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എസ്. ലീലാദേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

ഫീച്ചര് ഡെസ്ക്

11 ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

13 കൂടെ നടന്നവർ പ�ോലും അന്വേഷിക്കാറില്ല..
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ലളിത എസ്.
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കവര് ഫ�ോട്ടോ		
കെ.ശിവപ്രസാദ്
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ
കൗൺസിലിന്റെ
സ്വാഗതാർഹമായ നടപടി

ക�ോ

വിഡ് 19 പ�ോലെയുള്ള മഹാമാരി
കളിൽ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾ
പ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മെ
ഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2020
ആഗസ്റ്റിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ''പാൻഡെമിക്
മ�ൊഡ്യൂൾ'' എന്നാണ് പുതിയ അധ്യായം അറിയ
പ്പെടുന്നത്.
വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണ്? ര�ോ
ഗങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിക്കുകയാണ�ോ, അത�ോ
അത�ോട�ൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുകയു
മാണ�ോ? ഉത്തരം, ച�ോദ്യത്തിൽനിന്നുതന്നെ വ്യക്ത
മാണ്. മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ
നടപടി വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാനുഷികത
യ്ക്കുള്ള മൂല്യം അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശവർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ
കൗൺസിലിന്റെ ഘടനയിൽ പല പ്രാവശ്യം, പല
വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി. അറിയപ്പെടുന്ന ശിശു ശസ്ത്ര
ക്രിയാവിദഗ്ദ്ധനും പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനുമായ
ഡ�ോ. വിന�ോദ് പ�ോളാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസി
ലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാരഥി.
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടയിൽ താഴെ പറയുന്ന
വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന
താണ് എം.ബി.ബി.എസ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വന്ന
പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളില�ൊന്ന്.
1. വേദനാഹരണം
2. ജീവിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷ
3. ര�ോഗിയ�ോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള സമീപനം,
നൈതികത, ആശയവിനിമയം.
ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളുമായി. വേദനയല്ലാതെ മറ്റു
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ചികിത്സ എടുത്തു പറയു
ന്നില്ലെങ്കിലും, ജീവിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്താവുന്നതേയുള്ളൂ.
ഇപ്പോൾ, പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ മഹാമാരികളുടെ
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ശുശ്രൂഷ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും, അതിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രത്യേകമായി ചേർക്കുകയും ചെയ്തത�ോടെ
മനുഷ്യരുടെ ദുരിതത്തിന് ഒരാശ്വാസമാകും എന്നു
പ്രത്യാശിക്കാം. പുതിയ പാൻഡെമിക് മ�ൊഡ്യൂൾ
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെ
ബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർ
ശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: info@
palliumindia.org

.

പാലിക�ോവിഡ് പരിശീലനം

ക�ോവിഡ് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്ന
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി അഞ്ചു ദിവ
സത്തെ സൗജന്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പരിശീലന പരിപാടി. എല്ലാ ആഴ്ചയും
തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ ഒന്നേകാൽ മണി
ക്കൂർ വീതം (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണി മുതൽ
നാലേകാൽ വരെ) ഓൺലൈനായാണ്
പരിശീലനം. പാലി-ക�ോവിഡ് കേരളയും
പാലിയം ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി പ്രൊ
ജക്ട് എക്കോയുടെ സഹകരണത്തോടെ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി
https://palliumindia.org/events വെബ്
പേജ് കാണുക.
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: +916282902450
ഇമെയിൽ: tipsecho@palliumindia.org

അനുഭവം

ഇനി എന്നാണ്
വരിക?
ഡ�ോ. പാർവതി ജി.

വൈ

ദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ദീർ
ഘകാല സേവനത്തിൽ നിന്നു വിര
മിച്ച്, സാന്ത്വനപരിചരണ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ
ചേർന്നപ്പോൾ അതെനിക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി
രുന്നു. ഒരു സഹ വിദ്യാർത്ഥി, നാല് അദ്ധ്യാപകർ,
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, നാലു നഴ്സുമാർ, ബാക്കി
ഓഫീസ് പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ചേർന്ന ഒരു
ഗൃഹമാണ് പാഠശാല.
ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് പുതുമയുള്ളതായി
രുന്നു. വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുപ�ോലുമി
ല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ര�ോഗാവസ്ഥ, ദാരിദ്യം, പട്ടിണി,
മാനസിക സമ്മർദ്ദം എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ജീവിത
ത്തെ ശപിച്ചു പ�ോകുന്ന സഹ�ോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ
മുൻപിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുകയാണ്. (വി
ദ്യാഭ്യാസ കാലത്തു കയ്യിലേന്തിയ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥ
ത്തിലും ഞാൻ കാണാത്ത വിഷയങ്ങൾ.)
പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കുറച്ചുനാൾ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ജ�ോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചുപ�ോയ ഞാൻ ഏഴു
വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക
യാണ്. കെട്ടിടം മാറി. പ്രവർത്തകർ നല്ല ശതമാനം
മാറി. പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട
രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. ജ�ോലി ചെയ്യാൻ അന്നത്തേ
ക്കാൾ സംതൃപ്തി.
ഏറ്റവും തൃപ്തി നൽകുന്നത് ഗൃഹസന്ദർശനവേളക
ളാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ ആരുടേയും ബന്ധുക്കളല്ല;
പക്ഷേ ഒരു തവണ പ�ോയിവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ആര�ോ ഒക്കെയാണ് അവരെല്ലാം എന്നു ത�ോന്നും.
കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ.
പീറ്റർ (ഇതിലുള്ള ഒരു പേരും യഥാർത്ഥമല്ല) കിട
പ്പാണ്. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളാണ്, പതു
ക്കെപ്പതുക്കെ ചക്രക്കസേരയിൽ ഇരിക്കാറായിരിക്കു
ന്നു. അസ്വസ്ഥതകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത
തവണ ചെന്നപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നു. മുഖത്ത്

നല്ല തെളിഞ്ഞ ചിരി.
സ ന്തോ ഷ ത്തോടെ
പറഞ്ഞു. ''നിങ്ങൾ വരു
മെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ...
ന�ോക്കി ഇരിക്കുവായിരു
ന്നു. അടുത്തയാഴ്ച എന്റെ
മക്കളും ക�ൊച്ചുമക്കളും
ക്രി സ്തു മ സ്സി നു വ രും .
ഇവിടെ നക്ഷത്ര വിളക്കു
കളും പുൽക്കൂടും ഒക്കെ
ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തീർ
ച്ചയായിട്ടും വരണം.'' ആ
ക്ഷണത്തിന് എന്തൊരു മാധുര്യം! കുടുംബാംഗങ്ങ
ളെപ്പോലെ കരുതി ഞങ്ങളേയും അവർ വിളിക്കു
ന്നു. പീറ്റർ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം ക്രിസ്തുമസ്
ആഘ�ോഷിച്ചു. അടുത്ത തവണ ഞാൻ കാണാൻ
പ�ോകുമ്പോഴേയ്ക്കും പീറ്റർ ഈ ല�ോകത്തോടു വിട
പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദാമ�ോദരനു പ്രായമായി. ഓർമ്മക്കുറവ്, ശാഠ്യം, പര
സ്പരബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു, ദിശ മാറി നട
ക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നുമില്ല. അനുനയം പറഞ്ഞും തർക്കി
ച്ചും വഴക്കുപറഞ്ഞും ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കുടുംബാന്തരീ
ക്ഷത്തിനു പിരിമുറുക്കം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. എന്റെ ഒരു
സഹപ്രവർത്തക, കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട് പ്രത്യേകം
സംസാരിച്ചു. ദാമ�ോദരനു കുറച്ചു മരുന്നുകൾ നൽകി.
ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ�ോയപ്പോൾ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥനായ മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ
കാണാനായി അവധിയെടുത്തതാണ്. എല്ലാവർ
ക്കും തെളിഞ്ഞ മുഖം. മകന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ
ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാം. "കഴിഞ്ഞ പ്രാ
വശ്യം വന്ന ഡ�ോക്ടർ മരുന്നുകൾ തന്നു. എല്ലാവ
ര�ോടും സംസാരിച്ചു. അച്ഛന് മരുന്നുകൾ നല്ല ഗുണം
ചെയ്തു. അമ്മ സാഹചര്യങ്ങള�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ
പഠിച്ചു. അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളെയാ
ക്കി. അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ നന്നായി ന�ോക്കു
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ന്നു. ഈ കുടുംബാന്തരീക്ഷം വളരെ മെച്ചം." വെയില
ത്തു യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തണുത്ത വെള്ളം
തരാതെ വിട്ടുമില്ല.
''എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. വായ്ക്ക് രുചിയും ഉണ്ട്. കഴി
ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഛർദ്ദിക്കുന്നു." ഒരു വൃദ്ധയുടെ കരച്ചി
ലാണ്. മരുന്നുകൾ നൽകി. ഭക്ഷണക്രമത്തിന് കുറച്ചു
നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
മകൾ വിളിച്ചു. നല്ല സന്ദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ ഛർ
ദ്ദിയില്ല. കുറേശ്ശെ കഴിക്കാം. ആകെ ഒരാഗ്രഹം
തിന്നണം എന്നാണ്.
ധനിക കുടുംബമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ള മക്കളും
മരുമക്കളും ക�ൊച്ചുമക്കളും. എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സിനു
മുകളിലായി. ശ്വാസക�ോശ അർബുദമാണ്. ര�ോഗ
നിർണ്ണയ സമയത്തു തന്നെ ര�ോഗം വളരെ മുന്നോട്ടു
പ�ോയിരുന്നു. ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ല. അമ്മ
യ്ക്ക് എല്ലാം മക്കൾ നിശ്ചയിക്കും. അമ്മ കഷ്ടപ്പെട
രുത്. അതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നിലപാട്. ശ്വാ
സംമുട്ടലിനും ചുമയ്ക്കും വേദനയ്ക്കുമെല്ലാം മരുന്നു വാങ്ങി
പ�ോയി. അന്ത്യാഭിലാഷമെല്ലാം മക്കൾ നിറവേറ്റി
ക്കൊടുത്തു. മരണമടുക്കുമ്പോഴുള്ള മതപരമായ കർമ്മ
ങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. ശാന്തമായി ജീവിതം അവസാനി
ച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തിയില്ല. എത്ര ധന്യമായ
മരണം. അവസാന നിമിഷത്തിലും ഉറ്റവരുമ�ൊത്ത്
ചെലവിടാൻ സാധിച്ചു.
ഇനി മറ്റൊരാൾ. സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ
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പദവിയിലിരുന്ന് വിരമിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ വയ്യ.
ഒരു പക്ഷാഘാതം വന്നതിനു ശേഷം ചലനശേഷി
കുറഞ്ഞു. അടുത്തുചെന്ന് ഇരുന്നതേയുളളൂ. കണ്ണുകൾ
ഈറനണിയുന്നതു കണ്ടു. അധികം വൈകിയില്ല;
അതു കരച്ചിലായി. മിണ്ടാതെ, അരികിൽ തന്നെയി
രുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാവധാനം സംസാരി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു.
എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പ�ോകാത്ത സ്ഥലങ്ങ
ളില്ല. വഹിക്കാത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ല. ആ സമ

ഇതിന്റെയെല്ലാം പുറമേ പലപ്പോഴും നി
സ്സഹായാവസ്ഥ നമ്മെ തളർത്തിക്കളയു
ന്നു. ര�ോഗത്തിന�ോ യാതനകൾക്കോ
ശമനം വരാതെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശ്ര
മങ്ങളും ഫലിക്കാതെ, തികച്ചും നിസ്സഹാ
യതയ�ോടെ ന�ോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരാ
റുണ്ട്. അപ്പോഴും മനസ്സില�ോ പുറമേയ�ോ
ഉരുവിടുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. ''നിങ്ങളുടെ
ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം
ഞങ്ങളുണ്ട്.'' ആ വാചകം ഒരു നിമിഷ
ത്തേയ്ക്കെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്തു
വരുത്തുന്ന ഭാവവ്യത്യാസം! അതാണ്
ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.

യത്ത് ഇവിടെ എന്നും ആളുകളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ
അവശനായപ്പോൾ ആരും വരുന്നില്ല, തിരിച്ചറി
യുന്നുമില്ല. എന്റെ ഭാര്യ പ�ോലും എന്റെ മേൽ നി
യന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. മുറ്റത്ത് ചക്രക്കസേ
രയിൽ ഇരുന്ന് ല�ോകം കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കു
കയാണ്. കൈ കാണിച്ചു വിളിച്ചാലും ആരും വരു
ന്നില്ല. ഇന്നാണ് എന്നെ കാണാനും എന്നെ കേൾ
ക്കാനും ഒരാൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ആശുപത്രിക്കിട
ക്കയിൽ ദീർഘനാൾ കിടന്ന സമയത്തും പലവിധ
ത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് എനിക്ക് കൂട്ടായിരുന്നത്.
ഇനി എനിക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാനും ആശ്വസിക്കാനും
നിങ്ങളുടെ വരവുണ്ട്.
ഭാര്യ ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ. ഭർത്താവിനെക്കവിഞ്ഞ്
ഒരു ല�ോകം അവർക്കില്ല. അവർ എന്നെ കെട്ടിപ്പി
ടിച്ചു കരഞ്ഞു. ''സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം മാറു
മ്പോൾ നമുക്കു പഴയ വില ഇല്ലാതാകും. അത് അദ്ദേ
ഹത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നോടു
ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. എന്നെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ സ്നേ
ഹമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ദേഷ്യമാണ്.
ഞാൻ ക�ൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിനു പ�ോലും വഴക്കിടു
ന്നു.'' രണ്ടു പേര�ോടും സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി. ''ഇനി
എന്നാണ് വരിക...?'' ച�ോദ്യം പുറകിൽ നിന്ന്.
എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും എന്നെ സ്നേഹി

ക്കാനും ആളുകളുണ്ട് എന്ന വിചാരം എനിക്കാണ്
ഉണ്ടായത്. അവർക്കാണ�ോ എനിക്കാണ�ോ വാസ്തവ
ത്തിൽ സാന്ത്വനം! ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ ഈഗ�ോ
(ego) എന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. അതിനു തുല്യമായ ഒരു
മലയാള വാക്കില്ല എന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്.
ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ''ഈഗ�ോ'' പരിപൂർണ്ണമായി
മാഞ്ഞു പ�ോകുന്നു.
ഇതിന്റെയെല്ലാം പുറമേ പലപ്പോഴും നിസ്സഹായാ
വസ്ഥ നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുന്നു. ര�ോഗത്തിന�ോ യാ
തനകൾക്കോ ശമനം വരാതെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പരി
ശ്രമങ്ങളും ഫലിക്കാതെ, തികച്ചും നിസ്സഹായത
യ�ോടെ ന�ോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോഴും
മനസ്സില�ോ പുറമേയ�ോ ഉരുവിടുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്.
''നിങ്ങളുടെ ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം
ഞങ്ങളുണ്ട്.'' ആ വാചകം ഒരു നിമിഷത്തേയ്ക്കെ
ങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്തു വരുത്തുന്ന ഭാവവ്യത്യാസം!
അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.
ഏതു വേദനയിലും അവർക്കു നമ്മെ ന�ോക്കി മന്ദഹ
സിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരാണ് യഥാർത്ഥ
ഗുരുനാഥന്മാർ. നമ്മളിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും ജീവി
തത്തിലും ഇതുപ�ോലത്തെ ദിവസങ്ങൾ അധികം
അകലെയല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്കു വരും

.
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ചര്ച്ച

മരണത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു
സംസാരിക്കാൻ നാം
തയ്യാറാകണം
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

'ലാ

പ്ട�ോപ്പിലൂടെ അവസാനമായി ആന്റി
യുടെ വീട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ലാപ്ട�ോ
പ്പിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അവരുടെ ചിതാഭസ്മം
കുറിയർ വഴിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്.
ക�ോവിഡ് കാലമായതു ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു
ചേരാന�ോ ദുഃഖം പങ്കുവയ്ക്കാന�ോ ആയില്ല. എങ്ങനെ
ഇതുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും?'' അമേരി
ക്കയിൽ വച്ച് തന്റെ അമ്മയുടെ സഹ�ോദരി, തന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റി, 2020 ജൂണിൽ മരണപ്പെട്ടതിനെ
പ്പറ്റി പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ഇൻസിയ ദരി
വാലയുടെ വാക്കുകളാണ്. ''മരണത്തെക്കുറിച്ച് സം
സാരിക്കാൻ നാം മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നാം സം
സാരിച്ചില്ല എന്നുവച്ച് അതു നമ്മെ മറന്നു പ�ോകുക
യ�ൊന്നുമില്ലല്ലോ.''
മരണം നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. ചിലപ്പോൾ
അപ്രതീക്ഷിതമായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വരവറിയിച്ചു
ക�ൊണ്ടും അതു നമ്മുടെയിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്നു. ഒരു
നാൾ നമ്മെയും. ജീവിതത്തിന്റെ പരിണിതഫല
മാണ് മരണമെന്നറിയാമെങ്കിലും, അതിനപ്പുറമെന്ത്
എന്ന ചിന്ത നമ്മെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നു. അന്ത്യയാത്ര
ദുഷ്കരമാകുമ�ോ എന്ന ഭയം നാമറിഞ്ഞും അറിയാ
തെയും നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു.
മരണത്തെയും, മരണശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേ
രിടുന്ന ശൂന്യതയെയും വേർപാടിന്റെ വേദനയെയും
കുറിച്ചു സംസാരിക്കാൻ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന
ഒരു സമൂഹമാണ് പ�ൊതുവേ നാമിന്ന്. അശുഭസൂച
കമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് നാം അവ ഒഴി
വാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, ഭയം കാരണം
കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരണം
എന്ന വസ്തുതയെ നേരിടാൻ ക�ോവിഡ്-19 നമ്മെ
നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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അവസാനമായി ഒന്നു കാണാതെ, യാത്ര പറയാ
നാകാതെ, പിരിഞ്ഞു പ�ോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ
യാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് കുടുംബാംഗ
ങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്തത്ര ആഴത്തിലുള്ള മു
റിവേൽപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാ
രിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഘാതം അല്പം കുറച്ചേക്കാം.
മരണത്തെയും വേർപാടിന്റെ വേദനയെയും തുറന്ന
മനസ്സോടെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ രണ്ടു പരി
പാടികൾ നടന്നു. 'മരണവും മരണവേളയും' ('On
Death and Dying'), 'ജീവിതചക്രം' ('The Wheel
of Life') തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകങ്ങളുടെ രച
യിതാവും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും മരണശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ
ഡ�ോ. എലിസബത്ത് കൂബ്ലർ റ�ോസിന്റെ ചരമ വാർ
ഷികദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 24ന�ോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇവ
സംഘടിപ്പിച്ചത്. എലിസബത്ത് കൂബ്ലർ റ�ോസ്സ് ഫൗ
ണ്ടേഷനുമായി ഒത്തുചേർന്ന്, പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോയുടെ
സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നടത്തിയ പരി
പാടികൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ലൈവായി പ്രദർശിപ്പി
ച്ചിരുന്നു. ആര�ോഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും
അല്ലാത്തവരുമായി ഏറെപ്പേർ പങ്കെടുക്കുകയും ആശ
യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓഗസ്റ്റ് 20നു നടന്ന പാനൽ ചർച്ച നയിച്ചത് അറി
യപ്പെടുന്ന ജേർണലിസ്റ്റും ടി.വി. വ്യക്തിത്വവുമായ
ഫെയ് ഡി'സൂസയാണ്. ന്യൂറ�ോളജി വിദഗ്ദ്ധൻ ഡ�ോ.
രൂപ് ഗുർസഹാനി, ഇന്റർവെൻഷണൽ പൾമന�ോ
ളജിസ്റ്റ് ഡ�ോ. രജനി ഭട്ട്, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ്
ഇൻസിയാ ദരിവാല, പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ രംഗത്തെ
കൺസൾട്ടന്റ് ഹർഷ് വർദ്ധൻ സാഹ്നി, പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ സ്മൃതി റാണ എന്നിവ
രാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചാറ്റ് മെസ്സേജുകൾ
വഴി വന്ന ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും പാനലിസ്റ്റുകൾ
നല്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
''മരണം അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള അറിവ് കാലങ്ങ
ളായി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, നാം അതിനെ അംഗീക
രിക്കാന�ോ, അതിനു വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നട
ത്താന�ോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് കഷ്ടം'',
ഹർഷ് വർദ്ധൻ സാഹ്നി പറഞ്ഞു. ''നാമെല്ലാം ഇന്ന
ല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും എന്നോർത്താൽ നമ്മുടെ താ
ത്പര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആല�ോചിക്കാനും ചെയ്തു തീർ
ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും കഴിയും.''
ഡ�ോക്ടറും ര�ോഗിയുമായുള്ള വ്യക്തമായ ആശയവി
നിമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഡ�ോ.
രജനി ഭട്ട് സംസാരിച്ചത്. തനിക്കു ലഭിക്കേണ്ട ചി
കിത്സാരീതികളെപ്പറ്റി സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ
പ്രായമായവർക്കും ര�ോഗികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർ
ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട്. ഡ�ോക്ടർ പറയു
ന്നത് ര�ോഗിക്കു മനസ്സിലായ�ോ എന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഡ�ോക്ടറും ര�ോഗിയും ഒന്നിച്ച് ആല�ോചിച്ച് വേണം
തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്.
ക�ോവിഡ്-19 ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മാനസിക
മായി അലട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്ന
 ം തന്നെയാണ്.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഏഴു ര�ോഗികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ�ോ
ക്ടറുടെ അനുഭവം ഡ�ോ. രജനി പങ്കുവച്ചു. ര�ോഗിക
ളുടെ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതു തന്നെ
യാണ്. എന്നുവരികിലും ഒന്നിച്ച് ഇത്രയുമധികം
മരണം ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിലുമുണ്ടാവില്ല;
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് വരുന്നതു വരെ. ര�ോഗിയുടെ
മരണം തന്റെ പരാജയമാണെന്ന് ഡ�ോക്ടർ ചിന്തി
ച്ചു പ�ോകുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകർക്ക് ഇത്തരം ഒരവസ്ഥയിൽ മാനസിക കൈ
ത്താങ്ങ് നൽകാനായി നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ
ഒന്നും തന്നെയില്ല.
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ മാനസിക സംഘർഷ
ങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു കൂട്ടായ്മ
യ�ൊരുക്കിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്മൃതി റാണ സംസാ
രിച്ചത്. റൈസ് (RISE) എന്നു പേരിട്ട ഈ സംഘ
ത്തിൽ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, വിവിധ മേ
ഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. മനസ്സു തുറന്നു
സംസാരിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള
ഒരു വേദിയാണ് ഇത്. തങ്ങളുടെ ര�ോഗികൾക്കായി
ഡ�ോക്ടർമാർ വിലപിക്കുന്നത് വിചിത്രമായിട്ടാണ്
നമ്മുടെ സമൂഹം കാണുന്നത്. അതിനാൽ അവരുടെ
വ്യസനം അവർ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അഭിസം
ബ�ോധന ചെയ്യാതെ പ�ോകുന്ന വ്യഥ മറ്റു മാർഗങ്ങളി
ലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല.
തന്റെ വളരെയടുത്ത സുഹൃത്തിനെ ബൈക്കപകട
ത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവം ഫെയ് ഡി'സൂസ പങ്കു
വച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന�ോ ജീവൻ രക്ഷി
ക്കാനായി ഒരവസാന ശ്രമം നടത്താന�ോ, ഒന്നിനും
സമയം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയ�ൊരു ആഘാതത്തിൽ
നിന്നു മുക്തി നേടുക എളുപ്പമല്ല.
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എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ടാസ്ക
 ്
ഫ�ോഴ്സ
 ് (എലിസിറ്റ്, ELICIT) എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാ
ഗമായതിനെക്കുറിച്ച് ഡ�ോ. രൂപ് ഗുർസഹാനി സം
സാരിച്ചു. ക�ോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അരുണാ
ഷാൻബാഗിനെ പരിശ�ോധിച്ച ടീമിൽ അദ്ദേഹവുമു
ണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പതു വർഷത്തോളം ചുറ്റും നടക്കുന്ന
ത�ൊന്നും അറിയാതെ, ട്യൂബുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ശരീരവു
മായി ജീവിച്ച അരുണയുടെ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്നു
മായാതെ നിൽക്കുന്നു. തന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ, പറ്റു
ന്നിടത്തോളം സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം
എന്ന വ്യക്തത അദ്ദേഹത്തിനു വന്നു. ഭാരതീയർക്കു
വേണ്ടി ഒരു ലിവിംഗ് വിൽ എലിസിറ്റ് ടീം തയ്യാറാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. (പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ
ഇത് ലഭ്യമാണ്.) അങ്ങനെ ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന
തിനെക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതേക്കുറി
ച്ചുള്ള സംഭാഷണം. കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട് മരണത്തെ
പ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ സം
സാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും താ
ത്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ പങ്കു വച്ചില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ
പ്രയാസമാകും.
മരണത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട് ചർച്ച ചെയ്യു
ന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ക�ോവിഡ് ര�ോഗബാധയുള്ളവരെ
ചികിത്സിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ അറിഞ്ഞി
രിക്കേണ്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രീതികളെ കുറിച്ചും
പ്രേക്ഷകരുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് പാനലിലുള്ളവർ
ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി. (ക�ോവിഡ് ബാധയുള്ളവർക്ക്
നൽകേണ്ട പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട്.)

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ

വേർപാടിന്റെ വേദനയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രിയപ്പെ
ട്ടവരെ ഓർമ്മിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും
ഉണർവ്വോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനും അവസരമ�ൊ
രുക്കിയ ഒരു വേദിയായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 24ന്റെ ''വെർ
ച്വൽ മെമ്മോറിയൽ''.
എലിസബത്ത് കൂബ്ലർ റ�ോസ്സിന്റെ മകനും കൂബ്ലർ
റ�ോസ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകനുമായ കെൻ
റ�ോസ്സാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. അമ്മയെക്കു
റിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ
ഒന്പതു വർഷം താൻ പരിചരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും
കെൻ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നന്ദിതാ ലക്ഷ്മണൻ,
അന്തരിച്ച തന്റെ മുൻ ഭർത്താവിനെപ്പറ്റിയും, പ്രണബ്
കുമാർ ബസു ഭാര്യയുടെ അവസാനനാളുകളെക്കുറി
ച്ചും, സമാറ മഹീന്ദ്ര അമ്മയെക്കുറിച്ചും, ശന്തനു ചക്ര
ബർത്തി ഭാര്യയെ കുറിച്ചും, ജ�ോൻ മാർസ്റ്റൻ താൻ
പരിചരിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചും, മൈക്കൽ ഹെബ്
അച്ഛനെപ്പറ്റിയും, അമിതാഭ് നന്ദ അമ്മയെപ്പറ്റിയും
ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു. ഹൃദയസ്പർശിയായ സ്മരണക
ളുടെ ഒരു മണിക്കൂർ കടന്നു പ�ോയതറിഞ്ഞില്ല.
രണ്ടു ചർച്ചകളുടെയും വീഡിയ�ോ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം.
കാണികളിൽ നിന്ന് രണ്ടു പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും
വളരെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. കുടുംബാം
ഗങ്ങളുമായി മരണത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാ
റായവരും വേർപാടിന്റെ കഠിനവേദനയനുഭവിക്കു
ന്നവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയെ
ല്ലാം ജീവിതയാത്രയിൽ ഈ ചർച്ചകൾ പ്രയ�ോജനം
ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം

.

•

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

•

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

•

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

₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
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വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഫ�ോൺ - 9746745504

ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് ഒരു
സാന്ത്വന വെളിച്ചം
സംസ്ഥാനത്ത് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന 1400 പേർക്ക് ആറു മാസ
ത്തേക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണക്കിറ്റ് - ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ സമാരംഭം.

നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഗാ

ന്ധി ജയന്തി ദിനമായ 2020 ഒക്ടോബർ
രണ്ടിനു സമാരംഭം കുറിക്കുന്ന ''മദേഴ്സ് മീൽ''
(Mother's Meal) പദ്ധതി സഹജീവി സ്നേഹത്തി
ന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ
ഓര�ോ ജില്ലയിലും ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലുള്ള 100
വീതം കുടുംബങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം
ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ
ആറു മാസം ഭക്ഷണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യു
ന്നത്. ക�ോവിഡ് 19ന്റെ വ്യാപനം ക�ൊണ്ട് ത�ൊഴി
ലില്ലാതായ, മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ പരിമിതമാ
യിപ്പോയ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അല്പ
മെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഒരു 'സമാ
ശ്വാസപ്പൊതി' എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ പദ്ധതി നട
പ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള വിഭവസമാഹരണം ഉദാ
രമതികളായ സന്മനസ്സുകളിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്.
ന്യൂഡല്ഹിയില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്ര
തിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ
കൂട്ടായ്മയായ ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്റ്റീവ്
ഇന്ത്യയും (ഡി.എം.സി.ഐ), കഴിഞ്ഞ 30 വർഷ
മായി ബംഗളൂരു കേന്ദ്രമാക്കി ലഹരിവിരുദ്ധ ആക്ഷൻ
ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനം കാഴ്ച
വെച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന HOPE എന്ന പ്രസ്ഥാനവും
ഒത്തുചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി
ഐ.എ.പി.സി (കേരള)യെ അധികാരപ്പെടുത്താൻ
വഴി തുറന്നത്, ഡ�ോ എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലാണ്.
സമൂഹത്തിലെ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവരെയും ദുരിത

മനുഭവിക്കുന്നവരെയും
സ ഹ ായ ി ക്കു ന്ന ത ി നും
അവരുടെ ഉന്നമനത്തി
നുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒ രു പ്രസ്ഥാ ന മ ാ ണ്
ഡി.എം.സി.ഐ. ഈ
കൂട്ടായ്മയെ നയിക്കുന്നത്
സു പ്രീം ക �ോ ട ത ി യ ി ൽ
നിന്നു വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ്
കുര്യൻ ജ�ോസഫാണ്.
2018-ലെ പ്രളയകാല
ത്ത് ദുരിതനിവാരണത്തി
നായി ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
വിഭവങ്ങളും പണവും സംഭരിച്ച്, ക്രോഡീകരിച്ച്,
ആശ്വാസമെത്തിക്കുന്നതിനായി ഡി.എം.സി.ഐ
യ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ക�ോവിഡ് 19 എന്ന മഹാവ്യാ
ധിയുടെ വ്യാപനം ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന ഈ സമ
യത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകി
ച്ച് കേരളത്തിൽ, സഹായങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിനായി
ഡി.എം.സി.ഐ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. സ്വന്തമായി
മൂലധനമ�ോ നിക്ഷേപങ്ങള�ോ ഇല്ലാത്ത സംഘടനയാ
ണെങ്കിലും, ശക്തമായ അടിത്തറയും വിഭവശേഷിയു
മുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉദാരമതികളായ വ്യ
ക്തികളിൽ നിന്നുമായി സമാഹരണം നടത്തിയാണ്
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
വരുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പി
ക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി കേന്ദ്രമായും കേരളത്തിലെ
14 ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം
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ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ നിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഡി.എം.സി.ഐയുടെ നിർ
വാഹക സമിതി മെമ്പറും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്റ്റാറ്റി
സ്ടിക്കൽ സർവീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുമായ
പി. മന�ോജ് കുമാറാണ്.
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ മഹാസംരഭത്തിന് അന്നു തന്നെ
14 ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരംഭം കുറിക്കും. തുടർ
ന്നുള്ള ആറു മാസങ്ങളിലെ 'സമാശ്വാസപ്പൊതി'
വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ സുഗമമായ പൂർത്തീ
കരണത്തിനായി ഡി.എം.സി.ഐയുടെ ജില്ലാ
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ
ഐ.എ.പി.സി കേരള ജില്ലാസമിതികൾ പ്രവർ
ത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജില്ലകളിലെ യൂ

ണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അർഹരായ പാലിയേ
റ്റീവ് ര�ോഗീ കുടുംബങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നത്. ദുരിത ബാധിതർക്ക് ആറു മാസമെങ്കിലും സാ
ന്ത്വനവും ആശ്വാസവും നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതി
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
''മദേഴ്സ് മീൽ'' പദ്ധതി, ഐ.എ.പി.സി കേരളയിലൂടെ
നടപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റിയും
റിട്ടയേർഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്.എം. വിജ
യാനന്ദ്, ഡി.എം.സി.ഐ എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും
കേരളാ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററുമായ പി. മന�ോജ് കുമാർ,
പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ട
റിമാർ, പ്രസിഡന്റുമാർ, മറ്റ് വ�ോളന്റിയർമാർ എന്നി
വര�ോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

.

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിൽ
വിർച്വൽ സംഗമം
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാം

ശനിയാഴ്ചയാണ് ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ വർഷ
ത്തെ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ്. ''പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ: എന്റെ പരിചരണം, എന്റെ
ക്ഷേമം'' (Palliative care: My Care, My
Comfort) എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം.
ര�ോ ഗ ബ ാ ധ ി ത രു
ടെയും അവരുടെ കുടും
ബത്തിന്റെയും അവകാ
ശങ്ങളും, സമൂഹമെന്ന
നിലയിൽ അവര�ോ
ടുള്ള നമ്മുടെ ഓര�ോരു
ത്തരുടെയും കടമയും
ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്
ഈ ദിനത്തിന്റെ ഒരു
ലക്ഷ്യം. 'ഞാൻ' എന്ന
വ്യക്തി ര�ോഗം മൂലം
ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ
'നമ്മൾ' എന്ന സമൂഹ
ത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാന്ത്വന മായി,
'നമ്മളുണ്ട് കൂടെ' എന്ന ഉറപ്പ് അവർക്കു നൽകുക;
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂ
ട്ടുകയല്ല, മറിച്ച്, ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിതം നി
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റയ്കുക എന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ദൗത്യം
നിറവേറ്റി, അവരുടെ സഹയാത്രികരായി തുടരാം.
ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരസ്പരം
കാണുവാന�ോ ഒത്തുചേരുവാന�ോ നമുക്ക് സാധി
ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഒക്ടോബർ പത്താം
തീയതി രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ പന്ത്ര
ണ്ടു മണി വരെ വിർച്വലായി ഒരു സംഗമം നട
ത്തു വ ാ ൻ പ ാ ല ി യ ം
ഇന്ത്യ കുടുംബം തീ
രു മ ാ ന ി ച് ചി ര ി ക്കു ന്നു .
പരിപാടിയിൽ പങ്കെ
ടുക്കാനും, കലാപരി
പാടികൾ അവതരി
പ്പിക്കാനും, ആസ്വദി
ക്കാനും എല്ലാ കുടുംബ
ങ്ങളെയും സ്വാഗതം
ചെ യ്യു ന്നു . പ ര ി പ ാ
ടികൾ അവതരിപ്പി
ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ
ഈ ഫ�ോൺ നമ്പരിൽ
ബന്ധപ്പെടുക. രേഷ്മ: 8086003450
അകലം പാലിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചും കൈകൾ ശുദ്ധീക
രിച്ചും നമ്മെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ക�ോവിഡ്
19 എന്ന ഈ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാം.

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

"കൂ ടെ നടന്നവർ
പ�ോലും
അന്വേഷിക്കാറില്ല...''
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരി
പാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.

ശിവനീത് സി. മ�ോഹൻ

വ

ർക്കല എസ്.എൻ ക�ോളേജിലെ എൻ.എസ്.
എസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ആര�ോഗ്യ സർവ്വേ നടത്താനായി ഞങ്ങൾ
പല വീടുകളും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഒരു
വീടും അവിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെയെല്ലാ
വരെയും വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു. വീട് എന്ന് തീർത്തും
വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പ�ോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.
നാലു ചുവരുകളും അതിനുള്ളിൽ നാലു ജീവനുകളും.
യാത�ൊരു തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ആ വീട്ടിലു
ള്ളവരുടെ മുഖത്തില്ല.
ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ മുറ്റത്തു നിന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ
അകത്തു പ�ോയി അവരുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചുക�ൊ
ണ്ടു വന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി.
ആര�ോഗ്യ സർവ്വേയുടെ ഭാഗമായി ഗൃഹനാഥന്റെ
പേരും ജ�ോലിയും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ചേച്ചി
യുടെ മുഖത്ത് സങ്കടം പരക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കി. എങ്കിലും അവർ പെട്ടെന്നു തന്നെ മറുപടി
തന്നു: ഭർത്താവാണ് ഗൃഹനാഥൻ. പേര് മന�ോജ്*.
ജ�ോലിയില്ല; തളർന്നു കിടപ്പാണ്.
ഞങ്ങൾ സ്തബ്ധരായിപ്പോയി. ച�ോദ്യം ച�ോദിച്ച കുട്ടി
അടുത്ത ച�ോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ മടിച്ചു. ഒരു

നിമിഷത്തെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു ശേഷം, കൂട്ടത്തിലുള്ള
ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ചേട്ടൻ, എന്തു പറ്റിയതാണെ
ന്നു തിരക്കി.
മരത്തിൽ നിന്നു വീണ് അരയ്ക്കു കീഴ്പ�ോട്ട് ചലന
ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ
ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓടിട്ട പഴയ ഒരു വീട്. അവർ
ക്ക് രണ്ടു മക്കൾ. മകൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും മകൾ
അഞ്ചിലും. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ കുട്ടികളുടെയടുത്തു
പ�ോയി അവര�ോട�ൊപ്പം കുറച്ചു നേരം ചിലവഴിച്ചു.
കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ
ഞങ്ങൾ തിരക്കിയില്ല. സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി ഇറ
ങ്ങുംനേരം പറഞ്ഞു, ഇനിയ�ൊരു ദിവസം വരാം.
ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയെങ്കിലും സർവ്വേ
നടത്തുന്നതിനു പകരം അപ്പുറത്തു കണ്ടതും കേട്ട
തുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷി
ച്ചത്.
അവിടെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ചേട്ടൻ ഒരു മരപ്പ
ണിക്കാരനായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്,
മരം മുറിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരത്തിൽനിന്നു വീണ്
അരയ്ക്കു താഴ�ോട്ട് തളർന്നു പ�ോയി എന്നും, അന്നു
മുതൽ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന�ോക്കുന്നത്
ആ ചേച്ചിയാണെന്നും, വീട്ടുജ�ോലികളും ത�ൊഴിലുറ
പ്പ് ജ�ോലികളും ചെയ്ത് അവർ ആ വീടും കുട്ടികളുടെ
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കാര്യങ്ങളും മുൻപ�ോട്ട് ക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്നു എന്നും
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ക�ോളേജിലെത്തി, പ്രോഗ്രാം ഓഫീ
സറിനു സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയപ്പോൾ ആ
വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും സാറിന�ോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം
അത് വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടെ കേൾക്കുകയും, ഉച്ചയ്ക്കു
ശേഷം ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. മീ
റ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ കു
ടുംബത്തെ സഹായിക്കണം എന്ന തീരുമാനം എല്ലാ
വരും ചേർന്ന് കൈക്കൊണ്ടു. പിറ്റേന്ന് ആ വീട്
സന്ദർശിക്കാമെന്നും കൂടെ രണ്ടു പേർ വരണമെന്നും
സർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും മറ്റൊരു വിദ്യാർ
ത്ഥിയും അതിനു തയ്യാറായി.
ഉടനെ തന്നെ സർ ക�ോളേജിനടുത്തുള്ള ഒരു പാലി
യേറ്റിവ് കെയർ സെന്ററില് വിളിച്ച് ആ കുടുംബത്തി
ന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ എത്തി.
അവിടുത്തെ ചേച്ചി ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു;
അകത്തോട്ടിരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. ''പലരും ഇങ്ങനെ
സർവ്വേയ�ൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ
വരാം എന്നു പറഞ്ഞുപ�ോയ ആരെയും പിന്നെ കണ്ടി
ട്ടില്ല.''
സർ നേരെ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നു. ''ഇന്നലെ സർ
വ്വേക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ ക�ോളേജിൽ വന്ന് ഇവിടു
ത്തെ കാര്യവിവരങ്ങള�ൊക്കെ അറിയിച്ചു.''
''അതിനു ഞാൻ അധികമ�ൊന്നും അവര�ോടു പറഞ്ഞി
രുന്നില്ലല്ലോ...''
''അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായാല�ോ എന്നു കരുതി
അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം ച�ോദിച്ചു മനസിലാ
ക്കിയിരുന്നു.''
അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ച�ോദിച്ചു: ''മന�ോജിനെ
ഒന്നു കാണാൻ പറ്റുമ�ോ?''
അവർ ഞങ്ങളെ അകത്തേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടു പ�ോയി.
അവിടെ കട്ടിലിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ
കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ

ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, ശേഖരിച്ച പണവുമാ
യി കുട്ടികൾ എത്തി. ഏകദേശം
50,000 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. അത്
മന�ോജേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗ
ണ്ട് തുടങ്ങി അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
അതിന്റെ പാസ്സ്ബുക്കും മറ്റും ഞങ്ങൾ
ചേച്ചിയെ ഏൽപിച്ചു. അവർ വളരെ
സന്തോഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിച്ചു.
പിന്നെ മാസാമാസം ഞങ്ങളാൽ കഴി
യുന്ന ഒരു തുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ
ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കും.
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തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായതു
പ�ോലെ എനിക്ക് ത�ോന്നി. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാ
ര്യയ�ോട് ഇത�ൊക്കെ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു.
സാറാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ''ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള
ക�ോളേജിൽ നിന്ന് മന�ോജിനെ കാണാൻ വന്ന
താണ്.''
''എന്നെ കാണാന�ോ! ഈ കിടപ്പായതിനു ശേഷം
എന്നെ കാണാൻ കൂടെ നടന്നവർ പ�ോലും വന്നി
ട്ടില്ല.''
സഹായിക്കാനായി അവർക്ക് ആരും തന്നെയില്ല
എന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ സം
സാരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മന�ോജേട്ടന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കി. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തെ
അലട്ടിയിരുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു: തന്റെ
കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്കരുത്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
പഠനം മുടങ്ങരുത്. ഇതു രണ്ടും ഉറപ്പു നൽകി ഞങ്ങൾ
അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.
ക�ോളേജിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ വ�ോള
ന്റിയർമാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഒരു ജനറൽ
മീറ്റിംഗ് നടത്തി, കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അവ
രെല്ലാം ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാ
യിരുന്നു. അങ്ങനെ, സാന്ത്വന സഹായം എന്ന ഒരു
പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെ
ത്തി. അതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ വിവിധ ടീമുകളായി
തിരിച്ച് പിരിവു നടത്താനായി കൂപ്പൺ ഏൽപ്പിച്ചു.
ഒരാഴ്ച സമയം നൽകി.
അതിനിടയില�ൊരു ദിവസം സർ അടുത്തുള്ള പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിലെ പ്രവർത്തകരുമായി
മന�ോജേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തി, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ
ദീകരിച്ചു. വേണ്ട വൈദ്യസഹായങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന
ഉറപ്പ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ നൽ
കിയത് ഒരാശ്വാസമായി.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, ശേഖരിച്ച പണവുമായി കുട്ടികൾ
എത്തി. ഏകദേശം 50,000 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു.
അത് മന�ോജേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി
അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അതിന്റെ പാസ്സ്ബുക്കും മറ്റും
ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയെ ഏൽപിച്ചു. അവർ വളരെ സന്തോ
ഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ മാസാമാസം
ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു തുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ
ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കും.
ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം മന�ോജേട്ടനേയും
കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാ
നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കും. മന�ോജേട്ട
ന്റെയടുത്തു പ�ോയിരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കും.
ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തിയും സമാ
ധാനവും പകരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നു
ണ്ട്.
(*ര�ോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരല്ല)

.

പ്രണാമം

കിംബർലി സെന്റ്
ജ�ോൺ

2

019 സെപ്റ്റംബറിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരതി
ഥിയുണ്ടായിരുന്നു- ലണ്ടൻകാരിയായ യുവ നഴ്സ്
കിംബർലി സെന്റ് ജ�ോൺ. ആദ്യ സന്ദർശനം തന്നെ
അവരിലുണ്ടാക്കിയ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭ
വങ്ങള�ൊക്കെയും വർണ്ണചിത്രങ്ങളായി അവർ മന
സ്സിൽ ക�ോറിയിട്ടു. കുറെ ലണ്ടൻ വിദ്യാർത്ഥികളു
മായി പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു.
അതീവ സന്തുഷ്ടയായി മടങ്ങിയ കിംബർലിയുടെ
യാത്ര ക�ോവിഡ് മുടക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരാശ
രായി.
2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സന്ദേശം
ഞങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. കിംബർലി
സെന്റ് ജ�ോൺ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടു
ത്തിടെ മാത്രം വിവാഹിതയായ കിംബർലിയുടെ
പ്രണയം പടർന്നു പിണയും മുമ്പേ അകലങ്ങളിലേ
ക്ക് പ�ോയി.
പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കിംബർലി
ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നുവത്രേ:
''പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കു
വാനുള്ള പ്രച�ോദനമുൾക്കൊണ്ടത് ഏതാനും ആഴ്ച
കൾക്കു മുൻപുള്ള എന്റെ സന്ദർശനമാണ്. സാമ്പ
ത്തിക പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടുള്ള
അവരുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ അവി
ശ്വസനീയവും ഏറെ പ്രച�ോദിതവും എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങ
ളിലേക്കുള്ള ദിശാസൂചികയുമായി മാറുകയായിരുന്നു.'

''മരണത്തോടടുത്തവരെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കിയ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ'' എന്ന തല
ക്കെട്ടോടെ കിംബർലി എഴുതിയ ലേഖനം (''Five
Things I've learnt from nursing the dying', by
Kimberley St John) ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പ്രിയ കിംബർലി, നിനക്കു വിട!

.

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം

അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 27ൽ.)
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ക�ോവിഡ് വരാതിരിക്കാൻ
നഴ്സുമാർ എടുക്കേണ്ട
25 മുൻകരുതലുകൾ
നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ളവരും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഡ�ോ. രാജീവ് ജയദേവൻ
1. 	ജ�ോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചുറ്റുമുള്ള
എല്ലാവർക്കും ക�ോവിഡുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പി
ക്കുക, അതനുസരിച്ച് മുൻകരുതലുകളെടുക്കുക.
2. ക�ോവിഡ് ബാധയുള്ളവർക്ക് പനിയും ചുമയും
കാണണമെന്നില്ല. നല്ല ഒരു പങ്ക് ര�ോഗികൾ
ക്കും തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ
ഉണ്ടാവില്ല. അതു ക�ൊണ്ട് ആളെ കണ്ടാൽ കു
ഴപ്പമില്ല എന്നു ത�ോന്നിയാലും മുൻകരുതലുകൾ
കുറയ്ക്കരുത്.
3. ആരുമായും ഹസ്തദാനം ചെയ്യരുത്. കാരണം,
ഒരാളിൽ ര�ോഗമില്ല എന്നറിയാൻ എളുപ്പമല്ല.
അതു ക�ൊണ്ട്, സഹപ്രവർത്തകരായാലും
സാമൂഹിക അകലം നില നിർത്തുക. അത്
അവരിൽ നിന്നു നമ്മളെയും, നമ്മളിൽ നിന്ന്
അവരെയും സംരക്ഷിക്കും.
കാന്റീനിലാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുമായി
നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ
വ ൈ റ സ് വ ്യാ പ ന ം ന ട ക് കാ ന ി ട യു ണ്ട് .
അതുപ�ോലെ തന്നെ, ആരായാലും വേണ്ടില്ല,
മാസ്ക് താഴ്ത്തി നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ
അനുവദിക്കരുത്. വൈറസ് നിറഞ്ഞ, അദൃ
ശ്യമായ പുക പ�ോലെയുള്ള 'എയ�്റോസ�ോൾ'
അവരുടെ ത�ൊണ്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരു
ന്നതു തടയാൻ മാസ്കിനു കഴിയും. അവർ
മാസ്ക
 ് താഴ്ത്തിയാൽ നാം ഇതു നേരിട്ടു ശ്വസി
ക്കാനിടയാവുന്നു; വൈറസ് പകരുന്നു. അടഞ്ഞ
മുറികളിൽ മണിക്കൂറുകള�ോളം എയ�്റോസ�ോൾ
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തങ്ങി നിന്നേക്കാം.
സ്വന്തം കൈവിര
ലുകൾ മുഖത്തിന
ടുത്തേക്കു പ�ോലും
എത്താതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക, സഹ
പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങ
നെ ചെയ്യുന്നതു ശ്ര
ദ്ധ യ ി ൽ പ് പെ ട്ടാ ൽ
സ്നേഹത്തോടെ
പറഞ്ഞു മനസിലാ
ക്കുക.
5. 	കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ�ോപ്പിട്ട് 20 സെക്കൻഡ്
നേരം കഴുകുക. ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നതിനു മുൻപും
മാറ്റിയ ശേഷവും കൈ കഴുകേണ്ടതാണ്. വി
രൽത്തുമ്പുകൾ പരമാവധി ശുചിയായി സൂക്ഷി
ക്കുക.
6. SARS CoV 2 വൈറസ് സ�ോപ്പിട്ടു പതപ്പി
ച്ചാൽ തൽക്ഷണം നശിച്ചു പ�ോകും എന്നത്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവാണ്. ആൽ
ക്കഹ�ോൾ ഉള്ള സാനിറ്റൈസർ വേണമെന്നില്ല.
7. ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ
വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കും.
അതിനാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധി
ക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻകരുതലും ഇതു
തന്നെയാണ്.
അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലെ
ഒരു പള്ളിയിൽ ക�ൊയർ പാടാൻ പ�ോയ നല്ല
ആര�ോഗ്യമുള്ള 60 പേരിൽ 52 പേർക്ക് (87%)
4.

മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ക�ോവിഡ് ബാധയുണ്ടായത് ഈ
വൈറസിന്റെ അപാരമായ വ്യാപന ശേഷിയുടെ
നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവാണ്.
8. ലിഫ്റ്റ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും
തിരക്കുള്ളപ്പോൾ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി
നിൽക്കുന്ന തുള്ളികൾ ശ്വസിക്കാൻ സാധ്യത
ഏറെയാണ്. ലിഫ്റ്റിന്റെ ബട്ടണുകളിൽ പലരും
വിരൽ അമർത്തിയതു മൂലമുള്ള മാലിന്യവും ര�ോ
ഗാണുക്കളുമുണ്ടാവാം.
9. ആശുപത്രിയിൽ പനി, ചുമ മുതലായവ ചികി
ത്സിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർ സ്ഥാ
പനത്തിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം പ�ോ
കാനിടയാക്കാത്ത വിധമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ
വേണ്ടതാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ര�ോഗികളും
ആശുപത്രിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയാതെ ന�ോ
ക്കേണ്ടതാണ്. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തട
യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയന്ത്രണമാണിത്.
10. അവരവർക്ക് പനി, ചുമ, ജലദ�ോഷം ഇവയുണ്ടെ
ങ്കിൽ ജ�ോലിക്കു പ�ോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുക.
11. 	ര�ോഗികൾ യാത്രാവിവരം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത്
പതിവാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ര�ോഗ
സാധ്യതയുണ്ട് എന്നോർത്തു വേണം ഇട
പെടാൻ. അല്ലാതെ, 'ഇറ്റലി, ചൈന, ഗൾഫ്
രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക�ോവി
ഡുള്ള ആരുമായും സമ്പർക്കമില്ല' എന്നും മറ്റും
പറയുന്നതിന് യാത�ൊരു വിലയും ഇപ്പോഴില്ല
എന്നോർക്കുക.
12. സമൂഹ വ്യാപനത്തെപ്പറ്റി ഔദ്യോഗിക വി
ജ്ഞാപനം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ര�ോഗ
ബാധിതർ നിരവധി പേർ നമ്മുടെ പ�ൊതു സമൂ
ഹത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയി
രുത്തൽ. ഇവരുടെ സംഖ്യ നാമറിയാതെ കൂ
ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവരെ എല്ലാവരെയും
കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിലവിൽ മാർഗ്ഗമില്ല.
	ജ�ോലിസ്ഥലത്തു നിന്നു മാത്രമല്ല തിരക്കുള്ള
പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകർക്ക് ര�ോഗം പകരാം എന്നു മറക്കരുത്.
അതിനാൽ ആശുപത്രിക്കു പുറത്തും സാമൂഹ്യ
അകലം പാലിക്കുക. ഒത്തു കൂടലുകൾ തല്ക്കാലം
വേണ്ട. വൈറസ് വ്യാപനം അതിവേഗം സംഭ
വിക്കാം.
13. പി.പി.ഇ (പെഴ്സണൽ പ്രൊട്ടെക്റ്റീവ് എക്വി
പ്മെന്റ്) നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അതി
ല്ലാതെ യാത�ൊരു കാരണവശാലും ര�ോഗിയെ
പരിചരിക്കരുത്. ഓര�ോ സാഹചര്യങ്ങളിലും
ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കൃത്യമായ
നിർദേശപ്രകാരം പാലിക്കുക.
ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻട്യുബേഷൻ, ട്രക്കിയൽ
സക്ഷൻ മുതലായ ഏറ�ോസ�ോൾ ഉല്പാദി
പ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒ.
പിയിൽ ര�ോഗിയെ കാണുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന

തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ വേണ്ടതാകു
ന്നു. ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭാരത സർ
ക്കാരിന്റെ ആര�ോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്ര
സിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടു തരം മാ
സ്കു
 കളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്: N95- ഉം ട്രി
പ്പ്ൾ ലേയർ സർജിക്കൽ മാസ്കും. ല�ോകമെ
മ്പാടും പി.പി.ഇയുടെ ദൗർലഭ്യം ഒരു പ്രശ്നമാ
യിക്കഴിഞ്ഞു. തുണി ക�ൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് ആര�ോ
ഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇനിയും
നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
പി.പി.ഇ ധരിക്കുന്നതും ഊരി മാറ്റുന്നതും
(PPE donning and doffing) വേഗത്തിൽ
സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റാതെ ചെയ്യാനറിഞ്ഞിരിക്കണം;
മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
ഇക്കാര്യം പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നല്ല
താണ്.
14. 	ര�ോഗികളുടെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാനദണ്ഡമനുസരി
ച്ച് സർജിക്കൽ മാസ്ക
 ് നിർബന്ധമായും ധരി
ച്ചിരിക്കണം.
15. മാസ്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വിധം വിവരി
ക്കുന്ന MOHFW-AIIMS ട്രെയിനിങ് വീഡി
യ�ോകൾ കണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യുക. തെ
റ്റിപ്പോയാൽ അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യത
കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. മാസ്കിന്റെ നിറമുള്ള ഭാഗം
പുറത്തു കാണണം; അവിടെ കൈ ക�ൊണ്ട്
പിന്നെ ത�ൊടാൻ പാടുള്ളതല്ല. മാസ്ക
 ് എടുത്തു
മാറ്റുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മാസ്ക
 ് മുഖത്തു നന്നായി ഫിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ
എന്നുള്ളതാണ് മാസ്കിന്റെ പേരിനേക്കാൾ
പ്രധാനം. ലൂസായി ഫിറ്റ് ആകുന്ന N95നേ
ക്കാൾ സംരക്ഷണം, നന്നായി ഫിറ്റ് ആകുന്ന
സാദാ ട്രിപ്പ്ൾ ലേയർ സർജിക്കൽ മാസ്ക്
തരുന്നു. സൈഡിലെ വിടവിൽ കൂടി വായു കട
ക്കാതെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു പരിശീലിക്കണം, പ്രത്യേ
കിച്ചും ഏറ�ോസ�ോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ
ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോൾ.
16. 	കൈ കഴുകുമ്പോൾ കൃത്യമായി സ്റ്റെപ് തെറ്റാതെ
ചെയ്യുക.
17. 	ജ�ോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് മാസ്ക
 ്,
കൈയുറ മുതലായവ അതതു ബിന്നുകളിൽ നി
ക്ഷേപിക്കുക. യാത�ൊരു കാരണവശാലും ഇവ
പ�ോക്കറ്റില�ോ ഹാൻഡ്ബാഗില�ോ സൂക്ഷിക്ക
രുത്. അതു പ�ോലെ തന്നെ പേന, കത്രിക,
കണ്ണട മുതലായവ സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ
സ�ോപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുക.
18. 	മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ര�ോഗാണുക്കളുടെ കലവ
റയാകാറുണ്ട്, അതിനാൽ ദിവസത്തില�ൊരി
ക്കലെങ്കിലും സാനിറ്റൈസറ�ോ, അല്പം സ�ോപ്പ്
മയമുള്ള, വളരെ നേരിയ നനവുള്ള തുണിയ�ോ
റ്റിഷ്യൂവ�ോ വച്ച് തുടയ്ക്കുക. വാച്ച് , ആഭരണം
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എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്;
ജ�ോലിസമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
19. 	യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സൂക്ഷിക്കുക:
a) ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന
യൂണിഫ�ോം ധരിച്ച് ആശുപത്രിക്കു പുറത്തേക്ക്
യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും
അഭികാമ്യമല്ല. b) ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക്
സ്വയം വാഹനമ�ോടിച്ചാണ് പ�ോകുന്നതെങ്കിൽ
അതീവ ശ്രദ്ധയ�ോടെ ഓടിക്കുക. നിരവധി
അപകടങ്ങൾ ക്ഷീണം മൂലം നടന്നിട്ടുണ്ട്. c)
പിന്നെ, ആംബുലൻസ് ആയാലും ട്രാഫിക്
നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന്
വേണ്ടി വന്നാൽ ഡ്രൈവറെ ഓർമപ്പെടുത്തുക.
ക�ോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ കേരളത്തിൽ
ഇങ്ങനെ രണ്ടു നഴ്സുമാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
20. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആദ്യം കൈ
സ�ോപ്പിട്ടു കഴുകുകയും, കുളിക്കുകയും വേണം.
കുളിക്കുമ്പോൾ തലമുടിയിൽ അല്പം ഷാംപൂവ�ോ
സ�ോപ്പോ ഇട്ടു കഴുകുന്നത് മുടിയിൽ പറ്റിയി
രിക്കുന്ന തുള്ളികൾ ആദ്യം തന്നെ ഒലിച്ചു
പ�ോകാൻ ഉപകരിക്കും.
21. ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ
ക�ൊണ്ടു വന്നു സാധാരണ സ�ോപ്പുപയ�ോഗിച്ചു
കഴുകിയുണക്കിയാൽ പിന്നെ അതിൽ വൈറ
സ്സിന്റെ പ�ൊടി പ�ോലുമുണ്ടാവുകയില്ല.
22. വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ക�ോവിഡ് വരുമ�ോ
എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സാവകാശം
പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക. കൃത്യമായ നിർദേ
ശങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ക�ോവിഡ് പകരുകയില്ല
എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23. ഇപ്പോൾ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം പിന്നീട്

ക�ോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്ക
പ്പെട്ടാൽ വേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന നടപടിക്രമ
ങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങുക.
അപര്യാപ്തതകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനും
സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന
സാവകാശം പിന്നീട് കിട്ടണമെന്നില്ല.
24. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
ക്ക് ക�ോവിഡ് ബാധ ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്,
പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവരിൽ
ചിലരെങ്കിലും ക�ോവിഡ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടു
ണ്ട് എന്നറിയാതെയ�ോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ പാലിക്കാതെയ�ോ പ്രവർത്തിച്ചതായി റി
പ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
25. മുൻകരുതലുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സ്ഥാ
പനത്തിലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്
നമ്മൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശ�ോധിക്കുന്നത്
എറെ ഗുണപ്രദമാവും.
അതിനാൽ, കേട്ടാൽ സിമ്പിളാണെങ്കിലും വളരെ
പവർഫുൾ ആണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ മുൻകരുതലുകൾ
എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമായും
ഈ അറിവുകൾ പകർന്നു ക�ൊടുക്കുക, ചർച്ചകൾ
നടത്തുക.
ഇവിടെപ്പറഞ്ഞ മിക്ക കാര്യങ്ങളും ക�ോവിഡ് രം
ഗത്തെത്തുന്നതിനു വളരെ മുൻപു തന്നെ പ്രാബല്യ
ത്തിൽ വന്ന ആഗ�ോള മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങ
ളാണ്, അഥവാ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ എക്കാലവും
പാലിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളാണ്. ക�ോവിഡ് എത്തിയ
പ്പോൾ ഭയം മൂലം പലരും ഇവ ഓർത്തെടുക്കുന്നു
എന്നു മാത്രം.
(ക�ൊച്ചി ഐ.എം.എയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖ
കൻ)

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ക�ോവിഡ�ോണം

കാ

ലം പ�ോയ പ�ോക്കേ!
കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലം ഓർമ്മയുണ്ടോ
കൂട്ടരേ? പൂക്കളമുണ്ടാക്കിയതും, പറമ്പിലെ പൂക്കൾക്ക്
ഭംഗിയില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് ചന്തയിൽ പ�ോയി വാങ്ങി
യതും, പൂക്കളം എന്ത് ഡിസൈൻ വേണം എന്നതി
നെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം തല്ലുണ്ടാക്കിയതും, പിന്നെ
ഓണമല്ലേ എന്നോർത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷ
മിച്ചതും, ഓണക്കോടിയുടുത്തതും, സദ്യയുണ്ടാക്കി
യതും, പായസം കുടിച്ചതും, പിന്നെ പൂണ്ടു കിടന്നുറ
ങ്ങിയതും... ഹ�ോ!
പ്രായമായവര�ൊക്കെ ''പണ്ടത്തെ ഓണമ�ൊന്നും
ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു'' എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാ
വർഷവും വിക്കി കേൾക്കാറുണ്ട്. ''ഓ, തുടങ്ങി'' എന്നു
പിറുപിറുത്തു ക�ൊണ്ട് പ�ോകുകയാണ് വിക്കീടെ
പതിവ്. ഇത്തവണ സ്വന്തം നാവിൽ നിന്നു തന്നെ
അതേ വാചകം വീണപ്പോഴാണ് ഒന്നു ഞെട്ടിയത്.
അതെ, അതു പറയാതെ വയ്യ. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ
ത്തതരം ഓണമല്ലേ ഈ വർഷത്തേത്. ചന്തയിലേ
ക്ക് പ�ോയതേയില്ല. വീട്ടിലും ചുറ്റുമുള്ള കുറേ പൂക്കൾ
പറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പൂക്കളമിട്ടു. പകുതി ഒരു നിറം,
പകുതി വേറെ നിറം. എന്നാലും സാരമില്ല. സഹ
യാത്രയുടെ സഹയാത്രികൻ രാജേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ
പ�ോലെ, ഈ വർഷം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ട
പൂക്കളത്തിന�ൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഒട്ടും
കൃത്രിമമല്ല; കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ പൂക്കളെക്കാളും
ചന്തം വീട്ടിലുള്ള ഇലകളും പൂക്കളും ക�ൊണ്ടുണ്ടാ
ക്കിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പൂക്കളത്തിനു തന്നെയാണ്.
എന്നാലും ചില ആളുകൾ പൂവും പച്ചക്കറിയും മേ
ടിക്കാനും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിനും ഒരു കുറവുമുണ്ടാക്കി
യില്ല. അതു കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ര�ോഗബാധി
തരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തു കാണും. (ചിലരങ്ങ

നെയാണ്. പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല.)
എന്നാലും, ക�ോവിഡ് പറ്റിച്ച പണിയേ! വിഷുവിനും
ഈസ്റ്ററിനും റംസാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, ഓണ
മാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന്. എല്ലാം
ശരിയാകും; നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു ജീവി
ച്ചാൽ മതി, കുറച്ചു കാലം കൂടി.
ഓണാഘ�ോഷമില്ലാത്ത ഓണമ�ോ? അവിടെയാണ്
നമ്മൾ ക�ൊറ�ോണയെ പറ്റിച്ചത്. പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്കാർ ഓണാഘ�ോഷം പതിവിലും ഉഗ്രനാക്കിയി
ല്ലേ! പണ്ടൊക്കെ ഓണാഘ�ോഷത്തിനു തിരുവന
ന്തപുരത്തില്ലാത്തവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമ�ോ?
ഇത്തവണ ഓൺലൈനായിട്ടല്ലേ ആഘ�ോഷം സം
ഘടിപ്പിച്ചത്! വിക്കി അന്തം വിട്ടു പ�ോയി. പാട്ടും
കുസൃതിച്ചോദ്യങ്ങളുമായി എന്തൊരു രസമായിരു
ന്നു! അരുൺ ചേട്ടനും എലീനയും വൈഷ്ണവിയും
അനീഷും പിന്നെ ബാക്കി പിന്നണി പ്രവർത്തകർ
ആര�ൊക്കെയാണ് എന്ന് വിക്കിക്കും അറിയില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ടീമംഗങ്ങൾ
ചേർന്നു. മാവേലിയും (പതിനാലു ദിവസത്തെ ക്വാ
റന്റൈനിനു ശേഷം) എത്തിച്ചേർന്നു; എല്ലാവർക്കും
നല്ലൊര�ോണം ആശംസിച്ചു. ആദ്യമായി ഓണാഘ�ോ
ഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ അംഗ
ങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി. ഉത്തർപ്രദേശുകാരി ശ്രി
യച്ചേച്ചി മുറിമലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഓണാ
ശംസകൾ നേർന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കൈയ്യടിയായി
രുന്നു. കുറച്ചു വർഷമായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമ
സിക്കുന്ന ഡാനിച്ചേട്ടൻ തന്റെ തനതു ശൈലിയിൽ
ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സംസാരിച്ചു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ വരികൾ ചിട്ടപ്പെടു
ത്തി, അപ്പോൾ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഹ�ോ, സമ്മ
തിച്ചു. വിക്കി ഇതെല്ലാം കണ്ടു കണ്ണുതള്ളി ഇരുന്നെ
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ന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.
ഓൺലൈൻ ആഘ�ോഷം അയവിറക്കിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നതിനിടെ, ''അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും പഴയ
പ�ോലെ ഓണം...'' വിക്കി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ
പ്പോൾ തന്നെ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചേട്ടൻ,
''നീയിനി പറഞ്ഞു കുളമാക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ
മതി''യെന്ന്. ശ്ശെടാ!
ശരി, നിർത്തി. പക്ഷേ എന്നെന്നും മനസ്സിൽ കാ
ത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒര�ോണം തന്നെയായിരു
ന്നു ഇത്.
ഡ�ോ. ഷിംന അസീസും ഒരു കുട്ടിയും
ഇതേപ്പറ്റി വിക്കി എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല
എന്നാണ് ഒരു പാലിയം ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ 'വിദ
ഗ്ദ്ധാ'ഭിപ്രായം. ഇതു വളരെ സീരിയസ് വിഷയമാണ്,
വിക്കിയുടെ അലവലാതി സംസാരത്തിനു ചേർന്ന
തല്ല എന്നൊക്കെ.
വിക്കി വിനീതനായി ഒന്നു പ്രതിഷേധിച്ചോട്ടെ.
ഘട�ോൽക്കചക ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലേ എഴുത്താവു
കയുള്ളോ? മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അതുപ�ോലെ
എഴുതി വച്ചാൽ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള
വർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പത്രാധിപരേ, സൗകര്യ
മുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ മതി. ഹല്ല പിന്നെ!
അപ്പൊ വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു പ�ോസ്റ്റാണ്.
എഴുതിയത് ഡ�ോക്ടർ ഷിംന അസീസ്. നിങ്ങള�ൊ
ക്കെ ടി.വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ
ലക്കം സഹയാത്രയിലും അതിനു മുൻപും ലേഖന
ങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സു നിറച്ച് നന്മയുള്ള ഒരു
ഡ�ോക്ടർ. കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യമാ
ണെങ്കിൽ അവിടെയെത്തും. ക�ൊറ�ോണ വന്നപ്പോൾ
അതിലായി. പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ. അതു കഴിഞ്ഞ്
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ കുറച്ചുദിവസം കിട്ടിയെങ്കി
ലായി. അങ്ങനെയ�ൊരു പാർട്ടി.
ഡ�ോക്ടർ ഷിംന അസീസ് മുഖപുസ്തകത്തിലെഴു
തിയത് ഇങ്ങനെ:
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ
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പ്പോ ഓൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചു.
'പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞി
ട്ടിപ്പോ എത്ര പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി?' എന്ന് പകുതി
തമാശയും ഇച്ചിരെ കാര്യവുമായി ച�ോദിച്ചപ്പോ 'ഇങ്ങ
ക്ക് തിരക്കായിറ്റ്ണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച്...' എന്ന്
മറുപടി.
'ആയിക്കോട്ടേ... പേരെന്താ, എന്താ വേണ്ടേ?' എന്ന
എന്റെ രണ്ടാം ച�ോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ത�ൊട്ട് ഗ�ോള
ടിച്ചത് മുഴുവൻ അവളാണ്. മേം ഞെട്ടി തരിപ്പൺ
ഹ�ോഗയാ!
പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കാണത്രേ. ആൾക്ക് കാൻസ
റാണ്. 'ഈ കീമ�ോ ചെയ്യുമ്പോ പ�ോഷകാഹാരം കഴി
ക്കണംന്ന് നിർബന്ധാ ഡ�ോക്ടറേ? എന്നാലേ പ്രതി
ര�ോധശേഷി തിരിച്ച് കിട്ടൂ?' എന്നതാണ് സംശയം.
ച�ോദിച്ച ച�ോദ്യവും ട�ോണും പ്രായവും തമ്മിൽ ചേ
രുന്നില്ല- 'മൂക്കൊലിപ്പ് മാറാൻ സിട്രിസിൻ കഴിച്ച
പ്പോ ഉറക്കം വരുന്നു' എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലാഘ
വത്തോടെയാണ് അവൾ ച�ോദിക്കുന്നത്. ര�ോഗ
വിവരം കൃത്യമായറിയാവുന്ന വെറും പതിനഞ്ച് വയ
സ്സുള്ള കാൻസർ ര�ോഗിക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യവും പക്വ
തയുമ�ോ! ക�ൊതുക് കടിച്ച് ദേഹം തടിച്ച് പ�ൊങ്ങി
യാലും രണ്ട് മുഖക്കുരു വന്നാലും വരെ ''എനിക്ക് കാൻ
സറാണേ'ന്ന് കാറിക്കൂവി നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളി
ച്ച് വരുന്നവരെ കണ്ടാണ് ശീലം.
പറഞ്ഞത് മ�ൊത്തമായങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ
സകല ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും വാട്ട്സ്ആപിൽ വാങ്ങി
സസൂക്ഷ്മം വായിച്ചു. സത്യമാണ്, പല കീമ�ോ റേഡി
യേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുടി ക�ൊഴിഞ്ഞു, ഛർദ്ദി
ച്ചു എന്നൊക്കെ എന്തൊരു സിംപിൾ ആയിട്ടാ പറ
യുന്നത്. ധൈര്യമുള്ളോൾ, പെണ്ണ്!
പ�ോസിറ്റീവ് ആകുമ�ോന്ന് പേടിച്ച് നടക്കുന്ന
ക�ോവിഡ് കാലത്ത് പരിചയപ്പെട്ടൊരു കനൽപ്പെ
ണ്ണ്... അവൾക്ക് നടക്കാനാവില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും
നടുക്കമില്ല. ഓക്കാനമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾ
ക്കുമ്പോ ഓമനത്തമാ ത�ോന്നുന്നത്... അത്രേം കു
ഞ്ഞാണവൾ... ര�ോഗം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാമറിയാം

മുതിർന്നവരേക്കാളേറെ സത്യം സ്വീകരി
ക്കാൻ മിടുക്കർ കുട്ടികളാണത്രേ. മുതിർ
ന്നവർക്കാണ് നേരെ ച�ൊവ്വേയ�ൊന്ന്
കാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ മടിയും പ്രയ�ോജ
നമില്ലാത്ത ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ഡ�ോക്ടർ
മാർ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന്
അന്വേഷിച്ചു നടക്കലും പിന്നെ വിഷാദ
ര�ോഗിയായി നടക്കലുമ�ൊക്കെ കൂടുതൽ.
കുട്ടികളും വിഷമിക്കും. പിന്നെ വിഷമി
ക്കാതിരിക്കുമ�ോ? പക്ഷേ അതു കഴിയു
മ്പോൾ അവർ സാമാന്യം എളുപ്പത്തിൽ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ന ഒരു
സ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് പ�ോകും.
പ�ോലും...
ചില ര�ോഗീസമാഗമങ്ങൾ ഡ�ോക്ടറെയാണ് ശരിക്കും
ചികിത്സിക്കുന്നത് !
അതേപ്പറ്റി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അഭിപ്രായവും
ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോഴാണ് വിക്കിയുടെ തലമ
ണ്ടയിൽ വെളിച്ചം വീശുന്നത്.
മുതിർന്നവരേക്കാളേറെ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ മി
ടുക്കർ കുട്ടികളാണത്രേ. മുതിർന്നവർക്കാണ് നേരെ
ച�ൊവ്വേയ�ൊന്ന് കാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ മടിയും, പ്ര
യ�ോജനമില്ലാത്ത ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ
എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നട
ക്കലും, പിന്നെ വിഷാദര�ോഗിയായി നടക്കലുമ�ൊ
ക്കെ കൂടുതൽ. കുട്ടികളും വിഷമിക്കും. പിന്നെ വി
ഷമിക്കാതിരിക്കുമ�ോ? പക്ഷേ അതു കഴിയുമ്പോൾ
അവർ സാമാന്യം എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ
അങ്ങനെ എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് പ�ോകും.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ എടുത്തു
പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിക്കാൻ
അവസരം ക�ൊടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള അപകടമാണ്.
അവർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ച�ോദിക്കും; മൂന്നുപ്രാവശ്യം
ച�ോദിക്കും; പ്രതികരണം കിട്ടുന്നില്ല. അച്ഛനും
അമ്മയും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു
'ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള�ൊന്നും നീ അറിയണ്ട,
നീ അത�ൊന്നും ആല�ോചിക്കേണ്ട. നല്ല കാര്യ
ങ്ങൾ വല്ലതും ആല�ോചിക്ക്.' എന്നൊക്കെ അർത്ഥ
മില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കുപ�ോലും
കള്ളമാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്ര ഒഴിവുകഴിവുകൾ
പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ന�ോക്കും.
കുറേക്കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകും; ഇത്
ഒന്നും ച�ോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല; ആരും പറയില്ല. എന്നു
മാത്രമല്ല ച�ോദിക്കുന്നതെന്തോ തെറ്റാണ് എന്നൊരു
കുറ്റബ�ോധവും മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത�ോടെ ച�ോദ്യം

തീർന്നു.
അങ്ങനെ ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളില�ൊതുക്കിയ രണ്ടു കു
ട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകത്തിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞതു കേട്ടിട്ടാണ് വിക്കിയുടെ
ഹൃദയം കുഴമ്പായിപ്പോയത്.
ഒരു എട്ടുവയസ്സുകാരൻ ച�ോദിച്ചത്രേ. ഞാൻ മരിക്കു
മ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലേ എന്ന്.
മറ്റൊരു ഒൻപതു വയസ്സുകാരൻ, എന്നെ കുഴിച്ചിടു
മ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുകയില്ലേ എന്ന്.
ഈ ച�ോദ്യമ�ൊക്കെയാണ് കുട്ടി ഉള്ളിൽ ക�ൊണ്ടു
നടക്കുന്നത്. ഒരല്പം സമാധാനം കിട്ടുമ�ോ. അതിനു
പകരം എന്തു ചെയ്യാം?
ഇവിടെയാണു കുഴപ്പം. നിനക്ക് കാൻസറാണ്; നീ
മരിച്ചു പ�ോകും, എന്ന് കുട്ടിയ�ോടു പറയാൻ പറ്റുമ�ോ?
കള്ളം പറയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടിയ
ത്രേ. എന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ എന്തറിയാം എന്ന്
മനസ്സിലാക്കി എത്രത്തോളം അറിയണമെന്ന് ആഗ്ര
ഹമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി വരാൻ അല്പം വസ്തുത
ഓര�ോ പ്രാവശ്യമായി പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്താൽ കുട്ടി
ക്ക് സമാധാനമാവുമത്രേ.
പാലിയം ഇന്ത്യക്കാരേ... ഒന്നെഴുതണേ ഇതെപ്പറ്റി,
സഹയാത്രയിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത എങ്ങനെ
പറയും എന്ന് എത്ര ആല�ോചിച്ചിട്ടും വിക്കിക്ക് പി
ടികിട്ടുന്നില്ല.
ഒരു പത്രവാർത്ത
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്തയാണ്.
ഒരു ചേച്ചി ബൈക്കിൽ പ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കടല�ോരത്തുനിന്ന് അല്പം മാത്രം മാറിയ പാതയി
ലൂടെ. സാമാന്യം വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തു വച്ച് ഒരു
ചെറുപ്പക്കാരി കൈകാണിച്ചു നിർത്തി കടൽത്തീര
ത്തേയ്ക്കുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുന്നു. വഴി പറഞ്ഞു ക�ൊ
ടുത്തെങ്കിലും ആ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം.
പാറ നിറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് വിന�ോദയാത്രക്കാ
ര�ൊന്നും പ�ോകാറില്ല. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്താ
ണെങ്കിൽ വലിയ പരിഭ്രമം. അടുത്ത കവലയിൽ
കണ്ട പ�ോലീസുകാരന്റെയടുത്ത് വണ്ടിനിറുത്തി
ചേച്ചി വിവരം ധരിപ്പിച്ചു.
ആ ചേച്ചിയ�ോടും ആ പ�ോലീസുകാരൻ ചേട്ടന�ോടും
എത്രയാണ് ബഹുമാനം ത�ോന്നുന്നത് എന്ന് വിക്കി
ക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ
ത്തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചിട്ട് ചേച്ചി
പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വിട്ടു. റ�ോഡരികിൽ ബൈക്ക്
ചാരിവച്ചിട്ട് കടപ്പുറത്തേയ്ക്ക് പാഞ്ഞു. യുവതിയെ
കണ്ടു. വിളിച്ചുക�ൊണ്ട് പുറകേയെത്തുന്നതു കണ്ട് ചാ
ടാനാഞ്ഞ യുവതിയെ വലിച്ചു പിന്നിലേക്കിട്ടു. ജീവൻ
രക്ഷിച്ചു. സ്റ്റേഷനിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വരുത്തി
യുവതിയെ കൂടെ വിട്ടു.
ആ സ്ക്കൂ ട്ടറുകാരിച്ചേച്ചിക്ക് വണ്ടിയ�ോടിച്ചങ്ങ്
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പ�ോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ പ�ോലീസുകാരന്
കവലയിലെ ജ�ോലി തുടർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു.
ആരും ഒരു ച�ോദ്യവും ച�ോദിക്കയില്ലായിരുന്നു.
ഒരല്പം മാത്രം താല്പര്യമെടുത്തതു ക�ൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ
ജീവൻ രക്ഷിച്ചു.
കൂപ്പുകൈ.
ഇത്രയ�ൊക്കെ മതിയ�ോ?
കൂപ്പുകൈയ�ോടെ വിക്കി നിർത്തിയത് ശരി.
കൂപ്പുകൈ ക�ൊടുത്തത് ആ സ്കൂ
 ട്ടർ ചേച്ചിക്കും പ�ോ
ലീസുകാരൻ ചേട്ടനുമാണ്.
അവരെ ഒരിടത്ത് ഒരല്പം ഇരിക്കാനനുവദിച്ചിട്ട് വി
ക്കിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാവര�ോടുമായി ഒന്നു ച�ോദിക്കാ
നുണ്ട്. സ്വയവും. ശരി, ആ യുവതിയെ രക്ഷിച്ചു. നാം
കൃതാർത്ഥരായി. കഴിഞ്ഞോ നമ്മുടെ പണി?
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ത�ോ
ന്നണമെങ്കിൽ, തികച്ചും വ്യക്തമായി ജീവിതം മര
ണത്തേക്കാൾ കഠിനം എന്നു ത�ോന്നിയിട്ടാകില്ലേ.
ആത്മഹത്യ തടയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പരി
പാടികൾ! സൂയിസൈഡ് പ്രിവൻഷൻ സ്ക്വാഡ്,
കൗൺസിലിംഗ്, അങ്ങനെ പലതും.
അതുകഴിഞ്ഞോ?
ഈയിടെ കേട്ടതാണ് ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ:
ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെങ്കിൽ എത്രപേർ പരീ
ക്ഷിച്ചു ത�ോറ്റിട്ടുണ്ടാവും. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ
ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഡസൻ പേർ അതിനുള്ള
ധൈര്യം കിട്ടിയെങ്കിലെന്ന് ആശിച്ചു ജീവിക്കുന്നു
ണ്ടാകും!
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ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നു ത�ോന്നുന്നത് ജീവിതം
മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന
ത�ോന്നൽ ക�ൊണ്ടല്ലേ. അത് 'മനസ്സിന്റെ ശക്തിക്കു
റവാണ് ', 'ദൈവ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടാണ്
' എന്നൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ശക്തി
വരുമ�ോ? അവർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും
സാമൂഹ്യ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ! അയൽപക്കത്തു നടക്കുന്ന
ക്രൂരതകൾ പലതും നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു ജീ
വിക്കുന്നില്ലേ. ഉണ്ടല്ലോ കുറേ റസിഡന്റസ് അസ�ോ
സിയേഷനുകൾ നമുക്ക്. ഒരിടത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെ
ങ്കിൽ, അവരെ അസ�ോസിയേഷനിൽ നിന്ന് പുറ
ത്താക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നല്ലാതെ അവിടത്തെ പ്ര
ശ്നത്തിന് അവർക്കെങ്ങനെ ഒരു സഹായമാകാൻ
കഴിയും എന്ന് ആല�ോചിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുമ�ോ?
കഠിന ര�ോഗമുള്ളവർക്കു മാത്രം ചികിത്സ നൽ
കുന്ന ചുമതല ആര�ോഗ്യ സമ്പ്രദായം ഏറ്റെടുത്താൽ
മതിയ�ോ? ആര�ോഗ്യം എന്നത് ര�ോഗമില്ലാത്ത
അവസ്ഥ മാത്രമല്ല മറ്റെന്തോഒക്കെയാണ് എന്ന് നി
ങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. കടുംബ
ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിലെ വീഴ്ചകൾ വന്നാൽ
എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെപ്പറ്റിയും
ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നാന്നൂ
റ്റമ്പതിലേറെ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സംഘടനകളു
ണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ
യെങ്കിൽ സാവകാശമെങ്കിലും ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലേ
യ്ക്ക്, മാനസിക സാമൂഹ്യ സൗഖ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തി
ലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ആവില്ലേ?

.

പരിശീലനം

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ

ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും

നഴ്സു മാർക്കും ആര�ോഗ്യ
രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി
പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഫൗ
ണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ്
റൂം ക�ോഴ്സായി ആവിഷ്കരിച്ച പരിശീലന പരിപാ
ടികൾ ക�ോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ്
എക്കോയുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നട
ത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നായി
ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും ഇതിന�ോടകം നൂറ�ോളം പേർ
പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർക്കു വേ
ണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് മെഡിസിൻ (FCPM). യ�ോഗ്യത: എം.ബി.
ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ
റെജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPM ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന
തീയതി: നവംബർ 11, 2020.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സ
 ിംഗ് എന്ന വിഷയ
ത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പരിശീലന പരി
പാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് (FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി

നഴ്സിംഗ് / ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ
റെജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPN ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന
തീയതി: ജനുവരി 25, 2021.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ പ്രവർ
ത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ള, ഡ�ോക്ടറും നഴ്സു
 മല്ലാ
ത്തവർക്കു വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർ, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്,
ഫാർമസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ക�ോഴ്സ
 ാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC). യ�ോഗ്യത: ബിരുദം.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഒന്നോ
രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാ
സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (https://
palliumindia.org/events), ഫേസ്ബുക്ക് (https://
www.facebook.com/palliumindia) എന്നിവ
കാണുക. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇ-മെയിൽ
ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ പ�ോയി
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
എഴുതുക: tipsecho@palliumindia.org
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സഹയാത്രികർ

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

പാ

ലിയം ഇന്ത്യ 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരം
കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതു
മുതൽ ഷീബ സിസ്റ്റർ പാലിയം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
ജനറൽ നഴ്സിങ്ങിന്റെയും അമൃത ആശുപത്രിയിലെ
ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ
 ിന്റെയും ആർ.സി.സിയിലെ
അനുഭവങ്ങളുടെയും കരുത്തിലാണ് ഷീബ പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. അമൃതയിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സിനിടയിലെപ്പോഴ�ോ ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാ
ലിനെ പരിചയപ്പെടാനായത് ഒരു നിയ�ോഗമായി
രിക്കാമെന്നും ഷീബ കരുതുന്നു.
ജനറൽ നഴ്സിംഗ് പഠനാനന്തരം ഒരാശുപത്രിയിൽ
നഴ്സായിരിക്കെ, ഹ�ോംകെയർ ചെയ്തുള്ള പരിചയവും
മ�ോർഫിൻ എന്ന മരുന്നിന്റെ മാസ്മരികതയുമ�ൊക്കെ
ഷീബയ്ക്കു തുണയായി. സിസ്റ്റർ അർച്ചനയ�ോട�ൊപ്പം
ഷീബയ്ക്കു വീണു കിട്ടിയ ജ�ോലി പക്വത നിറഞ്ഞ
ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വേദന
യുടെ ത�ോതറിഞ്ഞ്, നിശ്ചിതമാത്രയിൽ അർബുദര�ോ
ഗിയിൽ മ�ോർഫിൻ പ്രയ�ോഗിച്ചാൽ വേദന ക�ൊണ്ട്
പുളയുന്ന ര�ോഗി പൂ വിരിയുന്ന പ�ോലെ പുഞ്ചിരിക്കു
മെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഷീബയ്ക്ക് 'ജീവാംശമായി' മാറി.
ഇത് നേരെത്തേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെ
ങ്കിൽ കാൻസർ മൂലം വേദനിച്ചു മരിച്ച തന്റെ ആന്റി
ക്ക് വേദനയില്ലാത്ത അന്ത്യനാളുകൾ സമ്മാനിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും ഷീബ ഓർക്കുന്നു.
അമരവിളയിൽ താൻ ബസ്സു കയറുമ്പോൾ മിക്ക
പ്പോഴും ഒരു പതിനഞ്ചുകാരനും നഗരത്തിലേക്ക് ടി
ക്കറ്റെടുക്കുന്നതും, ആശുപത്രിപ്പടിയിറങ്ങുന്നതും കാ
ണാറുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഘനീഭവി
ച്ചു കിടന്ന ദൈന്യത തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരു
ന്നു; എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ച�ോദിച്ച്, കത്തുന്ന മൗ
നത്തിന് വിരാമമിടാൻ ഷീബ ശ്രമിച്ചില്ല.
''തന്റെ തള്ള ജീവന�ോടെയുണ്ടോടെ?'' ച�ോദിച്ചത്
ആ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു പരുക്കനായ ഡ�ോക്ടർ.
ച�ോദ്യം കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവന്റെ മുഖം
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കനത്തു. കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. ഡ�ോക്ടറെ നിസ്സ
ഹായനായി ന�ോക്കി നിന്നു. മൗനത്തിനു കനം വെച്ച
പ്പോൾ ഷീബ അവനെ അരികിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി
സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഒരു മൃദുസ്പർശം പ�ോലും സാന്ത്വന
മാകുന്ന മാസ്മരികത ഷീബ അടുത്തറിഞ്ഞു. കാൻസർ
ര�ോഗം വന്ന് മരിച്ച അച്ഛൻ അവന് നീറുന്നൊര�ോർമ്മ
മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും കാൻസർ ബാധിച്ചി
രിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ മരണമെന്നത് അവന് താങ്ങാ
വുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു. ഒരു നാൾ അതും സംഭവി
ച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം അവന്റെ ചുമലിലായപ്പോൾ
പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഷീബ ഏതാനും സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായ
ത്തോടെ അവന്റെ 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പഠനം
പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യ
ത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനു നാന്ദി കുറിച്ചു.
ഇന്ന് അവൻ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സിയിലെ ജീവ
നക്കാരനും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറും
കൂടിയാണെന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഏടുകളില�ൊ
ന്നായി ഷീബ സിസ്റ്റർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. (ഈ
സംഭവം നടന്നത് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അല്ല.)

പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ് ഷീ
ബയ്ക്ക് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു. ഡ�ോ.എം.
ആർ.രാജഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനൻ, ഡ�ോ.
നിർമ്മല, അകാലത്തിൽ പ�ൊലിഞ്ഞ വിജയകുമാർ
സാർ, നന്ദൻ ചേട്ടൻ എന്നിവരെയ�ൊക്കെ സാന്ത്വന
ത്തിന്റെ പര്യായമായാണ് ഷീബ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒരിക്കൽ ആകാശവാണിയിലെ ഒരു ന്യൂസ്റീഡർ
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഒരു കൈ ടവ്വൽ
ക�ൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു. ആ കൈയ്യിലെ മുറിവ് കാണി
ക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നു അത്. ഷീബ ടവ്വൽ മാറ്റി
ന�ോക്കുമ്പോൾ നിറയെ പുഴുക്കൾ ഞ�ൊളയ്ക്കുന്ന ഒരു
മുറിവ്. തികഞ്ഞ ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ സി
സ്റ്റർ ഷീബയും സിസ്റ്റർ അർച്ചനയും സിസ്റ്റർ ജയയും
ചേർന്ന് ആ മുറിവ് വൃത്തിയാക്കി, മരുന്ന് വെച്ച്
കെട്ടി. മറ്റാശുപത്രിക്കാർ കൈയ�ൊഴിഞ്ഞ ഒരു
കേസ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഭംഗിയായി ഏറ്റെടുത്ത
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടും ഷീബയ�ോടും അവർക്കുള്ള
നന്ദി സന്തോഷാശ്രുക്കളായി പുറത്തു വന്നു.
ഇണക്കങ്ങളേയും പിണക്കങ്ങളെയും ഒരു പ�ോലെ
സ്വീകരിച്ച് നിസ്സംഗതയിലെത്തുമ്പോഴും സാന്ത്വനപ
രിചരണത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളും, അടിസ്ഥാനതത്വ
ങ്ങളും ഷീബ സ്വായത്തമാക്കുകയായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ
-ഇൻ-ചാർജായിരിക്കെ ക്ലിനിക്കൽ വർക്കാണ് ക�ൊ
തിച്ചതെങ്കിലും, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഇൻ
ഫ�ോർമേഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത�ൊരു
പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഷീബ തയ്യാ
റായി.
ഇപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിങ് സെന്ററിൽ ട്രെ
യിനിങ് ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ് ഷീബ. ചുരുങ്ങിയ
കാലം ക�ൊണ്ട് ആഗ�ോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
പാലിയേറ്റീവ് വർക്കറാകുവാൻ ഷീബക്ക് കഴിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. സമയത്തേയും സംയമനത്തെയും ഉപാ
സിക്കുന്ന ഷീബക്ക് ഇതിലപ്പുറം സംതൃപ്തി അവകാ
ശപ്പെടാനാവില്ലല്ലോ? സാന്ത്വനശുശ്രൂഷക്ക് അതി
രുകളില്ലാതാവുന്നത് ആകാംക്ഷയ�ോടെ കാത്തിരി
ക്കുകയാണ് ഷീബ. ഒരുപാടു പേരുടെ സ്മരണകൾ
ഒന്നൊഴിയാതെ പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴെ ഷീബയുടെ
സ്മരണിക പൂർണ്ണമാകൂ.
(സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ.എൻ . അജയൻ)

അറിയിപ്പ്

.

സ ഹയാത്ര ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
മത്സര വിജയിയെ ല�ോക പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിനമായ ഒക്ടോബർ പത്തിനു പ്രഖ്യാ
പിക്കും. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈ
റ്റും സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയും വഴിയാണ് പ്ര
ഖ്യാപനം. ജ്യൂറി തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ
നാലു ലക്കങ്ങളിലായി സഹയാത്രയുടെ
കവര് ചിത്രങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള ആർ. രാമച
ന്ദ്രൻ എടുത്ത ചിത്രം ജൂണ് ലക്കത്തിലും ക്യാ
നഡയിലെ ചക് റസ്സൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്
ജൂലൈ, സെപ്റ്റംബര് ലക്കങ്ങളിലും ബം
ഗ്ലാദേശില് നിന്നുള്ള അംദാദ് ഹ�ൊസൈൻ
എടുത്ത ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിലും പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. ഇവയില് നിന്ന് വായനക്കാരുടെ
കൂടി അഭിപ്രായങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് വിജ
യികളെ നിശ്ചയിക്കുക. വിജയികളുടെ വിവ
രങ്ങള് നവംബര് ലക്കം സഹയാത്രയിലും പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചര
ണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല
ഓണം ആശംസിച്ചു ക�ൊണ്ട്
നവജീവൻ സ്കൂ ളിലെ അം
ഗങ്ങളും റാണിഗിരി കംപാ
ഷനെറ്റ് കമ്യൂണിറ്റിയും ഓണ
ക്കിറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു.
കൂടാതെ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭിക്കുന്നവരുടെ ഓണത്തിന്
ഒരു കുറവും വരാതിരിക്കാൻ
സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത
വരും ഫുഡ് കിറ്റുകൾ നൽകി
യവരും അനേകം പേരുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
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പാലിയം കണ്ണാടി

ഉഡാൻ 2020 - ഒരെത്തിന�ോട്ടം
ലളിത എസ്.

ക�ൊ

റ�ോണ തീർത്ത വിരസതയും വീർപ്പുമു
ട്ടലും ഒരു വശത്ത്. സ്കൂ
 ളും കൂട്ടുകാരും
നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശ മറുവശത്ത്. ഇങ്ങനെ മടുത്തിരി
ക്കുമ്പോഴാണ് ഉഡാൻ (Udaan) 2020 ഒരു വിളക്ക്
തെളിച്ച് വീടിനുള്ളിലേക്കെത്തിയത്. ഈ ഉത്സവത്തിൽ
പങ്കെടുത്ത നന്ദനമ�ോളുടെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തിൽ,
'ഒന്നുമില്ലാതെ ബ�ോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വീടിനകത്ത്
ഒരുത്സവമെത്തിയതുപ�ോലെ!'
2018 ലാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയും പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെ
ന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (പി.എം.ഐ) കേരള ചാപ്റ്ററും
കൈക�ോർത്തത്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗഭാക്കായ
ര�ോഗബാധിതരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി, പഠനത്തിനും
വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിനിമയ
ത്തിനും തണലായി നില്ക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന
യ�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന് നടത്തിയ ആഘ�ോഷം ഒരു പുതിയ
അനുഭവമായിരുന്നു. നിമ്മിയുടെ ചെറിയ ആമുഖത്തി
ലുടെ; ലിനു പ്രകാശിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു പിന്നാലെ പി.
എം.ഐ കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ എല്ലാ
വരേയും വെർച്വൽ ആഘ�ോഷത്തിലേക്ക് ഔപചാരിക
മായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഒപ്പം പി.എം.ഐ ചെയ്തു വരുന്ന
പരിപാടികളുടെ ഒരു ലഘു ചിത്രവും നൽകി.
തുടർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.എം.ആർ.
രാജഗ�ോപാൽ, പി.എം.ഐ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ കൃ
തജ്ഞതയ�ോടെ ഓർക്കുകയും, കുട്ടികള�ോട് സ്നേഹം
പങ്കു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചുറ്റുപാടുകളും ര�ോഗാവസ്ഥയുമ�ൊ
ക്കെ നൽകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ
അവർ ആഗ്രഹിക്കും വിധം സ്നേഹിക്കാൻ വീട്ടുകാർക്ക്
കഴിയാറില്ലെന്നും അത് സ്നേഹക്കുറവുക�ൊണ്ടല്ലെന്നും
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അവിടെ കുറഞ്ഞു പ�ോകുന്നതു ക�ൊണ്ട്
അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെ
ന്റർമാർ സ്നേഹം വാരിക്കോരി ക�ൊടുക്കണമെന്നും
അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഉഡാൻ 2019-ലെ ഓർമ്മകൾ, അന്നത്തെ നല്ല നിമിഷ
ങ്ങളുടെ ഫ�ോട്ടോകളുൾപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയ�ോയുമായി
നിമ്മി കടന്നു വന്നു.
സ്വന്തം വിരസതയകറ്റാൻ ''ചെന്നായ വരുന്നേ...
ചെന്നായ വരുന്നേ'' എന്ന് കൂകി വിളിച്ച് ഗ്രാമവാ
സികളെ വിഡ്ഢികളാക്കിയ ആട്ടിടയന്റെ കഥയിലൂടെ
അയാളങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളും അയാളുടെ
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അമ്മയടക്കം ഓര�ോരു
ത്തർക്കും ചെയ്യാമായി
രുന്ന കാര്യങ്ങളുമ�ൊക്കെ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ചില കാ
ര്യങ്ങളിലുള്ള അനാസ്ഥ
വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച്
കെയ്റ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ്
ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ
കൺസൾട്ടന്റ് ജ�ോർഡി
കെയ്റ്റും, തന്റെ മകളുടെ
ജന്മദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ
തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിപ്പുകളും ഉദാഹരണമായി
കാണിച്ച് പീറ്റർ മങ്ക്ഹൗസും പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റി
നെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഒരു പ�ൊതുബ�ോധമുണ്ടാക്കി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ രാജലക്ഷ്മി ആ കഥകളും
ജ�ോർഡി കെയ്റ്റിന്റെ ച�ോദ്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് തർ
ജ്ജമ ചെയ്തു ക�ൊടുത്ത് സഹായിച്ചു.
പിന്നീട് ഗീതുവിന്റെയും സഹ�ോദരന്റെയും ചിത്രങ്ങളും
അരുവി, കൃഷ്ണവേണി, ശ�ോഭ, സുനിത, വൈശാഖി,
നീതു, ദേവിക, കൃഷ്ണ, കസ്തൂരി, ലിനു, ആദം ഷാ, അൽഫി,
ശിവ, ധനലക്ഷ്മി, വിഷ്ണു, രാഹുൽ, ശ്രീക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയ
കുട്ടികളുടെ പാട്ടും, നിതയുടെ സ്വന്തം കവിതയുടെ പാ
രായണവും ശിവയുടെ ഡാൻസും അശ്വതിയുടെ സിനിമാ
ക്വിസുമ�ൊക്കെയായി സായന്തനം തിളങ്ങി.
അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ക�ോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവ
ങ്ങൾ അനശ്വര പങ്കുവച്ചു.
മരണത്തെ പല തവണ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടും പ�ൊരുതി
ത�ോൽപ്പിച്ച മ�ോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ കൂടിയായ ശ്യാം
കുമാറിന്റെ വീഡിയ�ോ മറ്റുള്ളവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം
വളർത്തുന്നതായിരുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മന�ോജ് ജി.എസ് നയിച്ച
'കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടോടെ
പരിപാടിക്ക് തിരശ്ശീല വീണു.
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച പി.എം.ഐ അംഗങ്ങൾ,
നയിച്ച കുട്ടികൾ ലിനു, ഗീതു, നജിയ, ശ്യാം, പാലിയം
ഇന്ത്യാ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളായ രാജലക്ഷ്മി, അബൂബക്കർ
സിദ്ദീഖ്, മെന്റർമാർ, സന്നദ്ധ സേവകർ, പ്രത്യേകി
ച്ച് ഇത് ക്രമപ്പെടുത്തിയവർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ
റ�ോളുകൾ ഭംഗിയാക്കി, ഉഡാൻ 2021നുളള കാത്തിരി
പ്പോടെ...

.

മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

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

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org

Web: www.palliumindia.org

Sahayatra Monthly,
Published October 5, 2020

hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)657/2018-2020
Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2018-20

Printed & Published by Dr.M.R.Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,
G.H.Junction, Trivandrum-695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College.P.O., Trivandrum-695011. Editor: Dr.M.R.Rajagopal.

