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സകായറാണക്ാലത്ത്റ ആയ�ാഗ് പ്രവർ
ത്തകർക്ിടേിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന 

യ�ാഗാതു�ത നസമെ ഏസറ ചിന്ിപ്ിയക്ണ്ടതുണ്ട്റ. 
െ്വന്റം ചുമതലകളിൽ നിന്ന്റ അവർക്്റ മാറി നിൽ
ക്ാനാവില്ല. അയതെമേറം, െ്വന്റം ജറീവയനയുറം, 
അതിലുപ�ി അവനവസറെ കുടറംബയത്തയുറം, ഏസറ 
അപകടസപ്ടത്തുന്നുണ്ട്റ എന്ന അവയബാധയത്താടകൂ
ടിത്തസന്ന അവർക്്റ യജാലി തുടയ�ണ്ടിയുറം വരുന്നു. 
ചുരുക്റം ചിലർ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇത്റ െ്വന്റം ജറീവഭ
േയത്തയുറം കുടറംബത്തിൽ നിന്നുള്ള െമെർദ്ദയത്തയുറം 
അനുെ�ിച്ചി�ിക്കുറം. 
യകാവി�ിസറെ തുടക്കാലത്തുതസന്ന പ്രവർത്തന
ങ്ങളിയലയ്ക്റ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിസച്ചന്ന യ�ാക്ടററം, 
സകാച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളസട അമെയുമാേ യ�ാക്ടർ ഷിറംന 
അെറീെ്റ െ്വന്റം ആയ�ാഗ്സത്തപ്്ി െമൂഹമാധ്
മത്തിൽ എഴുതിേത്റ അനുവാദയത്താടകൂടി ഇവിസട 
പ്രെിദ്ധറീക�ിക്കുന്നുണ്ട്റ.
യ�ാക്ടർമാരുയടയുറം നഴ്റ സുമാരുസടയുറം മറ്റം കാ�്റം 
ഒരുവ്ത്ത്റ. യ�ാഗസത്തപ്്ിയുറം അപകട ൊധ്
തസേപ്്ിയുറം മനസ്ിലാക്ാനുറം മുൻകരുതലുകസളട
ക്ാനുറം ഒരു ൊധാ�ണക്ാ�സനക്ാൾ കൂടതൽ ്ാ
സ്തറീേ അടിത്തറ അവർക്കുണ്ട്റ. അത്റ ആവ്്ത്തി
നില്ലാത്ത െന്നദ്ധ പ്രവർത്തകസറെ കാ�്യമാ? യവാ
ളറെിേർമാർ ശുശ്രൂഷാ �റംഗയത്തയ്കിറങ്ങുയ്ാൾ (പാ
ലിയേ്റീവ്റ സകേറിനിറങ്ങുയ്ാൾ) എസന്ാസക് സൂ
ക്ിക്ണറം എന്നതിസനപ്്ി വ്ക്തമാേ ഒരു പഠന 
പ�ിപാടിയുമുണ്ടാേില്ല എന്നത്റ കു്യബാധയത്താസട 
തസന്ന ഞങ്ങയളാർക്കുന്നു.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഭാവിയിലേക്ാരു 
തയ്ാകെടുപ്പ്  

യലാകത്തിൽ ഇത്ത�റം അത്ാഹിതറം ആദ്മല്ലയല്ലാ. 
പണ്ടുകാലസത്ത യലേഗിൽ തുടങ്ങി എത്യുണ്ടാേിട്ടു
ണ്ട്റ! ഇത്റ അവൊനയത്തതാവാനുറം ൊധ്തേില്ല. 
കാലക്രയമണ ഇത്റ ഒയ�ാർമെ മാത്മാകുറം. അയതാ
സടാപ്റം, ഇതിസന ഭാവിേിയലക്്റ ഒരു മുൻകരുതലാ
ക്ാനുറം നമുക്കു കഴിേണറം. ആയ�ാഗ് പ്രവർത്തക
രുസട കടമ എസന്ന്ന്റ വ്ക്തമാക്കുകയുറം അയതാസടാ
പ്റം െ്വേറം എസന്ാസക് മുൻകരുതലുകസളടക്ണറം 
(അത്റ യകാവിയ�ാ, സവള്ളസപ്ാക്യമാ, മയ്തു ദു�
ന്യമാ ആോലുറം ്�ി) എന്നതിസനപ്്ി വ്ക്തത 
ഉണ്ടാക്ിസേടക്ാനുറം നമുക്കു കഴിേണറം.

പ�ി്റീലനറം
ക�ോവി�്റ ചികിത്സേിൽ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേർ എന്ന വിഷേത്തിൽ പാലിേറം 
ഇന്് െറംഘടിപ്ിക്കുന്ന പ�ി്റീലനപ�ിപാ
ടിേിൽ പസകെടക്ാൻ www.palliumindia.
org/training/training
-calender എന്ന സവബ്റ 
യപജ്റ  െന്ദർ്ിക്കുക.  
ഇസമേില്: tipsecho@
palliumindia.org. 
യഫാണ്: 6282902450.

ക�ോക�ോണക്ോലത്ത് ആക�ോഗ്യ പ്രവർത്�ർക്കിടയകിൽ വർദ്കിച്ചു വരുന്ന ക�ോഗോതു�ത നകമെ 
ഏക� ചകിന്കിപ്കികക്ണ്ടതുണ്ടത്. സ്വന്തം ചുമതല�ളകിൽ നകിന്നത് അവർക്ത് മോ�കി നകിൽക്ോനോവകില്ല. 
അകതസമയതം, സ്വന്തം ജീവകനയതം, അതകിലുപ�കി അവനവകറെ കുടതംബകത്യതം, ഏക� അപ�
ടകപ്ടത്തുന്നുണ്ടത് എന്ന അവകബോധകത്ോടകൂടകിത്കന്ന അവർക്ത് കജോലകി തുടക�ണ്ടകിയതം വരുന്നു. 
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സ്വന്തം ആലരാഗ്തം 
മെ്രുതപ് 
ക�ോ. ഷകിതംന അസീസത്

അടപ്ിച്ച്റ കുറച്ച്റ �യൂട്ികളറം ഈേിസടോേി 
ആേി�ത്തിന്റ യമൽ എത്തിേ യകസുകളസട 

എണ്വറം എണ്ത്തിയലറി വരുന്ന മ�ണങ്ങളസമാസക്
ോേി അത്ാവ്്റം സ്രെെ്റ ഉണ്ട്റ.
യലാക്്റ�ഡൗൺ ആദ്ഘട്ത്തിസറെ കൂസട യറാക്്്റ 
പിടിച്ച്റ യപാേ ്ാ�റീ�ികായ�ാഗ്റം തി�ിച്ച്റ പിടി
ക്ാസത ഇനറീറം മുയന്നാട്ടുയപാോൽ പണി സമാത്ത
ത്തിൽ പാളസമന്ന കണ്ടറീഷനാേി. യന�റംസത്ിേ 
ഭക്ണവറം വി്ന്ന്റ വലഞ്്റ വന്നു കേറയ്ാൾ 
കഴിക്കുന്ന യഹാട്ൽ ഭക്ണത്തിസറെ ക്രമറം സത്ിേ 
അളവറം എല്ലാറം കൂടി െർവ്വത് കകവിട്ടു യപാേി. 
യകാലറം കണ്ടിട്്റ സപ്തള്ള യപാലുറം െഹിക്്റണില്ല. 
ഈ യപാക്്റ യപാോൽ വറീട്റീന്ന്റ പച്ചസവള്ളറം യപാലുറം 
തന്ന്റ വിടൂലാന്ന്റ ഉമെച്ചിയുസട ഭറീഷണിയുമുണ്ട്റ.
കുഞ്ഞുങ്ങയളാടള്ള ഭ്ാന്ൻ അ്ാച്ച്റസമറെ്റ അവസ� 
കാണാത്തയപ്ാൾ അവർക്ിഷ്ടമുള്ള ൊധനങ്ങൾ 
സപറക്ി തിന്ന്റ ഒതുക്ാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്റ എന്നതുറം 
ഇതിസനാരു യഹതുവാണ്റ. ൊേിപ്്റ 'സ്രെെ്റ 
ഈ്ിറംഗ്റ ' എന്നു പറയുറം. പണി കിട്റീട്്റ പിസന്ന 
അതല്ല ഇതാണ്റ എന്ന്റ പറഞ്ിട്്റ കാ�്വമില്ലയല്ലാ.
പതിനാല്റ വർഷമാേി പിെിഒ�ി ഉള്ള അണ്ാ്േ
ങ്ങളമാേി ജറീവിക്കുന്ന എനിക്്റ ഇനി ബാക്ിയുള്ള 
ജറീവിതക്ലറീയ�ാഗങ്ങളിയലക്കുകൂടി ഓടിയക്റാനാ
വില്ല. മുപ്തുകളസട തുടക്യമ ആയുള്ളൂ, യ�ാഗങ്ങളസട 
കാ�്ത്തിൽ എസറെ പാ�്�്വറം അത് ്�ിേല്ല.
യലാക്്റ�ഡൗണിസറെ സതാട്ടു മുൻപുവസ� ജിമെിൽ സഹ
�്റസെറ്റം സവച്ച്റ വർക്ഡൗട്ിസറെ യലാകത്ത്റ ചിലവഴി
ച്ചിരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ്�ിക്കുറം നല്ലതാേിരുന്നു, മാ
നെികമായുറം ്ാ�റീ�ികമായുറം. അത്റ  അടത്ത കാല
സത്താന്നുറം നടക്ില്ല, യലാക്റ �ഡൗൺ തറീരുയ്ാൾ 
ഒരുപയക് ഏ്വറം അവൊനറം മാത്റം തുറക്കുന്ന സ്ഥ
ലങ്ങളിസലാന്നാേി�ിക്കുമത്റ. . യകാവി�്റ �യൂട്ി എട
ക്കുന്നോൾ പുറത്ത്റ നടക്ാൻ യപാകുന്നതുറം ്�ിേല്ല. 
മാെങ്ങളാേി വളസ� ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ആവ്്
ങ്ങൾക്ല്ലാസത പുറത്തിറങ്ങായറേില്ല. അങ്ങസന 

ഇറങ്ങുയ്ാഴസത്ത െമൂ
ഹത്തിസല ജാഗ്രതക്കുറ
വിസറെ കാഴ്ചകൾതസന്ന 
വല്ലാത്ത അെ്വസ്ഥത 
പകരുന്നുമുണ്ട്റ.
വറീണ്ടുറം ഭക്ണക്രമറീക
�ണങ്ങളിയലക്കുറം വ്ാ
ോമത്തിയലക്കുറം തി�ിച്ചു 
നടക്കുകോണ്റ. മക്ൾ 
കൂസടയുള്ളയപ്ാൾ ഒന്നി
ച്ച്റ വർക്ഡൗട്്റ സചയ്ാസനാ
സക് നല്ല �െമാേിരു
ന്നു. ഇതിയപ്ാൾ എസന്ന 
ഞാൻ തസന്ന ഉപയദ്ിച്ച്റ യപ്രാത്സാഹിപ്ിച്ച്റ 
െയന്ാഷിപ്ിച്ച്റ നിർയത്തണ്ട അവസ്ഥോേി�ിക്കു
ന്നു. നല്ല കഷ്ടപ്ാടാണ്റ.
എന്നാലുറം എസന്ന സകാല്ലാൻ സകാടക്ാൻ പ്ില്ല, 
ജറീവിതക്ലറീയ�ാഗങ്ങസള ഇത് യന�യത്ത വിളിച്ച്റ 
വരുത്താൻ വയ്. മക്ളറം വറീട്ടുകാരുറം കൂട്ടുകാരുറം നാടറം 
ോത്കളസമാസക് തി�ിച്ച്റ വരു്യഴക്്റ പഴേ ഞാനു
മിവിസട ഉണ്ടാകണറം. ഈ യകാവി�്റ കാലസത്ത മാ
നെികെമെർദറം കുറയ്കാനുറം വ്ാോമറം നല്ലതാണ്റ, 
ചുറ്മുള്ള ൊഹച�്ങ്ങൾ പകരുന്ന മടപ്്റ വല്ലാസത 
ബാധിക്കുന്നതാണ്റ ട്ാക്ിൽ യകറാനുള്ള പ്രധാന 
തടസ്റം. ഇനി ഈ അവെ�ത്തിൽ �ണ്ടുറം കൽപ്ി
ച്ച്റ എസന്ന തി�ിച്ചു പിടിയച്ച പറ്റൂ...
എസന്ാസക് സചയ്ണറം എങ്ങസനസോസക് മുയന്നാ
ട്്റ യപാവണറം എന്നതിൽ കൃത്മാേ ധാ�ണയുണ്ട്റ, 
മുൻപ്റ നല്ല കുട്ിോേി മാെങ്ങയളാളറം ഇസതാസക് 
സചയ്്റ ആയ�ാഗ്റം നന്നാേി സകാണ്ടുനടന്ന ച�ിത്
വമുണ്ട്റ. അതുസകാണ്ടുതസന്ന എസന്ന ഒന്ന്റ ഉന്ി ട്ാ
ക്ിൽ നിർത്തിോൽ മതി. അതിന്റ ഏ്വറം നല്ല വഴി 
ഇത്ത�റം തറീരുമാനങ്ങൾ ചുറ്മുള്ള െഡൗഹൃദങ്ങയളാട്റ 
വിളിച്ചു പറയുകോണ്റ. ഇടസക്ാന്ന്റ ആയവ്റം കുറ
യുന്നൂന്ന്റ യതാന്നുസ്ാ ആസ�കെിലുസമാസക് യചാദിക്കു
മയല്ലാ, ോത് എവിസടസേത്തിസേന്ന്റ!.

വ�ൊേിഡ് 19
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ല�ാവിഡപ് 19 : 
ചിേ ലചാദ്ങ്ങളുതം 
ഉത്തരങ്ങളുതം 

വ�ൊേിഡ് 19

ഫീച്ചർ �സത് �ത്, സഹയോത്ര 

യകാവി�്റ 19 പടർന്നു പിടിക്ാനുള്ള 
ൊധ്ത വളസ�േധികറം; വ�ാതി

�ിക്ാൻ വാക്റ െിൻ ഇല്ല; വന്നാൽ യ�ാഗറം മാ്ാ
നുള്ള ഒരു ചികിത്സയുമില്ല. ഈ അവസ്ഥാവിയ്ഷ
ത്തിൽ മനുഷ്സറെ അസ്തിത്വറം തസന്ന യചാദ്റം സചയ്
സപ്ട്ി�ിക്ോണ്റ. പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിന്റ ഇതിൽ 
എന്ാണ്റ സചയ്ാനുള്ളത്റ?
അസ്തിത്വ ദുുഃഖറം അനുഭവസപ്ടന്ന �റീതിയുറം അത്റ എത്
യത്താളറം വ്ക്തിസേ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുറം വളസ� 
വ്ത്സ്തമാവാറം. പ്രധാനമാേി ഇതിസറെ വകയഭദങ്ങൾ 
താസഴപ്റയുന്നവോണ്റ.
1. നോകളകയന്ത് എന്നത് വ്യക്തതയകില്ലോയ്മ:
യ�ാഗറം ബാധിച്ചവർ, യ�ാഗറം ബാധിച്ചിസല്ലകെിലുറം 
അതുസകാണ്ട്റ കഷ്ടസപ്ടന്നവർ - യലാകത്ത്റ ഏതാണ്ട്റ 
എല്ലാവരുറം ഇതിസലാരു വിഭാഗത്തിൽസപ്ടന്നു എന്നു 
പറോറം. യലാകറം പ്രവർത്തിക്കുന്ന �റീതിതസന്ന മാറി
േി�ിക്കുന്നു; വ്ക്തിയുറം. നാസളസേന്്റ എന്ന്റ ആർക്കുറം 
വ്ക്തതേില്ല. അടത്ത വർഷറം നമെിസലത് യപർ 
ഭൂമിേിൽ ബാക്ിോവറം? ബാക്ിോവന്നവർക്്റ 
ജറീവിതറം എങ്ങസനേി�ിക്കുറം? ഇത്ത�റം യചാദ്ങ്ങൾ 
മനസ്ിസന ്ക്തിോേി പിടിച്ചുകുലുക്കുറം.
2. ബന്ധങ്ങളകികല വ്യത്യോസതം:
നമെിൽ പലരുറം ക്വാറകറെനിലാണ്റ. പ്രിേസപ്ട്വർ 
ഓയ�ാ നാട്ിൽ കുടങ്ങിക്ിടക്കുകോവാറം. െമൂഹ
ത്തിലുറം, എന്ിന്റ െ്വന്റം വറീട്ിനുള്ളിൽ യപാലുറം ഒ്
യ്കാക്സപ്ടന്നവർ എത്യോ. നമ്മുസട ചുറ്മുള്ള വ്ക്തി
കളറം പ്രകൃതിയുറം ജറീവിതവമാേി നമുക്കുള്ള ബന്റം 
മാറിയപ്ാേി.
3. ദൈവ-മത വകിശ്വോസതം:
ഓയ�ാരുത്തരുസട വി്്വാെവറം അതുമായുള്ള ബന്വറം 
വ്ത്സ്തമാണ്റ. ചിലർക്്റ ഒ�ാ�ാധനാലേത്തിൽ കി
ട്ടുന്ന െമാധാനറം മസ്ങ്ങുറം കിട്ില്ല. ഇവിസട ആ�ാധ
നാലേങ്ങൾ തസന്ന നമ്മുയടതല്ലാതാേി. മാത്മല്ല, 

തനിയക്ാ ഒരു ബന്ധുവിയനാ യ�ാഗറം വ�ികയോ 
യകാവി�്റ കാ�ണറം യജാലി നഷ്ടസപ്ടകയോ വരുമാ
നമില്ലാതാവകയോ ഒസക് സചയ്യുയ്ാൾ ചിലർസക്
കെിലുറം ''എന്നാലുറം കദവറം എയന്നാടിത്റ സചയ്യല്ലാ'' 
എന്ന യചാദ്റം, ചിലയപ്ാൾ ''എന്തു കദവറം; അങ്ങസന 
ആരുമില്ല'' എന്ന ചിന്േിയലയ്ക്റ മാറിയേക്ാറം. ജറീവി
തകാലറം മുഴുവൻ ഊന്നുവടിോേി സകാണ്ടുനടന്ന വി
്്വാെത്തിന്റ ഇളക്റം തട്ടുയ്ാഴുണ്ടാകുന്ന ദു�ിതറം ക്രൂ
�മാകാറം.
4. ജീവകിതത്കികറെ അർത്തം നഷ്ടകപ്ട�:
ഇന്നസത്ത ജറീവിതറം പലർക്കുറം അെഹനറീേമാണ്റ. ഭാ
വിസേപ്്ിയുള്ള ആ് തസന്ന നഷ്ടസപ്ട്വർ ധാ�ാളറം. 
പ്രതറീക്ിച്ചതു പലതുറം നഷ്ടസപ്ട്ടു കഴിഞ്ഞു. വിട്ടുപി
�ിഞ് ഉ്വർ മിക്വാററം ഒരു ോത്ാസമാഴിേില്ലാസത
ോണ്റ യപാേത്റ. ഇത്റ വ്ക്തിസേ നേിക്കുന്നത്റ ''ജറീ
വിച്ചിരുന്നിസട്ന്്റ കാ�്റം'' എന്ന ചിന്േിയലയ്കാവാറം.
ഇതിയലതുത�റം അനുഭവമാോലുറം പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേറിന്റ വളസ�േധികറം സചയ്ാനാവറം. ൊധാ�ണ 
ഗതിേിൽ കൂസടേിരുന്ന്റ കയ്ിസലാന്നു സതാട്്റ കണ്ണുനറീർ 
തുടച്ച്റ െറംൊ�ിക്കുന്നതു യപാസല യകാവി�്റ കാലത്ത്റ 
ൊധിച്ചിസല്ലകെിലുറം സടലിയഫാണിൽ കൂടിസേകെിലുറം 
ആസ�കെിലുറം എനിക്കുണ്ട്റ എന്ന യതാന്നലുണ്ടാക്ാനുറം 
ഉള്ളിൽ അടക്ിവച്ചി�ിക്കുന്ന വ്ഥ പുറയത്തയ്ക്കു സകാ
ണ്ടുവ�ാനുറം ൊധിച്ചാൽതസന്ന ഒരുപാട്റ ആ്്വാെറം 
കിട്ിയേക്കുറം. എല്ലാരുറം എസന്ന ഉയപക്ിച്ചു എന്നു 
വിചാ�ിച്ചവർക്്റ, കദവറം എസന്ന കകവിട്ിട്ില്ല, 
അതയല്ല ഇങ്ങസനസോ�ാൾക്്റ വിളിക്ാൻ യതാ
ന്നിേത്റ എന്ന ചിന്യുണ്ടാോൽ അതിൽ നിന്നു 
കിട്ടുന്ന െമാധാനറം വളസ�േധികമാകാറം. മാത്മല്ല, 
അടക്ി വച്ചി�ിക്കുന്ന മയനാഭാ�റം ഒന്നിറക്ി വയ്ക്കു
യ്ാൾ ചിന്കൾ കുറച്ചു കൂടി െ്വന്റം വരുതിേിൽ 
നിൽക്ാനുറം മനസ്ിന്റ െ്വേറം ചില മറപടികൾ 
കസണ്ടത്താനുറം െഹാേകമായേക്ാറം.
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ക�ോഗഭോ�തം കു�യ്കോൻ എകന്ോകക് കചയോതം?
യലാകായ�ാഗ് െറംഘടന പറയുന്നതുയപാസല ഏത്റ 
യ�ാഗത്തിലാോലുറം സചയയ്ണ്ടത്റ അഞ്ചു കാ�്ങ്ങ
ളാണ്റ:
1.  യ�ാഗറം വ�ാതി�ിക്ാൻ യവണ്ടത്റ സചയ്യുക.
2.  സപാതുസവ ആയ�ാഗ്റം സമച്ചസപ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
3.  യ�ാഗറം മാ്ാൻ ശ്രമിക്കുക.
4.  യ�ാഗമുക്തി യനടിേവരുസട പുന�ധിവാെറം ഉറപ്പു

വരുത്തുക. 
5  എല്ലാവർക്കുറം പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ലഭ്മാക്കുക. 

ഇത്റ യ�ാഗചികിത്സയോസടാപ്വറം ചികിത്സേി
ല്ലാത്ത അവസ്ഥേിലുറം യവണറം.

യകാവി�ിസറെ കാ�്ത്തിൽ വ്ത്ാെമുള്ളത്റ, യ�ാഗറം 
വ�ാതി�ിക്കുവാനുള്ള വാക്ിൻ ലഭ്മാേിത്തുടങ്ങിേി
ട്ില്ല; യ�ാഗറം മാ്ാനുള്ള ചികിത്സയുറം ലഭ്മല്ല എന്നു
ള്ളതാണ്റ. യ�ാഗറം വ�ാതി�ിക്ാൻ യവണ്ടതിസനപ്
്ി ധാ�ാളറം മാധ്മങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്റ. ൊമൂഹിക 
അകലറം പാലിക്കുക, മാെ്റ ക്റ ധ�ിക്കുക, യൊപ്പുറം 
സവള്ളവറം അസല്ലകെിൽ ൊനിക്െർ ഉപയോഗി
ച്ച്റ കക വൃത്തിോക്കുക, പ�സ്പ� െ്ർക്റം ആവ
ന്നിടയത്താളറം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ. എത് കൂടതൽ 
ആളകസള സടസ്റ്റു സചയ്യുന്നുയവാ അത്യുറം യന�യത്ത 
കസണ്ടത്താനുറം െ്ർക്സമാഴിവാക്ാനുറം ൊധിക്കു
സമന്നു പ്രയത്കിച്ച്റ പറയേണ്ടതില്ലയല്ലാ.
യ�ാഗത്തിൽ നിന്ന്റ പ്രതിയ�ാധ ്ക്തി കൂട്ാനുറം, 
യ�ാഗറം വന്നാൽ മാറാനുറം സചയ്ാവന്നത്റ ്�റീ�ത്തി
സറെ ൊധാ�ണ സ്ഥിതി സൂക്ിക്കുകയുറം (പ്രയമഹറം 
ഉള്ളവർ �ക്തത്തിസല പഞ്ചൊ�യുസട അളവ്റ നിേ
ന്തിക്കുന്നത്റ യപാസല), ്�റീ�ത്തിസറെ എല്ലാ അവേ
വങ്ങളയടയുറം പ്രവർത്തനറം ആകുന്നതുറം യനസ�ോക്ി 
വയ്ക്കുകയുമാണ്റ. അങ്ങസനസേകെിൽ യ�ാഗറം വന്നവർ
ക്്റ അതിൽ നിന്ന്റ മുക്തി യനടാനുറം ൊധ്ത കൂടറം.
യ�ാഗറം ബാധിച്ചവരുയടയുറം അവരുസട ബന്ധുക്ള
യടയുറം ആയ�ാഗ്റം സപാതുസവ െറം�ക്ിക്കുന്നതിൽ 
വളസ�േധികറം സചയ്ാനുണ്ട്റ. ആയ�ാഗ്സമന്നത്റ യ�ാ
ഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്മല്ല, ്ാ�റീ�ികവറം ൊമൂഹി
കവറം മാനെികവമാേ െഡൗഖ്മാണ്റ എന്ന്റ നമുസക്
ല്ലാറം അറിോറം. യ�ാഗബാധിതനാോലുറം കുടറംബാറംഗ
ങ്ങൾക്ാോലുറം തമെിൽ ബന്സപ്ടാനാവാത്തതുറം 
ഒ്സപ്ടലുറം വളസ�േധികറം മാനെിക െറംഘർഷമു
ണ്ടാക്കുറം. കുയറയപ്ർസക്കെിലുറം വിഷാദയ�ാഗറം യപാ
സലയുള്ള മാനെിക യ�ാഗങ്ങളണ്ടാകാനുറം ൊധ്ത
യുണ്ട്റ. ഇസതാഴിവാക്ാൻ യവണ്ടത്റ സചയ്ണറം. എന്നു
വച്ചാൽ സടസ്റ്റു സചയ്യുക, ആശുപത്ിേിൽ ചികിത്സി
ക്കുക എന്നിവയ്കപ്പുററം ഇവരുസട ഒ്സപ്ടലിന്റ സടലി
യഫാണിലൂസടയോ മ്്റ ഇലയ്രോണിക്റ മാധ്മങ്ങൾ 
വഴിയോ യവണ്ട താങ്ങ്റ സകാടയത്ത മതിോവൂ.
ആയ�ാഗ്പ�ിപാലനത്തിസറെ ഈ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളറം 
എത്യത്താളറം െമതുലിതമാേി സകാണ്ടു യപാകാസനാ
ക്കുയന്നാ അത്യുറം ആയ�ാഗ്റം െമൂഹത്തിനുണ്ടാകുറം.

ക�ോവകി�ത് 19കറെ ക�ോഗഭോ�തം ഇനകിയതം വർദ്കിക്കു�യോ
കണങ്കിൽ അതത് ഉൾകക്ോള്ോൻ നമ്മുകട ആക�ോഗ്യസതം
വകിധോനത്കിനത് �ഴകിവുകണ്ടോ?
െ്ന്ന �ാഷ്ട്രങ്ങളിൽ യപാലുറം ഇത്ത�റം ഒരു അത്ാ
ഹിതറം അഭിമുഖറീക�ിക്ാൻ ആയ�ാഗ് െമ്പ്രദാേ
ത്തിന്റ ്ക്തിയുണ്ടാവാൻ ൊധ്തേില്ല. ഭാ�ത
ത്തിൽ സ്ഥിതി അല്റം കൂസട യമാ്മാകുന്നത്റ െ്വാഭാ
വികറം. എസന്ന്നാൽ, ആയ�ാഗ് െറംവിധാനത്തിസല 
അെന്തുലിതാവസ്ഥ ഇവിസടേല്റം കൂടതലാണ്റ എന്ന്റ 
െമെതിയച്ച പറ്റൂ. നമ്മുസട പ�ിതസ്ഥിതിേിൽ നമുസക്
ന്ാണ്റ സചയ്ാനാവന്നത്റ എന്ന്റ യനാക്ാറം.
യലാകായ�ാഗ് െറംഘടനയുസട തറീരുമാനങ്ങസളടക്കുന്ന 
െഭോണ്റ യവൾ�്റ സഹൽത്ത്റ അെറംബ്ി. അതിസറെ 
എഴുപത്തിമൂന്നാറം െയമെളനറം 2020 സമേ്റ 19നു െമാ
പിച്ചു. (സമേ്റ 22നാണ്റ യവൾ�്റ സഹൽത്ത്റ അെറംബ്ി
യുസട പ്രെി�റൊേി യകന്ദ്ര ആയ�ാഗ് മന്തി യ�ാ.
ഹർഷ്റ വർദ്ധൻ ചുമതലയേൽക്കുകയുമുണ്ടാേത്റ). ആ 
െയമെളനത്തിൽ പ്രഖ്ാപിച്ചത്റ, യകാവി�്റ 19സറെ 
ചികിത്സേിൽ മ്്റ ആയ�ാഗ്പ�ിപാലന വിഭാഗങ്ങ
സളയപ്ാസല പാലിയേ്റീവ്റ സകേററം ഉൾസപ്ടത്തണ
സമന്നാണ്റ.
യകാവി�്റ 19സറെ ചികിത്സേിൽ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ 
ഉൾസപ്ടയത്തണ്ടത്റ എങ്ങസനസേന്ന്റ ചിന്ിക്ാറം.
1. ഓയ�ാ സ്ഥാപനത്തിലുറം യ�ാഗറം വന്നവസ� ആദ്
മാേി കാണുന്നത്റ ഒരു യ�ാക്ടററം ഒരു നഴ്റ സുറം 
യചർന്ന ട്ിോജ്റ (triage) ടറീമാേി�ിക്കുറം. ഇവർ 
യ�ാഗിയുസട യ�ാഗാവസ്ഥ എത്യത്താളറം അപകടക
�മാേ നിലേിലാണ്റ എന്ന ഒരു അനുമാനത്തിസല
ത്തുറം. ഇത്റ യ�ാഗിയുസട പ്രാേറം, മ്്റ യ�ാഗാവസ്ഥകള
യണ്ടാ എന്നസതാസക് അനുെ�ിച്ചാേി�ിക്കുറം. ഇക്കൂട്
ത്തിൽ കൂടതൽ അപകടസ്ഥിതിേിലുള്ളവസ� തറീവ്രപ
�ിച�ണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രയവ്ിപ്ിയച്ചക്കുറം.
അവിസടോോലുറം മ്്റ ഏത്റ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തി
ലാോലുറം ഒന്ന്റ ഉറപ്പു വരുയത്തണ്ടത്റ, യവദനയുറം ്്വാ
െറംമുട്ടുറം സവപ്രാളവറം മറ് ്ാ�റീ�ിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളറം 
ഫലവത്താേി ചികിത്സിക്ണസമന്നതാണ്റ. ഇതിന്റ 
യ�ാക്ടർമാർക്്റ പ�ി്റീലനറം യവണറം, പ്രയത്കിച്ച്റ 
നമ്മുസട �ാജ്ത്ത്റ. നമ്മുസട നാട്ിസല കവദ് പാഠ്
പദ്ധതിേിൽ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ഇല്ലാതിരുന്നതു
സകാണ്ട്റ ഇത്റ പ്രയത്കറം പ്രെക്തമാവന്നു.
2. ഒ്യ്കാകുന്ന യ�ാഗിയുസട മാനെിക െറംഘർഷറം 
കണക്ിസലടത്ത്റ ആവ്്മുള്ളിടയത്താളറം കുടറംബാറംഗ
ങ്ങളമാേി യഫാണിലുറം വറീ�ിയോ െമ്പ്രദാേത്തിലുറം 
െറംൊ�ിക്ാൻ അവെ�റം സകാടക്ണറം. ഇത്റ ചികി
ത്സയുസട ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാേി കണക്ിസലടക്കുക 
തസന്ന യവണറം.
3. ്്വാെറംമുട്ടു വരുന്നവർസക്ല്ലാറം സവറെിയല്ർ 
എന്നത്റ ്�ിോേ �റീതിേല്ല. അതു സകാണ്ട്റ പ്ര
യോജനറം കിട്ാൻ ൊധ്തയുയണ്ടാ എന്ന ട്ിോജ്റ 
ടറീമിസറെ അനുമാനമനുെ�ിച്ചു യവണറം തുടർചികിത്സ. 
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മ�ണയത്താടടത്ത അത്ാെന്ന സ്ഥിതിേിലുള്ള യ�ാ
ഗികളിൽ കുറച്ചു യപർക്കു മാത്മാേി�ിക്കുറം സവറെി
യല്റിൽ ഘടിപ്ിച്ച്റ കൃത്ിമ ്്വായൊച്്വാെറം സകാ
ടത്താൽ പ്രയോജനറം കിട്ടുക. അല്ലാത്തവർക്്റ അതു
സകാണ്ട്റ ദു�ിതറം വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. മ�ണത്തിയലയ്ക്കു 
നറീങ്ങുന്നവർക്കുറം യവദനയ്ക്കുറം ്്വാെറംമുട്ിനുറം മറ്റം ഫല
വത്താേ മരുന്നുകൾ നൽയകണ്ടി വരുറം.
4. ആയ�ാഗ് പ്രവർത്തകർക്്റ ഇതിനാവ്്മാേ പാ
ലിയേ്റീവ്റ സകേർ പ�ി്റീലനറം നൽകിേതു സകാണ്ടു 
മാത്മാകുന്നില്ല. ആവ്്മാേ മരുന്നുകൾ അവർക്കു 
ലഭ്മാവണറം. പല യ�ാഗികൾക്കുറം യവദനയ്ക്കു മാത്മല്ല 
്്വാെറംമുട്ിനുറം ഏ്വറം ഫലവത്താവക യമാർഫിയനാ 
ആ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകയളാ ആവാറം. ഇവയുസട 
ലഭ്തയ്ക്കുള്ള നിേമതടസ്ങ്ങൾ 2014ൽ ഇന്്ൻ പാർ
ലസമറെ്റ പ�ിഷ്റ ക്�ിച്ച നിേമമനുെ�ിച്ച്റ ലഭ്ത ഉറപ്പു 
വരുത്തിേിട്ടുണ്ട്റ. ഇത്റ നടപ്ിൽ വരുത്തുകോണ്റ 
യവണ്ടത്റ.
5. യ�ാഗത്തിൽ നിന്ന്റ മുക്തി പ്രാപിച്ചവർ പലയപ്ാഴുറം 
പലത�റം ബുദ്ധിമുട്ടുകയളാട കൂടിോേി�ിക്കുറം ജറീവി
യക്ണ്ടി വ�ിക. പ്രയത്കിച്ചുറം മാനെികാഘാതറം 
പല�ിലുറം കാ�്മാേ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ിേി�ി
ക്ാറം. ഇവർക്്റ ഇതിന്റ ചികിത്സ ആവ്്മാണ്റ. 
6. യ�ാഗികളസട ബന്ധുക്ളസട കാ�്റം പ്രയത്കിച്ചു 
പറേണ്ട. യ�ാഗി സപസട്ന്നു കുടറംബത്തിൽ നിന്നു മാ
്സപ്ടക; തി�ിസക ജറീവയനാസട കാണാസനാക്കുയമാ
സേന്ന ഭറീതിയോസട ജറീവിയക്ണ്ടി വ�ിക; ഇസതാസക് 
കുടറംബാറംഗങ്ങൾക്്റ കാ�്മാേ മാനെികാഘാതമു
ണ്ടാക്ിയേക്ാറം. ഇത്റ ഒരു മാനെിക യ�ാഗാവസ്ഥ
േിയലയ്ക്റ യപാകാനുറം ൊധ്തയുണ്ട്റ. സടലിയഫാൺ 
മുയഖനയോ മയ്ാ ഉള്ള ഒരു താങ്ങ്റ അവർക്്റ സകാ
ടക്കുകയുറം ആവ്്മുള്ളവർക്്റ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ 
നൽകുകയുറം യവണ്ടി വരുറം. യ�ാഗി മ�ണസപ്ട് അവ
െ�ത്തിൽ ബന്ധുക്ൾക്കുണ്ടാകാവന്ന ആഘാതറം 

ആയലാചിക്ാവന്നയതയുള്ളൂ. ൊധാ�ണ ഒരു മ�ണറം 
കഴിഞ്്റ ബന്ധുക്ളിൽ നിന്ന്റ കുടറംബാറംഗങ്ങൾക്കു കി
ട്ടുന്ന െഹാേവറം മാനെിക പിന്തുണയുറം യകാവി�ി
സറെ പശ്ാത്തലത്തിൽ കുറവാേി�ിക്കുറം. അവർക്്റ 
പ്രയത്ക ശ്രദ്ധ യവണറം എന്നർത്റം.
ഇയപ്ാൾ എന്ാണ്റ ക�ണറീേമാേിട്ടുള്ളത്റ? മറ് 
ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങസളയപ്ാസല പുന�ധിവാെവറം 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേററം ചികിത്സയുസട ഭാഗമാക
ണസമന്ന്റ ആയ�ാഗ്പ�ിപാലന �റംഗറം അറംഗറീക�ി
ക്ണറം. അതിനു യവണ്ട നേപ�ിപാടികൾ ആവി
ഷ്റ ക്�ിക്ണറം. ഇതിസറെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താസഴ
പ്റയുന്നവോണ്റ.
ഒന്ന്റ, യ�ാഗചികിത്സാ െമേത്തുറം, യ�ാഗറം മാറാത്തവ
രുസട കാ�്ത്തിൽ ജറീവിതാന്്യത്താടടത്തുറം, പാലി
യേ്റീവ്റ സകേർ ലഭ്മാവണസമകെിൽ ഇതിനു യവണ്ട 
പ�ി്റീലനറം യ�ാക്ടർമാർക്കു നൽകണറം.
�ണ്ട്റ, യമാർഫിൻ യപാലുള്ള നിേന്തിത മരുന്നുകളൾ
സപ്സട ആവ്്മാേ മരുന്നുകൾ യകാവി�്റ ചികിത്സി
ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുറം ലഭ്മാവണറം. ഭാഗ്
വ്ാൽ ഇവ വിലകുറഞ്തുറം നമ്മുസട നാട്ിൽ താ�ത
യമ്ന എളപ്റം ലഭ്മാവന്നതുമാണ്റ. നടപടിക്രമങ്ങൾ 
ലഘൂക�ിക്കുക എന്നതു മാത്യമ ഇതിനാവ്്മുള്ളൂ.
മൂന്ന്റ, കൂടതൽ േന്തങ്ങയളാ ഒന്നുറം ഇതിനു യവസണ്ട
കെിലുറം മാനെികമാേ താങ്ങു സകാടക്ാൻ ആവ
്്മാേ ആയ�ാഗ് പ്രവർത്തകരുണ്ടാവണറം. യ�ാ
ക്ടർമാർക്കുറം നഴ്റ സുമാർക്കുറം തി�ക്ാേി�ിക്കുറം. കഡൗൺ
െലിറംഗ്റ പ�ി്റീലനമുള്ളവസ�യോ സമ�ിക്ൽ 
യൊഷ്ൽ വർക്ർമാസ�യോ ടറീമിൽ ഉൾസപ്ടത്തി 
ോൽ ഈ കുറവ്റ വളസ�േധികറം പ�ിഹ�ിക്ാനാവറം.
നാല്റ, യന�ിട്ടുള്ള പ�ിച�ണത്തിന്റ പ�ിമിതികൾ 
ഉള്ളതുസകാണ്ടുതസന്ന സടലിയഫാൺ, വറീ�ിയോ 
യകാൺഫറൻെിറംഗ്റ തുടങ്ങിേവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 
െഹാേറം യ�ാഗികൾക്കുറം കുടറംബാറംഗങ്ങൾക്കുറം ധാ
�ാളമാേി ലഭ്മാവണറം.

പോലകിയതം 
ഇന്്യയകിൽ 
ക�ോവകി�ത് 19 
കപ്രോക്ോകക്ോൾ 
പോലകിച്ചത് 
സ്വോതന്ത്യൈകിനതം 
ആച�കിച്ചു. 
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എസത്. ലീലോകൈവകി

'ഒരു പഠന യകാഴ്റ െ്റ സത�സഞ്ടക്കുയ്ാൾ �ക്ി
താവിസറെ താല്�്ത്തിയനക്ാൾ കുട്ിയുസട അഭി

രുചിക്കുറം മയനാഭാവത്തിനുമാണ്റ മുൻതൂക്റം നൽയക
ണ്ടത്റ.'' വളസ� പ്രധാനസപ്ട് ഈ ഓർമെസപ്ടത്തൽ 
കുട്ികൾക്കുറം �ക്ിതാക്ൾക്കുറം നൽകിേത്റ പ്രമുഖ 
വിദ്ാഭ്ാെ വിചക്ണനുറം ഗ്രന്ഥകാ�നുറം ULCCS 
സറെ വിദ്ാഭ്ാെ വിഭാഗറം യമധാവിയുറം െർയവ്വാപ�ി 
പ്ര്സ്ത ക�ിേർ ഗുരുവമാേ യ�ാ.്ി.പി.യെതുമാധവ
നാണ്റ. (അറിേസപ്ടന്ന ഫാറം യജണലിസ്റ്റ കൂടിോേ 
ഇയദ്ദഹറം സവ്റിനറി െർവ്വകലാ്ാലേിൽ സതാഴിൽ 
െറം�റംഭകത്വ വിഭാഗറം യമധാവിോയുറം യെവനമനു
ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്റ.)
പാലിേറം ഇന്്യുസട വിദ്ാഭ്ാെ െഹാേറം ലഭി
ക്കുന്ന, ഈ വർഷറം ലേെ്റ ട പാൊേ കുട്ികൾ
ക്്റ സതാഴിലവെ�ങ്ങസളയുറം, അതിനു തക് യകാ
ഴ്റ സുകൾ തി�സഞ്ടക്കുന്നതിസനയുറം കുറിച്ച്റ അറിവ 
പകർന്നു സകാടക്ാനാേി ആഗസ്റ്റ മൂന്നിന്റ ഇറെർ
സന്്റ മുയഖന െറംഘടിപ്ിച്ച 'സവർച്വൽ ക�ിേർ 
കഗ�ൻെ്റ ' ക്ാെിലാണ്റ അയദ്ദഹറം ഇതു പറ
ഞ്ത്റ.
ഇക്ാലത്ത്റ �ക്ിതാക്സളയുറം വിദ്ാർത്ികസളയുറം 
ഏസറ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്ര്്റ നമാണ്റ ലേെ്റ ടവിനു യ്ഷറം 
എന്തു പഠിക്ണസമന്നത്റ. എണ്മ് വിദ്ാഭ്ാെ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, യൂണിയവഴ്റ െി്ികൾ, കവവിദ്ധ്
മാർന്ന യകാഴ്റ സുകൾ: ഇവേിൽ നിന്ന്റ സതാഴിൽ 
ൊധ്തയുള്ള, എന്നാൽ യപാക്്ിനിണങ്ങുന്ന, യകാ
ഴ്റ സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്സേളപ്മല്ല.
''സതാഴിൽ ൊധ്തയുറം യകാഴ്റ െിസറെ സത�സഞ്
ടപ്ിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്റ. പഠന വിഷേറം 
ഏതാോലുറം സപാതുവിജ്ാനവറം ഭാഷാപ�ിജ്ാ
നവറം ഒരു മുതൽക്കൂട്ാണ്റ. അതിനാേി പത്വാേന 
ജറീവിതത്തിസറെ ഭാഗമാക്ണറം.'' അയദ്ദഹറം കൂട്ി
യച്ചർത്തു.
തുടർന്ന്റ, ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാെ�റംഗസത്ത നൂതന പ്രവ
ണതകസളക്കുറിച്ചുറം സതാഴിൽ മാനദണ്ഡങ്ങസളക്കുറി
ച്ചുറം, ലേെ്റ ട കഴിഞ്്റ യച�ാവന്ന വിവിധ യകാഴ്റ സുക

സളപ്്ിയുറം അയദ്ദഹറം വി്ദമാക്ി. അക്ഡൗണ്ടൻെി, 
ഐ.്ി.ഐ, യപാളിസടക്റ നിക്റ, പാ�ാസമ�ിക്ൽ 
യകാഴ്റ െ്റ, ഭാഷാ പഠനറം, ഫു�്റ ആന്�്റ നയൂട്റീഷൻ 
തുടങ്ങി ഒട്നവധി യമഖലകളിസല പഠന-സതാഴിൽ 
ൊധ്തകൾ െവിസ്ത�റം പ്രതിപാദിക്സപ്ട്ടു.
ഇക്ാലത്ത്റ സതാഴിൽദാേകർ സതാഴിൽ കനപു
ണ്ത്തിന്റ വളസ�േധികറം പ്രാധാന്റം നൽകുന്നു
ണ്ട്റ. ആേതിനാൽ സതാഴിൽ കനപുണ്ത്തിന്റ 
ഊന്നൽ സകാടക്കുന്ന യകാഴ്റ സുകൾക്്റ ഏസറ ൊധ്
തയുണ്ട്റ. കുട്ിയുസട അഭിരുചിക്നുെ�ിച്ച്റ ഇത്ത�റം 
യകാഴ്റ സുകൾ സത�സഞ്ടക്ാവന്നതാണ്റ. സകാല്ല
ത്ത്റ ചവറേിൽ സ്ഥിതി സചയ്യുന്ന ഇന്്ൻ ഇൻസ്റി
്യൂട്്റ ഓഫ്റ ഇൻഫ്ാ്രെക്റചർ ആന്�്റ കൺ്രെക്ൻ 
എന്ന സ്ഥാപനറം പത്തുറം പന്തണ്ടുറം വേസ്ാേ കു
ട്ികൾക്കു യവണ്ടി ഇത്ത�റം സതാഴിലധിഷ്ിത യകാ
ഴ്റ സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്റ. 
ലേെ്റ ട പാസ്ാേി യകായളജുകളിൽ സറഗുലർ പഠ
നത്തിന്റ പ്രയവ്നറം ലഭിക്ാത്ത വിദ്ാർത്ികൾ 
നി�ാ്സപ്യടണ്ടതില്ല. ഇന്ദി�ാഗാന്ി നാഷണൽ 
ഓപ്ൺ യൂണിയവഴ്റ െി്ിയുസട (IGNOU) വിദൂ
�പഠന യകാഴ്റ സുകളിൽ യചർന്ന്റ ബിരുദ-ബിരു
ദാനന്� പഠനറം പൂർത്തിോക്ാവന്നതാണ്റ. 
സറഗുലർ പഠനത്തിനു യ്ഷറം ലഭിക്കുന്ന െർട്ിഫി
ക്റ്കൾ യപാസല തസന്ന അറംഗറീകാ�മുള്ളവോണ്റ 
ഇയ്ാേിൽ നിന്ന്റ ലഭിക്കുന്ന െർട്ിഫിക്റ്കൾ. മാ

ഒരു മി�ച്ച 
മാർഗ്ഗദർശിക്ാപ്തം

�ുട്ി�ൾക്് പതൊഴിലേസരങ്ങൾ
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ത്മല്ല സറഗുലർ പഠനയത്താസടാപ്വറം ഇയ്ാേിസല 
യകാഴ്റ സുകൾ സചയ്ാവന്നതാണ്റ.
കുട്ികളറം ക്ാെിൽ പസകെടത്ത െന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തകരുറം യചാദിച്ച െറം്േങ്ങൾക്്റ യ�ാ. യെതു
മാധവൻ വി്ദമാേ മറപടി നൽകി. ലളിതമാേ 
ഭാഷയുറം ചിട്ോയുറം ഒഴുയക്ാസടയുമുള്ള അവത�ണ 
ക്ലിയുറം ക്ാെിന്റ മാറ്കൂട്ി. കുറഞ് െമേത്തി
നുള്ളിൽ ഏസറ വിജ്ാനറം പകർന്ന ഒരു സെഷൻ. 
ഒന്ന� മണിക്കൂർ കടന്നു യപാേതറിഞ്ില്ല.
കുട്ികൾക്കുറം �ക്ിതാക്ൾക്കുറം എത് ഉപകാ�പ്ര
ദമാേി ഇസതന്ന്റ അവർ പിന്നറീട്റ അേച്ച െയന്ദ്
ങ്ങളിൽ നിന്നുറം വ്ക്തമാണ്റ.
''ഏതു യകാഴ്റ െ്റ െ്വറീക�ിക്ണസമന്ന്റ എനിക്്റ ഒരു 
രൂപവമില്ലാേിരുന്നു. യെതുമാധവൻ ൊറിസറെ ക്ാ
സ്ിൽ പസകെടത്തതിനു യ്ഷറം ഒ�ല്റം വ്ക്തത വന്നി
ട്ടുണ്ട്റ. ആത്മവി്്വാെവറം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്റ. വളസ� 

സചറിേ െമേത്തിൽ ഒരുപാട കാ�്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
തന്നു. അയദ്ദഹത്തിനുറം പാലിേറം ഇന്്യ്ക്കുറം നന്ദി.'' - 
ക്ാെിൽ പസകെടത്ത ഒരു വിദ്ാർത്ി.
''സതാഴിൽ ൊധ്തകസളക്കുറിച്ചുള്ള വളസ� നല്ല ഒരു 
സെഷനാേിരുന്നു ഇത്റ. നാമിതു വസ� െറംഘടിപ്ി
ച്ചതിൽ ഏ്വറം മികച്ചത്റ എന്നു തസന്ന പറോറം. 
അയദ്ദഹറം തുടർന്നുറം നമ്മുസട കുട്ികൾക്്റ നിർയദ്ദ്
ങ്ങൾ നല്ാൻ നയമൊസടാപ്മുണ്ടാവറം എന്നു പ്രതറീക്ി
ക്കുന്നു.'' - പസകെടത്ത ഒരു യവാളറെിേറസട വാക്കുകൾ. 
നന്ദി, യെതുമാധവൻ െർ. പാലിേറം ഇന്്യുസട കുട്ി
കൾക്്റ യവണ്ടി വിലയേറിേ െമേറം പങ്കുവച്ചതിന്റ, 
അവരുസട ആവ്്ങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്്റ അറിവ പകർ
ന്നതിന്റ; ഇനിയുറം ഞങ്ങൾസക്ാപ്മുണ്ടാകുസമന്ന്റ 
ഉറപ്പു തന്നതിന്റ. യ�ാ. യെതുമാധവസന പാലിേറം 
ഇന്്യ്ക്റ പ�ിചേസപ്ടത്തിത്തന്ന യ�ാ. എൻ. 
അജേനുറം നന്ദി.

�ോന്െര്, വൃക്യ�ാഗങ്ങള് , തളര് വാതറം, പക്ാ
ഘാതറം തുടങ്ങിേവ മൂലറം ദറീര്ഘകാല പ�ിച�ണറം 
ആവ്്മുള്ള ഒയട്സറയപ്ര്  നമുക്കുചുറ്മുണ്ട്റ. ചികി
ത്സയുസട കനത്ത ൊ്ത്തികഭാ�റം അടിയച്ചല്പി
ക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കിടപ്ാടമുള്സപ്സട നഷ്ട
സപ്ട്വര് അനവധി. ജറീവിതത്തിസറെ പുററംയപാ
ക്കുകളിസല ഏകാന്തേില് അഭേറം യതടന്നവര് . 
ഇവരുസട വറീടകളിസല അടപ്പുകളില് തറീ പുകയുന്നി
സല്ലന്നറിോസത 'ആഹാ
�ത്തിനുയ്ഷറംമാത്റം 
കഴിക്ാനുള്ള മരുന്നു' 
നല് കുയ്ാള് നിസ്ഹാ
േതയോസട മ�വിച്ചി�ി
ക്കുന്നവര് ...
പാലിേറം ഇന്്യുസട 
ഗൃഹെന്ദര് ്ന പ�ി
പാടിേിലൂസട ഞങ്ങള്  
കണ്ട മുഖങ്ങളിലധികവറം യ�ാഗിയുസടയുറം കുടറംബ
ത്തിസറെയുറം 'വി്പ്ിസറെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ള
വ�ാേിരുന്നു. ഞങ്ങളസട ൊ്ത്തിക പ�ിമിതി
ക്കുള്ളില് നിന്നുസകാണ്ട്റ ഞങ്ങള്  'ഫു�്റ കി്്റ യപ്ര
ാഗ്രാ'മിനു രൂപറം നല്കി. 5 കിയലാഗ്രാറം അ�ി, 
പഞ്ചൊ�, യതേില, പലവ്ഞ്ജനങ്ങള്  ഉള് സപ്ടന്ന 
1000 രൂപയുസട ഒരു കി്്റ എല്ലാമാെവറം ഇത്ത�റം 
വറീടകളിസലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. അര് ഹ�ാേ ആവ

്്ക്ാര് അനവധിോസണകെിലുറം ൊ്ത്തിക 
പ�ിമിതി ഞങ്ങള്സക്ാരു പ്രതിെന്ി തസന്ന
ോണ്റ. പയക് ഉറവവ്ിേ ആ കണ്ണുകളിസല യ്
ഷിക്കുന്ന ആര് ദ്രത ഞങ്ങസള അെ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
െന്മനസുള്ളവര്  ഒരു മാെയത്തയക്ാ (1000 രൂപ) 
ആറ മാെയത്തയക്ാ (6000 രൂപ), ഒരു വര് ഷ
യത്തയക്ാ (12000 രൂപ) ഫു�്റകി്്റ യപ്രാഗ്രാമി
യലക്കുള്ള തുക നല്കി വി്പ്ിസറെ വിലാപത്തിനു 

ൊന്്വനയമകണസമന്ന്റ 
അഭ്ര്ത്ിക്കുന്നു. തുക 
പണമായോ, സചക്ാ 
യോ ,  ഡ്ാഫ്റായോ 
പാലിേറം ഇന്്യുസട 
യപ�ിസലടത്ത്റ ഞങ്ങ
ള് ക്േച്ചു ത�ിക. (െറം
ഭാവനകള് ക്്റ 80ജി 
പ്രകാ�റം ആദാേനികു

തിേില്  കിഴിവ്റ)
െറംഭാവനകള്  അേയ്ക്കുയ്ാള് 'ഫു�്റ കി്്റ യപ്രാഗ്രാ
മിന്റ' എന്നു കൂടി യ�ഖസപ്ടത്തുക.
വകിലോസതം: സചേര്മാന്, പാലിേറം ഇന്് ട്സ്റ്റ, 
ഐഷ സമയമൊറിേല് യഹാസ്പി്ല് ബില്�ിറംഗ്റ , 
മണക്ാട്റ പി.ഒ., തിരുവനന്പു�റം - 695009
ഇൻ ഫർകമഷൻ  കസറെർ : 9746745497  
info@palliumindia.org 

വിശപ്ികറെ വിോപത്തിക�ാരു
സാന്്വ�തം
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അനുഭേം 

കുഞ്ത് ബകി.ടകി

അമെയുസട വറീട്ിൽ ഒ�ാഴ്ച താമെിക്ാൻ യപാ
േതാേിരുന്നു ഞാൻ. �ാത്ി െറംൊ�ിച്ചി

�ിക്കുയ്ാൾ മൂന്നാലു വറീടപ്പുറസത്ത സുഖമില്ലാത്ത 
ഒരുമെയുസട കാ�്റം അമെ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ്റ മ�ി
ച്ചുയപാേി. 55 വേസ്സു കാണുറം. ഒരു മകൻ മാത്യമ 
ഉള്ളൂ. മകയനാടറം കുടറംബയത്താടറം ഒപ്റം ഒരു വാടക 
വറീട്ിൽ താമെിക്കുന്നു. മകൻ പച്ചക്റിക്ടേിസല 
സതാഴിലാളിോണ്റ. ഉമെയ്ക്റ യ�ാഗറം അധികമാണ്റ 
യപാലുറം. വളസ� വിഷമറം തസന്ന.
ഒന്ന്റ യപാേി കാണണസമന്ന്റ യതാന്നി. അമെ പറഞ് 
വിവ�റം സവച്ച്റ സതാട്ടത്ത വറീടകളിസല മു്ത്തു കൂസട 
നടന്ന്റ പിയ്ന്ന്റ കവകുയന്ന�റം ഞാൻ അവിസട 
എത്തി.
ഓടിട് ഒരു സചറിേ വറീട്റ. വൃത്തിയുള്ള മു്വറം പ�ി
െ�വറം. പുറസത്ത സബഞ്ചിൽ പ്രാേമാേ, കുലറീനത്വ
മുള്ള ഒരു സ്തറീ ഇ�ിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള യവഷറം. യവദന 
െഹിച്ച കരുവാളിപ്്റ മുഖത്ത്റ കാണാനുണ്ട്റ.
എസന്ന കണ്ടയപ്ാൾ അവർ സബഞ്ചിൽ നിന്ന്റ എഴു
യന്നറ്. 'എന്ാ ഉമൊ എസന്ന അറിയുയമാ?' ചി�ിച്ചു
സകാണ്ട്റ ഞാൻ ഇറേയത്തക്്റ കേറി.
'ആ�ാ യമായള, മനസ്ിലാേില്ലയല്ലാ. വാ.'' മുല്ലപ്പൂ 
യപാസല ചി�ിച്ച്റ ഉമെ എസറെ കക പിടിച്ചു.

ഒരു നിമിഷറം മുഖയത്താട മുഖറം യനാക്ി ഞങ്ങൾ 
ഇരുന്നു.
െ്വേറം പ�ിചേസപ്ടത്തുന്നതിനിടേിൽ മകസറെ 
ഭാ�് ഒക്സത്താരു കുഞ്ിയനയുറം സകാണ്ട്റ പുറത്തു
വന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്്റ തി�ിച്ചുയപാേി.
യ�ാഗവിവ�റം ഞാൻ ആ�ാഞ്ഞു. ഒരു മുഴോണ്റ 
സനഞ്ചിൽ വന്നത്റ. ഓപ്യറഷൻ സചയ്തു. കുറച്ചു കാലറം 
വിഷമറം ഒന്നുറം ഇല്ലാേിരുന്നു. ഇയപ്ാൾ വറീണ്ടുറം... കൃ
ത്മാേി യ�ാക്ടസറ കാണാൻ യപാകാൻ കഴിോ
റില്ല. ബസ്ിൽ യപാകാൻ പ്ില്ല. മകസറെ വരുമാനറം 
മാത്മാണുള്ളത്റ. വറീട്ടുവാടക, ചിലവ്റ, മറ് പലതുറം, 
ഇടക്ിസട ഉമെയുസട ചികിത്സയുറം. 'അവളറം സചറപ്
മയല്ല? അവൾക്കുറം ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണിയല്ല? എത്
ോസണന്നു സവച്ചാ എസറെ യമാൻ എസന്ന... അവൻ 
പാവമാ; പയക്, അവന്റ പ്യണ്ട?''
ചിലസതല്ലാറം എനിക്്റ ഊഹിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. അക
യത്തയ്ക്റ വിളിച്ച്റ ഉമെയുസട മുറിവ്റ യനാക്ി. പഴുപ്പുറം 
നറീരുറം ഉണ്ട്റ. നല്ല യവദനയുണ്ടാകുറം.... ൊധാ�ണ 
ബാഗിൽ കരുതാറള്ള കുറച്ച്റ പഞ്ിയുറം, യഗാസുറം, 
സമയട്ാ സജല്റം ഒസക്സക്ാണ്ട്റ ഞാൻ മുറിവ്റ വൃ
ത്തിോേി ഡ്സ്്റ സചയ്തു. ഗ്ഡൗെ്റ ഇല്ലാേിരുന്നു. 
സവററംകക സകാണ്ട്റ സചയ്യുന്നതുറം മുറിവിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്ന മണവറം എനിക്്റ വല്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നുയണ്ടാ 
എന്ന്റ ഉമെയ്ക്റ യതാന്നുന്നതാേി മനസ്ിലാക്ിേതു
സകാണ്ട്റ ഞാൻ തസന്ന പറഞ്ഞു.
'ഉമൊ എനിക്്റ ഒരു വിഷമവറം ഇല്ല. ഇത്റ ഞങ്ങൾ
ക്്റ ്റീലമുള്ളതാ.... പിസന്ന, ഇത്റ എസറെ ഉമെ തസന്ന
േയല്ല.'
നാസള വ�ാസമന്നു പറഞ്്റ ഞാൻ ഇറങ്ങി.
അടത്ത ദിവെറം ഞാൻ സചല്ന്നതുറം കാസത്തന്നവ
ണ്റം ഉമെ പുറത്തു തസന്ന ഇ�ിക്കുന്നുണ്ടാേിരുന്നു.
മുഖത്ത്റ നല്ല തിളക്റം. 'ഇന്നസല എനിക്്റ നല്ല സു
ഖമുണ്ടാേിരുന്നു യമായള, മനസ്ിനുറം ്�റീ�ത്തിനുറം. 
നന്നാേി ഉറങ്ങി, നല്ല െ്വപ്റ നവറം കണ്ടു.''

പിെ്ാകത ലപായ 
മ�ൾ

ചകിലകതല്ലോതം എനകിക്ത് ഊഹകിക്ോൻ 
�ഴകിഞ്ഞു. അ�കത്യ്കത് വകിളകിച്ചത്  

ഉമെയകട മു�കിവത് കനോക്കി. പഴുപ്തം 
നീരുതം ഉണ്ടത്. നല്ല കവൈനയണ്ടോകുതം....  

സോധോ�ണ ബോഗകിൽ �രുതോറുള്  
കു�ച്ചത് പഞ്കിയതം, കഗോസതം, കമകരേോ 
കജല്തം ഒകക്കക്ോണ്ടത് ഞോൻ മു�കിവത് 

വൃത്കിയോയകി ഡ്രസ്ത് കചയ്തു. 
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എന്്റ െ്വപ്റ നമാസണന്ന യചാദ്ത്തിന്റ അതു ഞാൻ 
പിസന്നപ്റോറം എന്നാേിരുന്നു മറപടി.
ഇന്ന്റ നല്ല സുഖമുണ്ട്റ; മരുന്ന്റ നാസള സവക്ാറം എന്നു 
പറഞ്്റ ഉമെ മുറിവ്റ ഡ്െ്റ സചയ്ാൻ െമെതിച്ചില്ല. 
എസന്ന പിടിച്ചിരുത്തി ഒരുപാട്റ കാ�്ങ്ങൾ ആയവ
്യത്താസട െറംൊ�ിച്ചു. യ�ാഗസത്തക്കുറിച്ച്റ മാത്റം 
ഞങ്ങൾ ഒന്നുറം െറംൊ�ിച്ചില്ല. 
ഞാൻ യപാകാൻ എഴുയന്ന്യപ്ാൾ എന്ിയനാ സകാ

തിക്കുന്നതു യപാസല �ണ്ട്റ കകകളറം എസറെ യനസ� 
നറീട്ി. ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ിരുന്നു. മൃദുവാേി എസന്ന 
സനയഞ്ചാട്റ യചർത്തണച്ചു. എസറെ പുറവറം തലയുറം 
തയലാടിസക്ാണ്ട്റ ഉമെ പറഞ്ഞു: '�ണ്ടു ദിവെയമ 
ആയുള്ളൂ യമായള നിസന്ന കണ്ടിട്്റ. പയക് കുയറ വർഷ
ങ്ങളാേി നറീ എസറെ കൂസടയുള്ളതുയപാസല. നറീ എസറെ 
യമാള്റ തസന്നോണ്റ. എനിക്്റ പിറക്ാസത യപാേ 
യമാൾ. ഇന്നസല എനിക്്റ ആ്്വാെറം കിട്ിേത്റ അതു
സകാണ്ടു തസന്നോണ്റ. യമാളിനി സപാേ്റ യക്ാ, യന�റം 
െന്്ോകാറാേി.'
പിടിവിട്്റ എസന്ന ോത്ോക്കുയ്ാൾ ഉമെ ക�യുന്നു
ണ്ടാേിരുന്നു. ഞാനുറം. വറീട്ിൽ കാ�്ങ്ങൾ പറഞ്
യപ്ാൾ അമെയുറം ക�ഞ്ഞുയപാേി.
പിയ്ന്ന്റ �ാവിസല ഉണ�ാൻ ഞാനല്റം കവകി
യപ്ാേി. അമെ വന്നാണുണർത്തിേത്റ.
'യമാസള ആ ഉമെ ഇന്നസല �ാത്ി മ�ിച്ചു യപാലുറം. 
അേൽക്ാ�ിോ പറഞ്ത്റ.'
എനിക്്റ തല കറങ്ങുന്നതു യപാസല.... ഉമെ കസണ്ട
ന്നു പറഞ് െ്വപ്റ നറം... പിറക്ാസത യപാേ യമാൾ... 
എകെിലുറം ഉമെ അല്റം ആ്്വാെറം അനുഭവിച്ചിട്ാണ്റ 
മ�ിച്ചത്റ എന്നത്റ മനസ്ിസലാരു കുളിരു യപാസല...
(കൂത്തുപറ്്റ െ്റ യനഹസ്പർ്റം പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ 
ക്ിനിക്ിസല യവാളറെിേറാണ്റ യലഖകൻ. വിദ്ാർ
ത്ികൾക്്റ പാലിയേ്റീവ്റ െയന്ദ്റം നൽകുയ്ാൾ 
യവാളറെിേർ ലിെി സ്റാൻലി പറഞ് അനുഭവ
യത്താട്റ കടപ്ാട്റ.).

ഞോൻ കപോ�ോൻ എഴുകന്നറ്റകപ്ോൾ എന്കി
കനോ ക�ോതകിക്കുന്നതു കപോകല �ണ്ടത് ദ�
�ളതം എകറെ കനക� നീ്കി. ആ �ണ്ണു�ൾ 

നകി�ഞ്കിരുന്നു. മൃദുവോയകി എകന്ന കന
ക്ോടത് കചർത്ണച്ചു. എകറെ പു�വുതം 

തലയതം തകലോടകികക്ോണ്ടത് ഉമെ പ�ഞ്ഞു: 
'�ണ്ടു ൈകിവസകമ ആയള്ളൂ കമോകള നകികന്ന 
�ണ്ടകി്ത്. പകഷേ കുക� വർഷങ്ങളോയകി നീ 
എകറെ കൂകടയള്തു കപോകല. നീ എകറെ 

കമോളത് തകന്നയോണത്. എനകിക്ത് പകി�ക്ോകത 
കപോയ കമോൾ. ഇന്നകല എനകിക്ത്  

ആശ്വോസതം �കി്കിയതത് അതുക�ോണ്ടു തകന്ന
യോണത്. കമോളകിനകി കപോയത് കക്ോ, കന�തം 

സന്ധ്യയോ�ോ�ോയകി.'
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ക�ോവി�്റ 19സറെ പശ്ാത്തലത്തിൽ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേറിന്റ കൂടതൽ പ്രെക്തി വന്നി�ിക്കുന്ന െമേ
മാണ്റ. 2020സല ആയഗാള ൊന്്വനപ�ിച�ണ ദി
നത്തിൽ നമുയക്വർക്കുറം സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്ാ
നുണ്ട്റ. ''പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ: എസറെ പ�ിച�ണറം, 
എസറെ യക്മറം'' (Palliative care: My Care, My 
Comfort) എന്നതാണ്റ ഈ വർഷസത്ത ദിനത്തി
സറെ െയന്ദ്റം. 
നിങ്ങൾ യ�ാക്ടയറാ നഴ്റ യൊ മ്്റ ആയ�ാഗ്പ്രവർ
ത്തകയ�ാ ആസണകെിൽ പാലിയേ്റീവ്റ സകേസറന്ാ
സണന്നു പഠിക്ാനുറം അതു പ്രാവർത്തികമാക്ാനുറം 
െഹപ്രവർത്തകർക്്റ മനസ്ിലാക്ിസക്ാടക്ാനുറം 
അനുയോജ്മാേ െമേമാണ്റ. ൊമൂഹ് പ്രവർത്ത
ക�ാസണകെിൽ, െർക്ാ�ിലുറം തയദ്ദ് െ്വേറംഭ�ണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലുറം പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിസറെ പ്രാധാ
ന്സത്തപ്്ി യബാധവത്റക്�ണറം നടത്തുക. ജാഗ്രത
യോസട, മുൻകരുതലുകൾ കകസവടിോസത. 
യ�ാഗികൾക്്റ ്ാ�റീ�ിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്മല്ല 
ൊമൂഹിക, ൊ്ത്തിക, മാനെിക, ആത്മറീേ ബു
ദ്ധിമുട്ടുകളമുസണ്ടന്നുറം അസതല്ലാറം മനസ്ിലാക്ി, കു
ടറംബാറംഗങ്ങസളയുറം പ�ിതുഃസ്ഥിതിയുറം പ�ിഗണി
ച്ച്റ, അനുതാപയത്താസട പ�ിച�ണറം നൽകുന്നതാണ്റ 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേസറന്നുമുള്ള െയന്ദ്റം പ്രച�ിപ്ി
ക്കുക. യകാവി�്റ ബാധിത�ാേ യ�ാഗികൾക്്റ ്്വാ

ആലഗാള പാേിലയറ്റീവപ് ക�യർ ദി�തം
ഒകലടാബർ 10 �പ്

െറംമുട്ടുറം വിഭ്ാന്ിയുറം മറ് പ്രോെങ്ങളറം മാറ്വാനുള്ള 
മരുന്നുകൾ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിലുണ്ട്റ. ഐയൊ
യലഷൻ വാർ�ിൽ ഒ്സപ്ടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്്റ 
കകത്താങ്ങു നൽകുവാനുള്ള അറിവ്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേർ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്റ.
യലാകായ�ാഗ് െറംഘടനയുസട യകാവിഡുമാേി 
ബന്സപ്ട് ഔയദ്ാഗിക അറിേിപ്പുകൾ വാേിച്ചു 
മനസ്ിലാക്കുക, പകെിടക. 
ആയഗാള പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ദിനസത്തക്കുറിച്ച്റ കൂ
ടതലറിോൻ: http://www.thewhpca.org/world
-hospice-and-palliative-care-day
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സാമൂഹി� 
പപതിബദ്ധതയുതം 
യുവാ്ളുതം

�രിശീലനം

ബോബു എബ്രഹോതം 

യക�ളാ യമാ�ൽ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിസറെ 
ഒരു െവിയ്ഷതോേി സപാതുയവ കണ

ക്ാക്സപ്ടന്നത്റ, അതിൽ െമൂഹത്തിസറെ പകൊളി
ത്തവറം ഇടസപടലുമുസണ്ടന്നതാണ്റ. അത്റ, യ�ാഗറം 
ബാധിച്ച വ്ക്തികളസടയുറം അവരുസട കുടറംബത്തി
സറെയുറം ജറീവിതോത്േിൽ ഊർജ്ജവറം തണലുറം 
പകർന്നു നൽകുന്നു. മാത്മല്ല, ജറീവിത വളർച്ചേിൽ 
െമൂഹത്തിൽ നിന്നുറം ആർജ്ജിസച്ചടത്ത നന്മയുറം 
അറിവറം നാറം മടക്ി നല്ണസമന്ന തി�ിച്ചറിവറം ഓർ
മെസപ്ടത്തലുമാണ്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ പ്രവർ
ത്തകർ നമുക്്റ മുന്നിൽ വ�ച്ചു കാട്ടുന്നത്റ.
ഭാവി തലമുറോേ യുവജനങ്ങസളയുറം വിദ്ാർത്ി 
െമൂഹസത്തയുറം രൂപസപ്ടത്തിസേടക്കുക എന്ന 
കടമ കൂടി ഇയപ്ാഴസത്ത പ്രവർത്തക�ാേ നമുക്കു
ണ്ട്റ. അതിസറെ ഭാഗമാേി പാലിേറം ഇന്് 2018ൽ 
യക�ള ഹേർ എ�യൂയക്ഷൻ �ിപ്ാർസമറെിന്റ 
ഒരു നിയവദനറം നല്കുകയുറം യബാധവത്റക്�ണ-പ�ി
്റീലന പ�ിപാടികൾ ഫലപ്രദമാേി നടത്തിസക്ാ
ണ്ടു യപാകുവാൻ ഏ്വമുചിതറം നാഷണൽ െർവറീെ്റ 
െ്റ കറീറം എന്ന പ്രസ്ഥാനമാസണന്നു തറീരുമാനിക്കു
കയുറം സചയ്തു. തുടർന്ന്റ, യക�ളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു 
വരുന്ന എല്ലാ െർവ്വകലാ്ാലകളിസലയുറം പ്രതിനി
ധികസള ഉൾസപ്ടത്തിസകാണ്ട്റ ഒരു യോഗറം യചർന്നു. 
അതിൽ യക�ള െർവ്വകലാ്ാലയുറം, അബ്ദുൾ കലാറം 
സടക്റ യനാളജിക്ൽ െർവ്വകലാ്ാലയുറം മുയന്നാ
ട്ടു വ�ികയുറം പാലിേറം ഇന്്യോസടാപ്റം യചർന്ന്റ 
വിവിധ �റീതികളിലുള്ള പ�ി്റീലന പ�ിപാടികൾ 
വിദ്ാർത്ികൾക്ാേി നടത്തുകയുറം സചയ്തു. യക�ളാ 
െർവകലാ്ാലയുസട എല്ലാ കലാലേങ്ങളിലുറം പാ
ലിയേ്റീവ്റ സകേർ ക്ബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനു 
യനതൃത്വറം നൽകിവരുന്ന ഏവസ�യുറം ഈ അവെ�

ത്തിൽ നന്ദിയോസട സ്മ
�ിക്കുന്നു. 
ൊൻെ്റ സപേിൻ, സ്റ്റു�
റെ്റെ്റ ഇനിയഷ്്റീവ്റ ഇൻ 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ 
എന്നിവരുസട െഹക�
ണയത്താസടോണ്റ ഈ 
പ�ിപാടി ആവിഷ്റ ക�ി
ച്ചി�ിക്കുന്നത്റ.
ഈ വർഷവറം യക�ള
െ ർ വ ക ല ാ ് ാ ല യു റം 
പാലിേറം ഇന്്യുറം െറം
യുക്തമാേി പ�ി്റീലന പ�ിപാടികൾ ആയലാചിച്ചി
രുന്നു, എകെിലുറം സകായറാണ യ�ാഗറം പടർന്നു പിടിച്ചു
സകാണ്ടി�ിക്കുന്ന െമേത്ത്റ യന�ിട്ടുള്ള പ�ി്റീലന 
പ�ിപാടികൾക്കുള്ള ൊധ്തകൾ കുറവാേതിനാൽ 
നൂതന മാർഗ്ഗത്തിലൂസട, എയക്ാ ഇന്്യുസട െഹാ
േയത്താസട ഒ�ാഴ്ച നറീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺകലൻ 
പ�ി്റീലന പ�ിപാടികൾ െറംഘടിപ്ിച്ചു. ജൂകല 
17ന്റ യക�ള െർവകലാ്ാലാ കവെ്റ ചാൻെലർ 
യ�ാ. വി.പി. മഹായദവൻ പിള്ള ഈ െറം�റംഭറം 
ഉദ്റഘാടനറം സചയ്തു.
ൊമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറസേ രൂപ
സപ്ടത്തിസേടക്കുക എന്ന ലക്്വമാേി നടത്തിവ
രുന്ന പ�ി്റീലനപ�ിപാടിേിൽ പസകെടത്ത ഒരു വി
ദ്ാർത്ിയുസട അനുഭവറം താസഴ യചർക്കുന്നു. െഹോ
ത്യുസട തുടർന്നുള്ള ലക്ങ്ങളിൽ വിദ്ാർത്ികളസട 
പ്രതിക�ണങ്ങൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾ
സപ്ടത്തുന്നതാണ്റ.
''ഈസോ�ാഴ്ച ജറീവിതത്തിസല ഏ്വറം നല്ല ദിവെ
ങ്ങയളാട്റ ഞാൻ യകാര്ത്ത്റ യചർക്കുറം. ഇതിനു യവണ്ടി 
അയഹാ�ാത്റം പ്രവർത്തിച്ചു സകാണ്ടി�ിക്കുന്ന ഓയ�ാ
രുത്തർക്കുറം ആദ്റം തസന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
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ലേെ്റ വൺ കാലസത്ത എൻ.എെ്റ.എെ്റ ഓർമെേിൽ 
നിന്നുറം ഒരു അനുഭവറം പങ്കുസവക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. ഓണക്ി്്റ വിത�ണവമാേി ബന്സപ്
ട്്റ ഞങ്ങൾ പത്തു കുടറംബങ്ങളിൽ യപാേി. പാലി
യേ്റീവ്റ സകേർ യ�ാഗികളാേിരുന്നു അധികവറം. 
എന്നാൽ എന്നുറം ഓർത്തി�ിക്കുന്നത്റ 25-27 വേസ്സു 
വരുന്ന ഒരു യചച്ചിസേ കണ്ടതാണ്റ. ഞങ്ങയളാസടാ
പ്റം ഒരു ആ് പ്രവർത്തകയുമുണ്ടാേിരുന്നു. അവ�ാ
ദ്റം വറീടിനകയത്തക്്റ കേറി. സപസട്ന്ന്റ തസന്ന പുറ
യത്തക്കു വന്നു പറഞ്ഞു, 'സപൺകുട്ികൾ മാത്റം കേ
റിോൽ മതി'. ഞങ്ങൾ സചന്ന്റ യനാക്കുയ്ാൾ അട
ക്ളേിൽ അമെയോസടാപ്റം ഭിന്നയ്ഷിക്ാ�ിോേ 
ആ യചച്ചി, കുളിക്ണറം എന്ന്റ പറഞ്്റ െ്വേറം വി
വസ്തോേ്റ ഇ�ിക്കുകോേിരുന്നു. ഞങ്ങസള കണ്ടി
ട്ടുറം ്�റീ�റം മറയ്കണസമസന്നാന്നുറം അവർക്ില്ലാേി
രുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അറിേില്ലാേിരുന്നു... എസറെ 
കകേിയലക്്റ കടന്നു പിടിച്ചു. മുഖയത്തക്്റ യനാക്ി 
ഒരുപാട്റ ചി�ിച്ചു. തികച്ചുറം നിഷ്റ കളകെമാേ ചി�ി. 
ഞങ്ങൾ കി്്റ കകേിയലക്്റ സകാടത്തു. വാങ്ങിേില്ല. 
പിന്നറീട്റ അമെസേ ഏല്ിച്ചു. ഞങ്ങൾ യചാദിക്കുന്നതി
സനാസക് അവ്ക്തസമകെിലുറം ഉത്ത�റം തന്നുസകാണ്ടി
രുന്നു. പയക് അയപ്ാഴുറം യനാട്റം എസറെ കകേിയല
ക്ാേിരുന്നു.
ഞാൻ യചാദിച്ചു, 'എന്ാ യനാക്കുയന്ന?' 
'വള!' 

യകട്പാസട അതൂ�ി കകേിലിട്ടു സകാടത്തു. എസന്ന 
സകട്ിപിടിച്ചു. അമെസേ കകനറീട്ി വള കാണിച്ചു. 
എസറെ ചുറ്റം നിന്നവരുറം അവ�വരുസട വള ഊ�ി 
നൽകി. ആ്ാ പ്രവർത്തക ഞങ്ങയളാട പറഞ്ഞു, 
ഇവസള ആദ്മാേിട്ാണ്റ ഇത്യുറം െയന്ാഷ
യത്താസട കാണുന്നസതന്ന്റ.
യകൾക്കുന്നവർക്്റ ഒരുപയക് നിസ്ാ�മാേി 
യതാന്നാറം. എന്നാൽ ആ മുഖസത്ത െയന്ാഷറം 
കണ്ടു നിന്ന ഞങ്ങൾക്്റ ഓയ�ാരുത്തർക്കുറം ജറീവിതറം 
ധന്മാേ ഒരു അനുഭൂതിോേിരുന്നു. മകസള തനി
ച്ചാക്ി വറീട്ടുയജാലിക്്റ യപാകുന്ന അമെയുസട ആവ
ലാതികളറം എസന്ന ഒരുപാട്റ അലട്ി. ഇതിൽ നി
സന്നാസക് എനിക്്റ മനസ്ിലാക്ാൻ ൊധിച്ചത്റ, 
എല്ലാവർക്കുറം യവണ്ടത്റ ഒന്നല്ല. പണത്തിനുറം െഡൗ
ക�്ങ്ങൾക്കുറം നൽകാൻ കഴിോത്തത്റ സവറസമാരു 
കുപ്ിവളയ്ക്റ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്്റ എന്ാണ്റ 
ആവ്്റം എന്ന്റ മനസ്ിലാക്കുകോണ്റ യവണ്ടസത
ന്ന്റ ഞാൻ തി�ിച്ചറിഞ്ഞു. നമുക്്റ ഓയ�ാരുത്തസ�യുറം 
യകൾക്ാൻ ൊധിക്ണറം. അവർക്്റ െയന്ാഷറം 
പകരുന്ന കാ�്ങ്ങൾ കസണ്ടത്തണറം. നിസ്ാ�മാേി 
കാണാസത അതിസല 'സചറിേ' വലിേ െയന്ാഷറം 
നൽകാൻ കഴിേണറം.'' - ആർദ്ര ത്ി, എൻ.എെ്റ.
എെ്റ യവാളറെിേർ, യൂണിയവഴ്റ െി്ി യകായളജ്റ തി
രുവനന്പു�റം.

സഹയാപത - 
ല�ാല്ാപഗാ�ി മത്സരതം

െഹോത് �ിജി്ൽ യഫായട്ാഗ്രാഫി മത്സ
�ത്തിൽ ജയൂറി സത�സഞ്ടത്ത ചിത്ങ്ങൾ 
െഹോത്യുസട കവറകളാേി പ്രെിദ്ധറീക�ി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. യപജ്റ 27ൽ അവ നാലുറം ഉൾസപ്
ടത്തിേിട്ടുണ്ട്റ. വിജേിസേ സത�സഞ്ടക്ാൻ 
ഞങ്ങൾക്്റ വാേനക്ാരുസട െഹാേറം ആവ
്്മുണ്ട്റ. 
നിങ്ങൾക്്റ ഇഷ്ടസപ്ട് ചിത്റം ഏതാസണ
ന്ന്റ ഞങ്ങസള എെ്റ.എറം.എെ്റ വഴി അറിേി
ക്കുക: 9746745501 എന്ന ന്റിയലക്ാണ്റ 
എെ്റഎറംഎെ്റ അേയക്ണ്ടത്റ. Cover എന്ന്റ 
കടപ്്റ സചയ്യ്ഷറം സ്ഥലമിട്്റ നിങ്ങള് സത�
സഞ്ടക്കുന്ന യഫായട്ായുസട ക്രമന്ര് കടപ്്റ 

സചയ്്റ യവണറം അേയ്കാന്. യവാട്ടുകള് ലഭി
യക്ണ്ട അവൊന തറീേതി: സെപ്റ്റംബര് 30, 
2020. വാേനക്ാരുസട യവാട്ടുറം കൂടി പ�ിഗണി
ച്ചാണ്റ അന്ിമ തറീരുമാനറം. ഒയക്ടാബര് പത്തിന്റ 
വിജേിസേ പ്രഖ്ാപിക്കുറം. 
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യകാവി�്റ 19 നിലനിൽക്കുന്ന ൊഹച�്
ത്തിൽ പാലിയേ്റീവ്റ യഹാറംസകേർ 

പ്രവർത്തനങ്ങളമാേി ബന്സപ്ട്്റ താസഴപ്റയുന്ന കാ
�്ങ്ങൾ കൃത്മാേി പാലിച്ചുസകാണ്ട്റ തുടർപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടപ്ിലായക്ണ്ടതാണ്റ.
I) നഴത് സകികറെ കനതൃത്വത്കിൽ കഹോതംക�യർ ടീതം വീ്കിൽ 
കചന്നത് പ�കിച�ണതം നൽക�ണ്ട ക�ോഗകി�ളകട �ോ�്യ
ത്കിൽ
1. തുടർപ�ിച�ണറം നൽയകണ്ട യ�ാഗികളസട ലിസ്റിൽ 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ നഴ്റ െിസറെ പ�ിച�ണറം നിർബ
ന്മായുറം ആവ്്മാേ യ�ാഗികളസട ലിസ്റ്റ പ്രയത്കറം 
തയ്ാറാക്ണറം.
2. ഇപ്രകാ�റം ലിസ്റ്റ തയ്ാറാക്കുയ്ാൾ യ�ാഗികളസട 
അവസ്ഥ കണക്ാക്ി ആഴ്ചേിൽ ഒ�ിക്ൽ കായണണ്ട 
യ�ാഗികൾ, �ണ്ടാഴ്ചേിൽ ഒ�ിക്ൽ കായണണ്ട 
യ�ാഗികൾ, മാെത്തിൽ ഒ�ിക്ൽ കായണണ്ട 
യ�ാഗികൾ എന്ന �റീതിേിൽ യവണറം തയ്ാറായക്
ണ്ടത്റ.
3. യഹാറംസകേർ നടത്തസപ്ടന്ന ദിവെങ്ങളിൽ 
�ാവിസല മുതൽ കവകുയന്ന�റം വസ�യുള്ള െമേറം ഉപ
യോഗസപ്ടത്തുന്ന �റീതിേിൽ ക്രമറീക�ിക്ണറം.
4. മൂത്റം യപാകുന്നതിനുള്ള ടയൂബ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
യ�ാഗികളസട കാ�്ത്തിൽ പഞ്ചാേത്ത്റ/മുൻെിപ്ാ
ലി്ി പ�ിധിേിലുള്ള മുഴുവൻ യ�ാഗികൾക്കുറം അട
പ്ിച്ചുള്ള �യണ്ടാ മൂയന്നാ ദിവെറം സകാണ്ട്റ ഒരുമിച്ച്റ 
ടയൂബ്റ മാറാവന്നതാണ്റ. ഇപ്രകാ�റം സചയ്യുന്നതുസകാ
ണ്ട്റ യഹാറംസകേർ യപാകാൻ പ്ാത്ത ൊഹച�്മു
ണ്ടാോൽ ഇത്ത�റം യ�ാഗികൾക്്റ ബുദ്ധിമുട്്റ ഉണ്ടാ
വാസത യനാക്ാൻ കഴിയുറം.
5. മുറിവകളസട പ�ിച�ണറം നൽയകണ്ട യ�ാഗികളസട 
കാ�്ത്തിൽ ഒരു മാെയത്തയ്ക്കുള്ള ഡ്െിറംഗ്റ സമ്റീ�ി
േൽെ്റ യ�ാഗികൾക്്റ വറീട്ിൽ നൽകണറം, കൂടാസത 
മുറിവകളസട പ�ിച�ണ വിവ�ങ്ങൾ കൃത്മാേി യ�ാ
ഗറീപ�ിചാ�കർക്്റ പഠിപ്ിച്ചു സകാടക്ണറം. മൂയന്നാ 
നായലാ ദിവെറം കൂടയ്ാസഴകെിലുറം യഫാൺവിളിച്ച്റ മു
റിവകൾക്്റ പ�ിച�ണറം ലഭിക്കുന്നുസണ്ടന്ന്റ ഉറപ്പുവരു
യത്തണ്ടതാണ്റ.

ല�ാവിഡപ് - 19:  
പാേിലയറ്റീവപ്  ക�യർ 
പപവർത്ത�ങ്ങൾ

നൊഷണൽ പെൽത്് മിഷൻ സർക്ുലർ

6. ഭക്ണറം കഴിക്ാൻ ടയൂബ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന യ�ാ
ഗികളസട കാ�്ത്തിൽ ഉടസന ടയൂബ്റ മായ്ണ്ടതുണ്ട്റ 
എകെിൽ ഏ്വറം അടത്ത ദിവെറം തസന്ന മാ്ിസക്ാ
ടക്കുക.
7. സകായളാസ്റമി യ�ാഗികളസട കാ�്ത്തിൽ പ�മാവധി 
സകാള്രെമി ബാഗുകൾ ലഭ്മാക്കുക.
II) നഴത് സസത് കഹോതം ക�യർ അത്യോവശ്യമല്ലോത് 
ക�ോഗകിയകട പ�കിച�ണതം സതംബന്ധകിച്ചത്
1. തുടർച്ചോേി യഹാറം സകേർ യപാകാൻ പ്ാത്ത 
ൊഹച�്റം ഉണ്ടാോൽ എല്ലാ യ�ാഗികൾക്കുറം ആവ
്്മാേ പ�ിച�ണറം ലഭ്മാകുന്നുണ്ട്റ എന്ന്റ ഉറപ്പു
വരുയത്തണ്ടതുണ്ട്റ. ആേതിനാൽ എല്ലാ യ�ാഗിക
യളയുറം ആഴ്ചേിൽ ഒരു തവണസേകെിലുറം യഫാൺ 
വഴി ബന്സപ്ട്്റ യ�ാഗ വിവ�ങ്ങൾ യചാദിച്ചറിയു
കയുറം പ�ിച�ണ നിർയദ്ദ്റം നൽകുകയുറം സചയയ്ണ്ട
താണ്റ. ഇപ്രകാ�റം യഫാൺ വിളിക്കുന്ന വിവ�ങ്ങൾ, 
യ�ാഗിയുസട അവസ്ഥ, നൽകിേ നിർയദ്ദ്ങ്ങൾ തുട
ങ്ങിേവ പ്രയത്കറം ഒരു റിയപ്ാർട്്റ ബുക്ിൽ എഴുതി 
സൂക്ിക്ണറം.
III) മരുന്നത് �ഴകിക്കുന്ന ക�ോഗകിയകട �ോ�്യത്കിൽ
1. തുടർച്ചോേി മരുന്ന്റ കഴിക്കുന്ന യ�ാഗികൾക്്റ പ�
മാവധി ആറ്റ ആഴ്ചയത്തയ്ക്റ ഉള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുക. 
യമാർഫിൻ കഴിക്കുന്ന യ�ാഗികളസട കാ�്ത്തിൽ പ്ര
യത്ക ലിസ്റ്റ തയ്ാറാക്കുകയുറം ആവ്്ാനുെ�ണറം 
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യമാർഫിൻ ലഭ്മാകുന്നുണ്ട്റ എന്ന്റ ഉറപ്പുവരുത്തുകയുറം 
യവണറം.
2. വൃക്, ഹൃദേ മാ് ്സ്തക്രിേയ്ക്റ വിയധേ�ാേ യ�ാ
ഗികളസട കാ�്ത്തിൽ പ്രയത്ക ലിസ്റ്റ തയ്ാറാക്കു
കയുറം മരുന്നിസറെ ലഭ്ത ഉണ്ട്റ എന്ന്റ ഉറപ്പുവരുത്തു
കയുറം യവണറം. ഇത്ത�റം യ�ാഗികളസട ലിസ്റ്റ യബ്ാക്്റ 
തലത്തിൽ തയ്ാറാക്കുകയുറം ജില്ല/യബ്ാക്്റ/പഞ്ചാേ
ത്ത്റ ജനപ്രതിനിധികളസട ശ്രദ്ധേിൽസപ്ടത്തുകയുറം 
പ�മാവധി മരുന്നുകൾ പ്രയത്ക ശ്രദ്ധേിൽ ഉൾസപ്
ടത്തി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന്റ യവണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സെക്ൻ�റിതല യനഴ്റ സുമാർ സചയയ്ണ്ടതാണ്റ.
IV) സഖൈോയ ഉപ��ണങ്ങൾ നൽക�ണ്ട ക�ോഗകി�ളകട 
�ോ�്യത്കിൽ
1. സുഖദാേ ഉപക�ണങ്ങൾ നൽയകണ്ട യ�ാഗിക
ളസട കാ�്ത്തിൽ അവർക്്റ ഉപക�ണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്റ എന്ന്റ ഉറപ്പുവരുയത്തണ്ടതാണ്റ. ഉപക�ണങ്ങളസട 
ലഭ്ത അനുെ�ിച്ച്റ െബ്റ സെറെർ തലത്തിൽ ഇവ 
ലഭ്മായക്ണ്ടതാണ്റ. യ�ാഗികൾക്്റ അത്ാവ്്റം 
വന്നാൽ ആശുപത്ിേിൽ വന്ന്റ എടക്കുന്നതിനു പക�റം 
െബ്റ സെറെറിൽ നിന്നു ലഭ്മാക്ാൻ ൊധിക്കുറം.
V) ഫകിസകികയോകത�ോപ്കി പ�കിച�ണതം നൽക�ണ്ട ക�ോഗകി
�ളകട �ോ�്യത്കിൽ 
1. ഫിെിയോസതറാപ്ി പ�ിച�ണറം നൽയകണ്ട 
യ�ാഗിയുസട പ്രയത്ക ലിസ്റ്റ തയ്ാറായക്ണ്ടതാണ്റ. 
ഫിെിയോസതറാപ്ി പ�ിച�ണറം നൽയകണ്ട യ�ാഗി
കളസട പ�ിച�ണ �റീതി പ�ിചാ�കർക്്റ സചയ്ാൻ 
കഴിയുന്ന �റീതിേിൽ നിർയദ്ദ്ങ്ങൾ നൽയകണ്ടതാണ്റ.
2. തുടർച്ചോേി യഹാറം സകേർയപാവാൻ പ്ാത്ത 
ൊഹച�്റം ഉണ്ടാോൽ യഫാൺ വഴിയോ വറീ�ിയോ 
യകാൾ വഴിയോ പ�ിച�ണറം നൽകുന്നതിനുയവണ്ട 
െറംവിധാനങ്ങൾ െജ്ജറീക�ിക്ണറം.
VI) കഹോതം ക�യർ കപോകുക്ോൾ പോലകികക്ണ്ട നകിർ
കദേശങ്ങൾ
യഹാറംസകേർ പ�ിച�ണറം നിർബന്മായുറം ആവ
്്മുള്ള യ�ാഗികൾക്്റ സകേർ നൽകുന്ന �റീതിേിൽ 
യവണറം യഹാറംസകേർ യപ്രാഗ്രാമുകൾ ക്രമറീക�ിക്ാന്. 
ഇങ്ങസന യഹാറം സകേർ നൽകുയ്ാൾ താസഴപറയുന്ന 
നിർയദ്ദ്ങ്ങൾ കൃത്മായുറം പാലിയക്ണ്ടതാണ്റ. 
1. യഹാറംസകേർ യപാകുന്നതിനുമുൻപാേി അയന്ന
ദിവെറം യഹാറംസകേർ നൽയകണ്ട യ�ാഗികളസട 
വറീട്ിൽ യഫാൺ വിളിച്ച്റ താസഴപ്റയുന്ന കാ�്ങ്ങൾ 
അയന്വഷിച്ച്റ അറിഞ്തിനുയ്ഷറം മാത്യമ യപാകാവൂ.
2. യഹാറംസകേർ നൽയകണ്ട വറീട്ിൽ ക്വാറകറെനിൽ 
കഴിയുന്ന ആസ�കെിലുറം ഉയണ്ടാ എന്നുറം, ഉസണ്ടകെിൽ 
ഇവർ െർക്ാർ നിർയദ്ദ്ങ്ങൾ കൃത്മായുറം പാലി
ച്ചാണ്റ ക്വാറകറെനിൽ കഴിയുന്നസതന്നുറം ഉറപ്പുവരു
ത്തണറം.
3. യ�ാഗിയുസട വറീട്ിസല ആർസക്കെിലുറം പനി, ചുമ, 
തുമെൽ തുടങ്ങി യകാവി�്റ അനുബന് യ�ാഗലക്
ണങ്ങൾ ഉയണ്ടാ എന്ന്റ തി�ക്ണറം. കൂടാസത വറീട്ിൽ 
ആർസക്കെിലുറം ട്ാവൽ ഹിസ്ററി ഉയണ്ടാ എന്നുറം 

അറിേണറം.
ഇത്ത�റം വറീടകളിൽ യപാകുയ്ാൾ സമ�ിക്ൽ ഓഫറീ
െറമാേി ചർച്ച സചയ്്റ ആവ്്മാേ മുൻകരുതലുകൾ 
എടത്തു മാത്യമ യഹാറം സകേർ യപാകാവൂ.
4. എല്ലാവരുറം നിർബന്മായുറം N 95 മാെ്റ ക്റ / ത്റീ
-സലേർ മാെ്റ ക്റ / സഫേ്റ െ്റ ഷറീൽ�്റ എന്നിവ ഉപ
യോഗിയക്ണ്ടതാണ്റ.
5. യ�ാഗികളസട വറീട്ിൽ സചല്യ്ാൾ വറീട്ിൽ പ്രയവ
്ിപ്ിക്കുന്നതിനു മുൻപുറം പ�ിച�ണത്തിനു യ്ഷവറം 
കകകാലുകൾ യൊപ്്റ ഉപയോഗിച്ച്റ കഴുകുകയോ ൊ
നിക്െർ ഉപയോഗിക്കുകയോ സചയയ്ണ്ടതാണ്റ.
6. യ�ാഗികളസട വറീട്ിയലയ്ക്റ യഫാൺ സചയ്യുന്ന െന്ദർഭ
ത്തിൽ ഇതിന്റ ആവ്്മാേ സവള്ളറം വറീടിനു പുറത്ത്റ 
ക്രമറീക�ിക്ണറം എന്ന്റ ആവ്്സപ്യടണ്ടതാണ്റ. 
7. യൊപ്്റ, ൊനിക്െർ എന്നിവ പാലിയേ്റീവ്റ ടറീ
മറംഗങ്ങൾ കകേിൽ കരുയതണ്ടതാണ്റ.
8. വറീട്ിനുള്ളിൽ യ�ാഗിസേ പ�ിച�ിക്കുന്ന െമേ
ത്ത്റ യ�ാഗിയുസട വറീട്ിൽനിന്നുറം ഒ�ാൾ മാത്യമ ആ 
മുറിേിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടള്ളൂ എന്ന്റ നിർയദ്ദ്ിക്ണറം.
9. യഹാറംസകേർ യപാകുന്നതിനു മുൻപാേി യ�ാഗിയുസട 
വറീട്ിൽ വിളിക്കുയ്ാൾ, യഹാറംസകേർ ടറീറം സചല്ന്ന 
െന്ദർഭത്തിലുറം നിർബന്മായുറം യ�ാഗിയുറം പ�ിചാ
�കരുറം മാെ്റ ക്റ ഉപയോഗിയക്ണ്ടതാണ്റ എന്ന്റ നിർ
യദ്ദ്ിക്ണറം.
10. പ�ിച�ണറം നൽകുന്നതിന്റ ആവ്്മാേ െമേറം 
മാത്യമ യ�ാഗിയുസട വറീട്ിൽ ചിലവഴിക്ാവൂ.
11. യഹാറംസകേറിൽ �ണ്ടു യപർ മാത്റം പസകെടക്കുക.
12. യ�ാഗിയുസട വറീട്ിൽ സചല്യ്ാൾ യ�ാഗിയുറം വറീട്ടു
കാരുറം ഉപയോഗിക്കുന്ന യഫാൺ ഉൾസപ്സടയുള്ള ൊ
ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്രുത്റ.
13. യഹാറംസകേർ യപാകുയ്ാൾ കടകളിൽ കേറി 
ഭക്ണറം കഴിക്കുന്നതിനു പക�റം മയ്സതകെിലുറം ക്ര
മറീക�ണങ്ങൾ അനുയോജ്മാേ �റീതിേിൽ സചയ്യുക.
14. യഹാറംസകേർ യപാകുയ്ാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
മാെ്റ ക്റ, ഗ്ഡൗെ്റ, മുതലാേവ തി�ിച്ച്റ യഹാസ്പി്ലിൽ 
സകാണ്ടുവന്ന്റ സു�ക്ിതമാേി ന്ിപ്ിച്ചു കളയുക.
15. പനി, ചുമ, സതാണ്ടയവദന തുടങ്ങി യകാവി�്റ 
അനുബന് യ�ാഗലക്ണങ്ങൾ െ്വേറം യതാന്നിോൽ 
യഹാറംസകേർ യപാവാൻ പാടില്ല. അയപ്ാൾ തസന്ന 
ആയ�ാഗ്പ്രവർത്തകരുമാേി ബന്സപ്ട്്റ ആവ
്്മാേ പ�ിയ്ാധനയുറം പ�ിച�ണവറം െ്വറീക�ിയക്
ണ്ടതാണ്റ. ടറീമറംഗങ്ങൾ അനാവ്്മാേ ഒത്തുയച�ലു
കളറം, െന്ദർ്നങ്ങളറം ഒഴിവായക്ണ്ടതാണ്റ.
VII) അറുപതത് വയസകിനു മു�ളകിൽ പ്രോയമുള്വരു
കടയതം �കിടപ്ക�ോഗകി�ളകടയതം �ോ�്യത്കിൽ ശ്രദ്കികക്
ണ്ട�ോ�്യങ്ങൾ
യകാവി�്റ - 19 അപകടക�മാേ �റീതിേിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്നതിനാൽ വളസ�യേസറ ശ്രദ്ധ സകാടയക്ണ്ട വിഭാ
ഗമാണ്റ അറപത്റ വേെിനു മുകളിൽ പ്രാേമാേവരുറം 
ദറീർഘകാലയ�ാഗികളറം കിടപ്പുയ�ാഗികളറം. ആേതി
നാൽതസന്ന താസഴപ്റയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർബ
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ന്മായുറം സചയയ്ണ്ടതാണ്റ.
1. കമെയൂണി്ി നഴ്റ സുമാർ അവ�വരുസട പ്രയദ്
സത്ത പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ പ�ി്റീലനറം നൽകിേി
ട്ടുള്ള െന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുസട വിവ�ങ്ങൾ യ്ഖ�ി
ച്ച്റ വാർ�്റ തലത്തിൽ ലിസ്റ്റ തയ്ാറായക്ണ്ടതാണ്റ. 
2. ഇങ്ങസന തയ്ാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ അതത്റ ആ്ാവർ
ക്ർമാർക്്റ നൽകി െന്നദ്ധ പ്രവർത്തകസ� ആ്ാവർ
ക്റമാേി ബന്സപ്യടണ്ടതാണ്റ.
3. ഓയ�ാ വാർ�ിലുറം 60 വേസ്ിന്റ മുകളിൽ പ്രാേമാ
േവരുസടയുറം കിടപ്പുയ�ാഗികളസടയുറം ലഭ്മാേിട്ടുള്ള വി
വ�ങ്ങൾ അനുെ�ിച്ച്റ ഇവരുസട സു�ക്യുറം പ�ിച�
ണവറം ഉറപ്പുവരുയത്തണ്ടതാണ്റ.
4. യഹാറംസകേർ ഇല്ലാത്ത ദിവെങ്ങളിൽ നഴ്റ സുമാർ 
ആ്ാവർക്ർമാസ�യുറം പ�ി്റീലനറം നൽകിേിട്ടുള്ള 

െന്നദ്ധ പ്രവർത്തകസ�യുറം യഫാണിൽ ബന്സപ്ട്്റ 
യമൽപ്റഞ് ഗ്രൂപ്ിസറെ വിവ�ങ്ങൾ യചാദിച്ചറിയുകയുറം 
റിയപ്ാർട്ടുകൾ സമ�ിക്ൽ ഓഫറീെർ വഴി ജില്ലാതല
ത്തിൽ റിയപ്ാർട്്റ നൽകുകയുറം യവണറം.
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ നഴ്റ െ്റ ഉൾസപ്സടയുള്ള 
യഹാറംസകേർ അറംഗങ്ങൾക്്റ ത്റീ-സലേർ മാെ്റ ക്റ, സഫ
േ്റ െ്റഷറീൽ�്റ, ഗ്ഡൗെ്റ എന്നിവയുസട ലഭ്ത അതത്റ 
സമ�ിക്ൽ ഓഫറീെർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണറം.
യ�ാ. �ത്തൻ യു. യകൽക്ർ ഐ.എ.എെ്റ., യസ്റ്്റ 
മിഷൻ �േറക്ടർ 
(െർക്കുലർ നറം:എൻ.എച്ച്റ.എറം./2865/JC(SD)/ 
2020/SPMSU, തിരുവനന്പു�റം, 27.07.2020. 
ഇസമേിൽ: smdnrhm@gmail.com സവബ്റകെ്്റ: 
www.arogyakeralam.gov.in).



sk]v‰w_¿ 2020  klbm{X 19

ജൂൺ മാെത്തിൽ പ്രെിദ്ധറീക�ിച്ച 'െഹോത്' 
പുതിേ കവറിൽ കിട്ി. െയന്ാഷറം. സകായറാണ
ക്ാലറം മനുഷ്�ാ്ിസേ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒ�നുഭവ
മാണയല്ലാ. പലതുറം പഠിക്ാൻ മനുഷ്ന്റ അവെ�റം 
നൽകുന്നതു കൂടിോണത്റ. താ�തയമ്ന സമച്ചസപ്ട് 
യക�ളത്തിസല ആയ�ാഗ് െറംവിധാനങ്ങളറം നയവാ
ത്ാന കാലഘട്റം പകർന്നു നൽകിേ കരുത്തുറം നല്ല 
ഒരു െറംസ്ഥാന ഭ�ണകൂടവറം അർപ്ിതമനെ്റ ക്�ാേ 
ആയ�ാഗ്�റംഗസത്ത യെവകരുറം യപാലറീെ്റ െറംവിധാ
നവറം െന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുറം ഒസക് യകാവി�ിസന 
യന�ിടന്നതിൽ നല്ല സ്ഥാനമാണു വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്റ. 
ഇസതഴുതുയ്ാഴുറം യലാകത്താസകയുറം ഇന്്േിലുറം 
എന്ിന്റ യക�ളത്തിൽയപ്ാലുറം യകാവി�്റ വർദ്ധിച്ചുവ
�ികോണ്റ. കൂട്ാേ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂസടയുറം ്ാസ്ത
ത്തിസറെ െഹാേയത്താസടയുറം ഈ പ്രതിെന്ി നാറം 
യന�ിടക തസന്ന സചയ്യുറം.

ല�ാവിഡുതം
സാന്്വ�പരിചരണവുതം 

�ത്്   

ൊന്്വന പ�ിച�ണത്തിസറെ ആവ്്കത ഈ കാ
ലഘട്ത്തിൽ വളസ� കൂടിേി�ിക്കുന്നു എന്നതാണു 
നാറം കായണണ്ട വസ്തുത. യെവന�റംഗത്ത്റ ത്ാഗ 
മയനാഭാവയത്താസട പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്റ സുമാരുസട 
മാനെിക െറംഘർഷങ്ങൾ വാേനക്ാർക്്റ പകർ
ന്നു നല്കുവാൻ യ�ാ.എറം.ആർ.�ാജയഗാപാലിസറെ 'തട
കെൽ' എന്ന �ചനയ്ക്റ കഴിയുന്നുണ്ട്റ. െിന്ധുവിസറെ ഭർ
ത്താവറം അമെയുറം ഒസക് കു്സപ്ടത്തുന്നുസണ്ടകെിലുറം 
തന്നിൽ അർപ്ിതമാേ കർത്തവ്ത്തിന്റ പ്രാധാന്റം 
സകാടക്കുന്ന 'െിന്ധു' നമ്മുസടസേല്ലാറം മനസ്ിൽ ജ്വ
ലിക്കുന്ന മാതൃകോേി, മാോസത നില്ക്കുന്ന ഒരു കഥാ
പാത്റം തസന്ന!
മറ് �ചനകളറം നിലവാ�റം പുലർത്തുന്നവ തസന്ന എന്ന
റിേിക്ാൻ െയന്ാഷമുണ്ട്റ. െഹോത്യ്ക്റ എല്ലാവിധ 
ആ്റംെകളറം.

മുഹമെ �വീന്ദ്രനോഥത്

ഓൺലേൻ കപയിറെിതംഗപ് 
പപദർശ�തം

പോലിയേ്റീവ്റ സകേറിലുള്ള കുടറംബങ്ങളിസല കുട്ികൾക്്റ വി
ദ്ാഭ്ാെ െഹാേത്തിനുള്ള ധനെമാഹ�ണത്തിനാേി എല്ലാ 
വർഷവറം നടത്തുന്നതു യപാസല ഇത്തവണയുറം പാലിേറം ഇന്്
യുസട യവാളറെിേർമാരുറം അഭയുദേകാറംക്ികളറം യചർന്ന്റ സപേി
റെിറംഗ്റ പ്രദർ്നവറം വില്നയുറം െറംഘടിപ്ിക്കുന്നു. യകാവി�്റ കാ
ലമാേതു സകാണ്ട്റ ൊധാ�ണ യപാസലേല്ല, �ിജി്ൽ മാധ്മത്തി
ലൂസടോണ്റ നടത്തുന്നത്റ. യലാക പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ദിനയത്താ
ടനുബന്ിച്ച്റ ഒയക്ടാബർ 10നാണ്റ ''ഇ-മഞ്ഞുതുള്ളി'' എന്നു യപ�ിട്ി
�ിക്കുന്ന ഈ പ�ിപാടി നടത്താൻ തറീരുമാനിച്ചി�ിക്കുന്നത്റ.
ചകിത്രങ്ങൾ നൽ�ോനുള് അവസോന തീയതകി: കസപത്റ്റതംബർ 20.  
വകിവ�ങ്ങൾക്ോയകി ബന്ധകപ്ട�: 9495124409, 6282311706, 
racheljasper87@gmail.com. 
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എൻ. യ. ഇമെോനുവൽ

ബഥനി െന്ാെിനി െമൂഹറം ബയത്ത�ി സപ്രാ
വിൻെിസറെ മുൻ മദർ സപ്രാവിൻഷ്ൽ റവറ 

റെ്റ െിസ്റർ യ�ാക്ടർ െ്റ യകാളാസ്റിക് (89) നി�്ാ
തോേി.
വേനാട്ിൽ ആദ്മാേി സപേിൻ ആൻ�്റ പാലി
യേ്റീവ്റ സകേർ ആ�റംഭിച്ച്റ ആയ�ാഗ്യമഖലയ്ക്റ 
തനതാേ െറംഭാവനകൾ നൽകി. യഹാളണ്ടിസല 
യറാമൻ കാത്തലിക്റ യൂണിയവഴ്റ െി്ിേിൽ സമ�ി
െിനിൽ യ�ാക്ടയററ്റം ബിരുദാനന്� ബിരുദവറം 
(എറം.�ി) ക�സ്ഥമാക്ി. തുടർന്ന്റ യകാഴിയക്ാട്റ സമ
�ിക്ൽ യകായളജിസല സപേിൻ ആറെ്റ പാലിയേ്ിവ്റ 
വിഭാഗറം, പുഷ്പഗി�ി സമ�ിക്ൽ യകായളജ്റ എന്നിവി
ടങ്ങളിൽ യെവനറം. യക�ളത്തിസല വിവിധ ഗ്രാമപ്ര
യദ്ങ്ങളിൽ ക്ിനിക്കുകള് സ്ഥാപിച്ച്റ ആയ�ാഗ് യമ
ഖലേിൽ വലിേ മുയന്ന്റം നടത്തി. വിയദ് �ാജ്
ങ്ങളിലുറം ഇന്്േിലുമാേി ധാ�ാളറം അന്ർയദ്റീേ, 
യദ്റീേ സെമിനാറകളിൽ പസകെടത്തു. യക�ളത്തി
നകത്തുറം പുറത്തുറം വിവിധ സ്തറീ െറംഘടനകൾ

ക്്റ യനതൃത്വറം നൽകി. 
പ്രയത്കിച്ച്റ, മലബാർ 
പ്രയദ്ത്ത്റ അയന്വഷി, 
നറീതിയവദി, െഖി തുട
ങ്ങിേ െറംഘടനകളിൽ 
െജറീവൊന്നിധ്മാേി
രുന്നു. െന്ാെ െമൂഹ
ത്തിൽ ജനറൽ-സപ്രാ
വിൻഷ്ൽ തലങ്ങളിൽ 
കഡൗൺെിലറായുറം യെ
വനമനുഷ്ിച്ചു.
കുറച്ചു കാലങ്ങളാേി വാർ
ദ്ധക്െഹജമാേ യ�ാഗങ്ങൾ കാ�ണറം മൂലകൊവ്റ 
യകാൺസവറെിസല വിശ്രമ യകന്ദ്രത്തിലാേിരുന്നു. 
ഓഗസ്റ്റ 10നാേിരുന്നു അന്്റം.
സപരു്ാവൂർ ഫാദർ ഗറീവർഗറീെ്റ യതാമ്പ്രയുയടയുറം 
മറിേത്തിസറെയുറം നാലാമസത്ത മകളാേി ജനിച്ചു. 
െയഹാദ�ങ്ങൾ: മത്താേി വർഗ്ഗറീെ്റ, ആറെണി 
വർഗറീെ്റ, യഗ്രെി പറീ്ർ.

�ൊലിയം ഇന്ത്യയുപെ പ�ണൊമം

െവ: സിസ്റ്റർ ലഡാക്ടർ 
സപ് ല�ാളാസ്റ്റി് 

അന്ാരാഷപട ല�ാൺ�െൻസപ് മാറ്ിവച്ചു
2021 സഫബ്രുവ�ിേിൽ പാ്്റ നേിൽ നടക്ാനി
രുന്ന ഇന്്ൻ അയൊെിയേഷൻ ഓഫ്റ പാലി
യേ്റീവ്റ സകേറിസറെ (ഐ.എ.പി.െി) 28-ാമത്റ 
അന്ാ�ാഷ്ട്ര യകാൺഫറൻൊേ ഐ.എ.പി.
യകാൺ മാ്ി വച്ചു. 2021 ഒയക്ടാബറിൽ നടത്താ
നാണ്റ തറീരുമാനസമന്നുറം പുതിേ തറീേതി പിന്നറീട്റ 
അറിേിക്കുസമന്നുറം ഐ.എ.പി.െി അറിേിച്ചു. 
യകാവി�്റ 19 കാ�ണമുള്ള മുൻകരുതലുകളറം ോ

ത്ാനിേന്തണങ്ങളറം കണക്ിസലടത്താണ്റ ഈ 
മാ്റം. കൂടതൽ വിവ�ങ്ങൾക്ാേി സവബ്റകെ്്റ 
െന്ദർ്ിക്കുക: https://www.palliativecare.in 
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�ുെഞ്ഞ കചേവിൽ 
ഒരുപാടു ലപർ്പ് 
ആശ്വാസതം
മുൻപ്റ പറഞ്ിട്ടുള്ള കാ�്മാസണകെിലുറം പ്രാധാന്റം 

കണക്ിസലടത്ത്റ ഓർമെിപ്ിക്കുവാൻ ഇക്ാ�്റം 
വറീണ്ടുറം ഈ പറംക്തിേിൽ അവത�ിപ്ിക്കുകോണ്റ.
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ യ�ാക്ടർമാരുറം നഴ്റ സുമാരുറം 
ൊധാ�ണ യവദന ചികിത്സയ്ക്റ ഏ്വറം കൂടതൽ 
ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകസള യലാകായ�ാഗ് 
െറംഘടന മൂന്നു പടിയുള്ള (അനൽജെിക്റ ലാ�ർ) 
ചട്ക്കൂടിൽ ഒതുക്ിേി�ിക്കുന്നു.
പാ�സെ്യമാളറം ബ്രൂഫൻ യപാസലയുള്ള എൻ.എ
െ്റ.എ.ഐ.�ി (NSAID) എന്ന വർഗ്ഗത്തിസല മരു
ന്നുകളറം, കൂടാസത ഞ�മ്പുവഴിയുള്ള യവദനയ്ക്കുറം മറ്മുള്ള 
അ�്റജുവൻ്്റ സുറം യചർത്ത ഒന്നാറംപടി. അതുസകാണ്ടു 
യവദനയ്ക്റ ആ്്വാെറം പൂർണമസല്ലകെിൽ ഒന്നാറംപടി തു
ടർന്നു സകാണ്ടു തസന്ന ട്മയ�ാൾ യപാസലയുള്ള ഒപ്ി
യോേി�്റ മരുന്നുകൾ �ണ്ടാറംപടിേിൽ ഉപയോഗി
ക്കുകയുറം അവയ്ക്കു പക�റം യമാർഫിൻ യപാസലയുള്ള 
ഒപ്ിയോേി�്റ മരുന്നുകൾ മൂന്നാറം പടിേിൽ ഉപയോ
ഗിക്കുകയുറം സചയ്യുന്നതാണ്റ യവൾ�്റ സഹൽത്ത്റ ഓർ
ഗകനയെഷൻ അനൽജെിക്റ ലാ�ർ.
ഒരു കുഴപ്റം, ഈ യകാണിപ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലുറം 
ഏതാണ്ട്റ നാലിൽ മൂന്നു യ�ാഗികൾയക് അവർ
ക്്റ തൃപ്ി വ�ത്തക് �റീതിേിൽ യവദന ഇല്ലാതാകു
ന്നുള്ളൂ. മറ്ള്ളവർ യവദന തുടർന്നനുഭവിച്ച്റ കഴിയേ
ണ്ടി വരുന്നു. ഈ നാലിസലായന്നാളറം യ�ാഗികൾ
ക്്റ യവദനേില്ലാതാക്ാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ശ്രമി
ക്ാവന്നതാണ്റ. ചുരുക്റം ചിലർക്്റ ഞ�മ്പുകസള 
ത�ിപ്ിക്കുന്ന സനർവ്റ യബ്ാക്്റ െ്റ ഉപയോഗിക്ാറം. 
എന്നു വ�ികിലുറം യമൽപറഞ് നാലിസലാന്നിൽ 
അധികറം യപർക്കുറം യവണ്ടിവരുന്നത്റ യമാർഫിസറെ 
വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മസ്ാരു മരുന്ന്റ പ�റീക്ിക്കുകോണ്റ. 
യമാർഫിന്റ ്�റീ�ത്തിനുള്ളിൽ അവസ്ഥാന്�റം വന്ന്റ 
ഉണ്ടാകുന്ന M3G യപാസലയുള്ള ചില �ാെവസ്തുക്
ളാണ്റ ചില പാർ്്വഫലങ്ങളണ്ടാക്കുന്നത്റ എന്നു കരു

തസപ്ടന്നു. യമാർഫിസറെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മസ്ാരു മരു
ന്നുപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങസന െറംഭവിക്ാതി�ിക്കുറം.
യമാർഫിസറെ വർഗ്ഗത്തിൽസപ്ട് വില കുറഞ് മസ്ാരു 
മരുന്ന്റ ഭാ�തത്തിൽ ലഭ്മാേിട്്റ കുയറ വർഷങ്ങ
ളാേി. അതാണ്റ സമഥയ�ാൺ. �ണ്ടു ദ്കങ്ങളിസല 
കഠിന പ്രേത്നത്തിനു യ്ഷമാണ്റ ഈ മരുന്ന്റ നമുക്്റ 
ലഭ്മാക്ാൻ ൊധിച്ചസതന്നുറം ഓർക്കുക. പയക് 
ഇത്റ ലഭ്മാസണകെിലുറം നമ്മുസട നാട്ിൽ ഇത്റ തറീസ� 
ഉപയോഗിക്സപ്ടന്നില്ല എന്നു പറയേണ്ടി വരുറം. 
വളസ� ചുരുക്റം യ�ാക്ടർമാസ� ഇത്റ ആവ്്സപ്ട
ന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റ ഒരു കാ�ണറം യമാർഫിസനക്ാളറം 
അല്റം കൂടി സൂക്ിച്ചുപയോഗിയക്ണ്ട ഒരു മരുന്നാ
ണിത്റ എന്നതാണ്റ. ഹൃദേത്തിസറെ പ്രവർത്തനറം 
തക�ാറിലാേ യ�ാഗികളസട കഥ അയമ�ിക്േിൽ 
നിന്നുറം മറ്റം നമെൾ യകൾക്ാറണ്ട്റ. പയക് വർദ്ധിച്ച 
അളവിൽ ഈ മരുന്ന്റ ഉപയോഗിക്കുയ്ാൾ മാത്
മാണ്റ ഇത്ത�റം അപകടറം ഉണ്ടാകുക എന്ന്റ ഓർക്കുക.
സമഥയ�ാൺ ഉപയോഗിയക്ണ്ട �റീതിസേപ്്ി അറി
േണസമന്നുള്ള യ�ാക്ടർമാർ ദേവാേി പാലിേറം 
ഇന്്യുമാേി ബന്സപ്ടക. info@palliumindia.
org േിൽ email സചയ്ാൽ ഇയതപ്്ിയുള്ള പഠന 
പ�ിപാടികൾ ഞങ്ങൾ അറിേിക്ാറം.
ഇന്്ൻ യജണൽ ഓഫ്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറി
സറെ ഒരു െലേിസമറെ്റ മുഴുവൻ സമഥയ�ാണിസനപ്്ി 
വിവ�റം ഉൾസക്ാണ്ടതാണ്റ. ഇന്്ൻ യജണൽ ഓഫ്റ 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിസറെ സവബ്റ കെ്ിൽ കേറി 
സമഥയ�ാൺ െലേിസമറെ്റ എന്ന്റ സെർച്ച്റ സചയ്ാൽ 
ഇത്റ കാണാറം.
സചലവ കുറഞ് �റീതിേിൽ ഒരുപാട യപർക്്റ 
ആ്്വാെറം നൽകാൻ കഴിവള്ള മരുന്നാസണന്നുള്ള
തുസകാണ്ട്റ നാറം ഇതിന്റ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്റം 
സകാടയത്ത മതിോവൂ.

ശുപശരൂഷ�രുപെ പശദ്ധയ്ക് 
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േൊര്ത്�ള് േിവശഷങ്ങള്

വിക്ി കഴിഞ് പ്രാവ്്റം പറഞ്യല്ലാ അമെ
യുമായുണ്ടാേ െറംഭാഷണസത്തപ്്ി. െ്വന്റം 

കാ�്റം മാത്റം യനാക്കുന്നു, അമെയുസട ജറീവൻ അപ
കടസപ്ടത്തിേിട്ാോലുറം എന്ന മട്ിൽ അമെ ഒരു 
വാചകറം പറഞ്യപ്ാൾ െഹിക്ാനാേില്ല എന്നതു 
്�ിോണ്റ.
അന്നുറം പിയ്ന്നുറം വിക്ി ഒരുപാട്റ ആയലാചിച്ചു. 
അടത്ത ദിവെവറം സചയ്ാൻ യജാലിയുണ്ടാേിരുസന്ന
കെിലുറം ഒരു ദിവെറം സവറസതേി�ിക്ാൻ ബാബുയച്ചട്
യനാട്റ അനുവാദവറം യചാദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു.
വളസ� ചിന്ിച്ചു കഴിഞ്ാണ്റ ഉള്ളിസലാരു യതാന്നലു
ണ്ടാേത്റ, എത്യേസറ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവകളാണ്റ 
നമ്മുസട യ�ാഗികൾ സകാണ്ടു നടക്കുന്നത്റ. പല പ്രാ
വ്്റം കണ്ടുറം യകട്ടുറം അറിഞ്ിട്ടുള്ളതാണ്റ. മാെങ്ങ
യളാളറം തമെിൽ ഉള്ളുതുറക്ാത്ത ഭാ�്യുറം ഭർത്താവറം. 
അവൊനറം തുറസന്നാന്ന്റ െറംൊ�ിച്ച്റ ഒന്നു ക�ഞ്്റ 
വറീണ്ടുറം അടക്കുന്നത്റ. എയപ്ാഴുറം അങ്ങസന െറംഭവി
ച്ചുസകാള്ളണസമന്നില്ല എന്നുറം വിക്ിക്റിോറം. െറം
ൊ�ിച്ച്റ കുയറക്കൂടി ഉടക്ാക്ി പി�ിയുന്നതുറം കണ്ടി
ട്ടുണ്ട്റ. പാലിയേ്റീവ്റ സകേറകാർ പഠിപ്ിച്ചു തന്ന 
'കമെയൂണിയക്ഷൻ' ക്ാസുകളസട പ്രെക്തി ഒന്നാ
യലാചിച്ചു. അവൊനറം കധ�്റം െറംഭ�ിച്ചു തറീരുമാ
നിച്ചു അമെയുമാേി െറംൊ�ിക്ാറം എന്ന്റ. തി�ക്ി
നിടേിൽ െറംൊ�ിച്ചിട്ടു കാ�്മില്ല. അമെ സവറസത
േി�ിക്കുന്ന െമേറം കസണ്ടത്തണറം. �ാത്ി യവണ്ട, 
സവറസത ഉറക്റം കളേണ്ട. �ാവിലസത്ത അമെയുസട 
അടക്ളയജാലി കഴിഞ് െമേമാേി�ിക്കുറം നല്ലത്റ. 
അമെസേ കു്സപ്ടത്തി തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതിനു
പക�റം അമെ പറഞ്തിസല ്�ി ചൂണ്ടിക്ാണിച്ചു 
യവണറം തുടങ്ങാൻ. ഈ പാഠങ്ങസളാസക് പ്രയോജ
നമാേി.

അവതരിപ്ി്ുന്നതപ് വി്ി

സതംഭാഷണവുതം 
ആശയവി�ിമയവുതം 

വിക്ി അമെയോട്റ തുറന്നു പറഞ്ഞു; കഴിഞ് ദിവെറം 
പറഞ്തിൽ യവദനയുസണ്ടന്ന്റ. അമെയ്ക്റ എത്േ
ധികറം യവദനയുണ്ടാേിട്ാണ്റ അങ്ങസന പറയേ
ണ്ടി വന്നത്റ എന്ന്റ മനസ്ിലാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 
സകാണ്ടു തുടങ്ങി. അമെസേ അപാേസപ്ടത്താൻ പാ
ടില്ലാസേന്ന്റ തറീർച്ചോയുറം ഉറപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്റ; എകെിലുറം 
യവണ്ട മുൻകരുതലുകയളാട കൂടിത്തസന്ന യജാലി തുട
ങ്ങാനാവസമന്ന്റ വിദഗ്ദ്ധയ�ാട െറംൊ�ിച്ചു മനസ്ിലാ
ക്ിേിട്ടുമുണ്ട്റ എന്നുറം. മസ്ാരു കാ�്റം കൂടി വിക്ി 
ഉള്ളു തുറന്നു പറഞ്ഞു. അല്ലറചില്ലറ യജാലികളറം കു
യറേധികറം സവറസത െമേറം സകാല്ലലുമാേി െ്വേറം 
വലിേ ബഹുമാനസമാന്നുമില്ലാസത നടന്ന വിക്ിക്്റ 
െ്വജറീവിതറം സകാണ്ട്റ എസന്കെിലുറം പ്രയോജനമുസണ്ട
ന്നു യതാന്നിത്തുടങ്ങിേത്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിൽ 
യപാേതിനു യ്ഷമാസണന്ന്റ. അതിലിറങ്ങിത്തു
ടങ്ങിേയപ്ാൾ അത്റ നമ്മുസട ചുമതലോേി മാറി
ത്തുടങ്ങിേ കാ�്റം. വളസ� ദേനറീോവസ്ഥേിലുള്ള 
ഒ�ാളിന്റ നമുക്്റ നിസ്ാ�കാ�്മാേ മരുന്നുസകാണ്ടു 
സകാടക്ൽ സചയ്തു കഴിയുയ്ാൾ അവർസക്ത്മാത്റം 
പ്രയോജനറം കിട്ടുന്നു എന്ന്റ. അമെ ആ�ാധിക്കുന്ന 
കദവങ്ങളസട അനുഗ്രഹറം ഏതു വഴിപാടിയനക്ാളറം 
കൂടതൽ ഇതിൽ നിന്നയല്ല കിട്ടുക എന്ന്റ.
അമെ കുയറയന�റം മിണ്ടാതിരുന്നു. എന്നിട്വൊനറം 
പറഞ്ഞു ''നറീ സൂക്ിച്ചാൽ മതി'' എന്ന്റ. തുറന്നു 
െറംൊ�ിച്ചതിസറെ ഗുണറം ഇയപ്ാൾ മനസ്ിലാേി. 
കഴിഞ് കുയറ വർഷങ്ങളിൽ വിക്ിയുറം അമെയുറം 
തമെിൽ ഉള്ളുസകാണ്ട്റ ഇത്യ്ക്റ അടപ്മുണ്ട്റ എന്ന 
യതാന്നൽ ഇയപ്ാഴാണ്റ ഉണ്ടാേസതന്നു യതാന്നുന്നു.

സഹയോത്രയ്ക്കുമുണ്ടത് കഫസത്ബുക്ത് !
അറിയഞ്ാ കൂട്യ�. െഹോത്യ്ക്കുറം െ്വന്മാേി 
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യഫെ്റബുക്്റ ഒസക്യുണ്ട്റ. എല്ലാ മാെവറം െഹോ
ത്േിൽ പ്രെിദ്ധറീക�ിക്കുന്ന യലഖനങ്ങളിൽ പ്രധാ
നസപ്ട് പലതുറം യഫെ്റബുക്ിലിടാറണ്ട്റ. നിങ്ങളിൽ 
പലരുറം അതു യനാക്ാറസണ്ടന്നുറം വിക്ിക്റിോറം. 
വിക്ിയുസട യലഖനങ്ങളിൽ വരുന്ന കലക്കുറം കമന്റം 
ഒസക് �ഹെ്മാേി കാണാറണ്ട്റ. ഒരു അഞ്ചാറ 
കലക്റ കൂടി കിട്ിേിരുയന്നൽ സകാള്ളാമാേിരു
ന്നു. െഹോത്യുസട യഫെ്റബുക്്റ കാണാനാേി 
ഇവിസട യപാകുക: https://www.facebook.com/
SahayatraMagazine (ഇസതാന്നുറം ഇതു വസ� വാേ
നക്ാസ� അറിേിച്ചിയല്ല എന്നു യചാദിച്ച്റ പാലിേറം 
ഇന്്യുസട െി.ഇ.ഒ മയനായജട്ൻ ചറീഫ്റ എ�ി്
റസട സചവിക്കു പിടിച്ച കാ�്റം ആയ�ാടറം പറേരുത്റ, 
യകയട്ാ!) 
െഹോത്യുസട യപാസലേല്ല, പാലിേറം ഇന്്യുസട 
യൊഷ്ൽ മറീ�ിേ. യലാകത്തു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ വിവ�ങ്ങളറം പുയ�ാഗ
തികളറം ഉടനടി അറിോനാേി പാലിേറം ഇന്്യുസട 
യഫെ്റബുക്കുറം ട്വി്ററം ഇൻസ്റഗ്രാമുറം യനാക്ിോൽ 
മതിസേന്ന്റ ഈേിസട അയമ�ിക്േിസല പാലിയേ
്റീവ്റ സകേർ വിദഗ്ദ്ധ പറസഞ്ന്ന്റ അറിഞ്ഞു. വി
ക്ിക്്റ അതിസലാന്നുറം ോസതാരു പങ്കുമിസല്ലകെിലുറം 
ഇതു യകട്യപ്ാൾ കുറച്ചു യന�റം നന്നാേി സഞളിഞ്ഞു 
നടന്നു. 
പാലിേറം ഇന്്യുസട െമൂഹമാധ്മ കകപ്ിടികള് 
(ഹാന്�ിലുകള്) ഇവോണ്റ:
https://facebook.com/palliumindia 
http://instagram.com/palliumindia
https://twitter.com/palliumindia

വിക്ി ഇതിവിസട പറഞ്ാൽ വാേനക്ാർ ഓടി
യപ്ാേി ഈ യപസജല്ലാറം കലക്റ സചയ്യുസമന്നുറം 
കലക്ാൻ മറ്ള്ളവയ�ാട പറയുസമന്നുറം �ണ്ടു ദിവെ
ത്തിനകറം ഒ�ാേി�റം കലക്്റ കിട്ടുസമന്നുറം മറ്റം വിക്ി 
സചറിേയതാതിൽ സപാങ്ങച്ചമടിച്ചിട്ടുണ്ട്റ. നി�ാ്സപ്
ടത്തരുയത കൂട്ടുകാസ�! വിക്ി യനാക്ിേി�ിക്കുറം.
പാലിേറം ഇന്്യുസട ഇറംഗ്റീഷിലുള്ള നയൂെ്റ  സല്
റിനുറം ഒരുപാട്റ വാേനക്ാരുണ്ട്റ. (അതിൽ പയക് 
വിക്ിസേയപ്ാസല മിടക്ന്മാ�ല്ല എഴുതുന്നത്റ എന്ന 
ഒരു കുറയവയുള്ളൂ.) എല്ലാ മാെവറം ഒന്നാറം തറീേതി 
ഈസമേിലിൽ കിട്ാന് ബന്സപ്ടക. സവബ്റകെ
്ിലുറം വാേിക്ാറം: https://palliumindia.org/
category/newsletter 
ഓ! ഒരു കാ�്റം മറന്നു. പാലിേറം ഇന്്യ്ക്റ െ്വന്
മാേി യൂടയൂബ്റ ചാനലുമുണ്ട്റ. അവിസട പാലിയേ
്റീവ്റ സകേർ െറംബന്ിച്ച വറീ�ിയോകൾ യപാ
സ്റാറണ്ട്റ. യൂടയൂബില് കേറി Pallium India എന്നു 
സെര്ച്ച്റ സചയ്ാല് മതി. അതിസല െബ്റകരൈബ്റ 
എന്ന ബട്ണില് ക്ിക്്റ സചയ്്റ വ�ിക്ാ�ാോല് വറീ
�ിയോകള് അപ്റ യലാ�്റ സചയ്യുയ്ാസഴല്ലാറം നിങ്ങ
ള്ക്്റ യനാട്ിഫിയക്ഷന് ലഭിക്കുറം. െറം്േമുസണ്ട
കെിൽ ഇസമേിൽ സചയ്തു യചാദിക്കൂ; യന�ിട്്റ അേച്ചു 
ത�ാറം: info@palliumindia.org.

സഹയാപത വരിസതംഖ് 
• വ�ിെറംഖ് സചക്ാേി 'പാലിേറം ഇന്്' 

യുസട യപ�ിൽ അേച്ചുത�ിക. വിലാെറം: 
പാലിേറം ഇന്്, ഐഷ സമയമൊറിേൽ 
ആശുപത്ി, ഈഞ്ചയ്കൽ - യകാവളറം 
കഹയവ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്ാട്റ.പി.ഒ., 
തിരുവനന്പു�റം - 695 009

• ബാങ്കു മുയഖന പണറം അടയ്ക്കുവാൻ: 
എെ്റ.ബി.ഐ. പട്റം (യകാ�്റ 3355) 
SB A/c: 30086491915 
IFSC: SBIN0003355

• ഓൺകലനിൽ: http:/palliumindia.org/
donate എന്ന ലികെ്റ െന്ദർ്ിക്കുക.

വ�ിെറംഖ് അടച്ച വിവ�റം ഞങ്ങസള വിളിച്ചറി
േിക്ാൻ മറക്രുയത. യഫാൺ - 9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതകി

₹200
വോർഷകി� വ�കിസതംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷകത്ക്ത് 

െഹോത് പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ മാെിക: 
ഐ.എ.പി.െി. (യക�ള)യുസട െഹക�ണ
യത്താസട പാലിേറം ഇന്് പ്രെിദ്ധറീക�ിക്കുന്നത്റ.
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ഇരുപത്റ വർഷറം മു്ാണ്റ ്ന്നു ചക്രബർത്തിയ്ക്റ 
പ്രിേതമസേ നഷ്ടമാകുന്നത്റ. അന്നയദ്ദഹറം ഒരു 

െറംഗറീതജ്നാേിരുന്നു. െി�കളിൽ െറംഗറീതത്തി
സറെ അഗ്റ നിചു�ത്തിേ എത്യോ ദിന�ാത്ങ്ങൾ ്ന്
നുവിസറെ ഉള്ളിൽ വർണ്വിസ്മേങ്ങൾ വിതച്ചുസവയന്നാ!
്ന്നുവിസനയുറം ഭാ�് റൂമയേയുറം സഞട്ിച്ചുസകാണ്ട്റ അർ
ബുദത്തിസറെ രൂപത്തിൽ പദെ്വനങ്ങളില്ലാസത മ�ണ
സമത്തി. 2000ൽ റൂമയുസട മ�ണത്തിനു സതാട്ടുമുമ്പുള്ള 
22 മാെങ്ങളിൽ അവരുസട പ്രധാന പ�ിചാ�കനുറം സു
ഹൃത്തുസമാസക് ്ന്നുവാേിരുന്നു.
ഏസതാരു അർബുദ യ�ാഗിയുസടയുറം കനൽവഴികളാേ 
നി�ാെറം (denial), യകാപറം (anger), വിലയപ്ൽ 
(bargaining), വിഷാദറം (depression), അറംഗറീകാ�റം 
(acceptance) എന്നറീ അവസ്ഥാന്�ങ്ങളിലൂസട പ്രിേ
പത്റ നി കടന്നുയപാകുയ്ാഴാണ്റ മനുഷ് മനസ്ിസറെ 
യലാഗ�ിതറം യടബിൾ അറിോസത തകിടറം മറിയുന്നത്റ 
്ന്നു മനസ്ിലാക്ിേത്റ. ആദ്സമാസക് യ�ാഗസത്ത 
നിയഷധിച്ച റൂമ െ്വേറം കറീഴടങ്ങലിയലയ്ക്കു മാറയ്ാഴുറം 
തസറെ ൊന്നിദ്ധ്റം െദാ കിടക്യ്ക�ിസക പ്രതറീക്ിച്ച
യപ്ാഴുറം, തയന്നാസടാപ്റം മറ് കുടറംബാറംഗങ്ങളമനുഭവിച്ച 
പ്രോെങ്ങൾ അയദ്ദഹസത്ത അഗാധമാേി സ്പർ്ിച്ചു.
റൂമയുസട മ�ണയ്ഷറം, ഇയത അവസ്ഥേിലൂസട കട
ന്നുയപാകുന്നവസ� െഹാേിക്ണറം എന്നതു മാത്
മാേി ആയലാചന. റൂമസേ പ�ിച�ിച്ച നാളകളിൽ 
െ്വാേത്തമാേ അനുഭവങ്ങൾ വച്ചു സകാണ്ട്റ, സകാൽ
ക്ത്ത നഗ�പ്രാന്ത്തിലുള്ള റിഷ്റ റ എന്ന സ്ഥലത്ത്റ, 
2002-ൽ ''റൂമ അബയ�ാണ യഹാെ്റ കപെി''നു 
്ന്നു രൂപറം സകാടത്തു. ഓെ്റ യട്ലിേേിലുറം അയമ
�ിക്േിലുമുള്ള വിവിധ െറംഘടനകളസട ൊ്ത്തിക 
െഹാേറം ഈ ചാ�ി്ബിൾ സ്ഥാപനറം അനുെയൂതറം 
വള�ാൻ െഹാേകമാേി. ഒരു കാൻെർ ചികിത്സാ 
യകന്ദ്രവറം പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ സ്ഥാപനവമാേി അത്റ 
പ്രവർത്തനമാ�റംഭിച്ചു.
2005ലാണ്റ റൂമ അബയ�ാണ യഹാെ്റ കപെിസറെ 
ഔപചാ�ിക ഉദ്റഘാടനറം നടന്നത്റ. ഇതിയനാടകറം 
എക്്റ്ൻെറീവ്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ യകാഴ്റ സുറം പാ

ലിയേ്റീവ്റ സകേർ ആൻ�്റ സഹൽത്തിൽ ബിരുദാ
നന്� ബിരുദവറം ്ന്നു യനടി. ലായഭച്േില്ലാത്ത 
ആതു� യെവനവറം ൊന്്വന പ�ിച�ണവറം സ്ഥാപ
നസത്ത ജനപ്രിേമാക്ി. ഇന്ന്റ ഈ സ്ഥാപനറം ൊ
ന്്വനപ�ിച�ണറം, യവദനാഹ�ണറം, കഡൗൺെലിറംഗ്റ, 
ഗൃഹ െന്ദർ്നറം തുടങ്ങി ഒയട്സറ യെവനങ്ങൾ നടത്തി 
വരുന്നു.
കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്റ സമയഹലി എന്ന 
ഓയകൊളജിസ്റ്റ നഴ്റ െിസന പ�ിചേസപ്ടാനിടോേത്റ. 
പാലിയേ്റീവ്റ സഫയലാഷിപ്പുകൂടിയുണ്ടാേിരുന്ന സമയഹ
ലിയുസട ൊന്്വനപ�ിച�ണറം യ�ാഗികൾക്കുറം ്ന്നു
വിനുറം അനുഗ്രഹമാേി. യ�ാഗികയളാട്റ വലിേ ആശു
പത്ികൾ സപരുമാറന്ന �റീതി കണ്ട സമയഹലി, വ്വ
സ്ഥിതി തസന്ന മാറന്ന ഒരു കാലറം െ്വപ്റ നറം കണ്ടിരു
ന്നു. ്ന്നുവിസറെ സ്ഥാപനത്തിൽ യജാലി സചയ്ാൻ 
തയ്ാറാേി; വിചാ�ങ്ങളറം വികാ�ങ്ങളറം കകമാറിേ 
സമയഹലി 2016ൽ ്ന്നുവിസറെ ജറീവിത പകൊളി
ോേി.
ഇന്ന്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ഒരു സപ്രാഫഷൻ എന്നതി
ലുപ�ി ജറീവിതറം തസന്നോേി മാറിേി�ിക്കുന്നു ്ന്നു 
ചക്രബർത്തിക്്റ. തസന്ന കാണാസനത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്
യളാട്റ ്ന്നു പറയുന്നു, ''എനിക്്റ െമൊനങ്ങൾ ആവ
്്മില്ല; വല്ലതുറം നൽകുവാനുസണ്ടകെിൽ അത്റ ഈ സ്ഥാ
പനത്തിന്റ തരൂ. എസറെ യമാഹങ്ങൾ പൂവണിേസട്.''
(ൊക്ാത്റക്ാ�റം: യ�ാ.എൻ.അജേൻ) .

ശന്�ു ചപ�ബർത്തി

സെയൊപതി�ർ

സോന്്വന�തംഗത്ത് പോലകിയതം ഇന്്യയമോയകി സഹ��കിച്ചു പ്രവർത്കിക്കുന്ന ഒക്ക� സഹയോത്രകി�ർ നകമെോകടോപ്മുണ്ടത്, 
പോകഥയവുമോയകി. അടത്�ോലത്ത് കസോഷ്യൽ മീ�കിയയകിലൂകട പലക�യതം നകിങ്ങൾ �ണ്ടുമു്കിയകിട്ടുണ്ടോവോതം. �ടന്നുകപോയ 
വഴകിത്ോ��ളകികലോകക്യതം പോൈമുദ്ര�ൾ ചോർത്കിയ ഇവക�ക്കൂടകി നകിങ്ങളകട ചകി�കു�ൾക്കു തോകഴ ഉൾകക്ോള്ളു�. 
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പപതിസന്ി�കള 
തരണതം കചയ്തവർ
എസത്. ലളകിത

സകായറാണ തസന്ന വിഷേറം. മായലാകസ� 
മുഴുവൻ നിലറം സതാടാസത ഓടിക്കുക

ോണ്റ ഈ സൂക്ഷ്മ കവറെ്റ. �ാപകലില്ലാസത പണി
സേടക്കുന്ന ആയ�ാഗ് പ്രവർത്തകസ�യുറം യപാലറീസു
കാസ�യുസമാസക് വറീഴ്തിസക്ാണ്ടുള്ള യപാക്്റ കാണു
യ്ാൾ എന്നാണിതിസനാ�വൊനസമന്ന്റ പലരുറം 
യചാദിച്ചു തുടങ്ങി. പതിവ്റ ചികിത്സയുറം പ�ിയ്ാധന
കളറം മുടങ്ങിേ യ�ാഗികൾ. സചറിേ വിയനാദോത്
കളറം �ാവിസലയുറം കവകിട്ടുമുള്ള അല് െവാ�ിയുറം നട
പ്ിനിടേിസല സകാച്ചുവർത്തമാനങ്ങളസമാസക് നഷ്ട
സപ്ട്്റ റിയവഴ്റ െ്റ ക്വാറകറെനിൽ വറീട്ിനുള്ളിലാേ മു
തിർന്ന പഡൗ�ന്മാർ, കളിക്ളവറം െ്റ കൂളസമാസക് നഷ്ട
സപ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ.
െത്ത്തിൽ കുട്ികളറം മുതിർന്ന പഡൗ�ന്മാരുറം യ�ാഗി
കളമാണ്റ കൂടതൽ കുടങ്ങിേത്റ. ഓൺകലൻ ക്ാെി
സറെ മറവിൽ �ിജി്ൽ യലാകത്തിസറെ മാസ്മ�ികതേി
ലാണ്റ പല കുട്ികളറം. അവരുസട ഒഴിവ െമേറം മുഴുവനുറം 
സമാകബലിലുറം ടാബിലുറം ലാപ്റ യടാപ്ിലുസമാസക്ോേി. 
ഈയ്ിസട ഒ�ച്ൻ വളസ� വിഷമയത്താസട പറഞ്ഞു: നല്ല 
അനുെ�ണയുള്ള കുട്ിോേിരുന്നു. സമാകബൽ ഹ�റം 
തുടങ്ങിേയതാസട എന്്റ പറഞ്ാലുറം യകട് ഭാവമില്ല. 
കഞ്ി വയ്കാൻ അ�ി യമടിച്ചിസല്ലകെിലുറം സമാകബൽ 
ററീചാർജ്റ മുടക്ാൻ പാടില്ല.
ചില അച്നമെമാർ കുട്ികസളക്കുറിച്ച്റ അഭിമാന
യത്താസട പറയുന്നത്റ യകട്ിട്ടുണ്ട്റ ''യഫാണാണ്റ അവർ
സക്ല്ലാറം; അത്റ കിട്ിോൽ പിസന്ന വഴക്ിസനാന്നുറം 
വ�ില്ല.''
സകായറാണക്ാലറം നമെസള ഒത്തി�ി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്ി
ച്ചു. അതിസലാരു വലിേ പാഠറം െഹാേറം ആവ്്ക്ാർ
ക്്റ മാത്മാേി ചുരുക്ണസമന്നതാണ്റ. കാ�ണറം, ൊ
ഹച�്ങ്ങൾക്നുെ�ിച്ച്റ ജറീവിതപാത സവട്ിസത്തളി
ക്ാൻ പലരുറം മറന്നു യപാകുറം എന്നതു തസന്ന. എയപ്ാഴുറം 
യഫാൺ സചയ്്റ ആവലാതികൾ മാത്റം പറഞ്ി�ിക്കുന്ന 
ഒരു സുഹൃത്ത്റ. പണ്ട്റ ഓഫറീെിൽ നിന്നു വന്ന്റ തി�ക്ിട് 
പണിേിലാേി�ിക്കുയ്ാൾ വറീട്ിൽ വന്നാണിങ്ങസന 

പറഞ്ിരുന്നത്റ .  പച്ച
ക്റി വാങ്ങാൻ കാ്ില്ല, 
യപാകാനാളില്ല. മിക്റ െി 
യകടാേി. നന്നാക്ാൻ നി
വൃത്തിേില്ല. ആദ്റം കുറച്ച്റ 
െഹാേറം സചേ്റ സതകെിലുറം 
പിന്നറീട്റ യതാന്നി ഇത്റ 
്�ിോകില്ല. അവരുസട 
വറീട്ിൽ �ണ്ട്റ പപ്ാേ വൃ
ക്മുണ്ട്റ. അത്റ നിറസേ 
കായ്കളറം. വാഴകളണ്ട്റ, മു�ി
ങ്ങയുണ്ട്റ, സതങ്ങുണ്ട്റ, െ്വ
ന്മാേ യമാ്മല്ലാസത്താരു വറീടണ്ട്റ. പുറസത്ത വിഷ 
പച്ചക്റിയേക്ാൾ എത് നല്ല ൊധനങ്ങൾ. എസറെ 
കുട്ിക്ാലത്തുറം കുയറ വളർന്നയപ്ാഴുറം കടേിൽ നിന്ന്റ 
പച്ചക്റി വാങ്ങുന്നത്റ ഓണത്തിനുറം കല്ാണങ്ങൾ
ക്കുറം അതുയപാസലയുള്ള എസന്കെിലുറം വിയ്ഷങ്ങൾ
ക്കുമാണ്റ. എല്ലാ വറീട്ിലുറം പച്ചമുളക്റ, പേർ, സവണ്ടയ്ക 
തുടങ്ങി എസന്കെിലുസമാസക് പച്ചക്റി കാണുറം. വാഴ 
കുലച്ചാൽ കൂ്്റ, കുല സവട്ിോൽ പിണ്ടി, എന്ിന്റ 
വാഴയുസട മാണറം വസ� ഉപയോഗപ്രദറം. മു�ിങ്ങേില, 
മു�ിങ്ങ പൂത്താൽ മു�ിങ്ങ പൂവ്റ യതാ�ൻ, മു�ിങ്ങയ്ക പി
ടിച്ചാൽ അത്റ. മാവിൽ മാങ്ങ പിടിച്ചാൽ അതുസകാ
ണ്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകറികൾ, അച്ചാർ, ഉണങ്ങിേ മാങ്ങ സകാ
ണ്ടുള്ള കറികൾ. പപ്ാേയത്താ�ൻ, കിച്ചടി. സതങ്ങിൻ 
പണേിലുറം ചുറ്മുള്ള പറ്ിലുറം വളർന്നു വരുന്ന പേ
റിസറെേില, വള്ളി, അച്ചിങ്ങപേർ. ചക്, യചന, യച
നത്തണ്ട്റ, യച്്റ, യച്ില, യച്ിൻ താള്റ... എന്നു 
യവണ്ട പറ്ിൽ കാണുന്നസതല്ലാറം കറിയ്ക്കുള്ളത്റ. ഇന്നി
സതല്ലാറം കകസയ്ത്തുറം ദൂ�ത്തുസണ്ടകെിലുറം പലരുറം അത്റ 
സവറസത പാഴാക്കുന്നു.
''പറ്ിലുള്ളസതാസക് ഉപയോഗിയ്ക്കുക; മിക്റ െി നന്നാ
ക്ാൻ പറ്ന്നതു വസ� അമെിക്ല്പയോഗിയ്ക്കുക'' എന്നു 
പറഞ്്റ �ണ്ടാഴ്ച വിളി വന്നില്ല. അതു കഴിഞ്്റ വിളിച്ച്റ 
പറ്ിസല ൊധനങ്ങളസട ഉപയോഗവറം അമെിക്ല്
പയോഗവസമാസക് ഇയങ്ങാട്ടു പറഞ്യപ്ാൾ യതാന്നി, 

�ൊലിയം �ണ്ൊെി
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�ാസള െയഹാദ�നാണ്റ വളർത്തി സകാണ്ടി�ിക്കുന്നത്റ. 
സചറിേ െഹാേങ്ങൾ നാട്ടുകാ�ിൽ നിന്നുറം ഉണ്ട്റ. ''ബു
ദ്ധിമുട്ിസല്ലന്നല്ല മാ�റം. വലിേ കുഴപ്മില്ലാസത യപാകു
ന്നുണ്ട്റ.''
പാലിേറം ഇന്് ഇതു യപാസല എത് യപരുസട കാ�്ങ്ങ
ളാണ്റ യനാക്കുന്നത്റ. തട്ിമുട്ിസേകെിലുറം കഴിോൻ കഴി
യുന്നത്റ ഭാഗ്മാസണന്ന �റീതിേിലവർ പറഞ്ഞു നിർത്തു
യ്ാൾ വല്ലാത്ത ബഹുമാനറം യതാന്നി. ഇത്ത�റം യപാ
െി്റീവ്റ ചിന്കൾ വളസ� കുറച്ചു യപർക്്റ മാത്യമ കാ
ണാറള്ളൂ.

ഞാനിതു പറോസത െഹാേിച്ചിരുസന്നകെിൽ അവസ�ാ
�ിക്ലുറം ഇത്ത�റം കാ�്ങ്ങൾ ചിന്ിക്കുകയേ സചയ്യുമാ
േിരുയന്നാ?
യകാവി�്റ കാലറം എങ്ങസന കടന്നു യപാകുന്നു എന്ന
റിോൻ ഞാൻ പല കുട്ികളസടയുറം വറീട്ിൽ വിളിച്ചി
രുന്നു. പലരുറം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളറം പറഞ്ഞു. ചിലർ 
വല്ലാസത െകെടസപ്ടന്നുണ്ട്റ. ഒരു വറീട്ിൽ കുട്ിയുസട അമ്മൂ
മെോണ്റ യഫാസണടത്തത്റ. ഒരു െ്റ കൂളിൽ സചറിേ യജാ
ലിയുള്ള അവ�ാണ്റ ആ വറീട്ിൽ കാ�്ങ്ങൾ നടത്തുന്ന
തിസലാ�ാൾ. മകൾക്്റ മൂന്നു കുട്ികളാണ്റ. അതിസലാ
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