
1 
 

 Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Mga Pinsala sa Ulo 
 

(1) Mga sanhi ng Mga Pinsala sa Ulo 

 Mga karaniwang sanhi ng mga pinsala sa ulo ay ang pagkahulog, aksidente sa trapiko, 

aksidente sa industriya, mga aksidente na may kaugnayan sa isport at pisikal na mga 

pag-atake. 

 

(2)  Mga Kahihinatnan ng Mga Pinsala sa Ulo 

 Pinsala sa anit: na nagdudulot ng pagdurugo o hematoma sa ilalim ng balat; 

 Basag sa Bungo (o Skull fracture): isang malubhang trauma sa ulo na nangangailangan 

ng agarang medikal na atensyon; 

 Intracranial hemorrhage: ang akumulasyon ng dugo ay magiging sanhi sa pagtaas ng 

intracranial pressure at maging sanhi ng kamatayan; 

 Pinsala sa utak: biglaang mga puwersa mula sa labas na tinamaan ang utak ay 

maaaring makapinsala sa mga tisyu ng utak, sa mga malubhang kaso sinisira nito ang 

pag-andar ng utak at nagreresulta sa kamatayan; 

 Naalog na utak (o Brain concussion): ang mga pag-andar ng utak ay pansamantalang 

apektado, hal. pansamantalang pagkawala (o transient loss) ng kamalayan o memorya. 

 

(3) Paunang Lunas sa Pamamahala ng may Mga Pinsala sa Ulo 

 Idala ang pasyente sa ospital sa lalong madaling panahon sa kaso ng malubhang 

pinsala; 

 Kung nawalan ng malay ang pasyente, gamitin ang sumusunod na mga hakbang ng 

paunang lunas: 

- panatilihing bukas ang daanan ng hangin: panatilihin ang pasyente sa patagilid (o 

lateral) na posisyon, iwasang galawin ang pasyente maliban kung nahihirapan 

siyang huminga; 

- Tigilan ang pagdurugo: mag-lapat ng presyor sa sugat upang tumigil ang 

pagdurugo. 

 

(4) Mahalagang Rekord ng Kalusugan 

 Rekord ng Kalusugan (o Medical History) o impormasyon na ibinigay ng mga kamag-

anak o mga saksi ng aksidente ay kapaki-pakinabang sa diagnosis ng doktor. 

- sanhi at mga detalye ng aksidente, kung nawalan ng kamalayan at kung gaano 

katagal; 

- kung nawalan ng memorya; 

- kung nagsuka at kung ilang beses; 

- kung may seizure na naganap; 

- record ng kalusugan at mga gamot na ininum; 

- iba pang mga sintomas bago at pagkatapos ng aksidente, hal. sakit ng dibdib, 

pagkahilo; 
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- pagkonsumo ng alak o droga bago ang aksidente. 

 

(5) Paggamot sa Departamento ng Aksidente at Emergency 

 Pagdating sa Departamento ng Aksidente at Emergency, susuriin ng triage nurse ang 

pasyente upang matukoy ang prayoridad ng paggamot; 

 Agarang paggamot ang ibibigyan para sa malubhang mga kaso na may kasunod na 

mga eksaminasyon at pag-aalaga bilang inpatient ay iaayos; 

 Ang paghihintay para sa paggamot ay maaaring kailanganin para sa mga di-malubha 

na mga kaso at ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay ibibigay sa 

pinakamaagang posibleng oras; 

 Ang pagsusuri ng X-ray ay opsyonal para sa di-malubhang pinsala sa ulo. Ito ay isang 

tulong sa diagnosis para sa mga basag sa bungo (o skull fractures). 

 

(6) Obserbasyon at Pag-aalaga Pagkatapos lumabas 

 Ang mga pasyente na may di-malubhang mga pinsala sa ulo maaaring umuwi sa 

kanilang bahay. Sa unang 24 na oras pagkatapos ng pinsala, mahalaga ang maingat 

na pagmamasid ng kondisyon ng pasyente nang mga miyembro ng pamilya. 

 Ang mga sumusunod ay maaaring mga palatandaan ng pagkasira at ang pasyente ay 

dapat agad na bumalik sa ospital: 

- unti-unting pagkawala ng kamalayan at mahirap na gisingin mula sa pagtulog; 

- mga seizure; 

- malubhang sakit ng ulo; 

- paulit-ulit na pagsusuka; 

- pagkalito at mainiting ulo; 

- ang tagapag-alaga ay nagdududa o nag-aalala sa kondisyon ng pasyente. 

 

(7) Post-traumatic Brain Syndrome 

 Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng ilang mga sintomas pagkatapos 

ng pinsala sa utak, hal. pagkahilo, sakit ng ulo, ingay sa tainga, pagkapagod, mahirap 

maka-alala at makapagtuon ng pansin, depresyon, atbp. Karamihan sa mga sintomas 

ay mawawala sa ilang buwan ngunit maaaring tumagal nang mas matagal pa sa ilang 

mga pasyente. 

 

(8) Pag-iwas sa Pinsala sa Ulo 

 Magsuot ng naaangkop na helmet kapag gumagawa ng mapanganib na trabaho, 

ehersisyo o kapag nagbibisikleta o nagmamaneho; 

 Ingatan ang mga bata at matatanda upang maiwasan ang aksidente. 

 

 


