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Mga Gabay sa Pag aalaga para sa pinutol na ibabang 
bahagi ng paa 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
Otoridad ng Ospital Komiteng Nag uugnay sa Orthopedics/ 
Otoridad ng Ospital Grupo ng mga Espesyalistang Nars na Nagpapayo (Orthopedics) 
Setyembre 2021 
 
(1) Pagpapakilala 

 
Ang pagpuputol ay tumutukoy sa operasyon ng pag aalis ng parte o ng buong paa dahil sa trauma o sakit. Ang 
pinaka karaniwang proseso ng pagputol ay sa itaas o ibaba ng tuhod. 
Ang gabay na ito sa pag aalaga ay nagbibigay pag asa sa pasyente, miyembro ng pamilya at tagapangalaga ng 
may malinaw na panuntunan para sila ay matuto ng mga puntos na dapat tandaan sa pag aalaga ng naputulan 
ng ibabang bahagi ng paa, gumaling sa lalong madaling panahon, at muling makabalik sa panibagong buhay. 

 
(2) Indikasyon para sa pagputol 

Ang  mga sumusunod ay ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga pasyente sa Hong Kong ay 
sumasailalim sa pagputol ng ibabang bahagi ng paa. 
 Malalang ulcer sanhi ng komplikasyon sa dyabetes 
 Peripheral vascular na sakit 
 Malalang impeksyon 
 Malalang pinsala o trauma 
 Tumor 
 Pinsala sa katawang nakuha mula pagkabata  

 
(3) Uri ng Pagputol sa Ibabang bahagi ng Paa 
Sa Pangkalahatan, ang lokasyon ng puputulin ay depende sa antas ng pinsala ng ibabang bahagi, sa lala ng 
impeksyon, sirkulasyon ng dugo at ang kalapit na malambot na tissue. 
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(4) Paghahanda bago ang operasyon 
1. Ipapaliwanag ng doktor sa pasyente ang tungkulin, proseso at posibleng komplikasyon ng operasyon, 
at papipirmahin sa dokumento ng pagsang-ayon sa operasyon. 
2. Magsasagawa ng kinakailangang pagsusuri bago ang operasyon, kasama ang pagsusuri sa dugo, X-
ray at electrocardiograms, atbp. 
3. Subukang kontrolin ang orihinal na kondisyon: halimbawa, kontrolin ang antas ng asukal sa dugo ng 
mga pasyenteng may dyabetes. 
4.Kung kinakailangan, ang antibiotic ay gagamitin upang makontrol ang impeksyon. 
5.Sumangguni sa physical therapist ayon sa sitwasyon; ang occupational therapist o ang prosthetic 
orthopedist ay susuriin at paplanuhin ang pag aalaga bago at pagkatapos ng operasyon. 
6. Intindihin ang nutrisyunal na kalagayan at sumangguni sa nutritionist kung kinakailangan upang 
maitaguyod ang paggaling ng sugat pagkatapos ng operasyon. 
7. Dapat na iayos ng pasyente ang kanyang pag uugali at maghanda para sa operasyon. Kinakailangan 
ng oras at tyaga sa rehabiltasyon. Ang pagpapanatili sa pagkakaroon ng pag asa at positibong pag-uugali 
upang makalahok sa pagsasanay sa rehabilitasyon ay makatutulong upang muling makasalamuha sa 
lipunan. 

 
(5) Proseso ng Operasyon 
Ang operasyon ay kadalasang isinasagawa sa ilalim ng general anesthesia o spinal anesthesia. Ang balat, 
kalamnan, nerves, at daluyan ng dugo sa lugar ng operasyon ay ibubukod, at ang buto at puputulin, ang 
hemostasis at ang malambot na tissue na natitira sa pinutol na lugar ay tatahiin, at maglalagay ng catheter sa 
lugar na inoperahan  upang masala ang mga dumadaloy  na dugo at iba pang likido. Sa huli, ang sugat ay 
isasara ng surgical staples o tatahiin. Kapag ang paggaling ng sugat ay nagpatuloy na umayos, ang catheter na 
sumasala ay tatanggalin mga dalawang araw pagkatapos ng operasyon, at ang tahi o staples ay tatanggalin sa 
loob ng mga dalawa hanggang tatlong linggo. 
 
(6) Pag aalaga pagkatapos ng operasyon 
Pagkatapos ng operasyon, ang sugat ay madaling mamaga dahil sa hindi tamang pag aalaga o bakteryal na 
impeksyon. Kailangan ding harapin ng mga pasyente ang problema sa rehabilitasyon tulad ng pagbabago sa 

Pagputol sa ibaba ng tuhod (guya) 

Pagputol sa itaas ng tuhod (hita) 

Pagputol sa balakang 
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tungkulin ng ibabang bahagi, sakit ng dating lugar ng binti, at pagsasama sama ng mga prosthetic. Kaya’t ang 
mga pasyente at nangangalaga ay dapat maintindihan ang tamang pag aalaga pagkatapos ng operasyon at 
matutunang humarap sa iba’t ibang problemang maaaring lumitaw. 
(Kahit kabitan ng prosthetics o hindi ay depende ito sa maraming dahilan, kasama ang edad ng pasyente, pisikal 
na kondisyon, aktbidad bago ang operasyon, haba at kondisyon ng apektadong ibabang bahagi, atbp. 
Mangyaring kumonsulta sa inyong medikal na tauhan para sa detalye.) 

 
1. Pangangalaga sa Sakit 
Pagkatapos maputol ang ibabang bahagi, normal sa isang pasyente ang makaranas ng sensasyon sa dating 
lugar ng pinutol na binti at sakit sa dating lugar na pinutol na binti. Ang mga sintomas kadalasan ay 
nawawala sa pagdaan ng oras, at ang sakit sa ibang kaso ay tumatagal sa mas mahabang panahon. 

 
A. Phantom sensation 
Dahil sa pagkaputol ng nerve na may karamdaman sa pagpapadaloy,  mararamdaman pa din ng 
pasyente ang ibabang bahaging nawala. Kaya’t ang sukatan sa pag iingat ay dapat gawin upang 
maiwasan ang pagbagsak at iba pang magiging pinsala. 

 
 

B.Phantom Pain 
Kahit ang analgesics ay nakagiginhawa ng sakit sa sugat matapos putulin, kapag ang pasyente ay 
nakakaramdam ng sakit sa lugar na wala ng ibabang bahagi, maaari itong sabihing sakit sa phantom 
limb. Ang pakiramdam ng nakukuryente, napuputol, napupunit, pamamanhid, tinutusok ng karayom o 
napapaso ay pangkaraniwan. Ang sitwasyon sa gabi ay maaaring maging mas malala kaysa sa umaga, 
at maaari itong tumagal ng ilang taon. 

 
Solusyon 
 Bago ang operasyon, ang gamot at paraang hindi gumagamit ng gamot ay maaaring gamitin upang 

makontrol ang sakit, tulad ng pagkagambala at cognitive na pagsasanay, para maiwasan ang “maling 
paniniwala” upang muli nyong maalala ang sakit bago ang operasyon. 

 Upang mapalakas ang kalamnan at balat at mabawasan ang pamamanhid, pagkatapos ng sugat ay gumaling, 
simulang tapikin at masahihin ang apektadong ibabang bahagi. 1 o 2 beses kada araw, 10 hanggang 15 
minuto bawat beses, maaaring dahan dahang itaas ang dalas at lakas. 

 
Pagmasahe 
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Pagtapik 
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 Upang mabawasan ang sensitibong reaksyon sanhi ng pagkaputol matapos ang operasyon. Una, gumamit 
ng makinis na materyales upang ipahid sa sensitibong lokasyon. Kapag nabawasan na ang sensitibong 
pakiramdam, lumipat sa mas makapal na materyales at tibayan ang pagkiskis. Gawin ito kada 2 oras, 
kada 15 minutos 
Ang mga sumusunod na materyales ay maa aaring gamitin ayon sa kanilang pagkalam bot: seda-> bulak-
> flannel 

 
 Sa dulo, maayos na pagbabalot ng apektadong ibabang bahagi ng benda ay maaari ring makatulong upang 

mapagaan ang sensasyon ng phantom limb at sakit na phantom limb. (Tingnan sa ibaba para sa 
detalyadong paraan ng pagbebenda) 

 
2. Pangangalaga sa sugat 

• Pagiwas sa impeksyon 
Ang sugat ay kinakailangang manatiling tuyo, tuyo at malinis. Bantayan maigi ang sugat. Kapag ang 
sintomas ng impeksyon (tulad ng hindi normal na sakit, pamumula, lagnat, amoy, pagdurugo at nana) 
ay lumitaw, sabihin agad sa tauhang medikal. 

• Bawasan ang Pinsala 
Iwasan ang sobrang pagkuskos at pagdiin sa sugat. Iwasan ang sobrang higpit ng benda sa 
apektadong ibabang bahagi. 

• Isulong ang paggaling 
Panatiliin ang balanseng pagkain at kainin ang tamang nutrients. 
Mag follow up ng konsultasyon at inumin ang mga gamot sa oras upang mapanatili ang tamang 
antas ng asukal sa dugo. 
Magsagawa ng angkop at tamang ehersisyo upang maisulong ang sirkulasyon ng dugo. 

 
Pagkatapos ng operasyon sa pagputol ng tuhod, ang suportang goma (Natatanggal na Matigas na Balot) gawa 
sa matigas na materyales na sa pangkalahatan ay maaaring magamit upang maprotektahan ang pinutol. Ang 
orthosis ay nakakatulong upang makontrol ang pamamaga ng ibabang bahagi, at maiwasan dugtungan ng 
balakang at tuhod sa pagbanat. Sa bandang huling yugto, takpan ang sugat ng gamot at balutin ng elastic na 
benda o stump shrinker upang makatulong makontrol o mabawasan ang pamamaga. 

 
  

 

 

Flannel 

Cotton Ball 

Paikot na 
Galaw 
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Stump Shrinker 
Ang mga nababanat na medyas ay angkop para sa matatandang pasyente o pasyenteng may mahihinang 
paggalaw sa kamay. Tandaan na kung mayroong sugat na hindi pa gumagaling, kailangang balutin ito bago 
ilagay, at tingnan kung ang nababanat na medyas ay maluwag. 

 
Nababanat na Benda 

Pagkatapos na maghilom ang sugat, ang pagbebenda ay dapat magpatuloy sa araw at gabi para ang pinutol ay 
lumiit sa akma at matatag na antas, para hindi maging mahirap ang paggawa ng prosthetics. 

 
3. Tamang tindig 

Upang maiwasan ang pagbaluktot ng mga dugtungan at kawalan ng hugis, ang tamang tindig ay dapat 
panatiliin sa lahat ng oras. 
• Upang maiwasan ang pagliit ng mga balakang at dugtungan ng tuhod, mahalaga para sa mga naputulan 

ng hanggang sa itaas ng tuhod ang nakahiga ng mga 1 oras kada araw kung maaari sa kondisyon ng 
sugat. 

• Ang naputulan ay dapat subukang mapanatili ang natural at tuwid na postura. 
• Huwag ilalagay ang naputulan sa naka baluktot na posisyon ng mahabang panahon, upang maiwasan 

ang pagliit ng mga dugtungan at paninigas, at imposibleng maglakad ng may prosthesis. 
• Ang pelvis ay dapat manatiling nasa antas kapag tatayo. 
• Huwag gumamit ng kaparehong postura o silyang de gulong ng mahigit sa isang oras bawat gamit. 
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Mangyaring tandaan para sa pagputol hanggang sa itaas ng tuhod 

A. Huwag paghiwalayin ang mga binti ng unan 
 

 
B. Huwag pagamitin ang naputulan ng tulong sa paglakad o saklay, dahilan para bumaluktot ang 

naputulan   

 
 

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


 
 

 

TAGALOG- AMPUTATION-BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved  

Mangyaring tandaan para sa mga naputulan ng hanggang sa ibaba ng tuhod 
 

A. Kapag uupo, huwag baluktutin ang dugtungan ng tuhod na naputulan  

 
B. Huwag ibitin ang pinutol na paa sa dulo ng kama, dahilan para mabaluktot ang dugtungan ng tuhod 

 
 

C. kapag hihiga ng deretso, huwag baluktutin ang dugtungan ng tuhod na naputulan  
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4. Iwasang mahulog 
 Kung ang presyon ng inyong dugo ay hindi matatag o nakakaranas ng pagkahilo o hindi komportable, 

huwag umalis sa inyong higaan at agad na ipaalam sa nars. 
 Kung ang sahig ay basa at madulas, mangyaring kontakin ang tauhan ng ward upang pangasiwaan 

iyon. 
 Kapag aalis sa higaan (kasama ang pagpunta sa palikuran), kailangang sundin ang mga tagubilin ng 

nars at physical therapist ng mabuti, at magaang na hawakan ang apektadong ibabang bahagi bago 
umalis ng higaan upang masiguro na ang impluwensya  ng sensasyon ng phantom limb ay nabawasan. 

 Magsuot ng damit na tama ang haba upang maiwasan ang pagkatalisod. 
 
5. Pagkain at Nutrisyon 

Pagkatapos ng operasyon, kailangan ng pasyente ang sapat na nutrisyon upang makatulong na maghilom 
ang sugat, kailangan din nila ng dagdag na lakas upang makaagapay sa pagsasanay at paggamit ng mga 
tulong sa paglakad, kaya’t ang mga sumusunod na bagay ay dapat tandan: 
 Bigyang pansin ang balanseng pagkain, huwag maging mapili sa pagkain, uminom ng sapat na tubig. 
 Itigil ang paninigarilyo, dahil ang paninigarilyo ay nakaaapekto sa paggaling ng sugat. 
 Iwasang sumobra o kulangin ang timbang. Ang ehersisyo para sa rehabilitasyon ay maaaring gamitin 

upang mapalakas ang mga kalamnan. 
 Kung kayo ay may dyabetes, mangyaring sundin ang mga tagubilin ng dietitian sa pagkain. 
 Ukol sa usapin ng pagkain at nutrisyon, sumangguni sa dietitian para sa follow up kung kinakailangan. 

 
(7) Pag aalaga habang nasa rehabilitasyon 
1. Pag aalaga sa natitira at apektadong ibabang bahagi ng paa. 

 
Araw araw na paglilinis 
 Pagkatapos ng operasyon, ang balat malapit sa naputulang paa ay kadalasang naiirita at may trauma, 

dahilan ng pamamaga. Kaya’t ang kalusugan at kalinisan ng pinutol na ibabang bahagi ay dapat 
mabigyan ng pansin. 

 Linisin ang pinutol na ibabang bahagi ng hindi panggamot na neutral na sabon. Huwag kamutin ang 
balat ng inyong mga kamay. Pagkatapos linisin, tuyuing mabuti ng tuwalya ang inyong paa. Huwag 
iiwanang may sabon ang naputulang paa, dahil ang tuyong balat ay maiirita at dahilan para mamaga. 
Huwag gumamit ng matapang na pamatay ng mikrobyo para ilagay sa balat ng naputulan paa 
(halimbawa: iodine). Pagkatapos hugasan ang naputol na paa, maglagay ng tamang dami ng cream sa 
pangangalaga ng balat, huwag lagyan ng produktong may sangkap na alkohol. 

 Kadalasan ang magandang paglilinis ng naputol na paa ay sa gabi. Huwag huhugasan sa umaga ang 
pinutulang paa dahil ang basang balat ay madaling maging sanhi ng pamamaga at manatili sa 
prosthetic sleeve at magkiskisan ang bawat isa at maging sanhi ng pamamaga ng mga balat. 

 Ang benda ay nababad sa neutral na sabon (huwag kuskusin at hugasang maigi), tapos ay pigain ang 
natitirang tubig (nang hindi pinipilipit), ilatag sa malamig na lugar, at irolyo ng maluwag para sa 
susunod na paggamit. 

 
2. karaniwang problema ng napuputulan ng paa: 

 
A. Mga Gasgas 

Kung ang balat ng pinutulang ibabang bahagi ay nagasgasan ng prosthetics, mangyaring sundin ang 
mga hakbang sa baba: 
 Hugasan ang sugat ng maligamgam na tubig, at lagyan ng banayad na pamatay ng mikrobyo, at 

sa huli ay balutin ng disinfected na medicinal tape upang mabawasan ang oras ng pagsusuot sa 
prosthetics. 

 Kung ang balat ay madalas magasgasan, humanap ng tulong ng prosthetic orthopedist. 
 Kung mayroong pamamaga sa mga gasgas, kumonsulta sa doktor para sa lunas. 
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B. Mga bagay na dapat bigyang atensyon kapag ang balat ay nagkaroon ng mga paltos. 
 Kung ang paltos ay maliit lang at hindi masakit, maaari silang hugasan ng banayad na sabong may 

pamatay ng mikrobyo. Kung ang mga paltos ay mapiga dahil sa hindi maayos na paglunas o hindi 
sterilized na mga kagamitan, maaari itong magdulot ng pamamaga at impeksyon sa sugat. 

 Kung ang lugar na may paltos ay sadyang malaki, madalas na makakaramdam ng sakit, magpunta 
sa doktor para malunasan. 

 
C. Pamamaga 

Sa panahon na nagpapagaling, ang pinutol na ibabang bahagi ay kadalasang namamaga. Sa kalaunan 
o dahil sa hindi tamang pagsusuot ng prosthesis, maaaring lumitaw ang kaparehong sitwasyon. Kaya’t 
upang maiwasan at malunasan ang ganitong sitwasyon, bigyang pansin ang mga sumusunod na puntos: 
 Maglagay ng masikip na medyas o bendahan ang naputol na ibabang bahagi upang makontrol o 

mabawasan ang pamamaga. 
 Kapag nagpapahinga, iangat ang naputulang paa sa loob ng maikling oras, para makapagpataas sa 

sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang paglitaw ng pamamaga. 
 Kapag ang pamamaga ay sa ibaba ng tuhod, subukang iwasan ang pagbaluktot sa tuhod ng matagal. 
 Kapag ang prosthetic na paa ay wala sa lugar, kumonsulta sa prosthetic orthopedist. 

 
D. Mga Sugat at Nana 

Ito ang dalawang mas malubhang impeksyon ng bakterya. Ang mga sintomas ay lagnat, pamumula, 
pamamaga, pananakit at pagkakaroon ng nana. Kapag ito ay nangyari, agad na kumonsulta sa doktor 
at itigil ang paggamit ng prosthetics pansamantala. 

 
3. Pagbebenda 

A. Naputulan mula sa itaas na bahagi ng tuhod at pagbebenda 

 
1. Magsimula sa unahan at hilahin pababa ng pahilis mula sa itaas 
2. Pagkatapos ay iikot sa likod at gumawa ng kalahating bilog ng benda 
3. Hilahin pahilis sa likod at hilahin pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba 
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4. Simulan ang pigura-ng-8 ng pagbibihis 
a. Magsimula pahilis mula sa unahan at hilahin mula sa ilalim pataas, lalagpasan ang likod 

b. Pagkatapos ay hilahin pahilis mula sa unahan at hilahin pababa mula sa itaas hanggang sa 
ibaba, lalagpasan ang likod 

 
5. Ulitin ang pagbebenda ng pigura sa 8 hanggang sa huli, at gumawa ng dalawang pabilog na 
pagbebenda 
6. Sa pagtatapos ay ayusin ang tape 

 
 

7. Gumawa muna ng pabilog na benda 
8. Hilahin pataas mula sa unahan hanggang sa baywang 
9. Gumawa ng dalawang pabilog na pagbebenda sa baywang 
10. Sa panghuli ayusin ito sa may baywang ng may tape. 

 
B. Pagbebenda sa mga naputulan ng ibabang bahagi mula sa ilalim ng tuhod 

1. Simulan ang unang hanay ng pagbebenda mula sa tuhod sa patagilid na posisyon 

2. Hilahin pababa ng pahilis mula sa itaas 
3. At lagpasan ang likod 
4. Hilahin pataas mula sa ibaba ng pahilis 
5. Bendahan ng pahalang sa tuhod 
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6. Hilahin pahilis sa likod at hilahin pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba 
7. Simulan ang pigura-8-ng pagbibihis 

a. Magsimula pahilis mula sa harap at hilahin mula sa ilalim pataas, lampas sa likod 
b. Hilahin pahilis paikot sa mga gilid mula sa unahan at hilahin pababa mula sa itaas 

pababa, lalagpas sa likod 
8. Ulitin ang pagbebenda sa pigura ng 8 hanggang sa ibaba ng tuhod 
9. Gumawa ng pabilog na pagbebenda sa bandang buntot. 
10. Pagkatapos ay hilahin pahilis sa likod mula sa ilalim hanggang sa itaas ng tuhod upang 
makagawa ng pabilog na pagbebenda, at pinaka huli ay ayusin ito ng tape 

 
Palatandaan para sa pagbibihis: 
 Kapag nagbebenda, ang igting ay dapat na angkop at ang pwersa ay dapat pantay. 
 Iwasan mag iwan ng gusot, gamitin ang kamay upang mapantay ang mga gusot. 
 Pagkatapos ng pagputol sa itaas na bahagi ng paa at pagbebenda, ang tuhod ay dapat nakalabas at hindi 

natatakpan ng todo ng benda, upang hindi maapektuhan ang paggalaw. 
 

Ang mga pasyente ay dapat magpatuloy upang maiwasan na mabanat ang mga dugtungan at masira ang hugis, 
upang hindi maapektuhan ang pagsusuot ng prosthesis. 
 

4. Ehersisyo para sa rehabilitasyon 
Ang pagsasanay sa rehabilitasyon para sa pinutol na ibabang bahagi mula sa itaas ng tuhod ay ang mga 
sumusunod: 
A. Pag iinat 

 Pag-iinat at pagbabaluktot ng balakang 
Humiga padapa sa kama, ilagay ang tuwalyang nakarolyo sa ilalim ng pinutol na ibabang bahagi . 
Ang kapal ng tuwalya ay dapat maramdaman ng unahang binti na parang hinihila. Hayaan ito sa 
loob ng 20 minuto. Ang kapal ng tuwalya ay maaaring iayos upang itaas ang antas ng paghila. 
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B. Pagsasanay sa kalamnan  

 Pagpapalakag at pagbaluktot ng balakang 
Humiga padapa sa kama, ilagay ang naka rolyong tuwalya sa ilalim ng pinutol na ibabang bahagi, 
diinan ang pinutol na bahagi pababa ng matatag upang tumaas ang puwitan, hayaan sa loob ng 10 
segundo, ipahinga, at ulitin ng 10 beses. 
 

 
 Pag iinat sa pamamagitan ng pagpapahaba ng balakang 

Humiga sa kama, irolyo ang tuwalya sa ilalim ng pinutulang ibabang bahagi, at hayaan ang 
kabilang paang nakapatayo. Ang naputulan ay didiinan pababa upang umangat ang puwitan, 
hayaan sa loob ng 10 segundo, at ipahinga. Ulitin ng 10 beses. 

 
 

Humiga na ang tyan ay nasa kama, iangat ang pinutol na ibabang bahagi, hayaan sa loob ng 10 
segundo, ipahinga, at ulitin ng 10 beses 

 
 Hip abduction na pag- iinat 

Humiga patagilid sa kama, iangat ang pinutol na ibabang bahagi, hayaan sa loob ng 10 segundo, 
ipahinga, ulitin ng 10 beses 
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Itali ang gomang bendang pang palakasan sa pinakadulong bahagi ng pinutulan, pwersahin ang 
pinutulan upang bumuka pataas, hayaan sa loob ng 10 segundo, ipahinga at ulitin ng 10 beses. 

 
 Hip adduction na pag iinat 

Humiga patagilid na nakabaluktot ng normal ang tuhod sa palibot ng naputol na ibabang bahagi. 
Ilagay ito sa unahan, iangat ang naputulang bahagi pataas, hayaan sa loob ng 10 sgundo, ipahinga, 
at ulitin ng 10 beses. 

 
Humiga ng patag sa kama, irolyo ang tuwalya sa pagitan ng mga hita, pigain ng maigi ang tuwalya 
kasama ang paa, hayaan sa loob ng 10 segundo, ipahinga, at ulitin ng 10 beses. 

 
 Pagpapatibay ng mga kalamnan sa tyan 

Humiga ng patag sa kama, sa normal na pagkakabaluktot ng mga paa sa kama, ang mga kamay sa 
tuhod, naputulang bahagi, ang ulo at balikat magkasamang nakaangat, hayaan sa loob ng 5 
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segundo, ipahinga, at ulitin ng 10 beses 

 
 Pagpapalakas sa itaas na bahagi ng mga paa 

 

 
Umupo sa kama, ipatag ang mga paa, ideretso ang mga kamay, sapilitang iangat ang katawan 
palabas ng kama, hayaan sa loob ng 5 segundo, ipahinga, ulitin ng 10 beses 

 
Pagsasanay ng rehabilitasyon para sa pinutol na ibabang bahagi hanggang sa ilalim ng tuhod ay ang mga 
sumusunod: 

A. Pag-iinat 
 Pag-iinat sa pagpapahaba ng tuhod 

Ipatag ang mga paa sa kama, hilahin ang mga binti palapit sa dibdib, at baluktutin ang mga tuhod 
hangga’t maaari. Mayroong pakiramdam na hinihila sa harapan ng mga binti. Hayaan sa loob ng 
10 segundo, ipahinga, at ulitin ng 10 beses. 

 

 
 Pag-iinat ng knee flexor 

Umupo sa lupa, ibuka ang mga paa, ideretso ang mga tuhod, ideretso ang likod, at baluktutin ang 
itaas na parte ng katawan sa isang bahagi upang ang likod ng mga hita ay makaramdam tulad ng 
hinihila. Hayaan sa loob ng 10 segundo, ipahinga, at baluktutin sa kabilang bahagi sa loob ng 10 
segundo. Segundo, pahinga, ulitin ng 10 beses. 
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B. Pagsasanay sa kalamnan 
 Pagpapalakas sa pamamagitan ng pagpapahaba ng tuhod 

Humiga na ang tyan ay sa kama, ilagay ang tuwalya sa ilalim ng pinutol na ibabang bahagi, idiin   
ng todo ang pinutol na bahagi pababa hanggang ang tuhod ay maideretso, hayaan sa loob ng 10 
segundo, ipahinga, ulitin ng 10 beses 

 
 

 Pagpapalakas ng knee flexor 
Humiga ng patag sa kama, irolyo ang tuwalya sa ilalim ng pinutol na ibabang bahagi, idiin ng todo 
ang pinutol na bahagi pababa upang mabanat ang tuhod, hayaan sa loob ng 10 segundo, ipahinga, 
at ulitin ng 10 beses.
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5. Pag aalaga sa prosthetic 
Depende sa kondisyon ng pasyente bago at pagkatapos ng operasyon at ang progreso ng rehabilitasyon, 
kung saan naaangkop, ang orthopedist ay mag-aayos para sa pasyente sa pagbubuo ng prosthesis at 
magbigay ng mga kaugnay na pagsasanay upang makatulong na mabalik ang kakayahang makagawa ng 
mga pang araw araw na aktibidad ng walang tulong. Maaaring mayroong mga hindi angkop na pagbabago 
sa mga unang yugto, subalit ang orthopedist ay maaaring patuloy na isaayos at iakma ang ibabang bahagi 
upang maiwasan ang pagsusugat at makuha ang epekto ng kalayaan sa paggalaw. 

 
 Bago ilagay ang prosthesis, kailangang magsuot ng medyas para sa mga naputulan, mas mabuti ang 

produktong bulak o lana. 
 Dapat itong palitan araw araw, ang paraan ng paglalaba ay ang sumusunod: 
 Gamitin ang mga kamay sa pagkuskos ng banayad at huwag itong ilagay sa makinang panglaba. 
 Ilagay ang medyas para sa naputulan o benda sa malamig at tuyong lugar. Huwag ilagay sa arawan, 

at iwasang mapalapit sa mga bagay na sobrang init, kung hindi ang pagkagoma ng benda ay 
masisira. Pagkatapos ng bawat paglalaba, dapat itong patuyuing magi bago gamitin. 

 Kapag ang medyas ay tastas, dapat itong palitan, dahil ang lukot dulot ng pagkakatahi ng medyas ay 
maaaring maging sanhi ng iritasyon at pinsala sa balat. 

 Kung benda ang gamit, ipahinga ang benda ng mga tatlo hanggang apat na beses kada araw, at suriin 
ang pinutulang bahagi sa pamumula, paltos, at sirang balat sa salamin. Kung ang balat ay madalas 
magasgas ng mga takip sa paa, kumonsulta ng prosthetic orthopedist. 

 Linisin ang pawis at alikabok sa prosthesis araw araw, punasan ang loob ng basang telang may sabon, 
at gumamit ng telang basa ng tubig upang matanggal ang sabon; huwag itong bubuhusan ng tubig, 
dahil masisira ng tubig ang balat na parte ng prosthesis. Kakalawangin din nito ang mga dugtungan 
ng prosthetic. Ang basang lumen ay makakairita sa balat, dahilan para ang pinutulang bahagi ay 
magkaroon ng bitak bitak at impeksyon. 

 Kung mayroong mga palatandaan ng impeksyon sa mga gasgas, mangyaring kumonsulta sa doktor 
para sa lunas. 

 Huwag subukang iayos o baguhin ang anumang parte ng prosthesis. Sa mga kasong nahihirapan, 
mangyaring kaagad na humanap ng tulong mula sa prosthetic orthopedist. 

 
6. Pangkaisipan at Emosyonal na pagaalaga 

Ang pagkaputol ng ibabang bahagi ng mga paa ay makapag dudulot sa pasyente na harapin ang mga hindi 
pa nagagawang hamon sa mga tuntuning pisikal na istruktura, pangkaisipan o sa paggawa. Ang mga 
pasyente at ang kanilang pamilya ay kailangang humarap sa maraming biglaang mga nakakagulat na 
pangyayari at iba’t ibang hirap sa buhay. Sila ay madaling makaramdam ng pagkawala at kawalang tulong, 
panlulumo, hindi mapalagay, at balisa dahilan sa pangangailangang muling makabalik sa lipunan. Kung 
maranasan ang mga nasa itaas na emosyonal na reaksyon ng tuloy tuloy, ang pasyente at kanilang pamilya 
ay maaaring: 
 Hikayatin at suportahan ang pasyente, bigyan ng mas pag-aalaga at positibong suporta. 
 Maging maintindihin at makonsidera sa mga hirap na kinakaharap ng pasyente, mas pakinggan sila. 
 Mas samahan ang mga pasyente, para magkaroon sila ng oportunidad na mailabas ang damdamin sa 

panahong kayo ay magkasama. 
 Magtakda ng makatotohanan at makakamit na panandalian at pangmatagalang layunin kasama ang 

pasyente, at magtrabahong ng magkasama upang masanay ito. Huwag silang bibgyan ng karaniwang 
maling pag asa. 

 Hikayatin ang pasyente na lumahok sa mga grupong may parehong interes, dagdagan ang kasiyahan 
sa buhay, at kumuha ng pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan sa kanila. 

 Kung makakaranas sa sintomas ng panlulumo tulad ng mababang gana, mabagal na reaksyon/pag iisip, 
krimen sa sarili, hindi pagkatulog, kawalan ng gana sa pagkain, atbp., mangyaring humanap kaagad 
ng tulong mula sa mga tauhan ng medisina o psychologist. 
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7. Tagubilin sa paglabas  
 Suriin ang pinutol na ibabang bahagi araw araw para sa paltos, nasirang balat, atbp., gayundin, 

ang kondisyon ng malusog na ibabang bahagi ng paa ay dapat na nasusuri. 
 Ipagpatuloy ang pagsasagawa ng ehersisyo para sa rehabilitasyon. 
 Bigyang pansin ang tamang tindig ng pinutol na ibabang bahagi. 
 Patuloy na gumamit ng gomang benda upang balutin ang pinutol na bahagi o magsuot ng 

nababanat na medyas, at sundin ang mga prinsipyo ng pagbabalot. 
 Sundin ang ang mga tagubilin sa pag follow up sa takdang oras 
 Kung ang mga sumusunod na sintomas ay lumabas, kaagad na kumontak para sa follow up: 
 Ang sugat ay namumula, namamaga, nag-iinit, masakit at iba pang makikitang pamamaga 

o hindi normal na paglabas ng nana. 
 Patuloy at matinding sakit ng sugat. 
 Ang pagkakasara ng sugat ay nasira. 
 Tuloy tuloy na lagnat. 

 Sa mga unang araw ng paglabas sa ospital at pagbalik sa bahay, ang madalas na pagbagsak 
kapag tumatayo sa kalagitnaan ng gabi (pagpunta sa banyo o biglaang pangangailangan na 
kunin ang telepono, subalit nakalimutang kunin ang tungkod o ang prosthesis). Kaya’t bago 
humiga, ang mga saklay ay dapat ilagay sa tabi ng kama o sa lugar na madaling makuha: tandan 
na gumamit ng saklay kapag tatayo. 

 
8. Muling pagsasaayos ng buhay 

Sabihan ang pasyente at kanilang pamilya kung paano harapin ang bagong buhay, tulad sa pagbabago 
ng trabaho, pagpapalit ng kapaligiran sa bahay upang makaagapay sa pangangailangan ng pasyente 
(halimbawa, paglalagay ng mga handrail sa banyo, atbp.). Ang oras at pasensya ay kailangan para sa 
mga pasyente para sa muling pagharap sa kanilang dating buhay sa lipunan; at dapat nilang panatiliin 
ang kaisipang optimistiko, na makatutulong upang muling makabalik sa lipunan. 

 
9. Suporta ng Komunidad 

Ang proseso ng rehabilitasyon pagkatapos maputulan ay mahaba. Bilang karagdagan sa masusing 
kooperasyon ng pasyente, miyembro ng pamilya, tagapangalaga, at tauhang medikal, mayroon ding 
ibang grupo sa komunidad na nagbibigay ng serbisyo at suporta, tulad ng pagsasanay sa 
rehabilitasyon, aktibidad pang grupo, at kapwa manlalakbay na grupong namamahagi. Ang aktibong 
pagsali ay makatutulong sa pasyente na makalabas sa hirap at trauma, gumaling kaagad, makaagapay 
at makapasok sa bagong buhay. 
(Ang mga sumusunod na nilalaman ay para sanggunian lamang, ang mga impormasyon ay maaaring 
mabago bawat oras) 
  
 

 
 
Lipunan ng Hong Kong para sa Rehabilitasyon (telepono: 2855 9360) 
http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/ 
Ang Lipunan ng Hong Kong para sa Rehabilitasyon ay naitatag noong 1959 at kinikilala ng gobyernong 
rehistradong organisasyong nagkakawanggawa. Mahigit sa 20 sentro ng serbisyo ay naitayo sa Hong Kong at 
sa mainland China upang magbigay ng maayos at mataas na kalidad na magamit sa transportasyon at 
paglalakbay, rehabilitasyon at patuloy na  serbisyo sa pag aalaga ng mga may kapansanan, may malubhang sakit 
at matatanda, kasama ang komunidad at serbisyo ng daycare, “rehabus” at serbisyo ng pangangalaga sa 
kabahayan. 
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Kapangyarihan ng Rehabilitasyon sa HongKong (telepono: 3471 7000) 
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
Ang organisasyon sa serbisyo ng rehabilitasyon sa pagkakawanggawa  ay naitatag noong 1995 na pangunahing 
nagseserbisyo sa mga may pisikal na kapansanan, may malubhang sakit at dating may sakit sa pag iisip. Ang 
misyon ay upang hikayatin ang pagbabago ng taong may kapansanan, tulungan sila sa aktibong 
paghahanapbuhay, makasalamuha sa lipunan, at maitaguyod ang pag ayos ng mga polisiya ng rehabilitasyon, 
upang ang Hong Kong ay maging lungsod na walang hadlang. Ang “Sentro ng Pagsasanay sa hanapbuhay para 
sa mga Taong may Kapansanan” na binuksan ng samahan ay iniaalay para sa pagbibigay ng pagsasanay sa 
bokasyonal at pagkakataon sa internship para sa mga taong may kapansanan. 
 
 

 
Samahan ng Hong Kong PHAB (telepono: 2551 4161) 
http://www.hkphab.org.hk/zh-hk/pi-service-news 
Ang “Aklatan na Pagkukunan ng may Kapansanan” ay naglalaman ng iba’t ibang impormasyon na may 
kaugnayan sa pagsasama ng mga may kapansanan, gayundin ang mga materyales sa pagtuturo na inilunsad sa 
kooperasyon ng iba’t ibang propesyonal na organisasyon, at slides na maaaring gamitin bilang simpleng 
pagsasanay. Ang samahan ay nagsusulong din ng mga gawaing edukasyonal ng “Pagsasama sa pagitan ng may 
kapansanan at malulusog” at nag aayos ng aktibidad  sa paaralan upang hayaang maintndihan ng mga mag aaral 
ang “pagsasama” at matutunan ang pagrespeto sa bawat sa. 
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