
Whiplash के हो?

राम्ो सगं स्ास्थ्य सधुार 
हुनकोलागी कति सम्य लागनेछ?

Whiplash तपाईको दिमागले एककासी एक दिशा तर्फ  सोचिछ र दछट्टै सोचाई रकके र आऊँिा हुनछ। 

यस क्षणले तपाईको घाँटीमा िखल पगु्न सकिछ। Whiplash गाडीको िघु्फट्ना हुिँा हु्न सकिछ।

Whiplash को प्रमखु लक्षण घाँटीमा िखुाईको अ्नभुव हु्न ुहो। अनय लक्षणहरुमा टाउको िखु्ेन,  
काँध र पाखरुा, र ररंगाडा लाख्ेन वा टाउको हलका भएको अ्नभुव हु्ेन।

कोही माद्नसहरुको भ्ेन सवास्थय सधुार हुिँा हुिँटैको अवस्ामा प्नी यी लक्षणहरु िखेा पि्फछ।

प्रायजसो माद्नसहरुको whiplash सधुार केही दि्नहरुमटै वा हप्ामा्नटै पद्न हु्न सकिछ। कसटैलाई राम्ो 

संग दिक हु्न भ्ेन धरेटै मदह्नाहरु पद्न लाग्न सकिछ। हरेकको सवास्थयलाभ ररक ररक हु्ेन।ँ

मेरो स्ास्थ्य सधुारमा मद्दि गन्न 
मैले के गनु्न पननेछ?

िपाईको डाक्टरलाई  
भे््टनुहोला

तपाईको िाबी बारे केही दजज्ासा भएमा राजय बीमा द्नयामक प्रादधकरण (State Insurance Regulatory Authority)  
मा CTP Assist लाई 1300 656 919 मा समपक्फ  ग्नु्फहोस।् www.sira.nsw.gov.au

सकृ्य  
रहनुहोला

िपाईको घाँ्टीको  
कसरि गनु्नहोला

तपाईले द्नम्न तररकाहरु अप्नाएर सदरिय रुपमा किम चाल्न सक्नहुु्ेनछः

प्ा्यजसको मातनसहरुले दैतनक कृ्याकलापहरु सतजलै सगं गननेछन।्

मातनसहरु जो तन्यतमि रुपमा कम गद्नछन,् जसले ्यतद उतनहरुको दैतनक 
कामहरु समेि गन्न सकदैनन,् भने लामो सम्य समम काम नगनने व्यक्तीहरुको 
भनदा तछ्टो सधुार हुनेछ। 

NEPALI

बेसचेिनतसल (Whiplash)
पदहलो १२ हप्ामा तपाईको आफ्नो सधुार बारेको एउटा त्थय पत्र

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


िपाईको डाक्टरलाई भे््टनुहोला
तपाईको िघु्फट्ना पछी तपाईको आफ्नो डाकटरलाई भट्े्न ुअदत्नटै महतवपणू्फ छ।

तपाईको डाकटरले मदेडकल चके ग्नकेछ र तपाईलाई आफ्नो उपचारको बारेमा सझुाव दि्ेनछ। प्रायजसको अवस्ामा एकस-रे र 

अनय पररक्षणहरुको भ्ेन आवशयक प्नके छटै्न।

तपाईलाई तपाईको िखुाई र तपाईमा भएको कदि्नाईको बारेमा केही प्रश्नहरु सोदध्न सक्ेनछ। तपाईको डाकटरले तपाईको उपचार 

वा िखुाईको औषधीको दसराररसको लादग तयही जा्नकारीहरुको प्रयोग ग्नकेछ।

तपाईको उपचार भटैरहकेो बेलामा आफ्नो िटैद्नक कृयाकलापहरु र कामहरु कसरी सचुादलत गरररह्ेन भन्ेन बारेमा आफ्नो डाकटर 

संग कुरा ग्नु्फहोला।

तपाईको डाकटरले तपाईलाई तपाईको सवास्थयकममी संग तपाईको सधुारको लादग  भट्े्न सझुाव दि्न सकिछ, जसले तपाईको 

लक्षणहरुको उपचार र घाँटीको कसरत गराउ्ेनछ।.

िपाईको घाँ्टीको कसरि गनु्नहोला
घाँटीको केही कसरत ग्ना्फले पद्न केही मद्दत पगु्ेनछ। दसराररस गररएको कसरतहरु भ्ेन एकिमटै दबसतार खालको हु्न ुप्नकेछ र 

साधारणतया परुा ग्न्फ िटैद्नक १० दम्ेनट लाग्ेनछ।

तपाईको डाकटर वा सवास्थयकममीहरुलाई तपाईलाई उपयकु्त हु्ेन कसरतको बारेमा सोध्नहुोला।

घाँटीको कसरत कसरी ग्नके भन्ेन बारे ्प जा्नकारी पाउ्न वा ह्ेन्फका लादग sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre 
मा जा्नहुोस।् 

सकृ्य रहने

तपाईको आफ्नो िटैद्नक कृयाकलापहरु जदत सकिो द्नयदमत रुपमा गररराख्नहुोला। यसले तपाईलाई जादत हु्नको लादग मद्दत 

गि्फछ। याि ग्नु्फहोस ्दक जादत हु्ेन रिममा केही िखुाई र अपि्यारो महससु हु्न ुसवभादवक हो।

पदहलो कुरा भ्ेन तपाईले गिदै आउ्न ुभएका कृयाकलापको पद्दतीमा पररवत्फ्न लयाउ्न ुप्नके हु्न सकिछ। सजृ्नदसल हु्नहुोला र ्नयाँ 

तररका पत्ालगाउ्नहुोला तस ््फ तपाईको घाँटीमा िखल पगु्ेन छटै्न। उिारहणको लादगः

• बगटैचँाको सामाग्ीहरु वा काममा बाकसहरु सािा्फ दक्नमले गिा्फ धरेटै पटक ्ोरटै ्ोरटै गरेर ग्नु्फहोला।

• तपाईले तपाईको बालक, लयापटप वा दजमको झोला बोक्ने साईडको पररवत्फ्न ग्नु्फहोला।

• तपाईको बसाईको पकृया पटक पटक पररवत्फ्न ग्नु्फहोला, वा उि््नहुोला र यसो डुल्नहुोला। तपाईले कमपयटुरमा काम गिा्फ, दट
भी  हिेा्फ वा सा्ी पररवार संग खा्ना खाँिा तयसतो ग्नु्फहोला।

• तपाईको साधारण कृयापलापहरु एककटै  पटक ग्ना्फको साटो केदह दि्न लगाएर ग्नु्फहोला। एक एक कोिा गरेर भयाकयमु
ग्नु्फहोला, घाँस कट्िा खणड खणड गरेर काट््नहुोला।

• तपाईको दस्ती सघुारको लादग र मा्ी मा्ीको सामा्न दलँिा टेक्ेन भया्फङ्ँग ग्नु्फहोला।

• पौडी खलेिा यदि सवास रेिा्फ तपाईको टाउको घमुाउ्न गाह्ो भएमा स्नोरकेल र गगलसको प्रयोग ग्नु्फहोला।

• तपाईको साईकलको ह्ाणडलबाट उिाउ्नहुोला ताकी तपाईको तपाईको शरररको अवस्ामा पररवत्फ लयाउ्न सक्नहुु्ेनछ।

यो त्थय पत्र अ्नमुोदित गररएकोः
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