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Pag-iwas sa Sakit sa Vulnerable Populations 

Ang pag-iwas sa sakit ay isang pandaigdigang pag-aalala sa kalusugan ng publiko, at isang prayoridad [1] 
dahil sa mga manipis na manipis na numero. Ang pangunahing sanhi ng sakit sa lahat ng populasyon ay 
trauma at ang pagpapatuloy ng sakit na sumusunod sa parehong pinsala at interbensyon sa operasyon 
ay kumakatawan sa isang potensyal na malaking problema para sa lipunan. 

Ang mga masiglang populasyon ay kilala upang makaranas ng mga makabuluhang pagkakaiba sa 
kalusugan [2]. Kinikilala ng World Health Organization [3] ang mga masusugatan na populasyon tulad ng 
mga bata, buntis na kababaihan, matatandang may sapat na gulang, malnourished na tao, at mga taong 
may sakit o immunocompromised. Ang mga minorya at hindi gaanong pangkat na ito ay maaari ring 
maapektuhan ng kahirapan na may limitadong pag-access sa pangangalagang pangkalusugan o mga 
interbensyon sa kalusugan ng publiko. Dahil dito, ang pag-iwas sa sakit sa mga masusugatan na 
populasyon ay dapat na tignan bilang isang pangangalaga sa isyu. 

Bilang karagdagan, ang mga nasa sakit ay maaaring maging mahina dahil sa nakakapanghinaang epekto 
ng sakit at pagdurusa. Sa gitna ng mga potensyal na madaling kapitan, ang mga matatandang may edad 
ay mas malamang na makakaranas ng sakit kaysa sa iba pang mga segment ng populasyon ng may sapat 
na gulang. Gayunpaman, ang kahinaan ay hindi nakakulong sa pinakaluma sa lipunan, at ang di-berbal ay 
lalo na nanganganib sa pagkakaroon ng kanilang sakit na hindi maganda masuri o pamamahala [5]. 

Ang mga kondisyon ng musculoskeletal kabilang ang sakit sa mababang likod at leeg ay pangunahing 
sanhi ng kapansanan sa lahat ng mga populasyon ng may sapat na gulang [6]. Ang pagtanda at 
kapansanan ay nagdaragdag ng potensyal para sa talamak na sakit [7]. Gayunpaman, ang 63% ng mga 
matatandang may edad na may demensya ay nakakagambala sa talamak na sakit kumpara sa 54% ng 
mga may sapat na gulang na walang demensya sa isang halimbawa ng 7,609 na nakatira sa pamayanan 
sa mga matatandang may edad na [8]. Ang mga karaniwang site ng sakit ay mga tuhod, hips at 
mababang likod na madalas na nauugnay sa osteoarthritis at osteoporosis. Ang mga masakit na 
problema sa musculoskeletal ay maaaring dagdagan ang panganib ng sakit sa cardiovascular at para sa 
mga matatandang may sapat na gulang; dagdagan ang panganib ng pagkahulog at pagkamatay [7]. Ang 
pag-iwas sa sakit at may kaugnayan na kapansanan ay maaaring suportahan sa pag-ampon ng isang 
malusog na pamumuhay kabilang ang regular na pisikal na aktibidad [9]. 

Ang talamak na pag-iwas sa sakit ay mas mapaghamong. Ang mga nag-trigger at patolohiya ng talamak 
na sakit ay kumplikado; sa partikular ay maaaring walang makikilalang pangyayari na sanhi ng [9]. 
Gayunpaman, maaaring may partikular na mga kadahilanan ng panganib na nauugnay sa pag-unlad ng 
talamak na sakit na maiiwasan sa mga partikular na populasyon. Ang mga kadahilanan ng sikolohikal, 
tulad ng pagkabalisa, pagkalumbay, nababanat at paniniwala sa sakit, ay kilala bilang isang malaking 
impluwensya sa karanasan ng talamak na sakit [10]. Bukod dito, ang mga matatandang may sapat na 
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gulang ay may isang mas mababang threshold ng sakit na maaaring unti-unting bumaba sa paglipas ng 
panahon sa mga matatandang may edad na may demensya, habang ang kanilang pagpapahintulot sa 
sakit ay nadaragdagan dahil hindi nila magagawang kilalanin at mabilis na bigyang kahulugan ang sakit, 
sa gayon ang pagtaas ng kahinaan sa mga bunga ng sakit [5]. 

Mga rekomendasyon para sa Pag-iwas sa Acute Pain sa Vulnerable Populations 

• Kumain ng maayos at mapanatili ang isang malusog na timbang upang mapanatili nang mahusay ang 
mga buto at kalamnan. 

• Patuloy na gumalaw at gumamit ng ehersisyo upang mabuo at mapanatili ang pangunahing lakas at 
kakayahang umangkop. 

• Gumalaw nang maayos; iwasan ang masamang pustura at labis na pagsisikap tulad ng mabibigat na 
pag-aangat hangga't maaari. 

• Bawasan ang stress at pagkabalisa; alamin ang mga diskarte sa pagpapahinga at pagkaya sa mga 
estratehiya tulad ng yoga, tai-chi o pag-iisip na manatili upang makontrol. 

Mga rekomendasyon para sa Pag-iwas sa Talamak na Sakit sa Vulnerable Populations 

Ang lahat ng mga rekomendasyon para sa talamak na pag-iwas sa sakit kasama ang: 

• Ang mabisang pamamahala ng talamak na sakit 

• Pagkilala sa talamak na pag-unlad ng sakit bilang isang problema sa kalusugan sa publiko 

Pagtatasa at Pamamahala 

May mga oras na hindi mapigilan ang sakit, at ito ay kapag kailangan nating gumamit ng epektibong 
diskarte sa pamamahala at pamamahala. Maraming mga patnubay na binuo sa buong mundo na 
maaaring magamit upang gabayan ang pagtatasa at ang proseso ng pamamahala para sa lahat ng mga 
masugatang populasyon. Hindi bababa sa sampung mga alituntunin, halimbawa, ay nakatuon sa mga 
matatandang may sapat na gulang at takpan ang mga isyu tulad ng pagsusuri at pamamahala ng sakit, 
talamak at talamak na sakit, o sakit na nauugnay sa osteoarthritis [14, 15, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Mula sa isang pananaw ng bata, ang mga alituntunin ay nakatuon sa talamak, talamak o sakit sa cancer 
mula sa mga tiyak na bansa at mula sa World Health Organization [22, 23, 24, 25]. Sa mga tuntunin ng 
mga nakaligtas sa pagpapahirap, mayroong ilang mga patnubay ngunit madalas na nakatuon sa 
pamamahala ng mga sikolohikal na karamdaman [26] sa halip na sakit. Gayunpaman, mayroong isang 
bilang ng mga rekomendasyon sa mga pahayagan para sa pamamahala ng sakit sa populasyon na ito [5]. 

Ang mga hadlang sa organisasyon at propesyonal ay madalas na pumipigil sa pagpapatupad ng mga 
patnubay na ito, kaya ang edukasyon at pinabuting kamalayan ang susi. Ang maagang panghihimasok ay 
maiiwasan ang pag-unlad ng talamak na sakit at pagkatapos ay bawasan ang pasanin sa pasyente, 
kanilang pamilya at lipunan. Gayunpaman, ang mga kawani ay kailangang magkaroon ng kamalayan sa 
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kung paano mahihiling ang kasaysayan ng sakit at mga tugon. Halimbawa, sa UK, ang 7-minuto na 
konsultasyon ng GP ay pinipigilan ang mga matatandang matatanda mula sa paglalarawan ng kanilang 
sakit na naratibo, ngunit ito ay isang limitasyon sa organisasyon na kailangang magtrabaho sa paligid. 
Katulad nito, ang Tai-Seale et al [13] ay natagpuan ang mga talakayan sa paligid ng sakit ay tumagal 
lamang ng 2-3 minuto na kadalasang nalilito sa pamamagitan ng mga kadahilanan sa komunikasyon, 
kasarian o pangkultura. 

Gayunpaman, naroroon tayo at ang organisasyon, mga hadlang sa edukasyon ay isang katotohanan at 
ang magagawa lamang natin ay ang trabaho sa loob ng mga limitasyon ng mayroon tayo, umaasa sa 
sangkatauhan ng pangangalaga na gawin ang pinakamahusay para sa mga pasyente na may mga tool at 
gabay na magagamit. Hindi bababa sa 2019/20 mayroon kaming mga kasanayan upang makilala ang 
mga populasyon na maaaring itinuturing na mahina laban at ang kanilang mga tiyak na pangangailangan 
ay nai-highlight. Halimbawa, mayroon kaming hindi bababa sa 12 mga tool sa pagtatasa ng sakit na 
partikular na binuo para sa mga matatandang may edad na may demensya at ang ilan ay malawakang 
ginagamit sa klinikal na kasanayan. Halimbawa: PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey [14]. 
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