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പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിൽ

കേ

ന്ദ്ര ആര�ോഗ്യനയത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് നടപ്പില് വരുത്താനുള്ള നടപ
ടികള് മുന്പോട്ടു പ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യ
ത്തില് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠന പദ്ധതികൾക്ക്
വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊള്ളു
കയും, കുറേയധികം പേർ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്
പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭാരതത്തിലെ ര�ോഗ
സംബന്ധമായ ദുരിതത്തിന് കുറവ് വരൂ.
ഭാരതത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളർച്ചയുടെ
ആദ്യ കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം (1985-2010) നാം
പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ ചെലവാക്കി എന്നു പറയുന്നതാ
യിരിക്കും ഉത്തമം. ഇതിനിടെ പലതും പരീക്ഷിച്ചു.
അടുത്ത പത്തു വർഷക്കാലം (2010 - 2020) കുറേയ
ധികം വളർച്ച പഠനപദ്ധതികളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായി.
ഇനി മുമ്പോട്ടെന്ത്?
ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിനെ (ഐ.എ.പി.സി) ഇപ്പോൾ നയിക്കു
ന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ.സുഷ്മ ഭട്നാഗറും (ന്യൂഡൽഹി
ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ
സിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രൊഫസർ), സെക്രട്ട
റിയായി പ്രധാന കാര്യദർശിയെന്ന നിലയിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത് ബ�ോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫ�ോഴ്സിലെ
ഓഫീസറും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തക
യുമായ ഡ�ോ.സവിതാ ബുട്ടോളയുമാണ്. ഇവരുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു നീക്കം
വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠന
പരിപാടികൾക്ക് ഒരു പ�ൊതുസ്വഭാവമുണ്ടാക്കുകയും
ഒന്നിച്ചു മുമ്പോട്ടു പ�ോകുകയും ചെയ്യാമെന്നതാണ്
ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. ഇതനുസരിച്ച് 2021 ജനുവരി
മാസത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയുണ്ടായി.
അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നട
ക്കുന്ന പഠനപരിപാടികൾ താഴെ പറയുന്ന രീതി
യിലാണ്.
1. എം.ഡി. പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ (ഡ�ോക്ടർ
മാർക്കുള്ള മൂന്നു വർഷത്തെ ക�ോഴ്സ്). ഇപ്പോഴു
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ള്ളത് ഡൽഹി, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നി
വിടങ്ങളിൽ. ഒരു വർഷം ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഡ�ോ
ക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കാനേ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുള്ളൂ.
2. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തോ വിദേശത്തോ ഉള്ള ഒന്നു മുതൽ
രണ്ടു വർഷം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ക�ോഴ്സുകൾ.
ഇവയിൽ ഡിപ്ലോമ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, ഫെല്ലോ
ഷിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
3. ആറാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോ
ഴ്സുകൾ.
4. പത്തു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സുകൾ.
മേൽപ്പറഞ്ഞ ക�ോഴ്സുകളെല്ലാം പഠിതാവ് പഠന
കേന്ദ്രത്തിൽ പ�ോയി പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനമുൾ
പ്പെടെ ചെയ്യുന്നതാണ്.
5. വിദൂര പഠന പ്രോഗ്രാമായ ഐ.എ.പി.സി.
ഫെല�ോഷിപ്പുകള് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫെല�ോ
ഷിപ്പുകൾ. ഇവയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാ
യ�ോഗിക പരിശീലനം കൂടെ നേടാൻ പഠിതാ
ക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഇത് ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സ്,
മറ്റ് ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്ക്
വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു.
6. എക്കോ (ECHO) ഓൺലൈൻ പഠനപരിപാടി
ഉപയ�ോഗിച്ചു നടത്തുന്ന പലയിനം ക�ോഴ്സുകൾ.
7. മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടികൾ.
ഇവയില�ോര�ോന്നിനും അതിന്റേതായ പ്രസക്തിയു
ണ്ടാവും. നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സം
ഭാഷണമുണ്ടായി എന്നതു തന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരു
ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായത്തിനു വഴിതെളിക്കും
എന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
ഈ വലിയ നടപടിക്ക് മുൻകൈയെടുത്ത ഡ�ോ. സുഷ്മ
ഭട്നാഗറേയും ഡ�ോ.സവിതാ ബുട്ടോളയേയും നമുക്ക്
അഭിനന്ദിക്കാം.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയര്
ക�ോഴ്സുകളെപ്പറ്റി 12-ാം പേജില് വായിക്കുക)
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ന്തമായ ആ മലയ�ോര ഗ്രാമത്തിലെ
പരുക്കൻ റ�ോഡിലൂടെ എന്നും ബുള്ളറ്റ്
മ�ോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഓഫീസിൽ പ�ോയി വന്ന
കാലം. ഇറക്കവും കയറ്റവും വളവും പുളവും ഉള്ള
റ�ോഡിലൂടെ മ�ോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യു
ന്നതിന്റെ റിസ്കും ത്രില്ലും വേറെയാണ്. അന്നൊ
ക്കെ ബുള്ളറ്റ് മ�ോട്ടോർ സൈക്കിൾ അപൂർവ്വമാണ്.
പിന്നെയുള്ളത് യെസ്ഡിയും രാജ്ദൂതുമാണ്. കൃശഗാ
ത്രനും ശരാശരിയിൽ താഴെ ഉയരവുമുള്ള താൻ ബുള്ള
റ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ പലർക്കും പരിഹാസമായിരുന്നു.
‘നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുവ�ോ ചങ്ങായി ഇത് ക�ൊണ്ട്
നടക്കാൻ?’
വാശി തന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നും വിജയിപ്പിച്ചി
ട്ടേ ഉള്ളൂ.
കുറച്ചു നാൾ ക�ൊണ്ട് അവൻ മെരുങ്ങി. പിന്നെ അനു
സരണയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയായി. ടാപ്പറ്റിന്റെ അഡ്ജ
സ്റ്റ്മെന്റിൽ വിദഗ്ധനായ പപ്പേട്ടൻ അതിനു കൃ
ത്യമായ താളവും ശബ്ദവും നിലനിർത്തി തരുമാ
യിരുന്നു.
തന്റെ ആ വഴിയുള്ള പ�ോക്കിൽ കുട്ടികളും ചെറുപ്പ
ക്കാരുമ�ൊക്കെ കൗതുകത്തോടെയും തെല്ലൊരസൂ
യയ�ോടെയും ന�ോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൗതുകമ�ൊക്കെ കുറഞ്ഞു
തുടങ്ങി. താൻ അങ്ങനെയാണ്. ആവേശമ�ൊക്കെ
കുറച്ചു നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ.

അടുത്ത ദിവസം അവൾ വഴിയുടെ
അരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
മുടി നിറുകയിൽ റബ്ബർ ബാന്ഡിട്ടു
കെട്ടി, മെലിഞ്ഞ ദേഹവും അഴകുള്ള
കണ്ണുകളും ഇരുനിറവുമുള്ള ഒരു ചുന്ദ
രിക്കോത. അവൾ ഒരു കൈ വീശി;
മറ്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒരു പൂവ് നീട്ടി.
വണ്ടി നിർത്തി അതു വാങ്ങി.

ആ വ ഴ ി പ�ോ ക ാ ൻ
കുത്തി നിറച്ച ജീപ്പുകൾ
മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടാ
യ ി രു ന്ന ത് . റ ബ്ബ ർ
ത�ോട്ട ങ്ങ ള ും തെ ങ് ങും
കവുങ്ങും വാഴയും പച്ച
ക്കറി കൃഷിയും ഒക്കെ
യുള്ള വെറുമ�ൊരു ഗ്രാമം.
എ ല്ലാ വ രും ത മ്മി ൽ
ത്തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയും
പിണങ്ങിയും ജീവിച്ചു
പ�ോരുന്ന ഒരു പ്രദേശം.
താനും അവരിൽ ഒരാളായപ്പോൾ അവർ തന്നെ
അതിലേറെ സ്നേഹിച്ചു.
മിക്ക വീടുകളിലും ഏതെങ്കിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ
ഉണ്ടാവും. പശു, ആട്, ക�ോഴി ഇങ്ങനെ. ചെത്തി
തേക്കാത്ത കുഞ്ഞു വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര ആസ്ബെ
സ്റ്റോസിന്റേതായിരിക്കും. എല്ലാ വീടുകൾക്കും
ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയാണ്. റ�ോഡ് ഇടത്തോട്ടു
തിരിഞ്ഞ് ഒരു ത�ോടിന്റെ പാലം കടന്നാൽ കുത്ത
നെയുള്ള കയറ്റമാണ്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ അനാ
യാസമായി കയറി മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു
വീടുണ്ട്. ആസ്ബസ്റ്റോസ് മേൽക്കൂരയും പുറത്തു
ബാത്ത് റൂമും ഒക്കെയായി രണ്ടോ മൂന്നോ മുറികളുള്ള
തേക്കാത്ത വീട്. മുറ്റത്തിന്റെ വക്കിലും പറമ്പിലും
നിറയെ പൂച്ചെടികളാണ്. ചെത്തി, ബാൽസം ഇവ
യ�ൊക്കെ പലവിധം. റ�ോസുമുണ്ട്. പിന്നെ തനിക്കു
പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് ചെടികളും. ഏറിയാൽ
പതിനഞ്ചു സെന്റുള്ള ആ പുരയിടത്തിൽ ചാമ്പയും
പ്ലാവും മാവും തെങ്ങും ബിലിമ്പി പുളിയും ക�ൊടംപു
ളിയും ഒക്കെയുണ്ട്. അരികിലായി കുറച്ചു വയസ്സൻ
റബ്ബർ മരങ്ങളും.
ഒരു ദിവസം റ�ോഡരികിലെ ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുനി
ന്ന് ആറേഴു വയസ്സുള്ള ഫ്രോക്കിട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് കൈ
വീശി ടാറ്റാ പറഞ്ഞു. അത�ൊക്കെ പതിവാണ്. കു
ട്ടികളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. പറ്റുമെങ്കിൽ തിരിച്ചും
കൈവീശും.
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അടുത്ത ദിവസം അവൾ വഴിയുടെ അരികിൽ
കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുടി നിറുകയിൽ റബ്ബർ ബാ
ന്ഡിട്ടു കെട്ടി, മെലിഞ്ഞ ദേഹവും അഴകുള്ള കണ്ണു
കളും ഇരുനിറവുമുള്ള ഒരു ചുന്ദരിക്കോത. അവൾ ഒരു
കൈ വീശി; മറ്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒരു പൂവ് നീട്ടി.
വണ്ടി നിർത്തി അതു വാങ്ങി. മിടുക്കി, എന്താ
മ�ോളുടെ പേര്?
അന്ന. ചിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ നുണക്കുഴി
തെളിഞ്ഞു. ഓടി വീട്ടിലേക്കു പ�ോയി.
പിറ്റേന്നും അവൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മറ്റൊരു പൂവുമായി.
അങ്ങനെ ഓര�ോ ദിവസവും അന്ന മ�ോൾ ഓര�ോ
ന്നുമായി കാത്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു നെല്ലിക്ക,
അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പയ്ക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ.
അത�ൊക്കെ ബ�ോണസ് ആണ്. പൂക്കൾ നിർബന്ധ
മാണ്. അന്ന മ�ോളെ കാണാതെ പ�ോകാൻ പറ്റില്ല
എന്ന നിലയായി. അവൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട നാരങ്ങാ മി
ട്ടായിയും കല്ലുമാലയും ക�ൊണ്ടുക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിശ
ക്തമായ മഴ. കാറ്റുമുണ്ട്. മഴക്കോട്ടിട്ടെങ്കിലും വെള്ളം
അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. മഴയത്തു ബുള്ളറ്റിൽ
വേഗത കുറച്ചു യാത്ര ചെയ്തു ന�ോക്കൂ. അത�ൊരു വി
ചിത്രമായ അനുഭൂതിയാണ്.
അന്നമ�ോളെയും എടുത്തു വഴിയരികിൽ കുടചൂടി ഒരു
ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു.
ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി.
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നനഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു മുല്ലപ്പൂക്കൾ.
മണത്തു ന�ോക്കി പൂക്കൾ അകത്തെ പ�ോക്കറ്റിലിട്ടു.
‘സാറിന്നു ഇച്ചിരി വൈകി. ക�ൊച്ചു വരാന്തേല്
തന്നെ ഇരിപ്പാർന്നു. കേറീട്ടു പ�ോകാം സാറേ. നല്ല
മഴയല്ലേ. കാറ്റത്തു റവറിന്റെ കമ്പു വല്ലോം പ�ൊട്ടി
ചാടും.’
വണ്ടി നിർത്തി നനഞ്ഞ പൂച്ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ
വരാന്തയിൽ കയറി. രണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയും
ഒരു കുഞ്ഞു മേശയും. അതിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ
റേഡിയ�ോവും.
ക�ോട്ടഴിച്ചു അയയിലിട്ട് ഇരുന്നു.
വർക്കി ചെറുപ്പമാണ്. മൂവാറ്റുപുഴക്കാരൻ. അപ്പച്ച
ന്റെ ശത്രുവിന്റെ മകളെ പ്രേമിച്ചു കെട്ടിയതിനു പു
റത്തായതാ. റാണി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ചൂടുള്ള ചെണ്ട
മുറിയൻ കപ്പയും കട്ടൻ കാപ്പിയും ക�ൊണ്ട് വന്നു.
കാന്താരി മുളകും ഉള്ളിയും ചതച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച
ഒരു ചമ്മന്തിയും.
തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ അതിനു ചേർന്ന
അവരുടെ പ്രണയ സാഹസങ്ങളും ഇവിടെ വന്നുപെ
ട്ട് ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയായ കഥയും വർക്കി പറഞ്ഞു.
ഊറിച്ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന മട്ടിൽ
റാണിയും നിന്നു.
‘അന്നമ�ോൾ സ്കൂളിൽ പ�ോവുന്നില്ലേ?’
‘ഇല്ല സാറേ, അവക്ക് ഹാർട്ടിന് ഇച്ചിരി കംപ്ലൈ
ന്റാ. ഓപ്പറേഷൻ വേണം. അടുത്ത നവമ്പറിലാ
ഡേറ്റ്.’

റാണിയുടെ മുഖത്തെ ഭയം കാണാമാ
യിരുന്നു. ആദ്യമായി വണ്ടിയിൽ കയ
റുന്ന സുഖമില്ലാത്ത മ�ോളുടെ അമ്മയു
ടെ ആശങ്ക. ഒന്നു രണ്ടു കില�ോമീറ്റർ
ഓടിച്ച് അവളെ വീട്ടിൽ വിട്ടപ്പോൾ
അവൾ രാജകുമാരിയെ പ�ോലെ നട
ന്നുപ�ോയി. താൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ചു
വന്ന ത�ൊപ്പിയും ഇട്ട് വർണ്ണക്കുടയുമാ
യി അവൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഒരു
റ�ോസാപ്പൂവാണ് സമ്മാനം.
അതുവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച രസവും അനുഭൂതികളും
മഴയിൽ ഒലിച്ചു പ�ോയപ�ോലെ.
‘അവക്കെപ്പോഴും പാട്ടു കേക്കണം. പടം വരയ്ക്കണം.’
ഒരു കുഞ്ഞു പെട്ടിയുമായി അവൾ വന്നു. അവൾ
വരച്ച ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി. പൂവുകൾ,
പുഴകൾ, ഒഴുകുന്ന കടലാസു വള്ളങ്ങൾ, പക്ഷികൾ.
അവളെ ചേർത്തു നിർത്തി, തല�ോടി. നിറുകയിൽ
ഒരുമ്മ ക�ൊടുത്തു.
പ�ോക്കറ്റിലെ പേന അവൾക്കു ക�ൊടുത്തു.
അന്നമ�ോൾ പൂക്കളും ചിത്രങ്ങളുമായി എന്നും കാ
ത്തിരുന്നു.
അവൾക്കു ഡ്രോയിങ് കടലാസുകളും ക്രയ�ോൺസും
പിന്നെ കളർ പെട്ടിയും വാങ്ങി ക�ൊടുത്തു. നി
ന്നുപ�ോയ ട്രാന്സിസ്റ്ററിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കു
ട്ടിയുടെ പടം അന്നയുടേത് തന്നെയാവണം. മുഖം
തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുട്ടി മനസ്സിൽ നീറ്റലായി.
ഞാൻ ച�ോദിച്ചു. ‘റേഡിയ�ോ പാടുന്നില്ലേ?’
‘ഇല്ല സാർ, അത് കേടാ. ടൗണീ പ�ോണം നന്നാ
ക്കാൻ.’
പിറ്റേന്ന് ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ റേഡിയ�ോ
വാങ്ങി. ചെന്നപ്പോൾ അന്ന മ�ോൾ വാശിയിലാണ്.
റേഡിയ�ോ നന്നാക്കാതെ ആഹാരം കഴിക്കില്ല
എന്ന്. പുതിയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിൽ അവൾ മുത്ത
മിട്ടു.
‘എന്തിനാ സാറേ ഇങ്ങനെ കാശ് കളയുന്നേ?’ വർ
ക്കിയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നു.
ഒരു നാൾ അന്നക്കുട്ടി ഒരു ചിത്രം നീട്ടി.
അവൾ മ�ോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ അയാള�ോട�ൊപ്പം മു
ന്നിലിരുന്നു കൈ പ�ൊക്കി ഓടുന്ന ചിത്രം. അവളെ
വാരിയെടുത്തു മുന്നിലിരുത്തി.
റാണിയുടെ മുഖത്തെ ഭയം കാണാമായിരുന്നു. ആദ്യ
മായി വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന സുഖമില്ലാത്ത മ�ോളുടെ
അമ്മയുടെ ആശങ്ക.
ഒന്നു രണ്ടു കില�ോമീറ്റർ ഓടിച്ച് അവളെ വീട്ടിൽ
വിട്ടപ്പോൾ അവൾ രാജകുമാരിയെ പ�ോലെ നടന്നു
പ�ോയി.
താൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ചുവന്ന ത�ൊപ്പിയും ഇട്ട് വർ

ണ്ണക്കുടയുമായി അവൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഒരു
റ�ോസാപ്പൂവാണ് സമ്മാനം. അവൾ നട്ട ചെടിയിൽ
വിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പൂവ്.
നിനച്ചിരിക്കാതെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ. യാത്ര പറഞ്ഞു
പ�ോരുമ്പോൾ അന്നമ�ോളുടെ വീട്ടിലും കയറി.
അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ചെറിയ പനിയുണ്ട്.
വിളിക്കണ്ട. അവൾക്കൊരു പാക്കറ്റ് മിഠായി ഏൽ
പ്പിച്ചു പ�ോന്നു.
പുതിയ ജ�ോലി സ്ഥലത്തെ തിരക്കിൽ ആറു മാസം
കഴിഞ്ഞതറിഞ്ഞില്ല. നാട്ടിലേക്കു വന്ന ദിവസം
പഴയ ജ�ോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പ�ോകാൻ പരിപാടി
യിട്ടു. അന്നമ�ോൾക്കു വരയ്ക്കാൻ കടലാസുകളും കളറും
വാങ്ങി. നാരങ്ങാ മിട്ടായിയും നിറയെ പൂമ്പാറ്റകളുള്ള
വർണ്ണക്കുടയും.
ഒരു സർപ്രൈസായി വീട്ടിനു മുന്നിൽ ബൈക്ക്
നിർത്തി.
ആരേയും കാണുന്നില്ല. ചിക്കിച്ചികഞ്ഞു നടക്കുന്ന
ക�ോഴികളുണ്ട്. പറമ്പിൽ എന്തോ ചെയ്തു ക�ൊണ്ടി
രുന്ന വർക്കി ഓടിവന്നു. കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
കൈ കഴുകി വന്നു.
‘എങ്ങനെയുണ്ട് സർ, പുതിയ സ്ഥലം. സുഖാണ�ോ?’
‘തിരക്കാണ്, വർക്കീ... മ�ോൾ എവിടെ?’
‘അവള് പ�ോയി സാറേ...’ വർക്കി തിരിഞ്ഞു
നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
‘ഒരു ദിവസം മൂക്കീന്ന് ഇച്ചിരി ച�ോര പ�ോയി. ജീപ്പ്
വിളിച്ചു ആശുപത്രീലെത്തും മുൻപ് തീർന്നു.’
‘എപ്പോ?’
‘രണ്ടു മാസായി.’
വർക്കി കരയുകയാണ്. നിലത്തു കുത്തിയിരുന്ന്.
പിന്നെ കിടന്ന്.
ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്ന റാണിയുടെ ശബ്ദം അകത്തു
നിന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
തൂണ് മുറുക്കെപ്പിടിച്ചു നിന്നു. ഇരുട്ട് കയറിയ
കണ്ണുകൾ അടച്ചു തറയിൽ ഇരുന്നു.
‘വർക്കീ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു.’ അയാളുടെ രണ്ടു
കൈകളും നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.
‘സാർ ഇനിയും വരണം.’
‘വരാം.’
ആകാശം ഇരുണ്ടു. തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി.
ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി മടങ്ങി. കലക്ക വെള്ളം ഒഴു
കുന്ന ത�ോടിന്റെ കരയിൽ നിർത്തി. അന്നമ�ോൾക്കു
വാങ്ങിയതെല്ലാം അതിലേക്കെറിഞ്ഞു. കുത്തിയ�ൊ
ലിച്ചു കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് പ�ോവുന്നത് ന�ോക്കി. ഇടി
യുണ്ട്. മഴ കനത്തു.
ക�ോട്ടിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഹൃദയതാളം മാത്രം കേട്ടു
ക�ൊണ്ട് ഓടിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
മഴ നല്ലതാണ്. തണുക്കാനും ആരും കാണാതെ
കരയാനും.
(മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് റിട്ടയേർഡ് ജ�ോയിന്റ് ഡയ
റക്ടറാണ് കഥാകൃത്ത്)

.
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ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ

കാൻസർ നിയന്തണ
രംഗത്ത് ഒരു പുത്തൻ
കാൽവെപ്പ്
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ക

ണ്ണൂർ ജില്ലാ കാൻസർ കൺട്രോൾ കൺസ�ോർ
ഷ്യം (കെ.സി.സി.സി) ല�ോക കാൻസർ
ദിനമായ ഫെബ്രുവരി നാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
''കാൻസർ നിയന്ത്രണം പ�ൊതുജനപങ്കാളിത്ത
ത്തോടെ'' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി, ആര�ോഗ്യ,
സാമൂഹ്യ, സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തി
ച്ചുവരുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടാ
യ്മയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കാൻസർ കൺട്രോൾ കൺ
സ�ോർഷ്യം (കെ.സി.സി.സി). കാൻസർ ചികിത്സാ
രംഗത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആതുരാലയമായി മാ
റിക്കഴിഞ്ഞ തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററി
ന്റെ കാൻസർ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹാ
യിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്, കേരള സർക്കാരിന്റെ നിർ
ദ്ദേശപ്രകാരം കെ.സി.സി.സി രൂപം ക�ൊണ്ടത്. കേ
രളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മയാണിത്.
അർബുദം ആഗ�ോളതലത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ആര�ോ
ഗ്യപ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാൻസർ മൂലം
മരണമടയുന്നവരടെ എണ്ണം, മ�ൊത്തം മരണസം
ഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവി
കസിത, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മരണസം
ഖ്യയുടെ 70% വരുമെന്നും കാണിക്കുന്നു. 2018ൽ
17 മില്യൺ പുതിയ കാൻസർ ര�ോഗികളെ കണ്ടെ
ത്തുകയും ആയതിൽ 9.6 മില്യൺ ആളുകൾ മരണ
മടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതേ നില തുടരുകയാ
ണെങ്കിൽ 2040 ആവുമ്പോൾ പ്രതിവർഷം 27.5
മില്യൺ പുതിയ കാൻസർ ര�ോഗികൾ ല�ോകത്തു
ണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 2020ന്റെ അവസാനഘട്ട
ത്തിൽ, കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യൻ
കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐ.സി.
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എം.ആർ) കണക്കനുസരിച്ച് 20% വർദ്ധന കാണി
ക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ മ�ൊത്തം മരണമടയുന്ന കാൻസർ ര�ോ
ഗികളിൽ പകുതിപേരും, പുരുഷന്മാരിൽ വായിലെ
കാൻസർ, ശ്വാസക�ോശാർബുദം, സ്ത്രീകളിൽ സ്ത
നാർബുദം, ഗർഭാശയഗള കാൻസർ എന്നിവ മൂല
മാണെന്നും കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് കാൻസറുകൾ, വയറിലുള്ളത്,
കരൾ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, രക്താർബുദം തുടങ്ങിയവയാണെ
ന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ജനിതക കാരണങ്ങൾ,
ഹ�ോർമ�ോൺ വ്യതിയാനങ്ങള്, ജീവിതശൈലിയി
ലുള്ള അനാര�ോഗ്യപ്രവണതകൾ, പാരിസ്ഥിതിക
കാരണങ്ങൾ, ര�ോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള കാലതാമസം
എന്നിവ അർബുദവ്യാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളായി
കാണാവുന്നതാണ്.
ബ�ോധവൽക്കരണത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മറ്റൊരു
പ്രധാന കാരണമായി പറയാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ
കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണ
മായും മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കാൻസറുകളാണ്, മേൽപ
റഞ്ഞവയിൽ അധികവും; പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ
കാണുന്ന സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയഗള കാൻസർ, പു
രുഷന്മാരിലെ വായിലെ അർബുദം എന്നിവ. ഇത്ത
രമ�ൊരവസ്ഥയിലാണ്, പ�ൊതുജനപങ്കാളിത്ത
ത്തോടെ, കാൻസർ നിയന്ത്രണം എന്ന ആശയം ഉൾ
ക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാൻസർ
സെന്ററുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാന്ത്വനപരിചരണ,
ആര�ോഗ്യ, സാമൂഹ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയ
മുള്ള സംഘടകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ
തീരുമാനിച്ചത്. സംഘടന തികച്ചും സ്വതന്ത്രസ്വഭാവ
മുള്ളതാണ്. പക്ഷെ സാങ്കേതിക, ആര�ോഗ്യ പരിശീ
ലനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കെ.സി.സി.സിക്ക് നൽകു
ന്നത് മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ ആണ്.

സ�ൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട
കെ.സി.സി.സിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ചിലത്:
സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തത്തോടെ കാൻസറിനെതിരെ
ബ�ോധവൽക്കരണം നടത്തുക; കാൻസറിനെക്കുറി
ച്ച് സമൂഹത്തിലുള്ള അനാവശ്യ ഭയവും ആകുലത
കളും അകറ്റുക; കാൻസറുകളിൽ പലതും നേരത്തെ
കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയു
ന്നവയാണെന്ന സന്ദേശം സമൂഹമധ്യത്തിൽ എത്തി
ക്കുക; കാൻസറിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവർക്ക് തുടർ
ജീവിതത്തിനായി വഴിതേടി നടപ്പിലാക്കുക; ര�ോഗി
കൾക്കും ര�ോഗമുക്തി നേടിയവർക്കും മാനസിക സാ
മ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി പരിശീല
നങ്ങൾ നൽകുക; സർക്കാർ, ജില്ലാഭരണകൂടത്തെ,
കാൻസർ സെന്ററിനെ ര�ോഗനിയന്ത്രണ ബ�ോധവൽ
ക്കരണ യജ്ഞങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക; ജനസംഖ്യാ
നുപാതികമായി ര�ോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥി
തിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കുക; കുട്ടികളിലെ
കാൻസർ അധികവും ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ
ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഭേദമാക്കാനാവുമെന്നുള്ള ബ�ോ
ധവൽക്കരണം നടത്തുക; ആര�ോഗ്യകരമായ ജീ
വിതശൈലീസ്വീകാര്യതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കു
റിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
എൻ.സി.സി, സ്റ്റുഡന്റ്സ് പ�ോലീസ് കേഡറ്റ്സ്,
സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്, എൻ.എസ്.എസ് തുടങ്ങിയ
വയിലൂടെ ബ�ോധവൽക്കരണം നടത്തുക; രക്തദാനം,
മജ്ജ ദാനം, അവയവദാനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കാൻ ക്യാമ്പുകളും ക്ലാസ്സുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക;
ര�ോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ മലബാർ കാൻസർ സെന്റ
റിന്റെ ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുക;
കാൻസർ മുക്തി നേടിയവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും

പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും
സ്ഥാപിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2019ന്റെ മധ്യത്തിലാണ്, കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാൻസർ
കൺട്രോൾ കൺസ�ോർഷ്യം നിലവിൽ വന്നത്. വ്യ
ക്തമായ വിശദമായ നിയമാവലി സ്വീകരിക്കുകയും
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് 2020 അവസാന
മാണ്. 35 സംഘടനകളാണ് കെ.സി.സി.സി. യിൽ
ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യവും, വിശ്വാസ
യ�ോഗ്യതയുമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് മാത്രമേ കൺ
സ�ോർഷ്യത്തിൽ അംഗത്വം നൽകുകയുള്ളൂ. പാലി
യേറ്റീവ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തനപരിചയമുള്ള സംഘ
ടനകളാണ് കൂടുതലും അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വി
പുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട്.
പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധി
ച്ചും ലഹരിവിരുദ്ധദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചും
വിവിധ സെമിനാറുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി
ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും, വിവിധ മത്സരപ
രിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഡ�ോ
ക്ടർമാർ നയിക്കുന്ന പതിനഞ്ചോളം വെബിനാറുകൾ
ക�ോവിഡ് വ്യാപനസമയത്ത് ഇതിന�ോടകം സംഘ
ടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ ആദിവാസി മേഖ
ലകളിൽ ബ�ോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, പരി
ശ�ോധനാ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ
ചെയർമാനും നാരായണൻ പുതുക്കുടി പ്രസിഡന്റുമായ
21 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് കെ.സി.സി.
സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകു
ന്നത്

.
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അനുഭവം

ചുട്ടുപ�ൊള്ളിക്കുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
സാന്ദ്ര ജ�ോൺസൻ

പ

തിനാലു വർഷമായി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹാ
യത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിവരുന്ന ലി
ജ�ോയുടെയും, ലിജ�ോയ്ക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച
സഹ�ോദരൻ വിപിന്റെയും കഥ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി
യിരിക്കുകയാണല്ലോ. 14 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ
തീവ്രയാതന ല�ോകം അറിയുന്നതിനു മുമ്പേ മനുഷ്യാ
വകാശ പ്രവർത്തകനും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോള
ന്റിയറുമായ ശ്രീജേഷ്, പാലിയം ഇന്ത്യയെ അറിയി
ക്കുകയും അതേത്തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർമാർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയുമുണ്ടായി.
വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നില
നിർത്തുന്ന ലിജ�ോ ഒരു ഹ�ോം വെന്റിലേറ്ററിനായ്
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ അഞ്ചുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട വിവരങ്ങള�ൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ്
ഈ കുടുംബം പാലിയം ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചത്. തു

ടർന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ
മാനസിക, സാമൂഹിക,
സാമ്പത്തിക വിലയിരു
ത്തലിൽ ഈ കുടുംബം
നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും
അറിയാനിടയായി.
കഴുത്തിന് താഴെ തളർ
ന്നു പ�ോകുന്ന അക്യൂട്ട് ഡി
സ്സെമിനേറ്റഡ് എൻസെ
ഫ ല�ോമൈലൈ റ് റി സ്
വിത് ന്യൂറ�ോപ്പതി എന്ന
ര�ോഗമാണ് 14 വർഷം മുമ്പ് പാറശ്ശാലക്കാരനായ
ലിജ�ോയെ ബാധിച്ചത്. ഒന്നര വർഷം ശ്രീചിത്ര
മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും, പിന്നീട് മൂന്നര വർഷം
കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലുമായിരു
ന്നു ചികിത്സ. ഇവിടെയ�ൊക്കെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ
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സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരു
ന്നത്. അതിനുശേഷം ശ്രീചിത്രയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച
ഹ�ോം വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിലേ
ക്ക് മടങ്ങി. ഇതുകൂടാതെ ഈ കാലത്തിനിടയിൽ
രണ്ടു വെന്റിലേറ്റർകൂടി ലിജ�ോയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടിവന്നു.
ഈ കാലയളവിലുടനീളം വിപിൻ തന്റെ വസ്തു
വകകൾ മുഴുവൻ വിറ്റാണ് അനുജന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തിയത്. സ്വന്തം കിട
പ്പാടം പ�ോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർക്ക് വാടകയ�ോട�ൊപ്പം
വെന്റിലേറ്ററിന്റെ വൈദ്യുതി ചാർജിനും മരുന്നിനും
മറ്റുമായി ചെലവിടേണ്ട തുകയും അധിക ഭാരമായി.
പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കേ
ണ്ടതായ സേവനങ്ങൾ പ�ോലും ഇവർക്ക് നിഷേധി
ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ദയനീയമായ മറ്റൊരു സത്യം.
വിപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിജ�ോയെ പരി
പാലിക്കുന്നതും, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന
സഹ�ോദരിയേയും തന്റെ ഭാര്യയെയും സംരക്ഷിക്കു
ന്നതും, പഠനം നിലച്ചുപ�ോയ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
ഭാവി ഇരുട്ടിലകപ്പെടാതെ ന�ോക്കേണ്ടതും വലിയ
വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപ�ോലെ
തന്നെ, വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട
ആനുകുല്യങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.
നിലവിൽ, ഈ കുടുംബം നേരിടുന്ന നിരവധി ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സർക്കാർ മുഖേന പരിഹാരം കണ്ടെ
ത്താനായേക്കുമെന്ന് മനസിലായതിന്റെ ഭാഗമായി
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ നേരിട്ട് കുടുംബത്തെ സന്ദർ
ശിക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ പഞ്ചാ
യത്തിനെ ബ�ോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ

ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ, സി. കെ. ഹരീന്ദ്രനെ
നേരിൽ കണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിനുള്ള നടപടികൾ പൂർ
ത്തീകരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു.
ഇതു കൂടാതെ, ലിജ�ോയ്ക്ക് അർഹമായ അനുകൂല്യങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാ
വശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജേഷ് വഴി പാലിയം ഇന്ത്യ ജില്ലാ
കളക്ടർക്കും പാറശ്ശാല കെ.എസ്.ഇ.ബി അസിസ്റ്റ
ന്റ് എൻജിനീയർക്കും അപേക്ഷ നൽകി.
മന�ോരമ ചാനൽ ഇത് വാർത്തയാക്കിയതിനെത്തുടർ
ന്ന് നിരവധി പേർ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയുകയും,
ജില്ലാ കളക്ടർ നവജ്യോത് ഖ�ോസ ലിജ�ോയെ സന്ദർ
ശിച്ച് അർഹമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുമെന്ന്
ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. സ�ോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ ഭാ
ഗത്തുനിന്നു നടത്തിയ വിലയിരുത്തൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി
വ�ോളന്റിയറായ ശ്രീജേഷിന്റെ നിരന്തരമായ ഇട
പെടൽ, പാലിയം ഇന്ത്യാ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ
എന്നിവയിലൂടെ ലിജ�ോ എന്ന വ്യക്തിയുടെയും കുടും
ബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ത�ോതിലെ
ങ്കിലുമ�ൊരു മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്
വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്.
ലിജ�ോയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമാനതകളി
ല്ലാത്ത യാതന മനസ്സില�ൊരു നീറ്റലായി അവശേ
ഷിക്കുന്നു. ചുട്ടുപ�ൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യ
ത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി എന്റെയുള്ളിലിതെന്നും
തങ്ങി നിൽക്കും. ഒപ്പം, അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാ
ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ
ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യവും
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പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ
(ഓൺലൈൻ)
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ആര�ോഗ്യരംഗത്തു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി പാലിയം
ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോ
ഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂം ക�ോഴ്സായി
ആവിഷ്ക രിച്ച പരിശീലന പരിപാടികൾ ക�ോ
വിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോ
യുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നടത്തുക
യാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നായി ഓര�ോ
ക�ോഴ്സിലും നൂറ�ോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർക്കു വേ
ണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് മെഡിസിൻ (FCPM). യ�ോഗ്യത: എം.ബി.
ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ
റെജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPM ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന
തീയതി: മാർച്ച് 24, 2021.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന വിഷയ
ത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പരിശീലന പരി
പാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് (FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി
നഴ്സിംഗ് / ജി.എൻ.എം; നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ
റെജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPN ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന

തീയതി: ഏപ്രില് 1, 2021.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ പ്രവർ
ത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി (ഉദാ
ഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫിസിയ�ോതെറാ
പ്പിസ്റ്റ് , സൈക്കോളജിസ്റ്റ് , ഫാർമസിസ്റ്റ് , വ�ോള
ന്റിയർ) പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ്
ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(FCPC). യ�ോഗ്യത: ബിരുദധാരി. അടുത്ത ക�ോഴ്സ്
തുടങ്ങുന്ന തീയതി: ഏപ്രില് 28, 2021.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഒന്നോ
രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസുകൾ
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (https://
palliumindia.org/events), ഫേസ്ബുക്ക് (https://
www.facebook.com/palliumindia) എന്നിവ
കാണുക. വിവരങ്ങൾ ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക (https://palliumindia.
org/). അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org

ധന്യ രവിക്കും
കൃഷ്ണകുമാറിനും
സബൽ
ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ
അവാർഡ്
ജന്മനാ ഉണ്ടായ ഡിസെബിലിറ്റിയെ അതിജീ

വിക്കുകയും ഡിസെബിലിറ്റിയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു
വരാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധന്യ
രവിയും കൃഷ്ണകുമാറും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഫൗണ്ടേഷൻ
ഏർപ്പെടുത്തിയ സബൽ അവാർഡിന് അർഹ
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രായി. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വിഷൻ എന്ന വിഭാഗ
ത്തിലാണ് രണ്ടുപേർക്കും അവാർഡ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെയും സഹയാത്രയുടെയും
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസ
കളും. ഇനിയും ഏറെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസ
രങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ!

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാ
നത്ത് ദേശീയ പതാകയുയർത്തി. സ്ഥാപനത്തിലെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കര്ത്തവ്യമാണ
ല്ലോ ഇത്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തി
ലുള്ള അനിതയാണ് ഇത്തവണ ആ കർമ്മം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. പാലിയം ഇന്ത്യാ സ്റ്റാഫംഗംങ്ങളും ഇൻ
-പേഷ്യന്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും വ�ോളന്റിയർമാരും
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടനയുടെ 148-ാം എക്സിക്യൂ

ട്ടീവ് ബ�ോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റിയും വ�ോളന്റിയറുമായ ആഷ്ലാ
റാണിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സംഘടനയായ വേൾഡ് വൈഡ്
ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അലയൻസിനെ (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.പി.സി.എ) പ്രതിനി
ധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ആഷ്ല, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘ
ടനയുടെ, ഡിസെബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവി
കർമ്മപദ്ധതികളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു സു
പ്രധാന ഘടകമാക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ഡ�ോ ഹർഷ്
വർദ്ധനായിരുന്നു 148-ാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ�ോർഡ്
മീറ്റിംഗിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ. ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘട
നയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡ�ോ ടെഡ്രോസ് സന്നി
ഹിതനായിരുന്നു. വീഡിയ�ോ ക�ോൺഫറൻസ്
വഴിയാണ് ആഷ്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ�ോർഡംഗ

ങ്ങളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതാനു
ഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ശ്രവിച്ച്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി, നയതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ
പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.
പി.സി.എ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കിയത്.

വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും

സാ ന്ത്വന

പരിചരണ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന
ത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ
യാണ് Students against needless suffering
and pain (സാൻസ് പെയിൻ). ഇവർക്കായി
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം കേരള സർവക
ലാശാലയുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെല്ലും വി
ദ്യാർത്ഥി സേവന വിഭാഗവും ഒത്തുചേർന്ന് പരി
ശീലന പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂമു
കളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന പരിശീലനം ക�ോവിഡ്
മുടക്കിയത�ോടെ ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീ
രുമാനമായി.
ഇതേത്തുടർന്ന്, ജനുവരി 25 മുതൽ 30 വരെ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ക്കായി പ്രത്യേക കരിക്കുലം ഉപയ�ോഗിച്ച് പരി
ശീലനം നടന്നു. 74 പേർ പങ്കെടുത്തു. ക�ൊല്ലം,
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കായി
ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ നടന്ന
ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിൽ 66 പേർ പങ്കെ
ടുത്തു. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല പ്രതികര
ണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. അവരവരുടെ അയൽപ
ക്കത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളും അതേപ്പറ്റി എന്തു
ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്തകളും അവർ പങ്കു
വച്ചു. സഹജീവിയ�ോട് അനുതാപത്തോടെയും
സ്നേഹത്തോടെയുമുള്ള അവരുടെ സമീപനം
ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. അടുത്ത
തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

നമുക്കെന്തു ചെയ്യാൻ
കഴിയും?
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും
ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
യാഖൂബ് സുൽഫിക്കർ

എ

നിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്ന പ്രായം മുതലേ എന്റെ
വീടടക്കം പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ
കഞ്ഞിവെള്ളവും എടുക്കാൻ വരുന്നത് ഷിയാസ്
എന്ന് പേരുള്ള അന്ധനായ ഒരു ചേട്ടനാണ്. ഷിയാ
സിന്റെ പിതാവിന് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു ജ�ോലി.
ഏറെക്കാലം കിടപ്പുര�ോഗിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം
അടുത്ത കാലത്താണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഷിയാസിന്റെ
രണ്ടു സഹ�ോദരിമാരില�ൊരാൾ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള
യാളും മറ്റെയാൾ മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളയാളുമാണ്.
പിതാവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി പെൻഷൻ നിലച്ചു.
മൂന്ന് നാൽക്കാലികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ കുടുംബം
ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പ�ോകുന്നത്. മാതാവു കൂടി ഈയ
ടുത്ത് കിടപ്പിലായത�ോടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം

പൂർണ്ണമായി ഷിയാസി
ന്റെ ചുമലിലാണ്. പതി
ന�ൊന്നോളം വീടുകളിൽ
നിന്നു കഞ്ഞിവെള്ളം
ശേഖരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കാലുകളിൽ,
കല്ലുകളും മരക്കുറ്റിയും
തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന മുറിവു
കളും ഉണങ്ങാത്ത വ്രണ
ങ്ങളും കാണാം.
സ ാ ന് ത്വന പ ര ി ച ര ണ
ത്തെപ്പറ്റിയ�ോ, പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ോ, സർ
ക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെയ�ോ സേവനങ്ങ
ളെയ�ോ പറ്റിയ�ോ ഒന്നും ഇവർ ബ�ോധവാൻമാരല്ല.

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
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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 21ൽ).

അവർക്കും, ഇതുപ�ോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ട
നേകം പേർക്കും വേണ്ടി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി
ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്തു ചെയ്യാ
നാകും എന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് ക�ൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആദ്യം തന്നെ, ഏറ്റവും അടുത്ത പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് നന്നായിരി
ക്കും. അവര�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന്, ഇവർക്ക് നൽകാൻ
കഴിയുന്ന പരമാവധി സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക,
ആര�ോഗ്യപരമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്ര
മിക്കാം. സ്വന്തമായ�ോ, ടീമുകളായ�ോ അവർ
ക്ക് ആത്മീയ, മാനസിക പിൻതുണ നൽകാൻ
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഏറ്റവും പ്രധാനം, ''നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല; ഞങ്ങളും കൂടെ
യുണ്ട്'' എന്ന് അവരെ നിരന്തരം ബ�ോധവാന്മാരാ
ക്കുക എന്നതാണ്.
ഷിയാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയ�ോ മറ്റെന്തെ
ങ്കിലും രീതിയില�ോ, ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് നൽകാൻ
ശ്രമിക്കാം. അന്ധയായ സഹ�ോദരിക്ക് വിദഗ്ദ്ധരുടെ
സഹായത്തോടെ തന്നെ ലളിതമായ ഒരു ത�ൊഴിൽ
പരിശീലനം നൽകാനും കഴിയും. മാല ക�ോർക്കൽ,
സ�ോപ്പ് നിർമ്മാണം, ച�ോക്ക് നിർമ്മാണം എന്നി
ങ്ങനെ അവരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള മേഖലയിൽ
പരിശീലനം നൽകാൻ സാധിക്കും.
ഷിയാസിനും മറ്റു ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത മേഖലകൾ പരി
ചയപ്പെടുത്താൻ നാം വിചാരിച്ചാൽ കഴിയും. കുട
നന്നാക്കൽ, നെയ്ത്ത് ജ�ോലികൾ, കരകൗശല നിർ
മ്മാണം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം. കിടപ്പിലായ അമ്മ
യ്ക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ
നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ അവസാന
നാളുകൾ സന്തോഷപൂർണ്ണമായതും ആശ്വാസകരമാ
യതുമാക്കാൻ നമുക്കാവുന്നത് ചെയ്യാം. സമൂഹം കൂടെ
യുണ്ട് എന്ന ത�ോന്നൽ നൽകി അവസാന നാളുകളെ
ഗുണമേന്മയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കാം.
മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സഹ�ോദരിക്ക്
ഒന്നുകിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെക്കൊണ്ട് ചികിത്സ ഉറ
പ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു മാനസികാര�ോഗ്യകേന്ദ്ര
ത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായ
ത്തോടെ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടാം. സന്നദ്ധ
സേവകരുടെ സഹായത്തോടെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷ്യ
കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും. മികച്ച ചികിത്സയും
സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പരിഗണനയും ഈ കുടുംബ
ത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലൂടെ
അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ നമ്മെ
ക്കൊണ്ടു കഴിയും.
(ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ല�ോ
ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്)

.

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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ല�ോക സാമൂഹിക നീതി ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 20ന് സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പി
ക്കുന്നതിനായി പാലിയം ഇന്ത്യയും ഇൻഡസ് സൈക്ലിംഗ് എംബസിയും സംയുക്തമായി ഒരു സൈക്കിൾ
യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് മാനവീയം വീഥിയിൽ നിന്നാണ് സൈക്കിൾ യാത്ര
ആരംഭിച്ചത്. ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സാന്ത്വന പരിചരണം ലഭിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അവ
കാശവും അത് നൽകേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഓര�ോരുത്തരുടെയും കടമയുമാ
ണെന്നു സമൂഹത്തെ ഓർമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ല�ോക സാമൂഹിക നീതി ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെയ�ൊരു
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുടെ രചയിതാ
ക്കൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ധനസമാഹ
രണത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തതാണ്.
ഓര�ോ പുസ്തകത്തിനും 100 രൂപയാണ്
വില. പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യ
മുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക: 9744790223
/ info@palliumindia.org
* എന്നെപ്പോല�ൊരു അൺഫിറ്റ് (നർമ്മ
കഥകൾ) - ഡ�ോ ടി. അബ്ദുള്ളക്കോയ.
* നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ (കവിതാ
സമാഹാരം) - നജീമ എൻ.
* സ്നേഹസാന്ത്വന ം (നാടകം) ഗ�ോപിനാഥ് ക�ോഴിക്കോട്.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

വിട, ഡ�ോ.
അബ്ദുള് കരീം

ചാ

യപ്പ ര ി പ ാ ട ി ക് കി ട യ ി ൽ പ ാ ല ി യ ം
ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞുകേട്ട കഥയാണ്.
വളരെക്കാലം മുമ്പ് നിലമ്പൂരടുത്ത് വണ്ടൂർ എന്ന
സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത്രേ, ഒരു
ഡ�ോക്ടർ തന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ കുത്തനെ ഇര
ട്ടിയാക്കിയ കഥ. ഇതു പറയുന്നവർ ഒരു ചിരിയ�ോടു
കൂടിയാണ് പറയുന്നതെന്നു മാത്രം. ഈയിടെ അന്ത
രിച്ച ഡ�ോക്ടർ അബ്ദുൾ കരീമിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവർ
പറയുന്നത്.
അദ്ദേഹം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഡ�ോക്ടറായപ്പോൾ
വാപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവത്രേ, ''മ�ോനേ, നീ ഒരി
ക്കലും അഞ്ചു രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങരുത്''
എന്ന്. എന്നുവച്ചാൽ അന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ
ഒട്ടും കൂടുതലല്ലാത്ത ഒരു തുക. വാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം
ഡ�ോ. അബ്ദുൾ കരീം നിറവേറ്റി. കൺസൾട്ടേഷൻ
ഫീ അഞ്ചു രൂപ. കുറച്ചു പേര് അതിസമ്പന്നരും,
അധികം പേരും ദാരിദ്യം തിന്നുന്നവരുമായ ഒരു
ജില്ല. പാവങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായി ഡ�ോക്ടർ
കരീം. ഒരഞ്ചു രൂപാ ന�ോട്ടും ക�ൊണ്ട് ഡ�ോക്ടറെ
കാണാൻ പ�ോകാം. അഞ്ചു രൂപയില്ലാത്തവർക്ക്
വെറും കയ്യോടെയും പ�ോകാം. മരുന്നിനു ബുദ്ധിമുട്ടു
ള്ളവർക്ക് ഡ�ോക്ടർ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നു വാങ്ങി
അതും നൽകും. അങ്ങനെയ�ൊരു മനുഷ്യൻ.
കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചു രൂപാ ഫീസ് ക�ൊടു
ക്കാൻ ര�ോഗികൾക്ക് ഉളുപ്പു ത�ോന്നി. അവർ പരാതി
പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡ�ോക്ടർ കരീം കൺസൾട്ടേഷൻ
ഫീ കുത്തനേ കൂട്ടിയത്. പത്തു രൂപയാക്കി, ര�ോഗിക
ളുടെ നിർബന്ധം മാനിച്ച്. എല്ലാവരും ഇരുന്നൂറും മു
ന്നൂറുമ�ൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കാലമാണെന്ന് ഓർക്കണം.
കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ�ോക്ടർ കരീമിന്

കാൻസർ വന്നു. നാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കള
യേണ്ടി വന്നു. പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്ര
മല്ല, ആ പ്രായത്തിലും ഡ�ോക്ടർ കരീം പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പഠിക്കാൻ കൂടി. ചെയ്തുവന്ന പണികളുടെ
കൂടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും കൂടെ ചെയ്തു.
ഇങ്ങനേയും ഉണ്ട് ചില മനുഷ്യർ. 2021 ജനുവരി
19ന് ഡ�ോക്ടർ കരീം ഈ ല�ോകത്തോടു വിട
പറഞ്ഞു.
ഡ�ോക്ടർ അബ്ദുൾ കരീം, കൂപ്പുകൈ. നന്ദി; വിട.

വെബിനാർ വിന�ോദം

പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രൂസ് ഡേവിസ് സ്റ്റഡി സെ
ന്ററിലെ വടയും ചായയും കിട്ടുന്ന ക�ോഴ്സുകൾ നി
ന്നിട്ട് ഇതാ കൃത്യം ഒരു വർഷമായി. പക്ഷേ വിക്കി
യുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉപരിപഠനം തുടർന്നു
ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വെബിനാറാണ്
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ഒരു പരിപാടി. ഫ�ോണിൽ കുത്തി അതിൽ ചാടി
ക്കയറാനും മതിയെന്നു ത�ോന്നുമ്പോൾ ഉടനേ ചാ
ടിയിറങ്ങാനും ബ്രൂസ് ഡേവിസ് സെന്ററിനേക്കാളും
സൗകര്യം. പിന്നെ ''വെബിനാറുണ്ട്, പ�ോട്ടെ'' എന്നു
പറയുന്നതിലെ ഒരു ഗമ, അതു വേറെ. ഈ കഴിഞ്ഞ
യാഴ്ചയാണ് സുഹൃത്ത് സാബുവിന�ോടു സംസാരിച്ചു
ക�ൊണ്ടു നിന്നപ്പോൾ വിക്കി പെട്ടെന്ന് വാച്ചിൽ ന�ോ
ക്കിയിട്ട്, ''പ�ോട്ടെടാ, ഒരു വെബിനാറുണ്ട്'' എന്നു
പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞത്. അവന്റെ മുഖത്തെ ഒരു വെടല
ച്ചിരി കണ്ടില്ലായെന്നു നടിച്ച് മുമ്പോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ
പുറകിൽ നിന്നു കേട്ടു: “കുട നിവർത്താതെടാ, അർ
ദ്ധരാത്രിയായില്ല!''
വിക്കി മൈൻഡാക്കാതെ മ�ൊബൈലിന്റെ കതകു
തുറന്ന് വെബിനാറിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു.
ഈ പ്രവേശനവും ചാടിയിറങ്ങലും ധാരാളം നട
ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കർ
ണാടകത്തിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ യൂത്ത് മൂവ്മെ
ന്റ് (എസ്.വി.വൈ.എം) നടത്തിയ ഒരു പരിപാടി
യാണ്. ''അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഴിവുകൾ'' എന്നാ
യിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പേര്. ടി മൂവ്മെന്റിലെ സി
.ഇ.ഒ ആയ ഡ�ോക്ടർ കുമാറാണ് നയിച്ചത്. മുഖ്യ
പ്രഭാഷക ഐശ്വര്യ എന്ന ഒരു വനിത. ഐശ്വര്യ
അന്ധയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരസുഖം ബാധിച്ച
തിനെത്തുടർന്ന് തലച്ചോറിലെ തകരാറു കാരണം
അങ്ങനെയായതാണ്. ജന്മനാ അന്ധരായവരുമാ
യുള്ള വ്യത്യാസം, ഐശ്വര്യച്ചേച്ചിക്ക് ഒരു കാലത്ത്
കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നതുക�ൊണ്ട് ഈ ല�ോകം എങ്ങ
നെയിരിക്കുമെന്നും വർണ്ണങ്ങളെന്തൊക്കെയാ
ണെന്നും ഒക്കെ അറിയാം. ഐശ്വര്യച്ചേച്ചിയുടെ
പ്രസംഗം യൂട്യൂബിലുണ്ട്. https://www.youtube.
com/watch?v=ShS0x1fNDaM
ഐശ്വര്യച്ചേച്ചിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിക്കിക്ക്
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മവി
ശ്വാസമായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ കഴിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തി
ക്ക് സമൂഹം ഒരു ചെറിയ കൈത്താങ്ങ് ക�ൊടുത്താൽ
എത്രയ�ൊക്കെ ഉയരാൻ കഴിയും എന്ന് ഐശ്വര്യച്ചേ
ച്ചി കാണിച്ചു തരുന്നു.
ഐശ്വര്യച്ചേച്ചി എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, സിമ്പ
തിയും എമ്പതിയും (സഹാതാപവും അനുതാപവും)
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ''അയ്യോ പാവം'' എന്ന
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മട്ടിലുള്ള സഹതാപം സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെ
യാണ്. ചെയ്യാവുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തുനി
ന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവര�ോ
ടിടപഴകുന്നതാണ്. അതാണ് എമ്പതി. അങ്ങനെ
വരുമ്പോൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ
''അയ്യോ പാവം! ഇതെന്തുപറ്റിയതാണ്? തീരെ നട
ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റില്ലേ?''
എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനു പകരം ''എവിടെ
യാണു വീട്? സുഖമാണ�ോ?'' എന്ന സാധാരണ മട്ടി
ലുള്ള സംഭാഷണം തുടങ്ങി ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരാവശ്യ
മുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാകു
കയും ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഒരു പാഠം കൂടി പഠിച്ചു. ഐശ്വര്യച്ചേച്ചീ... നന്ദി.

ഒരു നേർച്ച

അത് വിക്കിക്ക് നന്നേ ബ�ോധിച്ചു. ഈയിടെ ഒരു
ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി നട
ത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട ഒരു കാ
ര്യമാണ് 'മാനവസേവ, മാധവസേവ'. അതായത് മനു
ഷ്യനെ സേവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ
സേവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന്. ഇത് ഒരല്പം
വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി, ഇതേ അന്തഃസത്തയ�ോടു
കൂടി പള്ളിവളപ്പുകളിലും കേൾക്കാം. ചുരുക്കിപ്പറ
ഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതക്കാരും പറയുന്നത്, കഷ്ടപ്പെടുന്ന
മനുഷ്യനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഈശ്വ
രസേവ ഇല്ല എന്ന മട്ടില�ൊക്കെയാണ്.
അത�ൊക്കെ ശരി. പക്ഷേ ആരാധനാലയത്തിലെ
കാണിക്കപ്പെട്ടിയിൽ കുമിഞ്ഞു മറിയുന്ന സമ്പത്തെ
വിടെക്കിടക്കുന്നു? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘടന
അരിഷ്ടിച്ചരിഷ്ടിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന തുട്ടുകളെവിടെക്കി
ടക്കുന്നു! അപവാദങ്ങളില്ലെന്നല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിച്ച പലരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ
നിന്നും ചരമവാർഷികത്തിനും മറ്റും നമുക്കു സംഭാവന
കിട്ടാറുണ്ട്. അധികം പേരും അത് ഈശ്വരനു വേണ്ടി
നൽകുന്നതായി കരുതാറുണ്ടെന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല.
അല്ല, വിക്കി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ആർ
ക്കറിയാം. ഇത�ൊരു നേര്ച്ചയുടെ കഥയാണ്. ഒരു
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരസുഖം ബാധിച്ചു.
ഒരല്പം ഗുരുതരമായ അസുഖം. ശിഷ്ടകാലം കിടപ്പി
ലായിപ്പോകും എന്നു ത�ോന്നിച്ച കുറേ മണിക്കൂറുക
ളുണ്ടായി. പക്ഷേ തക്കസമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടിയ
തുക�ൊണ്ട് വലിയ തകരാറ�ൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെ
ട്ടു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലേയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എത്തുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ
ര�ോഗി നേർന്നതാണത്രേ, കിടപ്പിലായിപ്പോകാതി
രുന്നാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം സംഭാവന
ക�ൊടുത്തോളാമെന്ന്.
ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വിക്കിക്ക് നന്നേ ബ�ോധിച്ചുവെ
ന്ന്

.

സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനായി
പട്ടം പറത്തൽ

ആഗ�ോള കാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാ
ന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന
തിനായി പാലിയം ഇന്ത്യയും ട്രിവാൻഡ്രം കൈറ്റ്
ടീമും സംയുക്തമായി വേളി കടൽത്തീരത്ത് വിവിധ
യിനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ�ോധവൽകരണ പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി ഉച്ചകഴി
ഞ്ഞ് രണ്ടുമണി മുതലാണ് പരിപാടി നടന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വിവിധ ക�ോളേജുകളിലെ സ്റ്റു
ഡന്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(എസ്.ഐ.പി.സി) സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രവർത്തകർ, ട്രിവാൻഡ്രം കൈറ്റ് ടീമംഗങ്ങൾ
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃ
ത്യമായി പാലിച്ചു ക�ൊണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി നട
ത്തിയത്.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ല�ോഗ�ോയും വിഷനും രേ
ഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടങ്ങൾ പറത്തിയും ന�ോട്ടീസ്
നൽകിയും മറ്റു പരിപാടികളിലൂടെയും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സന്ദേശം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് ആറു
മണിയ�ോടെ സമൂഹ ബ�ോധവത്കരണ പരിപാടി
അവസാനിച്ചു.
ആഗ�ോള കാൻസർ ദിനം ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ്
ആചരിക്കുന്നത്. കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാ
നുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, പ്രതിര�ോധം, ചികിത്സ, കാൻസർ
ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സാന്ത്വന പരി
ചരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബ�ോധവത്ക്കരണ
മാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
(ചിത്രങ്ങൾ പേജ് 27ൽ.)

പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താത്പര്യമുണ്ടോ?
താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ
അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.
• പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നതി
നുമായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
https://palliumindia.org/category/career
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വെബിനാർ

കാൻസർ ബ�ോധവത്ക്കരണ
പരിപാടി
രേഷ്മ രാമചന്ദ്രൻ

ന

മ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിൽ
പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ശാരീരിക അവ
ശതകളെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. കാരണം
അടുക്കളയിലെ ജ�ോലികൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ
പരിചരണത്തിനും അവർ തങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം, നേരത്തെ തി
രിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്ന പല
അസുഖങ്ങളും മാരകമായിത്തീരുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും
നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അർബുദം അഥവാ കാൻസർ.
അത്യാധുനിക, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുള്ള
നമ്മുടെ നാട്ടില്, നേരത്തെയുള്ള ര�ോഗനിര്ണ്ണയ
ത്തിലൂടെ അസുഖത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാന് വേണ്ട
അറിവും സമ്പത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിനായി നാം
ആദ്യം ബ�ോധവാന്മാരാകണം. ആ അറിവ് മറ്റുള്ള
വരിലേക്ക് പകർന്ന്, അവരെ ബ�ോധവൽക്കരിക്കു
കയും വേണം.
ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ, ല�ോക കാൻസർ ദിനമായ ഫെ
ബ്രുവരി നാലിന് പാലിയം ഇന്ത്യയും കേരളത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീശക്തിയായ കുടുംബശ്രീ മിഷനും
സംയുക്തമായി ഒരു ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ് സം
ഘടിപ്പിച്ചു. സ്തനാർബുദം, അണ്ഡാശയ കാൻസർ,
ഗർഭാശയ കാൻസർ തുടങ്ങി സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകാ
വുന്ന വിവിധതരം കാൻസറിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണ
ങ്ങൾ, ചികിത്സ, പ്രതിര�ോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച്

മലബാർ കാൻസർ സെ
ന്ററിലെ (എം.സി.സി)
ഓ ങ്കോ ള ജ ി സ ർ ജ ൻ
ഡ � ോ . ആ ദ ർ ശ് ഡ ി .
വളരെ വിശദമായി സം
സ ാ ര ി ച്ചു . കേ ര ള ത് തി
ല�ൊട്ടാകെയുള്ള കമ്മ്യൂ
ണ ി റ് റി ഡെ വ ല പ്മെ
ന്റ് സ�ൊസൈറ്റി (സി.
ഡി.എസ്.), ഏരിയ ഡെ
വലപ്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റി
(എ.ഡി.എസ്.) അംഗ
ങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർമാർ, മറ്റു കുടും
ബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരടക്കം
1600-ലധികംപേർ പങ്കെടുത്ത ഓൺലൈൻ പരി
പാടിയിൽ അർബുദത്തെ സംബന്ധിച്ച പല സം
ശയങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചു. ഡ�ോ. ശ്രീദേവി
വാര്യർ ആയിരുന്നു മ�ോഡറേറ്റര്. കാൻസറിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും ഡ�ോ
ശ്രീദേവി വിശദീകരിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കറായ മാത്യു സാബു എബ്രഹാം അർബുദവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആനു
കൂല്യങ്ങൾ, പെൻഷൻ, മറ്റു പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ
ക്കുറിച്ചും, ഓര�ോന്നിനുമുള്ള യ�ോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.
കാസർഗ�ോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെയുള്ള ഒട്ട
നവധി സ്ത്രീകളെ ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് നട
ത്തിയ പരിപാടി പ്രേക്ഷകരുടെ പങ്കാളിത്ത മികവു
ക�ൊണ്ടും, വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ക�ൊണ്ടും
ശ്രദ്ധേയമായി. സൂം മുഖേന സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ച
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവായും
സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്ന്
നല്ല പ്രതികരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.
കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക�ോ-ഓർഡിനേ
റ്ററായ നിഷാദ് ആശംസകൾ നേർന്നു. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ അബൂബ
ക്കർ സിദ്ദീഖ് എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചു
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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
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് 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
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

അസൈറ്റിസ്

വ

യറിന്റെ ഭിത്തിയിൽ, ഉള്ളിലെ രണ്ടു പാളികൾ
ക്കിടയിൽ നീരുകെട്ടുന്നതാണ് അസൈറ്റിസ്.
ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് സിറ�ോസിസ്
എന്ന കരൾ ര�ോഗം ബാധിച്ചവർക്കും വയറിനുള്ളിൽ
ഏതെങ്കിലും തരം കാൻസർ ബാധിച്ചവർക്കുമാണ്.
രക്തത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം സാവകാശം മേല്പറഞ്ഞ
പാളികൾക്കിടയിലേയ്ക്കിറങ്ങി അവിടെ നീര് വർദ്ധി
ച്ച്, മഹ�ോദരം എന്നൊക്കെ നാം സാധാരണ പറയാ
റുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു.
ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായ രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്ന്, ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീനുൾപ്പെടെയാണ് ഈ
പാളികൾക്കിടയിലേയ്ക്കു പ�ോകുന്നത്. ഈ അസൈ
റ്റിസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കാനാ
വില്ല. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടമായതു
ക�ൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ര�ോഗിക്കു
ണ്ടാവുന്നു. ഊർജ്ജം കുറയും. ക്ഷീണം കൂടും. മറ്റു ര�ോ
ഗങ്ങളുൾപ്പെടെ പലതിനേയും പ്രതിര�ോധിക്കാനുള്ള
ശക്തി കുറയും. രണ്ട്, നീരു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത�ോടെ
ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതു പ�ോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. ചല
നശേഷി കുറയുന്നു.
ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇത് സം
ഭവിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ജലം കുത്തിയെടു
ത്ത് കളയുക എന്നതാണ് സാധാരണ പ്രതിവിധി.
ട്യൂബിട്ട് ഒരു ബാഗിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഒരു പരിഹാരമാണെങ്കിലും, പല പ്രായ�ോഗിക പരി
മിതികൾ അതിനുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട്, കുറച്ചു ദിവസ
ങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുകളയാവുന്നത്ര
നീര് കുത്തിയെടുത്ത് കളയുന്നതാണ് സാധാരണ ചെ
യ്യാറുള്ളത്. അധികം പേർക്കും മൂന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും നീര് വല്ലാതെ കൂടുന്നു.
ശ്വാസത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ത�ോന്നിത്തുട
ങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും കുത്തിയെടുത്ത് കളയുകയാണ്
ചെയ്യാറുള്ളത്.
ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് കളയുന്നത് (അസൈറ്റിസ്
ടാപ്പിംഗ്) ത�ൊലിയിലും ഉള്ളിലും മരവിപ്പിച്ച് വലിയ
വേദനയില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീര് കുത്തിയെടുത്ത് കളയു
മ്പോൾ വയറിന്റെ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലുള്ള രക്തക്കു
ഴലുകളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം കുറയുകയും, അവിടെ
കൂടുതൽ രക്തം കെട്ടി നിൽക്കാനിടയാവുകയും,
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ര�ോഗിക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും
ചെയ്യാം. ഇതിനു പ്രതിവിധിയായി പലതും ചെയ്യാ
റുണ്ട്. ഏറ്റവും സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്, നീരു
കുത്തിയെടുത്ത് കളയുന്നതിന�ൊപ്പം ശരീരത്തിലേ
യ്ക്ക് ആൽബുമിൻ ഡ്രിപ്പുവഴി നൽകുന്നതാണ്. പുറ
ത്തേയ്ക്കു പ�ോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ, പകരം രക്തത്തിൽ നി
റയ്ക്കാനാണ് ഇതുക�ൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്ര
തിവിധി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, കുത്തിയെടുക്കുന്ന
നീരുതന്നെ അണുബാധയില്ലാതെ എടുത്ത് അരിച്ച്
തിരിച്ച് രക്തക്കുഴലിലേയ്ക്ക് നൽകുക എന്നതാണ്.
ഡെക്സ്ട്രാൻ, ഹൈഡ്രോക്സി ഈഥൈൽ സ്റ്റാർച്ച്,
പ�ോളിജെലീൻ, മാനിറ്റോൾ, ന�ോർമൽ സലൈൻ
തുടങ്ങി പലതും ഇതിനു പകരം രക്തക്കുഴലിലേയ്ക്ക്
നൽകപ്പെടാറുണ്ട്.
സിമ�ോനെറ്റി ആർ.ജിയും കൂട്ടരും ചേർന്ന് നട
ത്തിയ പഠനം ക�ോക്ക്റൈയ്ൻ റിവ്യൂ ലൈബ്ര
റിപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി
പലർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത്
വിശകലനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തത്.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD004039.pub2/full
പഠനം കാണിക്കുന്നത് മേല്പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിവിധി
ക�ൊണ്ടും ര�ോഗിക്ക് കാര്യമായ പ്രയ�ോജനം കിട്ടു
ന്നില്ല എന്നതാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വയറിലെ
നീര് കുത്തിയെടുത്ത് കളയുമ്പോൾ പകരമായി വില
യേറിയ ആൽബുമിൻ മുതൽ വിലകുറഞ്ഞ സലൈൻ
വരെ എന്തു ക�ൊടുത്താലും അതുക�ൊണ്ട് ര�ോഗിക്ക്
കാര്യമായ പ്രയ�ോജനം കിട്ടുന്നില്ല. കുത്തിയെടു
ക്കുന്ന അസൈറ്റിസ് തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതു തന്നെ
യാണ് ഫലം.
ഈ പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കെന്താണ്
മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്?
നീരു കുത്തിയെടുത്ത് കളയുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് രക്ത
സമ്മർദ്ദത്തിൽ കുറവ�ൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ
പകരം ഞരമ്പുവഴി എന്തെങ്കിലും നൽകിയതുക�ൊ
ണ്ട് പ്രയ�ോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നീരു കുത്തിയെടു
ത്തു കളയുക, വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ദിവസം
വീണ്ടും കുത്തിയെടുത്ത് കളയുക എന്നതു മാത്രമാണ്
സാധാരണ ഗതിയിൽ കരണീയം

.

കവിത

സാന്ത്വനം
മായ ബാലകൃഷ്ണൻ

കാ

ത്തിരിപ്പൂ, ഞാൻ മിഴിവാതിൽ
തുറന്നൊരു പദനിസ്വനത്തിനായ്,
കാത്തിരിപ്പൂ, ഞാൻ
വാടിയ മിഴിപ്പൂക്കളെ
തഴുകിയുണർത്താനെത്തീടും
അരുമതൻ ആൾരൂപങ്ങളെ.
ഞരക്കവും മൂളലും,
ഞെളിപിരി ക�ൊള്ളിക്കുമെൻ രാപ്പകലുകൾ
ഉറക്കം കെട്ടോരു കൺതടങ്ങൾ
നിനവുകളിൽ ഒരിറ്റു സമാശ്വാസത്തിനായി പരതുന്നു.
വേദന! കരൾ നുറുക്കും വേദനയിൽ
ജീവിതത്തോണി
നടുക്കടലിലുലഞ്ഞ് താഴുമ്പോൾ,
അലിവാർന്നു, സ�ോദരീ നീളുന്നൂ, നിൻ
കനിവൂറും കരങ്ങൾ.
കൂരിരുട്ടത്തു മിന്നാമിനുങ്ങിൻ വെളിച്ചം
തേടുവ�ോർക്കു മുന്നിൽ വെൺ
തിങ്കളായെത്തീടും പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ
കരുണതൻ മൂർത്തരൂപം.
പേലവമായ�ോരൗഷധക്കൂട്ടുകൾ
വാക്കായും ന�ോക്കായും,
മുറിവിലിറ്റിറ്റു പകരുമ്പോൾ,
എൻ ഹൃദയത്തിലൂറുന്നാശാകിരണങ്ങൾ.
കെട്ടുപ�ോം ജീവനാളം ഊതിയൂതി
ത്തെളിക്കുമ്പോൾ
പട്ടുപ�ോം മ�ോഹങ്ങള�ൊക്കെയും
ചിറകുമുളച്ചുയരെ പാറിപ്പറക്കുന്നു.
ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ വ്യാധികൾ
പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ, എന്തു ചെയ്യേണ്ടൂ, ഞാൻ...
ആലംബമറ്റു, ആശ്വാസമില്ലാതെയുഴറിപ്പകയ്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും

അന്നേരം, ആ ദശാസന്ധിയിൽ
കാരുണ്യമ�ോടെ വന്നെത്തീടുന്നൂ
ആര�ോഗ്യസേവകരാം പ്രിയ സ�ോദരർ,
ആധി-വ്യാധികളകറ്റീടുവാൻ,
മരുന്നും മാർഗ്ഗവും തെളിച്ചെത്തീടുന്നു.
സ്നേഹം ചാലിച്ച കണ്ണീർക്കണങ്ങള�ൊപ്പാൻ
കാതുകൾ മെല്ലെത്തുറന്ന്, സാകൂതം കേട്ടീടുവാൻ
പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു, കദനങ്ങളും മമ ഹൃദയങ്ങളും
നന്ദി ച�ൊല്ലുവാൻ, സ�ോദരേ, വാക്കുകൾ പ�ോരാ,
ഹൃദയം നിറഞ്ഞുതൂവുന്നു, ബാഷ്പം;
കൺകളിൽ തിളങ്ങിടും
സന്തോഷത്തിന്നശ്രുകണങ്ങളും.
ദുഃഖിക്കു ശാന്തിയേകുന്നതിൽപ്പരം,
മറ്റെന്തുണ്ടൂ, കാണൂ ധന്യമായ് പാരിൽ?
ജീവനു ശക്തിയായി, നാടിനു സുകൃതിയായ്
വാഴും സാന്ത്വനമ�ോതുവാനെത്തും,
പ്രിയരേയ�ോതുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നമ�ോവാകം,
എൻ സ്വസ്തിയ്ക്കായി, അനന്തക�ോടി.
(തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പുതുക്കാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ഹ�ോം ഓഫ് ഹ�ോപ്പ് എന്ന പാലിയേ
റ്റീവ് സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് മായ ബാലകൃ
ഷ്ണൻ. ചലന സംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന്
ദീർഘകാലമായി കിടപ്പിലാണ്. പത്തുവർഷമായി
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്)
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സഹയാത്രികർ

സാന്ത്വന
പരിചരണത്തിലേയ്ക്കുള്ള
രണ്ടാം വരവ്
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

2

005ൽ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ
നിന്നും എം.ബി.ബി.എസ്. പഠനം പൂർത്തീകരി
ച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ്, ഡ�ോ. അജു മാത്യുവിന്റെ ശ്രദ്ധ
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലേയ്ക്ക് പതിയുന്നത്.
ചികിത്സാ വിധികളില�ൊന്നും ഇടം പിടിക്കാതെ,
പ്രാരംഭദശയിലായിരുന്നു അന്ന് സാന്ത്വന പരി
ചരണം. ബഹുഭൂരിപക്ഷം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷ
ണലുകൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ഏത�ൊരു സമൂഹത്തിലും വ്യതിരിട്ട് ചിന്തി
ക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാകും. അങ്ങനെ, സമാനതാല്പര്യ
മുള്ള ചില സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം, സാന്ത്വന പരിച
രണത്തെക്കുറിച്ച്, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി
ഡ�ോ.അജു മാത്യു ക�ോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരി
ശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
''എന്റെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ,
'ജീവിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷ' എന്താണെന്നും എങ്ങനെ
യാണെന്നും ആദ്യമായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്ര
സ്തുത പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്. അയൽക്കണ്ണി
കളായി വർത്തിക്കുന്ന കുറേ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക
രുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും, കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗ
ത്തുണ്ടായ നിശ്ശബ്ദ വിപ്ലവം, എന്റെ മനം കവരുകത
ന്നെ ചെയ്തു. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഗുണഫല
ങ്ങൾ, സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എത്തിക്കാ
നുള്ള നൂതന ശ്രമങ്ങൾ അന്തർദ്ദേശീയതലത്തിൽ
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ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടെ
ങ്കിലും, എന്റെ സഹപ്ര
വ ർ ത്ത ക ര ി ൽ വ ള രെ
കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രമേ,
ഇത് സംബന്ധിച്ച് വേ
ണ്ടത്ര അറിവുണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ. എന്റെ അടുത്ത
ഒരു സുഹൃത്തുമായി സഹ
കരിച്ചു ക�ൊണ്ട്, കേരള
ത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ
നടക്കുന്ന മികച്ച പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ചു
രുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചും, ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ
യാണ് കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ഒന്നു
മില്ലായ്മയിൽ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാന്ത്വന പരി
ചരണമെന്ന സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത
റിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിഷ്കാമമായ അവരുടെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബ�ോധവും
ആവേശവും പകർന്നു നല്കി.”
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി, അമേരി
ക്കയിലേയ്ക്ക് പ�ോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ, ഡ�ോ.അജു
മാത്യുവിന് ഈ മേഖലയിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അർബുദ ചികിത്സയിൽ ഉപ
രിപഠനവും, വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനവും ആർജിച്ചതിനു
ശേഷം, അമേരിക്കയിൽ, അറിയപ്പെടുന്ന മെഡി

ക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായി ഏറെക്കാലം അദ്ദേഹം സേ
വനമനുഷ്ഠിച്ചു. താൻ നേടിയ ചികിത്സാ വൈദഗ്ദ്ധ്യ
ത്തിന്റെ പ്രയ�ോജനം തന്റെ നാട്ടുകാർക്കു കൂടി ലഭ്യമാ
ക്കണമെന്ന ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം
2015ൽ ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.
കരളലിയിക്കുന്ന, വേദനയനുഭവിക്കുന്ന അർബുദ ര�ോ
ഗികൾക്ക്, ഒരു പരിധി വരെ സമാശ്വാസം ലഭിക്കു
ന്നത് മ�ോർഫിനിലൂടെയാണ്. അത്തരം ര�ോഗികളു
മായി ഡ�ോ.അജു മാത്യു ഇടപഴകുന്ന അവസരത്തിൽ,
ഡ�ോ.എം.ആർ.രാജഗ�ോപാൽ വിളിച്ചു. അമേരിക്ക
ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യ
ഇൻക�ോർപ്പറേറ്റഡിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിലെ
ഒരംഗമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്നേഹ
പൂർണ്ണമായ ക്ഷണമായിരുന്നു, ആ വിളിക്കു പിന്നിൽ.
''രാജഗ�ോപാൽ സാറിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന
തിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് രണ്ടാമത�ൊന്ന് ആല�ോചി
ക്കേണ്ട ആവശ്യമേയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, ര�ോ
ഗാതുരരായ എന്റെ സഹ�ോദരങ്ങളെ കഴിയുംവിധം
സഹായിക്കാനും, തീരാവേദനയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്
പരമാവധി ആശ്വാസം നൽകാനും പാലിയം ഇന്ത്യ
യുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഏറെ പ്രയ�ോജനപ്രദമാ
കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമ�ൊരു
അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം.'’
പാലിയം ഇന്ത്യ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന
അനന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗ�ോളതലത്തി
ലെത്തിക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ്
ഡ�ോ.അജു മാത്യുവും ടീമംഗങ്ങളും. അർഹരായവർ
ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള സാന്ത്വന പരിചരണം നല്കാൻ

പ്രാപ്തിയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ശൃംഖല സൃ
ഷ്ടിക്കുക, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വക്താക്കളും പ്രതി
നിധികളുമായ അവരിലൂടെ, നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിത
ലക്ഷ്യങ്ങളും വേറിട്ട ദൗത്യങ്ങളും സമൂഹത്തിലെത്തി
ക്കുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്,
അദ്ദേഹം. ആര�ോഗ്യ സംബന്ധമായ എല്ലാ ആകു
ലതകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങളെ പരി
രക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്,
ഇനിയും ഏറെദൂരം മുന്നോട്ട് പ�ോകേണ്ടതുണ്ടെ
ന്നാണ് ഡ�ോ.അജു മാത്യുവിന്റെ സുചിന്തിതമായ
അഭിപ്രായം. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പഴമ�ൊഴി ഓർമ്മപ്പെ
ടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്
ഡ�ോ. അജു മാത്യു വ്യക്തമാക്കിയത്.
'നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പ�ോകണമെന്ന് ആഗ്രഹ
മുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ�ോകുക; അതല്ല നിങ്ങൾക്ക്
ഏറെ ദൂരം പ�ോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച്
പ�ോകുക.'
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം കൈവരി
ക്കുന്നതിന്, നാം അവലംബിക്കേണ്ടുന്ന സമീപനം
വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്, ഈ പഴമ�ൊഴി.
ഇന്ന് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ക�ോല
ഞ്ചേരി എം.ഒ.എസ്.സി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ, കൺസൽട്ടന്റ് മെഡിക്കൽ
ഓങ്കോളജിസ്റ്റാണ് ഡ�ോ.അജു മാത്യു. കൂടാതെ,
ക�ൊച്ചിയിലെ കേരളാ കാൻസർ കെയറിന്റെ ഡയ
റക്ടറുമാണ്.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ,
പാലിയം ഇന്ത്യ)

.

ഐ.എ.പി.സിയുടെ
അന്താരാഷ്ട്ര
ക�ോൺഫറൻസ്
2021 ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ് ഓൺ
ലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ
അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അറിയിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെയാണ്
28-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ്. പാറ്റ്ന
യിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെ
ഡിക്കൽ സയൻസസാണ് സംഘാടകർ. പ്രീ
ക�ോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷ�ോപ്പ് മാർച്ച് 18നാണ്.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കുമായി,

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: https://www.
palliativecare.in/
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പാലിയം കണ്ണാടി

വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ
ഒരു സഞ്ചാരം
എസ്. ലളിത

വാ

ർദ്ധക്യം ഒരു ര�ോഗമല്ല. മനുഷ്യശരീരം ദ്ര
വ്യനിർമ്മിതമാണ്. ദ്രവ്യനിർമ്മിതമായ
ഏത�ൊരു സൃഷ്ടിയിലും അതിന്റെ നാശവും അടങ്ങി
യിട്ടുണ്ട്. അത് പ�ൊതു തത്വം. അവസാനകാലത്തെ
സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുന്നവരും പിറുപിറു
ത്തും മറ്റുള്ളവരേയും ഈശ്വരനേയും ശപിച്ചു ജീവി
ക്കുന്നവരും എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും
മരണത്തെ ഭയക്കുന്നവരും തന്റെ പരിമിതികൾക്ക
നുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയെ ചുരുക്കി ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രായ�ോഗിക വശം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരുമു
ണ്ട്. എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട നാലഞ്ചുപേരെ കാ
ണാനിടയായപ്പോൾ ച�ോദിച്ച കുറേ ച�ോദ്യങ്ങളും
അവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉത്തരങ്ങ
ളുമാണ് ഇതെഴുതാൻ പ്രേരണയായത്.
ഒരു വിവാഹത്തിൽ വച്ചാണ് രണ്ട് അമ്മമാരെ
കണ്ടത്. പ്രായത്തിനെ കടത്തിവെട്ടിയ പ്രസരിപ്പും
ഉന്മേഷവുമാണ് ഒരാളിൽ കണ്ടത്. മറ്റേയാളിൽ നേരെ
തിരിച്ചും. മടുപ്പും അസഹ്യതയും പരിഭവങ്ങളും.
“എങ്ങനെയുണ്ടമ്മാ സുഖമാണ�ോ?”
“എങ്ങനെയുണ്ടാകാൻ?”
“പിന്നെ സുഖത്തിന്റെ കാര്യം ഒട്ടും പറയണ്ട. ഓർ
മ്മവച്ച കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും
ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചുമ�ൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു. ഓര�ോരുത്ത
രുടെ ഔദാര്യത്തിൽ എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.”
ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ കൈപിടിച്ചിരുത്തു
മ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചതിനാൽ അവിടം വിടേണ്ടി
വന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ പിന്നാലെ നിരാശയ�ോടെ
അലഞ്ഞ ആ കണ്ണുകളെ ഞാൻ കാണാതിരുന്നില്ല.
കുറച്ച് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും ആ
അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശ്രോതാവിനെ കിട്ടിയിരുന്നു. അവി
ടെത്തന്നെ മറ്റൊരമ്മയെക്കൂടി കിട്ടി.
എങ്ങനെയുണ്ട്? ചുമ്മാതല്ല, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ
യാണ് ച�ോദ്യമിട്ടത്.
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കണ്ണിനിത്തിരി കാഴ്ചക്കുറ
വുണ്ട്. ചെവിയും അല്പം പു
റക�ോട്ടാണ്. ഇത�ൊക്കെ
ഈ പ്രായത്തിൽ പറ
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, പക്ഷേ
മനസ്സിനും ചിന്തകൾക്കും
ഇന്നും ചെറുപ്പം.
മക്കള�ൊക്കെ?
അവർക്കൊക്കെ എന്തു
തിരക്കാ മ�ോളേ. കൂടെ
നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും
നിർബന്ധിച്ചു. പക്ഷേ
അതവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ജ�ോലിത്തിരക്കിനിടയിൽ
എന്റെ കാര്യവും ന�ോക്കണം. അതുക�ൊണ്ട് ഞാനി
വിടെത്തന്നെ നിന്നു. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സഹായത്തിന്.
പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരും വരും. മതി, അതു
തന്നെ ധാരാളം.
ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ്
മറ്റൊരമ്മയെ. പ�ൊടിപിടിച്ച് മങ്ങി ക്ലാവു പിടിച്ചൊരു
വിളക്ക് എന്ന് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ത�ോന്നി.
കട്ടിലിന്റെ ഓരംപറ്റി ഞാനിരുന്നു. ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ
കൈകളിൽ മെല്ലെയ�ൊന്നു ത�ൊട്ടു.
“ആരാ...?”
ഞാൻ പേരു പറഞ്ഞു.
“എപ്പോഴാ വന്നത്..?”
“ഇപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ.”
“അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണ�ോ?”
“കണ്ണിൽ കുത്തുന്ന ഇരുട്ടാണിപ്പോൾ. ആ ഇരുട്ടിനെ
തട്ടിമാറ്റി കുറച്ചു പ്രകാശം വരുന്നത് അവളെ കാണു
മ്പോഴാണ്.”
ക�ൊച്ചുമകളെ ചൂണ്ടിയാണത് പറഞ്ഞത്. അവിടെ
നിന്ന് കിണുങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട
ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ന�ോക്കി അതു പറയുമ്പോൾ തടയാൻ പാ
ടുപെട്ടിട്ടും ച�ോരുന്ന കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം
ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റേതായിരുന്നു

.

സാന്ത്വന പരിചരണ
ബ�ോധവത്ക്കരണവും
പട്ടം പറത്തലും
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