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Paggamit ng silyang de-gulong - paraan ng 
paglipat sa mga pasyenteng may stroke 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino 
ang siyang masusunod. 
 

Nakaupong posisyon sa isang silyang de-gulong 
Tandaan: (magdagdag ng naaangkop na kutson kung kinakailangan) 
1.  Kung ang mga paa ng gumagamit ay nakalagay nang maayos sa patungan ng paa. 
2.  Bigyang-pansin kung ang kamay ng gumagamit ay nasa pagitan ng mga spoke. 
3.  Panatilihing tuwid ang iyong likod. 
 

 

Kama  Silyang de-gulong  

1.  Hahawakan ng iyong kamay ang silyang de-gulong habang naglalagay ka ng puwersa 
sa iyong mga binti, pagkatapos ay tumayo at umikot, kontrolin ang iyong lakas habang 
dahan-dahang umupo. 
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2.  Pagkatapos mong umupo sa silyang de-gulong, ilagay ang iyong mga paa sa patungan 
ng paa, at pagkatapos ay i-unlock ang mga ito bago umalis. 

 

3.  Ilagay ang silyang de-gulong sa 45-degree na anggulo malapit sa kama, i-lock ang 
preno, at ilapit ang malusog na bahagi ng katawan sa gilid ng silyang de-gulong. 

 

4.  Ihilig paharap ang iyong katawan at hawakan nang mahigpit ang mas malayong 
sandalan ng braso gamit ang iyong malusog na kamay. 
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Silyang de-gulong  Kama  

1.  Iusog ang iyong balakang pasulong, ihilig paharap ang iyong katawan, at hawakan 
nang mahigpit ang sandalan ng braso gamit ang iyong malusog na kamay bilang suporta, 
habang naglalagay ka ng puwersa sa iyong mga binti.  
 

 
2.  Idiin ang gilid ng kama gamit ang iyong malusog na kamay, iliko ang iyong balakang 
papunta sa kama, kontrolin ang iyong lakas habang dahan-dahang umupo. 
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Kama  Silyang de-gulong Bed Wheelchair (may suporta ng 

isang tao)   
1.  Tanggalin ang patungan ng paa ng silyang de-gulong, ilapit ito sa gilid ng kama sa 
humigit-kumulang na 45-degree na anggulo, at i-lock ang preno. Ang tagapag-alaga ay 
bahagyang ititiklop ang kanyang binti, itutuwid ang likod, at iuusog paharap ang balakang ng 
pasyente. 
2.  Susuportahan ng tagapag-alaga ang apektadong bahagi sa may kilikili at balakang 
upang makatulong sa pagpihit patalikod, gamit ang lakas ng mga braso at binti, upang 
maiangat ang pasyente sa nakatayo na posisyon. (Maghanda sa pagsabi ng "1-2-3-go", at 
dapat subukan ng pasyente na makilahok sa abot ng kanyang makakaya) 

 
1.  Ikiling paharap ang sentro ng gravity ng pasyente, at dahan-dahang umupo habang 
ang magkabilang tuhod ay bahagyang nakabaluktot. ﹝→﹞ 

  
Larawan 1 Larawan 2 

2.  Siguraduhing nakaupo ang pasyente bago umalis. 

Mga punto na dapat tandaan: 

 Kapag hinahawak ng tagapag-alaga ang pasyente, huwag hilahin ang braso ng 
apektadong bahagi ng pasyente, upang hindi masaktan ang balikat. 

 Kapag nag-aalaga o humahawak sa pasyente, bigyang-pansin ang pagpapanatili ng 
tamang pustura at iwasan ang labis na pagyuko ng iyong likod, kung hindi, madali 
nitong masasaktan ang likod. 

 Kung kinakailangan, alisin ang mga sandalan ng kamay at patungan ng paa bago ilipat 
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ang pasyente. 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga nilalaman ng leaflet na ito, 
mangyaring kumonsulta sa iyong physical therapist. 
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