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Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital  

Pananakit ng Likod 

 

(1) Mga Dahilan ng Pananakit ng Likod 

 Mga karaniwang sanhi ng sakit sa likod ay pagkahulog, aksidente sa trapiko, 

aksidente sa industriya, karahasan at mga pinsala sa mga isport. Ang maling 

pustura o di-sinasadyang mga pinsala, kasama ang stress sa pang-araw-araw na 

buhay at kawalan ng ehersisyo, ay maaaring magdulot ng sakit sa mababang 

parte ng likod. Ito ay isang pangkaraniwang kondisyon na kung saan ay naiulat 

na naaapektuhan ang hanggang sa 80% ng populasyon sa pagitan ng edad na 

30 at 40.  

 Ang sakit sa likod ay kadalasang sanhi ng bahagyang pagkapilay ng mga 

kalamnan at mga ligament. Karamihan ng mga kasong ito, ang mga pasyente 

ay maaaring gumaling nang walang panggagamot. Gayunpaman, kahit na ang 

pinakabahagyang sakit sa likod ay maaaring isang babalang palatandaan na 

tumatawag para sa maingat na pag-aalaga ng gulugod upang maiwasan itong 

lumala.  

(2) Mga Sintomas ng Malalang Pananakit ng Likod 

 Ang mga pasyente ay dapat humingi agad ng medikal na atensiyon kung 

mayroon silang mga sumusunod na sintomas:  

- ang sakit ay hindi nawawala o lumalala;  

- ang sakit ay papunta sa puwit, sa hita o maaring pababa sa paanan;  

- lagnat o iba pang mga sintomas;  

- mga problema sa pag-ihi at mga problema sa bituka, hal. di-mapigilan na 

pag-ihi o kawalan ng kontrol;  

- kahinaan, nabawasan ang pandama o kahit na pamamanhid ng binti.  

 

(3) Mga Tip sa Pangangalaga sa Pananakit sa Likod sa Bahay 

 Pagkatapos ng paggamot, ang mga pasyente ay dapat magpahinga sa bahay at 

inum ang gamot ayon sa pagkareseta. Tandaan ang sumusunod sa iyong pang-

araw-araw na buhay:  

- magpahinga sa kama sa unang 1-2 araw pagkatapos ng pinsala. Ang mga 

hot pack ay maaaring magamit upang matulungan ang pag-relax ng 

kalamnan;  

- humiga nang nakatingala habang nagpapahinga hangga't maaari, 

suportahan ang iyong likod sa isang tama lamang ang tigas na kutson;  

- uminom ng gamot at magpahid ng pamahid ayon sa pagkareseta;  
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- iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pagbaluktot o pagmamaneho ng mga 

mabibigat na sasakyan hangga't maaari;  

- dagdagan ang antas ng aktibidad nang paunti-unti upang maiwasan muli 

ang mapinsala. Ang buong paggaling ay maaaring tumagal ng ilang linggo 

sa ilang buwan;  

- maaari kang ikonsulta sa serbisyo ng physiotherapy kung kinakailangan;  

- pagkatapos ng paggaling, ang isang katamtamang dami ng tamang 

ehersisyo ay maaaring palakasin ang mga kalamnan sa likod upang 

mabawasan ang panganib na mga pinsala sa likod sa hinaharap.  

  

(4) Mga Tip sa Pag-iwas sa Pananakit sa Likod 

 Tumayo tuwid, ang mga balikat ay kahilera ng mga balakang, at ang tiyan ay 

nakapaloob, upang mapanatili ang natural na kurbada ng gulugod. Tumutulong 

ito sa pag-relax ng mga kalamnan sa likod. Kapag ang isang babae na nagsusuot 

ng mga sapatos na may mataas na takong, ang kanyang katawan ay tumatagilid 

ng pasulong at pipilitin nito na sumadal paatras at i-arko ang kanyang likod 

upang mapanatili ang balanse. Iwasan ang pagsusuot ng mataas na takong 

kung maaari.  

 Kapag nakaupo, panatilihing tuwid ang iyong likod at ang iyong mga paa ay 

nakalapat sa sahig, Ibaba ang mga binti na nakabagsak nang natural at nasa 

patayong direksyon, at mga puwet ay nakasandal sa likod ng upuan. Kung ang 

upuan ay hindi sumusuporta sa kurbada ng iyong ibabang parte ng likod, ilagay 

ang isang maliit na unan sa likuran ng iyong mababang parte ng likod. Ang mga 

upuan ay hindi dapat masyadong malambot, masyadong malalim o masyadong 

mataas. Huwag umupong yumuyuko o slouch at ito ang sanhi ng  pag-arko ng 

likod. Iwasan ang pag-ikot ng iyong likod nang madalas, ang isang umiikot na 

upuan ay maaaring makatulong.  

 Huwag masyadong i-krus ang iyong mga binti. Kapag magmamaneho para sa 

isang matagal na panahon, huminto nang regular at mag-unat o yumuko 

patalikod. 

 Ang iyong kama ay dapat na may katamtaman ang tigas na hindi lumulubog 

upang bigyan ang iyong katawan ng sapat na suporta. Gumamit ng may 2- 

pulgadang makapal na kutson at maglagay ng isang piraso ng playwud sa ilalim 

na maaaring magbigay sa iyong likod ng tunay na pahinga. Ang unan ay hindi 

dapat masyadong makapal, ang kasing taas ng mga balikat ang naaangkop. 

Huwag kang pumasok o lumabas sa kama sa pamamagitan ng pag-ikot sa iyong 

likod. Upang makarating sa kama, umupo sa tagiliran ng kama at dahan-dahan 

na humiga. Upang makalabas mula sa kama, iikot ang iyong katawan at 

pagkatapos ay ilapat ang iyong mga paa sa sahig, pagkatapos ay gamitin ang 

iyong mga kamay upang itulak patayo ang iyong katawan. 
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 Ang pagbaluktot ay nagbibigay nang malaking presyon sa gulugod at dapat na 

iwasan. Laging itiklop ang iyong mga tuhod at mag-iskuwat na lang. Gumamit 

ng mga stool at angkop na mga upuan upang makatulong sa pang-araw-araw 

na gawain. Pagkatapos ng pagbabaluktot ng postura, ang pag-inat ng likod at 

ehersisyong pangrelaks ay makatutulong na mapanatili ang likas na kurbada ng 

gulugod. 

 Kapag nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, iwasang saktan ang iyong 

likod. Gamitin ang mga kalamnan sa binti at balikat upang gawin ang gawain. 

Panatilihing malapit sa iyo ang binubuhat at iwasan ang paglampas sa iyong 

mga limitasyon. Huwag paikutin ang iyong baywang kapag lumiko, sa halip ay 

iluko ang iyong buong katawan. 

 Iwasan ang paghawak ng matagal na di-pangkaraniwang mga postura, o 

paggawa ng biglaang mga paggalaw ng baywang o malakas na pagpupuwersa.  

 Ang ehersisyo ay maaaring magpalakas ng mga kalamnan at magpapabagal 

ng mga pagbabagong degeneratibo sa gulugod. Gawin muna ang 

ehersisyong pampainit ng tama upang hindi masaktan ang iyong likod. Ang 

mga pisikal na aktibidad tulad ng paglangoy, pagbibisikleta at paglalakad ay 

mahusay na sistemang ehersisyo samantalang ang simple at mabagal na pag-

ehersisyo tulad ng tai chi at pag-uunat sa umaga ay angkop para sa mga 

matatanda.   

 

 

 

 

 

 


