
Što je trzajna ozljeda 
vrata?

Koliko dugo traje 
oporavak?

Trzajna ozljeda vrata nastaje kad se glava naglo zabaci i vrati natrag.  
Takav trzaj može izazvati povredu vrata. Do trzajne ozljede vrata može 
doći u automobilskoj nesreći. 

Najčešći simptom trzajne ozljede vrata je bol u vratu. Drugi simptomi 
uključuju glavobolje, bol u ramenima i rukama, te vrtoglavicu ili 
ošamućenost.

Kod nekih osoba se takvi simptomi mogu nastaviti tijekom oporavka.

Većina osoba se od trzajne ozljede vrata oporavi u roku od par dana ili 
tjedana. Kod nekih oporavak može trajati nekoliko mjeseci.  
Različite osobe se različito oporavljaju.

Što trebam poduzeti da se 
brže oporavim?

Posjetite svog  
liječnika

Ako imate bilo kakvih pitanja o vašem zahtjevu, pozovite CTP Assist (CTP pomoć) 
pri Državnoj regulatornoj ustanovi za osiguranje (State Insurance Regulatory 

Authority) na 1300 656 919 | sira.nsw.gov.au

Ostanite  
aktivni

Radite vježbe  
vrata

U svom oporavku možete preuzeti aktivnu ulogu, na tri načina:

Većina osobe će moći nastaviti svoje uobičajene aktivnosti. 
Zapravo, ako ostanete aktivni to ubrzava oporavak.

Osobe koje nastave raditi, čak i ako ne mogu u početku 
obavljati sve svoje uobičajene poslove, se oporavljaju bolje 
nego osobe koje su na dugom bolovanju.
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Posjetite svog liječnika 
Nakon povrede važno je posjetiti svog liječnika.

Vaš liječnik će Vas pregledati i preporučiti liječenje. U većini slučajeva trzajne ozljede vrata nije 
potrebno rendgensko snimanje ni druge pretrage.

Možda će od Vas tražiti da odgovorite na neka pitanja o boli i bilo kojim poteškoćama koje 
osjećate. Te informacije služe Vašem liječniku da preporuči tretman ili lijek protiv bolova. 

Sa svojim liječnikom razgovarajte o tome kako da tijekom oporavka nastavite raditi i obavljati 
svoje uobičajene aktivnosti.

Vaš liječnik Vam može preporučiti odlazak zdravstvenom stručnjaku, koji će liječiti simptome i 
dati Vam vježbe vrata, za lakši oporavak.

Radite vježbe vrata
Korisno je izvoditi vježbe vrata. Preporučene vježbe su vrlo blage i obično ih treba raditi oko 
10 minuta dnevno.

Svog liječnika ili zdravstvenog radnika upitajte koje su vježbe najbolje za Vas.

Naučite nešto više i pogledajte kako se rade vježbe za vrat: sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Ostanite aktivni
Pokušajte nastaviti obavljati svoje svakodnevne aktivnosti koliko god je to moguće. To će Vam 
pomoći u oporavku. Zapamtite da su određena bol i neudobnost normalne pojave tijekom 
oporavljanja.

U početku možda trebate promijeniti način na koji obavljate neke aktivnosti. Budite kreativni i 
nađite nove načine kako ne biste previše naprezali vrat.

Neki primjeri: 

• Kad idete u kupnju idite više puta, kako biste nosili manje namirnica, vrtnih potrepština ili
prenosili kutije na poslu.

• Mijenjajte ruku kad nosite stvari, dijete, laptop ili sportsku torbu.

• Češće mijenjajte položaj tijela, ili češće ustanite i malo prohodajte. To učinite kad radite na
kompjuteru, gledate TV ili večerate s obitelji i prijateljima.

• Svoje uobičajene aktivnosti rasporedite tijekom više dana radije nego sve odjednom. Svaki
dan usisavajte po jednu sobu, ili pokosite dio po dio travnjaka.

• Popnite se na male ljestve i izbjegavajte se visoko istezati.

• Kod plivanja koristite dihalicu i zaštitne naočale, ako Vam je teško okretati glavu pri disanju.

• Povisite upravljač bicikla da možete promijeniti položaj tijela.

Ovaj informativni listić je odobrio:
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