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Mga tip para Mabuhay - Serbisyo ng 

Occupational Therapy 

Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang 
Tsino ang siyang masusunod. 
 
 
Ang layunin ng occupational therapy para sa mga pasyente sa Kagawaran ng 
Palliative Care ay matamo ang pinaka pansariling pangangalaga sa sarili at 
paglilibang sa buhay. 

1. Pagsasanay sa kasanayan sa pangangalaga sa 

loob ng bahay  

Matapos maipasok ang isang pasyente sa ospital, ang isang occupational 
therapist ay kaagad na magsasagawa ng pagsusuri sa kanyang kakayahang 
kumilos sa pangangalaga sa sarili tulad ng pag-aayos, pagbibihis, paggamit ng 
palikuran, atbp Bilang karagdagan, tuturuan ng mga occupational therapist ang 
mga pasyente ng ilang mga espesyal na kasanayan upang mapabuti ang kanilang 
kakayahan sa pangangalaga sa sarili, at gumamit ng naaangkop na mga 
pansuportang aparato na tumutulong kung kinakailangan upang higit pang 
humusay ang kanilang pansariling kakayahan.  
 
1.1 Pagbaling ng katawan, pag-upo 
Ibaluktot ang dalawang 
tuhod  
 

Sabay-sabay na uguyin 
ang pang-itaas na 
katawan at dalawang 
tuhod sa gilid ng kama  
 

Suportahan ang 
pang-itaas na katawan 
gamit ang mga braso, 
i-usog ang dalawang mga 
binti pababa mula sa 
gilid ng kama nang 
magkasabay  
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1.2 Pagsasanay sa kasanayan sa paggamit ng banyo at pagligo: 
 Kung ang pasyente ay may limitadong pagkilos, ang isang yari sa bakal na 

hindi kinakalawang na handrail ay maaaring mailagay sa tabi ng banyo upang 
mapadali ang paggamit ng banyo. 

 Kung ang pasyente ay hindi makaupo sa banyo, ang isang upuang commode 
ay maaaring gamitin para sa paggamit ng banyo. 

 Ang oras ng pagligo ay pinakamainam gawin sa kagustuhan ng pasyente at 
oras ng tagapag-alaga. Hal.: Sa taglamig, isang oras sa hapon kung saan mas 
maiinit ang temperatura ay maaaring piliin kapag maliligo. 

 I-akma ang temperatura ng tubig na angkop para sa pasyente. Gumamit ng 
hindi matapang na shower gel, banlawan gamit ang malinaw na tubig. 
Bigyang-pansin ang paglilinis ng mga puwit, kabilang ang urethra at anus. 

 Kapag naliligo, ang pasyente ay dapat na umupo sa isang upuang 
pang-shower o sa isang shower board (tulad ng ipinapakita sa larawan). 

 Ang isang kontra-dulas na saping yari sa goma ay maaaring mailagay sa 
banyera o shower (dutsa) upang maiwasang madulas. 

 Kung ang pisikal na kalagayan ng pasyente ay hindi maganda at hindi angkop 
na mapaliguan, maaring gawin ang pagpunasan sa kanyang katawan sa kama. 
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1.3 Pantulong na mga aparato 
Kung ang mga pisikal na paggalaw ng pasyente ay hindi pa ganap na gumagaling, 
ang naaangkop na pantulong na mga aparato ay maaring makatulong na 
mapabuti ang kakayahan sa pangangalaga sa sarili ng pasyente at mabawasan 
ang pasanin sa tagapag-alaga. Nasa ibaba ang ilang pantulong na mga aparato na 
karaniwang ginagamit ng mga pasyente: 
Upuanng De-gulong Upuang Commode 
Shower board, handrail  Upuang pang-shower 
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Ang ilang mga pasyente ay maaaring matuto sa mga kasanayan sa pagbabawas ng 
hika kung mayroon silang mga sintomas ng hika; kung inireseta ng doktor, ang 
oxygen therapy sa bahay ay isasaayos upang mabawasan ang epekto ng hika sa 
pang-araw-araw na mga gawain. 
Oxygen concentrator       Portable oxygen cylinder 

 
 

2. Pagtatasa ng kapaligiran sa tahanan at 
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serbisyong pagpaplano sa pagpapabuti sa gawa 

Ang mga occupational therapist ay magbibigay serbisyo sa pagpapabuti sa gawa 
upang makamit ang layunin ng pagpapabuti ng mga pasilidad sa bahay alinsunod 
sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na pasyente sa pamamagitan ng mga 
pagbisita sa tahanan para sa pagtatasa sa kapaligiran ng bahay at mga pasilidad 
sa komunidad; magsasaayos ng pagsasanay doon sa lugar upang mabawasan ang 
pagkakataon na magkaroon ng aksidente sa bahay para sa mga pasyente, at 
bibigyan ng tulong ang mga tagapag-alaga upang ligtas na maalagaan ang mga 
pasyente sa bahay. 
 
2.1 Nangungunang 10 mga patibong ng pagkahulog sa bahay  
Mga patibong ng pagkahulog sa 
bahay: 

Mga mungkahi ng Occupational 
therapist: 

 Basang sahig  Patuyuin ito sa lalong madaling 
panahon 

 Walang mga pantulong sa banyo 
upang makatulong na sa 
pagbumangon 

 Maglagay ng matatag na mga 
handrail 

 Ang sill ng pintuan ay masyadong 
mataas na nagiging sanhi ng 
pagbagsak 

 Baguhin ang sill ng pintuan 

 Ang mga upuan at muwebles ay 
masyadong mataas o masyadong 
mababa 

 Palitan ang mga muwebles at 
upuan ng may angkop na taas 

 Malamlam na ilaw  Palitan ng mas maliwanag na 
bombilya 

 Ang paggamit ng mga 
pinaglumaang damit bilang mga 
karpet ay nakakadulas 

 Pumili ng naaangkop na mga 
kontra-dulas na karpet 

 Ang may amag na mga karpet ay 
madaling tumiklop na nagiging 
sanhi ng pagkapatid 

 Gumamit ng mga kontra-dulas na 
karpet, panatilihin ito nang 
regular 

 Napakaraming mga iba’t-ibang 
bagay sa bahay na humaharang sa 
daanan 

 Panatilihing malinis at bawasan 
ang mga iba’t-ibang bagay 
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 Kumuha ng mga bagay na 
naitatayo sa natitiklop na upuan o 
upuan na may mga gulong 

 Upang hindi mailagay ang mga 
bagay na mataas o humingi ng 
tulong sa isang tao 

 Nasirang mga board ng sahig o 
mga balbosang sahig  

 Ayusin sa lalong madaling 
panahon 

 
2.2 Pagtatasa sa kapaligiran ng tahanan 

 

 
2.3 Kaligtasan sa bahay  
 Ang mga daanan ay hindi dapat malagyan ng mga iba’t-ibang bagay 
 Dapat na panatilihing walang sagabal ang mga daanan 
 Iwasang gamitin ang mga lumang basahan 
 Sa halip, dapat gumamit ng mga kontra-dulas na karpet  
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2.4 Pag-aayos ng bahay  
 Alisin ang shower at i-patag ang sahig upang mapadali paggamit ng banyo at 

pagligo para sa mga nahihirapan 
 Baguhin ang banyera gawing isang shower, maglagay ng mga handrail, 

maglagay ng upuang pang-shower upang ang pasyente ay maaaring maligo 
nang ligtas 

 
 
2.5 Kalinisan sa tahanan: 
 Panatilihin ang panloob na sirkulasyon ng hangin at isang malinis at tuyong 

kapaligiran; kung ang dumi ng pasyente ay gumagawa ng amoy, ang 
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pagpapanatili ng sariwang hangin ay mahalaga din para sa pamilya ng 
pasyente. 

 Kung ang pasyente ay mahina, hindi ipinapayo na hahayaan siyang direktang 
hihipan ng hangin. Ang pasyente ay maaaring ilipat sa labas ng silid bago 
buksan ang mga bintana upang umikot ang hangin. 

 Huwag lamang gumamit ng mga air freshener upang pagtakpan ang amoy. 
Mahalaga rin na panatilihing umiikot ang hangin. 

3. Pagsasanay sa kasanayan sa pangangalaga ng 

mga tagapag-alaga  

Matapos suriin ang pangangalaga sa sarili at kakayahang umunuwa ng pasyente, 
sisiyasatin ng occupational therapist ang mga pag-aalinlangan ng mga 
tagapag-alaga tungkol sa pag-aalaga sa pasyente, magbigay ng tama at 
epektibong kaalaman sa pag-aalaga, upang mabawasan ang pasanin at presyur 
ng mga tagapag-alaga, nagbibigay-kakayahan sa kanila na pangalagaan nang mas 
mabuti ang pasyente, at mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente at ang mga 
tagapag-alaga. 

 

 
 
3.1 Paglipat sa kama  
1. Itulak ang upuang de-gulong sa gilid ng kama sa anggulong mga 45 ° 
2. I-lock ang upuang de-gulong 
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3. Itabi ang mga patungan ng paa 
4. Ang tagapag-alaga ay tatayo sa harapan ng pasyente at bubuhatin ang pasyente 
gamit ang dalawang mga kamay 
5. Dahan-dahang tumalikod upang masuportahan ang pasyente na lumipat at 
umupo sa kama  
 
3.2 Paglipat sa upuang de-gulong / upuang commode 
1. Tulungan ang pasyente na umupo sa gilid ng kama 
2. Ilapit ang upuang de-gulong ng mga 45 ° 
3. Ang tagapag-alaga ay tatayo sa harapan ng pasyente at bubuhatin ang pasyente 
gamit ang dalawang mga kamay  
4. Dahan-dahang lumiko upang masuportahan ang pasyente na umupo sa upuang 
de-gulong / upuang commode 
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4. Pagtatasa sa pustura sa pag-upo at pag-iwas at 

paggamot ng mga pressure ulcer  

4.1 Regular na baguhin ang pustura  
Ang mga pasyente na nakaratay sa higaan at hindi kayang igalaw ang kanilang 
sarili ay madaling kapitan ng mga pressure ulcer sa likod ng kanilang mga 
katawan dahil sa bigat ng katawan at ang presyur mula sa kama kung matagal na 
silang maysakit habang nasa kama. Ang mga pressure ulcer ay pangunahing 
nangyayari sa mga nakausling buto, tulad ng mga nakausling bahagi ng lumbar 
coccyx, scapula, mga siko at sakong, atbp (tulad ng ipinapakita sa figure) 
Nakahiga sa likod: occiput, scapula, siko, sacrum, sakong, daliri sa paa 
Nakahiga sa tagiliran: balikat, lateral na siko, femoral tuberosity, medial na tuhod, 
lateral na tuhod, sakong, bukung-bukong 

 
 
Mga layunin ng regular na pagbabago ng pustura: 
 Para sa ginhawa ng pasyente, mapabuti at dagdagan ang sirkulasyon ng 

dugo 
 Maiwas ang mga pressure ulcer at pamamanas ng mga kamay at paa 

 
Mga Hakbang: 
1. Una, ihiga ang pasyente sa kanyang likuran, at ipatag ang kanyang paa at 
kamay 
2. Ilagay ang iyong mga kamay sa mga balikat at balakang ng pasyente 
3. Itulak ang pasyente sa kanyang tagiliran gamit ang parehong mga kamay 
4. Pagkatapos ihiga ang pasyente sa kanyang tagiliran, ang isang unan ay 
maaaring gamitin upang suportahan ang kanyang likod at panatilihin siya sa 
nakahigang posisyon 
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 Ang iba't ibang mga kutson ay maaaring gamitin at ilagay sa iba't ibang mga 
punto ng presyur: hal., ang mga pang-sakong na kutson ay maaaring gamitin 
upang malagyan ng sapin ang mga bukung-bukong at sakong, at ang mga 
kutson o unan ay maaaring magamit bilang sapin sa mga punto ng didikitan 
at punto ng presyur ng mga kamay at paa. 

 Ayusin nang mabuti ang mga damit at mga sapin ng kama upang mabawasan 
ang paggasgas sa pagitan ng balat ng pasyente at ang kulubot na bahagi ng 
mga damit o sapin ng kama. 
 

* Tandaan * 
 Baguhin sa iba’t-ibang posisyon ng pagkakahiga ang pasyente tuwing 2-4 na 

oras, tulad ng paghiga sa kaliwang tagiliran, pagkatapos ay ihiga sa kanang 
tagiliran, at pagkatapos ay ihiga sa kanyang likod, upang maiwasan ang 
pangmatagalang presyur sa isang partikular na parte. Kung kinakailangan, 
ang nakahigang posisyon ng pasyente ay maaari ring mabago anumang oras. 

 Bago baguhin ang posisyon ng pagkakahiga, kinakailangang suriin ang bigat 
ng pasyente at ang kinakailangang lakas ng tao. Kung ang pangangatawan ng 
pasyente ay mas mabigat / mas malaki, higit sa isang miyembro ng pamilya ay 
kinakailangan na lumahok.  
Kailangang pag-usapan nang maayos ng mga miyembro ng pamilya / 
tagapag-alaga, at makipagtulungan sa bawat isa upang matiyak ang 
kaligtasan ng pasyente. 

 Bigyang-pansin ang mga tubo o mga instrumento sa pasyente upang maiwasan 
ang pagbuhol, pagka-ipit o labis na pag-inat. (tulad ng ipinapakita sa figure) 

 Bilang karagdagan sa iba't ibang mga kutson, ang pagbabawas ng presyur ng 
inflatable na kutson ay maaaring magamit upang makamit ang mas 
epektibong pag-iwas sa mga pressure ulcer. 

 Kung ang pasyente ay may nadadamang sakit sa panahon ng pagbabago ng 
pustura ng pagkakahiga, ang mga analgesic ay maaaring ibigay ng mga 
kalahating oras na mas maaga upang mabawasan ang sakit kapag igagalaw. 

 
4.2 Ang pangangalaga sa balat ay binabawasan ang pagbuo ng pressure ulcer: 
●Panatilihin patag, tuyo at walang mga bagay sa kama 
● Ang mga kulubot ay dapat iwasan kung saan inilalapat ang presyur sa mga 
sapin ng kama, pajama, atbp. 
● Panatilihing malinis at tuyo ang katawan ng pasyente. Kung ang balat ay 
marumi o basa, linisin at palitan kaagad ang mga damit 
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●Iwasan ang paggamit ng sabon na nakakairita sa balat 
● Magpahid ng moisturizer sa mga parteng malalagyan ng presyur isa o 
dalawang beses sa isang araw  
● Iwasan ang pagmasahe ng balat ng pasyente kung saan ito ay pula na. Ang mga 
nasabing parte ay hindi dapat malagyan ng presyur sa loob ng mahabang 
panahon. Palaging baguhin ang posisyon 
Ang pasyente ay hindi dapat magsuot ng alahas na maaaring madaling 
makapinsala sa kanyang balat, tulad ng mga kuwintas, hikaw, atbp.  
Mga item na nakapapawi ng presyur: 

 
Pakurba-kurbang hugis sa kutson ng kama at kutson ng upuan 

 
Decompression foot sleeve at saping pang-protekta ng siko 
 
4.3 Pagtatasa sa pustura ng pag-upo  
Sa pamamagitan ng sitting pressure apparatus (aparatong susukat ng presyur sa 
pag-upo) at pagtatasa sa pustura ng pag-upo, tutulungan ng mga occupational 
therapist ang mga pasyenteng may problema sa pustura ng pag-upo, 
magdidisenyo at pipili ng naaangkop na mga kutson ng upuan at mga produkto 
na  pangpawi ng presyur, mapabuti ang pustura ng pag-upo at bawasan ang 
pagkakataon na maranasan ang mga pressure ulcer, upang mapagbuti ang 
kanilang kalidad sa buhay . 
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4.4 Mga mungkahing upuang de-gulong/ upuan  

 

 

5. Ehersisyo sa pagparelaks 

Sa proseso ng rehabilitasyon, ang pasyente at mga tagapag-alaga ay laging 
maykakaroon ng pagkabalisa at stress. Ang pag-aaral ng ilang mga pisikal at 
mental na mga aktibidad sa pagrerelaks ay maaaring makatulong na mapawi ang 
stress, mapahusay ang pisikal na kalakasan at mapanatili ang pisikal at mental na 
kalusugan. 
Nakarelaks 
Balisa 
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Ang ehersisyo sa pagrerelaks sa stress ay upang makapagpahinga ang katawan sa 
pamamagitan ng ilang mga proseso at ideya, upang mabawasan ang negatibong 
epekto ng stress ng buhay sa katawan at mga emosyon, at makamit ang epekto ng 
pisikal at mental na pagpapahinga. 
 
Ang mas karaniwang ginagamit na pamamaraan ay ang progresibong pag-relaks 
ng kalamnan at nakagiginhawang paghinga. Ang mga pasyente ay maaari ring 
makinig sa musika upang makatulong sa pagpawi ng pagkapagod, at magsanay sa 
paghinga na may kasamang musika na umaayon sa mga elemento ng 
pagpapahinga, upang ang epekto ng pagpapahinga ay mas mahusay. 
 
Ang pisikal at mental na kalusugan na itinataguyod ng mga aktibidad tulad ng 
Health Qigong: Ba Duan Jin at koordinasyon ng paghinga ay maaari ring 
maisagawa upang makamit ang epekto ng pagpapahinga. 
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6. Pamamahala sa hika  

Ang hika ay ang pansariling pakiramdam ng dyspnea (hirap sa paghinga). Dahil 
ang hika ay maaaring apekhan ng mga kadahilanang physiological, emosyonal at 
kapaligiran, ang antas ng hika ay hindi maaaring ganap na mailarawan ang 
paggana ng cardiopulmonary ng pasyente. 
Sa kaso ng biglaang dyspnea, manatiling kalmado. Bagalan o ihinto ang mga 
aktibidad na ginagawa. Magpahinga nang kauti sa isang komportableng posisyon. 
Matapos ang maikling ginhawa, subukang kontrolin ang paghinga at dagdagan 
ang panloob na sirkulasyon ng hangin. Gumamit ng mga gamot na antiasthmatic 
na inireseta ng doktor kung kinakailangan. 
 
Pamamahala sa talamak na hika: 
1. Tumigil sa paninigarilyo 
2. Panatilihin ang sirkulasyon ng hangin 
3. Katamtamang pag-eehersisyo 
4. Mga pamamaraan pang-antiasthmatic 
5. Pustura ng paggaling 
6. Pursed lip breathing 
7. Diaphragmatic na paghinga. 
 

7. Ang terapiya ng oxygen sa bahay  

Kung niresetahan ng doktor ng terapiya ng oxygen ang pasyente, inirerekomenda 
ng isang occupational therapist ang isang naaangkop na kombinasyon ng oxygen 
sa bahay alinsunod sa mga pangangailangan ng buhay at kapaligiran sa bahay ng 
pasyente, at gagabayan sila sa paggamit nito nang tama.  

8. Nutrisyon sa pagkain  

 Ang mga may taning na pasyente ay karaniwang walang ganang kumain, 
igalang ang kanilang nais at huwag himukin o pilitin silang kumain. Lutuin 
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ang kanilang paboritong pagkain, hikayatin silang kumain. Ang pamamaraan 
ng pagkain ng mas kaunti at pagkain ng marami ay maaari ring gamitin. 

 Dahil nagbabago ang gana sa kumain ng pasyente, ipinapayong kumain nang 
higit pa kapag mabuti ang gana sa pagkain. 

 Hayaan ang pasyente na kumain sa isang komportableng pustura, tulad ng 
paggamit ng isang kutson sa likod. 

 Magbigay ng komportable at naiilawang mabuti na kapaligiran kapag kakain. 
 Ang mga kapamilya ay maaaring kumain kasama ng pasyente. 
 Ang mouthwash bago kumain ay maaaring pasiglahin ang panlasa at 

dagdagan ang gana sa pagkain. 
 Pagkatapos kumain, linisin ang bibig at hayaang magpahinga ang pasyente. 
 Kung ang pasyente ay matanda at hindi maaaring magsuot ng mga pustiso, 

hiwain ang pagkain at pakuluan ito para madaling kainin. 
 Kung ang pasyente ay naduduwal, ang mga antiemetic ay maaaring ibigay ng 

mga kalahating oras bago kumain upang mabawasan ang posibilidad ng 
pagsusuka. 

 Kung ang pasyente ay masyadong mahina, maaari niyang dahan-dahang 
hugupin ang tubig at iba pang inumin gamit ang pang-inum na straw. 

 Kapag lumalala ang kondisyon, bababa ang pagkunsomo ng pagkain ng 
pasyente paglipas ng araw. Ito ay isang likas na kaganapan at hindi 
kinakailangan ipilit ang pagkain. 

9. Pagbabago ng gawi sa pagdumi  

Sa mga araw na mahina ang pakiramdam ng katawan, hindi madali ang 
pabalik-balik sa banyo. Ang mga pasyente ay madalas na nangangailangan ng 
tulong ng kanilang mga pamilya o mga instrumento upang makumpleto ang 
gawaing ito. Ang mga normal na pamamaraan ekskresyon ay maaaring 
kailanganin ding baguhin dahil sa mga pagbabago sa kondisyon, tulad ng 
paggamit ng isang catheter o anal pouch. Sa pamamagitan ng suporta at 
konsiderasyon ng mga miyembro ng pamilya, ang mga pasyente ay maaaring 
unti-unting umangkop at tatanggapin ang mga pagbabagong ito. 
 
Mga Mungkahi: 
1. Baguhin ang kagamitan ng bahay at banyo upang matulungan ang pasyente 

na mapanatili ang kanyang natural na pamamaraan ng ekskresyon. 
2. Tandaan na ang miyembro ng pamilya ay maaaring matakot sa madalas na 
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paggamit ng banyo at sa gayon ay babawasan ang pagkonsumo ng pagkain. 
Talakayin nang tapat ang ilang mga magagawang paraan, tulad ng paggamit 
ng isang upuang commode o mga diaper, atbp. 

3. Gumamit ng air freshener o saging upang matanggal ang amoy. 
 

Iba pa: 
Ang pagduduwal, pagmamanas, pangangapos ng paghinga, atbp. ay lahat ng mga 
kondisyon na maaaring mangyari sa mga taong may taning dahil sa kanser. Bilang 
karagdagan sa mga gamot na inireseta ng doktor, pagmasahe, pagbabago ng 
pustura, o mga pantulong na aparato ay maaari ring makatulong na mapawi ang 
mga kakulangan sa ginhawa. 
 
Sakit 
Ang mga tumor at iba't ibang mga sakit na dulot ng mga ito, tulad ng sakit sa buto 
at neuralgia, kung minsan ay patuloy, na sapat na upang makaapekto sa pisikal at 
mental na estado ng pasyente. Bilang karagdagan, ang iba pang mga alalahanin sa 
kanyang puso ay maaaring magpalala sa pakiramdam ng sakit. 
Mga Analgesic: 
 Ang sakit na dulot ng mga tumor ay maaaring mapawi gamit ang iba't ibang 

mga gamot. Paminsan-minsan ay lilikha ang mga gamot ng tugon na 
pagkaantok; tungkol naman sa dosis, ang doktor ay dapat na konsultahin 
para sa pagtaas o pagbaba depende sa tolerance sa sakit ng indibidwal. 

 Mayroong iba't ibang mga paraan upang kumunsumo ng mga analgesic: hal., 
pag-inum ng gamot, tuloy-tuloy na subcutaneous injection, mga 
sariling-kontrol sa analgesic na aparato at makinarya ng mga analgesic, atbp. 

 Ang mga analgesic ay kailangang mapanatili sa isang stable na antas sa 
katawan upang gumana. Kung sisimulan mo itong gamitin kapag 
nakaramdam ka ng sakit, kakailanganin nito ng mahabang panahon upang 
makamit ang ninanais na mga resulta. 

 Ang mga adiksyon dahil sa paggamit ng mga analgesic ay bihirang mangyari 
sa mga may taning na pasyente; gayunpaman, tandaan na ang mga laxative 
ay dapat inumin upang maiwasan ang epekto ng hirap sa pagdumi. 

Maliban sa gamot: 
 Ang Endorphin ay isang hormone na nagpapapawi ng sakit. Magsanay sa 

pagrerelaks, paghinga, pakikinig sa musika, pag-iisip ng ilang 
nakakaginhawang mga imahe sa iyong isipan, ang pagsasabi ng mga biro at 
iba pang mga kaswal na aktibidad ay maaaring epektibo sa pagdagdag ng 
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hormone na ito at makagambala sa pagtuon ng isang tao. 
 
Mga Mungkahi: 
1. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaring dahan-dahang masahiin ang 

pasyente, tulungang na baguhin ang kanyang pustura sa pag-upo. Ang isang 
pakiramdam ng kaginhawaan ay maaaring maipadama sa pamamagitan ng 
pisikal na paghahawak at makakatulong na mapawi ang pisikal na sakit ng 
pasyente. 

2. Ang pasyente ay maaaring hindi aktibo sa pagpapahayag sa kanyang sakit 
dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, hal. takot sa pagkunsumo ng gamot, 
hindi gustong mag-alala ang iba, at pagtatago ng kanyang tunay na kondisyon; 
ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring pagtuunan ng pansin ang 
pag-uugali ng pasyente, gawin ang inisyatiba na alagaan ang kanyang mga 
alalahanin upang matulungan ang pasyente na ibunyag nang tapat ang 
kanyang tunay na kondisyon. 

3. Ang stress at pagkabahala sa ibang mga aspeto ay maaari ring makadagdag sa 
pakiramdam ng sakit. Ang mga miyembro ng pamilya ay dapat makinig nang 
higit pa sa pasyente kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa kung ano ang 
gumugulo sa kanyang isipan. Maaaring maghanap ng tulong ng propesyonal 
kung kinakailangan. 
 

10. Mga rehabilitation transport vehicle at mga 

pag-sasaayos  

Kung ang mga may kapansanan o ang mga matatanda ay nangangailangan ng 
mga rehabilitastion transport vehicle na magdadala sa mga ospital, lugar na 
pinagtatrabahuan, paaralan o lugar na panlipunan, maaaring makontak ang 
sumusunod na mga organisasyon o yunit: 
 
1. Rehabus 
Isang serbisyo sa proteksyon ng lipunan na ibinigay ng Kagawaran ng 
Pampublikong Kapakanan, na naglalayong tulungan ang mga tao na 
nangangailangan ng tulong pang-ekonomiya o materyal upang matugunan ang 
pangunahing o espesyal na mga pangangailangan sa buhay, na nagbibigay ng 4 na 
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lugar ng serbisyo, lalo na ang Naka-iskedyul na Serbisyo ng Ruta, Serbisyong 
Dial-a-Ride (o I-dial-ang-Pagsakay), Pinagtipong Serbisyong Dial-a-Ride at 
shuttle bus. Hotline ng serbisyo: 2817 8154 
 
2. Madaling-Ma-access na Bus 
Kukunin ang mga pasyenteng matatanda na may mga kahirapan sa pagkilos at 
ang kanilang mga tagapag-alaga upang makapunta sa mga medikal na 
appointment sa mga pampublikong ospital at klinika. Ang isang aplikasyon para 
sa pagiging kasapi ay kailangang gawin (na walang bayad) Hotline ng serbisyo: 
2348 0608 
 
3. Magagamit na Nauupaang Kotse 
Nagbibigay ng isinapersonal at maginhawang magagamit na serbisyo sa pag-upa 
ng kotse na may mabilis na pag-sasayos. 24 na oras na serbisyo. Ang isang 
aplikasyon para sa pagiging kasapi ay kailangang gawin (na walang bayad) 
Hotline ng serbisyo: 8106 6616 
 
4. Espesyal na serbisyo ng MTR para sa mga may kapansanan na pasahero 
Tulungan ang mga may kapansanan sa pagpunta at mula sa mga platform at 
pagsakay. Kasama ang MTR, East Rail, West Rail at Light Rail, ang isang 
appointment ay dapat gawin sa pamamagitan ng telepono bago umalis. Tel. ng 
Appointment: 28818 8888 
 
5. Bus 
Ang kapitan ng bus ay maaaring hilingin na tumulong sa pagpasok at pagsakay sa 
bus. Ang iskedyul ng serbisyo sa bus na may mababang sahig ay maaaring 
itanong sa pamamagitan ng telepono sa araw mismo. Ang hotline ng KMB: 2745 
4466 (7:00 a.m. hanggang 11:00 p.m.) hotline ng NWFB: 2136 8888 (8:00 a.m. 
hanggang 8:00 p.m.) 
 
6. Sertipiko para sa Pagkuha o Pagbaba ng Mga Pasahero na may Kapansanan sa 

Mga Pinaghihigpitang Zone 
Ang isang pasahero na may kapansanan na may hawak na sertipiko ay 
pinapayagan na sumakay at dumaan gamit ang isang taxi, pribadong kotse, 
pribadong maliit na bus o pribadong bus sa mga pinaghihigpitang zone (maliban 
sa mga expressway at 24 na oras na mga pinaghihigpitang zone), sa kondisyon na 
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walang peligro o pangunahing paggagambala na magiging sanhi sa iba pang mga 
gumagamit ng kalsada, kapag ipinakita ang sertipiko sa driver. Tel . ng 
Katanungan: 2864 2929 (HKCSS) 
 

11. Pang-rehabilitasyong kagamitan sa serbisyo 

ng pagpapa-upa 

 Pangalan ng Samahan  Tel. 

 Cross-district  
1. Rehabaid Centre  Rehabaid Centre  

2. Mobility Equipment Loan Service, Hong Kong Red Cross 2616 6515 
2610 0515 

3. Hong Kong Federation of Handicapped Youth 2337 9311  

4. St James Settlement Central and Western District Elderly 
Community Centre 

2805 1252 / 2805 1250 

5. Yaumatei Multi-service Centre for Senior Citizen, The 
Salvation Army 

2782 2229  

6. S.K.H. Wong Tai Sin District Elderly Community Centre 2352 3082 /2351 8282 

 New Territories East  

1. ELCHK, Shatin District Community Centre for the 
Golden-Aged 

2691 1763  
 

2. Wilson T.S. Wang District Elderly Community Centre, Tung 
Wah Group of Hospitals 

2647 2711 

3. Tai Po Multi-service Centre for Senior Citizen, The 
Salvation Army 

2653 6811 

4. Ellen Li District Elderly Community Centre, Hong Kong Young 
Women’s Christian Association 

2676 2525 

5. Caritas District Elderly Centre - Yuen Long 2479 7383  

 New Territories West  

1. Sage Chan Tseng Hsi Kwai Chung District Elderly Community 
Centre 

2425 1281 

 Hong Kong Island  

1 Sage Eastern District Elderly Community Centre 2563 0187 
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2 Sage Chai Wan District Elderly Community Centre 2558 0187 

 East Kowloon  

1 Kwun Tong Social Service Centre for the Elderly, Christian 
Family Service Centre 

2727 1234 

2 S.K.H. Chuk Yuen Canon Martin Multi-Service Centre for the 
Elderly 

 

3 Choi Hung Community Centre for Senior Citizens, Yang 
Memorial Methodist Social Service 

2329 6008 

 West Kowloon   

1 H.K.S.K.H. Lok Man Alice Kwok Integrated Service Centre 2362 0301  

2 H.K.S.K.H. Lok Man Alice Kwok Integrated Service Centre 2333 1854 

3 SSY Ho Kin District Community Centre for Senior Citizens 2725 4875 

4 Caritas District Elderly Centre – Cheung Sha Wan 2729 1211 

5 Chan Hing Social Service Centre, Mong Kok Kai Fong 
Association Limited 

2395 3107 

6 Po Leung Kuk Home-care Rehabilitation Supplies Station 2422 1233 
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