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Pangunahing Kurso ng B. CON. 

 

INTRODUKSYON 

Ang STOP THE BLEED® program ay nilikha ng American College of Surgeons noong 

2015 sa ilalim ng i-sponsorship ng U.S. Department of Defense upang tumugon sa 

pinsala na idinulot ng barilan sa Sandy Hook Elementary School sa Newtown, 

Connecticut.  Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang inisyatiba na magpapabuti sa 

kaligtasan ng buhay ng mga taong napinsala ng ganitong trahedya, sa pamamagitan 

ng pagsasanay sa publiko upang magkaroon sila ng kaalaman kung paano 

rumesponde sa ganitong sitwasyon. 

Mauunawaan ang kahalagahan ng pagsasanay ng publiko upang maging handa sa 

pagtugon sa kaganapan ng matinding pagdurugo dahil ito ang pangunahing 

mahahadlangang sanhi ng kamatayan mula sa mga traumatikong insidente sa labanan 

o maari rin sa pang araw-araw na buhay. 

Sapat na upang sabihin na ang isang arteryal na pagdurugo ay maaring humantong sa 

kamatayan sa loob lamang ng 2-3 minuto. 

Mula dito ay maiintindihan natin ang importansya ng kaagapan. Ang mga tao na nasa 

ganitong sitwasyon ay mamumulat sa mga paraan upang ito ay mapigilan sa 

pamamagitan ng pag-gamit ng mga wastong instrumentro at pag-iingat. 

 

PANGUNAHING KAALAMAN SA ANATOMIYA AT PATOPSIYOLOHIYA NG 

CARDIOVASCULAR SYSTEM 

 

Sa ating kaalaman, ang cardiovascular system ay binubuo 

ng puso, nahahati ito sa kaliwa at kanang atria at 

ventricles, veins at arteries.  

Ang pangunahing tungkulin ng puso ay pag-bomba ng 

dugo papunta sa iba’t ibang parte ng katawan sa 

pamamagitan ng arteries, at kapag ito ay dumaloy na sa 

buong katawan ito ay babalik sa puso sa pamamagitan ng 

veins. 

Ang dugo sa ating arteries ay nagkakaroon ng mataas na 

presyon at ang arterial haemorrhage ay maaring 

humantong sa pagkaubos ng dugo sa iilang minuto 
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Ano ang diperensya ng arterial na pagdurugo 

at venous? Ang arteryal na dugo ay 

mayroong matingkad na kulay dahil ito ay 

naglalaman ng oxygen, samantalang ang 

venous naman ay mas madilim na kulay, 

ngunit hindi sapat na magbase lang sa kulay. 

Kung tutuusin, sa kaso ng tumagos na sugat, 

masasabi natin na ito ay arteryal na 

pagdurugo lamang, ngunit ito ay maaring 

maghalo, dahil sa pagkasira ng parehong mga 

ugat (veins at arteries). 

Isa pa sa mga katangian ng arteryal na 

pagdurugo ay ang "pooling": ito ay 

ang koleksyon ng malaking halaga ng 

dugo sa lapag sa loob ng maiksing 

oras. 

lamang, kaya naman importanteng malaman kung paano rumesponde ng wasto at 

mabilis sakaling maharap sa ganitong sitwasyon. 

Ang dami ng dugo sa ating katawan ay nakadepende sa ating timbang. Ang isang tao 

ay may karaniwang dami ng dugo mula 4.5 - 5.5 litro. Ang pagkawala ng 40% ng dugo 

ay maaring humantong sa kamatayan. 

VENOUS AT ARTERYAL NA PAGDURUGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Ang mga pangunahing pagkakakilanlan ng arteryal na 

pagdurugo ay ang bilis at dami ng dugo na lumalabas sa 

sugat.  

Sa unang mga segundo ng arteryal na pagdurugo, kapag 

ang dami ng dugo at presyon ng dugo ay maaring normal 

pa, mapapansin natin na ang dugo ay bumubulwak 

kasabay ng pagpintig ng puso. Ito ay maaring hindi 

mapansin kung may tela o damit na bumabalot sa sugat. 

Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, mapapansin natin 

kung gaano karami ang nawalang dugo sa pamamagitan 

ng pagsuri kung gaano nababad ang tela o damit. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free 

version) 
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Mga posibleng bahagi kung saan maaring may arteryal na pagdurugo ay ang mga ss: 

Limbs (binti at braso)           Junctions (leeg, kili-kili, singit)         Dibdib at Tiyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang iba’t ibang pinagmumulan ng pagdurugo ay nangangailangan ng paggamit ng iba’t 

ibang instrumento at pamamaraan. 

Kadalasan ang mga sumasaklolo at ang mga biktima ay walang anumang kagamitan 

bukod sa kanilang mga kamay, utak at damit sa kanilang katawan. Kaya’t kahit saan 

mang bahagi ang pinsala ang paglapat ng direktang diin ang unang kritikal na dapat 

matutunan sa pagpigil ng pagdurugo, ito man ay maging arterial geyser, venous trickle 

o capillary ooze. 

Para sa matinding pagdurugo ng braso o binti, maaring gumamit ng tourniquet 

lamang, o maaring samahan ito ng haemostatic gauze, at kung sakaling walang 

tourniquet, maari naman gumamit ng haemostatic gauze lamang. Para sa junctional 

na pagdurugo, ang pag-gamit ng haemostatic gauze ang pangunahing minumungkahi. 

Sugat sa dibdib at tiyan ay hindi naaayon sa pag-gamit ng haemostatic gauze dahil sa 

komplikadong lugar nito sa katawan.  

Sugat sa dibdib ay nangangailangan ng pag-gamit ng partikular na aparato tulad ng 

decompression needles at chest seals para sa paglunas ng tension pneumothorax. 

Mayroon iba’t ibang klase ng chest seals sa merkado, ang mga ito ay maaring mayroon 

o walang unilateral valves na nagbabawas sa pagkakataon magkaroon ng 

pneumothorax. Ang mga chest seals na walang balbula o valve ay dapat obserbahang 

maigi. 

Sugat sa Tiyan ay hindi dapat tapalan dahil ito ay naglalaman ng iba’t ibang organ at 

malalaking daluyan ng dugo na maaring masira sa pagtapal ng sugat. At hindi rin ito 

makakatulong dahil sa laki ng espasyo na dapat punan. Para sa pag-pigil ng matinding 
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pagdurugo sa tiyan, ang paggamit ng aparato tulad ng abdominal tourniquets ang 

inaasahan. Ang pag-turo sa pag-gamit ng aparatong ito ay hindi kasama sa kurikulum 

ng STOP THE BLEED®. 

Sa kaso ng sugat sa dibdib at tiyan, para sa mga tagapag-bigay ng pangunang lunas 

iminumungkahi na takpan ito ng simpleng gasa at katulad ng nabanggit patungkol sa 

sugat sa dibdib, ang chest seals ay maaring ilapat sa sugat sa dibdib kung mayroon. 

Ngunit ito ay hindi kasama sa kurso ng STOP THE BLEED®). 

PANUNTUNAN SA PAGSAGIP 

1. Pagsuri ng kapaligiran 

2. Pagtawag ng emerhensiya 

3. Pagsagip 

PAGSURI NG KAPALIGIRAN 

Importante na suriin ang kaligtasan ng kapaligiran bago mo sagipin ang biktima, ito ay 

isang proseso na hindi nangangailangan ng spesyal na kaalaman maliban lang sa 

sinasabi ng sentido komun. Kung ang biktima ay mula sa marahas na pag-atake, 

siguraduhing wala ng banta ng susunod pang pag-atake. Kung ikaw ay nasa highway 

o nasa matrapik na lugar, siguraduhing malayo ka sa disgrasya tulad ng pagkabangga 

mula sa mga dumaraan na sasakyan. Ito ay pareho sa ibang mga bagay na magdudulot 

sa tagasagip na maging isang biktima: sunog, mga delikadong gusali, naka lantad na 

mga kable ng kuryente o agresibong mga hayop. 

Kung ang lugar ay hindi na ligtas, agarang umalis at subukang ilikas ang biktima 

papalayo sa lugar. 

Gumamit ng personal safety equipment (gloves, visor) kung saan naaayon. 

PAGTAWAG NG EMERHENSIYA  

Tumawag ng agarang tulong medikal. Isalarawan sa tawag ang detalye ng sitwasyon 

at ang kasalukuyang kalagayan ng biktima. Subukang magbigay ng address para 

mapuntahan ng ambulansya. 

Sundin ang instruksyon ng tagatanggap ng tawag, ibahagi rin ang iyong kaalaman at 

mga kagamitan na mayroon ka upang makatulong sa pagsalba ng buhay ng biktima 

habang naghihintay ng agarang tulong.  Siguraduhing huwag ibaba agad ang tawag. 

PAGSAGIP 

Para sa sugat sa braso o binti, gumamit ng tourniquet o maglapat ng direktang diin 

kung walang torniquet na magagamit. Ang pinakasikat na tourniquet sa publiko at sa 
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NATO Military forces ay ang C.A.T. (Combat Application Tourniquet). May ibang mga 

tourniquet na nirekomenda ng CoTCCC, para sa buong listahan nito, maari itong 

makita sa seksyon ng "Mga Pinagmulan". Anuman ang iyong napiling gamitin na 

tourniquet, siguraduhin na may kasanayan sa paggamit nito. 

C.A.T. (Combat Application Tourniquet) Generation  7: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglagay ng torniquet:  

Ilagay ang tourniquet (5-7 cm) sa 

itaas ng pinagmumulan ng 

pagdurugo. Kung hindi masuri 

ang pinagmumulan ng 

pagdurugo, ilagay ito sa 

pinakamataas na posibleng lugar 

sa braso o binti. 

Kung ang tourniquet ay hindi pa 

magamit, ipasok ang velcro strap 

sa buckle at higpitan ng wasto 

upang magtugma ang velcro 

nang hindi natatakpan ang 

windlass clip. Gawin ang 3-finger 

test:  subukang ipasok ang 3 daliri 

sa ilalim ng tourniquet strap.  

Kung ang tourniquet ay 

nahigpitan ng wasto ang mga 

daliri ay hindi makakapasok. 
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Ikutin ang windlass hanggang 

sa tumigil ang pagdurugo, 

pagkatapos ay ipasok ang 

windlass sa clip. Suriin ang 

distal na pulso. Kung may 

pulso, higpitan pa ang windlass. 

Kung ito ay nasagad na, 

maglagay ng pangalawang 

tourniquet. 

Ipasok ang velcro strap sa clip 

sa itaas ng windlass, 

pagkatapos ay i-secure ito ng 

time strap at isulat ang oras ng 

pag lagay nito. 
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Ang tourniquet ay masakit. Ang sakit na dulot ng tourniquet ay hindi 

nangangahulugan na  ito ay hindi nailagay ng wasto, at hindi rin sapat na rason upang 

ito ay  tanggalin. 

Kung kinakailangan maglagay 

ng pangalawang tourniquet, 

siguraduhin magkasalungat 

ang posisyon ng mga rods para 

mailagay ito ng maayos. 

HUWAG maglagay ng 

tourniquet sa joints o mga 

bulsa na may laman. Ang mga 

joints ay masisira dahil sa diin 

ng tourniquet, at dahil din sa 

anatomikal nilang 

komposisyon, ang kabutihan ng 

tourniquet ay hindi naangkop 

dito. Ganoon din ito sa mga 

bagay na nasa loob ng bulsa: 

ang diin ng tourniquet ay 

mapupunta sa mga bagay sa 

bulsa imbes na mapunta sa 

mga muscle, magreresulta ito 

sa hindi pag diin sa mga 

arteries. 

Ang tourniquet ay PALAGING 

dapat ilagay sa mga putol na 

braso at binti, kahit na walang 

pagdurugo. Ito ay dahil ang 

mga amputations ay maaring 

magkaroon ng panandaliang 

vasoconstriction na maaring  

biglang mawala, at pagmulan 

ng matinding pagdurugo. 
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Para sa junctional na sugat, o para sa sugat sa binti at braso, kung sakaling walang 

torniquet na magamit, ang pag balot ng sugat ang ginagawa.  

Ang unang pagpipilian para sa pamamaraan na ito ay ang haemostatic gauze, ito ay 

isang ordinaryong bulak o cellulose na gasa na nababalutan ng mga materyal na 

magpapadali sa pamumuo ng dugo. 

Ito ang mga haemostatic gauzes na inaprubahan ng Committee on Tactical Combat 

Casualty Care: 

• Combat Gauze (Quikclot): ito ay isang gasa na nakalublob sa kaolin. Ang Kaolin 

ay isang uri ng aluminium silicate at isang kilalang pampagana ng intrinsic 

coagulation pathway o pamumuo ng dugo. Ito ay hindi biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celox Gauze at Chitogauze: Ito ay isang gasa na nababalutan ng chitosan. Ang 

Chitosan ay binubuo ng mga serye ng polymers na nakukuha mula sa crustacean 

chitin at ito ay isang biodegradable complex carbohydrate. Ito ay synthetic at 

hindi nagdudulot ng pinsala sa mga taong madaling kapitan ng allergic na 

reaksyon 
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Kung sakaling walang haemostatic gauze na magagamit, ang simpleng gasa ang 

minumungkahi. At kung wala din naman gasa, maari naman gumamit ng malinis na 

tela o T-shirt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagbalot sa sugat: 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktang presyon o diin 

kasama ng gasa, maaring ito 

man ay haemostatic o hindi, ay 

nirerekomenda. Ngunit, 

maaring hindi ito sapat sa mga 

malalim na sugat, kung saan 

upang mailapat ang direktang 

presyon upang tumigil ang 

pagdurugo ay kailangan 

tapalan ang sugat. 

Alamin ang pinagmumulan ng 

pagdurugo  sa pamamagitan ng 

pagpasok ng daliri sa loob ng 

sugat at damahin ang pulso, 

umpisahan maglapat ng diin. 

Gamit ang kabilang kamay, 

tanggalin ang balot ng gasa. 

Pigain/hayaan nitong masipsip 

ang naipon na dugo. (ng hindi 

ginagamit ang gasa na para sa 

pagbalot ng sugat). 
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IMPALED OBJECTS/MGA NAKA-IMPAL NA BAGAY 

 Huwag tanggalin ang mga naka-impal na bagay, dahil maari itong pagmulan ng 

pagdurugo. Sa ganitong sitwasyon, manu-manong i-stabilize and nakaimpal na bagay 

ng hindi ito tinatanggal, patatagin ang naka-impal na bagay gamit ang nairolyong gasa 

o medical tape at i-secure ang dressing sa lugar. Para sa mga mahahabang bagay gaya 

ng pana o stick, maari pa din subukang ito ay putulin upang mapadali ang paglikas. 

 

Gamit ang iyong kabilang 

kamay, gumawa ng bola gamit 

ang gasa at ipasok ito sa 

pinagmumulan ng pagdurugo 

gamit ang kahaliling mga daliri 

sa pagtapal ng sugat, Patuloy 

na maglapat ng presyon sa 

sugat. Diinan ng 3 minuto (o 

hanggang gano katagal ito 

nirerekomenda) gamit ang 

iyong sariling timbang. 

Kung ang gasa ay napuno ng 

dugo at hindi tumigil ang 

pagdurugo, palitan ito ng isa 

pang gasa gamit ang parehong 

Teknik sa loob ng 3 minuto. 

Kung gumamit ng haemostatic 

gauze na may partikular na 

active ingredient at ang gasa na 

may ibang active ingredient 

lang ang mayroon, palitan ang 

uri ng gasa para sa susunod na 

pagbalot. 
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Ang alituntunin ng STOP THE BLEED® ay nagmumungkahi ng pag-gamit ng tuloy- tuloy 
na presyon sa sugat hanggang dumating ang agarang tulong medikal. Ngunit, ito ay 
depende sa sitwasyon (dami ng biktima, kawalan ng signal ng telepono), kasanayan, 
at mga magagamit na materyales(haemostatic gauze, simpleng gasa, malinis na tela, 
mga bendahe), kapag ang pagdurugo ay napigilan, maari ng gawin ang mga susunod 
na bahagi ng pagsagip, e.g. paglikas ng biktima mula sa hindi ligtas na lugar, pumunta 
sa lugar na may signal ng telepono at tumawag ng tulong, maghintay ng tulong, 
sagipin ang iba pang mga biktima. 
 

Madami pa din mga paniniwala na dapat ipawalang-bahala alinsunod sa paglapat ng 
tourniquet. Ang mga tourniquets ay hindi dapat luwagan upang makabalik ang 
oxygenated na dugo sa braso o binti. Ito ay maari lamang magdulot ng karagdagang 
pagkawala ng dugo at maari pumutok ang anumang clot na namuo sa pinagmumulan 
ng pagdurugo. Mayroon pa din mga naniniwala na ang mga tourniquets ay dapat 
lamang ilapat sa mga bahagi ng katawan na naglalaman lamang ng nag-iisang buto  
(ang humerus sa braso, femur sa binti), ngunit ito ay mali. Ang mga tourniquets ay 
maaring ilapat sa malayong parte ng braso o binti na naglalaman ng 2 mahahabang 
buto (radius at ulna sa braso, tibia at fibula sa binti).  Sa kabila ng demonisasyon ng 
mga konserbatibong grupo ng nangangalaga sa kalusugan, napatunayan na ito ay 
isang mahalagang aparato upang mailigtas ang buhay sa kaganapan ng matinding 
pagdurugo. Ang masamang epekto ng pag-gamit nito ay istatistikal na makikita 
makalipas ang 2-6 oras mula sa oras na ito ay nailapat, ito ay sapat ng oras upang 
makarating sa ospital sa isang siyudad. Ang masamang epekto ng tourniquet ay mas 
mainam kaysa sa posibilidad na pagkamatay mula sa pagkawala ng labis na dugo 
sakaling hindi mapigilan ng paglapat ng direktang diin, tourniquet o pagbalot ng sugat 
ang matinding pagdurugo. Ang Teknik sa pagpapalit ng tourniquet na naglalayon na 
maiwasang mag-dulot ng masamang epekto nito ay tatalakayin sa booklet na ito sa 
sekyson ng " B. CON. – Kurso para sa malalayong lugar". 
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FLOWCHART NG PAGPIGIL NG MATINDING PAGDURUGO  
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Kaligtasan ng Paligid 

Wala OO 

Pagsuri sa pinagmumulan ng matinding 

pagdurugo 

Mayroon bang trauma kit? 

Direkt ang 

pagdiin o 

balutin ng 

malinis na 

tela. 
Limbs: 

Braso, 

Binti 

Junctions:

Leeg,  

Kili kili, 

Singit 

Balutin ng 

haemostatic 

gauze, simpleng 

gasa o tela. 

Direktang pagdiin. 

Mayroon bang 

torniquet? 

OO Wala 

Ilapat ng 3 daliri sa 

itaas ng sugat, 

higpitan hanggang 

tumigil ang 

pagdurugo. 
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       +393283757054             https://bconfoggia.wixsite.com/bconfoggia 

 
           bconfoggia@gmail.com               https://www.facebook.com/bconfoggia 

 
 

MGA PINAGMULAN 
 
STOP THE BLEED® website:  
https://www.stopthebleed.org/ 
Tourniquets and hemostatic gauze recommended by the CoTCCC: 
https://books.allogy.com/web/tenant/8/books/f94aad5b-78f3-42be-b3de-
8e8d63343866/ 
CAT self application: 
https://deployedmedicine.com/content/51 https://deployedmedicine.com/content/52  
CAT application on casualty:  
https://deployedmedicine.com/content/49 https://deployedmedicine.com/content/77 
TCCC Tourniquet application skill card:  
https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/e0693493-428f-45dd-9811-
969ecb035722/contents 
Wound packing:  
https://deployedmedicine.com/content/45 
TCCC Wound packing skill card:  
https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/c8a406c4-62d1-45c0-9e16-
1a121121a53f/contents 
Pressure/Israeli dressing: 
https://deployedmedicine.com/content/42 
https://www.youtube.com/watch?v=_LjKKyMp0SE 
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