
  
NNOONN--OOPPEERRAATTIIVVEE  TTRREEAATTMMEENNTT  OOFF  BBAACCKKAACCHHEE  AANNDD  NNEECCKK  PPAAIINN  

  
BBaacckk--  oorr  nneecckk  ppaaiinn  iiss  rraarreellyy  dduuee  ttoo  aa  sseerriioouuss  ddiisseeaassee..  WWhheenn  tthhee  ppaaiinn  iiss  iinntteennssiivvee  
iitt  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmeeaann  tthhaatt  tthheerree  iiss  sseerriioouuss  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ssppiinnee..  BBeedd  rreesstt  
iiss  uussuuaallllyy  aa  ppoooorr  ssoolluuttiioonn,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  vveerryy  aaccuuttee  pphhaassee  aanndd  tthheenn  oonnllyy  ffoorr  aa  ffeeww  
ddaayyss..  RReegguullaarr  eexxeerrcciissee,,  ssttaayyiinngg  ffiitt  aanndd  aaccttiivvee  iimmpprroovveess  nnoott  oonnllyy  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  
hheeaalltthh  bbuutt  aallssoo  bbaacckk  aanndd  nneecckk  ssyymmppttoommss..    
  
EEvviiddeennccee  ppooiinnttss  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  eexxeerrcciissee  tthheerraappyy  ffoorr  lloowweerr  bbaacckk  ppaaiinn  iinn  
ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  bbiioo  ppssyycchhoossoocciiaall  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ffoorr  nneecckk  aanndd  
bbaacckk  pprroobblleemmss..  
 

  
 
TThhee  mmooddeerrnn  aapppprrooaacchh  ttoo  nneecckk  aanndd  bbaacckk  pprroobblleemmss  wwoouulldd  bbee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    
  

11..  CCaarreeffuull  hhiissttoorryy  ttaakkiinngg  aanndd  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..    
22..  NNeeuurroollooggiiccaall  ssccrreeeenniinngg..    
33..  CCoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppssyycchhoossoocciiaall  ffaaccttoorrss..    
4. CCoonnttiinnuuoouuss  ffoollllooww--uupp  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  eexxeerrcciissee  ((aass  ffoorr  aannyy  cchhrroonniicc  

ddiisseeaassee)).. 
 

  
 



NNoott  mmoorree  tthhaann  eeiigghhtt  ttoo  tteenn  ppeerrcceenntt  ooff  ppaattiieennttss  wwiillll  nneeeedd  ssppiinnaall  ssuurrggeerryy..  IInn  aa  
mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  ccaarreeffuull  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppaattiieenntt,,  bbootthh  bbyy  mmeeaannss  ooff  
hhiissttoorryy,,  cclliinniiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  aass  wweellll  aass  ssppeecciiaall  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  rreedd  
ffllaaggss  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd..  TThhiiss  wwoouulldd  iinncclluuddee::    
  

11..  IInnssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssppiinnee,,  ee..gg..  ffrraaccttuurreess,,  mmaalliiggnnaannccyy,,  eettcc..    
22..  NNeeuurroollooggiiccaall  pprroobblleemmss,,  ee..gg..  lloossss  ooff  mmoottoorr  ppoowweerr  oorr  bbllaaddddeerr  ffuunnccttiioonn..    
33..  SSeevveerree  oosstteeooppoorroossiiss..    
44..  RReecceenntt  ffrraaccttuurree..    
55..  SSeevveerree  mmeettaabboolliicc  ddiisseeaassee..    
66..  RReecceenntt  mmaajjoorr  ssuurrggiiccaall  ooppeerraattiioonnss..    
77..  SSeevveerree  ddeebbiilliittaattiinngg  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  ddiisseeaassee..    
88..  AAccuuttee  iinnffeeccttiioonnss..      
99..  SSeevveerree  ppssyycchhoollooggiiccaall  ddiissttuurrbbaannccee..    
  
TThheessee  ppaattiieennttss  wwiillll  pprroobbaabbllyy  nneeeedd  mmeeddiiccaall  aanndd  //  oorr  ssuurrggiiccaall  iinntteerrvveennttiioonn  oorr  
ppssyycchhoollooggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  bbeeffoorree  aaccttiivvee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ccaann  bbee  iinniittiiaatteedd..  
 

  
 

BBaacckk  aanndd  nneecckk  ppaaiinn  iiss  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  mmaannkkiinndd’’ss  bbuurrddeenn..  MMoorree  tthhaann  hhaallff  ooff  
ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaass  hhaadd  aann  aaccuuttee  bbaacckk--  oorr  nneecckk  ppaaiinn  eeppiissooddee  wwiillll  eexxppeerriieennccee  aa  
rreeccuurrrreennccee  wwiitthhiinn  ttwwoo  yyeeaarrss..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iimmppllyy  aa  sseerriioouuss  
pprroobblleemm  iinn  tthhee  ssppiinnee..  TThhee  rreeccuurrrreennccee  ooff  bbaacckk  aanndd  nneecckk  ppaaiinn  ssuuppppoorrttss  oonnggooiinngg  
aaccttiivvee  eexxeerrcciissiinngg  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ssppiinnee  ““ffiitt””..    
  
TThhee  bbeesstt  rreessuullttss  wwoorrllddwwiiddee  wweerree  oobbttaaiinneedd  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    
  
11..  AAccttiivvee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iinn  aa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  sseettttiinngg,,  uussiinngg  ttaarrggeett  ssppeecciiffiicc  

eexxeerrcciissee  pprrooggrraammss,,  iinntteennssiivvee  pphhyyssiiootthheerraappyy  aass  wweellll  aass  eexxeerrcciissiinngg  iinn  aa  
ssaaffee  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ttaarrggeett  ddeessiiggnneedd  ttrreeaattmmeenntt  ssttaattiioonnss..    

22..  TThhiiss  sshhoouulldd  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  aaccttiivvee  ppssyycchhoo--ssoocciiaall  aanndd  bbeehhaavviioorraall  
rreeccoonnddiittiioonniinngg  aanndd  wwoouulldd  ffoorr  iinnssttaannccee  aallssoo  iinnvvoollvvee  aann  ooccccuuppaattiioonnaall  
tthheerraappiisstt  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  rreeffeerreennccee  ttoo  aa  ppaattiieenntt’’ss  wwoorrkkssttaattiioonn..    

33..  AA  ccooggnniittiivvee  bbeehhaavviioorraall  aapppprrooaacchh  ttoo  ppaaiinn  mmuusstt  aaiimm  aatt  hheellppiinngg  ppaattiieennttss  
cchhaannggee  tthhee  wwaayy  tthheeyy  tthhiinnkk  aabboouutt,,  aanndd  aacctt  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  ssppiinnee  
pprroobblleemmss,,  aass  wweellll  aass  aaddddrreessssiinngg  ffaallssee  bbeelliieeffss  aabboouutt  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  
ppaatthhoollooggyy,,  mmooddiiffyyiinngg  ppaaiinn  aavvooiiddaannccee  bbeehhaavviioorr  aann  lleeaarrnniinngg  nneeww  ccooppiinngg  
ssttrraatteeggiieess..    

4. TTrreeaattmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  eevviiddeennccee  bbaasseedd  ((bbaasseedd  oonn  pprreevviioouuss  rreesseeaarrcchh  aanndd  
ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  oonnggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  ooff  ppaattiieennttss))  aass  wweellll  aass  oouuttccoommee  
bbaasseedd  ii..ee..  ccoonnssttaanntt  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  ttrreeaattmmeennttss  pprroottooccoollss  
rreeggaarrddiinngg  ppaattiieennttss  pprreesseennttllyy  bbeeiinngg  ttrreeaatteedd.. 



 
 
 

  
 

CCoonnsseennssuuss  ooppiinniioonn  wwoorrllddwwiiddee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  aaccttiivvee  
ccaarree  vveerrssuuss  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ppaassssiivvee  ccaarree  aapppprrooaacchh..  IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  
oonnllyy  aa  ssmmaallll  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ppaattiieennttss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  nneecckk  oorr  bbaacckk  pprroobblleemmss  wwiillll  iinn  
ffaacctt  nneeeedd  ssuurrggeerryy..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  aafftteerr  ssuurrggeerryy,,  iitt  iiss  aallssoo  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  eeffffeeccttiivvee  
rreehhaabbiilliittaattiioonn  bbee  iinniittiiaatteedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  tthhee  ssppiinnee  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  
ooppeerraattiioonn  aarreeaa..   
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