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 ോഖൂബ്ച് സുൽഫിക്ർ

17  വിക്ി

20 കാൻസർ യബാധവത്ച്ക്രണ പരിപാടി 
 യരഷ്മ രാമെന്ദ്രൻ

22 ശുശ്രൂഷകരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്ച്

23 കവിത - സാന്ത്വനം 
 മാേ ബാലകൃഷ്ണൻ

24 സഹോത്ികര്
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യകന്ദ്ര ആയരാഗഥ്യനേത്ിൽ പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേര് നടപ്ില് വരുത്ാനുള് നടപ

ടികള് മുനയപാട്ടു കപാകയ്കാണ്ിരിക്കുന്ന സാഹെരഥ്യ
ത്ില് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ പഠന പദ്ധതികൾക്്ച് 
വളകര പ്രസക്ിയണ്്ച്. ആയരാഗഥ്യ പ്രവർത്കകരലാം 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികറെ അന്തഃസത് ഉൾകക്ാള്ളു
കയം, കുയറേധികം യപർ അകതങ്ങകന കെയ്ാകമന്ന്ച് 
പഠികചടുക്കുകയം കെയ്യുയ്ായഴ ഭാരതത്ികല യരാഗ 
സംബന്ധമാേ ദുരിതത്ിന്ച് കുറവ്ച് വരൂ.
ഭാരതത്ികല പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ വളർചയകട 
ആദഥ്യ കാൽനൂറ്ാണ്ടുകാലം (1985-2010) നാം 
പ്രശ്ച് നം പഠിക്ാൻ കെലവാക്ി എന്നു പറയന്നതാ
േിരിക്കും ഉത്മം. ഇതിനികട പലതും പരറീക്ിച്ചു. 
അടുത് പത്തു വർഷക്ാലം (2010 - 2020) കുയറേ
ധികം വളർച പഠനപദ്ധതികളിൽ കപകടെന്നുണ്ാേി.
ഇനി മുയ്ാകടെന്്ച്?
ഇന്ഥ്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓഫ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേറികന (ഐ.എ.പി.സി) ഇയപ്ാൾ നേിക്കു
ന്നത്ച് പ്രസി�റെ്ച് യ�ാ.സുഷ്മ ഭട്ച് നാഗറം (നയൂ�ൽഹി 
ഓൾ ഇന്ഥ്യ ഇൻസ്റിറ്യൂടെ്ച് ഓഫ്ച് കമ�ിക്ൽ സേൻസ
സികല പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ കപ്രാഫസർ), കസക്രടെ
റിോേി പ്രധാന കാരഥ്യദർശികേന്ന നിലേിൽ പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നത്ച് യബാർ�ർ കസകയൂരിറ്ി യഫാഴ്ച് സികല 
ഓഫറീസറം പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ പ്രവർത്ക
യമാേ യ�ാ.സവിതാ ബുയടൊളയമാണ്ച്. ഇവരുകട 
യനതൃതത്വത്ിൽ ഇയപ്ാഴുണ്ാേിരിക്കുന്ന ഒരു നറീക്ം 
വളകര ശ്രയദ്ധേമാണ്ച്. പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ പഠന 
പരിപാടികൾക്്ച് ഒരു കപാതുസത്വഭാവമുണ്ാക്കുകയം 
ഒന്നിച്ചു മുയ്ാട്ടു യപാകുകയം കെയ്ാകമന്നതാണ്ച് 
ഇവരുകട ആഗ്രഹം. ഇതനുസരിച്ച് 2021 �നുവരി 
മാസത്ിൽ ക്ണിക്കപ്ടെ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
പ്രവർത്കരുകട ഒരു സയമേളനം നടത്തുകയണ്ാേി. 
അവികട വഥ്യക്മാക്ിേതനുസരിച്ച് ഇയപ്ാൾ നട
ക്കുന്ന പഠനപരിപാടികൾ താകഴ പറയന്ന രറീതി
േിലാണ്ച്.
1. എം.�ി. പാലിയേറ്റീവ്ച് കമ�ിസിൻ (യ�ാക്ടർ

മാർക്കുള് മൂന്നു വർഷകത് യകാഴ്ച് സ്ച്). ഇയപ്ാഴു

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
വിദ്ാഭ്ാസം ഇന്്േിൽ

ള്ത്ച് �ൽഹി, മുംബബ, അഹമേദാബാദ്ച് എന്നി
വിടങ്ങളിൽ. ഒരു വർഷം ആകക പന്ത്രണ്്ച് യ�ാ
ക്ടർമാകര പഠിപ്ിക്ായന ഇയപ്ാൾ കഴിയന്നുള്ളൂ.

2.  ഇന്ഥ്യയ്കകയത്ാ വിയദശയത്ാ ഉള് ഒന്നു മുതൽ 
രണ്ടു വർഷം വകര ബദർഘഥ്യമുള് യകാഴ്ച് സുകൾ. 
ഇവേിൽ �ിയ്ാമ, മായസ്റഴ്ച് സ്ച് �ിഗ്രി, കഫയലാ
ഷിപ്്ച് എന്നിവ ഉൾകപ്ടുന്നു.

3.  ആറാഴ്ച നറീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സർടെിഫിക്റ്്ച് യകാ
ഴ്ച് സുകൾ.

4.  പത്തു ദിവസം നറീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫൗയണ്ഷൻ 
യകാഴ്ച് സുകൾ.

യമൽപ്റഞ് യകാഴ്ച് സുകകളലാം പഠിതാവ്ച് പഠന
യകന്ദ്രത്ിൽ യപാേി പ്രായോഗിക പരിശറീലനമുൾ
കപ്കട കെയ്യുന്നതാണ്ച്.
5. വിദൂര പഠന യപ്രാഗ്രാമാേ ഐ.എ.പി.സി. 

കഫയലാഷിപ്പുകള് അകലങ്ിൽ മറ്്ച് കഫയലാ
ഷിപ്പുകൾ. ഇവേിൽ യവണകമങ്ിൽ ഒരു പ്രാ
യോഗിക പരിശറീലനം കൂകട യനടാൻ പഠിതാ
ക്ൾക്്ച് അവസരമുണ്്ച്. ഇത്ച് യ�ാക്ടർ, നഴ്ച് സ്ച്, 
മറ്്ച് ആയരാഗഥ്യ പ്രവർത്കർ തുടങ്ങിേവർക്്ച് 
വിവിധ സ്ാപനങ്ങളിൽ അവസരമുണ്ാക്കുന്നു.

6.  എയക്ാ (ECHO) ഓൺബലൻ പഠനപരിപാടി 
ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന പലേിനം യകാഴ്ച് സുകൾ.

7.  മൂന്നു ദിവസകത് പരിശറീലന പരിപാടികൾ.
ഇവേിയലായരാന്നിനും അതിയറെതാേ പ്രസക്ിയ
ണ്ാവം. നടത്തുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ തമേിൽ ഒരു സം
ഭാഷണമുണ്ാേി എന്നതു തകന്ന ഭാവിേിൽ ഒരു 
ഏകകണ്ഠമാേ അഭിപ്രാേത്ിനു വഴികതളിക്കും 
എന്ന്ച് പ്രതറീക്യണ്്ച്.
ഈ വലിേ നടപടിക്്ച് മുൻബകകേടുത് യ�ാ. സുഷ്മ 
ഭട്ച് നാഗയറയം യ�ാ.സവിതാ ബുയടൊളയേയം നമുക്്ച് 
അഭിനന്ിക്ാം.

(പാലിേം ഇന്ഥ്യ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേര് 
യകാഴ്സുകകളപ്റ്ി 12-ാം യപ�ില് വാേിക്കുക).
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അന്നയ�ാൾ 
ഡ�ോ. മോധവൻ കെ. 

ശാന്മാേ ആ മലയോര ഗ്രാമത്ികല 
പരുക്ൻ യറാ�ിലൂകട എന്നും ബുള്റ്്ച് 

യമായടൊർ ബസക്ിളിൽ ഓഫറീസിൽ യപാേി വന്ന 
കാലം. ഇറക്വം കേറ്വം വളവം പുളവം ഉള് 
യറാ�ിലൂകട യമായടൊർ ബസക്ിളിൽ ോത് കെയ്യു
ന്നതികറെ റിസ്ച് കും ത്ില്ം യവകറോണ്ച്. അകന്നാ
കക് ബുള്റ്്ച് യമായടൊർ ബസക്ിൾ അപൂർവ്വമാണ്ച്. 
പികന്നയള്ത്ച് കേസ്ച്�ിയം രാ�്ച്ദൂതുമാണ്ച്. കൃശഗാ
ത്നും ശരാശരിേിൽ താകഴ ഉേരവമുള് താൻ ബുള്
റ്്ച് വാങ്ങിേയപ്ാൾ പലർക്കും പരിഹാസമാേിരുന്നു.
‘നികന്നകക്ാണ്്ച് പറ്റുയവാ െങ്ങാേി ഇത്ച് കകാണ്്ച് 
നടക്ാൻ?’
വാശി തകറെ �റീവിതകത് എന്നും വി�േിപ്ിചി
യടെ ഉള്ളൂ.
കുറച്ചു നാൾ കകാണ്്ച് അവൻ കമരുങ്ങി. പികന്ന അനു
സരണയള് ആടെിൻകുടെിോേി. ടാപ്റ്ികറെ അ�്ച്�
സ്ച് റ്്ച്കമറെിൽ വിദഗ്ച്ധനാേ പയപ്ടെൻ അതിനു കൃ
തഥ്യമാേ താളവം ശബ്ദവം നിലനിർത്ി തരുമാ
േിരുന്നു.
തകറെ ആ വഴിയള് യപാക്ിൽ കുടെികളം കെറപ്
ക്ാരുകമാകക് കൗതുകയത്ാകടയം കതകലാരസൂ
േയോകടയം യനാക്ി നിൽക്ാറണ്്ച്. കുറച്ചു കാലം 
കഴിഞ്യപ്ാൾ ഈ കൗതുകകമാകക് കുറഞ്ഞു 
തുടങ്ങി. താൻ അങ്ങകനോണ്ച്. ആയവശകമാകക് 
കുറച്ചു നാളയത്യക് ഉള്ളൂ.

ആ വഴി  യപാകാൻ 
കുത്ി നിറച �റീപ്പുകൾ 
മാത്മാേിരുന്നു ഉണ്ാ
േ ി രു ന്ന ത്ച് .  റ ബ്ബ ർ 
യതാടെങ്ങളം കതങ്ം 
കവങ്ം വാഴയം പച
ക്റി കൃഷിയം ഒകക്
യള് കവറകമാരു ഗ്രാമം. 
എലാവരും  തമേിൽ
ത്മേിൽ ഇണങ്ങിയം 
പിണങ്ങിയം �റീവിച്ചു 
യപാരുന്ന ഒരു പ്രയദശം. 
താനും അവരിൽ ഒരാളാേയപ്ാൾ അവർ തകന്ന 
അതിയലകറ സ്ച് യനഹിച്ചു.
മിക് വറീടുകളിലം ഏകതങ്ിലം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ 
ഉണ്ാവം. പശു, ആട്ച്, യകാഴി ഇങ്ങകന. കെത്ി 
യതക്ാത് കുഞ്ഞു വറീടുകളകട യമൽക്കൂര ആസ്ച് കബ
യസ്റാസിയറെതാേിരിക്കും. എലാ വറീടുകൾക്കും 
ഏതാണ്്ച് ഒയര രറീതിോണ്ച്. യറാ�്ച് ഇടയത്ാട്ടു 
തിരിഞ്്ച് ഒരു യതാടികറെ പാലം കടന്നാൽ കുത്
കനയള് കേറ്മാണ്ച്. കസക്ൻ�്ച് ഗിേറിൽ അനാ
ോസമാേി കേറി മുകളികലത്തുയ്ാൾ ഒരു കുഞ്ഞു 
വറീടുണ്്ച്. ആസ്ച്ബയസ്റാസ്ച് യമൽക്കൂരയം പുറത്തു 
ബാത്്ച് റൂമും ഒകക്ോേി രയണ്ാ മൂയന്നാ മുറികളള് 
യതക്ാത് വറീട്ച്. മുറ്ത്ികറെ വക്ിലം പറ്ിലം 
നിറകേ പൂകചടികളാണ്ച്. കെത്ി, ബാൽസം ഇവ
കോകക് പലവിധം. യറാസുമുണ്്ച്. പികന്ന തനിക്കു 
യപരറിോത് ഒരുപാട്ച് കെടികളം. ഏറിോൽ 
പതിനഞ്ചു കസന്റുള് ആ പുരേിടത്ിൽ ൊ്യം 
്ാവം മാവം കതങ്ം ബിലി്ി പുളിയം കകാടംപു
ളിയം ഒകക്യണ്്ച്. അരികിലാേി കുറച്ചു വേസ്സൻ 
റബ്ബർ മരങ്ങളം.
ഒരു ദിവസം യറാ�രികികല ആ വറീടികറെ മുറ്ത്തുനി
ന്ന്ച് ആയറഴു വേസ്സുള് യരോക്ിടെ ഒരു കുഞ്്ച് ബക 
വറീശി ടാറ്ാ പറഞ്ഞു. അകതാകക് പതിവാണ്ച്. കു
ടെികകള നിരാശകപ്ടുത്ില. പറ്റുകമങ്ിൽ തിരിച്ചും 
ബകവറീശും.

കഥ

അടുത്ത ദിവസം അവൾ വഴിയുകെ 
അരിെിൽ െോത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 
മുെി നിറുെയിൽ റബ്ബർ ബോൻ�ിട്ടു 

കെട്ി, കമലിഞ്ഞ ഡദഹവം അഴകുള്ള 
െണ്ണുെളം ഇരുനിറവമുള്ള ഒരു ചുന്ദ
രിഡ്ോത. അവൾ ഒരു കെ വീശി; 
മഡറേ െയ്ിൽ പിെിച്ച ഒരു പൂവട് നീട്ി.

വണ്ി നിർത്തി അതു വോങ്ി. 
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അടുത് ദിവസം അവൾ വഴിയകട അരികിൽ 
കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്്ച്. മുടി നിറകേിൽ റബ്ബർ ബാ
ന�ിട്ടു കകടെി, കമലിഞ് യദഹവം അഴകുള് കണ്ണു
കളം ഇരുനിറവമുള് ഒരു ചുന്രിയക്ാത. അവൾ ഒരു 
ബക വറീശി; മയറ് കയ്ിൽ പിടിച ഒരു പൂവ്ച് നറീടെി.
വണ്ി നിർത്ി അതു വാങ്ങി. മിടുക്ി, എന്ാ 
യമാളകട യപര്ച്?
അന്ന. െിരിക്കുയ്ാൾ അവളകട നുണക്കുഴി 
കതളിഞ്ഞു. ഓടി വറീടെിയലക്കു യപാേി.
പിയറ്ന്നും അവൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ാേിരുന്നു. 
മകറ്ാരു പൂവമാേി.
അങ്ങകന ഓയരാ ദിവസവം അന്ന യമാൾ ഓയരാ
ന്നുമാേി കാത്ിരുന്നു. െിലയപ്ാൾ ഒരു കനലിക്, 
അകലങ്ിൽ ൊ്യ്ക, അകലങ്ിൽ ഒരു മാങ്ങ. 
അകതാകക് യബാണസ്ച് ആണ്ച്. പൂക്ൾ നിർബന്ധ
മാണ്ച്. അന്ന യമാകള കാണാകത യപാകാൻ പറ്ില 
എന്ന നിലോേി. അവൾക്കു പ്രിേകപ്ടെ നാരങ്ങാ മി
ടൊേിയം കല്മാലയം കകാണ്ടുകക്ാടുക്കുമാേിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം മഴ കപയ്യുകോേിരുന്നു. അതിശ
ക്മാേ മഴ. കാറ്റുമുണ്്ച്. മഴയക്ാടെികടെങ്ിലം കവള്ം 
അകയത്ക്്ച് കടക്കുന്നുണ്്ച്. മഴേത്തു ബുള്റ്ിൽ 
യവഗത കുറച്ചു ോത് കെയ്തു യനാക്കൂ. അകതാരു വി
െിത്മാേ അനുഭൂതിോണ്ച്.
അന്നയമാകളയം എടുത്തു വഴിേരികിൽ കുടചൂടി ഒരു 
കെറപ്ക്ാരൻ നിൽക്കുന്നു.
ഞാൻ വണ്ി നിർത്ി.

നനഞ് രണ്ടു മൂന്നു മുലപ്പൂക്ൾ.
മണത്തു യനാക്ി പൂക്ൾ അകകത് യപാക്റ്ിലിട്ടു.
‘സാറിന്നു ഇചിരി ബവകി. കകാച്ചു വരായന്ല്ച് 
തകന്ന ഇരിപ്ാർന്നു. യകററീട്ടു യപാകാം സായറ. നല 
മഴേയല. കാറ്ത്തു റവറികറെ കമ്പു വയലാം കപാടെി 
ൊടും.’
വണ്ി നിർത്ി നനഞ് പൂകചടികൾക്ിടേിലൂകട 
വരാന്േിൽ കേറി. രണ്ടു ്ാസ്റിക്ച് കയസരയം 
ഒരു കുഞ്ഞു യമശയം. അതിൽ ഒരു ട്ാൻസിസ്റർ 
യറ�ിയോവം.
യകാടെഴിച്ചു അേേിലിടെ്ച് ഇരുന്നു.
വർക്ി കെറപ്മാണ്ച്. മൂവാറ്റുപുഴക്ാരൻ. അപ്ച
കറെ ശത്രുവികറെ മകകള യപ്രമിച്ചു കകടെിേതിനു പു
റത്ാേതാ. റാണി ഒരു യ്റ്ിൽ ചൂടുള് കെണ്
മുറിേൻ കപ്യം കടെൻ കാപ്ിയം കകാണ്്ച് വന്നു. 
കാന്ാരി മുളകും ഉള്ിയം െതച്ചു കവളികചണ് ഒഴിച 
ഒരു െമേന്ിയം.
തകർത്തു കപയ്യുന്ന മഴേിൽ അതിനു യെർന്ന 
അവരുകട പ്രണേ സാഹസങ്ങളം ഇവികട വന്നുകപ
ടെ്ച് ഇങ്ങകനകോകക്ോേ കഥയം വർക്ി പറഞ്ഞു. 
ഊറിചിരിച്ചു കകാണ്്ച് ഞാൻ ഒന്നുമല എന്ന മടെിൽ 
റാണിയം നിന്നു.
‘അന്നയമാൾ സ്ച് കൂളിൽ യപാവന്നിയല?’
‘ഇല സായറ, അവക്്ച് ഹാർടെിന്ച് ഇചിരി കംബ്
റൊ. ഓപ്യറഷൻ യവണം. അടുത് നവ്റിലാ 
യ�റ്്ച്.’



am¿®v 2021  klbm{X 7

അതുവകര ഞാൻ അനുഭവിച രസവം അനുഭൂതികളം 
മഴേിൽ ഒലിച്ചു യപാേയപാകല.
‘അവകക്യപ്ാഴും പാട്ടു യകക്ണം. പടം വരയ്കണം.’
ഒരു കുഞ്ഞു കപടെിയമാേി അവൾ വന്നു. അവൾ 
വരച �റീവൻ തുടിക്കുന്ന െിത്ങ്ങളമാേി. പൂവകൾ, 
പുഴകൾ, ഒഴുകുന്ന കടലാസു വള്ങ്ങൾ, പക്ികൾ.
അവകള യെർത്തു നിർത്ി, തയലാടി. നിറകേിൽ 
ഒരുമേ കകാടുത്തു.
യപാക്റ്ികല യപന അവൾക്കു കകാടുത്തു.
അന്നയമാൾ പൂക്ളം െിത്ങ്ങളമാേി എന്നും കാ
ത്ിരുന്നു.
അവൾക്കു യരോേിങ്ച് കടലാസുകളം ക്രയോൺസും 
പികന്ന കളർ കപടെിയം വാങ്ങി കകാടുത്തു. നി
ന്നുയപാേ ട്ാനസിസ്ററിന്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കു
ടെിയകട പടം അന്നയയടത്ച് തകന്നോവണം. മുഖം 
തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുടെി മനസ്സിൽ നറീറ്ലാേി.
ഞാൻ യൊദിച്ചു. ‘യറ�ിയോ പാടുന്നിയല?’
‘ഇല സാർ, അത്ച് യകടാ. ടൗണറീ യപാണം നന്നാ
ക്ാൻ.’
പിയറ്ന്ന്ച് ഒരു യടപ്്ച് കറയക്ാർ�ർ യറ�ിയോ 
വാങ്ങി. കെന്നയപ്ാൾ അന്ന യമാൾ വാശിേിലാണ്ച്. 
യറ�ിയോ നന്നാക്ാകത ആഹാരം കഴിക്ില 
എന്ന്ച്. പുതിേ യടപ്്ച് കറയക്ാർ�ിൽ അവൾ മുത്
മിട്ടു.
‘എന്ിനാ സായറ ഇങ്ങകന കാശ്ച് കളയയന്ന?’ വർ
ക്ിയകട കണ്്ച് നിറയന്നു.
ഒരു നാൾ അന്നക്കുടെി ഒരു െിത്ം നറീടെി.
അവൾ യമായടൊർ ബസക്ിളിൽ അോയളാകടാപ്ം മു
ന്നിലിരുന്നു ബക കപാക്ി ഓടുന്ന െിത്ം. അവകള 
വാരികേടുത്തു മുന്നിലിരുത്ി.
റാണിയകട മുഖകത് ഭേം കാണാമാേിരുന്നു. ആദഥ്യ
മാേി വണ്ിേിൽ കേറന്ന സുഖമിലാത് യമാളകട 
അമേയകട ആശങ്.
ഒന്നു രണ്ടു കിയലാമറീറ്ർ ഓടിച്ച് അവകള വറീടെിൽ 
വിടെയപ്ാൾ അവൾ രാ�കുമാരികേ യപാകല നടന്നു
യപാേി.
താൻ വാങ്ങികക്ാടുത് ചുവന്ന കതാപ്ിയം ഇടെ്ച് വർ

ണ്ക്കുടയമാേി അവൾ കാത്ിരുന്ന ദിവസം ഒരു 
യറാസാപ്പൂവാണ്ച് സമോനം. അവൾ നടെ കെടിേിൽ 
വിരിഞ് ആദഥ്യകത് പൂവ്ച്.
നിനചിരിക്ാകതോണ്ച് ട്ാൻസ്ഫർ. ോത് പറഞ്ഞു 
യപാരുയ്ാൾ അന്നയമാളകട വറീടെിലം കേറി.
അവൾ ഉറങ്കോണ്ച്. കെറിേ പനിയണ്്ച്.
വിളിക്ണ്. അവൾകക്ാരു പാക്റ്്ച് മിഠാേി ഏൽ
പ്ിച്ചു യപാന്നു.
പുതിേ യ�ാലി സ്ലകത് തിരക്ിൽ ആറ മാസം 
കഴിഞ്തറിഞ്ില. നാടെിയലക്കു വന്ന ദിവസം 
പഴേ യ�ാലി സ്ലയത്ക്്ച് യപാകാൻ പരിപാടി
േിട്ടു. അന്നയമാൾക്കു വരയ്കാൻ കടലാസുകളം കളറം 
വാങ്ങി. നാരങ്ങാ മിടൊേിയം നിറകേ പൂ്ാറ്കളള് 
വർണ്ക്കുടയം.
ഒരു സർബപ്രസാേി വറീടെിനു മുന്നിൽ ബബക്്ച് 
നിർത്ി.
ആയരയം കാണുന്നില. െിക്ിചികഞ്ഞു നടക്കുന്ന 
യകാഴികളണ്്ച്. പറ്ിൽ എയന്ാ കെയ്തു കകാണ്ി
രുന്ന വർക്ി ഓടിവന്നു. കേറി ഇരിക്ാൻ പറഞ്ഞു. 
ബക കഴുകി വന്നു.
‘എങ്ങകനയണ്്ച് സർ, പുതിേ സ്ലം. സുഖായണാ?’
‘തിരക്ാണ്ച്, വർക്റീ... യമാൾ എവികട?’
‘അവള്ച് യപാേി സായറ...’ വർക്ി തിരിഞ്ഞു 
നിന്നാണ്ച് പറഞ്ത്ച്.
‘ഒരു ദിവസം മൂക്റീന്ന്ച് ഇചിരി യൊര യപാേി. �റീപ്്ച് 
വിളിച്ചു ആശുപത്റീകലത്തും മുൻപ്ച് തറീർന്നു.’
‘എയപ്ാ?’
‘രണ്ടു മാസാേി.’ 
വർക്ി കരയകോണ്ച്. നിലത്തു കുത്ിേിരുന്ന്ച്. 
പികന്ന കിടന്ന്ച്.
ഏങ്ങലടിച്ചു കരയന്ന റാണിയകട ശബ്ദം അകത്തു
നിന്നു യകൾക്കുന്നുണ്ാേിരുന്നു.
തൂണ്ച് മുറകക്പ്ിടിച്ചു നിന്നു. ഇരുടെ്ച് കേറിേ 
കണ്ണുകൾ അടച്ചു തറേിൽ ഇരുന്നു. 
‘വർക്റീ ഞാൻ ഇറങ്ന്നു.’ അോളകട രണ്ടു 
ബകകളം കനയ്ാട്ച് യെർത്തു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.
‘സാർ ഇനിയം വരണം.’
‘വരാം.’
ആകാശം ഇരുണ്ടു. തുള്ികൾ വറീഴാൻ തുടങ്ങി. 
ബബക്്ച് സ്റാർടൊക്ി മടങ്ങി. കലക് കവള്ം ഒഴു
കുന്ന യതാടികറെ കരേിൽ നിർത്ി. അന്നയമാൾക്കു 
വാങ്ങിേകതലാം അതിയലകക്റിഞ്ഞു. കുത്ികോ
ലിച്ചു കണ്മുന്നിൽ നിന്ന്ച് യപാവന്നത്ച് യനാക്ി. ഇടി
യണ്്ച്. മഴ കനത്തു.
യകാടെിടെില. വണ്ിയകട ഹൃദേതാളം മാത്ം യകട്ടു
കകാണ്്ച് ഓടിച്ചു കകാണ്ിരുന്നു.
മഴ നലതാണ്ച്. തണുക്ാനും ആരും കാണാകത 
കരോനും.
(മൃഗസംരക്ണവകുപ്്ച് റിടെയേർ�്ച് യ�ാേിറെ്ച് �േ
റക്ടറാണ്ച് കഥാകൃത്്ച്).

റോണിയുകെ മുഖകത്ത ഭയം െോണോമോ
യിരുന്നു. ആദ്യമോയി വണ്ിയിൽ െയ
റുന്ന സുഖമില്ോത്ത ഡമോളകെ അമ്മയു
കെ ആശങ്ക. ഒന്നു രണ്ടു െിഡലോമീറേർ 

ഓെിച്ചട് അവകെ വീട്ിൽ വിട്ഡ്ോൾ 
അവൾ രോജകുമോരികയ ഡപോകല നെ

ന്നുഡപോയി. തോൻ വോങ്ിക്ോടുത്ത ചു
വന്ന കതോ്ിയും ഇട്ട് വർണ്ണക്കുെയുമോ
യി അവൾ െോത്തിരുന്ന ദിവസം ഒരു 

ഡറോസോപ്പൂവോണട് സമ്മോനം. 
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ൊൻസർ നിേ�ന്ണ 
രംഗത് ്ഒരു പുത്ൻ 
ൊൽകവപ്്

ഐ.എ.�ി.സി േൊർത്തകൾ 

നോരോയണൻ പുതുക്കുെി 

കണ്ണൂർ �ിലാ കാൻസർ കൺയട്ാൾ കൺയസാർ
ഷഥ്യം (കക.സി.സി.സി) യലാക കാൻസർ 

ദിനമാേ കഫബ്രുവരി നാലിന്ച് മുഖഥ്യമന്ത്രി പിണറാേി 
വി�േൻ ഉദ്ച്ഘാടനം കെയ്തു.
''കാൻസർ നിേന്ത്രണം കപാതു�നപങ്ാളിത്
യത്ാകട'' എന്ന മുദ്ാവാകഥ്യമുേർത്ി, ആയരാഗഥ്യ, 
സാമൂഹഥ്യ, സാന്ത്വന പരിെരണ രംഗത്്ച് പ്രവർത്ി
ച്ചുവരുന്ന കണ്ണൂർ �ിലേികല സംഘടനകളകട കൂടൊ
യ്മോണ്ച് കണ്ണൂർ �ിലാ കാൻസർ കൺയട്ാൾ കൺ
യസാർഷഥ്യം (കക.സി.സി.സി). കാൻസർ െികിത്ാ
രംഗകത് യകരളത്ികല പ്രമുഖ ആതുരാലേമാേി മാ
റിക്ഴിഞ് തലയശേരി മലബാർ കാൻസർ കസറെറി
കറെ കാൻസർ നിേന്ത്രണ പ്രവർത്നങ്ങകള സഹാ
േിക്കുന്നതിനാേിടൊണ്ച്, യകരള സർക്ാരികറെ നിർ
യദേശപ്രകാരം കക.സി.സി.സി രൂപം കകാണ്ത്ച്. യക
രളത്ികല ആദഥ്യകത് ഇത്രം കൂടൊയ്മോണിത്ച്.
അർബുദം ആയഗാളതലത്ിൽ ഒരു പ്രധാന ആയരാ
ഗഥ്യപ്രശ്നമാേി മാറിേിരിക്കുന്നു. കാൻസർ മൂലം 
മരണമടയന്നവരകട എണ്ം, കമാത്ം മരണസം
ഖഥ്യേിൽ രണ്ാം സ്ാനകത്ത്ിേിരിക്കുന്നു. അവി
കസിത, വികസത്വര രാ�ഥ്യങ്ങളിൽ ഇത്ച് മരണസം
ഖഥ്യയകട 70% വരുകമന്നും കാണിക്കുന്നു. 2018ൽ 
17 മിലഥ്യൺ പുതിേ കാൻസർ യരാഗികകള കകണ്
ത്തുകയം ആേതിൽ 9.6 മിലഥ്യൺ ആളകൾ മരണ
മടയകയം കെയ്ിരിക്കുന്നു. ഇയത നില തുടരുകോ
കണങ്ിൽ 2040 ആവയ്ാൾ പ്രതിവർഷം 27.5 
മിലഥ്യൺ പുതിേ കാൻസർ യരാഗികൾ യലാകത്തു
ണ്ാവാൻ സാധഥ്യതയകണ്ന്ന്ച് വിദഗ്ച്ധർ ചൂണ്ിക്ാ
ണിക്കുന്നു. ഇന്ഥ്യേിൽ 2020കറെ അവസാനഘടെ
ത്ിൽ, കാൻസർ യരാഗികളകട എണ്ം ഇന്ഥ്യൻ 
കൗൺസിൽ ഓഫ്ച് കമ�ിക്ൽ റിസർച്ച് (ഐ.സി.

എം.ആർ) കണക്നുസരിച്ച് 20% വർദ്ധന കാണി
ക്കുകമന്ന്ച് പറയന്നു.
ഇന്ഥ്യേിൽ കമാത്ം മരണമടയന്ന കാൻസർ യരാ
ഗികളിൽ പകുതിയപരും, പുരുഷന്ാരിൽ വാേികല 
കാൻസർ, ശത്വാസയകാശാർബുദം, സ്തറീകളിൽ സ്ത
നാർബുദം, ഗർഭാശേഗള കാൻസർ എന്നിവ മൂല
മാകണന്നും കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ഥ്യേിൽ 
കാണകപ്ടുന്ന മറ്്ച് കാൻസറകൾ, വേറിലള്ത്ച്, 
കരൾ, യപ്രായസ്ററ്്ച്, രക്ാർബുദം തുടങ്ങിേവോകണ
ന്നും കാണാവന്നതാണ്ച്. �നിതക കാരണങ്ങൾ, 
യഹാർയമാൺ വഥ്യതിോനങ്ങള്, �റീവിതബശലിേി
ലള് അനായരാഗഥ്യപ്രവണതകൾ, പാരിസ്ിതിക 
കാരണങ്ങൾ, യരാഗം കകണ്ത്ാനുള് കാലതാമസം 
എന്നിവ അർബുദവഥ്യാപനത്ികറെ കാരണങ്ങളാേി 
കാണാവന്നതാണ്ച്.
യബാധവൽക്രണത്ികറെ അപരഥ്യാപ്തത മകറ്ാരു 
പ്രധാന കാരണമാേി പറോവന്നതാണ്ച്. യനരകത് 
കണ്ടുപിടിച്ച് െികിത്ിക്കുകോകണങ്ിൽ, പൂർണ്
മായം മാറ്ാൻ കഴിയന്ന കാൻസറകളാണ്ച്, യമൽപ
റഞ്വേിൽ അധികവം; പ്രയതഥ്യകിച്ച് സ്തറീകളിൽ 
കാണുന്ന സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശേഗള കാൻസർ, പു
രുഷന്ാരികല വാേികല അർബുദം എന്നിവ. ഇത്
രകമാരവസ്േിലാണ്ച്, കപാതു�നപങ്ാളിത്
യത്ാകട, കാൻസർ നിേന്ത്രണം എന്ന ആശേം ഉൾ
കക്ാണ്ടുകകാണ്്ച് യകരളത്ികല പ്രധാന കാൻസർ 
കസറെറകളകട യനതൃതത്വത്ിൽ സാന്ത്വനപരിെരണ, 
ആയരാഗഥ്യ, സാമൂഹഥ്യരംഗകത് പ്രവർത്ന പരിെേ
മുള് സംഘടകളകട കൂടൊയ്മകൾക്്ച് രൂപം നൽകാൻ 
തറീരുമാനിചത്ച്. സംഘടന തികച്ചും സത്വതന്ത്രസത്വഭാവ
മുള്താണ്ച്. പകക് സായങ്തിക, ആയരാഗഥ്യ പരിശറീ
ലനങ്ങളം നിർയദേശങ്ങളം കക.സി.സി.സിക്്ച് നൽകു
ന്നത്ച് മലബാർ കാൻസർ കസറെർ ആണ്ച്.
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കസാബസറ്റീസ്ച് ആക്ട്ച് പ്രകാരം ര�ിസ്റർ കെയ്കപ്ടെ 
കക.സി.സി.സിയകട പ്രധാന ലക്ഥ്യങ്ങളിൽ െിലത്ച്:
സാമൂഹഥ്യപങ്ാളിത്യത്ാകട കാൻസറികനതികര 
യബാധവൽക്രണം നടത്തുക; കാൻസറികനക്കുറി
ച്ച് സമൂഹത്ിലള് അനാവശഥ്യ ഭേവം ആകുലത
കളം അകറ്റുക; കാൻസറകളിൽ പലതും  യനരകത് 
കണ്ടുപിടിചാൽ െികിത്ിച്ച് യഭദമാക്ാൻ കഴിയ
ന്നവോകണന്ന സയന്ശം സമൂഹമധഥ്യത്ിൽ എത്ി
ക്കുക; കാൻസറിൽ നിന്ന്ച് മുക്ി യനടിേവർക്്ച് തുടർ
�റീവിതത്ിനാേി വഴിയതടി നടപ്ിലാക്കുക; യരാഗി
കൾക്കും യരാഗമുക്ി യനടിേവർക്കും മാനസിക സാ
്ത്ിക ഭദ്ത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാേി പരിശറീല
നങ്ങൾ നൽകുക; സർക്ാർ, �ിലാഭരണകൂടകത്, 
കാൻസർ കസറെറികന യരാഗനിേന്ത്രണ യബാധവൽ
ക്രണ േജ്ഞങ്ങളിൽ സഹാേിക്കുക; �നസംഖഥ്യാ
നുപാതികമാേി യരാഗവഥ്യാപനകത്ക്കുറിച്ചുള് സ്ി
തിവിവരക്ണക്കുകൾ യശഖരിക്കുക; കുടെികളികല 
കാൻസർ അധികവം ശരിോേ സമേത്്ച് ശരിോേ 
െികിത് ലഭിചാൽ യഭദമാക്ാനാവകമന്നുള് യബാ
ധവൽക്രണം നടത്തുക; ആയരാഗഥ്യകരമാേ �റീ
വിതബശലറീസത്വറീകാരഥ്യതയകട പ്രാധാനഥ്യകത്ക്കു
റിച്ച് വിദഥ്യാഭഥ്യാസ വകുപ്ികറെ സഹകരണയത്ാകട 
എൻ.സി.സി, സ്റ്റു�റെ്ച്സ്ച് യപാലറീസ്ച് യക�റ്്ച് സ്ച്, 
സ്ൗടെ്ച് ആൻ�്ച് ബഗ�്ച്, എൻ.എസ്ച്.എസ്ച് തുടങ്ങിേ
വേിലൂകട യബാധവൽക്രണം നടത്തുക; രക്ദാനം, 
മജ്ജ ദാനം, അവേവദാനം എന്നിവ യപ്രാത്ാഹി
പ്ിക്ാൻ കഥ്യാമ്പുകളം ക്ാസ്സുകളം സംഘടിപ്ിക്കുക; 
യരാഗനിേന്ത്രണത്ിൽ മലബാർ കാൻസർ കസറെ
റികറെ ഗയവഷണപ്രവർത്നങ്ങകള സഹാേിക്കുക; 
കാൻസർ മുക്ി യനടിേവകരയം കുടുംബങ്ങകളയം 

പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്നതിനാേി സ്ാപനങ്ങളം മറ്റും 
സ്ാപിക്കുകയം സംരക്ിക്കുകയം കെയ്യുക.
2019കറെ മധഥ്യത്ിലാണ്ച്, കണ്ണൂർ �ിസ്ടിക്ട്ച് കാൻസർ 
കൺയട്ാൾ കൺയസാർഷഥ്യം നിലവിൽ വന്നത്ച്. വഥ്യ
ക്മാേ വിശദമാേ നിേമാവലി സത്വറീകരിക്കുകയം 
ര�ിസ്റർ കെയ്യുകയം കെയ്ത്ച് 2020 അവസാന
മാണ്ച്. 35 സംഘടനകളാണ്ച് കക.സി.സി.സി. േിൽ 
ഇയപ്ാഴുള്ത്ച്. പ്രവർത്നപാര്രഥ്യവം, വിശത്വാസ
യോഗഥ്യതയമുള് സംഘടനകൾക്്ച് മാത്യമ കൺ
യസാർഷഥ്യത്ിൽ അംഗതത്വം നൽകുകയള്ളൂ. പാലി
യേറ്റീവ്ച് രംഗത്്ച് പ്രവർത്നപരിെേമുള് സംഘ
ടനകളാണ്ച് കൂടുതലം അംഗതത്വകമടുത്ിട്ടുള്ത്ച്. വി
പുലറീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ തുടർന്ന്ച് വരുന്നുണ്്ച്.
പുകേില വിരുദ്ധ ദിനാെരണയത്ാടനുബന്ധി
ച്ചും ലഹരിവിരുദ്ധദിനാെരണയത്ാടനുബന്ധിച്ചും 
വിവിധ കസമിനാറകളം വിദഥ്യാർത്ികൾക്ാേി 
യബാധവൽക്രണ ക്ാസ്സുകളം, വിവിധ മത്രപ
രിപാടികളം സംഘടിപ്ിക്ാറണ്്ച്. വിദഗ്ച്ധ യ�ാ
ക്ടർമാർ നേിക്കുന്ന പതിനയ്ാളം കവബിനാറകൾ 
യകാവി�്ച് വഥ്യാപനസമേത്്ച് ഇതിയനാടകം സംഘ
ടിപ്ിച്ചു കഴിഞ്ിട്ടുണ്്ച്. ഗ്രാമറീണ ആദിവാസി യമഖ
ലകളിൽ യബാധവൽക്രണ പരിപാടികൾ, പരി
യശാധനാ കഥ്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിേവ സംഘടിപ്ിക്കു
ന്നതിനാേി തറീരുമാനിചിട്ടുണ്്ച്.
മലബാർ കാൻസർ കസറെർ �േറക്ടർ യ�ാ. 
സതറീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണഥ്യൻ എക്്ച് ഒഫിയഷഥ്യാ 
കെേർമാനും നാരാേണൻ പുതുക്കുടി പ്രസി�ന്റുമാേ 
21 അംഗ എക്ികയൂടെറീവ്ച് കമേിറ്ിോണ്ച് കക.സി.സി. 
സിയകട പ്രവർത്നങ്ങൾക്്ച് യനതൃതത്വം നൽകു
ന്നത്ച്.
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ചുട്ുകപാള്ിക്ുന്ന 
ോഥാർത്്ങ്ങൾ
സോന്ദ്ര ഡജോൺസൻ

പതിനാല വർഷമാേി കവറെിയലറ്റികറെ സഹാ
േയത്ാകട �റീവൻ നിലനിർത്ിവരുന്ന ലി

യ�ായകടയം, ലിയ�ായ്കാേി �റീവിതം ഉഴിഞ്ഞുകവച 
സയഹാദരൻ വിപികറെയം കഥ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്ി
േിരിക്കുകോണയലാ. 14 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ 
തറീവ്രോതന യലാകം അറിയന്നതിനു മുയ് മനുഷഥ്യാ
വകാശ പ്രവർത്കനും പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട യവാള
റെിേറമാേ ശ്രറീയ�ഷ്ച്, പാലിേം ഇന്ഥ്യകേ അറിേി
ക്കുകയം അയതത്തുടർന്ന്ച് ഞങ്ങളകട യസാഷഥ്യൽ വർ
ക്ർമാർ ഇതിൽ ഇടകപടുകയമുണ്ാേി.
കവറെിയലറ്റികറെ സഹാേയത്ാകട �റീവൻ നില
നിർത്തുന്ന ലിയ�ാ ഒരു യഹാം കവറെിയലറ്റിനാേ്ച് 
ആയരാഗഥ്യ വകുപ്ിന്ച് അയപക് നൽകിേിരുന്നു. 
എന്നാൽ അഞ്ചുമാസം കഴിഞ്ിട്ടും ഇതുമാേി ബന്ധ
കപ്ടെ വിവരങ്ങകളാന്നും ലഭിക്ാത്തിനാലാണ്ച് 
ഈ കുടുംബം പാലിേം ഇന്ഥ്യകേ സമറീപിചത്ച്. തു

ടർന്ന്ച് ഞങ്ങൾ നടത്ിേ 
മാനസിക, സാമൂഹിക, 
സാ്ത്ിക വിലേിരു
ത്ലിൽ ഈ കുടുംബം 
യനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളകട ആഴവം വഥ്യാപ്തിയം 
അറിോനിടോേി.
കഴുത്ിന്ച് താകഴ തളർ
ന്നു യപാകുന്ന അകയൂടെ്ച് �ി
കസ്സമിയനറ്�്ച് എൻകസ
ഫയലാബമബലറ്ിസ്ച് 
വിത്ച് നയൂയറാപ്തി എന്ന 
യരാഗമാണ്ച് 14 വർഷം മു്്ച് പാറശോലക്ാരനാേ 
ലിയ�ാകേ ബാധിചത്ച്. ഒന്നര വർഷം ശ്രറീെിത് 
കമ�ിക്ൽ കസറെറിലം, പിന്നറീട്ച് മൂന്നര വർഷം 
കാരയക്ാണം കമ�ിക്ൽ യകായള�ിലമാേിരു
ന്നു െികിത്. ഇവികടകോകക് കവറെിയലറ്റികറെ 

അനുഭേം

െെ്ോെട്: മഡനോരമ നയൂസട്
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സഹാേയത്ാകടോണ്ച് �റീവൻ നിലനിർത്ിേിരു
ന്നത്ച്. അതിനുയശഷം ശ്രറീെിത്േിൽനിന്ന്ച് ലഭിച 
യഹാം കവറെിയലറ്റികറെ സഹാേയത്ാകട വറീടെിയല
ക്്ച് മടങ്ങി. ഇതുകൂടാകത ഈ കാലത്ിനിടേിൽ 
രണ്ടു കവറെിയലറ്ർകൂടി ലിയ�ായ്ക്ച് വായങ്ങണ്ിവന്നു.
ഈ കാലേളവിലടനറീളം വിപിൻ തകറെ വസ്തു
വകകൾ മുഴുവൻ വിറ്ാണ്ച് അനു�കറെ െികിത്യ്ക്ച് 
ആവശഥ്യമാേ പണം കകണ്ത്ിേത്ച്. സത്വന്ം കിട
പ്ാടം യപാലം നഷ്ടകപ്ടെ ഇവർക്്ച് വാടകയോകടാപ്ം 
കവറെിയലറ്റികറെ ബവദയുതി ൊർ�ിനും മരുന്നിനും 
മറ്റുമാേി കെലവിയടണ് തുകയം അധിക ഭാരമാേി. 
പ്രാഥമിക ആയരാഗഥ്യ യകന്ദ്രത്ിൽ നിന്നു ലഭിയക്
ണ്താേ യസവനങ്ങൾ യപാലം ഇവർക്്ച് നിയഷധി
ക്കപ്ടെിരുന്നു എന്നത്ച് ദേനറീേമാേ മകറ്ാരു സതഥ്യം.
വിപികന സംബന്ധിചിടയത്ാളം ലിയ�ാകേ പരി
പാലിക്കുന്നതും, മാനസിക ബുദ്ധിമുടെനുഭവിക്കുന്ന 
സയഹാദരിയേയം തകറെ ഭാരഥ്യകേയം സംരക്ിക്കു
ന്നതും, പഠനം നിലച്ചുയപാേ തകറെ കുഞ്ഞുങ്ങളകട 
ഭാവി ഇരുടെിലകകപ്ടാകത യനായക്ണ്തും വലിേ 
കവല്വിളികൾ തകന്നോേിരുന്നു. അതുയപാകല 
തകന്ന, ബവദയുതി യബാർ�ിൽ നിന്നും ലഭിയക്ണ് 
ആനുകുലഥ്യങ്ങളം ഇവർക്്ച് ലഭഥ്യമാേിരുന്നില.
നിലവിൽ, ഈ കുടുംബം യനരിടുന്ന നിരവധി ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾക്്ച് സർക്ാർ മുയഖന പരിഹാരം കകണ്
ത്ാനായേക്കുകമന്ന്ച് മനസിലാേതികറെ ഭാഗമാേി 
യസാഷഥ്യൽ വർക്ർമാർ യനരിടെ്ച് കുടുംബകത് സന്ർ
ശിക്കുകയം കുടുംബത്ികറെ ദേനറീോവസ് പ്ാ
േത്ികന യബാധിപ്ിക്കുകയം കെയ്തു. കൂടാകത 

ബഹുമാനകപ്ടെ എം.എൽ.എ, സി. കക. ഹരറീന്ദ്രകന 
യനരിൽ കണ്്ച് കവറെിയലറ്റിനുള് നടപടികൾ പൂർ
ത്റീകരിക്ാനുള് ഏർപ്ാടുകൾ കെയ്തു.
ഇതു കൂടാകത, ലിയ�ായ്ക്ച് അർഹമാേ അനുകൂലഥ്യങ്ങൾ 
ലഭഥ്യമാക്ാനുള് നടപടികൾ സത്വറീകരിക്ണകമന്നാ
വശഥ്യകപ്ടെ്ച് ശ്രറീയ�ഷ്ച് വഴി പാലിേം ഇന്ഥ്യ �ിലാ 
കളക്ടർക്കും പാറശോല കക.എസ്ച്.ഇ.ബി അസിസ്റ
റെ്ച് എൻ�ിനറീേർക്കും അയപക് നൽകി.
മയനാരമ ൊനൽ ഇത്ച് വാർത്ോക്ിേതികനത്തുടർ
ന്ന്ച് നിരവധി യപർ സഹാേം വാഗ്ാനം കെയകയം, 
�ിലാ കളക്ടർ നവയ�ഥ്യാത്ച് യഖാസ ലിയ�ാകേ സന്ർ
ശിച്ച് അർഹമാേ എലാ യസവനങ്ങളം നൽകുകമന്ന്ച് 
ഉറപ്പു നൽകുകയം കെയ്തു. യസാഷഥ്യൽ വർക്റികറെ ഭാ
ഗത്തുനിന്നു നടത്ിേ വിലേിരുത്ൽ, കമേയൂണിറ്ി 
യവാളറെിേറാേ ശ്രറീയ�ഷികറെ നിരന്രമാേ ഇട
കപടൽ, പാലിേം ഇന്ഥ്യാ കുടുംബത്ികറെ പിന്തുണ 
എന്നിവേിലൂകട ലിയ�ാ എന്ന വഥ്യക്ിയകടയം കുടും
ബത്ികറെയം �റീവിതത്ിൽ കെറിേ യതാതികല
ങ്ിലകമാരു മാറ്ം കകാണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്ച് 
വളകര സയന്ാഷമുണ്ാക്കുന്ന കാരഥ്യം തകന്നോണ്ച്.
ലിയ�ായകടയം കുടുംബത്ികറെയം സമാനതകളി
ലാത് ോതന മനസ്സികലാരു നറീറ്ലാേി അവയശ
ഷിക്കുന്നു. ചുട്ടുകപാള്ിക്കുന്ന മകറ്ാരു ോഥാർഥഥ്യ
ത്ികറെ യനർക്ാഴ്ചോേി എകറെയള്ിലികതന്നും 
തങ്ങി നിൽക്കും. ഒപ്ം, അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്ാ
ടുകൾക്്ച് പരിഹാരം കകണ്ത്ാനുള് ശ്രമത്ികറെ 
ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ൊരിതാർത്ഥ്യവം .
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പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഫൗയടേഷൻ യൊഴ് സുെൾ 
(ഓൺലലൻ)

യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ്ച് സുമാർക്കും ആയരാഗഥ്യരംഗത്തു 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന മറ്റുള്വർക്കും യവണ്ി പാലിേം 
ഇന്ഥ്യ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറിൽ ഫൗയണ്ഷൻ യകാ
ഴ്ച് സുകൾ സംഘടിപ്ിക്കുന്നു. ക്ാസ്സ്ച് റൂം യകാഴ്ച് സാേി 
ആവിഷ്ച് കരിച പരിശറീലന പരിപാടികൾ യകാ
വി�ികറെ സാഹെരഥ്യത്ിൽ കപ്രാ�ക്റ്ച് എയക്ാ
യകട സഹാേയത്ാകട ഓൺബലനാേി നടത്തുക
ോണ്ച്. യകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും നിന്നാേി ഓയരാ 
യകാഴ്ച് സിലം  നൂയറാളം യപർ പകങ്ടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികറെ അടിസ്ാന തതത്വങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്ാൻ താത്ച്പരഥ്യമുള് യ�ാക്ടർമാർക്കു യവ
ണ്ിോണ്ച് ഫൗയണ്ഷൻ യകാഴ്ച് സ്ച് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ്ച് കമ�ിസിൻ (FCPM). യോഗഥ്യത: എം.ബി.
ബി.എസ്ച് / ബി.�ി.എസ്ച്; കമ�ിക്ൽ കൗൺസിൽ 
കറ�ിസ്ച് യട്ഷൻ. അടുത് FCPM യകാഴ്ച് സ്ച് തുടങ്ന്ന 
തറീേതി: മാർച്ച് 24, 2021.
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറിൽ നഴ്ച് സിംഗ്ച് എന്ന വിഷേ
കത് ആസ്പദമാക്ി തയ്ാറാക്ിേ പരിശറീലന പരി
പാടിോണ്ച് ഫൗയണ്ഷൻ യകാഴ്ച് സ്ച് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ്ച് നഴ്ച് സിംഗ്ച് (FCPN). യോഗഥ്യത: ബി.എസ്ച്.സി 
നഴ്ച് സിംഗ്ച് / �ി.എൻ.എം; നഴ്ച് സിംഗ്ച് കൗൺസിൽ 
കറ�ിസ്ച് യട്ഷൻ. അടുത് FCPN യകാഴ്ച് സ്ച് തുടങ്ന്ന 

തറീേതി: ഏപ്രില് 1, 2021.
ആയരാഗഥ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവാ പ്രവർ
ത്ിക്കുവാൻ താത്ച്പരഥ്യമുള്വർക്കു യവണ്ി (ഉദാ
ഹരണം: യസാഷഥ്യൽ വർക്ർ, ഫിസിയോകതറാ
പ്ിസ്റ്ച്, ബസയക്ാള�ിസ്റ്ച്, ഫാർമസിസ്റ്ച്, യവാള
റെിേർ) പാലിേം ഇന്ഥ്യ നടത്തുന്ന യകാഴ്ച് സാണ്ച് 
ഫൗയണ്ഷൻ യകാഴ്ച് സ്ച് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
(FCPC). യോഗഥ്യത: ബിരുദധാരി. അടുത് യകാഴ്ച് സ്ച് 
തുടങ്ന്ന തറീേതി: ഏപ്രില് 28, 2021.
ഓയരാ ആഴ്ചയം ഒന്നര മണിക്കൂർ വറീതമുള് ഒയന്നാ 
രയണ്ാ കസഷനുകൾ എന്ന രറീതിേിലാണ്ച് ക്ാസുകൾ 
ക്രമറീകരിചിരിക്കുന്നത്ച്. 
ഈ യകാഴ്ച് സുകകളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിോനാേി 
പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട കവബ്ച് ബസറ്്ച് (https://
palliumindia.org/events), യഫസ്ച്ബുക്്ച് (https://
www.facebook.com/palliumindia) എന്നിവ 
കാണുക. വിവരങ്ങൾ ഈകമേിലിൽ ലഭിക്ാ
നാേി പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട നയൂസ്ച് കലറ്റിനാേി 
സബ്ച് സ്ച് ബക്രബ്ച് കെയ്യുക (https://palliumindia.
org/). അകലങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്്ച് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org

ജന്നാ ഉണ്ാേ �ികസബിലിറ്ികേ അതി�റീ
വിക്കുകയം �ികസബിലിറ്ിയള് മറ്റുള്വകര 
സമൂഹത്ികറെ മുഖഥ്യധാരേിയലക്്ച് കകാണ്ടു
വരാൻ പ്രവർത്ിക്കുകയം കെയ്യുന്ന ധനഥ്യ 
രവിയം കൃഷ്ണകുമാറം ടാറ് സ്ററീൽ ഫൗയണ്ഷൻ 
ഏർകപ്ടുത്ിേ സബൽ അവാർ�ിന്ച് അർഹ

രാേി. ഔടെ്ച്സ്റാൻ�ിങ്ച് വിഷൻ എന്ന വിഭാഗ
ത്ിലാണ്ച് രണ്ടുയപർക്കും അവാർ�്ച്. 
പാലിേം ഇന്ഥ്യയകടയം സഹോത്യകടയം 
ഹൃദേം നിറഞ് അഭിനന്നങ്ങളം ആശംസ
കളം. ഇനിയം ഏകറ പ്രവർത്ിക്ാൻ അവസ
രങ്ങളണ്ാവകടെ!

ധന് രവിക്ും 
െൃഷ്ണെു�ാറിനും 
സബൽ 
ലഷനിങ് സ്റാർ 
അവാർഡ്
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ഡലോകായരാഗഥ്യസംഘടനയകട 148-ാം എക്ച് സികയൂ
ടെറീവ്ച് യബാർ�്ച് മറീറ്ിംഗിൽ സംസാരിക്ാൻ പാലിേം 
ഇന്ഥ്യയകട ട്സ്റിയം യവാളറെിേറമാേ ആഷ്ച് ലാ 
റാണിക്്ച് അവസരം ലഭിച്ചു. അന്ാരാഷ്ട്ര പാലി
യേറ്റീവ്ച് കകേർ സംഘടനോേ യവൾ�്ച് ബവ�്ച് 
യഹാസ്ച് ബപസ്ച് ആൻ�്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
അലേൻസികന (�ബ്ലയു.എച്ച്.പി.സി.എ) പ്രതിനി
ധറീകരിച്ച് പകങ്ടുത് ആഷ്ച് ല, യലാകായരാഗഥ്യ സംഘ
ടനയകട, �ികസബിലിറ്ിയമാേി ബന്ധകപ്ടെ ഭാവി 
കർമേപദ്ധതികളിൽ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ഒരു സു
പ്രധാന ഘടകമാക്ണകമന്ന്ച് ആഹത്വാനം കെയ്തു.
യകന്ദ്ര ആയരാഗഥ്യ കുടുംബയക്മ മന്ത്രി യ�ാ ഹർഷ്ച് 
വർദ്ധനാേിരുന്നു 148-ാം എക്ച് സികയൂടെറീവ്ച് യബാർ�്ച് 
മറീറ്ിംഗികറെ അദ്ധഥ്യക്ൻ. യലാകായരാഗഥ്യ സംഘട
നയകട �േറക്ടർ �നറൽ യ�ാ കടയരോസ്ച് സന്നി
ഹിതനാേിരുന്നു. വറീ�ിയോ യകാൺഫറൻസ്ച് 
വഴിോണ്ച് ആഷ്ച് ല എക്ച് സികയൂടെറീവ്ച് യബാർ�ംഗ

വിദ്ാർത്ിെളും പാലിയേറ്റീവ് കെേറും
സോന്ത്വന പരിെരണ സന്നദ്ധ പ്രവർത്ന
ത്ിൽ താല്പരഥ്യമുള് വിദഥ്യാർത്ികളകട കൂടൊയ്മ
ോണ്ച് Students against needless suffering 
and pain (സാൻസ്ച് കപേിൻ). ഇവർക്ാേി 
പാലിേം ഇന്ഥ്യയോകടാപ്ം  യകരള സർവക
ലാശാലയകട പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ കസല്ം വി
ദഥ്യാർത്ി യസവന വിഭാഗവം ഒത്തുയെർന്ന്ച് പരി
ശറീലന പരിപാടികൾ നടത്ി വരുന്നു. ക്ാസ്സ്ച് റൂമു
കളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന പരിശറീലനം യകാവി�്ച് 
മുടക്ിേയതാകട ഓൺബലനാേി നടത്ാൻ തറീ
രുമാനമാേി.
ഇയതത്തുടർന്ന്ച്, �നുവരി 25 മുതൽ 30 വകര 
തിരുവനന്പുരം �ിലേികല വിദഥ്യാർത്ികൾ

ക്ാേി പ്രയതഥ്യക കരിക്കുലം ഉപയോഗിച്ച് പരി
ശറീലനം നടന്നു. 74 യപർ പകങ്ടുത്തു. കകാലം, 
പത്നംതിടെ, ആലപ്പുഴ �ിലകളിലള്വർക്ാേി 
കഫബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ ആറ വകര നടന്ന 
ഓൺബലൻ പരിശറീലനത്ിൽ 66 യപർ പകങ്
ടുത്തു. കുടെികളിൽ നിന്ന്ച് വളകര നല പ്രതികര
ണങ്ങളാണ്ച് ലഭിചത്ച്. അവരവരുകട അേൽപ
ക്ത്്ച് കണ്ിട്ടുള് ദുരിതങ്ങളം അയതപ്റ്ി എന്തു 
കെയ്ാൻ കഴിയം എന്ന െിന്കളം അവർ പങ്കു 
വച്ചു. സഹ�റീവിയോട്ച് അനുതാപയത്ാകടയം 
സ്ച് യനഹയത്ാകടയമുള് അവരുകട സമറീപനം 
ഞങ്ങൾക്്ച് വളകര പ്രതറീക് നൽകുന്നു. അടുത് 
തലമുറകേക്കുറിച്ച് ഏകറ അഭിമാനിക്കുന്നു.

റിപ്ബ്ലിക്ച് ദിനത്ിൽ പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട ആസ്ാ
നത്്ച് യദശറീേ പതാകയേർത്ി. സ്ാപനത്ികല 
ഏറ്വം പ്രധാനകപ്ടെ വഥ്യക്ിയകട കര്ത്വഥ്യമാണ
യലാ ഇത്ച്. പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട പരിെരണത്ി
ലള് അനിതോണ്ച് ഇത്വണ ആ കർമേം നിർ
വ്വഹിചത്ച്. പാലിേം ഇന്ഥ്യാ സ്റാഫംഗംങ്ങളം ഇൻ
-യപഷഥ്യറെ്ച് വിഭാഗത്ിലള്വരും യവാളറെിേർമാരും 
സന്നിഹിതരാേിരുന്നു. 

ങ്ങകള അഭിസംയബാധന കെയ്ത്ച്.
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ലഭിക്കുന്നവരുകട �റീവിതാനു
ഭവങ്ങൾ യനരിടെ്ച് ശ്രവിച്ച്, അവരുകട ആവശഥ്യങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്ി, നേതറീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതികറെ 
പ്രാധാനഥ്യം വഥ്യക്മാക്കുക എന്നതാണ്ച് �ബ്ലയു.എച്ച്.
പി.സി.എ ഇതിലൂകട ലക്ഥ്യമാക്ിേത്ച്.
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

യോഖൂബട് സുൽഫി്ർ

എനിക്്ച് ഓർമേ വയ്ക്കുന്ന പ്രാേം മുതയല എകറെ 
വറീടടക്ം പരിസര പ്രയദശങ്ങളികല മുഴുവൻ 

കഞ്ികവള്വം എടുക്ാൻ വരുന്നത്ച് ഷിോസ്ച് 
എന്ന്ച് യപരുള് അന്ധനാേ ഒരു യെടെനാണ്ച്. ഷിോ
സികറെ പിതാവിന്ച് പടൊളത്ിലാേിരുന്നു യ�ാലി. 
ഏകറക്ാലം കിടപ്പുയരാഗിോേിരുന്ന അയദേഹം 
അടുത് കാലത്ാണ്ച് മരണകപ്ടെത്ച്. ഷിോസികറെ 
രണ്ടു സയഹാദരിമാരികലാരാൾ കാഴ്ച പരിമിതിയള്
ോളം മകറ്ോൾ മാനസിക പ്രശ്ച് നമുള്ോളമാണ്ച്. 
പിതാവികറെ മരണയത്ാടുകൂടി കപൻഷൻ നിലച്ചു. 
മൂന്ന്ച് നാൽക്ാലികകള ആശ്രേിചാണ്ച് ആ കുടുംബം 
ഇയപ്ാൾ കഴിഞ്ഞു യപാകുന്നത്ച്. മാതാവ കൂടി ഈേ
ടുത്്ച് കിടപ്ിലാേയതാകട ആ കുടുംബത്ികറെ ഭാരം 

പൂർണ്മാേി ഷിോസി
കറെ ചുമലിലാണ്ച്. പതി
കനായന്നാളം വറീടുകളിൽ 
നിന്നു കഞ്ികവള്ം 
യശഖരിക്കുന്ന ഇയദേഹ
ത്ികറെ കാലകളിൽ, 
കല്കളം മരക്കുറ്ിയം 
തടെിയണ്ാകുന്ന മുറിവ
കളം ഉണങ്ങാത് വ്രണ
ങ്ങളം കാണാം.
സാന്ത്വന പരിെരണ
കത്പ്റ്ിയോ, പാലി
യേറ്റീവ്ച് കകേർ സ്ാപനങ്ങകളപ്റ്ിയോ, സർ
ക്ാർ നൽകുന്ന ആനുകൂലഥ്യങ്ങകളയോ യസവനങ്ങ
കളയോ പറ്ിയോ ഒന്നും ഇവർ യബാധവാൻമാരല. 

ന�ുകക്ന്ു കചയ്ാൻ 
െഴിേും?
സോമൂഹിെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറകയ രൂപക്ടുത്തികയടുക്കുെ 
എന്ന ലക്്യഡത്തോകെ ഡെരെ സർവെലോശോലയും പോലിയം ഇന്്യയും 
ഡേർന്നു നെത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപോെിെെിൽ പകങ്കടുത്ത  
വിദ്യോർത്ിെളകെ അനുഭവങ്ൾ ഈ പംക്ിയിൽ വോയി്ോം. 

സംഭാവനെൾ നൽെുന്നവരുകെ ശ്രദ്ധയ്ക്
പോലിേം ഇന്ഥ്യയ്ക്ച് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്്ച് 
നന്ി. നിങ്ങകളയപ്ാകല നല മനസ്സുളള ഒരുകൂടെം 
യപരുകട സഹാേയത്ാകടോണ്ച് ഈ സ്ാപനം 
നടത്ികക്ാണ്ടുയപാകുന്നത്ച്. ബാങ്്ച് വഴിയോ 
മണി ഓർ�റായോ കെക്ായോ അേയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അേചതിനുയശഷം ഞങ്ങകള വിവരം 

അറിേിക്ണകമന്ന്ച് അഭഥ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത്ച് 
അേയ്ക്കുന്നതിനും ആദാേ നികുതി യരഖകൾക്കു 
യവണ്ിയമാണ്ച് ഇത്ച്. സഹകരിക്കുമയലാ. ബന്ധ
കപ്ടാനുള് യഫാൺ: 9746745504. ഇകമേിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള് ബാങ്്ച് വിവരങ്ങൾ യപ�്ച് 21ൽ).
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അവർക്കും, ഇതുയപാകല നമ്മുകട നാടെിലള് ഒടെ
യനകം യപർക്കും യവണ്ി ഒരു സാധാരണ വഥ്യക്ി
ക്്ച് അകലങ്ിൽ ഒരു വിദഥ്യാർത്ിക്്ച് എന്തു കെയ്ാ
നാകും എന്നാണ്ച് ഈ കുറിപ്്ച് കകാണ്ടുയദേശിക്കുന്നത്ച്.
ആദഥ്യം തകന്ന, ഏറ്വം അടുത് പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേർ യൂണിറ്റുമാേി ബന്ധകപ്ടുന്നത്ച് നന്നാേിരി
ക്കും. അവയരാകടാപ്ം യെർന്ന്ച്, ഇവർക്്ച് നൽകാൻ 
കഴിയന്ന പരമാവധി സാമൂഹിക, സാ്ത്ിക, 
ആയരാഗഥ്യപരമാേ സഹാേങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്ര
മിക്ാം. സത്വന്മായോ, ടറീമുകളായോ അവർ
ക്്ച് ആത്റീേ, മാനസിക പിൻതുണ നൽകാൻ 
എന്ാണ്ച് കെയയ്ണ്ത്ച് എന്ന്ച് മനസ്സിലാക്ാം. 
ഏറ്വം പ്രധാനം, ''നിങ്ങൾ ഒറ്യ്കല; ഞങ്ങളം കൂകട
യണ്്ച്'' എന്ന്ച് അവകര നിരന്രം യബാധവാന്ാരാ
ക്കുക എന്നതാണ്ച്.
ഷിോസികറെ കാരഥ്യത്ിൽ, പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
സ്ാപനങ്ങളകട സഹാേയത്ാകടയോ മകറ്കന്
ങ്ിലം രറീതിേിയലാ, ഒരു വാക്ിംഗ്ച് സ്റിക്്ച് നൽകാൻ 
ശ്രമിക്ാം. അന്ധോേ സയഹാദരിക്്ച് വിദഗ്ദ്ധരുകട 
സഹാേയത്ാകട തകന്ന ലളിതമാേ ഒരു കതാഴിൽ 
പരിശറീലനം നൽകാനും കഴിയം. മാല യകാർക്ൽ, 
യസാപ്്ച് നിർമോണം, യൊക്്ച് നിർമോണം എന്നി
ങ്ങകന അവരുകട താല്പരഥ്യമനുസരിച്ചുള് യമഖലേിൽ 
പരിശറീലനം നൽകാൻ സാധിക്കും.
ഷിോസിനും മറ്റു കതാഴിലധിഷ്ിത യമഖലകൾ പരി
െേകപ്ടുത്ാൻ നാം വിൊരിചാൽ കഴിയം. കുട 
നന്നാക്ൽ, കനയ്ത്ച് യ�ാലികൾ, കരകൗശല നിർ
മോണം തുടങ്ങിേവ ഉദാഹരണം. കിടപ്ിലാേ അമേ
യ്ക്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ യസവനങ്ങൾ ലഭഥ്യമാക്ാൻ 
നകമേകക്ാണ്്ച് സാധിക്കും. അവരുകട അവസാന 
നാളകൾ സയന്ാഷപൂർണ്മാേതും ആശത്വാസകരമാ
േതുമാക്ാൻ നമുക്ാവന്നത്ച് കെയ്ാം. സമൂഹം കൂകട
യണ്്ച് എന്ന യതാന്നൽ നൽകി അവസാന നാളകകള 
ഗുണയമന്യള്താക്ിത്റീർക്ാം.
മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള് രണ്ാമകത് സയഹാദരിക്്ച് 
ഒന്നുകിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധകനകക്ാണ്്ച് െികിത് ഉറ
പ്ാക്ാൻ ശ്രമിക്ാം. ഒരു മാനസികായരാഗഥ്യയകന്ദ്ര
ത്ിയലയ്ക്ച് മാറ്റുന്നതാണ്ച് ഉെിതകമങ്ിൽ അടുത്തുള് 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ സ്ാപനത്ികറെ സഹാേ
യത്ാകട അതികറെ സാധഥ്യതകൾ യതടാം. സന്നദ്ധ 
യസവകരുകട സഹാേയത്ാകട കുടുംബത്ിന്ച് ഭക്ഥ്യ
കിറ്റുകൾ ലഭഥ്യമാക്ാൻ കഴിയം. മികച െികിത്യം 
സാമൂഹിക-സാ്ത്ിക പരിഗണനയം ഈ കുടുംബ
ത്ിന്ച് ലഭഥ്യമാക്കുന്നുകണ്ന്ന്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലൂകട 
അവരുകട �റീവിത നിലവാരം ഉേർത്ാൻ നകമേ
കക്ാണ്ടു കഴിയം.
(യലഖകൻ തിരുവനന്പുരകത് ഗവകമെറെ്ച് യലാ 
യകായള�്ച് വിദഥ്യാർത്ിോണ്ച്).

FORM –IV (See Rule-8)

Statement about the ownership and 
other particulars about periodical 

SAHAYATRA
 
1 Place of publication: Pallium India (Trust), 

T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, Pothujanam 
Lane, Kumarapuram, Medical College 
P.O., Thiruvananthapuram-695011    

2 Periodicity of its publication: Monthly    
3 Printer’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, 

PJRRA-65, Pothujanam Lane, 
Kumarapuram, Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram - 695011    

4 Publisher’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, 

PJRRA-65, Pothujanam Lane, 
Kumarapuram, Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram-695011    

5 Editor’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, 

PJRRA-65, Pothujanam Lane, 
Kumarapuram, Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram-695011    

6 Names and address of individuals who 
own the newspaper and partners or 
shareholders holding more than one 
per cent of the total capital;Pallium India  
Trust.

 T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, Pothujanam 
Lane, Kumarapuram, Medical College 
P.O.,  Thiruvananthapuram-695011  

I, Dr. M.R.Rajagopal, hereby declare that the 
particulars given above are true to the best 
of my knowledge and belief.
     
Date: 28.02.2021         Sd/-          
        Signature of Publisher       
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ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയകട രെേിതാ
ക്ൾ പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട ധനസമാഹ
രണത്ിനാേി സംഭാവന കെയ്താണ്ച്. 
ഓയരാ പുസ്തകത്ിനും 100 രൂപോണ്ച് 
വില. പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്ാൻ താൽപ്രഥ്യ
മുള്വർ ബന്ധകപ്ടുക:  9744790223 
/ info@palliumindia.org
*  എകന്നഡ്ോകലോരു അൺഫിറേട് (നർമ്മ 

െഥെൾ) - ഡ�ോ െി. അബ്ദുള്ളഡ്ോയ.
*  നക്ത്രങ്ളകെ തോഴ്വരയിൽ (െവിതോ 

സമോഹോരം) - നജീമ എൻ.
*  സട്  ഡനഹസോന്ത്വനം (നോെെം) - 

ഡ�ോപിനോഥട് ഡെോഴിഡ്ോെട്. 

യലാക സാമൂഹിക നറീതി  ദിനമാേ കഫബ്രുവരി 20ന്ച് സാന്ത്വന പരിെരണത്ികറെ സയന്ശം പ്രെരിപ്ി
ക്കുന്നതിനാേി പാലിേം ഇന്ഥ്യയം ഇൻ�സ്ച് ബസക്ിംഗ്ച് എംബസിയം സംയക്മാേി ഒരു ബസക്ിൾ 
ോത് സംഘടിപ്ിച്ചു. ശനിോഴ്ച രാവികല ഏഴു മണിക്്ച് മാനവറീേം വറീഥിേിൽ നിന്നാണ്ച് ബസക്ിൾ ോത് 
ആരംഭിചത്ച്. യരാഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സാന്ത്വന പരിെരണം ലഭിയക്ണ്ത്ച് അവരുകട അവ
കാശവം അത്ച് നൽയകണ്ത്ച് സമൂഹത്ികല അംഗകമന്ന നിലേിൽ നമ്മുകട ഓയരാരുത്രുകടയം കടമയമാ
കണന്നു സമൂഹകത് ഓർമകപ്ടുത്ാൻ യവണ്ിോണ്ച് യലാക സാമൂഹിക നറീതി ദിനത്ിൽ ഇങ്ങകനകോരു 
പരിപാടി സംഘടിപ്ിചത്ച്.
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ൊേ പ് ര ി പ ാ ട ി ക് ി ട േ ി ൽ  പ ാ ല ി േ ം 
ഇന്ഥ്യേിൽ പറഞ്ഞുയകടെ കഥോണ്ച്. 

വളകരക്ാലം മു്്ച് നിലമ്പൂരടുത്്ച് വണ്ടൂർ എന്ന 
സ്ലത്്ച് നാട്ടുകാർ പറോറണ്ാേിരുന്നയത്, ഒരു 
യ�ാക്ടർ തകറെ കൺസൾയടെഷൻ ഫറീ കുത്കന ഇര
ടെിോക്ിേ കഥ. ഇതു പറയന്നവർ ഒരു െിരിയോടു 
കൂടിോണ്ച് പറയന്നകതന്നു മാത്ം. ഈേികട അന്
രിച യ�ാക്ടർ അബ്ദുൾ കരറീമികനപ്റ്ിോണ്ച് ഇവർ 
പറയന്നത്ച്.
അയദേഹം പഠിത്ം കഴിഞ്്ച് യ�ാക്ടറാേയപ്ാൾ 
വാപ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവയത്, ''യമായന, നറീ ഒരി
ക്ലം അഞ്ചു രൂപേിൽ കൂടുതൽ ഫറീസ്ച് വാങ്ങരുത്ച്'' 
എന്ന്ച്. എന്നുവചാൽ അന്നകത് നിലവാരത്ിൽ 
ഒട്ടും കൂടുതലലാത് ഒരു തുക. വാപ്യകട ആഗ്രഹം 
യ�ാ. അബ്ദുൾ കരറീം നിറയവറ്ി. കൺസൾയടെഷൻ 
ഫറീ അഞ്ചു രൂപ. കുറച്ചു യപര് അതിസ്ന്നരും, 
അധികം യപരും ദാരിദഥ്യം തിന്നുന്നവരുമാേ ഒരു 
�ില. പാവങ്ങൾക്്ച് അത്ാണിോേി യ�ാക്ടർ 
കരറീം. ഒരഞ്ചു രൂപാ യനാട്ടും കകാണ്്ച് യ�ാക്ടകറ 
കാണാൻ യപാകാം. അഞ്ചു രൂപേിലാത്വർക്്ച് 
കവറം കയയ്ാകടയം യപാകാം. മരുന്നിനു ബുദ്ധിമുട്ടു
ള്വർക്്ച് യ�ാക്ടർ സത്വന്ം കയ്ിൽ നിന്നു വാങ്ങി 
അതും നൽകും. അങ്ങകനകോരു മനുഷഥ്യൻ.
കാൽ നൂറ്ാണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചു രൂപാ ഫറീസ്ച് കകാടു
ക്ാൻ യരാഗികൾക്്ച് ഉളപ്പു യതാന്നി. അവർ പരാതി 
പറഞ്യപ്ാഴാണ്ച് യ�ാക്ടർ കരറീം കൺസൾയടെഷൻ 
ഫറീ കുത്യന കൂടെിേത്ച്. പത്തു രൂപോക്ി, യരാഗിക
ളകട നിർബന്ധം മാനിച്ച്. എലാവരും ഇരുന്നൂറം മു
ന്നൂറകമാകക് വാങ്ന്ന കാലമാകണന്ന്ച് ഓർക്ണം.
കുയറക്ാലം കഴിഞ്യപ്ാൾ യ�ാക്ടർ കരറീമിന്ച് 

അവതരിപ്ിക്ുന്നത് വിക്ി

വിെ, യഡാ. 
അബ്ുൾ െരറീം

കാൻസർ വന്നു. നാവികറെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കള
യേണ്ി വന്നു. പ്രവർത്നം കുറഞ്ികലന്നു മാത്
മല, ആ പ്രാേത്ിലം യ�ാക്ടർ കരറീം പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേർ പഠിക്ാൻ കൂടി. കെയ്തുവന്ന പണികളകട 
കൂകട പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറം കൂകട കെയ്തു.
ഇങ്ങയനയം ഉണ്്ച് െില മനുഷഥ്യർ. 2021 �നുവരി 
19ന്ച് യ�ാക്ടർ കരറീം ഈ യലാകയത്ാടു വിട 
പറഞ്ഞു.
യ�ാക്ടർ അബ്ദുൾ കരറീം, കൂപ്പുബക. നന്ി; വിട.
 
കവബിനോർ വിഡനോദം
പാലിേം ഇന്ഥ്യേികല ബ്രൂസ്ച് യ�വിസ്ച് സ്റ�ി കസ
റെറികല വടയം ൊേയം കിട്ടുന്ന യകാഴ്ച് സുകൾ നി
ന്നിടെ്ച് ഇതാ കൃതഥ്യം ഒരു വർഷമാേി. പയക് വിക്ി
യകട പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ഉപരിപഠനം തുടർന്നു 
കകായണ്േിരിക്കുന്നു. ഇയപ്ാൾ കവബിനാറാണ്ച് 
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ഒരു പരിപാടി. യഫാണിൽ കുത്ി അതിൽ ൊടി
ക്േറാനും മതികേന്നു യതാന്നുയ്ാൾ ഉടയന ൊ
ടിേിറങ്ങാനും ബ്രൂസ്ച് യ�വിസ്ച് കസറെറിയനക്ാളം 
സൗകരഥ്യം. പികന്ന ''കവബിനാറണ്്ച്, യപാകടെ'' എന്നു 
പറയന്നതികല ഒരു ഗമ, അതു യവകറ. ഈ കഴിഞ്
ോഴ്ചോണ്ച് സുഹൃത്്ച് സാബുവിയനാടു സംസാരിച്ചു 
കകാണ്ടു നിന്നയപ്ാൾ വിക്ി കപകടെന്ന്ച് വാചിൽ യനാ
ക്ിേിടെ്ച്, ''യപാകടെടാ, ഒരു കവബിനാറണ്്ച്'' എന്നു 
പറഞ്്ച് പിരിഞ്ത്ച്. അവകറെ മുഖകത് ഒരു കവടല
ചിരി കണ്ിലാകേന്നു നടിച്ച് മുയ്ാട്ടു നറീങ്യ്ാൾ 
പുറകിൽ നിന്നു യകട്ടു: “കുട നിവർത്ാകതടാ, അർ
ദ്ധരാത്ിോേില!'' 
വിക്ി ബമൻ�ാക്ാകത കമാബബലികറെ കതകു 
തുറന്ന്ച് കവബിനാറിയലക്കു പ്രയവശിച്ചു.
ഈ പ്രയവശനവം ൊടിേിറങ്ങലം ധാരാളം നട
ക്കുന്നുകണ്ങ്ിലം ഇന്നു പറോൻ തുടങ്ന്നത്ച് കർ
ണാടകത്ികല സത്വാമി വിയവകാനന് യൂത്്ച് മൂവ്ച് കമ
റെ്ച് (എസ്ച്.വി.ബവ.എം) നടത്ിേ ഒരു പരിപാടി
ോണ്ച്. ''അതിശേിപ്ിക്കുന്ന കഴിവകൾ'' എന്നാ
േിരുന്നു പരിപാടിയകട യപര്ച്. ടി മൂവ്ച് കമറെികല സി
.ഇ.ഒ ആേ യ�ാക്ടർ കുമാറാണ്ച് നേിചത്ച്. മുഖഥ്യ 
പ്രഭാഷക ഐശത്വരഥ്യ എന്ന ഒരു വനിത. ഐശത്വരഥ്യ 
അന്ധോണ്ച്. കുടെിക്ാലത്്ച് ഒരസുഖം ബാധിച
തികനത്തുടർന്ന്ച് തലയചാറികല തകരാറ കാരണം 
അങ്ങകനോേതാണ്ച്. �ന്നാ അന്ധരാേവരുമാ
യള് വഥ്യതഥ്യാസം, ഐശത്വരഥ്യയചചിക്്ച് ഒരു കാലത്്ച് 
കാഴ്ചയണ്ാേിരുന്നതുകകാണ്്ച് ഈ യലാകം എങ്ങ
കനേിരിക്കുകമന്നും വർണ്ങ്ങകളകന്ാകക്ോ
കണന്നും ഒകക് അറിോം. ഐശത്വരഥ്യയചചിയകട 
പ്രസംഗം യൂടയൂബിലണ്്ച്. https://www.youtube.
com/watch?v=ShS0x1fNDaM
ഐശത്വരഥ്യയചചിയകട പ്രഭാഷണത്ിൽ വിക്ിക്്ച് 
ഏറ്വം ഇഷ്ടമാേത്ച് അവർ പ്രകടിപ്ിച ആത്വി
ശത്വാസമാേിരുന്നു. ഉള്ിൽ കഴിവകളള് ഒരു വഥ്യക്ി
ക്്ച് സമൂഹം ഒരു കെറിേ ബകത്ാങ്ങ്ച് കകാടുത്ാൽ 
എത്കോകക് ഉേരാൻ കഴിയം എന്ന്ച് ഐശത്വരഥ്യയച
ചി കാണിച്ചു തരുന്നു.
ഐശത്വരഥ്യയചചി എടുത്തു പറഞ് ഒരു കാരഥ്യം, സി്
തിയം എ്തിയം (സഹാതാപവം അനുതാപവം) 
തമേിലള് വഥ്യതഥ്യാസമാണ്ച്. ''അയയ്ാ പാവം'' എന്ന 

മടെിലള് സഹതാപം സഹിക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു തകന്ന
ോണ്ച്. കെയ്ാവന്നത്ച് ആ വഥ്യക്ിയകട ഭാഗത്തുനി
ന്ന്ച് അവരുകട പ്രശ്ച് നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ി അവയരാ
ടിടപഴകുന്നതാണ്ച്. അതാണ്ച് എ്തി. അങ്ങകന 
വരുയ്ാൾ ഭിന്നയശഷിയള് ഒരാകള കാണുയ്ാൾ 
''അയയ്ാ പാവം! ഇകതന്തുപറ്ിേതാണ്ച്? തറീകര നട
ക്ാൻ പറ്ിയല? ഒരിക്ലം നടക്ാൻ പറ്ിയല?'' 
എന്ന മടെിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനു പകരം ''എവികട
ോണു വറീട്ച്? സുഖമായണാ?'' എന്ന സാധാരണ മടെി
ലള് സംഭാഷണം തുടങ്ങി ആ വഥ്യക്ിക്്ച് ഒരാവശഥ്യ
മുകണ്ങ്ിൽ മാത്ം സഹാേം നൽകാൻ തയ്ാറാകു
കയം കെയ്ാൻ കഴിയം.
ഒരു പാഠം കൂടി പഠിച്ചു. ഐശത്വരഥ്യയചചറീ... നന്ി.
 
ഒരു ഡനർച്ച
അത്ച് വിക്ിക്്ച് നയന്ന യബാധിച്ചു. ഈേികട ഒരു 
യക്ത്വളപ്ിൽ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികനപ്റ്ി നട
ത്ിേ െർചയ്കിടേിൽ പല പ്രാവശഥ്യം യകടെ ഒരു കാ
രഥ്യമാണ്ച് 'മാനവയസവ, മാധവയസവ'. അതാേത്ച് മനു
ഷഥ്യകന യസവിക്കുന്നത്ച് തകന്നോണ്ച് ബദവകത് 
യസവിക്ാൻ ഏറ്വം നല മാർഗ്ം എന്ന്ച്. ഇത്ച് ഒരല്പം 
വഥ്യതഥ്യാസയത്ാടു കൂടി, ഇയത അന്തഃസത്യോടു 
കൂടി പള്ിവളപ്പുകളിലം യകൾക്ാം. ചുരുക്ിപ്റ
ഞ്ാൽ എലാ മതക്ാരും പറയന്നത്ച്, കഷ്ടകപ്ടുന്ന 
മനുഷഥ്യകന യസവിക്കുന്നതിയനക്ാൾ വലിേ ഈശത്വ
രയസവ ഇല എന്ന മടെികലാകക്ോണ്ച്.
അകതാകക് ശരി. പയക് ആരാധനാലേത്ികല 
കാണിക്കപ്ടെിേിൽ കുമിഞ്ഞു മറിയന്ന സ്കത്
വികടക്ിടക്കുന്നു? പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ സംഘടന 
അരിഷ്ടിചരിഷ്ടിച്ച് സത്വരുക്കൂട്ടുന്ന തുട്ടുകകളവികടക്ി
ടക്കുന്നു! അപവാദങ്ങളികലന്നല. പ്രയതഥ്യകിച്ചും പാ
ലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ലഭിച പലരുകട കുടുംബങ്ങളിൽ 
നിന്നും െരമവാർഷികത്ിനും മറ്റും നമുക്കു സംഭാവന 
കിടൊറണ്്ച്. അധികം യപരും അത്ച് ഈശത്വരനു യവണ്ി 
നൽകുന്നതാേി കരുതാറകണ്ന്നു യതാന്നുന്നില. 
അല, വിക്ി അങ്ങകന പറയന്നത്ച് ശരിേല. ആർ
ക്റിോം. ഇകതാരു യനര്ചയകട കഥോണ്ച്. ഒരു 
സന്നദ്ധ പ്രവർത്കയ്ക്ച് കപകടെന്ന്ച് ഒരസുഖം ബാധിച്ചു. 
ഒരല്പം ഗുരുതരമാേ അസുഖം. ശിഷ്ടകാലം കിടപ്ി
ലാേിയപ്ാകും എന്നു യതാന്നിച കുയറ മണിക്കൂറക
ളണ്ാേി. പയക് തക്സമേത്്ച് െികിത് കിടെിേ
തുകകാണ്്ച് വലിേ തകരാകറാന്നുമിലാകത രക്കപ്
ട്ടു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്യപ്ാൾ പാലിേം ഇന്ഥ്യ
േിയലയ്ക്ച് ഒരു ലക്ം രൂപ എത്തുന്നു. യമല്പറഞ് 
യരാഗി യനർന്നതാണയത്, കിടപ്ിലാേിയപ്ാകാതി
രുന്നാൽ പാലിേം ഇന്ഥ്യയ്ക്ച് ഒരു ലക്ം സംഭാവന 
കകാടുയത്ാളാകമന്ന്ച്.
ഇതാണ്ച് പറഞ്ത്ച് വിക്ിക്്ച് നയന്ന യബാധിച്ചുകവ
ന്ന്ച്.
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Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

സാന്ത്വന പരിചരണത്ിനായി 
പട്ടം പറത്ൽ

ആയഗാള കാൻസർ ദിനയത്ാടനുബന്ധിച്ച് സാ
ന്ത്വന പരിെരണത്ികറെ സയന്ശം പ്രെരിപ്ിക്കുന്ന
തിനാേി പാലിേം ഇന്ഥ്യയം ട്ിവാൻരേം ബകറ്്ച് 
ടറീമും സംയക്മാേി യവളി കടൽത്റീരത്്ച് വിവിധ
േിനം കമേയൂണിറ്ി യബാധവൽകരണ പരിപാടികൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. കഫബ്രുവരി ഏഴാം തറീേതി ഉചകഴി
ഞ്്ച് രണ്ടുമണി മുതലാണ്ച് പരിപാടി നടന്നത്ച്.
തിരുവനന്പുരത്തുള് വിവിധ യകായളജുകളികല സ്റ്റു
�റെ്ച്സ്ച് ഇനിയഷഥ്യറ്റീവ്ച് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
(എസ്ച്.ഐ.പി.സി) സന്നദ്ധപ്രവർത്കർ, പാലിേം 
ഇന്ഥ്യ പ്രവർത്കർ, ട്ിവാൻരേം ബകറ്്ച് ടറീമംഗങ്ങൾ 
എന്നിവർ പകങ്ടുത്തു. യകാവി�്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃ
തഥ്യമാേി പാലിച്ചു കകാണ്ാേിരുന്നു പരിപാടി നട
ത്ിേത്ച്.

പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട യലായഗായം വിഷനും യര
ഖകപ്ടുത്ിട്ടുള് പടെങ്ങൾ പറത്ിയം യനാടെറീസ്ച് 
നൽകിയം മറ്റു പരിപാടികളിലൂകടയം പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേർ സയന്ശം പകർന്നു നൽകികക്ാണ്്ച് ആറ
മണിയോകട സമൂഹ യബാധവത്ച്കരണ പരിപാടി 
അവസാനിച്ചു.
ആയഗാള കാൻസർ ദിനം കഫബ്രുവരി നാലിനാണ്ച് 
ആെരിക്കുന്നത്ച്. കാൻസർ യനരകത് കണ്ടുപിടിക്ാ
നുള് മാർഗ്ങ്ങൾ, പ്രതിയരാധം, െികിത്, കാൻസർ 
യരാഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സാന്ത്വന പരി
െരണം എന്നറീ വിഷേങ്ങളിൽ യബാധവത്ച്ക്രണ
മാണ്ച് ഈ ദിവസത്ികറെ ലക്ഥ്യം.

(െിത്ങ്ങൾ യപ�്ച് 27ൽ.)

താകഴ പറയന്ന ഒഴിവിയലക്്ച് പാലിേം ഇന്ഥ്യ 
അയപക് ക്ണിക്കുന്നു. 
•  പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ഫിസിോട്ിസ്റ്ച് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അയപക് അേയ്ക്കുന്നതി
നുമാേി കവബ്ച്ബസറ്്ച് സന്ർശിക്കുക. 
https://palliumindia.org/category/career

പാലിേം ഇന്് െറീ�ികറെ ഭാഗ�ാൊൻ താതപര്�ുയടോ? 
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മലബാർ കാൻസർ കസ
റെറികല (എം.സി.സി) 
ഓയങ്ാള�ി  സർ�ൻ 
യ�ാ.  ആദർശ്ച്  �ി. 
വളകര വിശദമാേി സം
സാരിച്ചു.  യകരളത്ി
കലാടൊകകയള് കമേയൂ
ണിറ് ി  ക�വലപ്ച്കമ
റെ്ച് കസാബസറ്ി (സി.
�ി.എസ്ച്.), ഏരിേ ക�
വലപ്ച്കമറെ്ച് കസാബസറ്ി 
(എ.�ി.എസ്ച്.) അംഗ
ങ്ങൾ, കമേയൂണിറ്ി കൗൺസിലർമാർ, മറ്റു കുടും
ബശ്രറീ അംഗങ്ങൾ, �റീവനക്ാർ എന്നിവരടക്ം 
1600-ലധികംയപർ പകങ്ടുത് ഓൺബലൻ പരി
പാടിേിൽ അർബുദകത് സംബന്ധിച പല സം
ശേങ്ങൾക്കുമുള് ഉത്രം ലഭിച്ചു. യ�ാ. ശ്രറീയദവി 
വാരഥ്യർ ആേിരുന്നു യമാ�യററ്ര്. കാൻസറിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികറെ പ്രസക്ികേക്കുറിച്ചും യ�ാ 
ശ്രറീയദവി വിശദറീകരിച്ചു.
പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട കമ�ിക്ൽ യസാഷഥ്യൽ വർ
ക്റാേ മാതയു സാബു എബ്രഹാം അർബുദവമാേി 
ബന്ധകപ്ട്ടു ഗവൺകമറെിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആനു
കൂലഥ്യങ്ങൾ, കപൻഷൻ, മറ്റു പദ്ധതികൾ എന്നിവകേ
ക്കുറിച്ചും, ഓയരാന്നിനുമുള് യോഗഥ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങ
കളക്കുറിച്ചും വിശദറീകരിച്ചു.
കാസർയഗാ�്ച് മുതൽ പാറശാല വകരയള് ഒടെ
നവധി സ്തറീകകള ഏയകാപിപ്ിച്ചുകകാണ്്ച് നട
ത്ിേ പരിപാടി യപ്രക്കരുകട പങ്ാളിത് മികവ 
കകാണ്ടും, വിഷേത്ികറെ പ്രാധാനഥ്യം കകാണ്ടും 
ശ്രയദ്ധേമാേി. സൂം മുയഖന സംഘടിപ്ിച െർച 
പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട യഫസ്ച്ബുക്ിൽ ബലവായം 
സംയപ്രഷണം കെയ്ിരുന്നു. പകങ്ടുത്വരിൽ നിന്ന്ച് 
നല പ്രതികരങ്ങളാണ്ച് ലഭിചത്ച്.
കുടുംബശ്രറീയകട യസ്ററ്്ച് യപ്രാഗ്രാം യകാ-ഓർ�ിയന
റ്റാേ നിഷാദ്ച് ആശംസകൾ യനർന്നു. പാലിേം 
ഇന്ഥ്യയകട കമേയൂണിറ്ി ഓർഗബനസർ അബൂബ
ക്ർ സിദേറീഖ്ച് എലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്ിച്ചു.

പേബിനൊർ

ൊൻസർ യബാധവതക്രണ 
പരിപാെി
ഡരഷ്മ രോമേന്ദ്രൻ

നമ്മുകട നാടെിൽ, ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്ിൽ 
പലയപ്ാഴും സ്തറീകൾ സത്വന്ം ശാരറീരിക അവ

ശതകകള അവഗണിക്കുകോണ്ച് പതിവ്ച്. കാരണം 
അടുക്ളേികല യ�ാലികൾക്കും വറീടെിലള്വരുകട 
പരിെരണത്ിനും അവർ തങ്ങകളക്ാൾ കൂടുതൽ 
പ്രാധാനഥ്യം കൽപ്ിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം, യനരകത് തി
രിചറിഞ്ാൽ െികിത്ിച്ചു യഭദമാക്ാവന്ന പല 
അസുഖങ്ങളം മാരകമാേിത്റീരുന്നു. ഇതിന്ച് ഏറ്വം 
നല ഉദാഹരണമാണ്ച് അർബുദം അഥവാ കാൻസർ. 
അതഥ്യാധുനിക, നൂതന സായങ്തിക വിദഥ്യകളള് 
നമ്മുകട നാടെില്, യനരകത്യള് യരാഗനിര്ണ്േ
ത്ിലൂകട അസുഖകത് പ്രതിയരാധിക്ാന യവണ് 
അറിവം സ്ത്തുമുണ്്ച്. എന്നാൽ, അതിനാേി നാം 
ആദഥ്യം യബാധവാന്ാരാകണം. ആ അറിവ്ച് മറ്റുള്
വരിയലക്്ച് പകർന്ന്ച്, അവകര യബാധവൽക്രിക്കു
കയം യവണം.
ഈ ലക്ഥ്യയത്ാകട, യലാക കാൻസർ ദിനമാേ കഫ
ബ്രുവരി നാലിന്ച് പാലിേം ഇന്ഥ്യയം യകരളത്ികല 
ഏറ്വം വലിേ സ്തറീശക്ിോേ കുടുംബശ്രറീ മിഷനും 
സംയക്മാേി ഒരു യബാധവൽക്രണ ക്ാസ്സ്ച് സം
ഘടിപ്ിച്ചു. സ്തനാർബുദം, അണ്ഡാശേ കാൻസർ, 
ഗർഭാശേ കാൻസർ തുടങ്ങി സ്തറീകളിലണ്ാകാ
വന്ന വിവിധതരം കാൻസറികറെ പ്രാരംഭ ലക്ണ
ങ്ങൾ, െികിത്, പ്രതിയരാധം എന്നിവകേക്കുറിച്ച് 
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അർബുദകത്ത്ുെർന്ന ്െെുത് യവദനേും ഒറ്കപ്െലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധിതർ, തളർവാതം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവ്ര്�ുള്വർ, വൃക്യരാഗിെൾ എന്നിവർക്് യവദനേിൽ നിന്നും ആ്ര്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്�ാക്ുെോണു ലക്്ം. തിരുവനന്പുരം ക�ഡിക്ൽ യൊയളജ,് ജനറൽ ആ്രുപ
ശതി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിേും െിെത്ിച്ിെിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  യരാഗിെകള അഡ�ിറ്ു കചയും 
വറീെുെളികലത്ിേും സാന്്ന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിേം ഇന്്േുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചുറ്ളവിലുള് 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെളു�ാേി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്െുത്ിേിരിക്ുന്നു.
ൊൻസർ യരാഗിെളുകെ െുട്ിെൾക്ു വിദ്ാഭ്ാസ സഹാേം, ൊൻസർ യരാഗിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന 
െുെുംബത്ിനു �ാസംയതാറും ഫുഡെിറ് ്വിതരണം, യഡാക്ടർ�ാർക്ും യനഴ ്സു�ാർക്ും സന്നദ്ധ ശപവർത്ർക്ും 
സാന്്ന പരിചരണ പരി്രറീലനം, ൊലിന് ചലനയ്രഷി നഷ്ടകപ്ട്വർക്് സാ�ൂഹ് നറീതി വെുപ്ികറെ സഹെരണ
യത്ാകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ട്വരുകെ െൂട്ായ� (ഉണർവ്)് തുെങ്ങി ശപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിോണ.് 
എല്ാ യസവനങ്ങളും സൗജന്�ാണ്. ഉദാര�നസ് െരുകെേും �നുഷ്സ് യനഹിെളുകെേും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്് നിലനിൽക്ുന്നത്.

പാലിേം ഇന്്, ഐഷ ക�യ്ാറിേൽ യഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യൊവളം ലഹയവ, പരുത്ിക്ുഴി, �ണക്ാെ് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽെുന്ന ഒരു തുെേും ഞങ്ങൾക്് കചറുതല്. നിങ്ങൾ വിയ്രഷാവസരങ്ങളിൽ കച
ലവിെുന്ന തുെേിൽ കചറികോരം്രം യരാഗിെളുകെ യവദനേെറ്ാൻ �ാറ്ി വയ്കു. കചക്ുെൾ 
PALLIUM INDIA േുകെ യപരിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്േിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (യൊഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

ആദാേ നിെുതിേിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്നതിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
�ുതൽ നിർബന്ധ�ാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അതിനാൽ പാലിേം ഇന്്യ്കു സംഭാവന നൽെു
ന്നവർ ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങൾെൂെി ഞങ്ങൾക്് അേച്ു തരാനയപക്. 
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അലസറ്ിസ്
വേറികറെ ഭിത്ിേിൽ, ഉള്ികല രണ്ടു പാളികൾ

ക്ിടേിൽ നറീരുകകട്ടുന്നതാണ്ച് അബസറ്ിസ്ച്. 
ഇത്ച് ഏറ്വം കൂടുതലാേി കാണുന്നത്ച് സിയറാസിസ്ച് 
എന്ന കരൾ യരാഗം ബാധിചവർക്കും വേറിനുള്ിൽ 
ഏകതങ്ിലം തരം കാൻസർ ബാധിചവർക്കുമാണ്ച്. 
രക്ത്ിൽ നിന്ന്ച് �ലാംശം സാവകാശം യമല്പറഞ് 
പാളികൾക്ിടേിയലയ്കിറങ്ങി അവികട നറീര്ച് വർദ്ധി
ച്ച്, മയഹാദരം എകന്നാകക് നാം സാധാരണ പറോ
റള് അവസ്യണ്ാകുന്നു.
ഈ അവസ്േിൽ പ്രധാനമാേ രണ്്ച് കുഴപ്ങ്ങളണ്്ച്.
ഒന്ന്ച്, ശരറീരത്ികല യപ്രാടെറീനുൾകപ്കടോണ്ച് ഈ 
പാളികൾക്ിടേിയലയ്ക്കു യപാകുന്നത്ച്. ഈ അബസ
റ്ിസിലള് യപ്രാടെറീൻ ശരറീരത്ിന്ച് ഉപയോഗിക്ാനാ
വില. അയപ്ാൾ ശരറീരത്ികല യപ്രാടെറീൻ നഷ്ടമാേതു
കകാണ്ടുണ്ാകാവന്ന എലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളം യരാഗിക്കു
ണ്ാവന്നു. ഊർജ്ജം കുറയം. ക്റീണം കൂടും. മറ്റു യരാ
ഗങ്ങളൾകപ്കട പലതിയനയം പ്രതിയരാധിക്ാനുള് 
ശക്ി കുറയം. രണ്്ച്, നറീരു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നയതാകട 
ശത്വാസം കഴിക്കുന്നതു യപാലം ബുദ്ധിമുടൊകുന്നു. െല
നയശഷി കുറയന്നു.
െികിത്ിച്ചു മാറ്ാനാകാത് അവസ്േിൽ ഇത്ച് സം
ഭവിക്കുയ്ാൾ കകടെിനിൽക്കുന്ന �ലം കുത്ികേടു
ത്്ച് കളയക എന്നതാണ്ച് സാധാരണ പ്രതിവിധി. 
ടയൂബിടെ്ച് ഒരു ബാഗിയലയ്ക്ച് ഒഴുക്ികക്ാണ്ിരിക്കുന്നത്ച് 
ഒരു പരിഹാരമാകണങ്ിലം, പല പ്രായോഗിക പരി
മിതികൾ അതിനുണ്്ച്. അതുകകാണ്്ച്, കുറച്ചു ദിവസ
ങ്ങൾ കൂടുയ്ാൾ എളപ്ത്ിൽ എടുത്തുകളോവന്നത് 
നറീര്ച് കുത്ികേടുത്്ച് കളയന്നതാണ്ച് സാധാരണ കെ
യ്ാറള്ത്ച്. അധികം യപർക്കും മൂന്നു മുതൽ ഏഴുവകര 
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ിൽ വറീണ്ടും നറീര്ച് വലാകത കൂടുന്നു. 
ശത്വാസത്ിന്ച് അല്പകമങ്ിലം ബുദ്ധിമുടെ്ച് യതാന്നിത്തുട
ങ്യ്ാൾ വറീണ്ടും കുത്ികേടുത്്ച് കളയകോണ്ച് 
കെയ്ാറള്ത്ച്.
ഇങ്ങകന കുത്ികേടുത്്ച് കളയന്നത്ച് (അബസറ്ിസ്ച് 
ടാപ്ിംഗ്ച്) കതാലിേിലം ഉള്ിലം മരവിപ്ിച്ച് വലിേ 
യവദനേിലാകത കെയ്ാവന്ന പ്രക്രിേോണ്ച്.
ശരറീരത്ിൽ നിന്ന്ച് നറീര്ച് കുത്ികേടുത്്ച് കളയ
യ്ാൾ വേറികറെ ഭിത്ികൾക്കുള്ിലള് രക്ക്കു
ഴലകളകട യമൽ സമേർദേം കുറയകയം, അവികട 
കൂടുതൽ രക്ം കകടെി നിൽക്ാനിടോവകയം, 

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക്ക് 

യരാഗിക്്ച് കൂടുതൽ ക്റീണം അനുഭവകപ്ടുകയം 
കെയ്ാം. ഇതിനു പ്രതിവിധിോേി പലതും കെയ്ാ
റണ്്ച്. ഏറ്വം സാധാരണോേി കെയ്യുന്നത്ച്, നറീരു 
കുത്ികേടുത്്ച് കളയന്നതികനാപ്ം ശരറീരത്ിയല
യ്ക്ച് ആൽബുമിൻ രേിപ്പുവഴി നൽകുന്നതാണ്ച്. പുറ
യത്യ്ക്കു യപാകുന്ന യപ്രാടെറീൻ, പകരം രക്ത്ിൽ നി
റയ്കാനാണ്ച് ഇതുകകാണ്ടുയദേശിക്കുന്നത്ച്. മകറ്ാരു പ്ര
തിവിധി പരറീക്ിക്കപ്ടെിട്ടുള്ത്ച്, കുത്ികേടുക്കുന്ന 
നറീരുതകന്ന അണുബാധേിലാകത എടുത്്ച് അരിച്ച് 
തിരിച്ച് രക്ക്കുഴലിയലയ്ക്ച് നൽകുക എന്നതാണ്ച്.
ക�ക്ച് സ്ടാൻ, ബഹയരോക്ച് സി ഈബഥൽ സ്റാർച്ച്, 
യപാളിക�ലറീൻ, മാനിയറ്ാൾ, യനാർമൽ സബലൻ 
തുടങ്ങി പലതും ഇതിനു പകരം രക്ക്കുഴലിയലയ്ക്ച് 
നൽകകപ്ടാറണ്്ച്.
സിയമാകനറ്ി ആർ.�ിയം കൂടെരും യെർന്ന്ച് നട
ത്ിേ പഠനം യകാക്്ച് ബറേ്ച്ൻ റിവയൂ ബലബ്ര
റിപ്രസിദ്ധറീകരിചിട്ടുണ്്ച്. ഈ വിഷേകത്പ്റ്ി 
പലർ നടത്ിേ പഠനങ്ങകളലാം കൂടെിയചർത്്ച് 
വിശകലനം കെയ്യുകോേിരുന്നു ഇവർ കെയ്ത്ച്. 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD004039.pub2/full
പഠനം കാണിക്കുന്നത്ച് യമല്പറഞ് ഒരു പ്രതിവിധി 
കകാണ്ടും യരാഗിക്്ച് കാരഥ്യമാേ പ്രയോ�നം കിട്ടു
ന്നില എന്നതാണ്ച്. ചുരുക്ിപ്റഞ്ാൽ, വേറികല 
നറീര്ച് കുത്ികേടുത്്ച് കളയയ്ാൾ പകരമാേി വില
യേറിേ ആൽബുമിൻ മുതൽ വിലകുറഞ് സബലൻ 
വകര എന്തു കകാടുത്ാലം അതുകകാണ്്ച് യരാഗിക്്ച് 
കാരഥ്യമാേ പ്രയോ�നം കിട്ടുന്നില. കുത്ികേടു
ക്കുന്ന അബസറ്ിസ്ച് തിരിചടയ്ക്കുയ്ാഴും ഇതു തകന്ന
ോണ്ച് ഫലം.
ഈ പഠനത്ികറെ കവളിചത്ിൽ നമുകക്ന്ാണ്ച് 
മനസ്സിലാക്ാനുള്ത്ച്?
നറീരു കുത്ികേടുത്്ച് കളയയ്ാൾ യരാഗിക്്ച് രക്
സമേർദേത്ിൽ കുറകവാന്നും ഉണ്ാകുന്നികലങ്ിൽ 
പകരം ഞരമ്പുവഴി എകന്ങ്ിലം നൽകിേതുകകാ
ണ്്ച് പ്രയോ�നം ഉണ്ാകുന്നില. നറീരു കുത്ികേടു
ത്തു കളയക, വറീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാകുന്ന ദിവസം 
വറീണ്ടും കുത്ികേടുത്്ച് കളയക എന്നതു മാത്മാണ്ച് 
സാധാരണ ഗതിേിൽ കരണറീേം.
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കേിത

മോയ ബോലകൃഷ്ണൻ

കാത്ിരിപ്പൂ, ഞാൻ മിഴിവാതിൽ
തുറകന്നാരു പദനിസത്വനത്ിനാേ്ച്,

കാത്ിരിപ്പൂ, ഞാൻ
വാടിേ മിഴിപ്പൂക്കള
തഴുകിയണർത്ാകനത്റീടും
അരുമതൻ ആൾരൂപങ്ങകള.

ഞരക്വം മൂളലം,
കഞളിപിരി കകാള്ിക്കുകമൻ രാപ്കലകൾ
ഉറക്ം കകയടൊരു കൺതടങ്ങൾ
നിനവകളിൽ ഒരിറ്റു സമാശത്വാസത്ിനാേി പരതുന്നു.

യവദന! കരൾ നുറക്കും യവദനേിൽ
�റീവിതയത്ാണി
നടുക്ടലിലലഞ്്ച് താഴുയ്ാൾ,
അലിവാർന്നു, യസാദരറീ നറീളന്നൂ, നിൻ
കനിവൂറം കരങ്ങൾ.

കൂരിരുടെത്തു മിന്നാമിനുങ്ങിൻ കവളിചം
യതടുയവാർക്കു മുന്നിൽ കവൺ
തിങ്ളാകേത്റീടും പ്രിേകര, നിങ്ങൾ
കരുണതൻ മൂർത്രൂപം.

യപലവമായോരൗഷധക്കൂട്ടുകൾ
വാക്ായം യനാക്ായം,
മുറിവിലിറ്ിറ്റു പകരുയ്ാൾ,
എൻ ഹൃദേത്ിലൂറന്നാശാകിരണങ്ങൾ.

കകട്ടുയപാം �റീവനാളം ഊതിയൂതി
കത്ളിക്കുയ്ാൾ
പട്ടുയപാം യമാഹങ്ങകളാകക്യം
െിറകുമുളച്ചുേകര പാറിപ്റക്കുന്നു.

�റീവിതസാോഹ്നത്ിൽ വഥ്യാധികൾ
പിടിമുറക്കുയ്ാൾ, എന്തു കെയയ്ണ്ടൂ, ഞാൻ...
ആലംബമറ്റു, ആശത്വാസമിലാകതയഴറി-
പ്കയ്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളം

അയന്നരം, ആ ദശാസന്ധിേിൽ
കാരുണഥ്യയമാകട വകന്നത്റീടുന്നൂ
ആയരാഗഥ്യയസവകരാം പ്രിേ യസാദരർ,
ആധി-വഥ്യാധികളകറ്റീടുവാൻ,
മരുന്നും മാർഗ്വം കതളികചത്റീടുന്നു.

സ്ച് യനഹം ൊലിച കണ്റീർക്ണങ്ങകളാപ്ാൻ
കാതുകൾ കമകലത്തുറന്ന്ച്, സാകൂതം യകടെറീടുവാൻ
പങ്ികടെടുക്കുന്നു, കദനങ്ങളം മമ ഹൃദേങ്ങളം
നന്ി കൊല്വാൻ, യസാദയര, വാക്കുകൾ യപാരാ,
ഹൃദേം നിറഞ്ഞുതൂവന്നു, ബാഷ്ം;
കൺകളിൽ തിളങ്ങിടും
സയന്ാഷത്ിന്നശ്രുകണങ്ങളം.

ദുതഃഖിക്കു ശാന്ിയേകുന്നതിൽപ്രം,
മകറ്ന്തുണ്ടൂ, കാണൂ ധനഥ്യമാേ്ച് പാരിൽ?
�റീവനു ശക്ിോേി, നാടിനു സുകൃതിോേ്ച്
വാഴും സാന്ത്വനയമാതുവാകനത്തും,
പ്രിേയരയോതുന്നു, നിങ്ങൾക്്ച് നയമാവാകം,
എൻ സത്വസ്തിയ്കാേി, അനന്യകാടി.

(തൃശ്ശൂർ �ിലേിൽ പുതുക്ാട്ച് ആസ്ാനമാേി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന യഹാം ഓഫ്ച് യഹാപ്്ച് എന്ന പാലിയേ
റ്റീവ്ച് കസറെറികല യവാളറെിേറാണ്ച് മാേ ബാലകൃ
ഷ്ണൻ. െലന സംബന്ധമാേ അസുഖകത്ത്തുടർന്ന്ച് 
ദറീർഘകാലമാേി കിടപ്ിലാണ്ച്. പത്തുവർഷമാേി 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ യസവനം ലഭിക്കുന്നുണ്്ച്).

സാന്്നം 
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2005ൽ, തിരുവനന്പുരം കമ�ിക്ൽ യകായള�ിൽ 
നിന്നും എം.ബി.ബി.എസ്ച്. പഠനം പൂർത്റീകരി

ചിറങ്യ്ാഴാണ്ച്, യ�ാ. അജു മാതയുവികറെ ശ്രദ്ധ 
സാന്ത്വന പരിെരണത്ിയലയ്ക്ച് പതിയന്നത്ച്. 
െികിത്ാ വിധികളികലാന്നും ഇടം പിടിക്ാകത, 
പ്രാരംഭദശേിലാേിരുന്നു അന്ന്ച് സാന്ത്വന പരി
െരണം. ബഹുഭൂരിപക്ം കമ�ിക്ൽ കപ്രാഫഷ
ണലകൾക്കും ഇതികനക്കുറിച്ച് അറിവണ്ാേിരു
ന്നില. ഏകതാരു സമൂഹത്ിലം വഥ്യതിരിടെ്ച് െിന്ി
ക്കുന്ന െിലരുണ്ാകും. അങ്ങകന, സമാനതാല്പരഥ്യ
മുള് െില സഹപാഠികൾകക്ാപ്ം, സാന്ത്വന പരിെ
രണകത്ക്കുറിച്ച്, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാേി 
യ�ാ.അജു മാതയു യകാഴിയക്ാട്ച് ഇൻസ്റിറ്യൂടെ്ച് ഓഫ്ച് 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കമ�ിസിൻ സംഘടിപ്ിച ഒരു പരി
ശറീലന പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുത്തു.
''എകറെ കമ�ിക്ൽ വിദഥ്യാഭഥ്യാസ കാലേളവിൽ, 
'�റീവിതാന്ഥ്യ ശുശ്രൂഷ' എന്ാകണന്നും എങ്ങകന
ോകണന്നും ആദഥ്യമാേി അറിോൻ കഴിഞ്ത്ച് പ്ര
സ്തുത പരിശറീലനത്ിലൂകടോണ്ച്. അേൽക്ണ്ി
കളാേി വർത്ിക്കുന്ന കുയറ സന്നദ്ധ പ്രവർത്ക
രുകട സമർപ്ണത്ിലൂകടയം, കൂടൊയ്മേിലൂകടയം 
വടക്ൻ യകരളത്ിൽ സാന്ത്വന പരിെരണ രംഗ
ത്തുണ്ാേ നിശേബ്ദ വി്വം, എകറെ മനം കവരുകത
കന്ന കെയ്തു. സാന്ത്വന പരിെരണത്ികറെ ഗുണഫല
ങ്ങൾ, സമൂഹത്ികറെ എലാ തലങ്ങളിലം എത്ിക്ാ
നുള് നൂതന ശ്രമങ്ങൾ അന്ർയദേശറീേതലത്ിൽ 

ഏകറ ശ്രദ്ധിക്കപ്കടെ
ങ്ിലം, എകറെ സഹപ്ര
വർത്കരിൽ വളകര 
കുറച്ചു യപർക്കു മാത്യമ, 
ഇത്ച് സംബന്ധിച്ച് യവ
ണ്ത് അറിവണ്ാേിരു
ന്നുള്ളൂ. എകറെ അടുത് 
ഒരു സുഹൃത്തുമാേി സഹ
കരിച്ചു കകാണ്്ച്, യകരള
ത്ിൽ ഈ യമഖലേിൽ 
നടക്കുന്ന മികച പ്രവർ
ത്നങ്ങകളക്കുറിച്ചും, ചു
രുങ്ങിേ സമേത്ിനുള്ിൽ ബകവരിച യനടെങ്ങകള
ക്കുറിച്ചും, ആഴത്ിൽ പഠിക്ാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങകന
ോണ്ച് യകരളത്ികല �റീവകാരുണഥ്യ രംഗത്്ച് ഒന്നു
മിലായ്മേിൽ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്ടെ സാന്ത്വന പരി
െരണകമന്ന സാമൂഹഥ്യ മുയന്നറ്കത്ക്കുറിച്ച് അടുത്
റിോൻ കഴിഞ്ത്ച്. നിഷ്ച് കാമമാേ അവരുകട പ്ര
വർത്നങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്്ച് പുതിേ ദിശായബാധവം 
ആയവശവം പകർന്നു നല്ി.”
ബവദഥ്യശാസ്തത്ിൽ ഉപരിപഠനത്ിനാേി, അയമരി
ക്േിയലയ്ക്ച് യപായകണ്ി വന്നതിനാൽ, യ�ാ.അജു 
മാതയുവിന്ച് ഈ യമഖലേിൽ തുടർന്ന്ച് പ്രവർത്ി
ക്ാൻ കഴിഞ്ില. അർബുദ െികിത്േിൽ ഉപ
രിപഠനവം, വിദഗ്ദ്ധ പരിശറീലനവം ആർ�ിചതിനു 
യശഷം, അയമരിക്േിൽ, അറിേകപ്ടുന്ന കമ�ി

സാന്്ന 
പരിചരണത്ിയലയ്കുള് 
രടോം വരവ്

സഹയൊപതികർ

സോന്ത്വനരം�ത്തട് പോലിയം ഇന്്യയുമോയി സഹെരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒഡട്കറ സഹയോത്രി
െരുണ്ട്, പോഡഥയവമോയി. െെന്നുഡപോയ വഴിത്തോരെെികലോക്യും പോദമുദ്രെൾ േോർത്തിയ 
ഇവകരക്കൂെി നിങ്ളകെ േിറകുെൾക്കു തോകഴ ഉൾക്ോള്ളുെ. 
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ക്ൽ പ്രാക്ടറീഷണറാേി ഏകറക്ാലം അയദേഹം യസ
വനമനുഷ്ിച്ചു. താൻ യനടിേ െികിത്ാ ബവദഗ്ദ്ധഥ്യ
ത്ികറെ പ്രയോ�നം തകറെ നാട്ടുകാർക്കു കൂടി ലഭഥ്യമാ
ക്ണകമന്ന ഉൽക്ടമാേ ആഗ്രഹയത്ാകട അയദേഹം 
2015ൽ �ന്നാടെിൽ തിരികചത്ി.
കരളലിേിക്കുന്ന, യവദനേനുഭവിക്കുന്ന അർബുദ യരാ
ഗികൾക്്ച്, ഒരു പരിധി വകര സമാശത്വാസം ലഭിക്കു
ന്നത്ച് യമാർഫിനിലൂകടോണ്ച്. അത്രം യരാഗികള
മാേി യ�ാ.അജു മാതയു ഇടപഴകുന്ന അവസരത്ിൽ, 
യ�ാ.എം.ആർ.രാ�യഗാപാൽ വിളിച്ചു. അയമരിക് 
ആസ്ാനമാേി പ്രവർത്ിക്കുന്ന പാലിേം ഇന്ഥ്യ 
ഇൻയകാർപ്യററ്�ിൽ, അയദേഹത്ികറെ ടറീമികല 
ഒരംഗമാേി യെർന്ന്ച് പ്രവർത്ിക്ാനുള് സ്ച് യനഹ
പൂർണ്മാേ ക്ണമാേിരുന്നു, ആ വിളിക്കു പിന്നിൽ.
''രാ�യഗാപാൽ സാറികറെ ക്ണം സത്വറീകരിക്കുന്ന
തികനക്കുറിച്ച് എനിക്്ച് രണ്ാമകതാന്ന്ച് ആയലാെി
യക്ണ് ആവശഥ്യയമയണ്ാേിരുന്നില. കാരണം, യരാ
ഗാതുരരാേ എകറെ സയഹാദരങ്ങകള കഴിയംവിധം 
സഹാേിക്ാനും, തറീരായവദനേനുഭവിക്കുന്നവർക്്ച് 
പരമാവധി ആശത്വാസം നൽകാനും പാലിേം ഇന്ഥ്യ
യമായള് സഹവർത്ിതത്വം ഏകറ പ്രയോ�നപ്രദമാ
കുകമന്ന്ച് എനിക്്ച് ഉറപ്പുണ്ാേിരുന്നു. അത്രകമാരു 
അവസരത്ിനാേി കാത്ിരിക്കുയ്ാഴാേിരുന്നു 
അയദേഹത്ികറെ ക്ണം.'’
പാലിേം ഇന്ഥ്യ �റീവകാരുണഥ്യ രംഗത്്ച് നടത്തുന്ന 
അനനഥ്യമാേ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആയഗാളതലത്ി
കലത്ിക്ാനുള് അശ്രാന് പരിശ്രമത്ിലാണ്ച് 
യ�ാ.അജു മാതയുവം ടറീമംഗങ്ങളം. അർഹരാേവർ
ക്്ച് ഗുണയമന്യള് സാന്ത്വന പരിെരണം നല്ാൻ 

പ്രാപ്തിയള് സന്നദ്ധ പ്രവർത്കരുകട ശംഖല സൃ
ഷ്ടിക്കുക, പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട വക്ാക്ളം പ്രതി
നിധികളമാേ അവരിലൂകട, നമ്മുകട പ്രഖഥ്യാപിത 
ലക്ഥ്യങ്ങളം യവറിടെ ദൗതഥ്യങ്ങളം സമൂഹത്ികലത്ി
ക്കുക, തുടങ്ങിേ കാരഥ്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്ച്, 
അയദേഹം. ആയരാഗഥ്യ സംബന്ധമാേ എലാ ആകു
ലതകളിൽ നിന്നും നമ്മുകട സയഹാദരങ്ങകള പരി
രക്ിക്കുകകേന്ന ലക്ഥ്യം ബകവരിക്കുന്നതിന്ച്, 
ഇനിയം ഏകറദൂരം മുയന്നാടെ്ച് യപായകണ്തുകണ്
ന്നാണ്ച് യ�ാ.അജു മാതയുവികറെ സുെിന്ിതമാേ 
അഭിപ്രാേം. ഒരു ആരേിക്ൻ പഴകമാഴി ഓർമേകപ്
ടുത്ികക്ാണ്ാണ്ച്, ഇതു സംബന്ധിച്ചുള് കാഴ്ചപ്ാട്ച് 
യ�ാ. അജു മാതയു വഥ്യക്മാക്ിേത്ച്.
'നിങ്ങൾക്്ച് യവഗത്ിൽ യപാകണകമന്ന്ച് ആഗ്രഹ
മുകണ്ങ്ിൽ ഒറ്യ്ക്ച് യപാകുക; അതല നിങ്ങൾക്്ച് 
ഏകറ ദൂരം യപായകണ്തുകണ്ങ്ിൽ ഒകത്ാരുമിച്ച് 
യപാകുക.'
പാലിേം ഇന്ഥ്യയകട പ്രഖഥ്യാപിത ലക്ഥ്യം ബകവരി
ക്കുന്നതിന്ച്, നാം അവലംബിയക്ണ്ടുന്ന സമറീപനം 
വഥ്യക്മാക്കുന്നതാണ്ച്, ഈ പഴകമാഴി.
ഇന്ന്ച് എറണാകുളം കമ�ിക്ൽ കസറെർ, യകാല
യ്രി എം.ഒ.എസ്ച്.സി കമ�ിക്ൽ യകായള�്ച് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ, കൺസൽടെറെ്ച് കമ�ിക്ൽ 
ഓയങ്ാള�ിസ്റാണ്ച് യ�ാ.അജു മാതയു. കൂടാകത, 
കകാചിേികല യകരളാ കാൻസർ കകേറികറെ �േ
റക്ടറമാണ്ച്.
(തയ്ാറാക്ിേത്ച്: �ി. ബാലെന്ദ്രൻ, യവാളറെിേർ, 
പാലിേം ഇന്ഥ്യ).

2021 കല അന്ാരാഷ്ട്ര യകാൺഫറൻസ്ച് ഓൺ
ബലനാേി സംഘടിപ്ിക്കുന്നതാേി ഇന്ഥ്യൻ 
അയസാസിയേഷൻ ഓഫ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
അറിേിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വകരോണ്ച് 
28-ാം അന്ാരാഷ്ട്ര യകാൺഫറൻസ്ച്. പാറ്്ച് ന
േികല ഓൾ ഇന്ഥ്യ ഇൻസ്റിറ്യൂടെ്ച് ഓഫ്ച് കമ
�ിക്ൽ സേൻസസാണ്ച് സംഘാടകർ. പ്രറീ 
യകാൺഫറൻസ്ച് വർക്്ച് യഷാപ്്ച് മാർച്ച് 18നാണ്ച്.  
ര�ിസ്റർ കെയ്ാനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കുമാേി, 

ഐ.എ.പി.സിേുകെ 
അന്ാരാഷശെ 
യൊൺഫറൻസ് 

കവബ്ച്ബസറ്്ച് സന്ർശിക്കുക: https://www.
palliativecare.in/
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കണ്ിനിത്ിരി കാഴ്ചക്കുറ
വണ്്ച്. കെവിയം അല്പം പു
റയകാടൊണ്ച്. ഇകതാകക് 
ഈ പ്രാേത്ിൽ പറ
ഞ്ിട്ടുള്തയല, പയക് 
മനസ്സിനും െിന്കൾക്കും 
ഇന്നും കെറപ്ം.
മക്കളാകക്?
അവർകക്ാകക് എന്തു 
തിരക്ാ യമായള. കൂകട 
നിൽക്ാൻ എലാവരും 
നിർബന്ധിച്ചു. പയക് 
അതവർക്്ച് ബുദ്ധിമുടൊകും. യ�ാലിത്ിരക്ിനിടേിൽ 
എകറെ കാരഥ്യവം യനാക്ണം. അതുകകാണ്്ച് ഞാനി
വികടത്കന്ന നിന്നു. ഒരു കുടെിയണ്്ച് സഹാേത്ിന്ച്. 
പികന്ന ഇടേ്ച് കക്ാകക് അവരും വരും. മതി, അതു
തകന്ന ധാരാളം.
ഒരു സുഹൃത്ികറെ വറീടെിൽ കെന്നയപ്ാൾ കണ്താണ്ച് 
മകറ്ാരമേകേ. കപാടിപിടിച്ച് മങ്ങി ക്ാവ പിടികചാരു 
വിളക്്ച് എന്ന്ച് മനസ്സിൽ കപകടെന്ന്ച് യതാന്നി.
കടെിലികറെ ഓരംപറ്ി ഞാനിരുന്നു. ചുക്ിച്ചുളിഞ് 
ബകകളിൽ കമകലകോന്നു കതാട്ടു. 
“ആരാ...?”
ഞാൻ യപരു പറഞ്ഞു.
“എയപ്ാഴാ വന്നത്ച്..?”
“ഇയപ്ാൾ വന്നയതയള്ളൂ.”
“അമേയ്ക്ച് സുഖമായണാ?”
“കണ്ിൽ കുത്തുന്ന ഇരുടൊണിയപ്ാൾ. ആ ഇരുടെികന 
തടെിമാറ്ി കുറച്ചു പ്രകാശം വരുന്നത്ച് അവകള കാണു
യ്ാഴാണ്ച്.”
കകാച്ചുമകകള ചൂണ്ിോണത്ച് പറഞ്ത്ച്. അവികട 
നിന്ന്ച് കിണുങ്ങിചിരിക്കുന്ന കുഞ്ികറെ ശബ്ദം യകടെ 
ഭാഗയത്യ്ക്ച് യനാക്ി അതു പറയയ്ാൾ തടോൻ പാ
ടുകപടെിട്ടും യൊരുന്ന കണ്ണുകളിൽ കതളിഞ് പ്രകാശം 
ശുഭാപ്തി വിശത്വാസത്ിയറെതാേിരുന്നു.

വാർദ്ധെ്ത്ിലൂകെ 
ഒരു സഞ്ചാരം
എസട്. ലെിത

വാർദ്ധകഥ്യം ഒരു യരാഗമല. മനുഷഥ്യശരറീരം ദ്
വഥ്യനിർമേിതമാണ്ച്. ദ്വഥ്യനിർമേിതമാേ 

ഏകതാരു സൃഷ്ടിേിലം അതികറെ നാശവം അടങ്ങി
േിട്ടുണ്്ച്. അത്ച് കപാതു തതത്വം. അവസാനകാലകത് 
സയന്ാഷയത്ാകട ആസത്വദിക്കുന്നവരും പിറപിറ
ത്തും മറ്റുള്വയരയം ഈശത്വരയനയം ശപിച്ചു �റീവി
ക്കുന്നവരും എകന്ാകക് സഹിയക്ണ്ി വന്നാലം 
മരണകത് ഭേക്കുന്നവരും തകറെ പരിമിതികൾക്
നുസരിച്ച് പ്രവൃത്ികേ ചുരുക്ി �റീവിതത്ികറെ 
പ്രായോഗിക വശം മനസ്സിലാക്ി �റീവിക്കുന്നവരുമു
ണ്്ച്. എൺപത്ച് വേസ്സ്ച് പിന്നിടെ നാലഞ്ചുയപകര കാ
ണാനിടോേയപ്ാൾ യൊദിച കുയറ യൊദഥ്യങ്ങളം 
അവരിൽ നിന്നു ലഭിച വഥ്യതഥ്യസ്തങ്ങളാേ ഉത്രങ്ങ
ളമാണ്ച് ഇകതഴുതാൻ യപ്രരണോേത്ച്.
ഒരു വിവാഹത്ിൽ വചാണ്ച് രണ്്ച് അമേമാകര 
കണ്ത്ച്. പ്രാേത്ികന കടത്ികവടെിേ പ്രസരിപ്പും 
ഉയന്ഷവമാണ്ച് ഒരാളിൽ കണ്ത്ച്. മയറ്ോളിൽ യനകര 
തിരിച്ചും. മടുപ്പും അസഹഥ്യതയം പരിഭവങ്ങളം.
“എങ്ങകനയണ്മോ സുഖമായണാ?”
“എങ്ങകനയണ്ാകാൻ?”
“പികന്ന സുഖത്ികറെ കാരഥ്യം ഒട്ടും പറേണ്. ഓർ
മേവച കാലം മുതലള് കാരഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും 
ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചുകമാകക് �റീവിക്കുന്നു. ഓയരാരുത്
രുകട ഔദാരഥ്യത്ിൽ എന്നു യവണകമങ്ിൽ പറോം.”
ഒരുപാട്ച് പറോനുണ്്ച് എന്ന മടെിൽ ബകപിടിചിരുത്തു
യ്ാൾ മകറ്ാരാൾ വിളിചതിനാൽ അവിടം വിയടണ്ി
വന്നു. ഇടയ്കിടയ്ക്ച് എകറെ പിന്നാകല നിരാശയോകട 
അലഞ് ആ കണ്ണുകകള ഞാൻ കാണാതിരുന്നില. 
കുറച്ച് തിരകക്ാഴിഞ്്ച് ഓടികേത്ിേയപ്ായഴയ്ക്കും ആ 
അമേയ്ക്ച് മകറ്ാരു യശ്രാതാവികന കിടെിേിരുന്നു. അവി
കടത്കന്ന മകറ്ാരമേകേക്കൂടി കിടെി.
എങ്ങകനയണ്്ച്? ചുമോതല, നിറഞ് മനയസ്സാകട
ോണ്ച് യൊദഥ്യമിടെത്ച്.

�ൊലിയം കണ്ൊെി



സാന്്ന പരിചരണ 
യബാധവതക്രണവും 

പട്ം പറത്ലും 
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