
 

 

Dr. Ramasamy EECP NON-INVASIVE cardiology Export interviewed by Dr. Sivaramkumar 

நருத்துயர் K.சியபாம்குநார் அயர்கின் உரபனாடல்:  
யணக்கம் ான் நருத்துயர் சியபாம்குநார், "டாக்டர் இப்பாது இதன ததாந்தபவு இருக்கின் பானாி நருத்துயரிடம் 
பாகிார்கள், யமக்கநாக (investigation) எல்ாபந தசய்கிார்கள். ecg, echo, ஆன்ஜிபனாகிபாம் யரப தசய்கிார்கள் 
அயர்களுக்கு single vessels disease, double vessels disease அல்து multiple vessels diseaseஎன்று diagnose தசய்கிார்கள். ஆால் 
சி சநனம் bypass அறுரய சிகிச்ரச (cabg) நற்றும் அஞ்சிபனாிாஸ்டிபம் தசய்ன படினாது என்று கூறுயார்கள். 
அப்டி இருக்கின் பானாிக்கு ீங்கள் eecp சிகிச்ரசக்கு அிவுரப தசய்ன படிபநா?   
 

நருத்துயர் S.பாநசாநி அயர்கின் உரபனாடல்: 
இப்பாது ீங்கள் ார்த்தீர்கள் என்ால் ரு ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்திகு ீங்கள் தசான் நாதிரி single vessels Block , 
double vessels Block  அல்து triple vessels Block என்று தசால்ி கண்டுிடிக்கிார்கள். ஆால் பத்த குமானில் அரடப்பு 
இருக்கின் எல்ாருக்குபந ரு bypass, ஆஞ்சிபனா ிாஷ்டிபனா தசய்ன படினாது. உதாபணத்திற்கு யனது ரு 
படிபநா யிரனம். ருயர் 70 யனதிற்கு பநல் இருக்கிார் என்ால் இப்தாழுது எந்த ரு procedure தசய்தலும்  
bypass, ஆஞ்சிபனா ிாஷ்டிபனா இந்த எந்த procedure தசய்தலும் அயர்களுக்கு ஆத்து தகாஞ்சம் அதிகம். அப்டி 
இருக்கும் பாது உங்களுரடன அறுரய சிகிச்ரச நருத்துயர் அல்து இதன நருத்துயர் உங்கிடம் கந்துரபனாடல் 
தசய்யர். இந்த நாதிரி உங்கின் யனது அதிகநாக இருந்தால் (procedure) நிகவும் ஆத்து. அதால் ஏற்டும் ர 
யிட ஆத்து அதிகநாக இருக்கும். இந்த procedure தசய்ன படினாது. அதால் conservative management எதாயது 
தசய்துதகாள்ாம். eecp பனா அல்து medical management எதாயது தசய்னாம். என்று தசால்யார்கள். இபண்டாயது co-
mordinal illness என்று தசால்லுபயாம். இப்பாது ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்து 3 பத்த குமானில் அரடப்பு இருப்யர்களுக்கு 
நற் ிரிச்சிரகளும் இருக்காம். உதாபணம் renal problem, chronic renal failure என்று தசால்லுபயாம். இல்ர என்ால் 
புற்று பாய் இருக்காம். தரபனபீல், chronic obstructive pulmonary disease பான் ல்பயறு பாய்களும் இருக்கும் தாழுது 
அயர்களுக்கு இந்த நாதிரி intervention அறுரய சிகிச்ரச தசய்யது ஆத்து. இந்த நாதிரி பானாிகளுக்கு அறுரய 
சிகிச்ரச தசய்யது ஆத்து. உங்களுக்கு 3 பத்த குமானில் அரடப்பு இருந்தாலும், 2 பத்த குமானில் இருந்தாலும் ரு 
surgery, ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிபனா தசய்ன படினாநல் பாகாம். பன்ாயது ரு பர இருதனம் நாபரடப்பு 
ஏற்ட்ட ிகு இதனத்தின் தசனல்ாடு தபாம் குரந்து யிடும். சிபருக்கு 35% கீபம இருக்கும். அந்த நாதிரி 
இதனத்பதாட pumping function குரயாக இருக்கும் பானாிகர இருதன தசனல் இமப்பு என்று தசால்பயாம்.  இந்த 
நாதிரி இருக்கும் பானாிக்கு அறுரய சிகிச்ரச தசய்பம் பாது அயர்களுக்கு ஆத்து இபண்டு நற்றும் பன்று 
நடங்கு அதிகநாகும். இயர்களுக்கு சி சரநனம் அறுரய சிகிச்ரசபனா, அஞ்சிபனாிாஷ்டிபனா தசய்ன படினாநல் 
பாகாம். சி பருக்கு என் ஆகும் என்ால் இந்த ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்பம் பாபத அயர்கள் பத்த குமாய் 
disease யந்து ிரன diffuse ஆக இருக்கும். multiple இடத்திலும் இருக்காம். இல்ரதனன்ால் (multi vessels) ிரன 
இடத்தில் அரடப்பு இருக்காம். அப்டி இருக்கும் பாது எல்ா இடத்திலும் அந்த அரடப்பு எங்தகங்கு இருக்கிபதா 
அந்த எல்ா இடத்திலும் ரு surgery grafting இல்ர என்ால் stetting தசய்னபடினாது. அப்டி தசய்யரத partial grafting 
or stetting என்று தசால்லுபயாம். அதாயது ான்கு or ஐந்து குமானில் அரடப்பு இருக்கும் பாது ன்று, இபண்டு 
குமானில் நட்டும் அறுரய சிகிச்ரசபனா ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிபனா தசய்பம் பாது அந்த bypass ஆஞ்சிபனா 
ிாஸ்டிபனா தசய்த ிகும் கூட அயர்களுக்கு ஆத்து அதிகநாகத்தான் இருக்கும். ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்த ிகு 
bypass, ஆஞ்சிபனா ிாஸ்ட்டி தசய்ன படினாது என்யர்களுக்கு convertible management என்று தசால்லுபயாம். 
அயர்களுக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச பர நற்றும் (medical management) இந்த இபண்டும் தான் அயர்களுக்கு (quality of life)  
படிபம். இந்த நாதிரி பானாிக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச பம் ரு bypass,  
 
 
 
 
 



 

 
ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிபனா தசய்து தகாண்டால் எந்த அவு quality of life, exercise tolerance, நற்றும் நாத்திரப அரய 
குரக்க படிபபநா அந்த அவுக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச தசய்து தகாள்யதன் பம் கட்டானநாக  
achieve தசய்ன படிபம்.  
 

நருத்துயர் K. சியபாம்குநார் அயர்கின் உரபனாடல்: 
டாக்டர் ீங்க eecp சிகிச்ரச ற்ி கூிரீ்கள். இவ்யவு சிப்பு அம்சங்கர இருக்கின் இந்த சிகிச்ரசரன ாம் 
ஏன் cabg கும், ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிக்கும் ரு alternative சிகிச்ரசனாக கூாம் தாப? 
 

நருத்துயர் S. பாநசாநி அயர்கின் உரபனாடல்: 
அதாயது eecp சிகிச்ரச பரரன ரு alternative சிகிச்ரச என்று தசால்யரத யிட இது இன்தாரு modality of treatment. 
அதாயது ரு bypass, ஆஞ்சிபனா ிாஸ்ட்டி அது பால் eecp என்து இன்தாரு (method of treatment) ரு பானாிக்கு 
இப்பாது இருதனத்தில் இபண்டு, பன்று குமானில் அரடப்பு இருந்தால் அயர்கால் தகாஞ்ச தூபம் தான் டக்க 
படிபம், அடிக்கடி தஞ்சு யி யரும். டாக்டர் என்ால் பன்ர பால் டக்க படினயில்ர, பன்பு 4 கிபா 
நீட்டர் தூபம் ரட னிற்சி பநற்தகாள்பயன், ஆால் இப்தாழுது 500 நீட்டர் அல்து 1 கிபா நீட்டர் டந்தாப 
யி யருகிது என்று கூறுகிார்கள். அப்டி இருக்கும் தாழுது அந்த நாதிரி பானாிரன stable என்று தசால்பயாம், 
இந்த stable பானாிக்கு eecp சிகிச்ரச பர ரு bypass சிகிச்ரச பரபனா ரு ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிபனா 
எவ்யாறு ரு quality of life, exercise tolerance எல்ாயற்ரபம் அதிகநாக்குகிபதா அபத அவுக்கு, ாம் இந்த eecp 
சிகிச்ரச பம் கண்டிப்ாக தசய்ன படிபம். ஆால் பானாிரன பதர்வு தசய்பம் பர நிகவும் பக்கினம். அபத 
பபத்தில் unstable பானாிக்கு bypass அறுரய சிகிச்ரசபம், ஆஞ்சிபனாிாஸ்டிபம் a gold standard என்று 
தசால்லுபயாம். அயர்களுக்கு bypass, ஆன்ஜிபனாிாஸ்டி தான் பதல் பதர்வு. அயர்களுக்கு it is a life saving சிகிச்ரச. 
அதால் இந்த பானாிக்கு eecp சிகிச்ரச பரரன தகாடுக்க படினாது. அபத பபத்தில் 
bypass,ஆன்ஜிபனாிாஷ்டிபம் எல்ா பானாிக்கும் தகாடுக்க படினாது. இந்த stable பானாிக்கு இந்த eecp சிகிச்ரச 
பர தசய்யதால் அயர்களுக்கு எந்த யித ஆத்தும் இருப்தில்ர. அந்த quality of life, exercise tolerance இரய 
எல்ாபந ரு அறுரய சிகிச்ரச, ஆன்ஜிபனாிாஸ்ட்டி, stending இரய எதுவும் தசய்னாநப இந்த eecp சிகிச்ரச 
பர பம் கண்டிப்ாக தாம்.   
 

நருத்துயர் K. சியபாம்குநார் அயர்கின் உரபனாடல்: 
டாக்டர், அதாயது ரு பானாி யடீ்டில் இருக்கிார் என்று ரயத்து தகாள்ாம். திடீதப தஞ்சு யி யருகிது. 
ரு ஆம்புன்றில் நருத்துயநரக்கு தகாண்டு தசல்கிார்கள். அப்டி யரும் பானாிக்கு ீங்கள் diagnose தசய்து 
எந்த அவுக்கு அந்த பானாிக்கு இந்த eecp சிகிச்ரசக்கு அிவுரப தசய்யரீ்கள்? 
 

நருத்துயர் S.பாநசாநி அயர்கின் உரபனாடல்: 
அதாயது ரு பானாிக்கு severe Lv dysfunction, தஞ்சு யி அதாயது 2 அல்து 3 ிநிடத்தில் ரு சிருக்கு தஞ்சு 
யி யந்து பாகாம். ஆால் அந்த தஞ்சு யி தபாம் பபநாக இருக்கிது என்ால் உடப நருத்துயநரக்கு 
பாயது (first option) நருத்துயநரக்கு தசன் உடப சி investigation தசய்து நாபரடப்பு என்று கண்டிந்து 
உடடினாக சிகிச்ரசரன ஆபம்ிப்ார்கள். அந்த பபத்தில் ஆஞ்சிபனா கிபாம் ண்ணாம் என்று படிவு தசய்யார்கள். 
அப்டி தசய்த ிகு உங்களுக்கு அரடப்பு உள்து என்று அிந்த உடன் bypass அறுரய சிகிச்ரசபனா, ஆஞ்சிபனா 
ிாஷ்டிபனா தசய்யது ல் படிவு ஆகும். ஏன் என்ால் அந்த (acute phase) னில் உங்கபாட உனிரப காப்தற்கு 
bypass, ஆஞ்சிபனா ிாஸ்ட்டி சிகிச்ரச பர ரு பக்கினநா சிகிச்ரச பர ஆகும். ஆால் admission ஆா 
ிகு பானாிரன stabilize தசய்த ிகு ரு இபண்டு, 
 
 
 



 

 
 
 
பன்று ாள்கள் நருத்துயநரனில் இருந்து யடீ்டிற்கு யருகிார். இந்த பபத்தில் அயர்கள் acute phase னில் இருந்து 
இப்தாழுது stable ஆகியிட்டார்கள். இப்தாழுது stable ஆா பானாிக்கு நறுடிபம் அிகுிகள் இருந்தால், அதாயது 
தூபநாக டக்கும் பாது தஞ்சு யி நற்றும் தநதுயாக பச்சு யாங்குயது இருக்கும், தபாம் பசார்யாக இருக்கும். 
அப்டி என்ால் அந்த நாதிரி பானாிக்கு eecp சிகிச்ரச பர எந்த ஆத்தும் இல்ாநல் 35 ாள்கள் தசய்தால் 
கண்டிப்ாக தஞ்சுயிக்கு காபணநாக இருந்த பத்த ஒட்ட குரரய இந்த eecp சிகிச்ரச பம் 
கண்டிப்ாகஅதிகரிக்க படிபம். அயர்களுக்கு ரமன டி அயர்கள் யாழ்க்ரகரன திரும் தகாடுக்க படிபம்.   
        

பானாி திரு.ரயத்தினாதன் ற்ி நருத்துயர் S. பாநசாநி அயர்கள் கூறும் 
கருத்து: 
 
இந்த பானாினின் தனர் ரயத்தினாதன் 72 யனது, இப்பாது eecp சிகிச்ரச படிந்து ரு யருடம் ஆகிது. 
இப்பாது followup க்கு யந்தார்கள். ன்ாக இருக்கிார். திபம் டக்கிார். இந்த பானாிரன ார்த்தீர்கள் என்ால் 
இயருக்கு ரு பர நாபரடப்பு யந்த உடப ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்தார்கள். ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்ததில் பன்று 
பத்த ாங்கில் அரடப்பு இருக்கிது என்ரத கண்டுிடித்தார்கள். உடப stent பாடபயண்டும் என்று பனற்சி 
தசய்தார்கள். but இயருக்கு stending ண்ணபடினயில்ர. அப்பாது என் தசய்தார்கள் என்ால் ரு பத்த 
ாத்திற்கு நட்டும் stent பாட்டு நற் பத்த ாத்திற்கு இப்தாழுது ன்றும் தசய்ன படினாது இல்ர என்ால் 
ிகு bypass அறுரய சிகிச்ரச ண்ணாம் என்று கூிார்கள்.  
 
அந்த பயரனில் அயருரடன echo ரிபசாதரரன ார்க்கும் பாது இருதன தசனல் தின் நிகவும் குரயாக 
இருந்தது. அதாயது 30% இருக்கும் pumping குரயாக இருந்தது. ரு normal ஆக 60% இருக்க பயண்டும். அந்த இருதன 
தசனல் ாடு குரயாக இருந்தால் நறுடிபம் ரு ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிக்பகா, bypass அறுரய சிகிச்ரசபனா தசய்து 
தகாள்யது அதிக ஆத்து. அதால் னும் தபாம் குரவு. ஆத்து நிகவும் அதிகம். அந்த நாதிரி பபத்தில் 
ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டிக்பகா, bypass அறுரய சிகிச்ரசபனா சரினா அிவுரப இல்ர. பநலும் தகாஞ்ச தூபம் 
டந்தாப பச்சு யாங்குயது, எல்ாம் இருந்தது. அப்பாது இந்த eecp சிகிச்ரச சரினா படியாக இருக்கும். 
கண்டிப்ாக 35 ாள்கள் eecp சிகிச்ரச எடுத்தால் சிகிச்ரசக்கு ிகு இதனத்தினுரடன தசனல் பழுயதும் அதிகநாகி 
இருக்கிது. 30% இருந்து இப்தாது 45% யரப அதிகநாக ஆகினிருக்கிது. அதால் அயருக்கு பச்சு யிடுயதில் 
சிபநம் நற்றும் தஞ்சு யி பழுயதும் குரந்து யிட்டது. இப்பாது அயபால் திபம் 30 ிநிடம் பதல் 1 நணி 
பபம் யரப டக்க படிகிது. எந்த ததாந்தபவும் இல்ர. இப்பாது சிகிச்ரச படிந்து 1 யருடம் ஆகியிட்டது. 
இப்பாது 1 யருடம் கமித்து followup க்கு யந்து இருக்கிார். அயருரடன creatinine , blood test, echo எல்ாபந (benefit) 
ன்ரந அரடந்து its absolutely maintain. இப்பாது அயர் absolutely all right, he can carry out regular activity. 
 

பானாி திரு.ரயத்தினாதன் அயர்கின் உரபனாடல்: 
என் தனர் ரயத்தினாதன் ான் ள்ிக்கபரணனில் இருந்து யருகிபன். 1 யருடத்திற்கு பன்ாக எக்கு திடீதப 
severe தஞ்சு யி, ிரன யினர்ரய ஏற்ட்டது. உடடினாக என்னுரடன நகன் என்ர நருத்துயநரக்கு 
அரமத்து தசன்ார். நருத்துயநரனில் அயர்கள் ஆஞ்சிபனா தசய்து ார்த்தார்கள். அந்த ரிபசாதரனில் 
உங்களுக்கு அரடப்பு இருக்கிது என்று கூிார்கள். அந்த அரடப்புக்கு சிகிச்ரச தகாடுக்க பயண்டும், உடப stent 
சிகிச்ரச தசய்ன பயண்டும் என்று பனற்சி தசய்தார்கள் ஆால் அது பதால்யி அரடந்த காபணத்தால் நறுடிபம் 
ஆஞ்சிபனா தசய்து stent தாறுத்தி தகாடுத்தார்கள். பநலும் நற்தாரு பத்த குமானில் 100% அரடப்பு இருக்கிது என்று 
தசான்ார்கள் அதற்கா சிகிச்ரசரன ிகு ார்த்துக்தகாள்ாம் என்று கூிார்கள். 
 
 
 



 

 
இந்த இரடதயினில் என்னுரடன நகனும், நருநகளும் பநலும் என் உயிர்கள் அரயரும் இந்த eecp என் 
ரு சிகிச்ரச இருப்தாகவும் அந்த சிகிச்ரசனில் எந்த ரு யிபம் இல்ர என்றும் பநலும் நருத்துயநரனில் 
தங்க பயண்டினது இல்ர என்றும் இந்த சிகிச்ரசரன எக்கு ரிந்துரபத்தர். ாங்கள்  நருத்துயர் பாநசாநி 
அயர்கர  ீாங்கரப நருத்துயநரக்கு தசன்று ார்த்து அயரிடம் கந்துரபனாடி என்னுரடன ரிபசாதரகர 
(report) எல்ாம் காண்ித்பதாம். ிகு eecp சிகிச்ரசரன எடுக்காம் என்றும் ன்றும் ிபச்சர இல்ர, சீக்கிபம் 
குணநாகும் என்றும் நருத்துயர் கூிார். அரத ரநனப்டுத்தி 35 ாள்கள் இந்த சிகிச்ரசரன எடுத்துக்தகாள் 
ஆபம்ித்பதன். பதல் 15 ாள் சிகிச்ரச படிந்த உடப ான் ிரன பன்பற்த்ரத கண்படன். பதில் இங்பக 
யருயதற்கு பன்பு குிக்க படினாது, பகம் கழுய படினாது அப்டிபன அதிகநாக பச்சு யிடுயதில் சிபநநாக 
இருக்கும். இதற்கு ிகு இந்த சிகிச்ரசரன எடுக்க ஆபம்ித்த உடப பச்சு திணல் குரயாகி யிட்டது. ிகு 
பகம் கழுயாம், தரக்கு குிக்காம், அந்த அவுக்கு பன்பற்ம் ன்ாக ததரிந்தது. அதற்கு ிகு தகாஞ்சம் 
தகாஞ்சநாக டக்க ஆபம்ித்பதன். டக்கும் பாது தகாஞ்சம் கஷ்டநாக யி இருந்தது. ிகு அப்டிபன தகாஞ்சம் 
தநதுயாக டக்க பயண்டின சூழ்ிர ஏற்ட்டது. நருத்துயநரனில் அனுநதிக்கப்ட்டு குணநாயதற்கு தில் இந்த 
இடத்தில் சிகிச்ரச எடுக்காம். it is very good. எக்கு தபாம் சந்பதாசநாக இருக்கு. எக்கு யி எதுவுபந இல்ர. 
இப்தாது சந்பதாசநாக சிகிச்ரச எடுத்துக்தகாண்டு பாகிபன். ரு நருத்துயநின் சிகிச்ரசனின் பாது எக்கு 
ததரினயில்ர. it is very good. இப்பாது இந்த சிகிச்ரசரன எடுத்து ரு யருடம் படிந்தது. இப்பாது என்னுரடன 
பயரதனல்ாம் சரினாக தசய்து தகாண்டு இருக்கிபன். திபம் 1 நணி பபம் டக்கிபன். அயர் தசான் diet 
நட்டும் எடுத்துக்தகாள்கிபன். திபம் கண்டிப்ாக கார நற்றும் நார டக்கிபன். நற் டி எக்கு 
எந்தயிதநா ிபச்சிரபம் இதுயரபக்கும் இல்ர.  
     

பானாி ரயத்தினாதன் அயர்கின்  உயிரின் உரபனாடல்: 
என்னுரடன தனர் கீதா தயங்கபடசன், அப்ா திரு ரயத்தினாதன் அயர்களுக்கு பா யருடம் ஜூன் நாதம் 
திடீதப தஞ்சு யி யந்தது. நருத்துயநரக்கு அரமத்து தசல்யதற்குள் நாபரடப்பு ஏற்ட்டது. அங்கு தசன் 
ிகு ஆஞ்சிபனா கிபாம் தசய்தார்கள். அயருக்கு அரடப்பு 100% இருக்கிது என்று ததரினயந்தது. 
ஆன்ஜிபனாிாஸ்ட்டி சிகிச்ரசரன கண்டிப்ாக தசய்னபயண்டும் என்று தசான்ார்கள். ஏன்தன்ால் பக்கினநா 
பத்த குமானில் அரடப்பு அதால் ஆன்ஜிபனாிாஸ்ட்டி பதல் பர தசய்து (stent) ன்ர ரயத்தார்கள். 2 யது 
stent கண்டிப்ாக பாட பயண்டும் என்று கூிார்கள். ஆால்  2 யது stent பாடபடினயில்ர என்று 15 ாள் ிகு 
ார்த்துக்தகாள்ாம், அப்டி இல்ர என்ால் bypass surgery சிகிச்ரசரன தசய்து தகாள்ாம் என்று கூிார்கள். 
அப்டி ட்ட ரு ிரனில் என்னுரடன கணயர் தயங்கபடஷ் i came to know about eecp என்று இந்த சிகிச்ரச 
பரரன  ரு பர ண்ணாம் என்று கூிார். ரு alternative method அப்டி என்று ரு complete ஆக 
ஆபம்ித்பதாம். ஆால் எந்த நாதிரி சிகிச்ரச டக்கும்?, அயருக்கு எப்டி இருக்கும் என்று check தசய்பதாம். 
ஏன்தன்ால் பதில் ஆஞ்சிபனா தசய்து stent ரயத்த உடப அப்ாயால் எந்த டயடிக்ரகபம் சரினாக தசய்ன 
படின யில்ர. உணவும் நிகவும் குரயாக எடுத்தார்கள். ிகு eecp நருத்துயர் S. பாநசாநிரன சந்தித்பதாம். eecp 
சிகிச்ரசரன ஆபம்ித்து 10 ாள்கில் ன்ாக எங்களுக்கு நாறுதல் ததரின ஆபம்ித்தது. பன்பு பகம் கழுய கூட 
ிரன கஷ்ட ட்டார். பச்சு திணல் காபணநாக என்ால் படினயில்ர என்று தசால்யார். ிகு 10 ாள்கில் 
எக்கு ரு நாறுதல் இருக்கு என்று தசான்ார், நற்றும் 30 நற்றும் 40 ாள்கில் ாங்கள் பழுயதும் தசய்யதற்குள் 
தினாக கூட சிகிச்ரசக்கு பாய்யிட்டு யந்தார்கள். ன்ாக இருக்கு என்று தசான்ார். பநலும் னணம் பான் 
எல்ாபந ான் இனல்ாக தசய்பதன். உணவு, நருத்துயர் தசான் நாதிரி normal diet எடுத்துக்தகாண்படன். அபத 
நாதிரி regular walking, நருந்தும் குரயாகத்தான் இருக்கு, அயற்ில் 5, 6 நருந்துதான் எடுத்து தகாள்கிார். அதிப 
அயர்க்கு தன்ம்ிக்ரக அதிகநாது. in case ாங்கள் bypass அறுரய தசய்து இருந்பதாம் என்ால் ாங்கள் 
சிபநப்ட்டு இருக்காம். அறுரய சிகிச்ரச என் concept இருக்கக்கூடாது. இப்பாது it is normal. எல்ா இடத்திற்கும் 
பாகின்ார். சுற்றுா எல்ாம் பாகிபாம். என் நகனுடன் யிரனாடுகிார். அந்த அயிற்க்கு பன்பற்ம் 
அரடந்துள்ார். 
 
 
 



 

 

பானாி S.பாகயன் அயர்கின் உரபனாடல்: 
 
என் தனர் பாகயன் யனது 75, 2010 னில் இருதன ிபச்சர இருந்தது. அப்பாது ஆஞ்சிபனா கிபாம் எடுத்த உடப 9 
அரடப்பு இருந்தது என்று ததரிந்தது. 9 அரடப்பு என்ால் bypass surgery னில் அரடப்ர சரி தசய்ன படினாது. 
அதற்க்கு என் தசய்யது என்று நருத்துயர் பாநசாநி அயர்கிடம் consult தசய்பதன். அப்பாது (eecp) ரு ல் 
சிகிச்ரச என்று தசான்ார். அப்பாது eecp 35 ாள் எடுத்து அதில் ல் improvement இருந்தது. so 8 யருடம் என்ால் 
manage தசய்ன படிந்தது. ரு ிபச்சிரபம் இல்ாநல் இப்பாது நறுடிபம் அபத நாதிரி ிபச்சர யந்து 
இருக்கிது. கால், ரக எல்ாம் யஙீ்கி பாய் இருக்கிது. என்ால் பச்சு யிட படினயில்ர, தூங்க 
படினயில்ர, சாப்ிட படினயில்ர. ன்றும் தசய்ன படினயில்ர. என் தசய்யது என்று ததரினாநல் 
கரடசினாக நறுடிபம் நருத்துயர் பாநசாநி அயர்கர சந்தித்து எல்ா (blood test) எடுத்த உடப அயர் தசான் 
நாதிரி, eecp சிகிச்ரசனில் இரத சரி தசய்னாம் என்று தசான்ார். ஆதால் நறுடிபம் (august 10) னில் இருந்து 
சிகிச்ரச எடுத்து தகாண்டு இருக்கிபன். 22 ாள்கள் சிகிச்ரச படிந்து யிட்டது. 10, 15 ாள்கில் என்ிடம் ல் 
பன்பற்ம் இருந்தது. ன்ாக தூங்கிபன். ிகு 15 ாள்கள் ஆா உடப சாப்ாடு எல்ாம் சாப்ிட 
ஆபம்ித்பதன். சிறுீர் கமிக்கும் ிபச்சர இல்ர. அதால் 15 ாள்கள் ஆா உடப டக்க ஆபம்ித்பதன். 
குரந்த ட்சம் 20 ிநிடம் டந்து தயிபன தசல்கிபன். பநலும் 2 நாடி ஏி தசல்கிபன். அதன் ிகு பூங்கா 
எல்ாம் பாக ஆபம்ித்பதன். ரு 3 அல்து 4 ாள்கில் ரு ிபச்ரபம் இல்ர. நற்றும் பதில் எல்ாம் 
என்ால் டக்க படினாது. என்ால் 4 அடி கூட டக்க படினாது. இப்பாது அததல்ாம் எந்த ிபச்ரபம் இல்ர. 
இது ரு ல் சிப்ா சிகிச்ரச. என்ர தாறுத்தயரப இது ரு ல் சிகிச்ரச பரனாகும்.   
 

https://youtu.be/y5NrLZmp6LE  
 

 

 

 

 

 


