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இதய மின்னியக்கவியல் ஆய்வு (EPS)
(அைலவrைச துைணயுடனான 
அகற்றலுடன் / அகற்றலில்லாமல்) 

இதய மின்னியக்கவியல் ஆய்வுக்குத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 
EPS பrேசாதைனக்கு முன்பாகச் சிலவைக 
மருந்துகைள நிறுத்துமாறு உங்கள் மருத்துவர் 
ஆேலாசைன ெசால்லக்கூடும். இதுபற்றி உங்கள் 
மருத்துவrடம் ேகட்டறிந்திடுங்கள். 
நீங்கள் ெபரும்பாலான ேநரம் படுக்ைகயிேலேய 
இருப்பர்கள் என்பதால், வாசிப்பதற்கு எைதயாவது 
அல்லது ஒலி-ஒளி சாதனங்கைள எடுத்து வரவும். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன? 
EPS பrேசாதைன மிகவும் பாதுகாப்பானது. சில 
உத்ேதச அபாயங்களில் பின்வருவன உள்ளடங்கும்: 
துைளயிடப்பட்ட பகுதிகளில் வலி, வக்கம், சிராய்ப்பு, 
இரத்தக்கசிவு ேபான்ற சிறிய சிக்கல்கள் ேநரலாம். 
கிருமித்ெதாற்று, இரத்தக்குழாய்களில் ேசதம் ேபான்ற 
கடுைமயான சிக்கல்கள் ேநர்வது அrது. இவற்றுக்கு 
நிரந்தரக் காயமில்லாமல் சிகிச்ைச ெசய்திடமுடியும். 
எப்ேபாதாவது, பrேசாதைனயால் வழக்கத்திற்கு 
மாறான இதயத் துடிப்பு தூண்டப்படலாம். 
இந்நிைலயில், இதயத் துடிப்ைப வழக்கநிைலக்குக் 
ெகாண்டு வர மின் அதிர்ச்சி ேதைவப்படலாம். 
அைலவrைச துைணயுடனான அகற்றலின்ேபாது, 
வழக்கமான மின் இயக்கத்திற்குத் ேதைவப்படும் 
இதயத்தின் பகுதிகள் ேசதமைடந்து, இதயத் துடிப்ைப 
ெமதுவைடயச் ெசய்துவிடக்கூடும். இந்தச் சிக்கல் மிக 
மிக அrது. ஆயினும், இந்நிைல நீடித்தால், 
ேபஸ்ெமக்கர் உட்பதிப்பு ேதைவப்படும்.  

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது 
ெதrயவரும்? 
நீங்கள் அடுத்த முைற மருத்துவைரச் சந்திக்கும்ேபாது, 
முடிவுகளும் உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும் 
கலந்து ேபசப்படும்.  
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இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



இதய மின்னியக்கவியல் ஆய்வு (EPS) 
என்பது என்ன? 
இதய EPS என்பது இதயத்தின் மின் ெசயற்பாடுகைள 
ஆராயும் பrேசாதைனயாகும். இதய சிகிச்ைச வல்லுநர் 
பின்வருபவற்ைற அைடயாளம் காண இது உதவுகிறது:
• உங்கள் இதயத் துடிப்பில் ேநரும் இைடயூறுகள் 
• இந்த இைடயூறுகளுக்கான காரணம் 
• ஆகச்சிறந்த சிகிச்ைச முைற 

இதய மின்னியக்கவியல் ஆய்வு எனக்கு 
ஏன் ேதைவப்படுகிறது?
உங்கள் இதயத் துடிப்பில் இைடயூறுகள் இருப்பதாக 
உங்கள் மருத்துவர் சந்ேதகிக்கிறார் அல்லது 
உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். உங்கள் இதயம் 
வழக்கத்ைதவிட ேவகமாக அல்லது ெமதுவாகத் 
துடிக்கும்ேபாது, பின்வரும் அறிகுறிகளில் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ேமலானைவ உங்களுக்கு ஏற்படலாம்: 
• தைலசுற்றல் அல்லது கிறுகிறுப்பு 
• மயக்கம் 
• ேசார்வு 
• இதயப் படபடப்பு (இதயம் ேவகமாக மற்றும்/அல்லது 

அதிகக் கடுைமயாகத் துடித்தல்) 
• மூச்சுத்திணறல் 
• ெநஞ்சு வலி 

இந்தப் பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ?
பrேசாதைனக்கு முன் 
பrேசாதைனயின் இலக்குகள், நன்ைமகள், அபாயங்கள் 
பற்றி மருத்துவர் உங்களுடன் கலந்து ேபசுவார். 
பrேசாதைன நாளன்று நீங்கள் மருத்துவமைனயில் 
ேசர்க்கப்படுவர்கள். நீங்கள் சுமார் 2 நாட்களுக்கு 
மருத்துவமைனயில் தங்கியிருக்கேவண்டும். குழந்ைத 
ெபறக்கூடிய வயதிலுள்ள ெபண்களுக்கு, சிறுநீர் கர்ப்பப் 
பrேசாதைன ெசய்யப்படலாம். 

பrேசாதைனக்கு முன்தினம் நள்ளிரவிலிருந்து 
பrேசாதைன முடிவைடயும் வைர நீங்கள் சாப்பிடாமல் 
இருக்கேவண்டும். 

இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடத்தில் EPS பrேசாதைன 
ெசய்யப்படும். இதற்கு ஒன்றைர மணிேநரம் முதல் 2 
மணிேநரம் வைர எடுக்கும். 

அவசியமாயின், பrேசாதைனயின்ேபாது மருந்துகைள 
ஏற்றுவதற்காக உங்கள் ைகயிலுள்ள இரத்த நாளத்தில் 
பிளாஸ்டிக் குழாய் ெசருகப்படும். நீங்கள் தளர்வாக 
இருப்பதற்கு அல்லது தூங்குவதற்கு உதவியாக, இந்தக் 
குழாய் வழியாக மருந்து தரப்படும். பrேசாதைன முடிவுகள் 
துல்லியமாக இருப்பதற்கு, பrேசாதைனயின்ேபாது நீங்கள் 
அைசயாமல் படுத்திருக்கேவண்டும். 

பrேசாதைனயின்ேபாது 
உங்கள் கழுத்தில், ேமல்ெதாைடயில் அல்லது ைகயில் 
மரமரப்பு ஊசி ேபாட்ட பிறகு, எக்ஸ்-ேர வழிகாட்டுதலுடன் 
உங்களது இரத்தக் குழாய்களின் வழியாகப் பல்ேவறு 
மின்கம்பிகள் நுைழக்கப்பட்டு, இதயத்தில் ைவக்கப்படும். 
மின்கம்பிகள் சrயான இடங்களில் ைவக்கப்பட்ட பிறகு, 
உங்கள் இதயத்தின் மின் ெசயற்பாடுகைள வல்லுநர் பதிவு 
ெசய்வார். அேதாடு, மின்னைலயுடன் உங்கள் இதயத்ைதத் 
தூண்டிவிட்டு, அதன் ெசயல்பாட்ைடக் கவனிப்பார். 
பrேசாதைனயின்ேபாது உங்கள் இதயம் கடுைமயாகவும் 
ேவகமாகவும் துடிப்பது ேபான்ற உணர்வு உங்களுக்கு 
ஏற்படலாம். பrேசாதைனயின்ேபாது உங்களுக்கு ஏேதனும் 
அெசௗகrயம் ஏற்பட்டால், தயவுெசய்து மருத்துவrடம் 
ெதrயப்படுத்தவும். 

பrேசாதைனயின்ேபாது, உங்களுக்கு ஏேதனும் சிகிச்ைச 
ேதைவயா என்பைத மருத்துவர் நிர்ணயிப்பார். 
“அைலவrைச துைணயுடனான அகற்றல்” (radiofrequency 
ablation) என்பேத ஆகப் ெபாதுவான சிகிச்ைச முைற. இந்தச் 
சிகிச்ைசயில், வழக்கத்திற்கு மாறான இதயத் துடிப்புக்குக் 
காரணமான திசுக்கள் “எrக்கப்படும்” அல்லது அகற்றப்படும். 
மின்கம்பி வழியாக அனுப்பப்படும் மின்னைல, திசுைவச் 
சூேடற்றி அழித்துவிடும்.  

பrேசாதைனக்குப் பிறகு 
பrேசாதைன முடிவைடந்ததும், மின்கம்பிகள் 
அகற்றப்படும். துைளயிடப்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள சிறு 
காயங்களில் இரத்தக்கசிவு இருந்தால், அதைன 
நிறுத்துவதற்குச் சில நிமிடங்களுக்கு அழுத்தம் 
தரப்படும். இந்தக் காயங்கள் சில நாட்களுக்குள் 
ஆறிவிடும்.  

இந்தப் பrேசாதைன ெபரும்பாலும் வலி இல்லாதது. 
ஆனால், மரமரப்பு ஊசி ேபாடும்ேபாது சற்று 
வலிக்கலாம். 

பrேசாதைனக்குப் பிறகு, நீங்கள் 4 முதல் 6 மணிேநரம் 
படுக்ைகயில் படுத்திருக்கேவண்டும். காயங்கள் 
விைரவில் ஆறுவதற்கும், இரத்தக்கசிைவத் 
தவிர்ப்பதற்கும் அதிகளவு அைசயாதிருப்பது நல்லது. 
அப்பகுதியில் வலி அல்லது வக்கம் இருந்தால், 
உங்கைளக் கவனிக்கும் தாதியிடம் நீங்கள் 
ெதrயப்படுத்தேவண்டும். ேதைவப்பட்டால், வலி 
ேபாக்கும் மருந்து தரப்படும். ெபரும்பாலும், மறு நாேள 
நங்கள் வடு திரும்பலாம். 

உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்: 
1. எக்ஸ்-ேர ஒப்பட்டு ைம, இதயத் துடிப்பு மருந்துகள், 

வலி ேபாக்கும் மருந்துகள் ஆகியவற்றுக்கு 
ஒவ்வாைம இருந்தால் மருத்துவrடம் 
ெதrவிக்கவும். 

2. நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால் மருத்துவrடம் 
ெதrவிக்கவும். EPS பrேசாதைனயில் எக்ஸ்-ேர 
கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால், கர்ப்பமாக 
இருப்பவர்களுக்கு இந்தப் பrேசாதைன 
ெசய்யப்படக்கூடாது.

வழக்கத்திற்கு மாறான இதயத் துடிப்பு 

எக்ஸ்-ேர வழிகாட்டுதலுடன் ெபாருத்தப்படும் வடிகுழாய் 


