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Stroke – Pag-alaga sa Balikat at 

Pag-ehersisyo 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa buklet na ito, mangyaring 
makipag-ugnay sa iyong physiotherapist.  
 
Paunang salita 
Ang sakit sa balikat ay isang pangkaraniwang sunud-sunod pagkatapos ng stroke, na 
hadlangan ang paggaling ng itaas na braso. Kung maaari mong alagaan ng maayos ang mga 
balikat ng mga pasyenteng may stroke, hindi lamang maaari mong bawasan ang mga 
sintomas ng sakit sa balikat, ngunit makakatulong din sa paggaling ng itaas na braso. Ito ay 
may positibong epekto sa pangkalahatang paggaling ng mga pasyente. 
 
Karaniwang sanhi ng sakit sa balikat ng pasyenteng may stroke 
1. Ang hindi balanseng tensyon ng muscle ay humahantong sa hindi balanse o dislokasyon ng 
mga joints sa balikat 
2. Ang itaas na bahagi ng kamay ay nahila ng hindi maayos 
 
Mga karaniwang gawain sa araw-araw na humahantong sa sakit ng balikat 
1. Maling paglagay ng apektadong braso 
2. Kakulangan ng ehersisyo 
3. Maling pasibo ng pag-ehersisiyo ng balikat 
4. Ang apektadong kamay ay hinila sa pamamagitan ng labis na puwersa kapag tumutulong 
sa pasyente gumagalaw 
 
Pag-iwas at paggamot 
Narito ang ilang mga tip sa pangangalaga sa balikat. Ang lahat ng mga pagsasanay ay dapat 
lamang isagawa sa ilalim ng tagubilin ng physiotherapist. 
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A. Ang tamang paraan upang ilagay ang apektadong braso 
1. Suportahan kapag nakaupo 

Ang bisig ng apektadong braso ay dapat magkaroon ng sapat na suporta upang 
panatilihin ang mga balikat sa parehong antas. 

 
2. Patihayang suporta 

Ang mga apektadong balikat ay dapat na sinusuportahan ng unan. Pahabain ang siko at 
ilagay sa gilid na may nakaharap na palad 

 
3. Suportahan kapag nakahiga sa isang panig 

  
(Apektadong gilid na nakaharap sa taas) (Apektadong gilid na nakaharap sa ibaba) 
Ang bisig ng mga apektadong bahagi ay dapat na pinalawig sa harap ng katawan at 

suportado ng isang unan 
 
B. Mlayang Ehersisyo 
(1)  Eskapularyo na Ehersisyon 
Ang kanang kamay ng tagapag-alaga ay inilagay sa ilalim ng paypay ng pasyente, ang 
kaliwang kamay na sumusuporta sa itaas na bisig ng apektadong panig ng pasyente, at ang 
kanang kamay ay humantong sa itaas na bisig ng pasyente upang mailipat 
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(2) Panlabas na pag-ikot ng itaas na braso 
Ang tagapag-alaga ay sumusuporta sa siko ng pasyente sa pamamagitan ng kanyang 
kaliwang kamay, hawak ang pulso ng pasyente sa kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay 
dahan-dahan lumiliko ito palabas 

 
(3) Pagtaas ng Balikat 
Hawakan ang siko ng pasyente at pulso at iangat ang mga ito nang dahan-dahan 

 
(4) Pag-unat ng Balikat 
Hawakan ang siko ng pasyente at pulso at hilain ang mga ito dahan-dahan

 
 
Mga Tala ng Pag-ehersisyo 
1. Sabihin sa pasyente kung ano ang ehersisyo at hayaang makibahagi siya hangga 't 

maaari. 
2. Ang likod ng tagapag-alaga ay dapat panatilihing tuwid, at kapag kinakailangan, ang 

tuhod ay baluktot upang mapatiling balanse. 
3. Ang lahat ng mga walang tutol na pagsasanay ay dapat na isinasagawa sa 

pinakamalawak, at batay sa malalim batay na prinsipyo ng walang sakit. 
4. Ang lahat ng mga pagsasanay ay dapat na isinasagawa ayon sa ritmo. Huwag itulak ng 

masyadong mabilis o masyadong mahirap. 
5. Itigil ng tatlo hanggang limang segundo sa dulo ng bawat ehersisyo. 
6. Ang pagehersisyo ng walang tutol ay tumatagal ng lima hanggang walong beses bilang 

isang siklo. Magsagawa ng kahit tatlong kurso kada araw. 
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3. Aktibong Ehersisyo 
Ang bigat ng timbang na ehersisyo ay nakatutulong sa pagbuo ng tnsyon ng muscle  

 
(1) Pag-unat at control ng balikat 

 
(2) Balanseng Ehersisyo para sa balikat 

 
(3) Pag-unat na ehersisyo (halimbawa: pagkamit ng board at tali) 

 
 
4. Pagsasanay ng tamang paghawak 
Suportahan ang paypay at pelvis upang matulungan ang mga pasyente na mailipat 
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Huwag i-drag ang  
apektadong braso 
upang matulungan 
ang pasyente na 
tumayo  

 
Suportahan ang 
paypay para 
matuungan ang 
pasyente na tumayo  

 
Do Huwag i-drag ang 
apektadong braso 
para matulungan ang 
pasyente na umikot 

 
Suportahan ang 
paypay at pelvis para 
matulungan ang 
pasyente na umikot  

 
5. Iba pang physiotherapies 
(1) Mainit na compress 

 
(2) TENS na gamit na pang-alis ng sakit 

 
(3) Manipulatibong therapy 
(4) Acupuncture 
 
 
Epilogue 
Ang buklet na ito ay nagbibigay ng ilang mga praktikal na mga punto sa sa pag-aalaga ng joint, 
makakaasa na ang mga ito ay darating sa madaling-gamitin kapag ikaw may pag-aalaga para 
sa mga pasyente. 
 
Kung may mga tanong ka, mangyaring kontakin ang iyong Physiotherapist 
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