
Boyun incinmesi nedir?

Düzelmesi ne kadar zaman 
alır?

Boyun incinmesi, boynunuzun aniden bir yöne ve geriye doğru hızla gidip 
gelmesidir. Bu hareket boynunuzun incinmesine neden olabilir. Boyun 
incinmesi bir araba kazasında meydana gelebilir.

Boyun incinmesinin en yaygın belirtisi boyun ağrısıdır. Diğer belirtiler 
baş ağrılarını, omuzlarda ve kollarda ağrıları ve baş dönmelerini ya da 
sersemlemeyi içerebilir.

Kimilerinde bu belirtiler iyileşme dönemlerinde de devam edebilir.

Çoğu kişiler birkaç gün veya hafta içinde boyun incinmesinden iyileşebilir. 
Diğerlerinin düzelmesi birkaç ay alabilir. Herkesin iyileşmesi farklıdır.

İyileşmeme yardımcı olmak 
için ne yapmalıyım?

Doktorunuzu  
görün
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Etkinliğinizi  
koruyun

Boyun egzersizlerinizi 
yapın

İyileşmenizde şu üç yolu izleyerek etkin bir rol oynayabilirsiniz:

Çoğu kişiler olağan etkinliklerini sürdürebilir. Aslında, etkin 
olmak iyileşmek için iyidir.

Başlarda olağan işlerinin hepsini yapamasalar da, çalışmayı 
sürdüren kişiler uzun süre işe gitmeyen kişilerden daha iyi bir 
şekilde iyileşir.

TURKISH

Boyun İncinmesi (Whiplash)
İlk 12 hafta içinde iyileşmenize ilişkin bilgilendirme belgesi

http://sira.nsw.gov.au


Doktorunuzu görün 
İncinmenizden sonra doktorunuzu görmek önemlidir.

Doktorunuz tıbbi bir kontrolde ve tedavi hakkında size tavsiyelerde bulunacaktır. Çoğu 
durumda, boyun incinmesi için röntgen ve diğer testler gerekmez.

Ağrı ve güçlükleriniz hakkında bazı soruları yanıtlamanız istenebilir. Doktorunuz bu bilgileri 
ağrı için tedavi veya ilaç önermek üzere kullanabilir.

İyileşmeniz sırasında çalışmanızı nasıl sürdürebileceğiniz ve olağan etkinliklerinizi nasıl 
yapabileceğiniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuz, belirtilerinizi tedavi edecek ve iyileşme sırasında yardımcı olacak boyun 
egzersizleri verecek olan bir sağlık profesyonelini görmenizi tavsiye edebilir.

Boyun egzersizlerinizi yapın
Biraz boyun egzersizi yapmak da yararlıdır. Önerilen egzersizler çok hafiftir ve genellikle 
günde 10 dakika içinde tamamlanır.

Sizin için en iyi egzersizlerin hangileri olduğunu doktorunuza veya sağlık profesyonelinize 
sorun.

Daha fazla bilgi ne boyun egzersizlerinin nasıl yapılacağını görmek için: 
sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Etkin kalın
Günlük olağan etkinliklerinizi yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın. Bu, düzelmenize yardımcı 
olacaktır. İyileşme sürecinde biraz ağrı ve rahatsızlığın normal olduğunu unutmayın.

Önce, bazı etkinlikleri yapma şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Yaratıcı olun ve boynunuzu 
zorlamamak için yeni yollar bulun. Örnekler şunlardır:

• Alışveriş yaparken, bahçe gereklerini taşırken veya iş yerinde kutuların yerini değiştirirken
daha az şey taşımak için daha fazla gidip gelin.

• Çocuğunuz, dizüstü bilgisayarınız veya jimnastik çantanız gibi şeyleri taşıdığınız yanınızı
değiştirin.

• Duruşunuzu daha sık değiştirin veya daha sık kalkıp dolaşın. Bunu bilgisayarda çalışırken, TV
seyrederken ve arkadaşlarınız ve ailenizle yemek yerken yapın.

• Doğal etkinliklerinizin hepsini bir defada yapmak yerine birkaç güne yayın. Her gün bir
odayı süpürün veya bir defada çimlerin sadece bir bölümünü biçin.

• Konumunuzu iyileştirmek için seyyar merdiven kullanın ve yukarıya uzanmaktan kaçının.

• Nefes almak için boynunuzu döndürmek zorsa, yüzerken soluk alma borusu ve yüzme
gözlüğü kullanın.

• Konumunuzu değiştirebilmek için bisikletinizin gidonunu yükseltin.
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