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Mga Pamamaraan sa Pagtitipid ng Lakas 
Edukasyonal na Libreto ng Rehabilitasyon sa Baga  
 
Otoridad ng Ospital 
Komiteng Naguugnay-Grado sa Occupational Therapy 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Paunang Salita 
Ang libretong ito ay itinala ng mga Occupational Therapist na may layuning gabayan ang mga 
pasyenteng may malalang kondisyon sa paghinga upang pakitunguhan ang problema sa mga pang 
araw araw na aktibidad ng pamumuhay sa aplikasyon ng mga pamamaraan sa pagtitipid ng lakas 
upang mapaghusay ang kalidad ng kanilang pamumuhay. 
 
Mga Pamamaraan ng Pagtitipid ng Lakas at Pasyenteng may Malalang Problema sa 
Paghinga 
Ang mga sumusunod na problema ay karaniwang nararanasan ng mga pasyenteng may malalang 
kondisyon sa paghinga: 
1.  Ang nabawasang paggana ng baga ay nakakapagbigay ng limitadong paggamit ng lakas at 

kapasidad sa pagganap para makuha ang pang araw araw na kinakailangang sigla. 
2.  Ang Dyspnea ay maaaring makapagdulot ng takot kung saan ay maaaring makapagpalala ng 

kakapusan sa paghinga kahit pa ang pasyente ay sumubok ng kaunting pagsisikap. Ang pasyente 
ay maaaring unti unting umasa habang ang kanilang pagtagal sa isang aktibidad ay bumabababa 
kalaunan. 
 

Ang paggamit sa pamamaraan ng pagtitipid sa lakas na may koordinasyon sa paghinga at tamang 
mekanismo ng katawan ay makatutulong upang mapaginhawa ang dyspnea at kalaunan ay 
mapaganda ang kakayahan ng pasyenteng makaagapay sa pang araw araw na gawain. 
 
Prinsipyo sa Pamamaraan ng Pagtitipid sa Lakas 
Ang katwiran sa likod ng pagtitipid sa enerhiya ay upang mabawasan ang hindi kinakailangang 
paggamit ng oxygen sa katawan. Mayroong limang pangunahing prinsipyo kung saan ay maaaring 
isama sa pang araw araw na gawain. Ang mga prinsipyong ito ay sinadya upang mapaloob sa pang 
araw araw na kaugalian. 
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1.  Iplano at Unahin ang inyong mga Gawain 

- Iplano ang talaan ng gawain sa pang araw araw na may pagsasalit salit sa mabigat at magaang na 
trabaho. Gayundin ay tanggalin ang mga hindi kinakailangang hakbang ng trabaho kung 
posible. 

- Ipunin at iayos ang mga suplay o kagamitan para sa pang araw araw na gawain bago 
magsimula.  

- Magkaroon ng sapat na pahinga pagkatapos makumpleto ang isang trabaho at bago lumipat 
sa kasunod. 

 
2.  Pagkakaron ng Tulong at Pagbagay  

- Paggamit ng makabagong kagamitan sa kusina o mga kagamitang ginagamitan ng kuryente 
upang makatipid sa lakas, hal. ang hindi dumidikit na mga kagamitang pang kusina, de 
kuryenteng abrelata, microwave oven atbp. 

- Gumamit ng mga pantulong na aparato tulad ng mga may mahahabang hawakan upang 
mabawasan ang pangangailangang tumingkayad o yumuko kapag may aabuting gamit mula 
sa sahig. 

- Gumamit ng mga may gulong na kariton upang makatulong sa pagtutulak at pagbubuhat ng 
mga mabibigat na gamit. 

 
3.  Paglalakad 

- Magbigay ng sapat na oras upang matapos ang isang gawain, magkaroon ng mabagal at 
tiyak na hakbang at huwag magmadali. 

- Pakinggan ang mga ibinibigay na mensahe ng iyong katawan, magpahinga bago pa maging 
sobrang pagod. 

 
4.  Paghinga nang tikom ang labi 

A) Simpleng Paraan: 
Kontrolin ang ritmo ng paghinga. Dahan-dahang lumanghap ng hangin sa pamamagitan ng 
ilong at huminga palabas sa pamamagitan ng bibig. Ang tagal sa paglabas ng hininga ay 
dapat doble kaysa sa paglanghap ng hangin, hal. para sa 2 segundo ng paglanghap ng 
hangin, magbigay ng 4 hanggang 6 na segundo para sa paglalabas nito 

B) Isaayos ang bilis at tindig ng inyong katawan para makuha ang ritmo ng paghinga: 
Huminga ng hangin papasok kapag binabanat ang mga braso at pinapalapad ang dibdib, 
hal. pagdiretso ng katawan o pag-abot pataas na nakataas ang mga braso. Ilabas ang hangin 
kapag gagalaw sa kasalungat na direksyon, hal. pagyuko o paggalaw ng mga braso papunta 
sa likod ng katawan. 

C) Itugma ang paghinga sa paggalaw ng katawan: 
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Matutong itugma ang yugto sa paglalabas ng hangin sa paghinga para sa may pagpipilit na 
paggalaw na mga aktibidad. Ang paglanghap ng hangin bilang paghahanda sa pagpipilit, 
paglalabas ng hangin kapag naglalabas ng lakas. 

  
 
5.  Ang Pagposisyon at Tindig 

A) Iwasan ang nakakapagod at nakakahiyang tindig na maaaring magpahirap sa paghinga 
- Umupo para sa iyong mga gawain hangga’t maaari. Iwasan ang mga tungkuling 

nangangailangan ng matagalang pagtayo, paglupasay at pagtingkayad o pagyuko. 
- Iwasan ang pagtataas ng braso na mas mataas kaysa sa lebel ng mga balikat. 

 
B) Paggamit ng tamang mekanismo ng katawan 

- Panatiliing diretso ang katawan habang nagsasagawa ng tungkulin, ang hindi maayos 
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na tindig ng katawan ay kumokonsumo ng mas maraming lakas. 
- Panatiliing nakaderetso ang mga braso at malapit sa inyong katawan habang 

nagbubuhat ng bagay at ilagay ang bigat sa pagitan ng parehong mga braso nang 
magkasabay. 

- Suportahan ang inyong mga siko sa lamesa o sa matatag na ibabaw habang ginagawa 
ang tungkulin upang maiwasan ang posisyong kayo ay mapapagod, hal. habang nag 
aahit 

  
  

C) Tamang Tindig 
1. Kapag uupo para magpahinga, ihilig ng kaunti sa unahan ang katawan. Ipahinga 

ang mga balikat habang ang mga kamay ay nasa ibabaw ng mga hita at ipahinga 
ang mga paa ng maginhawa sa sahig. Ang ganitong tindig ay makapagbibigay ng 
diaphragmatic na paghinga. 

2. Ang sobrang pagtataas ng mga braso ng matagal na oras habang nagtatrabaho ay 
nakakakonsumo ng maraming lakas. Iwasan ang ganitong tindig sa pamamagitan 
ng pagbaba sa taas ng lamesang ginagamit sa trabaho sa sapat na antas. 

3. Ang pagyuko ay nakakaharang sa paghinga. Iwasan ang ganitong tindig sa 
pamamagitan ng pagtataas ng lamesang ginagamit pagtrabaho sa sapat na taas. 

4. Iwasan ang pagyuko habang may inaabot na gamit sa sahig. Bago iangat, 
subukang panatiliing ang tuwid na pangangatawan sa pamamagitan ng 
pagbaluktot ng mga balakang at tuhod. Pagkatapos ay ang pagtutuwid ng mga 
hita ay makatutulong sa pag-aangat ng mga bagay. 

5. Panatiliin ang mga mabibigat na bagay malapit sa inyong katawan habang nag-
aangat at nagbubuhat. 
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Aplikasyon ng mga pamamaraan sa pagtitipid ng lakas – mga simpleng gawain ng 
pangangalaga-sa sarili 
1. Pagpapakain: 

- Tamang tindig ay dapat masiguro at iwasan ang pagyuko o medyo pag hilig na posisyon. 
- Ang mga siko ay dapat suportado ng lamesa at lahat ng pinggan ay dapat nakalagay sa 

malapit na posisyong madaling maabot. 
- Ang magaan at mas madalas na pagkain ay makapgbibigay ng tamang oras para maenjoy ito 

at para mabawasan ang pangangapos ng paghinga. 
 
2. Pag aayos 

- Umupo sa harap ng palanggana ng tubig para sa paglilinis ng mukha, pagsesepilyo, pag-
aahit at pagsusuklay ng buhok. 

- Ang mga siko ay dapat nakasuporta sa gilid ng palanggana habang nag-aayos. 
- Gumamit ng maliit na tuwalya at ang maayos na paghinga ay dapat iaplay kapag nagpipiga 

ng tuwalya. Huwag tatakpan ang ilong at bibig ng magkasabay habang naglilinis ng mukha. 
- Ang de kuryenteng sepilyo at pang ahit ay dapat gamitin upang mabawasan ang paggamit 

sa itaas na bahagi ng katawan. 
  
3. Pagbibihis (kasama ang pang itaas na kasuotan, pantalon, medyas at sapatos): 

- Iwasan ang pagsusuot ng masisikip na damit at mga damit na mayroong zipper at butones 
sa likod. 

- Magsuot ng sapatos na walang sintas upang maiwasan ang pagbaluktot ng katawan kapag 
nagtatali ng mga sintas. 

- Maupo kung maaari kapag nagsusuot at naghuhubad ng damit. 
 
4. Paggamit ng palikuran 

- Maglagay ng singawan palabas at siguruhin ang magandang daloy ng hangin sa palikuran. 
- Panatiliing magkatugma ang paghinga habang dumudumi upang mabawasan ang 
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pangangapos ng paghinga. Ang regular na pagkain ng gulay at prutas ay makatutulong sa 
mga pagdudumi. 

- Iayos ang taas ng inuupuan sa palikuran o maglagay ng aparato upang maitaas ang palikuran 
na ayon sa taas ng inidoro. 

 
5. Pagligo 

Paghahanda: 
1.  Ihanda ang oras ng paliligo kapag mayroon kayong lakas at enerhiya. 
2.  Maligo pagkatapos gumamit ng bronchodilators at gumamit ng pambahay na oxygen para 

sa mga nangangailangan matapos masuri. 
3.  Maghanda at mag-ayos ng tama bago maligo hal. mga tuwalya, sabon at damit ay dapat 

nakahanda na. 
4.  Umupo kung kaya. Maaaring maupo sa silya sa dutsa, bath board, o sa palikuran. Ilagay ang 

kagamitan sa shower at pagligo sa malapit. 
5.  Para sa mga gumagamit ng palanggana upang maipon ang tubig sa paliligo at paghuhugas 

ng buhok, ang palanggana ay dapat mataas sa naangkop na taas upang maiwasan ang 
pangangailangan sa sobrang pagbaluktot ng katawan o pagyuko. Ang paggamit ng water 
heater upang makapagpainit ng tubig sa shower ay nakatatanggal ng sagabal. Ang pagligo sa 
bath tub ay maalwan din at nakababawas sa pagkonsumo ng lakas. 
 

Kapaligiran sa Banyo: 
1. Siguruhing mayroon maayos na daloy ng hangin sa banyo sa pamamagitan ng pagsisindi 

ng exhaust fan o pagpapanatiling bukas ang bintana. 
2. Iwasan ang sobrang singaw ng tubig. Ang pagbukas muna ang malamig na tubig tapos 

ay mainit na tubig ay nakakabawas ng pagkakaroon ng singaw. 
 

Oras sa Paliligo: 
1.  Tanggalin muna ang damit at ibalot ang katawan ng malaking tuwalya upang mapahinga. 

Iayos ang temperatura ng tubig sa oras na ito kung gumagamit ng pampainit ng tubig para 
sa shower. 

2.  Gumamit ng may mahabang hawakang spongha at mahabang tuwalya sa paghuhugas ng 
likod at iaplay ang akmang paghinga habang hinuhugasan ang katawan, hal. huminga ng 
hangin para sa mga galaw na pataas at huminga ng hangin palabas para sa mga galaw na 
pababa. 

3. Kung kinakailangan ng putol putol na pahinga, takpan ang katawan ng malaking tuwalya 
upang mapanatiling mainit. Pagkatapos hugasan ang pang itaas na katawan, takpan ito ng 
ng malaking tuwalya upang mapahinga at magpatuloy sa paghuhugas ng ibabang bahagi ng 
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katawan. 
4.  Pagkatapos makumpleto ang paliligo, balutin ang katawan ng malaking tuwalya upang 

matuyo. Manatiling nakapahinga at bawasan ang pangangapos ng hininga sa pamamagitan 
ng tamang pamamaraan sa paghinga. Magsuot ng damit pagkatapos mapahinga kung 
kinakailangan. 

  
Aplikasyon sa pamamaraan ng pagtitipid ng enerhiya-tungkulin sa sambahayan 
 
1. Paglalagay ng mga pang araw araw na kailangan: 

- Mga panapanahong kasuotan at damit pangloob ay dapat nakatago sa kahon o aparador na 
malapit. 

- Ang mga kagamitan sa kusina ay dapat nakalagay sa patungan upang matuyo. Ito ay 
nakatitipid ng enerhiya mula sa pagpapatuyo at paglilinis. 

 
2. Pagluluto: 

- Maglagay ng exhaust fan at range hood upang masiguro ang tamang daloy ng hangin sa 
kusina sa oras ng pagluluto. 

- Habang nagluluto, bawasan ang pagsasagawa sa tungkulin ng sabay sabay, hal. pagpiprito 
ng gulay at pagpapasingaw ng isda ng sabay. Nenerbiyusin ka lamang. 

- Ang pagpiprito at paggigisa ay nagdudulot ng upos at usok na maaaring mauwi sa 
pangangapos ng paghinga. 

- Maupo para sa paghahanda ng gawain, hal. ang pag-upo sa paghihiwa ng gulay, pagbabalat 
at pagbababad ng pagkain. 

- Maglagay ng silya sa loob o labas ng kusina para sa putul putol na pagpapahinga. 
  
3. Paglalaba: 

- Gamitin ang makina sa paglalaba at pagpapatuyo. 
- Iwasan ang pag-upo palupasay sa paglalaba ng pa-kamay. Umupo kung kinakailangan at 

kung posible. 
- Kung ang nilalabhan ay masyadong mabigat, gawin lamang ang bawat parte sa ng isa isa. 
- Sa pagsasampay ng mga damit, maupo at gawin ang mga gawain ng dahan dahan. 

Magsanay ng akmang paghinga habang nagsasampay ng mga damit. 
 
4. Paglilinis ng bahay 

- Humanap ng makakatulong para sa mga mabibigat na gawain sa bahay. 
- Maupo sa harapan ng cupboard habang nililinis ang ibabang bahagi nito. Gumamit ng 

akmang pamamaraan ng paghinga kapag binabaluktot ang katawan. 
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- Isaayos ang oras ng mga gawaing bahay ng pantay sa isang gawain araw araw upang 
maiwasan ang pagurin ang iyong sarili, hal. paglalaba tuwing Lunes, pagwawalis ng sahig 
tuwing Martes, paglilinis ng Myerkoles, atbp. 

- Magsuot ng mask at gumamit ng panlinis na vacuum sa mga alikabok sa bahay. 
  
Aplikasyon sa pamamaraan ng pagtitipid sa enerhiya- panlabas at paglilibang 
 

1. Pagkain sa labas: 
- Planuhin ang ruta, ang oras na nakapaloob na may ugnay sa lokasyon (anumang hagdan o 

dalisdis) bago pa man. Pagtugmain ang pangangailangan sa iyong sariling pisikal na 
kapasidad at kakayanan. 

 
2. Pamamasyal sa hardin sa umaga: 

- Sa tag-araw, mas magiging maalwan ang pag aayos sa pamamasyal sa hardin ng mga ika-
lima hanggang ika-anim ng umaga upang maiwasan ang init. Sa panahon ng taglamig, ang 
pag-aayos upang maglakad sa oras na ika-walo hanggang ika-siyam ng umaga na may 
maaraw at mainit na temperatura. Magsuot ng damit na may mataas na kwelyo o gumamit 
ng panyo upang mainitan ang inyong katawan. 

 
3. Pamimili 

- Iplano ang ruta para sa pamimili upang maiwasan ang pagkapagod. 
- Humanap ng tulong mula sa mga kamag-anak/kaibigan para sa mabibigat na bilihin o bumili 

lamang ng isang mabigat na bagay kada araw. 
- Iayos ang serbisyo ng paghahatid para sa mabibigat na mga pinamili. 
- Gumamit ng malalaking shopping bag upang mabuhat sa balikat o gumamit ng trolley sa 

pamimili. 
 

4. Dumalo sa mga medikal na follow up 
- Dumating sa lugar ng medikal na follow up sa tamang oras. 
- Gamitin ang serbisyo ng paghahatid para ng ambulansya para sa hindi emergency sa 

pamamagitan ng mga nars kung kinakailangan. 
- Humanap ng tulong mula sa mga ahente na nagtitinda ng oxygen o occupational therapist 

para sa pag-aayos/ impormasyon sa pagdadala ng mga gumagamit ng oxygen. 
- Pagbili o pangungutang ng de-gulong na upuan o wheelchair kung tingin ng isa ay 

mahihirapan sa pagbiyahe. 
 

5. Mahabang Byahe: 
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- Magdala ng sapat na gamot na may karagdagang dosis para sa mga sitwasyon ng 
emergency. 

- Iwasan ang sobrang pagod sa pagpaplano ng putol putol na pahinga para sa biyahe. 
- Maghanda ng medikal na mga ulat at listahan ng gamot para sa paggamit sa emergency. 
- Gumamit ng trolley upang mabuhat ang mga bagahe o hingin ang tulong ng kamag anak. 

  
Konklusyon 
Ang libretong ito ay nagpapakilala ng ibang pangkalahatang pamamaraan at prinsipyo sa pagtitipid ng 
lakas para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa baga. Ibinibigay lamang ito bilang 
pangkalahatang sanggunian para sa aplikasyon ng mga gawain sa pang araw-araw na pamumuhay. 
Para sa mga may katanungan o pagbabago sa medikal na kondisyon, dapat silang tumawag sa mga 
naaangkop na occupational therapist para sa tulong. 
 
 
 
Binuo ng Otoridad ng Ospital 
Komiteng Naguugnay-Grado sa Occupational Therapy 
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