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Mas Mahimbing na Pagtulog 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 

Tulog T at S 

G. Chan: "Hindi ako nakatulog kagabi." 
Malayong mangyari na hindi tayo nakakatulog sa gabi. Karamihan sa mga taong may insomniya ay 
maaaring makatulog nang ilang oras. Tayo ay sobrang nagtatantiya sa oras na kinakailangan upang 
makatulog, ngunit minamaliit ang oras na ginugol natin sa pagtulog. 
 
Binibini Lau: "Hindi ako makatulog sa kama. Kailangan ko itong subukan nang paulit-ulit" 
Ang pagbiling-biling at pabali-balikwas sa kama upang subukang makatulog ay lumilikha lamang ng 
higit na pagkasiphayo at pagkabalisa. Sa katunayan, kapag mas lalo mong sinusubukang matulog, 
malamang na hindi ka dadalawin ng antok. Sa halip, gumawa ng anumang bagay na nakakarelaks 
hanggang makaramdam ka ng antok. 
 
G. Lam: "Limang oras lamang ang tulog ko kagabi. Sigurado ako na wala akong lakas na 
magtrabaho." 
Hindi magkapareho ang kinakailangang haba ng oras sa pagtulog sa iba. Ang pinakamahalagang bagay 
ay kung ano ang nararamdaman mo. Kung nararamdaman mong masigla ka buong araw at maayos 
ang iyong katawan, baka sapat na ang iyong tulog. 

 

Analisis ng insomniya 

Mayroong maraming dahilan ng insomniya. Ang mga sumusunod ay ilan sa karaniwang mga dahilan: 
 Mga negatibong kaisipan 

 Naniniwala kang hindi ka makakatulog 
 Binibigyang-diin ang mga bunga ng hindi pagtulog sa pang-araw-araw na buhay 

 Mga problema sa buhay 
 Mga panggigipit sa buhay 
 Mga pagbabago sa pamumuhay 

 Pisikal na karamdamdam 
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 Pisikal na sakit 
 Mga karamdaman sa endocrine 

 Hindi magandang kalagayan ng paligid sa pagtulog 
 Ang silid-tulugan ay masyadong malamig o masyadong mainit 
 Maingay na kapaligiran 

 Emosyonal na karamdaman 
 Nag-aalala, kinabahan, nanlulumo, labis na kasiglahan o kasiyahan (mania) 

 Masasamang kaugalian bago matulog 
 Hindi regular ang oras ng pagtulog at paggising 
 Pagtulog sa umaga 
 Pagtatrabaho sa kama 
 Pag-inom ng alak, paninigarilyo ng sigarilyo  

Mga Tip sa Pagtulog 

Oo 
 Mag-ehersisyo 5 hanggang 6 na oras bago matulog 
 Maligo sa maligamgam na tubig ilang oras bago matulog 
 Bumuo ng mga kaugaliang nakakarelaks bago matulog: pagbabasa, pagsasanay sa pagrerelaks ng 

kalamnan, pakikinig sa musika 
 Ang mga silid-tulugan ay ginagamit lamang para sa pagrerelaks, kaaya-ayang aktibidad at 

pagtulog 
 Uminom ng isang baso ng mainit na gatas bago matulog 
 Panatilihin ang daloy ng hangin sa katamtamang temperatura sa silid-tulugan 
 Magtakda ng oras ng pagtulog at paggising 

 
Hindi 
 Pagkumonsumo ng pagkain na may labis na caffeine, tulad ng kape, tsaa, tsokolate at cola 6 

hanggang 8 oras bago matulog 
 Pagkumonsumo ng alak, mga sigarilyo 
 Kumakain ng sobra o uminom ng sobrang tubig bago matulog 
 Panonood ng mga kapana-panabik na palabas sa TV o libro 
 Pagpilit sa sarili na matulog 
 Pagdala ng stress at pag-alala sa silid-tulugan 
 Pagising ng hatinggabi upang alamin ang oras 

Mga tip para sa Malusog na Pamumuhay 
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Mga tip para sa pagharap sa stress 
 Positibo at magandang pananaw na pag-iisip 
 Gumawa ng higit pang mga nakakarelaks na aktibidad 
 Panatilihin ang masayang kalooban 
 Huwag kang mag-alala sa mga bagay na walang kabuluhan 

 
Tatlong elemento ng malusog na buhay 
 Balanseng diyeta 
 Sapat na tulog 
 Wastong pag-eehersisyo 

Humingi ng tulong sa propesyonal 

Para sa karamihan ng mga problema sa pagtulog, maaari mong gamitin ang mga mungkahi na 
ibinigay sa itaas. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon, mangyaring humingi 
ng tulong mula sa mga may kaugnayang propesyonal:  
 Ang insomniya ay patuloy o malubhang nakakaapekto sa iyong trabaho at pang-araw-araw na 

buhay. 
 Hirap sa paghinga o iba pang sikolohikal na karamdaman sa panahon ng pagtulog o sakit sa 

dibdib, pulikat, atbp. 
 Ang kahirapan sa pagtulog na nauugnay sa mga problema sa depresyon, alak o problema sa 

pag-aabuso sa droga. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	Mas Mahimbing na Pagtulog
	Tulog T at S
	Mga Tip sa Pagtulog
	Mga tip para sa Malusog na Pamumuhay
	Humingi ng tulong sa propesyonal

