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Physiotherapy para sa Minor Stroke – 

Pag-ehersisyo sa Bahay 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
Naangkop para sa “mga pasyente na may minor stroke " 
 

Introduksyon 
Ang stroke ay ang numero 3 na nakamamatay na sakit sa Hong Kong. Napag-alaman sa 
survey na ang mga pasyente na nagkataon na may naunang stoke ay dadanas nito muli sa 
loob ng limang taon ay kasing taas ng 21%. Ang naaangkop at patuloy na pag-eehersisyo na 
sinamahan ng mga pagbabago sa mga gawi sa pamumuhay, tulad ng paghinto sa alak at 
tabako, balanse sa buhay at trabaho, balanse sa diyeta, pagbibigay pansin sa presyon ng 
dugo, glucose sa dugo, lipid ng dugo atbp ay maaaring mabisa sa pagpigil sa mga sakit sa 
puso at cerebrovascular, nang sa gayon mabawasan ang pagkakataon ng isa pang stroke. 
Ang mga ehersisyo sa bahay na inilalarawan sa buklet na ito ay angkop para sa mga 
pasyente na may minor stroke o panandaliang ischemic stroke upang mapabuti ang lakas ng 
katawan at kakayahang bumaluktot, mapahusay ang paggana sa cardiopulmonary at 
makakatulong na maiwasan ang stroke. 
 
Ehersisyo ng pag-unat 
Layunin: mapanatili ang kakayahang bumaluktot ng mga kasukasuan, kabilang sa 
ehersisyong pampainit. 
Paraan: ang pag-uunat ay pinapasigla ang mga kalamnan sa paligid ng mga kasukasuan. 
Ang bawat ehersisyo ng pag-unat ay dapat tumagal ng 10-15 segundo, 10 beses sa bawat 
grupo. 
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Paikutin ang mga 
balikat paloob at 
palabas  

 

Pag-unat ng mga 
balikat 

Pag-unat ng mga 
galanggalangan 

 

Iunat ang iyong 
likod patagilid  

 

Pag-unat sa likuran 
ng hita 

 

Pag-unat sa mga 
adductor ng hita  

 

 
Pagyakap sa tuhod para 
maunat ang likod   

 

Pag-unat sa 
Hamstring 
 

Mag-ehersisyo para sa pagpapabuti ang lakas at tibay ng 

kalamnan 
Prinsipyo ng pagsasanay sa pagpapabuti ng lakas ng kalamnan: 
1. Unti-unting dagdagan ang intensidad ng pagsasanay 
2. Mula sa mga magaan (non-bearing) na kilos hanggang sa mga mabigat (bearing) na kilos 

 
Prinsipyo ng pagsasanay sa pagpapabuti ng tibay ng kalamnan: 
1. Mababang intensidad ng pagsasanay 
2. Mas madalas na pag-eehersisyo 
Kadalasan: 2-3 grupo bawat araw, 10-15 beses para sa bawat grupo, 2-3 araw sa isang linggo 
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Itaas ang mga kard gamit 
ang parehong mga 

kamay  

 

Mag-push-up ng nakatayo  
 

Ehersisyong theraputty  

 

Ehersisyo ng pag-angat 
ng tuhod  

 

I-angat ang mga paa palabas 
 

 

Kalahating squat sa isang 
paa 

 

Ehersisyo sa pag-angat 
sa mga daliri sa 

paa/sakong  

 
Ehersisyo sa pag-akyat sa habang 

 

Ibaluktot ang tuhod at itinaas 
ang iyong likod  
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Ibaluktot ang tuhod at 
iindayon ang balakang  

 

 

Igalaw ang katawan mula sa 
kaliwa patungo sa kanan 

 

 
Ehersisyo ng koordinasyon at balanse 

 

Pagdiin sa bola gamit 
ang mga balikat  

 

Ehersisyo sa pagpapatalbog ng 
bola 
 

 

 

 
Itapon at saluhin ang bola mula sa kaliwa papunta sa kanan 
 

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


 

PHYSIOTHERAPY HOME EXERCISE FOR MINOR STROKE_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

Ehersisyo sa pag-gulong ng bola 
 

 

Tumayo nang diretso sa isang linya 

 
Ehersisyo sa paghakbang 

 

Pagtayo sa isang paa  
 

 

Ehersisyo ng Cardiopulmonary 

Ang ehersisyo ng cardiopulmonary ay batay sa malalaking kalamnan, tulad ng pagtakbo, 
pagbibisikleta atbp. 
 
Intensidad ng ehersisyo: 
Dagdagan ang bilis/dami ng ehersisyo nang paunti-unti hanggang sa makaramdam ka ng 
kaunting pagod. Pagkatapos, panatilihin ang pagsasanay sa bilis/dami nito sa loob ng 20-40 
minuto, 3 beses sa isang linggo. 
Target ng pagsasanay: 60% hanggang 80% ng pinakamataas na rate ng puso (maximum na 
rate ng puso = 220 minus ang edad) 
 

Mga dapat tandaan sa pag-eehersisyo 
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 Piliin ang mga isport na nababagay sa iyong kalakasan ng pangangatawan at gawin ito 
hangga't kaya mo. 

 Mag-ehersisyo sa isang kapaligiran kung saan may tamang daloy ng hangin at 
temperatura. 

 Magsuot ng naaangkop na damit na pang-isport at sapatos. 
 Huwag gumalaw ng masyadong mabilis, lalo na sa leeg, baywang at mga tuhod. 
 Panatilihing maayos ang paghinga habang nag-eehersisyo. 
 

Ang buklet na ito ay angkop para sa mga pasyente na may minor 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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