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Serbisyo ng Pangangalagang Pampaginhawa – Pamamahala sa 
mga Sintomas 
 
Serbisyo ng Pampaginhawang Pag-aalaga ng Otoridad ng Ospital 

Ang mga sumusunod na ospital sa ilalim ng Otoridad ng Ospital ay nagbibigay ng mga serbisyo 
ng pangangalagang pampaginhawa: 
 Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 
 Grantham Hospital 
 Ruttonjee & Tang Shiu Kin Hospitals 
 Queen Mary Hospital 
 Hong Kong Buddhist Hospital 
 Queen Elizabeth Hospital 
 Our Lady of Maryknoll Hospital 
 Caritas Medical Centre 
 Princess Margaret Hospital 
 Haven of Hope Hospital 
 United Christian Hospital 
 Bradbury Hospice 
 Prince of Wales Hospital 
 Shatin Hospital 
 Tuen Mun Hospital 
 
Mha Mahahalagang Gamot sa Pangangalagang Pampaginhawa 
Ang doktor ay gagamit ng mga angkop na gamot upang makontrol ang mga sintomas ayon sa mga 
pangangailangan ng pasyente. Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod na gamot nagdudulot ng mas 
kaunting pangalawang epekto o side effects. Sa tuwing ang pasyente ay nagkakaroon masamang 
reaksyon dulot ng gamot, dapat niya itong agad na ipagbigay-alam sa mga mediko at maiayos ang 
dosis ng gamut kung kinakailangan. 
Sintomas Mga Pangalan ng 

Gamot 
Tungkulin/ Naaangkop na 
mga Sintomas 

Side-effects o pangalawang 
epekto na maaaring 
mangayari/Mga dapat at 
hindi dapat gawin 

Pagduduwal/Pagsusuka Dexamethasone  Nagbibigay ng lunas 
sa sakit, hirap sa 
paghinga, pamamaga, 
pagduduwal at 
pagsusuka 

 Ang matagal na 
paggamit ay 
nagdaragdag ng glucose 
sa dugo (lalo na para sa 
mga diabetic), 
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 Pagtataas ng ganang 
kumain 

nagdudulot ng 
pamamanas ng mukha 
at pananatili ng tubig sa 
loob ng katawan. Ang 
mga pasyente ay mas 
madaling kapitan ng 
impeksiyon at maaaring 
maging antukin. 
Maaaring maging sanhi 
ng pagkabalisa ng 
sikmura at bituka at 
maaaring inumin 
kasabay ng pagkain 

Haloperidol Nagbibigay ng lunas sa 
pagduduwal, pagsusuka at 
pagkalito 

Tuyong bibig, hirap sa 
pagdumi, pananamlay at 
pamumulikat ng kalamnam 

Prochlorperazine Tumutulong sa paglunas sa 
pagsusuka at pagkahilo 

Tuyong bibig, hirap sa 
pagdumi, at pamumulikat ng 
kalamnam 

Ubo Codeine  Para lamang sa 
paggamot ng tuyong 
ubo; Tumutulong sa 
pagbuo ng sentro ng 
pag-ubo upang pigilin 
ang pag-ubo 
Nagbibigay lunas sa 
kaunti at katamtaman 
na sakit 

Ang mga pasyente ay 
maaaring makaranas ng 
parang lumulutang na 
pakiramdam at pagkahilo, 
pagduduwal, at pagpapawis, 
pagsuka at hirap sa pagdumi 

Kawalan ng gana sa 
pagkain 

Metoclopramide Pumipigil at nagbibigay 
lunas sa pagduduwal, 
pagsusuka, kabag, at 
kawalan ng gana sa 
pagkain na dulot ng hindi 
normal na paggalaw ng 
sikmura at bituka 

Pamumulikat ng kalamnan 

Hirap sa pagdumi Glycerin 
Suppositories o 

Kumikilos bilang 
pampadulas na 

-- 
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Supositoryong 
Glycerin  

nagpapalambot ng dumi 
upang ito ay madaling 
mailabas 

Lactulose  Paggamot sa hirap sa 
pagdumi and 
pagbabago ng 
kamalayan dulot ng 
sakit sa atay o hepatic 
encephalopathy 

 Nagpapalambot ng 
dumi and tumutulong 
sa paggalaw ng 
bituka o peristalsis 
para sa pagdumi sa 
pamamagitan ng 
pagpaparami ng tubig 
sa malaking bituka 

 Paghilab ng malaking 
bituka 

 Ang labis na dosis ay 
maaaring magdulot ng 
sakit ng tiyan, kabag at 
pagduduwal 

Senna Nagpapabilis ng aktibidad 
ng mga gamot pampadumi 
o laxatives na nagdudulot 
ng paggalaw o peristalsis 
ng malaking bituka para sa 
pagdumi 

Ang labis na dosis ay 
maaaring magdulot ng 
pagduduwal at sakit ng tiyan 

Bisacodyl/  
Bisacodyl 
Suppositories o 
Supositoryong 
Bisacodyl 

 Para sa paggamot sa 
hirap sa pagdumi 

 Nagdudulot ng 
paggalaw ng bituka o 
peristalsis para sa 
pagdumi 

 Ang mga pasyente ay 
maaaring makaramdam 
ng isang 
paminsan-minsang 
pagsakit ng tiyan 

 Inumin bago matulog; 
huwag uminom ng 
gatas o uminom ng 
gamot na nagpipigil sa 
pag-iipon ng asido sa 
sikmura isang oras 
bago at pagkatapos 
inumin ang gamot na 
ito 
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Pagtatae Loperamide  Para sa paggamot ng 
biglaan at madalas na 
pagtatae 

 Nagpipigil sa 
paggalaw ng bituka at 
nagpapataas sa 
pagsipsip ng katawan 
ng tubig 

Ang mga pasyente ay 
maaaring magkaroon ng 
tuyong bibig, paghilab ng 
sikmura at alerhiya sa balat 

 
 
Mga Karaniwang Sintomas at Mga Paraan sa Pamamahala 
Ang mga pasyente na may kanser ay maaaring maging hindi komportable dahil sa mga pagbabago sa 
kanilang kondisyon o mga patolohikal na pagbabago sa tumor o bukol, na maaaring maging sanhi ng 
iba't ibang mga sintomas sa kanilang mga katawan. Ang pangangalagang pampaginhawa ay isang 
diskarte na nakakatulong na mapawi ang sakit na dulot ng iba't ibang sintomas upang mapabuti ang 
kalidad ng buhay ng mga pasyente sa pamamagitan ng mga gamot at komplementaryong paggamot. 
Ang mga sintomas ng kanser ay nagdudulot sa mga pasyente ng mga problemang pisikal, sikolohikal 
at ispiritwal. Ang epektibong pangangalagang pampaginhawa ay nangangailangan ng pag-aalaga ng 
buong-tao at ang koordinasyon ng bawat kawani ng medisina. 
 
Mga Karaniwang Sintomas at estratehiya sa pamamahala 
 Ang mga karaniwang sintomas ng kanser ay ang sakit, pagduduwal, pagsusuka, pangangapos ng 

hininga, ubo, pagkawala ng gana sa pagkain, hirap sa pagdumi, insomniya o hirap na makatulog, 
tuyng bibig, pamamanas, pagkapagod, panghihina ng braso’t binti, at kabag. Ang pasyente ay 
maaaring makaramdam ng nerbiyos, pagkabalisa at lumbay. 

 Ang pasyente ay maaaring magkaroon ng maraming mga sintomas na maaaring maiugnay sa iba't 
ibang mga kadahilanan. Ang mga sintomas ay madalas na magkakaugnay. Halimbawa, ang 
pagkabalisa ay magpapalala sa pangangapos ng hininga. Sa kabaligtaran, binabawasan nito ang 
ilang mga sintomas upang makatulong sa pagpawi ang iba pang mga sintomas. 

 Ang walang kamaliang pagsusuri at propesyonal na pagkilala ng mga medikal na kawani ay 
nakatutulong sa paggawa ng naaangkop na plano ng pangangalagang pampaginhawa. 

 Ipapaliwanag ng mga medikal na kawani sa pasyente at sa kanyang pamilya at isasaalang-alang 
ang mga desisyon ng pasyente sa panahon ng pampaginhawang pangangalaga. Ang isang 
malinaw na paliwanag ng paggamot at ang mga posibleng pangalawang epekto o side-effects nito 
ay magpapataas ng kumpiyansa ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. 

 Ang pamamahala sa mga sintomas ay maaaring simulan sa mga pangunahing pagsasanay upang 
mapabuti ang pagbibigay ng ginhawa sa mga pasyente. Halimbawa, tulungan ang mga pasyente 
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na makamit ang kanilang komportableng pustura sap ag-upo, at panatilihing tuyo at malinis ang 
kanilang mga katawan. 

 Ang mga miyembro ng pamilya ay ang mga tagasuporta ng mga pasyente sa panahon ng 
pangangalagang pampaginhawa, na nagpapabuti sa pagiging epektibo ng paggamot.. 

 

Sintomas Posibleng dahilan Mga Tip sa Pamamahala 

Pagduduwal/Pagsusuka Hirap sa pagdumi, nerbiyos, 

matinding sakit, matinding ubo, 

kawalan ng balanse ng mga mineral o 

electrolyte sa katawan, pagtaas ng 

presyon na sanhi ng kompresyon ng 

tumor, obstruksyon ng bituka, tugon 

sa kemoterapiya o chemotherapy o 

electrotherapy, pangalawang epekto o 

side effects, atbp. 

 Maramihang pagkain na may kaunting dami 

para sa bawat isa 

 Inumin ang gamot sa pagsusuka kalahating oras 

bago kumain kung kinakailangan 

 Iwasan ang nakakairita o hindi kanais-nais na 

mga amoy 

Pangangapos ng hininga Mga problema sa baga tulad ng mga 

bukol, pamamanas ng baga, 

pulmonya at mga malalang sakit sa 

paghinga; mga malulubhang 

karamdaman tulad ng sakit sa puso at 

sakit sa bato; pangangapos ng 

hininga na pinapalala ng nerbiyos ay 

humahantong sa isang paulit-ulit na 

siklo 

 Buksan ang mga bintana at i-on ang bentilador 

upang dumaloy ang hangin 

 Tulungan ang pasyente na umupo ng maayos at 

umupo pasulong 

 Haplusin ang likod ng pasyente upang 

mabawasan ang kanyang pagkabalisa at 

pagkapagod 

 Dapat matugunan ng paghahatid ng oksiheno o 

oxygen ang mga pangangailangan ng pasyente; 

ang konsentrasyon ng oksiheno o oxygen na 

naihahatid ay dinadagdagan ayon sa utos ng 

doktor 

Ubo  Nagkakaroon ng ubo kapag ang mga 

sakit tulad ng pamamanas ng baga, 

obstruksyon ng tumor sa lalagukan o 

trachea, mga impeksyon sa 

palahingahan, hika, at pagbalik ng 

asido ng sikmura sa lalamunan o 

ilong ay pinapabilis ang aktibidad ng 

palahingahan 

 Ang doktor ay magrereseta ng mga gamot ng 

pasyente para pigilan ang pag-ubo at mailabas 

ang dura ayon sa sanhi at ang dami ng dura; 

ang pasyente ay dapat sumunod sa mga 

tagubilin ng doktor kapag umiinom ng mga 

gamot 

 Ang pasyente ay dapat uminom ng hemostat 

ayon sa tagubilin kung mayroong ilang dugo sa 

dura 
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 Iwasan ang malamig na hangin, malamig na 

inumin o pagkain ng mga naglalaman ng mga 

asido ng prutas na maaaring maging sanhi ng 

pag-ubo 

Kawalan ng gana sa pagkain Sakit sa sikmura at bituka, mga 

tumor, sakit, pagduduwal, hirap sa 

pagdumi, singaw, pamamanas ng 

katawan, pangalawang epekto ng 

droga o side effects, sikolohikal na 

mga kadahilanan ng mga pasyente, 

atbp. 

 

 Maramihang pagkain na may kaunting dami 

para sa bawat isa 

 Panatilihing malinis ang bibig 

 Pagpapahupa ng mga sintomas tulad ng tuyong 

bibig, pagduduwal, hirap sa pagdumi, sakit at 

ang masamang kondisyon ay maaaring 

makatulong na maging magana sa pagkain 

 Magbigay sa mga pasyente ng kanilang 

paboritong pagkain 

 Dapat subukan ng pasyente ang magrelaks 

kapag kumakain at iwasan ang puwersahang 

pagpapakain 

Hirap sa pagdumi Ang hirap sa pagdumi ay dahil sa 

matagal na paghiga ng kama, 

kakulangan ng ehersisyo, kakulangan 

sa pag-inom ng tubig at selulusa o 

cellulose, matinding pagkabagabag 

ng isip o mental stress, pangalawang 

epekto o side effects ng mga gamot at 

obstruksyon sa bituka; ang hirap sa 

pagdumi naman ay nagiging sanhi ng 

pagduduwal, pagsusuka, pagkawala 

ng gana sa pagkain, pagdurugo ng 

almoranas, kabag at sakit ng tiyan. 

 Ang hirap sa pagdumi na dulot ng mga 

pampawala ng sakit ay maaaring maibsan sa 

pamamagitan ng pag-inom ng gamot na 

pampadumi o laxative na inireseta ng doktor 

 Subukan na kumain ng mas maraming pagkain 

na mayaman sa selulusa o cellulose, tulad ng 

sariwang prutas at gulay, at uminom ng 

maraming tubig 

 Umihi sa tamang oras 

 Ang paulit-ulit na paggalaw ng tiyan ay 

nagtataguyod ng mga paggalaw ng bituka o 

intestinal peristalsis 

Kabag Ang mga pasyente na may mga 

tumor sa tiyan o balakang ay 

kadalasang nakararanas ng kabag; 

ang tumor sa atay ay lumalamon sa 

espasyo ng tiyan, na humahantong sa 

kabag; ang kabag ay kadalasang mas 

 Ang mga gamot ay nagbibigay ng lunas sa 

kabag 

 Maramihang pagkain na may kaunting dami 

para sa bawat isa; dapat subukan ng mga 

pasyente ang mabagal na pagkain at pagnguya 

 Iwasang ang pagkakaroon ng hirap sa pagdumi 
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malala sa hirap sa pagdumi na 

nangyayari sa mga pasyente na 

matagal na nananatili sa kama 

o constipation 

Tuyong bibig Ang mga pasyente na may maselang 

kalusugan ay madaling kapitan sa 

mga sakit sa bibig; ang mga gamot 

pati na rin ang paggamot sa 

pamamagitan ng radyasyon sa ulo at 

leeg ay maaaring humantong sa 

tuyong bibig at sakit 

 Uminom ng maraming tubig 

 Kumain ng mga pagkaing nagpapalabas ng 

laway tulad ng pinya, walang-asukal na 

nginunguyang gum at maliit na mga kubiko ng 

yelo 

Pamamanas Kakulangan ng ehersisyo, mababa 

ang protina sa katawan, diperensya sa 

puso, atay o bato, obstruksyon ng 

pagdaloy ng lymph sa katawan na 

dulot ng tumor, pagkapal at pagpilat 

o fibrosis sanhi ng paggamot sa 

pamamagitan ng radyasyon o 

radiation therapy, atbp. 

 Ang doktor ay magrereseta sa pasyente ng 

gamot sa pamamanas ayon sa kanyang 

kondisyon 

 Itaas ang mga bahagi ng katawan na may 

pamamanas, tulad ng pagtataas ng mga kamay 

ng lampas sa balikat at pag-aangat ng mga binti 

sa balakang 

 Magsuot ng medyas para sa kompresyon ng 

binti at paa o compression stockings o benda sa 

bahagi ng katawan na may pamamanas 

 Humingi ng agarang medikal na atensyon kung 

nakararanas ka ng mga sintomas na ito: 

pamumula, sakit at lagnat 

Insomniya Mga sintomas na nararanasan sa gabi 

tulad ng sakit, pangangapos ng 

hininga, ubo, madalas na paggising 

sa gabi upang umihi, pagkabahala o 

stress at emosyonal na pagkabalisa; 

karaniwan rin ang mga karamdaman 

sa pagtulog 

 Ang epektibong pagkontrol sa mga sintomas ay 

tumutulong upang mabawasan ang insomiya 

 Iwasan ang labis na pagkain at pag-inom pati 

na rin ang panonood ng mga nakakairitang 

palabas sa TV o mga aklat bago matulog 

 Bawasan ang pagtulog hangga't maaari sa araw 

 Mamalagi sa lugar na may komportableng 

kapaligiran at nakakarelaks na liwanag, mas 

mababa at angkop na temperatura 

 Ang pagligo, banayad na masahe at 

nakakarelaks na musika o soft music ay 

maaaring makatulong sa pasyente na magrelaks 

 Ang doktor ay magrereseta sa pasyente ng 
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panandaliang gamot sa pagtulog kung 

kinakailangan 

Pagkapagod/Panghihina 
ng braso’t binti 

Ang pasyente ay manghihina 

pagkatapos ng paggamot sa kanser; 

kakulangan sa dugo o anemya, 

kakulangan ng mineral o electrolyte 

sa katawan, mga sakit ng puso, baga 

at bato pati na rin ang sakit sa 

endocrine ay maaaring maging sanhi 

ng pagkapagod 

 Ang doktor ay magrereseta sa mga pasyente ng 

mga karagdagang gamot para mabawasan ang 

mga pangalawang epekto o side effect ng mga 

gamot sa kanser, o magbigay ng target na 

paggamot sa anemya at iba pang mga problema 

sa paggana ng mga organ sa katawan. 

 Bawasan ang ehersisyo nang naaangkop 

 Ang pag-aakma ng mga pasyente sa 

ehersisyong pangrehabilitasyon ay nag-iiba 

ayon sa kanilang mga kondisyon. Ang mga 

medical na kawani ay magbibigay ng payo sa 

mga pasyente at tutulungan silang magtakda 

kung ano ang kanilang mga dapat asahan 
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