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പ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ ഉപയ�ോഗത്തിൽ
രണ്ടുതരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ല�ോകമാസകലം
നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരുഭാഗത്ത് , ല�ോകത്തിലെ
84% മനുഷ്യർക്കും വേദനാഹരണത്തിന് ഇവ ലഭ്യ
മാകുന്നില്ല എന്നത്. മറുവശം, ലഭ്യതയുള്ള യു.എ
സ്.എ, കാനഡ പ�ോലെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും
അവയുടെ ദുരുപയ�ോഗം ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി
തുടരുന്നു എന്നത്. അനാവശ്യമായ വേദനയിൽ പു
ളയുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരും, അവര�ോട�ൊപ്പംതന്നെ
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തമുണ്ടായി ജീവിതം നരക
മായി പ�ോകുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യരും ല�ോക
ത്തുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തിക്തഫലം.
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തം വരുന്നതിനെ ഭയക്കുന്ന
തുക�ൊണ്ട് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ ക്രൂരമായ നിയമ
ങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തി വേദനിക്കുന്നവർക്ക് അല്പവും
ശാന്തി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരുപാട്
രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവംക�ൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ
കഴിയുന്നത്, വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ
ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ ദുരുപയ�ോഗം തടയാൻ
ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രയ�ോജനകരമാകുന്നില്ല
എന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെവന്നപ്പോൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പരസ്പരം
ക�ൊമ്പുക�ോർക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായി. മരു
ന്നുകളുടെ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കണം എന്നുപറ
യുന്ന അഡിക്ഷൻ ചികിത്സകരും, ലഭ്യത മെച്ചപ്പെ
ടണമെന്ന് മുറവിളികൂട്ടുന്ന പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്ര
വർത്തകരും.
ശരിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഓര�ോ വിഭാഗത്തിലെ
ഡ�ോക്ടർമാർ തങ്ങളുടെ ഭാഗംമാത്രം കണ്ട് ചർച്ചകൾ
നടത്തുന്നതിനു പകരം ഒന്നിച്ചിരുന്നു പരസ്പര ബഹു
മാനത്തോടെ, തങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെക്കാൾ
പ്രധാനം ര�ോഗികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് അവർക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയല്ലേ അഭികാമ്യം?

4 klbm{X Pqsse 2022

ര�ോഗികൾ എന്നുപറയുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നവർ മാ
ത്രമല്ല, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തം വരാൻ സാധ്യ
തയുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് എടുത്തുപറയണം.
എല്ലാം ദുരിതം തന്നെയാണ്.
ഏപ്രിൽ 29ന് ഐ.എ.എച്ച്.പി.സിയിലെ ഡ�ോ.
കാതറിൻ പെറ്റസിന്റെ ശ്രമഫലമായി വ്യത്യസ്ത അഭി
പ്രായമുള്ള ഒരുപാടുപേർ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു. മരുന്നുക
ളുടെ ദുരുപയ�ോഗം തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യംമാത്രം ഒരു
കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ നാർക്കോ
ട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ�ോർഡും (ഐ.എൻ.സി.ബി),
കമ്മിഷണർ ഓൺ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ
 ും സമ
തുലിതമായ നയത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
കമ്മിഷണർ ഓൺ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ ിന്റെ
അധ്യക്ഷനായ ഡ�ോ. ഗിസ്ലെയ്ൻ ദ'ഹൂപ് (Ghislain
D'hoop) പറഞ്ഞത് ഒരു ര�ോഗിക്കുപ�ോലും വേദന
സംഹാരി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല
എന്നാണ്. സമതുലിതമായ നിയമപ്രക്രിയക്ക്
വേണ്ടി ഐ.എൻ.സി.ബിയുടെ സെക്രട്ടറിയും മറ്റുപല
വിദഗ്ധരും വാദിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയും ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തി
രുന്നു. രണ്ടു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ മു
ന്നോട്ടുവച്ചത്. ഒന്ന്, വെബിനാറുകൾക്കപ്പുറം ആഗ�ോ
ളതലത്തിൽ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിപ്പെടണം.
അതിനു മേല്പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഘടനകളുംചേർന്ന്
ഒരു വേദി ഒരുക്കണം. രണ്ട്, അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ
നിയമനിർമ്മാണത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുമുള്ള
വിദഗ്ദ്ധരിലേക്ക് എത്തിയാൽ പ�ോരാ, സാധാരണ
മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നും അവർ പങ്കാളിക
ളാകണം എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർചർച്ചകൾ നടന്നുക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കുമെന്നും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വരുംവർഷ
ങ്ങളിൽ പരിഹാരം ഉരുത്തിരിയുമെന്നും നാം പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നു

.

കുട്ടിക്കൂട്ടം

ആ ഉത്സവകാലം
വീണ്ടും...

ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

ക�ോ

വിഡ് മഹാമാരിക്കുമുൻപ് സർവത്ര
സജീവമായിരുന്നു പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ. മെഡിക്കൽ ടീമിന�ോ
ട�ൊപ്പമുള്ള ഗൃഹസന്ദർശനം, ലിങ്ക് സെന്ററുകളിലെ
സന്ദർശനം, വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ പ്രതിവാരയ�ോഗ
ങ്ങൾ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നട
ത്തുന്ന വിശേഷ ദിനാചാരണങ്ങൾ, കുട്ടികളുമാ
യുള്ള മെന്ററിങ്, ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ അവ
ല�ോകനം, ഫാർമസി ഓഡിറ്റിംഗ്, പുനരധിവാസ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളിലെ പങ്കാ
ളിത്തം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നൽകിയിരുന്ന
ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും ഒരു 'കായകല്പ' ചികിത്സ
യുടെ ഫലം പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു. വിരസതയുടെ ദി
നങ്ങളായിരുന്നു ക�ോവിഡ് കാലഘട്ടം. നാടും നാ
ട്ടുകാരും ക�ോവിഡിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു മ�ോചിത
രാകാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെ ഗതകാലസന്തോഷം തി
രിച്ചെത്തുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും.
അതിന് നാന്ദി കുറിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു സുദിനമായിരു

ന്നു, യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
2022 മെയ് 21-ന് അവരുടെ ക്യാമ്പസ്സിൽ നടന്ന ഒരു
ദിവസത്തെ കുട്ടിക്കൂട്ടം.
വളരെ ആവേശത്തോടും സന്തോഷത്തോടുമാണ്
മെയ് 21ന്റെ പുലരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. മുൻനിശ്ച
യപ്രകാരം രാവിലെ 8.45ന് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായ
ചില സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പാളയത്തെ
പിക് അപ്പ് പ�ോയിന്റ് ആയ അയ്യങ്കാളി ഹാളിന് (വി.
ജെ.ടി ഹാൾ) സമീപമെത്തി. കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെ
ടുക്കാനെത്തിയ കുറേ കുട്ടികളും രക്ഷകർത്താക്കളും
ഒപ്പം വിടർന്ന ചിരിയ�ോടെ പാലിയത്തിലെ 'കുഞ്ഞു
ലക്ഷ്മി'യും ശരത്തും അതിനകംതന്നെ അവിടെയെ
ത്തിയിരുന്നു. അവരുമായുള്ള കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ
ക്കു ശേഷം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന വാഹന
ത്തിൽ 9.20ന് യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ ക്യാമ്പസ്
കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ബാബു എബ്രഹാമി
ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആരവവും അമ്പാരി
യുമായി അണിനിരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സവിശേഷമായ ചില നിർമിതികളാൽ, ബൈപാ
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സ്സിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർ
ഷിക്കുന്നതാണ് യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ ആ ക്യാ
മ്പസ്. ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ്, ക്യാമ്പസ്സിന്റെ
വശ്യസൗന്ദര്യവും, കുലീനതയും, വൃത്തിയും, ത്രസി
പ്പിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പത്തു നിലകളുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ വിശാ
ലമായ അങ്കണത്തിലെ വെട്ടിയ�ൊരുക്കിയ പുൽത്ത
കിടിയും, പൂന്തോട്ടവും, കൃത്രിമമെങ്കിലും നൈസർഗിക
സൗന്ദര്യം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലാശയവും, അതിൽ
നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഹംസങ്ങളും മന്ദമാരുതൻ സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന കുഞ്ഞോളങ്ങളും, നമ്മളിൽ സ്ഥലജല വിഭ്രാ
ന്തി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
വിവിധ ലിങ്ക് സെന്ററുകളിൽനിന്നെത്തിയ കുട്ടികളും
രക്ഷകർത്താക്കളും, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും, പാലി
യംഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും അതീവ സുന്ദരമായ
അങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത�ോടെ ടീം യു.എസ്.
ടി ഗ്ലോബൽ നിറപുഞ്ചിരിയ�ോടെ സ്വാഗതമ�ോതി;
ഏവരെയും ഉള്ളിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ആവിപറക്കുന്ന
ചായയും, സ്വാദിഷ്ടമായ ചെറു പലഹാരവും നൽകി
യതിനുശേഷം കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിനായി ഒരുക്കിയ ക്രമീക
രണങ്ങൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ സൗധത്തിന്റെ
ഒന്നാംനിലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി. അവിടെ
സാക്ഷാൽ കുട്ടനാടൻ വള്ളത്തിന്റെ സവിധത്തിലെ
ത്തി. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അവരുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൃസ്വമായി വിവരിച്ചു. അതിനു
ശേഷം ആ രമ്യഹർമ്മത്തിന്റെ ഒൻപതാംനിലയിൽ
ഏതാണ്ട് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ സജീകരിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രൗഡമായ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആന
യിച്ചു. യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ സ്ഥാപകനും അമ
രക്കാരനും ഇന്നും അവരുടെ വഴികാട്ടിയുമായ യശഃ
ശരീരനായ ജി.എ. മേന�ോന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള
പ്രസ്തുത ഹാളിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഔപ
ചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം. കാർത്തികയുടെ സ്വാഗത
പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ
വിവിധമേഖലകൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു
വീഡിയ�ോ ഫിലിം ഞങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
അതിനുശേഷം സ്ഥാണു തമ്പി, ലളിതവും എന്നാൽ
ഏവരുടെയും ഉള്ളിൽതട്ടുംവിധം ക്രാന്തദർശിയായ
ജി.എ.മേന�ോന്റെ ജീവിതഘട്ടങ്ങളും യു.എസ്.ടി
ഗ്ലോബലിന്റെ വിജയഗാഥയും, ദൃശ്യശ്രവ്യ സംവി
ധാനങ്ങള�ോടെ രസകരമായി അനാവരണം ചെയ്തു.
അമേരിക്കയിലെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ,
ആഗ�ോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തനാകാനുള്ള എല്ലാ സാ
ഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും, പിറന്ന നാടിനെയും, നാട്ടുകാ
രെയും മറക്കാതെ ഇത്തരമ�ൊരു മഹത്തായ സ്ഥാ
പനശൃംഖലക്ക് രൂപംനൽകി, നമ്മുടെ പുതുതലമുറ
യ്ക്കായി കൈമാറി കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ ആ
മഹത് വ്യക്തിയുടെ സ്മരണക്കുമുന്നിൽ നമുക്ക് നമ്ര
ശിരസ്കരാകാം.
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ജി.എ. മേന�ോന്റെ ജീവിതഗാഥ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെ
ടുത്ത ഓര�ോരുത്തര്ക്കും എത്രമാത്രം ആവേശവും
പ്രച�ോദനവുമേകിയെന്ന് കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിനുശേഷം
അവരിൽ പലരിൽനിന്നും ലഭിച്ച അനുഭവവിവര
ണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് . പ്രതീക്ഷാ
നിർഭരമായ ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും
എത്ര എളിയവനും ഉള്ളിൽ തട്ടുംവിധം ആഗ്രഹി
ച്ചാൽ അതിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനും പ്രയ
ത്ന
 ിക്കാനും തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങള�ൊന്നുമില്ലെന്ന മഹത്തായ
പാഠമാണ് യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിന്റെ വിജയഗാഥ
നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
യു.എസ്.ടി. ഗ്ലോബലിന്റെ ഇന്നവേഷൻ ലാബിന്റെ
നൂതന പദ്ധതിയായ 'വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി'യെ സം
ബന്ധിച്ച് സ�ോഫിയയും ടീമും നടത്തിയ പ്രസ
ന്റേഷൻ എല്ലാവരും സാകൂതം വീക്ഷിച്ചു. അതിനിടെ
ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരായ മൂന്ന് നർത്ത
കിമാരുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം
കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ നൽകി. യു.എസ്.ടി
ഗ്ലോബലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, സ്മിത ശർമ്മയുടെ
വീഡിയ�ോ മുഖേനയുള്ള നന്ദി പ്രകാശനത്തോടെ,
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു.
തുടർന്ന് ആ മന്ദിരത്തിന്റെ പത്താംനിലയിലുള്ള
ജിംനേഷ്യം, ല�ോബി എന്നിവ സന്ദർശിക്കാനും, തി
രുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ മന�ോഹരമായ വിഹ
ഗവീക്ഷണത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.
ആ സൗധത്തിന്റെതാഴെ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടു
ത്തവരെല്ലാം അണിനിരന്ന് ഗ്രൂപ്പ്ഫോട്ടോ എടുക്കു
കയും, കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനവിതരണം നടത്തുകയും
ചെയ്തു. പിന്നീട് രുചികരമായ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള
ഊഴമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് കുട്ടിക്കൂട്ടമെന്ന പരിപാടിയിൽ സവിശേഷ
പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള മെ
ന്റർ-മെന്റീ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ക�ോവിഡിന്റെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ അകലങ്ങളിൽ മാത്രമിരുന്നുക�ൊ
ണ്ട് കുട്ടികള�ോട് വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ച�ോദി
ച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും (മെന്റർ)
കുട്ടികൾക്കും (മെൻറ്റീ) പരസ്പരം നേരിട്ടുകാണാനും,
ഉള്ളുതുറന്ന് സംസാരിക്കാനും അവർ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും, ആവശ്യമായ പരി
ഹാരനിർദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള അസുലഭമായ അവസര
മായിരുന്നു അത്. ഊഷ്മളമായ മെന്റർ-മെന്റീ ബന്ധ
ത്തിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കംകുറിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് കൂടി
ക്കാഴ്ച്ച അവസാനിച്ചത്.
അതിനുശേഷം, കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഗെയിമു
കളിൽ അവരെല്ലാം സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. കളി
ചിരിയും പാട്ടും തമാശകളും ബാൻഡ്മേളവും ഇടക
ലർന്ന കലാപരിപാടികൾ ഏവരും ഹൃദയംതുറന്ന്
ആസ്വദിച്ചു. കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം താ

കുട്ടിക്കൂട്ടം
അനുഭവങ്ങൾ
കുട്ടിക്കൂട്ടം @ യു.എസ്.ടി
പ്രണേഷ് രാജ് (പ്ലസ് ടു)
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
വന്നതിനുശേഷം ആദ്യ
മായിട്ടാണ് ഞാൻ കുട്ടി
ക്കൂട്ടം ക്യാമ്പിന് പ�ോകു
ന്നത്. മുൻപ് മൂന്നുദിവസ
മായി നടത്തിവന്നിരുന്ന
ക്യാമ്പ്, ക�ോവിഡ് സാ
ഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദി
വസത്തേക്ക് ചുരുക്കി.
എങ്കിലും വളരെ സന്തോ
ഷത്തോടെ രാവിലെ
തന്നെ അച്ഛനുമ�ൊത്ത്
യു.എസ്.ടി ക്യാമ്പസി
ലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെട്ടു.
ക്യാമ്പസിൽ കണ്ട ജലാശയം, അതിലെ ജലധാര,
അരയന്നങ്ങൾ, ല�ോഞ്ചിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ചു
ണ്ടൻവള്ളം, റേസ് കാറിന്റെ മ�ോഡൽ എല്ലാം കൗ
തുകപൂർവം ന�ോക്കിക്കണ്ടു. ഒമ്പതാം നിലയിലുള്ള
പ്രധാന ഹാളിൽ മെന്റർമാരും മറ്റു കൂട്ടുകാരുമ�ൊ
ത്ത് എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ചു. അവിടെ സ്ഥാണു സർ
യു.എസ്.ടി. ഗ്ലോബൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന
തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥപറഞ്ഞുതന്നു. ജീവിതത്തിൽ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും; എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു
സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാവർത്തികമാ
ക്കാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചാൽ വിജയിക്കുമെന്ന്
ആ കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യു.എസ്.
ടിയിൽ ജ�ോലിചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു

ളംപിടിക്കുകയും ആർപ്പുവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ത്രസി
പ്പിക്കുന്ന ഒരു നൃത്തത്തോടെയും, ബാബുവിന്റെ നന്ദി
പ്രകാശനത്തോടെയുമാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടമെന്ന ഒരു ദിവ
സത്തെ 'കായകല്പ ചികിത്സ' അവസാനിച്ചത്. പു
ത്തനുണർവ�ോടെ, പുതിയ പ്രതീക്ഷകള�ോടെ, ലക്ഷ്യ
ബ�ോധത്തോടെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീക

നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ചുപ�ോയി.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ മെന്ററ�ോട�ൊപ്പം
കൂട്ടുകാർതമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാൻ ഒത്തുകൂടി. ഞങ്ങ
ള�ൊക്കെ തമ്മിൽ നേരിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായി
ട്ടാണ്. തുടർന്ന് കളികളും ഡാൻസും ഒക്കെയായി
സമയംനീങ്ങി.
ചില കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ, ചിലരുടെ ജീവിതാനുഭ
വങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടംത�ോന്നി. അവർക്കൊരു
താങ്ങാകാൻ പാലിയംഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ
സന്തോഷവും ത�ോന്നി. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു
ക്കിത്തന്ന യു.എസ്.ടിക്കും പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്ര
ത്യേക നന്ദി.

മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം
അഭയ (പ്ലസ് വൺ)
ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ
വരെ കാണാത്ത കാ
ഴ്ചകൾ എനിക്കിവിടെ
കാണാൻകഴിഞ്ഞു. ചേ
ച്ചിമാരുടെയും മെന്റർമാ
രുടെയും സ്നേഹവും
ക രു ത ലും അ നു ഭ വ ി
ക്കാൻ സാധിച്ചു. ജീവിത
ത്തിൽ എന്തായിത്തീര
ണമെന്ന് ഈ കുട്ടിക്കൂട്ടം
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടു
ത്തതിനു ശേഷമാണ്
തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം

രിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും
അത് സഫലമാക്കാനുമുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ
യാണ് കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസ് വിട്ടതെന്ന് പിന്നീടുള്ള
പ്രതികരണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖകൻ.
പരിപാടിയുടെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പേജ് 27ൽ)

.
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പകർന്ന മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം. നാലുവർഷ
മായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ രണ്ടുമാ
സത്തിനുമുൻപ് യാത്രയായി. സുരക്ഷിതമായ കര
ങ്ങളിൽ എന്നെയും അമ്മയെയും ചേട്ടനെയും ഏൽ
പ്പിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ പ�ോയതെന്ന് പാലിയംഇന്ത്യ
സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ
എനിക്ക് ത�ോന്നി.

അടുത്ത വർഷവും കൂടണം
മന്യ (പ്ലസ് വൺ)
2022 മെയ് 21നു നടന്ന കു
ട്ടിക്കൂട്ടം ക്യാമ്പ് എനിക്ക്
വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെ
ട്ടു. എന്റെ മുന്നിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോയ ഓര�ോ മണി
ക്കൂ റും ഞ ാ ൻ വ ള രെ
യ ധ ി ക ം ആ സ ്വദ ി ച്ചു .
എനിക്ക് ഏറ്റവുമധികം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചില ആക്ടി
വ ി റ് റീ സ ും ഡ ാ ൻ സ ും
ഒക്കെയാണ്. അടുത്ത
വർഷവും ഈ ക്യാമ്പ്
ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പുതുമകളുടെ ദിവസം
അഫ്നാ ഫാത്തിമ (പത്താം ക്ലാസ് )
പ ാ ള യ ത്ത് വ ന്നി റ
ങ്ങിയ എന്നെയും അനി
യ നെയും കുട്ടിക്കൂട്ടം
ബാനർ വെച്ച പ്രത്യേക
ബസ്സിലാണ് യു.എസ്.ടി.
ക്യാമ്പസിലേക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോയത് . അവിടെ
ചുറ്റും പുതുമനിറഞ്ഞ കാ
ഴ്ചകളായിരുന്നു. ഭക്ഷണ
ത്തിനുശേഷം ഒമ്പതാം
നിലയിലുള്ള ഫൗണ്ടേ
ഴ്സ് ഹ�ോളിൽ എല്ലാ
വരും ഒത്തുകൂടി. യു.എസ്.ടി കമ്പനിയുടെ വളർച്ച
യുടെ കഥ, ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാ
സംതന്നു. പത്താംനിലയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച അതിമ
ന�ോഹരമായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഗ്ലാസ് ലിഫ്റ്റിൽ
കയറുന്നത്. കൂട്ടുകാര�ോട�ൊപ്പം ഗെയിം കളിച്ചു, നൃ
ത്തംചെയ്തു, പടമെടുത്തു. എന്റെ മെന്ററെ നേരിൽക
ണ്ടു. ദിവസം മുഴുവൻ സന്തോഷമായിരുന്നു. മറക്കാ
നാവാത്ത അനുഭവം.
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നല്ലൊരനുഭവം
അലീന വിജയൻ (പത്താം ക്ലാസ് )
ജ ീ വ ി ത ത്തി ൽ ഇ തേ
വരെ മ�ൊബൈൽ ഫ�ോ
ണിൽമാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള
അ ന വ ധ ി ക ാ ഴ്ച ക ൾ
നേ ര ി ൽ ക ണ് ടാ സ ്വദ ി
ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കുട്ടി
ക്കൂട്ടം എനിക്ക് നേടി
ത്തന്നു. കല്യാണി, കാർ
ത്തിക, നന്ദന, ശ്രീക്കു
ട്ടൻ തുടങ്ങി കുറേ നല്ല സു
ഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചു. കുട്ടി
കളുടെ ഓര�ോ വിവരവും
കുടുംബാവസ്ഥയും എല്ലാം മെന്റർമാർ ച�ോദിച്ചുമനസ്സി
ലാക്കി. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നുനൽകി.
ആസ്വാദ്യകരമായ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച പാലിയം
ഇന്ത്യക്കും യു.എസ്.ടിക്കും നന്ദി.

പങ്കെടുക്കാനായതിൽ
സന്തോഷം
സാനിയ (പ്ലസ് വൺ)
ഞാൻ കുട്ടികൂട്ടം ക്യാ
മ്പി ൽ പ ങ്കെ ടു ത്ത ത്
അ മ്മ യു ട െ ന ി ർ ബ
ന്ധ പ്രക ാ ര മാ യ ി രു
ന്നു. എന്നാൽ അവിടെ
എ ത് തി യ തു മു ത ൽ
സന്തോഷമായിരുന്നു.
ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും
യാത�ൊരു വേർതിരിവും
കൂടാതെ നല്ലരീതിയിൽ
സ ്വീ ക ര ി ച്ചു . പ ി ന്നെ
മേന�ോൻ സാറിന്റെ കഥ
അപ്പു എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞുതന്ന
സാറിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. യാത്രാച്ചെലവ്
ലഭിച്ചതും ആശ്വാസമായി. ഇതുമായി സഹകരിച്ച
എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

കളിയും കാര്യവും
അഖില പ�ോൾ (പത്താം ക്ലാസ് )
2022 മെയ് 21 ശനിയാഴ്ച. പ്രതീക്ഷയ�ോടെ കാത്തി
രുന്ന ദിവസം. അതിസുന്ദരമായ യു.എസ്.ടി ക്യാ
മ്പസ്. ഈ കമ്പനിയുടെ തുടക്കവും വളർച്ചയും കേ

ട്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് കുട്ടി
കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു
മാതൃകയായി. ഭക്ഷണം
സൂപ്പറായിരുന്നു. തുടർ
ന്ന് കുട്ടികളും വ�ോളന്റി
യർമാരും (മെന്റർമാരും)
രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേള
യ്ക്കു ശേഷം ഒരുമിച്ചിരുന്നു
വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.
പിന്നീട് പലതരം കളി
കളായി. ശരത് ചേട്ടനും
ലക്ഷ്മിച്ചേച്ചിയും ഒപ്പം
കൂടി. ഞങ്ങളെ ആറ് ടീമുകളാക്കി തിരിച്ചു. ഓര�ോ
ടീമിനും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വീതം തന്നു. അല്പം
പ�ോലും കളയാതെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു.
ഇതിനിടെ ആ വേദിയിൽ എനിക്ക് പാടാൻ ഒരവ
സരവും ലഭിച്ചു. എല്ലാം വളരെ രസകരമായിരുന്നു.
എല്ലാവർക്കും സമ്മാനമായി ബാഗ് കിട്ടി.
യു.എസ്.ടി. ക്യാമ്പസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി.
അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ്
പെരുമാറിയത്. കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം കുറച്ചുകൂടി വേ
ണമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഈ
ക്യാമ്പ് വളരെനല്ല അനുഭവമായിരുന്നു.

സ്നേഹക്കൂട്ടം
പ്രസീത (പ്ലസ് വൺ)
ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ അനുഭവസമ്പ
ന്നരായ വ്യക്തികളെ കാണാനും അവർ പകർന്ന
നല്ലഅറിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചു. ജീവിത
ത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള പ്രച�ോദനം ലഭിച്ചു. എപ്പോഴും
എല്ലാവർക്കും പ്രയ�ോജനപ്രദമായ ജീവിതം നയി
ക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായി. ഒത്തിരി നല്ല
കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെട്ടു. അവര�ോട�ൊപ്പം നൃത്തം

ചെയ്യുകയും കളികളിൽ
ഏ ർ പ്പെ ടു ക യും ച െ യ്തു .
എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീ
നിച്ചത് ര�ോഗംമൂലം ദുരി
തമനുഭവിക്കുന്നവരെ മാ
റ്റിനിർത്താതെ ഒപ്പംനിർ
ത്തി എല്ലാ സന്തോഷവും
അവർക്ക് നൽകുന്ന പാ
ലിയംഇന്ത്യയുടെ മാതൃ
കാപരമായ പ്രവർത്ത
ന മാ ണ് . ഭ ാ വ ി യ ി ൽ
ഈ സ ം ഘ ട ന യു ട െ
ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നു.

വരുംവർഷങ്ങളിലും വേണം
പി. ഓമന (രക്ഷകർത്താവ് )
എന്റെ മകൾ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണ
ത്തിലാണ്. മകളുടെ കു
ട്ടികളായ കൃഷ്ണയുടെയും
ക മ ല ി ന് റെ യും ഒ പ്പ
മാണ് ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ
എത്തിയത്. പ്രസംഗകർ
കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന വി
ദ്യാഭ്യാസത്തെകുറിച്ചും
ക ര ി യ റ ി നെ കു റ ി ച്ചും
അറിവുനൽകി. കുട്ടിക
ളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷ
ത്തോടെയാണ് അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയത്. വരുംവർ
ഷങ്ങളിലും ഇതുപ�ോലുള്ള പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്കു
വേണ്ടി നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സംഘാ
ടകർക്ക് നന്മകൾ നേരുന്നു

.

പാലിയം ഇന്ത്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക്സ്, പീഡിയാട്രിക്ക് ന്യൂറ�ോളജി
വിഭാഗങ്ങളും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ക്ലിനിക്കിലെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങ
ളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങള് സഹായം തേടുന്നു. അധികവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളില്
നിന്നു വരുന്ന ഇവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും ക�ൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക്
കൈക�ോർക്കാം!
കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാന് താത്പര്യമുള്ളവര് ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധ
പ്പെടുക. (വളരെ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, മൂര്ച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്ററി ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ളവ ഒഴി
വാക്കുക. ഞങ്ങള�ോടു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കളിപ്പാട്ടങ്ങള് അയയ്ക്കുക.) പണമായി അയ
യ്ക്കാന് താത്പര്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക.
നമ്പര്: 085899 98761 / 97467 45497. ഇമെയില്: info@palliumindia.org

Pqsse 2022 klbm{X 9

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്

സ്വച്ഛന്ദമായ മരണവും
കുഴലുകൾക്കിടയിലെ
മരണവും
'വയ�ോജനങ്ങളുടെയും ആസന്നമരണരുടെയും പരിചരണം' എന്ന വിഷയത്തെ
ആധാരമാക്കി പ�ൊന്തിഫിക്കൽ ജീവൽ അക്കാഡമി, 2018ൽ വത്തിക്കാനിൽ
വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഥമദിനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാ
ര്പ്പാപ്പ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ശാ
സ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ഡ�ോക്ടർമാരും, ഗവേഷകരും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രബുദ്ധമായ�ൊരു സദ
സ്സിന�ോട് നവയുഗത്തിലെ സാമൂഹിക സ്പന്ദനമറിയുന്ന അദ്ദേഹം നല്കിയ സന്ദേ
ശത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനത്തോട�ൊപ്പം മറ്റു വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് 'വത്തി
ക്കാൻ ന്യൂസ് മലയാളം' എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനമാണിത്.
ജ�ോബി ബേബി

‘മ

നുഷ്യൻ പരസ്പരം തുണയ്ക്കണം, വിശിഷ്യാ യാ
തനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം’
എന്ന അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടിൽനിന്നുമാണ്, മാര
കമായ ര�ോഗങ്ങൾക്കും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടു
കൾക്കും കീഴ്പ്പെടുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ 'പാലീയേ
റ്റീവ് കെയർ' സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസന്ന
മരണരുടെ പരിചരണം ല�ോകത്ത് വികസിപ്പിച്ചെ
ടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രായമായാലും ര�ോഗഗ്രസ്ഥമായാലും
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻതന്നെയാണ്. അവന്റെ അല്ലെ
ങ്കിൽ അവളുടെ വ്യക്തിത്വം മരണംവരെ, അന്ത്യനി
മിഷംവരെ മാനിക്കപ്പെടണമെന്നുമുള്ളത് അടിസ്ഥാ
നതത്വമാണ്, മൂല്യമാണ്. വ്യക്തികൾ എത്ര ചെറുത�ോ
വലുത�ോ ആവട്ടെ, ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ അന്തസ്സ്
ഒര�ോരുത്തർക്കുമുണ്ട്.
മനുഷ്യജീവിതം ഏത് അവസ്ഥയിലും, തങ്ങൾക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ്. ജീവൻ ദൈവത്തി
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ന്റെ ദാനമാകയാൽ മൂല്യ
മുള്ളതാണ്. സകലരെയും
ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു,
അതിനാൽ ജീവിതാല
സ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും.
ര�ോഗഗ്രസ്ഥമാവുകയ�ോ,
ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ
എ ത്തു ക യ�ോ ച െ യ്യു
മ്പോൾ നാമും മഹാമന
സ്ക തയ�ോടെ അവരെ
സഹായിക്കുവാനും പിൻ
തുണയ്ക്കുവാനും കടപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു.
മുതിർന്നവര�ോടുള്ള ആദരവിന്റെ മൂല്യം
'നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവു തരുന്ന രാജ്യത്തു
നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനു നിന്റെ
പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക.'

(പുറപ്പാട് 20, 12.). 'നീ ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കു
വാനും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന നാട്ടിൽ
നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാനുംവേണ്ടി അവിടുന്നു കല്പി
ച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാ
വിനെയും ബഹുമാനിക്കുക.' (നിയമാവർത്തനം 5,
16) ഇതു വചനമാണ്, ദൈവകല്പനയാണ്. 'മാതാ
പിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക' എന്ന നാലാംപ്രമാ
ണത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത മനുഷ്യന് ആയുസ്സുനല്കുന്നു
എന്നുമാത്രമല്ല, അത് ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കുവാനുള്ള
അവസരം കൈവരുത്തുന്നു. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാ
നിക്കുവാനും അവരുടെ ആയുസ്സിന്റെ മൂല്യം മനസ്സി
ലാക്കുവാനുമുള്ള വിവേകം നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം
നേടിത്തരും. മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും
ദൈവപരിപാലനയ്ക്കൊത്തു സന്തോഷത്തോടെ
ജീവിക്കുവാനും അത് ഇടയാക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ
സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം അനുസരിക്കേണ്ട
'മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം' എന്ന കല്പന
യ്ക്ക് എക്കാലത്തും ഏറെ ബ�ോധനപരമായ പ്രസക്തി
യുണ്ട്. അത് തലമുറകളുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധഘ
ട്ടങ്ങളിൽ പകർന്നു നല്കേണ്ടതാണ്. മാതാപിതാ
ക്കളും മക്കളും തമ്മിലും, മുതിർന്നവരും യുവജനങ്ങളും
തമ്മിലും നിലനിറുത്തേണ്ട ആദരവിന്റെയും അംഗീ
കാരത്തിന്റെയും മൂല്യം അനുദിനജീവിതത്തിൽ കൈ
മാറേണ്ടതാണ്. ഈ കല്പന ആദരിക്കുന്നവർക്കും,
അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവർക്കും
തീർച്ചയായും അതിന്റേതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭി
ക്കുമെന്നും, ജീവിതനന്മ കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും
പാപ്പാ പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു.
വലിച്ചെറിയൽ സംസ്ക്കാരമ�ോ?
ദൈവവചനം തന്നെയായ കല്പനകൾ നാം ജീവിത
ത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അത് സമകാലീന സമൂ
ഹത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതുമാണ്. 'ഉപയ�ോ
ഗത്തിനുശേഷം സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന' ഉപ
ഭ�ോഗസംസ്ക്
 കാരത്തിന്റെ യുക്തിക്കുംമീതെ കൂട്ടായ്മയു
ടെയും സഹാനുഭാവത്തിന്റെയും മന�ോഭാവം കുടുംബ
ങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദൈവ
വചനത്തിൽനിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത കല്പനകളെ
വിശാലമനസ്ക തയ�ോടെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട
താണ്. കല്പനങ്ങളെ ബന്ധനങ്ങളായി കാണാതെ ജീ
വൽവചനമായി കാണുവാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ
അവ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും, ജീവിക്കുവാനും
പരിശ്രമിക്കണം.
ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ മര
ണവുമായി മല്ലടിക്കുന്ന അവശരെയും, മരണത്തിന്
വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന പരിത്യക്തരെയും സ്പർശി
ക്കുന്നതാണ് നാംകണ്ട 'മാതാപിതാക്കളെ ബഹു
മാനിക്കുക' എന്ന കല്പന. ആധുനിക ചികിത്സാക്ര
മത്തിലും ആര�ോഗ്യപരിപാലന സ്ഥാപനങ്ങളിലും

ജ�ോലിചെയ്യുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം യ�ോ
ഗ്യതകളും കാര്യക്ഷമതയും മാത്രമായിരിക്കരുത്. മനു
ഷ്യരെയും ജീവനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന മന�ോഭാവം
ഇവിടെ അനിവാര്യമാണ്. അതുപ�ോലെ സമൂഹത്തി
ന്റെ ആര�ോഗ്യപരിപാലന-സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അടി
സ്ഥാനമാകേണ്ടത് ധനവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവുമല്ല.
മറിച്ച് മനുഷ്യാന്തസ്സും അതിന�ോടുള്ള ആദരവുമാണ്.
രാഷ്ട്രമ�ോ സമൂഹമ�ോ സഭയ�ോ ആര�ോഗ്യപരിപാല
നരംഗത്തുനിന്നും, അതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന
ങ്ങളിൽനിന്നും ലാഭം ക�ൊയ്യാമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നത്
തെറ്റാണ്. മറിച്ച് വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും
അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ മാനിക്കുവാനുമുള്ള ഉത്ത
രവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നിറവേറ്റുകയാണു വേണ്ടത്.
ആദ്യപരിചരണം കുടുംബങ്ങളിൽ
അർബുദംപ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചു
റ്റുപാടിൽ തീർച്ചയായും 'പാലീയേറ്റീവ് കെയറി'നും
അല്ലെങ്കിൽ ആസന്നമരണരുടെ പരിചരണത്തിനും,
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികതയ്ക്കും
ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. വിശിഷ്യ വയ�ോജനങ്ങളുടെ
ര�ോഗങ്ങളെയും, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത
യേയും പരിത്യക്തതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശത
കളെയുംകുറിച്ച് ഇനിയും പഠിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ ശാ
സ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ
പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും വൃദ്ധജനങ്ങളും കുടും
ബങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി പരിചരിക്കപ്പെടേണ്ടത്,
സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാ
ടിലായിരിക്കണം അവരുടെ ശുശ്രൂഷയും ജീവിതാ
ന്ത്യപരിചരണവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതും മെച്ച
പ്പെടുത്തേണ്ടതും. കാരണം കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ
ക്കു ലഭിക്കുന്ന പരിചരണമ�ോ സ്നേഹവാത്സല്യമ�ോ
ഈ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ചികിത്സാ
സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കോ ഒരിക്കലും പകരം വയ്ക്കാനാ
വില്ല, നല്കാനാവില്ല.
ആസന്നമരണർക്കുള്ള പരിചരണം
വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളാല�ോ, മാരകമായ ര�ോ
ഗങ്ങളാല�ോ വലയുന്നവർക്ക് കുടുംബങ്ങൾ നല്കുന്ന
പരിചരണത്തിന�ൊപ്പം വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ആസ
ന്നമരണർക്കുള്ള പരിചരണം, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ,
ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ര�ോഗങ്ങളുമായി മരണത്തോട്
മല്ലടിക്കുന്നവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം നല്കുന്ന നവമായ,
സാങ്കേതികമികവുള്ള പരിചരണം വേദന ശമിപ്പിക്കു
വാനും, ര�ോഗിയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സഹായ
കമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
പരിത്യക്തരായി ര�ോഗാവസ്ഥയിലെത്തിയ വൃദ്ധജ
നങ്ങൾക്കും, മാരകമായ ര�ോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു
വേദനിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ഈ ചികിത്സാക്രമം, സാ
ന്ത്വനപരിചരണം, ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത്.
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എന്നാൽ 'പരിത്യക്താവസ്ഥ'യാണ് മറ്റേത�ൊരു
ര�ോഗത്തെക്കാളും ഭീതിതമായ അവസ്ഥ! ജീവിത
ത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സഹായം ആവശ്യമായിരി
ക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരെ, മുതിർന്നവരെ,
അതിനാൽ ആരും ഒരിക്കലും കൈവെടിയരുതെ
ന്ന് പ�ോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഉദ്ബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു. സമൂ
ഹത്തിൽ ഇന്ന് പ്രബലപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന 'throw-awayculture' (ഉപയ�ോഗം കഴിഞ്ഞതിനെ വലിച്ചെറിയുന്ന
സംസ്ക്
 കാരം) സമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്,
എന്നാൽ അത് ജീവന്റെ നേർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകട
മാക്കരുതെന്ന് പാപ്പാ ഉദ്ബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു. ആസ
ന്നമരണർക്കുള്ള പരിചരണസംവിധാനങ്ങൾ മെച്ച
പ്പെടുത്തുമ്പോഴും ജീവനും, ജീവന്റെ അന്തസ്സും മാനി
ക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്ക
ട്ടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷൃം. കാരണം മനു
ഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ അന്തസ്സിന�ോ
ജീവന�ോ എതിരായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ജീവനെ
സംരക്ഷിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, പരിചരിക്കുക!
നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലും ആതുരാലയങ്ങളിലും
ജീവന്റെ പരിചരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഈ
സാന്ത്വന സാമീപ്യത്തിലൂടെയും വീക്ഷണത്തിലൂ
ടെയും മാത്രമേ, ആധുനികല�ോകത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര
മേഖലയിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള കച്ചവടമനഃസ്ഥിതി
ഇല്ലായ്മചെയ്യാനാകൂ. അങ്ങനെ നല്ല ചികിത്സാക്രമ
ത്തിലൂടെ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ല�ോകത്ത് സാന്ത്വ
നവും സമാശ്വാസവും വളർത്താൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിനു കഴിയട്ടെ!
മെഷീനുകൾക്കിടയിൽ മരിക്കണമ�ോ?
ആശുപത്രികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തീവ്രപരിചരണവി
ഭാഗങ്ങളിലും വെന്റിലേറ്ററുകളിലും കിടത്തിമാത്രമേ
മരണം നടക്കാവൂ എന്നൊരു ധാരണ ആളുകളിൽ,
പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളിൽ വ്യാപകമായി പടർ
ന്നിട്ടുണ്ട് . അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ആശുപത്രികളിൽ
കിടക്കയും മുറിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ തീ
വ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളും പണിതുകൂട്ടുകയാണ്.
സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആശുപത്ര
കളാണ�ോ, വൃദ്ധസദനങ്ങളാണ�ോ എന്ന ച�ോദ്യം
നമ്മൾ സ്വയം ആരാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ
ച�ോദിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 ക�ൊല്ലത്തിനിടെ
മരണംവരിക്കുന്ന രീതികളിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ ല�ോ
കവ്യാപകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
എവിടെ സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാം?
ആസന്നമരണരുടെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഡ�ോക്ടർ
മാർക്ക് പതിവായി ക്ലാസ്സുകളെടുക്കുന്ന പരിചയസമ്പ
ന്നനായ ഡ�ോക്ടർ കെ. സുരേഷ്കുമാർ ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടനയുടെ 'പാലിയേറ്റീവ് കെയർ' മാതൃകാ കേ
ന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഡ�ോക്ടർമാര�ോടു
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അവസാനകാലത്ത് തീവ്രപരിചരണ
വിഭാഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നതു
ര�ോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
അതികഠിനമായ അനുഭവമാണ്. കുറേ
യന്ത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ, അപരിചിത
മായ മുഖങ്ങൾക്കു നടുവിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട്
ഏറെ ഏകാന്തതയനുഭവിച്ച്, ഒന്നും
ഉരിയാടാതെ, മൗനന�ൊമ്പരവുമായി
അല്ലെങ്കിൽ അബ�ോധാവസ്ഥയിൽ,
പിന്നല്ലെങ്കിൽ അനാഥനായി, അനാഥ
നെപ്പോലെ ല�ോകത്തോടു യാത്രപറ
യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു
നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
ച�ോദിക്കാറുള്ള ച�ോദ്യമുണ്ട് - 'ര�ോഗികൾ മരിക്കുന്ന
രീതിയിൽ മരിക്കാൻ ഡ�ോക്ടർമാർ തയ്യാറാണ�ോ?'
ഭൂരിഭാഗം ഡ�ോക്ടർമാരും നല്കുന്ന തുറന്ന മറുപടി 'അല്ല'
എന്നാണ്. സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥല
മല്ല ആശുപത്രികൾ എന്നത് അവിടെ ജ�ോലിചെയ്യു
ന്നവർക്ക് - ഡ�ോക്ടർമാർക്കും, നഴ്സുമാർക്കും, ആശു
പത്രിയിലുള്ള അനുബന്ധ ജ�ോലിക്കാർക്കും ബ�ോധ്യ
മുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പിന്നെന്തുക�ൊണ്ട് കൂ
ടുതൽപേർ ആശുപത്രികളിലെത്തി കഷ്ടപ്പെട്ടു മരിക്കു
ന്നു എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്, 'സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദം'
എന്നാണു പലപ്പോഴും ഉത്തരംകിട്ടുന്നത്.
പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ
(1) ആശുപത്രിയിലെ ഡ�ോക്ടർമാര�ോടു ച�ോദിച്ചാൽ
പറയും, ര�ോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധംക�ൊ
ണ്ടാണെന്ന്.
(2) ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള, ആശുപത്രിഅധികൃ
തരിൽനിന്നുമുള്ള സമ്മർദ്ദമാണെന്നു ചില ഡ�ോക്ടർ
മാരെങ്കിലും സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സമ്മതി
ക്കാറുണ്ട്.
(3) ര�ോഗികളുടെ ബന്ധുക്കള�ോടു ച�ോദിച്ചാൽ ‘നാട്ടുകാ
രെന്തു വിചാരിക്കും’ എന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ
പ്പെട്ടാണെന്നു മറുപടി കിട്ടിയേക്കാം.
(4) ഇതില�ൊന്നുംപെടാത്ത കുറെ ശുദ്ധമനസ്ഥിതി
ക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസം ആശുപത്രിയിൽ
എത്തിച്ചല്ലോ ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ
അമ്മ, ഭാര്യ, മകൾ, മകൻ രക്ഷപെടും, പൂർണ്ണ
മായും സൗഖ്യപ്പെട്ടു പുറത്തുവരും എന്ന അമിതവി
ശ്വാസമ�ോ, വിശ്വാസമ�ോ, പ്രത്യാശയ�ോ... എന്തു
വേണമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചു പറയാം. ഇക്കൂട്ടർ
എന്തു വിലക�ൊടുത്തും, ആശുപത്രിയിൽ എത്ര പണം
ചെലവഴിച്ചും, അതിനായി കഴുത്തറ്റം കടമെടുത്തും
ചികിത്സ തുടരും.

മരണത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം:
ജനിച്ചാൽ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും 'എനിക്കു
മരണമില്ല' എന്നു സ്വയംനടിക്കുന്ന സമൂഹമായി
നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ? മരണം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും
എന്നൊരു ധാരണ എങ്ങനെയ�ോ നമ്മുടെയുള്ളിലു
ണ്ടെന്നു ത�ോന്നുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആല�ോച
നകള�ോ തുറന്ന ചർച്ചകള�ോ നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാ
റല്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ര
ശ്നങ്ങൾ പുറത്താരും അറിയുന്നുമില്ല.
വികസിത സമൂഹങ്ങളിൽ പലയിടത്തും മരണത്തെ
ക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും ചർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന
കൂട്ടായ്മകളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളും സജീവമാണ്.
അവസാനകാലത്ത് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ
എത്തിപ്പെടുക എന്നതു ര�ോഗികളെ സംബന്ധിച്ചി
ടത്തോളം അതികഠിനമായ അനുഭവമാണ്. കുറേ
യന്ത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ, അപരിചിതമായ മുഖങ്ങൾ
ക്കു നടുവിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏറെ ഏകാന്തതയനുഭവിച്ച്,
ഒന്നും ഉരിയാടാതെ, മൗനന�ൊമ്പരവുമായി അല്ലെ
ങ്കിൽ അബ�ോധാവസ്ഥയിൽ, പിന്നല്ലെങ്കിൽ അനാ
ഥനായി, അനാഥനെപ്പോലെ ല�ോകത്തോടു യാത്രപ
റയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു നമുക്ക് ഊഹി
ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതിന് കണ്ണുതള്ളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
സാമ്പത്തികവശം കൂടിയുണ്ട്.
ചികിത്സയെത്തുടർന്ന് 'കുത്തുപാളയെടുക്കുന്ന'വർ
സ്ക�ോട്ട്ലാന്റിലെ യു.എന്. ഫൗണ്ടേഷനിൽനി
ന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആശു
പത്രികളുടെ മ�ൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി
യ�ോളം അവസാന ദിവസങ്ങൾ ഐസിയുവിലും
മറ്റു മെഷിനുകളിലും കഴിയേണ്ടിവരുന്ന ര�ോഗിക
ളിൽനിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്ക
ണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ
നിന്നുമുള്ള മെഡിക്കല് ഇന്ഷുറന്സ് കണക്കുകൾ
പ്രകാരം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആറുമാ
സമാണ് ഒരാൾ 'ചികിത്സയ്ക്കായി' എറ്റവും അധികം
പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്കായി എന്നു
പറയുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക്, എന്തു
ര�ോഗത്തിന് എന്ന ച�ോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉയരാമെ
ങ്കിലും, ഇവിടെ അവസാന നാളുകളുടെ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ ര�ോഗിയുടെ ചികിത്സ എന്നുപറയുന്നത്, തീവ്ര
പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ, അയാളുടെ ശരീരം അല്ലെ
ങ്കിൽ ജീവൻ ശീതീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ വിവിധ
തരത്തിലുള്ള മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടെ
പരിചരിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. അവിടെ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ മാനുഷികപരിചരണം ര�ോഗിക്ക് ലഭി
ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കാരണം മെഷിനുക
ളാണ് എല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുന്നതും, ജീവൻ നിലനിറു
ത്തി ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതും.
ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവിടുന്നത്
ഇവിടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും, ജീവിത

ത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത്. അത് ചെറുപ്പമായാലും
പ്രായമായാലും ശരി. പക്ഷേ, കേരളത്തിൽ ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകള�ൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും,
സമാനസ്ഥിതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽകി
ടന്നു മരിക്കാൻ ആയിരങ്ങള�ോ പതിനായിരങ്ങള�ോ
ഇന്നു മതിയാകുന്നില്ല, എന്നതു വാസ്തവമല്ലേ! മലയാ
ളിയുടെ ഭാഷയിൽ, പലരും ചികിത്സയെത്തുടർന്ന്
'കുത്തുപാളയെടുക്കുന്നു'ണ്ട്!
'സ്വച്ഛന്ദമായ മരണ'ത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തകൾ
മാരകമായ ര�ോഗം വന്നാല�ോ, ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ
എത്തിയാല�ോ ആശുപത്രിയിൽ 'പ�ോകേണ്ടതില്ല'
എന്നല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ര�ോഗിയുടെ ദുരിതം കുറ
യ്ക്കുവാൻ പല സാഹചര്യത്തിലും ആശുപത്രികൾക്കു
കഴിയും. ര�ോഗി മരണത്തിലേയ്ക്കാണ�ോ നീങ്ങുന്നത്
എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങളും ഒട്ടേ
റെയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ആശുപത്രികളിലെ
പരിചരണം കൂടിയേതീരൂ. ഇതു നിലനിൽക്കേത
ന്നെ 'സ്വച്ഛന്ദമായ മരണം' എന്ന ആശയം നമ്മൾ
ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മരണത്തെക്കുറിച്ച് യാഥാർ
ത്ഥ്യബ�ോധത്തോടെ ആല�ോചിക്കുകയും ചർച്ചചെ
യ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിനുമാത്രമേ ജീവിത
ത്തിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാനാകൂ. മരണം അടുത്തെ
ത്തി എന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നവർ ചെയ്തുപ�ോയ
ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കുകയും
കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലകാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നവരാണ്. മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തിരി നേരത്തേ
ബ�ോധ്യമുണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷേ, കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട
രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞേക്കും.
മരണത്തോടു തുറവുള്ളവരായിരിക്കാം!
മരണം തുറന്നു ചർച്ചചെയ്യാൻ അവസരമ�ൊരുക്കു
യാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അവസാനകാലം ഈ രീ
തിയിലൂടെതന്നെ കടന്നുപ�ോകണ�ോ, വേണ്ടയ�ോ
എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും
വേണം. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു നിയമപരമായ
രീതികൾപ�ോലുമുണ്ട്. ര�ോഗിയുടെ മൗലികാവകാ
ശങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
ജീവിതം സംബന്ധിച്ച ഒസ്യത്ത്, മുൻകൂട്ടിയുള്ള മാർ
ഗ്ഗനിർദേശം എന്നിവ നീതിയുക്തമായും നിയമയുക്ത
മായും നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ര�ോഗത്തിന്റെ ഘട്ടവും, ജീ
വിതത്തിലേയ്ക്കു ര�ോഗി തിരിച്ചുവരുവാനുള്ള സാധ്യ
തയും പരിഗണിച്ച് ര�ോഗിക്കുനല്കുന്ന ചികത്സയിൽ
ആവശ്യമായ മാറ്റംവരുത്താൻ ആര�ോഗ്യസ്ഥാപന
ങ്ങൾ സ്വയം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം, മരണം
കച്ചവടത്തിനുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധിയായി കാണാതി
രിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സും ആര�ോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ!

.
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മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്

പാലിയം, മാനവീകതയുടെ
ആശ്വാസഗീതം
മീരാസാഹിബ്.എ

'മ

രണമെത്തുന്ന നേരത്തു
നീയെന്റെയരികിൽ ഇത്തിരിനേരം
ഇരിക്കണേ...'

നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന, 'സ്പിരിറ്റ് ' എന്ന സി
നിമയിലെ ഗാനം.
'ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും
ശ്വാസകണികയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു
നീയെന്റെയരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ
ഇനി തുറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കൺകളിൽ
പ്രിയതേ നിൻമുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ
ഒരു സ്വരം പ�ോലുമിനി എടുക്കാത്തൊരീ ചെവികൾ
നിൻ സ്വരമുദ്രയാൽ മൂടുവാൻ
അതുമതി ഈ ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നിന്നിവന്
പുൽക്കൊടിയായ് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ...'
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തെ ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ
അതിവ ഹൃദ്യമായി റഫീഖ് അഹമ്മദ് എഴുതിയിരി
ക്കുന്നു. രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സ്പിരിറ്റ് ’ എന്ന
ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി രചിച്ച വരികൾക്ക് ഈണം നൽ
കിയത് ഷഹബാസ് അമനും ഹൃദ്യമായി ആലപിച്ചത്
ഉണ്ണി മേന�ോനും.
ര�ോഗലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രംപ�ോര,
മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹിക
വുമായ ഘടകങ്ങളെക്കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്ന
ചിന്താഗതിയെ സംബന്ധിച്ച തത്ത്വദർശനം, പൂർവ്വ
ജ്ഞാനം. ര�ോഗങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴി
യാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ര�ോഗി എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ,
മക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും, ര�ോഗിയെ മുന്തിയ
ആശുപത്രികളിൽ ര�ോഗവിമുക്തിക്കായി പ്രവേശി
പ്പിക്കും. ദീനാനുകമ്പ അടുത്തുപ�ോലും എത്താത്ത
ക�ോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം കൈമുതലായുള്ളവയാണ്
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ഒട്ടുമുക്കാലും നക്ഷത്രആ
ശുപത്രികൾ. കാഷ്വാലി
റ്റിയില�ോ, എമർജൻസി
യില�ോ എത്തിച്ചാൽപി
ന്നെ ര�ോഗിയെ കാണാൻ
പ�ോലും കഴിയില്ല. എല്ലാ
യിടത്തും അല്ല, കേട്ടോ.
ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ
ക ണ് ണാട ി ക് കി പ്പു റ ം
നിർത്തി വെന്റിലേറ്ററിൽ
ക ി ട ക്കു ന്ന പ ി ത ാ വ ി
നെയ�ോ മാതാവിനെയ�ോ
സഹ�ോദരങ്ങളെയ�ോ, ഭാര്യയെയ�ോ ഒന്നോ രണ്ടോ
മിനിറ്റുകൾ കാണിച്ചാൽപ�ോലും ര�ോഗി അത�ൊന്നും
അറിയണമെന്നില്ല. 24 മണിക്കൂർ, 48 മണിക്കൂർ ഇവ
യായിരിക്കും അവധി പറയുക. പക്ഷെ അഡ്മിറ്റ് ചെ
യ്യുന്ന സമയം മുതൽ കൃത്യമായി ബില്ലുകൾ ജനറേറ്റ്
ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് കൂട്ടിരുപ്പുകാരെ ഫ�ോണിൽ
വിളിച്ച് അടച്ചോ എന്നന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള പി.ആർ വിഭാഗം സദാ സേവന
സന്നദ്ധരായി അവിടെയുണ്ടാകും. എല്ലായിടത്തും
അല്ല,കേട്ടോ.
മറ്റൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾതന്നെ ച�ോദിക്കുന്ന
ഒരു ച�ോദ്യമാണ്, ഇൻഷ്വറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നു
ള്ളത്. ‘ഉണ്ട് ’ എന്നുപറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെരുത്ത്
സന്തോഷം. മക്കൾ വിദേശത്താണ�ോ, ഏതുരാജ്യ
ത്താണ് ഇവയ�ൊക്കെ ആദ്യംതന്നെ അന്വേഷിച്ചു രേ
ഖപ്പെടുത്തും, എല്ലായിടത്തും. ‘എത്രവർഷമായി അക്ക
രയ്ക്ക് പ�ോയിട്ട് ’ എന്നത് തുടർച�ോദ്യങ്ങൾ. ര�ോഗി മരി
ച്ചുകഴിഞ്ഞാലും കൃത്രിമ ശ്വസനയന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പി
ച്ച് എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ എന്ന
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർ കിടത്തും. വിദേശിയായ മക്കൾ,
ഇൻഷ്വറൻസ്. മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു കൂട്ടിന്
ഒരു വെന്റിലേറ്റർ മാത്രം. ആ വേദന ഒറ്റയ്ക്ക് അനു
ഭവിക്കും. മക്കളെ കാണാൻ കണ്ണുകൾ ഉഴലും. ''ഒടു
വിലായി അകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസകണികയിൽ

നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ... മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു
നീയെന്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ...'
എന്നത് വെറും പാഴ് കിനാവായി മാറും. എല്ലായിട
ത്തും അല്ല, കേട്ടോ.
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശു
പത്രികളേക്കാൾ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ
സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോക്ടര്മാരും ഉള്ളതായി മാ
റിക്കഴിഞ്ഞു. സാന്ത്വനചികിത്സക്ക് അത് പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുകയില്ല. മറ്റുമാർഗങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പാലിയം
ഇന്ത്യ അതിന്റെ വഴിക്കാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
മാറാര�ോഗികളുടെ അന്ത്യ അഭയകേന്ദ്രമെന്ന് വേണ
മെങ്കിൽ ഹ�ോസ്പൈസിനെ (hospice) വിശേഷി
പ്പിക്കാം. ജീവിതത്തിന്റെ അസ്തമയങ്ങളിൽ മരണം
കാത്തിരിക്കുന്ന ര�ോഗിക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനംചെ
യ്യുന്ന സാഹചര്യമ�ൊരുക്കുന്ന സാംസ്ക
 ാരിക പ്രവർ
ത്തനമെന്ന് ഞാൻ ഹ�ോസ്പൈസിനെ വിളിക്കും.
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സുശിക്ഷിതത്വങ്ങൾചേർന്ന്
ര�ോഗിയെ കഴിയുന്നതും സന്തോഷകരമായ ഒരു
അവസ്ഥയിൽ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നുനീങ്ങുവാൻ
പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു സേവനമെന്ന് വിവക്ഷിക്കാം,
ഹ�ോസ്പൈസിനെ. ആ സന്തോഷകരമായ അവ
സ്ഥയിൽ എത്രകാലംവരെ ജീവിതമുണ്ടോ അത്രയും
കാലംവരെ, വിവിധ വിജ്ഞാനശാഖകളിലെ
(ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക, ആത്മീയ) വിദ
ഗ്ധർ മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരുസംഘം സേവന
തൃഷ്ണയുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാവണം ഈ അഭയ
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവിടെ പ്രവേശിപ്പി
ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരണംവരെ ഒരേ കൂട്ടം ആൾ
ക്കാർ ര�ോഗിയുമായി ഇടപഴകുകയും അവിടത്തെ
ആചാരമര്യാദാസംഹിതകൾ (പ്രോട്ടോക്കോൾ)

പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നു കുടുംബാംഗ
ങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താതിരിക്കുക എന്നിവ ഇത് വി
ജയപഥത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കും.
''A Quest to Ease the Pain of the Dying' പാലിയം
ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃകാപ
രമായ പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ വഴിത്താരയിലാണ്.
മരണാസന്നരായ ര�ോഗികളെ തീരാവേദന അറി
യിക്കാതെ അർദ്ധമയക്കത്തിൽ കഴിയാനുള്ള പ്രേ
ാട്ടോക്കോൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. അത്തരം ര�ോഗികൾക്ക് മരണമെത്തുന്ന
നേരംവരെ താമസിക്കാനും ഉറ്റവരുടെ സാന്നിധ്യം
കൂടെയുണ്ടാവാനുമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാ
നിസം, ഹ�ോസ്പൈസ് പ�ോലെ, ഇവിടെയും ഉയർ
ന്നു വരണം. ആര�ോഗ്യ പരിചരണത്തിൽ മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പാലിയം ഇന്ത്യയെ
ഈ ചുമതല ഏൽപിക്കുകയും വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തി
കസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യണം. സാമ്പത്തിക
മായി കഴിവുള്ളവരിൽനിന്ന് ചെലവ് പൂർണ്ണമായി
ഈടാക്കണം, പാവങ്ങളെ സൗജന്യമായി പ്രവേ
ശിപ്പിക്കണം. ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിന് വെ
ളിയിലാവണം ഇത്. പ്രവേശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരിചരണം. ഇതിന്റെ മാതൃക
സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരി
ക്കണം. ലാഭേച്ഛയ�ോ, വേതനമ�ോ സ്വീകരിക്കാതെ
യുള്ള ഡ�ോക്ടര്മാരും, ആര�ോഗ്യ-സാമൂഹ്യ പ്രവർത്ത
കരും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകണം. ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജ
ഗ�ോപാലാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ജീവാത്മാവ്,
എസ്.എം.വിജയാനന്ദിനെ പ�ോലെയുള്ള പ്രമുഖർ
മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നുമുണ്ട്. 'വേദനിക്കുന്നവരുടെ
കണ്ണീർ ഞങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റും.' അത�ൊരു ചെറിയ മു
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ദ്രാവാക്യമല്ല, മാനവീകതയുടെ ആശ്വാസഗീതമാണ്.
ര�ോഗികൾക്ക് ശാരീരകവും മാനസികവും വൈകാ
രികവുമായ സൗഖ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടു തുടങ്ങിയ ഹ�ോ
സ്പൈസുകളാണ് ഇന്നത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോടി. സെയിന്റ് ക്രിസ്റ്റൊ
ഫർസ് ഹ�ോസ്പൈസ് എന്ന ല�ോകത്തിലെ ആദ്യ
പാലിയേറ്റിവ് ഹ�ോസ്പിസ് യു.കെയിൽ 1967ൽ സ്ഥാ
പിച്ചത് ഡെയിം സിസിലി സ�ോണ്ടേഴ്സ് എന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയാണ്. 1986ൽ ഡ�ോ. ലുസിറ്റോ
ഡി'സൂസ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ സംസ്കാരം ക�ൊ
ണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക
ഹ�ോസ്പൈസ്, ശാന്തി അവേദന സദൻ എന്ന
പേരിൽ ബ�ോംബെയിൽ തുടങ്ങിയതും തുടർന്ന്
ഗ�ോവയിലും മൂന്നാമത�ൊരെണ്ണം ദില്ലിയിലും തുടങ്ങി
യതും ഡ�ോ. ലുസിറ്റോ ഡി'സൂസയുടെ ദീർഘ വീക്ഷ
ണമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ദേവിക ഭ�ോജ്വാനി, ഡ�ോ.
ദിൻഷ�ോ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേ
ണ്ടവയാണ്.
സത്രം, വഴിയമ്പലം, അഭയകേന്ദ്രം, പഥികശാല
എന്നൊക്കെയാണ് ഹ�ോസ്പൈസിന് ഡിക്ഷ്ണറി
അർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് അക്ഷരാർഥ
ത്തിൽ 'സാന്ത്വനാലയം' എന്നാക്കി മാറ്റണം. ഇതിൽ
സഹായത്തിനുള്ളവരിൽ കൂടുതലും വ�ോളന്റിയർമാ
രാണ്. സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ചവരും കൂട്ടത്തിലു
ണ്ട്. ആശ്വാസവും, സ്വാസ്ഥ്യവും ര�ോഗിക്ക് ലഭിക്കുക
എന്നതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തോടു കൂടി പാലിക�ോവിഡ്
എന്ന പേരിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യാപ്തി വിശാല
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'പാലിക�ോവിഡ് എക്കോ' എന്ന ശീർ
ഷകത്തിൽ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയും പാലിയം
ഇന്ത്യ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷയങ്ങൾ രൂപ
കല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 'പാലിക�ോവിഡ് കേരള' ഗ്രൂ
പ്പിലെ വിദഗ്ദ്ധരായ ഡ�ോക്ടർമാരാണ്.
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ എന്നാൽ കാൻസർ ര�ോഗികൾ
(CR Patient എന്നത് ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിട
യിലെ ക�ോഡ് ) മരിക്കാറാകുമ്പോൾ ക�ൊടുക്കുന്ന
ചികിത്സയാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കേരളസ
മൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ
പ�ോലുമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതസൗഖ്യത്തെ
സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഏത�ൊരു അസുഖത്തിനും
ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം അവശ്യം നൽകേണ്ട
പരിചരണമാണ് 'പാലിയേറ്റീവ് കെയർ'. അത്
വേദനയെ നേരിടാനുള്ള സഹായം മാത്രമല്ല, മുറിവു
കളുടെ പരിചരണം മുതൽ, മാനസികമായ വ്യഥകളെ
നേരിടാൻവേണ്ട കൗൺസലിംഗ് വരെ നീളുന്ന സമൂ
ലമായ ഒരു ജീവിതശൈലീ പരിഷ്കരണമാണ്.
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിചരണരീതി
കളും ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച മരുന്നുകളും
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നൽകുമ്പോൾ പകുതി ആശ്വാസം നൽകാം. സഹജീ
വികള�ോട് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന സ്നേഹവും സഹാ
നുഭൂതിയും ആർദ്രതയുള്ള സമീപനവും സമന്വയി
പ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആചാരമര്യാദാസംഹിതകൂടിയാകു
മ്പോൾ പൂർണ്ണത കൈവരിയ്ക്കാം.
ഒരു ര�ോഗത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് അനു
ഭവവേദ്യമാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ
'പീഡ' എന്നത് ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള ആര�ോഗ്യപരി
പാലന സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. എന്താണ് ഒരു ആര�ോഗ്യപരിപാലകന്റെ
കടമ? ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ
റിസർച്ച് അതിനുനൽകുന്ന നിർവചനം ഇങ്ങനെ
യാണ്: ''ര�ോഗിയുടെ പീഡയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുക. ഒക്കു
മെങ്കിൽ ര�ോഗംമാറ്റാനും, അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ആവുന്നത്ര കുറയ്ക്കാനും, എല്ലായ്പ ്പോഴും ആശ്വാസം
പകരാനും ശ്രമിക്കുക'. ഈ നിയമം എല്ലായ്പ ്പോഴും
പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. കാൻസർ ര�ോഗികള�ോട്
വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഉറ്റവരും അകലംപാലിക്കുകയ�ോ
അവർ അകലംപാലിക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
കാരണം അത് പകരുന്നതല്ല. സമൂഹത്തിൽനിന്നു
തിരസ്കൃതരാകുന്നവർക്ക് ഒരു തണലാവുക. ഇതിന്
വേണ്ടത് പാലിയേറ്റിവ് രംഗത്തെ മുൻകാലപരിച
യവും ആഴ്ന്ന അനുഭവങ്ങളുമാണ്. അത്തരം അനുഭവങ്ങ
ളുള്ളവർ അത് സമൂഹത്തോടും സാന്ത്വനപരിചരണ
പ്രവർത്തകര�ോടും പങ്കിടണം.
ക�ൊവിഡ് ല�ോകത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപ�ോകണമെ
ങ്കിൽ കാലംപിടിക്കും. പല രൂപത്തിൽ ജനിതക
മാറ്റത്തോട�ൊപ്പം നമ്മള�ോട�ൊപ്പം അതും ഉണ്ടാവും,
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ശക്തിപ്രാപിക്കാം, പടർ
ന്നുപിടിക്കാം, മറ്റൊരു മഹാമാരിയായി നാശംവിത
ക്കാം. സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കട
ക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും
കൂടിക്കൂടി വരാം. ഈ മഹാമാരി കെട്ടടങ്ങുംവരെ
ക�ൊവിഡിന്റെ വേദനകളെയും, ശാരീരിക പീഡക
ളെയും മാത്രമല്ല, ര�ോഗബാധിതദിനങ്ങളിൽ തങ്ങ
ളുടെ ഉറ്റവരിൽ നിന്നുള്ള നിർബന്ധിത ഒറ്റപ്പെടൽ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മാനസികാഘാതങ്ങളെക്കൂടി
അതിജീവിക്കാൻ ഈ ര�ോഗികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നൽകേണ്ടി വരിക. 'പാലിക�ോവിഡ് ' എന്ന
വിഭാഗം പാലിയം ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത് അതിനു വേ
ണ്ടിക്കൂടിയാണ്.
പാലിക�ോവിഡിന്റെ പ്രസക്തി സമൂഹത്തിന് ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുന്ന ഒരുകാലമാണ് വരാൻ പ�ോകുന്നത്.
ക�ൊവിഡ് വന്നുപ�ോയവരിലുള്ള തുടർപ്രശ്ന
 ങ്ങൾ,
ര�ോഗങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യാൻ തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും കുറച്ചു പേ
രെങ്കിലും പക്ഷാഘാതം, അപസ്മാരം, പാർക്കിൻ
സൺസ്, അൽഷൈമേഴ്സ്, ശ്വാസതടസ്സം തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണെന്ന് ല�ോകത്തെ

പ്രമുഖ ക്ലിനിക്കുകളും, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയും
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ�ോസ്റ്റ് ക�ൊവിഡ് സിൻഡ്രോം
തിരിച്ചറിയാനും അവരെ തുടർചികിത്സാപ്രോട്ടോ
ക്കോളിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാനും പാലിക�ോവിഡ് പ്ര
വർത്തകർക്ക് കഴിയും. ഇവിടെയാണ് പാലിക�ോ
വിഡിന്റെ പ്രസക്തി ഏറുന്നതും, പാലിയേറ്റീവ് പ്ര
വർത്തകരുടെ അനുഭവം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതും. ഇത�ൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സം
ഘടനാശേഷി പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് വളർത്തുവാനുള്ള

പിന്തുണ സർക്കാരും സേവനരംഗത്തുള്ള സംഘടന
കളും തുടർന്ന് നൽകണം. കാൻസറും ക�ൊവിഡും മാ
ത്രമല്ല, ര�ോഗംമൂലമുള്ള ഒറ്റപ്പെടലും, അത്യാസന്നഅ
വസ്ഥയും ഉള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു തണലാകട്ടെ
പാലിയം ഇന്ത്യ.

.

(കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ
മുൻ പ്രസിഡന്റും എക്കണ�ോമിക്സ
 ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റി
ക്സ് വിഭാഗം മുൻ ഡയറക്ടറുമാണ് ലേഖകൻ)

തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്ക
 ീം (എൻ.എസ്.എസ് ),
സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിഷ്യെറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ സാന്ത്വ
നപരിചരണ ബ�ോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മെയ് 17നു നടന്ന പരിപാടിയിൽ, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ബാബു ഏബ്രഹാം സംസാരിച്ചു.

രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസ്റൂം പരിശീലന പരിപാടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു.
നഴ്സുമാർക്കും ഡ�ോക്ടർമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആറാഴ്ചത്തെ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ/ നഴ്സിങ് സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ നടന്നുവരുന്നു. അടുത്ത ക�ോഴ്സ
 ് തുടങ്ങുന്ന തീയതി ജൂലൈ 11, 2022. എം.ബി.ബി.എസ്,
ബി.ഡി.എസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും, നഴ്സ
 ിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഈ ക�ോഴ്സിനെയും,
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മറ്റു പരിശീലന പരിപാടികളെയുംകുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈ
റ്റ് സന്ദർശിക്കുക. https://palliumindia.org/events ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 85899 98760
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പുനരുജ്ജീവനം

ര

ണ്ടുവർഷക്കാലം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മരി
ച്ചതു പ�ോലെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മന
സ്സിലായത്. മുഴുജീവൻ ആയിട്ടില്ല; എന്നാലും ഒരല്പം
കൂടി ജീവനുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നു പറയാം.
വിക്കിക്കിങ്ങനെ ത�ോന്നിയത് മെയ് മാസത്തിൽ
കൂട്ടിക്കൂട്ടം ഒത്തുകൂടിയപ്പോഴാണ്.
കുട്ടിക്കൂട്ടത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അറിയാൻവേ
ണ്ടി സംഭവം ഒന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉള്ളവര�ോ ഉണ്ടായിരുന്നവര�ോ
ആയവരുടെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ
യാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം. 460-നടുപ്പിച്ച് കുട്ടികൾ ഈ കൂട്ട
ത്തിലുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഹൈസ്കൂ
 ൾ, പ്ലസ്-ടു വി
ദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒത്തുചേരൽ വർഷംത�ോറും നടത്താ
റുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പ്;
അതായിരുന്നു സാധാരണ പരിപാടി.
അത�ൊക്കെ ഒരു കാലം! ക�ോവിഡ് മഹാരാജാവ്
വന്ന് ഒക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. രണ്ടു വർഷം ഈ പരി
പാടിയേ നടന്നില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഓൺ
ലൈനായി പലരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു; അത്ര
തന്നെ.
ഇപ്പോഴിതാ, 2022 ആയപ്പോൾ എവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ
ഓര�ോ വ്യത്യാസം. ക�ോവിഡ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷെ
പഴയ പേടിയില്ല. മരണനിരക്ക് ഇപ്പൊ കുറവാണ്
എന്ന് പറയുന്നതു ക�ൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അല്ലെ
ങ്കിൽ, ഒന്നുരണ്ടു ഡ�ോസ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ ഇനി ക�ോവിഡ് വന്നാലും ഗുരുതരമാകില്ല
എന്ന ഒരു ധൈര്യമായിരിക്കാം. എന്തായാലും ജീവി
തത്തിൽ അല്പം ജീവിതം കൂടിക്കിട്ടി എന്നുപറയാം.
ഏതായാലും കുട്ടിക്കൂട്ടം, സാധാരണ മൂന്ന് ദിവസ
ത്തെ ക്യാമ്പ് എന്നുള്ളത് ഇത്തവണ ഒരു ദിവസ
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മായി ചുരുങ്ങി. യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിലെ സ്റ്റാഫ് അം
ഗങ്ങളാണ് പരിപാടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്. രണ്ടുവർ
ഷമായി ശ്വാസംമുട്ടിയിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആഹ്ലാദം
കാണേണ്ടതു തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധിമു
ട്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർക്കും മനസിലാവുകയില്ല
എന്ന് ത�ോന്നുന്നു. ഓര�ോ കുട്ടികളുടെയും കഥകൾ
കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മുഴുവനും വിക്കിക്ക് തന്നെ
മനസിലാകുന്നില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവെങ്കിലുമു
ണ്ടായത്. എന്തൊക്കെ കഥകളാണ് കുട്ടികൾക്ക്.
ഓര�ോ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിൽ അള്ളിപ്പി
ടിച്ചു കിടന്ന്, എങ്ങനെയ�ോ ഒക്കെ വളർന്നുവന്ന കു
ട്ടികൾ. ഇവർക്കുവേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണമെന്നത്
എല്ലാ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സംഘടനകളുടെയും
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായേ തീരൂ എന്ന് വിക്കി
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു.
ഉഴുന്നുവടയും മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങളും
മുക്കാൽ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ
ഴാണ്, ഇത്തവണ, അറിഞ്ഞോ സംഭവം? പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരുടെ ക�ോഴ്സ് വീണ്ടുംതുടങ്ങി.
രണ്ടുവർഷമായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളംകളമായി കാണുന്ന
മുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു.
മുഖംമൂടി ധരിച്ചു മറച്ചാണെങ്കിലും, സത്യംപറയാമ
ല്ലോ, ഉഴുന്നുവട വീണ്ടും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാ
ശ്വാസം. വട അകത്തേക്കിടുന്ന സമയം മാത്രമേ
മുഖംമൂടി മാറ്റാവൂ എന്നാണ് പ്രമാണം. എന്തോ
ആവട്ടെ. വടയെന്നു വെച്ചാൽ വടയാണല്ലോ.
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്നു ത�ോന്നുന്നത്. നമ്മൾ
എങ്ങനെയ�ോ ഒക്കെ ദുരിതങ്ങളുമായി പ�ൊരുത്ത

പ്പെട്ടു പ�ോകാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ? പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഈയിടെ എഴുതിയ ലേഖനം കണ്ടു.
(ചില്ലറ പ്രസിദ്ധീകരണം ഒന്നുമല്ല. ലാൻസെറ്റ് എന്ന
അഗ്രഗണ്യ സംഭവത്തിൽ). വില്യം റ�ോസാ എന്ന
ആളും കൂട്ടരും ചേർന്നാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരി
ക്കുന്നത്. ചെറിയ ലേഖനമാണ്. പറയുന്ന കാര്യം
യുക്രയ്ൻ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ്.
യുദ്ധമ�ോ വെള്ളപ്പൊക്കമ�ോ ക�ോവിഡ�ോ എന്തോ
ആകട്ടെ, ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പാലി
യേറ്റിവ് കെയറിനു പ്രസക്തി ഏറുന്നു എന്നതാണ്
സന്ദേശം.
സന്ദേശത്തെപ്പറ്റി സംശയം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു
സംശയം. നേരത്തേതന്നെ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
ഉള്ളിടത്തുപ�ോലും ക�ോവിഡ് എന്ന ദുരിതം വന്ന
പ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞില്ലേ?
അല്ല, ചീത്തകാര്യങ്ങളിലേക്കു ന�ോക്കണ്ട, വിക്കി.
ഒരുപാടു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ
സേവനം തുടർന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, സാധാരണയിൽ
കവിഞ്ഞും ചെയ്തു. തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ ഒരു
പ്രധാന കുഴപ്പമായി ത�ോന്നുന്നത് അധികം സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകരും മുതിർന്നവരായിരുന്നു എന്നതാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്കു
പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നതുമുണ്ടായിരുന്നു. ചെ
റുപ്പക്കാരായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഉള്ള സംഘടന
കൾക്ക് മുൻപ�ോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കുറച്ചുകൂടി എളു
പ്പമായിരുന്നു. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർ
ഷത്തെ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ദിനത്തിൽ ഒരു തമാ
ശവാചകം പ്രധാന സന്ദേശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 'ഒരു
ത്തരെയും വിട്ടുപ�ോകരുത് ' എന്ന്. തമാശയെന്ന് പറ
ഞ്ഞത് ഈ ഭൂല�ോകത്തിലെ 85% പൗരന്മാർക്കും
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ആരെയും വിട്ടുപ�ോകരുതത്രെ! ആ പരിത
സ്ഥിതിയിൽ ആണ് ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ ആല�ോചിക്കുന്നതിന്റെ
പ്രത്യേക പ്രസക്തി.
കുറഞ്ഞപക്ഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമായ
സ്ഥലത്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ
അവിടെയും ഉടനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാ
ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ?
ഇതിനുവേണ്ടത്, ദുരന്തം വന്നാൽ ഉടനെ പ്രതിക
രിക്കാൻ സംഘാംഗങ്ങൾ തയ്യാറായി ഇരിക്കണം.
കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, അതായതു വെള്ളപ്പൊ
ക്കക്കാലത്തു കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ഒരു
ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ദ്ധൻ (മലയാളി ആണ്; ഡ�ോ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന വിശ്വപൗരൻ) പഠിപ്പിച്ചത്, ദുര
ന്തമുണ്ടായാൽ എത്രയുംവേഗം അവിടെ എത്താൻ
കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യ
മാണ്. ല�ോകത്തിന്റെ ഏതുഭാഗത്താണെങ്കിലും 72
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിയിരിക്കണമെ

ന്നാണ് അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്രസംഘത്തിന്റെ നിബ
ന്ധന. നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒരു ബസ് അപകടമ�ോ
ട്രെയിൻ അപകടമ�ോ, വെള്ളപ്പൊക്കമ�ോ ക�ോവിഡ�ോ
എന്തോആകട്ടെ ഉടനെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശക്തി
സംഘടനകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം.
ദുരന്തം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആല�ോചിച്ച് നടപടികൾ
എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു
വച്ചാൽ അല്ലെ, ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന്
പ്രതികരിക്കാൻ ഒക്കൂ?
നമുക്ക് ഇനി എത്രയ�ോ ദൂരം പ�ോകാനുണ്ട്!
ഡ�ോ. ദിവാകരന്റെ അവാർഡ്

നല്ല മനുഷ്യർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്ര
ത്യേക സന്തോഷം. കിടങ്ങൂർകാരി ഷീലറാണി
ചേച്ചിയെ മൂന്നുവർഷം മുമ്പ് ക�ൊച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ
കാണാൻ പറ്റി. ഈയിടെ ആ ചേച്ചിയുടെ അവാർഡ്
വാർത്ത സഹയാത്രയിൽ കണ്ടു. മഴയ�ോ വെയില�ോ
എന്ന് ന�ോക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടു
ത്തേക്ക് അവാർഡ് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്ര
ത്യേക സന്തോഷം.
ദിവാകരൻ ഡ�ോക്ടറെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. സൂമിൽകൂടി
മാത്രമേ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളു. എന്തൊരു താഴ്മ
യുള്ള മനുഷ്യൻ. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കൈരളി ടി.വി.
യുടെ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നു
ത�ൊഴാൻത�ോന്നി. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നേരിട്ടു
കാണണം; പരിചയപ്പെടണം. കവി ഇടശ്ശേരിയുടെ
പുത്രനാണത്രെ അദ്ദേഹം

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാലിയേറ്റിവ് കെയറിന്റെ
ഗുണനിലവാരം
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ

റി

ച്ച്മണ്ട് യുഎസ്എയിലെ നാഷണൽ ക�ോയലി
യേഷൻ ഫ�ോർ ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലി
യേറ്റിവ് കെയറും, നാഷണൽ കൺസെൻസസ് പ്രോ
ജക്റ്റും ചേർന്ന് 2018ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ
കളാണ് ഈ ലേഖനത്തിനാധാരം. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദാതാക്കൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ഗുണനിലവാരം
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതു
ണ്ടല്ലോ. അതിനുതാഴെ പറയുന്ന മാർഗ്ഗരേഖകൾ പ്ര
യ�ോജനകരമാകും.
1. ഗുണനിലവാരം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മെച്ചപ്പെടു
ത്താൻ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യണം എന്ന തീ
രുമാനത്തിൽ എത്തി ഓര�ോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സംഘവും ശുശ്രൂഷ നല്കുന്ന രീതിയും അതിൽ നിന്നു
മുണ്ടാകുന്ന ഫലവും പഠിക്കുകയും, വേണ്ട വ്യത്യാസ
ങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാ
വശ്യമാണ്. ഇത് മുൻ നിശ്ചയിച്ച ഇടവേള അനുസരി
ച്ചു തുടർന്നു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. താഴെപ്പറയുന്ന ആറു മേഖലയിലും ഗുണനില
വാരം അളക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും
വേണം:
a. ര�ോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും സേവനദാതാക്കൾ
ക്കും ഏറ്റവും അപകടരഹിതമായിരിക്കണം സേവ
നമാർഗം.

b. ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഫലവത്താണ് എന്ന് ഉറ
പ്പുവരുത്തണം.
c. ര�ോഗിയുടെ സൗഖ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന
വസ്തുത സംഘാംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം.
d. ര�ോഗിക്ക് ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തു കിട്ടു
ന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
e. സേവനം നല്കുന്നത് ആവുന്നതും കാര്യക്ഷമമായി
രിക്കണം. സംഘാംഗങ്ങളുടെ സമയവും മറ്റു വിഭവ
ങ്ങളും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടണം.
f. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നീതിയുക്തമായി ആവശ്യക്കാർ
ക്ക് ആവശ്യമുള്ളരീതിയിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുറപ്പു വരു
ത്തണം.
3. വിവിധ സംഘടനകളുടെ ഏക�ോപനത്തിൽ കാ
ര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തണം.
4. ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നത് ആകുന്നിടത്തോളം
ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗരേഖകള് ഉപയ�ോഗിച്ചാകണം.
5. ര�ോഗിയും കുടുംബവും സേവനദാതാക്കളും മറ്റു പങ്കാ
ളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഗുണനിലവാരം അള
ക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം.
6. ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സംഘാംഗങ്ങ
ളിലും മറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവരിലും എത്തുന്നു എന്നുറപ്പു
വരുത്തണം

.

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം - ഒക്ടോബർ 8ന്

വേ ൾഡ്

വൈഡ് ഹ�ോസ്പൈസ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർ
ഷത്തെ ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്ര
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ഖ്യാപിച്ചു: 'സമാശ്വാസം, ഓര�ോ ഹൃദയത്തിനും
ഓര�ോ സമൂഹത്തിനും' (Healing Hearts and
Communities).
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ
ശനിയാഴ്ചയാണ് ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കു
ന്നത്. 2022ലെ ദിനം ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക: thewhpca.org

സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ജീവിതമെഴുതിയ
ഗുണപാഠങ്ങൾ
ജിഹാന നൗഷാദ്

ക�ോ

ളേജിലെ എൻ.എസ്.എസ് വ�ോള
ന്റിയറാണ് ഞാൻ. അതിന്റെ ഭാഗമാ
യാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
അവസരം ലഭിച്ചത്. മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പല ച�ോ
ദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിച്ചത�ോ
ട�ൊപ്പം സഹപാഠികളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പ്ര
ച�ോദനമുൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ മന
സ്സിലേക്ക് ഓടിവരുന്നത് പ്ലസ്ടു വിനു പഠിക്കുന്ന
കാലത്ത് എൻ.എസ്.എസിന്റെ ഭാഗമായി സന്ദർ
ശിച്ച വൃദ്ധസദനത്തിലെ ഓർമ്മകളാണ്. ജീവിതത്തി
ന്റെ സിംഹഭാഗവും മക്കൾക്കായി ചെലവഴിച്ച് അവ
സാനകാലഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ, തിരക്കുപിടിച്ച
ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മക്കൾ അവരെ
അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പ�ോയതാണ്. കൂടാതെ,
മക്കൾ മരിച്ചു പ�ോയവരും, ബന്ധുക്കളില്ലാത്തവരും
അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഓര�ോരുത്തരെ
യായി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തോഒരു വലിയ
കാര്യം ചെയ്തതു പ�ോലെയായിരുന്നു. കാരണം, സം
സാരിക്കാന�ോ, ആഹാരം കഴിച്ചോ മരുന്നു കുടിച്ചോ
എന്നൊന്നു തിരക്കാന�ോ ആരുമില്ലാതെ, ഒരു പുഞ്ചി
രിക്കുവേണ്ടി ക�ൊതിക്കുന്ന അമ്മമാരവിടെയുണ്ടാ
യിരുന്നു.
ജീവിതത്തിൽ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും, ഓർ
ക്കാനും സമാധാനിക്കാനുമുള്ള ചില നല്ല അനുഭവ
ങ്ങളുമായി കഴിയുന്നവരാണ് അവിടെ കണ്ടവരിൽ
പലരും. മക്കളുടെ ക�ൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായ
വരുമുണ്ടായിരുന്നു. സങ്കടങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അവർ
ക്കിപ്പോഴും മക്കള�ോട് കടുത്ത സ്നേഹമാണ്. എത്ര
പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയാലും മക്കള�ോടുള്ള വാത്സല്യം
അവരുടെ സംസാരത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളടുത്തുചെല്ലു
മ്പോൾ, അതേ വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ ത�ൊ
ട്ടുംതല�ോടിയും അവരാ ദുഃഖം ഒതുക്കുന്നതു കാണാ
മായിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ അവർക്കു വസ്ത്ര
ങ്ങളും മറ്റുസാധനങ്ങളും
ന ല് കി യ പ ്പോൾ പ ല ർ
ക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ
ക ണ്ണു ന ീ ർ അ ട ക് കാ ൻ
ക ഴ ി ഞ് ഞില്ല . ഞ ങ്ങ ൾ
ഓര�ോരുത്തരും കഴിക്കാ
നായി ക�ൊണ്ടുപ�ോയ
ഭക്ഷണപ്പൊതിയ�ോട�ൊ
പ്പം ഓര�ോ പ�ൊതികൂടി
കരുതിയിരുന്നു. അത്
അവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കു
കയും അവർക്കു വാരിക്കൊടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത
പ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുക
ളെയും ഈറനണിയിച്ചു. ഞങ്ങൾ പാടിയ പാട്ടുകളും
അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തങ്ങളും കണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ
ഒതുങ്ങിയ കലകൾ പുറത്തുവന്നുതുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്കു
യാത്രപറയാറായപ്പോൾ അവരിൽ പലർക്കും വിഷ
മമായി.
ശിഷ്ടകാലം സ്വന്തം കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം കഴിയാൻ
തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരിൽ പലരും
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആ സ്വപ്ന വുമായി നാളെ
ഈല�ോകം വിട്ടുപ�ോയേക്കാം. എങ്കിലും അല്പനേര
ത്തെക്കെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാന
വുമുണ്ട്.
സമൂഹത്തിൽ സഹായമാവശ്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടി
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു;
എങ്കിലും അതെങ്ങനെ, എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നൊ
ന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിന് ഒരു വഴി തുറന്നതു
പ�ോലെയായിരുന്നു ഞാൻ പങ്കെടുത്ത പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ക്ലാസ്സുകൾ. ഈ അറിവ് എന്നിൽത്തന്നെ
ഒതുങ്ങാതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുനൽകാൻ ഞാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ കണ്ണീര�ൊപ്പാൻ, ഒരാളുടെ
മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടര്ത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ്
ഏറ്റവുംവലിയ നന്മ എന്നുഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
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എന്റെ ഡയറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ആരും വായിക്കാ
തെകിടക്കുന്ന ഒരു കവിത ഇത�ോട�ൊപ്പം ചേർക്കുന്നു:
കാണാതെ പ�ോകുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ
മണ്ണോടമരുന്ന മണ്ണിൽപ്പിറന്ന മക്കൾ
മണ്ണു തിന്നും ദയനീയമാം കാഴ്ചകൾ
മനസ്സിൻ മടിത്തട്ടിൽ മായാതെ നിൽപ്പൂ
മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിൻ തകർച്ച കണ്ടെൻ
മിഴികൾ പുഴയായ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു...
മായുകില്ലൊരിക്കലും മാനവരാശിതൻ
തീരാവേദനകളീ ഭൂല�ോകത്തിൽ
അറിയണം നമ്മൾ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ
ഒപ്പണം അവർതൻ കണ്ണീരിനെ.
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കാണാതെ പ�ോകരുതവരുടെ
കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളെ
താങ്ങണം നാമവരെ
നമ്മുടെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി.
പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും
വ്യത്യസ്തമതു മനുഷ്യരിലെങ്കിലും
താങ്ങായി, തണലായി കൂടെക്കൂട്ടാം
അവരെ, പുതിയ�ൊരു നാളേക്കായ്...

.

(ക�ൊല്ലം ടി.കെ.എം. ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ്
ആൻഡ് സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്
ലേഖിക)

സഹയാത്രികർ

പാലിയത്തിന്റെ സ്വന്തം
'സാം പിട്രോഡ'
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

ന

മ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ
 ് മേഖലയിൽ,
പ്രത്യേകിച്ച് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്
രംഗത്ത് , ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് അടിസ്ഥാനമി
ട്ടത് എൺപതുകളിലാണ്. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം,
ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദഗ്ദ്ധനായ സാം പിട്രോഡയെ
അതിനുള്ള ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് ദീർ
ഘകാല പദ്ധതികൾക്ക് രൂപംക�ൊടുത്തത്. ഇന്നു
നാംകാണുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ
 ് വിപ്ലവത്തിന് സാം
പിട്രോഡയ�ോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീമിലെ പ്രധാനിയായ
വിഷ്ണു മ�ോഹനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം
മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപ�ോയത്. 'പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ്വന്തം സാം പിട്രോഡ'യാണ് വിഷ്ണു എന്നു വിശേ
ഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരതിശയ�ോക്തിയുമില്ല.
നിറപുഞ്ചിരിയ�ോടെ സദാസമയം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ വരാന്തകളിലും മുറികളിലും ഹാളുകളിലും വിഷ്ണു
വിനെ കാണാം. കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ട�ോപ്,മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോൺ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണ
ങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും സർവ്വീസിനുമായി
വിവിധ ജീവനക്കാരുടെ വിളികൾ ക്ഷമയ�ോടെ
കേൾക്കാനും അവ പരിശ�ോധിച്ച് കഴിയുംവേഗം പ്ര
വർത്തനക്ഷമമാക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ
ചുറ്റിത്തിരിയൽ.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എക്കോ
പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിനായി സാങ്കേതി
കസഹായം നല്കുന്ന ടീമിലെ ജീവനക്കാരനായാണ്
വിഷ്ണു പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച
കളിൽ നടക്കുന്ന ടീം മീറ്റിംഗുകളിലും, മാസത്തിലെ
മൂന്നാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്ര
വർത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ
ആദ്യം കാണുന്നത്. ക�ോവിഡിന്റെ വരവ�ോടെ നേ
രിട്ടുള്ള യ�ോഗങ്ങൾ അസാദ്ധ്യമായ സാഹചര്യത്തി
ലാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയും ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങു

കൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതിനുള്ള മികച്ച സാ
ങ്കേതികസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വിഷ്ണു നിർ
വ്വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതമായ അറിവു മാ
ത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓൺലൈൻ
മീറ്റിങ്ങുകളെകുറിച്ച് യാത�ൊരു ധാരണയുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. സൂം പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിലൂടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ തുടങ്ങു
മ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു
നല്കി, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. പാലിയം
ഇന്ത്യ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും രാജ്യങ്ങളി
ലെയും പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ക�ോ
ഴ്സുകളിൽ, ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ ക�ോണുകളിലി
രുന്നുക�ൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിഷ്ണുവും ടീമും വഹി
ക്കുന്ന പങ്ക് ശ്ലാഘനീയമാണ്.
ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ
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ല�ോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചലമായിപ്പോകുമെന്നു
ത�ോന്നിയിരുന്നു. എങ്കിലും അത്തരമ�ൊരു ഘട്ടത്തിൽ
കൈയുംകെട്ടിയിരിക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴി
യുമായിരുന്നില്ല. ക�ോവിഡും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള
പ്രതിസന്ധികളും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തരണം
ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിന്റെ
എല്ലാ സാധ്യതകളും സമർത്ഥമായി വിനിയ�ോഗിച്ച
തുക�ൊണ്ടാണ്. കുട്ടിക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സ്വ
രൂപിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ മുൻകൈയെടു
ത്ത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ചിത്രപ്രദർശന വില്പ
നയായ 'മഞ്ഞുതുള്ളി', 2020ൽ ഓൺലൈനായി സം
ഘടിപ്പിച്ചതും ടെക്ന
 ിക്കൽ ടീമിന്റെ മികച്ച പിന്തുണ
യ�ോടെയായിരുന്നു. കൂടാതെ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ
ക്കായുള്ള പരിശീലനപരിപാടി, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും
നഴ്സുമാർക്കും മറ്റ് ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുമായി
നടത്തുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ, വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്കായുള്ള സാൻസ്പെയിൻ ബ�ോധവല്ക്കരണ
പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ.
ക�ോവിഡിനെ തുടർന്ന് ആളുകൾ പുറത്തുപ�ോകു
ന്നതിനും യാത്രചെയ്യുന്നതിനും കർശന നിയന്ത്ര
ണമേർപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ, കർത്തവ്യനി
രതനായ വിഷ്ണു, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ്-വേ
ഹ�ോമിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള മുറിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി

പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഒഴിവുകൾ

വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക:
https://palliumindia.org/category/career
അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം:
career@palliumindia.org
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ക്കൂടാൻ തയ്യാറായി. നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ര�ോ
ഗികൾക്കും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങളുന്നയി
ക്കുന്നതിനും, ദുരിതപരിഹാരങ്ങൾക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ ഹെല്പ് ലൈൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ അമ
രക്കാരായി വിഷ്ണുവും സംഘവുമുണ്ടായിരുന്നു. ആശ
യവിനിമയരംഗത്ത് കാലികമായുണ്ടാകുന്ന അതിശ
യകരമായ മാറ്റങ്ങളും അതിനൂതനമായ സാങ്കേതി
കപരിജ്ഞാനവും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മുടെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ സ്വാംശീക
രിച്ച് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും, തദ്വാരാ ല�ോകത്തി
ന്റെ വിവിധ ക�ോണുകളിലുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
ക്കും പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോ
മിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാനും, പരസ്പരം അനുഭവങ്ങളും
അറിവുകളും പങ്കുവയ്ക്കാനും കഴിയുന്നത് ടെക്ന
 ിക്കൽ
ടീമിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും അർപ്പണ മന�ോഭാവവും
മൂലമാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ
ക്കും ര�ോഗികളായി എത്തുന്നവർക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർ
ക്കും തന്റെ കർമ്മമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന
ങ്ങൾ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയ�ോടെ അവർക്കായി നല്കാൻ
സദാ സന്നദ്ധനായ വിഷ്ണു മ�ോഹൻ നമ്മുടെ അഭിമാന
മാണ്. ആത്മാർത്ഥതയുടെയും അർപ്പണബ�ോധത്തി
ന്റെയും ആൾരൂപമാണ്. കൂടുതൽ മികവാർന്ന സേവ
നങ്ങൾ വിഷ്ണുവും മഹേഷും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെക്നി
ക്കൽ ടീമിന് കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കാം

.

- ഹെഡ് - റിസർച്ച് & ഡെവലപ്മെൻറ്
- ഹെഡ് - ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
- ലീഡ് - റിസ�ോഴ്സ് മ�ോബിലൈസേഷൻ
- കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
- ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ്
- മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ
- കമ്മ്യൂണിറ്റി സ�ോഷ്യൽ ഓഫിസർ
- കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ്
- സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്
- 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 വായി
ച്ചതിനു ശേഷംമാത്രം അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക.

പാലിയം കണ്ണാടി

എങ്ങനെ
സാധ്യമാകുന്നു?
എസ്. ലളിത

ബ

ന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതി
ല്ലാതായാൽ അതിലേറെ വിപത്ത്. വിട്ടു
പ�ോകാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ സ്വന്തമാക്കാൻ
കഴിയാത്തതുമായ ചില ബന്ധങ്ങൾ. ചിലത് സ�ോ
പ്പുകുമിളകൾ പ�ോലെയാണ്. ത�ൊട്ടാൽ പ�ൊട്ടുന്നവ.
ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ത�ോന്നും. നിലനില്പിന്
ഇത�ൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയും.
ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും വി
ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടുമൂന്നു പേരെങ്കിലുമു
ണ്ടെങ്കിൽ അതുമതി. പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന�ോ
ആകർഷണത്തിന�ോ പ്രസക്തിയില്ല. ഉള്ളിലെ തെ
ളിമയാണ് പ്രധാനം.
ഈ ഒരു ലേഖനത്തിനാധാരം ഞാൻ മകളെപ്പോലെ
സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ച�ോദ്യമാണ്. എന്റെ
മകനും മകളും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പവും ബന്ധുക്കളു
മായുള്ള എന്റെ അടുപ്പവും ഇത�ൊക്കെയെങ്ങനെ സാ
ധ്യമാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നിൽനിന്ന് പഠി
ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമ�ൊക്കെ ആ മകളിൽ കണ്ടു.
ആ കുട്ടിയ്ക്കും ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ വേണമെന്ന് തീവ്ര
മായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത�ൊന്നും സാധ്യമാകാത്തത്
സ്വന്തം തെറ്റാണ�ോ എന്നുവരെ ആല�ോചിക്കുന്നു.
എന്ത് പറയാൻ?
ഒന്നും എന്റെ മഹത്വമാണെന്ന് പറയാനായില്ല. ഒരു
കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരേയും യ�ോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളു
ണ്ടാകണം. അയാൾ എല്ലാവർക്കും സർവ്വസമ്മതനാ
യിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
മാനസിക വിക്ഷോഭങ്ങളും സഹിക്കാൻ അയാൾ
ക്ക് കഴിയണം. ഓര�ോരുത്തരുടെയും മൂഡ്, സ്വഭാവ
ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാമറിയണം. ആരുടെയും
ക�ൊള്ളരുതാത്ത വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബ്ബല്യ
ങ്ങൾ വലിച്ച് പുറത്തിടരുത്. നല്ലത് ചെയ്താൽ അഭി
നന്ദിക്കണം. എല്ലാവരേയും ഒരുപ�ോലെ കാണണം.
ഇതിന�ൊക്കെ അപാര ക്ഷമയും ത്യാഗവും വേണം.

പിന്നെ കാശും സൗക
ര ്യവ ും ഉ ണ് ടാ കു മ ് പോ ഴ
ത്തേക്കാൾ ഇഴയടുപ്പം
ഇല്ലായ്മയിലാണ് കൂടുതൽ
കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാറ്റില
ടർന്നുവീഴുന്ന മാങ്ങയാ
യാലും മഴയത്ത് കിളിർ
ത്തുവരുന്ന കശുവണ്ടിയാ
യാലും ഒരു കപ്പലണ്ടിയാ
യാലും അവിടെ പങ്കിടലു
ണ്ടാകും. വിശപ്പ് അധിക
മാണെങ്കിലും അവരത്
സ്വയമെടുക്കില്ല. ക്ഷുഭിതരായി ആരെങ്കിലുമെന്തെ
ങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴത്തെ അവരുടെ
മൂഡിൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരുനിമിഷം ചിന്തിച്ചാൽ
കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
അയാൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ
ര�ോട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽതന്നെ ഒതുക്കുക.
വീട്ടുകാരിൽനിന്നും (ഭാര്യ, കുട്ടികൾ) കുറേ ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളുണ്ടായിട്ടും മൗനമായി സഹിക്കുന്ന ഒരാള�ോട്
സുഹൃത്ത് ച�ോദിച്ചു. നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ വിഷമം
ത�ോന്നുന്നു. എന്തിനിത�ൊക്കെ സഹിക്കുന്നു?
അയാൾ ഒന്ന് നിവർന്നുന�ോക്കി. പിന്നെ ചിരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാനാര�ോടാണ് പ്രതികരിക്കേ
ണ്ടത്? അത�ൊക്കെ എന്റെ കൈയും കാലുമ�ൊക്കെ
യല്ലേ. അതെ, മക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമല്ല, ഈ പ്ര
പഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത�ൊക്കെ നമ്മളുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടതാണ്. അവര�ൊക്കെ എന്നിലെ ഒരംശമാണെ
ന്ന് കരുതിയാൽ ഒക്കെത്തീർന്നു, വാശിയും വൈ
രാഗ്യവും പകയും അസൂയയും കുശുമ്പും ഞാനെന്ന
ഭാവവും എല്ലാം. എല്ലാവരും അതുല്യരാണ്. ഓര�ോ
രുത്തർക്കും ഓര�ോ സവിശേഷതകൾ, സംസ്കാ
രങ്ങൾ. അത് പാരമ്പര്യമായും സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്.
ഒരിക്കൽ എല്ലാറ്റിനേയും നിഷേധാത്മകമായി
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കാണുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഡിപ്രഷന് അടിപ്പെട്ട
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തന്റേത്
നല്ലൊരു ജീവിതമാണ്. ശരിയായി അടുക്കിപ്പെറുക്കി
വച്ചതുപ�ോലെ എല്ലാം. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുടെ സം
സാരത്തിനു ശേഷം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ
അവർ പറഞ്ഞ കമന്റിന് മറുപടിപറഞ്ഞു. എല്ലാം
നേരേയാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആകില്ല എന്ന
ചിന്ത ആദ്യം മാറ്റണം. എല്ലാം ശരിയാകും. എന്റെ
ജീവിതം അടുക്കിവച്ചതുപ�ോലെ എന്ന് പറഞ്ഞി
ല്ലേ... അതിന്റെ മറുപുറത്ത് ഒരുപാട് ത്യാഗമുണ്ട്.
സ്നേഹമെന്നു പറയുമ്പോൾ അത് കളങ്കമില്ലാത്ത
താണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ത്യാഗവുമുണ്ടാകണം.
ആരും ആർക്കും മുകളിലല്ല. മറ്റുള്ളവരെ ബലംപിടി
ച്ച് തന്നിലേയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ന�ോക്കിയാൽ കൈപ്പി

ടിയിൽ നിന്നു തെന്നിപ്പോകും. പിന്നെ ഒന്നും ശാശ്വ
തവുമല്ല. എവിടെവച്ചും എന്തിനും വിള്ളലുണ്ടാകാം.
എല്ലാം എന്നും നന്നായി നിലനില്ക്കണമെന്ന് നമുക്ക്
ആഗ്രഹിയ്ക്കാം; അത്രയേ പറ്റൂ.
എന്നിൽ നിന്നെന്തൊക്കെയ�ോ പഠിക്കണമെന്നും
അടുത്തജന്മം എന്റെ മകളായി പിറക്കാനാഗ്രഹമു
ണ്ടെന്നുമ�ൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മകളുടെ സുഹൃത്തു
കൂടിയായ ആ കുട്ടിയ്ക്ക് ഞാന�ൊരുപദേശം ക�ൊടുത്തു.
അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ആ കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തും
മുൻപ് എന്റെ മകള�ോട�ൊന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ച�ോദി
ച്ചോളൂ; അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മ�ോളുടെ അഭിപ്രായമാ
കില്ല. എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ച�ോദ്യം എന്നിലേ
യ്ക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാൻ സഹായകമായി

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ
 ുകൾ (ഓൺലൈൻ)
ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും

നഴ്സുമാർക്കും ആര�ോ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂം ക�ോഴ്സ
 ായി ആവി
ഷ്കരിച്ച പരിശീലന പരിപാടികൾ ക�ോവി
ഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോ
യുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നട
ത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും
നിന്നായി ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും നൂറ�ോളം പേർ
പങ്കെടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
(FCPM). യ�ോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ്
/ ബി.ഡി.എസ്; മെഡിക്കൽ/ ഡെന്റല്
കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ
പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ ിംഗ്
(FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ്സ
 ിംഗ്
/ ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ.
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ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫി
സിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാർ
മസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദം.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻപ് പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ ക�ോഴ്സും
ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കായി പെയിൻ മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ്
(https://palliumindia.org/events), ഫേ
സ്ബുക്ക് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ
ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അല്ലെ
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org
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