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Physiotherapy sa Bahay – Bali sa 

Proximal Humerus 

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

masusunod. 

 

Ano ang bali sa proximal humerus? 

Ang mga kasukasuan ng balikat ay binubuo ng scapula at humerus. Ang humerus 

proximal ay isang bahagi na mas mahina, at madali itong magsanhi ng pagkabali 

kung matamaan, na karaniwan sa mga matatanda. 

. 

 
 

Ano ang mga karaniwang sanhi? 

 Ang pangunahing sanhi ay trauma, tulad ng pagkahulog o aksidente sa trapiko 

 Ang Osteoporosis at ilang mga medikal na sakit ay maaaring dagdagan ang 

panganib na mabalian 

Ano ang paggamot? 

 Pipiliin ng manggagamot ang pagpapaopera o konserbatibong paggamot na 

alinsunod sa sitwasyon ng bali 

 Ang pangkalahatang konserbatibong paggamot ay nangangailangan ng isang 

saklay upang mapawalang-kilos ang bali ng buto nang mga apat hanggang anim 
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na linggo 

 Kabilang sa pagpapaopera ang pag-aayos ng apektadong bahagi gamit ang mga 

steel pin, steel tension wire, mga tornilyo o steel plate 

 Ang pagpapaopera at konserbatibong paggamot ay parehong nangangailangan 

ng physiotherapy upang mapabilis ang paggaling ng mga pasyente 

 

 

Physiotherapy bago ang pagpapagaling ng bali 

Maaari nitong epektibong mapanatili ang saklaw ng paggalaw ng balikat at iba pang mga 

kasukasuan upang mapabilis ang paggaling ng malambot na tisyu at bali. 

 

 Ehersisyong pendulum 

Humilig paharap at iindayon ang apektadong kamay pabalik-balik, kaliwa at kanan sa 

tulong ng grabidad. 3 session bawat araw, mga 5 minuto bawat session. 

 
 Ehersisyo sa kasukasuan ng daliri 

Squeeze ball na gawa sa goma, espongha, o luad. 3 session bawat araw, mga 5 minuto 

bawat session. 

 

 Kasukasuan ng siko at galanggalangan pagbaluktot at pag-unat 

3 session bawat araw, mga 5 minuto bawat session. 

 

 

Physiotherapy pagkatapos ng paggaling ng bali 
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Apat hanggang anim na linggo pagkatapos ng bali, ang saklaw ng paggalaw ng balikat at 

ehersisyo sa pagpapalakas ng kalamnan ay maaaring isagawa nang paunti-unti. 

 

 Mag-ehersisyo na may tulong 

Gamitin ang malusog na braso upang tulungan ang apektadong braso sa pag-angat. 3 

session bawat araw, 20 beses bawat session. 

 

 

 Pag-akyat sa Pader 

Humarap sa pader at umakyat sa pader gamit ang mga daliri. Dahan-dahang umakyat 

pataas at pababa ng 20 beses ayon sa pagkakabanggit, 3 sesyon bawat araw. 

 

 

 Ehersisyo gamit ang tikin ng kawayan (maaari itong mapalitan ng payong o isang tuwalya) 

Gumamit ng isang tikin ng kawayan upang maisagawa ang pag-angat ng balikat, panlabas na 

abduksiyon at paatras na abduksiyon. 3 session bawat araw, 20 beses bawat session. 

 

 

 Ehersisyo ng pag-ikot ng balikat 

Maaari kang gumamit ng isang tikin ng kawayan upang makatulong sa pag-ikot sa balikat 
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palabas. 3 session bawat araw, 20 beses bawat session. 

 

 Pag-angat sa balikat ehersisyo sa pagpapalakas ng kalamnan 

Maghawak ng isang dumbbell sa iyong kamay, panatilihing tuwid ang iyong mga siko, itataas 

ito at pagkatapos ay dahan-dahang ibababa. 3 session bawat araw, 20 beses bawat session. 

 

 Pag-ikot ng balikat ehersisyo sa pagpapalakas ng kalamnan 

Humiga sa iyong tagiliran habang hawak ng iyong mga kamay ang mga dumbbell. Ilapit ang 

iyong mga siko sa iyong baywang, iliko ang iyong mga balikat palabas at mag-relaks. 3 

session bawat araw, 20 beses bawat session. 

 

 

Mga Tip sa Pang-araw-araw na Buhay 

1. Ang ice compress at hot compress ay maaaring makatulong na mabawasan ang 

pamamaga at mapawi ang sakit. Maglagay ng ice compress kung mayroong lagnat 

(pyrexia) o pamamaga sa mga balikat. Sa kabaligtaran, kung walang lagnat o pamamaga, 
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maaaring ilagay ang hot compress. Ilagay sa apektadong bahagi nang 15 hanggang 20 

minuto sa bawat paglapat, 2-3 beses bawat araw. 

2. Iwasan ang paghiga sa apektadong kamay o paa bago gumaling ang bali. 

3. Kapag natutulog, ang unan ay maaaring gamitin upang itaas ang apektadong kamay o 

paa upang humupa ang pamamaga. 

4. Pagkatapos gumaling ng bali, hayaang subukan ng apektadong kamay o paa na gumalaw 

sa mga simpleng pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagsipilyo ng ngipin, pagsusuklay 

ng buhok, na tumutulong din upang palakasin ang epekto ng rehabilitasyon. 

5. Ang mga regular na gamit na item ay dapat ilagay sa isang taas na madaling makuha, 

upang maiwasan ang labis na pag-inat ng braso at maapektuhan ang rehabilitasyon ng 

apektadong kamay o paa. Iwasan din ang pagbuhat ng mga mabibigat na bagay  

 

 

Ang mga mungkahi sa itaas ay reperensiya lamang 

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

physiotherapist. 
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