klbm{X
Pq¨ 2022 ]pkvXIw 14 e°w 6

]mentb‰ohv sIb¿ amknI

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ
₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

•

വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയൽ
ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695 009
• ബാങ്കു മുഖേന പണം അടയ്ക്കുവാൻ:
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c: 30086491915
IFSC: SBIN0003355
• ഓൺലൈനിൽ: https://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയി
ക്കാൻ മറക്കരുതേ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മേല്വി
ലാസത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കുമല്ലോ. ഫ�ോൺ - 9746745504

klbm{X
ജൂണ് 2022 പുസ്തകം 14 ലക്കം 6

പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
5 	മധുരിക്കുന്ന ഓര്മ്മകള്

ജി.എസ്. മന�ോജ്

6	മഞ്ഞുപ�ോല�ൊരു പെണ്കുട്ടി

ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്

(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി

സാജന് വി.എസ്.

	ഡ�ോ. എന്. അജയന്

7
8

ടി.സി. രാജേഷ് സിന്ധു

എല്ലാം ഇന്നലെ എന്നപ�ോലെ	

സീന മനാഫ്

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്

ഷീലയെ അടുത്തറിയാം

എസ്. ലീലാദേവി

നാരായണന് പുതുക്കുടി

സിന്ധു എസ്.

എസ്. ലളിത

11	മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്	

ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

	ല�ോല ബുച്ചര്

13 തീര്ക്കാം ഒരു സംരക്ഷണവലയം

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്

	ബെസ്സി എം.

കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

15 വിക്കി
17 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
18 സാന്ത്വനപരിചരണം കൂട്ടുകുടുംബത്തില്	

ജൈല്സ് ഫ്രാന്സിസ്
കവര്
അജയകുമാര്

ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവകുമാര്

രൂപകല്പ്പന

20 കൂട്ടായ്മയിലെ സംതൃപ്തി
22 പുസ്തക പരിചയം

സജന് കെ സൈമണ്
ഏക�ോപനം

ര�ോഹിണി രാജഗ�ോപാല്

ബാബു എബ്രഹാം

25 പാലിയം കണ്ണാടി

പ്രീത ബി.

എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)

പാലിയം ഇന്ത്യ

പൂനം ബഗായ്

ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഫ�ോണ്: 09746745497 E-Mail: info@palliumindia.org
https://palliumindia.org/sahayatra
/palliumindia

/palliumindia

/palliumindia

/SahayatraMagazine

(വൈസ് ചെയര്മാന്)
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ചികിത്സാച്ചെലവു കാരണം
കടബാധ്യതയിലേക്ക്

ചി

കിത്സാച്ചെലവു ക�ൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നശി
ക്കുന്നത് അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം
പ്രശ്നമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത�ൊരു ആഗ�ോള
പ്രതിഭാസമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ദശ
കങ്ങളിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മുൻപ�ോട്ടു
പ�ോകുംത�ോറും ചികിത്സാച്ചെലവ് കൂടിവരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കപ്പെടുന്നതും വർദ്ധിച്ചു
വരുന്നു. ഇതിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം വലുതാണെ
ന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യുഎസ്എയിൽ
നിന്ന് ഈയിടെ പ്രസിദ്ധികരിച്ച കണക്കനുസരിച്ച്,
അവിടെ 10 ശതമാനത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ചികി
ത്സാച്ചെലവ് കാരണം കടബാധ്യതയിലേക്കു പ�ോ
കുന്നുണ്ട്.
എൺപതു ശതമാനത്തിലേറെ പൗരന്മാർക്കും ഫലവ
ത്തായ ഇൻഷുറൻസ് സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ള ഒരു
രാജ്യത്തെ കഥയാണിത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി
ക്കണം. എന്നിട്ടും ഇതെന്തുക�ൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു?
കാരണങ്ങൾ പലതാണ്.
ചികിത്സയുടെ ചെലവ് മാത്രമല്ല പ്രശ്ന
 ം. കുടുംബ
ത്തിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ര�ോഗബാ
ധിതരാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അവരെ ശുശ്രൂ
ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജ�ോലിക്കു പ�ോകാനാകാത്ത ജീവി
തപങ്കാളിക്കും വരുമാനമില്ലാതെയാകുന്നു.
ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം വരുന്ന ചെലവു
കളും പലതാണ്. യാത്രയുടെയ�ോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയ�ോ
ചെലവുകൾ പ�ോകട്ടെ, ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധിക്ക
പ്പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് പരിശ�ോധനകള�ോ
ചികിത്സയ�ോ നടത്തേണ്ടി വരുന്നതുക�ൊണ്ടുള്ള പ്ര
ശ്നവും കണക്കിലെടുക്കണം.
ഏറ്റവും സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി
ഇതാണെങ്കിൽ അവികസിതമെന്നു കരുതുന്ന രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന്
ഊഹിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചരക്കോടി ജനങ്ങൾ
ഓര�ോ വർഷവും ര�ോഗസംബന്ധമായ ചെലവുകൾ
കാരണം തകരുന്നു എന്നത് 2018-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജേർ
ണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ നാം കണ്ട
താണ്. അടുത്തിടെ ഡ�ോക്ടർ അജു മാത്യുവും കൂട്ടരും
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ കാൻസർ ബാധിതരിൽ
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52 ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകളും ചികിത്സാച്ചെലവ്
കുടുംബത്തിനു താങ്ങാനാവാതെ ദുരിതത്തിലേക്കു
പ�ോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു.
ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏറെ. നൂതനമായ ചി
കിത്സാരീതികൾ ക�ൊണ്ടുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാ
രത്തിലാണ് പഠനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവസാനി
ക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടു ര�ോഗിയും കുടുംബവും എത്ര
ത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിൽ വ്യ
ക്തമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൈദ്യരംഗത്തെ പ്രസിദ്ധീകര
ണങ്ങൾ അധികവും വായിക്കുന്നത് ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകരാണല്ലോ. അവർക്ക് ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു നടി
ക്കാൻ എളുപ്പം.
പ്രശ്ന ം വൈദ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടേ
തല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യരുടേതാണ് എന്ന തിരിച്ച
റിവ് സമൂഹത്തിനും പത്ര-മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും
ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യസംവിധാനം കു
ടുംബങ്ങളെത്തന്നെ നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഈ
സ്ഥിതി എത്രനാൾ തുടരാനാകും!
ഈയിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനായ ഡ�ോ. ജിമ്മി മാത്യു
ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
(സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം): 'നാം, ചികിത്സകരിൽ മി
ക്കവാറുംപേർക്ക് പ്രശ്ന
 ങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം താരത
മ്യപ്പെടുത്തി കാണാനാകുന്നില്ല. സാമാന്യ ല�ോകവു
മായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വിദൂര ഭ്രമണപഥത്തിൽ
ശാസ്ത്രീയമായ പ്രശ്ന
 ങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധപതിപ്പി
ച്ചു നാം മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകുന്നു. ശാസ്ത്രംക�ൊണ്ട് നാം
കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന പളുങ്കു ക�ൊട്ടാരങ്ങളുടെ വിള്ളലുക
ളിൽകൂടി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ താഴെവീണ്
വേദനക�ൊണ്ട് പുളയുന്നു. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഈ
ജുറാസിക് ഭീകരതയെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച്,
അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കി നാം മുന്നോട്ടു പ�ൊ
യ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റും നിറയുന്ന വേദനയും
മരണവും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് നാം ശാസ്ത്രല�ോകത്തി
ന്റെ മുറ്റത്തുകാണുന്ന അണ്ണാന്മാരുടെയും മുയലുകളു
ടെയും കൂടെ കളിച്ച് രസിക്കുന്നു.'
ശ്രദ്ധിക്കുമ�ോ ശാസ്ത്രല�ോകവും പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ
രംഗവും?

.

ആദരാഞ്ജലികൾ

മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന
സുജ ഉമ്മൻ 2022 ഏപ്രിൽ 25-ന് അന്തരിച്ചു. 2014ൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച സുജ രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങ
ളുടെ സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
ഊർജ്ജവും പ്രസരിപ്പും നിറച്ചിരുന്ന സുജയുടെ ര�ോഗീപരിചരണ
ത്തോടുള്ള അർപ്പണബ�ോധം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രച�ോദനമാ
യിരുന്നു. സുജയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. സിസ്റ്റർ
സുജയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ സഹപ്രവർത്തകര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

സാജൻ വി.എസ്.

എ

ന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവാ
യിത്തീർന്ന വർഷമാണ് 2014. ബി.എസ്.
സി നഴ്സ ിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു
നഴ്സായിത്തീരണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി, ലക്ഷ്യ
വുമായി പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്തി. പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ എന്താണെന്നുപ�ോലും അറിയില്ലാ
യിരുന്ന എന്നെ രണ്ടുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു
കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകർ. ആ നാളുകൾ ഇന്നും നന്ദി
യ�ോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഓർക്കുന്നു.
ആദ്യമായി ഐ.പി യൂണിറ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിട്ട സമയത്ത്
എന്നെ ഐ.പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത രണ്ടു വ്യ
ക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സുജ ഉമ്മൻ. സദാ ചെറുപു
ഞ്ചിരി കളിയാടുന്ന മുഖം, ഒരു എയർഹ�ോസ്റ്റസിനെ
പ�ോലെ തലയെടുപ്പ്, ആരുടേയും ശ്രദ്ധയാകർഷി
ക്കുന്ന പ്രസരിപ്പ്, ഇവയ�ൊക്കെ സുജയെ വേറിട്ടുനിർ
ത്തി. എന്നോടു മാത്രമല്ല, ര�ോഗികള�ോടും അവരുടെ
കുടുംബാംഗങ്ങള�ോടും പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സഹ
പ്രവർത്തകര�ോടും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോ
ടെയും ഊർജ്ജത്തോടെയുമേ സുജ പെരുമാറി ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.
എന്നും മാതൃകാപരമായി ഡ്യൂട്ടിയെടുത്ത ആ വ്യക്തി
യുടെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട്
മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വളരെയധികം ബഹുമാനം
ത�ോന്നി.
കാൻസർ ര�ോഗത്തെ അതിജീവിച്ചു ക�ൊണ്ട് സുജ

കടന്നുവന്ന ഓര�ോ ചവി
ട്ടുപടിയും വളരെ ദുർഘ
ടമായവയായിരുന്നു. ജീ
വ ി ത ത് തിന് റെ പ കു ത ി
വഴിയിൽ ഈ ല�ോകം
വിട്ടുപ�ോകേണ്ട വ്യക്തി
യായിരുന്നു അവളെന്ന്
ഞ ങ്ങ ൾ അ ന്ന് അ റ ി
ഞ്ഞില്ല.
സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും
ആത്മവിശ്വാസവുംക�ൊ
ണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്ര
തിസന്ധികളെ നേരിട്ട് മുന്നിലേയ്ക്ക് കടന്നുവന്ന സുജ
എന്നോട�ൊപ്പം ഏകദേശം ഒന്നരവർഷം ഡ്യൂട്ടിയെ
ടുത്തു. ആ കാലത്ത് ര�ോഗികൾക്കും ര�ോഗീപരിചാര
കർക്കും പ്രീതി ത�ോന്നുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ സുജ
പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. 'ഇന്ന് ആ സിസ്റ്റർ വന്നില്ലേ?'
എന്നന്വേഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വള
രെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി - അതായിരുന്നു
സിസ്റ്റർ സുജ.
ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളില�ൊ
ന്നായി സുജയുണ്ട്. സുജയുടെ മരണവാർത്ത വളരെ
യേറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും, അവൾ അനുഭവിച്ച
വേദനകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അവളെ
ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേ
ശിപ്പിച്ചതിന് ദൈവത്തിനു നന്ദി

.

Pq¨ 2022 klbm{X 5

മഞ്ഞുപ�ോല�ൊരു
പെൺകുട്ടി
സുജ ഉമ്മനെക്കുറിച്ച് സഹയാത്രയുടെ 2014 മാർച്ച് ലക്കത്തിൽ ഡ�ോ എൻ. അജയൻ എഴുതിയ
ലേഖനം ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ഞാ

ൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യമായി
കണ്ടത് ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ
ഇരുളടഞ്ഞ ക�ോണുകളിലെവിടെയ�ോ വെച്ചാണ്.
തട്ടമിട്ട മ�ൊഞ്ചുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. ഇരുപതിനടു
ത്തു പ്രായം. എനിക്കവളെ അലീന എന്നു വിളിക്കാ
നാണിഷ്ടം.
ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ച അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ അഭൗ
മമായ നക്ഷത്രതിളക്കം എന്നിൽ അറിയാതെ ഒരു
കൗതുകമുണ്ടാക്കി.
രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരിക്കൽക്കൂടി
ഞാനവളെ കണ്ടു. അന്ന് അവൾ കൂടുതൽ പ്രസന്ന
വതിയായി കാണപ്പെട്ടു.
ഡ�ോ. രാജ് പറഞ്ഞാണറിഞ്ഞത്, അവൾ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി ചേർന്ന നഴ്സ ാണെന്ന്.
''അവളുടെ തലയിലെ തട്ടം ഒരു മറയാണ്. ചെറുപ്രാ
യത്തിലേ അർബുദം ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ്.'' ഡ�ോ.
രാജിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ സ്തബ്ധനാക്കി. ഞങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ നേർത്ത ഒരു നിശബ്ദത പടർന്നു.
പിന്നെയ�ൊന്നും ച�ോദിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ
തിരിച്ചുനടന്നു.
'പിന്നീട�ൊരിക്കലാകട്ടെ,' മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു.
ഒരു ഞായറാഴ്ച കുർബാനക്ക് പള്ളിയിൽവച്ച് അപ്ര
തീക്ഷിതമായി ഞാൻ അലീനയെ കണ്ടുമുട്ടി. മുൻപ്
രണ്ടുതവണ കണ്ടു പരിചയമുള്ളതിനാലാകണം
അവൾ എന്നെന�ോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. എനിക്ക് അത�ൊ
രാശ്വാസമായിരുന്നു.
പള്ളി പിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ മനഃസാന്നിധ്യം വിടാ
തെതന്നെ അവളെ സമീപിച്ചു. അവളുടെ വീടിനെക്കു
റിച്ചും മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഞാൻ ച�ോദി
ച്ചറിഞ്ഞു. ഡ�ോ. രാജിലൂടെ അവളുടെ അസുഖം ഞാന
റിഞ്ഞുവെന്ന് അവളുടെ മുഖഭാവം പറയുന്നുണ്ടായിരു
ന്നു. മുഖവുര കൂടാതെ അവളുടെ അസുഖവിവരം ച�ോ
ദിക്കാൻ അതു സഹായകമായി.
തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ദൃഢചിത്തത
യ�ോടും കൂടിയുള്ള അവളുടെ വാക്കുകൾ എന്നിൽ
അത്ഭുതമാണുണ്ടാക്കിയത്. നഴ്സിങിന്റെ മൂന്നാം
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വ ർ ഷ ം പ ഠ ി ക്കു മ്പോ
ഴാണ് അവൾക്ക് അർബു
ദബാധയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു
പിടിക്കപ്പെട്ടത്. സ്തനാർ
ബുദമായിരുന്നു.
ഇടതുമാറിൽ അസാധാര
ണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
മുഴ അർബുദമാണെന്ന്
പരിശ�ോധനാ റിപ്പോർ
ട്ടു വന്നപ്പോൾ അവളെ
ക്കാൾ വേവലാതിപ്പെ
ട്ടത് മാതാപിതാക്കളായി
രുന്നു; അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളായിരുന്നു.
അവൾ താമസിച്ച ഹ�ോസ്റ്റലിലേക്ക് തെരുതെരാ
വന്ന ഫ�ോണ് ക�ോളുകൾ അവളെ അപകടകരമായ
അനിശ്ചിതത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. കൂട്ടുകാരിക
ളുടെ മടിയിൽ തല ചായ്ച് അവൾ ഉറങ്ങി. അവരുടെ
പാട്ടുകൾ അവൾക്ക് താരാട്ടായി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ
ഴാണ് ര�ോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അവൾ മനസ്സിലാക്കു
ന്നത്. കട്ടിലിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു കുറേകരഞ്ഞു. കരച്ചിൽ
ഏങ്ങലടിയായി മന്ദീഭവിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു
ആത്മധൈര്യം അവൾക്കു പകർന്നുകിട്ടി.
താമസിയാതെ സർജറി നടന്നു. തുടർന്ന് കീമ�ോ...
റേഡിയേഷൻ....
ഇടതൂർന്നു വളർന്നു നീണ്ട മുടിയാകെ ക�ൊഴിഞ്ഞു
പ�ോയത് അലീനയ്ക്കു സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായി
രുന്നു.
മൂന്നു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അർബുദത്തെ അതിജീ
വിച്ച അത്ഭുതമായി അവൾ മാറി.
അവസാന വർഷ പരീക്ഷയുടെ സമയമായപ്പോൾ
മാതാപിതാക്കളും കൂട്ടുകാരുമ�ൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടും
അവൾ ക�ോളേജിലേക്കു പ�ോയി. മുടിക�ൊഴിഞ്ഞ
തലയിൽ തട്ടവുമിട്ടെത്തിയ അലീനയെ കൂട്ടുകാർ
ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
ആ ഊഷ്മളതയിൽ അവൾ ര�ോഗത്തെ മറന്നു.
തികഞ്ഞ സമചിത്തതയ�ോടെയും വാശിയ�ോടെയും
അവൾ പരീക്ഷയെഴുതി. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ
വരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷന�ോടെ

എല്ലാം ഇന്നലെ
എന്നപ�ോലെ..
സീന മനാഫ്

സു

ജയ�ോട�ൊപ്പം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചെ
ലവഴിച്ച കാലം സമ്മാനിച്ച ഓർമ്മകൾ
ഏറെയാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അവള�ൊരു
സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ചിത്രശലഭത്തെപ്പോലെ പാ
റിപ്പറന്നു നടന്ന അവള�ൊരു ര�ോഗിയാണെന്ന്

ഒരിക്കലും ത�ോന്നിയിട്ടേ
യില്ല. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ഏത�ൊരു പരിപാ
ടിക്കും മുൻനിരയിൽത്ത
ന്നെയായിരുന്നു അവൾ.
അ വ ളു ട െ സെ ൽ ഫ ി
കമ്പം പ്രസിദ്ധമായിരു
ന്നു. 2015 ഡിസംബർ
ലക്കം സഹയാത്രയുടെ
കവറിൽ തന്റെ ചിത്രം
വ ന്ന ത് അ വ ൾ ക്ക്
ഒ രു പ ാട് സ ന്തോ ഷ ം
നല്കിയിരുന്നു.
നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ, ര�ോഗികളുടെയടുത്ത് ഒരു
മാലാഖയെപ്പോലെയായിരുന്നു അവൾ.
അവളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു വിദേശത്തെ ജ�ോലിയും
നല്ലൊരു വീടും. ര�ോഗം മാറിനിന്ന ഇടവേളയിൽ
അവൾക്ക് ആ സ്വപ്ന
 ം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ
അവളെ അതിനു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ ആഗ്ര
ഹങ്ങൾ സാധിച്ചു; പുതിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും
കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഇന്നലെ എന്നപ�ോലെ ഞാൻ
ഓർക്കുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ മരണം പടിവാതിലിലെത്തിയതും
പെട്ടെന്നായിരുന്നു.
അവളെപ്പോലെതന്നെ വർണ്ണാഭമായ ഒരുപിടി ഓർ
മ്മകൾ ബാക്കിയാക്കി അവൾ മടങ്ങുമ്പോൾ, കണ്ണീ
രിനേക്കാളുപരി, എന്നും അവളുടെ ചിരിയും കുസൃതി
നിറഞ്ഞ സംസാരവുമായിരിക്കും അവളെ സ്നേഹി
ക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ

.

അവൾ പാസ്സായിരിക്കുന്നു. തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ
സന്തോഷം കൂട്ടുകാരികൾക്കായിരുന്നുവെന്ന് അലീന
ഓർക്കുന്നു. ഹ�ോസ്റ്റലിലെ കൂട്ടുകാരുടെ സാന്ത്വന
സാമീപ്യം അന്യമായതിൽ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ദുഃ
ഖമുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ കാൻസർ ര�ോ
ഗികളുടെയിടയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അലീന

എല്ലാംമറക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത
ന്നെ ഏവരുടെയും പ്രീതിയാർജിക്കാൻ അവൾക്കാ
യിരിക്കുന്നു. മനഃസാന്നിധ്യവും ഉൾക്കരുത്തും പകർ
ന്നുനൽകിയ ആത്മവിശ്വാസവുമായി അർബുദത്തെ
ത�ോൽപിച്ച അലീന എന്റെ കണ്മുൻപിലുണ്ട്:
മഞ്ഞു പ�ോല�ൊരു പെൺകുട്ടിയായി - അത്ഭുതങ്ങൾ
മാത്രം ബാക്കിവെച്ചുക�ൊണ്ട്

.
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സേവനം

ഷീലയെ
അടുത്തറിയാം
സിന്ധു എസ്.

ജ�ോ

ലിസ്ഥിരതയില്ല, വിരമിക്കൽ ആനു
കൂല്യങ്ങളില്ല, വേതനം വളരെ തുച്ഛം.
ക�ോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം. ഇത്ത
രത്തിൽ ഒരു ജ�ോലിയിൽ എത്രനാൾ തുടരാനാവും?
ജ�ോലിയുടെ രീതികൂടി അറിഞ്ഞാലേ അതിനുത്തരം
കിട്ടുകയുള്ളൂ. കിടപ്പുര�ോഗികളെ അവരുടെ വീടുക
ളിൽപ�ോയി ശുശ്രൂഷിക്കുക. അവർക്കു വേണ്ട സൗ
കര്യങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊടുക്കുക, അവരെ കുളിപ്പിക്കുക,
കിടക്ക വൃത്തിയാക്കുക, തുണികളും കിടക്ക വിരികളും
കഴുകി ഉണക്കുക... നമ്മിൽ പലർക്കും ഓർക്കാൻകൂടി
കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് ജീവിതവൃത്തിയായും, വ്രത
മായും സ്വീകരിച്ച ചിലരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിലു
ണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത�ൊരു നി
യ�ോഗമാണ്. അതെ, പാലിയേറ്റീവ് ഹ�ോംകെയർ
നഴ്സുമാരാണ് അവർ.
ഷീലാറാണിയെ അടുത്തു പരിചയപ്പെടുമ്പൊഴേ നമു
ക്കതിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവൂ. കൂടല്ലൂർ സാമൂഹ്യ
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ആര�ോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സാണ് ഷീല. കിടങ്ങൂർ
പഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം അംഗവു
മാണ്. ഈ ജ�ോലിയിൽ സംതൃപ്തയാണ് എന്നാണവർ
പറയുന്നത്. അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
യാവാം ഇന്ത്യൻ നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടു
ത്തിയ ഈ വർഷത്തെ ഫ്ല�ോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ
ദേശീയ അവാർഡ് അവരെ തേടിയെത്തിയത്.
ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ
 ് (JPHN) വിഭാ
ഗത്തിലാണ് അവാർഡ്.
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടുവർഷമായി ഷീല ഈ രംഗത്തു
ണ്ട്. അവരുടെ ടീം ഒരുമാസം 150ഓളം വീടുകൾ
സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ ദിവസത്തിൽ
ഏതാണ്ട് എട്ടു ര�ോഗികളെവരെ കാണാറുണ്ടത്രേ.
ചെയ്യാത്ത ജ�ോലികള�ൊന്നും ഇല്ല. സാധാരണ
ചെക്കപ്പുകൾ, അഴുക്കു വസ്ത്രങ്ങളെയും, ര�ോഗിക
ളെയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ, സംഭാവനയിലൂടെ
ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെയും ഉപ
കരണങ്ങളുടെയും (വീൽചെയർ, എയർബെഡ്)
വിതരണം. അങ്ങനെ എല്ലാം. മടുപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ
ജ�ോലികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാവുന്നു എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് ഷീലയുടെ ഉത്തരം ലളിതമാണ്. 'ഈ മാലി
ന്യത്തിൽ പുഴുക്കളരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞാൻതന്നെ
യാണെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാം ഹൃദയം
ഏറ്റെടുത്തുക�ൊള്ളും.''
എന്തൊരു ഉദാത്തമായ ചിന്തയാണത് എന്നോർ
ത്തുന�ോക്കൂ.
ലാബ് ടെക്ന
 ീഷ്യൻ, നഴ്സ
 ിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, കംപ്യൂ
ട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, അക്ഷയ കേന്ദ്രം വർക്കർ ഇങ്ങനെ
പല ജ�ോലികളം ഷീല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരി
ക്കൽ ഒരു പത്ര പരസ്യമാണ് വഴിത്തിരിവായത്.
ജ�ോലിവിവരം കേട്ട് പതിനാല് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
പിൻമാറിയ ഇടത്താണ് മാസം 3000 രൂപ ശമ്പള
ത്തിൽ ഷീല പാലിയേറ്റിവ് കെയർ നഴ്സ
 ായത്. മൂ
ന്നുമാസം ക�ോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പാലി
യേറ്റിവ് കെയർ പരിശീലനംനേടി. ഗൃഹ സന്ദർശ
നങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പോഴാണ് ഈ ജ�ോലിയുടെ

കാഠിന്യം മനസ്സിലായത്.
ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾക്കകത്ത് ചികിത്സാ സംവിധാന
ങ്ങൾപ�ോലും കൈയ�ൊഴിഞ്ഞ, അടച്ചിടപ്പെട്ട നി
സ്സഹായതയുടെയും, ദൈന്യതയുടെയും ഞെട്ടിപ്പി
ക്കുന്ന കഥകൾ. ഒപ്പം ഈ യാതനകളെ എങ്ങനെ
നേരിടണം എന്നറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന ബന്ധു
ക്കൾ.
അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ശുശ്രൂഷകർ, മകൻ, മകൾ
ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നേരിടുന്ന പ്രശനങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ഷീല ബ�ോധവതിയാണ്. അതായത് ഒരു മകനെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിടപ്പിലായ അമ്മയുടെ
ദേഹശുദ്ധി, സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ
ഇത�ൊക്കെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുളവാക്കുന്ന
തായിരിക്കും. ഇത�ൊക്കെ പറഞ്ഞും, പരിശീലിപ്പിച്ചും
നേരെയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഷീല അനുഭവം
പങ്കുവക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ അധികാരം കൈ
യാളിയിരുന്നവർ കിടപ്പിലാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ
അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വൈമുഖ്യവും ഒരു പ്രശ്നമായി
ത്തീരാറുണ്ട്.
ഒരു ഗൃഹസന്ദർശനം ഷീല ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഏറ്റവും
ദുഃഖകരം എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേ
ണ്ടത്. ട്രെയിനിംഗ് കാലത്തായിരുന്നു അത്. ആ
വീട്ടിലെ എല്ലാമുറികളും ടൈൽസിട്ടതാണ്.
ര�ോഗി കിടക്കുന്ന മുറിമാത്രം മണൽ വിരിച്ചതാണ്.
ഈ മണലിലാണ് മൂത്രവിസർജ്ജനം. പത്രക്കടലാസു
കളിലാണ് മലവിസർജ്ജനം. മണലും കടലാസും ഇട
ക്കിടെ മാറ്റും. ആയ കാലത്ത് ര�ോഗി മറ്റു കുടുംബാം
ഗങ്ങളുമായി നല്ല സ്വരചേർച്ചയിലല്ലായിരുന്നതുക�ൊ

ണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായതിൽ
വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ!
ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വളരെ ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു. വാഹനമില്ലായിരുന്നു. യാ
ത്രകൾ നടന്നുതന്നെ ആയിരുന്നു. ചിലപ്പൊഴ�ൊക്ക
വാടകക്കെടുത്ത ആംബുലൻസുകൾ സഹായത്തി
നെത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ ബ�ോധവത്കര
ണക്ലാസുകൾ നടത്തി. പഞ്ചായത്തും ആര�ോഗ്യകേ
ന്ദ്രവും ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭാവനകൾക്കും, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
കൂടുതൽ സ്ഥലവാസികൾ പരിചരണങ്ങൾക്കായി
ബന്ധപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റുചില സംഘടനകൾ
- പി.കെ.വി. വനിതാ ഗ്രന്ഥശാലയും മറ്റും ര�ോഗീപ
രിചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഷീല ഓർ
ക്കുന്നു.
കാലങ്ങളായി ശമ്പളത്തിൽ കുറെ വർദ്ധന ഉണ്ടായി
എങ്കിലും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇപ്പോഴും
ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രായമേറുന്നത�ോടെ തന്റെ വാർദ്ധക്യ
കാലത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഷീല ഉത്കണ്ഠപ്പെടാറുണ്ട്;
എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജ�ോലികളിൽ അവർ തൃ
പ്തയാണ്.
സേവന�ോത്സുകരായ നൂറുകണക്കിന് പാലിയേറ്റീവ്
പ്രവർത്തകരില�ൊരാളാണ് ഷീല. അവർ ചെയ്യുന്ന
സേവനങ്ങൾ മാതൃകാപരവും, മാനുഷികവുമാണ്.
സർക്കാർ ഈ ജീവനക്കാര�ോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ
സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(എഴുത്തുകാരിയും ജീവിതാന്ത്യ ചികിത്സയുടെ വക്താ
വുമാണ് ലേഖിക. വിവർത്തനം: എൻ.സുന്ദരേശൻ,
വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)

.

ഐ.എ.പി.സി അന്താരാഷ്ട്ര
ക�ോൺഫറന്സ് 2023

ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന്റെ 3൦-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺ
ഫറന്സ് 2023 ഫെബ്രുവരി 10-12 തീയതി
കളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും. കരുണാ
ശ്രയ ഹ�ോസ്പൈസ് ട്രസ്റ്റാണ് സംഘാടകർ.

അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാനും രജിസ്ട്രേഷ
നുമായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: https://
www.iapcon2023.com വിവരങ്ങൾക്കായി
ബന്ധപ്പെടുക: +91 9910609688 /
iapcon2023bengaluru@gmail.com
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ഐ.എ.പി.സി. വാർത്തകൾ

നിര്യാതനായി
തൃശൂർ ജില്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസിഡന്റ്
സ�ോമനാഥൻ ചാളിപ്പാട്ട് (78) നിര്യാതനായി.
ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിനുശേഷം ജില്ലയിലെ സാമൂ
ഹ്യസേവന രംഗത്ത് സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. 2000 മുതൽ 2005
വരെ വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത് മെമ്പർ, തൃത്തല്ലൂർ ആശുപത്രി കേ
ന്ദ്രമായി 2003 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സ്നേഹസ്പർശം പെയിൻ
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ 2016 മുതലുള്ള സെ
ക്രട്ടറി, വാടാനപ്പള്ളി എക്സ് സർവീസ്മെൻ സ�ൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ്,
വാടാനപ്പള്ളി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് മെമ്പർ, ACTS (Accident Care &
Transport Services) വാടാനപ്പള്ളി ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിൽ പ്ര
വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭാര്യ സര�ോജിനി അമ്മ, മക്കൾ: മീനാ സുഭാഷ്, സുധീർ, നീനു പ്രശാ
ന്ത്. മരുമക്കൾ: അഞ്ജി, പ്രശാന്ത്, പരേതനായ സുഭാഷ്.

പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം

ഇന്റർനാഷനൽ അസ�ോസിയേഷൻ ഫ�ോർ
ഹ�ോസ്പൈസ് ആന്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(ഐ.എ.എച്ച്.പി.സി) അവരുടെ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അവാർഡ് പ്രഖ്യാ
പിച്ചു.
ഗുരുതരമായ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ര�ോഗിക
ളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
സാന്ത്വന പരിചരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും
നൽകുന്നതിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടു
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ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഹ�ോസ്പൈസ് ആഫ്രിക്ക യുഗാണ്ട (HAU)
കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യത്തിനുള്ള അവാർഡും
പാലിയം ഇന്ത്യ മദ്ധ്യവരുമാനമുള്ള രാജ്യത്തി
നുള്ള അവാർഡും നേടി. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള
രാജ്യ ജേതാവ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അനംകാര
ഹൗസാണ്.
1,000 ഡ�ോളർ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഒരു വർഷത്തെ
ഐ.എ.എച്ച്.പി.സി സ്ഥാപന അംഗത്വവും അട
ങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.

മരണമെത്തുന്ന
നേരത്ത്
ല�ോല ബുച്ചർ

'മ

രണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ...'
മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ മന�ോവ്യാപാ
രങ്ങൾ സമ്മിശ്രങ്ങളാണ്. ദീർഘകാല ര�ോഗങ്ങൾ
ബാധിച്ച് ശയ്യാവലംബികളായവർ, കാൻസർ പ�ോലെ
യുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ അവസാന ദശയിലെത്തിയവർ,
ഇവര�ൊക്കെ വ്യാകുലമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോ
കുന്നവരാണ്. പ�ൊതുവേ മാനസികമായി തളർന്ന്,
ഉത്കണ്ഠാഭരിതരായി നിമിഷങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്ന
വരാണ്. ഇത്തരം ര�ോഗികളെ പഠനവിധേയരാക്കിയ
പ്പോൾ മനസ്സിലായത്, ഇവർ രണ്ടുതരക്കാരാണ് എന്ന
താണ്. ഒരു കൂട്ടർ ശാന്തരായി മരണം കാത്തുകിടക്കു
ന്നവർ. പണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ ഉത്ത
രായനം കാത്തുകിടന്നതുപ�ോലെ. അത് വരുമ്പോൾ
വരട്ടെ. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ, ഈ വിഷമതകളിൽ നിന്ന്
മരണത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ
ആത്മഹത്യയിലേക്കുവരെ പ�ോകാൻ തയ്യാറെടുക്കു

ന്നവർ. എന്താണു കാരണം?
ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തസ്സും,
ആത്മാഭിമാനവും അവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്ര
ശ്നമാണ്. ഇത�ൊക്കെ തകിടം മറിയുന്ന സ്ഥിതി
യാണ് ഇത്തരം ര�ോഗാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ദൈനംദിന കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻപ�ോലും പരാ
ശ്രയം തേടേണ്ട സ്ഥിതി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ചുറ്റുമു
ള്ളവരുടെയും ഇടയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ല,
ഒരു മതിപ്പും ഇല്ല എന്ന നിലവരുമ്പോൾ ര�ോഗി മാന
സികമായി തളർന്നുപ�ോകുന്നത് സ്വാഭാവികം. ആത്മ
ഹത്യയ�ോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ര�ോഗികളി
ലാണ് വിഷാദവും, ഉത്കണ്ഠയും മറ്റും കൂടുതലായി കാ
ണുന്നത്. മരണം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ര�ോഗി ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നത് തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള�ോടും, ചുറ്റുമുള്ള
വര�ോടും കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാനാണ്. അവർ
സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാനും, ജീ
വിതത്തെ വിലയിരുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിലൂടെ
ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും.
ഈയ�ൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന�ോര�ോഗ വി
ദഗ്ദ്ധനായ ഹാർവി ച�ോച്ചിന�ോവിന്റെ കണ്ടെത്ത
ലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. 1990കളിലാണ് ഈ പഠ
നങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം
ബെൽജിയം, നെതർലൻഡ്സ്, ലക്സ
 ംബർഗ് തു
ടങ്ങിയ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീ
കരിച്ചു. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, ഇവിടങ്ങളി
ല�ൊക്കെ ദയാവധം (യൂത്തനേസ്യ), ആശ്രയ ആത്മ
ഹത്യ (അസ്സിസ്റ്റഡ് സ്യുസൈഡ്) ഇത�ൊക്കെ നിയ
മവിധേയമാണ് എന്നതാണ്. സ്വന്തം അന്തസ്സ് നഷ്ട
പ്പെടുന്നു എന്ന ത�ോന്നൽ നിരാശയിലേക്കു തള്ളിവി
ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ര�ോഗികൾ ആത്മഹത്യക്കുള്ള
സഹായം തേടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. പരസഹാ
യത്തോടെയുള്ള ആത്മഹത്യ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്.
എന്നാൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള സാന്ത്വനനിദ്ര
(പാലിയേറ്റീവ് സെഡേഷൻ) പ�ൊതുവേ നിയമവിധേ
യവും, ശാന്തിദായകവുമാണ്.
ഒടുവിൽ ച�ോച്ചിന�ോവ് ഒരു പുതിയ ചികിത്സാവി
ധിക്കു തുടക്കംകുറിച്ചു. ഡിഗ്നിറ്റി തെറാപ്പി - അന്ത
സ്സ് ചികിത്സ എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജീവിത
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ത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ര�ോഗിയുടെ അന്തസ്സ്
തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നു കൂട്ടിക്കോളൂ.
ജീവിതാവസാനത്തിൽ അന്തസ്സ് എന്നുപറയുന്നത്
പലർക്കും പലതാണ്. അൻപത�ോളം ര�ോഗികളു
മായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വെളിവായത് ചുറ്റുമു
ള്ളവർ തങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു
എന്നതാണ് മരണാസന്ന ര�ോഗികളെ കൂടുതൽ അസ്വ
സ്ഥരാക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന
ബഹുമാനം, മതിപ്പ്, സ്ഥാനം ഇത�ൊക്കെ നഷ്ടമാകു
ന്നുവ�ോ എന്ന ചിന്ത. ഇങ്ങനെ അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട
ര�ോഗികൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവർ അവഗ
ണിക്കുന്നു എന്ന ത�ോന്നലിനും അടിമകളാവുന്നു. മൂല്യം
നഷ്ടപ്പെട്ട പാഴ്വസ്തുക്കളായി വ്യക്തികൾ മാറിപ്പോ
കുന്ന അവസ്ഥ അതിദയനീയമാണ്.
അന്തസ്സ് ചികിത്സ ക�ൊണ്ട് ച�ോച്ചിന�ോവ് അർത്ഥ
മാക്കുന്നത്, വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടമൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപി
ടിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച
ചികിത്സകർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ച�ോദ്യാവലിക
ളിലൂടെ ര�ോഗിയുമായി സംവദിക്കുന്നു. ര�ോഗി ബന്ധു
ജനങ്ങള�ോടും, കുടുംബത്തോടും തുറന്നുപറയാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്ന വസ്തുതകളിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. അത് എഡിറ്റുചെയ്ത് അവർക്കു നൽകുകയും
വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
326 ര�ോഗികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കാനഡ, അമേരിക്ക,
ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ച�ോച്ചിന�ോവ് നട
ത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഒന്നു തെളിയിച്ചു. ആറു മാസംവരെ
ജീവിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ര�ോഗികളെയാണ് ഈ
പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് ര�ോ
ഗികളുടെ മരണാഭിമുഖ്യം കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരുടെ

ജീവിതമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, അവര�ോടുള്ള കുടും
ബാംഗങ്ങളുടെ സമീപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇതു
ക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി
യുള്ള പഠനങ്ങൾ തൃപ്തികരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകി
എന്ന് പിന്നീട് പല ചികിത്സകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടി
ട്ടുണ്ട്. പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചികിത്സാവിധി
ഒരുപക്ഷേ അപരിചിതമായിരിക്കാം. പാശ്ചാത്യനാ
ടുകളിൽ പലയിടത്തും ചികിത്സകരും, ആര�ോഗ്യപ്ര
വർത്തകരും ഇതിനെകുറിച്ച് ബ�ോധവാന്മാരാണ്.
ര�ോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതാവസാന
ത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളും, സംവാദങ്ങളും അവരുടെ
മാനസികാര�ോഗ്യത്തിന് പ�ോഷകമാണ്. ഇവിടെ
നിന്നും അവിടേക്കുള്ള ജീവിതയാത്രക്കിടയിലെ
പാലമാണ് ര�ോഗിയുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള അന്ത്യനി
മിഷങ്ങൾ.
അന്തസ്സ് ചികിത്സ വ്യാപകമായരീതിയിൽ കാന
ഡയിലെ കാൻസർ കെയർ മാനിറ്റോബാ എന്ന
സംഘടന നടപ്പാക്കിവരുന്നുണ്ട്. ച�ോച്ചിന�ോവ് ഈ
രംഗത്തെ ഒരു പ്രമുഖ ചികിത്സകനുമാണ്. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിനകം ഈ വിഷയ
ത്തിൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും വി
ശകലനങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതിൽ
ഏറ്റവും വലിയ പഠനം 560 ര�ോഗികളെ ഉൾപ്പെടു
ത്തി ആറു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡയാനാ വിൽക്കി
എന്ന നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫസർ (യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ്
ഫ�്ളോറിഡ) സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്.
(വാഷിംഗ്ടൺ പ�ോസ്റ്റിൽ ല�ോല ബുച്ചർ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ: ഡ�ോ എൻ.
സുന്ദരേശൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)
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തീർക്കാം ഒരു
സംരക്ഷണ വലയം
ബെസ്സി എം.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ
ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സായി ജ�ോലി
ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 77 വയസ്സുള്ള ഒരമ്മയെ ഞാൻ പരി
ചയപ്പെടുന്നത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുണ്ടെ
ന്നു മനസിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഈ അമ്മയെ
നമ്മുടെ പരിചരണ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കുകയുണ്ടായി.
സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻപ�ോലും
കഴിയാത്തതുപ�ോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ
അമ്മയും അവരുടെ 70 വയസ്സുകാരി സഹ�ോദരിയുമ
ടങ്ങിയ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്. കുത്തനെയുള്ള
ഒരു ഇറക്കത്തിലാണ് ആ കുഞ്ഞുവീട്. മേൽക്കൂരകളും
വശങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുക�ൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു. ഒര�ൊറ്റ
മുറി. വാതിലില്ല. രണ്ടു ചെറിയ കട്ടിലുണ്ട്.
വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ഈ അമ്മ കിടന്നി
രുന്ന കട്ടിൽ വളരെ മ�ോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരു
ന്നു. മെത്തയില്ല. തറ നിരപ്പല്ലാത്തതിനാൽ, കല്ലുവ
ച്ച് പ�ൊക്കി അതിന്റെ മുകളിലാണ് കട്ടിലിന്റെ കാൽ
വച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ കട്ടിലിന്റെ ഒരുവശം പ�ൊള്ള
യായിരുന്നു. കട്ടിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു മലമൂത്ര
വിസർജ്ജനം. ആ വീട്ടിൽ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ
ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ സഹ�ോദരിപ�ോലും പ്രാഥമി
കാവശ്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് പ�ോ
യിരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ദിവസവും ഇവർ
ക്ക് ഉച്ചയൂണ് കിട്ടിയിരുന്നു.
ര�ോഗിയായ അമ്മയുടെ മൂന്നുമക്കളിൽ രണ്ടുപേർ മരി
ച്ചുപ�ോയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെയാൾ കുടുംബമായി തി
രുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെവിടെയ�ോ ഉണ്ടെങ്കിലും,
സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്ന
തിനാൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല.
സഹ�ോദരിയുടെ പേരക്കുട്ടി കൂലിവേല ചെയ്തു കിട്ടു
ന്നതിൽനിന്നു ക�ൊടുക്കുന്ന ഒരുപങ്കും, പെൻഷൻ
തുകയും ഒക്കെവെച്ചാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരു
ന്നത്.
പാലിയം ഇന്ത്യ ടീം ആദ്യമായി അവരുടെ വീട്ടി
ലെത്തുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥ
യിലാണ് അമ്മയെ കാണാനിടയായത്. അമ്മയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ പരിചരണവും മരുന്നുകളും നൽകി.
കത്തീറ്ററിട്ടു. അമ്മയുടെ സഹ�ോദരിയെ പരിചരണ
ത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി ക�ൊടു
ക്കുകയും, അവരുടെ ചെറുമകനെ വിളിച്ചു സംസാരി

ക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ,
അവർക്ക് സ്ഥിരമായി
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽനി
ന്ന് ഭക്ഷണ കിറ്റ് ക�ൊടു
ക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടും
ചെയ്തു.
കു റ ച്ചു ന ാ ളു ക ൾ ക്കു
ശേഷം, ടീം അടുത്ത
വിസിറ്റിന് ആ വീട്ടിൽ
പ �ോ യ പ ്പോ ൾ ക ത് തീ
റ്റർ ബ്ലോക്കായി, ദേഹം
മുഴുവൻ ശയ്യാവ്രണമായി,
കഠിന വേദനയനുഭവിച്ചു കിടക്കുന്ന അമ്മയെയാണ്
കണ്ടത്.
ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ ഇനിയും അമ്മയുടെ സ്ഥിതി
വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ,
ഭേദപ്പെട്ട പരിചരണം ലഭിക്കാനായി ഒരു വൃദ്ധസ
ദനത്തിലെത്തിക്കണം എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും
അതു നടന്നില്ല. അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ചെറ്റക്കു
ടിലും ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പുമായി രണ്ടു സെന്റോളമുണ്ടായി
രുന്നു. വീടു വച്ചുനല്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്തി
ന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അതിന്റെ
പുര�ോഗതി അന്വേഷിക്കാനുംമറ്റും ആരുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അമ്മ ഇവിടെനിന്നു മാറിക്കഴി
ഞ്ഞാൽ, സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുമ�ോ എന്ന ഭയം വേറെ.
അമ്മയുടെ മരണശേഷം, പേരക്കുട്ടിക്കാണ് സ്ഥലം.
അതുക�ൊണ്ട് സഹ�ോദരിയും അമ്മയെ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
അമ്മയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ടീം, അവരെ
സ�ോപ്പും വെള്ളവും ക�ൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി. തു
ടർന്ന്, കറന്റിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവുമൂലം എയർ ബെഡ്
ഉപയ�ോഗിക്കാനാവാത്തതിനാൽ വാട്ടർ ബെഡ്
നൽകി. മറ്റാരും സഹായത്തിനില്ലാത്തതിനാൽ
ടീം തന്നെ മണിക്കൂറുകള�ോളം നിന്ന് വെള്ളം നിറയ്ക്കു
കയും, അമ്മയ്ക്കു സുഖമായി കിടക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
നല്കുകയുമുണ്ടായി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻതന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാ
മെന്ന് ഞങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ തയ്യാറല്ലാ
യിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അത്യാവ
ശ്യമാണെന്ന് അവിടെയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ
മുഖേന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ അറിയിച്ചു. ആറേഴു
ദിവസം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ അഡ്മിറ്റ്
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ചെയ്തു. പിന്നീട് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വൃദ്ധസ
ദനത്തിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ അവസാന ദിവസ
ങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഫ�ോണിലൂടെ അന്വേ
ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നു
എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 2022 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്
അമ്മ മരണപ്പെട്ടു.
സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെപ�ോലും
വിട്ടുപ�ോകാതെയിരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ സംഘട
നകളും തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്കെ
ങ്കിലും ചിലർ ആരും അറിയാതെ കഠിനവേദനയും
ഒറ്റപ്പെടലും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. തുടക്ക

ത്തിൽ ഈ അമ്മയുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരു
ന്നില്ല. എന്നാൽ സാന്ത്വനപരിചരണ സംഘത്തോ
ട�ൊപ്പം അയൽപക്ക കണ്ണികളും ജനപ്രതിനിധികളും
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ കൈക�ോർത്ത
പ്പോൾ അമ്മയുടെ അവസാനനാളുകൾ അന്തസ്സുറ്റ
തായി. ഇങ്ങനെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കണ്ണികൾ
സുദൃഢമാക്കുവാൻ ഒരു സമൂഹമെന്നനിലക്ക് നമുക്ക്
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഒറ്റപ്പെട്ടുപ�ോവില്ല. അതാവട്ടെ
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
(ബെസ്സി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹ�ോം കെയർ യൂ
ണിറ്റിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ
 ാണ്. നന്ദി: മനീഷ മേരി
മാർഷൽ, എസ്. ലീലാദേവി)

.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ക�ൊണ്ട് ബു
ദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി, തി
രുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
സർജറി വിഭാഗവും ലൈഫ് കെയർ
പെയിൻ ആന്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊ
സൈറ്റിയും പാലിയം ഇന്ത്യയും സം
യുക്തമായി സൗജന്യ ര�ോഗ നിർ
ണ്ണയ-പഠന-ബ�ോധവത്ക്കരണ ക്യാമ്പ്
മെയ് ഒന്നിന് ഭരതന്നൂരിൽ നടത്തി.

14 klbm{X Pq¨ 2022

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഹൈപ്പർ
വെബിനാറ�ോസിസ് എന്ന
ര�ോഗവും ഇഗ്ന�ോറ�ോവിർ
എന്ന മരുന്നും

ക�ോ

വിഡ് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച
ത�ോടെയാണ് ഹൈപ്പർ വെബിനാ
റ�ോസിസ് എന്ന ര�ോഗവും വർദ്ധിച്ചത് എന്നാണ്
വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം. അതിനു മുൻപ്, പണ്ട് വിക്കി
ഡൽഹിയിൽ പ�ോയതുപ�ോലെ വിദഗ്ധർക്ക്
ര�ോഗികളെ ന�ോക്കി മടുക്കുമ്പോൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ
നേരിട്ട് പ�ോയി കറങ്ങിനടക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായി
രുന്നു. പറക്കാം, വൻകിട സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെ
ടുക്കാം. നല്ല ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് ശാപ്പാട് വലിച്ചു കേറ്റാം
(അല്പസ്വല്പം കുടിക്കാനും ഉണ്ടാകുമെന്നു കൂട്ടിക്കൊ
ള്ളൂ). ഒക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നാലുപേരുടെ മുൻപിൽ
ഞെളിഞ്ഞു നിന്ന് മൈക്കിൽ കൂടി വാചകക്കസർ
ത്തു നടത്തുകയും ആകാം.
മഹാമാരി വന്നത�ോടെ ഒക്കെപ്പോയി. അങ്ങനെ
പ്രസംഗിക്കാൻ കറങ്ങി നടന്നാൽ തിരിച്ചുവരവ്
ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സ്ഥിതിയായി. അങ്ങനെയാണ്
ഹൈപ്പർ വെബിനാറ�ോസിസ് എന്ന ര�ോഗം പടർന്നു
പിടിച്ചതത്രെ. പിന്നെ സമ്മേളനങ്ങള�ൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട
റിൽകൂടെ ആയി. സൂം എന്ന ര�ോഗവാഹകൻ ആണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടർന്നു പിടിച്ചത്. ക�ോവിഡിലെ
ഡെൽറ്റ വകഭേദം പ�ോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന മറ്റൊരു
ഇനവും കുറെയ�ൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വന്നു. ഇതില�ൊ
ക്കെ കയറിയാൽ പിന്നെ ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ്.
ഇതിന് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. നല്ല ഷർട്ട് അല്ലെ
ങ്കിൽ ട�ോപ് വേണം. പാന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ
കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സ
 ി ആണെങ്കിലും ശരീര
ത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗം കാണാത്തതു ക�ൊണ്ട് ഒരു പ്ര

ശ്ന
 വും ഇല്ല. തുണി കഴുകുന്ന ജ�ോലി കുറയുന്നു. ഇടയ്ക്കു
ബാൻഡ് വിഡ്ത് മ�ോശം എന്ന ഭാവേന അടച്ചുവച്ച്
എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ചില
സുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ര�ോഗത്തിന് എന്നു കൂട്ടിക്കോളൂ.
എന്നാലും ര�ോഗം വർദ്ധിച്ചു വന്നത�ോടെ പല പ്ര
ശ്നങ്ങളും കൂടുതലായി. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ
പത്തുമിനിറ്റുക�ൊണ്ട് പറഞ്ഞുതീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെ ചർച്ചചെയുന്ന കീഴ്വഴ
ക്കം നിലവിൽവന്നു. അതെന്താണ�ോ അങ്ങനെ?
ഏത�ൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ. അല്ലെ
ങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ. അല്പം കുറയുകയുമില്ല, അല്പം
കൂടുകയുമില്ല. അതാണ് ഈ ര�ോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്ര
ധാനഭാവം.
മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരും കുഴിമടിയന്മാരും ചേർന്ന്
മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇഗ്ന�ോറ�ോവിർ എന്നത്രെ മരു
ന്നിന്റെ പേര്. അയ്യോ, മെയിൽ കണ്ടില്ല എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മുങ്ങുന്ന കലാ
രൂപമാണ് ഈ വിദഗ്ധർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. വിക്കി
ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തന്ന
ത്താനെ കയറി സൂമിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുമ�ൊക്കെ
ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്തുന്നത് വല്ലിടത്തും ആയി
രിക്കും. അതുക�ൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും വാലിൽ
തൂങ്ങി പുറകിലിരുന്നാണ് കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം.
അതില�ൊരു വെബിനാർ
മേല്പറഞ്ഞ ഇഗ്ന�ോറ�ോവിർ ഉപയ�ോഗിക്കാതെ
വിക്കി ഏപ്രിൽ അവസാനം ഒരെണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരു
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ന്നു കേട്ടു. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഏതാണ്ട് മൂന്നില�ൊന്നേ
ഉള്ളിലേക്കു കയറിയുള്ളു. ഘ�ോരഘ�ോര ഇംഗ്ലീഷ്.
അടുത്ത കാലത്തു കുറച്ചു കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സി
നിമകൾ കാണാനിടയായതുക�ൊണ്ട് കുറെയ�ൊക്കെ
മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചോളു.
ഇതിന്റെ വിഷയം പാലിയേറ്റിവ് കെയറുകാരുടെ
സ്ഥിരം വിഷയമായ മ�ോർഫിൻ തന്നെയായിരുന്നു.
മ�ോർഫിൻ മാത്രമല്ല; ആ വർഗം മുഴുവൻ. ഇതേപ്പറ്റി
ഇത്രയും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചീഫ് എഡിറ്റ
റുടെ ഒരു ഇണ്ടാസ് കിട്ടിയത്. ഈ വിഷയം അടുത്ത
ലക്കത്തിൽ വേറെ പംക്തിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടത്രേ. മി
ണ്ടണ്ട എന്ന്. ശരി. ഈ വെബിനാറിനെപറ്റി ഒന്നും
പറയുന്നില്ല.
പക്ഷെ അതിൽകേട്ട ഒരു കാര്യം വിക്കിക്ക് ഇഷ്ട
പ്പെട്ടു. അതായത് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യം
തന്നെ; പക്ഷെ സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ സാമാന്യ
ബ�ോധം (ക�ോമൺസെൻസ് എന്നതിന് അതാണ�ോ
പറ്റിയ മലയാളം വാക്ക്?) അത്യാവശ്യം. കാൽ നൂ
റ്റാണ്ടിലേറെ വിദഗ്ധർ ചർച്ചചെയ്തിട്ട് എങ്ങുമെത്തി
യില്ലല്ലോ. ഇനി വിക്കിയെപ�ോലുള്ള സാധാരണ മനു
ഷ്യർ ഇത�ൊന്നു ചർച്ചചെയ്യട്ടെ. വിദഗ്ധരെ, ഞങ്ങൾ
ക്ക് അറിവില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണം.
പക്ഷെ, ക്ഷമിക്കണം, മാപ്പാക്കണം, തുറന്നുച�ോദി
ക്കുകയാണ്. നിങ്ങള�ൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ന�ോ
ക്കിയാൽ ഒരേ ശാസ്ത്രം തന്നല്ലേ കാണുന്നത്?
നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പറയാനെ
അറിയാവൂ എന്നാണ് വിക്കിയുടെ അനുഭവം. എന്ത്

കാര്യമായാലും ഒന്നുകിൽ അതെല്ലാം തെറ്റ്; അല്ലെ
ങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ശരി. അങ്ങനെ ആണ�ോ
ഏതെങ്കിലും കാര്യം? കറുപ്പും വെള്ളയും മാത്രമേ
ഉണ്ടാകുകയുള്ളോ? ഇടയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും നിറം ഉണ്ടാ
വില്ലേ?
വിദഗ്ധരെ, നന്ദി. ഈ ചർച്ചകളിൽ സാധാരണ
ക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവിടെ ഒരു അഭി
പ്രായം പറയുകയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ

.

വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡുമായി ചേർന്ന് 2022
മെയ് 14ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണവും സാ
ന്ത്വന പരിചരണ ബ�ോധവത്ക്കരണവും നടന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്
വിഭാഗം മേധാവി ബാബു എബ്രഹാം പങ്കെടുത്തു.

മെയ് 12നു പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. നഴ്സുമാർ 'ഫ്ല�ോറൻസ്
നൈറ്റിംഗേൽ പ്രതിജ്ഞ'യെടുത്തു. തുടർന്ന് ആഘ�ോഷപരിപാടികളും നടന്നു.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ്
മരുന്നുകള്

പ

ല പാർശ്വഫലങ്ങളുമുള്ള മരുന്നുകളാണിവ;
പക്ഷെ പലപ്പോഴും വളരെ അത്യാവശ്യമായി
വേണ്ടിവരാവുന്നവയുമാണ്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ള
തായതുക�ൊണ്ട് ഒരിക്കലും വേണ്ടായെന്നു കരു
തിയാൽ ര�ോഗിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
വളരെയധികമുണ്ടായേക്കാം.
ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് വർഗ്ഗത്തിൽ വരുന്ന മരു
ന്നുകളെപ്പറ്റി താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞി
രുന്നാൽ നല്ലത്.
1. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതി
ഭാസമുണ്ട്. ഡ�ോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ
അതുകാണിച്ച് ര�ോഗിക്ക് മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന്
എത്രപ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും മരുന്നു വാങ്ങാൻ
കഴിയും. ഇത് ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരുന്നുക
ളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അപകടമുണ്ടാക്കാം. ഒരി
ക്കൽ കിട്ടിയ കുറിപ്പടിവച്ച് വീണ്ടുംവീണ്ടും ര�ോഗി
മരുന്നു കഴിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ, ഡ�ോക്ടറുടെ
ഉപദേശം തേടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം.
2. ഡെക്സ മെതസ�ോൺ പ�ോലെയുള്ള സ്റ്റിറ�ോ
യിഡ് മരുന്ന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുരണ്ട് ആഴ്ചകൾ
മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന്
നിർത്തുന്നതിൽ തരക്കേടില്ല. പക്ഷെ മൂന്നാഴ്ചയില
ധികം മുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടി
വന്നാൽ പെട്ടെന്നു നിർത്തുന്നത് അപകടകരമായേ
ക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഡ�ോസ് സാവകാശം
കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവന്നുവേണം നിർത്താൻ. ദീർഘകാലം
കഴിച്ചവർ ഈ മരുന്ന് നിർത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഡ�ോക്ട
റുടെ ഉപദേശം നിർബന്ധമായും എടുത്തിരിക്കണം.
3. മൂന്നാഴ്ചയിലേറെ ഈ മരുന്നുകൾ തുടരേണ്ടിവ
ന്നാൽ സാവകാശം ഡ�ോസ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള
ഏറ്റവും ചെറിയ ഡ�ോസിൽവേണം തുടരാൻ.
4. എപ്പോഴെങ്കിലും ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരു
ന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അണുബാധയുള്ളവർ
ക്കു അത് കൂടാൻ കാരണമായേക്കാം. ഏതെങ്കിലും
അണുബാധയുണ്ടാകുന്നവർ ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോ
യ്ഡ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡ�ോക്ടറുടെ ഉപ
ദേശത്തോടുകൂടി ആവശ്യാനുസരണമായ ആന്റിബി
യ�ോട്ടിക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
5. ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ
കാലം കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ

അളവ് കൂടുന്നു. ഇത് അപകടമായേക്കാം. കൂടുതൽ
കാലം കഴിക്കുന്നവർ പ്രമേഹര�ോഗികളായി മാറാ
നുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
6. ഉദരത്തിൽ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത
ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരു
ന്നുകൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
7. അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്ന ം നേരത്തേതന്നെ
ഉള്ളവർ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ (പ്രോട്ടോൺ
പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ പ�ോലെ) വെറും വയറ്റിൽ കഴി
ച്ചിരിക്കണം.
നഴ്സുമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. കുത്തിവയ്പ്പിൽ കൂടി ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ്
മരുന്നുകൾ നൽകുമ്പോൾ സാവകാശം നല്കാൻ പ്ര
ത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വേഗം നൽകിയാൽ വളരെ
യധികം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
2. സലയനില�ോ, ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറില�ോ കലർത്തി
10 മി.ലി. എങ്കിലും ആക്കി സാവകാശം ക�ൊടുക്കു
ന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മില്ലിഗ്രാമിൽ
കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ പ�ോകാൻ പാടില്ല.
3. ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും
ഉറക്കം കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ക�ൊണ്ട് വൈകു
ന്നേരം ക�ൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദിവസം രണ്ടുനേരമായ്
ക�ൊടുക്കാൻ ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ക�ൊ
ടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
4. കാൻസർ പ�ോലെയുള്ള ര�ോഗങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
വിശപ്പ് കുറവുള്ളവർക്കു ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ്
മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെ
ങ്കിലും ഈ ഫലം ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാകു
കയുള്ളു. അതുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശപ്പ് കൂട്ടുന്ന
ഫലം അവസാനിക്കും.
5. ശ്രദ്ധിക്കുക, ക�ോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറ�ോയ്ഡ് മരു
ന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് മാനസികസൗ
ഖ്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെ
ങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ നിൽ
ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളു. രണ്ടുമൂന്നാഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ
മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി താഴേക്കുപ�ോകാനും വിഷാദര�ോ
ഗത്തിലേക്കു മാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധി
ക്കുക

.
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സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

സാന്ത്വന പരിചരണം
കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ
ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവകുമാർ

ചെ

റിയ പ്രായം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണ്
സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാവുക
എന്നത്. ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളാൽ കഴി
യുന്ന ഒരുപകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തുക�ൊടുക്കുകയും
അതിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം കാണാ
നാവുകയും ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ് എന്നെ സംബ
ന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം.
അങ്ങനെ, വളരെപണ്ടേ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയ
ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസസ്. സമൂഹ
ത്തിൽ ഉന്നതജ�ോലി എന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തെ
സേവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ജ�ോലി എന്നകാര്യം
തന്നെയാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർ
ഷിച്ചത്.
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പഠ
നകാലത്താണ് ആദ്യമായി എൻ.എസ്.എസ്സിനെ
കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. എൻ.എസ്.എസ്സിൽ ചേരാൻ
അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അന്നതു നടന്നില്ല.
പിന്നീട്, ക�ോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോൾ, അവിടുത്തെ
എൻ.എസ്.എസ്സിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത്
ഏറെ സന്തോഷംനല്കുന്നു. എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർ
ത്തനങ്ങള�ോടനുബന്ധിച്ചാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയ
റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ
ക�ോളേജിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ് രൂപംക�ൊ
ണ്ടപ്പോൾ അതിൽ അംഗമാകുന്നതിനെപ്പറ്റി രണ്ടാമ
താല�ോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തി
ട്ടില്ലെങ്കിലും, അതു നേരിട്ടുകാണാനുള്ള അവസരം
മുൻപ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏതാണ്ട് പത്തു വയ
സ്സുള്ള സമയം. അച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ്
ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛച്ഛനും അച്ഛമ്മയ്ക്കും
പത്തു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളും ക�ൊച്ചുമക്കളും അട
ങ്ങുന്ന വലിയ കുടുംബം. ഞങ്ങളെല്ലാം അവരെ രണ്ടു
പേരെയും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയു
മാണ് പരിചരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ ആ പ്രായത്തി
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ലുള്ള മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ
അവർ സന്തുഷ്ടരായിരു
ന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നും
വിശ്വസിക്കുന്നു. മാനസി
കമായ എല്ലാ സന്തോ
ഷവും ധൈര്യവും നല്കാൻ
ഞ ങ്ങ ൾ ക്കു സ ാ ധ ി ച്ചു .
എ ന്നാ ൽ പ്രാ യ ത് തി
ന്റേതായ ശാരീരിക ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരനുഭവി
ച്ചിരുന്നു. അച്ഛച്ഛന് 98
വയസ്സും അച്ഛമ്മയക്ക് 92
വയസ്സുമുള്ളപ്പോഴാണ് അവർ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപ�ോയത്.
അവസാനകാലത്ത് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അൽഷീമേഴ്സ്
ബാധിച്ചു. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ
അച്ഛമ്മ വീടിനു പുറത്തുപ�ോകും. എവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ
പ�ോയി അവസാനം തിരിച്ചുവരാൻ വഴി അറിയാതെ
നില്ക്കും. ചിലപ്പോൾ, മരിച്ചുപ�ോയ തന്റെ അമ്മയെയും
സഹ�ോദരിയെയും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടി
രിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ക�ൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെയിരി
ക്കുമ്പോൾ അച്ഛമ്മയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞുകു
ട്ടിയായി മാറിയിരുന്നു എന്നു ഞാന�ോർക്കുന്നു. തന്നാൽ
കഴിയുന്നവിധം അച്ഛച്ഛൻ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം
ചെയ്തുക�ൊടുക്കുമായിരുന്നു.
ആ കാലത്താണ് കുറച്ചാളുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽവ
ന്നത്. എന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ക�ോളേജ് വിദ്യാർ
ത്ഥിനിയും, ഒരു നഴ്സും, മറ്റു രണ്ടുപേരും. അവരുടെ
വരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നിൽ കൗതുകമുണർത്തി.
പലരുടെയും സഹായത്തോടെ എടുത്തും, കൈപി
ടിച്ചു നടത്തിയും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛമ്മയെ
അതുവരെ ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയിരുന്നത്.
അതിനെക്കാൾ എത്രയ�ോ ഏറെ സന്തോഷവും സമാ
ധാനവും ലഭിച്ചുകാണും അച്ഛമ്മയ്ക്ക്, സ്വന്തം വീട്ടിൽത്ത
ന്നെ ആളുകൾവന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ! അന്നു ഞാൻ
കണ്ട കാഴ്ച പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ

ഭാഗമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെക്കാലം
കഴിയേണ്ടിവന്നു.
മാനസികമായ പിന്തുണ അവർക്കു ക�ൊടുക്കാൻ
ഞങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും, ശാ
രീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം നല്കാൻ പരി
മിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘ
ത്തിന് അതുസാധിച്ചു. ആ പ്രായത്തിൽ പലർക്കും ലഭി
ക്കാത്തത് മാനസിക സൗഖ്യമാണെന്ന സത്യം മന
സ്സിലാക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കുകഴിഞ്ഞു.
എന്റെ വീടിന്റെയടുത്ത് 'സാന്ത്വന ം' എന്ന ഒരു
വയ�ോജന സദനമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവി
ടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഊണിനുള്ള പണം
നൽകാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ അവി
ടെപ്പോയി, അവര�ോട�ൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.
വയ�ോജന സദനത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ ചെയ്തു
ക�ൊടുക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളെക്കാളേറെ
അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെയും പേരക്കുട്ടിക
ളുടെയും സാമീപ്യമാണ്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവര�ോട�ൊ
പ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനിഷ്ടമാണ്.
അങ്ങനെ ഒരുദിവസം അവിടെവച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു അച്ഛ

ച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടു. കുറേനേരം അദ്ദേഹത്തോടു സം
സാരിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിനു വളരെയധികം സന്തോഷ
മായി. പിന്നീടു പ�ോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമി
ല്ലായിരുന്നു. മേശപ്പുറത്ത് കുറേ കളർ പെൻസിലുകളും
പേപ്പറുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും, നിറങ്ങൾ
നൽകിയും, അവ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനിച്ചും അദ്ദേഹം
സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. ഒരുദിവസം തിരിച്ചു പ�ോരാൻ
നേരം, അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ കൈയിൽ ഒരു മുത്തം
നല്കി, കൂടെ ഒരു കാർഡും. 'God bless you' എന്നെ
ഴുതിയ കാർഡ് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു.
ഇത�ൊക്കെത്തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കി
ട്ടുന്ന സന്തോഷമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആർക്കോ, നമ്മൾ ആര�ൊ
ക്കെയ�ോ ആയി മാറുന്നു.
ആ കാർഡ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ, ക�ൊറ�ോണക്കാലമായതിനാൽ അവിടേക്ക്
പിന്നെ പ�ോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഒരുനാൾ
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ആ അച്ഛച്ഛനും കാത്തിരി
ക്കുന്നുണ്ടാവും.
(തിരുവനന്തപുരം ഗവ: ല�ോ ക�ോളേജിലെ ബി. എ
എൽ.എൽ.ബി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക.)
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സഹയാത്രികർ

കൂട്ടായ്മയിലെ
സംതൃപ്തി

സാ

ന്ത്വന പരിചരണം സംബന്ധിച്ച സന്ദേ
ശങ്ങൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും പ്രചരിപ്പി
ക്കാനും, അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അർഹരായ പര
മാവധി ആളുകളിലെത്തിക്കാനും, അതിലൂടെ തീരാ
വേദനയനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക്
കഴിയുംവിധം ആശ്വാസമേകാനുള്ള യത്നത്തിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ. അതിന്റെ ഫലമായി, വടക്കു കിഴ
ക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ
സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്ത് ആശാവഹമായ നേട്ട
ങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഷില്ലോങിലെ ന�ോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധി
റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ്
മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഡയറക്ടറായ പ്രൊഫ
സ്സർ ഡ�ോ. പൃഥ്വിസ് ഭട്ടാചാര്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ശിഷ്യപ്രമുഖരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന പങ്ക് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫ: ഭട്ടാ
ചാര്യയുടെ ശിഷ്യനും, ഇപ്പോൾ ഇംഫാലിലെ ജവ
ഹർലാൽ നെഹ്രു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ
സയൻസസിലെ (ജെ.എൻ.ഐ.എം.എസ്) അന
സ്തീഷ്യോളജി വകുപ്പിൽ അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫ
സറുമായ ഡ�ോ. രാകേഷ് ന�ോങ്ത�ോമ്പം സാന്ത്വന
പരിചരണ മേഖലയിലെത്തിച്ചേരാനും പാലിയം
ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമിടയായ
സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു:
'ഞാനേറെ ആദരിക്കുന്ന പ്രൊഫ: പൃഥ്വിസ് ഭട്ടാചാ
ര്യയുടെ കീഴിലുള്ള അനസ്തീഷ്യോളജി വകുപ്പിൽ,
'ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആന്റ് പെയിൻ മെഡിസി'നിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്ന
ത�ോടെയാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിടപഴകാ
നുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. അർബുദബാധിതരായ
ര�ോഗികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനും വിദ
ഗ്ദ്ധപരിശീലനം ലഭിച്ച മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർമാരുടെയും നഴ്സിങ് സ്റ്റാഫിന്റെയും സഹായ
ത്തോടെ ര�ോഗികളുമായും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവ
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രുമായും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സംവദിക്കാനും
ആവശ്യമായ കേസുകളിൽ കൗൺസലിംഗ് നടത്താ
നുമുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരു
ന്നു. കാൻസറിനും തജ്ജന്യമായ വേദന ശമിപ്പിക്കു
ന്നതിനും മ�ോർഫിൻ തുടങ്ങിയ ഒപ്പിയ�ോയിഡുകൾ
നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാക്രമമാണ് അവിടെ പാ
ലിച്ചുവരുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സാവിധിയെക്കു
റിച്ചും സാന്ത്വന പരിചരണ മേഖലയിലെ നൂതനസ
മ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ചെലവഴിച്ച നാളുകളിലാ
യിരുന്നു. ജൂനിയർ / സീനിയർ റെസിഡന്റായി സേ

വനമനുഷ്ഠിച്ച അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സാ
ന്ത്വന പ്രവർത്തകനായി മാറാനുള്ള അവസരമാണ്
എനിക്ക് നല്കിയത്.
' ബ ി രു ദ ാ ന ന്ത ര ബ ി രു ദ പ ഠ ന ത് തി നു ശേ ഷ ം
ഇ ം ഫാ ലി ലെ J NI MS ൽ ഒര ദ് ധ്യാ പ ക നാ യി
ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷവും, സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകാൻ
ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന
കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തക
രിലെത്തിക്കാനും അവർക്കാവശ്യമായ വിദഗ്ദ്ധ പരി
ശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പാലിയം ഇന്ത്യ
നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ സാകൂതം ശ്രദ്ധിച്ചി
രുന്നു. ല�ോകമാസകലം, ക�ോവിഡിന്റെ പിടിയില
മർന്നപ്പോഴും, പുതിയ പരിശീലന സമ്പ്രദായങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിച്ചുക�ൊണ്ട് പാലിയം ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ
ദൗത്യം തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനുൾപ്പെടെ ല�ോ
കത്തിന്റെ വിവിധക�ോണുകളിലുള്ള ആര�ോഗ്യപ്ര
വർത്തകർക്ക് വിർച്വൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടു
ക്കാനും, അതിലൂടെ ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അറി
വുകൾ സമൂഹത്തിനാകെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും
കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യമായി
കാണണം. അതിനു നേതൃത്വം നല്കിയവരെയും
പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
സാന്ത്വന പരിചരണം സംബന്ധിച്ച്, വിവിധ രാ
ജ്യങ്ങളിൽ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ
അടുത്തറിയാനും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള
അവസരങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുത്ത
തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
കാരണം, വിർച്വൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ
കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവരിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങ
ളിലെ അതിവിദഗ്ദ്ധരായ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകരും
ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
NEIGRIHMSൽ സീനിയർ റെസിഡന്റായിരുന്ന
കാലയളവിൽ, കാൻസർ ബാധിതനായ ഒരു മദ്ധ്യവ
യസ്ക
 ന്റെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നു. പിത്താ
ശയത്തിൽ അർബുദം ബാധിച്ച അദ്ദേഹത്തെ തുടർ
ചികിത്സയ്ക്കായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്ര
വേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശ്വാസതടസ്സം, ശരീരമാസകലം
ച�ൊറിച്ചിൽ, പുറംവേദന, മാരകമായ നീർവീക്കം
എന്നിവമൂലം കടുത്ത ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. ചികി
ത്സകള�ൊന്നും കാര്യമായ ഫലംചെയ്തില്ല. ര�ോഗ
ശമനം കഴിയുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവസാനനാളു
കൾവരെ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടുന്ന ശ്രദ്ധയും പരിചര
ണവും നല്കിക്കൊണ്ട് വേദനയ്ക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടു
കൾക്കും പരമാവധി ആശ്വാസം നല്കാനും, മനസ്സിനു
ത്സാഹം നല്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയു
മെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. സാ
ന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ
സ്വാംശീകരിച്ച അറിവും, നാളിതുവരെയുള്ള അനുഭവ

ങ്ങളുമാണ് ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ വളർത്തിയത്.
സാന്ത്വനപരിരക്ഷ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ
ക്കനുസൃതമായി ഈ കേസിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച
സമീപനം നിസ്സാരമായിരുന്നെങ്കിലും ര�ോഗിക്കും കു
ടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അത് എത്രത്തോളം ആശ്വാസ
കരവും സന്തോഷപ്രദവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയേ
ണ്ടതില്ല; അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച മാനസിക
സംതൃപ്തിയും.
തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേ
ഹത്തിന് നിരവധി തവണ ക�ൌൺസലിങ് നല്കി
യശേഷം, അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളു
മായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും കഴിച്ചുകൂട്ടാനുള്ള അവസ
രമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. ര�ോഗത്തിനു കാര്യമായ കുറ
വുണ്ടായില്ലെങ്കിലും, ര�ോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാ
രീരിക-മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരുപരിധിവരെ കുറ
യ്ക്കാൻ പുതിയ അന്തരീക്ഷം സഹായകരമായി. ഒറ്റ
പ്പെടലിൽനിന്നും, കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത
യിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത�ോടെ
ഒരു പുത്തനുണർവ്വ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ദൃശ്യ
മായിരുന്നു. ര�ോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ, ജീവി
തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങ
ലേൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അന്ത്യനാളുകളിൽ കു
ടുംബാംഗങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ഒപ്പംകഴി
ഞ്ഞ് അവരുടെ സ്നേഹപരിലാളനങ്ങൾ അനുഭ
വിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിനു ലഭ്യമായി.
ഇത്തരം മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാനുള്ള
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരായി ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴി
ഞ്ഞത്, സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷ
മാണ്. ജീവിതം അർത്ഥവത്താകുന്നുവെന്ന ത�ോന്ന
ലുണ്ടാകുന്നതും ഇപ്പോഴാണ്.
കൂടുതൽ താത്പര്യത്തോടെ ഈ മേഖലയിലുണ്ടാ
കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ നേട്ട
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലെത്തിക്കാനുമുള്ള യത്ന

ങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇനിയും
വളരെദൂരം പ�ോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം;
വിശേഷിച്ചും വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ. സാ
ന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലെ
ങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരും
സന്നദ്ധസേവകരും അർപ്പണമന�ോഭാവത്തോടെ,
വർദ്ധിതവീര്യത്തോടെ, ആ മേഖലയിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കു
മെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാത�ൊരു സംശയവു
മില്ല. അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എത്രദൂരവും താണ്ടാൻ
ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ
കൂട്ടായ്മയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും, പുതിയ
അനുഭവപാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന
തിലും ഏറെ സംതൃപ്തനാണ് ഞാൻ.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ,
പാലിയം ഇന്ത്യ)

.
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പുസ്തക പരിചയം

ഏവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട
ഒരു പുസ്തകം
ര�ോഹിണി രാജഗ�ോപാൽ

എ

നിക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവിഭാഗം
പുസ്തകങ്ങൾ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ഓർമ്മക്കുറി
പ്പുകളാണ്. അതുൽ ഗവാണ്ടെ, ആദം കേ, കാവേരി
നംബീശൻ - ഇവരുടെയ�ൊക്കെ പുസ്തകങ്ങള�ോട�ൊ
പ്പം ഇപ്പോൾ ഡ�ോ എം. ആർ രാജഗ�ോപാലിന്റെ
Walk with the Weary യും (ക്ഷീണിതർക്കൊപ്പം
നടക്കുമ്പോൾ).
എത്ര ലളിതമായാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കു
ന്നത്! ഇന്ത്യയിൽ വേദന ചികിത്സയും സാന്ത്വന
പരിചരണവും സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് തുടക്കംകുറിച്ചവരിൽ ഒരാൾ
എത്രത്തോളം വിനയത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയ�ോടും
സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ്
സംസാരിക്കുന്നത്!
ഈ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന
ഒന്നാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. നമുക്കെല്ലാം ജീ
വിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരെ ശുശ്രൂ
ഷിക്കേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു അസുഖാവസ്ഥ
യിലൂടെ കടന്നുപ�ോകേണ്ടിവരും. 'ഹൃദയം മിടിക്കു
ന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട്' എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന
- ര�ോഗിയെ അസുഖമുള്ള ഒരു ശരീരം മാത്രമായി
കാണുന്ന - ഇന്നത്തെ ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ,
ഒരു ദീർഘകാല അസുഖത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന
വരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ

ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തികച്ചും അപ
ര്യാപ്തമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സ്
സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയു
മാണ് എന്ന, മുൻധാരാ ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ
മറന്നുപ�ോകുന്ന സുപ്രധാനകാര്യമാണ് ഈ പുസ്തക
ത്തിലൂടെ, ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ ചെയ്യുന്നത്

വന്ദേ! ക�ോവിഡ്

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും ലേഖകനും വിവർത്തകനുമായ
ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദരേശന്റെ ഹാസ്യസമാഹാരമാണ് ''വന്ദേ! ക�ോവിഡ്''.
പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
https://sujilee.com/pwa/book/202/vandecovid
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A Beginner's Guide for Care
of the Dying
ക�ൊൽക്കത്തയിലെ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(ഇ.ഐ.പി.സി) വ�ോളന്റിയറും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആര�ോഹൺ,
വ�ോളന്റിയർ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളിലെ സജീവ സാ
ന്നിദ്ധ്യവുമായ ഡ�ോ. പ്രണബ് ബസു തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണിത്.
ഡ�ോ എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ, ജ�ോൻ മാർസ്റ്റൺ, ഡ�ോ. അഭിജിത്ത്
ദാം, വന്ദനാ മഹാജൻ, പ്രണബ് ബസു തുടങ്ങിയവരെഴുതിയ ലേഖന
ങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പുസ്തകം വാങ്ങാനായി ബന്ധപ്പെടുക:
pranabkumarbasu1@gmail.com / 079801 01989

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം - ഒക്ടോബർ 8ന്
വേൾഡ് വൈഡ് ഹ�ോസ്പൈസ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർഷത്തെ
ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചു: 'സമാശ്വാസം,
ഓര�ോ ഹൃദയത്തിനും ഓര�ോ സമൂഹത്തിനും'
(Healing Hearts and Communities).

പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഒഴിവുകൾ

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ
ഓഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേ
ക്ക് ഒഴിവ്.
- ഹെഡ് - ഹ്യൂമൻ റിസ�ോർസസ്
- ലീഡ് - റിസ�ോർസ് മ�ൊബിലൈസേഷൻ

എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാ
ഴ്ചയാണ് ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 2022ലെ ദിനം
ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക: thewhpca.org

- കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
- ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ്
- മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ
- കമ്മ്യൂണിറ്റി സ�ോഷ്യൽ ഓഫിസർ
- കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ്
- സ്റ്റാഫ് നഴ്സ
 ്
- ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്
കൂടാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ദേ
ശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒഴി
വുകൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈ
റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർ
ശിച്ച് യ�ോഗ്യതയും മറ്റു വിവരങ്ങളും വാ
യിച്ചതിനു ശേഷംമാത്രം അപേക്ഷ അയ
യ്ക്കുക. വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക:
https://palliumindia.org/category/career
അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം: career@
palliumindia.org
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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.
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു
മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
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
എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (ക�ോഡ് 00691), A/c No: 40098265669.
വിദേശത്തുനിന്ന്: 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 പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45497 E-mail: info@palliumindia.org
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പാലിയം കണ്ണാടി

കാറ്റത്തെ കരിയില
എസ്. ലളിത

ആ

വി പറക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി മുന്നിൽ ക�ൊണ്ടുവ
ച്ച് അമ്മ വീണ്ടും വർത്തമാനം തുടർന്നു.
തന്റെ നാടുവിടലിനുശേഷം നാട്ടിൽ ആര�ൊക്കെ
മരിച്ചു, ആർക്കൊക്കെ ദീനംവന്നു. ഏത�ൊക്കെയാ
ണ്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി, ആരുടെയ�ൊക്കെ
മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ആര�ൊക്കെ വഴക്കിട്ട്
ശത്രുക്കളായി, ഏത�ൊക്കെ ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങളായി,
ആര�ൊക്കെ കുടിനിർത്തി, ആര�ൊക്കെ പുതിയ കു
ടിയന്മാരായി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്
അധികവും. വർഷങ്ങളുടെ ഒഴുക്കല്ലേ, പറഞ്ഞോട്ടെ.
മൂളിമൂളി കേട്ടു.
ഇടയ്ക്കെപ്പോഴ�ോ മരുമകളെയും പേരക്കുട്ടിയേയുംപ
റ്റി അന്വേഷിച്ചു. സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവാക്കില�ൊ
തുക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പലതും മറക്കാൻ വെമ്പുകയാ
യിരുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവളെ സ്വന്തമാക്കിയ അഹങ്കാര
ത്തോടെ ഒരിക്കലീ പടിയിറങ്ങിയവനാണ്. എന്നോ
എല്ലാം ക്ഷമിച്ച അമ്മ മകന്റെ വീട്ടിലെത്തി. വളരെ
കുറച്ചുദിവസം. അവിടെ താന�ൊരധികപ്പറ്റാണെന്നു
ത�ോന്നിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചുപ�ോന്നു.
ഭര്ത്താവിന്റെ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാ
നത്തു കാണാന�ോ പ�ൊരുത്തപ്പെടാന�ോ ഉമയ്ക്കാ
യില്ല. പുറം വൃത്തിയാകുംത�ോറും മനുഷ്യരുടെ അകം
ചീയുന്ന, തീണ്ടാപ്പാടകലെ നിർത്തേണ്ട പലതും
മനസ്സിൽ കുടിക�ൊള്ളുന്നു. ഒരു ശുദ്ധികലശം നട
ത്താന�ോ, ശാന്തമാക്കാന�ോ മിനക്കെടുന്നില്ല. പല
പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതുക�ൊണ്ടാണ്.
''പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നുതവണ ഗുരുവായൂർക്ക് പ�ോയി.
ക�ൊതിതീരുവ�ോളം ത�ൊഴുതെടാ... നിനക്ക് ജ�ോലി
കിട്ടി ആദ്യത്തെ വർഷം ക�ൊണ്ടുപ�ോകാമെന്നേറ്റത
ല്ലേ. ഒന്നും നടന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലും നീ പറയുന്നത�ൊ
ന്നും പണ്ടേ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ.'' അമ്മ പറഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടേയിരുന്നു.
കുറ്റപ്പെടുത്തലും ദുഃഖവും നിരാശയുമ�ൊക്കെ മാറിമാറി
സ്വരത്തിൽ പ്രകടമാണ്. അറിയാതെ ആവേശ
ത്തോടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് പാ
ലിക്കാനായില്ല. കല്യാണത്തിന് മുൻപും പിൻപും.

ഉമയ്ക്ക് താൻ അവളുടെ
ഭർത്താവ് മാത്രമായി
രുന്നു. അതു മാത്രമായി
ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ തനിക്കു
കഴിഞ്ഞോ? അറിയില്ല.
സുഖവും ദുഃഖവും തിരിച്ച
റിയാനാവാതെ ചേതന
മരവിച്ചുനിന്ന നാളുകൾ.
അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാ
ക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വന്തം
തന്ത്രം എന്നതായിരുന്നു.
അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ ബാ
ധിക്കുമെന്ന് അവൾ അന്വേഷിച്ചില്ല.
എതിർക്കാൻ ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെയ്തില്ല.
ഭയമല്ല. മറ്റെന്തോ ഒന്ന്. പിന്നെ നിസ്സഹായത.
ആരെയും ധിക്കരിക്കാന�ോ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽ
ക്കാന�ോ അമ്മയെ ന�ോവിച്ച ശേഷം മനസ്സിനായില്ല.
പകരം, തന്നെത്തന്നെ ന�ോവിച്ച് തൃപ്തിയടഞ്ഞു.
ജീവിതം കൈയിലിട്ട് ഞെരിച്ചമർത്തി. സ്വന്തമായു
ണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകളെയും ക�ൊന്നു. അവസാനം
എല്ലാം തിരികെവേണമെന്ന് മനസ്സ് ശഠിച്ചപ്പോൾ തി
രികെപ്പോന്നു. എല്ലാം മറക്കാനും പ�ൊറുക്കാനും കഴി
യുന്ന അമ്മയുടെ ചാരത്ത്. ജനിച്ച മണ്ണിൽ. പാപം
കഴുകാനെന്ന പേരിൽ... എന്തു പാപം?
പാപം ചെയ്തത�ൊക്കെ തന്നോട് മാത്രമല്ലേ, എന്നി
ട്ടും ശാന്തി കിട്ടിയില്ല.
നേരം നന്നേ ഇരുട്ടി. നീയിങ്ങനെ പുറത്തിരുന്ന്
മഞ്ഞുക�ൊള്ളാതെ അകത്തേയ്ക്കു കയറിയിരിക്ക് ,
അമ്മ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പരാതികളും മറന്ന് മകനി
ലുള്ള ഉത്കണ്ഠ.
ഞാനകത്തു കടന്നു. പാതി തുറന്ന ജനാലയിലൂടെ
നിലാവ് വീണുകിടക്കുന്ന മുറി. മുറ്റത്തെ അരിമുല്ലയിൽ
വിടർന്നു തുടങ്ങുന്ന പൂക്കളുടെ മണം പേറിയെത്തിയ
ഇളംകാറ്റ്. ഉള്ളില�ൊരു ജീവന്റെ തുടിപ്പ്. ജനൽ
കർട്ടനു മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്കുന�ോക്കി. ഇടവഴി
വിജനം. പഥികരില്ല. ഒരിക്കലിറങ്ങിപ്പോയ, ഇവി
ടേയ്ക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഇത്രനാൾ വേണ്ടിവന്നു. സ്വന്തം
പരിധിക്കപ്പുറം താൻ വളർന്നുപ�ോയി.
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പുതിയ ജീവിതം എല്ലാം വിസ്മൃതിയിലാഴ്ത്തി. ഭാര്യ,
കുട്ടി....
പൂർവ്വകാല ബന്ധങ്ങൾ മറന്നുപ�ോയ നീണ്ട വർഷ
ങ്ങൾ.
മനുഷ്യജീവിതം എപ്പോഴുമങ്ങനെയാണല്ലോ. കാ
റ്റത്തെ കരിയില. കാറ്റു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നിടത്തൊ
ക്കെ ചെന്നുനിൽക്കുന്നു. അവിടെ ആരെയ�ൊക്കെയ�ോ
പരിചയപ്പെടുന്നു. നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തടിക്കുന്ന
കാറ്റ് വീണ്ടും പറത്തുന്നു. കൂട്ടുകൂടി നടന്നവർ കണ്ടു,
കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ കടന്നുപ�ോകുമ്പോഴും പരിച
യംപ�ോലും പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത നൂറുനൂറവസര
ങ്ങൾ. എപ്പോഴ�ോ യാത്ര അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ
മാറാല തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി കണക്കെടുപ്പ്. പഴക്കംകൂ

ടുന്തോറും വീര്യമേറുന്ന വീഞ്ഞുപ�ോലെ ഓർമ്മകൾ.
എണ്ണ വീഴുന്തോറും തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കുകൾ.
ഒരേസമയം അത് കരയിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.
നേരം ഒരുപാടായി. നീയുറങ്ങാൻ ന�ോക്ക്.
അമ്മയുടെ ശബ്ദംകേട്ടപ്പോൾ കൺതടങ്ങളിൽ വിരൽ
ചേർത്തുന�ോക്കി. കൺപീലികളിൽ ഈറൻ പ�ോ
ലുമില്ല.
അത�ൊക്കെ എന്നേ വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റണ
ച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അമ്മ വിരിച്ച കിടക്കയിലേ
ക്കു ചായുമ്പോൾ, ഒക്കെ മറന്നൊന്നുറങ്ങാനും പിന്നെ
നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് പുനർജ്ജനിക്കാനു
മുള്ള വെമ്പലായിരുന്നു

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു സാന്ത്വനം
കാ ൻസർ,

വൃക്കര�ോഗങ്ങൾ, തളർവാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീർഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തിൽ കി
ടപ്പാടമുൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ജീവിതത്തിന്റെ
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 പരിപാടി
യിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മു
ഖങ്ങളിലധികവും 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
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അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ) ഒരു
വർഷത്തേക്കോ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള തുക
നൽകി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വനമേ
കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണമായ�ോ,
ചെക്കായ�ോ, ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പേ
രിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്
അയച്ചു തരിക. സംഭാവ
നകൾക്ക് 80ജി പ്രകാരം
ആ ദ ാ യ ന ി കു ത ി യ ി ൽ
ഇളവ്.)
സംഭാവനകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. പണം
ഓണ്ലൈനായി അയയ്ക്കാന് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
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

നിങ്ങളുടെ
സമ്മാനമാണ്
ഈ ചിരി
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്.എ.റ്റി. ആശുപത്രിയിലെ പീഡി
കുറച്ച്
യാട്രിക് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കിൽ, ഡ�ോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കു ക�ൊടു
ക്കാനായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികള�ോട് ആവശ്യപ്പെ
ട്ടു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.

കൂട്ടക്കരച്ചിലുകൾ സ്ഥിരമായി മുഴങ്ങാറുണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറിയ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് മുറിയിൽ നിന്ന്
ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം ഉയരുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ച വഴിപ�ോക്കർ അതിന്റെ രഹസ്യമറിയാൻ ഉള്ളിലേ
ക്ക് എത്തിന�ോക്കി.
കളികളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കുട്ടികൾ, കൈയിൽ സിറിഞ്ച് തുളച്ചു കയറുന്നതുപ�ോലും ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നില!്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആശുപത്രിയ�ോടുള്ള സമീപനംത
ന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾകണ്ടത്. ഭയം ഉത്സാഹത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക്സ്, പീഡിയാട്രിക്ക് ന്യൂറ�ോളജി
വിഭാഗങ്ങളുംചേർന്ന് നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിലെത്തുന്ന ഈ
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായംതേടുന്നു.
അധികവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന ഇവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദ
യത്തിൽ സന്തോഷവും ക�ൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കൈക�ോർക്കാം!
കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളു
മായി ബന്ധപ്പെടുക. (വളരെ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്ററി ഉപ
യ�ോഗിച്ചുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക. ഞങ്ങള�ോടു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അയ
യ്ക്കുക.) പണമായി അയയ്ക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക.
ഫ�ോണ്: 085899 98761 / 97467 45497. ഇമെയിൽ: info@palliumindia.org
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