
 

 

Non-Surgical EECP: Vijay HD/Marudhuva Neram/26th July 2018 

 

இதன நோய் ன்துநந டித்தயர் முதல் ோநபர் யரப எரு இம் புரினோத அச்சம் 

ற்டுகிது. ன்னில் நிதின் நபணத்திற்கு நிக முக்கின கோபணம் இதன 

நோநன. இதன நோய் ற்ட நிக முக்கின கோபணநோக அரநயது உனர் பத்த 

அழுத்தம், சர்க்கரப நோய், உடல் ருநன், புரக ிடித்தல், நது மக்கம், ந 

அழுத்தம், உடல் னிற்சி இல்ோரந,உணழ மக்கயமக்த்தில் நோற்ம் நநலும் 

பம்ரப கோபணகோலும் இதன நோய் ற்டுகிது. ற்டுகிது. இதன தரசக்கு 

பத்தத்ரத டுத்து னசல்லும் 3 caronery பத்த குமோய்கில் உள் அரடப்ின் 

அரய னோறுத்து நருத்துயர்கள் சிகிச்ரசரன தீர்நோிப்ர்.  caronery பத்த 

குமோய்கில் அரடப்ின் ண்ணிக்ரக 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 ற்ட்டுள்து. இ இ சி ி சிகிச்ரச, 

இருதன நோய்களுக்கு அறுரய சிகிச்ரச னசய்துனகோள் னப்டுயர்களுக்கு 

அல்து ற்கநய ரோஸ் அறுரய சிகிச்ரச நற்றும் stent அறுரய சிகிச்ரச 

னசய்துனகோண்டது ன் இல்ோதயர்கள் நற்றும் அறுரய சிகிச்ரச 

னசய்துனகோள்ளும் அயிற்கு நோதின உடல் ம் இல்ோதயர்களுக்கு ற் எரு 

சிகிச்ரச தோன் eecp. 

eecp சிகிச்ரச முரனில் 3 ந ோடி கோற்று ரகள் னோருத்தப்டும். இந்த கோற்று 

ரகள் இருதனம் சுருங்கி யிரிமம் நோது அநத நபத்தில் சுருங்கி யரீிமம்டி 

இருக்கும். இதோல் கோல் குதிகில் உள் பத்தம் யமக்கத்ரத யிட அதிக 

நயகத்திலும், அழுத்தத்தோலும் பத்த ோங்கள் யமினோக இதனத்திற்கு னசல்லும். 

இதோல் னசனல்டோநல் இருக்கும் சிின பத்த ோங்கள் ிதோக திந்து 

னகோள்ளும். நய இதனத்திற்கு முன்பு இருந்தரத யிட அதிகநோ பத்த ோங்கள் 



 

பத்தத்ரத னகோண்டுனசல்லும் யரகனில் அரநகிது. இப்டி எரு முர திந்து 

யிட டும் பத்த ோங்கள் ிபந்தபநோக இதனத்திற்கு பத்தம் னகோண்டு னசல்லும் 

குமோய்கோக நோி ற்கநய அரடட்ட இதன தரசகளுக்கு நதரயனோ 

பத்தத்ரத அனுப்பும் ிபந்தப ோரத ஆகியிடுகிது. eecp சிகிச்ரச னற் 

நோனோிகள் இதன் ின் ன்ோக உடற்னிற்சி னசய்ன முடிமம். ீண்ட தூபம் டக்க 

முடிமம். நருந்து நோத்திரபகர குரத்து னகோள் முடிமம். இந்த சிகிச்ரச கு 

நருத்துயநரனில் தங்க நயண்டின அயசினம் இல்ர. 

 
 

இதன நோய் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறும் உரபனோடல்: 

 

heart disease, heart attack இது னபண்டுக்கும் தோன் mostly யந்து cardiologist அ யந்து patient 

ோர்க்க யபோங்க. so எரு patient யந்து clinic யரும் நோது usfull   chest pain, னஞ்சு யி 
இருக்கு மூச்சு யோங்குது இது cardica problem நோ இருக்குநநோ னு னநோ இருக்கு னு 

யபோங்க. அயங்களுக்கு யந்திருக்கி யி யந்து னஞ்சு யி தோோ ன்ரத சி 

question மூம் கண்டுிடிச்சிபோம். eaither யந்து அயங்க நயர னசய்மம் நோது 

யருதோ, இல்ரோ யந்து ப்ழநந அந்த pain continues ஆ இருக்கோ ன்ரத 

ோர்த்துட்டு அயங்களுக்கு யந்திருக்கிது gastic pain  ஆ அல்து chest pain ஆ ன்ரத 

கண்டுிடிக்க முடிமம். அப்டி முடினரன்ோ ன் ண்ணுநயோம் எரு ecg 

டுப்நோம். ecg டுக்கதோ யந்து அந்த னஞ்சு யி யந்து cardiac pain ஆ ன்ரத 

யந்து 100% னசோல் முடினோது. அதோதோன் mostly எரு ecg ண்ணி முடிச்ச ிகு 

கூட எரு tmt ண்ணிக்நகோங்க னு னசோல்நோம். அந்த tmt  ன் ன்நோம் ோ tread 

mill  எரு patient  அ ஏட ரயக்கிநோம். அப்டி ஏடும் நோது அந்த பத்த ஏட்டம் யந்து 

அயர் exasise கு ற்ோர் நோ அந்த பத்த ஏட்டம் அதிகநோகனும். இப் அயநபோட பத்த 

குமோய்  அரடப்பு இருந்துதுன்ோ அந்த tread mill  ஏடும் நோது அந்த பத்த ஏட்டம் 

அந்த exasise கு ற்ோர் நோ அதிகம் ஆகோது. ோ யந்து  எரு 70, 80% upstrcation 

இருந்ததுோ பத்தம் நோகோது. அப் யந்து அந்த tread mill டக்கும்நோது ecg  சி time 

changes இருக்கோம் அல்து அந்த patient நக யந்து chest pain யபோம். அரத தோன் 

ம்ந யந்து tmt positive னு னசோல்நோம். இப் echo cardiograffy த்துக்கோக ன்நோம் ோ 

உங்க heart உரடன pumping function யந்து தோயது affect ஆகி இருக்கோ ன்ரத 

ோக்கதுக்கு. ரத ல்ோம் ரயத்து எரு patient யந்து இதன நோய் இருக்கோ 



 

இல்ரனோ ன்ரத கண்டுிடிச்சிபோம். இப் once அந்த இதன நோய் இருக்கோ 

இல்ரனோ ன்ரத கண்டுிடிச்ச ிகு அந்த patient உரடன symptoms கு ற்ோர் 

நோதிரி, க்கு டக்க முடின doctor, னஞ்சு யிக்குது அப்டி னசோல்லும்நோது சி 

நருந்து நோத்திரபகர அந்த patient கு னகோடுக்கிநோம். அந்த நருந்து நோத்திரபகள் 

அதுக்கு அப்ம் colastral, sugar, regular exsasise, food control, stress releving இத நோதிரி  

steps அ னசோல்ி னகோடுத்து இதன் மூம் யந்து அயங்களுரடன cardica disease அ 

கட்டுப்டுத்த ோக்கநோம். Mostly ிரன patient யந்து இந்த sugar control, colastral control 

plus medicine இதுநன அயங்களுரடன னஞ்சு யி குணம் ஆகியிடும், அயங்கோ 

regular ஆ walk ண்ண முடிமம். அப்டி இருந்தோலும் சி நோத்திரபகர அயங்க life 

long சோப்ிடணும். இது சி நருக்கு யந்து இத்த நருந்து நோத்திரபக 

னகோடுத்து, ோங்க sugar control ண்நணோம் doctor, colastrol control ண்நணோம் doctor, ீங்க 

னசோல்ோ நோதிரி regular ஆ walk ன்நோம் னபோம் stress ஆகிது இல் இருினும் 

க்கு நறுடிமம் நறுடிமம் chest pain யந்துகிட்நட இருக்கு னு னசோல்லும்நோது 

ன் ிரநோம் ோ எரு angio கிபோம் ண்ணி ோர்க்கோம் அப்டி னு முடிழ 

ன்நோம். இப் தோன் அந்த patient கு யந்து they should know ன் management ண்ண 

நோோங்க னு அந்த patient கு முன்ோடிநன னதரினணும். அப் தோன் யந்து next ன் 

treatment னசோல் நோோங்கநோ அத யந்து patient ோ accept ண்ண முடிமம். இப் 

angio gram னு எரு cardiology னசோன் ிகு இப் துக்கோக angio gram னசய்னநோம் ோ, 

உங்க பத்த குமோய்  ந்த ந்த இடத்து அரடப்பு இருக்குது ன்ரத 

ோர்ப்தற்குத்தோன் angio gram . இப் question ன் ோ எரு patient யந்து துக்கு doctor 

angio கிபோம் னசஞ்சி ன்நோட பத்த குமோய்  ங்க ங்க அரடப்பு இருக்த 

துக்கோக ோர்க்கணும்? அப்டி னு நகக்கோம். இப் ன்ோ இப் யந்து எரு patient 

யந்து angio gram கு ready ஆனிட்டோரு ன்ோந அந்த patient கு யந்து eaither எரு bypass 

surgery நனோ, angio plasty நனோ னசய்ன முடிமநோ முடினோதோ eaither bypass அயருக்கு 

சிந்ததோ இல்ர ன்ோல் angio plasty சிந்ததோ ன்று த ோர்ப்தற்குத்தோன் ோந 

angio gram நந னசய்னநோம். so அந்த நோதிரி நபத்து யந்து patient யந்து angio gram னு 

னசோன் ிகு they should ready for bypass surgery or angio plasty. இப் இங்நகநன யந்து சி 

patient யந்து ன் ிரகிோர்கள் ன்ோல்,doctor க்கு ந்த அரடப்பு 

இருந்தோலும் க்கு stending proseeger நயண்டோம், bypass surgery நயண்டோம் னு முடிழ 

ண்ணிட்டோங்க ோ அயங்க இன்னும் medical management நநன னகோண்டு 

நோகணும். இப் இந்த நோதிரி patient கு யந்து இதனத்துக்கு சரினோக பத்த ஏட்டம் 

நோக யில்ர. அதோ தோன் அயருக்கு ecg  னதரினிது, இல்ோ யந்த  tread mill 



 

 pasitive இருக்கு, னஞ்சு யி யருது இல்ோ echo  ிபச்சர இருக்கு. இப் 

இந்த patient கு யந்து angio gram ண்ண முடினோது, ண்ண நயண்டோம் னு 

னசோல்ிட்டோரு ஆோல் இன்னும் யி இருக்கு ோ, இந்த நோதிரி நபத்து 

இதனத்திற்கு பத்த ஏட்டத்ரத அதிகப்டுத்துயதற்கோக யந்திருக்கும் எரு புதின 

சிகிச்ரச முர தோன் இந்த eecp ன்  சிகிச்ரச முர. it is call enhanced external counter 

pulsation. 
 

eecp சிகிச்ரச முரரன ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் உரபனோடல்: 

 

Enhanced External Counter Pulsation. இந்த சிகிச்ரச முர ன் ன்நோம் ோ கோல்  

யந்து 3 sets of cuff அத நோட்டு கோல் இருக்க பத்த ஏட்டத்த slow ஆ 

அதிகப்டுத்துநோம் இதனத்திற்கு. இத யந்து daily 1 நணி நபம் யதீம் 35 ோள் 

டுக்கும் நோது பத்த ஏட்டம் இதனத்திற்கு natural ஆகநய அதிகநோகுது. ப்டி 

அதிகநோகுதுன்ோ உங்க பத்த குமோய்  சுற்ி தண்ணனீ பத்த ஏட்டங்கள், cholesterol 

னு னசோல்லுநயோம், அந்த cholesterol யந்த ீங்க டக்க டக்க அந்த vessels ல்ோம் open 

ஆகும். ஆோ இந்த நோதிரினோ cardiac patient கு ன் ிபச்ர ோ, doctor ோன் 

நருந்து சோப்ிடுகிநன் ன்ோ யந்து 5, 10 ிநிடம் கூட டக்க முடின, டந்தோ 

pain யந்துருது அதோ ன்ோ டக்கநய முடினோது னு னசோல்போங்க. இப்டி ட்ட 

patient இந்த eecp சிகிச்ரச னசய்மம்நோது ன் ஆகுது ோ பத்த ஏட்டம் யந்து 

இதனத்திற்கு ல்ோ இடத்துக்கும் அதிகநோகுது. இந்த சின் சின் பத்த ோங்கள் 

னசோன்நன் அந்த பத்த ோங்கள் ோம் னகோஞ்சம் னகோஞ்சம் நோ யிரியரடகிது. 

அது நட்டுநல்ோநல் பத்த ஏட்டத்ரத அதிகப்டுத்தும் நோது புது புது vessels உம் 

அரடப்ர சுற்ி form ஆகுது. இத தோன் natural bypass னு னசோல்நோம். இதுக்கோக eecp 

ண்ணத்தோன் இதல்ோம் யருநோ னு நகட்ட, நதரயனில்ர. ிரன நறுக்கு 

யந்து இது natural ஆ நய form ஆனிடுது. அதோ தோன் யந்து எரு general check up கு 

நோகும்நோது, doctor ோன் general check up கு நோநன், ct angio ண்ண அது 4 block 

இருக்கு ஆோ க்கு ந்த ிபச்சரமம் இல், னஞ்சு யி இல் ோ, block யந்து 

அயருக்கு 15 யருரநோ இருந்திருக்கோம், இருந்தோலும் natural ஆகநய regular walking, 

execasise ன்துோ அந்த natural ஆகநய cholesterols form ஆகினிருக்கும். இந்த 

cholesterols ிரன நருக்கு form ஆகது கிரடனோது. அதோதோன் அயங்களுக்கு 

னஞ்சு யி யருது. இப் இந்த eecp ண்ணும்நோது அந்த cholesterols அதிகநோகதன் 

மூம் அந்த patient ஏட னஞ்சு யி கம்நி ஆனிடுது, medicine தம் eecp இன் மூநந 

யந்து அயங்களுரடன ல்ோ symptoms மம்  control ண்ணிடோம். 



 

 

இப் அடுத்த யரகனோ patient அ ோர்ப்நோம். இயங்க angio கிபோம் னசய்ஞ்சுகிோங்க. 

னசய்த ிகு  anjio plasty நனோ, bypass ஏ தோயது நதர்ந்னதடுத்து அந்த processer 

ண்ணிக்கிோங்க. எரு stent நோடநநோ, bypass surgery நோடநநோ இதுழம் யந்து 

permanent ஆோ solution கிரடனோது. reasion ன்ோ உங்க பத்த குமோய் உரடன 

அரடப் எரு graft நோட்டு bypass ன்ோங்க. அது தோன் bypass surgery. இல்ோ எரு 

stent யச்சு open ன்ோங்க. ன் யந்து இத முழுரநனோ quear இல்னு 

னசோல்ல்கிநோம் ோ இப் உங்களுக்கு னசய்த proceger யந்து இதனத்திற்கு பத்த 

ஏட்டத்ரத அதிகப்டுத்துயதற்கு நட்டும் தோன் னசய்கிநோம். உங்களுரடன நோய் 

ன்ோ உங்க பத்த குமோய் னில் அரடப்பு ற்ட்டதுதோன் உங்க நோய். அந்த நோய் 

ன  யந்து bypass ஏ,angio plasty ஏ குணப்டுத்துயது இல்ர. உங்க tentansi to form 

upsticksion னு னசோல்லுநயோம். so ன் ன்து எரு bypass, angio plasty னசய்து 

னகோண்டோலும், இப் னசய்துனகோண்ட vessels இருந்து நற் எரு vessels  நறுடிமம்  

அரடப்பு ற்டோம். அப் நறுடிமம் னஞ்சு யி யரும், அப் நறுடிமம் bypass, 

anjio plasty னசய்னநயண்டும்டினோக இருந்தோல் னசஞ்சிதோன் ஆகணும். அப்டி 

இல்ோ நோட்ட stent ஏ graft ஏ ோரடயில் அது close ஆயதற்கு chance அதிகம். 

ந்த graft ம் life long னு னசோல் முடினோது. சி சரநனம் ோந ோத்திருக்நகோம் 

ிரன patient ோம் ம்ந ோத்திருக்நகோம் 3 நோசத்துக்கு அப்ம் யந்து surgery  

நோட்ட graft close ஆனிடுச்சி னு யபோங்க, சி நரு 5 யருரத்துக்கு அப்ம் யபோங்க, 

சி நரு 10யருரத்துக்கு அப்ம் யபோங்க. useful யந்து இந்த graft கும் life இருக்கு. it 

is not a life long quar. so அப்டி இருக்கும் னோழுது எரு bypass ஏ angio plasty நனோ னசய்து 

னகோண்டோலும் நறுடிமம் னஞ்சு யி யரும் னோழுது அயங்களுக்கு யந்து நய 

யமி நன கிரடனோது. நறுடிமம் னஞ்சு யி யரும் னோழுது நறுடிமம் surgery, 

நறுடிமம் angio plasty னு நோயதற்கு திோ அந்த நபத்திரமம் உங்க surgen ஏ, 

cardiologist ஏ ோர்த்துட்டு இிநந surgery ண்த யிட eecp ண்ணோந பத்த ஏட்டம் 

அதிகநோகும் னு னசோல்ி னசோல் முடிமம். so இந்த eecp முர யந்து சி நருக்கு 

angio gram னசய்னதுக்கு முன்ோடிநன னசய்னநோம், சி நருக்கு bypass, angio plasty 

ண்ணி முடிச்ச ிகும் அயங்களுக்கு symptoms யரும் நோது eecp சிகிச்ரச 

ன்நோம். 

 

இப் இனோரு group ோர்ப்நோம். இயங்க ன் னசோல்போங்க, angio gram 

ண்ணிக்கோங்க vessels block இருக்கோங்கதோ கண்டுிடிச்சிோங்க இருந்தோலும் சி 



 

நருக்கு யந்து இந்தினோ  யந்து very coman  இங்க diabaties அதிகநோ 

இருப்தோலும், ம்நநோட coranary arties அதோயது பத்த ோங்கள், இதனத்திற்கு 

பத்த ஏட்டத்ரத னகோடுக்கக்கூடின பத்த ோங்கர தோன் coranary arties னு 

னசோல்லுநயோம். இந்த coranary arties யந்து சின்தோ இருக்கு அப்ம் யந்து நோய் 

யரும் நோது defused ஆ, full vessels leanth ரமம் யந்து leasience இருக்கு இப்டி 

இருக்கும் நோது யந்து எரு surgen ோ எரு graft  நோட முடினோது. stending னு 

நோோலும் அது defused இருக்கதுோ யந்து அந்த டத்து stent உம் நோட 

முடினோது. so இயங்க ன் ண்ண முடிமம், surgery நனோ angio plasty நனோ னசய்து 

னகோள் ready தோன் இருகோங்க ஆோ surgery நனோ angio plasty நனோ துழம் னசய்ன 

முடினோது. கோபணம் அயங்கநோட coranary anatamy அந்த பத்த ோங்கள் அந்த நோதிரி 

இருக்கு. அப்டி இருக்கும் நோதும் அயங்களுக்கு best treatment னசோன் இந்த eecp 

சிகிச்ரச முர தோன். இந்த நோதிரி patient உம் ிரன நர் யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச 

முர ன டுக்கோங்க.   

 

இத ல்ோம் யிட்டிட்டு அடுத்தது எரு group இருகோங்க. இயங்களுக்கு ன்ோ 

patient கு heart attack யந்திடுது அதோயது முத னஞ்சு யி ன்து யந்து எரு heart 

attack ஆக நோி அந்த heart attack யந்த ிகு ன் ஆகுதுன்ோ immediat ஆ 

அயங்களுரடன heart உரடன pumping function, அதோயது heart attack enbathu ன்ோ 

இதனத்நதோட massels அந்த massels யந்து இந்து யிடுகிது (dead). Once that  massels is 

dead it cannot be recovered. அதுக்கு அப்ம் அத ம்ந எண்ணுநந னசய்னமுடினோது. 

அதோ ன் ஆகுதுன்னு அந்த heart ஏட pumping, pumping யந்து அந்த massels ஏட 

stenth அ னோறுத்து இருக்கு. அந்த massels யந்து stenth அ இமந்திருச்சிோ அந்த heart 

ஆ regular ஆ pump ண்ண முடினோது. அப்டி pump ன்ோ அந்த total heart ஏட 

eafikasi குரந்து யிடும். இத தோன் இருதன னசனல் இமப்பு (Heart failer) னு னசோல்நோம். 

அதோயது herat failer ோ யந்து heart complete ின்து கிரடனோது. இந்த heart failear ோ 

ன் meaning ோ heart அநதோட regular pumping function  இருந்து னகோஞ்சம் 

னகோஞ்சிடுது னு அர்த்தம். சி நருக்கு யந்து 65% இருந்து 40% ஆக இருக்கோம். 

எரு 40% யந்த ிநக அத heart failer னு னசோல்நோம். சி சரநனம் 40% இருந்து 30% 

இருக்கோம், சி சரநனம்  30% கும் கிம  20% உம் இருக்கோம். so இந்த இருதன 

னசனல் இமப்பு ஆோ ிகு அந்த massels damage complete ஆ ஆனிடுச்சு ோ நறுடிமம் 



 

bypass surgery நனோ, angio plasty நனோ னசய்துனகோள்யது யந்து ந்த ரமம் அந்த 

patient கு தபோது. so ன்நோட massels vanthu complete ஆ dead ஆனிடிச்சோ இல்ோ 

இன்னும் சி இடத்து யந்து பத்த ஏட்டம் னகோடுத்தோல் அந்த pumping improve ஆக 

முடிமநோ இத ோக்கதுக்குத்தோன் nuclear scan னு னசோல்லுநயோம். அந்த nuclear scan  

யந்து dai அ inject ண்ணி ந்த இடத்து யந்து பத்த ஏட்டம் நோகுதோ இல்ரனோ 

ன்ரத assess ண்ண முடிமம்.  இப்டி இருக்கும் நோது இந்த இருதனத்நதோட 

னசனல் இமப்பு இருப்யர்கள் யந்து ந்த proseeger ண்ணோலும் எரு bypass ஏ, angio 

plasty நனோ, angio gram ஏ து னசய்துனகோண்டோலும் அந்த risk யந்து normal ோ உள் 

patient யிட 2 to 3 நடங்கு அதிகம். so அப்டி இருக்கும்நோது இவ்யழ risk மம் டுத்து 

எரு surgery நனோ, angio plasty நனோ ண்ண முடினோத ிரநனிரமம் யந்து eecp 

ன் இந்த சிகிச்ரச முர யந்து அயங்களுக்கு ரகனகோடுக்கும். இந்த நோதிரி 

patients  நரு eecp சிகிச்ரச முரரன னசய்துனகோண்டு அந்த overall pumping function 

improvement உம் இருக்கும், அதுக்கப்பும் அயஙீ்கநோட quality of life, மூச்சு யோங்கது 

இது ல்ோநந ல் improve ஆகிடும். 

Patient திரு. கோசிோதன் அயர்கள் ற்ி doctor போநசோநி அயர்கள் கூறும் கருத்து: 

இயரு patient கோசிோதன், 65 யனசு, actule 2010  யந்து severe chest pani யந்தது னு 

னசோல்ி angio gram ண்ணி ோர்த்தோங்க. அது 3 vessels ரமம் அரடப்பு இருக்குது 

னு னசோல்ிட்டு immediate bypass ண்ணனும் னு னசோல்ிட்டு patient உம் bypass surgery 

ண்ணிகிட்டோரு. ண்ணி முடிச்சி எரு 3 நோசத்துரநன நறுடிமம் அநத  pain 

யந்ததுோ நறுடிமம்யந்து  angio gram ண்ணி ோர்த்தோங்க. அப் யந்து bypass 

ண்ண graft யந்து நறுடிமம் close ஆகிடிச்சி அதோதோன் அயருக்கு நறுடிமம் 

pain யருது. இப் யந்து நறுடிமம் bypass ண்ண முடினோது ஆோ யந்து stend 

ரயக்கோம் அப்டினு sugess ண்ணோங்க. ஆோ patient கு யந்து அது யிருப்ம் 

இல். so நருந்து நோத்திரபனிநநன ண்ணோம் னு நருந்து நோத்திரபகர 

னகோடுத்து இருகோங்க. அந்த நருந்து நோத்திரபகர உட்னகோண்டும் அயருக்கு அந்த 

னஞ்சு யி குரனநய இல். அப் அப் னஞ்சு யி யந்துனகோண்நட இருந்தது. 

அப்ம் 2015  தோன் இந்த eecp சிகிச்ரச முரன நகள்யி ட்டு சரி இந்த eecp 



 

சிகிச்ரச முர ன ண்ணிக்கோம்னு னசோல்ிட்டு treatment டுத்தோங்க. treatment 35 

ோள் டுத்து ந்த யித யமிமம் இல்ோந அயபோ முன்ோடி நோதிரி டக்க 

முடிச்சது. அப்ம் 2015  இருந்து 2018 யரபக்கும் யந்து அயருக்கு ந்த யி மம், 

னதோந்தபழம் கிரடனோது. ஆோல் 2018  யந்து 1 ோள் யந்து mield ஆ chest pain 

யந்திருக்கு. so அயருக்கு ன் ிரிச்சோர ோ ற்கநய bypass surgery ண்ணிமம் 

failer ஆகி இருக்கு, நறுடிமம் னஞ்சு யி யருது அது நநோசநோகிட கூடோது னு 

னசோல்ி நறுடிமம் க்கு eecp சிகிச்ரச நயண்டும் னு னசோல்ி யந்திருந்தோங்க. 

அது ோர்த்தது யந்து இருதனத்நதோடு function 60% normal ஆகத்தோன் இருக்கு. so 

நறுடிமம் அந்த னம் கோபணநோக eecp னசய்து னகோள்ோம் னு முடிழ ண்ணி 
இருகோங்க. இப் eecp சிகிச்ரச  ன் advantage ோ இது non-invase. அதோ ந்த 

உோரதகளும் கிரடனோது. ந்த ிபச்ரமம் யபோது. அதோ திருப்ி சிகிச்ரசரன 

னசய்து னகோள்ோம் னு patient யந்து ம்ிக்ரகநனோட யபோங்க. ஆோ eecp இயருக்கு 

இப் னசய்னதுோ யந்து இயருக்கு இருக்கது யந்து agracive dysiess னு 

னசோல்லுநயோம். ோ எரு graft நோட்டு எரு மூணு நோசத்துரநன close ஆகி 
இருக்கு.so இந்த நோதிரி patient கு யந்து நறுடிமம் eecp சிகிச்ரசரன ண்ணோம். 

இப் நறுடிமம் eecp சிகிச்ரசரன யந்து 35 ோள் டுத்திருக்கோரு. இப் நறுடிமம் 

pain கிரடனோது, மூச்சு யோங்கது இல், நறுடிமம் அயபோ ப்நோதும் நோதிரி 

டக்க முடிகிது.   

Patient திரு. கோசிோதன் அயர்கள் eecp சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

ன் னனர் T. கோசிோதன். க்கு 2010  heart attack நோதிரி னஞ்சு யி யந்துடிச்சி 
நோனி test ண்ணது 3 டத்து block இருக்குோங்க. அப்ம் operation ண்ணனும் 

னு னசோன்துோ operation ண்ணினோச்சி. நறுடிமம் 1 யருரம் கமித்து check up 

நோது ற்கநய operation ண்ண டத்து அரடப்பு யந்துடிச்சி stend 

யோசித்தோன் ஆகணும் னசோல்ிட்டோங்க. ங்களுக்கு ன் ண்து னசோல்ி stent 

ரயக்க கூடோது அப்டி ன்று முடிழ னசய்து ரயக்கோந eecp இந்த னிற்சி ன இது 

ண்ணிக்கிட்நடோம். இத டுத்த உடநஇது 2 யருசநோ  நதய. இப் ஏபழ முன் 

யிட walking ல்ோ நோய்கிட்டு இருக்நகன். யி இல்ோந இருக்கு யடீ்டு 



 

நயரரனமம் ல்ோ னசய்நன். நறுடிமம் 3 யருரம் கமிச்சி நசோ யி 
யந்துச்சி. நறுடிமம் னிற்சி டுக்கோம் னு நோநன். நறுடிமம் அந்த eecp 

னிற்சி 35 ோள் டுத்து இப் உடம்பு னபோம் ல்ோ இருக்கு. அறுரய சிகிச்ரச 

ண்ண னபோம் கஷ்டநோ இருந்துச்சி. 3 நோசநோ னபோம் கஷ்ட ட்டு க ட்ட 

கஷ்டப்ட்நடன் னு யச்சிக்குங்கநன். அதுக்கப்ம் ந்த நயரரனமம் 

னசய்னமுடிமநோ இருந்துச்சி. இப் eecp னசஞ்ச ிகு ந்த தடங்கலும் இல், ல்ோ 

நயரரனமம் ோர்த்துகிட்டு இருக்நகன், னபோம் active ஆ இருக்நகன் ல்ோ 

சோப்ிடுகிநன், ல்ோ walking நோநன். முன்ோடி ல்ோம் எரு 1/2 கிநோ நீட்டர் 

டந்து நோோந னகோஞ்சம் உட்கோர்ந்தோ நதய னு  நதோணும், இப் அத நோதிரி 

ோம் இல். ல்ோ free ஆ டக்கிநன். வ்யழ தூபம் ோலும் walking நோநன். 

கோர சீக்கிபநோ ழூந்து னகோள்கிநன். இது ல்ோ நயரரனமம் ோர்த்துகிட்டு 

இருக்நகன். active ஆ னசய்துயிடுகிநன். உடம்பு னபோம் free ஆ இருக்கு sir. ந்த எரு 

யிதமும் இல்ோந clear ஆ இருக்கு sir. முந்தி ங்கி அப்டி மூச்சு நயகநோ யிட்டோந 

யி னதரிமம். இப் வ்யழ தூபம் ஆோலும் இந்த யி சம்நந்தநோ எண்ணுநந 

இல். முன்ோடினனல்ோம் walking நோோந யி னதரிமம். இப் walking முடிச்ச 

ிகும்  யி னதரினரநன ன் சிந்தர யருது. ந்த யிதநோ trable ழும் 

இல்ோந இருக்கு. ோன் ல்ோ நயரமம் active ஆ னசய்துனகோண்டு இருக்கிநன். 

நசோர்ழ ன் என்ந இல்ோநல் நோகியிட்டது  walking நோ நோதிரி எரு உடம்பு 

எரு ஆர்யம் உள்து.   

திருநதி. கோசிோதன் அயர்கள் eecp சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

முன்னல்ோம் ன் கணயர் டந்து னகோஞ்ச தூபம் நோரகனிநநன கம் னதரிமது 

ன்று னசோல்லுயோங்க. கல்லு யச்ச நோதிரி கம் னதரிமது னு னசோல்லுயோங்க. டக்க 

முடின னு னசோல்லுயோங்க. அப்டி நன உட்கோர்ந்து யிட்டு அப்ம் 10 ிநிடம் 

கமித்து டப்ோங்க. இப் இந்த eecp யச்சதுக்கப்ம் அத நோதிரி எரு னதோந்தபழம் 

இல். ல்ோ இருக்கோங்க. ோன் first 2015  இந்த eecp யசப்நன இந்த சிகிச்ரச 

முர னபோம் திருப்தி னோ இருந்துச்சி. ங்களுக்கு முதல் ோம் னதரினோந 

நோகியிட்டது. இல் ன்ோல் ோங்க இந்த bypass surgery நன ண்ணி இருக்க 



 

நோட்நடோம். இத னசய்த அப்ம் ல்ோ ok யோ இருந்தோங்க. 2 யருரம் எண்ணுநந 

னசோல். இப் 2.5 யருசத்துக்கு நந தோன் light யிக்குது னு னசோன்ோங்க. ோன் 

உடந sir அ யந்து ோர்த்து உடந இத நோதிரின்னு  நகட்நடன். திரும் ோங்கோ 

தோன் இந்த eecp அ யச்சிக்க ற்ோடு ண்ணி யச்சிகிட்நடோம். இத யச்சிக்கிட்டு 

அப்ம் னபோம் ல்ோ இருகோங்க, active ஆ இருகோங்க, இப் டக்க அப் கமும் 

இல், னஞ்சு யமிமம் இல் ல்ோ இருகோங்க. operation ண்ணும்நோது எரு ஆளு 

கூடநய இருக்கோபோ நோதிரி 3 நோசம் னபோம்நய கஷ்ட ட்நடோம். இது infection 

ஆகிடிச்சி ோ னபோம் னதோல்ர னோ நோனிடும், ஆளுக்னகல்ோம் ஆத்து ஆகிடும் 

னபோம் னம் னகோள் னசய்தோர்கள். ோங்களும் னந்து தோன் bypass surgery நன 

ண்ணுநோம். அது ண்ணுது நோதிரிநன 3 நோசத்துநன அரடப்பு திருப்ி யபழம் 

இது ம்ிக்ரக இல்ம்தோன் ோங்க eecp ன ம்ி இங்க யந்நதோம். யந்த ிகு 

இயங்க னசய்த்தற்கு அப்ம் இயங்க ல்ோ தோன் இருந்தோங்க. அறுரய 

சிகிச்ரசனில் உள் கஷ்டம் இது (eecp)  என்னுநந கிரடனோது. உடம்புரமம் 

எரு னதோந்தபழம் இல்,1 hour டுத்துக்கிட்டு  சும்நோ walking நோபோ நோதிரி யந்து 

நோட்டுக்கிட்டு திருப்தி னோ நோ நோதிரி இருக்கு. எரு னதோந்தபழம் இல் இது. 

இதுக்கு தங்கி தோன் னசய்னணும் ன்து இல்ோந எரு walking யபோ நோதிரி யந்து 1 

hour நோட்டுயிட்டு நோக முடிமது sir. என்னும் ிபச்சர இல்ோந இருக்கு. ோன் 

first time ன் ஏ அப்டி னு ிரச்நசன் ன்டோ bush bush னு கோத்து அடிக்குநத 

நந பத்தம் னபோம் நயகநோ நோோ க heart பம்பு ன் ஏ ஆகிடுநதோ ன்நநோ 

ன்று னந்நதோம் sir. ோந னந்நதன். அந்த பத்த ஏட்டம் நயகநோ நோகிநோ அந்த 

பம்பு கிபம்பு தோயது ஆகிடுநதோ னு அந்த ிள்ரகிடம் நகட்நடன். அனதல்ோம் 

எண்ணுநந னசய்து நோ ீங்க ரதரினநோ இருங்க அப்டி னு முதல் யோட்டி னசோல்ி 
ஆ அனுய ட்டதுோ இந்த யோட்டி ோன் (ன் கணயருக்கு) easy ஆ னசய்துக்க 

முடிஞ்சது. எரு னதோந்தபழம் கிரடனோது, patient கும் கிரடனோது, கூட 

இருரயர்களுக்கும் கிரடனோது. bypass நோதிரி எரு கஷ்டநோ சூமல் இது இல். 

ங்க ஊர்  இருந்து எரு 10 நர் இங்க  யந்து treatment டுத்துக்கிட்டு நோனி 
இருகோங்க sir. doctor போநசோநி சோர் உம் அவ்யழ ரதரினம் னசோன்ோங்க. ீங்க இது 

நோதிரி அரடப்பு யந்து யிட்டது னு கயர டோதீங்கநோ, ோன் அழுநதன் அயர் 



 

கிட்ட, ீங்க கயர டோதீங்க eecp யந்து ல்ோ result னகோடுக்கும், இந்த பத்த 

ஏட்டத்திோ இந்த பம்பு ல்ோம் ல்ோ improvement ஆகும் அப்டி ல்ோம் 

னசோல்ி ங்களுக்கு அவ்யழ ரதரினம் னகோடுத்தோங்க. ோன் இபண்டோயது தடரய 

னசய்மம் நோநத னந்து தோன் னசய்நதன். க்கு ரதரினம் னசோல்ி அயர் தோன் 

னசய்து னகோடுத்தோர். இப் Heart  எரு ிபச்சர இருக்கு ன் எரு ிரழ 

இல்ோந இருக்கு sir.     

 

 

 

 

 


