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Ang Golfer’s elbow - Ehersisyo at 

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

Ang Golfer’s elbow 

 Ang pinsala na katulad ng tennis elbow, ang posisyon ng sakit ay nasa loob ng siko. 
 Ang medial epicondyle ng humerus ay ang bahagi kung saan nakakabit ito sa flexor carpi 

ng bisig. Ang labis na paggamit ng flexor carpi ay hahantong sa paulit-ulit na mild trauma 
at pamamaga ng mga litid at iba pang malambot na tisyu, na magreresulta sa sakit kapag 
nalalagyan ng puwersa sa pagbubuhat ng mga bagay gamit ang mga galanggalangan o 
mahigpit na paghawak. 

 

 
 

Mga Karaniwang Sanhi 

Ang pangunahin sanhi nito ay ang paulit-ulit na pagkapilay, pinsala o labis na pagpupuwersa: 
 Pangmatagalang paulit-ulit na paghawak o pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay 
 Sa pang-araw-araw na buhay, ang labis na paggamit ng galanggalangan at mahigpit na 

paghawak 
 Karaniwan sa mga maybahay o mga tao na kailangang magtrabaho gamit ang mga 

kagamitan na hahawakan ng kamay sa loob ng mahabang oras 
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Mga Klinikal na Sintomas 

 Kapag ang pinakaloob na bahagi ng siko ay kumikirot at ang sakit ay seryoso, 
magkakaroon ng lagnat (pyrexia) at pamamaga. Ang sakit ay kakalat din sa bisig 

 Ang sakit ay lumalala kapag nakakuyom, nakapilipit, nagbubuhat o nakabaluktot ang 
galanggalangan 

 Hindi kayang maglagay ng pwersa sa galanggalangan o kamao 
 Nahihirapang ituwid ang siko nang lubusan 

Paggamot 

Paggamot sa pamamagitann ng gamot 
 Matapos ang pagsusuri ng mga doktor, kung kinakailangan, ang mga gamot na 

iniinom tulad ng mga nonsteroidal anti-inflammatory na gamot (NSAID) at mga 
pamatay-kirot ay irereseta sa mga pasyente upang mabawasan ang kanilang mga 
klinikal na sintomas 

 Bilang karagdagan sa gamot na iniinom, ang lokal na iniksyon ng steroid ay maaari 
ring magpakalma sa mga sintomas na sanhi ng carpal tunnel syndrome 

Tandaan: Ang mga pag-iniksyon ng steroid ay dapat gawin ng isang espesyalista 

 
Physiotherapy 
Detalyadong susuriin ng mga physiotherapist ang mga pasyente at bibigyan ng paggamot at 
gabay para sa mga indibidwal na sintomas. 

 Ang detumescence at analgesic na paggamot tulad ng ultrasound, cold compress, 
terapiyang shock wave at terapiyang electromagnetic field 

 Paggamot na acupuncture 

 Ehersisyong terapiya kabilang ang pag-uunat at pagsasanay sa kalamnan 

 Pagsasanay sa paggalaw ng kamay at kakayahang bumaluktot 

 Trabaho at pang-araw-araw na pagwawasto ng pustura at pangangalaga sa bahay 
 Pag-ehersisyo sa bahay 

 
Terapiyang shock wave 
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Ehersisyo at Pangangalaga sa Bahay 

Acute na yugto ng paggamot 
 Sa kaso ng talamak na pamamaga ng golfer’s elbow, matinding sakit, lagnat at ang 

pamamaga ay magaganap sa loob ng siko. Sa oras na ito, dapat mong pagpahingain ang 
iyong braso at maglapat ng ice compress sa apektadong bahagi upang mabawasan ang 
sintomas. 

Subacute na yugto ng paggamot 
  Matapos mapawi ang talamak na pamamaga, ang pasyente ay maaaring magsimulang 

masahiin nang dahan-dahan at mag-unat upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, 
dagdagan ang saklaw ng aktibidad ng hinlalaki at bawasan ang pagdidikit ng litid 

 
Masahiin ang siko 
(Inirerekomenda na magmasahe ng hindi bababa sa 3 beses sa isang araw, 3-5 minuto sa 
bawat pagmamasahe)  

 
Pag-unat sa flexor ng galanggalangan 
 (Kapag nag-uunat, dapat mong maramdaman ang tensiyon sa braso o siko, panatilihin ito ng 
15-20 segundo sa bawat pag-unat, ulitin ang 5-8 beses, tatlong grupo bawat araw)  

 
 
Chronic na yugto ng paggamot 
 Ang mga pasyente ay dapat palakasin ang tibay ng kalamnan ng braso at 

galanggalangan upang mapabuti ang kanilang kakayahan na proteksiyunan ang sarili 
  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

GOLFER'S ELBOW ÍV EXERCISE & CARE_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 
 Ehersisyong ng mahigpit na paghawak  

 
 Ehersisyo sa extensor ng galanggalangan 

 
 Ehersisyo sa flexor ng galanggalangan 

 
 

Mga Tip sa Pang-araw-araw na Buhay 

 Iwasan ang paulit-ulit na mga pagkilos sa paggamit ng galanggalangan at paghahawak 
nang mahigpit sa mahabang panahon, tulad ng: 
 Pagpilipit ng tuwalya 
 Pagbubuhat ng mabibigat na bagay 

 Gumamit ng mga kagamitan na ergonomic upang mabawasan ang presyur sa braso 
 Bigyang-pansin ang posisyon ng galanggalangan, bisig at siko. Pagpahingahin nang 

maayos ang mga braso 
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 Dagdagan ang pag-uunat at mga ehersisyo sa pagpapalakas ng kalamnan 
 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa impormasyong ibinigay sa buklet 
na ito, mangyaring kumunsulta sa iyong physiotherapist. 
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