
  بعد حوادث السيارات جوبة حول الرعاية الطبيةأو  سئلةأ

 ميخائيل مينا/ د بقلم

 كيروبراكتيك  طبيب

مادى إذا أصبت في  تعويض علي وحصول  العالجيةك بالقانون يحمى حقوقك فى التغطية وعي . فلوريداالسيارات تحدث كل يوم فى  حوادث 

جبارى يعطيه الحق فى التمتع ، ولذا فهذا التأمين ال للسيارةجب عليه شراء تأمين و   سيارة ويسوق  قيادةكل من يحمل رخصة  حادث سيارة.

، لك صادمت صيبت نتيجةبخدمات طبية إذا أصيب فى حادثة سيارة بغض النظر عن من املخطئ . فإذا كنت أنت السبب فى الحادث أو لم تكن و أ

  14م عليك أن تذهب للطبيب فى خالل ز ل التغطية العالجية بهذه تتمتع لكي.  العالجحقوق فى 
 
 ال لن يغو إ يوما

 
طى التأمين الذى كنت تدفعه شهريا

 حتي ال تدفع الكث إصابتك. شركات تأمين السيارات تعمل للربحتكلفة عالجك حين تحتاجه بعد 
 
ير، فقط، وقد تحاول بشتي الطرق أن تجد أسبابا

 من تاريخ الحادث 14عن طريق زيارة الطبيب في خالل  وإحمي حقوقكفالتعطهم فرصة 
ً
قد تكون تكلفه العالج املسئول أنت عن دفعها .  يوما

ن إستشارة محاِم مختص فى الستفسار ع منتستفيد . سوثيقة التأمين الذى تدفعه طبيعة، أو قد ال تضطر لدفع أى ش ى حسب نوع و بسيطة

(.  جراحي تدخل حالتك تطلبت إذا) زيد عن حجم تأمينكيما  ها تأمينك أو تتكلفتغطية الخدمات الطبية التى قد ال يغطيي
 
 و اآلن سنجيب عنمثال

 .املرض ىستفسارات التى يسألنا عنها بعض عض ال ب

 ؟طبيب أستشر بعد الحادث، ملاذا  شديد بألمكنت ال أشعر  اذإ

ف على ...إنزالق الغضاري ) كتمزق فى عضالت الظهر و الرقبة و الكتف ... جذوع فى األربطة فى الجسم ألن حوادث السيارات تسبب إصابات بالغة

قد ال تشعر  ،بسيطةى إلى تنميل و إنتشار األلم لألطراف العلوية أو السفلية (. حتى لو كانت سرعة التصادم يؤد قدأو الظهر مما  أعصاب الرقبة

 14من  أكثر  مر يكون  قدفإذا تأخرت فى إستشارة طبيبك لوقت شعورك باأللم ، لصابتكاأللم قد يكون العرض األخير  .سابيعأل يام أو باأللم أل 

 . العالجو لن يدفع تأمينك تكلفة  العالجيةحقك فى التغطية  يضيع هذا و  ،الحادثيوم من تاريخ 

 إ أن واألهم
 
 نتيجة :يةالتالألسباب أسابيع أو شهور لب مقارنةفى خالل وقت قصير بعد الحادث  عالجها تم إذا صابات الحوادث يسهل عالجها كثيرا

 لظهرا، ويقل مجال الحركة فى الرقبة و العضالت، فتتقلص الحاليةالصابة حالة  سوءو جديدة أ إصابة،  يحاول الجسم حمايتك من للتصادم

  رقبتكقد ال تستطيع تحريك  ،)على سبيل املثال األلمفيزداد 
 
  يمينا

 
ال تستطيع أن تنحنى لألمام  أو قد، درجة 90 - 80بصورة كاملة  أو شماال

 أو عضالتالليزداد التقلص فى  قبل أن تعطى الجسم الفرصة تم إذا كبيرةهذا سهل بدرجة  كلالج . ع(األرضأصابعك كأن  تلمس  بصورة كاملة

  . الحركةيقل مجال  أن

 !بخيرمن املؤكد أنى فبسيط  السيارةالضرر الواقع على 

 بصورة ذىتتأ اللينةو األعصاب. كل هذه األنسجة  و األوتار كالعضالت اللينة األنسجةن من العديد من كو  جماد أما أنت فم   السيارةغير صحيح.  

للخلف أثناء الحادث. الكثير من  وكبيرة لألمام  بسرعةصابة ناتجة عن تحريك الرقبة وهي إ  whiplash injury(الكرباج إصابةكبيره بعد )

لضرر الناتج عن حوادث تخيل حجم ات أن لك  الساعة.فى ميل  5حوادث كانت بسرعة تعرضوا ل نصابات ملاألبحاث العلمية أكدت وجود هذه ال 

  .أكبربسرعات 

 ؟عالقة. هل هناك الحادثأعانى من الصداع منذ 

  دأ الصداع بعد الحادث فهناك عالقة قويةذا ب. إ(الحادث ألسباب صحية أخرى من الصداع قبل ذا كنت تعانى )إال إ بالطبع 
 
. صداع ما بعد جدا

إلتهاب فى   يحدث. قد ةالرقبفى  جذع األربطة أو العضالتلتمزق  تيجةوهو ن  )Acute Post Traumatic Headache( هو تشخيص طبى  الصابة

  .لى صداع حاداألعصاب الخارجة أسفل الجمجمة )أعلى الرقبة( مما يؤدى إ



  ؟مزمنهل من املمكن أن إصابة حادث سياره تسبب ضرر  

 حقيقى. إ
 
 ذا لم ت

 
املمكن أن األنسجة اللينة كالعضالت تكون طبقات كالصمغ على األجزاء املتمزقة مما يجعل العضالت  منعالج الصابة سريعا

، لسفليةا. قد يسبب أيضا النزالق الغضروفى فى ألم مزمن باألطراف العلوية و يقلل مجال الحركه باملفاصل مما تحريكهايصعب و  أكثرمتقلصة 

   .أو ضعف فى األطراف ،تنميلأو 

 !عالجخير بدون بن صيب فى حادث سيارة من قبل وهو ال أصديقى  

، و فقرى البالعمود  حواث السيارات تؤدى لصابات بالغة. مترادفانأن األلم و اإلصابة غير  في شكال  ولكن اآلخر عن تختلف شخص كل إصابة

 قد تؤدى لصابات مزمنة إ
 
 . قد يكون األلم عالج و بسرعةن لم ت

 
  متأخرعرضا

 
لة ... وقتها قد تكون املشك و قد ال تشعر بألم ألسابيع أو شهور جدا

   .مت و يصعب عالجها فال تنخدع باأللمتفاق

 
ً
  !سأذهب بعد عدة اسابيع فى الذهاب للطبيب؟ و ألمى بسيط بعد الحادث. ملاذا السرعة أنا مشغول جدا

، الحادثمن تاريخ يوم  14لم تذهب فى خالل  اذإم فقط للذهاب للطبيب بعد الحادث. يو  14يمنحك  2013. القانون الجديد فى .فى فلوريدا . 

يض من و قد يؤثر هذا على قضيتك مع املحامى لحصولك على تع .العالجية، و يضيع حقك فى التغطية العالجتأمين سيارتك دفع تكاليف  سيرفض

و األشعات ، الطبيطريق الفحص صابتك عن ، و إثبات إضرر وع بات وقوقت لتضمن إث أسرع فيفإذهب للطبيب  ،الحادثالطرف املتسبب فى 

  .التشخيصية

 ؟ العالج تكلفة سيدفع من 

  تكلفة بسيطة توجد وقد، العالجم األحوال يغطى تأمين سيارتك كافة تكاليف فى معظ
 
ن دث. وإتى لو كنت أنت املتسبب فى الحاح جانبك من جدا

 على تعويض مادى يغطى أى تكلفة مادية ال يغطيهالتحصل  انونيةجراءات الق، سيتكفل املحامى املختص بكافة ال تضرر املكنت أنت الطرف 

 ، و تعويض عن األلم و األضرار التى لحقت بك نتيجة للحادث و غيابك عن التأمين
 
ضايا التعويض عن كل محامو ق العمل، وغيره... تقريبا

 يتقاضون و ال  ،نيةمجاالحوادث يقدمون إستشارات 
 
 .بالحادث املتسبب الطرف من تعويض علي الحصول  إستطاعوا إذا إال أمواال

 ؟سيارةاإلصابات و األعراض التى قد يسببها حادث  أمثلة هىما  

 .وفىر نزالق الغضاإل  إصابات األعصاب، ،العضالتجذوع فى األربطة، تمزق فى  :الصابات 

 .الفكألم مفصل  ،النساعرق  ،األرجلتنميل باأليدى أو  أو  ألم، الصداع ،الرقبةألم  ،الظهرألم : األعراض 

 ؟الحوادثهل الكيروبراكتيك عالج فعال إلصابات 

. البال ةراحفهذايعطيك  لحالتك،تحصل على أفضل عالج مناسب و أنك ،فحصكقد  السياراتأن تنام و أنت تعلم أن طبيب مختص فى حوادث  

التحريك اليدوي للمفاصل والفقرات وهذا يعمل علي إستعادة الحركة عالج فعال وآمن، وبصورة طبيعية عن طريق الكيروبراكتيك 

، والتوصيل العصبي السليم بين الجهاز العصبي وجميع أعضاء ، وإستعادة مجال الحركةاأللم، والفقرات مما يؤدي إلى تخفيف باملفاصل

  . العلميالتنوع فى إستخدام أحدث األساليب العالجية املدعومة بالجديد فى البحث  و ما يميز عيادتنا هو  .الجسم

، فلوريدا نستخدم طرق طبيعية، فعالة، وآمنة تناسب كل األعمار من األطفال إلي كبار باركللكيروبراكتيك في ونتر   ميخائيل مينا/  دعيادة  فى

 رالسن. نستخدم الكيروبراكتيك، وإعادة التأهيل، لتقليل األلم لعالج مصابي حوادث السيارات، ونقدم النصائح الطبية. هدفنا مساعدة الكثي

لعطاء الناس األمل والقدرة علي تغيير أسلوب الحياة  نسعيائف الطبيعية للجسم. من الناس علي التخلص من األلم وإستعادة الحركة والوظ

  .سليمالغير صحي إلي أسلوب صحي 
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 www.mikhailchiro.comبزيارة موقعنا   تفضلوا، املعلومات من للمزيد(. كيروبراكتيك

من  .، و ليس لغرض إبداء أى نصائح قانونيةفقطفى العالج  ى معلومات طبية و معلومات للتوعية عن حقوقك القانونيةهذا املقال يحو : توضيح

 !ميعادلحجز ،  فإتصل بنا الطبية. أما لإلستشارات قانونيةأو نصائح  إستشارة، إستشر محامى مختص لطلب أى فضلك


