
Τι είναι το αυχενικό 
διάστρεμμα;

Πόσο καιρό παίρνει μέχρι 
να βελτιωθεί η κατάσταση;

Αυχενικό διάστρεμμα είναι η κάκωση (τραυματισμός) του αυχένα από τράνταγμα 
όπου το κεφάλι κινείται ξαφνικά προς μια κατεύθυνση και μετά επανέρχεται 
γρήγορα πίσω. Αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει τραύμα στο λαιμό σας. Το 
αυχενικό διάστρεμμα μπορεί να συμβεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. 

Ο πόνος στον αυχένα (σβέρκο) είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα αυχενικού 
διαστρέμματος. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, 
πόνους στους ώμους και τα μπράτσα, και ίλιγγο ή αίσθηση ελαφράς ζαλάδας.

Μερικοί μπορεί να εξακολουθήσουν να έχουν αυτά τα συμπτώματα κατά τη 
διάρκεια της ανάρρωσης.

Οι περισσότεροι αναρρώνουν από το αυχενικό διάστρεμμα μέσα σε λίγες 
μέρες ή εβδομάδες. Άλλους πάλι μπορεί να τους πάρει και αρκετούς μήνες 
μέχρι να αισθανθούν καλύτερα. Η ανάρρωση του καθενός είναι διαφορετική.

Τι μπορώ να κάνω για να 
βοηθήσω στην ανάρρωσή 
μου;

Δείτε το  
γιατρό σας

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την αξίωσή σας, καλέστε την  
υπηρεσία βοήθειας CTP Assist στην Πολιτειακή Ρυθμιστική Αρχή Ασφάλισης  

στον αριθμό 1300 656 919 | sira.nsw.gov.au

Παραμείνετε  
δραστήριοι

Κάνετε τις ασκήσεις  
του αυχένα σας

Μπορείτε να έχετε ενεργό ρόλο στην ανάρρωσή σας με τους εξής τρεις 
τρόπους:

Οι πιο πολλοί θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τις συνηθισμένες τους 
ασχολίες. Στην πραγματικότητα, η διατήρηση της δραστηριότητας έχει 
θετικό ρόλο στην ανάρρωση.

Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να εργάζονται, ακόμα κι αν δεν 
μπορούν στην αρχή να φέρουν σε πέρας όλα τους τα συνήθη 
καθήκοντα, έχουν καλύτερη ανάρρωση από τους ανθρώπους που 
απέχουν από την εργασία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

GREEK

Αυχενικό διάστρεμμα (Whiplash)
Ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά την ανάρρωσή σας τις πρώτες 12 εβδομάδες
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Δείτε το γιατρό σας
Μετά τον τραυματισμό σας είναι σημαντικό να δείτε το γιατρό σας.

Ο γιατρός σας θα σας εξετάσει και θα σας συμβουλεύσει σχετικά με την απαιτούμενη 
θεραπευτική αγωγή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζονται ακτινογραφίες και άλλες 
εξετάσεις για το αυχενικό διάστρεμμα. 

Μπορεί να σας ζητήσουν να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον πόνο και τυχόν 
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να 
συστήσει θεραπευτική αγωγή ή φάρμακα για τον πόνο.

Μιλήστε με το γιατρό σας σχετικά με το πώς θα μπορέσετε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να 
εκτελείτε τις συνήθεις σας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής σας.

Ο γιατρός σας πιθανόν να σας συστήσει να δείτε κάποιον ειδικό που θα σας κάνει θεραπεία 
για τα συμπτώματά σας και θα σας δώσει ασκήσεις για τον αυχένα που θα σας βοηθήσουν να 
αναρρώσετε.

Κάνετε τις ασκήσεις για τον αυχένα σας
Είναι επίσης ωφέλιμο να κάνετε κάποιες ασκήσεις για τον αυχένα. Οι ασκήσεις που συστήνονται 
γι’ αυτό τον σκοπό είναι πολύ απαλές και συνήθως διαρκούν 10 λεπτά την ημέρα.

Ρωτήστε το γιατρό ή το θεραπευτή σας ποιες είναι οι καλύτερες ασκήσεις για σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και πώς να κάνετε τις ασκήσεις για τον αυχένα: 
sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Παραμείνετε δραστήριοι
Προσπαθήστε να κάνετε τις συνήθεις καθημερινές σας δραστηριότητες όσο περισσότερο 
μπορείτε. Αυτό θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερα. Να θυμάστε ότι λίγος πόνος και κάποια 
δυσφορία είναι φυσιολογικά φαινόμενα κατά τη διαδικασία της ανάρρωσης.

Στην αρχή μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε κάποιες 
δραστηριότητες. Σκεφτείτε δημιουργικά και βρείτε νέους τρόπους ώστε να μην ζορίζετε τον 
αυχένα σας. Να μερικά παραδείγματα:

• Όταν πάτε για ψώνια, μεταφέρετε προμήθειες για τον κήπο ή μετακινείτε κουτιά στη δουλειά,
να πηγαινοέρχεστε περισσότερες φορές έτσι ώστε να κουβαλάτε λιγότερο βάρος κάθε φορά.

• Αλλάζετε την πλευρά από την οποία μεταφέρετε το παιδί σας, το φορητό σας υπολογιστή ή
την τσάντα σας για το γυμναστήριο.

• Αλλάζετε τη θέση σας πιο συχνά ή σηκώνεστε και περπατάτε (για να ξεμουδιάζετε). Να το
κάνετε αυτό όταν δουλεύετε με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, παρακολουθείτε τηλεόραση
ή τρώτε με φίλους και την οικογένειά σας.

• Κάνετε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες σε διάστημα λίγων ημερών αντί όλες μαζί.
Σκουπίζετε με την ηλεκτρική σκούπα ένα μόνο δωμάτιο κάθε μέρα και κουρεύετε ένα μέρος
του γρασιδιού κάθε φορά.

• Χρησιμοποιείτε φορητή σκαλίτσα όταν προσπαθείτε να φθάσετε κάτι ψηλά και αποφεύγετε να
τεντώνετε τα χέρια και το κορμί σας πάνω από το κεφάλι σας.

• Χρησιμοποιείτε μάσκα και ειδικά γυαλιά στο κολύμπι αν δυσκολεύεστε να γυρνάτε το κεφάλι
σας για ν’ αναπνέετε.

• Ψηλώστε το τιμόνι του ποδηλάτου σας ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τη στάση του σώματός
σας.

Το φυλλάδιο αυτό έχει εγκριθεί από:
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