உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்:
1.

உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏேதனும்

ஒவ்வாைமகள். குறிப்பாக அேயாடின், எக்ஸ்-ேர
2.
3.

ஒப்பீட்டு ைம, வலி ேபாக்கும் மருந்துகள்.

கடந்தகாலத்தில் ஏற்பட்ட இைரப்ைப குடல் புண்,

பக்கவாதங்கள் அல்லது இரத்தக்கசிவுகள்.
நீrழிவு ேநாய்க்காக ெமட்ஃேபார்மின் எனும்

மருந்ைத நீங்கள் உட்ெகாண்டால் மருத்துவrடம்
ெதrயப்படுத்தவும். இரத்தக்குழாய் வைரவுக்குக்

குைறந்தது இரு நாட்களுக்கு முன்பும் பின்பும் இந்த

மருந்ைத நிறுத்தேவண்டும்.

சிகிச்ைச ெவற்றியைடயக்கூடிய சாத்தியம்
என்ன?
இந்த சிகிச்ைசயின் ெவற்றி, உங்கள் இதயத்தின்
இரத்தக்குழாய் எந்த அளவுக்குக் குறுகியிருக்கிறது

என்பைதப் ெபாறுத்தது. வழக்கமாக 95% சிகிச்ைசகள்

மாடி 3 TTSH மருத்துவ நிைலயம்
• இதய சிகிச்ைச நிைலயம்
• 3A (இதய சிகிச்ைச, இதய
அைசவியக்கச் ேசைவகள், இதய
மறுவாழ்வு உடற்பயிற்சிக்கூடம்)
• 3B (இதய ஏட்rயம், இதய படெமடுப்பு
நிைலயம்)
மாடி 3 அவசர சிகிச்ைசப்பிrவு (A&E)
கட்டடம்
• இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடம்

6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்)

குைறவான சம்பவங்களில், கடுைமயான சிக்கல்களின்
காரணமாக அவசர ைபபாஸ் அறுைவ சிகிச்ைச
ேதைவப்படலாம்.

ெநஞ்சு வலி அல்லது ேமற்குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள்

இதற்கான அைடயாளங்கள். இந்நிைலயில், நீங்கள்
மருத்துவக் கவனிப்பு நாடேவண்டும் அல்லது

மறுபடியும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக
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உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தேவண்டும்.

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன?

இந்த சிகிச்ைச மிகவும் பாதுகாப்பானது, நன்கு
சகித்துக்ெகாள்ளக்கூடியது. பக்கவிைளவுகள்
ேநரக்கூடிய அபாயம் ேநாயாளியின் வயது,

உடல்நிைல, இதய இரத்தக்குழாயின் ேநாயின் கடுைம
ஆகியவற்ைறப் ெபாறுத்தது. ெபரும்பாலான சிக்கல்கள்
சாதாரணமானைவ. துைளயிட்ட இடத்தில்

இரத்தக்கசிவு, சிராய்ப்பு, வக்கம்,
ீ
குழாய் ெசருகப்பட்ட
இரத்த நாளத்தில் இரத்தக்கட்டு ேபான்றைவ இதில்

உள்ளடங்கும்.

இதய இரத்தக்குழாய் சீரைமப்பு
மற்றும் ஸ்ெடன்ட் ெபாருத்துதல்

ெவற்றியைடயாமல், இரத்தக்குழாய் ெதாடர்ந்து
குறுகலாகேவ இருக்கும். ஒரு விழுக்காட்டுக்கும்

இரத்தக்குழாய் மறுபடியும் குறுகலாகிவிடக்கூடும்.

பிrவு

ெதாடர்புக்கு:

ெவற்றி அைடயும். சுமார் 5% சம்பவங்களில், சிகிச்ைச

ஆரம்பத்தில் சிகிச்ைச ெவற்றியைடந்தாலும், அதைனத்
ெதாடர்ந்த ஆறு மாதக் காலகட்டத்தில் இதய

இதய சிகிச்ைசப்
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எனக்கு இதய இரத்தக்குழாய் சீரைமப்பும்

ஸ்ெடன்ட்டும் ஏன் ேதைவப்படுகின்றன?

உங்கள் இதய இரத்தக்குழாய்களில் உள்ள அைடப்ைபத்
திறப்பதற்கு உதவியாக, இந்த மருத்துவ சிகிச்ைசக்கு

(Angioplasty & Stenting) மருத்துவர்
உத்தரவிட்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு இரத்தக்குழாய்

ெகாழுப்புப்படிவு எனும் மருத்துவப் பிரச்சைன உள்ளது.
அதாவது, இதயத்தின் இரத்தக்குழாய்கள் இறுகிப்

ேபாயிருப்பதால், சீ ரைமப்பு சிகிச்ைச ேதைவப்படுகிறது.
இதயத்தின் இரத்தத் ேதைவையக் குைறப்பதற்கான
மருந்துகளுடன் உங்கள் இதயத்தின் ஆேராக்கியம்

ேமம்படாததால், இந்த சிகிச்ைச பrந்துைரக்கப்படுகிறது.

பிறகு, குறுகலான இரத்தக்குழாையத் திறப்பதற்காக,
உயர் அழுத்தத்தில் பலூன் சில முைற ஊதப்படும்.

பலூன் தட்ைடயாகும்ேபாது உங்கள் நிைலைம
ெபரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்ேனற்றம்

அைடந்திருக்கும்.

ஸ்ெடன்ட் என்பது ஒருவைக உேலாகச் சுருள்.

“பலூனிங்” ெசய்த பிறகு இதய இரத்தக்குழாயின்
குறுகலான பகுதிக்கு இது ஆதரவளிக்கிறது.

இரத்தக்குழாய் சrந்து, மறுபடியும் குறுகலாகாமல்
ீ
ஸ்ெடன்ட் துருபிடிக்காத
ஸ்ெடன்ட் தடுக்கிறது. நவன
உேலாகத்தில் அல்லது ேகாபால்ட் குேராமியத்தில்

ெசய்யப்படுகின்றன. அைவ உடலில் அங்குமிங்கும்

இதய இரத்தக்குழாய் சீரைமப்பு மற்றும்

நகரமாட்டா. இப்ேபாெதல்லாம், 90 விழுக்காட்டுக்கு
ேமலான இதய இரத்தக்குழாய் சீ ரைமப்பு

இரத்தக்குழாய் ெகாழுப்புப்படிவால் இதயத்தின்

ஸ்ெடன்ட்கள் ெபாருத்தப்படுகின்றன.

ஸ்ெடன்ட் என்பது என்ன?

இரத்தக்குழாய்கள் குறுகிப்ேபாய், இதயத் தைசகளுக்குச்
ெசல்லும் இரத்த ஓட்டம் குைறகிறது. இதனால்

ெநஞ்சில் அெசௗகrயம், மூச்சுத்திணறல்,

வழக்கத்திற்கு மாறான இதயத்துடிப்பு, ேசார்வு

மட்டுமன்றி, அதிக உடலுைழப்பின்ேபாது அல்லது

உைளச்சலின்ேபாது மாரைடப்பு கூட ேநரலாம்.

“ெபர்குேடனியஸ் ெகாேரானr இன்டர்ெவன்ஷன்”

என்றும் அறியப்படும் இதய இரத்தக்குழாய் சீ ரைமப்பு

சிகிச்ைச, இதயத்திற்குச் ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்ைத

அதிகrப்பதற்கு உதவும். இந்த சிகிச்ைசயில், ஒரு
ெமல்லிய கம்பியில் ெபாருத்தப்பட்ட பலூன்,

குறுகலான இதய இரத்தக்குழாய்க்குள் நுைழக்கப்படும்.

சிகிச்ைசகளின்ேபாது ஒன்று அல்லது இரண்டு

இந்தப் பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க
ேவண்டியைவ?

இந்த சிகிச்ைச, இதய இரத்தக்குழாய் வைரவு

(Angiogram) ேபான்றது. இந்த சிகிச்ைசக்கான
வழிகாட்டியாக உங்களுக்கு முன்னதாக இதய

இரத்தக்குழாய் வைரவு ெசய்யப்பட்டிருக்கலாம். மரமரப்பு
மருந்து ஊசிவழி ஏற்றப்பட்ட பிறகு, வலது அல்லது

இடது

ெதாைடேமல் பகுதியில் (பிறப்புறுப்புக்கு

அருகில்) அல்லது ைக மணிக்கட்டில் உள்ள இரத்த
நாளத்தின் வழியாக ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய்

ெசருகப்படும். இந்தக் குழாயின் வழியாக, குறுகலான
இதய இரத்தக்குழாயின் “திறப்ைப” ேநாக்கி ெமல்லிய

வடிகுழாய் நுைழக்கப்படும். அதன்பிறகு, வடிகுழாயின்
வழியாக ஒரு ெமல்லிய கம்பி இரத்தக்குழாய்க்குள்
நுைழக்கப்படும். இந்தக் கம்பியின் வழியாகத்தான்

பலூன் சிகிச்ைசயின்ேபாது,
விrவாக்கக்கூடிய இதய ஸ்ெடன்ட்ைட
சிறப்பு வடிகுழாய் வழியாக
இரத்தக்குழாயின் குறுகலான பகுதிக்குள்
மருத்துவர் ைவக்கக்கூடும்.

ஸ்ெடன்ட்ைட விrவுபடுத்த பலூன்
ஊதப்படும். ஸ்ெடன்ட் விrவைடயும்ேபாது,
ெகாழுப்புப்படிவங்கள் இரத்தநாளத்தின்
ஓரத்ேதாடு தட்ைடயாக்கப்பட்டு, இரத்த
ஓட்டம் அதிகrக்கும்.
ஸ்ெடன்ட் முழுைமயாக விrவைடந்தவுடன்,
பலூன் தட்ைடயாக்கப்பட்டு, உடலிலிருந்து
ெவளிேய எடுக்கப்படும். இரத்தக்குழாய்க்கு
ஆதரவளித்து, சீ ரான இரத்த ஓட்டத்ைத
நிைலநாட்டுவதற்கு ஸ்ெடன்ட் உள்ேளேய
விட்டுைவக்கப்படும்.

இரத்தக்குழாய்க்குள் பலூன் தள்ளப்பட்டு, குறுகிப்ேபான

பகுதியில் நிைலநிறுத்தப்படுகிறது.

இந்த சிகிச்ைசயின்ேபாது உங்களுக்குக் ெகாஞ்சம் ெநஞ்சு

வலி ஏற்படலாம். வலியின் கடுைமைய இதய சிகிச்ைச

வல்லுநrடம் நீங்கள் ெதrயப்படுத்தேவண்டும். இேத

உத்திையப் பயன்படுத்தி ஸ்ெடன்ட்டும்

ெபாருத்தப்படலாம். இரத்தக்குழாயின் நிைலையப்

ெபாறுத்து, ஸ்ெடன்ட் ெபாருத்துவதற்கு அைர மணி

ேநரத்திலிருந்து இரண்டு மணிேநரம் வைர எடுக்கும்.

சிகிச்ைச ெவற்றிகரமாக முடிவைடந்த பிறகு, நீங்கள்
படுக்ைகப்பிrவில் அணுக்கமாகக் கண்காணிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்கள் ெதாைடேமல் பகுதியில்
(பிறப்புறுப்புக்கு அருகில்) ெபாருத்தப்பட்ட வடிகுழாய்
நான்கு முதல் ஐந்து மணி ேநரத்திற்கு அப்படிேய

ைவத்திருக்கப்படலாம். சிகிச்ைச முடிவைடந்த உடேனயும்
இந்தக் குழாய் அகற்றப்படலாம். குழாய் அகற்றப்பட்ட

பிறகு, ெதாைடப் பகுதியிலுள்ள துைளயில் சுமார் 15
நிமிடங்களுக்கு அழுத்தம் ெகாடுக்கப்படும். இரத்தக்கசிவு
இல்லாதைத உறுதிப்படுத்த, இறுக்கமான கட்டு

ேபாடப்படும்.

ஆனால், மணிக்கட்டின் வழியாக சிகிச்ைச

ெசய்யப்பட்டிருந்தால், குழாய் உடனடியாக அகற்றப்பட்டு,
மணிக்கட்ைடச் சுற்றிலும் அழுத்தக்கட்டு ேபாடப்படும்.
துைளயிட்ட பகுதி ேபாதிய அளவு ஆறுவைத

உறுதிப்படுத்த, மறுநாள் வைர நீங்கள் படுக்ைகயிேலேய
இருக்கேவண்டும். அதுவைர நீங்கள் எழுந்து

நடக்கக்கூடாது. உங்கள் நிைலைமையக் கண்காணிக்க சில

இரத்தப் பrேசாதைனகளும் இதய மின்துடிப்பளவு (ECG)
பrேசாதைனகளும் ெசய்யப்படும். பக்கவிைளவுகள் எதுவும்

இல்லாவிட்டால், சிகிச்ைச ெவற்றிகரமாக முடிவைடந்த
மறுநாேள நீங்கள் வடு
ீ திரும்பலாம். நீங்கள் வடு
ீ

திரும்பும்ேபாது, இரத்த உைறைவத் தடுக்கும் இருவைக
மருந்துகள் தரப்படும் – அஸ்பிrன் மற்றும்

குேளாபிெடாக்ரல் / டிசக்rலர். எதிர்காலத்தில் மாரைடப்பு

ஏற்படுவைதத் தவிர்ப்பதற்காக, நீங்கள் கால வைரயின்றி
அஸ்பிrைனத் ெதாடர்ந்து உட்ெகாள்ளேவண்டும். உங்கள்

மருத்துவர் ேவறுவிதமாகக் கூறினாெலாழிய, நீங்கள்
மருந்ைதத் ெதாடரேவண்டும்.

