
Што е виплеш повреда?

Колку време треба 
да помине за да се 
чувствувате подобро?

До виплеш повреда доаѓа кога главата ненадејно се движи во една насока 
и потоа брзо се враќа назад.  Ова движење може да предизвика повреда на 
вратот.  Виплеш повреда може да се добие при сообраќајна незгода.  

Најчестиот знак на виплеш повреда е болка во вратот.  Другите знаци се 
главоболка, болки во рамењата и рацете, како и вртоглавица или чувство на 
зашеметеност.

Некои лица може да продолжат да ги имаат овие симптоми во текот на 
заздравувањето.

Повеќето лица заздравуваат од виплеш повредата во рок од неколку дена 
или недели.  Кај други, заздравувањето може да трае неколку месеци.  
Заздравувањето е различно за секое лице. 

Што треба да направам 
за да го забрзам 
заздравувањето?

Посетете го вашиот 
доктор

Ако имате прашања околу вашето барање (claim), јавете се на  
CTP Assist на Државната регулаторна осигурителна служба  

на 1300 656 919 | sira.nsw.gov.au

Продолжете да  
бидете активни

Правете ги вежбите  
за вратот

Можете активно да се вклучите во вашето заздравување на следните  
три начини:

Повеќето лица ќе можат да продолжат да ги изведуваат 
вообичаените активности.  Всушност, движењето е добро за 
заздравувањето.

Лицата кои продолжуваат да работат, дури и ако во почеток не 
можат целосно да ја изведуваат нивната вообичаена работа, 
заздравуваат подобро од лицата кои долго време отсуствуваат 
од работа.
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Посетете го вашиот доктор 
Важно е да го посетите вашиот доктор откако ќе ја добиете повредата. 

Вашиот доктор ќе ве прегледа и ќе ве советува како да се лекувате.   Во повеќето случаи, после 
добивање на виплеш повредата не е потребно да се направат рендгенски снимки и други 
проверки. 

Можеби ќе ве замолат да одговорите неколку прашања во врска со болката што ја чувствувате 
и тешкотиите кои ги имате.  Вашиот доктор ќе ги користи овие информации за да ви препорача 
лекување или лекарства за намалување на болката.

Разговарајте со докторот како да можете да продолжете да работите и да ги изведувате 
вообичаените активности во текот на заздравувањето. 

Докторот може да ви предложи да посетите здравствено стручно лице, кое ќе ги лекува вашите 
симптоми и ќе ви даде вежби за вратот за да ви помогне при заздравувањето.

Правете ги вежбите за вратот
Исто така помага ако правите вежби за вратот.  Препорачаните вежби се многу благи и обично 
треба 10 минути секој ден за да ги направите. 

Распрашајте се кај вашиот доктор или стручното здравствено лице кои вежби се најдобри за вас. 

Дознајте повеќе и видете како да ги правите вежбите за вратот: 

sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Продолжете да бидете активни
Продолжете колку што можете да ги изведувате вообичаените дневни активности.  Тоа ќе ви 
помогне да заздравите.  Запамтете дека е вообичаено во текот на заздравувањето да имате болки 
и да се чувствувате непријатно.

Во почеток, можеби ќе треба да го смените начинот на кој изведувате некои активности.  Бидете 
креативни и изнајдете нови начини со кои нема да го оптеретувате вратот.  На пример:

• Кога пазарите, пренесувате градинарски материјали или кутии на работа, правете го
тоа на неколку пати за да носите помалку терет.

• Сменете ја страната на која ги носите работите, на пример, вашето дете, лаптопот или
торбата за теретана.

• Почесто менувајте ја ставата, или станете и раздвижете се.  Правете го ова кога
работите на компјутер, кога гледате телевизија или кога вечерате со пријателите и
семејството.

• Изведувајте ги вообичаените активности во период од неколку дена наместо
наеднаш.  Секој ден чистете по една просторија со правосмукалка или искосете ја
тревата само во еден дел од градината.

• Користете скала (на расклопување) за да се држите и да избегнувате да посегнувате
над главата.

• Користете цевка за дишење и маска кога пливате ако ви е тешко да ја вртите главата
за да дишете.

• Подигнете го воланот на велосипедот за да можете да ја менувате ставата.

Овој информативен лист го одобри:

Catalogue no. SIRA08103 
State Insurance Regulatory Authority 
Level 6, McKell Building, 2-24 Rawson Place, Sydney NSW 2000 
CTP Assist 1300 656 919 
Website sira.nsw.gov.au 
© Copyright State Insurance Regulatory Authority NSW 0718

http://sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre
http://sira.nsw.gov.au

