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Physiotherapy para sa Moderate Stroke 

- Pag-ehersisyo sa Bahay 

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

masusunod. 

 

Angkop para sa "mga pasyenteng may moderate stroke" 

 

Ehersisyo sa katawan 

 
Arch exercise: 

dahan-dahang i-angat ang 

malusog na kamay at paa  

 
Pag-ehersisyo ng baywang: itaas 

ang malusog na kamay at i-krus 

ang mga paa (ang apektadong 

bahagi ang nasa ibabaw) 

 

 

Nakakrus ang paa habang 

nakaupo (ang malusog na 

bahagi ay nasa ibabaw): 

ilipat ang sentro ng grabidad 

 

Yumuko (lumubog) at ituwid ang 

likod 
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sa pagitan ng parehong 

balakang  

 

Magtulak paharap gamit ang 

iyong likod at kamay  

 

Paikutin ang iyong baywang sa 

magkabilang panig 

 

 

Humilig patagilid, ilagay ang iyong sentro ng grabidad sa 

malusog at apektadong mga kamay nang salitan 

 

Ehersisyo sa itaas na bahagi ng katawan 

 

Ikrus ang mga kamay at iangat pataas  

 

Yumuko at ituwid ang mga siko  
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Iliko ang mga bisig papasok at palabas  

 

Ihilig ang mga galanggalangan papasok at palabas  

 

Pagdiin ng kamay: ilagay ang sentro ng 

grabidad sa apektadong braso  

Lumiko sa malusog na bahagi, ilagay ang mga 

kamay sa kama, yumuko at ituwid ang mga siko 

nang salitan 

 
Igalaw ang mga kamay pataas at 

pababa sa kahoy 

 

Pagsasanay sa pagpapalakas ng paghawak ng 

kamay, pagsasanay sa kakayahang bumaluktot ng 

kamay  
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Ehersisyo sa mga binti 

 

Itaas ang apektadong binti mula sa gilid ng kama at 

ilagay ito sa kama 

 

Ilagay ang apektadong paa sa bola at 

igulong nang pabalik-balik nang salitan 

 

 

Humiga sa iyong tagiliran (ang apektadong bahagi 

ay nasa ibabaw), gumalaw pataas at pababa 

upang mabuksan at maisara ang tuhod ng 

apektadong bahagi 

 

 

Dahan-dahang ilipat ang gitna ng 

grabidad sa magkabilang panig  
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Ehersisyo ng kalahating squat  

 

Pagrelaks at pagtuwid ang tuhod ng 

apektadong bahagi 

 

 

Pag-ehersisyo sa pagandar 

 

Gamitin ang apektadong bahagi nang higit pa sa pang-araw-araw na buhay  

 

 

Ehersisyo ng pagikot  

 

 

Ehersisyo sa pagbangon  
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Ehersisyo sa paghakbang 

 

 

Ehersisyo sa paglipat 

 

 

Pagsasanay sa paglalakad at pag-akyat sa hagdan 

 

 

 

 

Pagkatapos ng isang stroke, ang pasyente ay maaaring dumanas ng iba't ibang mga digri ng 

kapansanan. Pangunahing tinutulungan ng Physiotherapy ang mga pasyenteng may stroke 

upang maiwasan ang mga komplikasyon, mapabuti ang kondisyon ng kamay at paa at 

kakayahan sa koordinasyon, pagbutihin ang pangangalaga sa sarili at kakayahan sa 

independiyenteng aktibidad upang maaari silang muling maisama sa lipunan. Ang mga 

pasyenteng may stroke ay dapat samantalahin ang pagkakataon sa kalahating taon ng 

ginintoang panahon ng paggaling pagkatapos ng stroke, sumailalim sa maaga at 

sistematikong physiotherapy upang madagdagan ang kakayahan sa rehabilitasyon at 

mabawasan ang posibilidad ng kapansanan. Kaya, makakamit nila ang pinakamabilis na 

rehabilitasyon. Sa mga nagdaang taon, ang pananaliksik sa physiotherapy para sa stroke ay 

napagalaman na ang mga pasyenteng may stroke na nagpapatuloy sa naaangkop na 

ehersisyo ng physiotherapy sa loob ng isang taon o higit pa pagkatapos ng pagsisimula ng 

sakit ay may makabuluhang epekto sa lakas ng kalamnan, kakayahang bumaluktot ng mga 

litid, kakayahan sa aktibidad at pagkontrol ng mga kamay at paa. Hindi mahalaga kung gaano 

katagal ang stroke, kailangan pa rin nating magpatuloy sa paggawa ng ehersisyo at 

pagsasanay sa physiotherapy upang makamit ang pinakamahusay na terapeutikong epekto. 

Ang mga ehersisyo sa bahay na inilarawan sa buklet na ito ay angkop sa mga pasyenteng 
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may moderate stroke na may tulong o sinamahan ng mga kapamilya upang mapabuti ang 

paggalaw ng paa at kamay at kakayahan ng pagkontrol at bawasan ang iba't ibang digri ng 

kapansanan. 

 

Dalas ng pag-eehersisyo: 2-3 grupo bawat araw, 10-15 beses sa bawat grupo, 2-3 araw 

sa isang linggo. 

 

Ang buklet na ito ay angkop para sa mga pasyenteng may moderate stroke. Kung mayroon 

kang anumang mga katanungan tungkol sa impormasyong ibinigay sa buklet na ito, 

mangyaring makipag-ugnay sa iyong physiotherapist. 
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