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Pag-iwas sa Sakit: Isang Panimula 

Ang sakit ay tinukoy ng IASP bilang "Isang hindi kasiya-siyang karanasan sa pandamdam at emosyonal na 
nauugnay sa aktwal o potensyal na pinsala sa tisyu, o inilarawan sa mga tuntunin ng naturang pinsala." 
Ang sakit na talamak ay karaniwang tinukoy bilang sakit na patuloy na naroroon nang higit sa 3 buwan 
[15], o mas matagal na ang inaasahang normal na tagal ng pagbawi. Ang pagsubaybay sa sakit ng isang 
indibidwal na hindi mapabuti sa loob ng 3 buwan ay mahalaga dahil ang maagang paggamot sa sakit ay 
ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pangmatagalang, patuloy na talamak na sakit [7]. 

Isang tinatayang 1 sa 5 katao sa populasyon ng mundo ang nakakaranas ng ilang anyo ng talamak na 
sakit [8]. Sa Estados Unidos lamang, 50 milyong tao ang nagdurusa sa talamak na sakit sa araw-araw na 
may 19.6 milyon ay may mataas na epekto ng talamak na sakit (i.e., talamak na sakit na madalas na 
nililimitahan ang mga aktibidad sa buhay o trabaho) [2]. Ang pinakakaraniwang uri ng talamak na sakit 
ay kinabibilangan ng: 

• sakit sa musculoskeletal (hal., Talamak na mababang sakit sa likod, sakit sa leeg, sakit sa buto) 

• sakit sa neuropathic (hal., Peripheral neuropathy, trigeminal neuralgia) 

• functional pain syndromes (hal., Fibromyalgia, talamak na migraine, talamak na pelvic pain) 

• talamak na sakit pagkatapos ng operasyon 

• kumplikadong sakit sa rehiyon ng sindrom 

• sakit sa cancer 

Epekto ng Talamak na Sakit 

Ang talamak na sakit ay kumakatawan sa isang malaking pasanin sa pandaigdigang lipunan pati na rin sa 
indibidwal. Ang buong tao at ang kanilang kapaligiran ay naapektuhan ng talamak na sakit - pisikal, 
sikolohikal, pag-uugali, at sosyal [6]. Ang personal na epekto ng talamak na sakit sa buhay ng isang tao 
ay nakasalalay sa kalubha at tagal ng sakit at kung gaano kahusay ang pinamamahalaan ng indibidwal. 
Ang talamak na sakit ay maaaring humantong sa nabawasan na aktibidad at panlipunang paghihiwalay 
[3]. Habang ito ay tila tulad ng pag-iwas sa mga aktibidad tulad ng pag-eehersisyo at mga kaganapan sa 
lipunan na magpapahintulot sa pahinga at pagpapagaling, ipinakita ng data na pang-agham na banayad 
sa katamtaman na aktibidad at patuloy na pakikipag-ugnay sa isang malusog na hanay ng mga pang-
araw-araw na aktibidad ay pinakamahusay para sa pag-iwas at pamamahala ng talamak na sakit [11]. 
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Paano Mga Paglilipat ng Sakit mula sa Talamak hanggang sa Talamak na Sakit 

Ang iba't ibang mga pisikal, genetic, kapaligiran, sikolohikal, at panlipunang mga kadahilanan ay 
nakikipag-ugnay sa pathophysiology upang mag-ambag sa paglipat mula sa talamak na sakit sa talamak 
na sakit. Gayunpaman, hindi alam, kung ano ang mga tiyak na nag-aambag para sa mga indibidwal na 
kaso ng talamak na sakit bagaman ang mga kadahilanan ng psychosocial ay makabuluhan. 

 

Kasama sa mga pisikal na kadahilanan: Pamamaga, pagkapagod, pag-igting ng kalamnan, pinsala, 
pagkasira ng tisyu, mga isyu na may pustura, kawalan ng timbang sa kalamnan (mas malakas na 
kalamnan ang ilang mga lugar at mas mahina na kalamnan sa ibang mga lugar), alerdyi / sensitivities, 
patuloy na proseso ng sakit (hal. Autoimmune, cancer). proseso ng sakit sa katutubo (hal., sakit na cell 
anemia), kakulangan sa nutrisyon, may kapansanan sa pag-andar sa katawan, hindi sapat na pagtulog, 
sobrang paggamit ng kalamnan, at marami pang iba [5]. 

Ang mga kadahilanan ng sikolohikal at kapaligiran ay kinabibilangan ng: pagkalumbay, pagkabalisa, post-
traumatic disorder sa karamdaman, paghihiwalay sa lipunan, negatibong nakakaapekto sa stressors, 
pang-pisikal o sikolohikal na pang-aabuso o trauma, pang-aabuso sa sekswal, pagkakalantad sa sakit, at 
iba pa [4]. 

Ang alinman sa mga salik na ito ay maaaring mag-ambag sa pagsisimula ng talamak na sakit at payagan 
ang paglipat sa talamak na sakit. Maraming mga uri ng talamak na sakit ang nagsisimula bilang talamak 
na sakit na may mga pagbabago sa apektadong lugar ng sakit - ang mga ito ay maaaring kasangkot sa 
pamamaga, pagkapagod / kawalan ng timbang sa kalamnan, pinsala o anumang iba pang mga pisikal na 
kadahilanan na nakalista sa itaas [5]. 

Habang nagpapatuloy ang mga kondisyong ito, ang sakit at iba pang mga sintomas ay maaaring 
magbago o mananatiling pare-pareho, at naisip na sa halos tatlong buwan ng patuloy na sakit sa isang 
lokal na rehiyon ng katawan, ang mga pagbabago sa gitnang sistema ng nerbiyos (utak at gulugod) ay 
nagsisimula na mangyari [16 ]. Ang mga pagbabagong ito ay nagsasangkot ng pag-rewiring ng mga 
landas na neural upang mabayaran ang patuloy na sakit, at maraming mga pag-aaral ang nagpakita ng 
katibayan ng mga pagbabago sa utak sa mga indibidwal na may talamak na sakit kumpara sa malulusog 
na mga indibidwal na walang sakit na walang sakit [12]. Habang nangyayari ito, kahit na ang lokal na site 
ng sakit ay gumaling o ginagamot, ang rewired central nervous system ay maaaring paganahin ang 
karanasan ng sakit na magpatuloy at maging talamak. 

Kapag ang talamak ay nagiging talamak mas mahirap gamutin, at maaaring ito ay dahil sa pag-reverse ng 
rewiring ng central nervous system ay mas mahirap kaysa sa pagpapabuti ng pisyolohiya sa site ng sakit 
[6]. Ang sakit na natagpuan na nauugnay sa isang patuloy na sakit sa katawan ay pinakamahusay na 
tinugunan sa pamamagitan ng partikular na pagpapagamot ng mga epekto at nauugnay na mga 
sintomas ng sakit upang mabawasan ang epekto ng sakit at maiwasan ang pag-rewling ng mga gitnang 
sistema ng neural na path. 
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Paano Bawasan ang Pagkakataon ng Pagbuo ng Talamak na Sakit - Pangkalahatang Mga Alituntunin sa 
Kalusugan 

Ang pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay ay isang malakas na interbensyon upang maiwasan 
ang talamak na sakit [10]. 

• Panatilihin ang isang malusog na diyeta at timbang 

• Regular na mag-ehersisyo 

• Tanggalin ang hindi malusog na kasanayan tulad ng labis na paggamit ng alkohol at paninigarilyo 

• Magtrabaho at magpahinga sa iba't ibang malusog na pustura 

• Pamahalaan ang stress na may malalim na paghinga gamit ang mga kalamnan ng dayapragm [13], 
nakikilahok sa mga kasiya-siyang aktibidad, binabawasan ang mga mapagkukunan ng hindi 
kinakailangang stress hangga't maaari 

• Humingi ng payo o sikolohikal / pag-uugali na therapy kung kinakailangan [14] 

Paano Pamahalaan ang Talamak na Sakit at maiwasan ang Transition sa Talamak na Sakit * 
Pangunahing Pag-iwas * 

Talakayin ang plano para sa pamamahala ng sakit para sa panandaliang pre-operasyon o post-pinsala. 
Ang pagtiyak ng epektibong kontrol sa sakit ay maaaring magresulta sa mas mabilis na paglutas. 
Mahalaga ang regular na pagsusuri sa pamamahala ng sakit. Ang mga doktor ay dapat kumuha ng isang 
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indibidwal na diskarte na nakatuon sa pasyente at nakatuon sa paggamot sa multimodal upang 
maiwasan ang paglipat sa talamak na sakit [7]. 

Tulad ng inirerekumenda ng kamakailan-lamang na Pamamahala ng Pinakamahusay na Kasanayan sa 
Pag-uugali ng Task Force Best-Ahensya [18] ipinapayong para sa mga pasyente na: 

• Kumuha ng mga gamot na anti-namumula (halimbawa, ibuprofen) 

• Mag-apply ng malamig at / o init sa mga apektadong lugar 

• Makilahok sa therapeutic (banayad hanggang katamtaman) na ehersisyo 

• Physical therapy (o physiotherapy), massage therapy 

• Pamahalaan ang stress 

• Kumuha ng suporta sa sikolohikal 

Bilang karagdagan, maaaring maipapayo na: 

• Kumuha ng isang maikling, may taping na dosis ng oral steroid upang mabawasan ang pamamaga [9] 

• Kumain ng isang mababang-namumula na diyeta na mayaman sa mga prutas, gulay, mani, 
mapagkukunan ng sandalan na protina 

Paano Pamahalaan at maiwasan ang Worsening ng Talamak na Sakit * Pangalawang Pag-iwas at 
Pagpapanatili ng * 

Maunawaan na ang talamak na sakit ay pangkaraniwan at madalas na mahirap na ganap na pagalingin - 
mahusay na pamamahala sa sarili ng talamak na sakit ay madalas na pinakamahusay na anyo ng 
paggamot upang makakuha ng sakit sa isang matitiis na antas para sa isang indibidwal. Positibo, ngunit 
makatotohanang, ang mga inaasahan para sa paggamot o mga terapiya ay maaaring maging mas kapaki-
pakinabang kaysa sa matinding o negatibong inaasahan. Kailanman makakahanap ng isang doktor at 
sumusuporta sa mga indibidwal na pinagkakatiwalaan mo at kumportable sa pagbabahagi ng iyong mga 
karanasan. Ang mga Multimodal at interdisciplinary na paggamot na gumagamit ng iba't ibang mga 
parmasyutiko, pisikal, pamumuhay, sikolohikal, at alternatibo at pantulong na mga terapiya ay naisip 
bilang pamantayang ginto at pinaka-epektibong paraan upang pamahalaan at mabawasan ang talamak 
na sakit at ang epekto nito [1]. 

• Humingi ng medikal na payo mula sa isang pain specialist / pain clinic kung mayroong magagamit sa 
iyong lugar 

• Kumuha ng mga nonsteroidal anti-inflammatory na gamot (NSAID) (halimbawa, ibuprofen) upang 
mabawasan ang pamamaga 
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• Mag-apply ng malamig at / o init sa mga apektadong lugar 

• Magtanong tungkol sa mga medikal na paggamot na kinabibilangan ng mga bloke ng nerve sa mga 
kasukasuan o tisyu. Ito ay mga iniksyon ng mga gamot na nagpapaginhawa sa sakit at / o mga steroid 
upang mabawasan ang pamamaga 

• Isaalang-alang ang iba pang mga gamot para sa sakit [21]: Gabapentin / pregabalin, tricyclic 
antidepressants, serotonin / norepinephrine reuptake inhibitors, topical agents (lidocaine, capsaicin) 

• Ipagpatuloy ang regular na banayad hanggang katamtaman na ehersisyo - panatilihin ang paglipat ng 
iyong katawan at, kung posible, ang masakit na lugar 

• Simulan ang physiotherapy, perpekto mula sa isang espesyalista sa sakit 

• Tumanggap ng suporta sa sikolohikal, perpekto mula sa isang espesyalista na sinanay na psychologist 
ng sakit 

• Subukan ang mga pantulong na hindi gamot na gamot para sa karagdagang benepisyo: pagmumuni-
muni, yoga, acupuncture, biofeedback, massage therapy, water / swim therapy 

• Kung ang mga opioid ay ipinahiwatig para sa sakit pagkatapos na maisagawa ang isang pagtatasa ng 
peligro, magkaroon ng isang plano sa iyong doktor, suriin ang mga panganib at benepisyo at tiyakin na 
ikaw ay umiinom ng gamot tulad ng inireseta sa mga tiyak na layunin na tinukoy ng iyong doktor. ]. 
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