള
22 മാസങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രധാന പരിചാരകനും സു
ഹൃത്തുമ�ൊക്കെ ശന്തനുവായിരുന്നു.
ഏത�ൊരു അർബുദ ര�ോഗിയുടെയും കനൽവഴികളായ
നിരാസം (denial), ക�ോപം (anger), വിലപേശൽ
(bargaining), വിഷാദം (depression), അംഗീകാരം
(acceptance) എന്നീ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലൂടെ പ്രിയ
പത്നി കടന്നുപ�ോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ
ല�ോഗരിതം ടേബിൾ അറിയാതെ തകിടം മറിയുന്നത്
ശന്തനു മനസ്സിലാക്കിയത്. ആദ്യമ�ൊക്കെ ര�ോഗത്തെ
നിഷേധിച്ച റൂമ സ്വയം കീഴടങ്ങലിലേയ്ക്കു മാറുമ്പോഴും
തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം സദാ കിടക്കയ്ക്കരികെ പ്രതീക്ഷിച്ച
പ്പോഴും, തന്നോട�ൊപ്പം മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമനുഭവിച്ച
പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അഗാധമായി സ്പർശിച്ചു.
റൂമയുടെ മരണശേഷം, ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോകുന്നവരെ സഹായിക്കണം എന്നതു മാത്ര
മായി ആല�ോചന. റൂമയെ പരിചരിച്ച നാളുകളിൽ
സ്വായത്തമായ അനുഭവങ്ങൾ വച്ചു ക�ൊണ്ട്, ക�ൊൽ
ക്കത്ത നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള റിഷ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത്,
2002-ൽ ''റൂമ അബഡ�ോണ ഹ�ോസ്പൈസി''നു
ശന്തനു രൂപം ക�ൊടുത്തു. ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമേ
രിക്കയിലുമുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക
സഹായം ഈ ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനം അനുസ്യൂതം
വളരാൻ സഹായകമായി. ഒരു കാൻസർ ചികിത്സാ
കേന്ദ്രവും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനവുമായി അത്
പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
2005ലാണ് റൂമ അബഡ�ോണ ഹ�ോസ്പൈസിന്റെ
ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. ഇതിന�ോടകം
എക്സ്റ്റൻസീവ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക�ോഴ്സും പാ
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ലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദവും ശന്തനു നേടി. ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത
ആതുര സേവനവും സാന്ത്വന പരിചരണവും സ്ഥാപ
നത്തെ ജനപ്രിയമാക്കി. ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനം സാ
ന്ത്വനപരിചരണം, വേദനാഹരണം, കൗൺസലിംഗ്,
ഗൃഹ സന്ദർശനം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങൾ നടത്തി
വരുന്നു.
കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് മെഹേലി എന്ന
ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് നഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായത്.
പാലിയേറ്റീവ് ഫെല�ോഷിപ്പുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന മെഹേ
ലിയുടെ സാന്ത്വനപരിചരണം ര�ോഗികൾക്കും ശന്തനു
വിനും അനുഗ്രഹമായി. ര�ോഗികള�ോട് വലിയ ആശു
പത്രികൾ പെരുമാറുന്ന രീതി കണ്ട മെഹേലി, വ്യവ
സ്ഥിതി തന്നെ മാറുന്ന ഒരു കാലം സ്വപ്നം കണ്ടിരു
ന്നു. ശന്തനുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ
തയ്യാറായി; വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും കൈമാറിയ
മെഹേലി 2016ൽ ശന്തനുവിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി
യായി.
ഇന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നതി
ലുപരി ജീവിതം തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ശന്തനു
ചക്രബർത്തിക്ക്. തന്നെ കാണാനെത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്ക
ള�ോട് ശന്തനു പറയുന്നു, ''എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ആവ
ശ്യമില്ല; വല്ലതും നൽകുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്ഥാ
പനത്തിന് തരൂ. എന്റെ മ�ോഹങ്ങൾ പൂവണിയട്ടെ.''
(സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ.എൻ.അജയൻ)

.

പാലിയം കണ്ണാടി

പ്രതിസന്ധികളെ
തരണം ചെയ്തവർ
എസ്. ലളിത

ക�ൊ

റ�ോണ തന്നെ വിഷയം. മാല�ോകരെ
മുഴുവൻ നിലം ത�ൊടാതെ ഓടിക്കുക
യാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ വൈറസ്. രാപകലില്ലാതെ പണി
യെടുക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പ�ോലീസു
കാരെയുമ�ൊക്കെ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ�ോക്ക് കാണു
മ്പോൾ എന്നാണിതിന�ൊരവസാനമെന്ന് പലരും
ച�ോദിച്ചു തുടങ്ങി. പതിവ് ചികിത്സയും പരിശ�ോധന
കളും മുടങ്ങിയ ര�ോഗികൾ. ചെറിയ വിന�ോദയാത്ര
കളും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള അല്പ സവാരിയും നട
പ്പിനിടയിലെ ക�ൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങളുമ�ൊക്കെ നഷ്ട
പ്പെട്ട് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനിൽ വീട്ടിനുള്ളിലായ മു
തിർന്ന പൗരന്മാർ, കളിക്കളവും സ്കൂളുമ�ൊക്കെ നഷ്ട
പ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ.
സത്യത്തിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ര�ോഗി
കളുമാണ് കൂടുതൽ കുടുങ്ങിയത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസി
ന്റെ മറവിൽ ഡിജിറ്റൽ ല�ോകത്തിന്റെ മാസ്മരികതയി
ലാണ് പല കുട്ടികളും. അവരുടെ ഒഴിവു സമയം മുഴുവനും
മ�ൊബൈലിലും ടാബിലും ലാപ്ട�ോപ്പിലുമ�ൊക്കെയായി.
ഈയ്യിടെ ഒരച്ഛൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു: നല്ല
അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. മ�ൊബൈൽ ഹരം
തുടങ്ങിയത�ോടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേട്ട ഭാവമില്ല.
കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ അരി മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും മ�ൊബൈൽ
റീചാർജ് മുടക്കാൻ പാടില്ല.
ചില അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അഭിമാന
ത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ''ഫ�ോണാണ് അവർ
ക്കെല്ലാം; അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വഴക്കിന�ൊന്നും
വരില്ല.''
ക�ൊറ�ോണക്കാലം നമ്മളെ ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പി
ച്ചു. അതില�ൊരു വലിയ പാഠം സഹായം ആവശ്യക്കാർ
ക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കണമെന്നതാണ്. കാരണം, സാ
ഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതപാത വെട്ടിത്തെളി
ക്കാൻ പലരും മറന്നു പ�ോകും എന്നതു തന്നെ. എപ്പോഴും
ഫ�ോൺ ചെയ്ത് ആവലാതികൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഒരു സുഹൃത്ത്. പണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നു വന്ന് തിരക്കിട്ട
പണിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നാണിങ്ങനെ

പ റ ഞ് ഞി രു ന്ന ത് . പ ച്ച
ക്കറി വാങ്ങാൻ കാശില്ല,
പ�ോകാനാളില്ല. മിക്സി
കേടായി. നന്നാക്കാൻ നി
വൃത്തിയില്ല. ആദ്യം കുറച്ച്
സഹായം ചെയ്തെങ്കിലും
പിന്നീട് ത�ോന്നി ഇത്
ശരിയാകില്ല. അവരുടെ
വീട്ടിൽ രണ്ട് പപ്പായ വൃ
ക്ഷമുണ്ട്. അത് നിറയെ
കായ്കളും. വാഴകളുണ്ട്, മുരി
ങ്ങയുണ്ട്, തെങ്ങുണ്ട്, സ്വ
ന്തമായ മ�ോശമല്ലാത്തൊരു വീടുണ്ട്. പുറത്തെ വിഷ
പച്ചക്കറിയേക്കാൾ എത്ര നല്ല സാധനങ്ങൾ. എന്റെ
കുട്ടിക്കാലത്തും കുറേ വളർന്നപ്പോഴും കടയിൽ നിന്ന്
പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നത് ഓണത്തിനും കല്യാണങ്ങൾ
ക്കും അതുപ�ോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ
ക്കുമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും പച്ചമുളക്, പയർ, വെണ്ടയ്ക്ക
തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ പച്ചക്കറി കാണും. വാഴ
കുലച്ചാൽ കൂമ്പ്, കുല വെട്ടിയാൽ പിണ്ടി, എന്തിന്
വാഴയുടെ മാണം വരെ ഉപയ�ോഗപ്രദം. മുരിങ്ങയില,
മുരിങ്ങ പൂത്താൽ മുരിങ്ങ പൂവ് ത�ോരൻ, മുരിങ്ങയ്ക്ക പി
ടിച്ചാൽ അത്. മാവിൽ മാങ്ങ പിടിച്ചാൽ അതുക�ൊ
ണ്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകറികൾ, അച്ചാർ, ഉണങ്ങിയ മാങ്ങ ക�ൊ
ണ്ടുള്ള കറികൾ. പപ്പായത്തോരൻ, കിച്ചടി. തെങ്ങിൻ
പണയിലും ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പിലും വളർന്നു വരുന്ന പയ
റിന്റെയില, വള്ളി, അച്ചിങ്ങപയർ. ചക്ക, ചേന, ചേ
നത്തണ്ട്, ചേമ്പ്, ചേമ്പില, ചേമ്പിൻ താള്... എന്നു
വേണ്ട പറമ്പിൽ കാണുന്നതെല്ലാം കറിയ്ക്കുള്ളത്. ഇന്നി
തെല്ലാം കൈയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത്
വെറുതെ പാഴാക്കുന്നു.
''പറമ്പിലുള്ളത�ൊക്കെ ഉപയ�ോഗിയ്ക്കുക; മിക്സി നന്നാ
ക്കാൻ പറ്റുന്നതു വരെ അമ്മിക്കല്ലുപയ�ോഗിയ്ക്കുക'' എന്നു
പറഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച വിളി വന്നില്ല. അതു കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ച്
പറമ്പിലെ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗവും അമ്മിക്കല്ലു
പയ�ോഗവുമ�ൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ത�ോന്നി,
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ഞാനിതു പറയാതെ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവര�ൊ
രിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യുമാ
യിരുന്നോ?
ക�ോവിഡ് കാലം എങ്ങനെ കടന്നു പ�ോകുന്നു എന്ന
റിയാൻ ഞാൻ പല കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചി
രുന്നു. പലരും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞു. ചിലർ
വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മൂ
മ്മയാണ് ഫ�ോണെടുത്തത്. ഒരു സ്കൂളിൽ ചെറിയ ജ�ോ
ലിയുള്ള അവരാണ് ആ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന
തില�ൊരാൾ. മകൾക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളാണ്. അതില�ൊ
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രാളെ സഹ�ോദരനാണ് വളർത്തി ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ചെറിയ സഹായങ്ങൾ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. ''ബു
ദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നല്ല മാഡം. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ�ോകു
ന്നുണ്ട്.''
പാലിയം ഇന്ത്യ ഇതു പ�ോലെ എത്ര പേരുടെ കാര്യങ്ങ
ളാണ് ന�ോക്കുന്നത്. തട്ടിമുട്ടിയെങ്കിലും കഴിയാൻ കഴി
യുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്ന രീതിയിലവർ പറഞ്ഞു നിർത്തു
മ്പോൾ വല്ലാത്ത ബഹുമാനം ത�ോന്നി. ഇത്തരം പ�ോ
സിറ്റീവ് ചിന്തകൾ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ കാ
ണാറുള്ളൂ

.

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ
ജ്യൂറി തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ (വ�ോട്ടിംഗ് രീതി പേജ് 15ല്)
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