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Carpal Tunnel Syndrome 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Pagpapakilala 

Ang carpal tunnel ay ang espasyo sa ilalim ng volar na parte ng pulso. Mayroong mga kalamnan, 
litid at panggitnang nerve na dumadaloy dito. Sa ibang sitwasyon, hal. ang paulit ulit na paggalaw 
ng pulso, trauma, pasyenteng may rayuma, sakit sa thyroid, diabetes, menopause, pagbubuntis 
atbp., kunsaan ang panggitnang nerve ay naiipit, na nauuwi sa carpal tunnel syndrome at 
nagreresulta ng pamamanhid, pakiramdam ng tusok tusok at masakit na kamay, na nakaaapekto sa 
pang araw araw na aktibidad. 

 

 

 
Original Translated content 
Carpal tunnel Carpal tunnel 
Carpals Carpals 
Median Nerve Panggitnang nerve 

 
Mga Pamamaraan ng Paglunas 
 Naangkop na pahinga at pagbabago sa mga aktibidad 
 Pag inom ng gamot, hal. gamot laban sa pamamaga, diuretics, atbp. 
 Physiotheraphy, hal. lunas sa ultrasound. Occupational therapy, hal. suhay sa kamay. 
 Opera upang mapaginhawa ang sakit ng carpal tunnel at mawala ang sakit ng panggitnang 

nerve. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng open surgery o endoscopic surgery. Ang 
operasyon ay kadalasang ginagawa sa ilalim ng lokal na anaesthesia. Kung matatag ang 
kondisyon ng pasyente, maaaring palabasin ng pareho ring araw. 
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Pag aalaga at mga Payo 

 Ipahinga ang pulso at iwasang mabanat ang masakit na pulso na makakatulong upang 
makontrol ang pamamaga at oedema 

 Galawin ang mga daliri at iba pang dugtungan ng mga kamay ay makakatulong upang 
mabawasan ang oedema at mapaganda ang paggamit. 

 Kung mayroong sugat sa pulso, panatiliin itong malinis at tuyo. Iwasang mabasa ang sugat. Kung 
mayroong mga tahi na kailangang tanggalin, kadalasan, tatanggalin ito sa loob ng 14 na araw 
matapos ang operasyon. Ipatanggal ito sa klinikang pangkalusugan ayon sa tagubilin. 

 Kung masakit ang sugat, uminom ng gamot laban sa sakit ayon sa reseta. 

 Kung ginawa ang operasyon, at magkaroon ng sobrang pagdurugo o paglabas ng nana mula sa 
sugat, o patuloy na pamumula, pamamaga o sakit sa sugat, humanap kaagad ng medikal na 
payo. 

 
Follow Up 
Tandaan na pumunta sa itinakdang araw. Magpagaling Kaagad! 

 
Komplikasyon ng Operasyon 
Bihira, subalit maaaring magkaroon ng impeksyon sa sugat, pagkasira sa nerve atbp. 
Kahit pa pagkatapos gumaling, ang carpal tunnel syndrome ay maaaring maulit. Dahil sa ang 
kondisyon ng pasyente ay iba iba, ang paglunas at rehimen ng rehabilitasyon ay maaaring maiba. 
Kung kinakailangan, humanap ng propesyunal na payo. 
 
Ang impormasyon ay ibinigay ng Departamento ng Ortopaedics at Traumatology, Ospital ng Queen 
Mary. 
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