சசிகலாவின் கணவர், நடராஜனின் உயிரர காப்பாற்ற
தேரவப்பட்ட, உடல் உறுப்புகள் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட
விேம், நடப்பது பழனிசாமி ஆட்சியா; சசிகலா
ஆட்சியா
என்ற
சந்தேகத்ரே
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பழனிசாமி, பன்னீர்சசல்வம், தினகரன் என, எல்லாரும்,
'நீ அடிக்கற மாதிரி நடி, நான் அழற மாதிரி
நடிக்கிதறன்'
என,
நம்தமாடு
கண்ணாமூச்சி
ஆடுகின்றனர் தபாலிருக்கிறது.
மூரளச்சாவு அரடந்ேவரின் உடல் உறுப்புகள் ோனம்
சோடர்பாக, ேமிழகத்தில், சேளிவான விதிகளும்,
நரடமுரறகளும்,
ஏற்கனதவ
அமலில்
உள்ளன.
மஹாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் பிரமுகர், விலாஸ் ராவ்
தேஷ்முக்,
சசன்ரனயில்
சிகிச்ரசக்காக
அனுமதிக்கப்பட்டதபாது, அவர் தகாரியது தபால,
விதிகரள மீறி, கல்லீரல் வழங்க, ேமிழக மாற்று
உறுப்பு ஆரணயம் மறுத்து விட்டது.
ஆனால், நடராஜன் விஷயத்தில் நடந்திருப்பது என்ன?
பிளக்ஸ் தபனர்கள் ஒட்டும் தவரல பார்த்து வந்ே
வாலிபர் கார்த்திக், விபத்தில் அடிபட்டு, ேஞ்ரச அரசு மருத்துவமரனயில், சிகிச்ரசக்காக
அனுமதிக்கப் பட்டிருந்ோர்.
அங்தக, அவருக்கு மூரளச்சாவு ஏற்பட்டிருக்கிறது; ஆனால், அது பற்றி முரறயாக
அறிவிக்கப்படவில்ரல. குடும்பத்தினர், கார்த்திக்கின் உடல் உறுப்புகரள, ோனமாக ேர ஒப்புக்
சகாள்கின்றனர்.
அரசு விதிகளின்படி, எந்ே மருத்துவமரனயில் ஒருவர் இறந்ோதரா அேற்தக முன்னுரிரம.
இேன்படி, ேஞ்ரச அரசு மருத்துவமரனயும், இேர அரசு மருத்துவமரனகளுதம, முன்னுரிரம
சபறுகின்றன.
அவற்றில் உள்ள, வசதியற்ற
ஏரழ தநாயாளிகளுக்கு, கார்த்திக்கின் உடல் உறுப்புகள்
ோனமாக கிரடத்திருக்க தவண்டும்.
இந்ே விதியிலிருந்து ேப்பிக்க, கார்த்திக் மூரளச்சாவு அரடந்ே பின்னரும், சோடர்ந்து அதி
தீவிர சிகிச்ரச சபறுவேற்காக எனச் சசால்லி, ேனியார் மருத்துவமரனக்கு மாற்றப்படுகிறார்.
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எந்ே மருத்துவமரனயில் மூரளச் சாவு நடந்ேதோ, அேற்தக முன்னுரிரம என்ற விதிப்படி,
ேனியார் மருத்துவமரனக்கு முன்னுரிரம கிரடப்பேற்காக, இப்படி சசய்யப்பட்டு உள்ளது.
வசதியில்லாமல், அரசு மருத்துவமரனயில் சிகிச்ரச சபற்று வந்ே கார்த்திக், விமான
ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக, ேஞ்ரசயிலிருந்து சசன்ரன குதளாபல் மருத்துவமரனக்கு சகாண்டு
வரப்படுகிறார்.
அங்தக ோன், அவர் மூரளச்சாவு அரடந்ேோக அறிவிக்கப்பட்டு, குதளாபல் மருத்துவமரன
முன்னுரிரமகரளப் சபறுகிறது. அங்கு சிகிச்ரச சபறும் நடராஜனுக்கு தேரவப்படும் உடல்
உறுப்புகள், கார்த்திக்கின் உடலில் இருந்து எடுத்து சபாருத்ேப்படுகின்றன.
ேமிழ்நாடு மாற்று உறுப்பு ஆரணயம், ேமிழகம் முழுவதும், உறுப்பு தவண்டி பதிவு
சசய்தவாரின் பட்டியரல ரவத்துள்ளது. சீனியாரிட்டி படிதய, ோனம் கிரடக்கும் உறுப்புகள்
ஒதுக்கப்படும்.
இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்தப, பதிவு சசய்து காத்திருப்தபார் ஏராளமாக உள்ளனர். நடராஜன்,
ஏப்ரலில் ோன் பதிவு சசய்ோர் என சேரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. மரபுப்படி, வாலிபர்களின்
சிறுநீரகங்கள்
மிகவும்
வயோனவர்களுக்கு
குறிப்பாக,
65ஐ
கடந்ேவர்களுக்கு
ஒதுக்கப்படுவதில்ரல. 50 வயதுக்கு கீழுள்ளவர்களுக்தக ஒதுக்கப்படும். நடராஜன் வயது, 74.
இறந்ே கார்த்திக்கின் வயது, 19.
சமாத்ேத்தில் நடந்திருப்பது, ேஞ்ரசயிதலதய மூரளச்சாவு அரடந்ே ஒருவரர, அந்ே
மருத்துவமரனயிதலதய அரே அறிவிக்காமல், சட்ட விதராேமாக தவறு மருத்துவமரனக்கு
சிகிச்ரச எனச் சசால்லி எடுத்துச் சசன்று, அங்கு அவரின் உறுப்புகள் அகற்றப்பட்டு,
தவசறாருவருக்கு சபாருத்ேப்பட்டு உள்ளன.
நடராஜனுக்காக நடத்ேப்பட்ட இந்ே நிகழ்வுகள், பல தகள்விகரள எழுப்புகின்றன. அேன்
விபரம்:


விபத்தில் அடிபட்டு, மருத்துவ மரனயில் ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டால், அது,
காவல் துரறயின் கவனத்திற்கு வரக்கூடிய, சமடிதகா லீகல் தகசாகும். தவறு
மருத்துவமரனக்கு மாற்றுவது என்றால், காவல் துரறக்கு ேகவல் சேரிவிக்கப்
படதவண்டும் .



ேஞ்ரச அரசு மருத்துவமரனயில், தநாயாளியின் நிரல என்னவாக இருந்ேது;
அங்தகதய, அவர் மூரளச்சாவு அரடந்து விட்டார் என்றால், ஏன் அங்தகதய
அேற்கு சான்றளிக்கப்படவில்ரல?



தவறு மருத்துவமரனக்கு சசல்கிதறாம் என, ஒருவர் சசான்னால், அது, மருத்துவரின்
ஆதலாசரனக்கு விதராேமாகதவ கருேப்படும். அரசு மருத்துவமரனயிலிருந்து
அப்படி அனுப்புவோனால், ஏன் அனுப்பினர் என, காரணம் காட்ட தவண்டும்.
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மருத்துவ ஆதலாசரனக்கு விதராேமாக அனுப்பிய நிரலயில்,
மருத்துவர், தநாயாளி உடலுடன், ஏர் ஆம்புலன்சில் ேனியார்
சசல்ல முடியும்? யாருரடய உத்ேரவுப்படி, அவர் சசன்றார்? டீன்
ஏசனனில்,
இந்ே
தகஸ்
பற்றி,
ேனக்கு
எதுவும்
பத்திரிரகயாளர்களிடம் அவர் சசால்லியிருக்கிறார்.



ேஞ்ரசக்கு அருகில், பல சிறந்ே மருத்துவமரனகள் உள்ள நிரலயில், எப்படி, 300
ரமல்களுக்கு அப்பால் உள்ள, குதளாபல் மருத்துவமரனரய, ஏரழ தநாயாளி
குடும்பம் தேர்வு சசய்ேது?



ஏர் ஆம்புலன்ரச வரவரழத்ேவர், அரசு மருத்துவர் என, 'ரடம்ஸ் ஆப் இந்தியா'
பத்திரிரக சேரிவித்துள்ளது. ேங்கள்மருத்துவமரனரய விட்டு , மருத்துவ
ஆதலாசரனக்கு விதராேமாக, 'டிஸ்சார்ஜ்' ஆகும் தநாயாளிக்கு, எப்படி அரசு
மருத்துவதர ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு சசய்ோர்?



ஏர் ஆம்புலன்சுக்கு சபரும் பணம் கட்டியது யார்? ஏரழ தநாயாளிக்கு திடீசரன,
ஏது அவ்வளவு பணம் ? உறுப்புகரள சபற இருப்பவர் சார்பில் சகாடுக்கப்பட்டது
எனில், இது, அப்பட்டமான உறுப்பு விற்பரன வணிகமாகும். சட்டப்படி மிகப்சபரிய
குற்றம்; இது பற்றி விசாரிக்கப்பட தவண்டும்.



ஒருவர் மூரளச்சாவு அரடந்ோர் என்பரே, மருத்துவமரனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு,
24
மணி
தநரம்
கழித்தே
சேரிவிக்க
தவண்டும்.
ஆனால்,
குதளாபல்
மருத்துமரனக்கு, விபத்து தநாயாளி வந்ே உடதன, மாற்று அறுரவ சிகிச்ரசகள்
துவங்கி விட்டன என, சேரிகிறது.

எப்படி ஓர் அரசு
மருத்துவமரனக்கு
அனுப்பவில்ரல ;
சேரியாது
என,

சமாத்ேத்தில் நடந்திருப்பது, ேஞ்ரசயிதலதய மூரளச்சாவு அரடந்ே ஒருவரர, அந்ே
மருத்துவமரனயிதலதய அரே அறிவிக்காமல், சட்டவிதராேமாக தவறு மருத்துவமரனக்கு
சிகிச்ரச எனச் சசால்லி எடுத்துச் சசன்று, அங்கு அவரின் உறுப்புகள் அகற்றப்பட்டு,
தவசறாருவருக்கு சபாருத்ேப்பட்டு உள்ளன.
இப்படி, விதிமுரறகள், சநறிமுரறகள் அரனத்ரேயும் மீறி, நடராஜனுக்கு உறுப்புகள்
வழங்கப்படுவேற்கு, காவல் துரற, அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் ேமிழ்நாடு அரசின், மாற்று
உறுப்பு ஆரணயத்தின் ஒத்துரழப்பு தேரவ.
இந்ே
ஆரணயம்
திறம்பட
சசயல்பட
காரணமாக
இருந்ே,
அரசு
மருத்துவர்
அமதலாற்பவநாேன், சில மாேங்களுக்கு முன், ேரலவர் சபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
அந்ே இடத்துக்கு, அப்பல்தலா மருத்துவமரனயில், சஜயலலிோ சிகிச்ரச சபற்ற தபாது,
தேர்ேல் ஆரணய ஆவணங்களில், அவர் ரக நாட்டு ரவத்ேேற்கு சாட்சியாக,
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ரகசயழுத்திட்டவரான,
குறிப்பிடத்ேக்கது.

மருத்துவர்

பாலாஜி

ோன்

நியமிக்கப்பட்டு

உள்ளார்

என்பது

இப்தபாது சசால்லுங்கள். நடப்பது பழனிசாமி ஆட்சியா; சசிகலா குடும்ப ஆட்சியா?
-தினமலர்
7.10.2017
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