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Pakikipagtulungan sa iyong Propesyonal sa Pangangalagang pangkalusugan 
upang maiwasan ang Sakit: Impormasyon para sa mga Pasyente 

Ang sakit, isang maliit na salita na ginagamit ng mga tao sa buong mundo upang ilarawan ang isang 
hanay ng mga hindi kasiya-siyang damdamin, ay nakakaapekto sa ating lahat sa ilang sandali sa ating 
buhay. Ang sakit ay isang normal at kinakailangang bahagi ng buhay. Kapag ang isang tao ay may sakit, 
nakakaapekto ito sa kanila sa maraming paraan kabilang ang pisikal, emosyonal at sosyal. Ang sakit na 
nagsimula kamakailan ay kilala bilang talamak na sakit. Ang sakit sa talamak ay kadalasang nauugnay sa 
pinsala sa tisyu at sa pangkalahatan ay nabubura habang nagpapagaling tayo. [6]. Ang sakit sa talamak 
ay kapaki-pakinabang sapagkat binabalaan tayo na alagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng 
pagprotekta sa lugar ng pinsala hanggang sa gumaling ito. Ang sakit sa talamak ay naiiba. Ang talamak 
na sakit ay kapag ang sakit ay naroroon nang higit sa tatlong buwan. Ang sakit sa talamak ay hindi 
karaniwang nauugnay sa patuloy na pinsala sa tisyu, at maaaring maging isang sakit sa sarili nitong 
kanan. Posible rin na magkaroon ng talamak at talamak na sakit nang sabay, halimbawa kung mayroon 
kang talamak na sakit, posible na masaktan ang iyong sarili at maaari kang magkaroon ng talamak na 
sakit na nagpapagaling kapag ang pinsala ay hindi na nangangailangan ng proteksyon, ngunit ang 
talamak na sakit maaaring magpatuloy. Ang mga pagsisikap na malunasan ang talamak na sakit sa 
pamamagitan ng pamamahinga at pag-iwas sa aktibidad ay hindi mabubuti at maaaring magpadayon ng 
higit na sakit at pagkawala ng kakayahang makilahok sa iyong buhay. Ang sakit na talamak ay 
nakakaapekto sa isa sa limang bata at matatanda, at mas karaniwan sa mga mahina na populasyon 
kabilang ang mga matatanda, beterano at katutubong populasyon [1, 2]. Humigit-kumulang sa isa sa 
dalawampu't mga tao ay lubos na limitado sa pamamagitan ng talamak na sakit sa kanilang pang-araw-
araw na gawain (tulad ng pagpasok sa paaralan o pagtrabaho o paggawa ng kanilang mga gawaing 
bahay). Sa ganitong sheet sheet, tatalakayin natin ang ilang mga pangunahing mensahe na ang mga 
taong nabubuhay na may sakit na talamak at mga mananaliksik na nagtatrabaho sa talamak na sakit ay 
nakilala bilang makakatulong sa pagpigil sa talamak na sakit. 

Mahalaga ang Komunikasyon 

Kapag ang mga tao ay nasasaktan at kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan, 
mahalaga na kritikal na nauunawaan nila ang kanilang pagsusuri. Ang kawalan ng katiyakan ng 
diagnostic (o isang kakulangan ng paliwanag o hindi tamang label upang ipaliwanag ang mga sintomas 
ng sakit) ay nauugnay sa kawalan ng katiyakan ng sistemang medikal at potensyal na nabawasan ang 
pakikipag-ugnayan at makinabang mula sa paggamot [2, 4]. Ang malinaw na komunikasyon sa pagitan ng 
mga pasyente at ng kanilang mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ay binabawasan ang 
pagkabalisa sa sakit at sa sakit. Ang pagbabawas ng pagkabalisa ay mahalaga kapag ang isang tao ay 
nabubuhay na may talamak na sakit, dahil ang pag-aalala tungkol sa sakit ay maaaring humantong sa 
higit na pagdurusa at nabawasan na gumana. Ang pakikipagtulungan sa isang propesyonal sa 
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pangangalaga sa kalusugan na malinaw na nakikipag-usap, ay nagbibigay ng pagkakataon na magtanong 
at magpataas ng mga alalahanin ay may pagkakaiba. Ang pakiramdam na nakikibahagi sa iyong 
pangangalaga ay maaaring mabawasan ang sakit at mapabuti ang iyong mga kinalabasan sa kalusugan. 

Kung makakita ka ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring kapaki-
pakinabang na sundin ang mga hakbang na ito na gawin ang PAKSA: 

Maghanda: isulat ang mga tukoy na katanungan na nag-aalala sa iyo sa pinakamahalaga sa tuktok ng 
iyong listahan. 

Magtanong ng mga katanungan at tiyaking nauunawaan mo ang mga sagot. 

Ulitin kung ano ang sinabi sa iyo sa iyong sariling mga salita upang masuri mo na naunawaan mo nang 
tama. 

Kumilos sa kung ano ang kailangan mong gawin sa susunod [3]. 

Mayroong Iba't ibang Uri ng Sakit 

Hindi lahat ng sakit ay pareho. Ang sakit sa talamak ay nauugnay sa aktwal o potensyal na pinsala sa 
tisyu. Ito ang normal araw-araw na uri ng sakit na kapaki-pakinabang, at kung saan nag-uudyok sa amin 
na protektahan ang masakit na lugar upang makapagpagaling ito. Ang sakit sa talamak ay kailangang 
makilala sa talamak na sakit, na sa pangkalahatan ay hindi protektado. Ang talamak na sakit ay 
nangyayari kapag ang sistema ng nerbiyos ay naging sensitibo (ang bagong term para sa ganitong uri ng 
sakit ay walang sakit na nociplastic). Ang sakit na ito ay maaaring nagsimula bilang talamak na sakit 
kapag may pinsala o pinsala sa tisyu, ngunit hindi ito kinakailangan sa lahat ng mga kaso upang 
magkaroon ng talamak na sakit. Ang sakit sa talamak ay hindi kapaki-pakinabang at pagprotekta sa lugar 
ng katawan na masakit ay hindi makakatulong sa katawan na pagalingin, sa katunayan ay pinalala nito 
ang talamak na sakit. Ang sakit sa neuropathic ay isang uri ng talamak na sakit na nangyayari mula sa 
sakit o pinsala sa mga ugat. Ang sakit na ito ay hindi kapaki-pakinabang, at ang pagprotekta sa masakit 
na lugar ay hindi pinapayagan na gumaling. Ang sakit sa neuropathic at talamak na sakit ay 
nangangailangan ng iba't ibang mga paggamot kaysa sa talamak na sakit, at ang mga paggamot na ito ay 
karaniwang binibigyang diin ang pangangailangan upang madagdagan ang pag-andar sa mga lugar ng 
buhay. 

Maaari itong Ligtas na Gumalaw Kahit May Sakit 

Ang sakit ay hindi isang tumpak na sukatan ng pinsala sa tisyu. Kapag nasugatan ang katawan, ang 
proseso ng pagpapagaling ay naglalabas ng mga kemikal na ginagawang sensitibo sa ating mga nerbiyos. 
Maaari itong dagdagan ang iyong sakit, kahit na ang pinsala ay gumagaling. Sa pangkalahatan, mahalaga 
na simulan ang paglipat ng unti-unti pagkatapos ng pagbawi mula sa talamak na sakit. Kapag 
nagpapagamot ng talamak na sakit, mahalaga na madagdagan ang paggalaw sa isang unti-unting paraan. 
Ginagawa ito sa pamamagitan ng unang paghahanap ng isang baseline at pag-unlad na may maliit na 
mga hakbang upang madagdagan kung magkano ang aktibidad na maaari mong tiisin nang hindi mas 
masahol ang sakit. Ang emosyonal na pagkabalisa ay maaaring magpalala ng sakit, dahil ang mga lugar 
ng utak na kasangkot sa pagproseso ng sakit at emosyon ay napakalapit sa bawat isa. Kung ang sakit ay 
hindi nagpapabuti pagkatapos ng isang pinsala, o kung mayroon kang talamak na sakit maaaring 
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kailangan mong makita ang isang propesyonal sa kalusugan, o kahit na isang eksperto sa sakit. Ito ay 
madalas na ligtas, at kinakailangan, upang simulan ang paglipat at paggawa ng mga aktibidad, at 
pamumuhay nang ganap kahit na mayroong ilang sakit. 

Mahalagang Ituring ang Ating Mga Emosyon Kapag May Sakit tayo 

Ang sakit ay halos hindi nakakaiwas o hindi kasiya-siya. Ang karanasan sa sakit ay nakakaapekto, at 
apektado, sa pamamagitan ng aming mga emosyon, saloobin, pag-uugali, at kapaligiran sa lipunan 
kabilang ang mga tao sa paligid natin. Ang mataas na antas ng pag-aalala at mababang kalooban ay 
karaniwan sa mga taong nabubuhay na may talamak na sakit [5]. Ang epektibong pamamahala ng 
talamak na sakit ay nangangailangan ng pagkakaroon ng isang kamalayan at kasanayan upang 
pamahalaan ang iba pang mga lugar ng iyong buhay na maaaring maapektuhan ng o nakakaapekto sa 
iyong sakit. Nag-aalala ka ba, nababahala, nalulumbay, nagagalit, nagagalit, nabigla? Ang lahat ng mga 
emosyong ito ay nakakaapekto sa kung paano gumagana ang aming nervous system. Kung ang mga 
emosyong ito ay hindi maganda pinamamahalaan, maaari nilang madagdagan ang mga pagkakataong 
magkaroon ng talamak na sakit, at maaari ring dagdagan ang aming pagdurusa kung mayroon nang 
talamak na sakit. Ang pagpapagamot sa buong tao, hindi lamang sa katawan, ay mahalaga kapag 
ginagamot namin ang sakit. 

Buod 

Maraming magagawa mo para sa iyong sarili upang mabawasan ang epekto ng talamak na sakit at 
maiwasan ang pagbuo ng talamak na sakit. Ang pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa tungkol sa 
sakit, pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa iyong propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan, 
pinapanatili ang aktibo at pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalusugan lahat mabawasan ang sakit at 
bawasan ang panganib ng pagbuo ng talamak na sakit. Ang aktibong nakikibahagi sa iyong sariling 
pangangalaga sa kalusugan at pamamahala ng sakit ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa sakit. 

Maraming mapagkukunan na magagamit na maaaring magamit ng mga taong may sakit upang 
maunawaan ang higit pa tungkol sa kanilang kalagayan. Ang ilan ay inirerekumenda namin ay: 

 

• For kids with pain: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 
• To learn about pain – Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 
• To learn about pain – Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 
• Understanding pain in five minutes: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 
• Understanding Pain - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 
• Understanding pain in kids: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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