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Pisiyoterapi sa Bahay– Bali sa 

Bukung-bukong 

Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 

masusunod. 

 

Ano ang bali sa bukung-bukong? 

Ang mga kasukasuan ng bukung-bukong ay binubuo ng talus at dalawang mahaba buto 

(butas buto at fibula). Ang bali sa bukung-bukong ay karaniwang nangyayari sa fibula o tibia 

sa posisyon ng malayo gitna, sa paligid ng bukung-bukong. 

 

Ano ang mga karaniwang sanhi? 

Ang bukung-bukong ay nakararanas mula sa panlabas na puwersa (hindi direktang puwersa 

sa pangkalahatan) tulad ng panloob at panlabas na mga pagong na sanhi ng hindi wastong 

paglukso at pagbagsak at bali dulot ng paglilipat ng puwersa. 

 

Ano ang paggamot? 

 Ang doktor ay pipili ng konserbatibong paggamot o kirurhiko paggamot (tulad ng 

pag-aalis at bukas na bali) ayon sa kondisyon ng bali. 

 Karaniwan, ang isang cast ay ginagamit upang ayusin ang bali para sa 

konserbatibong paggamot. Sa loob ng halos apat hanggang anim na linggo, ang 

apektadong limbong ay hindi makaabot sa lupa. Ginagamit ang mga dobleng saklay 

upang matulungan ang paglalakad. 

 Ang kirurhikong paggamot ay upang ayusin ang apektadong lugar na may mga bakal 
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na pins, wire na pag-igting ng bakal, tornilyo o plate na bakal. 

 Ang parehong konserbatibo at kirurhikong paggamot ay nangangailangan ng 

pisiyotherapi upang mapabilis ang pagbawi ng mga pasyente. 

 

Sa panahon ng cast 

 Iangat ang apektadong paa 

 Ang pag-aangat ng apektadong paa kapag nagpapahinga ay nakakatulong na 

mapawi ang pamamaga. 

 

 Ehersisyo ng lakas ng kalamnan ng quadriceps femoris 

 Ang mga pasyente ay dapat panatilihin ang paggawa ng Ehersisyo para sa lakas 

ng kalamnan sa malaking kalamnan ng apektadong paa tulad ng kalamnan ng 

quadriceps femoris, upang maiwasan ang pagkasayang ng kalamnan. 30 beses 

bawat sesyon, 3 sesyon sa bawat araw 

 

 Ehersisyo ng magkasanib na daliri 

 Panatilihin ang sirkulasyon ng dugo sa mga binti upang makatulong na mapawi 

ang pamamaga. 

 

 

Pagkatapos tanggalin ang cast 

 Matapos alisin ang cast, kung mayroong sakit, pyrexia at pamamaga sa apektadong 

lugar. Mag-apply ng yelo sa apektadong lugar sa loob ng 15 minuto, 2 hanggang 3 beses 

sa isang araw. 

 Kung ang apektadong lugar ay namamaga pa rin at nasasaktan nang walang pyrexia, 

maaaring mai-apply ang terapi ng maligamgam na tubig. Ang temperatura ng tubig ay 
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halos 35-38 ° C, 2-3 beses sa isang araw para sa 15 minuto bawat oras. 

 
 Ehersisyo ng bukung-bukong 

Pagtaas ng bukung-bukong, pagbaba, introversion at valgus, dagdagan ang kakayahang 

umangkop, para sa 20 beses, 3 grupo bawat araw 

 

 Ehersisyo para sa pagpapalakas ng kalamnan  

 Para sa ehersisyo ng lakas ng kalamnan na nagpapatibay ng mga quadriceps 

femoris, ang isang sandbag ay maaaring ibalot sa isang bukung-bukong, 

pagkatapos ay iangat ito at ituwid ang tuhod, hawakan ng 10 segundo, mamahinga, 

ulitin ng 20 beses, 3 mga grupo sa isang araw. 

 

 Matapos alisin ang cast sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, ang pasyente ay 

maaaring unti-unting palakasin ang kalamnan sa paligid ng kasukasuan ng 

bukung-bukong upang mapahusay ang katatagan ng kasukasuan ng 

bukung-bukong. 

 Tumayo sa mga daliri sa paa, iangat ang mga takong at igana ang kalamnan ng 

guya  

 Simpleng pagsasanay sa balanse, tulad ng pagtayo sa isang paa. 
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 Maaaring magamit ang banda ng goma upang maipalabas ang lakas ng valgus 

ng kasukasuan ng bukung-bukong 

 
 

Mga Tip sa Pang-araw-araw na Buhay  

1. Sa paunang yugto pagkatapos alisin ang cast, iwasang maglakad nang mahabang 

panahon sa hindi pantay na lupa. 

2. Sa simula ng pagsasanay sa kalamnan, ang bigat ng timbang ay dapat mula sa magaan 

hanggang sa mabigat, at isinasagawa sa isang matatag na ritmo upang makabisado ang 

mga mahahalagang paggalaw; pagkatapos lamang ng pag-adapt sa paggalaw ay 

maaaring tumaas nang naaangkop ang bigat upang palakasin ang lakas ng kalamnan at 

litid. 

3. Sa loob ng tatlong buwan pagkatapos ng bali, iwasan ang masidhing sports, tulad ng 

paglalaro ng football at basketball. 

 

Ang mga mungkahi sa itaas ay para lamang sa sanggunian. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa iyong 

physiotherapist. 
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