
 

 

 

Non-Surgical EECP: Makkal TV/Athi Naveena Sikichai/4th August 2018 - Part 1 

 

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 அளத்தம், சர்க்கரப நோய், உடல் ருநன், புரக 

ிடித்தல், நது மக்கம், ந அளத்தம், உடல் னிற்சி இல்ோரந,உணவு 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, அளத்தத்தோலும் 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  

  

 இதனதரசகளுக்கு 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 இருந்ததுா பத்தம் பாகாது. 

அப் யந்து அந்த tread mill டக்கும்பாது ecg  சி time changes இருக்காம் அல்து அந்த patient 

பக யந்து chest pain யபாம். அதத தான் ம்ந யந்து tmt positive னு சசால்பாம். இப் echo 

cardiograffy ஏத்துக்காக ன்பாம் ா உங்க heart உதடன pumping function யந்து ஏதாயது affect ஆகி 
இருக்கா என்தத ாக்கதுக்கு. எதத எல்ாம் தயத்து ரு patient யந்து இதன பாய் 

இருக்கா இல்தனா என்தத கண்டுிடிச்சிபாம். இப் once அந்த இதன பாய் இருக்கா 

இல்தனா என்தத கண்டுிடிச்ச ிகு அந்த patient உதடன symptoms கு ஏற்ார் நாதிரி, 

எக்கு டக்க முடின doctor, சஞ்சு யிக்குது அப்டி சசால்லும்பாது சி நருந்து 

நாத்திதபகத அந்த patient கு சகாடுக்கிபாம். அந்த நருந்து நாத்திதபகள் அதுக்கு அப்ம் 

colastral, sugar, regular exsasise, food control, stress releving இத நாதிரி  steps அ சசால்ி சகாடுத்து இதன் 

மூம் யந்து அயங்களுதடன cardica disease அ கட்டுப்டுத்த ாக்கபாம். Mostly ிதன patient 

யந்து இந்த sugar control, colastral control plus medicine இதுபன அயங்களுதடன சஞ்சு யி குணம் 

ஆகியிடும், அயங்கா regular ஆ walk ண்ண முடிமம். அப்டி இருந்தாலும் சி 

நாத்திதபகத அயங்க life long சாப்ிடணும். இது சி பருக்கு யந்து இத்த நருந்து 

நாத்திதபக சகாடுத்து, ாங்க sugar control ண்பணாம் doctor, colastrol control ண்பணாம் doctor, 

ீங்க சசால்ா நாதிரி regular ஆ walk ன்பாம் சபாம் stress ஆகிது இல் இருினும் எக்கு 

நறுடிமம் நறுடிமம் chest pain யந்துகிட்பட இருக்கு னு சசால்லும்பாது என் ிதபாம் 

ா ரு angio கிபாம் ண்ணி ார்க்காம் அப்டி னு முடிவு ன்பாம். இப் தான் அந்த patient கு 

யந்து they should know என் management ண்ண பாாங்க னு அந்த patient கு முன்ாடிபன 

சதரினணும். அப் தான் யந்து next என் treatment சசால் பாாங்கபா அத யந்து patient 

ா accept ண்ண முடிமம். இப் angio gram னு ரு cardiology சசான் ிகு இப் எதுக்காக angio 

gram சசய்னபாம் ா, உங்க பத்த குமாய்  எந்த எந்த இடத்து அதடப்பு இருக்குது என்தத 



 

ார்ப்தற்குத்தான் angio gram . இப் question என் ா ரு patient யந்து எதுக்கு doctor angio கிபாம் 

சசஞ்சி என்பாட பத்த குமாய்  எங்க எங்க அதடப்பு இருக்த எதுக்காக ார்க்கணும்? 

அப்டி னு பகக்காம். இப் என்ா இப் யந்து ரு patient யந்து angio gram கு ready ஆனிட்டாரு 

என்ாப அந்த patient கு யந்து eaither ரு bypass surgery பனா, angio plasty பனா சசய்ன முடிமநா 

முடினாதா eaither bypass அயருக்கு சிந்ததா இல்த என்ால் angio plasty சிந்ததா என்று த 

ார்ப்தற்குத்தான் ாந angio gram பந சசய்னபாம். so அந்த நாதிரி பபத்து யந்து patient யந்து 

angio gram னு சசான் ிகு they should ready for bypass surgery or angio plasty. இப் இங்பகபன யந்து சி 

patient யந்து என் ிதகிார்கள் என்ால்,doctor எக்கு எந்த அதடப்பு இருந்தாலும் எக்கு 

stending proseeger பயண்டாம், bypass surgery பயண்டாம் னு முடிவு ண்ணிட்டாங்க ா அயங்க 

இன்னும் medical management பபன சகாண்டு பாகணும். இப் இந்த நாதிரி patient கு யந்து 

இதனத்துக்கு சரினாக பத்த ஒட்டம் பாக யில்த. அதா தான் அயருக்கு ecg  சதரினிது, 

இல்ா யந்த  tread mill  pasitive இருக்கு, சஞ்சு யி யருது இல்ா echo  ிபச்சத 

இருக்கு. இப் இந்த patient கு யந்து angio gram ண்ண முடினாது, ண்ண பயண்டாம் னு 

சசால்ிட்டாரு ஆால் இன்னும் யி இருக்கு ா, இந்த நாதிரி பபத்து இதனத்திற்கு பத்த 

ஒட்டத்தத அதிகப்டுத்துயதற்காக யந்திருக்கும் ரு புதின சிகிச்தச முத தான் இந்த eecp 

என்  சிகிச்தச முத. it is call enhanced external counter pulsation. 

 

 

 

Patient திரு. பபநஷ் ற்ி நருத்துயர் S. பாநசாநி அயர்கள் கூறும் கருத்து: 

 

இயர் Patient பபநஷ் 55 years, 10 யருரநா அயருக்கு diabetes, Hypertension plus  cholesterol லும் அதிகநா 

இருந்தது. இப் resent ஆ யந்து 6 நாசத்துக்கு முன்ாடி யந்து severe chest pain னு சசால்ிட்டு 

hospital  admit ஆகி angio gram ண்ணாங்க. angio gram ண்ணது 3 vessels தமம் block இருப்தத 

ார்த்தாங்க. அப்ம் echo ண்ணி ார்த்தது அயருதடன இருதனத்பதாடு pumping function 

யந்து 44% சகாஞ்சம் குதந்து இருந்தது. so heart attack கும் ஏற்கபய யந்து இருந்தது. immedite ஆ 

bypass ண்ணனும் னு சசால்ி முடிவு ண்ணாங்க. ஆா patient யந்து bypass surgery  யிருப்ம் 

இல். ார்த்துயிட்டு அதுக்கப்ம் eecp சிகிச்தசதன ண்ணாம் னு சசால்ிட்டு இங்க 

யந்தாங்க. so சிகிச்தச ண்ணுயதற்கு முன்ாடி யந்து அயருக்கு மூச்சு யாங்கது அதிகநா 

இருக்கும். ஏன்ா அந்த heart pumbing function கம்நினா இருக்கதுாலும், இருதனத்திற்கு பத்த 

ஒட்டம் சரினாக பாகாததுாலும் யந்து அந்த மூச்சு யாங்கதும், சஞ்சு யமிமம் இருக்கும். 

அது அயருக்கு சகாஞ்சம் அதிகநா இருந்தது. இப் 35 ாள் treatment முடிச்சிட்டு இப் மூச்சு 

யாங்கது, சஞ்சு யி இல்ாந ல்ா இருக்காரு. 

 

Patient திரு. பபநஷ் அயர்கள் eecp சிகிச்தசதன ற்ி கூறும் கருத்து: 

 

என் சனர் பபநஷ், எக்கு 55 years ஆகுது. எக்கு heart problem for the past 4 to 5 years ஆ 

இருந்துசகாண்டுதான் இருக்கு. breathing problem இருக்கும், மூச்சு யிடுயது கஷ்டநா இருக்கும். 

அப்ம் chest pain ாம் அவ்யயா இருக்காது. சபாம் தூபம் டக்க முடினாது, wait தூக்க 

முடினாது, குணிந்து ிநிர்ந்தால் மூச்சு யிட கஷ்டநா இருக்கும் அத நாதிரி problem ாம் 



 

இருந்தது. January 1st week யந்து எக்கு heart attack யந்தது. milde attack தான், hospitalliest ண்ணி angio 

gram ண்ணது Cabg தான் ண்ணனும் னு சசால்ிட்டாங்க. But எக்கு என்பயா bypass surgery 

ண்ணுயதில் அவ்யயா இது (யிருப்ம்) இல். என்னு சசான்ா post operative  சபாம் 

கஷ்டநா இருக்கும் னு feel ண்ண. so i was againest bypass surgery. But inspiteofthat ரு  2,3 cardiologist அ 

ார்த்பதன், அயங்க கூட they sugested only for  cabg தான். அததமம் நீி ான் eecp ண்ணனும் னு 

சயவ்பயறு இடது try ண்ணிக்கிட்டு இருந்த பாது தான் government hospital  சகாடுக்காங்க 

னு சதரிந்தது. so i took the treatment. இப் தான் last week தான் 35 days treatment முடிந்தது. முன்ாடி 

யந்து என்ா சகாஞ்சம் கூட டக்க முடினாது. இப் எல்ாம் walking ாம் ரு 10 minites ரு 

5 minites gap அப்ம் ரு 10 minites டக்க முடிகிது, சகாஞ்சம் better ஆ இருக்கு, breathing problem 

ாம் ிதன குதந்து இருக்கு. முன்ாடி compare ண்ணி ார்க்கும் பாது இப் better ஆ 

இருக்கு. 100% ரு ல் ரு relif கிதடத்து இருக்கு. அப்ம் இன்னும் பாக பாக தான் have to 

dear டு the doctorrs advice, medicine சாப்ிடுயதும் சரி food habites, and walking excerise ண்துா யந்து 

ரு இது கிதடக்கும் னு ிதக்கின்.     

 

eecp சிகிச்தச முததன ற்ி நருத்துயர் S. பாநசாநி அயர்கின் உதபனாடல்: 

 

Enhanced External Counter Pulsation. இந்த சிகிச்தச முத என் ன்பாம் ா கால்  யந்து 3 sets of 

cuff அத பாட்டு கால் இருக்க பத்த ஒட்டத்த slow ஆ அதிகப்டுத்துபாம் இதனத்திற்கு. இத 

யந்து daily 1 நணி பபம் யதீம் 35 ாள் எடுக்கும் பாது பத்த ஒட்டம் இதனத்திற்கு natural ஆகபய 

அதிகநாகுது. எப்டி அதிகநாகுதுன்ா உங்க பத்த குமாய் ஐ சுற்ி தண்ணனீ பத்த ஒட்டங்கள், 

cholesterol னு சசால்லுபயாம், அந்த cholesterol யந்த ீங்க டக்க டக்க அந்த vessels எல்ாம் open 

ஆகும். ஆா இந்த நாதிரினா cardiac patient கு என் ிபச்த ா, doctor ான் நருந்து 

சாப்ிடுகிபன் என்ா யந்து 5, 10 ிநிடம் கூட டக்க முடின, டந்தா pain யந்துருது 

அதா என்ா டக்கபய முடினாது னு சசால்பாங்க. இப்டி ட்ட patient இந்த eecp சிகிச்தச 

சசய்மம்பாது என் ஆகுது ா பத்த ஒட்டம் யந்து இதனத்திற்கு எல்ா இடத்துக்கும் 

அதிகநாகுது. இந்த சின் சின் பத்த ாங்கள் சசான்பன் அந்த பத்த ாங்கள் ாம் 

சகாஞ்சம் சகாஞ்சம் நா யிரியதடகிது. அது நட்டுநல்ாநல் பத்த ஒட்டத்தத 

அதிகப்டுத்தும் பாது புது புது vessels உம் அதடப்த சுற்ி form ஆகுது. இத தான் natural bypass னு 

சசால்பாம். இதுக்காக eecp ண்ணத்தான் இதல்ாம் யருநா னு பகட்ட, பததயனில்த. 

ிதன பறுக்கு யந்து இது natural ஆ பய form ஆனிடுது. அதா தான் யந்து ரு general check up 

கு பாகும்பாது, doctor ான் general check up கு பாபன், ct angio ண்ண அது 4 block இருக்கு 

ஆா எக்கு எந்த ிபச்சதமம் இல், சஞ்சு யி இல் ா, block யந்து அயருக்கு 15 

யருரநா இருந்திருக்காம், இருந்தாலும் natural ஆகபய regular walking, execasise ன்துா 

அந்த natural ஆகபய cholesterols form ஆகினிருக்கும். இந்த cholesterols ிதன பருக்கு form ஆகது 

கிதடனாது. அதாதான் அயங்களுக்கு சஞ்சு யி யருது. இப் இந்த eecp ண்ணும்பாது 

அந்த cholesterols அதிகநாகதன் மூம் அந்த patient ஒட சஞ்சு யி கம்நி ஆனிடுது, medicine தம் 

eecp இன் மூபந யந்து அயங்களுதடன எல்ா symptoms மம்  control ண்ணிடாம். 

 



 

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 முளரநனோ 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 னோளது எரு bypass ஏ angio plasty நனோ னசய்து னகோண்டோலும் 

நறுடிமம் னஞ்சு யி யரும் னோளது அயங்களுக்கு யந்து நய யமி நன கிரடனோது. நறுடிமம் 

னஞ்சு யி யரும் னோளது 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. .  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.  

 

Patient திரு. அந்தகிருஷ்ணன் ற்ி நருத்துயர் S போநசோநி அயபகள் கூறும் கருத்து: 

 

இயர் Patient திரு. அந்தகிருஷ்ணன் 60 years old. 2014  யந்து அயர்க்கு யந்து chest pain னு 

னசோல்ிட்டு hospital  admit ஆகி இருந்தோரு. அப் யந்து heart attack னு கண்டுிடித்து immediate ஆ angio 

gram ண்ணோங்க. angio gram ண்ணது யந்து 2 vessels யந்து severe ஆ block இருக்கு னு னசோல்ிட்டு 

angio plasty ண்ணோம் னு முடிவு ண்ணோங்க. ஆோ angio plasty யந்து எரு vessels  தோன் ண்ண 

முடிந்தது. ிகு யந்து நருந்து நோத்திரப நநன இருந்தோலும் எரு  3 நோசத்து யந்து அயருக்கு 

pain யப ஆபம்ித்து யிட்டது. அப்ம் 2016  யந்து ஏநந்தூபோர் medical college கு யந்து ோர்த்தோரு. 

ோர்த்துயிட்டு eecp சிகிச்ரசரன நயண்டும் ன்ோல் ண்ணி னகோள்ளுங்கள் ன்று 

ரிந்துரபத்தோங்க. அதுக்கப்ம் அயர் 35 ோள் eecp சிகிச்ரசரன முடித்துயிட்டு இப் almost 1.5 

யருரம் ஆகியிட்டது. இன்மும் regular ஆ walk ன்ோரு. முன் நோதிரி அந்த மூச்சு யோங்கது, 

னஞ்சு யி இப் கிரடனோது, regular followup  இருக்கோரு. இப் இந்த நோதிரி patient யந்து every 3 

months இல்ோ 6 months அயப follow ண்ணிட்டு அயருக்கு ன் ன் medication ன்ரத ோங்க 

desite ண்ணி regular followup  இருக்கனும். so regular followup  இருப்தோரமம், நருந்து 

நோத்திரபகர correct ஆ சோப்ிடுயதோரமம் இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன முடிந்ததில் 

இருந்து அயருக்கு ந்த யித ிரிச்சரமம் இல்ோந ல்ோ இருக்கோரு. 

 

Patient திரு. அந்தகிருஷ்ணன் அயர்கள் eecp சிகிச்ரச முரரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

 

R. அந்தகிருஷ்ணன், த்நோயதி கர், கிமக்கு தோம்பம் இப் க்கு யனசு யந்த 64 இப் யந்து 

டக்குது. க்கு angio plasty னங்களூர்  ண்ணோங்க. அது 2 block, எரு block அ clear 



 

ண்ணிட்டோங்க angio plasty னில் எரு block அப்டிநன இருக்கு. 2015  யி னதரிந்தது, போ ிவ் கோந்தி 
hospital   

 

 

கோண்ித்நதோம். திரும் 2016  யி னதரிந்தது ஏநந்தூபோர் நருத்துயநரனில் ோோகநய யந்து 

கோண்ித்நதன். 2017  35 ோள் eecp treatment முடிந்தது. டோக்டர் போநசோநி அயர்கர ோர்த்த நோது 

அயர் ன் னசோன்ோர்ோ operation ல்ோம் நயண்டினது இல்ர, bypass surgery நதரயனில் 

அதோ யந்து ீங்க eecp சிகிச்ரசரன டுத்துக்நகோங்க னு னசோன்ோரு. eecp  demo 1/2 hour 

கோண்ித்தோங்க. அந்த 1/2 hour  ந்த யித னமும் இல். யடீ்டுக்கு நோனி யிட்நடன். அதுக்கப்ம் 

நறு ோள்  இருந்து 35 ோள் ோந கிமக்கு தோம்பம் னில் இருந்து தினோ யந்து 1 hour treatment 

டுத்துக்கிட்டு நோநயன் அந்த 1 hour treatment  ந்த னமும் இல். உடம்பு ல்ோ இருக்கு. 35 ோள் 

treatment முடிச்சி இப் 3 நோச followup கோக check up கோக  யந்து இருக்கிநன். check up ரமம் ந்த 

னதோந்தபவும் இல் normal இருக்நகன் னு னசோன்ோங்க. இது bypass surgery ண்ண நயண்டினது இல் 

அத யிட ல் treatment இது னு னசோன்துோ ோன் இந்த eecp treatment அ டுத்துக்னகோண்நடன். 

இந்த treatment ல்ோ நதன் இருக்கு. ங்க நோோலும் தினோ தோன் நோநயன், தினோ தோன் 

யருநயன் இந்த eecp டுத்து 1.5 யருரம் ஆகிடுச்சு. இந்த 1.5 யருசத்து ந்த யமிமம் இல். doctor 

க ன் instruction னகோடுத்து இருக்கோங்கன்ோ, ீங்க அதிகநோ stain டுக்கோதிங்க, உங்களுக்கு 

அதிகநோ stain டுக்க கூடோது, heart beet னகோஞ்சம் கம்நினோ இருக்கு நத்த டி ந்த னதோந்தபவும் இல் 

ீங்க யந்து normal இருந்தீங்கோ உடம்பு  ல்ோ இருக்கும், ஆநபோக்கினநோ இருக்கும் வ்யவு 

கோம் ோலும் இருக்கோம் ீங்க, அப்டி னு னசோன்ோங்க. salt கம்நி ண்ணி னகோள்ணும். ன்றும் 

2 கிநோ நீட்டர் கோர walking நோநன். சுநோர் 1/2 நணி நபம் walking நோகிநன். இந்த 1/2 நப 

walking நோது ந்த னதோந்தபவும் இல். மூச்சு யோங்க ிபச்சர இல்ர. இன்று கூட கோரனில் 

walking நோய் யிட்டு தோன் கிமக்கு தோம்பத்தில் இருந்து யந்து இருக்கிநன். தினோத்தோன் யந்து 

இருக்கிநன். heart யி துவும் இல்ர. tablets  continues ஆ சோப்ிடுகிநன். அதோ ந்த 

னதோந்தபவும் இல். ல்ோநய இருக்நகன்.   

 

Patient திரு. கங்கோதபன் அயர்கள் ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கின் கருத்து: 

 

இயர் னனர் திரு. கங்கோதபன் 59 years old. எரு 1.5 யருசத்துக்கு முன்ோ severe ஆ chest pain 

யந்ததுோ angio gram ண்ணோங்க. angio gram ண்ணி ோர்த்துட்டு முதல்  stent நோடோநோ னு try 

ண்ணிட்டு முடின அயரு bypass surgery தோன் ண்ணனும் னு னசோன்ோங்க. ஆோல் patient கு bypass 

surgery ண்து யிருப்ம் இல். அதோ சரி நருந்து நோத்திரப நநன ண்ணோம் னு 

னசோல்ிட்டு நருந்து நோதிரி னகோடுத்தோங்க. அயருக்கு நருந்து நோத்திரப னகோடுத்ததும் pain consistanta 

யந்ததுோ இந்த eecp சிகிச்ரசநன ண்ணோம் னு முடிவு ண்ணி எரு 35 ோள் eecp சிகிச்ரச ன 

முடிச்சிட்டோரு. இந்த சிகிச்ரசரன முடிச்சு almost 1 year ஆகுது. இந்த 1 year  யந்து அயர் regular ஆ 

walking ண்ணிக்கிட்டு இருக்கோரு. இப்  ல்ோ நோத்திரபகரமம் correct ஆ  சோப்ிட்டுக்னகோண்டு 

இருக்கிோர். sugar, presser ல்ோநந control  இருக்கு. இப் இயருக்கு யந்து every 3 months யந்து 

followup ண்ணிகிட்நட இருப்நோம். so இயர் regular ஆ walk ண்துோ சி நோத்திரபகர கம்நி 
ண்ணிடோம், இல்ோ சி நோத்திரபகர ிறுத்திடோம்.   

 



 

Patient திரு. கங்கோதபன் அயர்கள் eecp சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

 

ன் னனர் கங்கோதபன் க்கு னஞ்சு யி யந்தது. அதுக்கோக hospital நோய் treatment 

டுத்துக்கிட்நடன். treatment டுத்து ன் surgery ண்ணிக்க னசோன்ோங்க, surgery ண்ணிக்க 

அதுக்கு அடுத்தது  

 

 

நோத்திரபநன சோப்ிட்டு யந்நதன். அதுக்கு அப்பும் 35 ோள் eecp treatment கு நோநன் அது இருந்து 

உடம்பு ல்ோ இருக்கு இப் ல்ோ நயரமம் ோர்க்கிநன், யண்டி ஏட்டுகிநன் 1/2 நணி நபம் 

டக்கிநன் ஊருக்கு நோகிநன் தி ட்ட முரனில் நோநன், யருகிநன். நோத்திரபகர 

நட்டும் continue ண்ணுகிநன். surgery ண்ணிக்க னசோன்ோங்க, ண்ணி னகோள்ோநல் இந்த eecp 

சிகிச்ரசரன னசய்துனகோண்டு ல்ோ இருக்கிநன். 

 

 

 

 

 

 

 


