
Шта је трзајна повреда 
врата?

Колико времена треба да 
се особа опорави?

Трзајна повреда врата настаје кад вам глава одједном крене у једном 
правцу и затим се нагло тргне унатраг. Овакав покрет може да 
проузрокује повреду врата. До трзајне повреде врата може да дође у 
саобраћајној несрећи.

Бол у врату је најчешћи симптом трзајне повреде врата. Остали 
симптоми могу да буду главобоља, бол у раменима и рукама, као и 
вртоглавица и мучнина.

Неке особе ће наставити да имају ове симптоме током периода 
опоравка.

Већина људи се опорави од трзајне повреде врата за неколико дана 
или недеља. Другима може да буде потребно неколико месеци да би 
се осећали боље. Свака особа се другачије опоравља.

Шта треба да радим да 
убрзам опоравак?

Идите код  
свог лекара

Ако имате било каквих питања о вашем захтеву, позовите CTP Assist  
(СТР помоћ) при Државној регулаторној установи за осигурање  

(State Insurance Regulatory Authority) на 1300 656 919 | sira.nsw.gov.au

Будите и даље  
активни

Радите вежбе  
за врат

Можете да имате активну улогу у свом опоравку на ова три начина:

Већина људи ће бити у стању да настави са уобичајеним 
активностима. У ствари, за опоравак је добро да се и даље 
остане активан.

Особе које наставе да раде, чак и ако не могу у почетку да 
обављају све своје послове, ће се боље опоравити него 
особе које не раде дужи период.
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Идите код свог лекара 
Важно је да након повреде одете код свог лекара.

Ваш лекар ће вас прегледати и дати савет о лечењу. У већини случајева за трзајну 
повреду врата се не упућује на рендгенско снимање и друге тестове.

Од вас ће се можда тражити да одговорите на нека питања која се односе на болове 
и тешкоће које имате. Ваш лекар ће користити ове информације да вам предложи 
одговарајуће лечење или препише лекове против болова.

Разговарајте са својим лекаром о томе како да наставите да радите током опорaвка и 
обављате своје уобичајене активности.

Ваш лекар може да вас упути код неког другог здравственог стручњака, који ће 
третирати ваше симптоме и дати вам вежбе за врат, како би се убрзао ваш опоравак.

Радите преписане вежбе за врат
Такође је веома корисно да се раде одређене вратне вежбе. Препоручене вежбе су 
веома благе и обично не треба више од 10 минута на дан да би се урадиле.

Питајте свог лекара или здравственог стручњака које вежбе су за вас најбоље.

Научите нешто више и погледајте како се раде вежбе за врат: 
sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Будите и даље активни
Настојте да у што већој мери обављате своје свакодневне активности. То ће вам помоћи 
да се опоравите. Не заборавите да је нормално да током процеса опоравка осећате 
извесне болове и нелагодност.

У почетку ће можда бити потребно да промените начин на који обављате одређене 
активности. Будите креативни и пронађите нове начине да током покрета не напрежете 
врат. Примери су:

• Идите више пута како бисте носили мањи терет, када идете у куповину, носите
баштенски материјал или премештате кутије на послу.

• Мењајте страну на којој носите ствари као на пример своје дете, лаптоп или торбу за
теретану.

• Чешће мењајте своје држање, или устаните и крећите се. То радите кад седите за
компјутером, гледате телевизију или током вечере са пријатељима и члановима
породице.

• Своје уобичајене послове обавите у току неколико дана уместо одједном. Усисајте
сваког дана по једну собу или косите башту у деловима.

• Користите мердевине да бисте нешто лакше дохватили и избегли да се притом
истежете.

• Користите маску за дисање и заштитне наочаре када пливате ако вам је тешко да
окренете главу да бисте дисали.

• Подигните ручке на бициклу како бисте променули свој положај.
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