
 

 

Non-Surgical EECP: Vijay super/Maruthuva Neram/29
th

 July 2018 

னித இத செய்மம் செல்களர கூறும் காச ாயி சதாகுப்பு: 

நம் உடல் முழுலதும் ததளலான த்தத்ளத லறங்கும் தலளயள இதம் த்த 

நாரங்கரின் துள மடன் செல்படுகிமது. இதம் எவ்சலாம சுமங்கி லிரிமம் 

தபாது சுார் 70 ில்யி யிட்டர் த்தத்ளத அது சலரிதற்ம தலண்டும். ெிய 

தநங்கரில் அது இயால் தபாய்லிடும். அவ்லாறு இதம் தனது லறக்கான 

ப ிகளர செய் இயால் இமக்கும் நியளள இத செல் இறப்பு, அதாலது 

heart failer ன்பார்கள். 

மத்துலர் K ெிலாம்குார் அலர்கள் கூறுளகில்:     

இப்ப echo, echo னு இமக்கும்தபாது அதுய EF number  என்னு இமக்கு Ejection 

Fractionஅப்படினு, அது எம level கு கீற லமம் தபாது patient comes with அலங்க லந்து 

எம இத heart failer ன்கிம முளமிய லாங்க. conjecsted  cardiac failer ாதிரி த்தம் 

லந்து இதம் லந்து failer stage கு தபாய்க்கிட்டு இமக்கமாதிரி எம stage கு லமம் 

தபாது eecp ந்த லிதத்துய signefignent அ அதுக்கு helfull ஆ இமக்கு.   

மத்துலர் S. ாொி அலர்கள் கூறுளகில்: 

அதாலது heart failer இமத செல் இறப்பு ன்பது லந்து அதாலது young stage of 

coranary heart disease சொல்லுதலாம். முதல் ய patient chest pain ய லாங்க. ெிய patient 

chest pain ய இமந்து heart attack கு தபாிடுலாங்க. எம heart attack லந்த பிமகு 

இதத்ததாட massels லந்து damage ஆகிலிடுகிமது. அந்த damage லந்து ெிய தபமக்கு 

permanate ஆகிடிச்ெின்னா அந்த இமதம் லந்து pumbing function லந்து normal கு recaver 

ஆகாது. அந்த normal ய இமந்து pumbing function கம்ி ஆகுது. so எம normal pumbing 

function ன்பது லந்து 60% to 65% இமக்கும் தபாது ெிய patient லந்து heart failer 40% ில் 

இமந்து 40% கிற தபாக்கிலிடும். அப்ப லந்து அந்த patient அ heart failer னு சொல்தமாம். 

இந்த heart failer ன்ம tearm லந்து misnomer எம wrong ஆனா இன்தபார்ளன் ன patient 



 

கு சகாடுக்குது. heart failer னா அலங்க heart லந்து complete ஆ failer ஆகிடிச்ெி னு 

கிளடாது. normal pumbing பிமண்க்ஷன் ய இமந்து சகாஞ்ெம் கம்ி ஆிமக்கு னு 

அர்த்தம். அதாலது உங்க உடலுக்கு ற்ம லாறு அந்த pumbing இல்ய. metabolity 

requirment னு சொல்லுதலாம். உங்களுளட body உளட requirment லந்து அந்த heart 

pumbing லந்து sestain பண்  முடிாது. அளததான் heart failer னு சொல்லுதலாம். so 

once இந்த heart failer லந்தலங்க ன்ன ஆகும் னா அலங்களுக்கு சநஞ்சு லயி கம்ி 
ஆகிடும், ஆனா மூச்சு லாங்கமது அதிகா இமக்கும். so  இந்த ாதிரி patient symptoms 

ன்ன சொன்னா, அலங்கராய 2, 3 அடி கூட நடக்க முடிாது, மூச்சு லாங்கும். so எம 

ெின்ன ெின்ன activities, அதாலது லடீ்டுய லந்து குரிப்பது, even bresh the teath, அந்த 

ாதிரி ெின்ன activity பண்  கூட அலங்களுக்கு மூச்சு சாம்ப லாங்க 

ஆம்பித்துலிடும். அப்பமம் படுக்கும் தபாது, night இந்த ாதிரி patient லந்து 

அலங்கராய தந படுக்கதல முடிாது. so 2, 3 தளயள  ளலத்து படுப்பாங்க. 

இல்ளய ன்மால் உட்கார்ந்து சகாண்தட தூங்குலார்கள். னா ன்ன ஆகுதுன்னா 
heart pumbing weak ஆக weak ஆக body ய லந்து பய இடத்துய லந்து நீர் ததங்க 

ஆம்பித்து லிடுகிமது. so  அலங்களுக்கு கால் லகீ்கம் இமக்கும். கால் லகீ்கத்துக்கு 

கா ம் கால் ய நீர் ததங்கி லிடுலது. அப்பமம் அலங்கராய ொப்பிடமுடிாது. 

சகாஞ்ொ ொப்பிட்டாதய லந்து லிறு full ஆகிலிடுகிமது doctor, லிறு உபெய யா 
இமக்கு அப்படி னு சொல்லுலாங்க. அதுக்கு ன்ன கா ம் னா நீர் லந்து stmock side 

ய acumulate ஆகிலிடுகிமது. அதுக்கப்பமம் படுக்கும் தபாது dry coff severe ஆ லந்துட்டு 

லுந்து உட்கார்ந்து லிடுலார்கள். அதுக்கு கா ம் ன்ன னா நீர் லந்து lungs ய தபாி 
தங்கி லிடுகிமது. so இந்த ாதிரி heart failer patient கு நிளம mediciens ல்யாம் 

இமக்கு. இப்ப ன்னனா நிளம medicine சகாடுத்தும் லந்த multiple hospitlaction, 

அதாலது எம தடளல hospital ய admit ஆகிட்டாமன்னா எம 6 ாெம் கறித்து 

இன்சனாம தடளல ெிய ெளம் 2,3 தடளல கூட 1 லமெத்துய admit அலங்க. இது 

லந்து very coman. னா லந்து அலமளட pumbing function poor ஆ இமக்கமதுனாய 

அலங்க body requirment கு லந்து அந்த blood supply இமக்காது. so இந்த ாதிரி patient கு 

eecp ெிகிச்ளெ முளம எம ெிமந்த ெிகிச்ளெ முளம ஆகும். னா லந்து த்த ஏட்டத்ளத 

இமதத்திற்கு அதிகப்படுத்துகிமது, entaier vessels அ dailate பண்ணுது, urin output அ 



 

increse பண்ணுது. so  அலங்கதராட fluide level body ய குளம ஆம்பித்துலிடும், 

அலங்கராய மூச்சு நல்யா லிட முடிமம், சாம்ப தூம் நடக்க முடிமம், அந்த heart 

உளட pumbing function னும் லந்து அதாலது அந்த dead, heart attack லந்து ெிய 

இடத்துய லந்து massels ய லந்து dead ஆ இமக்கும். ெிய இடத்துய த்த ஏட்டம் 

கம்ிா இமக்கமதுனாய அந்த contraction poor ஆ இமக்கும். so அந்த த்த ஏட்டத்ளத 

அதிகப்படுத்தின உடதன அலங்கராய 10 to 15% of the  heart function ன restore பண்  

முடிமம். so இந்த ாதிரி patient கு லந்து eecp ெிகிச்ளெ முளம லந்து it can able to improve, 

இந்த heart failer ல்யா symptoms உம் improve ஆகும். so இலங்களுக்கு லந்து தலம ந்த 

proceger உம், நீங்க bypass angio plasty இந்த ாதிரி ந்த proceger சொன்னாலும் 

அலங்களுக்கு பண்  முடிாது, அலங்களுக்கு லந்து risk லந்து சாம்ப அதிகம், 

னா already heart லந்து function கம்ிா இமக்கு. so இலங்களுக்கு லந்து eecp லந்து 

defenite  ஆ லந்து அலங்களுளட quality of life, அதுக்கப்பமம் இந்த repeted ஆ லந்து 

hospital ய அட்ிட்டட் இல்யா இமக்கமது, அதுக்கப்பமம் இந்த mortality, இது 

ல்யாத லந்து eecp லந்து அலங்களுக்கு லந்து தடுக்க முடிமம்.    

மத்துலர் K ெிலாம்குார் அலர்கள் கூறுளகில்:     

நீங்க eecp உளட ல்யாத சொல்யிக்கிட்டு இமக்கிங்க, அதனுளட ன்சனன்ன 

லிதத்துய eecp treatment பண் யாம், இத ாம ாம patient கு பண் யாம் அளதமம் 

சொல்மஙீ்க. so நிச்ெிா ல்யாத்துக்குத eecp லந்து ப்படி பட்ட proceger அத ந்த 

முளம ய பன்மாங்க ன்பளத லந்து நிச்ெிா தநர்களுக்கு எம ஆர்லம் இமக்கும். 

அத பற்மி சகாஞ்ெம் சொல்லுங்கதரன். 

மத்துலர் S. ாொி அலர்கள் கூறுளகில் 

அதாலது heal your heart eecp ெிகிச்ளெ முளம. இது எம non - invasive. அதாலது 

லந்து surgery இல்யால் இதத்திற்கு த்த ஏட்டத்ளத அதிகப்படுத்தும் எம 

ெிகிச்ளெ முளமாகும். இந்த treatment ப்படி நா இங்க treatment bed என்னு 

இமக்கும். அந்த treatment bed ய லந்து patient படுக்க ளலக்க பட்மாங்க. so நீங்க 

usefulla எம doctor office தபானஙீ்கனா ளகய blood presser cuff கட்த பாத்து 



 

இமப்பஙீ்க. அதத ாதிரி கால்ய 3 இடத்துய lower cafe, lower thai, upper thai regin. 

ற்றும் படிதண்ட் உளட ecg  machine read பண்ணும். தலும் patient உளட 

இதத்திற்கு த்த ஏட்டம் வ்லரவு பாய்கிமது, patient உளட த்த ய oxygen 

அரவு வ்லரவு இமக்கு ன்பளத கண்டுசகாள்ர லீல் ய probe 

சபாமத்தப்படுகிமது. so இளல ல்யாத external தான். cuff வும் external, probe, ecg 

இளல ல்யாத external non - invasive. அறுளல ெிகிச்ளெ இல்யாதது ன்று 

சொல்கிதமாம். so treatment prociger ஆகிமது லந்து every day 1 hour. அதாலது எம 

நாளரக்கு 1  ி தநம் லதீம் 35 நாள்கள் சதாடர்ச்ெிாக. எம லாத்துக்கு 6 

நாள்கள் லதீம் 6 லாங்கள் சதாடர்ச்ெிாக பன்தமாம். இந்த treatment prociger தபாது 

ன்ன பன்தமாம் னா கால்கள்ய உள்ர த்த ஏட்ட த இதத்திற்கு 

அதிகப்படுத்துகிதமாம். அதாலது உங்க ecg  க க்கிட்டு எம micro segent period 

னு சொல்லுதலாம் அந்த segent of period ய லந்து உங்க இதத்துய இமக்ம cornary 

vessels த்த நாரங்கள் லிரிலளடமம் தபாது அதாலது heart லிரிலளடமம் தபாது 

அந்த த்த ஏட்டத்ளத இதத்திற்கு அதிக படுத்துகிதமாம். அப்ப ன்ன ஆகும் னா 
தந அந்த த்த ஏட்டம் லந்து coranary த்த நாரங்கரில் ஏன்று to இண்டு டங்கு 

அதிகாக த்த ளத செலுத்தமுடிமம். அப்படி தபாகும் தபாது இற்ளகாகதல, 

எம நாளரக்கு 1  ி தநம் லதீம் 35  ி தநம் அதாலது 35 நாள்கள் சகாடுக்கும் 

தபாது அதிகான velasity (பப்பரவு) ளரமம், presser ளரமம் தபாமதுனாய ெின்ன 

ெின்ன vessels அ உமலாகுது. உங்களுளட main vessels ய அளடப்பு இமந்ததுனா 
த்த ஏட்டம் அதிகாகிமதால் அந்த அளடப்ளபமம் தாண்டி த்த ஏட்டம் 

தபாகும்.அதான் natural bypass சொல்கிதமாம். அப்ப தான் இந்த ெிறு ெிறு த்த 

நாரங்கள் உமலாகி அந்த த்த ஏட்டத்ளத அந்த அளடப்ளப தாண்டி சகாண்டு 

செல்கிமது. தலும் heart சுமங்கும் தபாது cuff லிரிலளடகிமது. அப்சபாழுது உங்க 

கால்ய உள்ர ல்யா த்த நாரங்களும் சலமிலளடமம்தபாது heart லந்து அந்த 

லிரிலளடமம் நாரங்கரில் pump பண்ணும் தபாது சாம்ப effect தபாட 

ததளலில்ளய. oxygen reqirment heart னு சொல்லுதலாம் oxygen reqirment of heart 
வும் குளமந்து லிடும் இதத்திற்கு த்த ஏட்டமும் அதிகாகிலிடும் தபாது அந்த 
patient லந்து with in 10 நாட்கரிதயத சதரிந்து லிடும். அந்த சநஞ்சு லயி, மூச்சு 



 

லிடுலதில் ெிம், தொர்வு தன்ள, இத படபடப்பு இளல ல்யாத குளம 
ஆம்பித்து லிடும். இந்த treatment 35 நாட்கள் பண்மது லந்து எம protocol . அதத 
தநத்துய லந்து 2 லிதான patients நம் பன்தமாம். என்னு லந்து angaina நீங்க 
சொனிங்க (Dr. ெிலாம்குார் சொன்னது) stable patient, heart function narmal யா 
இமக்கு. அலங்க stable angina with normal heart function. அலங்களுக்கு protocol லந்து 
எம 220 இல் இமந்து எம 240 லளக்கும் prasser சகாடுப்தபாம். அந்த prasser  
முதல் நாரில் இமந்தத சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெம் ாக அதிகரித்து சகாடுப்தபாம். 
அலர்களுக்கு oxygen saturation,வ்லரவு இமக்கு ecg ப்படி இமக்கு, blood prasear 
ப்படி இமக்கு ன்று moniter பண் ிகிட்தட இமப்தபாம். ெிய தபமக்கு லந்து 
irregular heart rate இமந்த அதுக்கு த்த ாதிரி 1:1, 1:2னு protocol த்த ாதிரி 
த்திமதலாம். ற்ம எம குமெப் heart failer. இலர்கள் லந்து very high risk look. 
ன்னா heart pumping function சாம்ப குளமலாக இமப்பதனாய அலர்களுக்கு லந்து 
prasser எம 240 இல் இமந்து 260 லளக்கும் உடதன சகாடுக்க தலண்டிது 
இமக்கும். oxcgen லிழுக்காடு 96% கும் குளமலாக இமக்கும் தநாாரிகளுக்கும் 
oxcgen சதாடர்ச்ெிாக சகாடுக்கதலண்டிிமக்கும். தலும் veave form அதாலது 
வ்லரவு த்த ஏட்டம் இதத்திற்கு அதிகாகிமது ன்பளத சதாடர்ச்ெிாக 
moniter பண் ிகிட்தட இமப்தபாம்.so இந்த normal heart function கும், heart failer 
function கும் protocol completly differnce. so every day அலர்களுளட blood prasser, heart 
rate, weight, தலும் sphygmocor னு எம device சகாண்டு அலர்களுளட vessels 
(த்த நாரங்கள் ) தடிப்புத்தன்ள இளல அளனத்ளதமம் சதாடர்ச்ெிாக 
எவ்சலாம நாளும் monitor பண் ிகிட்தட இமப்தபாம். இதன் மூயம் இதத்திற்கு 
வ்லரவு த்த ஏட்டம் அதிகப்படுகிமது ன்பளத க ிக்க முடிமம். இந்த 
ெிகிச்ளெ முளமால் ந்த பாதிப்பும் ற்படாது. த்த ஏட்டத்ளத 
அதிகப்படுத்துலது எம உடற்பிற்ெி ாதிரிதான். இந்த த்த அழுத்தத்தின் 
மூயம் காயில் உள்ர vessels தகா இதத்தில் உள்ர vessels தகா ந்த பாதிப்பும் 
ற்படாது. 

Patient திம.ெீர் பற்மி மத்துலர் S. ாொி அலர்கள் கூறும் கமத்து:  



 

இலர் Patient திம.ெீர், புலதனஸ்லர் ில் இமந்து லந்து றுகிமார். 1 
லமடத்திற்கு முன்னாடி லந்து இங்க treatment காக லந்திமந்தார். அலமக்கு 
பிரிச்ெிளன ன்னனா 1 லமளத்திற்கு முன்னாடி லந்து அலமக்கு heart attack 
லந்து இமந்தது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அலமக்கு colastral கிளடாது, sugar 
கிளடாது, family history துவுத கிளடாது. so ல்யா cardiac risk factor உம் 
அலமக்கு கிளடாது. ஆனால் cronic smoker. so  heart attack லந்த உடதன immediate 
ஆ hospital ய admit பண் ி heart attack கு treatment பண் ாங்க. so உடதன angio 
gram பண் ி தனாய heart attack லந்து இமக்கு த்தளன vessels ய லந்து block 
இமக்கு ன்பளத பார்ப்பதற்காக angio gram பண் ாங்க. angio gram பண் ி 
பார்த்ததுய லந்து அலமளட main vessels, உங்களுளட இமதத்திற்கு த்த 
ஏட்டத்ளத சகாடுக்க கூடிது 3 vessels, LAD, LCX, RCA னு சொல்லுதலாம். அதுய 
2 vellels ய லந்து cretical leasion, எம vessels ய 90%, இன்சனாம vessels ய total ய 
100% block ஆகி இமந்தது. so அதனாயதான் heart attack லந்து இமக்கிமது ன்பது 
definite ஆ  prove ஆகி இமந்தது. உடதன ன்னனா மந்து ாத்திள 
சகாடுத்துட்டு நீங்க 3 to 4 days குள்ர surgery பண்ணுங்க அலங்க patient கிட்ட 
சொன்னாங்க. இப்ப ன்னனா அந்த surgery கு முன்னாடி echo டுத்து பார்த்ததுய 
heart உளட pumbimg function 34% தான் இமந்தது. so poore heart pumbing function 
ன்ம உடதன patient கிட்ட லந்து high risk proceger சொல்யி explain பண் ி 
இமக்காங்க. ஆனா patient கு லந்து bypass surgery ய interst கிளடாது. so அலர் 
ன்ன பண் ி இமக்காம னா னக்கு bypass surgery தலண்டாம், னக்கு மந்து 
ாத்திளளத சகாடுங்க அப்படி ன்று சொல்யி incess பண் ினதுனாய 
மந்துகள் ல்யாம் சகாடுத்து இமகாங்க. ஆனாலும் அலாய சகாஞ்ெம் கூட 
நடக்க முடிய, மூச்சு லாங்கமது அதிகாகிடிச்ெி, உடதன அலத net ய surch 
பண் ி eecp treatment னு சொல்யிட்டு சென்ளன ய லந்து ன்ன லந்து 
பார்த்தாம. பார்க்கும் தபாது றுபடிமம் அந்த angio gram report ல்யாம் லாங்கி 
பார்த்ததாம். அலமளட echo லந்து repute பண் ி பார்த்ததாம். repute பண் ி 
பார்த்ததுய echo function சாம்ப poore ஆ இமந்தது. 30 to 33% தான் இமந்தது. 
அதத ாதிரி 2 vessels  ளரமம் அளடப்பு சாம்ப severe ஆ இமந்தது. patient உம்  



 

அலாய சகாஞ்ெம் தநம் கூட நடக்க முடிய, pain அதிகாகதல இமந்தது.ெரி 
eecp ெிகிச்ளெக்கு இந்த ாதிரி patient கு bypass பண்  முடிாது இல்யனா 
ன்னாய பண்  முடிாது னு patient சொன்ன பிமகு அலங்களுக்கு லந்து இந்த 
eecp ட்டும் தான் எம approvel ஆனா ெிகிச்ளெ முளம ஆகும். so அலமக்கு eecp 
ெிகிச்ளெ முளம start பண் ிதனாம். start பண்  பிமகு எம 15 to 20 நாள்தயத 
improment இமந்தது. so  35 நாள் முடிச்ெதுக்கப்புமம் patient லந்து  symptamatic கா 
அதாலது symptoms னா சநஞ்சு லயி மூச்சு லாங்கமது அது ல்யாம் லந்து நல்யா 
குளமந்து அலாய 45 நிிடம் நடக்க முடிந்தது. இப்ப நாங்க ன்ன பண்த ாம் 
இந்த improment இமக்கமதுனாய echo திமப்பி பண்த ாம். அந்த echo பண் ி 
பார்த்ததுய அலமளட severe Lv dysfunction அதாலது 35% ய இமந்து இப்ப 
அலமளட echo function 65% improve ஆகி இமக்கு. இது லந்து எம astranesing 
improvment. usuall ய லந்து eecp ெிகிச்ளெ முளம, அதாலது இமத செல் இறப்பு 
heart function கம்ி ஆகிடிச்ெின்னா எம 10% இல்யனா 15% லளமம் நம்ப heart 
ஏட pumbing function improve ஆகும் சொல்யி patient கு சொல்லுதலாம். அது லந்து 
mostly ல்யா patient கும் அந்த improvement லந்து  achive பன்மாங்க. அந்த 10 to 15% 
achive பண் ினாதய  லந்து அலங்களுக்கு மூச்சு லாங்கமது கம்ி ஆகிடும், 
ாத்திளகளர குளமத்து லிடயாம் , reuglar walking தபாக முடிமம், அந்த தூக்கம் 
லமலது இளல ல்யாத அலங்களுக்கு திமப்பி லந்து லிடும். இந்த patient 
பர்ததங்கான 42 லசு தான் அலமக்கு லந்து எம 35 ில் இமந்து 42 இல்ய 45% 
இமந்தாலும் எம active life style, எம 42 லசுய எம active life style 
பண்ணுலாங்க சாம்ப தூம் நடக்கணும், தலகா ஏடணும், நிளம தலளயகள் 
செய்ணும். அப்படி இமக்கும் தபாது அலங்களுக்கு மூச்சு லாங்கமது, சநஞ்சு 
லயி லயாம், ஆனா இந்த patient கு astranesing ஆ 33 ில் இமந்து 65% லளமம் 
EF improve ஆகி இமக்கு. இது லந்து normal heart function. so எம highly ubnormal heart 
function ய இமந்து இந்த patient கு normal heart function லந்திமக்கு. 

Patient Mr. ெீர் அலர்கள் eecp ெிகிச்ளெள பற்மி கூறும் கமத்து:       



 

நான் ெீர் பதி, 42 லது ஆகிமது, எடிொ ாநியம் புலதனஸ்லரில் இமந்து 
லந்துள்தரன். டிெம்பர் 31, 2016 இவு 9  ி இமக்கும் நண்பர்களுடன் நான் எம 
லிறாலில் பங்தகற்க தார் ஆகி சகாண்டாந்ததன். அதபாது ன் ார்பில் லயி 
ற்பட்டது, லயி படிப்படிாக அதிகரித்தது, அப்தபாது நான் புலதனஸ்லரில் எம 
மத்துலளனில் அனுதிக்கப்பட்தடன். தலும் நான் angio gram செய்து 
சகாள்ர உட்படுத்தப்பட்தடன்.இறுதிாக ன் 2 இமத த ிகரிலும் 2 
அளடப்புகள் இமப்பளத கண்டமிந்தனர், என்று 90% ற்சமான்று 100%. doctor 
னக்கு bypass அறுளல ெிகிச்ளெ செய் அமிவுறுத்தினார். நான் உட்கார்ந்து 
இமந்ததன், bypass அறுளல ெிகிச்ளெ vedio ளல இள த்தில் ததடிதனன், அது 
வ்லாறு செய்ப்படுகிமது ன்பளத அமி ததடிதனன். உண்ளில் நான் 
அப்தபாது eecp பற்மி அமிந்ததன்.அதாலது புதுளான ெிகிச்ளெ செல்முளம, 
இற்ளக bypass தபாயதல இமந்தளத அமிந்ததன். பின்னர் நான் 
லிக்கிபடீிாளலப் பின்சதாடர்ந்ததன். லிக்கிபடீிாலில் நான் லாெித்தளல 
அளனத்தும் நம்பிக்ளக தந்தது. இது தபான்ம லளகான சதாறில்தட்பம் ன் 
இதத்தில் தலளய செய் முடிமம் ன்று நான் நம்பிக்ளகதாடு இமந்ததன். 
நான் ன் அமதக உள்ர eecp ளத்ளத ததடிதனன். அதனால் அமகிலுள்ர 
சென்ளன தான் னக்கு கிளடத்தது.பிமகு நான் Heal Your Heart eecp ளம் 
லந்ததன், கு ளட doctor ாொி அலர்கரிடம் ஆதயாெளன சபற்தமன். 10 
அல்யது 15 நாள்கள் ன் ெிகிச்ளெின் பிமகு, நான் அறுபுத்தங்கள் 
அனுபலித்ததன். உண்ளில் இந்த ெிகிச்ளெ டுக்கும் முன், நான் 5 நிிடங்கள் 
கூட நடக்கமுடிலில்ளய. ெிகிச்ளெின் தபாது 10 நாள்கள் கறித்து, நான் இங்கு 
லந்ததபாது எம ெிகிச்ளெ நடந்து சகாண்டிமந்தது, னக்கு இடில்ளய. ன் 
மத்துலர் கடல் கடற்களக்குப் தபாய் ெற்று தநம் கறித்து நீங்கள் திமப்பி 
லயாம் ன்று சொன்னார், ற்றும் அலர், கடற்கள அமகில் உள்ரது, 2 நிிட 
நளடபிற்ெி ன்று சொன்னார். அனால் நான் கடற்கள அளடந்ததபாது அது 2 
கிதயா ீட்டர் ஆக இமந்தது. ன் மத்துலர் ன்ளன அளறத்தார், நீங்கள் 
ங்தக இமக்கிமரீ்கள் ன்று தகட்டார். நான் லமகிதமன், 2 நிிட இளடசலரி 
ட்டும் தன ன்று நீங்கள் சொன்னரீ்கள், அனால் இது 2 கிதயா ீட்டர் 



 

சதாளயலில் உள்ரது ன்று நான் சொன்தனன். ெரி கலளயப்படாதத ன்று 
மத்துலர் சொன்னார், ொதா ாக நடந்து சென்று திமப்பி லந்ததன். அந்த 
நாள், ன்னால் 2,3,4 அல்யது 5 கிதயா ீட்டர் நடக்கமுடிமம் ன் உ ர்ந்ததன். 
நான் ன் உடல் திமளன திமம்ப சபற்மளத உ ர்ந்ததன். அன்றுதான் doctor 
ாொி ிகவும் திமளான மத்துலர் ன உ ர்ந்ததன். இந்த ெிகிச்ளெின் 
பின்னர் னது ஊமக்குச் சென்தமன், 2 ாதங்கள் கறித்து நான் திமப்பி லந்ததன். 
சென்ளன மத்துலளனில் neuclear scan செய்ததன், அந்த மத்துலர் ன் 
உடல்நிளய இமடங்கு சதரிமள்ரது ன்மார். னதல உங்கள் இதம் இதபாது 
30 லதில் உள்ர எம னிதளன தபால் உள்ரது ன்மார். இப்தபாது நான் 
நன்மாக உ மகிதமன். ெீபத்தில் நான் echo பரிதொதளன செய்துசகாண்தடன், 
ன் இதம் செல்படும் லதீம் 60% ஆகும். இது ொத  லம்பு க்களுக்கு 
இமக்க தலண்டும் ன மத்துலர் சொன்னார். நான் டாக்டர் ாொி ற்றும் 
Heal Your Heart நிறுலனத்திற்கு நன்மி சதரிலிக்கிதமன். 

மத்துலர் S. ாொி அலர்கள் கூறும் கமத்து:  

இப்ப நிளம patient ன்னனா இமத செல் இறப்பு heart failer னு சொன்ன 
உடதன life  முடிந்து லிட்டது இனி நம்ாய என்றுத பண்  முடிாது னு 
நிளனத்துக்சகாண்டு எம serentari life style லடீ்டுயத உட்கார்ந்து இமப்பாங்க, 
ங்தகமம் தபாலது இல்ய, அந்த ாதிரி இமக்க ததளலில்ளய. இப்ப புதி 
ெிகிச்ளெ முளம, eecp ெிகிச்ளெ முளமினால் லந்து இமதத்தின் pumbing 
function கம்ிா இமந்தாலும் இந்த treatment செய்லதன் மூயம் லந்து definet லந்து 
அந்த pumbing function ன லந்து marginal யா improvement பண்  முடிமம். so இந்த 
heart attack, infoxsion னு சொல்லுதலாம், அந்த தநத்துய ன்ன ஆகும் னா த்த 
ஏட்டம் கம்ி ஆகமதுனாய இமதத்ததாட massels லந்து complete ஆ இந்து 
லிடுகிமது. so அந்த dead tissue லந்து fibrost னு சொல்லுதலாம். அந்த tissue லந்து 
நா என்னுத செய் முடிாது. ஆனால் இந்த ாதிரி heart attack லந்த patient 
கும் அந்த dead massels அ சுற்மி இமக்கம sellels ல்யாம் லந்து த்த ஏட்டம் 
கம்ிா தபாகாததுனாய லந்து function பண் ா இமக்கும். அதனாயதான் உங்க 



 

heart pumbing function கம்ிா இமக்கு. so அந்த cellls கு லந்து natural ஆ தபாலளத 
லிட 2 டு 3 டங்கு த்த ஏட்டத்ளத அதிகா சகாடுக்கும் தபாது அதாலது இந்த 
eecp ெிகிச்ளெ முளமய அதுதான் செய்தமாம், அந்த த்த ஏட்டம் அதிகா 
தபாகும் தபாது ன்ன ஆகுதுன்னா இந்த செல் இறந்த celles லந்து றுபடிமம் 
லந்து normal function கு லமது. so  அப்படி லமம் தபாது உங்க overall pumping 
function லந்து improve ஆகும். இப்தபா ெிய patient லந்து around 10 to  15% ெிய patient 
கு, almost normalised உம் ஆகி இமக்கு. அந்த ாதிரிதான் ெிய patient நா 
தபெிகிட்டு இமந்ததாம் இப்தபா. so  ல்யாமக்கும் அப்படி ஆகா இமந்தாலும் 
treatment செய்ம ல்யா patient கும் லந்து எம marginal improment கிளடச்ொதய 
அலங்களுளட life style றுபடிமம் லந்து பளற நிளயக்கு defnet ஆ சகாண்டு 
தபாக முடிமம். அதனாய அந்த இமத செல் இறப்பு இமக்கமலங்களுக்கும் 
லந்து ல்யாத முடிந்து லிட்டது ன்பது இல்யா இந்த eecp ெிகிச்ளெ 
முளமள செய்து சகாண்டால் defnet ஆ அலர்கள் பன் சபறுலார்கள். 

EECP ெிகிச்ளெள டுத்து சகாண்ட தநாாரி கூறும் கமத்து: 

னக்கு எம 6 ாொ லந்து நடந்தா சநஞ்சு லயி லமம், சகாஞ்ெம் மூச்சு 
லிடுலதற்கும் கஷ்டா இமக்கும். நான் doctor அ தபாய் பார்த்ததன். அலர் angio 
gram தான் பண் னும்னு சொன்னாங்க. so angio gram காக லந்து echo test டுத்து 
பார்க்கும் தபாது echo ய லந்து னக்கு 35% தான் heart function இமந்தது. 
அதுக்கப்பமம் லந்து doctor  சொன்னாம னா நீங்க angio gram பண் த்தான் 
உங்களுக்கு ன்ன treatment பண்  முடிமம் னு சொல்ய முடிமம் னு 
சொன்னாம. இந்த லிளத்ளத ன் son கிட்ட சொன்ன தபாது ன்ன சொன்னம 
னா தலண்டாம் உங்களுக்கு sugar இமப்பதனால் பிச்ெிளன லமம் அதனாய 
அதற்கு தலம treatment இமக்கு நான் conform பண் ிட்டு சொல்தமன் ன்று 
சொன்னாம. அதன் பிமகு தான் ங்க son லந்து sir உளட address அ net ய 
பார்த்து அப்பமா sir உளட referance ல்யாம் னக்கு சகாடுத்துலிட்டு நீங்க sir 
தபாய் பாமங்க, இந்த eecp treatment லந்து இப்ப புதுொ பண் ிக்கிட்டு இமகாங்க 
நிளம தபறுக்கு கு ம் ஆகுது அப்படி சொன்னாம. அதுகாப்பா தான் நான் sir 



 

அ பார்த்ததன். sir பார்த்த உடதன sir சொன்னாம treatment ஆம்பித்து லிடயாம் 
அப்படி னு சொன்னாம. அப்பமம் treatment start பண் ிட்டு 35 நாள் treatment 
முடிச்ெபிமகு றுபடிமம் echo டுத்து பார்த்ததபா 45% லந்து னக்கு heart function 
இமக்கு. இப்ப ந்த லிதான பிரிச்ெிளனமம் இல்ய னக்கு. நல்ய முளமிய 
நல்ய நடக்க முடிமது. active ஆ இமக்தகன் இப்ப. ந்த பிரிச்ெிளனமம் இல்ய 
னக்கு. 

            

 

 

 

 

 


