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Pakig-partner sa imong Healthcare nga Propesyonal sa Pagbantay Aron 

Makalikay sa Sakit: Kasayuran Alang sa mga Pasyente 

Sakit, usa ka gamay nga pulong nga gigamit sa mga tawo sa tibuuk kalibutan aron ihulagway ang usa ka 

naglainlaing dili maayo nga gibati, nakaapekto sa tanan kanato sa pipila ka mga punto sa atong kinabuhi. 

Ang sakit usa ka normal ug kinahanglan nga bahin sa kinabuhi. Kung ang usa ka tawo adunay kasakit, kini 

nakaapekto kanila sa daghang mga paagi lakip ang pisikal, emosyonal ug sosyal. Sakit nga karong bag-o 

lang nagsugod nailhan nga agudo nga sakit. Ang agudo nga sakit kasagaran nalangkit sa kadaot sa tisyu 

ug sa kasagaran dali nga maayo samtang nag-ayo pud kita. [6]. Ang agudo nga sakit makatabang kaayo 

samtang kini nagpaila kanato sa pag-atiman sa atong kaugalingon pinaagi sa pagpanalipod sa lugar sa 

kadaut hangtud nga kini maayo. Ang nagbalikbalik nga sakit lahi. Ang nagbalikbalik nga sakit mao ang 

kung ang kasakit naa sa sobra sa tulo ka bulan. Ang nagbalikbalik nga sakit dili sagad nga may kalabutan 

sa nagpadayon nga kadaot sa tisyu, ug mahimong usa ka sakit sa kaugalingon nga husto. Posible usab 

nga adunay sakit nga agudo ug nagbalikbalik nga sakit sa parehas nga panahon, pananglitan kung 

adunay kay nagbalikbalik nga sakit, posible nga makadaot ang imong kaugalingon ug mahimo ka unya 

adunay sakit nga agudo nga nagaayo kung ang kadaot wala na magkinahanglan pagpanalipod, apan ang 

talamak nga kasakit mahimo magpadayon. Ang mga paningkamot sa pagtambal sa nagbalikbalik nga 

kasakit pinaagi sa pagpahulay ug paglikay sa paglilhok dili mahimutang ug makapadayon sa labi ka sakit 

ug pagkawala sa katakus nga bahin sa imong kinabuhi. Ang nagbalikbalik nga sakit makaapekto sa usa sa 

lima ka mga bata ug mga hamtong, ug labi nga kasagaran sa mga mahuyang nga populasyon lakip ang 

mga tigulang, beterano ug lumad nga populasyon [1, 2]. Gibana-bana nga usa sa kawhaan ka mga tawo 

ang labi nga limitado sa nagbalikbalik nga sakit sa ilang adlaw-adlaw nga mga kalihokan (sama sa pag-

adto sa eskuylahan o pagtrabaho o pagbuhat sa ilang mga buluhaton sa panimalay). Niini nga bahin sa 

seksyon, hisgutan naton ang pila ka hinungdanon nga mensahe nga ang mga tawo nga nagpuyo nga 

adunay nagbalikbalik nga sakit ug mga tigdukiduki nga nagtrabaho sa nagbalikbalik nga kasakit giila nga 

makatabang sa pagpugong sa nagbalikbalik nga kasakit. 

Mahinungdanon ang Komunikasyon 

Kung ang mga tawo nagsakit ug nagkonsulta sa usa ka propesyonal sa pag-atiman sa kahimsog, 

hinungdanon kaayo nga nahibal-an nila ang ilang pagdayagnos. Ang pagkawalay kasiguruhan sa 

diagnostiko (o usa ka nakita nga kakulang sa pagpatin-aw o sayup nga label aron ipasabut ang mga 

sintomas sa kasakit) nalangkit sa kawalay pagsalig sa medikal nga sistema ug lagmit nga pagkunhod sa 

pag-apil ug kaayohan gikan sa pagtambal [2, 4]. Ang tin-aw nga komunikasyon tali sa mga pasyente ug sa 

ilang mga propesyonal sa pag-atiman sa panglawas nagpamenus sa pagkabalaka nga adunay sakit ug sa 

kasakit. Ang pagkunhod sa kabalaka hinungdanon kung ang usa ka tawo nagkinabuhi uban ang 

nagbalikbalik nga kasakit, tungod kay ang kabalaka bahin sa kasakit mahimong mosangput sa labi nga 

pag-antos ug pagkunhod sa paglihok. Ang pagtrabaho kauban ang usa ka propesyonal sa pag-atiman sa 
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kahimsog nga nakigsulti sa tin-aw, naghatag higayon nga makapangutana ug gipataas ang mga kabalaka 

nga adunay kalainan Ang pagbati nga moapil sa imong pag-atiman mahimo pagpakunhod sa kasakit ug 

pag-ayo sa mga sangputanan sa panglawas. 

Kung makakita ka usa ka propesyonal sa pag-atiman sa panglawas mahimo’g makatabang kini nga 

sundon kini nga mga lakang aron mahimo’g 

Bahin: 

Pag-andam: isulat ang piho nga mga pangutana nga nakapabalaka kanimo sa labing hinungdanon sa 

tumoy sa imong lista. 

Pagpangutana ug siguruha nga imong nasabtan ang mga tubag. 

Balika ang nahisgutan kanimo sa imong kaugalingon nga mga pulong aron imong masusi nga nakasabut 

ka sa husto. 

Paghimog aksyon sa kung unsa ang kinahanglan nimo nga buhaton sunod [3]. 

Adunay lainlaing mga Klase sa Sakit 

Dili tanan kasakit parehas. Ang sakit sa akus nga may kalabutan sa aktwal o potensyal nga kadaot sa 

tisyu Kini ang naandan matag adlaw nga klase sa sakit nga makatabang, ug nga nagtukmod kanato sa 

pagpanalipod sa sakit nga lugar aron kini makaayo. Ang sakit sa akut kinahanglan mailhan gikan sa 

laygay nga kasakit, nga sa kasagaran dili mapanalipdan. Ang sakit sa laygay nga kasakit mahitabo kung 

ang sistema sa nerbiyos nahimong sensitibo (ang bag-ong termino alang sa kini nga matang sa kasakit 

mao ang kasakit sa nociplastic). Ang kini nga sakit mahimo’g magsugod ingon sakit sa sakit sa dihang 

adunay kadaot o kadaot sa tisyu, apan dili kini kinahanglan sa tanan nga mga kaso aron mahilas ang sakit 

nga laygay. Ang sakit sa laygay nga sakit dili makatabang ug pagpanalipod sa lugar sa lawas nga masakit 

dili makatabang sa lawas sa pag-ayo, sa tinuud gipalala niini ang laygay nga kasakit. Ang sakit sa 

neuropathic usa ka matang sa laygay nga kasakit nga naggikan sa sakit o kadaot sa nerbiyos. Ang kini nga 

sakit dili makatabang, ug pagprotekta sa sakit nga lugar dili kini mag-ayo. Ang sakit sa Neuropathic ug 

sakit sa sakit nanginahanglan og lainlaing mga pagtambal kaysa sa sakit nga mahait, ug kini nga mga 

pagtambal kasagaran naghatag gibug-aton sa panginahanglan sa pagdugang function sa mga lugar sa 

kinabuhi. 

Kini Mahimo nga Luwas nga Magbalhin Bisan Bisan Adunay Sakit 

Ang sakit dili usa ka tukma nga sukod sa kadaot sa tisyu. Kung ang lawas nasamdan, ang proseso sa pag-

ayo nagpagawas sa mga kemikal nga naghimo nga labi ka sensitibo. Mahimo kini nga madugangan ang 

imong sakit, bisan kung nag-ayo ang kadaot. Sa kinatibuk-an, hinungdanon nga magsugod sa paglihok 

hinay-hinay pagkahuman sa pag-ayo gikan sa mahait nga sakit. Sa diha nga pagtambal nagbalikbalik nga 

kasakit, hinungdanon nga dugangan ang paglihok sa usa ka hinay-hinay nga paagi. Gihimo kini pinaagi sa 

una nga pagpangita sa usa ka baseline ug pag-uswag uban ang gagmay nga mga lakang aron 

madugangan kung unsa ka daghan ang kalihokan nga mahimo nimo pagtugot nga wala’y labi ka sakit. 

Ang kagul-anan sa emosyon mahimong makapasubo sa kasakit, tungod kay ang mga lugar sa utok nga 

nahilambigit sa pagproseso sa kasakit ug emosyon hapit kaayo sa matag usa. Kung ang kasakit dili 
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molambo pagkahuman sa usa ka kadaotan, o kung adunay ka sakit nga sakit tingali kinahanglan nimo 

nga makita ang usa ka propesyonal sa kahimsog, o bisan usa ka eksperto sa kasakit. Kanunay kini luwas, 

ug kinahanglanon, aron magsugod sa paglihok ug pagbuhat sa mga kalihokan, ug kinabuhi nga hingpit 

bisan kung adunay sakit. 

Mahinungdanon ang Pagtratar sa Atong mga Emosyon Kung Adunay Sakit 

Ang kasakit hapit dili madunuton o dili makapalipay. Ang kasinatian sa kasakit makaapekto, ug apektado, 

pinaagi sa atong mga emosyon, hunahuna, pamatasan, ug sosyal nga palibot lakip ang mga tawo sa 

palibut naton. Ang taas nga lebel sa pagkabalaka ug ubos nga kahimtang sa kasagaran sa mga tawo nga 

nagpuyo nga adunay sakit nga manakit [5]. Ang epektibo nga pagdumala sa laygay nga kasakit 

nanginahanglan makakuha usa ka kaamgohan ug kahanas sa pagdumala sa ubang mga bahin sa imong 

kinabuhi nga mahimong maapektuhan o nakaapekto sa imong sakit. Nabalaka ba ka, mabalaka, magul-

anon, masuko, masuko, ma-stress? Ang tanan nga kini nga mga emosyon nakaapekto kung giunsa ang 

among sistema sa nerbiyos. Kung kini nga mga emosyon dili maayo nga pagdumala, mahimo nila nga 

madugangan ang mga higayon sa pag-uswag sa sakit nga laygay, ug mahimo usab nga madugangan ang 

atong pag-antos kung ang sakit sa talamnon na. Ang pagtratar sa tibuuk nga pagkatawo, dili lamang ang 

lawas, hinungdanon kung gitambalan naton ang kasakit. 

Katingbanan 

Adunay daghan nga mahimo nimo alang sa imong kaugalingon aron mapakunhod ang epekto sa sakit 

nga mahait ug aron mapugngan ang pagpalambo sa laygay nga kasakit. Ang pagbaton og kahibalo ug 

pagsabut bahin sa kasakit, pagbaton maayo nga komunikasyon sa imong propesyonal sa pag-atiman sa 

kahimsog, pagpadayon aktibo ug pag-atiman sa imong kahimsog sa emosyon tanan nagpakunhod sa 

kasakit ug makunhuran ang peligro sa pagpalambo sa sakit nga sakit. Ang aktibo nga pag-apil sa imong 

kaugalingon nga pag-atiman sa panglawas ug pagdumala sa kasakit nakahatag og dakong kalainan sa 

kasakit. 

Adunay daghang mga kapanguhaan nga magamit sa mga tawo nga adunay sakit aron mas masabtan ang 

ilang kahimtang. Pipila nga among girekomenda mao ang: 

• Alang sa mga bata nga adunay sakit: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

• Aron mahibal-an ang bahin sa kasakit - Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

• Aron mahibal-an ang bahin sa kasakit - Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 

• Pagsabut sa kasakit sa lima ka minuto: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

• Pagsabut sa Sakit - Elliot Krane – The Mystery of Chronic Pain: https://www.youtube.com/watch?v=J6-

-CMhcCfQ 

• Pagsabut sa kasakit sa mga bata: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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