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Heart  Failer பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கரின் கருத்து: 

இப்ப heart failer னு சசான்ன heart உடை pumbing function லந்து normal ஆ இருப்படை லிை குடமலா 

இருக்கும். so usefull patient லந்து heart failer னு ப்படி கண்டுபிடிக்கமாங்கன்னா  இந்ை echo cardiografy 

பண்ணும் பபாது patient உடை ejection fraction லந்து சகாஞ்சம் பாசா இருக்கு னு சசால்லுலாங்க. 

ejection fraction ன்பது ைான் உங்க pumbing function அ messer பண்ணுலது. ejection fraction னா ன்ன னா 

உங்க heart லந்து cavity ாைிரி, பசா அதுய வ்லரழ த்ைம் லருபைா அந்ை த்ை லந்து pumb பண்ணி 
சலரிபத்ைணு. so த்ைடன present லந்து pump பண்ணி சலரிபத்துபைா அடை ைான் ejection fraction 

னு சசால்லுபலாம். so pump week ஆ இருக்கும்பபாது அந்ை contraction னும் week ஆ இருக்கும். வ்லரழ 

த்ைம் சலரி பபாகமதும் குடமந்து லிடும். so அந்ை pump உடை efficiency குடமலதுைான் ejection 

fraction மூயம் அரக்கபமாம். so low ejection fraction னா poor pumping னு அர்த்ைம். so patient with heart  failer 

லந்து echo பண்ணி பார்க்கும் பபாது அலங்களுடை ejection fraction pumping efficiency லந்து சாம்ப 

கம்ிா இருக்கும். இை ைான் லந்து heart failer னு சசால்பமாம். 

Heart Failer பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கரின் கருத்து:  

Heart Failer அைாலது இருை சசல் இறப்பு இைற்கு முக்கி காணம் லந்து coronary artery disease. த்ை 

குறாில் அடைப்பு ற்படுலது ைான். 90% of the patient கு லந்து heart failer கு காணம் லந்து த்ை 

குறாில் அடைப்பு ற்படுலதுனாய ாடைப்பு லருது, ாடைப்பு லருலைனால் இருை சசல் 

இறப்பு. ஒரு 10 to 20 patient லந்து த்ை குறாில் அடைப்பு இல்யாபய லந்து அலங்க heart failer கு 

பபாலாங்க. அதுக்கு காணம் லந்து anemiya, இல்யனா சிய பபருக்கு லந்து vaireal disease, இந்ை vaireal 

disease லந்து heart massels அ affect பண்ணி massels week ஆகமது. so heart failer னா heart உடை massels லந்து 

week ஆ இருக்கனும். ப்பபா heart massels லந்து ஒரு particuler level கு கிற week ஆ பபாகுபைா அை heart failer 

னு சசால்பமாம். so normal ஆ லந்து ஒரு heart attack லந்ை பிமகு சிய பபபாை heart function லந்து ஒரு 60 

ய இருந்து 52%, 48% னு குடமமம். ஆனா சிய பபருக்கு லந்து ef level லந்து ஒரு 40% கு கிற பபாிடிச்சி 
னா அடைத்ைான் most of the time, ஒரு 50 to 60 லிழுக்காடு லந்து இந்ை heart failer ன்பது லந்து ef அைாலது 

heart உடை pumbing function லந்து 40% கு கீற பபாகும்பபாதுைான் heart failer னு சசால்பமாம். சிய patient 

லந்து heart உடை pumbing function அைாலது contraction normal ஆ இருக்கும், relaxcation, அைாலது pumb 

ன்பது contract பண்ணனும், relax பண்ணனும். cantract பண்ணும் பபாது ஒழுங்கா பண்ண லில்டய 

ன்மால் அந்ை ejection fraction 40%, 35% லரும் பபாது heart failer. சிய பபருக்கு அந்ை contraction நல்யா 

இருக்கும் ஒரு 55, 60% இருக்கும், ஆனால் அந்ை relaxcation அந்ை லிரிலடைமம் பபாது heart லந்து 

சரிாக லிரிலடைாது. அை லந்து dystrolic dysfunction னு சசால்லுபலாம். இது ல்யப லந்து heart 



 

failer கு காணாகும். ஒரு heart failer னு ஆனா பிமகு அைாலது coronary artery disease young stage 

அலங்களுக்கு ஒரு angina chest pain இருந்ைது, அை ishmia சசால்லுபலாம், second லந்து heart attack ஆச்சு 

அை myocardial Infarction னு சசால்லுபலாம், heart attack ஆனா பிமகு heart உடை  massels உடை சசல் 

இறந்து they will go for heart failer. இது ைான் heart failer ஆகும்.  

Patient ைிரு. முத்துகிருஷ்ணன் பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கரின் கருத்து: 

இலர் patient ைிரு. முத்துகிருஷ்ணன், 64 years old patient. இலர் லந்து 1 ாசத்துக்கு முன்னாடி லந்து eecp 

treatment காக லந்ைாரு. இலர் உடை பிரிச்சிடன ன்னனா இலருக்கு லந்து  heart problem ற்கனபல 

இருக்கு. அைாலது இருைத்ைிற்கு பபாகிம த்ை குறாய்ய லந்து  அடைப்பு இருக்கு. அது ட்டும் 

இல்யா அலருடை kidny function லந்து சாம்ப கம்ிா இருக்கு, அைாலது creyatinin னு 

சசால்லுபலாம், அந்ை kidny function அ asses பண்ம creyatinin level லும் அைிகா இருக்கு. அது ட்டும் 

இல்யால் multiple times அைாலது past இந்ை 6 ாசத்ைிடயப லந்து 2 முடம hospital ய admit 

ஆகிலிட்ைார். காணம் ன்னனா மூச்சு லாங்கமது, அைாலது இருைத்பைாை ைடச சசல் இறப்பு 

ஆனதுனாய heart failer னு சசால்லுபலாம், அைனாய heart உடை pumbing function னு லந்து சாம்ப 

குடமந்து லிட்ைது, 40% கு கிற லந்து லிட்ைது. அப்படி இருக்கும்பபாது லந்து மூச்சு லாங்கமது 

அைிகா இருக்கும். இங்க லருலைற்கு முன்னாடி அல பார்க்கும் பபாது லந்து அலாய படுக்க 

முடிாது, படுத்துலிட்ைால் சாம்ப மூச்சு லாங்கும். night லந்து தூங்கி சகாண்டு இருப்பாரு ைிடீர்னு 

ழுந்து மூச்சு லாங்குது னு ழூந்து சகாள்லார். அது ட்டும் இல்யால் ஒரு hardly ா லந்து 10 

நிிைம் கூை இல்ய ஒரு 2 நிிைம் கூை அலாய நைக்க முடிாது மூச்சு லாங்கா, அப்படி ைான் 

லந்து இருந்ைாரு. அப்பமம் இந்ை eecp treatment start பண்ணி இப்ப ஒரு.... 30 session முடிச்சிடீன்கரா? ஒரு 

30 session முடிச்சிட்ைாரு. இப்ப லந்து முைய 10, 15 நாள் ய ப லந்து அலருக்கு லந்து improvement சைரி 

ஆம்பித்ைது. அைாலது நைக்க ஆம்பிச்சாரு 2 நிிைம் ைான் நைக்க முடிந்ைலரு ஒரு 15 நிிைம் நைக்க 

ஆம்பித்ைார். அப்பமம் night நல்யா தூக்கம் ல ஆம்பித்து லிட்ைது, நல்யா தூங்கி ழுந்து லந்ைாரு. 

அப்பமம் ஒரு 15 session, 20 session அைிகான பிமகு அலாய நல்யா நைக்க முடிந்ைது. முைய அலருக்கு 

ன்ன பிரிச்சாடன னா பசி ட்டும் இல்ய, ஆனா மூச்சு லாங்கமது ல்யாப கம்ி ஆகிலிட்ைது. 

ஒரு 15, 20 நாள் லந்ை பிமகு ஒரு 45 நிிைம் ந்ை சைாந்ைழம் இல்யா நைக்க முடிந்ைது. அது ட்டும் 

இல்யா நல்யா பசிக்க ஆம்பித்து லிட்ைது, அப்பமம் லந்து மூச்சு லாங்கமது துழப கிடைாது, 

நல்யா இருக்காரு. so இது ன்ன ஆகுதுன்னா இந்ை eecp treatment ய லந்து முைய இங்க admit, இங்க 

treatment லருலைற்கு முன்னாடி இருைத்ைிற்கு த்ை ஓட்ைம் சாம்ப கம்ிா இருந்ைது. அைனாய 

அலர் இருைத்ைின் உடை pumbing function அைாலது ejection fraction சசால்லுபலாம் echo டுத்து 

பார்க்கும் பபாது அந்ை pumbing function சாம்ப குடமலா இருந்ைதுனாய நீர் லந்து அலர் உைம்புய பய 

இைத்துய பைங்க ஆம்பித்து லிட்ைது. இப்ப lungs ய இருக்கும் பபாது மூச்சு லாங்கும், படுத்ைா மூச்சு 

லாங்கும். அதுக்கப்பமம் லிற்று பகுைிில் நீர் அைிகா இருந்ைதுனாய ன்ன ஆச்சி னா பசி இல்ய 



 

அலருக்கு. சகாஞ்சா சாப்பிட்ைாபய ன்ன ஆகும் னா லிறு full ஆனா ாைிரி சைரிமம். அப்பமம் 

கால் ய லகீ்கம். இது ல்யாப இருந்ைது. இப்ப treatment முடித்துலிட்டு இப்ப நல்யா இருக்காரு, இப்ப 

32 நாள் session ய லந்து 1/2 ணி பநம் அலாய ைனிா நைக்க முடிகிமது. இப்ப treatment லருலைற்கு 

முன்னாடி அலர் லடீ்டில் இருந்து ல்யாருப லந்து இருந்ைாங்க. இப்ப 32 நாள் ய அலப ைனிா 

லந்து treatment டுத்துலிட்டு பபாமாரு. இப்ப usefull ய லந்து ல patient கு நிடம பபருக்கு லந்து echo 

functio அைாலது heart pumbing function லந்து சாம்ப கம்ிா இருக்கும். நம் treatment முடிமம்பபாது 

usefull ய லந்து echo function பண்ணும்பபாது நிடம பபருக்கு லந்து அந்ை echo function improvement, அந்ை  

echo function improvement ட்டும் இல்யால் அந்ை quality of life சசால்லுபலாம்  அதுைான் very importenஒரு 

2 நிிைம் நைக்கமலங்க லந்து ஒரு 1/2 ணி பநம் நைக்க முடிஞ்சாபய அலங்கபராை இருைத்ைிற்கு 

த்ை ஓட்ைம் அைிகாகிலிட்ைது ன்பது சைரி லரும். இப்ப இலருக்கு treatment முடிமம்பபாது 

ைிரும்ப echo function பார்த்துட்டு medicine யாம் றுபடிமம் check பண்ணுபலாம். இப்ப simple இலரு 

treatment start பண்ணினதுபயர்ந்பை  5 kg wait குடமந்து லிட்ைார். அது ட்டும் இல்யால் சிய 

ாத்ைிடகடர இப்பபல கம்ி பண்ணி லிட்பைாம். so முடிமம் பபாது ாத்ைிடகடர ாத்ைி 
சகாடுத்துலிட்டு regular excercise, echo ல்யாம் பண்ணிடுபலாம்.  

இப்ப இந்ை vaso meditech eecp center / Heal your heart - vaso meditech eecp center advance heart failer treatment program 

இது லந்து ப்படி லந்து cardiac patient அைாலது இந்ை heart failer patient கு benifit ஆ இருக்குது அப்படி னு 

பார்த்ைீங்கன்னா இப்ப heart failer patient கு no 1 very importen லந்து heart உடை pumping efficiency சாம்ப 

கம்ிா இருக்கு. இப்ப நீங்க eecp treatment ய பார்த்ைீங்கன்னா  இந்ை த்ை ஓட்ைத்டை இருைத்ைிற்கு 

அைிக படுத்துலைன் மூயம் நிடம cholesterol chaneles அ form பண்மதுனாய normal ஆ பபாகிம த்ை 

ஓட்ைத்டை லிை சகாஞ்சம் அைிகா த்ை ஓட்ைம் லந்து heart massels கு பபாகும். அப்படி அைிகா heart 

massels கு பபானா heart massels லந்து முன்டப லிை சகாஞ்சம் அைிகாக லந்து contract ஆகும். so pumping 

function லந்து marginal யா 10 to 15% improve ஆகும். இந்ை அரழக்கு pumping function improve ஆனாபய patient 

லந்து significant improvement இருக்கும். அைாலது லந்து இப்ப நிடம patient பார்த்து இருக்பகாம் treatment 

லருலைற்கு முன்னாடி லந்து ஒரு 2 நிிைம் கூை அலங்கராய நைக்க முடிாது. சிய patient கு 

பலகா பபசினாபய லந்து மூச்சு லாங்கும். அந்ை ாைிரி patient லந்து ஒரு 20 session பபாகும் பபாபை 

லந்து அலங்கராய டைரிா லந்து 1 கிபயா ீட்ைர், 2 கிபயா ீட்ைர் மூச்சு லாங்காபய நைக்க 

முடிமது, அந்ை routine activity அ cary out பண்ண முடிமது, சகாஞ்சம் wait lift பண்மது, குரிச்சா மூச்சு 

லாங்கமது அது ல்யாப achive பண்ண முடிகிமது ஒரு 15 days டயப. இதுக்கு காணம் த்ை ஓட்ைம் 

அைிகாகுது. second லந்து இந்ை ாைிரி heart failer patient கு லந்து urian output லந்து சாம்ப கம்ிா 

இருக்கும் அது ட்டும் இல்யால் urian output கம்ிா இருக்கமதுனாய லந்து kidny function னும் 

பாைிச்சிிருக்கும். so அது லந்து urea creatinine லந்து சாம்ப அைிகா இருக்கும். இப்ப eecp சிகிச்டச 

பண்ணும்பபாது ன்ன பண்ணுகிபமாம் ன்மால் அந்ை த்ை ஓட்ைத்டை இருைத்ைிற்கு ட்டும் இல்ய, 

இந்ை kidny கும் அைிக படுத்துகிபமாம். அப்படி பண்ணும்பபாது லந்து urinary output, kidny உடை urinary 



 

output improve ஆகும். அந்ை kidny உடை urinary output increase ஆகும் பபாது அலங்களுடை அந்ை wait 

gain. so இந்ை treatment அப்பபா லந்து இந்ை eecp treatment பண்ணும்பபாது patient லந்து ஒரு 4 to 5 kg முைல் 

லாத்ைிபயப lose பண்ணுலாங்க. காணம் லந்து urinary output increase ஆகுது, heart உடை contraction 

னும் improve ஆகுது. அப்ப லந்து defnet ஆ  patient will get a benifit. 3 ஆலது லடகய ப்படி eecp பண்ணுது 

னா இந்ை த்ை ஓட்ைம் லந்து உைல் ய இருக்கிம ல்யா பாகங்களுக்கும் அைிகரிக்கும் பபாது ந்சைந்ை 

பாகத்ைிற்கு லந்து heart உடை pumping week இருப்பைனாய த்ை ஓட்ைம் பபாகடயபா 

அங்சகல்யாம் லந்து  natural ஆகபல இந்ை eecp treatment அப்பபா த்ை ஓட்ைம் அைிகாகும். அப்படி த்ை 

ஓட்ைம் அைிகாகும்பபாது patient கு லந்து they feel better அைாலது லந்து  அந்ை quality of life னு 

சசால்லுபலாம், அந்ை tiredness, easyly Feticablity. இந்ை heart failer patient கு ன்ன ஆகும் னா சின்ன பலய 

சசஞ்சா கூை tired ஆகிடுலாங்க. ஒரு 15 நிிைம் நைந்துட்டு லந்ைாபய ஒரு 4 கிபயா ீட்ைர் நைந்துட்டு 

லந்ை tiredness இருக்கும். அந்ை  feticablity ல்யாப நல்யா குடமஞ்சி they will feel more energetic. so இந்ை 

லடகய eecp பய லடக ய heart function அ improve பண்ணி அந்ை heart failer patient உடை symptoms 

ல்யாம் நல்யா குடமத்துலிடும்.  

Patient ைிரு. பளன் செ சூர்ா பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கரின் கருத்து: 

Patient ைிரு. பளன் செ சூர்ா, இலர் 50 years old. ஸ்ரீயங்கா ய இருந்து லந்து இருக்காரு, இலர் teacher, 

இலபாை problem vanthu 2004 ய லந்து அலருக்கு chest pain சசால்யிட்டு அலருக்கு cardiac problem 

ன்படை கண்டுபிடித்ைார்கள் . அதுக்கப்பமம் லந்து he was in medication அந்ை cardiac medication லந்து past 

ஒரு 14 லருசா டுத்துக்சகாண்டு இருக்காரு. இப்ப ைிடீர்னு 2018 ய அலருக்கு றுபடிமம் மூச்சு 

ைிணமல் அைிகா ற்பட்ைது. so மூச்சு ைிணமல் அைிகா ற்பட்ைதுனாய hospital ய admit பண்ணி 
இருக்காங்க. admit பண்ணி முடிச்ச உைபன echo பண்ணி பார்த்ைதுய heart function அைாலது இருை 

function லந்து 25 டு 30% ைான் இருந்ைிருக்கு.so இருைத்பைாை function லந்து சாம்ப  fast குடமச்சிடுச்சி. 
அைனாய ைான் அலருக்கு மூச்சு லாங்கமது லந்துஇருக்கு. சரி னு சசால்யிட்டு doctor ங்க angio gram 

பண்ணாங்க. அப்படி angio gram பண்ணி த்ை குறாய் ய அடைப்பு இருந்தும் heart function லந்து சாம்ப 

பாசா இருக்கமதுனாய லந்து அலருக்கு ந்ை bypass ஓ angio plasty பா துழப பண்ண முடிாது 

ன்று medication ட்டும் சகாடுத்ைாங்க. அதுக்கப்பமம் ஒரு 2 ாசம் லந்து patient லந்து medication அ 

டுத்துக்சகாண்ைார். ஆனா அலபாை மூச்சு லாங்கம symptoms லந்து சகாஞ்சம் கூை improve ஆகய. 

இங்க லருலைற்கு முன்னாடி அலாய atlest 1 நிிைபா, 2 நிிைபா கூை நைக்க முடிாது. night ய 

லந்து அலாய தூங்க முடிாது. படுத்ை உைபன லந்து மூச்சு லாங்கமது அைிகாகிலிடும். so most of 

the time லந்து உட்கார்ந்பை ைான் தூங்க முடிமம். ன்ன லந்து நீர் லந்து உைம்புய லந்து அைிகா 

இருப்பைனாய லந்து lungs ய நீர் பபாகிலிடும். heart function கம்ிா இருக்கும் பபாது இது ஒரு 

complecation. அது ட்டும் இல்ய பசி லந்து சுத்ைா கிடைாது. plus அலருக்கு லந்து daily activities, சின்ன 

சின்ன daily activities, குரிப்பது, பல் துயக்குலது அது துழப பண்ண முடிலில்டய. so இங்க 



 

லரும்பபாது லந்து இந்ை ல்யா complaintes இருந்ைது. அைகப்பமம் அல evaluate பண்ணிட்டு ைிருப்பி 
இங்க echo டுத்து பார்த்ைத்ைிலும் லந்து அலருடை echo function அைாலது heart function லந்து சாம்ப 

கம்ி னு பார்த்பைாம். அதுக்கப்பமம் சிய blood test கள் ல்யாம் டுத்பைாம். டுத்ை பிமகு லந்து eecp 

சிகிச்டச கு லந்து அலர் ைகுைி ஆனலர் ன்படை கண்டு பிடித்து லிட்டு, eecp அ start பண்ண 

சசான்பனாம். முைல் ய 5 நாள் லந்து சகாஞ்சம் கஷ்ைப்பட்ைாரு. அலாய eecp treatment bed ய ப  

படுக்க முடிாது. படுத்ை உைபன அலருக்கு மூச்சு லாங்க ஆம்பித்து லிடும். so சகாஞ்சம் medication அ 

ாத்ைிட்டு slow லா, ன் னா இந்ை ாைிரி heart failer patient கு அைாலது இருை சசல் இறப்பு 

உள்ரலர்களுக்கு eecp சிகிச்டச முடமட லந்து சாம்ப carfull ஆ சகாடுக்க பலண்டும். இதுக்கு ன்ன 

காணம் னா நம் கால் ய presser லந்து சாம்ப அைிகாகபலா, சாம்ப குடமலாகபலா சகாடுத்ைா 

அந்ை கால் ய இருக்கம blood flow லந்து lungs increse ஆகிடிச்சின்னா pulmonary edema ன்ம complecation 

லரும். so அைனாய carfull லந்து அலருக்கு oxygen லந்து treatment அப்பபா சகாடுப்பபாம். oxygen satruration 

அது வ்லரழ லந்து blood இருக்கு ன்படை moniter பண்ணிகிட்பை இருப்பபாம். so ஒரு 15, 20 நாள் 

லந்ை பிமகு அலப confitent ஆகி லிட்ைாரு. இப்ப almost ஒரு 25 session டுத்துலிட்ைாரு. இப்ப அலாய 

லந்து 10 நிிைம் இல்ய almost 1 ணி பநம் லந்து  ந்ை லிை பிரிச்சடனமம் இல்யா நைக்க முடிமது. 

தூக்கம் லந்து ந்ை பிரிச்சடனமம் இல்ய. பசிமம் சரி ஆகி லிட்ைது. so  இைன் மூயம் லந்து, இந்ை eecp 

சிகிச்டச மூயம் லந்து இருைத்ைிற்கு த்ை ஓட்ைத்டை ைிடீர்னு increses பண்ணி சகாடுத்ைதுனாய 

அலாய அந்ை symptoms அைாலது heart failer னாய இருந்ை ல்யா symptoms ழம் clear ஆகி இப்ப சாம்ப 

நல்யா இருக்காரு.      

E E C P  சிகிச்டச முடமட பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கரின் உடாைல்:     

Eecp Enhanced External Counter Pulsation அைாலது இது ஒரு non invasive treatment. அறுடல சிகிச்டச 

இல்யால் இருை பநாாரிகளுக்கு  இருைத்ைின் த்ை ஓட்ைத்டை அைிகப்படுத்ைக்கூடி  ஒரு 

சிகிச்டச முடம ஆகும். இது லந்து இபபபாது recent லந்து இருக்கிம ஒரு நலனீ சிகிச்டச முடம 

ஆகும். அது ட்டும் இல்யா இந்ை சிகிச்டச முடம ய லந்து ந்ை அறுடல சிகிச்டச மம் 

சசய்ப்படுலைில்டய. அது ட்டும் அல்யல் இந்ை சிகிச்டச முடமட சசய்துசகாண்ை பிமகு இை 

out patient treatment னு சசால்லுபலாம், அைாலது ருத்துலடனில் ைங்க பலண்டிது இல்டய. daily 

லந்து 1 ணி பநம் ட்டும் லந்து லிட்டு 35 நாள் லந்து இந்ை சிகிச்டச முடமக்கு லணும். 35 நாள் 

லந்ை பிமகு சாத்ைா இந்ை treatment உடை protocol னு சசால்லுபலாம், 35 நாள் முடிந்ை பிமகு இந்ை 

treatment முடிலடைகிமது. இப்ப ன்ன நம் சசால்ய பபாபமாம் னா treatment ப்படி சசய்ப்படுகிமது 

ன்பது. இப்ப பார்த்ைீங்கன்னா இந்ை patient லந்து ஒரு treatment table ய படுத்துஇருக்காரு. இந்ை 

treatment ைான் eecp treatment னு சசால்லுபலாம். இப்ப கால் லந்து cuff கட்டி இருக்கும், அைாலது நம் 

லந்து blood presser, நீங்க லந்து ஒரு physics office கு பபானஙீ்கன்னா உங்க டக ய blood presser cuff 

பபாடுலாங்க, அபை ாைிரிான cuff அ ைான் நா கால் ய கட்டி இருக்பகாம். இது 3 set off cuff லந்து 



 

கால் ய complete ஆ 2 கால் டரமம் கட்ை பட்டு இருக்கின்மது. இந்ை cuff ய லந்து presser அைாலது நீங்க 

blood presser பபாகும் பபாது ப்படி presser டக ய சகாடுக்கமாங்கபரா அபை ாைிரி air presser இந்ை 

treatment அப்பபா பகாடுபபாம். இந்ை presser லந்து கால் ய அழுத்ைமதுனாய கால் இருக்கம த்ை 

ஓட்ைத்டை லந்து இருைத்ைிற்கு அைிகப்படுத்ை முடிமம். இப்ப இந்ை சிகிச்டச முடம அப்பபா ன்ன 

சசய்பலாம் னா இந்ை presser சகாடுக்கும் பபாது த்ை ஓட்ைம் இருைத்ைிற்கு அைிகாகுது. இது லந்து 

ஒரு ணி பநம் லைீம் லந்து daily 35 நாள் பண்ணும் பபாது ன்ன ஆகும் னா natural ஆபல அைாலது 

த்ை ஓட்ைம் அைிகப்படுத்ை, அைிகப்படுத்ை உங்க அடைப்புகடர சுற்மி புைி த்ை நாரங்கள் 

உண்ைாகும். இது ைான் நம் collaterals னு சசால்லுபலாம். அைாலது natural ஆகபல னிைர்களுக்கு 

லந்து heart ய லந்து collaterals surculations இருக்கும். இப்ப லந்து நிடம பபரு லந்து பப்படுகிமார்கள், 

இப்ப னக்கு லந்து அடைப்பு இருக்கு 80% அடைப்பு இருக்கு 90% அடைப்பு இருக்கு immediate ஆ னக்கு  

heart attack லந்துலிடும் சசால்யி பப்பைமாங்க. இருந்ைாலும் நம் nature லந்து நக்கு already லந்து 

main vessels அடைப்பு ற்பட்டு  இருந்ைாலும் side part way இந்ை collaterals surculation சகாடுத்து இருக்கு. so 

ல்யா அடைப்புகளும் அைாலது 80% அடைப்பும், 90% அடைப்பும் லந்து heart attack லரும் ஆனால் இப்ப 

ைிழ் நாட்டுய 80% பபர் hospital ய ைான் இருப்பாங்க. ஆனால் அப்படி நிகழ்லது கிடைாது. 

சனன்மால் இந்ை collaterals  லந்து nature ஆகபல form ஆகும். இருந்ைாலும் நம் னிைர்களுக்கு லந்து 

இப்ப நீங்க லந்து cholesterols இப்ப னக்கு லந்து அடைப்பு இருக்கு 80% அடைப்பு இருக்கு 90% அடைப்பு 

இருக்கு immediate ஆ னக்கு  heart attack லந்துலிடும் சசால்யி பப்பைமாங்க. இருந்ைாலும் நம் nature 

லந்து நக்கு already லந்து main vessels அடைப்பு ற்பட்டு  இருந்ைாலும் side part way இந்ை collaterals 

surculation சகாடுத்து இருக்கு. so ல்யா அடைப்புகளும் அைாலது 80% அடைப்பும், 90% அடைப்பும் லந்து 

heart attack லரும் ஆனால் இப்ப ைிழ் நாட்டுய 80% பபர் hospital ய ைான் இருப்பாங்க. ஆனால் அப்படி 

நிகழ்லது கிடைாது. சனன்மால் இந்ை collaterals  லந்து nature ஆகபல form ஆகும். இருந்ைாலும் நம் 

னிைர்களுக்கு லந்து இப்ப நீங்க லந்து cholesterols அைிகா இருக்கு, sugar அைிகா இருக்கு, presser 

அைிகா இருக்கு, நீங்க சாம்ப obies, smoker, alcohollic பபான்ம அடனத்து cardiac risk factor ழம் 

இருந்ைதுனா ன்ன ஆகும் னா இந்ை collaterals formation சாம்ப slow ல பபாம் ஆகும். அப்படி slow லா 

form ஆகும் பபாது உங்களுக்கு லந்து இருை ாடைப்பு லருலைற்கு chance அைிகா இருக்கு. இந்ை 

eecp சிகிச்டச முடம ின் மூயம் natural ஆகபல அைான் ன்ன சசால்சயாபலாம் னா natural bypass, 

natural ஆகபல த்ை ஓட்ைம் அைிகப்படுத்தும் பபாது அந்ை அடைப்டப ைாண்டி புைி த்ை நாரங்கள் 

உருலாக ஆம்பித்துலிடும். அப்படி உருலாகும் பபாது patient கு லந்து 15 நாள் treatment, 35 நாள் 

இருந்ைாலும் ஒரு 15 நாள் treatment பபாய் சகாண்டு இருக்கும் பபாபை patient லந்து சநஞ்சு லயி கம்ி 
ஆகிலிடும். பசா usefull ஆ patient கிட்ை பகக்கும் பபாது சசால்லுலாங்க doctor நா லந்ைிருக்கும்பபாது 10 

நிிளம் கூை ன்னாய நைக்க முடிாது, ன்னா சநஞ்சு லயி அைிகா இருந்ைது, ஆனா இந்ை 

treatment 15 நாள் முடிஞ்ச பிமகு அந்ை patient னாய லந்து ஒரு 1/2 ணி பநபா 45 நிிைபா ந்ை 

ாத்ைிட மம் உட்சகாள்ரா ந்ை ஒரு சநஞ்சு லயி பா அல்யது ந்ை ஒரு உபாடை மம் இல்யா 



 

அறகாக நைக்க முடிமம். அதுைான் த்ை ஓட்ைம் அைிகானைற்கு அமிகுமி ஆகும். அது ட்டும் 

இல்யா இந்ை treatment முடிச்ச பிமகு ன்சனன்ன சசய்ணும், இந்ை treatment ய லந்து புைி த்ை 

நாரங்கள் உருலான பிமகு 35 treatment அ முடிச்ச பிமகும் daily லந்து walking, cholesterols ய control 

பண்ணிட்டு sugar control பண்மது, presser அ control பண்மது பபான்ம இந்ை ல்யா cardiac risk factor மம் 

control பண்ணிக்கிட்டு இருந்ைாங்கன்னா இந்ை சிகிச்டச உடை பயன் பய ஆண்டுகள் இருக்கும்.    

Patient ைிரு.சீர் பற்மி ருத்துலர் S. ாசாி அலர்கள் கூறும் கருத்து:  

இலர் Patient ைிரு.சீர், புலபனஸ்லர் ில் இருந்து லந்து றுகிமார். 1 லருைத்ைிற்கு முன்னாடி லந்து 

இங்க treatment காக லந்ைிருந்ைார். அலருக்கு பிரிச்சிடன ன்னனா 1 லருளத்ைிற்கு முன்னாடி லந்து 

அலருக்கு heart attack லந்து இருந்ைது. இப்ப பார்த்ைீங்கன்னா  அலருக்கு colastral கிடைாது, sugar 

கிடைாது, family history துழப கிடைாது. so ல்யா cardiac risk factor உம் அலருக்கு கிடைாது. 

ஆனால் cronic smoker. so  heart attack லந்ை உைபன immediate ஆ hospital ய admit பண்ணி heart attack கு 

treatment பண்ணாங்க. so உைபன angio gram பண்ணி ைனாய heart attack லந்து இருக்கு த்ைடன vessels 

ய லந்து block இருக்கு ன்படை பார்ப்பைற்காக angio gram பண்ணாங்க. angio gram பண்ணி பார்த்ைதுய 

லந்து அலருடை main vessels, உங்களுடை இருைத்ைிற்கு த்ை ஓட்ைத்டை சகாடுக்க கூடிது 3 

vessels, LAD, LCX, RCA னு சசால்லுபலாம். அதுய 2 vellels ய லந்து cretical leasion, ஒரு vessels ய 90%, 

இன்சனாரு vessels ய total ய 100% block ஆகி இருந்ைது. so அைனாயைான் heart attack லந்து இருக்கிமது 

ன்பது definite ஆ  prove ஆகி இருந்ைது. உைபன ன்னனா ருந்து ாத்ைிட சகாடுத்துட்டு நீங்க 3 to 4 

days குள்ர surgery பண்ணுங்க அலங்க patient கிட்ை சசான்னாங்க. இப்ப ன்னனா அந்ை surgery கு 

முன்னாடி echo டுத்து பார்த்ைதுய heart உடை pumbimg function 34% ைான் இருந்ைது. so poore heart 

pumbing function ன்ம உைபன patient கிட்ை லந்து high risk proceger சசால்யி explain பண்ணி இருக்காங்க. 

ஆனா patient கு லந்து bypass surgery ய interst கிடைாது. so அலர் ன்ன பண்ணி இருக்காரு னா னக்கு 

bypass surgery பலண்ைாம், னக்கு ருந்து ாத்ைிடடப சகாடுங்க அப்படி ன்று சசால்யி incess 

பண்ணினதுனாய ருந்துகள் ல்யாம் சகாடுத்து இருகாங்க. ஆனாலும் அலாய சகாஞ்சம் கூை 

நைக்க முடிய, மூச்சு லாங்கமது அைிகாகிடிச்சி, உைபன அலப net ய surch பண்ணி eecp treatment னு 

சசால்யிட்டு சசன்டன ய லந்து ன்ன லந்து பார்த்ைாரு. பார்க்கும் பபாது றுபடிமம் அந்ை angio gram 

report ல்யாம் லாங்கி பார்த்பைாம். அலருடை echo லந்து repute பண்ணி பார்த்பைாம். repute பண்ணி 
பார்த்ைதுய echo function சாம்ப poore ஆ இருந்ைது. 30 to 33% ைான் இருந்ைது. அபை ாைிரி 2 vessels  

டரமம் அடைப்பு சாம்ப severe ஆ இருந்ைது. patient உம்  அலாய சகாஞ்சம் பநம் கூை நைக்க 

முடிய, pain அைிகாகபல இருந்ைது.சரி eecp சிகிச்டசக்கு இந்ை ாைிரி patient கு bypass பண்ண 

முடிாது இல்யனா ன்னாய பண்ண முடிாது னு patient சசான்ன பிமகு அலங்களுக்கு லந்து இந்ை 

eecp ட்டும் ைான் ஒரு approvel ஆனா சிகிச்டச முடம ஆகும். so அலருக்கு eecp சிகிச்டச முடம start 

பண்ணிபனாம். start பண்ண பிமகு ஒரு 15 to 20 நாள்பயப improment இருந்ைது. so  35 நாள் 



 

முடிச்சதுக்கப்புமம் patient லந்து  symptamatic கா அைாலது symptoms னா சநஞ்சு லயி மூச்சு லாங்கமது 

அது ல்யாம் லந்து நல்யா குடமந்து அலாய 45 நிிைம் நைக்க முடிந்ைது. இப்ப நாங்க ன்ன 

பண்பணாம் இந்ை improment இருக்கமதுனாய echo ைிருப்பி பண்பணாம். அந்ை echo பண்ணி பார்த்ைதுய 

அலருடை severe Lv dysfunction அைாலது 35% ய இருந்து இப்ப அலருடை echo function 65% improve ஆகி 
இருக்கு. இது லந்து ஒரு astranesing improvment. usuall ய லந்து eecp சிகிச்டச முடம, அைாலது இருை 

சசல் இறப்பு heart function கம்ி ஆகிடிச்சின்னா ஒரு 10% இல்யனா 15% லடமம் நம்ப heart ஓை 

pumbing function improve ஆகும் சசால்யி patient கு சசால்லுபலாம். அது லந்து mostly ல்யா patient கும் 

அந்ை improvement லந்து  achive பன்மாங்க. அந்ை 10 to 15% achive பண்ணினாபய  லந்து அலங்களுக்கு 

மூச்சு லாங்கமது கம்ி ஆகிடும், ாத்ைிடகடர குடமத்து லிையாம் , reuglar walking பபாக முடிமம், 

அந்ை தூக்கம் லருலது இடல ல்யாப அலங்களுக்கு ைிருப்பி லந்து லிடும். இந்ை patient 

பர்பைங்கான 42 லசு ைான் அலருக்கு லந்து ஒரு 35 ில் இருந்து 42 இல்ய 45% இருந்ைாலும் ஒரு active 

life style, ஒரு 42 லசுய ஒரு active life style பண்ணுலாங்க சாம்ப தூம் நைக்கணும், பலகா ஓைணும், 

நிடம பலடயகள் சசய்ணும். அப்படி இருக்கும் பபாது அலங்களுக்கு மூச்சு லாங்கமது, சநஞ்சு 

லயி லயாம், ஆனா இந்ை patient கு astranesing ஆ 33 ில் இருந்து 65% லடமம் EF improve ஆகி இருக்கு. 

இது லந்து normal heart function. so ஒரு highly ubnormal heart function ய இருந்து இந்ை patient கு normal heart 

function லந்ைிருக்கு. 

Patient Mr. சீர் அலர்கள் eecp சிகிச்டசட பற்மி கூறும் கருத்து:       

நான் சீர் பைி, 42 லது ஆகிமது, ஒடிசா ாநியம் புலபனஸ்லரில் இருந்து லந்துள்பரன். டிசம்பர் 31, 

2016 இழ 9 ணி இருக்கும் நண்பர்களுைன் நான் ஒரு லிறாலில் பங்பகற்க ைார் ஆகி 
சகாண்ைாந்பைன். அபபாது ன் ார்பில் லயி ற்பட்ைது, லயி படிப்படிாக அைிகரித்ைது, அப்பபாது 

நான் புலபனஸ்லரில் ஒரு ருத்துலடனில் அனுைிக்கப்பட்பைன். பலும் நான் angio gram 

சசய்து சகாள்ர உட்படுத்ைப்பட்பைன்.இறுைிாக ன் 2 இருை ைணிகரிலும் 2 அடைப்புகள் 

இருப்படை கண்ைமிந்ைனர், ஒன்று 90% ற்சமான்று 100%. doctor னக்கு bypass அறுடல சிகிச்டச 

சசய் அமிழறுத்ைினார். நான் உட்கார்ந்து இருந்பைன், bypass அறுடல சிகிச்டச vedio டல 

இடணத்ைில் பைடிபனன், அது வ்லாறு சசய்ப்படுகிமது ன்படை அமி பைடிபனன். 

உண்டில் நான் அப்பபாது eecp பற்மி அமிந்பைன்.அைாலது புதுடான சிகிச்டச சசல்முடம, 

இற்டக bypass பபாயபல இருந்ைடை அமிந்பைன். பின்னர் நான் லிக்கிபடீிாடலப் 

பின்சைாைர்ந்பைன். லிக்கிபடீிாலில் நான் லாசித்ைடல அடனத்தும் நம்பிக்டக ைந்ைது. இது பபான்ம 

லடகான சைாறில்தட்பம் ன் இைத்ைில் பலடய சசய் முடிமம் ன்று நான் நம்பிக்டகபாடு 

இருந்பைன். நான் ன் அருபக உள்ர eecp டத்டை பைடிபனன். அைனால் அருகிலுள்ர சசன்டன 

ைான் னக்கு கிடைத்ைது.பிமகு நான் Heal Your Heart eecp டம் லந்பைன், குணடை doctor ாசாி 
அலர்கரிைம் ஆபயாசடன சபற்பமன். 10 அல்யது 15 நாள்கள் ன் சிகிச்டசின் பிமகு, நான் 



 

அறுபுத்ைங்கள் அனுபலித்பைன். உண்டில் இந்ை சிகிச்டச டுக்கும் முன், நான் 5 நிிைங்கள் கூை 

நைக்கமுடிலில்டய. சிகிச்டசின் பபாது 10 நாள்கள் கறித்து, நான் இங்கு லந்ைபபாது ஒரு சிகிச்டச 

நைந்து சகாண்டிருந்ைது, னக்கு இைில்டய. ன் ருத்துலர் கைல் கைற்கடக்குப் பபாய் சற்று 

பநம் கறித்து நீங்கள் ைிருப்பி லயாம் ன்று சசான்னார், ற்றும் அலர், கைற்கட அருகில் உள்ரது, 

2 நிிை நடைபிற்சி ன்று சசான்னார். அனால் நான் கைற்கட அடைந்ைபபாது அது 2 கிபயா ீட்ைர் 

ஆக இருந்ைது. ன் ருத்துலர் ன்டன அடறத்ைார், நீங்கள் ங்பக இருக்கிமரீ்கள் ன்று பகட்ைார். 

நான் லருகிபமன், 2 நிிை இடைசலரி ட்டும் ைன ன்று நீங்கள் சசான்னரீ்கள், அனால் இது 2 கிபயா 

ீட்ைர் சைாடயலில் உள்ரது ன்று நான் சசான்பனன். சரி கலடயப்பைாபை ன்று ருத்துலர் 

சசான்னார், சாைாணாக நைந்து சசன்று ைிருப்பி லந்பைன். அந்ை நாள், ன்னால் 2,3,4 அல்யது 5 

கிபயா ீட்ைர் நைக்கமுடிமம் ன் உணர்ந்பைன். நான் ன் உைல் ைிமடன ைிரும்ப சபற்மடை 

உணர்ந்பைன். அன்றுைான் doctor ாசாி ிகழம் ைிமடான ருத்துலர் ன உணர்ந்பைன். இந்ை 

சிகிச்டசின் பின்னர் னது ஊருக்குச் சசன்பமன், 2 ாைங்கள் கறித்து நான் ைிருப்பி லந்பைன். 

சசன்டன ருத்துலடனில் neuclear scan சசய்பைன், அந்ை ருத்துலர் ன் உைல்நிடய இருைங்கு 

சைரிமள்ரது ன்மார். னபல உங்கள் இைம் இபபாது 30 லைில் உள்ர ஒரு னிைடன பபால் 

உள்ரது ன்மார். இப்பபாது நான் நன்மாக உணருகிபமன். சீபத்ைில் நான் echo பரிபசாைடன 

சசய்துசகாண்பைன், ன் இைம் சசல்படும் லைீம் 60% ஆகும். இது சாைண லம்பு க்களுக்கு 

இருக்க பலண்டும் ன ருத்துலர் சசான்னார். நான் ைாக்ைர் ாசாி ற்றும் Heal Your Heart 

நிறுலனத்ைிற்கு நன்மி சைரிலிக்கிபமன். 

Eecp சிகிச்டச பற்மி கண்சணாரி சசய்ைி: 

Eecp சிகிச்டச, இருை பநாய்களுக்கு அறுடல சிகிச்டச சசய்துசகாள்ர பப்படுலார்கள் அல்யது 

ற்கனபல bypass அறுடல சிகிச்டச, stent சிகிச்டச சசய்துசகாண்டு பயன் இல்யாைலர்கள் ற்றும் 

அறுடல சிகிச்டச சசய்து சகாள்ளும் அரலிற்கு பபாைி உைல் பயம் இல்யாைலர்களுக்கு ற்ம ஒரு 

சிகிச்டச ைான் eecp. 

 

 

 

            

 

             

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


