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Post-traumatic stress Disorder 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
Ang Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Kapag nakaranas ng pagkabagabag ng isip o matinding 
dagok, lalo na sa mga sitwasyong nanganganib ang buhay, ang tao ay maaaring magkaroon ng mga 
tugon tulad ng sakit at takot. Minsan ang mga tugon na ito ay napakalakas at tumatagal, at nagiging 
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

Ano ang Post-traumatic stress Disorder? 

 Ang PTSD ay isang matinding emosyonal na tugon pagkatapos ng matinding trauma. Patuloy na 
ginugunita ng mga pasyente ang masakit na damdamin at alaala sa kanyang isipan. Ang mga 
paulit-ulit na karanasang ito ay lilitaw sa mga bangungot, flashback, o hindi makontrol na mga alaala, 
at kung minsan ang mga panlabas na bagay ay maari ding makagpaalala ng lungkot at mga masasakit 
na damdamin ng mga pasyente mula noong sila ay na-trauma.  

Post-traumatic na tugon sa pag-uugali at emosyon  

1. Pag-iwas 
Susubukan ng mga pasyente na iwasan ang mga sitwasyon at mga bagay na mapapaalala ng takot o 
kalungkutan, o iiwasang isipin ang lahat ng bagay tungkol sa nakagigimbal na pangyayari. 
2. Pagkabalisa 
Ang mga pasyente ay karaniwang nasa isang estado ng takot at pagkabalisa sa loob ng mahabang 
panahon. Sila ay ninenerbiyos buong araw, madaling kapitan ng insomniya, pagkagambala, 
pagkalimot at pagkamayamutin. 
3. Papalit-palit na mga pinahahalagahan 
Ang mga taong nagdurusa sa PTSD ay mawawalan ng pakiramdam na seguridad at iniisip na 
mapanganib ang daigdig sa labas. Mas pesimista sila, mapagsarili at hindi gaanong interesado sa kung 
ano ang kanilang pinapahalagahan dati. 
4. Mga negatibong damdamin 
Ang mga pasyente na may PTSD ay madalas na nakakaramdam ng kawalan ng layunin at kawalan ng 
pakiramdam. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkakasala sa nangyari o kung paano sila nakaligtas. 
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Ang ilan ay magagalit sa trahedya ng mga nasugatan. Nakakaramdam din sila ng pagkabigo nang 
magkakasabay. 
 

Pangkalahatang paggamot 

1. Huwag itago ang iyong emosyon. Subukang ipahayag ang iyong mga damdamin sa iyong pamilya 
o mga kaibigan. 

2. Huwag asahan na mawawala ang parehong mga alaala nang isang iglap. Matiyagang hayaan ang 
panahon na palabnawin ang iyong mga damdamin. 

3. Huwag umasa sa mga gamot, alkohol o paninigarilyo upang makatakas sa katotohanan. Ang 
paggawa nito ay makadaragdag lamang ng isa pang pasanin sa iyong sarili, at isa pang problema 
na lulutasin. 

4. Buong tapang na pag-usapan ang tungkol sa insidente, samantalahin ang pagkakataon at harapin 
ang karanasan sa proseso ng pakwekwento nito muli. 

5. Mahalin mo ang iyong sarili, bigyan mo ang iyong sarili ng maraming oras upang 
makapagpahinga, matulog at mag-isip, at manatiling kasama ang pamilya at mga kaibigan 
hangga't maaari. 

6. Sabihin sa iyong pamilya, mga kaibigan, kasamahan at kawani ng medisina ang tungkol sa iyong 
pangangailangan. 

7. Magingat sa pagmamaneho at maging mas maingat sa bahay. Ang mga taong lubhang nasugatan 
ay mas higit na magkakaranas ng mga aksidente. 

Kailan hihingi ng tulong sa isang propesyonal? 

 Kung hindi mo makonrtol ang malakas na emosyon at damdamin. 
 Kung ang iyong emosyon ay hindi kayang mapigilan nang mahabang panahon, o kung patuloy 

kang nalilito at nababagabag sa pag-iisip. 
 Kung madalas kang makaramdam ng kawalan ng layunin at kawalan ng pakiramdam, at nagiging 

abala para maiwasan ang pakiramdam na ito. 
 Kung patuloy kang nagkakaroon ng bangungot at kakulangan sa tulog. 
 Kung ang iyong trabaho o relasyon ay apektado at nagkakaroon ng mga problema. 
 Kung mayroon kang aksidente dahil sa pagkaparalisa ng kaisipan, o kailanganging manigarilyo, 

alak, at pag-abuso sa droga upang maiwasan ang stress. 

Anong tulong ang makukuha mo? 
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Dahil ang mga pasyenteng may PTSD ay madalas na nakukulong sa matinding depresyon, mukhang 
mahirap humingi ng tulong. Ngunit hangga't nagkaroon ka ng lakas ng loob at gumawa ng unang 
hakbang, makakahanap ka ng propesyonal na payo upang matulungan kang malutas ang problema. 
Ibibigay namin ang sumusunod na pagpapayo: 

1. Bibigyan ka ng isang detalyadong paliwanag tungkol sa kung paano ang mga nakaraang pag-atake 
ay humantong sa iyong kasalukuyang mga problema. 

2. Tutulungan kang makita kung anong mga saloobin, damdamin at pag-uugali ang makakasagabal 
sa iyong paggaling, at kung ano ang magpapabuti sa iyong mga problema. 

3. Magmungkahi ng mga tiyak at praktikal na pamamaraan upang matulungan kang harapin ang 
indibidwal at pansariling mga problema. 

Saan makakahanap ng propesyonal na pagpapayo? 

Kung hindi ka pa nakatanggap ng propesyonal na pagpapayo, maaari mong tanungin ang iyong doktor 
ng pamilya o nag-aasikasong doktor ng payo, humingi ng naaangkop na medikal na paggamot, o 
sumangguni sa propesyonal na pagpapayo. 
 
Tandaan na maghanap ng naaangkop na pagpapayo, at maaari mong malutas nang maayos ang 
problema. 
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