
ما هي اإلصابة املصعّية؟

كم يستغرق األمر حتى أشعر بتحّسن؟

تحصل اإلصابة املصعّية عندما يتحرك رأسك فجأة يف اتجاه معّي ومن ثم يرتّد برسعة. قد تسّبب هذه 

الحركة إصابة يف رقبتك. وميكن أن تحصل اإلصابة املصعّية نتيجة حادث سيارة. 

أمل الرقبة هو أكرث األعراض شيوعاً نتيجة اإلصابة املصعّية. وميكن أن تشمل األعراض األخرى وجع يف 

الرأس وأمل يف الكتفي والذراعي ودوخة أو شعور بدوار.

وقد تستمر هذه األعراض لدى البعض خالل فرتة شفائهم. 

ُيشفى معظم الناس من اإلصابة املصعّية خالل بضعة أيام أو بضعة أسابيع؛ وقد يحتاج البعض إىل 

عدة أشهر للشفاء. وتختلف مدة الشفاء من شخص آلخر. 

 وماذا ينبغي أن أفعل للمساعدة
يف عملية شفايئ؟

 مراجعة
طبيبك

 إذا كانت لديك أية أسئلة حول طلبك، إتصل بخدمة CTP Assist لدى الهيئة الناظمة للتأمي  يف الوالية عىل الرقم

 sira.nsw.gov.au | 1300 656 919

 املحافظة
عىل نشاطك

مامرسة
متارين الرقبة 

بإمكانك أن تلعب دوراً إيجابياً يف عملية شفائك بالوسائل الثالث التالية:

يتمكن معظم الناس من القيام بنشاطاتهم املعتادة؛ والواقع أن املواظبة عىل النشاط أمر جيد 
للشفاء. 

تتحسن عملية شفاء األشخاص الذين يواصلون العمل بشكل أرسع من األشخاص الذين 
يتوقفون عن العمل لفرتة طويلة، حتى ولو مل يكن بإمكانهم القيام بجميع أعاملهم املعتادة يف 

بادئ األمر. 

ARABIC

)Whiplash( )اإلصابة املصعّية )اإلصابة بالرقبة
نرشة معلومات عن فرتة شفائك يف الـ12 أسبوعاً األوىل
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راجع طبيبك

بعد إصابتك من الرضوري أن تراجع طبيبك.

سوف يقوم طبيبك بفحص طبي وينصحك بشأن  العالج. ويف معظم الحاالت ال توجد حاجة إىل صور أشعة سينية وغريها من 

الفحوصات الخاصة باإلصابة املصعّية. 

قد ُيطلب منك اإلجابة خطياً عىل بعض األسئلة بشأن الوجع وأية مشاكل تعاين منها. وسوف يستخدم طبيبك هذه املعلومات 

ليصَف عالجاً لك أو أدوية للوجع. 

راجع طبيبك بشأن ما ميكن أن تفعله لتستمر يف العمل والقيام بنشاطاتك املعتادة خالل فرتة شفائك. 

قد يقرتح عليك طبيبك أن تزور أخصائياً صحياً ليعالجك من أعراضك ويعطيك متارين للرقبة تساعدك عىل الشفاء. 

قم بتامرين الرقبة

من املفيد أيضاً القيام ببعض متارين الرقبة. التامرين التي توىص لك خفيفة جداً ويستغرق القيام بها عادة حوايل 10 دقائق كل يوم.

استفرس من طبيبك أو من األخصايئ الصحي بشأن أفضل التامرين لك. 

sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre :م كيفية القيام بتامرين العنق تعرَّف عىل املزيد وتعلَّ

حافظ عىل نشاطك

حاول القيام بنشاطاتك اليومية املعتادة قدر املستطاع، فسوف يساعدك هذا عىل التحّسن. وتذّكر أن الشعور ببعض األمل وعدم 

الراحة أمر طبيعي خالل عملية الشفاء.

يف بادئ األمر قد يتعي عليك تغيري الوسيلة التي تقوم بها ببعض نشاطاتك. فّكر بطريقة مبتكرة وبوسائل جديدة تساعدك عىل 

عدم الضغط عىل رقبتك؛ مثاًل:

اذهب عدة مرات إىل السوق لحمل كمية أقل من أغراض التسوق أو انقل أغراض الحديقة أو الصناديق يف العمل عىل عدة  

نقالت. 

بّدل الجْنب الذي تحمل فيه طفلك أو جهاز الكمبيوتر املحمول أو غريه من األشياء. 

بّدل وضعيتك بصورة أكرث تكراراً، أو انهض وحرك جسدك. افعل ذلك عندما تعمل أو عند الجلوس أمام الكمبيوتر أو عند  

مشاهدة التلفاز أو تناول العشاء مع األصدقاء والعائلة. 

قم بنشاطاتك املعتادة عىل مدى بضعة أيام عوضاً عن القيام بها جميعها دفعة واحدة. نظف غرفة واحدة كل يوم باملكنسة  

الكهربائية أو قص العشب يف جزء واحد من الحديقة كل مرة.  

استخدم سلاّمً نّقاالً )سيبة( لتحسي وضعيتك وتجّنب تناول األشياء من فوق رأسك.  

استخدم نظارات وأنبوب تنفس للسباحة إذا كان يصعب عليك برم رأسك للتنفس. 

ارفع مقود دراجتك يك تبّدل وضعيتك. 
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