
Whiplash là gì?

Mất bao lâu để cảm thấy 
đỡ hơn?

Whiplash (tạm dịch: chấn thương do giật cổ, hoặc chấn thương 
cổ) là khi đầu bị chuyển động đột ngột về một hướng và rồi giật lui 
lại một cách nhanh chóng. Chuyển động này có thể gây thương 
tổn cổ. Chấn thương cổ có thể xảy ra trong một vụ đụng xe. 

Đau cổ là triệu chứng thông thường nhất của chấn thương cổ. 
Các triệu chứng khác có thể gồm có nhức đầu, đau vai và cánh 
tay, và choáng váng hoặc cảm thấy váng đầu.

Một số người có thể tiếp tục có các triệu chứng này trong thời kỳ 
hồi phục.

Hầu hết những người bị chấn thương cổ sẽ hồi phục trong vòng 
vài ngày hoặc vài tuần. Những người khác có thể mất vài tháng 
mới đỡ hơn. Việc hồi phục của mọi người đều khác nhau.

Tôi nên làm gì để giúp cho 
việc hồi phục?

Gặp bác sĩ

Nếu bạn có câu hỏi gì về yêu cầu của mình, xin gọi Bộ Phận Giúp Đỡ Bảo Hiểm Bắt 
Buộc Cho Đệ Tam Nhân (CTP Assist) ở Cơ Quan Giám Sát Bảo Hiểm Tiểu Bang số
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Tiếp tục vận động Tập thể dục cổ

Bạn có thể giữ vai trò tích cực trong việc hồi phục của mình bằng 
ba cách sau:

Hầu hết những người bị chấn thương cổ sẽ có thể tiếp tục các 
sinh hoạt bình thường. Thật ra, tiếp tục vận động sẽ giúp ích 
cho việc bình phục.

Những người tiếp tục làm việc, dù cho lúc đầu họ không thể 
làm tất cả các công việc như thường lệ, sẽ dễ hồi phục hơn 
những người nghỉ việc lâu dài.

VIETNAMESE

Chấn thương do giật cổ (Whiplash)
Tờ dữ kiện về việc phục hồi sức khỏe trong 12 tuần lễ đầu
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Gặp bác sĩ
Sau khi bị thương tích, việc quan trọng là bạn nên gặp bác sĩ.

Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe và tư vấn việc chữa trị cho bạn. Trong hầu hết các 
trường hợp khi bị chấn thương cổ, không cần chụp quang tuyến X và các thử 
nghiệm khác.

Họ có thể yêu cầu bạn điền một số câu hỏi về sự đau nhức và khó khăn mà bạn 
gặp phải nếu có. Bác sĩ sẽ dùng thông tin này để tư vấn về việc chữa trị hoặc kê 
toa thuốc trị đau nhức.

Hãy thảo luận với bác sĩ về cách làm sao để bạn có thể tiếp tục làm việc và sinh 
hoạt bình thường trong khi hồi phục.

Bác sĩ có thể khuyên bạn đến gặp một chuyên gia y tế, vị này sẽ chữa trị các triệu 
chứng của bạn và hướng dẫn cách tập thể dục cổ để giúp bạn hồi phục.

Tập thể dục cổ
Tập thể dục cổ cũng giúp ích. Các bài tập hướng dẫn cho cổ rất nhẹ nhàng và 
thường mất khoảng 10 phút mỗi ngày để hoàn tất.

Hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để biết bài tập thể dục nào phù hợp nhất cho bạn.

Để biết thêm và hiểu cách tập thể dục cổ: sira.nsw.gov.au/injuryadvice

Tiếp tục vận động
Gắng giữ các sinh hoạt bình thường hàng ngày càng nhiều nếu được. Điều này sẽ 
giúp bạn đỡ hơn. Nhớ rằng việc hơi đau và khó chịu là điều bình thường trong tiến 
trình hồi phục.

Đầu tiên bạn có thể cần thay đổi cách thực hiện một số sinh hoạt. Hãy sáng tạo và 
tìm các phương cách mới để khỏi gây căng thẳng nơi cổ. Ví dụ gồm có:
• Hãy chia ra nhiều chuyến đi để có thể xách ít hơn mỗi khi đi mua sắm, mang xách

các vật liệu/dụng cụ vườn tược hoặc khiêng vác những cái thùng ở chỗ làm.
• Đổi phía vai khi mang vác các thứ như em bé, máy vi tính xách tay hoặc túi chứa

đồ đạc tập thể dục.
• Thay đổi tư thế thường xuyên hơn, hoặc đứng dậy và đi lòng vòng. Nên làm điều

này khi bạn đang sử dụng máy vi tính, xem Ti vi hoặc ăn tối với gia đình và bạn bè.
• Vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chia ra trong vài ngày thay vì làm hết một lần.

Ví dụ hút bụi mỗi ngày một phòng hoặc cắt cỏ chỉ một khoảnh vườn mỗi lần.
• Dùng thang có bậc đứng để cải tiến tư thế và tránh vói tay phía trên đầu.
• Dùng ống thở (snorkel) và kính bơi (goggles) khi bơi nếu khó quay đầu để thở.
• Nâng cái tay vịn (ghi-đông) của xe đạp để bạn có thể thay đổi tư thế.
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