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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ര�ോഗവിമുക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാര
തത്തിലെ മറ്റേതു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും
എത്രയ�ോ മുമ്പിലാണ് കേരളം. പക്ഷെ നമ്മൾ
എത്തിച്ചേരാത്ത മേഖലകൾ എത്രയെത്ര!
2018 ഡിസംബർ ഒന്നിലെ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ
ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആലപ്പുഴ മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിലെ ഡ�ോ. പ്രീതാകുമാരിയുടെ പഠന
മാണ് വിഷയം. ഒന്നര വർഷത്തെ കാലയളവിനു
ള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 2300ലേറെ കേരളീയരാണ് ര�ോഗ
സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ ആത്മഹത്യ
ചെയ്തത്. ര�ോഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും, പിന്നെ ചി
കിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും,
ജീവിതാന്ത്യത്തോടടുക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം
പേർ ജീവന�ൊടുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ജീവന�ൊടുക്കിയവരുടെ കഥ അവരിൽ മാത്രം ഒതു
ങ്ങുന്നില്ല; അവരുടെ ബന്ധുക്കളിലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല.
ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ച ഓര�ോ കഥയ്ക്കും,
ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട എത്രയ�ോ പേരുടെ അനുഭവം
ബാക്കി കിടക്കുന്നു. മാത്രമല്ല; ഒന്ന് ശ്രമിക്കാൻ
ധൈര്യം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാശിച്ച് മരിച്ചു
ജീവിക്കുന്നവര് എത്രയധികമായിരിക്കും!
ഇന്ന് അധികവും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാകു
ന്നത് ര�ോഗം മാറുകയില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്ന്
വ ീ ട് ടി ൽ ക ഴ ി ഞ്ഞു കൂ ടു ന്ന വ ർ ക്ക് മ ാ ത്രമ ാ ണ്
അധികവും. ദശവർഷങ്ങളായി ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന പറയുന്നുണ്ട് , പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നേരത്തേ തുടങ്ങണമെന്നും, ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
കാരണം എപ്പോൾ ദുരിതം ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പോ
ള്മുതല് അത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും. പക്ഷെ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ ആശുപത്രികളിൽപ�ോലും
പലയിടത്തും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇല്ല. ഉള്ളിടത്തു
തന്നെ അത് ര�ോഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ലഭ്യമാ
കുന്നുമില്ല.
ര�ോഗിക്ക് ഇനി ജീവിക്കേണ്ട എന്ന ത�ോന്നൽ കുറെ
യധികം ഉണ്ടാകുന്നത് ര�ോഗനിർണയം നടക്കു
മ്പോഴും, തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലുമാണ്. നാം പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിൽ പറയുന്ന ശാരീരിക, മാനസിക,
സാമൂഹിക, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ഇവർക്കൊക്കെ ആവ
ശ്യമില്ലേ? അതിന് വിലയേറിയ ഉപകരണങ്ങളും,
മരുന്നുകളും ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ? എന്നിട്ടുമെന്തേ അത്
ലഭ്യമാകുന്നില്ല?
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കാരണങ്ങൾ പലതാകാം, പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെ
യ്യപ്പെട്ടവയുമാണ്. ഒരു പരിഹാരത്തിന് നാം ശ്രമി
ച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കണം; എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യബ�ോ
ധത്തോടെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് വളരെ സമയമെടുക്കാ
നിടയുള്ള പ്രക്രിയയാണെന്നു വ്യക്തമാകും. ഇക്കാര്യ
ത്തില് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘടനകൾക്കും
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന�ൊക്കുമ�ോ?
ഒരു തുടക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങളിവിടെ അവ
തരിപ്പിക്കട്ടെ?
ര�ോഗവിമുക്തരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്കുണ്ടാക്കാം.
അതതു സ്ഥലങ്ങളിലെ ര�ോഗവിമുക്തർ പലരും ഒത്തു
കൂടാൻ താൽപര്യം കാണിക്കും എന്നാണ് പല സ്ഥ
ലങ്ങളിലെയും അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഇവരിൽ പലരും മനസ്സിന്റെ ഒരു ക�ോണിലെങ്കിലും
ര�ോഗം തിരിച്ചു വരുമ�ോ എന്ന ഭയം ഉൾക്കൊണ്ടു ജീ
വിക്കുന്നവരാണ്. മാത്രമല്ല; ര�ോഗസംബന്ധമായ�ോ,
ചികിത്സാ സംബന്ധമായ�ോ ചില ശാരീരിക
മാനസിക പ്രശ്ന ങ്ങള�ൊക്കെ ബാക്കികിടക്കുന്നു
ണ്ടാവാം. അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാ
ക്കിയാൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാനും അതിൽനി
ന്നു വളരെയേറെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും അവർ
ക്ക് സാധിക്കും.
പക്ഷെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രയ�ോജനമുണ്ടാകാൻ
സാധ്യതയുള്ളത് എന്നു ത�ോന്നുന്നു. അവരുടെ അനു
ഭവങ്ങളും, അവര് എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം
ചെയ്തു എന്നതും പുതുതായി ര�ോഗം ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക്
വിലയേറിയ പാഠങ്ങളാവാം. അനുഭവസമ്പന്നരുടെ
തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൗൺസലിംഗ്
നല്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടാം. അത്തരം സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തനത്തിന് പലരും തയ്യാറായെന്നിരിക്കും; ഉറപ്പ്.
നേരിട്ട് ഒത്തുചേരൽ മാത്രമല്ല സാധ്യത എന്ന് ത�ോ
ന്നുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് പ�ോലെയുള്ള സാമൂഹികമാധ്യ
മങ്ങളിൽ കൂടിയും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാം; അനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവെയ്ക്കാം.
മാർഗം എന്തു സ്വീകരിച്ചാലും, മരണമാണ് ജീവിത
ത്തെക്കാൾ അഭികാമ്യം എന്നു ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന
വരുടെ എണ്ണം കുറച്ചേ പറ്റൂ. ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യാൻ
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സം
ഘടനകളല്ലാതെ ആരും മുന്നോട്ട് വരാനും സാധ്യത
യില്ല

.

അനുഭവം

കാത്തിരിപ്പ്
ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദരേശൻ

എ

ന്തോ കുസൃതികൾ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പതുങ്ങിയിരി
ക്കുന്ന ക�ൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ അമ്മ കിട
ക്കയിൽ, തലയിണയിൽ ചാരി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വലതു പുരികത്തിനു താഴെ ഒരിഞ്ചു നീളത്തിൽ മുറി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ച�ോര വരുന്നുണ്ട്. തുന്നലിടാതെ രക്ഷ
യില്ല. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് വേദനയുടെ ഒരു ലാഞ്ഛ
നയും ഇല്ല.
‘എന്തു പറ്റി?’
‘ഓ! ഒന്നു താഴെ വീണു, അത്രേ ഉള്ളൂ’ എന്നുത്തരം.
അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിഷ്ക
 ളങ്കതയും, ദൈന്യ
തയും നിഴലിക്കുന്നത് ന�ോക്കി ഞാൻ നിന്നു; ഏത�ോ
വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ പ�ോലെ. എഴുപത്തി
മൂന്നു വയസ്സുള്ള എന്റെ പെങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ കൂട്ടിരി
ക്കുന്നത്. തന്നെ എഴുന്നേറ്റു നടക്കരുത് എന്നു പറ
ഞ്ഞിട്ടു പ�ോയിട്ടും, പെങ്ങൾ ഉച്ചയൂണിന് ചീര അരി
യുന്നതു കാണാൻ പ�ോയതാണ്. ഞാനിവിടെയ�ൊ
ക്കെ നടന്നിരുന്നതല്ലേ, അടുക്കളയുടെ പുറകുവശം
ഒ ക്കെ എ ന ി ക്കു ക ാ ണ ണ്ടേ എ ന്നു പ റ ഞ്ഞു
പ�ോയതാണ്.
'ഈ വീട് എന്റെതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് മരി
ക്കുക.' അമ്മ എപ്പോഴും പറയും. അമ്മയ്ക്കൊരു
വീടുവേണം എന്ന പേരിൽ ഒരു കവിത വായിച്ച
ത�ോർക്കുന്നു. എല്ലാവരാലും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു കഴിയു
മ്പോൾ അമ്മക്കു സ്വന്തമായി ഒരു വീട്. മുറ്റത്തു തുള
സിത്തറയുള്ള, ധന്വന്തരം കുഴമ്പിന്റെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞ
ഒരു ക�ൊച്ചു വീട്.
എവിടെയാണ് ആ വീട്? അത് എല്ലാ അമ്മമാരു
ടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലാണ്.
ഇത് അമ്മയുടെ രണ്ടാം ശൈശവമാണ്. വയസ്സ് നൂറ്റി
രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏഴെട്ടു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി
ആഹാരം പ്രശ്ന
 മായിട്ട്. ഒന്നും ത�ൊണ്ടയിൽ നിന്നി
റങ്ങുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ
ഒതുങ്ങിക്കൂടി. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ
ഇനി ത�ൊണ്ടയിൽക്കൂടി ട്യൂബും മറ്റും വേണ്ട എന്നാ
ക്കി. എൻഡ�ോസ്ക�ോപ്പിയും, റൈൽസ് ട്യൂബും,
ആശുപത്രി വാസവും വേണ്ടെന്നു വച്ചു. ഇടയ്ക്ക്
എനിക്ക് മസാല ദ�ോശ വേണം, മുട്ടയപ്പം വേണം
എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു നുള്ളിൽ കൂടുതൽ കഴി

ക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മൂന്നു നേരവും കഴിക്കുക, അമ്മ
ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക... വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ
യാണത്.
ത�ൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടു വയസ്സു വരെ അടുക്കളയായിരുന്നു
അമ്മയുടെ സകലവും. നല്ല പലഹാരങ്ങളുണ്ടാക്കുമാ
യിരുന്നു. ഉണ്ണിയപ്പം, കൈ ക�ൊണ്ടു ചുറ്റുന്ന മുറുക്ക്,
ബ�ോളി. മധുരമായിരുന്നു ഏറെ ഇഷ്ടം. ദീപാവലിയാ
യിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഘ�ോഷം. കാരണം മധുര പല
ഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ മധുരം ചതുർ
ത്ഥിയാണ്. ഞാനും, ഭാര്യയും പെൻഷൻ പറ്റിക്കഴി
ഞ്ഞ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിക്കു പ�ോയി
ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈയടുത്തകാലത്തു വരെയും ഉച്ചയൂ
ണിനുള്ള ഭക്ഷണം പാത്രത്തിലാക്കി, നഴ്സറി സ്കൂ

ളിലേക്ക് കുട്ടിയെ എന്ന പ�ോലെ യാത്രയാക്കിയിരു
ന്നത് അമ്മയായിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് തുടയെ
ല്ലൊടിഞ്ഞ് ഇന്റേണൽ നെയിലിംഗിനെയും, ഓപ്പ
റേഷനെയും അമ്മ സുഗമമായി അതിജീവിച്ചു.
ഏകാന്തമായ ഒരു ജീവിതം അവർ എന്നേ വരിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നു നമുക്ക് കുളിക്കണ്ടേ? ഓ! ഇന്നു നല്ല തണുപ്പ്,
നാളെയാവട്ടേ മക്കളേ എന്നു പറയുന്ന മടിച്ചിയായ
അമ്മ. മുടി വെട്ടി ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ നീ എനിക്കു
വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയുന്ന
സ്നേഹം. നഖം വെട്ടി ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ
ന�ോവുന്നു എന്ന് ക�ൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പ�ോലെയുള്ള
കിണുക്കം.
എന്നും വെളുപ്പിന് എനിക്കു കട്ടൻകാപ്പി ഇട്ടു തന്നി
രുന്ന അമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു ചെയ്യു
ന്നു.
ഒരമ്മക്ക് തിരിച്ചു നൽകാവുന്ന എന്താണ് നമുക്കു
ള്ളത്? അമ്മ ഒരു വീട്ടാക്കടമാണ്. പന്ത്രണ്ടു മക്കളെ
പെറ്റൊരമ്മയുടെ ഭ്രാന്തനായ മകനാണു ഞാൻ. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ അമ്മയെ അറിയാൻ ഏറേ വൈകി.
അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട ഈ അമ്മ. ആര�ോടും
പരിഭവമില്ലാതെ, പതിനഞ്ചു വർഷം തളർന്നു കിടന്ന
അച്ഛനെ പരിചരിച്ച ഈ അമ്മ. അച്ഛൻ പ�ോയിട്ട്
ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തോളമായി. ആര�ോടും ദ്വേഷ
മില്ല. ആരേയും ശകാരിച്ചു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. മടിയിൽ
കിടത്തി എനിക്ക് വീരകഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല,
പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല, പക്ഷേ ഈ നൂറ്റിരണ്ടാം
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വയസ്സിലും ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം. ഉഴവൂർ
ദേവസ്വം പ�ോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടു
കുടുംബത്തെ നയിച്ചിരുന്ന അമ്മ. അച്ഛൻ വരരുചി
യുടെ പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. വാ കീറിയ ദൈവം
ഇരയും തരും എന്ന പ്രമാണം. അതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ
ചിലപ്പോഴ�ൊക്ക ഇര മുട്ടിയിരുന്നത് വേറേ കാര്യം.
ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിൽ പിന്നെ മുങ്ങി.
ഇതിനിടക്ക് പരസ്പരം അറിയാൻ വൈകിപ്പോയി.
ഇപ്പോള് അറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭവമായി,
രാവിലെ ബെഡിലിരുന്ന് ഭൂതക്കണ്ണാടി വച്ച് ഈ പ്രാ
യത്തിലും അമ്മ വായിക്കുന്നുണ്ട്. മന�ോഹരമായ

സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പണ്ടെഴുതി വച്ച ദേവീസ്തവം,
പത്രം, ഇടക്ക് സഹയാത്രയും ഉണ്ട് കൂട്ടിന്. രണ്ടു പ്രാ
വശ്യം പാലിയത്തിന്റെ സംഘം സഹായവുമായി
എത്തിയിരുന്നു. ഇഷ്ടമായി അവരെ അമ്മയ്ക്ക്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോക്ടർ ഈയിടെ വന്നു
കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം ശരിയാകും എന്നു പറഞ്ഞിരു
ന്നു. അതു ക�ൊണ്ടായിരിക്കണം, 'ഞാനിനിയും
തന്നെ വടികുത്തി നടക്കും, വല്ലതുമ�ൊക്കെ കഴിച്ചു
തുടങ്ങും. അപ്പോ എല്ലാരും പറയും ദാ! ചാകാൻ
കിടന്ന അമ്മ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുന്നു' എന്നു പറയാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമ്മ. ഡ�ോക്ടർ അങ്ങനെയാണ
ല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും.
ജൈന മതസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ ഒരാചാരമുണ്ടെന്ന്
ഈയിടെ മ�ോഹൻസാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത്
ഒരു പ്രായം ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം
ഓര�ോന്നായി സാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ച് ജലപാനം
മാത്രമായി കഴിയുമത്രേ. ഒരർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ
വരിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. ഇതങ്ങനെ ഒരു കാത്തി
രിപ്പായിരിക്കാം.
കെട്ടുകളായത് കർമ്മം മനുഷ്യന്
കെട്ടുകളറ്റേ മുക്തി വരൂ ദൃഢം
കെട്ടുകള�ോ ഫലഭുക്ത്യാ തീരും
കേട്ടായിനിയും നാരായണ ജയ!
(തിരുവനന്തപുരം, കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ ക�ോ
ളേജുകളിൽ പത്തോളജി പ്രൊഫസർ ആയി
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച, സഹൃദയനായ എഴുത്തുകാര
നാണ് ലേഖകൻ)

.
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അമ്മ
ശരത് മ�ോഹൻ

മു

രുക്കുംപുഴയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗൃഹസ
ന്ദർശനം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് 45
മിനിറ്റ് ദൂരെയുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ലിങ്ക് സെന്റ
റിലേക്ക്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ആ പ്രദേശത്തുള്ള
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ര�ോഗികളെയും കുടുംബാംഗ
ങ്ങളെയും കാണാനും മരുന്നുകൾ നൽകാനും ഞങ്ങൾ
പ�ോകും. സിസ്റ്റർ ജയ, സിസ്റ്റർ സീന, രാജീവ്, ഡ�ോ.
സത്യശീലൻ, ആർ.സി.സിയിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയി
നിയായ ഡ�ോക്ടർ നിഷ എന്നിവരാണ് അന്ന് എന്റെ
യ�ൊപ്പം. മുരുക്കുംപുഴയിലെ വ�ോളന്റിയറായ ഫ്രാൻ
സിസ് ഏർണസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചായയും കഴിക്കാനു
ള്ളതും അവിടെ ഒരു കടയിൽ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കി
യിരുന്നു. (ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെക്കുറിച്ച് സഹയാ
ത്രയിൽ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വായനക്കാർക്ക്
ഓർമ്മ കാണും.) ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസം മുഴുവനുള്ള
ഉന്മേഷം ആ ചായയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്
എന്നാണ് എനിക്കു ത�ോന്നുന്നത്!
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറായി ജ�ോ
ലിചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ
സന്തോഷം, പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും പരിചയ
പ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നതാണ്. എന്റെ ഹൃദ
യത്തെ സ്പർശിച്ച ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്
നടന്നത്...
കുറച്ചു വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ
ഏതാണ്ട് 60 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത്

എത്തിയത്. എട്ടു മാസം
മു ൻ പ് പ ക്ഷാഘ ാ ത ം
വന്ന് കിടപ്പായതാണ്.
ഞങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്ര
വേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത്,
80 വയസ്സു പ്രായം ത�ോ
ന്നിക്കുന്ന ഒരമ്മ തറയി
ലിരുന്ന് പ്രാതൽ കഴിക്കു
ന്നതാണ്. മണി പതി
ന�ൊന്നരയായിക്കാണും.
ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ
ആ അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. മകൾ കി
ടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
മുറിയും കിടക്കയും നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, അമ്മയുടെ ഏഴു
മക്കളിൽ മൂത്തവളാണ് ര�ോഗി എന്നു മനസ്സിലായി.
ആകെയുണ്ടായിരുന്ന മകൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു
മുൻപ് മരിച്ചുപ�ോയി. പെണ്മക്കൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്
പലയിടങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരാൾ
അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം
അവർ ദിവസവും ക�ൊണ്ടുവരും. ര�ോഗിയായ മകളുടെ
ഭർത്താവ് കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് മരിച്ചു. അവർക്കു കുട്ടി
കളില്ല.
കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണവും ക�ൊണ്ട്
ര�ോഗിയുടെ സഹ�ോദരി എത്തി, ഞങ്ങള�ോട് സംസാ
രിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ

26-ാമത് ഐ.എ.പി.സി ക�ോൺഫറൻസ്
ക�ൊച്ചിയിൽ
ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന്റെ 26-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര
ക�ോൺഫറൻസ് 2019 ഫെബ്രുവരി 8, 9, 10
തീയതികളിൽ ആലുവ കീഴ്മാട് എയ്ല ി
ഹിൽസിൽ നടക്കും. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നട
ക്കുന്ന പ്രീ-ക�ോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ
വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭർ പങ്കെടു
ക്കും. ക�ോൺഫറൻസ് റജിസ്ട്രേഷനും മറ്റു
വിവരങ്ങൾക്കുമായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക: http://www.iapconkochi2019.com
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തറച്ചു: 'ഞാൻ എന്നും രണ്ടു പേർക്കു കഴിക്കാൻ
ഭക്ഷണം ക�ൊണ്ടു വരും. എങ്കിലും അമ്മ എല്ലാം
എന്റെ സഹ�ോദരിക്കു മാത്രം ക�ൊടുക്കും. സ്വയം
വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കൂ. അമ്മ സ്വന്തം ആര�ോഗ്യം
ന�ോക്കുന്നതേയില്ല.'
ഞാനിക്കാര്യം അമ്മയ�ോട് മെല്ലെ ച�ോദിച്ചു. അമ്മ
ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു, 'മകൾക്കു വേണ്ടി ആവുന്ന
തെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കേറ്റവും പ്രധാനം,
അതുകഴിഞ്ഞേയുള്ളു എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം...’
ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആ മകൾ എന്നു മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു.
അവിടെ നിന്നു ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങളെ യാത്രയാ
ക്കിയ ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശം എന്നെ
അമ്പരപ്പിച്ചു.
അവിടെ നിന്നു പിന്നീട് പ�ോയത് ഏകദേശം അതേ
പ്രായ ത്തിലുള്ള ഒരമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ്.
അത�ൊരു വിര�ോധാഭാസം പ�ോലെ ത�ോന്നി.
കാരണം, ഇവിടെ കാൻസർ ബാധിതയായ ആ
അമ്മ ഒറ്റപ്പെട്ട്, അവഗണിക്കപ്പെട്ട്, മക്കൾക്കു
പ�ോലും വേണ്ടാതെ ഒരു മുറിയിൽ തനിയെ കിടക്കു
കയാണ്. ക�ോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ
മകൾ പുറത്തേക്കു വന്നു. സിസ്റ്റർ ജയ മെല്ലെ ആ
അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു അവരുടെ കൈ ചേർത്ത്
പിടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. അവർ മാനസിക
മായി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ
തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല.
മുറിയും കിടക്കയും വൃത്തിഹീനമാണ്. ബയ�ോലിന്റെ
ഒരു ചെറിയ കുപ്പി പ�ൊടിപിടിച്ച് ഒരു വശത്ത് കിട
ക്കുന്നു. അത് ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടേയില്ല. അമ്മയുടെ

ത�ൊലി ഉണങ്ങുന്നതിന് അത് തേച്ചു ക�ൊടുക്കണം,
അല്ലെങ്കിൽ ശയ്യാവ്രണങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ
മകൾക്കു പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തു. അമ്മയെ ന�ോക്കാൻ
മകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം കണ്ടില്ല.
ഈ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റു മൂന്നു മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും പലയി
ടത്തായി താമസിക്കുന്നു. ര�ോഗത്തെക്കാളേറെ
അവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത് മക്കൾ ന�ോക്കാത്തതിന്റെ
ദുഃഖമാണ്. പരിചരണമില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം ശരീര
ത്തിലും കാണാനുണ്ട്. അവർ ഒരമ്മയാണ്. മക്കളുടെ
പരിചരണം ലഭിക്കുക എന്നത് അവരുടെ അവകാ
ശമാണ്.
മകള�ോട് ഞങ്ങൾ ദീർഘ നേരം സംസാരിച്ചു. അമ്മ
യ്ക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണവും മക്കളുടെ സ്നേഹവും
ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചു. അവിടെ നിന്നിറങ്ങുബ�ോൾ മനസ്സിൽ
എന്തോ ഒരു വേദന.
അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിലുപരി ഒന്നുമില്ല എന്നൊരു
ഓർമപ്പെടുത്തൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്ക് ആ
ദിവസം. മക്കൾ അമ്മയെ മറന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരി
ക്കലും അവരെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റെല്ലാവരും
തന്റെ മക്കളെ കൈവിട്ടാലും, അവര�ോടു ക്ഷമയ�ോടെ
പെരുമാറാനും അവരുടെ തെറ്റുകൾ പ�ൊറുക്കാനും
അമ്മയ്ക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. തന്റെ ഹൃദയം തകരുമ്പോഴും
അമ്മ തന്റെ മക്കളെ കൈയ�ൊഴിയില്ല. മാതൃത്വം
പ�ോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ല തന്നെ.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കറാണ് ലേഖകൻ)

പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
സിസ്റ്റർ ജയയിൽ നിന്ന്
മകൾക്കുള്ള ഒരു
മാസത്തെ മരുന്നുകൾ
നന്ദിയ�ോടെ,
നിഷ്കളങ്കമായ
പുഞ്ചിരിയ�ോടെ
സ്വീകരിക്കുന്ന അമ്മ.
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സാർവ്വത്രിക
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷയും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
സുമിത ടി.എസ്

സാ

ർവ്വത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദിന
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 11ന് തി
രുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജും പാലിയം
ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു.
'അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സാർവ്വത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയും പാലിയേറ്റീവ്
കെയറും' എന്ന വിഷയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി നട
ത്തിയ പരിപാടി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ വച്ചാണ്
നടന്നത്. അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ആര�ോഗ്യ
പരിപാലന രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു പലരും
പങ്കെടുത്തു. ഹർത്താൽ ദിനമായിരുന്നെങ്കിലും
150ഓളം പേർ വന്നു എന്നത് സമൂഹത്തിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നു വരുന്ന അവ
ബ�ോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഡ�ോ. ത�ോമസ് മാത്യു (മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് പ്രിൻ
സിപ്പൽ), രാജീവ് സദാനന്ദൻ ഐ.എ.എസ്
(അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന
ആര�ോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്), ഡ�ോ. എം. ആർ.
രാജഗ�ോപാൽ (ചെയർമാൻ, പാലിയം ഇന്ത്യ)
എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
തുടർന്നു നടന്ന പാനൽ ചർച്ചയിൽ എസ്. എം. വി

ജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസ്
(മുൻ കേരള ചീഫ് സെക്ര
ട്ടറി), കേശവ് ദേശിരാജു
(മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെ
ക്രട്ടറി, കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ
കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്),
ഡ�ോ. ടി.കെ സുന്ദരി രവീ
ന്ദ്രൻ (പ്രൊഫസർ, അച്യു
ത മേന�ോൻ സെന്റർ
ഫ�ോർ ഹെൽത്ത് സയൻ
സസ് സ്റ്റഡീസ്), നാരായ
ണൻ പുതുക്കുടി (ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഐ.എ.പി.സി
കേരള) എന്നിവർ തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രാ
യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അറിവും പങ്കുവച്ചു.
മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിപാടിയുടെ ഒടുവിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പാത വ്യ
ക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കി.
അത് കേരളത്തിലെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും
കേന്ദ്രത്തിലെയും സർക്കാരുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കാ
നാണ് തീരുമാനം.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസറാണ്
ലേഖിക)

.
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‘പ്രതീക്ഷ'
വാർഷികാഘ�ോഷം

ഓ

ര�ോ വർഷത്തെയും ഡിസംബർ മാസം
എസ്.എ.ടി പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ക്ലിനി
ക്കിലെ കുട്ടികൾക്കു പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ്. ഡി
സംബറിലെ വാർഷികസംഗമങ്ങൾ അവരുടെ ജീവി
തത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ്. ഈ
വർഷത്തെ ഒത്തുചേരൽ നടന്നത് തിരുവനന്തപുര
ത്തെ 'മാജിക് പ്ലാനറ്റ്' തീം പാർക്കിൽ വച്ചായിരു
ന്നു. 'പ്രതീക്ഷ' പീഡിയാട്രിക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ക്ലിനിക്, പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറ�ോളജി, ഫിസിക്കൽ
മെഡിസിൻ & റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നീ വിഭാഗ
ങ്ങളും പാലിയം ഇന്ത്യയുമായിരുന്നു സംഘാടകർ.
ഇത്തവണത്തെ സംഗമത്തിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ സഹ�ോദരങ്ങളും
രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പടെ 178 പേർ പങ്കെടുത്തു.
എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മാജിക് പ്ലാന
റ്റിലേക്കു കുട്ടികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എത്തി
ക്കാനായി ക�ോളേജ് ബസ് സൗജന്യമായി വിട്ടു
നൽകിയ മാർബസേലിയസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ക�ോളേജിനും പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് പരമാവധി കുറച്ചു
നൽകിയ മാജിക് പ്ലാനറ്റിനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഔദ്യോഗികമായ
ചടങ്ങുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിശ
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യകരമായ ഒരു സ്വാഗതനൃത്തത്തോടെ മാജിക് പ്ലാ
നറ്റ് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം
പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് എത്തിയ കുട്ടികളെ ജാലവി
ദ്യക്കാരുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടു
ത്തി. അത�ോട�ൊപ്പം നടന്ന തെരുവ് മായാജാലവും
മ ാ യ ാ ജ ാ ല ങ്ങ ളുടെ ച ര ി ത്രപ്രാ ധ ാ ന ്യങ്ങ ള ും
കുട്ടികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയ അനു
ഭവമായി തീർന്നു.
ഈ വേളയിൽ എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികൾക്കു സമ്മാ
നങ്ങൾ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ കുറച്ചു വ്യ
ത്യസ്തമായ ഒരു സമ്മാനം നൽകണമെന്നും ഞങ്ങൾ
ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബചിത്രം അവിടെ
വെച്ചുതന്നെ പകർത്തുകയും, അപ്പോൾത്തന്നെ ഒരു
ഫ്രയിംഡ് ഫ�ോട്ടോ ആയി അവർക്കു നൽകുകയും
ചെയ്തു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകരും എസ്.എ.ടി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ക്ലിനിക്കിലെ ഡ�ോ. ഹരിപ്രസാദും സജീവമായി
പങ്കെടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ
ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓര�ോ കുട്ടിക്കും കുടും
ബാംഗത്തിനും എന്നെന്നും ഓർമിക്കാനുള്ള ഒരു സു
ന്ദരദിവസമായിരുന്നു അത്

.

ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

ഗുണമേന്മയുള്ള
പരിചരണം, മൂല്യവത്തായ
സംഘാടനം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ജ

നുവരി 15 എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു
പ�ോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും, ഇന്നും കേരള
ത്തിൽ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു പരി
ധിവരെ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുന്നുള്ളു. സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തക കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവും
വ്യാപ്തിയും തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാർ തലത്തിൽ
കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നയം രൂപപ്പെടുവാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും
ഇടയാക്കിയത്. പല നിലയിലും മെച്ചപ്പെട്ട സേവന
മേഖലയായിട്ടാണ് പ്രസ്തുത സംവിധാനം നിലനിൽ
ക്കുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും പരിമിതികൾ ഇക്കാര്യ
ത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും, സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തക കൂട്ടായ്മകളുടെ സേവന മേഖല തന്നെയാണ്
രക്ഷയ്ക്കെത്താറുള്ളത്. വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തി അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹാ
യങ്ങൾ, പരിമിതങ്ങളായതു തന്നെയാണ് മേൽകാ
ര്യത്തിൽ തടസ്സങ്ങളാവാറുള്ളത്. സന്നദ്ധപ്രവർത്തക
കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉദാരമതികളുടെ
സഹായങ്ങളാൽ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോവുന്നതു
ക�ൊണ്ട് വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുവരുന്നു എന്നത്
അഭിമാനകരമായ വസ്തുതയാണ്. ഐ.എ.പി.സി കേ
രളയുടെ ഏക�ോപിത പ്രവർത്തനമികവ് ഈ
രംഗത്ത് വൻവിജയമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള
ത്തിലെ ജില്ലകളിൽ 450ലധികം വരുന്ന സ്വതന്ത്രാ
ധികാരമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളുടെ
നിയന്ത്രണത്തിൽ നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർ
ദേശീയ തലത്തിൽ പ�ോലും ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തിട്ടു
ണ്ട്. മികവുറ്റ പരിചരണ പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്തകർ, നഴ്സുമാർ, ഡ�ോക്ടർമാർ എന്നിവർ

മാത്രമേ മേൽ യൂണിറ്റുക
ളിലൂടെ പരിചരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളു
എന്നത് യൂണിറ്റുകളുടെ
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മാന
ദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെ
ട്ടതാണ്. അങ്ങനെയാ
ണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുണ
മേന്മയുള്ള പരിചരണം
പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ.
നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പ�ോവാനായെങ്കിലും, സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും, സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തക പരിചരണം എത്തിക്കാനായില്ല
എന്നതും യഥാർത്ഥ്യമാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാ മേഖലകളിലും എത്തിക്കു
ന്നതിനും, പ�ൊതുജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തിനുമായിട്ടാണ് ജനുവരി 15 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനമായി ആചരിച്ചുവരുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ദിനാ
ചരണത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഇതിനനുസൃതമായുള്ള
താണ്: 'ഗുണമേന്മയുള്ള പരിചരണം, മൂല്യവത്തായ
സംഘാടനം.'
എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ�ോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചും, സന്ദേശ
ന�ോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്തും, സന്ദേശയാത്രകൾ
സംഘടിപ്പിച്ചും, പ്രചരണയ�ോഗങ്ങൾ, ചർച്ചാ ക്ലാ
സ്സുകൾ, ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ, ബ�ോധവൽക്കരണ
പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചും ആഘ�ോഷ
പൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തീരുമാനമെ
ടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മാറാര�ോഗത്തിന്റെ ആകുലതയിൽ, തീരാവേദ
നയിൽ, വർഷങ്ങളായി നരകയാതന അനുഭവിക്കു
ന്നവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് 'ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ' എന്ന സാ
ന്ത്വന സന്ദേശവുമായി, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോ
ളന്റിയർമാർ കേരളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങ
ളായി, ഇനിയുമുണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷകള�ോടെ..
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

ജേതാക്കളും സന്നദ്ധ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകരും
അഥവാ അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠം
കുഞ്ഞ് ബി.ടി, കൂത്തുപറമ്പ്

'അ

നുഭവങ്ങളുടെ ആഴമാണ് അതിജീവനത്തി
ന്റെ ആദ്യ പടി' എന്ന് എവിടെയ�ോ വായി
ച്ചത�ോർക്കുന്നു.
ഐ.എ.പി.സി കേരളഘടകത്തിന്റെയും തലശ്ശേരി
മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിന്റെയും (എം.സി.സി)
മൗലിക ചിന്തയിൽ രൂപം ക�ൊണ്ട്, പാലീയേറ്റിവ്
കെയർ ഇനിഷ്യെറ്റിവ് ഇൻ കണ്ണൂരിന്റെ പങ്കാളിത്ത
ത്തോടെ 2018 ജൂലൈ 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 11
വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മലബാർ കാൻസർ സെ
ന്ററിൽ സന്നദ്ധ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകർക്കായുള്ള
പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടന്നു. പ്രാരംഭഘട്ടമെന്ന
നിലയിൽ അഞ്ചു പേരുള്ള ഒരു ബാച്ചിന് അഞ്ചു
ദിവസം എന്ന നിലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചു
യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ബാച്ചുകളിലായി ഇരുപ
ത്തഞ്ചു പേർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചു.
എം.സി.സി പ�ോലത്തെ ഒരു ബ്രഹത് സ്ഥാപന
ത്തിൽ സാധാരണ സാന്ത്വനപരിചരണ പരിചയം
മാത്രം മുതലായുള്ള ഞങ്ങളെ പ�ോലെയുള്ള പ്രവർത്ത
കർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അസുലഭസന്ദർഭമായി ഈ കാല
യളവിനെ കാണുന്നു.
രജിസ്ട്രേഷനിൽ തുടങ്ങി സൈക്കോ ഒങ്കോളജിയി
ലൂടെ ര�ോഗിയെയും കുടുംബത്തെയും മാനസികമായും,
ലഭിക്കാവുന്ന സര്ക്കാര് സഹായ പദ്ധതികൾ വിശ
ദീകരിച്ചു ക�ൊടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി ഒരുക്കി,
ര�ോഗിയെ ചികിത്സക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതു
മുതൽ ചികിത്സയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു
പാലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയർക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന
കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമ�ൊക്കെ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ തന്നും
വ്യത്യസ്ത ര�ോഗികളെ നേരിട്ട് കണ്ടുക�ൊണ്ട് അവരുടെ
അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം തന്നു ക�ൊ
ണ്ടുമായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെ പരിശീലനം.
വളരെ സ്വതന്ത്രമായി, സംശയങ്ങൾ ച�ോദിക്കാനും
മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരം ഒരു വലിയ ആശുപ
ത്രിയിൽ വെച്ച് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായിത
ന്നെ കരുതുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ച�ോദിച്ചുപ�ോയ
വിഡ്ഢി ച�ോദ്യങ്ങൾക്കു പ�ോലും ഒട്ടും മുഷിപ്പില്ലാതെ
ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഉത്തരം തന്ന പി.ആർ.ഒ മുതൽ
നഴ്സ്, തെറാപിസ്റ്റ്, ഡ�ോക്ടർമാർ വരെയുള്ളവർ
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തികച്ചും പ്രശംസ അർ
ഹിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ബാച്ചുക
ളിലായി പരിശീലനം
സിദ്ധിച്ചവരെയും എം.
സി.സിയിൽ ചികിത്സി
ച്ചു ര�ോഗം ഭേദമായ കുറേ
പ്പേരേയും കാൻസർ ര�ോ
ഗ ബ�ോധവൽക്കരണ
ദിനമായ നവംബർ ഏഴി
ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടി മുഖാ
മുഖം ഇരുത്തി നടത്തിയ പരിചയപ്പെടലും സുഹൃത്
സംവാദവും മറ്റൊരു മറക്കാത്ത അനുഭവമായി. പട
പ�ൊരുതി വിജയിച്ചവരും പടപ�ൊരുതാൻ സഹായി
ച്ചവരും (ര�ോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരും സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകരും) എന്നാണ് ഈ സംഗമത്തെ ഡ�ോക്ടർ
മാരും നഴ്സുമാരും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഈ ഒരു മുഖാമുഖം പരിപാടി ഭംഗിയായി അവതരി
പ്പിച്ച പ�ോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓങ്കോളജി
നഴ്സിംഗിലെ ശ്രീമതി രേഷ്മ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം
അർഹിക്കുന്നു. നഴ്സ
 ിംഗ് ക�ോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ,
വിദ്യാർത്ഥികൾ, അഭിന സിസ്റ്റർ, ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
സതീശൻ ബാലസുബ്രമണ്യം, പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ ഡ�ോ. ബിജി, സൈക്കോ ഒങ്കോളജിസ്റ്റ്
ജിഷ എബ്രഹാം, ഐ.എ.പി.സി കേരള ജനറൽ
സെക്രട്ടറി നാരായണൻ പുതുക്കുടി തുടങ്ങിയവരുടെ
നേതൃത്വവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.
തുടക്കത്തിൽ ര�ോഗലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ
വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് ചികിത്സിച്ചതുമൂലം പരി
പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അനുഭവം
ഒരാൾ പങ്കുവച്ചു. കൈയിലെ നീര് കൂടിയ ഒരു രാ
ത്രിയിൽ അപ്പോൾത്തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്
പ�ോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ വെപ്രാളപ്പെട്ട
പ്പോൾ, 'ഇത് ഒരു ആശുപത്രിയിലും പ�ോയാൽ
ഉടനെ മാറില്ല, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം,
നിങ്ങൾ എല്ലാം പ�ോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ' എന്നു
പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് നീരു വന്ന ഭാഗം
തടവി സ്വയം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയ വീട്ടമ്മയുടെ
വിശദീകരണം കേട്ടിരുന്നവർ കൈയ്യടികള�ോടെ
സ്വീകരിച്ചു. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പണിക്ക് പ�ോയും ആശു

പത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശങ്ങൾ യഥാവിധി
അനുസരിച്ചും വിഷമാവസ്ഥകളെ വളരെ എളുപ്പം
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വീട്ടമ്മ, സ്വയം മ�ോട്ടി
വേഷൻ ക�ൊടുത്ത് മാനസികമായി തന്നെത്തന്നെ
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയായി.
'അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴമാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ
ആദ്യപടി' എന്ന വാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ്.
ര�ോഗം മാറിയിട്ടും സമൂഹം ഇവരെ ര�ോഗിയായിത്ത
ന്നെ കാണുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും ധാരാളം ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ കണ്ടു. കല്യാണ സദസ്സില�ോ മറ്റൊ പങ്കെടുക്കു
മ്പോൾ ഒന്നു ചുമച്ചു പ�ോയാൽ; 'ഓ ചുമ ഇപ്പോഴും
ഉണ്ട്. ര�ോഗം മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ, മരുന്നു കഴിക്കുന്നി
ല്ലേ' എന്നീ രീതിയിലുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളും നേരിടേണ്ടി
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. മന�ോഹ
രമായി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തും മറ്റു
പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞ ര�ോഗകാല
ത്തെ പാടെ മറക്കുന്നവര�ോട് പ�ോലും നമ്മുടെ
സമൂഹം കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം സമീപനം തീർച്ച
യായും മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ര�ോഗിയുടെ മകനുമായി
ര�ോഗകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഏറെ സംസാരിച്ച
പ്പോൾ ആ മകനിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം
നൽകിയ ആത്മീയ സുഖം വർണ്ണനാതീതമാണെന്ന്
ഒരു വ�ോളന്റിയർ പറഞ്ഞു. 'സർ, എന്റെ അച്ഛന്റെ

ര�ോഗാവസ്ഥ എനിക്കു നന്നായി അറിയാം. പുതിയ
തായി ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുമ്പോഴും, സർ, ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് നി
ങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു മുഴുവൻ
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതുപ�ോലെ
ആശ്വാസം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ
എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.'
സ്തനാർബുദം മാറിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയിലെ നീര്
കുറയാത്തപ്പോൾ തന്റെ ര�ോഗം ഇനിയും മാറിയി
ട്ടില്ല, അതിനാലാണ് നീര് പ�ോകാത്തത് എന്ന് വി
ലപിച്ച സ്ത്രീയ�ോട് ര�ോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി
എന്നും ശരീരത്തിലെ നീര് വലിച്ചെടുക്കുന്നതായ കു
ഴലുകളെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി എടുത്തു മാറ്റിയ
തിനാൽ നീര് വലിച്ചെടുക്കാൻ കുഴലുകൾ ഇല്ലാത്ത
താണ് നീരിന് കാരണമെന്നും അതിന് ഡ�ോക്ടർ
പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയ�ോടെ ചെയ്താൽ

പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാർക്കുള്ള പരിശീലന
പരിപാടി ആരംഭിച്ചു

ഐ.എ.പി.സി. കേരളയുമായി അഫിലിയേറ്റ്

ചെയ്യപ്പെട്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളിൽ
സേവനമനുഷ്ടിച്ചു വരുന്ന നഴ്സു
 മാർക്ക് തുടർ വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മേഖലാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. 14
ജില്ലകളെ മൂന്നു മേഖലകളാക്കി മാറ്റിയതിൽ
തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ക�ോട്ടയം ജി
ല്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യമേഖലയുടെ പരിശീലന
പരിപാടിയാണ് 2018 ഡിസംബർ രണ്ടിന് തൃശ്ശൂർ
പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്നത്.
ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടി ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകര
ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഐ.എ.പി.സി (കേരള)
ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാരായണൻ പുതുക്കുടി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡ�ോ. റംല ഏക�ോപനം നട
ത്തിയ വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൈകാര്യം

ചെയ്തത് ഡ�ോ. രാജശ്രീ ആയിരുന്നു. ഡ�ോ. ഇ.
ദിവാകരൻ, ഡ�ോ. സതീശൻ, പി.പി.സി.എസ്
സിസ്റ്റർമാരായ ലിൻസി, ഫിമ എന്നിവർ നയിച്ചു.
മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനായി നഴ്സു
മാരെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പരി
ശീലന പരിപാടി വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർ
ത്തി. അവതരണങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനുകളും
ചർച്ചകളും, പങ്കെടുത്ത 31 നഴ്സു
 മാരെ മാത്രമല്ല,
ജില്ലകളിൽ നിന്നു പങ്കെടുക്കാത്ത മറ്റ് നഴ്സുമാരെ
കൂടി സജ്ജരാക്കുതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു.
കാസർഗ�ോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, ക�ോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം ജില്ലകളടങ്ങുന്ന വടക്കൻ മേഖലയിലും,
തിരുവനന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനം
തിട്ട, ഇടുക്കി അടങ്ങുന്ന തെക്കൻ മേഖലയിലും,
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരിശീലന പരിപാ
ടികൾ നടത്തുന്നതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
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മതിയെന്നും പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തപ്പോൾ അവർ കാര്യ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏറെ സന്തോഷിച്ചതും വ�ോള
ന്റിയർ വിവരിച്ചു.
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ എഴു
താനുണ്ട്. എം.സി.സിയിലെ പരിശീലനം തുടങ്ങുന്ന
തിന് മുൻപ് പരിശീലന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീ
കരിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. സതീശൻ ബാലസു
ബ്രമണ്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു. 'ര�ോഗി ഡ�ോക്ട
റ�ോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ മടി
ക്കുകയ�ോ പേടിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ
ക്കാരായ വ�ോളന്റിയർമാര�ോട് തുറന്നു സംസാരിച്ചേ
ക്കാം.' അതെ, ശരിയാണ്. ഒരു വ�ോളന്റിയറുടെ
ആത്മാർത്ഥമായ, സ്നേഹമസൃണമായ ഇടപെടൽ
ര�ോഗികൾക്കിടയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. സമാ
ധാനവും, സന്തോഷവും കൈവരിക്കും.
എം.സി.സി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനുള്ള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നു സ്വീകരിക്കാൻ

അവസരം ഉണ്ടായതും ഒരു ഭാഗ്യമായിത്തന്നെ
ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
എം.സി.സിയിൽ നിന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ചതിന്
ശേഷമുള്ള ഈ രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ തല
ങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ
എം.സി.സിയിലെ ഡ�ോ. സതീശൻ ബാലസുബ്രമ
ണ്യം, ഡ�ോ ബിജി, ഡ�ോ. നീതു, സിസ്റ്റർ അഭിന,
സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ ജിഷ അബ്രഹാം, ഷ�ോഭിത്ത്,
ഫിസിയ�ോ സ്പീച് തെറാപ്പിസ്റ്റുമാർ, പിആര്ഒ പദ്മ
കുമാർ, സർക്കാർ ആനുകൂല്യ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വി
വരങ്ങൾ നൽകുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരുമായ
സേവനസന്നദ്ധർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും
ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയ�ോടെ ഓർക്കുന്നു.

.

(കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹസ്പർശം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
യൂണിറ്റിലെ വ�ോളന്റിയറും യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയു
മാണ് ലേഖകൻ)
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിൽ വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനമായ ഭീമനടിയിൽ
2010ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച നന്മ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ
കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗ�ോഡ്
എം.പി. പി. കരുണാകരന്റെ വികസന
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മി
ച്ചതാണ് ഇത്. 2015ൽ തൃക്കരിപ്പൂർ എം.
എൽ.എ.യുടെ വക സ്വന്തമായ�ൊരു വാഹനവും
സ�ൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാർവ്വത്രിക ആര�ോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധി
ച്ച് (യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഡേ) തിരുവന
ന്തപുരം ശാന്തിഗിരി സിദ്ധ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ നടത്തിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ബ�ോധവൽക്കരണ പരിശീലന പരിപാ
ടിയിൽ 250 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷ
ന്റെ (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ) വിമെൻ എംപ്ലോ
യീസ് ബെനവലന്റ് ഫ�ോറം അംഗങ്ങൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാ
ശ ്വാ സ ഫ ണ് ടിലേ ക്ക് ഒ രു ല ക്ഷം രൂ പ
സംഭാവന ചെയ്തു. പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച
ഗീത രാംകുമാർ (പ്രസിഡന്റ്), വത്സലകുമാരി
(സെക്രട്ടറി), അനിത, ജയചിത്ര എന്നിവർചേ
ര്ന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മന�ോജ്
ജി.എസിന് ചെക്ക് കൈമാറി.
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മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന
മാറ്റുന്നവർ
എബ്രഹാം പാണംകാട്ട്

മ�ൊ

ള�ോക്കോ ദ്വീപിൽ സമൂഹം ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പി
ച്ചിരുന്ന നിരാശ്രയരും ദരിദ്രരുമായ കു
ഷ്ഠര�ോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം
തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പുണ്യാത്മാവായ
ഫാ.ഡാമിയൻ, യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ് ആശ്രയമി
ല്ലാതെ അ വ ശ ത യ നു ഭ വ ി ച്ചി രു ന്ന ധ ീ ര ര ാ യ
സൈനികരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എല്ലാ ജീവിതസൗഭാ
ഗ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ത്യാഗസന്നദ്ധയായി ഇറങ്ങിപ്പു
റപ്പെട്ട ഫ�്ളോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ, കൽക്കട്ട
തെരുവിൽ ആരുമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പരിത്യക്തരായ
അവശർക്കും, അനാഥരായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
അമ്മയായ മദർ തെരേസ, എന്നിവരെയെല്ലാം നമ്മൾ
അറിയുകയും ആദരിക്കുകയും അവരുടെ അപദാന
ങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പുണ്യാത്മാ
ക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും എല്ലാക്കാലത്തും
ല�ോകമനസ്സാക്ഷിയെ ന�ൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയും
അവരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ അനേകായിരങ്ങളെ പ്രേ
രിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കണ്ണുകൾ തുറക്കുക, കാതുകൾ തുറക്കുക, മനസ്സു തുറ
ക്കുക – നമുക്ക് ചുറ്റും വേദനിക്കുന്നവരുടെ, ആശ്രയമി
ല്ലാത്തവരുടെ, ഒരു കൈ സഹായം വേണ്ടവരുടെ ഒരു
ല�ോകമുണ്ട്.
"അടുത്തു നില്പ�ോരനുജനെ ന�ോക്കാനക്ഷികളില്ലാ
ത്തോർക്കരൂപനീശ്വരനദൃശ്യനായാലതിലെന്താശ്ചര്യം?"
എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ എഴുതിയത് എത്ര സത്യം!
'ഞാൻ വിശക്കുന്നവനായി, ദാഹിക്കുന്നവനായി,
ര�ോഗിയായി, നഗ്നനായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു.
നിങ്ങൾ എനിക്കു ഭക്ഷണം നൽകി, കുടിക്കാൻ ജലം
നൽകി, ശുശ്രൂഷിച്ചു. വസ്ത്രം തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മാത്ര
മായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുക' ഇങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ മതങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും ഇതുതന്നെ പറയുന്നു.
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭി
വന്ദ്യ ജ�ോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവിന്റെ സാന്ത്വ
നപരിചരണത്തെകുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇടയലേഖനം 2017
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കുർബ്ബാന മധ്യേ വായിക്കയു
ണ്ടായി. അതിനുശേഷം നടന്ന കുടുംബപ്രാർഥനാ യ�ോ
ഗങ്ങളിൽ ബഹു.ജ�ോസഫ് കീപ്രത്ത് അച്ചൻ ആതുര
ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇടവകയിൽ നിന്നു

നൂറിലധികം പേർ ഇക്കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യം പ്രക
ടിപ്പിച്ചു പേരു നൽകി. അവർക്കായി 2017 ഡിസംബർ
മൂന്നാം തിയ്യതി റാണിഗിരിയിൽ ഒരു ഏകദിന
സെമിനാർ നടന്നു. അത് നയിച്ചത് പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡ�ോ. ശ്രീദേവിയും, മെഡിക്കൽ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ ശരത്ത് മ�ോഹനുമായിരുന്നു. അറു
പത്തിമൂന്ന് പേർ ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. ലൂർദ്
മാതാ കെയറിൽ ഈ കാലയളവിൽ നടന്ന സെമി
നാറിലും പലരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.
2018 ആഗസ്റ്റ് 4ന് ഒരു ഏകദിന സെമിനാർ
പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് വിപുലമായ
രീതിയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ തിരുവനന്ത
പുരം സെന്ററിലെ അഡ്വക്കസി മാനേജർ ബാബു
എബ്രഹാം, ലിതിന് എബ്രഹാം, ഡ�ോ.സുനിൽ, ഡ�ോ.
അജയൻ എന്നിവർ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു. കെ.എൻ. നായർ,
ഉമ്മൻ ജ�ോൺ എന്നിവർ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവ
ങ്ങൾ വിവരിച്ചു. 23 പേർ പങ്കെടുത്ത സെമിനാറിൽ
നിന്ന് ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രസിഡണ്ട്, സെ
ക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഏഴുപേർ ഉൾപ്പെട്ട
ഒരു പ്രവർത്തകസമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
കൂടാതെ 'റാണിഗിരി കംപാഷനേററ് കമ്മ്യൂണിറ്റി'
എന്ന പേരിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റർ പ്ര
വർത്തനമാരംഭിച്ചു.
പിന്നീട് നടന്ന യ�ോഗങ്ങളിൽ സാന്ത്വനപ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചില തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക
എന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ച് അവരുടെ ലിങ്ക് സെന്ററു
കളായ വിഴിഞ്ഞം, പാല�ോട്, പള്ളിത്തുറ, പൂന്തുറ, ഉഴ
മലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ യൂണിറ്റിലെ അംഗ
ങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചു. കാൻസറും തളർവാ
തവും മൂലം കിടപ്പിലായവർ, നട്ടെല്ലിനു ക്ഷതം സംഭ
വിച്ചവർ, അൽഷിമേഴ്സ
 ് ര�ോഗികൾ, കിഡ്നി തക
രാറിലായവർ, പ്രായാധിക്യം മൂലം അവശരായവർ
എന്നിങ്ങനെ പലവിധമായ അവശതയനുഭവിക്കുന്ന
വരെയാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും പരിചയപ്പെ
ടുവാനും കഴിഞ്ഞത്.
ഇന്ന് യൂണിറ്റിന്റെ തനതായ പ്രവർത്തനമേഖല ഇട
വകാതിർത്തിയാണ്. അംഗങ്ങൾ അവരുടെ സമീപ
ത്തുള്ള പരിചരണം ആവശ്യമായവരെ കണ്ടെത്തു
കയും, പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. പത്തിലധികം പേരുകൾ ഇതിനകം
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഡ�ോക്ടർമാർ അട
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ങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ സഹായവും ആവശ്യമായ
മരുന്നുകളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇത് സാധു
ക്കളായ ര�ോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെ.
എല്ലാത്തിനും ഇടവകയുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാ.
ജ�ോസഫ് കീപ്രത്തിന്റേയും നിസ്സീമമായ സഹായസ
ഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർ
മ്മിക്കുന്നു.
മരണാസന്നരായ ര�ോഗികൾക്ക് മറ്റു ചികിത്സകൾ
ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവരെ കഴിയുന്നതും സുഖ
കരമായ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നൽകുന്ന
ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണം എന്നായിരുന്നു സാ
ന്ത്വന ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോക്ടർമാരും പ്രവർത്തകരും
നടത്തിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും അനുഭവവിവരണ
ങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ ധാരണ തിരുത്തേണ്ടതായി
വന്നു. തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെ ശരിയായ പരിചരണ
ത്തിലൂടെ കരുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ധാരാ
ളമായ തെളിവുകൾ കണ്ടും കേട്ടും ബ�ോധ്യപ്പെടാൻ
ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെയറിന് അർഹരായ
വർക്കായി നാം ചെയ്യുന്ന സേവനം അവർക്ക് അവകാ
ശപ്പെട്ടതാണെന്നും നമ്മുടെ വിശാലമനസ്ക ത
ക�ൊണ്ടു നൽകുന്ന സൗജന്യമാണ് അതെന്നുള്ള
തെറ്റായ ബ�ോധ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും തി
രിച്ചറിഞ്ഞു.
ആദ്യമായി പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമിന�ോട�ൊത്ത് പട്ട
ത്തുള്ള സെന്ററിൽ നിന്നു വിഴിഞ്ഞത്തേക്കാണ്
പ�ോയത്. വിഴിഞ്ഞം പി.എച്ച്. സെന്ററിൽ നിന്നു ടീ
മിന�ോട�ൊത്ത് പല ര�ോഗികളെയും പ�ോയി കണ്ടു.

പ്രായാധിക്യം മൂലം വിഷമിക്കുന്നവർ, കാൻസർ
ര�ോഗികൾ, അൽഷിമേഴ്സ് ര�ോഗികൾ, മറ്റു പലവി
ധമായ ര�ോഗങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ എല്ലാ
മുണ്ടായിരുന്നു. പരിചരണത്തിനു തയ്യാറായ മക്കളും
ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവരെയും ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കാത്തവരേയും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു. ചിലരുടെ അടുക്കൽ സമയം ചെലവഴിക്കു
ന്നത് അവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്ന്
മനസ്സിലായി. തങ്ങളുടെ വിഷമം കാണാനും
അറിയാനും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നു കാണുന്നത്
അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെല്ലു
മ്പോൾ വയറുവേദന ക�ൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞി
രുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി കുറച്ചു സമയത്തെ സംസാരത്തി
ലൂടെ വേദന അല്പം കുറഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ എണീറ്റിരു
ന്നതും പിന്നെയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ
സാവധാനം കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് മുൻവശത്തെ
മുറിയിൽ കസേരയിൽ വന്നിരുന്നതുമായ ഒരനുഭവമു
ണ്ടായി. വേദന വളരെയധികം കുറഞ്ഞെന്ന സന്തോഷ
വർത്തമാനം കേട്ട് അവിടെ നിന്നു യാത്ര പറഞ്ഞു
പ�ോരുവാൻ സാധിച്ചത് ഒര�ോർമ്മയായി നിൽക്കുന്നു.
സന്ദർശന സമയത്തു കണ്ടുമുട്ടിയ, വിഷമതയനുഭവി
ക്കുന്നവർ പലരും ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. സ്നേഹപൂർ
ണ്ണമായ വാക്കുകളിലൂടെയും സാമീപ്യത്തിലൂടെയും ദുഃ
ഖങ്ങളും വേദനകളും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാനാകുമെന്ന
പാഠം ഒരിക്കൽ കൂടി പഠിച്ചു.
(റാണിഗിരി കംപാഷനേററ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകൻ)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയറില്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകള്
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്
2019 മാര്ച്ച് നാല്, ജൂണ് മൂന്ന്, സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്,
നവംബര് നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈ
ദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ),
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോ
ഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ട
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വർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ അസ�ോ
സിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.
യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവി
ലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർ ആകാൻ താൽ
പര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീ
ലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട്ട മാസങ്ങളില് തിരുവന
ന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: 8589998760,
ഇമെയിൽ: education@palliumindia.org

ആഘ�ോഷമായി ആർട്ട്
ഓൺ വീൽസ്
ബാബു എബ്രഹാം

'നി

ങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓര�ോ പരിപാടികൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക്
വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും പുറംല�ോകം കാണുന്നതിനും
ഞങ്ങളുടെ വീടിനു പുറത്തു വരുന്നതിനും അവസരം
കിട്ടുന്നത്.'
'കലാകായിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒര
വസരം കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ആ
ആഗ്രഹം ഇതിലൂടെ സഫലീകരിച്ചു.'
'ഈ ഒത്തുചേരലിലൂടെ ഞങ്ങളുടെതന്നെ ശക്തി മന
സ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർ
ത്താനും സാധിച്ചു.'
'ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം പകർന്നു തരുന്ന
ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുമിച്ചു ചേരലും പരസ്പരം പങ്കുവ
യ്ക്കലും, അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു
ക്കളുടെ കൂടെ, ഈ നടുറ�ോഡിൽ ഇരുന്ന് സംസാരി
ക്കുവാനും പ്രയാസങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും കിട്ടിയ ഒരു
വലിയ അവസരം.'
ല�ോക ഭിന്നശേഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവ
നന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ 2018 ഡിസംബർ
രണ്ടിനു നടത്തിയ 'ആർട്ട് ഓൺ വീൽസ്' കലാ
കായിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ
ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞത്.
വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന നാൽപ്പത�ോളം സഹ�ോദ
രങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി, മുൻ വർഷങ്ങളിലെ
പ�ോലെ പാലിയം ഇന്ത്യയും ആൾ കേരള വീൽ
ചെയർ റൈറ്റ്സ് ഫെഡറേഷനും (എ.കെ.ഡബ്ല്യു.

ആർ.എഫ്) ചെഷയർ
ഹ�ോമും മാനവീയം തെ
രുവ�ോരക്കൂട്ടവും ഒത്തു
ചേർന്നാണ് സംഘടിപ്പി
ച്ചത്.
ഉച്ച തിരിഞ്ഞു രണ്ടര
മണിയ�ോടു കൂടി എല്ലാ
വരും എത്തിച്ചേർന്നു.
വീൽചെയറിലെ ഓട്ടമ
ത്സരം, ലെമൺ ആൻഡ്
സ്പൂൺ റേസ് എന്നീ മത്സ
രങ്ങളും റ�ൊട്ടി കടി, സുന്ദരിക്ക് പ�ൊട്ടു ത�ൊടൽ എന്നീ
രസകരമായ കളികളും നടന്നു.
തുടർന്നു നടന്ന കലാപരിപാടികളിൽ രാജേഷ് കുറ്റി
ച്ചൽ, റിയാസ് എന്നിവരുടെ മന�ോഹരമായ ഗാന
ങ്ങളും അജി പൂവച്ചലിന്റെ നാടൻ പാട്ടുകളും ഏറെ
ആനന്ദം പകർന്നു. പങ്കെടുത്തവർക്കും സംഘടിപ്പി
ച്ചവർക്കും കണ്ടു നിന്നവർക്കും ഉച്ചവെയിലിന്റെ
ചൂടിലും മനസ്സിന് കുളിർമ്മ പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു
'ആർട്ട് ഓൺ വീൽസ്'.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ ജി.എസ്. മന�ോജ്,
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരായ ശരത് മ�ോഹൻ, വൃന്ദ
എസ്. നായർ, ഐഷു, ഷെറിൻ വിൽഫ്രെഡ്,
എക്കോ പ്രൊജക്റ്റ് ക�ോഓർഡിനേറ്റർ രാജലക്ഷ്മി
ബാലു, എച്ച്.ആർ മാനേജർ ആരതി നായർ, എ.കെ.
ഡബ്ല്യു.ആർ.എഫ് ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ
ഷീല എബ്രഹാം, സന്ദീപൻ എസ്, മന�ോജ് പിള്ള,
മാനവീയം തെരുവ�ോരക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ
ശ്രീനിവാസൻ വി.കെ തുടങ്ങിയവരും വ�ോളന്റിയർ
മാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഏകദേശം ആറു മണിയ�ോടെ, മാനവീയം തെരുവ�ോ
രക്കൂട്ടത്തിന്റെ നാടൻപാട്ടിന്റെ സ്വരമാധുരിയ�ോടെ
അന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിച്ചു.
ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒരുക്കാനും, പങ്കെടുത്ത
സഹ�ോദരങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുവാനും
കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം
സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വക്കസി മാനേജറാണ്
ലേഖകൻ)
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ഉണര്വ്വ്

ഇനി എന്ത്, എങ്ങിനെ?
മുന്നിൽ ശൂന്യത മാത്രം...
ജി. രാജേശ്വരി

ഉ

റ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖത്തിലാണ്ടു പ�ോയവരുടെ കൂ
ട്ടായ്മയായ 'ഉണർവ്വി'ന്റെ ഒത്തുചേരലിൽ ഉയർന്നു
കേട്ട ച�ോദ്യമാണ് മുകളിൽ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നവംബർ 27ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കു ചേർന്ന സംഗ
മത്തിൽ അംഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. രാജേശ്വരി എല്ലാ
വർക്കും ഉണർവ്വിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
പരസ്പരമുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ശേഷമാണ്
ഉണർവ്വിൽ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ജയചന്ദ്ര മന�ോ
മയിയും, വിനീതയും ഈ ച�ോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ പക
ച്ചുനിന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെ
വിട്ടുപ�ോയിട്ട് വളരെ കുറച്ചു നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതു
വരെയും അല്ലല�ൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ സംര
ക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന, അവരുടെ മുന്നിൽ ഇനി
യെന്ത് എന്നുള്ളത് വലിയ�ൊരു ച�ോദ്യചിഹ്നമായി
നിൽക്കുന്നു. മന�ോമയിക്കും, വിനീതയ്ക്കും എല്ലാവിധ
സഹായസഹകരണവും ഉണർവ്വിലെ അംഗങ്ങൾ
വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
ഉണർവ്വിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ലീലാമ്മ വർക്കി
യുടെ പാവനസ്മരണയ്ക്കു മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർ
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് സാറാമാഡവും, ലീലാദേവിയും ആ മഹ
തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ പങ്കിട്ടു. തന്നെ കാർന്നു

തിന്നുന്ന ര�ോഗത്തെ എത്ര
ധൈര്യത്തോടെയും ഇച്ഛാ
ശക്തിയ�ോടെയും പുഞ്ചിരി
യ�ോടെയുമാണ് അവർ
നേരിട്ടതെന്ന് ലീലാദേവി
അ നു സ്മ ര ി ച്ചു . തു ട ർ ന്ന്
ഡ�ോ. സാറാ വർഗീസ്
നവംബറിലെ ദിവസങ്ങ
ളിലെ പ്രാധാന്യം ക�ോർ
ത് തി ണ ക് കി ക ്കൊ ണ്ട്
മന�ോഹരമായ ഒരു ഗാനം
ആലപിക്കുകയും തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പുതിയ അംഗ
ങ്ങള�ോട് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ബാക്ടീ
രിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 'ഗട്ട്' എന്ന
ര�ോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു.
റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷമാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ
അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായം മന�ോഹരമായ
ഒരു കഥയിലൂടെ ഡ�ോ. ഭാസ്കരൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
ബേബിച്ചേട്ടൻ പതിവുപ�ോലെ ശ്രുതിമധുരമായ ഗാന
ത്താൽ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും കാ
ണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ കൈക�ോർത്ത് പ�ൊട്ടിചി
രിച്ച് ക�ൊണ്ട് 'ഉണർവ്വ്' സമാപിച്ചു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക)

സഹയാത്രയുടെ വരിക്കാരാവുക

ഐ. എ.പി.സി.

(കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസികയുടെ
വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 150രൂപയാണ്. നിങ്ങള്
നേരിട്ടറിയാത്ത, കാന്സര് പ�ോലുള്ള തീരാവ്യാ
ധികളാല് വേദനിച്ചു പുളയുന്നവര്ക്കുള്ള സംഭാവ
നകൂടിയാണ് ഈ തുക. സ്വയം വരിക്കാരാകുന്ന
ത�ോട�ൊപ്പം 5 പേരെയെങ്കിലും വരിക്കാരാക്കു
വാനും കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങള്
50 വീതം വരിക്കാരെ ചേര്ക്കുവാനും ഞങ്ങളഭ്യ
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ര്ത്ഥിക്കുന്നു. ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും 'പാലിയം
ഇന്ത്യ' യുടെ പേരില് താഴെ കാണുന്ന വിലാസ
ത്തില് അയക്കാവുന്നതാണ്. സഹയാത്ര ലഭി
ക്കാനായി നിങ്ങളുടെ പ�ോസ്റ്റല് അഡ്രസ്, പിന്
ക�ോഡ്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, ഇമെയില് എന്നിവ
ഞങ്ങള്ക്ക് അയയ്ക്കുമല്ലോ.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, നമ്പര് 24,
സുഹുദ മന്ദിരം, ശിവമംഗലം ലെയ്ന് , പട്ടം
പാലസ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695004.
ഫ�ോണ്: 9746745504

.

സെക്കന്ഡ് ഒപ്പീനിയന്

നമ്മളെ പ�ൊന്നുപ�ോലെ
ന�ോക്കിയവരാണവര്
ഡ�ോ. ഷിംന അസീസ്

സാ

യാഹ്നങ്ങൾ എന്നും മന�ോഹരമാണ്.
ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഓർമ്മകളും
പേറി പുതുമയേറുന്ന മറ്റൊരു പുലരിയിലേക്കുള്ള
ഒഴുക്ക് . അതിലും അഴകുള്ളതാണ് ഒരായുസ്സിന്റെ
മുഴുവൻ ചിത്രവും നിറയുന്ന വാർദ്ധക്യമെന്ന കാലം.
കഥ പറഞ്ഞു തന്നും കുറുമ്പ് കാട്ടിയും സ്നേഹിച്ചും
വഴക്കിട്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മനുഷ്യൻ കിടക്കയിലേക്ക്
വീഴുന്നതു വരെ മാത്രമാണ് ഈ സൗന്ദര്യം ചുറ്റുമുള്ളവർ
ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നു മാത്രം. അതിനു ശേഷം പ്രാ
ഥമികാവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതും പരാശ്രയ
ത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരെ ഏറ്റെടുക്കു
ന്നവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറെയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പല
പ്പോഴും അറിയാതെ പ�ോകുന്ന, ചിലപ്പോൾ മറന്നു
പ�ോകുന്ന, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യപൂർവ്വം കണ്ടി
ല്ലെന്നു നടിക്കുന്ന, നമുക്ക് ജന്മം തന്നത് ക�ൊണ്ടോ
അല്ലാതെയ�ോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആയി മാറുന്ന
ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം.
വാർദ്ധക്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും കരുതല�ോടെ
വേണം കിടക്കയിൽ കഴിയുന്ന പ്രായമായവരെ
നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ. എവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ എഴു
തപ്പെട്ടത് പ�ോലെ കുറച്ചധികം കാലം ജീവിച്ച കുട്ടി
കളാണ് അവർ. വാശികളും വഴക്കും കുറുമ്പും എല്ലാം
ബാല്യത്തോടുപമിക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി
കാണിക്കുന്നതും കിടന്നിടത്ത് കിടന്നു മലമൂത്രവി
സർജനം നടത്തുന്നതും അതുപ�ോലെ തന്നെ. ഒരു
വേള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ
പ�ൊന്നുപ�ോലെ ന�ോക്കിയവരാണ് മുന്നിൽ കിടക്കു
ന്നത് എന്ന ഓർമ്മയാണ് ആവശ്യം. അവരുടെ അടി
സ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കു
ന്നുണ്ടാകാം. എങ്കിലും അവരുടെ വൃത്തിയിലും ദൈ
നംദിനകാര്യങ്ങളിലും ചില പ�ൊടിക്കൈകൾ അറി
ഞ്ഞിരുന്നാൽ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ അവർ
ക്ക് ഈ ആശ്രിതാവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും.
ഏത�ൊരു വ്യക്തിയും വൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.
ദിവസവും കുളിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്ന്

നനച്ചു തുടയ്ക്കുകയെങ്കിലും
ചെയ്ത് അവരെ ഫ്രഷ്
ആക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി
യുള്ള പ്രത്യേക വെറ്റ്
ടിഷ്യൂ വിപണിയിൽ ലഭ്യ
മാണ്. അത് വാങ്ങാൻ
സാധിക്കുന്നവർ ചെറിയ
സാമ്പിൾ പാക്കറ്റ് വാ
ങ്ങി, അതിന്റെ ഗന്ധം
ര�ോഗിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാ
ണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ
ശേഷം മാത്രം വലിയ അളവിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി.
കുളിപ്പിക്കുകയ�ോ നനച്ചു തുടക്കുകയ�ോ ചെയ്ത ശേഷം
ഒരു മ�ോയിസ്ചുറൈസിംഗ് ല�ോഷൻ പുരട്ടി നന്നായി
മസാജ് ചെയ്യുക. പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും പുറത്ത് എല്ലാ
യിടത്തും നന്നായി തട്ടുക. ഇത് നീരുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ശയ്യാവ്രണം വരാ
തിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവരുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ്
മാറ്റുക. ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എയർ
ബെഡ�ോ വാട്ടർ ബെഡ�ോ സംഘടിപ്പിക്കുക. സാമ്പ
ത്തികമായി ഇതിനു സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, അടുത്തുള്ള
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധ
പ്പെടുക. എവിടെയും നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്നറിയുക,
നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കും.
ഓര�ോ രണ്ടു മണിക്കൂറിലും അവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും
കിടത്തണം. എല്ലുകൾ പേശികൾക്ക് മീതെ അമരു
ന്നയിടമെല്ലാം ശയ്യാവ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. തലയ്ക്കു
പിറകിൽ, പുറത്തെ പലകയെല്ലുകൾക്ക് മീതെ, ഇടു
പ്പെല്ലുകൾക്കു മീതെ, തുടയിൽ എന്നിങ്ങനെയാണ്
സാധാരണ ഈ മുറിവ് വരാറ്. അസഹ്യമായ ച�ൊ
റിച്ചിലും വേദനയും ഉള്ള ഈ മുറിവുകൾ ആദ്യം ഒരു
നിറവ്യത്യാസമായും പിന്നെ പാട് പ�ോലെയും
പിന്നെ ചെറുതായി ത�ൊലി ഇളക്കിയത് പ�ോലെയും
പിന്നീട് മുറിവായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം
മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദിവസവും വൃത്തിയാക്കി
മരുന്ന് പുരട്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരി
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ശീലനം നേടണം. ഇതിന് ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തക
രുടെ സഹായം തേടാം.
കഴിയുമെങ്കിൽ കിടത്തി ഭക്ഷണം നൽകരുത്.
ഭക്ഷണം ശ്വാസക�ോശത്തിൽ കടന്നു ന്യൂമ�ോണിയ
ഉണ്ടാകാം, ശ്വാസതടസം ഉണ്ടായി മരണസാധ്യത
പ�ോലുമുണ്ട്. ക�ൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയുള്ളതാ
വണം, ര�ോഗിക്ക് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതാവണം.
ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നു പറയലും രുചിക്കുറവും, ദഹന
ക്കുറവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ
മതിയാകൂ. കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
കിടക്കയിൽ ബാക്കി കിടന്ന് ഉറുമ്പും പാറ്റയും വരുന്ന
കാഴ്ചക്ക് പലതവണ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യാവ
ശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കും. പല്ലു തേച്ചു ക�ൊടുക്കാനും കുലുക്കുഴിയാനും
ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കില്ല. മൗത് വാഷ് ഒരു
പരിധി വരെ ഈ അവസരത്തിൽ സഹായകമാണ്.
ഒരു വ്യക്തിയും തന്നിൽ നിന്നു ശാരീരികദുർഗന്ധം
പുറപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ അഭിമാനം
ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്.
എല്ലാത്തിലുമുപരി ഈ ര�ോഗിയുടെ വൈകാരികവി
ക്ഷോഭങ്ങൾ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കേണ്ട ആ ബന്ധുവി
ന്റെ അവസ്ഥ ചുറ്റുമുള്ളവർ അറിയാതെ പ�ോകരുത്.
കിടന്നു പ�ോയ ര�ോഗിക്ക് സ്വബ�ോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ,
അവർ വിഷമവും ദേഷ്യവും കാണിക്കും. ആശ്രിത
രായതിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ�ൊട്ടിത്തെറി
കളാകും. മറവിര�ോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഒന്നും
തിന്നാൻ തരുന്നില്ലെന്നു കാണാൻ വരുന്നവര�ോട്
പറയും. കുത്തുവാക്കുകൾ പല വഴിക്കുണ്ടാകും. ഒന്ന്
സമാധാനം കിട്ടാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പ�ോലും
സമൂഹം വേദനിപ്പിക്കും. വിഷമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ
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ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശരിയാണ്. പക്ഷെ, ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ
ചിത്രമെഴുതാനാവൂ. എത്ര സാരമായ അവസ്ഥയിൽ
കിടക്കുന്ന ര�ോഗിയെ ന�ോക്കുകയാണെങ്കിലും,
അവനവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു എന്നെ
ല്ലാം ഉറപ്പു വരുത്തിയേ മതിയാകൂ. ര�ോഗിയെ
ന�ോക്കി സ്വയം ര�ോഗിയാകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്.
ഇതിനു കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും
സഹായം തേടുക തന്നെ വേണം. ഓര�ോ കിടപ്പുര�ോ
ഗിയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കടമയാണ് എന്ന തി
രിച്ചറിവും ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകണം. നമുക്കും
നാളെ ഇതേ വഴി കടന്നു പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്.
വാൽക്കഷ്ണം: നഖം, തലമുടി എന്നിവയെല്ലാം വൃത്തി
യാക്കി ക�ൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വരി വരിയായി
ആളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, മലമൂത്രവിസർജനത്തിന്റെ
കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും.
മൂത്രം ഒഴിവാക്കാൻ കത്തീറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ
ഭാഗം വൃത്തിയായി വെക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
ദിവസവും ഒരു തവണയെങ്കിലും സ�ോപ്പും വെള്ളവും
ഒഴിച്ച് കഴുകിയിരിക്കണം. കുഴലിന് ചുറ്റും അണുനാ
ശിനി ഉപയ�ോഗിച്ച് തുടക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാന
മായി, അവരുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്തെ ര�ോമങ്ങൾ മാ
സത്തില�ൊരിക്കലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം. അതിന്
അറപ്പ് കാണിച്ചും ചെയ്തു ക�ൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാര
ണങ്ങൾ അവർ കേൾക്കേ പറഞ്ഞും പഴി പെയ്തും
അവരെ ജീവന�ോടെ ഇല്ലാതാക്കരുത്. അവർ അർ
ഹിക്കുന്ന അഭിമാനത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ അവരി
ലേക്ക് സ്നേഹം പെയ്യാം, അവർക്ക് വേണ്ടത്
ചെയ്യാം. അവസാനശ്വാസം വരെ 'എന്റെ മക്കൾ'
എന്നവർ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഉരുവിടട്ടെ...

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഒരു
‘അസ്ഥാന'
സംഭവം

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഈയിടെ കറങ്ങി നട
ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട്
'അസ്ഥാന' എന്ന്. പറയുന്നവർക്കൊക്കെ സംഗതി
വളരെ വ്യക്തം. വിക്കിക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവു
ന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ളോർക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണെ
ന്ന് ത�ോന്നിയതു ക�ൊണ്ട് ഒരു ചമ്മൽ. നമുക്ക് മാത്രം
അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിച്ചാല�ോ?
നേരെ പ�ോയി ഗൂഗിൾ ഗുരുവിന്റെയടുത്ത്. അടിച്ച്
ന�ോക്കി, 'അസ്ഥാന' വന്നു. ഒരു തരം ശലഭമാണ
ത്രെ. അല്ല; പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ശലഭത്തിന്
എന്തു കാര്യം? മാത്രമല്ല, ഈയിടെയ�ൊക്കെ പേ
പ്പറിൽ 'അസ്ഥാന, അസ്ഥാന', എന്ന് കാണാറുമുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയമായതു ക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ക�ൊടുത്തില്ല. ആഞ്ഞു
ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയപ്പോൾ കിട്ടി. സി.ബി.ഐ
ഓഫീസർ. മറ്റൊരു സീനിയർ ഓഫീസർ അല�ോക്
വർമ്മയുമായി പ�ൊരിഞ്ഞ തല്ല് കൂടി ഇപ്പോൾ പുറ
ത്തിറക്കി ബെഞ്ചിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ അതുമല്ല. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ പ�ോയി ഒരു
പാലിയം ആശാന�ോട് ച�ോദിച്ചു.
അപ്പോൾ കുഴപ്പം വിക്കി ഗൂഗിളിൽ ബുദ്ധിയില്ലാതെ
ന�ോക്കിയതിന്റെയാണ്. 'Asthana' എന്ന് എഴുതുന്ന
തിനു പകരം 'Astana' എന്ന് എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
സംഗതി വ്യക്തമായേനെ. 'അസ്താന പ്രഖ്യാപനം 26
ഒക്ടോബർ 2018'. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും
പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്നത്.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വിക്കി പറഞ്ഞു
തരാം. കസാഖ്സ്ഥാന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാണ്
അസ്താന. അവിടെ വെച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന
യുടെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപ
നമായതു ക�ൊണ്ടാണ് അസ്താന പ്രഖ്യാപനം എന്ന്

പേർ. അല്ലാതെ ശലഭവുമല്ല, സി.ബി.ഐ.യുമല്ല.
അപ്പോൾ വിക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവി
ടെയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചർച്ചയിൽ ഈ
ശലഭവും സി.ബി.ഐയും അല്ലാത്ത അസ്താന കയറി
വരുന്നതിന്റെ കാരണം, ഈ അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്തി
നകത്ത് രണ്ടിടത്ത് 'സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിര
ക്ഷയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തണ'മെന്ന്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്.
രണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടാൽ മതി എല്ലാവർ
ക്കും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ, അല്ലപിന്നെ. പണ്ടും
കേൾക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആൾക്കാർ
ക്കേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്നുള്ളു എന്ന്.
ഇപ്പോഴും അതു തന്നെ കേൾക്കുന്നു. അല്ല, ഈ പ്ര
ഖ്യാപനത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞത് ക�ൊണ്ട് നമു
ക്കെന്ത് പ്രയ�ോജനം? എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരി
ക്കും.
അപ്പോൾ വിക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്ര
ഖ്യാപനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആര�ോഗ്യ
പരിപാലനത്തിൽ വിക്കിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണ
മെന്നാണ്. വിക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ പ�ൊതുജനം.
പ�ൊതുജനം കൂടെക്കൂടി ആര�ോഗ്യപരിപാലനം
എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണമത്രെ.
വല്ല നടപ്പും വരുന്ന കാര്യമാണ�ോ? വിക്കിക്ക് ആകെ
ചിരിയാണ് വന്നത്.
വായിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതേ കാര്യം, 40
വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞതാണത്രെ. അന്ന് കസാ
ഖ്സ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം അൽമാഅറ്റായിൽ ആയി
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രുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ആറ്റു ന�ോറ്റ് 40 വർഷം
കഴിഞ്ഞു ചികഞ്ഞു ന�ോക്കിയപ്പോൾ അന്നും പറഞ്ഞു
ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ വിക്കിയെ ഉൾപ്പെടുത്ത
ണമെന്ന്, ഇന്നും പറയുന്നു. 40 വർഷം ക�ൊണ്ട് നട
ക്കാത്ത കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറ
ഞ്ഞതു ക�ൊണ്ട് എന്തു നടപ്പ് വരാൻ. അല്ല; അറിവി
ല്ലാത്തത് ക�ൊണ്ട് ച�ോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആയി
ക്കോട്ടെ. പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങൾ അറി
വുള്ളവർക്കില്ലേ? വിക്കിയുടെ ച�ോദ്യമിതാണ്. 40
വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യം 40 വർഷം ക�ൊണ്ട്
നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുക�ൊണ്ട് നടന്നില്ല എന്ന്
പറഞ്ഞ് അതിന�ൊരു പരിഹാരം പറയണ്ടേ? അങ്ങി
നെയ�ൊരു പരിഹാരം ഇവിടെയെങ്ങും കാണാനില്ല
ല്ലോ?
തലമണ്ടയാകെ വെന്ത് വിക്കി ഒരു മഹാവിക്കിയുടെ
മുഖഭാവത്തോടെ നിന്നപ്പോൾ കരുണ ത�ോന്നി ലിജി
ചേച്ചി ഒരു ലേഖനം കാണിച്ചു തന്നു. ഏത�ോ ഒരു
സായ്പ് എഴുതിയത്. അൽമാഅറ്റാ വിളംബരം എന്തു
ക�ൊണ്ട് കാര്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ല എന്നാണ്
അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ
രണ്ടു തടസ്സം. രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിദഗ്ദ്ധരും പ�ൊതുജന
ങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതു ക�ൊണ്ടാ
ണ് കാര്യം നടക്കാത്തതെന്ന്.
ആല�ോചിച്ചു ന�ോക്കിയപ്പോൾ ഇത�ൊന്നും സായ്പ്
പറയേണ്ട കാര്യമ�ൊന്നുമില്ല. ജനാധിപത്യം, ജനാ
ധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മളെ
എന്തിലാണ് ശരിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിലല്ലാതെ, ഏതു മേഖലയിൽ? സി.ബി.
ഐയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് വിക്കി
യ�ോട് ച�ോദിച്ചിട്ടാവുമ�ോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത്? ശല
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ഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ
പ�ോലും നടക്കില്ല. ജ
നാധിപത്യം എന്നൊ
ക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ
കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോ
ൾ വിക്കിയും കൂട്ടരും
പുറത്ത്. നമ്മൾ അ
ങ്ങോട്ട് കേറി ഒരഭി
പ്രായ ം പ റ ഞ് ഞാ ൽ
അത�ൊക്കെ അസൗക
ര്യമല്ലേ? മറിച്ച്, തീരു
മാനമെടുക്കുന്ന വലിയ
വലിയ ആളുകൾക്ക്
അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാ
മല്ലോ. അഥവാ തീരു
മാനത്തിന് ഒരു ബുദ്ധി
മുട്ട് വന്നാൽ തന്നെ
ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹ�ോ
ട്ടലിൽ ഒരു സെമിനാർ
നടത്തിയാൽ പരിഹാരം ഉരുത്തിരിയാനുള്ളതല്ലേ
ഉള്ളൂ.
അല്ല, ഇത�ൊക്കെ വിക്കിയുടെ വിവരക്കേടാണ്.
അസ്താനയിൽ കേറി കൂടുതൽ വിളമ്പണ്ട വിക്കി.
പത്തു നൂറു രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അതിവിദഗ്ദ്ധർ ഇരുന്നെ
ടുത്ത തീരുമാനമ�ൊക്കെയല്ലേ? പ�ൊതുജനങ്ങളെ ഉൾ
പ്പെടുത്താൻ ഒരു വഴി അവർ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
ഒന്ന് കാത്തിരുന്നോളൂ. അടുത്ത വർഷം, ഏറിയാൽ
അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം. നമുക്കെല്ലാം പങ്കാളിക
ളാകാം.
എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് ദാസാ...
'അതിന് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങിയേക്ക്' എന്ന്
ആര�ോ മുറുമുറുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലെ?
അത്യാഹിതം
അസ്താന പ�ോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സാർവ
ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം ചെറിയ
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരൽപം ക്ഷീണമായി
പ�ോകുമ�ോ എന്തോ? പക്ഷെ ഇത്തരം ചെറിയ കാ
ര്യങ്ങളാണ് വിക്കിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യ
തയുള്ളതെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. സംഭവം ഇങ്ങിനെ. വിക്കി
കാറിൽ ഗമയിലിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നു. മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ വടക്കോട്ട്. ആ മെൻസ്
ഹ�ോസ്റ്റൽ മൂന്നു വരെ എത്തിയപ്പോൾ കാറ് നിന്നു.
രണ്ടു വരി പാതയിൽ മൂന്ന് വരിയായി വാഹനങ്ങൾ
അടുക്കിയടുക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടയ്കിടക്ക് ഒരു
നാലിഞ്ച് നീങ്ങും. പിന്നെയും നിൽക്കും. അങ്ങിനെ
യങ്ങിനെ. മറുവശത്ത് തെക്കോട്ട് പ�ോകുന്നവരും
(മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല; വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നു തെക്ക്
ഭാഗത്തേക്ക് എന്നു മാത്രമെ വിക്കി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ)

ഏതാണ്ടീ സ്ഥിതിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ. കുറച്ച് കൂടി വേഗത്തിൽ
അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോഴതാ കേൾക്കുന്നു ഒരു സൈറൻ.
ജഗതിച്ചേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 'നിലവിളി ശബ്ദം'. എന്തോ
ക�ൊടിയ അത്യാഹിതം. അത്യാഹിതൻ പുറകെ വന്ന് മുമ്പോട്ട്
പ�ോകാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് എതിരെ
വരുന്ന വരിയിലേക്ക് കയറി ന�ോക്കി. കുറ്റം പറയരുതല്ലോ. മറ്റു
വാഹനങ്ങള�ൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ക�ൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ എവിടെയിട്ട് ഒതുക്കാൻ. രണ്ട് വശത്തും മതിലല്ലേ? ചുരു
ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിയും
അവരുടെ ബന്ധുക്കളും... ദൈവമേ!
അല്ല, അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതുക്കാൻ എന്ന കാര്യവും, പുതിയ
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യവും, എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന
കാര്യവും ഒക്കെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന്
എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ ഈ പരിപാടിയ�ൊക്കെ നട
ക്കാൻ? കുത്തഴിഞ്ഞ ഗതാഗതവും, ഊരാക്കുരുക്കളും ഇങ്ങിനെ കി
ടക്കുമ്പോൾ ഈ ആശുപത്രിക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി?
കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകളേ,
നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഓര�ോ ചെറിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം
എല്ലാ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആശുപത്രികൾക്കും ഒരു കില�ോമീ
റ്റർ അപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കൂ. മൂന്ന് നാലെണ്ണം വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ.
മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വല്ലതും ശരിയാകട്ടെ.

2018 ഡിസംബർ 15ന് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണിയിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന കാന്താരി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ�ോർ
സ�ോഷ്യൽ ചെയ്ഞ്ചസിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായി
ഏകദിന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയും മ�ൊബി
ലിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ യു.എസ്.എയുടെ ഭാഗമായ വിമൻസ് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റിയും സംയുക്ത
മായി സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപശാലയിൽ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗിലെയും ക�ോട്ടൻ ഹിൽ സ്കൂ
 ളി
ലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പടെ 19 സ്ത്രീകളും വ�ോളന്റിയർമാരും
പങ്കെടുത്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കു
റിച്ചും ലഭ്യമായ നിയമപരിരക്ഷകളെക്കുറിച്ചും അഡ്വ. സന്ധ്യയും,
ലൈംഗികാര�ോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു ഡ�ോ. ഷാലിയ ജെയിംസും സം
സാരിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി എഴുത്തുകാരിയായ സരസു ത�ോമസ് വൈ
വിധ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയെ മന�ോഹരമാക്കുന്നത് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

രക്തസമ്മർദ്ദം എത്ര
വരെയാകാം?

ര

ക്തസമ്മർദ്ദം, ക�ൊളസ്ട്രോൾ, രക്തത്തിലെ
പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തുടങ്ങി പലതും എത്ര
കവിഞ്ഞാലാണ് ര�ോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയാനാവു
ന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി തർക്കങ്ങളുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ
രക്തസമ്മർദ്ദം 150/100 കവിഞ്ഞാലേ ചികിത്സ
ആവശ്യമുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കു
റച്ചുകുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവന്നു. അവസാനം 130/80 കവി
ഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ മരുന്ന് ക�ൊടുക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
ക�ൊളസ്ട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങിനെയ�ൊക്കെ
തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ക�ൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല
പ്രധാനം. മറ്റ് ലൈപിഡ്സും പ്രധാനമാണെന്നും
ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പണ്ട് 275
വരെ ക�ൊളസ്ട്രോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട
ത്ത് പിന്നെ അത് 225 ഉം പിന്നീട് 175ഉം അതിനു
താഴെയും ഒക്കെയായി കുറഞ്ഞു വന്നു.
രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇങ്ങിനെയ�ൊ
ക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. വെറും വയറ്റിൽ പഞ്ചസാര
യുടെ അളവ് 100 കവിഞ്ഞാൽ മരുന്നു കഴിക്കണം
എന്ന് പല ശുപാർശകളും ഉണ്ടായി.
ഇത�ൊക്കെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ്. ഗവേഷണം നടക്കുന്നത് ഈ ല�ോകത്ത്
എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെയും മരുന്നു കമ്പനി
ക്കാർ നൽകുന്ന പണം ക�ൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ
മരുന്നു കമ്പനിക്കാരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ഫല
ങ്ങളാണ�ോ പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന ന്യായമായ�ൊരു
സംശയം ശാസ്ത്രീയ വേദികളിൽ വളരെക്കാലമായി
കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തു
വേണം ഭാവിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ
എന്ന ശക്തമായ ഒരഭിപ്രായം നിലവിൽ ഉണ്ട്.
രക്തസമ്മർദ്ദം ചികിത്സിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി 2018
ജൂണിൽ ബാർസല�ോണയിൽ നടന്ന യൂറ�ോപ്യൻ
സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സമ്മേളന
ത്തിൽ, യൂറ�ോപ്യൻ സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയ�ോ
ളജിയും യൂറ�ോപ്യൻ സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പർ
ടെൻഷനും പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പറയു
ന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം 140/90 കവിഞ്ഞാലെ കൂടുത
ലായി കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നാണ്. ഇത് അമേ
രിക്കൻ ഹാർട്ട് അസ�ോസിയേഷന്റെ ശുപാർശയ്ക്ക്
വിപരീതമാണ്. 130/80 കവിഞ്ഞാൽ അതിന് വർ
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ദ്ധിച്ച രക്തസമ്മർദ്ദമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ്
അവരുടെ ശുപാർശ. അവരുടെ പ്രധാന ശുപാർശ
കൾ ഇങ്ങനെ:
1) ഒരാഴ്ച ഇടവിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രക്തസമ്മർ
ദ്ദം ഉയർന്നു കണ്ടാൽ ചികിത്സ പരിഗണിക്കണം.
2) 120/80 എന്നത് നല്ല ഒരു രക്തസമർദ്ദമായി കണ
ക്കാക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ഉള്ളത് പിന്നെയും
പിന്നെയും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
140/90ന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
കാര്യമാണ്. 140/90ൽ നിന്നു മുകളിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാ
വശ്യമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരു
ന്നുക�ൊണ്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇത�ൊക്കെ സാധാരണ ചികിത്സയുടെ കാര്യം. പാ
ലീയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ള ര�ോഗികളുടെ കാര്യം ഇക്കൂ
ട്ടത്തില�ൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് ക�ൊണ്ട് തന്നെ
അതെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയട്ടെ.
കാൻസർ പ�ോലെയുള്ള പല അസുഖത്തിലും ശരീരം
ശ�ോഷിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടും ഭക്ഷണം അളവിലും അതി
ലുമുള്ള ക�ൊഴുപ്പിന്റെ അളവിലും കുറയാൻ സാധ്യത
യുള്ളതു ക�ൊണ്ടും രക്തസമ്മർദ്ദം താഴേക്ക് വരാൻ
സാധ്യതയുണ്ട് . അത�ൊരളവിൽ താഴേക്ക് വരു
മ്പോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിരുന്ന മരു
ന്നുകൾ തുടർന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം.
ഇടയ്ക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം ന�ോക്കി ആവശ്യമില്ലാതാകു
മ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നിർത്തണം.
പലപ്പോഴും ര�ോഗി വളരെ വർഷങ്ങളായി ഒരു കാർ
ഡിയ�ോളജിസ്റ്റിന്റെ ചികിത്സയിലായിരിക്കും.
പുതുതായി ചികിത്സക്കെത്തുന്ന പാലീയേറ്റീവ്
കെയർ ഡ�ോക്ടർ മരുന്ന് നിർത്തിക്കോളാൻ പറ
ഞ്ഞാൽ അത് ര�ോഗിക്ക് സ്വീകാര്യമാവണമെന്നില്ല;
അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു. ര�ോഗിയുടെ സമാ
ധാനത്തിനും, നമ്മുടെ സംശയനിവാരണത്തിനും
കാർഡിയ�ോളജിസ്റ്റുമായി ഫ�ോണിലെങ്കിലും സംസാ
രിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കും.
മറ്റൊന്ന് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് തളർവാതം പ�ോലെ
ചലനശേഷി പരിമിതമായ ആളുകൾക്ക് ശരീര
ത്തിലെ വ്യായാമത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ അവർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാൻ സാധ്യതയു
ണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് പതിവായി രക്തസമ്മർദ്ദം ന�ോ
ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്

.

പാലിയം കണ്ണാടി

ഉരുകിത്തീരുന്ന
മെഴുകുതിരി പ�ോലെ
ലളിത എസ്.

അ

തെ... ഉരുകിത്തീരുന്ന മെഴുകുതിരി പ�ോലെ
യാണ് മിക്ക സ്ത്രീകളുടെയും ജീവിതം. ര�ോ
ഗീപരിചരണത്തിൽ മുഴുകിയ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പ്ര
ത്യേകിച്ചും. തന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പ�ോലും
പാപമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
ഇത�ൊന്നു കൂടി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അമേ
രിക്കൻ മലയാളി സംഘടനയായ ഫ�ോമയും (ഫെഡ
റേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസ�ോസിയേഷൻസ് ഓഫ്
അമേരിക്ക) പാലിയം ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി സം
ഘടിപ്പിച്ച 'ര�ോഗീ പരിചരണത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായ
സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ' എന്ന
സെമിനാർ.
പരിചരിക്കുന്നവരാരും അവർക്ക് നഷ്ടമായ സ്വപ്ന

ങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വീട്ടുതടങ്കലിലായിപ്പോയതിനെക്കു
റിച്ചോ തങ്ങളുടെ അനാര�ോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രാഥ
മികാവശ്യങ്ങൾ പ�ോലും നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത
തിനെക്കുറിച്ചോ നന്നായുറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനെ
ക്കുറിച്ചോ വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്കതിനെക്കു
റിച്ച് ചിന്തിക്കാൻതന്നെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെ
ങ്കിൽ മറന്നു പ�ോകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. നാളെ
എന്ന പ്രഹേളികയാണ് മുന്നിൽ. എന്തു ചെയ്യണം?
എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പ�ോകണം? ര�ോഗിയുടെ കാര്യ
ങ്ങളെങ്ങനെ? വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ? ഉത്തരം

കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഉ
ത്തരം കിട്ടാത്ത ച�ോദ്യ
ങ്ങളാണ് എണ്ണത്തിൽ
കൂടുതൽ.
തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ബ
ലികഴിച്ച് ഒരു കുന്നോളം
ന�ൊമ്പരങ്ങളും മാനസിക
സ ാ മ്പ ത് തി ക പ്രശ് ന
ങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി എരി
ഞ്ഞു തീരുന്ന പെൺജീ
വിതങ്ങളുടെ ഒരു നേർ
ക്കാഴ്ച തന്നെ ഹൃദയസ്പർ
ശിയായ വാക്കുകളിലൂടെ സന്നദ്ധ സേവക മംഗള
ഫ്രാൻസിസ് ആമുഖമായി അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സ ൺ ബീനാ
പ�ോളും സംഘവും നിർമ്മിച്ച ലഘുചിത്രത്തിലൂടെ
കുറേ ജീവിതങ്ങള് അനാവൃതമായി. ഒരപകടത്തിൽ
നഷ്ടമായ മൂത്ത മകനും അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്ന് കിട
പ്പിലായ ഭർത്താവും തീർത്ത ഞെട്ടലിൽ നിന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ കേക്ക് നിർ
മ്മാണത്തിലൂടെ അതിജീവനത്തിന്റെ പടി ചവിട്ടി
ക്കയറിയ ഷൈല; ചെറിയ പ്രായത്തിലേ തളർന്ന
രണ്ട് മക്കളെ 36 വയസ്സെത്തിയിട്ടും പ്രായാധിക്യം
പ�ോലും മറന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സഹായത്തോടെ നിത്യവൃത്തിക്ക് വക കണ്ടെത്തിയ

നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും
റിട്ടയർമെന്റ്, വിവാഹം, ജന്മദിനം, ആണ്ട്,

തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെലവ
ഴിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം വേദനയനുഭവി
ക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ സാന്ത്വന ത്തിനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക ചെക്കായ�ോ ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ

'പാലിയം ഇന്ത്യ' എന്ന പേരിലെടുത്ത് താ
ഴെക്കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക:
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, നമ്പര് 24, സുഹുദ
മന്ദിരം, ശിവമംഗലം ലെയ്ന്, പട്ടം പാലസ്
പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695004. സംഭാവ
നകള്ക്ക് ആദായനികുതിയില് കിഴിവ്.
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ജൈനമ്മ; ഗൾഫിൽ ജ�ോലിയിലിരുന്ന ഭർത്താവ്
തിരിച്ചു പ�ോകാനിരിക്കെ ഒരപകടത്തിൽ പെട്ട് അര
യ്ക്കുതാഴെ തളർന്ന് കിടപ്പിലായ തളർച്ചയിൽ നിന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ ജീവിതച
ക്രം തിരിച്ചു തുടങ്ങിയ രശ്മി; എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഭർ
ത്താവിനേയും ക�ൊണ്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ചുമണിക്ക് സു
മനസുളള നാട്ടുകാരുടെയും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെയും
സഹായത്തോടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ചായക്കടയിലെ
ത്തി ചായക്കച്ചവടം തുടങ്ങുന്ന സര�ോജിനിയമ്മ...
ഇവരുടെ കഥകൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണു നനയിച്ചു.
പലരും ഈറൻ മിഴി തുടയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാന്റെ എക്സ ിക്യൂട്ടീവ്
അസിസ്റ്റന്റ് ആഷ്ലാ റാണി സ്വതസിദ്ധമായ ശാന്ത
തയ�ോടെ, മൃദു മന്ദസ്മിതത്തോടെ തന്റെ വീൽചെ
യറിൽ കടന്നുവന്നത്. ര�ോഗീ പരിചരണത്തിലിരി
ക്കുന്നവർക്കൊരിടവേള– ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതു പ�ോലും
പാപമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ
ഒരവസരം... തന്റെ അമ്മയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് എന്നാ
ണങ്ങനെ ഒരവസരമുണ്ടാകുക എന്ന് ആഷ്ല ചിന്തി
ക്കുമ്പോൾ, ഷൈലയും മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകരും പങ്കുവ
ച്ചത് അതിജീവന കഥകൾ മാത്രം.
മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിയുന്നത് പുണ്യമാണന്നും എന്നും ഏത് സഹായ
ത്തിനും മുന്നിലുണ്ടെന്നും ഫ�ോമാ ജ�ോയിന്റ് ട്രഷറർ
ജയിൻ കണ്ണച്ചംപറമ്പിൽ ഉറപ്പു നൽകി. തുടർന്ന് സം
സാരിച്ച സേവാ (SEWA) പ്രതിനിധി സ�ോണിയ
ജ�ോർജ്, മഹിളാ സമഖ്യ പ്രതിനിധി ആശ, ഡ�ോ.
ശ്രീദേവി വാര്യർ, സ്വതന്ത്ര ഗവേഷക ഡ�ോ. ജ്യോതി
കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സ്ത്രീയുടെ പരിമിതികളെയും ദൗർ
ബ്യല്യങ്ങളെയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും ജനാധി
പത്യം ഒട്ടുമില്ലാത്തത് വീടുകളിലാണെന്നും അവകാ
ശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വയം മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പരിചരണം കുടുംബത്തിന്റെ പ�ൊതു
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീ ഇതിനു വേണ്ടി
ജനിച്ചവളാണെന്നാണ് സമൂഹചിന്ത. ഒരു സ്ത്രീ
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പ�ോയാൽ ആ
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പാവം ഭർത്താവിനേയും കുട്ടികളേയുമിട്ട് അവർ
പുറത്ത് പ�ോയെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ
ക്കുറിച്ച് ആരുമങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക തന്നെയില്ല.
തനിക്ക് തരാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളില്ല; പകരം നി
ങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാണുള്ളതെന്നും, തന്നെ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് നന്ദിയും
കൂടി പറഞ്ഞാണ് ഡ�ോ. ശ്രീദേവി തന്റെ വാക്കുകൾ
അവസാനിപ്പിച്ചത്.
പത്തു വർഷമായി താൻ വനിതാ വികസന ക�ോർപ്പ
റേഷനിൽ പ്രോജക്ട് ആഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു,
പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി പണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കു
ന്നു; എന്നാൽ പരിചരണ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ
ക്കായി ഒരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല, ആശ
പറഞ്ഞു. ഇനി അതു കൂടി പരിഗണിക്കുമെന്നുറപ്പു നൽ
കുകയും വനിതാ വികസന ക�ോർപ്പറേഷൻ നടപ്പി
ലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കു
കയും ചെയ്തു.
ജൈവകൃഷി, കൂൺകൃഷി തുടങ്ങി കൃഷി സംബ
ന്ധമായ ക്ലാസുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ഥലവും
തീയതിയും നിശ്ചയിച്ചറിയിച്ചാൽ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു
തരുന്നതാണെന്നും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ
നിന്ന് വിരമിച്ച ഡ�ോ.സുല�ോചന അറിയിച്ചു.
കുടുംബത്തിലെ അന്നദാതാവ് ര�ോഗിയാകുമ്പോഴുളള
ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും, സ്ത്രീകൾക്ക് പരിചരണവും
ഉപജീവന മാർഗ്ഗവും ഒരുമിച്ചു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴി
യുംവിധം വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ത�ൊഴി
ലുകളെപറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നെന്നും,
ഇതിനായി പല സംഘടനകൾ ചേർന്ന് പാലം കെ
ട്ടേണ്ടി വരുമെന്നുമ�ൊരു നിർദ്ദേശം സന്നദ്ധ സേവ
കനായ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ മുന്നോട്ട് വച്ചു.
ഉള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഉപയ�ോഗപ്രദമാക്കാം എന്ന
ചിന്ത നന്ന്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്ക
മായി ഈ സെമിനാർ മാറട്ടെയെന്നാശംസിച്ച് ഡ�ോ.
ജ്യോതി കൃഷ്ണൻ സെമിനാറിന് വിരാമമിട്ടു. പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് ആഫീസർ ലിജിമ�ോളുടെ നന്ദി പ്ര
കാശനത്തോടെ പരിപാടിക്ക് തിരശ്ശീല വീണു

.

പ്രതീക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ക്ലിനിക്കിലെ
വാര്ഷികാഘ�ോഷപരിപാടികളില് നിന്ന്

വീല്ച്ചെയറില് കഴിയുന്നവരുടെ സംഗമമായ
ആര്ട്ട് ഓണ് വീല്സില് നിന്ന്
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