
 

NON-Surgical EECP: Vijay Super/Maruthuva Neram/15th July 2018 

இதன நோய் என்துநந டித்தயர் முதல் ோநபர் யரப ரு இம் புரினோத அச்சம் ஏற்டுகிது. 

ஏன்னில் நிதின் நபணத்திற்கு நிக முக்கின கோபணம் இதன நோநன. இதன நோய் ஏற்ட நிக 

முக்கின கோபணநோக அரநயது உனர் பத்த அழுத்தம், சர்க்கரப நோய், உடல் ருநன், புரக ிடித்தல், 

நது மக்கம், ந அழுத்தம், உடல் னிற்சி இல்ோரந,உணவு மக்கயமக்த்தில் நோற்ம் நநலும் 

பம்ரப கோபணகோலும் இதன நோய் ஏற்டுகிது. இதன தரசக்கு பத்தத்ரத எடுத்து னசல்லும் 3 

caronery பத்த குமோய்கில் உள் அரடப்ின் அரய னோறுத்து நருத்துயர்கள் சிகிச்ரசரன 

தீர்நோிப்ர்.  caronery பத்த குமோய்கில் அரடப்ின் எண்ணிக்ரக குரயோக இருந்தோல் 

ஆஞ்சிநனோ ிோஸ்டி சிகிச்ரச னசய்யோர்கள். 3 பத்த குமோய்கிலும் அரடப்பு இருந்தோல் இதனம் 

ரோஸ் அறுரய சிகிச்ரச னசய்னப்டும். புதுரநரன னகோண்டு யரும் நருத்துயர்கின் 

முனற்சினோல் சி அின புதின சிகிச்ரச முரகள் இதன நோனோிகளுக்கு கிரடக்கும் யோய்ப்புகள் 

ஏற்ட்டுள்து. இ இ சி ி சிகிச்ரச, இருதன நோய்களுக்கு அறுரய சிகிச்ரச னசய்துனகோள் 

னப்டுயர்களுக்கு அல்து ஏற்கநய ரோஸ் அறுரய சிகிச்ரச நற்றும் stent அறுரய சிகிச்ரச 

னசய்துனகோண்டது ன் இல்ோதயர்கள் நற்றும் அறுரய சிகிச்ரச னசய்துனகோள்ளும் அயிற்கு 

நோதின உடல் ம் இல்ோதயர்களுக்கு ஏற் ரு சிகிச்ரச தோன் eecp. 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில் 

so ிச்சினநோ எல்ோருக்குநந eecp யந்து எப்டி ரு proseger அத எந்த முரனி ன்ோங்க என்து 

ற்ி ிச்சினநோ நனர்களுக்கு ரு ஆர்யம் இருக்கும். அத த்தி னசோல்லுங்கநன். 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில் 

அதோயது heal your heart eecp சிகிச்ரச முர. இது ரு non - invasive. அதோயது யந்து surgery 

இல்ோநல் இதனத்திற்கு பத்த ஒட்டத்ரத அதிகப்டுத்தும் ரு சிகிச்ரச முரனோகும். இந்த 

treatment எப்டி ோ இங்க treatment bed ன்னு இருக்கும். அந்த treatment bed  யந்து patient டுக்க 

ரயக்க ட்ோங்க. so ீங்க usefulla ரு doctor office நோஙீ்கோ ரக blood presser cuff கட்பத ோத்து 

இருப்ஙீ்க. அநத நோதிரி கோல் lower cafe, lower thai, upper thai regin. நற்றும் டிநனண்ட் உரடன ecg ன 

machine read ண்ணும். நநலும் patient உரடன இதனத்திற்கு பத்த ஒட்டம் எவ்யவு ோய்கிது, patient 

உரடன பத்த  oxygen அவு  

 

எவ்யவு இருக்கு என்ரத கண்டுனகோள் யபீல்  probe னோருத்தப்டுகிது. so இரய எல்ோநந 

external தோன். cuff வும் external, probe, ecg இரய எல்ோநந external non - invasive. அறுரய சிகிச்ரச 

இல்ோதது என்று னசோல்கிநோம். so treatment prociger ஆகிது யந்து every day 1 hour. அதோயது ரு 



 

ோரக்கு 1 நணி நபம் யதீம் 35 ோள்கள் னதோடர்ச்சினோக. ரு யோபத்துக்கு 6 ோள்கள் யதீம் 6 

யோபங்கள் னதோடர்ச்சினோக ன்நோம். இந்த treatment prociger நோது என் ன்நோம் ோ கோல்கள் 

உள் பத்த ஒட்ட த இதனத்திற்கு அதிகப்டுத்துகிநோம். அதோயது உங்க ecg ன கணக்கிட்டு ரு micro 

segent period னு னசோல்லுநயோம் அந்த segent of period  யந்து உங்க இதனத்து இருக் cornary vessels 

பத்த ோங்கள் யிரியரடமம் நோது அதோயது heart யிரியரடமம் நோது அந்த பத்த ஒட்டத்ரத 

இதனத்திற்கு அதிக டுத்துகிநோம். அப் என் ஆகும் ோ நப அந்த பத்த ஒட்டம் யந்து coranary 

பத்த ோங்கில் ஒன்று to இபண்டு நடங்கு அதிகநோக பத்த ரத னசலுத்தமுடிமம். அப்டி நோகும் 

நோது இனற்ரகனோகநய, ரு ோரக்கு 1 நணி நபம் யதீம் 35 நணி நபம் அதோயது 35 ோள்கள் 

னகோடுக்கும் நோது அதிகநோ velasity (பப்வு) ரமம், presser ரமம் நோதுோ சின் சின் 

vessels அ உருயோகுது. உங்களுரடன main vessels  அரடப்பு இருந்ததுோ பத்த ஒட்டம் 

அதிகநோகிதோல் அந்த அரடப்ரமம் தோண்டி பத்த ஒட்டம் நோகும்.அதோன் natural bypass 

னசோல்கிநோம். அப் தோன் இந்த சிறு சிறு பத்த ோங்கள் உருயோகி அந்த பத்த ஒட்டத்ரத அந்த 

அரடப்ர தோண்டி னகோண்டு னசல்கிது. நநலும் heart சுருங்கும் நோது cuff யிரியரடகிது. 

அப்னோழுது உங்க கோல் உள் எல்ோ பத்த ோங்களும் னயியரடமம்நோது heart யந்து அந்த 

யிரியரடமம் ோங்கில் pump ண்ணும் நோது னபோம் effect நோட நதரயனில்ர. oxygen 

reqirment heart னு னசோல்லுநயோம் oxygen reqirment of heart வும் குரந்து யிடும் இதனத்திற்கு பத்த 
ஒட்டமும் அதிகநோகியிடும் நோது அந்த patient யந்து with in 10 ோட்கிநநன னதரிந்து யிடும். 
அந்த னஞ்சு யி, மூச்சு யிடுயதில் சிபநம், நசோர்வு தன்ரந, இதன டடப்பு இரய 
எல்ோநந குரன ஆபம்ித்து யிடும். இந்த treatment 35 ோட்கள் ண்து யந்து ரு protocol . 
அநத நபத்து யந்து 2 யிதநோ patients ம்ந ன்நோம். ன்னு யந்து angaina ீங்க னசோிங்க 
(Dr. சியபோம்குநோர் னசோன்து) stable patient, heart function narmal ோ இருக்கு. அயங்க stable angina 
with normal heart function. அயங்களுக்கு protocol யந்து ரு 220 இல் இருந்து ரு 240 யரபக்கும் 
prasser னகோடுப்நோம். அந்த prasser ஐ முதல் ோில் இருந்நத னகோஞ்சம் னகோஞ்சம் நோக 
அதிகரித்து னகோடுப்நோம். அயர்களுக்கு oxygen saturation,எவ்யவு இருக்கு ecg எப்டி இருக்கு, 
blood prasear எப்டி இருக்கு என்று moniter ண்ணிகிட்நட இருப்நோம். சி நருக்கு யந்து irregular 
heart rate இருந்த  

 

அதுக்கு ஏத்த நோதிரி 1:1, 1:2னு protocol ஏத்த நோதிரி நத்திருநயோம். நற் ரு குரூப் heart failer. 
இயர்கள் யந்து very high risk look. ஏன்ோ heart pumping function னபோம்  

 



 

குரயோக இருப்தோ அயர்களுக்கு யந்து prasser ரு 240 இல் இருந்து 260 யரபக்கும் 
உடந னகோடுக்க நயண்டினது இருக்கும். oxcgen யிழுக்கோடு 96% கும் குரயோக இருக்கும் 
நோனோிகளுக்கும் oxcgen னதோடர்ச்சினோக னகோடுக்கநயண்டினிருக்கும் . நநலும் veave form 
அதோயது எவ்யவு பத்த ஒட்டம் இதனத்திற்கு அதிகநோகிது என்ரத னதோடர்ச்சினோக moniter 
ண்ணிகிட்நட இருப்நோம்.so இந்த normal heart function கும், heart failer function கும் protocol completly 
differnce. so every day அயர்களுரடன blood prasser, heart rate, weight, நநலும் sphygmocor னு ரு device 
னகோண்டு அயர்களுரடன vessels (பத்த ோங்கள் ) தடிப்புத்தன்ரந இரய அரத்ரதமம் 
னதோடர்ச்சினோக வ்னயோரு ோளும் monitor ண்ணிகிட்நட இருப்நோம். இதன் மூம் 
இதனத்திற்கு எவ்யவு பத்த ஒட்டம் அதிகப்டுகிது என்ரத கணிக்க முடிமம். இந்த 
சிகிச்ரச முரனோல் எந்த ோதிப்பும் ஏற்டோது. பத்த ஒட்டத்ரத அதிகப்டுத்துயது ரு 
உடற்னிற்சி நோதிரிதோன். இந்த பத்த அழுத்தத்தின் மூம் கோில் உள் vessels நகோ இதனத்தில் 
உள் vessels நகோ எந்த ோதிப்பும் ஏற்டோது. 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில் 

இதன நோய் உள் எல்ோருக்கும் இந்த eecp சிகிச்ரச ஐ எடுத்துக்னகோள்ோம் ஆர்யம் ீட்சினந 

இருக்கும். ஆோ cantra indication ன்னு இருக்கும், சி patient கு, இந்த eecp சிகிச்ரச முர எின 

முரனோக இருந்த கூட  எடுக்க முடினோது என் cantra indication இருக்கும். அத ற்ி னசோல்லுங்க 

doctor. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில் 

அதோயது ரு சிகிச்ரச முர உரடன sessess யந்து patient selection னு னசோல்லுநயோம். இந்த eecp 

treatment தபப்ட்டயர்களுக்கு னன் ட்டோலும் சி patient கு யந்து இந்த treatment யந்து carfull ோ 

னகோடுக்கணும். சி percasens எடுக்கணும். சி patient கு இந்த treatment அ னகோடுக்கநய முடினோது. so 

அந்த patient ோந first கண்டுிடித்து அயங்க யந்து தயறுதோ இந்த treatment எடுக்கோதடி 

ோத்துக்கணும். இப் ீங்க ோதீக்கோ சி patient உரடன blood presser. ரு simple  blood presser அ 

carfull ஆ எடுத்து அத னதோடர்ச்சினோக  

 

moniter ண்ணனும். இப் sistorlic blood presser normal  யந்து 120 ஆ இருக்கணும். நோோக அயங்களுக்கு 

180 கு நந இருந்ததுோ அயங்களுக்கு இந்த treatment னகோடுக்க முடினோது. ஆோ ோந யந்து அந்த 

blood presser நருந்து நோத்திரபகள் னகோடுத்து cantrol ண்ணி normal கு னகோண்டுயந்த ிகு 

அயங்களுக்கு இந்த treaatment அ னகோடுக்கோம். second யந்து arithemeyas னு னசோல்லுநயோம். 

அதோயது உங்க heart beat யந்து னபோம் irrugular அ இருததுோ,so அதுக்கும் சி நருந்து நோத்திரபகள் 

னகோடுத்து normal கு னகோண்டு யப முடிமதோ னு ோர்க்கணும். இப் னபோம் irrugular heart beat இருக்கும் 



 

நோது அயங்களுக்கு இந்த treatment அ னகோட்டுக்கமுடினோது. ஏ இந்த சிகிச்ரச முர உரடன main 

இநத யந்து ecg னோறுத்து தோன் இருக்கு. so இந்த ecg  யந்து upnormal  heart rate 

இருந்ததுோ(arithemeyas) னு னசோல்லுநயோம். அயங்களுக்கு irrugular இருக்கும் நோது machine ோ 

correct அ ண்ண முடினோது. so இந்த நோதிரினோ நோனோிகளுக்கு இந்த treatment அ avoide ன்து 

better. அயங்களுக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன னசய்னோம். னசய்தோல் அவ்யோக benifit 

இருக்கோது. இத யந்து அயங்களுக்கு first ஏ expalin ண்ணிபனும். 3 யது group யந்து perifaral vascular 

dessis னு னசோல்லுநயோம். இப் யந்து எல்ோ cardiac patient கும் யந்து (coranary aartry) அந்த பத்த 

குமோனில் அரடப்பு இருக்கும் நோது அங்க நட்டும் அரடப்பு இருக்கோது, உடல்  உள் எல்ோ 

vessels ரமம் அரடப்பு இருக்கோம். கோல் ரமம் இருக்கோம் ஏன் ோ ீங்க heart patient னு 

னசோல்லும் நோது அயங்களுக்கு daiyapadies இருக்கும் hyper tension இருக்கும் other risk factor இருக்கும் 

நோது கோல் உள் பத்த குமோய்கிலும் அரடப்பு இருக்கோம். அயங்களுக்கு eecp னசய்னோம் 

அோல் eliyofumaral னு னசோல்லுநயோம் அதோயது major vessesl  90% அரடப்பு இருந்ததுோ ீங்க கோல் 

 எவ்யவுதோன் பத்த ஒட்டத்ரத blood presser, presser  மூம் னகோடுத்தோலும் பத்த ஒட்டம் அந்த 

block அ தோண்டி நோகோது. so அப்டி இருக்கும் நோது அயங்க கோல் யி குரமநந தயிப 

அயங்களுரடன இதனத்திற்கு பத்த ஒட்டத்ரத அதிகப்டுத்த முடினோது. so அயங்களுக்கு eecp 

சிகிச்ரசரன னகோடுக்கோம் ஆோல் யந்து patient யந்து இதன நோய் கோக யந்தோகோ அதோ 

அயங்களுக்கு அவ்யயோ னன் இருக்கோது. so இந்த நோதிரி patient கும் prekaseens நதய. 

அதுக்கப்ம் சி patients நோத்திரபகள், அதோயது blood thinner னு னசோல்லுநயோம், anty quiakular னு 

னசோல்லுநயோம் இந்த varfarin சி tablet னகோடுப்ோங்க இது யந்து clot form ஆகோந இருக்க னகோடுக்க 

கூடின நோத்திரபகள். அந்த நோத்திரபகர எடுக்க கூடின patient களுக்கு யந்து eecp சிகிச்ரச 

முரக்கு முன்பு அந்த நோத்திரபனரடன dosage அ control ண்ணனும். அப்டி control ண்ணோந 

னகோடுத்திகோ அயங்களுக்கு யந்து பத்த ஒட்டம் யந்து, அதோயது blood ஒட vessels rabchar ஆோ colot 

ஆகோது. so ீங்க presser னகோடுக்கும் நோது கோல்  ரக  blood sparts  

 

யபோம். சின் சின் ubreaseness இருக்கோம். So அந்த நோதிரி patient கும் we have to be carfull. அப்ம் 

valve  desicess அதோதோன் எல்ோ patient கும் echo எடுக்கநோம். so valve ஒட condision இந்த ayotic valve 

னு னசோல்லுநயோம், இந்த ayotic valve யந்து siviyar அ likage இருந்துதுன்ோ eecp சிகிச்ரச யந்து 

அயங்களுக்கு னகோடுக்க கூடோது அது யந்து ரு contra indication. அதுஅப்ம் ayotta இந்த main vassels 

யந்து dailate அ இருக்நகோ இல்ரோ முக்கூடின அந்த vessels  surgery னசய்திருந்தோநோ 

அயங்களுக்கும் யந்த eecp சிகிச்ரச முர ன னகோடுக்க கூடோது. கரடசினோக கருவுற் னண்கள் 

அயங்களுக்கும் இந்த சிகிச்ரச முரன னகோடுக்க கூடோது. ஏன்ோ அந்த feetal  யந்து ns நோற்த்ரத 

ஏற்டுத்த முடிமம் என்ரத இது யரப எந்த ஆபோய்ச்சி ரமம் னசய்ன. so இந்த நோதிரி patient கு 



 

யந்து eecp சிகிச்ரச முரரன carfull, அதோயது pregasens னசோல்லுநயோம், சி pregasens எடுத்துட்டு 

னகோடுக்கோம் இல்ர என்ோல் அயங்களுக்கு அந்த அவுக்கு ன்ரநகள் இந்த eecp சிகிச்ரச  

னகோடுக்க முடினோது என்ரத patient கு முதல்நன னதரியிக்க நயண்டும். 

patient திரு. பநநஷ் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து: 

இயரு patient  பநநஷ் 55 years old. 10 யருசநோ daipatic, hypertension, culastral அதிகநோக இருந்தது. இப் recent 

யந்து 6 நோசத்துக்கு முன்ோடி  யந்து sivier chest pain னு னசோல்ிட்டு hospital  admit ஆகி ஆஞ்சிநனோ 

கிபோம் ண்ணோங்க. ஆஞ்சிநனோ கிபோம் ண்ணது 3 vissels ரமம் block இருந்தத ோர்த்தோங்க. அப்ம் 

echo ண்ணி ோர்த்தது யந்து அயருரடன இதனத்நதோட pumping function  யந்து 44% னகோஞ்சம் 

குரந்து இருந்தது. so heart attach கு ஏற்கநய யந்து இருந்தது. உடடினோக bypass ண்ணனும் னு 

முடிவு ண்ணோங்க. ஆோல் patient கு யந்து bypass surgary ண்ண யிருப்ம் இல். ோர்த்துயிட்டு eecp 

சிகிச்ரச ண்ணோம் னு யந்தோங்க. so சிகிச்ரச ண்துக்கு முன்ோடி யந்து problem யந்து மூச்சு 

யோங்குயது அதிகநோக இருக்கும். ஏன்ோ அந்த heart pumping function குரயோக இருப்தோலும், 

இதனத்துக்கு பத்த ஒட்டம் சரினோக நோகோதோலும் அயருக்கு மூச்சு யிடுயதில் சிபநமும், னஞ்சு 

யி மம் இருக்கும். அது அயருக்கு னகோஞ்சம் அதிகநோ இருந்தது. இப் 35 ோள் treatment முடித்துயிட்டு 

இப் மூச்சு யோங்கது, னஞ்சு யி இல்ோந இப் ல்ோ இருக்கோரு. 

Patient திரு. பநநஷ் அயர்கள், eecp சிகிச்ரச ற்ி கூறும் கருத்து: 

என் னனர் பநநஷ் எக்கு 55 years ஆகிது. எக்கு heart problem for the past 4 to 5 years இருக்கு. மூச்சு யிட 

கஷ்டநோ இருக்கும். ஆோ chest pain ோம் இருக்கோது. னபோம் தூபம் டக்க  

 

முடினோது wait தூக்க முடினோது. குிந்து ிநிந்த மூச்சு யிட கஷ்டநோ இருக்கும். அத நோதிரி problem 

எல்ோம் இருந்தது. janyary 1st week  யந்து heart attach யந்தது. mild attach தோன். hospital  admit ண்ணி 
ஆஞ்சிநனோ ண்ணி ோர்த்தது bypass தோன் ண்ணனும் னு னசோன்ோங்க. But எக்கு என்நயோ bypass 

surgery  அவ்யவு இது (யிருப்ம் இல்) இல். என் னு னசோன்ோ post opprative care  னபோம் 

கஷ்டநோ இருக்கும் எ கஷ்டநோ feel ண்ணிநன். so i was against bypass surgery. But inspite of that 2, 3, leading 

cardiologist ட sugession நகட்நடன். அயங்க கூட they sagest cabg தோன். அரதமம் நீி ோன் eecp எடுக்க try 

ண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் நோது government hospital  னகோடுக்கோங்கனு னதரிந்தது. so took the treatment. 

இப் தோன் last week தோன் 35 days treatment முடிஞ்சது. முன்ோடி யந்து னகோஞ்சம் கூட என்ோ டக்க 

முடினோது. இப் walking ோ ஒபவுக்கு ரு 10 minits அப்ம் 5 minits gap அப்ம் 10 minits னு டக்க 

முடிகிது. னகோஞ்சம் better ஆ இருக்கு. breathing problem ோம் ிரன குரந்து இருக்கு. முன்ோடி 

comper ண்ணம்நோது இப் better ஆ இருக்கு. 100% ரு ல் ரு releaf கிரடச்சிருக்கு. அப்ம் 



 

இன்னும் நோக நோக தோன் have to dear to the doctors advice, medicine சோப்ிடுயதும் சரி food habit and walking 

exsasise ண்து ரு இது கிரடக்கும்னு ிரக்கின். 

Patient திரு. னசன்ினப்ன் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து: 

இயரு யந்து patient னசன்ினப்ன் யனது 60. இயருக்கு 2014  யந்து mild ஆ heart attack யந்து இருந்தது. 

அதுக்கு அப்ம் நருந்து நோத்திரப சோப்ிட்டு னகோண்டு இருந்தோர். அப்ம் recent ஆ யந்து chest pain 

னு னசோல்ிட்டு hospital  admit ஆகினிருந்தோர். அப்வும் யந்து 2 யது முரனோக நோபரடப்பு ஏற்ட்டு 

இருந்தது. அதுக்கு அப்ம் ஆஞ்சிநனோ கிபோம் ண்ணி ோர்த்தது 2 vessels யந்து 90% நந யந்து severe 

block இருந்தது. ிகு யந்து echo ண்ணி ோர்த்தது, அயருரடன heart function (இதனத்தின் னசனல்ோடு) 

25% தோன் இருந்தது. so இரத இதன னசனல் இமப்பு னு னசோல்லுநயோம். so heart pumping function னு 

குரந்து இருந்ததுோ உடடினோ bypass ண்ணனும்னு ரு oppneiyan னகோடுத்து இருந்தோங்க. 

திருப்ி 2, 3. hospital நோதுக்கும், surgery யந்து high risk தோன் இருந்தோலும் surgery ண்துதோன் better னு 

னசோல்ினிருக்கோங்க. ஆோ இயர் யந்து திருனல்நயி  அயர் friend eecp சிகிச்ரச ண்ணி ல்ோ 

இருக்கோரு என்தோல், எக்கும் இந்த eecp ண்ணோநோ னு எங்க center கு யந்தோரு. அயர் ஆஞ்சிநனோ 

கிபோம் ோர்த்தது யந்து 2 னயஸ்ஸல்ஸ் ரமம் யந்து அரடப்பு இருந்தது. heart உரடன pumping 

function னும் னபோம் pover ஆ இருந்தது. so 35 ோள் eecp சிகிச்ரச முரரன ண்ணோரு. ண்ணிட்டு 

அயபோ  

 

 

முன்ரயிட இப் ல்ோ டக்க முடிமது. னஞ்சு யி இல்ோந இப் னகோஞ்சம் ல்ோ இருக்கோரு. 

Patient திரு. னசன்ினப்ன், eecp ற்ி கூறும் கருத்து: 

என் னனர் னசன்ினப்ன். ோன் நண்ணடி னில் இருந்து யநபன். post office  work ண்ணினிருந்நதன் . 

retaied ஆனிட்நடன். எக்கு திடிருனு இந்த நோதிரி chest pain யந்துருச்சி. Hospital  நோனி ோர்க்கும் 

நோது surgery ண்ணனும், 2 block இருக்குனு னசோல்ிட்டோங்க. எக்கு யந்து surgery ண்துக்கு 

யிருப்ம் இல். அதோ நய ஏதோயது ண்ணோநோ னு நனோசிக்கும் நோது எங்க யடீ்டோண்ட எங்க 

friend யந்து அயருரடன அண்ணனுக்கு இந்த eecp சிகிச்ரசரன எடுத்து ல்ோ இருக்கோரு னு 

னசோன்ோங்க. அரத அிந்து ோன் ீோங்கரபனில் உள் நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கர 

ோர்த்நதோம். அயருரடன அணுகுமுரனிநநன எக்கு இந்த treatment  100% ம்ிக்ரக யந்தது. 

ோன் நணி யசிக்கிநன் எக்கு ீோங்கரப னபோம் அதிக னதோரவு என்தோல் ீங்க 

போனப்நட்ரட ரநன எடுத்துநகோங்க னு நருத்துயர் னசோன்ோர். போனப்நட்ரட  இந்த treatment 

எடுத்நதன். இப் ல்ோ இருக்நகன். ல் treatment. இப் என்ோ தினோ walk ண்ண முடிகிது. 

கோர 45 minits walk ண்ண முடிகிது. என்ோ தினோ எல்ோ நயரமம் னசய்ன முடிகிது. 



 

முன் இருந்த கஷ்டங்கள் எதுவும் இல். ிபச்சர இல்ோநல் ோன் ல் இருக்கிநன். 

எல்ோருக்குநந யந்த ோன் னசோல்து என்ோ surgery ன யிட இந்த treatment ண்து னபோம் ல்து. 

ோன் இப்நோ 10 யருடம் ின்ோடி நோ ரு feeling  இருக்நகன். சந்நதோசநோ இருக்நகன். எங்க 

யடீ்டு இருக்க எல்ோரும் சந்நதோசநோ இருக்கோங்க. இதுக்கோம் முழு கோபணநோ இருந்தது 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்தோன். sir கு ோன் நகோடோநகோடி ன்ி னசோல்கிநன். அநத நோ 

இங்க இருக்க staff எல்ோருநந எக்கு த்துரமப்பு  னகோடுத்தோங்க. அயங்களுக்கும் என்னுரடன 

நநோர்ந்த ன்ி ன னதரியித்துக்னகோள்கிநன் . 

Patient திரு.னநோரகதீன் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து: 

இயர் யந்து patient னநோரைதீன் 47 யனது. ரு மூணு நோசத்துக்கு முன்ோடி heart attack னு hospital  

admit ஆோரு. ிகு ரு ஆஞ்சிநனோ கிபோம் னசய்து ோர்த்தோங்கஎந்த எடத்து அரடப்பு இருக்குது த 

ோக்கதுக்கு. 2 vessels  அரடப்பு இருந்தது. so உடடினோக ீங்க bypass surgery தோன் ண்ணனும்னு 

னசோன்ோங்க. சி இடத்து நோகும்நோது உங்க vessels யந்து bypass இல்ோந ண்ண முடிமம் னு 

இன்னோரு opining னு னகோடுத்துஇருக்கோங்க. so patient யந்து final  யந்து இப்நோரதக்கு எக்கு 
bypass surgery நயண்டோம், ோன்  

 

யந்து இந்த eecp சிகிச்ரசநன ண்ணிக்கிநன்  னு னசோல்ிட்டு இந்த eecp சிகிச்ரசரன start 
ண்ணி இருக்கோரு. so treatment யபதுக்கு முன்ோடி யந்து நருந்து நோத்திரபகர 
சோப்ிட்டுக்னகோண்டு இருந்தும் அயருக்கு னஞ்சு யி நற்றும் மூச்சு யிடுயதில் சிபநமும் 
இருந்தது. echo ண்ணி ோர்த்திரமம் யந்து அயநபோட heart உரடன pumping function யந்து 65% 
னில் இருந்து 45% ஆ குரந்து இருந்தது. ஆதோல் யந்து மூச்சு யோங்கதும், னஞ்சு யமிமம் 
இருக்கோம். so medicine சோப்ிட்டும் அந்த னஞ்சு யமிமம் மூச்சு யோங்கதும் இருக்துோ 
இப் eecp சிகிச்ரசரன start ண்ணி almost 33 sessions முடிச்சிட்டோரு. இப் யந்து மூச்சு 
யோங்கநதோ, னஞ்சு யிநனோ அந்த அவு இல். regular ஆ walking நோய்க்னகோண்டு இருக்கோரு. 
னசோன் நோதிரி எல்ோ medicine கரமம் correct ஆ சோப்ிட்டு presser,  heart blood presser, cholestrol 
எல்ோத்ரதமம் கம்நி ண்ணிட்டு இப் ல்ோ இருக்கோரு. 

Patient திரு. னநோரைதீன் eecp சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

என் னனர் னநோரைதீன் யனது 47 எக்கு இந்த நோதிரி திடீர்னு னஞ்சு யி யந்துயிட்டது. யந்த 

உடந hospital  admit ஆநன். ஒநந்தூபோர் icu ward  எக்கு treatment னகோடுத்து நோத்திரப சோப்ிட 

னசோன்ோங்க. 1 யோபம் இருக்க னசோல்ி ஆஞ்சிநனோ test ண்ணோங்க. அப்ம் bypass surgery ண்ணனும் 

னு னசோன்ோங்க. என்னுரடன னோண்ணு கு இன்னும் 3 நோசத்து கல்னோணம் ண்ணனும் ஆதோ 



 

ோன் யந்து இப்நோரதக்கு operation ண்ண முடினோது 6 நோதம் கமித்து ண்ணிக்கிநகன் னு 

னசோன்நன். ஆோ 6 நோசத்து operation ண்ணி யிட நயண்டும் னு னசோல்ி அனுப்ிோர்கள். 

அப்பும் kmc hospital கு நோத்திரப யோங்க யந்த நோது அங்க ருயர் eecp சிகிச்ரசரன எடுத்துக்கிட்டோ 

operation ண்ண நதரய இல்ர னு னசோன்ோங்க. இப் இந்த treatment எடுத்து இப் ல்ோ 

இருக்நகன். இப் எக்கு மூச்சு யோங்கது, னஞ்சு யி ஆகின எந்த ிபச்சரமம் இல்ோந 

இருக்நகன். இப் ல்ோ walking நோநன். முன் யிட இப் ல்ோ இருக்கு. 

Patient திருநதி சகுந்தோ ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து: 

இயங்க சகுந்தோ 65 யனசு. 6 நோசத்துக்கு முன்ோடி hospital  severe மூச்சு யோங்குது னு யந்து 

இருந்தோங்க. echo ண்ணி ோர்த்தது அயங்களுக்கு முன்ோடிநன heart attack யந்து இருக்கோம். 

ஆதோல் இதனத்தின் pumping function னபோம் கம்நினோ இருந்தது. pumping function கம்நினோ 

இருக்துோ அயங்களுக்கு உடடினோ eecp சிகிச்ரசரன னகோடுத்நதோம். ரு 35 ோள் சிகிச்ரச 

முடித்த ிகு நருந்து நோத்திரபகரமம்  

 

 

னகோடுத்ததுோ இப் மூச்சு யோங்கதும் குரந்து இப் அயங்கோ அயங்களுரடன நயரரன 

னசய்ன முடிகிது. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் நற்றும் Patient திருநதி. சகுந்தோ உரபனோடல்: 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

      அதோயது இந்த சிகிச்ரசக்கு யபதுக்கு முன்ோடி யந்து உங்கோ எவ்யவு தூபம் டக்க 

முடிமம்? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

      ரு 1 கிநோ நீட்டர் கூட டக்க முடினோது. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

      ரு 10 ிநிடம் டக்க முடிமநோ? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

      முடிமம் 



 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

       இப் treatment அ முடிச்சிடீங்க 35 ோளு, இப் எவ்யவு தூபம் உங்கோ டக்க முடிமம்? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

               1 கிநோ நீட்டர் கும் நந என்ோ டக்க முடிமது. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

       மூச்சு யோங்கது எல்ோம் குரந்து இருக்கோ? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

       குரந்து இருக்கு. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

 

 

நருந்து நோத்திரபகர correct ஆ சோப்ிடுகிரீ்கோ? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

       ழுங்கோக சோப்ிடுகிநன். 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

       எதண்ணோ இந்த treatment னசய்னணும்னு னசோன்ோங்க? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

       நோர்பு யி, நோத்திரப நோட்டும் சரி ஆக இந்த treatment அ 35 ோள் எடுக்கணும்னு 

னசோன்ோங்க. அதோ 35 ோள் னதோடர்ந்து யந்து எடுத்துக்கிட்நடன். 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

               treatment முடிச்சி ரு 4 நோசம் ஆச்சோ? 

 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 



 

               3 நோசம் ஆச்சு. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள்: 

               3 நோசநோ ல்ோ இருக்கீங்கோ? 

Patient திருநதி சகுந்தோ அயர்கள்: 

       ல்ோ இருக்கிநன். முன்ர யிட ல்ோ, டக்கிநன், 1 கிநோ நீட்டர் யரபக்கும் 

டக்கிநன்  ோந  நயரரன னசய்கிநன். 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

அநத சநனம் இந்த treatment எங்னகங்க னகோடுக்கோங்க என் ஆர்யம் நனர்களுக்கு இருக்கும் அத 

ற்ி னசோல்லுங்கநன். 

 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில்: 

இந்த eecp, heal your heart - vaso meditech eecp. இந்த centers அ தநிழ் ோட்டு  எடத்து ிறுயி 
இருக்நகோம். அதுநட்டும் இல்ோநல் கர்ோடக, நகபோ, நகோபோஷ்டிபோ நோன்  எடத்து இது 

யரபக்கும் 29 centers யந்து இந்த eecp கோக create ண்ணி இருக்நகோம். நற்றும் eecp சிகிச்ரச முரரன 

னகோடுக்கணும்னு னசோல்ிட்டு 12 தநிழ் ோடு government நருத்துயநரனில்  ிறுயப்ட்டுள்து. 

நருத்துய கோப்டீு திட்டத்தின் கீழ் government ஏ ிறுயி இருக்கோங்க. government நட்டும் இல்ோநல் 

private ரமம் ன்நோம். 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


