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ണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ചേർന്ന് ല�ോക
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിനു മുന്നോടി
യായി 2021 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടത്തിയ ഒരു
വെബിനാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത്
സംസാരിച്ച ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളിൽ
അഞ്ചും വരുമാനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
വരായിരുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത.
ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ഉഗാണ്ട, കെനിയ എന്നിവയ�ോ
ട�ൊപ്പം മധ്യവരുമാനക്കാരിൽ സാമാന്യം ഉയർന്നു
നിൽക്കുന്ന തായ്ലൻഡും ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരായ
തായ്വാനും. ഇത് പതിവുള്ളതല്ല.
താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും
ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
പ്രതിനിധികൾ നയിക്കുന്നതാണ് പതിവുരീതി. വി
ദഗ്ദ്ധർ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നാണ് എന്നതിനാലാ
ണിത്. പക്ഷേ ഈ വെബിനാറിന്റെ സംഘാടകർ
അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെയാണ്
സംസാരിക്കാൻ ഏല്പിച്ചത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുവന്നു
എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അഭാവവും ഈ രാജ്യങ്ങ
ളിലെയ�ൊക്കെ ആര�ോഗ്യസംവിധാനത്തിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ എങ്ങനെ ഇഴുകിച്ചേരണം എന്നതു
മായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. പങ്കെടുത്ത രാജ്യ
ങ്ങൾ പിച്ചക്കാൽ വച്ചു ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ
അവതരിപ്പിച്ചു, 2021 ഒക്ടോബർ എട്ടിന് കെനിയ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നു
ള്ളതുൾപ്പെടെ. പക്ഷേ എല്ലാ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്കും
പ�ൊതുവായുള്ളത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് പണ
മില്ല എന്നതാണ്.
ഇത് ഒരു കണക്കിൽ വിര�ോധാഭാസമാണ്. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന് വലിയ ചെലവില്ല. 2017ലെ ലാൻസെ
റ്റ് കമ്മീഷൻ നിർദേശിച്ച 'എസ്സെൻഷ്യൽ പാക്കേജ് '
അനുസരിച്ച് ആര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ നിസ്സാ
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രമായ പങ്ക് (0.6 മുതല് 1.2 വരെ ശതമാനം) മാത്രമേ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ
ഹൈ-ടെക് ഉപകരണങ്ങളും വില കൂടിയ മരുന്നുകളും
ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സമ്പത്തല്ല പ്രശ്ന
 ം. വേണ
മെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം. വല്ല
പ്പോഴുമ�ൊരിക്കൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിനു
മാത്രം കേൾക്കുന്ന വായ്മ�ൊഴി പ�ോരാ; ശരിക്കും നട
പ്പിൽ വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പരമാധികാരി
കളുമുണ്ടാകണം.
അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത
ച�ോദ്യം. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദാതാക്കളായുള്ള
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ അവരുടെ ചുമതലയായിത്ത
ന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി അധികാരികളെ
പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പ�ോംവഴി.
ഇത് കുറേയധികം നടക്കുന്നതുക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ഇന്നു നാം എവിടെയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ എത്തിയിരിക്കു
ന്നത്. പക്ഷേ അതു മതിയ�ോ? വേദനയും ദുരിതവും
അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തുകേൾപ്പിക്ക
ലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്ന ഒരു തിരി
ച്ചറിവാണ് ഈ വെബിനാർ നൽകിയത്. മരിച്ചവ
രുടെ ബന്ധുക്കളും ര�ോഗവുമായി ജീവിക്കുന്നവരും
അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ�ൊതുജ
നശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. അതിന്
കൂട്ടായ ഒരു കർമ്മപരിപാടിയും ഉണ്ടാക്കണം.
മലേഷ്യ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള യു.എൻ യൂണിവേ
ഴ്സ ിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ�ോർ
ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്തും ഇന്റർനാഷണൽ അസ�ോസി
യേഷൻ ഫ�ോർ ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറും (ഐ.എ.എച്.പി.സി) ചേർന്നു നട
ത്തിയ ഈ പരിപാടിക്ക് സംഘാടകരായ മാർക്
ചിയ�ോങ്ങിനും ഡ�ോ. കാതറിൻ പെറ്റസിനും നന്ദി
പറയാം

.

ര�ോഗനിർണ്ണയം മുതൽ
സാന്ത്വന പരിചരണം
ലഭ്യമാക്കണം
വന്ദന മഹാജൻ

ശ്വാ

സക�ോശത്തിൽ കാൻസർ ബാധിച്ച, എഴു
പത്തഞ്ചു വയസുള്ള ഒരമ്മയാണു മുന്നിൽ.
അവരുടെ ചികിത്സാക്കുറിപ്പിൽ 'സാന്ത്വന ചികിത്സ'
എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതു വായിച്ച് മകൾ പ�ൊട്ടിക്ക
രയുന്നു.
കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ''എന്റെ
അമ്മ ഇപ്പോൾ ആര�ോഗ്യവതിയാണല്ലോ. ഈ സാ
ന്ത്വന ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്
മരിക്കാറായ ര�ോഗികൾക്കുള്ളതല്ലേ. പിന്നെന്താ
ഇങ്ങനെ?''
‘സാന്ത്വന ചികിത്സ’ എന്ന വാക്കു കേൾക്കുമ്പോൾത
ന്നെ ര�ോഗിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഹതാശരായിത്തീ
രുകയാണ്. കാരണം ര�ോഗിയുടെ അന്ത്യം അടുത്തു
എന്ന ചിന്തക�ൊണ്ട്.
ഇത�ൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.
സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷ എന്നത് ജീവിതാവസാനത്തിലേ
ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. അതു ക�ൊണ്ടുദ്ദേശിക്കു
ന്നത് വേദനയിൽ നിന്നും മറ്റു യാതനകളിൽ നിന്നു
മുള്ള മുക്തി മാത്രമാണ്. അത�ൊരു അവസാന കച്ചി
ത്തുരുമ്പാണ് എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല.
അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും സാന്ത്വന പരി
ചരണം?
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നത് ര�ോഗിയുടെ മുന്നോ
ട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക,
ര�ോഗിക്ക് സൗഖ്യം നൽകുക, അവരുടെ താങ്ങും
തണലുമാവുക, അവശതകൾക്കു വേണ്ട തരത്തലുള്ള
പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ്. ശാരീരിക
വേദനയ്ക്കു മാത്രമല്ല ആശ്വാസമേകേണ്ടത്. വേദന ശാ
രീരികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വൈകാ
രികവുമാകാം. അങ്ങനെ സംപൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ
വേദനയ്കു തടയിടുക; ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു കാ
ഴ്ചപ്പാടിൽ വേണം കാണാൻ.
കാൻസർ എന്ന വാക്കു കേൾക്കുന്നതുതന്നെ ര�ോ

ഗികൾക്കും ബന്ധുക്കൾ
ക്കും, എന്തിന് ശുശ്രൂഷ
കർക്കു പ�ോലും ഭീതി
യുളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
ഇതിന�ോടു പലരും പ്ര
തികരിക്കുന്നത് പല രീ
തിയിലാണ്. അതിനു
കാരണവും പലതാണ്.
സ ാമ്പ ത് തി ക മാ ക ാ ം ,
വൈകാരികമാകാം, ര�ോ
ഗപീഢകളാലാവാം.
അതുക�ൊണ്ട് കാൻസർ പ�ോലെയുള്ള ര�ോഗങ്ങളുടെ
തുടക്കം മുതൽതന്നെ സാന്ത്വന ചികിത്സയേയും ഒപ്പം
കൂട്ടണം. ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന നിഷ്കർഷിക്കു
ന്നതും അതുതന്നെ. കടന്നു പ�ോകുന്ന ര�ോഗാവസ്ഥ
യുടെ യാതനാ യാത്രയിൽ അത�ൊരു വലിയ കൈ
ത്താങ്ങാകും.
ഡ�ോക്ടറും നഴ്സും കൗൺസലറും പരിചാരകരും
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ
തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരർത്ഥത്തിൽ
ര�ോഗിക്ക് സംപൂർണ്ണമായി വേദനകളിൽ നിന്നു
മുക്തി നൽകാനാവൂ. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിൽ കൂ
ടുതലായി കൗൺസലറായും, കാൻസർ ക�ോച്ചായും
ഞാൻ കാൻസർ ര�ോഗികള�ോട�ൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ട്. അതുമൂലം ര�ോഗികളുടെയും, അവരുടെ ബന്ധു
ക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സാന്ത്വന ചികിത്സ വരു
ത്തുന്ന സമഗ്രവും ക്രിയാത്മകവുമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് ബ�ോദ്ധ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള ഒന്നു
രണ്ടു കേസുകളിലൂടെ ഇതു വ്യക്തമാക്കാം.
ഒൻപതു വയസിൽ ലൂക്കീമിയ ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി,
നമുക്കവളെ ശ്വേത എന്നു വിളിക്കാം. അവൾക്കു കീ
മ�ോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായ
ങ്ങള�ൊക്ക കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ അച്ഛന
മ്മമാർ, ഈ ചികിത്സകള�ൊക്കെ അവളെ എങ്ങനെ
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ബാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഏറെ
ദുഃഖിതരായിരുന്നു. ശ്വേതയുമായും, മാതാപിതാക്ക
ളുമായും ഞാൻ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയി
രുന്നു. അവൾക്ക് വായനയിലും, ചിത്രരചനയിലും
ഒക്കെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത�ൊക്കെ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു.
ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് പതിനഞ്ചു വയസ്സായി. പഠന
ത്തിലും കളികളിലും ഒക്കെ മിടുക്കിയാണ്. ഞാൻ
അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെ പ�ോലായി
മാറി. തുടക്കം മുതൽതന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ചികി
ത്സാക്രമങ്ങളിൽ സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷയും കൗൺസ
ലിങ്ങും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ കാലയളവിൽ
ആ കുടുംബത്തിന്റെ വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ലഘൂ
കരിക്കാൻ ഏറെ സഹായകരമായി എന്ന് തീർത്തു
പറയാം.
മറ്റൊന്ന്, ശ്വാസക�ോശ കാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു ഇരു
പത്തെട്ടു വയസ്സുകാരനാണ്. എന്റെയടുത്ത് കൗൺ
സലിങ്ങിനു വന്നിരുന്നു. അയാൾ തികച്ചും ദുഃഖിത
നായിരുന്നു. ഈ ര�ോഗവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ
തീരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധി
മുട്ടിലുമായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം ഇപ്പോൾ
അയാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തു
ടർച്ചയായ കൗൺസലിങ്ങ് അയാൾക്ക് പ്രയ�ോജനം

ചെയ്തു. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക സഹായവും ഞങ്ങൾ ഏർ
പ്പെടുത്തി.
ഇവയ�ൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാൻസർ ര�ോഗത്തി
ന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ സാന്ത്വന പരിചരണം കൂടി
ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ര�ോഗികൾക്കും, ബന്ധുക്കൾ
ക്കും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുതന്നെയാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 22 എല്ലാ വർഷവും ''റ�ോസ് ഡേ''
ആയി ആചരിക്കാറുണ്ട്. കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ
ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളും, സന്തോഷവും നി
റയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ
ചികിത്സയിൽ തക്കസമയത്തു തന്നെ സാന്ത്വന
ചികിത്സ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ 'റ�ോസ്
ദിനം' കുറേക്കൂടി അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കാം. ഈ വർഷ
ത്തെ ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെ
പ്രമേയം തന്നെ ''നീതിപൂർവ്വം സാന്ത്വന പരിചരണം
- ആരെയും വിട്ടു പ�ോകാതെ'' (Leave no one behind
- equity in access to palliative care) എന്നതാണ്.
(കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
കൗൺസലറാണ് മുംബൈയിലെ വന്ദന മഹാജൻ.
ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേ
ഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം: ഡ�ോ. എൻ.
സുന്ദരേശൻ)

.

സാഥ്-സാഥ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായുള്ള പുതിയ ഹെല്പ്
ലൈനാണ് സാഥ്-സാഥ്. ദേശീയ തലത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, പാലിയം
ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 11 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്.
2021 ഒക്ടോബർ ഏഴിനായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.
ര�ോഗികളും പരിചരിക്കുന്നവരും സാന്ത്വന
പരിചരണ ലഭ്യതയിൽ നേരിടുന്ന അസമത്വം
പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭി
ച്ചിരിക്കുന്ന ഹെല്പ് ലൈനാണ് ഇത്. മലയാളം
കൂടാതെ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്,
അസാമീസ്, മറാത്തി എന്നീ ഭാഷകളിലും
സേവനം ലഭ്യമാണ്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ
കാലത്ത് 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 6 മണി വരെ
വിളിക്കാം. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 1800-202-7777
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

റ�ോജച്ചേച്ചിയ�ോട�ൊപ്പം
ഇത്തിരി നേരം
രജിഷ സി.കെ

ന

മ്പർ ഡയൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, മട്ട
ന്നൂർ അമ്മ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിലെ പ്രകാശേട്ടൻ തന്ന നമ്പർ മാത്രമേ
കൈയിൽ ഉള്ളു; ആളെ നേരിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ
എന്ന്. കുഴപ്പമില്ല, ന�ോക്കാമെന്ന് കരുതി. വാക്സി
നേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടു തീർ
ന്നതും സൗഹൃദമസൃണമായ ഒരു ശബ്ദം: ''അതേ,
റ�ോജയാണ്.'' അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾ
എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു. പൂർവ്വകാല പരിചയംപ�ോലെ
ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി.
പ�ോളിയ�ോ ബാധിച്ചു വീൽചെയറിലായ ജീവിത
ത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ജീവിതം. അതാണ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുടുക്കിമേട്ട സ്വദേശി റ�ോജ.
2016ൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെ

ടുത്തപ്പോഴാണ് താൻ മാ
ത്രമല്ല, ഒത്തിരി ആളുകൾ
ഇ ത്ത ര ത് തി ൽ ജ ീ വ ി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മന
സ്സി ല ാ ക്കു ന്ന ത് . അ തു
നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെ
റുതായിരുന്നില്ല. പാട്ടുകൾ
കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള,
വായനയെ സ്നേഹി
ക്കുന്ന, തയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള
തനിക്ക് കുട നിർമ്മാ
ണവും മറ്റും വഴങ്ങും എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിച്ചു. സമൂഹത്തോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്,
''ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കേ
ണ്ടവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് '' എന്നാണ്.
തങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് . തന്നാ
ലാവുന്ന ജ�ോലികൾ ചെയ്ത് അഭിമാനത്തോടെയും
സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കാനാണ് മറ്റാരെയും
പ�ോലെ ചേച്ചിക്കും ഇഷ്ടം.
നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മര
ണപ്പെട്ടു പ�ോയത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ ദുഃഖമാണെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ജീവിത
ത്തോടുള്ള നിറഞ്ഞ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് റ�ോജ
ച്ചേച്ചിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഒരു വിരൽ മുറി
ഞ്ഞാൽപ�ോലും അത�ൊരു മഹാസംഭവമായി കണ്ട്
ഇളവുകൾ തേടുന്ന നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണ്
റ�ോജച്ചേച്ചിയെ പ�ോലെയുള്ളവർ. സദാസമയം
ഓര�ോ ജ�ോലികളിൽ മുഴുകുന്ന ആളാണ് റ�ോജച്ചേ
ച്ചി എന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും
എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്.
വളരെ സൗമ്യമായ സംസാരം. അല്ലെങ്കിലും
വായനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മിതത്വം കൂടുതലുള്ളവർ
ആയിരിക്കുമല്ലോ. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറി
ച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് റ�ോജ ചേച്ചിക്ക്. ''കൂടപ്പി
\hw_¿ 2021 klbm{X 7

റപ്പിനെ പ�ോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ളവർ
തന്നെ കാണുന്നു, സന്തോഷം'' എന്നാണ് ചേച്ചി
യുടെ വാക്കുകൾ.
സംസാരത്തിന�ൊടുവിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയ�ോട്
പറഞ്ഞു, ''നമുക്കിനിയും ക�ോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.
എന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ'' എന്ന്.
പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് പ്ര
വർത്തകർ ഒരിക്കലും വെറുംവാക്ക് പറയരുത്. വിളി
ച്ചാൽ എടുക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏകാന്തതയിൽ ഇരി

ക്കുന്നവര�ോട് കൂട്ടുവരാം എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുനൽകാവൂ.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തിരി നേരമാണ് ഇന്ന് ചേച്ചി
ക്കൊപ്പം നിന്നത് എങ്കിലും, ചേച്ചിക്കായി ഇനിയും
എന്റെ സമയങ്ങൾ ഞാൻ പകുത്തു നൽകുമെന്ന് മന
സ്സിൽ ഉറപ്പുനൽകിയാണ് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പ് പൂർ
ത്തിയാക്കുന്നത്.
(കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹസ്പർശം പെയിൻ ആൻഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 97477 95410)

.

ഹ�ോംകെയര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് നികുതിയിളവ്
പാലിയേറ്റീവ്

കെയർ ഹ�ോം കെയർ ആവ
ശ്യത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക്
നികുതി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം നട
പ്പിൽവന്നു. ഇതിനായി അതതു ജില്ലയിൽ ആർ.
ടി.എ. ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ
ക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. എല്ലാ വിവര
ങ്ങളും കാണിച്ചു ക�ൊണ്ട് സാധാരണ പേപ്പറിൽ
എഴുതി ക�ൊടുത്താൽ മതിയാവും.
ജില്ലാ കളക്ടർ, പ്രസ്തുത വാഹനം പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ആവശ്യത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്നു
എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കിട്ടുന്നതി
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നായി ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് അയ
യ്ക്കും. ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതത് ആർ.ടി.ഒ മു
ഖാന്തിരം ടാക്സ
 ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ അവരുടെ കീഴിലുള്ള യൂണി
റ്റുകൾക്ക് നിർദേശം ക�ൊടുത്ത് ഈ സൗജന്യം
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഉടനെ തന്നെ നടപ
ടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
- നാരായണൻ പുതുക്കുടി, ഐ.എ.പി.സി
കേരള പ്രസിഡന്റ്

കാൻസറിന�ോടു
പ�ൊരുതുമ്പോൾ
ഡയാനാ ഫെറെയ്റാ

എ

നിക്ക് കാൻസർ വന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തു
ക്കളിൽ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളിൽ
നിന്നും മറ്റും ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.
ര�ോഗം ഭേദമാകാനുള്ള ആശംസകളും, നല്ല വാക്കു
കളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞവ. മനസ്സിന്
ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതായിരുന്നു അവയ�ൊ
ക്കെ. ഞാൻ ആല�ോചിക്കുകയായിരുന്നു, കാൻസ
റിനെ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ദീർഘകാല ര�ോഗങ്ങ
ളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി ചിലതരം പദപ്രയ�ോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ
ഭാഷയിൽ നിലവിലുണ്ട്. യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
താണ് അവയ�ൊക്കെ എന്നു കാണാം. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, കാൻസറിനെതിരേ പ�ോരാടുക, കാൻസറി
നെതിരെ മല്ലടിക്കുക, കാൻസർ ര�ോഗികളെ പ�ോ
രാളികളെന്നും പടയാളികളെന്നുമ�ൊക്കെ വിശേഷി
പ്പിക്കുക, ര�ോഗം ഭേദമാവുകയാണെങ്കിൽ കാൻസ
റിനെതിരെ പടവെട്ടി വിജയം കൈവരിച്ചവരെന്ന
രീതിയിൽ വാഴ്ത്തുക. ര�ോഗി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
കാൻസറിനു കീഴടങ്ങി എന്നു പറയുക.
കരുതലിനെക്കാൾ പ�ൊരുതൽ എന്ന വിചാരമാണ്
ര�ോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇജ്ജാതി ആലങ്കാരിക പ്ര
യ�ോഗങ്ങൾ നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ചി
കിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്ന കാൻസറുള്ള ര�ോഗികളെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഭാഷാപ്രയ�ോഗ
ങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഊർജ്ജം പകർ
ന്നേക്കും. മറിച്ച് ആറാമത്തെയ�ോ, ഏഴാമത്തെയ�ോ
കീമ�ോ കഴിഞ്ഞ് അവശനായി കിടക്കുന്ന ര�ോഗിക്ക്
പടപ�ൊരുതലിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം വെളിപെടണമെ
ന്നില്ല. പറഞ്ഞുവരുന്നത്, ഈ മാതിരി ഭാഷാപ്രയ�ോ
ഗങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ര�ോഗികൾക്കും ഒരേപ�ോലെ രു
ചിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക്
അത് ഊർജ്ജം പകരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കു
സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അത് ഗുണം
ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്താണു മാർഗ്ഗം? മാത്ര
വുമല്ല തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുക�ൊ
ണ്ടാണ് ര�ോഗം ഭേദമാകാത്തത് എന്നൊരു വിഷാ

ദാത്മക ചിന്ത ര�ോഗിയിൽ ഉണ്ടാകാനും ഇത് കാര
ണമായേക്കും.
1971ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ ആണ്
ആദ്യമായി ''വാർ ഓൺ കാൻസർ'' എന്ന പ്രയ�ോഗം
ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം പ�ോലെ ഉപയ�ോഗിച്ചത്. ര�ോ
ഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുപല സാമൂഹ്യ
പ്രശ്നങ്ങള�ോടുമുള്ള സമീപനത്തിലും യുദ്ധപ്രഖ്യാ
പനങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട്. മയക്കു മരുന്നുകളുടെ
ഉത്പാദനത്തിലും, ഉപയ�ോഗത്തിലും ഒക്കെത്തന്നെ
ഇതുപ�ോലെ വാർ ഓൺ ഡ്രഗ്സ് മുതലായ പ്രയ�ോ
ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നു കാണാം.
ഹിംസാത്മകമായ ഭാഷ ഒരുപക്ഷേ നാം ജീവിക്കുന്ന
സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിഫലനം ആകാം.
ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കു വേണ്ടതെന്തും
നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും, നിശ്ചയദാർഢ്യവും ക�ൊണ്ടു
നേടിയെടുക്കാം എന്ന ത�ോന്നലുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ
എന്തും നമ്മുടെ ഇച്ഛക്കു വഴങ്ങിത്തരും, നാം നമ്മുടെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു അക്ഷീണം നടന്നു നീങ്ങിയാൽ
മതി. എന്തിന്, നാം ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ
ഭാഷയിൽ, വാക്കുകളിൽ ഒക്കെ ആക്രമണപരത പ്ര
കടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്ക് എളുപ്പം
നടന്നടുക്കാം എന്ന ചിന്തയും നിലവിലുണ്ട്. നേതാ
ക്കൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്
ആക്രമണപരത എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ജീ
വിതത്തിൽ ര�ോഗം, മരണം ഇങ്ങനെ ചില ഘട്ടങ്ങളി
ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛയുടെയും പരിശ്രമ
ത്തിന്റെയും പരിധിക്കു പുറത്താവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കും. അപ്പോൾ
നമ്മൾ തീരെ നിസ്സഹായരായിത്തീരും.
ഇത്തരം ഭാഷാ പ്രയ�ോഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും രസിക്ക
ണമെന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന് നല്ല ഉദാ
ഹരണം. ഓങ്കോളജിയിലും, സാന്ത്വന ചികിത്സാ
രംഗത്തും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാൻസർ
കാലത്ത് എനിക്കാവശ്യം വിശ്രമവും, എന്റെ ദേഹം
സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായതും, എനിക്കിഷ്ടമാ
യതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതുമായിരുന്നു.
അല്ലാതെ യുദ്ധസന്നദ്ധയാവുക എന്നതായിരുന്നില്ല.
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നമ്മൾ ര�ോഗങ്ങളെ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
ഔഷധങ്ങളാകുന്ന ആയുധങ്ങളുപയ�ോഗിച്ച് അവരെ
നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തി
നുമേൽ നമുക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോകുന്ന
ര�ോഗാവസ്ഥകളിൽ ഈ യുദ്ധ സന്നദ്ധതക്ക് വലിയ
പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന ച�ോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ എത്ര നിസ്സഹായ
നാണ് എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഒരു കാൻസർ ര�ോഗി
പെട്ടെന്നടുക്കുന്നു. മരണം എന്ന ആശയത്തോടുത
ന്നെ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവാം.
സത്യത്തിൽ എന്താണു കാൻസർ? അത് നമ്മുടെ
ശരീരത്തിനകത്തുനിന്നു വരുന്നതാണ്. ശരീരത്തി
ന്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വഴി തെറ്റിപ്പോയ ക�ോശ
ങ്ങൾ. നമ്മുടെ ജനിതകഘടന. അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് കാൻസർ. എനിക്ക് ഒരി
ക്കലും എന്നോടു തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നു ത�ോ
ന്നിയിട്ടില്ല. പകരം ശരീരത്തിന്റെയും, വഴി തെറ്റി
പ്പോയ ക�ോശ ജനിതകങ്ങളുടെയും ഐക്യം തിരിച്ചു
പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ര�ോഗാവസ്ഥയിൽ സംഘർഷങ്ങളല്ല, മൃദുലവും
ശാന്തവുമായ സമീപനം, ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാ
യിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം. അല്ലാതെ ഒരു 'ജ�ോൻ ഓഫ്
ആർക് ' ആകാനല്ല.
മേൽപറഞ്ഞ പദപ്രയ�ോഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വശമു
ണ്ട്. അത് ഈ ര�ോഗികളിൽ ജയം-ത�ോൽവി, ജേ
താവ്-പരാജിതൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാനസി
കാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത
കാൻസർ ര�ോഗികളില് തങ്ങൾ പരാജിതരാണ്
എന്ന ത�ോന്നലുളവാക്കും. ര�ോഗികൾ ഒരിക്കലും പരാ

ജയപ്പെടുന്നവരല്ല. അവര�ൊരുപക്ഷേ അവശരാകാം,
ക്ഷീണിതരാകാം, തളർന്നു പ�ോകാം. പക്ഷേ, ത�ോൽ
ക്കുന്നില്ല അവസാനം വരെ. മനുഷ്യൻ എന്തുചെയ്യു
ന്നു എന്നതിലല്ല അവൻ എന്താണ് എന്നതിലാണ
വന്റെ ശക്തി.
പലപ്പോഴും കാൻസർ പ�ോലുള്ള മാറാര�ോഗങ്ങൾ ബാ
ധിച്ചവരെ മുഖാമുഖം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്തു
പറയണം എന്നറിയാതെ നമ്മൾ കുഴങ്ങി പ�ോകാറു
ണ്ട്. ഒന്നാമത് അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം
എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ അതുക�ൊണ്ടാവാം
ഇത്തരം ആലങ്കാരിക ഭാഷ പ്രയ�ോഗിക്കുന്നത്.
ഇതുപ�ോലെ മാരക ര�ോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവ
ര�ോട് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭാഷയാണ് ഉപയ�ോഗിക്കേ
ണ്ടത്, എന്തു പറയണം എന്നത് ര�ോഗിയേയും, ര�ോഗ
ത്തെയും, ചുറ്റുപാടുകളെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാം എത്ര ദുർബലരാണ് എന്ന്
നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൗർബല്യം നമ്മെ ര�ോഗിക
ളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഏതു ഭാഷ ഉപയ�ോ
ഗിക്കണം എന്നത് സന്ദർഭത്തെ അനുസരിച്ചാവണം.
പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം; സത്യമെന്നു ശ്രോ
താവിനു മനസ്സിലാവുകയും വേണം.
ആത്യന്തികമായി വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തി
യുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാതലായ മാ
റ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കും ഭാഷ
യ്ക്കും ആവും.
(ലേഖിക തന്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിന്റെ സ്വ
തന്ത്ര വിവർത്തനം: ഡ�ോ. എൻ സുന്ദരേശൻ. ബ്ലോഗ്
വായിക്കാൻ ഇവിടെ പ�ോകുക: https://www.
dianaferreiramd.com/blog/on-fighting-cancer)
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കവിത

നിണപ്പടർപ്പുകൾ

മായ ബാലകൃഷ്ണൻ

ജീ

വിതമെന്ന മൂന്നക്ഷരം പകുത്തു
വ്യഥിതപാതയിൽ പകച്ചുനില്പാണവൾ.
ചെന്നിണംപുരട്ടിയ ചുണ്ടുകൾനീട്ടി
ചുറ്റിപ്പുണരുന്നു വ്യാളികൾ.
ഓര�ോ ശ്വാസത്തരിയിലും
കരൾനുറുക്കും നിണപടർപ്പുകൾ
പ�ൊട്ടിച്ചെറിയാനൂക്കുകാട്ടുക നീ.
വേദന! ആളിപ്പടരും കരിംനീലമൂർഖനായ്
പത്തിവിടർത്തിയാടുന്നു.
മുന്നിൽ നിരക്കുന്നൂ കൂട്ടായവർ
ജീവൻ പകുത്തേകിയ�ോർ,
വിടപറയുവാനായിടാതെ
നിന്നുലയുന്നു ജീവനും;
ക�ൊതിച്ചിടുന്നൂ...ദാഹിച്ചിടുന്നൂ
ഇനിയ�ൊന്നു കുതിച്ചിടട്ടേ...
ജീവന്റെ നെരിപ്പോടിലും ദൈവം തുണ!
സമസ്തപ്രപഞ്ചവും കണ്ടിടുംനിമിഷങ്ങൾ!
ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞ പൂവിനും മഴയ്ക്കും
ഇല്ല! മാധുര്യം; ഇത്രനാളും രുചിച്ചറി ഞ്ഞില്ലൊന്നിനും, വെയിലേറ്റു മങ്ങുന്ന
ധൂളിക്കും വിശപ്പിനും ഇത്ര ചാതുരിയ�ോ?
നിറക്കൂട്ടുകൾ രുചിക്കൂട്ടുകൾ
വറ്റിടംതിങ്ങി ശൂന്യത ചവച്ചുതുപ്പി.
മകളേ ... മിഴിനീർ തുളുമ്പുന്നു
കണ്ടിട്ടില്ല നിന്നെയിത്രയും
വേവുണങ്ങിയ ശുഷ്ക
 പത്രമായ്.

ആ കൈകളിൽ ചേർത്തിടട്ടെ
ഈ തണൽപറ്റി പ�ോന്നിടുക നീയും
തളരാതെയിടറാതെ നിൻചിരി മാഞ്ഞിടാതെയടർത്തിയീ
ചെന്നിണപ്പടർപ്പിൽനിന്നും
ചേർത്തിടട്ടേ ഞങ്ങൾ.
ജീവന്റെ ഹരിതകണങ്ങൾ ഇറ്റിറ്റുപകരാം
നീയീ തണൽപ്പച്ചയിൽ വന്നിരിക്കൂ
സ്നേഹം പകുത്തു നിനവിന്റെ ചുവട്ടിൽ
കനൽച്ചൂടുരുക്കിടാം.
വേദനയിനി രസനകളെ തണുപ്പിക്കും
മണ്ണിനെയാറിക്കും! ഇനിയും
പൂക്കുക പുഷ്പിക്കുക പൂവേ...
നീയ�ൊന്നു ചിരിച്ചു മലർന്നു വിരിയൂ
ഈ ചെന്നിണംകാട്ടിൽനിന്നും
ആശാപുഷ്പമായുണരൂ...
(തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പുതുക്കാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ഹ�ോം ഓഫ് ഹ�ോപ്പ് എന്ന പാലിയേ
റ്റീവ് സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് മായ ബാലകൃ
ഷ്ണൻ. ചലന സംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന്
ദീർഘകാലമായി കിടപ്പിലാണ്. പത്തു വർഷമായി
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് )

.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ദാരിദവും
അനാഥത്വവും
ഒരുപ�ോലെ വന്നാൽ
സ്നേഹ കെ. ജ�ോൺ

'വി

ദൂരത്തുള്ള ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എളു
പ്പമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരെ സ്നേഹി
ക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടി
ലുള്ള, സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഏകാന്തതയും
വേദനയുമകറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് വിശപ്പു
മാറാൻ ഒരു കപ്പ് അരി നൽകുന്നത്. സ്നേഹം നി
ങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു വരിക. ഇവിടെയാണ്
നമ്മുടെ പരസ്പരസ്നേഹം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ' - മദർ
തെരേസ.
ഈ ചെറിയ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങള�ോടു പങ്ക്
വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം സാങ്കല്പികമല്ല.
എന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നടന്ന പച്ചയായ ജീവിത സത്യ
ങ്ങളില�ൊന്നാണ്. നാളെ ആ അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള
തുമാണ്.
എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ ഒരു ചെറിയ മാ
ടക്കടയും അതിന�ോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ വീടുമു
ണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായ
രണ്ടുപേർ താമസിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരു

പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഭർത്താവ് ചെ
റിയ ചെറിയ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ
പ�ോകുമായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും
അസുഖങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ
ഒരു ആസ്ത്മ ര�ോഗി കൂടിയായിരുന്നു.
മക്കളില്ലാത്തവരായതു ക�ൊണ്ട് അവ
രെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് സംരക്ഷിച്ചു
ക�ൊള്ളാമെന്ന വ്യവസ്ഥയ�ോടെ
അവർ സ്വത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്ക്
കൈമാറിയിരുന്നു.
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ന്നു. എന്റെ ചെറുപ്പകാലം
മു ത ൽ ക്കേ അ വ രെ
ഞാൻ കാണാറുണ്ടായി
രുന്നു. ആ കടയായിരുന്നു
അവരുടെ പ്രധാന ഉപ
ജീവനമാർഗ്ഗം. പകൽ
സമയങ്ങളിൽ ഭർത്താവ്
ചെറിയ ചെറിയ കൂലി
പ്പണിക്കൊക്കെ പ�ോകു
മായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും
അസുഖങ്ങളുള്ളവരായി
രുന്നു. ആ സ്ത്രീ ഒരു ആസ്ത്മ ര�ോഗി കൂടിയായിരു
ന്നു. മക്കളില്ലാത്തവരായതു ക�ൊണ്ട് അവരെ വാർ
ദ്ധക്യകാലത്ത് സംരക്ഷിച്ചുക�ൊള്ളാമെന്ന വ്യവസ്ഥ
യ�ോടെ അവർ സ്വത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാ
റിയിരുന്നു.
കുറച്ചുകാലം മുൻപ്, വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ അവർ
രണ്ടുപേരും വളരെ ക്ഷീണിതാവസ്ഥയിലെത്തി.
അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നിലച്ചു. ആ സ്ത്രീ കി
ടപ്പിലായി. അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും പുറത്തെ
ങ്ങും കാണാതായി. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അവരുടെ
വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ ദയനീയ
മായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഭർത്താവ്
പ്രാകൃതരൂപത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. അവർ
ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആഴ്ചകള�ോളമായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ
യുടെ കാൽ പഴുത്ത് വ്രണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. അവർ
കുളിച്ചിട്ട് മാസങ്ങള�ോളമായിരുന്നു. ആ മുറി മുഴുവൻ
ദുർഗന്ധം ക�ൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം നൽകി.
അവർ ആർത്തിയ�ോടെ അത് കഴിച്ചു. ആ സ്ത്രീയെ
കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി.
പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കേട്ട വാർത്ത, ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു
എന്നായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഭർത്താവിനെ

പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ
ബന്ധുവീട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക്
ശേഷം അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു.
ജീവിതം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ''നമ്മൾ അനു
ഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥക
ളാണ് ' എന്ന് ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞതും അതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. അനാഥമായി കിടക്കുന്ന ആ വീട് കാണു
മ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ക�ോണിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു
വിങ്ങലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും അവരുടെ അവ
സ്ഥക്ക് ഒരു കാരണമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതാ
വസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നു.
തണുപ്പു കാലത്ത് നൽകേണ്ട പുതപ്പ് ചൂട് കാലത്ത്
നൽകിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവ
രുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു

ചേരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ, അവരെ സഹായിക്കാൻ
കഴിയണം.
ഇതുപ�ോലെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഇനി എന്റെ
മുന്നിൽ വന്നാൽ അവർക്കുവേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യ
ങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. സാ
ന്ത്വന വാക്കുകള�ോടെ കൂടെ നിൽക്കാനും, ഞാൻ നി
ങ്ങള�ോട�ൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയാനും, അവരുടെ സാ
മ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളിൽ കഴിയുംവിധം സഹാ
യിക്കാനും, സുമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ
എത്തിച്ച് നൽകാനും സാധിക്കും.
മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ നൽകിക്കൊണ്ട്, ആരും അനാഥ
രാകാതെ, ആരും പട്ടിണിയാൽ മരിക്കാത്ത നല്ലൊരു
നാളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
(ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി
യാണ് ലേഖിക)

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു സാന്ത്വനം
കാ ൻസർ, വൃക്കര�ോഗങ്ങൾ, തളർവാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീർഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തിൽ
കിടപ്പാടമുൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ജീവിതത്തി
ന്റെ പുറമ്പോക്കുകളിലെ
ഏകാന്തതയിൽ അഭയം
തേടുന്നവർ അനവധി.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളിൽ തീ പുക
യു ന്നില്ലെ ന്ന റ ി യ ാതെ
'ആഹാരത്തിനു ശേഷം
മാ ത്രം ക ഴ ി ക് കാ നു ള്ള
മരുന്നു' നൽകുമ്പോൾ
ന ി സ്സഹാ യ ത യ�ോട െ
മരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃ
ഹസന്ദർശന പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട
മുഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തി
ന്റെയും വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറമുള്ളവ
യായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കില�ോഗ്രാം അരി, പഞ്ചസാര, തേയില,
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 1000 രൂപയുടെ
ഒരു കിറ്റ് എല്ലാ മാസവും ഇത്തരം വീടുകളിലെ

ത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അർഹരായ ആവശ്യക്കാർ
അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേ
ക്കോ (6000 രൂപ) ഒരു
വർഷത്തേക്കോ (12,000
രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമ ി ലേ ക്കു ള്ള തു ക
നൽകി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വനമേ
കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണമായ�ോ,
ചെക്കായ�ോ, ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ
പ ാ ല ി യ ം ഇ ന് ത്യയു ട െ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ
ക്ക് അയച്ചു തരിക. സംഭാവനകൾക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികുതിയിൽ ഇളവ്.)
സംഭാവനകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന് ' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, ഐഷ മെ
മ്മോറിയൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, മണ
ക്കാട് പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695 009
ഫ�ോൺ: 97467 45504. ഇമെയിൽ: info@
palliumindia.org
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ആ

ഒത്തുചേർന്ന്
തീരുമാനം

ഹാ, എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ!
ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബസ്സ് (buzz). ഇതു
വിക്കി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച വാക്കാണ്. എന്നുവച്ചാൽ
ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് വിക്കി മന
സ്സിലാക്കുന്നു. വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ഒന്നും വിക്കിക്കറി
ഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ വാക്ക്. എല്ലാ
വരും വാരിവിതറുന്ന വാക്ക് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം.
പറയാൻ വന്നതു മറന്നു. ഒത്തുചേർന്ന തീരുമാന
ത്തെപ്പറ്റി. ഷെയേർഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന്
ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ര�ോഗം വന്നു എന്ന് വി
ചാരിക്കുക. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ര�ോഗി പറയു
ന്നു, ചെയ്യേണ്ട. കുടുംബം പറയുന്നു, ''അത�ൊക്കെ
ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. ര�ോഗിയെ തിയേറ്ററിൽ
ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുക�ൊള്ളാം. ഡ�ോക്ടർ ചുമ്മാ അങ്ങ്
സർജറി ചെയ്തേരെ'' എന്ന്. അപ്പോൾ ഡ�ോക്ടർ
എന്തു ചെയ്യണം? (വിക്കി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു: 'പാവം
ഡ�ോക്ടർ കുടുങ്ങി.') ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ കേട്ട എത്തി
ക്സ
 ് അനുസരിച്ച് പണ്ട് ആര�ോ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ,
സത്യം പലത്.
നിയമപരമായി, സ്വബ�ോധമുള്ള ര�ോഗിയുടെ കാര്യ
ത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ര�ോഗിക്ക് മാത്രമാണ്
അധികാരം.
നീതിയും അതുതന്നെ.
ഇനി പ്രായ�ോഗികതലത്തിൽ: ര�ോഗിക്ക് കഷ്ടിച്ച്
നാവുയർത്തിയിരുന്നു സംസാരിക്കാനേ ശക്തിയു
ള്ളു; കൂവി വിളിക്കാൻ വയ്യ. മകന് നല്ല ആര�ോഗ്യം.
അവൻ പറയുന്നതേ ഉറക്കെ പുറത്തുവരൂ. ഡ�ോക്ടർ
ക്കറിയാം, ര�ോഗി പറയുന്നത് കേട്ട് വല്ലതും ചെയ്താൽ
മകൻ നമ്മെ ക�ോടതി കേറ്റും. ഇത�ൊക്കെ പ്രാ
യ�ോഗിക പരമസത്യം.
ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ആചാരം വരു
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ന്നത്. അപ്പോൾ ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും
ഡ�ോക്ടറും നഴ്സും ഒക്കെച്ചേർന്ന് ചർച്ചചെയ്യണം.
ര�ോഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം എന്ന്
വ്യക്തമാക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള തീ
രുമാനമനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പ�ോകാം.
എവിടെ നടക്കാൻ!
ഒരു വൃദ്ധ മുപ്പത്തിമൂന്നു വർഷമായി വീൽചെയ
റിലാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു അപകടം. അരയ്ക്കു
കീഴ�ോട്ട് തളർന്നുപ�ോയി. അന്നുമുതൽ മകൾ ന�ോ
ക്കുന്നു. അതിനിടക്ക് എങ്ങനെയ�ോ ഒക്കെ പഠിച്ച്
ആ മകൾ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂ ൾ അധ്യാപികയു
മായി. കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ വലിയ�ൊരു ഭാഗം
ക�ൊടുത്ത് ഹ�ോംനഴ്സിനെയും കൂടെവച്ചാണ് ഉദ്യോ
ഗത്തിനു പ�ോകുന്നത്. എങ്ങനെയ�ോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന
ജീവിതം.
ഒന്നും പ�ോരാത്തതിന് ആ അമ്മയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ
കാൻസർ പിടിപെട്ടു. അപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങളെ
ടുക്കാൻ ആളുണ്ടായി. വിദേശത്തിരിക്കുന്ന മകൻ.
അയാളുടെ ചെലവിലാണ് ഇത്രയുംകാലം അമ്മയുടെ
കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുപ�ോകുന്നത്. മകൻ ചി
കിത്സയ�ോടു ചികിത്സ. ഒരവസരത്തിൽ കീമ�ോതെ
റാപ്പി നിർത്താം എന്ന് കാൻസർ ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞ
താണ്. ആ ഡ�ോക്ടറെ മാറ്റി വേറ�ൊരു വിദഗ്ദ്ധയുടെ
ചികിത്സ തുടർന്നു. മകളുമായി ചർച്ചയേയില്ല. അവൾ
ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒന്നു കെഞ്ചിന�ോക്കും. മതി, നിർത്ത്.
അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ആര്
കേൾക്കാൻ. അവളെ ഒന്ന് അടിച്ചിരുത്തണമെന്നുള്ള
പ്പോൾ സഹ�ോദരൻ വലിയച്ഛനെ കൂട്ടുപിടിക്കും. ജന
പ്രതിനിധിയാണ്. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ചികിത്സ നട
ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
വിക്കിക്ക് ഒരു സംശയം. ഈ മകൻ കുറ്റബ�ോധം

ക�ൊണ്ടായിരിക്കുമ�ോ കുറച്ചു കൂടുതൽ ചികിത്സ ചെ
യ്യുന്നത്. കൂടെനിന്ന് അമ്മയെ ന�ോക്കാന�ൊന്നും പറ്റു
ന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബ�ോധം?
ചികിത്സിക്കുന്ന ടീമിലെ ഒരു ഡ�ോക്ടർ മകനെ
വീഡിയ�ോ ക�ോളിൽ വരുത്തി ജനപ്രതിനിധി
യെയും മകളെയും കൂടെയിരുത്തി ഒരു സന്ധി
സംഭാഷണം നടത്തിന�ോക്കി. ഇതായിരിക്കും മേല്പ
റഞ്ഞ ആചാരം. സമ്മേളനം വേഗം കഴിഞ്ഞു. ജനപ്ര
തിനിധിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. ''ഡ�ോക്ടർ കൂടുതല�ൊ
ന്നും പറയണ്ട. അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്
വലുത്. ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കും. ഇവിടെ പറ്റുകില്ലെ
ങ്കിൽ പറ.''
ഡ�ോക്ടർ ഔട്ട്.
എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ
കണ്ണീർ തുടച്ചിട്ട് വല്ലകാര്യവും ഉണ്ടോ?
സൈബർ ല�ോകത്തെ ക്ലാസ്സ്മുറിയിൽനിന്ന് ഒരു
സംഭവം കൂടി. അധ്യാപിക പറയുന്നു, ര�ോഗം കണ്ടു
പിടിച്ചു മരുന്നു ക�ൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല ഡ�ോക്ടറുടെയും
നഴ്സിന്റെയും കടമ; ഇടയ്ക്ക് ഒന്നു കണ്ണീര�ൊപ്പാനും
തയ്യാറാകണമെന്ന്.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ്, ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇടവേള. (ഇതി
പ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. മറ്റത് പതിനഞ്ചു മിനിട്ടെ
ങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉഴുന്നുവടയും ചായയും
കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ
വിക്കി കരയും. പിന്നെ കണ്ണീര�ൊപ്പാൻ ആൾ
വരണം. വേണ്ട.) അപ്പോൾ, അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേ
ക്കിൽ ചിലര�ൊക്കെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും എണീറ്റ്

നടക്കുന്നുവെന്നു ത�ോന്നി. കസേരയിൽ കാണാനില്ല.
ചിലർ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്രത്യക്ഷരായി. രണ്ടു
മൂന്നു പേർ അവിടെത്തന്നെയിരുന്ന് സംഭാഷണം
തുടരുന്നുണ്ട്.
ഒരാൾ ച�ോദിക്കുന്നു, ''കണ്ണീർ തുടച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം?
കയ്യനക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽകൂടി അതുടനെ
അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പൊക്കോളില്ലേ?'' എന്ന്.
എന്റമ്മോ...! തലച്ചോർ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ.
ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം എന്നൊന്നില്ലേ? സംശയ
മില്ല, ഇദ്ദേഹം വലിയ ഡ�ോക്ടറാവും. ര�ോഗങ്ങളും
ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും മാത്രം കാണാൻ കഴി
വുള്ള ഒരു ഡ�ോക്ടർ. അത് അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി
ചെയ്യും. കണ്ണീര�ൊപ്പുന്നതു പ�ോയിട്ട് മുഖത്തെ ദുഃഖം
കാണാന�ോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല.
ഇനി ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ര�ോഗി ആത്മ
ഹത്യ ചെയ്താൽ അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അപ
ഗ്രഥനം നടത്തി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകും. ഇങ്ങനെ
തലച്ചോറുള്ളവരെക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്.
ഇവരാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക.
എത്ര ഉഗ്രൻ ഗവേഷിയാവും ഇയാൾ! ഇത്തരം ഒരു
മനുഷ്യയന്ത്രത്തെ ര�ോഗികളുടെയിടയിലേക്ക് തുറന്നു
വിട്ടാലാണ് കുഴപ്പം. അധ്യാപിക നേരത്തേ പറഞ്ഞ
താണ്, ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം തലച്ചോർ
മാത്രം പ�ോരാ ഹൃദയവുംകൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന്.
ശരിക്കും! വിക്കി കയ്യടിച്ചു സമ്മതിച്ചു.
ഇനി ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ
വിക്കി ക്ലാസ്സിൽ കേറുന്നുള്ളൂ. ഹല്ല പിന്നെ!

.
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ഗൃഹസന്ദര്ശനം

അനുകമ്പ ത�ൊട്ടുണർത്തുന്ന മനുഷ്യവികാരം
എസ്. കിഷ�ോർ കുമാർ

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം സമൂഹ
ത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നു
നേരിട്ടു കാണാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. 2021
ജൂലൈ 27ന് നഴ്സ് അക്ഷയ, ഡ്രൈവർ രാജീവ്
എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം ഞാനും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഹ�ോം കെയർ ടീമിലംഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെ
ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു വലിയ സേവനത്തിന്റെ
ചെറിയ�ൊരു ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 9.30നു യാത്ര
തിരിച്ചു. കാരേറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ഭരത
ന്നൂരിൽ 10.30ന് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭരതന്നൂർ
ലിങ്ക് സെന്ററിലെ സന്നദ്ധസേവകർ ജംഗ്ഷനിൽ
പുഞ്ചിരിയ�ോടെ ഞങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായി
രുന്നു. വിവിധ ര�ോഗങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവി
ക്കുന്നതും കിടപ്പിലായതുമായ ര�ോഗികളുടെ അടുത്തേ
ക്ക് അവർ ഞങ്ങളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
ആദ്യം ഞങ്ങൾ എത്തിയത് മുരളിയുടെ* വീട്ടിലാണ്.
യാത്ര വളരെ ദുഷ്കരവും ഭീതിജനകവുമായിരുന്നു.
എന്തെന്നാൽ ഒരു കാടിനടുത്തായിരുന്നു വീട്. 50
വയസ്സുള്ള മുരളി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മരത്തിൽനിന്നു
വീണ് പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചയാളാണ്. കിടപ്പിലാ
യത�ോടെ ഭാര്യയും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റ
യ്ക്കാണ് താമസം. ആരെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്നു കത
കടച്ചു താക്കോൽ കട്ടിലിനു സമീപം ജനലിൽ വെയ്ക്കും.
ഒരു ടീവിയും വീൽചെയറുമാണ് ല�ോകം. അടുത്തു
താമസിക്കുന്ന സഹ�ോദരി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്കും
രാത്രിയും വന്ന് മുരളിക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കും. കിടക്ക
യ്ക്കരികിൽ ചായയുണ്ടാക്കി കുടിക്കുവാനായ് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ വക ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മുരളിക്ക്
നൽകിയിരുന്നു. സിസ്റ്റർ അക്ഷയ ബി.പിയും ഷുഗർ
ലെവലും പരിശ�ോധിച്ച് മരുന്ന് നൽകി. അര മണി
ക്കൂറ�ോളം മുരളിയ�ോട�ൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു.
അടുത്തതായി പ�ോയത് 80 വയസ്സായ ലളിതയുടെ
വീട്ടിലേക്കാണ്. കാൻസർ ര�ോഗിയായ ലളിത
വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവരുടെ മകനും കുടുംബവും
ത�ൊട്ടടുത്തുതന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ മകൻ
ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് തനിയെ ഉണ്ടാക്കും. സി
സ്റ്റർ അക്ഷയ ബി.പിയും ഷുഗറും മറ്റും പരിശ�ോധിച്ചു;
മരുന്നു നൽകി. കഴിക്കേണ്ട രീതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും
വിശദീകരിച്ചു ക�ൊടുത്തു.
അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ 83കാരിയായ അന്ന
മ്മയെ കാണാൻ പ�ോയി. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ
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അസുഖം കാരണം കിട
പ്പിലാണ് അന്നമ്മ. മകളും
കുടുംബവുമാണ് അവരെ
ന�ോക്കുന്നത്. സിസ്റ്റർ
അക്ഷയ അവരുടെ മുറി
വുകൾ പരിശ�ോധിച്ചു.
ശരീരത്തിൽ തടവുന്നതി
നായി മരുന്ന് നൽകി.
ഷുഗറും ബിപിയും കൂടി
പരിശ�ോധിച്ചു. ഒരു 'വാ
ട്ടർബെഡ് ' അത്യാവശ്യ
മായതിനാൽ പാലിയം
ഇന്ത്യ ഒരു വാട്ടർബെഡ് നൽകി.
അവിടെനിന്ന് ഞങ്ങൾ ബിനുവിന്റെയും അമ്മയു
ടെയും അടുത്തേക്കാണ് പ�ോയത്. ഒരു അപകട
ത്തെത്തുടർന്ന് 35കാരനായ ബിനുവിന്റെ കാലുകൾ
തളർന്നുപ�ോയതാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്.
60 വയസ്സായ അമ്മ വിഷാദ ര�ോഗത്തിനടിമയാണ്.
ആര�ോഗ്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യാനും മറ്റുമായി
ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. അവർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംരക്ഷണവും നഴ്സ്
അക്ഷയ നൽകി.
അവസാനമായി, 43 വയസ്സായ ആന്റണിയുടെ വീ
ട്ടിലെത്തി. മരത്തിൽ നിന്നു വീണ് രണ്ടു കാലുകളും
തളർന്ന ആളാണ് ആന്റണി. മൂത്രാശയസംബ
ന്ധമായ അസുഖവുമുണ്ട്. ഭാര്യയും മകനും ഒപ്പമുണ്ട്.
മൂത്രം പരിശ�ോധിക്കുവാനും അതിന്റെ ഫലം ലിങ്ക്
സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയർ മുഖേന പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലേക്ക് കൈമാറുവാനും ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയ്ക്കും
ഏർപ്പാട് ചെയ്തു.
ഈ ല�ോകത്ത് വളരെയധികം പേർ ഒരുപാടു കാര
ണങ്ങളാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ
നന്മയുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന
സഹായങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൽകണം.
ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ
യുള്ള ഓര�ോ പൗരനെയും സഹായിക്കുക എന്നത്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയായി
കരുതണം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അനുഭവത്തിൽ
നിന്നു ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം.
* ര�ോഗികളുടെ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോർസസ് വി
ഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് ലേഖകൻ. ബന്ധപ്പെ
ടാനുള്ള നമ്പർ: 9072620258)

.

പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
ബ ി രു ദ ാ ന ന്ത ര വ ി ദ ്യാ
ഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസ
രങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓര�ോ
വർഷവും 10 ഡ�ോക്ടർമാർ
ക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ. ഇക്കൊല്ലം മുതൽ,
എണ്ണം 23 ആയി ഉയരു
ന്നു (എംഡിക്ക് 14, ഡി
എൻബിക്ക് 9. ഡി.എൻ.
ബ ി അ ഥ വ ാ ഡ ി പ ് ലോ
മേറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ
ബ�ോർഡ് ഓഫ് എക്സാ
മിനേഷൻസ് ഒരു പുതിയ
ക�ോഴ്സ ാണ് ). പ�ോസ്റ്റ്
ഗ്രാജ്വേഷ ൻ അ വ സ ര
ങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ പേര് ഇത�ോട�ൊ
പ്പമുള്ള ചിത്രത്തിൽ.

ഒക്ടോബർ 2, 2021 ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും വ�ോളന്റിയർമാരും നാഷണൽ
ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട്സ് ആൻഡ് സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒത്തുചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിസരം
വൃത്തിയാക്കുകയും മന�ോഹരമാക്കുകയും ചെയ്തു.
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വിദ്യാർത്ഥികളുടെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയര്
ക�ോൺഫറൻസ്
ബാബു എബ്രഹാം

വി

ദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും
അവരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ല�ോകത്തിലേ
ക്ക് ആനയിക്കുന്നതിനുമായി പാലിയം ഇന്ത്യ ആവി
ഷ്ക രിച്ച ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സാൻസ്-പെയിൻ
(Students Against Needless Suffering and Pain).
വിദ്യാർത്ഥി വ�ോളന്റിയർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക,
അവരുടെ അയൽപക്കത്ത് ര�ോഗംമൂലം ദുരിതമനുഭ
വിക്കുന്നവരെ അവരാൽ കഴിയുന്നതുപ�ോലെ സഹാ
യിക്കാൻ സന്നദ്ധരാക്കുക, അകാരണമായ വേദന
യനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലാത്ത ഒരു
ല�ോകം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവരെ തയ്യാ
റാക്കുക, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ�ോധവൽക്കരണ
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, ഇവയാണ് സാൻ
സ്-പെയിനിന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2021 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന്
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സ
 ി
റ്റി എൻഎസ്എസ് സെല്ലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിഷ്യെ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (എസ്ഐ
 പിസി)
ട്രിവാൻഡ്രം ക�ോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, ലയ�ോള
ക�ോളേജ് ഓഫ് സ�ോഷ്യൽ സയൻസസ് തിരുവ
നന്തപുരം, കേരള അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊ
ഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ
 ് (കാപ്സ് ) ട്രി
വാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്ന് എസ്ഐ
 പി
സിയുടെ ഓൺലൈൻ വാർഷിക സമ്മേളനം നട
ത്തുകയുണ്ടായി.
ലിഡാ ജേക്കബ് ഐഎഎസ് (കാപ്സ
 ് പ്രസിഡ
ന്റ് ) ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാലിയം ഇന്ത്യ ചെ
യർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ മുഖ്യപ്ര
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ഭാഷണം നടത്തി.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ ി . ഇ . ഒ ജ ി . എ സ് .
മന�ോജ് ഒക്ടോബർ രണ്ട്
''എസ്ഐ പിസി ഡേ''
ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ
വർഷത്തെ ആഗ�ോള പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദി
നത്തിന്റെ പ്രമേയമായ
''നീതിപൂർവം സാന്ത്വന
പരിചരണം - ആരെയും
വിട്ടുപ�ോകാതെ'' എന്ന
വിഷയം ആസ്പദമാക്കി പേപ്പർ, പ�ോസ്റ്റർ അവതര
ണവും നടന്നു. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കുള്ള മികച്ച
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അവാർഡിനായി
ബേബി ജ�ോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ക�ോളേജ്
ചവറ തെരെഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട വിവരം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. സുനിൽ
കുമാർ എം.എം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡ�ോ. ഐപ്പ് വർഗീസ്
(കാപ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ഡ�ോ.ഷാജി എ.
(കേരള യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി എൻ.എസ്എസ്. സെൽ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ), ഡ�ോ.അൻസാർ ആർ.എൻ.
(കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻ.എസ്.എസ് തിരു
വനന്തപുരം ക�ോർഡിനേറ്റർ), ബ്രഹ്മനായകം മഹാ
ദേവൻ (എൻ.എസ്.എസ് പരിശീലകന്), വിദ്യാർ
ത്ഥി പ്രതിനിധി സനീത് എന്നിവർ ആശംസകൾ
നേർന്നു.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്
വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ബാബു എബ്രഹാം. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 97467 45502)

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനം

ര�ോഗീ - കുടുംബ സംഗമം
ന്യൂസ് ഡസ്ക്, പാലിയം ഇന്ത്യ

ല�ോ

ക സാന്ത്വന പരിചരണ ദിനമായ
2021 ഒക്ടോബർ ഒന്പതിന് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗികളുടെയും കു
ടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സൂം
മുഖേന ഓൺലൈനായാണ് പരിപാടി നടന്നത്.
പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സി മുഖ്യാതി
ഥിയായിരുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമായി
രുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ തനിക്ക്
ലഭിച്ച അവസരവും, സാന്ത്വന പരിചരണം ര�ോഗിയു
ടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന
മാറ്റവും അദ്ദേഹം ശ്രോതാക്കളുമായി പങ്കുവച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മന�ോജ് ജി.എസ്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചെയർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആര്. രാ
ജഗ�ോപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
പി.എം. കുര്യാക്കോസ്, അന്നമ്മ കുര്യാക്കോസ്
എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ
ക്യാഷ് അവാർഡിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഡ�ോ. സുനിൽ
കുമാർ എം.എം (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, ട്രിവാൻ
ഡ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ്,
പാലിയം ഇന്ത്യ) നടത്തി. നടി സീമ ജി. നായർ,
നടൻ വിനു മ�ോഹൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ

നേർന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവരുടെ കു
ടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാ
ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
'വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇതുപ�ോലെ
എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് മനസ്സിന്
തരുന്ന ആശ്വാസം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളി
ല്ലെ'ന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, സാന്ത്വന പരി
ചരണം ലഭിക്കുന്നവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച
യാണ് വേൾഡ് ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ആഗ�ോള
തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള
അവബ�ോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക, തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ദിവ
സത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഈ വർഷത്തെ ആഗ�ോള ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം,
''നീതിപൂർവ്വം സാന്ത്വന പരിചരണം - ആരെയും വി
ട്ടുപ�ോകാതെ'' എന്നാണ്. ദേശീയത, ജാതി, മതം,
ലിംഗഭേദം, ഭാഷ, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, പ്രായം
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പദവി എന്നിവ കണക്കി
ലെടുക്കാതെ, എല്ലാവർക്കും നീതിപൂർവ്വം സാന്ത്വന
പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം

.
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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
വിദേശത്തുനിന്ന്:എസ്.ബി.ഐ,ഡൽഹി(ക�ോഡ് 00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691,
SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,

ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം
ഹൈവേ,
പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
- 695009 വരച്ച ചിത്രം.
അന്താരാഷ്ട്ര
നഴ്സസ്
ദിനത്തോടനുബന്ധി
ച്പി.ഒ.,
ച് 11 വയസ്സുകാരി
ശിവാനി
Phone: 97467
45504
E-mail:
info@palliumindia.org
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർ ലക്ഷ്മിയുടെ മകളാണ് ശിവാനി.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ
കേൾക്കണം; മരുന്ന്
മാത്രം പ�ോര

ഡ�ോ

ക്ടർ ആർതർ ക്ളൈന്മാൻ തന്റെ
പ്രസിദ്ധമായ 'ഇൽനെസ്സ് നരേറ്റീ
വ്സ് ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ�ോൾ സാമൂവെൽസ്
എന്ന ഒരു ഡ�ോക്ടറെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് . ദീർഘ
കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ര�ോഗാവസ്ഥയുള്ളവരുടെ
ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഡ�ോ. പ�ോൾ സാമൂവെൽസ്
കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
ഇതിന് വളരെ സഹായകമായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറ
യുന്നുണ്ട്.
ഡയബറ്റിസ് സഹചാരിയായി ജീവിക്കുന്ന അച്ഛനെ
യാണ് ചെറുപ്രായത്തിലേ കണ്ടു വളർന്നത്. പിന്നീട്,
ര�ോഗം സാവകാശം മൂർച്ഛിച്ച് അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ
പ�ോളിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്. ആസ്ത്മ പ�ോളിന് കുറേ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നൽകി. ഇത�ൊക്കെക്കൊണ്ടു തന്നെ
ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ര�ോഗങ്ങളുള്ളവ
രുടെ ശുശ്രൂഷയില് തനിക്ക് ഏറെ ചെയ്യാനാകുമെ
ന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഡ�ോക്ടർ പ�ോള് പറയു
ന്നു (ഇത് പദാനുപദ വിവർത്തനമല്ല):
'മെഡിക്കൽ സ്കൂ ൾ എന്നെ ഒരു ഡ�ോക്ടറാക്കി.
പക്ഷേ അച്ഛന്റെ മരണമാണ് എന്നെ ഒരു 'ഹീലർ'
ആക്കിയത്.
എന്റെ ആസ്ത്മ എന്നെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കുട്ടി
യാക്കി. ര�ോഗിയെന്ന ലേബൽ ക�ൊണ്ടു നടക്കാൻ
ഒരു കുട്ടിക്ക് എളുപ്പമല്ല. പിന്നീട് ഞാൻ അത്തരം
ത�ോന്നലുകളെ അതിജീവിച്ചു. ആദ്യം ഞാന�ൊരു
ര�ോഗിയാണ് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട
തുണ്ടായിരുന്നു. ര�ോഗം ഒരു ജീവിതഭാരമാണെ
ന്നും അതെന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു
വെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടിവന്നു. അതുകഴി
ഞ്ഞാണ് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന ചിന്ത
സാധ്യമായത്. എന്നിട്ട് അതുമായി എങ്ങനെ പ�ൊ
രുത്തപ്പെടാം, അതവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതം

എങ്ങനെ മുൻപ�ോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാം എന്നീ കാര്യ
ങ്ങൾ ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചു ചെയ്യേണ്ടേ? അങ്ങനെയ
ങ്ങനെ, അവസാനം ഞാന�ൊരു വലിയ പാഠം പഠിച്ചു.
എന്റെ ര�ോഗാനുഭവങ്ങൾ, മറ്റു ര�ോഗികളെ മനസ്സി
ലാക്കുവാൻ എന്നെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു എന്ന്.
എന്റെ ര�ോഗവും അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിച്ച അനുഭവവും
മറ്റൊന്നുകൂടി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രച�ോ
ദനമാകാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന്. അത് മേ
ല്പറഞ്ഞ ര�ോഗങ്ങളിൽനിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്.
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തേക്കാളും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് വ്യ
ക്തികളാണ്. വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് വലിയ ഗു
രുനാഥർ. ശാസ്ത്രപഠനം മടുത്ത് വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം
ഉപേക്ഷിച്ചാല�ോ എന്ന് ഞാൻ ആല�ോചിച്ച ഒരു കാ
ലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ ശാസ്ത്രം ആഴ
ത്തിൽ പഠിച്ചു. എങ്കിലേ ര�ോഗികൾക്ക് പ്രയ�ോജനം
ചെയ്യാനാകൂ. എന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് അത്യാവശ്യ
മാണ്.
എന്നുവരികിലും, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ
മനുഷ്യരെ പഠിച്ചു. അവർ ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ
കൂടുതൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് എനിക്ക് ജീവി
തത്തിന് കൂടുതൽ അർത്ഥം നൽകുന്നത്; മനുഷ്യരുടെ
ജീവിതത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലുക, അവരുടെ
കഥകൾ കേൾക്കുക, അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുവ
യ്ക്കുക, അവരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും
അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടെ
നടക്കുക.
ശാസ്ത്രം പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ
ഞാൻ മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കല്പിക്കുന്നു. ഇതല്ലാതെ
മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി എനി
ക്കാല�ോചിക്കാനേ വയ്യ. ഇത് ഒരു ജ�ോലിയല്ല; ഒരു
ജീവിതചര്യയാണ് '

.
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സഹയാത്രികർ

സാന്ത്വന ചികിത്സയിലെ
തലശ്ശേരിത്തിളക്കം
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.
ബി. ഗംഗാദേവി

ബു

ഷ്റ എന്ന അറബിക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശു
ഭവാർത്ത, ശുഭലക്ഷണം എന്നൊക്കെയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ബുഷ്റ ആ
പേരിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ സ്വജീവിതം ക�ൊണ്ട് നമുക്കി
ടയിൽ തെളിയിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മലയാള ഭാഷാ സ്നേഹികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ
മലയാള പുരസ്കാര സമിതി നൽകുന്ന മലയാള പു
രസ്ക്കാരം 1196ന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പുര
സ്കാരത്തിന് അർഹയായ സാന്ത്വന പരിചരണ
നഴ്സാണ് ബുഷ്റ സി.കെ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തല
ശ്ശേരി സ്വദേശിനി. ഈ കർമമേഖലയിൽ എത്തിയി
ട്ട് 14 നീണ്ട വർഷങ്ങൾ. ആദ്യം ഹ�ോം കെയർ വ�ോ
ളന്റിയറായും പിന്നീട് നഴ്സായും. 'സേവനമാണ്
ജീവിത'മെന്ന രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ വചനം ജീവിതമാ
ക്കിയ ആതുര സേവികയ്ക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതുതന്നെ
ഈ സേവന പുരസ്ക്
 കാരം.
മലയാള പുരസ്ക
 ാരസമിതിയുടെ ഈ പ്രത്യേക പുര
സ്ക
 ാരത്തിലേക്ക് എത്തിയ കഥ കേൾക്കാം.
കൂട്ടുകാരിയുമ�ൊത്ത് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ട
ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീപദ്മനാ
ഭസ്വാമിയുടെ മുന്നിലേയ്ക്ക് പ�ോകാൻ ത�ോന്നിയത്.
ഒരു ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടം അപ്പോളാണ് ശ്രദ്ധയിൽ
പെടുന്നത്.
കാൽ എങ്ങനെയ�ോ മുറിഞ്ഞ് രക്തംവാർന്ന് അവശ
നായി കിടക്കുന്ന, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അയ്യപ്പ
ഭക്തനും സഹയാത്രികരും. കാഴ്ചക്കാരായി ഏതാനും
പേരും. കാൽനഖം ഇളകി വേദന തിന്നുന്ന അയാൾ
ക്കു ചുറ്റും നിസ്സംഗരായി ജനം. ചിലർ ഒന്നു ന�ോക്കി
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മിണ്ടാതെ സ്ഥലംവിടുന്നു. തല കറങ്ങുന്നു എന്ന് ആം
ഗ്യത്തിലൂടെ അയാൾ കാട്ടുന്നുമുണ്ട്.
വേദന എന്തെന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ബുഷ്റ
 യ്ക്കും കൂ
ട്ടുകാരിക്കും അത് വെറും കാഴ്ചയല്ലായിരുന്നു. ആൾക്കൂ
ട്ടത്തെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി അയാളുടെ കാൽ ഉയർത്തിപ്പി
ടിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാതയിലെ
ത്തിച്ചു. കൂട്ടുകാരി വാങ്ങിവന്ന നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടി
പ്പിച്ച് അടുത്ത മരുന്ന് കടയിൽനിന്നു സംഘടിപ്പിച്ച
ബെറ്റാഡിൻ വച്ച് മുറിവ് കെട്ടി. നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞ്
ആശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ തീർത്ഥാടക സംഘത്തി

ന്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ തന്ന ഊർജ്ജം പറയാൻ പറ്റു
ന്നതിനുമപ്പുറം എന്ന് ബുഷ്റ പറയുന്നു.
തലശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ബുഷ്റ
 ക്ക് നഴ്സ
 ിം
ഗാണ് പറ്റിയ മേഖല എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊടുത്തത്
ജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രച�ോദനമായ അമ്മയാണ്.
എറണാകുളത്തെ നഴ്സ
 ിംഗ് പഠനശേഷം തലശ്ശേ
രിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു
ആദ്യം ജ�ോലി ചെയ്തത്. വിവാഹ ശേഷവും മക്ക
ളുടെ ജനനശേഷവും അവിടെ തുടർന്ന ബുഷ്റയുടെ
ജീവിതത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് 2009. ആ വർ
ഷമാണ് ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ
(IPM) സാന്ത്വനപരിചരണ പരിശീലന ക�ോഴ്സ
 ിൽ
ചേരാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചത്. ജീവിതം വഴിമാറി
ഒഴുകാൻ നിമിത്തമായ തീരുമാനം എന്നാണതിനെ
അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
പിന്നീട് തലശ്ശേരിയിലെ മലബാർ കാൻസർ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് വിജയകരമായി സാന്ത്വന പരിച
രണത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നേടി. അതേത്തു
ടർന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലാണ് ട്രെയി
നിയായി എത്തിയത്. 'മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി നടന്നിരുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ട് ആ നിയമനം വലിയ അനുഗ്രഹമായി
ത�ോന്നി,' ബുഷ്റ പറയുന്നു.
ആദ്യ ദിവസം വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഹ�ോം
വിസിറ്റിന് വിട്ടത്. സീനിയർ നഴ്സും വ�ോളന്റിയേ
ഴ്സും അടങ്ങിയ സംഘത്തിൽ ബുഷ്റയും സുഹൃത്തും
ട്രെയിനികളായി തുടക്കമിട്ടു.
എന്നാൽ, ആദ്യ ഗൃഹസന്ദർശനത്തോടെ ഈ
ജ�ോലി തനിക്കു പറ്റിയതല്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ
അവർ എത്തിച്ചേര്ന്നു. 'ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള
ഇരുനില വീട്. നീണ്ട വരാന്തയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന
മദ്ധ്യവയസ്ക
 നായ ര�ോഗി മുഖം ഉയർത്തിയപ്പോൾ
രണ്ടു വായ ഉള്ളതു പ�ോലെ. കാൻസർ കാർന്നു തിന്ന
കവിളാണ് മറ്റൊരു വായ ആയി ത�ോന്നിയത്. നഴ്സ്
അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മരുന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ കൂ
ടെയുള്ള വ�ോളന്റിയർമാർ അവിടത്തെ കഷ്ടപ്പാട്
മനസ്സിലാക്കി ഒരു മാസത്തെ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ
എത്തിച്ചു ക�ൊടുത്തു. അതിനിടയിലാണ് ര�ോഗിയുടെ
അമ്മയിൽ നിന്നും അവരുടെ കഷ്ടതകൾ കൂടുതലായി
കേട്ടത്. ചികിത്സയ്ക്കായി കടംകയറി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ കുടുംബം. ഗൾഫിൽ
സാമാന്യം നല്ല ജ�ോലിയുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരു
ന്നു ആ ര�ോഗി.'
''ഇനി എന്ന് വരും നിങ്ങൾ'' എന്ന ആ അമ്മയുടെ
ച�ോദ്യം ഇന്നും ഒരു വിങ്ങലായി ബുഷ്റയ്ക്കൊ
പ്പം ഉണ്ട്.
കഥകൾ കേട്ട് സങ്കടം അടക്കാനാവാതെ കരച്ചിലി
ലെത്തിയ ബുഷ്റയെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ട്രെയിനിംഗ്

മികച്ച സാമൂഹ്യ-ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള
മലയാള പുരസ്കാരസമിതിയുടെ മലയാള പുരസ്കാരം
1196, ബുഷ്റയ്ക്കു വേണ്ടി മകൻ മുഹമ്മദ് മിഷൽ,
കെ.എസ്. പ്രസാദിൽനിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
പീരിഡിലെ മാർക്കിനെക്കുറിച്ച് ഓർമിപ്പിച്ച് കര
ച്ചിൽ നിറുത്തിച്ചത്. 'ആ കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം
തന്റേതായിക്കണ്ട നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് ഈ
മേഖലയ്ക്ക് ചേർന്നവർ.' ആ സംഘത്തിലെ സീനിയ
റായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളുടെ ബലത്തിൽ
മനസ്സിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച്, എന്തും നേരിടാ
നുള്ള കരുത്തുമായി മുന്നോട്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവി
ടെത്തന്നെ പരിശീലനം തുടർന്നു. ഓര�ോ ര�ോഗിയും
ഓര�ോ പാഠമാണെന്നാണ് ബുഷ്റയുടെ അനുഭവം.
2008-ലാണ് കേരളം ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നയം രൂപീകരിച്ചതും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപി
പ്പിച്ചതും. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പഞ്ചായ
ത്തുകൾക്കായിരുന്നു പ്രവർത്തന ചുമതല. കണ്ണൂർ ജി
ല്ലയിൽ അന്നത്തെ ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി ടീച്ചർ
മുൻകൈ എടുത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾ ത�ോറും ഊർ
ജ്ജിതമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത�ോടെ തലശ്ശേ
രിക്കാരിയായ ബുഷ്റ ശ്രീമതി ടീച്ചറിന്റെ പഞ്ചായ
ത്തായ മയ്യിലിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സായി സ്ഥാനം
ഏറ്റു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ
ആര�ോഗ്യ പദ്ധതി (NRHM) വഴിയാണ് ഇവരുടെ
നിയമനം ആദ്യം നടന്നത്.
150-200 കിടപ്പു ര�ോഗികളുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി മന്ത്രിയും പഞ്ചായത്ത് ഭര
ണസമിതിയും ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്ററായ ഡ�ോക്ടർ
ബിന്ദുവും അംഗൻവാടി അദ്ധ്യാപികമാരും ആശാ
വർക്കർമാരും ചേർന്നുനിന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 83
പഞ്ചായത്തുകളും ആറു മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും പദ്ധതി
നടത്തിപ്പിൽ മാതൃകയായിമാറി എന്ന് അവർ കൂട്ടി
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ചേർക്കുന്നു.
2011 അവസാനമാണ് തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ
പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പൂർണ്ണമായി ബുഷ്റ ഏറ്റെടുക്കു
ന്നത്. മയ്യിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും
മാർഗ നിർദേശം നൽകാൻ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന
ഉറപ്പോടെയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ 52 വാർഡുകളു
ടേയും ചുമതലക്കാരിയാകുന്നത്. 2011ൽ തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലായി കേരളത്തിലെ സാ
ന്ത്വന പരിചരണ പ്രസ്ഥാനം. അത�ോടു കൂടി തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തുകയും പദ്ധതികളും
ഇതിനായി നീക്കി വക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മയ്യിൽ
പഞ്ചായത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് തലശ്ശേരിയിലെ പ്ര
വർത്തനം കൂടുതൽ കഠിനമായിരുന്നു. 52 വാർഡുക
ളിലെയും പ്രവർത്തനം ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിന�ൊ
പ്പം എല്ലാ ര�ോഗീ കുടുംബങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പു
ലർത്തുകയും അവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുകയും ചെ
യ്യേണ്ടിയിരുന്നു.
പകലും രാത്രിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ര�ോഗികൾ
ക്കൊപ്പം നിന്ന ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി
ഉമ്മയും സഹ�ോദരനും, കൂടാതെ അക്കരെയിരുന്ന്
ഭർത്താവും. അതായിരുന്നു വലിയ ആശ്വാസവും.
എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് തലശ്ശേരി നഗ
രസഭാ ചെയർപേഴ്സ
 ണായിരുന്ന ശ്രീമതി അമീന
മാളിയേക്കലിന്റേത്.
തന്റെ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങളാണ് ബുഷ്റയെ ഈ മേ
ഖലയിൽ കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യ
കതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചത്. പാലിയേറ്റീവ് വൈ
ദ്യസമൂഹവും വ�ോളന്റിയേഴ്സും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ
കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ പരിചരണം പൂർണ്ണമാകില്ല;
അവര�ോട�ൊപ്പം തന്നെ വീട്ടുകാരും സജ്ജരാകണം.
കൂടാതെ സാന്ത്വന പരിചരണ അവബ�ോധം കൂ
ടുതലായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തുകയും വേണം.
അതിനായി വാർഡ് ത�ോറും പഠന ക്ലാസ്സുകളും പരി
ശീലന പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തന
രീതി കേരളം ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന് തെളിവാണ്
ക�ോവിഡിന് മുൻപായി ഇവർ നടത്തിയ 500നു
മുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ. കേരളത്തിന് പുറമെ പുതുശ്ശേരി
യിലും നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് ഇവർ നേതൃത്വം

നൽകി എന്നത് നമുക്കും അഭിമാനം തന്നെ.
ആ പരിശീലനം പല വീട്ടുകാർക്കും മൂത്രകുഴൽ, മല
സഞ്ചി ഇവ മാറാനും, വ്രണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനു
മുള്ള ധൈര്യം നൽകി. ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി
യുടെ കാലത്ത് ക്ലാസ്സുകളും പരിശീലനവും ഓൺലൈ
നായി തുടരുകയാണ് ബുഷ്റയും കൂട്ടുകാരും.
എല്ലാ രീതിയിലും സുഗമമായ സാന്ത്വന പരിചര
ണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച്
കിട്ടാൻ കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനവും
ബുഷ്റ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകരും മുന്നിൽ തന്നെ
ഉണ്ട് എന്ന് തെല്ല് അഭിമാനത്തോടെ അവർ ഉറ
പ്പിക്കുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടനയുടെ സഹ
കരണത്തോടെ ക�ോഴിക്കോട് ഐപിഎം നട
ത്തിയ ഫെല�ോഷിപ്പ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാ
ക്കിയതും ഒരു മികവ് തന്നെ. 2019 അവസാനം
മൂന്നു മാസത്തെ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായി
ബഹ്റൈനിലേക്ക് യാത്രയായ ബുഷ്റ യുടെ മട
ങ്ങിവരവ് ക�ോവിഡിനെ തുടർന്ന് നടന്നില്ല; പക്ഷെ
അത് മറ്റൊരു വഴി തുറന്നുനൽകി. അവിടത്തെ
ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അവർക്ക് ജ�ോലിയും
വിസയും നൽകി. അങ്ങനെ അവർ ഒരു പ്രവാസി
യായി, എന്നാലും നമ്മുടെ സാന്ത്വന പരിപാലകർ
ക്ക് എപ്പോഴും ഏതിനും ബുഷ്റ
 ഓൺലൈനിലുണ്ട്,
സഹായ ഹസ്തവുമായി.
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്ന വാക്കിന് അർഥം തിര
യുന്നവർക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഈ സേ
വനമനസ്ക്ക.
ഭർത്താവ് മഹമൂദ്, തലശേരി ധര്മടം സ്വദേശി, മകൾ
ശാമില പർവീൻ മൂന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർ
ത്ഥിനി. മകൻ മുഹമ്മദ് മിഷൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
വിദ്യാർത്ഥി. ഇവരുടെയെല്ലാം നിസ്സീമമായ പിന്തുണ
യ�ോടെ ബുഷ്റ
 കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴട
ക്കട്ടെ, ഒപ്പം നിരവധി ബഹുമതികളും ഇവരെ തേടി
എത്തട്ടെ. അവരുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ, 'സമൂ
ഹത്തിന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കാൻ സാ
ധിച്ചാൽ അതിൽപരം ചാരിതാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നിനും
നൽകാൻ കഴിയില്ല'

.

വ�ോളന്റിയർ പരിശീലന പരിപാടികൾ

ക�ോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ലാസ്സ്റൂം ക�ോഴ്സുകൾ നടത്താനാകാത്തതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ

വ�ോളന്റിയർ ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേ
നയാണ് നടത്തുന്നത്. ഫ�ോൺ വഴിയ�ോ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയ�ോ പങ്കെടുക്കാം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും
പ്രത്യേകമായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലുള്ള
അടുത്ത പരിശീലനം തുടങ്ങുന്ന തീയതി: നവംബര് 22, 2021. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പരിശീലനം ഡിസംബര്
6ന് ആരംഭിക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക: info@palliumindia.org / 97467 45502.
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പാലിയം കണ്ണാടി

വീട്ടിലേക്കുള്ള
മടക്കയാത്ര
എല്ന ജ�ോസഫ്, ന�ോയ്ന

അ

ച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉൾപ്പെ
ടുന്ന പാലക്കാട്ടെ ഒരു സാധാരണ കുടും
ബത്തിലെ ഇളയ കുട്ടിയാണ് കിരൺ (യഥാർത്ഥ
പേരല്ല). അറുതികൾക്കും വറുതികൾക്കും ഇടയിലെ
ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളുമായി, പ്രതീക്ഷാനിർഭ
രമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. പക്ഷേ അവരുടെ
പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അൽപ്പായുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
സ്വച്ഛമായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിനിഴൽ
വീഴ്ത്താനായി മാരകമായ ഒരതിഥി കുടുംബത്തിലേ
ക്ക് കടന്നു കേറി. കേവലം 12 വയസ്സുകാരനായ
കിരൺ രക്താർബുദത്തിന്റെ പിടിയിലായി; ജീവിതം
കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു.
കിരണിന് ആർസിസിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ
ഉറപ്പു വരുത്താനായി പാലക്കാട്ടു നിന്നും തിരുവന
ന്തപുരത്തേക്ക് അവർ താൽക്കാലികമായി താമസം
മാറി. ചികിത്സയ്ക്കും കീമ�ോതെറാപ്പിക്കും സൗകര്യ
പ്പെടും വിധം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിനടുത്ത് ഒരു വാ
ടകവീട്ടിൽ കിരണും അമ്മയും താമസമാക്കി.
കൂലിവേലക്കാരനായ അച്ഛനായിരുന്നു ആ കുടുംബ
ത്തിന്റെ ഏക അത്താണി. ഇളയ മകന്റെ ചികി
ത്സയ്ക്കും താമസത്തിനും വേണ്ടുന്ന പണം കണ്ടെ
ത്താനും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മൂത്ത മകന്റെ
കൂട്ടിനുമായി അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ട് തന്നെ തുടർന്നു.
ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വരുക്കൂട്ടിയ പണമെത്തിക്കാനും
മകനെയും ഭാര്യയെയും കാണാനുമായി ഇടയ്ക്കിടെ ആ
പിതാവ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തുമായി
രുന്നു. ഇതിനിടെ അമ്മക്ക് മാനസികമായി അസ്വ
സ്ഥതകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സക്ക് വി
ധേയയാക്കേണ്ടി വന്നു.
ഇങ്ങിനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ദുരിതക്കയത്തി
ലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബം അതിൽ നിന്ന്

കരകയറാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ
റിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങള�ോട്
പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ക�ോവിഡ്
എന്ന മഹാമാരി ല�ോകമെങ്ങും പടർന്നു പിടിക്കാൻ
തുടങ്ങിയത്. പാലക്കാട്ടു നിന്നും തികച്ചും അപരി
ചിതമായ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താൽക്കാലിക
മായി പറിച്ചുനടപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തെ ക�ോവിഡും,
അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ല�ോക്ഡൗണും തകർത്തു
കളഞ്ഞു. ല�ോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭാഗ്യ
വശാൽ കിരണിന്റെ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരത്തു
ണ്ടായിരുന്നു.
ക�ോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് കിരണിന്റെ
ചികിത്സ തടസ്സപ്പെട്ടു; കീമ�ോതെറാപ്പി മാറ്റിവെയ്ക്കേ
ണ്ടിവന്നു. ആ കുടുംബം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിരാ
ലംബരായി. അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഏതെങ്കിലും കുടുംബമ�ോ സുഹൃത്തുക്കള�ോ അടുത്തു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. തുണയേകാനുള്ള ഒരു സംവിധാ
നവും അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആളുകൾ ഭയ
ചകിതരായി പരസ്പരം വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതികൂല ചുറ്റു
പാടിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിലെത്തി
പ്പെടാനുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു.
സ്വകാര്യ വാഹനത്തെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള സാമ്പ
ത്തികശേഷിയും ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
തിരുവനന്തപുരത്ത് തങ്ങുകയല്ലാതെ യാത�ൊരു നിവൃ
ത്തിയും അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ര�ോഗഗ്രസ്തനായ കിരണിന് പ്രത്യേക ആഹാരക്രമം
നിഷ്കർച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിനുള്ള ചെലവും വീട്ടു
വാടകയും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ചെലവുകളും കൂടി ചേർ
ന്നപ്പോൾ കരുതിയ പണമെല്ലാം തീർന്നുപ�ോയി.
ഈ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ
ആരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടണമെന്നോ എങ്ങനെ
ജീവിതം തള്ളിനീക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആ കടും
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ബത്തിന് ഒരെത്തും പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ദുരിതങ്ങളും ആശങ്കകളും ചൂഴ്ന്നുനിന്ന ഈ സന്നിഗ്ദ്ധ
ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിയ�ോഗം പ�ോലെ കിരണിന്റെ
അച്ഛന്റെ കൈവശം പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹെല്പ്
ലൈൻ നമ്പർ ലഭിക്കാനിടയായി. ഉടൻ തന്നെ
അദ്ദേഹം ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു. നിസ്സഹായനായ
ഈ പിതാവിന്റെ ഫ�ോൺക�ോളെടുത്ത പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറ�ോട് ആദ്ദേഹം കു
ടുംബത്തിന്റെ ദൈന്യാവസ്ഥ വിശദമായി അറിയി
ച്ചു. ഒപ്പം, വരും നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആകുല
തകളും ആശങ്കകളും പങ്കുവെച്ചു.
''അച്ഛാ, എപ്പോഴാണ് എന്റെ ര�ോഗം ഭേദമാകു
ന്നത്? ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എന്നത്തേക്ക് വീ
ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോകാൻ കഴിയും? എന്റെ ചങ്ങാ
തിമാരെ വീണ്ടും കാണാനും അവര�ോട�ൊപ്പം പഴ
യതുപ�ോലെ കളിച്ചു തിമിർക്കാനും, സ്കൂ ളിൽ
പ�ോകാനും ഞാനെത്രമാത്രം ക�ൊതിക്കുന്നുവെന്ന്
അച്ഛനറിയാമ�ോ?'' മകന്റെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിക
രമായ ഉത്തരം നല്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായെന്നതാണ്
ആ പിതാവിനെ ഏറ്റവും അലട്ടിയിരുന്നതും സങ്കട
പ്പെടുത്തിയിരുന്നതും. നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു മഹാമാരി അതിന്റെ തീവ്രഭാവത്തിൽ മനുഷ്യരാ
ശിയെ ആകമാനം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
ആർക്കാണ് ഇതിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നല്കാൻ
കഴിയുക? ര�ോഗത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ അപ്പോൾ വെ
ളിപ്പെട്ടു വരുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തിനും ഒര
വസാനം ഉണ്ടാകാതെ തരമില്ലല്ലോ. ഈ മഹാമാരി
യ�ൊക്കെ ശമിച്ച് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ

സഫലമാകുന്ന സമയം കഴിയുംവേഗം വന്നണയുമെ
ന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്താനേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.
കിരണിന്റെ ര�ോഗവിവരങ്ങളും സാമൂഹ്യ-സാമ്പ
ത്തിക പശ്ചാത്തലവും ച�ോദിച്ചറിഞ്ഞ പാലിയം
ഇന്ത്യ ടീം കുടുംബത്തിന്റെ ആകുലതകൾ പരിഹ
രിക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു.
കിരണിന് നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക ഭക്ഷണ
വസ്തുക്കൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കി. വീടിന്റെ
ഉടമസ്ഥനെ കുടുംബത്തിന്റെ ദൈന്യാവസ്ഥ ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുത്തി. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള
വാടക പ�ോലും നൽകാനുള്ള ശേഷി ആ കുടുംബത്തി
നില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സഹായവും
പാലിയം ഇന്ത്യ ലഭ്യമാക്കി.
തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ര�ോഗപീഡയിൽ
ഉഴറിയ ഈ ക�ൊച്ചുകുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഒരു
പരിധിവരെ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ
ക്ക് ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് . അവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു
സന്ദർഭത്തിൽ കിരണിന്റെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങും
തണലുമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സാന്ത്വനത്തി
ന്റെ സ്നേഹസ്പർശം ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിലെത്തി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള സന്തോഷവും ആത്മസം
തൃപ്തിയും വർണനാതീതമാണ്.
(എല്ന പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. ന�ോയ്ന പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റേൺ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വി
വർത്തനം: ബാലചന്ദ്രൻ ജി, പാലിയം ഇന്ത്യ വ�ോ
ളന്റിയർ)

.

മിസ്സ് ക്വീൻ കേരള 2021 മത്സരത്തിൽ മി
സ്സ് ഹ്യുമെയ്ൻനെസ് അവാർഡിനർഹ
യായ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ഡ�ോ. ആഷി
ഖി എസ്. മുഹമ്മദിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെ
യർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി 71,425
രൂപ സ്വരൂപിച്ചു നൽകിയ ഡ�ോ. ആഷി
ഖി, പാട്നയിലെ ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പി.
ജി. വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഡ�ോ ആഷിഖി
ക്ക് നന്ദി, ആശംസകൾ.
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INTERNATIONAL CONFERENCE OF
INDIAN ASSOCIATION OF
PALLIATIVE CARE
JAIPUR
th

Registration open
Abstract submission open
CME Accredited

Workshop- 10th Feb 2022
Conference- 11th to 13th Feb 2022

WHO SHOULD ATTEND

Doctors | Nurses | Social Workers | Psychologists | PG Students | Volunteers
OPPORTUNITY TO INTERACT WITH EMINENT FACULTY

DR. EDUARDO BRUERA

DR. FRANK D FERRIS

DR. CYNTHIA GOH

DR CHONG POH HENG

MD, FAAHPM
Department of Palliative, Rehabilitation
and Integrative Medicine,
Division of Cancer Medicine
MD Anderson Cancer Centre

Executive Director Palliative Medicine,
Research and Education
OhioHealth in Columbus, Ohio

MBBS, PhD, FAMS, FAChPM,
FRCP(Edin), FRCP
Senior Consultant
National Cancer Centre Singapore

Medical Director HCA Hospice
Care Singapore
Vice Chair Singapore Hospice Council

REGISTRATION CHARGES FOR THE CONFERENCE
Registra on
Category
Doctors
Nurses, Social Workers,
Volunteers & Psychologists

Regular Registra on post 1st Nov 2021

Early Bird Fees Till 31st Oct 21
IAPC Members
2000

Non IAPC Members IAPC Members
2500
2500

Non IAPC Members
3000

700

1000

1000

1200

NA

1700

NA

2000

Life Membership + Registra on
Doctors

11000

Nurses

4500

REGISTRATION CHARGES FOR THE WORKSHOP
Workshop Registra on Fees
End of Life Nurse Educa on Consor um (ELNEC)
(In Person)

500

The nuances of Social Work in pallia ve care
(In Person)

250

Ethics in Clinical prac ce and Research in
Pallia ve care
(Virtual)

500

USG in Pallia ve Care
(In Person)

1500

Safe use of Methadone
(Virtual)

500

How can Psychologists bring their exper se to
pallia ve care?
(Virtual)

500

USG in Pallia ve Care
(In Person)
(If registered for the conference)

1000

Limited to First 25 registra ons only for each workshop

Dr. Anjum Khan Joad
Department of Palliative Medicine
Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital &
Research Centre
Malviya Nagar, Jaipur -302017

Conference Manager
Visit

www.iapcon2022jaipur.com
for more details

Sahayatra Monthly,
Published November 5, 2021

hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023
Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23

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

