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Paggamit ng Silyang de-gulong – 

Sa Labas 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa 
wikang Tsino ang siyang masusunod. 
 
Paunang Salita: 
Ang mga pasyenteng may stroke ay maaaring makaranas ng ilang mga 
paghihirap kapag nagmamaneho ng silyang de-gulong sa labas. Inilalarawan 
ng leaflet na ito ang paggamit ng mga silyang de-gulong para sa mga 
pasyenteng may stroke, tulad ng pagtulong sa mga gumagamit upang 
makatuntong at makaalis sa mga rampa, mga bangketa, pagsakay at 
pagbaba sa mga kotse bilang sanggunian. 
 
Mga punto na dapat tandaan bago itulak ang isang silyang de-gulong  
1.  Tiyakin kung ang mga paa ng gumagamit ay nasa patungan ng paa. 
2.  Bigyang-pansin kung ang kamay ng gumagamit ay nasa pagitan ng 
mga spoke. 
3.  Kung mayroong isang sinturong pangkaligtasan, tiyakin kung ito ay 
nakakabit. 
4.  Kapag handa na ang lahat, ipagbigay-alam sa gumagamit at sabihin sa 
kanya na maghanda. 
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Paraan para matulungan ang gumagamit sa pagtulak ng silyang de-gulong 
 (1)  Paakyat 
 Hahawakan ng tagapag-alaga ang hawakan at panatilihing tuwid ang 

likod. 

 
(2) Pababa  
 Dahan-dahang hihilain ng tagapag-alaga ang silyang de-gulong, 

panatilihing tuwid ang likod, at regular na lumingon sa likod. 
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(3) Pagakyat sa isang bangketa  
Paraan: 
1.  Iharap ang silyang de-gulong sa bangketa. Diinan pababa ang mga 
hawakan gamit ang parehong mga kamay, apakan ang reclining lever gamit 
ang isang paa, at ikiling nang wasto ang silyang de-gulong. 

 

2.  Ibalik ang iyong paa sa lupa, panatilihing nakasandal ang silyang de-
gulong. Itulak mo hanggang ang likurang gulong ay  nasa baitang, dahan-
dahang ilagay ang mga gulong sa unahan sa bangketa, pagkatapos ay hilahin 
ang silyang de-gulong at hayaang gumulong ito sa bangketa. 
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(4)  Pababa sa isang bangketa  
Paraan: 
1.  Iharap ang likuran ng silyang de-gulong sa kalsada, at ang mga 
likurang gulong ay ibaba sa gilid ng kalsada nang sabay. 

 
2.  Ikiling ang silyang de-gulong nang patalikod hanggang sa ang mga 
gulong sa unahan ay maaaring ilapag sa kalsada. 
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(5) Pagsakay sa kotse  
Paraan: 
Ilapit ang malusog na bahagi ng pasyenteng may stroke sa kotse. 
1. Alisin ang patungan ng paa ng silyang de-gulong, lumapit nang husto 
sa upuan ng kotse hangga't maaari, at hilain ang mga preno. 

 
2.  Tutulong ang tagapag-alaga sa pagtayo ng gumagamit at pagbaling sa 
upuan ng kotse. 

 
3.  Susuportahan ng tagapag-alaga ang apektadong bahagi sa may kili-kili 
at balakang upang makatulong sa pagpihit patalikod, at tulungan ang 
gumagamit na makalapit sa kotse. 
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4.  Ilagay muna ang paa ng malusog na bahagi sa loob ng kotse at 
paupuin nang tuwid. 

 
 
 

(6) Pagbaba sa kotse  
Ang sumusunod na halimbawa ay ipapakita kung paano bumababa sa 
apektadong bahagi. 
Paraan: 
1.  Alisin ang patungan ng paa ng silyang de-gulong, lumapit nang husto 
sa upuan ng kotse hangga't maaari, at hilahin ang preno, tulungan ang 
gumagamit na ilipat ang mga paa sa labas ng kotse. 
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2.  Hahawakan ng gumagamit ang silyang de-gulong gamit ang kanyang 
kamay sa malusog na bahagi upang makatulong sa pagtayo. 

 
3.  Susuportahan ng tagapag-alaga ang pasyente sa may kili-kili at 
balakang para makatulong sa pagpihit patalikod, at tulungan ang gumagamit 
na umupo.  

 
4.  Tutulungan ng tagapag-alaga ang gumagamit na umupo nang tuwid sa 
silyang de-gulong at ilalagay ang patungan ng paa. 

 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga nilalaman ng 
leaflet na ito, mangyaring kumonsulta sa iyong physical therapist. 
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