
 

 

 

 

Non-Surgical EECP: Polimer TV/Naveena Maruthuvam/27th July 2018 

 

இருதன நோய் ற்ி நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் நற்றும் நருத்துயர் S. போநசோநி 
அயர்கின் கந்துரபனோடல்: 

 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

     யணக்கம் நனர்கந. heart disees இருதன நோய்கள் அத ற்ி தோன் doctor கிட்ட discess ண்ண  

நோநன். heart dissess யந்து brodely ஒரு ிரன dissess அ சசோல்ோம், அது குிப்ிட்ட பத்த குமோய், 

இருதனத்தில் உள் பத்த குமோய் அரடப்ர ற்ி தோன் இப் doctor ட நச நோநன். Doctor coranary 

artery dissess, பத்த குமோய் அரடப்பு  அப்டிோ என்? அத ற்ி சசோல்லுங்கநன். 

 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில்:  

இந்த coranary artery dissess ோ என் ோ, இருதனம் ஒரு pump. இருதன pump கு யந்து constent ஆ nutresian 

சகோடுக்கணும். அந்த oxygen, nutresian சகோடுக்கணும். அந்த nutresian ரமம், oxygen ரமம்யந்து 3 main 

vessles சகோடுக்குது. அந்த 3 main vessels தோன் coranary artery னு சசோல்நோம். இந்த coranary artery  ோள் 

அரடவு அரடப்புகள் ஏற்டோம். அப்டி அரடப்புகள் ஏற்டும் நோது யந்து இதனத்நதோட massels 

யந்து பத்த ஓட்டம் குரயோ நோக ஆபம்ித்துயிடும். normal ஆ நோகத யிட குரயோ நோக 

ஆபம்ித்து யிடும். அப்டி குரயோகும் நோது தோன் patient கு chest pain யருது. so இந்த பத்த குமோய் 

அரடப்பு எதோல் ஏற்டுகின்து? அதோயது number 1 யந்து herididtry னு சசோல்லுநயோம். அதோயது 

family history அதோதோன் ஒரு doctor கிட்ட நோஙீ்கன்ோ முதல்நன யந்து family history நகப்ோங்க. 

so அயங்க family  இருக்கயங்கலக்கு அயங்க brother ஓ, father, mother அயங்கலக்கு இருந்ததுோ 

patient கும் யபதுக்கு chanes அதிகம். Then யந்து risk facters இப் அயருக்கு யந்து diabatic, hypertension, 

colostrol அதிகநோக இருக்கது selantary life style இப் யந்து னோரும் சபோம்  டக்கது கிரடனோது. so  

office work. so அயங்கலரடன walking distance குரன குரன அயங்கலக்கு heart dissess யருயதற்கோ 

chanse, பத்த குமோனில் அரடப்பு யருயதற்கோ chanse அதிகநோ இருக்கு. அதுக்கப்ம் stress. so இந்த 

stress, risk factor எல்ோம் ஒன்ோக நசரும் நோது சி நருக்கு coranary artery  பத்த குமோய்  அரடப்பு 

யந்து coman na யருது. so சஞ்சு யி. சஞ்சு யி தோன் அசதற்கோ அிகுி. இந்த சஞ்சு யி யந்து 



 

normal ஆ அயங்க resting  இருக்கும் நோது அயங்கலக்கு சதரினோது. so  திடீர்னு நயகநோ டக்கும் 

நோநதோ, இல்ோ அயங்க usefull சசய்னோத நயரகர சசய்மம்நோநதோ யந்து சநதுயோ சஞ்சு 

யி ஆபம்ிக்கும். அப் யந்து இது யந்து இருதன பத்த குமோய் அரடப்புக்கோ அிகுி. second யந்து 

fettingness அதோயது normal  சிறு சிறு நயரகர சசய்தோல் கூட சபோம் fettic ஆகிடுயோங்க. 

எப்நோதுநந fettic ஆ இருக்கு சின் சின் நயரகர கூட என்ோ சசய்ன முடின னு 

சசோல்லுயோங்க. அப்ம் மூச்சு யோங்குதல். சபோம் டக்கும் நோது மூச்சு யோங்கும். அதுக்கப்ம் 

யந்து palputation னு சசோல்லுநயோம். அதோயது டட னு யரும், excess swtting இதல்ோம் யந்து இருதன 

நோய் கோண அிகுிகள். இப் என் ஆகும் ோ அரடப்பு அதிகநோக அதிகநோக அயங்கநோட exercise 

time அதோயது யந்து முன்ோடி 1 நணி நபம் டந்தயரு யந்து ஒரு 45 ிநிடம் டந்தோந pain யரும். 

அப்ம் 30 ிநிடம் டந்த pain யரும். அந்த pain அதிகரிக்க அதிகரிக்க அயங்கலரடன அரடப்பு 

அதிகநோகுதுனு அர்த்தம். so இந்த நோதிரி நபத்து யந்து immediate ஒரு doctor ட நோனி சி check up 

கர சசய்து சகோள்யது ல்து. 

 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

 

Fine doctor actual ோ coranery artery dissess ற்ி ல்ோநய ஒரு explanation சகோடுத்து இருந்தீங்க. coranery 

artery dissess யந்து ிரன medical line of treatment, நருந்து யரகனிரமம் treatment இருக்கு. angio plasty, 

bypass surgery அப்டினு இருக்கு. இது யந்து இப்நோரதன ஒரு யீ சிகிசிச்ரச முரனி USA FDA 

approvel  eecp Enhanced External Counter Pulsation னு சசோல்போங்க. அத ற்ி சசோல்லுங்கநன். அநதோட 

proceger ற்ிமம், selection of patients ற்ிமம் சகோஞ்சம் சசோல்லுங்கநன். 

 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில்: 

 

அதோயது ீங்க என் சசோன்ோ இருதன நோய் ஒரு patient கு யந்திச்சின்ோ ோன் சசோன்ோ நோதிரி 

யந்து இருதன பத்த குரனி அரடப்பு நோது யந்து சி நருத்துய முரகள் அதோயது ீங்க 

சசோன்ோ நோதிரி medicine,anjio plasty, bypass surgery இதல்ோம் சசய்னோங்க. so அயங்கலக்கு பத்த 

ஓட்டம் குரயோ இருக்கு. அதுக்கு சி நருந்து நோத்திரபகர சகோடுத்து அந்த vessels  dailate 

ண்ண சசய்னோம், இல்ோ இடத்திற்கு பத்த ஓட்டத்ரத அதிகப்டுத்த முடிமம். சி நபங்கள் 

என் ஆகும் ோ patient யந்து அந்த நருந்து நோத்திரபகர எடுத்துகிட்டருக்கோங்க, சி 

சநனங்கள் யந்து அந்த நருந்து நோத்திரபகர நோட்டும் உட்சகோண்ட ிகும் அயங்கலக்கு 



 

அந்த pain குரனோது. so அயங்க quality of life, doctor ோன் நருந்து சோப்ிட்டுக்சகோண்டுதோன்  இருக்நகன் 

இருந்தோலும் எக்கு சஞ்சு யி யந்துக்கிட்டுதோன் இருக்கு, மூச்சு யோங்கும் சதோந்தபவு 

இருந்துகிட்டுதோன் இருக்கு அந்த டடப்பு, அந்த நசோர்வு இருந்துகிட்டுதோன் இருக்கு அப்டி னு 

சசோல்லுயோங்க. அப்டி இருக்கும்நோது யந்து ோந என் ன்நோம் ோ ஒரு angio gram சசய்து எந்த 

எந்த இடத்து அரடப்பு இருக்குது என்ரத ோர்க்கிநோம். so சிருக்கு ஒரு vessels ரநனோ, 2 vessels 

ரநனோ அரடப்பு இருந்ததுோ ஒரு angio plasty சிகிச்ரச முர. இந்த angio plasty சிகிச்ரச முர 

என்து யந்து ஒரு லூன் அதோயது அரடப்புக்குள் ஒரு லூன் ோ யிட்டு அந்த லூன் ோ dailate 

ண்ணுநயோம். அப் என் ஆகும் ோ அரடப்பு open ஆகும். அந்த open ஆோ அரடப்பு நறுடிமம் 

close ண்ணோந இருப்தற்கோக ஒரு stent அதோயது ஒரு wire mesh அந்த stent அ யந்து அந்த vessels  

possision  ன்ோங்க. அதன் மூம் யந்து அந்த நறுடிமம் close ஆயது தடுக்கப்டுகிது. சி நருக்கு 

யந்து 1 எடத்து 2 எடத்து நட்டும் இல்ோநல்  இடத்து 3 இடத்து 4 இடத்து அரடப்பு 

இருக்கும். அயங்கலக்கு usefull ோ இந்த bypass surgery னு சசோல்ி processer சசய்னோங்க. இந்த bypass 

surgery என்து என் ோ உங்க கோல்கள்  உள் blood vessels ரநனோ, இல் ோ ரககள்  இருந்நதோ 

இல் நோர்பு குதிகள்  இருந்நதோ ஒரு blood vessels  எடுத்து அத யந்து graft னு சசோல்லுநயோம் அந்த 

prochimal  இருந்து distal அந்த எந்த இடத்து அரடப்பு இருக்நகோ அத இந்த new vessels  யச்சு bypass 

ண்ணிடது. அப்டி bypass ண்ணும் ட்சத்து அந்த புது vessels யமினோ பத்தம் நோனி அந்த block 

தோண்டி பத்தம் நோக ஆபம்ித்துயிடுகிது. இப் இந்த 3 சிகிச்ரச முரனிலும் ஒரு coman ஆோ 

யிரனம் அதோயது நருந்து நோத்திரப யந்து just யந்து நருந்து தோன் அது எந்த invase proceger உம் 

கிரடனோது. அரத நபத்து angio plasty, bypass surgery சசய்மம்நோது அது invase proceger. ஆோல் 

எல்ோம் 3 யரகமம் முக்கினநோ எது coman ஆ இருக்குதுோ அரடப்ர தோண்டி பத்த ஓட்டத்ரத 

அதிகப்டுத்துகிது.எங்க அரடப்பு இருக்நகோ அந்த அரட open ண்ணோநநோ இல்ோ graft 

நோட்நடோ அந்த பத்த ஓட்டத்ரத normalesd சசய்னோங்க. so அப்டி இருக்கும் நோது இந்த 3 system 

ரமம் இல்ோத யந்து eecp சிகிச்ரச முரரன யந்து US  interduse ண்ணோங்க. அது US FDA 

யந்துச்சி. இப் தநிழ்ோட்டு  hospital, india முழுயதும் இருக்கு. தநிழ் ோடு government ரமம் 

இந்த சிகிச்ரச முர ன intraduce ண்ணி இருக்கோங்க. இந்த eecp சிகிச்ரச முர என் 

சசய்மதுன்ோ இந்த bypass surgery, angio plasty, medicine என் சசய்கிநதோ அரதநன சசய்கிது ஆோல் 

ஒரு different யரகனோ ண்ணுது. இந்த treatment proceger  என் ன்நோம் ோ அநத நோதிரி 

அரடப்ர தோண்டி பத்த ஓட்டத்ரத அதிகப்டுத்துகிது. ஆோ எப்டி அதிகப்டுத்துதுன்ோ அந்த 

patient யந்து கோல்  யந்து 3 sets of cuff நோதிரி நோடுயோங்க. அந்த patient யந்து டுக்ரக  இருக்கனும், 

அயங்க ecg ன யந்து machine read ண்ணும் கோல்  இருக்க பத்த ஓட்டத்ரத இருதனத்திற்கு 

அதிகப்டுத்தோங்க. இத every ோள் 1 நணி நபம் யதீம் 35 ோள் சசய்மம்நோது என் ஆகும் ோ கோல் 

 இருக்க பத்த ஓட்டம் இதனத்திற்கு அதிகநோகுது. so  இதனத்திற்கு அதிகநோகும்நோது natural 

ஆகநய அந்த bolck அ சுற்ி சிறு சிறு new vessels தண்ணனீ ோங்கர உருயோக்கி ஓர் collaterals னு 



 

சசோல்லுநயோம். இந்த கோநல்ஸ் உருயோக்கப்ட்டு அதன் மூம் பத்த ஓட்டம் யந்து எந்த 

இடத்திற்கு பத்தம் நோகரனோ அந்த இடத்திற்கு நோக முடிமம். அப்டி நோகும் நோது ஒரு bypass 

surgery, angio plasty சசய்தோல் எப்டி சஞ்சு யி குணம் ஆகி மூச்சு யோங்குதல் குணநகபது சபோம் 

தூபம் டக்க முடிந்து ஒரு patient achive ண்ங்கநோ அநத அவுக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச 

முரனிரமம் achive ண்ண முடிமம். அது தோன் இந்த eecp சிகிச்ரசனின் சிப்பு அம்சம் ஆகும். 

அதோயது surgery நதரயனில்ர, medicine  தம் இருக்கோம் அந்த medicine நோடு இந்த eecp அ  join 

ன்நோம். அதோ எந்த surgery மம்  இல்ோநல் எந்த ஒரு invase proceger இல்ோநல் எந்த ஒரு risk கும் 

இல்ோநல் நோனோிமரடன இதன பத்த ஓட்டத்ரத அதிகப்டுத்தக்கூடின  ஒரு யீ சிகிச்ரச 

முர ஆகும். 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

eecp  collateral surculation னு ஒன்னு சசோன்ஙீ்க அந்த அதனுரடன siginifigen என்? அது எப்டி 

உருயோகுது? 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில்: 

அதோயது collateral surculation அது யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச முர  யந்து இந்த சசோல்சதன்ோல் 

surculation தோன் very importan. இது யந்து னோருக்கும் சதரியதில்ர collateral surculation ோ என் னு. 

ோன் அரத ற்ி சகோஞ்சம் சசோல்கிநன். அதோயது யந்து nathural ஆகநய இருதத்திற்கு யந்து ம்ந 

சசோன்நோம் 3 main vessels யந்து இதனத்து யந்து blood supply nutresion எல்ோத்ரதமம் சகோண்டு 

நோகுது. அந்த 3 vessels அ தயிப millions of small vessels னு சசோல்லுநயோம். சிறு சிறு பத்த ோங்கள் ம்ந 

heart முழுயதும் இருக்கின்து. Many times ஒரு vessels அரடப்பு ஏற்ட்டோல், இந்த 3 vessels  அரடப்பு 

ஏற்ட்டோலும் இந்த சின் சின் collaterals மூம் பத்த ஓட்டம் normal ஆக சசல் முடிமம். இத தோன் 

யந்து natural bypass னு சசோல்நோம். இப் ீங்க ோர்த்தீங்கன்ோ ிரன patient கு angio gram ண்ணும் 

நோது 3 vessels  அரடப்பு இருக்கு, 2 vessels  அரடப்பு இருக்கு சசோல்லுயோங்க. ஆோ patient அ 

நகசடன்கோ எங்கலக்கு symptoms நன இல் doctor ோங்க daily 1/2 நணி நபம் டக்கிநோம் 

எங்கலக்கு சஞ்சு யி கிரடனோது diabaties கிரடனோது அப்டி னு சசோல்லுயோங்க. இதுக்கு கபணம் 

என்ோ natural ஆகநய யந்து பத்த ஓட்டத்ரத யந்து ம்ந body யந்து rearange ண்ண முடிமம். இந்து 

யந்து ஒரு gift, collateral யந்து ஒரு gift நோதிரி. சி நருக்கு யந்து இந்த பத்த ஓட்டம் collateralssation யந்து 

நிகநயகநோக form ஆகோது. ஏன் form ஆகத்துோ risk factor. இப் ீங்க ோர்த்திங்கோ 2 group of patient ஒரு 

patient கு யந்து collaistrol கிரடனோது, sugar கிரடனோது, stress கிரடனோது, regular walking, athalatic, எந்த 

ஸ்ட்சபஸ் உம் கிரடனோது அப்டி இருக்கும். இசோரு patient கு யந்து இந்த எல்ோ risk factor உம் 

இருக்கும் னு ிரச்சுக்நகோங்க. இப் என் ஆகுதுன்ோ எல்ோ risk factor உள் patient கு collaterals 

formation யந்து சபோம் slow யோ இருக்கும். so ஒரு heart யபதுக்கு முன்ோடி அந்த கோநல்ஸ் serculation 



 

ோ form ஆக முடினோது. அப்டி இருக்கும் ட்சத்தில் அந்த patient கு heart attack யந்திடோம். ஆோல் 

ஒரு 60% இருந்து 70% யரப உள் patient கு யந்து natural ஆகநய யந்து இந்த collaterals surculation மூம் 

யந்து பத்த ஓட்டம் normal ஆகநய stabliested ஆகிடுது. ிரன நரு cardiac patient கு யந்து regular walk 

panna முடினோது. கபணம் என்ோ எக்கு 2 ிநிரம் டந்தோந pain யருது doctor ோன் எங்க doctor 1/2 

நணி நபம் டக்கது னு சசோல்லும்நோது அயங்கலக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச ண்ணும் நோது என் 

ண்ணுதுன்ோ கோல் இருக்க பத்த ஓட்டத்ரத இதனத்திற்கு யந்து 2 to 3 நடங்கு அதிகநோக 

சசலுத்துகிது. அப்டி இருக்கும் நோது normal vessels இல்ோநல் இந்த micro serculation அந்த milliance of 

small vessels யந்த heart  இருக்க எல்ோ vessels உம் யந்து activate ஆகுது. அப்டி activate ஆகும் நோது all 

the vessels are dilate ஆகுது. dilate ஆோ ிகு அந்த பத்த ஓட்டம் யந்து narmal நோகத யிட அரடப்பு 

இருந்தோலும் பத்த ஓட்டம் அதிகப்டுத்த முடிமம். அதோதோன் இந்த collateralstation யந்து very very 

importen. அது யந்து எல்ோருக்குநந இருக்கு ஆோ cardiac patient யந்து அது நயகநோக யபோது ோ 

தோன் அயங்கலக்கு சஞ்சு யி யருது. இந்த eecp சிகிச்ரச மூம் யந்து அந்த collaterals 

அதிகப்டுத்துயதன் மூம் யந்து அயங்கலக்கு natural ஆகநய பத்த ஓட்டம் அதிகநோகுது. 

அதோதோன் இந்த eecp சிகிச்ரச murai ன யந்து natural bypass னு சசோல்நோம். so இந்த collaterals 

surculation யந்து improve ன்துதோன் eecp. கோல்  உள் பத்த ஓட்டத்ரத 2 to 3 நடங்கு அதிகநோக 

இதனத்திற்கு சசலுத்துகிது. அப்டி இருக்கும் நோது normal vessels இல்ோநல் இந்த micro surculation 

milliance of small vessels யந்து heart இருக்க எல்ோ vessels யந்து activate ஆகுது. அப்டி activate ஆகும் 

நோது all the vessesl are dilate. dilate ஆோ ிகு அந்த பத்த ஓட்டம் யந்து normal ஆ நோகத யிட 

அரடப்பு இருந்தோலும் பத்த ஓட்டம் அதிகப்டுத்த முடிமம். 

patient திரு. lawrance ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறும் கருத்து: 

இயர் Patient திரு. Lawrance 68 யனசு. யருக்கு யந்து 15 யருரநோ யந்து ஆஸ்துநோ problem இருக்கு, மூச்சு 

திணல். அப்ம் recent ஆ யந்து மூச்சு திணல் அதிகநோதோல் யந்து echo எடுத்து ோர்த்தது 

யந்து அயநபோட இதனத்நதோட function னும் குரயோக இருக்கு என்ரத ோர்த்தோங்க. normal இருக்க 

65%  இருந்து EF யந்து left ventricolar eajection fraction heart உரடன pumbing function சசோல்லுநயோம். அது 

யந்து 40% தோன் இருக்கு. நநலும் யந்து அயருக்கு blood test ண்ணது யந்து அயருக்கு kidny ரமம் 

problem இருக்கு என்ரத ோர்த்துஇருக்கோங்க. so  ஆஸ்துநோ, kindy  problem plus heart function  குரயோ 

இருக்கும் நோது யந்து ஒரு bypass ஓ, angio plasty ஓ, angio gram ஓ ண்து யந்து risk அதிகம். அதோ 

யந்து medical management ரநன ோக்கோம்  னு சசோல்ிட்டு medicine சகோடுத்து இருக்கோங்க. அப்டி 

medicine சகோடுத்ததும் யந்து அயருக்கு மூச்சு யோங்கது அதிகநோகிட்நட இருந்திருக்கு. அதுக்கப்ம் 

ோர்த்துட்டு eecp சிகிச்ரச நன ண்ணோம் அப்டி னு சசோல்ிட்டு இப் eecp சிகிச்ரச கு யந்தோரு. 

இப் 35 ோள் eecp சிகிச்ரச ன முடிச்ச ிகு அயபோ ிரன தூபம் டக்க முடிகிது. இப் 



 

முன்ோடின நோதிரி மூச்சு யோங்கது எதுவும் கிரடனோது. And நருந்து நோத்திரபகர எல்ோம் correct 

ஆ சோப்ிடுகிோரு. And he is feeling for bettter.    

Patient திரு.Lawrance அயர்கள் eecp சிகிச்ரசரன ற்ி கூறும் கருத்து: 

என் சனர் lawrance, அனயபத்தில் இருந்து யருகிநன். எக்கு யந்து மூச்சு திணல் யந்து 15 

யருரம் ஆ இருந்தது. ஆஸ்துநோ எல்ோம் இருக்குது. அப் treatment ottry  தோன் 

எடுத்துக்சகோண்நடன். நோ யருரம் எக்கு சபோம் over ஆக்கியிட்டு ottry  இருந்து kmc கு 

அனுப்புோங்க. kmc  யந்து admit ஆனிட்டு சபோம் seriess ஆகிட்நடன் over. அப் எல்ோ treatment,check 

up உம் doctor எல்ோருநந ோர்த்தோங்க. check ண்ணி ஒன்சோன்ோ எடுத்துக்கிட்டு 

இருந்தோங்க.எடுத்த ிகு  sir சசோன் நோதிரி இந்த ிபச்ர ோம் இருந்திருக்கு ஆோ எக்கு 

சதரின. அப்ம் தோன் treatment  சகோடுத்து, நோத்திரப எல்ோம் சகோடுத்து continue ண்ணுங்க 

சசோல்ிட்டு eecp கு doctor அயங்கந refer ண்ணி அனுப்புங்க. சரி சசோல்ிட்டு யந்து 35 ோள் 

எடுத்நதன் sir. அதுக்கு முன்ோ யந்து நோடி ஏறுயதும், road  அப்டிநன டந்து நோோந 

அப்டிநன மூச்சு திணல் ஏற்டும். டக்க முடினோது.இந்த treatment அ எடுத்த ிகு எக்கு இப்  

நோடி ோம் நோனிடு walking  1/2 hour டக்கோங்க. ல்ோ இருக்குது. சோப்ிடும்நோது  heart அப்டிநன 

சுருங்கி யிட்டது னு doctor சசோன்ோரு. சோப்ிடமுடினோது. ஒரு ரக சோப்ோடு சோப்ிட்டோ அப்டிநன 

மூச்சு அரடக்கும். இங்கோது. இப் இந்த treatment எடுத்த ிகு எல்ோம் free ஆ இருக்குது. ல்ோ 

சோப்ிடுகிநன். என்னுரடன நயரகள், அப்டிநன கரடக்கு நோது யருயது இப் எங்க wife கும் 

உடம்பு சரி இல்க அயங்க த்துக்கது நோது எல்ோநந ல்ோ இருக்குது sir. church 

நோதுோம் free ஆ இருக்கு. முன் டந்து ோயத்திற்நக னப்டுநயன். எோம் auto, auto auto தோன் 

எதுக்சகடுத்தோலும் auto, car இப் அப்டி இல் டந்து நோனும்னு ஆரச டுகிநன். அதோ இந்த 

eecp சதரினோது இருந்ததுக எவ்யவு ோோ. எப் doctor இந்த treatment கு அனுப்புநபோ அப் இருந்து 

ல்ோ இருக்கு. நற் என் ண்ர்கலக்கு இத தோன் சசோல் நோநன், சசோல்ிக்கிட்டும் 

இருக்நகன். அதோயது இந்த treatment எடுத்தயங்க, ீங்க operation ண்ணோலும் சரி, angio ண்ணோலும் 

சரி eecp கு நோஙீ்கன்ோ ல்ோ இருக்குதுக உதோபணநோ ோன் தோன் எக்கு இப் ல்ோ 

இருக்கிநன் அதோ ீங்க கண்டிப்ோ ீங்க நோங்க. ீங்க யபதோ இருந்தோ யோங்க ோன் doctor ட 

கூட்டிட்டு நோநன். இந்த treatment ல்ோ இருக்குது sir.     

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

Enhanced External Counter Pulsation இத ற்ி தோன் ோம்ந நசிக்கிட்டிருக்நகோம். அது ல் சிகிச்ரச 

முர, எின சிகிச்ரச முர ிச்சினநோ ஒரு  இதன நோய் உள்யங்கலக்கு இந்த சிகிச்ரச 

முரரன ற்ி சதரிந்து சகோள்லம் ஆர்யம் ிச்சினநோ இருக்கும். அநத சநனம் எங்நகங்க இந்த 



 

treatment சகோடுக்கிோங்க என் ஆர்யம் ிச்சினநோ நனர்கலக்கு இருக்கும். அத ற்ி சகோஞ்சம் 

சசோல்லுங்க. 

நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறுரகனில்: 

இந்த eecp Heal Your Heart - Vaso Meditech eecp இந்த centers யந்து  இடத்து ோங்க ிறுயினிருக்நகோம். 

தநிழ் ோடு , கர்ோடக, நகபோ, நகோபோஷ்டிபோ நோன்  இடத்து இது யரபக்கும் யந்து 29 centers 

யந்து இந்த eecp கோக create ண்ணி இருக்நகோம். இந்த eecp சிகிச்ரச முர ன சகோடுக்கணும் னு 

சசோல்ிட்டு 12 தநிழ் ோடு government நருத்துயநர னில் இந்த சிகிச்ரச முர ன ிறுயி 
இருகோங்க. so ீங்க ோர்த்தீங்கன்ோ சசன்ர ரநன யந்து omandurar, போஜிவ் கோந்தி 
நருத்துயநர, kilpauk, royapettah government medical college அதுக்கப்ம் Salem, Trichy, kanyakumari, tirunelveli, 

coimbattur, chengalpattu, Vellore, Madurai  அது நோதிரி 12 இடத்து யந்து இந்த CM scheem நருத்துய 

கோப்ிட்டு திட்டத்தின் கிம government நன ிறுயி இருகோங்க. நநலும் இப் recent ஆ யந்து தநிழ்ோடு 

நருத்துய கோப்ிட்டு திட்டத்தின் கீழ் ல்ோ நோதுோ government employee தநிழ்ோடு government 

employee, தநிழ்ோடு government pensener கும் யந்து இந்த சிகிச்ரச முரரன சகோடுக்கதுக்கு யந்து 

government யந்து permission சகோடுத்திருக்கோங்க. இப் private insurance அ ோர்த்தோலும் இப்  insurance 

யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச முரக்கு யந்து aprovel சகோடுத்துக்சகோண்நட இருகோங்க. இப் எங்க heal 

your heart இஸ்தோத்தில் இருந்து இப் யந்து  இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன யந்து  எப்டி 

சகோடுக்கணும் என்து கோண protocol யந்து ஒரு chapeter ஆ யந்து ஒரு cardiology text book ரமம் publics 

ண்ணி இருக்நகோம். so இதன் மூம் யந்து இந்த eecp சிகிச்ரச முரரன யந்து standtice ண்ணி  

இடத்து இப் government நட்டும் இல்ோநல் private ன்நோம்.    

Patient  திரு.திருப்தி அயர்கர ற்ி நருத்துயர் S. போநசோநி அயர்கள் கூறும் கருத்து: 

இயர் சனர் திரு. திருப்தி, 58 years old, தருநபுரி நோயட்டத்தில் இருந்து யந்து இருந்தோரு. இயர் யந்து 

2 நோசத்துக்கு முன்ோடி யந்து ல்ோ இருந்தோரு, ல்ோ walk ண்ணிட்டு இருந்தோரு. திடீர்னு சஞ்சு 

யி யந்தது னு hospital சகோண்டு நோனி இருந்தோங்க. அங்க hospital சகோண்டு நோ ிகு தோன் heart 

attack னு சதரிஞ்சது. immediate சிகிச்ரச சகோடுத்த ிகு angio gram ண்ணோங்க. angio gram ண்ண ிகு 

2 vessels  யந்து cretical lession. அதோயது யந்து 80% நந அரடப்பு இருந்தது. அதுக்கப்ம் echo ண்ணி 
ோர்த்தது அயர்  இதனத்நதோட function (heart function) 30% இருந்தது. so அத இருதன சசனல் இமப்பு னு 

சசோல்லுநயோம். normal ஆ யந்து around ஒரு 60% தோன் இருக்கனும். அயருக்கு 30% தோன் இருந்தது. 

திருப்ி அயங்க cardiac thoracic surgen, cardiologist ோர்க்கும் நோது அயருரடன இருதன pumbing function 

குரயோ இருப்தோல் யந்து ஒரு bypass ஓ, angio plasty ஓ ண்து கடிநோது, risk கும் அதிகம். so 

என் ன்ங்கணோ patient கு medical management எல்ோ நருந்துகலம் சகோடுத்தோங்க, எல்ோ 

நருந்ரதமம் சோப்ிட்டுஇருந்தோரு இருந்தோலும் அயர் யந்து முன்ோடி நோதிரி டக்க முடின plus 



 

மூச்சு யோங்கது trideness சின் சின் நய சசய்தலும் சபோம் tride ஆகிடுயோரு. அதுக்கப்ம் தோன் 

சசன்ர கு யந்தோரு, யந்து ோங்க எல்ோ report மம் ோர்த்துட்டு திருப்ி சி investcation எல்ோம் 

எடுத்து ோர்த்நதோம் echo, அயநபோட blood test எல்ோம் ண்ணி ோர்த்தது யந்து இருதனத்நதோட 

function யந்து 30% தோன் இருந்தது. so eecp சிகிச்ரச முரரன சசய்னோம் னு முடிவுண்நணோம். so 

முதல் ோள் யந்து ஓயர் 3 யோபத்துக்கு முன்ோடி ஆபிச்சோரு. இப் யந்து almost 18 ோள் treatment அ 

முடிச்சிருக்கோரு. இப் யந்து அயபோ யந்து முன்ோடி நோதிரி டக்க முடிமது. இந்த tridenes நசோர்வு 

எல்ோநந கிரடனோது. so இந்த 18 ோள் யந்து அயருரடன இருதன தரச கு பத்த ஓட்ட த 

அதிகப்டுத்ததுோ யந்து 10 ிநிடம் தோன் டக்க முடிந்த அயபோ இப் daily யந்து  3 கிநோ 

நீட்டர் யரப டக்க முடிகிது. முத  treatment கு யரும் நோது எல்நோரபமம் கூட்டிட்டு யந்து 

இருந்தோரு. 10 ிநிடம் தோன் டக்க முடிந்தது. auto  தோன் யந்தோரு. இப் அயநப consetent ஆகி daily 

அயநப 3 கிநோ நீட்டர் டந்து யந்து treatment சசய்துசகோண்டு நோய்க்கிட்டு இருக்கோரு. so இதன் 

மூம் யந்து eecp சிகிச்ரச சசனதுோ அயருரடன இருதன பத்த ஓட்டம் நட்டும் அதிகப்டுத்த, 

அயருரடன quality of life, exricess time எல்ோநந increse ஆகிடுச்சி. இப் எல்ோம் slow யோக அயருரடன 

medication ரமம் குரத்து இருக்கிநோம்.   

 

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

என்னுரடன சனர் திருப்தி க, தருநபுரி நோயட்டம், first எங்கு heart attack நோதிரி ஆனிடிச்சிங்க 

நறுடிமம் இன்னும் இருக்க எடுத்து எல்ோம் ோர்த்நதங்க. அங்க ோர்க்க நபத்து எந்த doctor 

நந அப்டித்தோன் சசோன்ோக, அறுயரக சிகிச்ரச தோன் ண்ணனும் இத ஒன்னும் சசய்ன முடினோது 

சசோன்ோரு. சரி எங்க ரனன் இப்டி doctor சனர் சசோல்ிட்டு இயர் கிட்ட நோோ ல்ோனிடும் னு 

சசோன்ோரு ோன் tv  ோர்த்நதன் அதோ அயர் கிட்ட நோோம் னு சசோல்ி என்கிட்ட சசோன்ோரு. 

சரி என் கிட்ட சசோல்லும் நோது சரி madras தோன் நோனும் madras யந்து அயர்கிட்ட நோனி ோர்த்து 

யிடோம் என் ரனன் car கூட்டிகிட்டு யந்து sir கிட்ட ஒப்ரடத்தோர். அயர் கிட்ட யரும் நோது சபோம் 

யி தோன் யி ோ டக்க முடினோது சகோஞ்ச தூபம் டந்தோல் கோல் எல்ோம் சுஸ்தம் ஆகிடும். மூச்சு 

எடுக்கும். அயர்கிட்ட சசோன் நோ எல்ோம் treatment எல்ோம் ோர்த்தோரு சோறுப்ோ ோர்த்தோரு, 

ோர்ப் இந்த நோதிரி மூச்சுக்குமோய் அரடப்பு இருக்குது இதோ கஷ்டம் இருக்குது இத யந்து 

சசய்னணும் இத யந்து சபோம் சோறுப்பு எடுத்து சசய்னணும் ஒரு 40 ோள் இத சோறுப்பு எடுத்து 

சசஞ்நச ஆகணும் னு sir சசோன்ோரு. சரி sir அப்டி ோ சசஞ்சிபோம் னு சசோல்ிட்டு எங்க ரனன் 

என் சசோல்ிட்டோரு சரிங்க சசஞ்சிபோம் னுசசோல்ிட்டோரு. sir யந்து, ready ண்ணிபோம் அதுக்கு 

operation ஒன்னும் நதரயனில்ர ோந தோோநய இத குரச்சிபோம் அதோயது யந்து மூச்சு 

எடுக்கது யந்து பத்த குமோய்  உள் அரடப்பு யந்து எடுத்தபோம் ீ ஒன்னும் கயரப்டோத 

அப்டி னு சசோல்ி எக்கு treatment எடுத்து என் உக்கோப யச்சி அப்ம் கரடசி என் யச்சி start 



 

ண்ணோரு. அத யச்சி என் daily treat ண்ணோரு. ஓபவுக்கு ஒரு 5 ோள் ஆோ ின்ோ மூச்சு 

யோங்கது குரயோது. குரயோ ின்ோ ஓபவுக்கு இன்ரக்கு கணக்கு ண்ணி ோர்த்தோ 

28-30 ோள் க்கம் யந்திரிச்சிக்க 28-30 ோோ டக்கோத ஆல இப் 3 கிநோ நீட்டர் டக்கநங்க. ல் 

எந்த ஒரு problem இல். 3 கிநோ நீட்டர் டந்து யந்து அயர் கிட்டநன நசுநன். கபணம் என் ோ 

அந்த மூச்சு எடுப்நோ திநில் அசதல்ோம் எதுவும் கிரடனோது. அரடப்நோ கிரடநோ எதுவும் 

கிரடனோது. எந்த ஒரு ோதிப்பும் இல்ோந இப் இந்த எடத்து ல்ோ இருக்நகன். ஆண்டயன் 

அருோ அயர் என் கோப்ோத்தி யிட்டு இருக்கோரு. எக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிரடனோது. 

நருத்துயர் K. சியபோம்குநோர் அயர்கள் கூறுரகனில்: 

நனர்கந eecp Enhanced External Counter Pulsation treatment அ ற்ி doctor போநசோநி அயர்கள் உங்கள் ட 

details ஆ சசோன்ோரு. so இத ற்ி ிச்சினநோ ீங்க யந்து இதனுரடன ன்கர ற்ி ிச்சினநோ 

சதரிஞ்சிருப்ஙீ்க. so உங்கலக்நகோ, உங்க சம்ந்தப்ட்டயர்கலக்நகோ  இதன நோய் 

உள்யங்கலக்கு இந்த treatment அ சற்று ன் அரடயரீ்கள் என்று ம்புகிநன். உங்க family doctor 

கிட்ரடமம் இத ற்ி நகலங்கள். ிச்சினநோ இத ற்ி சதரிஞ்சிருப்ஙீ்க. இந்த treatment அ எல்ோ 

யிதத்திரமம் government hospital மம் இருக்கு, private hospital ரமம் இருக்கு. ன்ி யணக்கம்.

  

      



 

 

 

 

 


