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Pag-iwas sa Pangalawang Sekondarya at Tertiary ng Talamak na Sakit 

Panimula 

Ang pag-iwas sa sakit at talamak na mga form nito ay magbabawas ng pasanin ng pagdurusa para sa 
mga indibidwal at lipunan, ayon sa pagkakabanggit. Ang pangalawang pag-iwas ay naglalayong makita 
ang sakit sa mga unang yugto at nililimitahan ang pag-unlad nito [1, 2], kung saan ang pag-iwas sa 
tersiyaryo ay naglalayong mabawasan o maiwasan ang mga komplikasyon o nililimitahan ang mga 
kahihinatnan ng sakit na mayroon na [1]. Para sa sakit, ang kahulugan ng estado upang maiwasan ang 
mga indibidwal mula sa pagbuo ng talamak na sakit pagkatapos ng paunang pagsisimula ng talamak na 
sakit (pangalawang pag-iwas), o upang mabawasan ang patuloy na kapansanan, pag-abuso o pagkawala 
ng mga contact sa lipunan at pagsakop, sa sandaling ang sakit ay naging talamak (pag-iwas sa 
tersiyaryo). Kahit na ang katawan ng pananaliksik para sa pag-iwas sa pangalawang sakit ay lumago sa 
mga nakaraang taon, ang focus ay nananatiling sa pagpapagamot ng talamak na sakit. 

Ang Pandaigdigang Taon para sa Pag-iwas sa Sakit ay isang pagkakataon upang mapataas ang kamalayan 
sa mga diskarte at interbensyon para sa pangunahin at pangalawang yugto ng pag-unlad ng sakit, 
pagsuporta sa mga nagdurusa sa pagpapanatili ng pang-araw-araw na pisikal, personal at panlipunang 
mga aktibidad sa pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang pag-unlad ng talamak na sakit . Ang 
mga rekomendasyon sa pagdidisenyo ng mga pagsubok sa pag-iwas ay nai-publish na [3], na kung saan 
ay maaaring makabuo ng maaasahang katibayan. 

Pangalawang Pag-iwas sa Sakit: Pag-iwas sa Chronicity 

Ang pangalawang pag-iwas sa sakit ay unang inilarawan ni Fordyce noong 1970s [4], kapag nakikilala sa 
pagitan ng pag-uugali ng sakit at sakit (hindi pagpapagana ng pag-uugali). Ang isang pag-iwas sa rehimen 
ay inilalapat upang mabawasan ang pag-uugali ng sakit, na humahantong sa paunang mga promising na 
resulta sa mga tuntunin ng mga diskarte sa pag-iwas [2, 4] kasama na ang pagsasanay sa oras at gamot. 
Ang pangalawang pag-iwas ay nangangailangan ng isang pag-unawa sa mga kadahilanan na kasangkot sa 
pag-uuri, napatunayan na mga instrumento upang makita ang mga pasyente na may panganib, at 
napatunayan na mga istratehiya sa klinikal na tinutugunan ang mga panganib na kadahilanan na may 
tiyak na interbensyon Maraming mga pagsusuri ang nag-uulat ng mga kadahilanan ng peligro para sa 
pagpapanatili ng iba't ibang anyo ng sakit; pula (biological) at dilaw (psychosocial) flags para sa sakit ng 
musculoskeletal ay ang pinaka-karaniwang konstruksyon, na sinusundan ng asul (trabaho), itim 
(kabayaran) at puti (socio-cultural) [6] mga bandila, kung saan ang ebidensya ay nakabinbin pa rin 
tungkol sa kanilang epekto sa pangalawang pag-iwas sa sakit. Ang mga tiyak na mga kadahilanan na 
nakabatay sa mekanismo na batay sa mekanismo ay makakatulong sa pagdidisenyo ng mga istratehiya 
sa pag-iwas na nagbibigay ng hinaharap na batayan ng pinasadyang mga interbensyon [5, 7]. Ang 
nasabing mga kadahilanan sa peligro ay nakilala sa mga nakakapinsalang / malungkot na malay na 
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cognitions at nalulumbay na kalooban para sa pagbuo ng talamak na tuhod [8] o mababang sakit sa likod 
[9] bilang mga dilaw na watawat, o magkasanib na pinsala bilang pulang watawat para sa sakit sa tuhod 
[8]. Ang iba ay nag-uulat ng maraming mga kadahilanan sa peligro para sa pagbuo ng talamak na sakit 
pagkatapos ng operasyon (hal. [10-12]) na may mahusay na katibayan para sa edad, kasarian, uri ng 
operasyon, genetic factor, nangunguna sa sakit o kasaysayan ng talamak na sakit ng ibang pinagmulan at 
iba't ibang mga kadahilanan ng psychosocial . Ang mga instrumento sa screening ay magagamit lalo na 
para sa sakit sa likod na may paunang katibayan para sa kanilang prognostic na halaga [13]. Ang paunang 
ebidensya ay ipinagkaloob din na ang mga pasyente ng subgrouping patungkol sa kanilang panganib 
para sa pag-uuri at partikular na naangkop na paggamot ay epektibo sa maikli at gitnang termino [14]. 
Ang edukasyon at ehersisyo sa pagpigil sa sakit sa likod na maging talamak ay tila pinakamainam na 
katibayan sa sandaling ito [5, 7], pangunahin sa mga maiikli at gitnang termino. 

Sa kaibahan, ang mga kadahilanan ng iatrogeniko (mga kadahilanan na nakahiga sa sistema ng 
pangangalaga sa kalusugan) ay tila nag-aambag sa pagkakasunud-sunod ng sakit, lalo na kung nagtuon 
lamang ang pansin sa mga somatic na kadahilanan, hindi pinapansin ang maraming mga sanhi ng genesis 
ng sakit, na overestimating ang epekto ng somatic o radiologic na natuklasan sa kabutihan ng pasyente 
at labis na paggamit ng mga pamamaraan ng diagnostic at sa halip passively oriented interbensyon sa 
pangmatagalang (halimbawa massage) [15]. Kaugnay sa mga natuklasan na ito, ang pananagutan ng 
mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ay nagpapagamot sa sakit sa isang paraan na batay sa 
ebidensya ay hindi dapat ma-underestimated at dapat na isama sa mga aktibidad sa pananaliksik. 

Pinahusay na pagsisikap sa pagtatatag ng mga modelo [3] tulad ng modelo ng pag-iwas sa pagbabata 
[16] o, mula sa pangunahing agham, pagkuha ng mga pinasadya na paggamot at pagbuo ng katibayan ng 
mga mananaliksik ng sakit ay kinakailangan. Ang pagsasama ng kusang pagbawi mula sa paunang sakit, 
saluto-genetic na mga modelo at mga kagustuhan ng pasyente para sa mga tiyak na interbensyon [17] 
ay dapat na isinasaalang-alang sa mga pagsasaalang-alang sa hinaharap. 

Pag-iwas sa Tertiary ng Sakit: Pagbawas ng Kapansanan, Pagkawala sa Trabaho, Negatibong 
Emosyonalidad at Pagsasama ng Panlipunan para sa mga Nagdudusa na may Talamak na Sakit 

Nilalayon ng pag-iwas sa tersiyaryo na bawasan ang pangalawang epekto ng mga nagdurusa mula sa 
talamak na sakit. Ang mga modelo tulad ng modelo ng takot sa pag-iwas sa [18, 19] o modelo ng pag-
iwas at pagbabata [16, 20-23] ay isinasama ang pag-andar, sikolohikal at panlipunang pagkabigo sa 
pamumuno ng isang kasiya-siyang buhay ng mga apektadong indibidwal. Ang modelo ng biopsychosocial 
ng sakit [24-26] ay humantong sa pag-unlad ng biopsychosocial (kasingkahulugan na multidisciplinary, 
interdisciplinary, multi sangkap) na pamamaraan ng paggamot. Ang isang kaukulang kahulugan ay 
nilikha ng isang IASP Task Force noong 2017 at inilathala sa homepage ng IASP (https://www.iasp-
pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Mayer at Gatchel [27] ipinakilala ang biopsychosocial treatment diskarte noong 1980s. Ang pangunahing 
layunin nito ay ang pagpapanumbalik ng paggana ng pisikal, sikolohikal at panlipunan, na 
kinasasangkutan ng isang pangunahing pangkat ng mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ng 
multi-disiplina (mga manggagamot, physiotherapist, mga therapist sa trabaho, psychologist at nars) na 
nagtatrabaho sa isang pinagsamang setting ng koponan [27]. 
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Ang paggamot sa interdisiplinary ay kinilala bilang isang naaangkop na sagot sa komprehensibong 
pagdurusa ng mga pasyente na may talamak na sakit sa buong mundo [28], ngunit ang ebidensya ay 
kontrobersyal na tinalakay [29]. Ang heterogeneity ng mga kasangkot na propesyon, na nagbibigay ng 
mga interbensyon at komposisyon ng paggamot, dosis at tagal ng paggamot, at ang mga tool sa 
pagtatasa ng kinalabasan sa mga klinikal na pagsubok ay masidhing maihahambing ang pagiging 
epektibo sa pagsasaliksik at wastong meta na pinag-aaralan. Ang mga konseptong balangkas at disenyo 
ng disenyo batay sa mekanismo, nagkakasundo na pagtatasa ng kinalabasan (isinasaalang-alang ang 
komprehensibong mga resulta ng multidimensional [31]), maingat na iniulat na mga pag-aaral at 
maingat na ginanap ang sistematikong pananaliksik ay kinakailangan upang makilala ang kapaki-
pakinabang na paggamot mula sa hindi kapaki-pakinabang at, sa wakas, upang makilala ang 
pinakamahusay na paggamot sa mga tiyak na grupo ng mga pasyente tungkol sa kanilang mga katangian 
[32]. 
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