
After a stroke, you may have difficulties participating in your daily activities. Occupational therapists 
can help you to relearn skills that were lost and advise on adaptations for tasks so that you can 
continue to engage in activities meaningful to you.  

What is 

occupational therapy?

Occupational therapy (OT) is a healthcare profession 
that aims to enable people to participate in daily 
activities that they need or want to do. Occupational 
therapists help people to participate in areas of 
self-care, work or leisure after a stroke.
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An initiative of the Stroke Services Improvement 
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hospitals in Singapore.

How can occupational therapy 
help?

Occupational therapists use everyday activities 
in your rehabilitation journey to help you achieve 
your goals. Your occupational therapist will work 
with you to relearn skills and problem-solve 
to improve your ability to perform activities 
important to you. They may also help you to find 
new ways of doing things or recommend assistive 
/ adaptive equipment that could enhance your 
participation in daily activities, such as a shower 
chair for showering or a wheelchair to assist in 
mobility. 

To ensure your safety at home, occupational 
therapists may also advice on home modifications 
and conduct caregiver trainings. Other than self-
care, they will also assess your ability to manage 
day-to-day activities such as shopping, cooking a 
meal, managing money, and work-related tasks.



Tips for recovery

Practice the activities suggested by the occupational therapist regularly.

The more you practice, the better your chances of recovery.

Involve and move your affected side as much as possible during daily tasks.

Be patient and aim for long-term rather than immediate results.

Exercises may tire you out easily at first, however, it is still important to participate and 
build up your endurance gradually.

Use a notebook to record your progress.

Find out about community resources, for example, you may join 
stroke support organisations such as the Singapore National Stroke 
Association (SNSA) or Stroke Support Station (S3).

Where will I have therapy?

In the acute hospital, you will be seen by an occupational therapist 
when you are medically stable. Following which, you may continue to 
receive rehabilitation in a specialized rehabilitation unit (in the hospital 
or community hospital). After your discharge, therapy may continue in 

hospital outpatient clinics, day rehabilitation centres or home-based therapy services. It is important 
to talk to your doctor and therapists to find out what is best for you. 

How can my carer or family help?

If possible, we encourage your carer or family members 
to attend rehabilitation sessions with you. They can 
be a source of social support for you and also assist 
you during your recovery process. Your occupational 
therapist can also train your carer or family members 
to provide the appropriate level of assistance for you 
where required.



中风后，您可能会遇到生活不能自理的困难。职能治疗师可以帮助您重新学习丧失的
生活技能，并根据您的生活自理能力提出建议，以便可以让您重新参与有意义的活
动。

什么是职能治疗？

职能治疗（OT）是一项医疗保健专业，宗
旨是协助病患参与他们需要或想要做的日常
活动。 职能治疗师帮助病患在中风后恢复自
理，增进工作能力和参与休闲活动。

职能治疗中风后康复治疗:

职能治疗可提供哪些帮助？

职能治疗师通过进行日常活动来帮助您达
到康复的目标。您的职能治疗师将协助您
重新学习生活技能并解决问题，以提高您
执行重要活动的能力。他们还可以帮助您
找到新的做事方法或推荐可以方便您参与
日常活动的辅助设备，例如淋浴椅或轮椅
以协助行动。 

为了确保您在家中的安全，职能治疗师还
可以对住家改造提供建议并进行看护者培
训。除了提高您的自理能力，他们还会帮
助提升生活技能，比如：购物、做饭、理
财和与工作相关事务做出评估。
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康复小提示

定期练习职能治疗师建议的活动。

练习越多，康复的机会越大。

在日常生活中尽可能多使用有残疾的身体部分。

有耐心，要持之以恒而非追求立竿见影。

一开始运动可能会让您很容易疲惫不堪，但是，积极参与并增进您的耐力
是成功的关键。

用笔记录您的进度。

了解社区资源，例如，您可以加入新加坡国家中风协会
（SNSA）或中风康复援助中心（S3）等中风支持组织。

我在哪里接受治疗？

在大型医院，职能治疗师会在您的病情稳定后与您进行会
谈。之后，您可以继续在专科康复病房（大型医院或社区医
院）接受康复治疗。 出院后，您则可以继续在康复门诊、日
间康复中心或通过上门康复服务接受治疗。与您的医生和治
疗师交谈并且找出最适合您的康复方式非常重要。

我的看护者或家人可以怎么帮助我？

如果条件允许，我们会建议您的看护者或家人
陪您一同参加康复课程。他们可以成为您的社
会支持来源，并在您的康复过程中为您提供帮
助。您的职能治疗师还可以培训您的看护者或
家人，以便在需要时为您提供适当的帮助。



Anda mungkin mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti harian anda selepas angin ahmar. Ahli 
terapi carakerja boleh membantu anda mempelajari semula kemahiran yang hilang dan menasihatkan 
cara-cara penyesuaian tugas supaya anda boleh terus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 
bermakna kepada anda.

Apakah yang dimaksudkan 
dengan terapi carakerja? 

Terapi carakerja (OT) ialah pekerjaan penjagaan 
kesihatan yang bertujuan untuk membolehkan 
pesakit mengambil bahagian dalam aktiviti harian 
yang mereka perlu atau ingin lakukan. Ahli terapi 
carakerja membantu pesakit dalam penjagaan 
diri, melakukan kerja atau beriadah selepas angin 
ahmar.

Terapi 
CarakerjaPemulihan selepas Angin Ahmar:

Bagaimana terapi carakerja 
boleh membantu?

Ahli terapi carakerja menggunakan aktiviti harian 
dalam perjalanan pemulihan anda untuk membantu 
anda mencapai matlamat anda. Ahli terapi carakerja 
akan bekerjasama untuk membantu anda mempelajari 
semula kemahiran dan menyelesaikan masalah bagi 
meningkatkan keupayaan melakukan aktiviti-aktiviti 
yang penting. Mereka juga boleh membantu anda 
menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu 
tugas atau mengesyorkan peralatan bantuan 
atau yang disesuaikan yang boleh memudahkan 
penyertaan anda dalam aktiviti harian, seperti kerusi 
mandi untuk mandi atau kerusi roda untuk membantu 
dalam pergerakan. Untuk memastikan keselamatan 
anda di rumah, ahli terapi carakerja juga boleh 
memberikan nasihat tentang pengubahsuaian rumah 
dan menjalankan latihan bagi para penjaga. Selain 
penjagaan diri, mereka juga akan menilai keupayaan 
anda untuk menguruskan aktiviti harian seperti 
membeli-belah, memasak, menguruskan wang, dan 
tugas yang berkaitan dengan pekerjaan.
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Tip untuk pemulihan

Amalkan aktiviti-aktiviti yang disarankan oleh ahli terapi carakerja secara kerap.

Lebih kerap anda berlatih, lebih baik peluang anda untuk pulih.

Libatkan dan gerakkan bahagian yang terjejas sekerap mungkin semasa tugas harian.

Bersabar dan berusaha untuk jangka panjang dan bukan hasil yang segera.

Senaman mungkin membuat anda cepat letih pada mulanya. Bagaimanapun, adalah 
penting untuk anda lakukan dan meningkatkan daya tahan anda 
secara beransur-ansur.

Gunakan buku nota untuk mencatat kemajuan anda.

Ketahui sumber-sumber masyarakat. (contohnya, anda boleh 
menyertai pertubuhan sokongan seperti Persatuan Angin Ahmar 
Kebangasaan Singapura (SNSA) atau Pusat Sokongan Strok (S3).

Di mana saya akan menjalani terapi?

Anda akan dirawat oleh ahli terapi carakerja di hospital apabila 
kesihatan anda sudah stabil. Anda boleh terus menerima rawatan 
pemulihan selepas itu dalam unit pemulihan khas (di hospital tersebut 
atau hospital masyarakat). Terapi boleh diteruskan di klinik pesakit 
luar hospital, pusat-pusat pemulihan siang hari atau khidmat terapi 

di rumah selepas anda dibenarkan keluar dari hospital. Adalah penting untuk anda berbincang 
dengan doktor dan ahli terapi anda untuk mengetahui apakah yang terbaik untuk diri anda.

Bagaimanakah penjaga atau 
keluarga saya boleh membantu?

Kami menggalakkan penjaga atau ahli keluarga anda 
untuk menghadiri sesi pemulihan bersama anda. 
Mereka boleh menjadi sumber sokongan sosial 
untuk anda dan juga membantu anda dalam proses 
pemulihan anda. Ahli terapi carakerja anda juga 
boleh melatih penjaga atau ahli keluarga anda untuk 
memberikan tahap bantuan yang sesuai untuk anda 
jika perlu.



த�ொழில்வழி சிகிச்சமு்ை என்பது 
என்ன?

த�ொழில்வழி சிகிச்சமு்ை (Occupational Therapy, OT) 
என்பது ஆர�ொககியப் ்ப�ொமரிப்புத் 
த�ொழிலமு்ையொகும். மககளுககுத் ர�்்வயொன 
அல்லது அ்வரகள் ரமறதகொள்்ள ்விரும்பும் அனைொட 
நட்வடிக்கக்ளில ்பஙரகறக அ்வரக்்ள இய்லச 
தசய்வ�றகு உ�வும் சிகிச்சமு்ை. ்பிைகு சுய-
்ப�ொமரிப்பு, ர்வ்்ல அல்லது த்பொழுதுர்பொககு 
ர்பொனை ்விஷயஙக்ளில மககள் ்பஙரகற்ப�றகுத் 
த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளரகள் உ�வுகினைனர.

த�ொழில்வழி சிகிச்சமு்ையொல எவ்வொறு உ�்வ முடியும்?

உஙகள் இ்லககுக்்ள நீஙகள் அ்டய உ�வு்வ�றகு, த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளரகள் உஙகள் 
மறு்வொழ்வுப் ்பயணத்�ில அனைொட நட்வடிக்கக்்ளப் ்பயன்படுத்துகினைனர. உஙகள் த�ொழில்வழிச 
சிகிச்சயொ்ளரகள் உஙக்ளின �ிைனக்்ளயும் ்பி�சசி்ன்யத் �ீரககும் ஆறை்்லயும் மீண்டும் 
த்பை உஙகளுடன ரசரந்து தசயல்படு்வொரகள். நீஙகள் கொரியஙக்்ள ரமறதகொள்்வ�றகொன பு�ிய 
்வழிக்்ளக கண்டைி்வ�றகு அ்வரகள் உஙகளுககு உ�்வ்லொம். ரமலும் கு்ளியலுககொன கு்ளியல 
நொறகொ்லி அல்லது நடமொட உ�வும் சகக� நொறகொ்லி ர்பொனை அனைொட நட்வடிக்கக்ளில நீஙகள் 
்பஙரகற்ப்� எ்ளி�ொககுகினை உ�்வி / மொறைிய்மககத்�கக உ்பக�ணஙக்்ளயும் உஙகளுககுப் 
்பரிந்து்�கக்லொம்.

்வடீ்டில நீஙகள் ்பொதுகொப்்பொக இருப்்ப்� உறு�ிதசய்வ�றகு, த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளரகள் 
உஙக்ளின இல்லத்்� மொறைிய்மத்�ல குைித்� ஆர்லொச்ன்யயும், ்ப�ொமரிப்்பொ்ளர 
்பயிறசிக்்ளயும் ்வழஙக்லொம். சுய-்ப�ொமரிப்்்பத் �்வி�, க்டககுச தசலலு�ல, உணவு ச்மத்�ல, 
்பணத்்� நிர்வகித்�ல மறறும் ர்வ்்ல த�ொடர்பொன ்விஷயஙகள் ர்பொனை அனைொட 
நட்வடிக்கக்்ள நிர்வகிப்்ப�றகொன உஙகள் �ிை்னயும் அ்வரகள் ம�ிப்்பிடு்வொரகள்.

்பகக்வொ�த்துககுப் ்பின்னர் மறுசரீ்மப்பு:
த�ொழில்வழி 

சிகிச்சமு்ை 

்பகக்வொ�ம் ஏற்பட்ட�றகுப் ்பிைகு, உஙக்ளின அனைொட நட்வடிக்கக்்ள ரமறதகொள்்வ�றகு 
உஙகளுககுச சி�மமொக இருகக்லொம். த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளரகள் நீஙகள் இழந்� �ிைனக்்ள 
மீண்டும் த்பறு்வ�றகு உ�்வியொகவும், ்பணிக்்ள த்பொருந்�சதசயய அைிவுறுத்�்லொம். இ�னமூ்லம் 
உஙகளுககுரிய நட்வடிக்கக்ளில நீஙகள் த�ொடரந்து ஈடு்பட்லொம்.
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எ்னககு எங்கு இந� சிகிச்சமு்ை அளிககப்்படும்?

�ீ்வி� க்வனிப்பு மருத்து்வம்னயில, நீஙகள் மருத்து்வரீ�ியொக 
நி்்லயொக இருககும் ர்பொது ஒரு த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளர 
உஙக்்ளக க்வனிப்்பொர. அ்�த் த�ொடரந்து, நீஙகள் ஒரு சிைப்பு ்வொயந்� 
மறு்வொழ்வு நி்்லயத்�ில (மருத்து்வம்னயிர்லொ அல்லது சமூக 
மருத்து்வம்னயிர்லொ) மறு்வொழ்வு த்பறு்வ்�த் த�ொட�்லொம். நீஙகள் 
மருத்து்வம்னயில இருந்து ்விடு்விககப்்பட்ட ்பிைகு, இசசிகிச்சயொனது த்வ்ளிரநொயொ்ளியொக 
மருத்து்வம்னயிர்லொ, ்பகலரந� மறு்வொழ்வு நி்்லயஙக்ளிர்லொ அல்லது ்வடீ்டில அ்ளிககப்்படும் 
சிகிச்சமு்ைச ரச்்வக்ளிர்லொ த�ொட�்லொம். இ்வறைில எது உஙகளுககுப் த்பொருத்�மொனது 
என்ப்�க கண்டைி்வ�றகு, நீஙகள் உஙக்ளின மருத்து்வர மறறும் சிகிச்சயொ்ளரக்ளிடம் ர்பசு்வது 
முககியமொகும்.

எ்னது ்பரொமரிப்்பொளர் அல்லது குடும்்பம் எ்னககு 
எவ்வொறு உ�்வ்லொம்?

சொத்�ியதமனைொல, உஙக்ளின ்ப�ொமரிப்்பொ்ளர அல்லது குடும்்ப 
உறுப்்பினரகள் உஙகளுடன மறு்வொழ்வு அமரவுக்ளில 
க்லந்துதகொள்்வ�றகு ஊககு்விககிரைொம். அ்வரகள் உஙகளுககொன 
சமூக ஆ��்வின ஆ�ொ�மொக இருகக்லொம். ரமலும், நீஙகள் 
ரநொயி்லிருந்து மீளு்வ�றகொன தசயலமு்ையின ர்பொதும் உஙகளுககு 
உ�்வ்லொம். உஙகள் ்ப�ொமரிப்்பொ்ளர அல்லது குடும்்ப உறுப்்பினரகள் உஙகளுககுத் ர�்்வப்்படும் 
இடத்�ில த்பொருத்�மொன உ�்வி்ய ்வழஙகு்வ�றகும் கூட உஙகள் த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளர 
அ்வரகளுககுப் ்பயிறசி அ்ளிகக்லொம்.

ந�ொயி்லிருநது மீளு்வ�றகொ்ன உ�்விககுைிப்புகள்

த�ொழில்வழிச சிகிச்சயொ்ளர ்பரிந்து்�ககும் நட்வடிக்கக்்ளத் த�ொடரந்து ்பயிறசி 
தசயயுஙகள்.

நீஙகள் அ�ிகமொகப் ்பயிறசி தசய�ொல, ்வி்�்வொக ரநொயி்லிருந்து மீளு்வ�றகு 
்வொயப்புள்்ளது.

அனைொடப் ்பணிக்ளின ர்பொது கூடுமொன ்வ்� உஙக்ளின ்பொ�ிககப்்பட்ட ்பககத்்� 
ஈடு்படுத்து்வ�றகும் நகரத்து்வ�றகும் முயறசி தசயயுஙகள்.

த்பொறு்ம்யக க்டப்்பிடியுஙகள், உடனடி ்வி்்ளவுகளுககுப் ்ப�ி்லொக நீண்டகொ்ல 
்வி்்ளவுகளுககுக குைிகரகொள் தகொள்ளுஙகள்.

உடற்பயிறசிகள் உஙக்்ள மு�்லில எ்ளி�ொகக க்்ளப்்ப்டயச தசயய்லொம். எனினும், 
உஙகள் உடற�ிை்னப் ்படிப்்படியொக அ�ிகரிப்்ப�றகு அ்்வ முககியமொகும்.

உஙகள் ரமம்்பொட்்டப் ்ப�ிவுதசய்வ�றகு ஒரு குைிப்ர்பட்்டப் 
்பயன்படுத்�வும்.

சமூக ஆ�ொ�்வ்ளஙகள் குைித்து கண்டைியுஙகள். உ�ொ�ணமொக, 
நீஙகள் சிஙகப்பூர ர�சிய ஸட்ர�ொக அரசொசிரயஷன (SNSA) 
அல்லது ஸட்ர�ொக சப்ர்பொரட் ஸரடஷன (S3) ர்பொனை ்பகக்வொ� 
ஆ��வு அ்மப்புக்ளில நீஙகள் ரச�்லொம்.


