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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,உணவு மக்கயமக்த்தில் நோற்ம் நநலும் 

பம்ரப கோபணகோலும் இதன நோய் 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 ப்வுநந 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 முடிவு 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 முடிவு 

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 இதுவும் 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 துவும் 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 vanthu 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 இவ்யவு 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.  

 

கரடசினோக இன்னும் எரு group of patients. இயங்களுக்கு ன்ோ bypass surgery 

ண்ண முடிமம், angio plasty ண்ண முடிமம் அோல் அயங்களுரடன உடல் யந்து 

அயங்களுக்கு எத்துரமக்கோது. கோபணம் யந்து elderly age சி நரு யந்து 70 

யனதுக்கு நந இருப்ோங்க, அந்த நோதிரி யனது  இருப்யர்களுக்கு bypass ஏ angio 

plasty ஏ னசய்துனகோண்டோல் risk தோன் அதிகநோகும். அதோ யந்து avoide 

ண்ணோம். இல்ோ யந்து other problem அயருக்கு யந்து coranary artiry dissess 

இருக்கும் கூடநய ஆஸ்துநோ இருக்கும், இல்ோ lever problem இருக்கும், இல்ோ 

எரு cancer, இல்ோ kidny problam. இப்டி  other problem இருக்கும் நோது எரு 

surgery ண்ணும்நோது risk அதிகநோகும். so இந்த நோதிரி நபத்துரமம் eecp 

சிகிச்ரச முர அயங்களுக்கு ரக னகோடுக்கும். so இந்த eecp சிகிச்ரச முர ன 

ற்ி ல்ோ patient உம் யந்து ன்கு அிந்து னகோள் நயண்டும். ன்ோ இது யந்து 

அயங்க உனிர் ப நட்டும் கோக்க நோது இல் எரு expensive, high risk bypass surgery, 

angio plasty  அ தயிர்க்கவும் இது யந்து னபோம் உதவும். so இந்த eecp சிகிச்ரச 

முரரன ற்ி ல்ோ patient உம் யந்து அயங்க surgen ஏ doctor கிட்ட நசும் 

னோழுநதோ அயங்களுரடன options இப் யந்து உங்களுக்கு heart problem இருக்கு, 

உங்களுக்கு treatment னகோடுக்கணும் னசோல்லும் நோது இந்த eecp சிகிச்ரச முரக்கு 



 

ோங்கள் உகந்தயர்கோ ன்று அந்த patient யந்து அயங்க doctor ட discess ண்ணும்  

நோது உங்களுக்கு இன்னும்  information யந்து அந்த doctor மூம் கிரடக்கோம். 

அதோ இந்த eecp சிகிச்ரச முர ன்து எரு simple ஆ னசோல்னும்ோ it is a life 

saving treatment. உங்கின் உனிர் ரப கோக்கும் நருத்துய முர. இரத ல்ோ patient 

உம் னதரிந்து னகோள் நயண்டும். ீங்க யந்து bypass, angio plasty surgery கு நோகதுக்கு 

முன்ோடி இந்த சிகிச்ரச முரரன ற்ி உங்க surgen கிட்ரட நனோ cardilogogist 

கிட்ரட நனோ details ஆ discess ண்ணி அதுக்கு அப்ம் ீங்க உங்க desision டுக்கது 

ல்து.     

 

Patient திரு. யி னகுநோர் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து:     

 

இயர் patient திரு. யி னகுநோர் 62 யனது. 2008  அயருக்கு heart attack ஆகி immediat ஆ 

angio gram ண்ணோங்க. அப் யந்து bypass surgery ண்ணனும் னு னசோல்ிட்டு patient 

உம் 2008  bypass surgery ண்ணிகிட்டோரு. அதுக்கப்ம் எரு 5 யருரம் யரபக்கும் 

ல்ோ இருந்தோரு. அப்ம் 2013 யந்து நறுடிமம் siver pain யப ஆபம்ிச்சிருச்சு. 

அயபோ 15 ிநிடம் கூட டக்க முடின. அதுக்கு அப்ம் திருப்ி ோர்த்தது 

நறுடிமம் bypass surgery ண்ண நயண்டோம் ோ அயங்க heart function னும் 

னகோஞ்சம்  கம்நினோ இருக்கு bypass surgery ண்ணோ risk அதிகம் ன்தோல் ீங்க 

நருந்து நோத்திரபநன சோப்ிடுங்க னு னசோல்ிட்டோங்க. அப் யந்து இந்த eecp 

சிகிச்ரச முர இருக்கதுோ ீங்க இந்த eecp முரனநய டுத்துக்நகோங்க னு 

அங்க உள் cardiologist ரிந்துரபத்தோங்க. Patient உம் 35 ோள் eecp சிகிச்ரச 

முரரன னசய்தோரு. னசஞ்சு முடிச்ச ிகு அயர் னஞ்சு யி இல்ோந ல்ோ 

இருந்தோரு. இப் யந்து 5 யருரம் கமித்து அயர் evaluvation யரும் நோது lite ஆ pain 

இருக்கு னு னசோன்ோரு. but அதோ யந்து அயருரடன heart function னு கம்நினோ 

இருக்கு, ற்கநய surgery உம் ண்ணி இருப்தோல் இன்னோரு 35 days யந்து 

preventive யோ eecp சிகிச்ரச ண்ணினகோங்கனு னசோன்நோம். அந்த 35 days eecp 

சிகிச்ரசமம் ண்ணிட்டோரு. இந்த patient யந்து எரு tipical example அதோயது யந்து 

எரு surgery னசய்துனகோண்டோல் நட்டுநந யந்து குணநோக முடினோது. ன்ோ அந்த 

graft யந்து நறுடிமம் அரடப்பு ற்டோம். அது யந்து natural ஆகநய ற்டோம். 

இப் இயர்க்கு இந்த eecp சிகிச்ரச டுத்ததோ யந்து நறுடிமம் யந்து அயபோ 5 

யருரம் ல்ோ இருந்தோரு. இப்வும் யந்து நறுடிமம் யந்து  preventive யோ எரு 5 

யருரம் கமித்து டுத்துகிட்டோரு. அதோ யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச முர  



 

யந்து ந்த risk உம் இல்ோததுோ preventive ஆ 5 யருரத்துக்நகோ 6 யருரத்துக்கு 

எரு முரநனோ இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன டுத்துக்னகோள்ோம். eecp சிகிச்ரச 

யந்து ிரன நரு யந்து bypass surgery னசோல் patient யந்து second oppenion கோக  இந்த 

eecp சிகிச்ரச முரரன னதரிந்து னகோள்யதற்கோக யபோங்க. அயன்களுக்குநநன 

எரு avarness இருக்கு. ன் ிரக்கிோங்கன்னு எரு patient eecp சிகிச்ரசரன 

ண்ணிட்டு இதனத்துக்கு பத்த ஏட்டம் யபதுோ ோந surgery ன avoide ண்ணோம், 

postmen ண்ணோம் னு ிரன நரு யபோங்க. அந்த நோதிரி patient கும் ோங்க 

eveluvate ண்ணும் நோது அது  patient யந்து eecp சிகிச்ரச நன நோதுநோதோகும். 

அயங்களுக்கு surgery நதரயனில்ர. சிருக்கு surgery நதரயப்ட்டோலும் ீங்க 

eecp சிகிச்ரச ன்துோ யந்து surgery ன postman ண்ணிக்கோம், நநலும் யந்து 

இந்த பத்த ஏட்டம் அதிகநோகிதுோ யந்து surgical risk உம் அதோயது அயர்கள் 

நீண்டும் surgery னசய்துனகோள் நயண்டும் ன்ோலும் அந்த risk யந்து னபோம் 

குரந்து யிடும். ன்ோ யந்து இப் இதனத்துக்கு யந்து natural நய பத்த ஏட்டம் 

அதிகநோ இருப்தோல் அந்த surgical proseeser risk கும் கம்நீனோக யோய்ப்புகள் அதிகம். 

 

 

 

Patient  திரு. யி னகுநோர் அயர்கள் இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன ற்ி கூறும் 

கருத்து: 

 

ன் னனர் யி னகுநோர் ோன் யிருதுகர் ந இருந்து யந்து இருக்நகன். 2008  

யந்து open heart surgert ண்ணிக்னகோண்நடன். நறுடிமம் 5 யருரம் ஆனிடுச்சி. 5 

யருரம் கமித்து 2013  யந்து நறுடிமம் check up கு யந்நதன். னபோம் மூச்சு 

யோங்கிச்சி, டி றுயதற்கு னபோம் கஷ்டநோ இருந்தது. அப் நறுடிமம் check up 

ண்ணிட்டு doctor கிட்ட நகட்நடன். அயரு doctor ன் னசோன்ோரு ோ இப் eecp னு 

எரு treatment யந்திருக்கு அது யந்து ீங்க யனசு நய 62 னு னசோல்ிங்க அதோ 

இப் யந்து  திரும் யந்து bypass surgery நனோ, open surgery நனோ ண்ணமுடினோது 

உடம்பு யந்து உங்களுக்கு தோங்க கூடின சக்தி இருக்கோது அதோ இந்த eecp 

ண்ணஙீ்கன்ோ உங்களுக்கு ல்து நநலும் உங்களுக்கு bypass ண்ணி உங்க 

உடம்பு ப்டி 5 யருரம் யரப எத்துரமச்சிநதோ அது நோதிரி எத்துரமக்கும், ல்ோ 

இருக்கும் னு னசோன்ோரு. அத யச்சி ோன் யந்து ண்ணிக்கநன் னசோல்ி 
னசோல்ினிருந்நதன். அப்ம் 2013  யந்து இந்த treatment டுத்நதன், 35 ோள் இந்த 

treatment னகோடுத்தோங்க. treatment னகோடுக்கும்நோது எரு 6 டி, 8 டி ிக்கிட்டு 



 

இருந்நதன். முத treatment கு முன்ோ அப்ம் அதுக்கு ிகு எரு 10 ோள் கூட 

கூட எரு 10 டி, 12 டி  ஆபம்ித்நதன். அந்த நோதிரி 35 ோள் ஆோ உடந 

னகோஞ்சம் னதம்ோ டக்க ரயக்க இப் 60 டி ல்ோம் ி யந்திடுநயன். முத எரு 

6 டி, 10 டி த்துக்நக னபோம் சிபந ட்நடன். இப் இந்த eecp treatment ண்ண 

உடந இப் சர்ய சோதோபணநோக 60 டி ி யநபன். எரு 1 நணி நபத்து எரு 3 

கிநோ நீட்டர் டந்திருநயன். அந்த 1 நணி நபம் டந்த நபத்துநநன எரு 15 

ிநிடம் exssice ண்ணுநயன். உடம்புக்கு ல்ோ வும் இருந்தது. அதோ இந்த eecp 

treatment  ல்ோ இருந்தது. அந்த ம்ந bypass surgery, open surgery  ண்ணம்நோது 

ப்டி இருந்தோநோ அந்த இது யந்து இந்த eecp treatment ரமம் க்கு  ல்ோ 5 

யருரம் ல்ோ எத்துரமப்பு இருந்தது. ஆோ  ன் னகோஞ்சம் ஊரட னகோஞ்சம் 

control இல்ோந சோப்ோடு யரககள் இது ஊரட, உடம்பு தோன் ல்ோ இருக்குல் 

அதோ walking நோகோந யிட்ருநயோம் னகோஞ்ச ோள் walking நோகோந எரு control 

இல்ோந ன் உடம் ோந எரு நோதிரி இது ஆக்கிக்கிட்நடன். அப்ம் இப் யந்து 

eecp 2013  ண்ணிட்டு இப் யந்து 5 யருரம் ஆகியிட்டது. இப் 2108 யந்து 2நோசம் 

முன்ோடி 35ோள் treatment டுத்திருக்நகன். இப் டுத்த ிகு முழு இதோ ல்ோ 

இருக்நகன். உடல் ஆநபோக்கினநோ இருக்கு. ல்ோ டக்கிநன். நயரகளும் 

ல்ோ னசய்னமுடிகிது. ல்ோ இருக்குது இப். இப் இன்னோன்னு ன் 

னசோல்நன் ோ eecp ம்ந ோர்க்கும்நோது அயங்க treatment ோர்க்கும்நோது நக்நக 

எரு நோதிரி னநோ இருந்தது. ன்டோ யிக்குநநோ, belt ல்ோம் நோடோங்க 

ப்டிநனோ இருக்குநநோ அப்டினு னந்நதன். ஆோல் முதல் ோள் treatment 

டுக்கும்நோநத க்கு சந்நதோரநோ இருந்தது, ல்ோ இருந்தது. இபண்டோயது 

யந்து ம்ந doctor யந்து ம்ந கயிப்பு ல்ோ கயிக்கிோரு. அடுத்தது sister 

நோர்கள் எரு 6 sister நோர்கள் இருகோங்க. ல்ோருநந machine ஏடிோலுநந 

க்கத்திநநன இருந்து ம்ந அவ்யவு, யி இருந்தோ னசோல்லுங்க sir, 

உங்களுக்கு நதனும் ிபச்சர இருந்தோ னசோல்லுங்க sir  னு னசோல்ி ிரன 

நக்கு எரு எத்துரமப்பு னகோடுக்குோங்க, நக்கு யந்து எரு ஆர்யநோ யந்து 

னசய்னத ோக்கதுக்கு, அங்க யந்து treatment னசய்னோம் ல்ோ இருக்கு அப்டி னு 

னசோல்ி அங்க treatment  ண்துக்கு ஆர்யம் இருக்குது.      

 

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

 



 

Patient திரு.ஸ்ரீியோசன் 63 யனசு இயருக்கு 2008 யந்து sivere ஆ chest pain யந்தது னு 

னசோல்ிட்டு angio gram ண்ணோங்க. angio gram ணத்து யந்து 3 vessels ரமம் 

அரடப்பு இருந்தது. ஆோலும் அந்த அரடப்பு யந்து defused னு னசோல்லுநயோம். 

அதோயது ல்ோ patient கும் bypass surgery ண்ண முடினோது. இந்த patient கு tipical ோ 3 

vessels ரமம் அரடப்பு இருந்தோலும் அயருக்கு bypass surgery ண்ண முடினோது. 

ோ யந்து அந்த graft ண்துக்கு யந்து vessels யந்து thin ஆ இருந்தோநோ இல்ோ 

defused ஆ leasion இருந்தோநோ அந்த bypass surgery ண்ண முடினோது. சரினு medical 

management நநன 2008 இருந்து 2018 யரப 10 யருரநோ medical management நநன 

இருந்தோரு. ஆோ இப்நோ recent ஆ siver ஆ மூச்சு யோங்குது னு னசோல்ிட்டு hospital  

admission ஆகினிருக்கோரு. இதுக்கப்பும் echo ண்ணி ோர்த்தது யந்து அயநபோட 

heart pumping evficancy அதோயது pumping function யந்து னபோம் குரந்து இருந்தது. 

அதோயது 35% கும் கிம இருந்தது. திருப்ி யந்து angio ண்ண நயண்டோம் ோ 

ற்கநய surgry ண்ண முடினோது னு னதரிமம்.so யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச நன 

ண்ணோம் னு னசோல்ிட்டு இந்த eecp சிகிச்ரசரன start ண்ணோங்க. ண்ணி இப் 

35 ோள் முடிச்சிட்டு இப் 3 நோச follow up கு யந்திருக்கோங்க. முன்ோடி இருந்தோ 

நோதிரி அயருக்கு மூச்சு யோங்கது ல்ோம் இல். இப் ல்ோ டக்கிோரு, ல்ோ 

வும் இருக்கோரு. நருந்து நோத்திரபகர ல்ோம் correct ஆ சோப்ிடுகிோரு. salt 

restiction salt னகோஞ்சம் கம்நினோ, water restiction ீரும் யந்து 1 litter கு நந 

குடிக்கக்கூடோது இது ல்ோத்ரதமம் follow ண்ணிக்கிட்டு இருக்கோரு. இப் யந்து 

treatment கு அப்ம் யந்து patient னபோம் ல்ோ இருக்கோரு. 

 

Patient  திரு. ஸ்ரீியோசன் அயர்கள் eecp  சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

 

ன் னனர் ஸ்ரீியோசன் யனது 63. அபசோங்க நோக்குயபத்து துர னில் டத்துபோக 

இருந்தயன். 36 யருர service. க்கு யந்து கடந்த 2008 னில்  heart  அரடப்பு 

இருந்ததோக angio ோம் ண்ணி ோர்த்துட்டு என்னும் னசய்ன முடினோது, operaction 

ண்ண முடினோது ஆோ 3 அரடப்பு இருக்கு அப்டினு னசோன்ோங்க. நகட்ட 

operaction ண் உங்களுக்கு இதுல்ோம் சரி இல். அப்டி னு னசோன்ோங்க. 

அதுக்கப்ம் னபோம் கஷ்டம்தோன். கஷ்டப்ட்டு மூச்சு யிட முடினோந னகோஞ்ச 

தூபம் டந்தோ மூச்சு யிட முடினோந அப்டிநன ிப்நன். அப்ம் ின்னு திரும் walk 

ண்ணுநயன். சோப்ோடு கூட சரினோ டுக்கதில். அந்த நோதிரி இருந்த 

சூல்ிரனி எரு friend எருத்தர் க்கு அிமுகம் ஆயர் இந்த நோதிரி 



 

ஏநந்தூபோர் hospital  doctor யந்து இந்த நோதிரி eecp ன்ோங்க அங்க நோனீ்ோ 

உக்கு சரி ஆகும் அப்டினு னசோன்ோரு. சரி ோனும் doctor sir அ ோர்க்க நோ 

நபத்து னபோம் மூச்சு யோங்கிட்டு இருந்தது. குின முடினோது, டக்க முடினோது, 

னகோஞ்சம் தோயது heave அ ண்ணனும்னு னசோன்ோ கூட அதுவும் முடினோது. 

அப்டி எரு சூழ்ிரனில்தோன் doctor sir அ ோர்த்நதன். க்நக எரு புரினோத எரு 

புதிர் ஆச்சிபனநோ 3 ோள் treatment நநன மூச்சு யோங்கது ின்றுயிட்டது. அதுக்கு 

ிகு அந்த treatment அ னதோடர்ந்து ண்ணிட்டு யந்த ிகு எரு ம்ிக்ரக 

இரட எரு 10 ோள் gap னகோடுத்து sir ோன் எரு long ஆ journy நோனும் sir அப்டினு 

நகட்நடன். கோசி யரபக்கும் நோய் திரும்ி யந்துட்டு திரும் அத continue 

ண்ணதுக்கு இப்நோ all round ங்க நயண்ணோலும் நோக முடிமம். டக்க முடிமம் 

ல்ோ சுயோசிக்க முடிமம். ல்ோ யிதநோ திருப்த்தி மம் ன்க்கு இருக்கு. 

உண்ரநனிநநன க்கு இத அிமுகப்டுத்தி ன் ண்ருக்குத்தோன் ன்ின 

னசோல்ணும். அவ்யவு அருரநனோ treatment doctor sir யந்து சரினோ டி க்கு 

னசஞ்சு னகோடுத்து இருகோங்க. 

 

    

 

      

 

 

 

 



 

 

 


