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Stroke 
 
Sa Hong Kong, halos tatlong libong tao ang namamatay sa stroke bawat taon. Sa 
kasalukuyan, ito ang pang-apat na nakamamatay na sakit sa Hong Kong. Sa 
pangkalahatan, ang mga taong nagdurusa sa stroke ay nasa edad na higit sa 50. 
Gayunman, ipinapakita ng mga kamakialang pigura na mayroong pagbaba sa edad ng 
pagsisimula sa mga pasyenteng may stroke. 

(Espesyal na pasasalamat kay Dr. W. C. FONG, Associate Consultant, Departamento 
ng Medisina, Ospital ni Queen Elizabeth para sa pagsusuri ng impormasyon sa 
pahinang ito.) 

1. Ano ang Stroke? 
Ang medikal na katawagan sa stroke ay “cerebral vascular disease”. Ito ay nangyayari 
kapag ang suplay ng dugo sa utak ay nababawasan o nahaharangan para sa ilang 
mga kadahilanan na humahantong sa biglaang kakulangan ng oxygen sa mga selula 
ng utak. Sa loob ng ilang minuto, ang mga selula ng utak ay maaaring masira at 
mawalan ng paggana. Bilang resulta, naaapektuhan nito ang paggana ng katawan na 
kontrolado ng bahaging iyon ng mga selula ng utak. 

Ang stroke ay isang malubhang medikal na emergency. Ilang 30% ng mga nagdurusa 
ay namamatay sa loob ng tatlong buwan. Gayunman, higit sa 50% ng mga nakaligtas 
ay maaaring ganap na ipagpatuloy ang kakayahang alagaan ang sarili at mababa sa 
20% ang nagdudusa mula sa matinding kapansanan. Ang mga kadahilanang 
nakakaapekto sa paggaling ay depende sa kalubhaan ng pinsala sa utak (kabilang ang 
uri ng stroke at ang lugar at puwesto na apektado), ang mga komplikasyong nabuo at 
ang kakayahan ng pasyente na alagaan ang sarili bago ang stroke. At saka, ang 
saloobin ng mga pasyente at ang suporta mula sa kanilang mga pamilya/trabaho pati 
na rin ang angkop na mga rehabilitasyong paggamot ay maaari ding magkaroon ng 
mga tiyak na epekto. 
2.  Anu-ano ang mga panganib na kadahilanan ng Stroke? 

Maraming mga panganib na kadahilanan ang maaaring humantong sa stroke. Kung 
ikaw ay napapaloob sa alin man sa isa sa mga sumusunod na mga kategorya, 
mangyaring magkaroon ng kamalayan at mag-ingat kaagad. 
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• Kasaysayan ng pamilya sa stroke 
• May edad na higit sa 55: mas matanda ang edad, mas mataas ang 

pagkakataon 
• Mataas na presyon ng dugo: 70% ng pasyenteng may stroke ay may dati 

nang umiiral na mataas na presyon ng dugo 
• Mataas na kolesterol: mas mataas na pagkakataon ng atherosclerosis 

(pagkaipon ng kolesterol at iba pang deposito (mga plaque) sa mga 
dingding ng iyong mga malalaking ugat. Mababawasan ng mga plaque 
ang pagdaloy ng dugo sa pamamagitan ng iyong mga malalaking ugat) at 
pagkipot ng mga daluyan sa cerebral 

• Paninigarilyo: nagpapataas ng pagkakataon ng stroke nang 3 beses para 
sa lalaki at 4.7 beses para sa babae 

• Diabetes mellitus: nagpapataas ng pagkakataon ng stroke nang 4 na 
beses 

• Labis na katabaan 
• Sakit sa cardiovascular: mas mataas na pagkakataon ng stroke para sa 

mga taong may kasaysayan ng atake sa puso (myocardial infarction) at 
abnormal na ritmo ng puso (atrial fibrillation) 

• Kapangitan ng Vascular o aneurysm (isang parang lobo na pamamaga) ng 
mga daluyan ng dugo sa utak: medyo mas mataas na pagkakataon ng 
pagdugo 

• Mini-stroke, ibig sabihin Transient Ischemic Attack (TIA): pagkakaroon ng 
mga sintomas na katulad ng sa isang stroke ngunit tumatagal lamang 
nang mas maikling oras, nananatili nang humigit-kumulang sa 2 hanggang 
15 minuto at hindi hihigit sa 24 na oras. Ang mini-stroke ay maaaring 
maging isang tanda ng babala na ang isang stroke ay darating.  

• Maglalasing: nadadagdagan ang pagkakataon ng pangyayari ng stroke 

3. Paano iwasan ang Stroke? 

Kapag umiinom ng Warfarin, pagtuunan ng pansin ang sumusunod: 

 Maging may kaalaman sa diyeta, iwasan ang pagkain na mayaman sa 
bitamina K) 

 Dapat hindi uminom ng mga gamot na Chinese, upang maiwasan ang 
posibleng interaksiyon ng gamot)   
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Novel Anticoagulant): 

Ang mga sumusunod na gamot ay mabibili sa merkado 

Dabigatran 

Rivoraxaban 

Apixaban 

Edoxaban 

Ang nasa ibaba ay ang paghahambing sa pagitan ng Novel Anticoagulant at 
Warfarin: 

Warfarin Novel Anticoagulant 

Interaksiyon sa pagkain / 
gamot) 

Malabong mag-interact sa pagkain / gamot 

Nangangailangan ng regular 
na pag-aasikaso at 
pagsubaybay ng INR sa 
pamamagitan ng pagsusuri 
ng dugo para sa kailangang 
pagsasaayos ng dosis) 

Walang tiyak na parametro sa pagsubaybay 

Hindi kailangan ang regular na pagsusuri ng dugo 

Nakapirming dosis, sa gayon ay mapapababa ang 
panganib ng pag-inom ng maling dosis 

Mas mabagal na panahon ng 
pagsisimula 

Mas mabilis na panahon ng pagsisimula, pero 
tatagal nang mas maikling panahon. Mahalaga 
ang pag-inom ng gamot ayon sa inireseta) 

 Hindi ipinapayo sa pasyente ng palyadong bato) 

 Hindi ipinapayo sa pasyente na may prosthetic 
valve implantation) 

 Mas mababa ang panganib sa komplikasyon sa 
pagdurugo 

 Mas mahal 

Walang pag-aaral na isinagawa para sa direktang paghahambing sa pagitan ng 
Novel Anticoagulants sa kanilang bisa at panganib 
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4. Anu-ano ang mga sanhi ng Stroke? 

Depende sa mga sanhi, ang stroke ay karaniwang nahahati sa dalawang uri: 

•  Ischemic stroke: ito ay sanhi ng cerebral thrombosis (isang namuong dugo na 
nabubuo sa loob ng mga vessel ng utak) at medyo karaniwan , higit sa 70% ng 
mga stroke ay kabilang sa uring ito. Pati ang cerebral atherosclerosis ay nagigin 
sanhi ng pagkabuo ng namuong dugo sa cerebral artery o ang mga namuong 
dugo ay maaaring mabuo sa mga puso o carotid artery sa leeg. Ang namuo ay 
maaaring maglakbay hanggang sa mga cerebral vessel na malayo sa gitna at 
harangan ang daloy ng dugo. Ang mga sakit sa puso iyon kabilang ang 
arrhythmia (abnormal na tibok ng puso), mga problema sa balbula sa puso at 
sakit sa ugat ng puso ay maaaring maging sanhi ng stroke. 

• Hemorrhagic stroke: ito ay sanhi ng pagsabog ng isang daluyan ng dugo sa 
loob ng utak.  Pinaka-madalas, ito ay nauugnay sa patuloy na mataas na 
presyon ng dugo. Mayroon ding mga kaso kung saan ang isang daluyan ng 
dugo sa ibabaw ng mga tisyu ng utak ay sumabog. Ito ay nauugnay sa mga 
sakit na congenital cerebral vascular hal. ang aneurysm ng cerebral artery o 
arteriovenous malformation. Ilalabas ang dugo sa ilalim ng puwang ng 
arachnoid (ang puwang sa pagitan ng tisyu ng utak at ng bungo) na dumidiin 
sa tisyu ng utak. Bukod doon, kikipot ang daluyan ng dugo pagkatapos ng 
pagdugo, na patuloy na magpapababa ng daloy ng dugo. 

Ang parehong ischemia (hindi sapat na daloy ng dugo sa isang bahagi ng katawan, na 
sanhi ng pagbabara ng mga daluyan ng dugo) at ang pagdurugo ay maaaring 
makapigil sa tisyu ng utak na tanggapin ang sapat na nutrisyon at oxygen. 
Samakatuwid, mamatay ang mga apektadong neuron na nagpapataas sa iba’t-ibang 
neurologic na sintomas. 

Ang mga sanhi ng TIA ay katulad ng sa mga stroke na Ischemic. 
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5. Madali bang malaman ang mga sintomas ng Stroke? 
Para sa karamihang tao, walang tanda bago mangyari ang stroke. Dahil ang stroke ay 
maaaring humantong sa mga napakatinding epekto, sa pangyayari ng mga 
sumusunod na tanda ng babala, dapat kaagad na kumonsulta sa doktor upang 
paliitin ang kahihinatnan ng stroke (mga kakulangan na nagreresulta mula sa isang 
naunang sakit o aksidente): 

• Kawalan ng kakayahang magsalita nang malinaw o pagkakaroon ng kahirapan 
sa pagsasalita 

• Biglaan at lumilipas na pamamanhid, kahinaan o pagkalumpo ng isang braso, 
isang hita o kalahati ng mukha (karaniwan ay sa parehong bahagi) 

• Biglaang paglabo ng paningin o nabawasang paningin sa isang mata 
• Biglaang matinding sakit ng ulo 
• Mga kahirapan sa balanse ng katawan at koordinasyon ng mga kamay at paa 

o biglaang pagkahulog na walang dahilan 
• Pagkahilo o pagkahimatay na walang dahilan 
• Kawalan ng pagpipigil (hindi naaangkop na hindi sinasadyang pag-ihi, na 

nagreresulta sa pagkabasa) 
Ang mga sintomas ng TIA ay katulad ng sa stroke ngunit nagpapatuloy lamang 
nang ilang minuto at hindi humahantong sa permanenteng pagkabalda. 
Maaaring magkaroon ang isang pasyente ng TIA nang minsan o ilang beses at ito 
ay maaaring mangahulugan na ang isang totoong stroke ay parating. Sa anumang 
kaganapan, dapat na kumonsulta kaagad sa doktor sa pangyayari ng mga tanda 
ng babala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Stroke? 
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Bukod sa pagsusuri ng mga klinikal na sintomas, sisiyasatin ng doktor ang 
kalagayan ng iba’t-ibang mga panganib na kadahilanan tulad ng presyon ng dugo, 
kolesterol, asukal sa dugo at kukuha rin ng dugo upang suriin ang hemoglobin 
(mga protinang nagdadala ng oxygen sa dugo), mga platelet at oras ng pamumuo 
ng dugo upang makilala ang anemia, pagkagawi ng pagdugo at lapot ng dugo. 
Gagawin din ang pagsusuri sa electrocardiogram (isang pagsusuring medikal na 
natutuklasan ang mga abnormalidad ng puso sa pamamagitan ng pagsukat ng 
elektrikal na aktibidad na nililikha ng puso habang ito ay lumilliit) upang masuri 
ang pangyayari ng atake sa puso nang sabay-sabay. Maaring kabilang sa ibang 
mga pagsusuri ang: 

• Computerized Tomography (CT Scan): maaari itong makatulong upang 
makita ang pagkakaiba ng stroke dahil sa kakulangan ng supply ng dugo 
mula sa stroke na hemorrhagic 

• Magnetic Resonance Imaging (MRI): maaari nitong ipakita ang kalagayan 
ng tisyu ng utak at ang pagiging malinaw/pagkipot ng mga daluyan ng 
dugo 

• Ultrasonic imaging ng cervical na mga daluyan ng dugo: paggamit ng 
larawan upang matuklasan kung ang cervical na mga daluyan ng dugo ay 
kumipot o nabarahan 

 

• Transcranial Doppler: upang matuklasan kung ang cerebral na mga 
daluyan ay kumipot o nabarahan 

 

 
7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Stroke? 

Kayang tunawin ng thrombolytic agent ang thrombus at ibalik ang pagdaloy ng dugo 
sa utak, na nagbabawas sa pinsala sa mga selula sa utak at sa gayon ang kapansanan 
dulot ng stroke, na nagsasabi na dapat matanggap ng mga pasyente ang agent sa 
loob ng tatlo hanggang apat at kalahating oras ng pagsisimula. Gayon pa man, ang 
pagtanggap ng thrombolytic therapy ay hindi ginagarantiya ang kumpletong 
paggaling. Itataas din ng thrombolytic agent ang panganib ng pagkakaroon ng 
intracerebral heamorrhage ng sampung beses, at nilimitahan ang paggamit ng 
therapy na ito. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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Bukod dito, hindi naaangkop ang thrombolytic therapy sa lahat ng pasyente ng 
stroke. Kinakailangan ng mga pasyente na magsagawa ng pagtatasa ng pagiging 
karapat-dapat sa paggamot, ng neurologist. Kung ang antas ng stroke ay hindi malala, 
ang panganib ng pagdurugo sa thrombolytic therapy ay maaaring lumagpas sa 
benepisyo ng recanalisation 

Samakatuwid, napakahalaga ng napapanahong medikal na atensiyon at klinikal na 
pagsusuri ng pangkat na medikal. Pagkatapos ng thrombolytic therapy, 
susubaybayang mabuti ang pasyente, at pangangasiwaan ang presyon ng kanilang 
dugo upang mabawasan ang panganib ng intracerebral haemorrhage. 

Iba pang mga gamot 

‧ mga gamot na anti-platelet: hal. Aspirin. Maiiwasan sa pamamagitan ng mga 
gamot na ito ang pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng platelet coagulation, 
sa gayon ay nababawasan ang panganib ng pag-ulit ng ischaemic stroke. Kung 
maiinom ang mga gamot na ito sa loob ng 48 oras matapos ang stroke, 
mababawasan nito nang 1% ang pagkasira ng functional dependency ng mga 
pasyente ng stroke.) 

‧ Mga anticoagulant: hal. Warfarin at Novel Anticoagulant. Mababawasan ng mga 
gamot na ito ang pamumuo ng dugo at pagbabara ng daluyan ng dugo, kaya 
mababawasan din ang tsansa ng pagkakaroon ng stroke para sa mga pasyente 
na may atrial fibrillation. Gayunman, kontrobersiyal pa rin ang paggamit ng mga 
anticoagulant sa paggamot ng malubhang stroke.) 

‧  
 endovascular mechanical thrombectomy 

Natuklasan sa mga kamakailang pag-aaral na ang mga pasyente na may large 
vessel occlusion stroke na nakatanggap ng endovascular mechanical 
thrombectomy sa loob ng 6 na oras ng pagsisimula, ay maaaring nagkaroon ng 
mas mahusay na paggaling. Gayunman, ang resulta ng pamamaraang ito ay 
sasailalim sa pinaghalong kasanayan ng kaukulang yunit, at kung maibibigay ang 
ligtas at lumilitaw na interbensiyon. Dahil sa limitasyon ng mapagkukunan, hindi 
pa rin malawakang pinagtitibay ang pamamaraang ito sa lokal na setting. 

 
8. Anu-ano ang mga komplikasyon ng Stroke? 

Ang stroke ay isang malubhang karamdaman. Hanggang sa 40% ng mga pasyenteng 
may stroke sa talamak na yugto ang may mga kahirapan sa pananalita o paglunok sa 
iba’t-ibang lawak. Ang isang maliit na bilang ng mga pasyenteng nagdurusa sa 
malubhang stroke, ay maaaring mapabilang sa coma. Higit sa kalati ng mga 
pasyenteng may stroke ay hindi makabalik sa trabaho. 
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Bukod sa pagpapahina ng mga pisikal na paggana sanhi ng nasirang tisyu ng utak, 
kabilang sa mga karaniwang komplikasyon na dulot ng stroke ay ang: 

• Pulmonya 
• Mga karamdaman sa paglunok 
• Namamagang presyon 
• Pamamaga ng tisyu ng utak 
• Mga problema sa balikat 
• Pagdurugo ng digestive tract 
• Epilepsy  
• Mga kahirapan sa pag-ihi o kawalan ng pagpipigil sa pag-ihi 
• Tibi 
• Paglitaw ng namuong dugo sa ugat ng mababang paa at biglaang 

pagbabara ng artery sa baga 
• Depresyon 

Paano alagaan ang mga pasyenteng may Stroke? 
Mga paghahanda bago pauwiin mula sa ospital (Bersyon sa Intsik lamang) 

Dapat talakayin ng mga pasyenteng may stroke at mga miyembro ng kanilang 
pamilya kasama ang pangkat ng rehabilitasyon ang tungkol sa paggawa ng isang 
angkop na plano ng pagpapauwi at gumawa ng tamang mga paghahanda para sa 
lokal na rehabilitasyon at pangangalaga sa hinaharap. Maaaring kabilang sa mga 
paghahanda ang: 

• Alamin ang lugar na titirahan: tiyaking ang tirahan ay angkop at ligtas para 
sa mga aktibidad ng pasyente. 

• Suriin ang mga pasilidad ng bahay: kung kinakailangn, ang pangkat ng 
rehabilitasyon ay maaaring bumisita sa tahanan ng pasyente bago pauwiin 
ang pasyente at magmungkahi ng mga naaangkop na pagbabago sa mga 
pasilidad at pagtatayo ng tahanan ng pasyente. 

• Pumili at bumili ng mga kinakailangang instrumento: tulad ng naaangkop 
na mga tulong sa paglalakad, mga tulong sa pag-aalaga sa bahay. 

• Payo sa mga kakayahan sa pangangalaga: dapat matutunan ng pasyente at 
ng mga miyembro ng pamilya ang kinakailangang kaalaman at kakayahan 
sa pantahanang pag-aalaga kaugnay ng pagpapakain at kawalan ng 
pagpipigil atbp. at ang tamang paraan ng paggamit ng mga tulong sa 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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paglalakad, angkop na mga pangtahanang pagsasanay at kakayahan sa 
pang-araw-araw na pag-aalaga at pagtulong at pagdadala ng pasyente 
atbp. 

• Suriin ang kakayahan sa pag-aalaga: maaaring gawin ang pagsasaayos para 
sa pasyente upang magkaroon ng isang maikling bakasyon sa tahanan at 
gamitin ito bilang isang praktikal na pagsasanay. 

• Ipakilala ang mga kinakailangang serbisyo sa komunidad: tulad ng 
impormasyon tungkol sa mga tahanan ng mga matatanda, tulong na 
pananalapi at mga pagsasaayos ng katulong sa bahay. 

• Gumawa ng mga pagsasaayos ng pag-follow up: tulad ng follow-up na 
konsultasyon, mga tagubilin sa pag-inom ng gamot, therapist sa pananalita 
o dietitian para sa pag-follow up ng mga problema sa paglunok o sa 
pagkain, pagtanggap ng mga pagsasanay sa rehabilitasyon sa klinika ng 
out-patient o pang-araw na ospital na pang-geriatric, pagbisita sa bahay 
ng nars ng komunidad upang i-follow up ang kaso. 

Pangangalaga sa bahay at pag-aalaga (Bersyon sa Intsik lamang) 

Ang mga pangunahing puntos ay ang mga sumusunod: 

• Mga ehersisyong pangtahanan: upang mapabuti ang kakayahang alagaan 
ang sarili 

• Pag-iwas sa pagkahulog at mga aksidente: bigyang pansin ang mga 
kasanayan para sa iba’t-ibang aktibidad 

• Uminom ng gamot sa tamang oras 
• Paghihigpit sa diyeta ayon sa mga tagubilin na ibinigay ng mga 

propesyonal sa medisina 
• Pigilan at pangasiwaan ang tibi  
• Bigyang pansin ang pag-aalaga ng balat upang mapigilan ang presyong 

namamaga 
• Isakatuparan ang mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili (pagpunta sa 

banyo, paliligo at paghuhugas) 
• Pigilan ang pag-ulit ng stroke: mula sa iba’t-ibang aspeto kabilang ang 

diyeta, emosyon, mga gawi ng pamumuhay at gamot. 
• Harapin ang bagong buhay na mayroong positibong saloobin 

Ang pagkamaalalahanin ng mga miyembro ng pamilya / mga tagapag-alaga 
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Lubhang mahalaga ang pakikilahok ng mga miyembro ng pamilya sa kurso ng 
rehabilitasyong paggamot habang ito ay matitinding mga hamon para sa mga 
tagapag-alaga upang mabuhay kasama ang gumagaling na pasyenteng may stroke. 
Kapag nakakaramdam ng pagkalumbay at panghihina ang pasyente, ang pagbibigay 
ng pag-asa at lakas at suporta mula sa mga miyembro ng pamilya ay isang bagay na 
hindi maaaring palitan at ito ay nangangailangan ng tiyaga at pang-unawa. Ngunit 
kailangan din ng mga tagapag-alaga na alagaan ang kanilang mga sarili. Dapat silang 
maglapat ng tamang mga kasanayan upang maiwasan ang kapahamakan at bigyan 
ang kanilang mga sarili ng puwang at oras para sa pahinga. Ang pagbabahagi ng mga 
damdamin sa iba at paghanap ng tulong ay hinihikayat. Sa paggawa nito, magagawa 
nilang panatilihin ang pagsuporta sa pasyente upang gumaling. 
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