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שלום לכולם,
תמצאו  זה  בעלון  נוסף.  עלון  עם  לצאת  שמחים  אנו 
על:  מאמרים  שלנו,  העמותה  פעילות  על  עדכונים 
בלימפאדמה,  גופנית  פעילות   , הידני  הלימפטי  הניקוז 

סיפורים עם מוסר השכל ומתכון בריאות. 

לשאול  לקרוא,  לפייסבוק,  להיכנס  מוזמנים  הנכם 
ולהחליף חוויות.

בישראל  לימפאדמה  לעמותת  חיפוש  לעשות  כניסה: 
להיכנס וגם לבקש חברות. או להקיש על הכתובת: 

www.facebook.com/lymphedema.org.il
קראו ותהנו. 

על פי החלטות ועד העמותה:

כל  בלבד.  אי-מייל  בתפוצת  ואילך  מעתה  ייצא  העלון 
איילת  את  ליידע  מתבקש    - בדואר  לקבלו  המעוניין 
אלבלה בטלפון. חברים שלא העבירו אלינו את כתובת 

האימייל שלהם, יקבלו את העלון בדואר.

העלון ייצא פעם בשנה, לקראת הכנס, ויחולק בכנס.
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מהנעשה בעמותה
בשנת 2018

1. כנס שנתי 
כירורג  רופא  להביא  לנו  התאפשר  זאת  בשנה 
מפולין שדיבר על ניתוח חדשני ללימפאדמה. זה 

הביא מספר שיא של משתתפים ! )150(

עשינו שינוי נוסף והוא – העלון. החלטנו להוציא 
צבעוני  שיהיה  הכנס  לקראת  בשנה  פעם  עלון 

ויפה ובהחלט זה עמד בציפיות שלנו.

2. העלאת המודעות
אנחנו עומלים קשות על הנושא הזה. בשנה זאת 
הצלחנו להיכנס עם הרצאות וברושורים לכנסים 
נתנו  אורן  וריקי  יושע  משפחה. אילנה  רופאי  של 

הרצאות.

דפנה  טלוויזיה.  תוכניות  לשתי  להגיע  הצלחנו 
בנפרד  אחת  כל  התראיינו  ברכה  וג’יל  פוליטי 

בתוכנית הבריאות של פרופ’ קראסו בערוץ 10.

נכנסנו גם למילון הרפואי בהנחיית פרופ’ קראסו. 
בתוכנית זאת התראיינו פרופ’ בס, כירורג כלי דם 

והפיזיו. הלימפט. שומי אחיטוב סלע.

בכנס של שנה זאת, המשכנו את הסרטון שעשינו 
עוברים  ברחוב  שאלנו  כאשר  לכן  קודם  שנה 
בו  סרטון  עשינו  לימפאדמה. השנה,  מהי  ושבים 

הפיזי. ענו והסבירו מהי לימפאדמה.

3. אנחנו ממשיכים בקשר רציף עם משרד 
הבריאות וקופות החולים : 

של  הראשיים  הפיזיו.  עם  ואני  אילנה  נפגשנו, 
ולהבין  קו  ליישר  במטרה  השונות  החולים  קופות 
מהם הזכויות של מטופלי הלימפאדמה בקופות. 

הרגשנו שיש צורך לעשות סדר.

בקופ”ח לאומית למשל, הצלחנו לקדם סוף סוף 
רק 180 ₪  מחזירים  היו  התשלום. הם  עניין  את 
 290 היא  הבריאות  משרד  של  שההנחיה  בעוד 
קופ”ח  של  הראשית  הפיזיו.  עם  כשנפגשנו   .₪
לאומית ביקשנו שתסדיר את עניין התשלום עבור 
טיפולים לימפטיים. אחרי שהיא קיבלה אסמכתא 
להיות,  שצריך  התשלום  על  הבריאות  ממשרד 
היא הסדירה את זאת בקופה. דבר זה התאפשר 
גם בזכות הכרות עם הנפשות הפועלות. )במשרד 

הבריאות ובקופות(.

מכתב  הלאומי. נשלח  הביטוח  עם  בקשר  אנחנו 
בקשה לשנות את המצב, בו מחלת הלימפאדמה 
אחרות  למחלות  נלווית  ולא  עצמה  בפני  עומדת 
מדוע  פירטנו  זה  במכתב  דם.  כלי  מחלות  כמו 
להיות  צריכה  שלימפאדמה  חושבים  אנחנו 
עם  אחרת  מחלה  כל  כמו  המחלות  ברשימת 

המאפיינים שלה. 

השנה 2019
ממשיכים את הפעילות של השנה שעברה.

הצלחנו להיכנס למרוץ המרתון סובב כינרת. היה 
חולצות  עם  שלנו  מתנדבים  עמדו  שבו  דוכן  לנו 
נקווה  ופירות.  מים  שם  וחילקו  לאירוע  שעשינו 

שיהיו עוד מרתונים שנוכל להיכנס אליהם.

יום המודעות הבינלאומי שמתקיים כל שנה ב – 
06.03

ובכל  בקופות  תולים  שאנחנו  פלקטים  לנו  יש 
מקום יצירתי אחר...

שתעלה.  יצירתית  פעילות  כל  בברכה  מקדמים 
נותנים  הם  כללית  בקופ”ח  למשל,  שבע  בבאר 
הרצאות ביום הזה למטופלים ולבני משפחותיהם. 
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לימפאדמה יקירתי
 

הבטתי בה פעם ופעמיים
היא ממש השמינה כפליים

לא זיהיתי אותה כלל 
כאילו אינה שלי

האם היא חלק ממני? חלק מחיי?
איך כך נגזר ובמקום רגל רגילה 

מעט שמנמונת
התרחבה לה עד כמעט בלי די

איך פספסתי את הגודל 
איך לא שמתי לב? 

למרות הרוחב למרות הכאב?
ולאן אוליך את הבושה בבריכה
איך אמדוד נעל והיא כזו גדולה
ואיזו מילה גדולה לימפאדמה !!!

כעת טיפולים, 
אין על א. הפיזיותרפיסטית 

מטפלת עם נשמה, דואגת אכפתית.
מדידות והשוואה,

חבישה של לחץ, גרב עד הירך
ואני כמעט אוטוטו לא מתפקדת.
אז יש פתרון ויש גם מי שדואג
רק אל תזניחו אחרת יהיה לכם

עם רגל להתמודד.
 

כתבה: בעלת הרגל עדנה צונץ
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בלימפאדמהשווק ומכירה של ציוד רפואי לטיפול 

09-7760315: טל, מוקד שירות לקוחות-מ "הפרסום והמוצרים באחריות אמי טכנולוגיות רפואיות בע

מגוון רחב של חומרי חבישה 
לטיפול בלימפאדמה

חבישות לחץ לפי מידות  
.JOBSTמיוחדות תוצרת 

ועכשיו גם מוצרים לפי  
.מידות מוכנות

גרבי לחץ תוצרת חברת  
SIGVARIS ,  לטיפול בבעיות

.כלי דם ולימפאדמה

תוצרת  , מערכות לחץחדש
FARROWWRAP JOBSTחברת

,  חבישת לחץ ללילהחדש
JOBSTתוצרת חברת 



מרבית קוראי שורות אלה יודעים היטב שהטיפול 
ומלוה  רבים,  מאלמנטים  מורכב  בלימפאדמה 
כמעט כל רגע מהחיים, חבישות וגרביים, פעילות 
סאונות,  ועל  סחיבות  על  הגבלות  ותזונה,  גופנית 
זו,  בכתבה  היומיומי.  הטיפול  מתוך  חלק  רק  הם 
הוא  הטיפול,  ממרכיבי  באחד  להתמקד  אבקש 

הטיפול הידני )עיסוי( לניקוז לימפאטי.

בשנות ה-30 של המאה הקודמת, שהה בריביירה 
 ,)Dr Emil Vodder( פודר  אמיל  דר.  הצרפתית 
מנסה  כשהוא  באומנות,  תואר  בעל  דני  מעסה 
סבלו  ממנה  הסינוסיטיס  לבעיית  מזור  למצוא 
הוא   ,1933 בשנת  שם.  המלונות  מאורחי  רבים 
באופן  הפנים  עור  של  מאד  עדינה  נוכח שהנעה 
גורמת  העור,  על  הידיים  החלקת  בלא  קצבי 
שנות  ימי  והימים,  המטופלים.  במצב  לשיפור 
השלושים, היו ימים בהם מערכת הלימפה כמעט 
אולי  נעוצה  לעובדה,  הסיבות  )אחת  נודעה.  ולא 
במחקר הנטומי המבוסס על נתיחת גוויות. מערכת 
הלימפה מורכבת מכלים קטנים ועדינים הקורסים 
דר.  כשנוכח  החיים.(  הפסק  עם  הרקמה  לתוך 
פודר בשיפור אשר חוו מטופלי הסינוסיטים בהם 
טיפל, הוא החל לבנות  את שיטתו הטיפולית. דר. 
פודר סבר שאם נפנה את הפסולת בסביבת החיים 
של התא, נוכל לשפר את תנאי החיים שלו ולתרום 
זו,  לבריאותו. כיום אין סימוכין במחקר לתיאוריה 
אבל כאשר מטפלים בכיבים אשר נגרמו מחוסר 
המתבצע  הרקמה  “ניקיון”  ולימפה,  דם  אספקת 
על ידי הפעלת המערכת הלימפאטית, מאיץ את 

החלמה תאי העור ואת הפצע.

מפחיתה  “פודר”  בשיטת  הידני  העיסוי  טכניקת 
המכונה  בתיאוריה  להסבר  ניתנת  הסיבה  כאב. 
“תיאוריית שער הכאב”. בעור ישנם סיבי תחושה 
המעבירים למוח תחושת כאב, וסיבים המעבירים 
כואבות  לא  )תחושות  בלחץ  שינוי  של  תחושות 
בשיטת  חולצה(.  של  ופשיטה  לבישה  כמו 
עדין  מאד  המגע  פודר,  לדר.  המיוחסת  העיסוי 

בלחץ  השינוי  תחושות  הזמן.  כל  והלחץ משתנה 
אנו  וכך  הכאב,  התחשות  את  במוח  “תופסות” 
מורכבת  הכאב  שער  )תיאוריית  פחות  בו  חשים 
יותר, אבל זהו הסבר בסיסי(. אפקט נוסף )מוכח 
הוא  השיטה  של  פודר(  דר.  בשיטת  מחקרית 
בגופינו  אסביר:  הסימפתטית.  המערכת  הרגעת 
רוחב  רצונית”.  “בלתי  עצבים  מערכת  פועלת 
למערכת  המוזרמת  הדם  כמות  העין,  אישון 
“אוטומטיים”  ותפקודים  הדם  כלי  קוטר  העיכול, 
נוספים, מווסתים על ידי מערכת עצבים הנקראת 
היא  הסימפתטית  העצבים  מערכת  “אוטונומית”. 
מערכת העצבים המופעלת במצבי מתח. הטיפול 
שלנו מרגיע את הפעילות שלה ומביא לרפיון של 
כלי דם ולימפה, המביא בין היתר לשיפור בניקוז 
הלימפאטי. טכניקת “פודר” היא איטית, מונוטונית 
ונעימה, מפנה “פסולת” מהרקמה ומפחיתה כאב, 
האוטונומית,  העצבים  מערכת  את  מרגיעה  ולכן, 
ברך,  ניתוח  לאחר  לדוגמה,  חשוב,  הזה  האפקט 
ולא  כואבת,  קלה  נגיעה  כל  ואדום,  מתוח  העור 
יוכל  לימפאטי  טיפול  המפרק.  את  להניע  נעים 
להרגיע את כל אלה ולהשיב את המנותח לפעילות 
מהירה יותר. ישנן מדינות בהן כל מנותח ברך עובר 
הרלוונטי  האפקט  למפאטיים.  טיפולים  סדרת 
הניקוז  הגרת  אפקט  הוא   , בלימפאדמה  לטיפול 
“דפי מידע”,  הלימפאטי. בעלון לפני האחרון של 
כתבתי על אודות הלימפאנגיון, אותו סוג של כלי 
בגופינו,  לימפה  המשנעים  עוריים  תת  לימפה 
סביב כלי לימפה אלה ישנה שכבה שרירית. הנעה 
השכבה  למתיחת  כוונים,  בשני  העור  של  עדינה 
השרירית הזו ולפעילות מואצת יותר של מערכת 
5 ביחס למצב מנוחה(. הרפיית  פי  )עד  הלימפה 
להם  גורם  אוטונומית(,  )מערכת  הלימפה  כלי 

להתמלא בצורה יעילה יותר ולשפר את הניקוז.

בלימפאדמה  לטפל  מספיק  שלא  אולי,  חבל 
לחבוש  גם  שצריך  אלא  לימפאטי,  עיסוי  עם  רק 
ולבצע  לימפאדמה  כשיש  לסאונה  להיכנס  ולא 

תרגילים כל ערב ...

הניקוז הלימפאטי הידני
יחזקאל לניאדו-ארנון, פיזיותרפיסט מטפל בלימפאדמה
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פעילות גופנית 
בלימפאדמה

אלה מצקין B.P.T.,M.Occ.H פיזיותרפיסטית לימפאטית.

מטרת המאמר היא קידום פעילות גופנית בקרב 
סובלים מלימפאדמה או הנמצאים בסיכון ללקות 
בשיפור  רבה  חשיבות  גופנית  לפעילות  בה. 
ולמצב  החיים  לאיכות  בתרומה  הגופני  הכושר 
לכל  רקע  מספק  המאמר  האדם.  של  הבריאות 
ומתבסס  צורותיה  על  גופנית  לפעילות  הקשור 
האחרונות.  בשנים  שהתפרסמו  מאמרים  על 
בסובלים  וחיונית  כיעילה  הוכחה  גופנית  פעילות 
על  החיובית  השפעתה  בשל  מלימפאדמה 
שלהם  גופני  ומצב  כושר  משקל,  כגון  משתנים 
קשר ישיר על רמת הלימפאדמה באיבר. גם אדם 
סימנים  לו  שאין  ללימפאדמה,  בסיכון  הנמצא 
במערכת  פגיעה  לו  יש  אבל  לימפאדמה  של 
הוצאת  כמו  אנטומי  משנוי  הנובעת  הלימפטית 
שבמשפחתם  או  קרינה  קבלת  לימפה,  בלוטות 
כמשקל  משתנים  לימפאדמה,  בעית  עם  חולים 
סיכון  של  ממצב  להעבירו  עלולים  גופני  ומצב 
פעילה.  לימפאדמה  של  למצב  ללימפאדמה 
מכאן ששמירה על כושר ומשקל תקין הן מטרות 
חשובות ביותר לסובלים מלימפאדמה או נמצאים 

בסיכון ללימפאדמה. 

פעילות פיזית היא פעילות שמבצע אדם במסגרות 
במדרגות,  עלייה  כמו  שגרתית  כפעילות  שונות, 
על  ורכיבה  הליכה  כספורט  או  משאות,  הרמת 
אופניים . פעילות גופנית יכולה להעשות למטרות 
שיפור  הישרדות,  פנאי,  משחק,  כגון:  שונות 
ועוד.  האתלטיות  היכולות  שיפור  הגופני,  הכושר 
עקיף,  או  ישיר  באופן  משפרת,  גופנית  פעילות 
את כל ביצועיו הפיזיולוגיים של האורגניזם. הוכח 
כרוניות  מחלות  מצמצמת  גופנית  פעילות  כי 
גוף,  משקל  משמרת  דם,  לחץ  יתר  סוכרת  כמו 
מונעת עייפות, מפחיתה תחושת דיכאון, משפרת 
מצב רוח ותורמת לשפור שווי משקל ועל ידי כך 
למניעת נפילות. המאמר מתיחס לפעילות גופנית 
פיזית שמטרתה לשפר פעילות פזיולוגית וכושר 

הגופני )1( בלימפאדמה. 

הגוף  יכולת  את  המגדיר  הגופני  הכושר  מרכיבי 

לעמוד במאמץ הם:

1. סבולת - יכולת לבצע פעילות לאורך זמן רב 
הסיבולת  ביכולת.  משמעותית  ירידה  ללא 
מתפתחת באמצעות הרחבת כלי דם, הורדת 
ונותנת  “רדומים”  דם  כלי  פתיחת  דם,  לחץ 
תחושת חיוניות. סבולת לב ריאה היא מרכיב 
ביצוע  לשם  בעקבותיה  המתפתח  חיוני 
הפעילות, ואינה נובעת כמעט מגידול במסת 
השריר, אלא בעיקר מגידול בכמות כלי הדם 

באזור וחוסן מנטלי המתפתח עמה.

כח - יכולת הגוף לבצע תנועה כנגד התנגדות,    .2
ופחות  פעילות  יציבה,  יותר  תנועה  מאפשר 

פציעות

גדולים  תנועה  טווחי  לבצע  יכולת   - גמישות    .3
ולא  להמתח  השרירים  יכולת  במפרקים, 
להקרע!. הגמישות מאפשרת הזנת המפרקים 
והסחוס. שמירה  איכות המפרק  על  ושמירה 
השרירי.  ריקמת  ואיכות  התנועה  טווחי  על 
בתנועה  נוחות  תחושת  נותנת  הגמישות 

היומיומית. 

מורכבות  מטלות  לבצע  קואורדינציה-יכולת   .4
התנועה  מרכז  הפעלת  ובקלילות.  בתיאום 

במח, פחות סכנה לנפילות 

 . זמן  במינימום  תנועה  לבצע  מהירות-יכולת   .5
מאפשרת תפקוד איכותי.

יש שמכלילים מרכיבים נוספים בכושר גופני כמו 
שווי משקל, זריזות, דיוק וזמן תגובה אך החמישיה 
על  נעשה  הכושר  פתוח  המקובלת.  היא  הנ”ל 
בדרגת  הפעילות,  בתדירות  הדרגתית  עליה  ידי 
הקושי, במשך הפעילות, בהתמדה וברב הגוניות 

של העשיה. 

פי  על  הגופני  הכושר  תחומי  של  חלוקה  ישנה 
בסיס אנרגטי הנבדלים זה מזה לפי אופן הפקת 
בנוכחות  פעילות   - אירובית  פעילות  האנרגיה: 
אשר  ארוך,  פעולה  טווח  כוללת  )אווירני(  חמצן 
לייצר   – מהשרירים  בעיקר   – מהגוף  מצריך 
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אנרגיה באמצעות תגובת חימצון -חיזור, כלומר: 
אווירנית  נשימה  באמצעות  אנרגיה  הפקת 
פעילות   - אנאירובית  פעילות  חמצן.  הדורשת 
)לא אווירני( נעשית ללא חמצן עקב  אנאירובית 
מחסור בכמות החמצן הנדרש ואיטיותו של תהליך 
הנשימה האווירנית. בפעולה זו נדרשת מהשרירים 
ומתחוללים  חלופיות  בדרכים  אנרגיה  הפקת 
שינויים פיזיולוגיים כמעט בכל מערכות הגוף כך 
שמרבית האיברים מתגייסים לביצועה. פעולה זו 
נעשית בטווח פעולה קצר ביותר הדורש אנרגיה 

מרובה. 

למטופלי  בריאותי   - גופני  לכושר  כשמתיחסים 
גופנית  פעילות  תכנית  בונים  לימפאדמה, 
הבאים:  הגופני  הכושר  רכיבי  על  המבוססת 
וסיבולת  שרירית  סיבולת  שרירים,  כוח  גמישות, 
תרגילים  הכושר  בתכנית  לשלב  יש  אירובית. 
משלושה סוגים עיקריים : אירובים, כוח וגמישות . 

התרגילים בסוגי לימפאדמה שונים
ללימפאדמה  ספציפית  הנבנים  התרגילים 
נקראים )Remedial Exercises )2. סוגים נוספים 
צ’י,  יוגה, טאי  גופנית כמו פילאטיס,  של פעילות 
ותרגילי  צ’י-קונג, תרגילים במים, תרגילי נשימה 
שחרור נבדקו ברובם בהקשר של אנשים הסובלים 
מלימפאדמה  שהסובלים  ונמצא  מלימפאדמה 

יכולים להנות מיתרונות השיטות השונות. 

לימפאדמה  חולי  רבות.  סיבות  ללימפאדמה 
צריכים להמצא בהשגחה רפואית וינהגו בזהירות 
עם תחילתה של כל תוכנית תרגילים חדשה. יש 
לבצע איתור והערכה של מחלות נלוות כמו בעיות 
לב , סכרת ,מחלת פרקים וכו’. יש לקחת בחשבון 
התירגול  נמצאים.  הם  בו  הטיפולים  מערך  את 
מלימפאדמה  הסובל  לאדם  ביותר  המוצלח 
חובה  ולכן  הלימפאדמה  וסיבת  בחומרת  תלוי 
הזהירויות  לגבי  הבנה  עם  בתרגילים  להשתמש 

אותם צריכים לנקוט .

תרגילים במצב של לימפאדמה הקשורה בסרטן 
מהמסקנות  רבות   .)3( ביותר  הנחקרים  הם  שד 
מבוססות  בלימפאדמה  בתרגילים  הקשורות 
ולכן  סרטן שד  ניצולות  על  על מחקרים שנעשו 
נדרשת זהירות בשימוש בהן על סוגי לימפאדמה 

אחרים. )4(. 

שמם  זהו   Lymphedema Remedial Exercises
בספרות  בלימפאדמה  הניתנים  התרגילים  של 
תרגילים  הוא  המילולי  הפרוש  המחקרית. 
מרפאים, מתקנים והם נעשים מהשלב ההתחלתי 
אקטיביים  התרגילים  הגפה.  נפח  הורדת  של 
חוזרניים ונעשים ללא התנגדות לגפה המעורבת. 
נעשים  והשני  הראשון  הטיפולי  בשלב  תרגילים 
נפח  להורדת  משלים  כחלק  לחץ  שרוולי  עם 
למניעת  מעבר  מטרתו  הלחץ  שרוול  הגפה. 
הנפיחות היא לעזור לשרירי הגוף בחזרת הנוזלים 
למערכת  וממנה  הלימפטית  ולמערכת  לורידים 
כלי הדם. הוכח שתרגילים אלו מורידים בצקתיות 
טיפול  מרכיבי  ללא  לבדם  הם  אם  ידוע  לא  אך 
הלימפאדמה  התפחות  למנוע  יכולים  נוספים 
בקרב מטופלים בסיכון ללימפאדמה, או אם הם 
יכולים לשמר הורדת נפחים בגפה ללא חבישה 
מגוון  כוללים  הגמישות  תרגילי  חיצוני.  ולחץ 
ורקמת  השרירים  למתיחת  פעילויות  של  רחב 
החיבור. מטרתן להגדיל ולשמר את טוח התנועה. 
תרגילים אלו מקטינים את הצטלקות העור ואת 
הקטנת טווח התנועה הפרקית העלולים להקטין 
ההתנגדות,  תרגילי  הלימפטי.  הנוזל  זרימת  את 
של  ושילוב  אירוביים  תרגילים  משקלות,  הרמת 
שני המרכיבים תרגילי התנגדות ואירוביים ניתנים 
לביצוע. לצורך בניית תכנית אימון כזו יש לערב 

איש מקצוע להדרכה. 

לנטר את  קיימות המלצות כלליות בלימפאדמה 
ימים   3-5 להתעמל  יש  בשבוע.  הפעילות  משך 
, להעלות  -50 150 דק’  בשבוע, פעילות במשך 
50- של  ברמה  להתעמל  בהדרגתיות  עצימות 

נוסחה  )קיימת  המכסימאלי  הלב  מקצב   80%
לחישוב( . יש להגיע לרמת פעילות ברמת עצימות 
בינונית בהתייחס לתחושה הסובייקטיבית במהלך 
ועד  למדי  קל  בין  שמרגישה  עשייה  הפעילות. 
ההמלצה  ביותר.  המתאימה  היא  במקצת  קשה 
העקרית היא ההתמדה והפיכת הפעילות להרגל.

בריא  חיים  אורח  מניהול  חלק  הם  תרגילים   •
וחשובים כחלק מהטיפול בלימפאדמה

עם  גופנית  פעילות  תוכנית  שמתחילים  לפני   •
תרגילים יש לקבל לכך אישור מרופא מטפל

בשמם  הידועים  ללימפאדמה  תרגילים   •
מיוחד  קצב  בעלי  הם   Remedial Exercises
הם   . ספציפים  נשימה  בתרגילי  ומשולבים 
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בשלב  בלימפאדמה  הכוללני  מהטיפול  חלק 
טיפול ראשון – בו הטיפול האינטנסיבי ובשלב 
טיפול שני - בו הטיפול הוא תחזוקתי בעקר 
להיות  יכולים  התרגילים  המטופל.  ידי  על 

משולבים בכל תוכנית של פעילות גופנית. 

עם  המטופל  האינטנסיבי  הטיפול  אחרי   •
חייב  גופנית  בפעילות  שעוסק  לימפאדמה 
מיומן  מטפל  של  בהשגחה  ולהיות  להתייעץ 
ה  את  לשלב  כדי  לימפאדמה  בטיפולי 
הפעילות  בתוכנית   Remedial Exercises
הגופנית שלו במיוחד במעבר משלב הטיפול 

האקוטי לטיפול העצמי- כרוני. 

בסיכון  הנמצאים  או  לימפאדמה  מטופלי   •
ללימפאדמה יכולים וצריכים לעסוק בפעילות 
אירובית או בתרגילי התנגדות כך שהוא יעשה 

באופן מבוקר ובטוח 

הנמצאים  או  לימפאדמה  שמטופלי  כדאי   •
בסיכון ללימפאדמה יעסקו בפעילות גופנית רק 
עם מאמנים אישיים או מדריכים בעלי הכשרה 
לימפאדמה  עם  אנשים  עם  ונסיון  מספקת 
ומצבי חולי אחרים. במדה שהם אינם בטוחים 
עדיף  למיניהם  המאמנים  של  בהכשרתם 
שיתאים  בלימפאדמה  מוכר  למטפל  שיפנו 
תוכנית מתאימה בקהילה או מקצועית אחרת.

צריך  לימפאדמה  של  אבחנה  עם  מטופל   •
תחבושות  או  לחץ  בשרוולי/גרבי  להשתמש 
בזמן פעילות גופנית, בשנים האחרונות הובאו 
הכרוני,  בשלב  מחוייב  זה  שאין  מחקרים 
ונמצא בגדר הנחיה כללית הבאה למנוע אך 

אינה מוכחת.

דעת  על  יחליט  ללימפאדמה  בסיכון  אדם   •
לימפטי  מטפל  עם  בהתיעצות  רצוי  עצמו 
בזמן  אלסטי  גרב  או  בשרוול  השימוש  לגבי 
במצב  מותנה  השמוש  הגופנית.  הפעילות 
יהנה  הוא  הפעילות  ובעוצמת  בסיכון  האיבר 

מפעילות המתאימה לו לצרכים האישיים

בעלי  או  בסיכון  הנמצאים  לאנשים  כדאי   •
של  חוזרנית  מפעילות  להמנע  לימפאדמה 
בעוצמה  עליה  הפגועה.  בגפה  יתר  שימוש 
באינטנסיביות או במשך של הפעילות עלולה 
של  החמרה  או  להצתה   – לטריגר  לגרום 

הלימפאדמה. 

בהדרגתיות  להיעשות  צריכים  תרגילים   •
הגברתם בזהירות ויש לעצרם במקרה של כאב, 

עליה בנפיחות או עקב חוסר נוחות)5(

 . רפואית  להתייעצות  תחליף  אינן  ההנחיות 
בסיכון  שנמצא  אדם  ולכן  כלליות  הן  ההנחיות 
לעבור  צריך  לימפאדמה  בעל  או  ללימפאדמה 
הכשרה  שעברו  רפואה  מגורמי  ויעוץ  איבחון 
מתאימה לטיפול בלימפאדמה. זו אחריות של כל 
אדם בסיכון או עם לימפאדמה להעזר ולהתיעץ 

באיש מקצוע לגבי הצרכים הספציפיים שלהם.

ולימפאדמה  גופנית  לפעילות  להתיחס  ניתן  לא 
בלימפאדמה  הבאים  הדברים  את  להדגיש  בלי 
מישנית, שהיא בדרך כלל על רקע תחלואת סרטן 
בחברה המערבית. המרכז למחלות סרטן ומאמרי 
סקירה רבים מדגישים כי )6()7( לא רצוי שתיעשה 
ערך  בנוכחות  הבאים:  במצבים  גופנית  פעילות 
גופנית  יש להמנע מפעילות  נמוך של המוגלובין 
כרוכה  שהיא  כיון  גבוהה  קושי(  )רמת  בעצימות 
. כאשר מס’  בנשיאת חמצן בכמות משמעותית 
גופנית  להמנע מפעילות  יש  נמוך,  הנויטרופילים 
הכרוכה בסיכון לזיהום חיידקי דוג’ שחיה בבריכות 
ציבוריות . כאשר ערכי הטסיות נמוכים יש להמנע 
גבוה  באיפקט  פעילות  או  מגע  ספורט  מענפי 
נשימה  קוצר  במצבי  לדימום.  סיכון  שיש  מכיון 
לאחר בירור רפואי יש לבצע פעילות גופנית לפי 
בעצימות  מפעילות  להמנע  יש  חום-  היכולת. 
עצמות  כאבי  של  במקרים  גבוהה.  קושי(  )רמת 
טיפול  ובזמן  גרורתי  או  ראשוני  עצמות  סרטן   ,
הורמונאלי יש להמנע מפעילות גופנית שיש בה 
סיכון לנפילות לדוג’ אופניים. יש להמנע מפעילות 
גופנית עם סיכון לשברים כמו סוגי ספורט מגע. 
קונגפו.  טאקאנדו,  ג’יאוג’יטסו,  איקידו  ג’ודו  דוג’: 
במצבי הפרעות נוירולוגיות ופגיעה במערכת שווי 
המשקל יש לנקוט באמצעי זהירות בזמן פעילות 
משקל  שווי  על  משמעותית  בשמירה  הכרוכה 

וקואורדינציה. 

כאב  כגון  פעילות  בעת  חריג  ארוע  יש  כאשר 
חד סחרחורת ראיה מטושטשת יש להפסיק עד 

הבנה ופתרון הבעיה. 
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לסיכום
ללקות  בסיכון  והנמצאים  לימפאדמה  עם  לאנשים  תורמת  גופנית  פעילות 
בה. היא עוזרת בשימור משקל גוף תקין בשיפור זרימת הדם בגוף ותורמת 
מרכיבי  את  בעקר  בלימפאדמה  לפתח  חשוב  מחלות.  עם  בהתמודדות 
זכרו, כל  אירובית.  וסיבולת  כוח שרירים, סיבולת שרירית  גמישות,  הכושר: 

פעילות מתחילה בצעד אחד קטן. 
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כושר גופני - רקע פזיולוגי, שיטות אימון ודרכים לפתוח הכושר הגופני   .1

ד”ר יואב מקל 2012

2. Effective Treatment of Lymphedema of the Extremities. Dicken 
S.C., Robert L., Guenter K., et all. Arch Surg 1998;133(4)452-458. 

3. Does Exercise Have a Preventive Effect on Secondary Lymphedema 
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לבקר  שהלך  בהודו,  קטן  ילד  אודות  סיפור  זהו 
גורו, )איש זקן וחכם(. הגורו ישב והתבונן במשהו 
שהחזיק בידו. הילד ניגש והסתכל גם הוא, אלא 
שלא בדיוק הבין מהו הדבר שביד הזקן, ושאל את 

הגורו - ”מה זה?” 

“זה גולם” השיב הגורו “בתוך הגולם נמצא פרפר. 
בקרוב הגולם יתבקע והפרפר יצא”

“האם אני אוכל לקבל אותו?” שאל הילד.

“כן” השיב הגורו, “אבל עליך להבטיח לי שכאשר 
הגולם יתבקע והפרפר יתחיל לצאת ויכה בכנפיו 
לו.  תעזור  לא  אתה  מהקליפה -  להשתחרר  כדי 
שתשבור  כך  ידי  על  לפרפר  לסייע  לך  חלילה 
זאת  לעשות  לו  להניח  עליך  הגולם.  קליפת  את 

בעצמו.”

הילד הבטיח, לקח את הגולם והלך לביתו. בבית 
ישב והמשיך להתבונן בגולם. לאחר משך 

זמן ארוך ראה שמתחילה תנועה, הגולם נע וכאילו 
רעד, והנה נבקע בקצהו. בפנים היה פרפר עדין 
תוך  הגולם  קליפת  מתוך  להיחלץ  שניסה  ויפה 
שלו  התנועות  הגולם.  כנגד  בכנפיו  מכה  שהוא 
היו חלשות ולא נראה שמכות הכנפיים הללו יוכלו 

לעשות את המלאכה הזו.

הסובל.  לפרפר  לעזור  נואשות  רצה  הקטן  הילד 
המתח,  את  עוד  לשאת  היה  יכול  כשלא  לבסוף, 
הפר את הוראת הגורו. הילד הסיט את שני חצאי 
להיחלץ.  לפרפר  ועזר  לצדדים  הגולם  קליפת 
משיצא הפרפר החל לעוף באוויר, אך לפתע נפל 
מטה אל האדמה ונשאר שוכב ללא תנועה. הילד 

מת.  שהפרפר  וראה  בזהירות  הפרפר  את  הרים 
שטוף דמעות הלך הילד לביתו של הגורו והראה 

לו את הפרפר המת שבידו.

“אתה רואה, ילד” אמר הגורו “מיהרת לשבור לו 
את קליפת הגולם, האין זאת?”

“כן” אמר הילד, “זאת עשיתי”.

מה  לדעת  יכולת  לא  מבין.  “אינך   - אמר  והגורו 
שעוללת. כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם, 
הדרך היחידה שבה הוא יכול לחזק את כנפיו היא 
בכך שמכה בהם לעבר הקליפה. הוא מכה לעבר 
הקליפה ומכה שוב ושוב ואז מצמיח ומחזק את 
בכך  לו  עזרת  אתה  שלו. כאשר  הכנפיים  שרירי 
שעשית זאת במקומו, מנעת ממנו לגדול ולפתח 
לאדמה  נפל  שהפרפר  הסיבה  זו  כנפיים.  שרירי 

ומת.

סיפורים עם מוסר השכל

מדוע מת הפרפר / הנרי מילר
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צריכים  שאתם  חשוב  הכי  לדאוג ללמוד בחיים הוא המילים:השיעור  מצדך  בסדר  זה  בסדר”  בסדר “זה  זה  לטעות,  בסדר  זה  מושלם, לעצמך,  להיות  לא  בסדר  זה  בסדר לכעוס,  זה  מאושרים,  להיות  בסדר  להמשיך הלאה ולהתחיל מחדש.זה 

מאחורי  מסתתר  לעיתים 

האנשים שמולכם סיפור חיים 

כפי  להיות  להם  שגרם  קשה 

הבנה  יותר  גלו  לכן  שהם, 

כלפיהם ואל תשפטו אותם.
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מרשם בריאות

בתיאבון!

פינת הבישול הקל

בישול עם ברוקולי

מרכיבים: 
3 קישואים קלופים וחתוכים700 גרם פילה פרגית חתוך לרצועותבכלי נפרד משרים לעשרים דקות:

מיץ מחצי לימון
קמצוץ זרעי חרדל שחוריםכפית שטוחה של מלח גסבמחבת על אש בינונית שמים: 1 כף שמן שומשוםכוסית רוטב סויה

3 שיני שום קצוצות

מעט פלפל שחור, פלפל אדום, מעט כורכום וכמון.תבלינים: 

יחזקאל לניאדו - ארנון

המצאתי מנת בישול המכילה כמות גדולה של ברוקולי מכיל כמויות 
גבוהות יחסית של סלניום, הסלנייום הינו מעכב חמצון אשר מאמרים 
רבים ייחסו לו השפעה מעכבת על תופעת עיבוי העור בלימפאדמה. 

מנה פיקנטית בנוסח אסיאתי, פשוטה להכנה וטעימה.

לאחר מספר דקות מוסיפים את השכבה החיצונית בלבד ) ללא 
הגבעולים/ענפים( של ברוקולי גדול אחד. מטגנים כ-10 דקות, מוסיפים 

את הפרגיות והקישואים המושרים עם הנוזלים, ובמחבת הפתוח מבשלים 
עד אשר נתחי הפרגית מוכנים.
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מהי לימפאדמה ?
יכולה  לימפאדמה משמעה נפיחות כרונית אשר 
היא  למרות שלרוב  הגוף  חלק של  בכל  להופיע 
המתפתחת  בעיה  זו  וברגליים.  בידיים  מופיעה 
מסוגלת  אינה  הלימפטי  הניקוז  מערכת   כאשר 
לקוי.  תפקוד  או  נזק  בגלל  יעילה  בצורה  לעבוד 
ברקמות  לימפטי  נוזל  להצטברות  גורם  הדבר 
אשר מתחת לעור וכתוצאה מכך מופיעה נפיחות 

ושינוי צורה.
כבר  להופיע  עשויה   - ראשונית  לימפאדמה 
בשל  נגרמת  היא  המוקדמת.  בילדות  או  בלידה 
הלימפטית.  המערכת  של  לקויה  התפתחות 
לימפאמה ראשונית יכולה להתפרץ בכל גיל לא 

רק לאחר הלידה.  
כלשהי,  מסיבה  מופיעה   - משנית  לימפאדמה 
בעקבות  למשל  הלימפטית.  למערכת  חיצונית 
זיהומים חוזרים בעור, פציעה חמורה, כוויות  או 
כל טראומה אחרת.  היא יכולה להופיע בעקבות 

טיפול במחלת הסרטן כגון ניתוח או הקרנות.

מה תפקידה של המערכת הלימפטית ?
המערכת הלימפטית חשובה לתפקוד התקין של 

הגוף משתי סיבות :
החלבונים  הנוזלים,  את  לנקז  מסייעת  היא    •

והפסולת מהעור ומשאר הרקמות.  
הגוף  של  החיסון  ממערך  חלק  מהווה  היא    •

אשר נלחם בזיהומים. 

האם ניתן להחלים מלימפאדמה ? 
לשלוט  ניתן  אך  מלימפאדמה.  להחלים  ניתן  לא 
במצב ולשפר את  מרבית הסימפטומים בעזרת 
שנערכו  מתקדמים  מחקרים  מתאים.  טיפול 
מה   , המצב  של  ההבנה   את  שיפרו  לאחרונה 

שיוביל לטיפולים יעילים יותר בעתיד. 

כיצד ומדוע מתפתחת לימפאדמה ? 
לימפאדמה המתפתחת בילדות מהווה מצב נדיר 
מרבית  הרפואי.  לממסד  דיה  מוכרת  שאינה  כך 
מגורמים  נובעים  בילדות  הלימפאדמה  מקרי 
על  המשפיעה  מילורי  מחלת  לדוגמא  גנטיים. 
הרגליים. רוב ההורים נשאלים האם יש היסטוריה 
בקרב  לברר  חשוב  במשפחה.  לימפאדמה  של 
המשפחה האם ידוע על מקרים נוספים כדי להבין 

האם מקור הבעיה הוא גנטי.
כמו במרבית הליקויים הגנטיים  המומחים אינם 
חלק  אצל  לביטוי  באה  הבעיה  כיצד  בטוחים 
מהילדים ואצל האחרים לא. לאחרונה זוהו גנים 
לימפאדמה  של  מסוימים  לסוגים  המקושרים 

ראשונית. 
לחזות  ניתן  הגנטית,  הסיבה  את  לאתר  ניתן  אם 
את הסיכויים של ילדים נוספים במשפחה להיות 
הנשאים  האם  לחזות  ניתן  בנוסף   מושפעים. 
יעבירו את המחלה לדורות הבאים. יש הטוענים 
האם  היא  השאלה  גנטית  היא  הבעיה  תמיד  כי 

הפגם נובע מתורשה או ממוטציה חדשה.
במקביל  מופיעה  לימפאדמה  מהמקרים  בחלק 
לבעיות נוספות. רופאי הילדים והגנטיקאים יחקרו 

לימפאדמה בילדות 
המוקדמת

כתבה דורית אקרמן זונשיין
פיזיותרפיסטית מוסמכת לטיפול בלימפאדמה

במידה וילדך אובחן כסובל מלימפאדמה תוכל להיעזר במידע הבא. 
לימפאדמה היא מצב מתמשך אך יש דרכים רבות היכולות לסייע לטפל ולשלוט בסימפטומים 

העיקריים. 
דף מידע זה מכיל מידע כללי שיעזור לך להבין את האבחון ומה קורה אחר כך.
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את הסימפטומים בכדי להגיע לאבחנה מדויקת. 
שהם  משהו  יש  האם  תוהים  ההורים  מן  רבים 
עשו במהלך ההריון אשר גרם להתפתחותה של 

הלימפאדמה. התשובה הפשוטה היא לא. 

מה ניתן לעשות בכדי לסייע לילד ?  
ברגע שהילד שלך מאובחן, פנה ישירות לקליניקה 
לימפטי.   בטיפול  המתמחה  פיזיותרפיסט  של 
כהורה יש לך תפקיד חשוב בסיוע לטיפול ובכך 
הטיפול  רגילים.   חיים  לחיות  לילדך  לאפשר 
מתבצע בשיתוף בין הפיזיותרפיסט, ההורה והילד. 
אחד הדברים החשובים שאתה יכול לעשות הוא 
יש  לימפאדמה.  על  מידע  שיותר  כמה  להשיג 
הרבה מידע נגיש באינטרנט אך חלק מהמקרים 
מכך.  תתרשם  אל   . קיצון  מקרי  הם  המוצגים 
וניתן לטפל בהם  מרבית המקרים אינם חמורים 
ככל  מאיים  פחות  יהיה   המצב  רבה.   בהצלחה 
שתלמדו יותר על הנושא ותסבירו  לבני משפחה 
פוגש  אותם  נוספים  ולאנשים  למורים   , נוספים 
הילד ביומיום שלו.  בעשותכם זאת אתם מסייעים 
לילדכם בכך שאתם מעלים את המודעות למצבו 

ולצרכיו בקרב הסובבים אותו. 

מה כולל הטיפול ?
יש ארבעה מרכיבים עיקריים בטיפול בלימפאדמה 

•  טיפול בעור
•  חבישות/שרוולי לחץ

•  תרגילים
•  עיסוי עדין שנקרא ניקוז לימפטי ידני

הטיפול בעור
הדאגה והטיפול בעור חשובים מאוד. יש לשמור 
באופן  לחות  בקרם  להשתמש  יש  רך.  עור  על 
יומיומי בכדי למנוע יובש. חשוב להימנע מפציעות 
פני  על  עדיפה  תמיד  מניעה  לעור.  טראומות  או 
לשמש.  מוגברת  מחשיפה  להימנע  יש  טיפול.  
מרחו  גבוה.  מקדם  עם  הגנה   בקרם  השתמשו 

תכשירים דוחי יתושים בכדי להימנע מעקיצות. 
במצב של לימפאדמה מערכת החיסון המקומית 
לפתח  הסיכון  שגובר  כך  כהלכה  פועלת  אינה 
עצמו  הזיהום  הנפוחה.  בגפה  )צלוליטיס(  זיהום 
נפיחות,  של  במצב  הלימפאדמה.   את  מחמיר 
המדמים  סימפטומים  והקאה,  חום  כאב,  אודם, 
יש לפנות באופן  שפעת או תחושת חולי כללית 

מידי לגורם רפואי. 
כך  באנטיביוטיקה  בילד  לטפל  שיקדימו  ככל 

הזיהום והנזק יפחתו.  
בעור   וטיפול  טיפוח  של  יומיומית  שגרה  ידי  על 
יש  יום  מדי  לזיהום.  הסיכונים  את  להפחית  ניתן 
לבחון את הגפה בכדי לראות אם יש נזק כלשהו. 
ברגליים  פגיעה  יש  אם  הבהונות  בין  בעיקר 
חתכים...  קילוף,  אודם,  גירוד,  סימני   – )לדוגמא 
במשחה  מטופל  להיות  צריך  בעור  סדק  )כל 
של  בסימנים  מבחינים  אתם  אם  אנטיספטית. 
פטרייה גשו לרופא. יש לבחון היטב גם את מצב 
בזמן  מפציעה  להימנע  מאוד  חשוב  הציפורניים. 
שקוצצים ציפורניים. במידה ויש פציעה חטאו את 

המקום ופנו לרופא.

חבישות וגרבי לחץ 
וגרביים  שרוולים  חבישות,  דוגמת  הלחץ  אמצעי 
משמשים להפחתת הנפיחות בכך שהם מונעים 
מהנוזלים לצאת  מכלי הדם אל הרקמות ובנוסף 
הלימפה  כלי  אל  הנוזל  של  החזרה  מעודדים 
ואזורי הניקוז. יש ללבוש את אמצעי הלחץ יומיום 
ובעיקר בעת ביצוע התרגילים מפני שזה הזמן בו 

הם עובדים בצורה היעילה ביותר. 
נדרשים אמצעי  לא בכל המקרים  זאת  יחד עם 
לחץ. יש להיוועץ במטפל הלימפטי שלך. שמירה 
על קשר רציף עם המטפלים היא הדרך הטובה 
לייעץ   בכדי  שם  הם  המצב.   על  לשמור  ביותר 

ולתמוך.

תרגילים 
חשוב שהילד יהיה פעיל מבחינה גופנית. יש לעודד 
אותו לבצע תרגילים. תנועות חוזרות כמו הליכה, 
שחייה הן מצוינות אך למעשה כל פעילות ממנה 
נהנה  הילדהיא טובה במידה ואינה מחמירה את 

הנפיחות. 
מומלצת  היא  אך  הכרחית  אינה  הגפה  הרמת 

בזמן שינה.

ניקוז לימפטי מנואלי  
 )MLD( שיטת עיסוי המכונה ניקוז לימפטי מנואלי
פותחה לטיפול בלימפאדמה. שיטה זו שונה מאוד 
מכל סוגי העיסוי האחרים  בכך שהיא מאוד קלה 
ועדינה. המטרה היא להמריץ את הניקוז הלימפטי 
על ידי עיסוי מיוחד )כמו ליטוף( של העור. העיסוי 
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מהאזורים  הלימפטי  הנוזל  את  להרחיק   מסייע 
מיוחדים  מטפלים  שבגוף.  והנפוחים  הגדושים 
יחד  השיטה,  את  לבצע  יכולים  לכך  שהוכשרו 
פשוטות  טכניקות  ללמוד  יכולים  אתם  זאת  עם 
תשמשו  אם  בעיקר  דומה.   בדרך  לכם  שיסייעו 
בהן באופן סדיר.  הורים רבים חשים שהם יכולים 
להפוך למעורבים ולסייע לטיפול בילדיהם בשלב 

הזה.

קיניזיו טייפ
נוספת לסייע  השימוש בקיניזיו טייפ מהווה דרך 
שימש  במקור  הלימפטי.  הניקוז  את  ולשפר 
ספורטאים.  של  בפציעות  לטיפול  טייפ  הקינזיו 
לטיפול  רבות  בקליניקות  בו  משתמשים  כעת 
לימפטי בכדי לשפר את יכולת הניקוז של הנוזלים 
מהגפה.  זה מתאים לנפיחות המופיעה בילדות.  
וכמו  ‘כיף’ לטיפול.  קיניזיו טייפ מוסיף מימד של 
שרבים מן הספורטאים המפורסמים משתמשים 
בו, הילד יכול להרגיש מיוחד וספורטיבי לעיתים 
בצבעים  להשיג  ניתן  הפלסטרים  את  קרובות.  

זוהרים או בצבע עור. 
כיצד ישפיע המצב על חיי המשפחה שלנו ? 

נוכחותו של ילד עם בעיה בריאותית משפיעה על 
המשפחה  חברי  שכל  חשוב  ולכן  המשפחה  כל 
וירגישו  הילד  צרכי  את  יבינו  ואחיות  אחים  כולל 
מעורבים  וירגישו  במידה  לסייע.   יכולים  שהם 
קיפוח  יחושו  לא  והם  להבין  יותר  קל  להם  יהיה 
על תשומת הלב הרבה שמקדישים ההורים לאח 
של  המיוחדים  הצרכים  שלמרות  חשוב  החולה. 
הילד לא תתעלמו מצרכיהם של האחים האחרים. 
ובמרפאות  הרופא  אצל  תכופים  ביקורים  ייתכנו 
שונות . הדבר דורש זמן כולל נסיעות. יש להקדיש 
ולמריחת  לחבישות   , יומיומי  לתרגול  זמן  בנוסף 
משחות וקרמים.  לעיתים תתקשו למצוא בגדים 
מתאימים ונעליים  לגפיים הנפוחות. בגדים רפויים 
לנעליים  מרשם  לקבל  ניתן   . יותר  נוחים  יהיו 

מיוחדות במידה ותידרשו לכך.
 

מה בדבר בית הספר, חוגים ומשחקים? 
להיערך  צריכים  השונות  והמסגרות  הספר  בתי 
ילדך.  של  המיוחדים  הצרכים  עם  להתמודדות 
אך קרוב לוודאי תגלו כי הצוות מעולם לא נדרש 
יש לוודא שהם קיבלו   . להתמודדויות מעין אלה 
מידע מדויק ומספק שיאפשר להם לבנות תכנית 
רגילים  חיים  לחיות  יוכל   שילדך  כך  מתאימה 
שלהם.   הלימפאדמה  מצב  את  להחמיר  מבלי 
לסיוע בכך התקשרו לעמותה  זקוקים  אם אתם 
או למטפל שלכם.  במקרים מעטים בלבד יהיה 
צורך להכניס את ילדך לבית הספר עם אישורים 
לגבי צרכיו המיוחדים.  למשל נפיחות באצבעות 
בגדים  לבישת  כגון  בפעולות  לקשיים  גורמת 
אינן  הספר  בית  מפעילויות  חלק  פשיטתם.   או 
מתאימות. אך אם בית הספר מודע  ומיודע באופן 
מלא  ניתן לסייע לילד בביצוע פעילויות יומיומיות. 
יכולים להיות חיסורים בגלל הטיפולים או ביקורים 
במרפאות. נדרש שיתוף פעולה בין ההורים לבית 

הספר בכדי לגשר על היעדרויות אלה. 
הסובל  ילד  כל  עבור  העיקרית  המטרה 
מלימפאדמה היא לחיות חיים רגילים ככל הניתן 
ולקחת בהדרגה עוד אחריות על הטיפול בעצמם. 

מה לגבי הגישה של האחרים ? 
עם  ילד  שונה.  מראהו  אשר  אחד  כל  כמו 
לימפאדמה עשוי לסבול מתגובות גם שליליות וגם 
חיוביות.  זרים עשויים לנעוץ מבט בילד ולשאול 
להיות  ינסו  האנשים  מרבית  מביכות.  שאלות 
תשובות  לרוב  מקבלים  ילדים    . ותמיכה  לעזור 
לשאלתם.  העונים  הסברים  או  ופשוטות  כנות 
כגון  הצוות  של  הבוגרים  אל  לפנות  אל תחששו 
המאמנים או מנהל בית הספר אם אתם מודאגים 

כך שהבעיה תטופל באופן מידי.
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עשה ואל תעשה 
רחצו יבשו ומרחו קרם לחות על העור לפחות   •

פעם ביום. 
כוויות  כגון  לעור  מטראומה  להימנע  נסה   •

שמש. שריטות מחיות עקיצות ועוד. 
בדקו את העור יומיום לאיתור סימני זיהום.  •

טפלו בבעיות בעור מהר ככל הניתן  זה יעזור   •
למנוע זיהומים .  בקרו אצל הרופא בכל פעם 

שיש בעיה עיקשת בעור. 
או  אודם   – כוללים  שכיחים  זיהום  סימני   •
פריחה סביב האזור הנגוע. כאב וחום מקומי 
פנה  חולי.   ותחושת  ראש  כאבי  סיסטמי.  או 

לרופא כדי לקבל טיפול מידי. 
אם לילדך היו זיהומים תכופים  ייתכן והרופא    •
ימליץ על שימוש בסדרת של מנות קטנות של 
אנטיביוטיקה.  רצוי להחזיק בבית אספקה של 
אנטיביוטיקה כך שתהיה זמינה בכל עת.   כל 
חוסר התפקוד של  את  להחמיר  עלול  זיהום 
טיפול  לדחות  כך שאין  המערכת הלימפטית 

במידת הצורך. 

והרגליים מושפעות נסה לא לאפשר  במידה    •
בעיקר  כך  על  הקפד  יחף.  להתרוצץ  לילדך 

בעת הביקור בבריכת השחייה. 
נקוט בזהירות מירבית בעת הטיפול בציפורניים    •
הציפורן.  שסביב  העור  מפציעת  להימנע  יש 
יש לגזור את הציפורן בקו ישר בכדי להימנע 

מציפורן חודרנית. ניתן להיוועץ בפודיאטור.

האם לילדי יהיו חיים רגילים ? 
הנפוחה  הגפה  לגבי  הנדרש  כל  את  אם תעשה 
יוכל ליהנות  וילדך  יכול להיות  בשליטה   המצב 
לכן  מיוחדות.  בעיות  לחוות  מבלי  רגילים  מחיים 
חשוב לנסות למצוא עזרה ותמיכה של מטפלים 
לימפטיים. פנה לעמותה בכדי לקבל את רשימת 

המטפלים באזורך.  
כמו במצבים נדירים אחרים, מומלץ להיפגש עם 
אנשים אחרים המתמודדים עם מצב דומה. בכדי 
והמצב.  הטיפול  לגבי  ועצות  סיפורים  להחליף 
נסה למצוא קבוצות תמיכה המתקיימות בנושא.  
הצטרפו לקבוצת פייסבוק ‘לימפאדמה ראשונית’. 
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חבישות לחץ מתקדמות
איכות חיים לסובלים מגפיים נפוחות

• למטופלי לימפאדמה
• לסובלים מבעיות ורידים

• לטיפול בפצעים קשעע ריפוי

• מוכר על ידי כל קופות נחולים
• הדרכה מקצועית למטפלים ומטופלים

מכון אורטופדי ברזילי להב
משרד 077-460-4700   |   ליאת  052-8384850 22



קבוצת תמיכה למטופלים עם לימפאדמה 
מטרות ומהות של קבוצת תמיכה

הזדמנות לאנשים עם בעיה משותפת :
• לפגוש אחרים במצב דומה להם, ליצור קשר 	

אישי פנים אל פנים

• לגלות שאינם לבד	

• לשתף אחרים בדרכי ההתמודדות עם 	
הבעיה

• ליצור לעצמם פרספקטיבה ביחס לבעיה 	
עמם מתמודדים

• לקבל ולתת הבנה ועידוד לבעיה	

• לקבל ולתת חיזוקים וביטחון לגבי התמודדות 	
עם הבעיה

• לזכות ב “אוזן קשבת” מצד אחרים ולשמש 	
לאחרים “אוזן קשבת”

• להתעשר בידע שצברו אחרים מתוך 	
התמודדותם עם הבעיה

• לזכות במסגרת התייחסות על בסיס שוויוני 	
עם עמיתים להם בעיה דומה

הפגישות הקבוצתיות מנוצלות להפעלה ותרגול 
מותאם למטופלי לימפאדמה, לדיון בבעיות 
המועלות על ידי המשתתפים, לתרגול עיסוי 
וחבישה עצמית, ולהיכרות עם שיטות טיפול 

חדשות. 

המרוכזת  תמיכה  קבוצת  מופעלת  אביב  בתל 
על ידי גב’ איילת אלבלה והפיזיותרפיסטית ענבל 
ספקטור ענתבי. הפגישות מתקיימות בבית שרת, 
גבעתיים, בימי שני בשעה 16.00 אחת לחודש. 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים  להצטרף  המעוניינים 

איילת אלבלה בפלאפון 052-5258745

ברעננה מופעלת קבוצת תמיכה ללימפאדמה 
אלבלה  איילת  של  בריכוזה  ראשונית 
פוליטי.  דפנה  הלימפתית  והפיזיותרפיסטית 
שני,  בימי  לחודש,  אחת  נפגשת  זו  קבוצה 
שרה  רחוב  פוליטי,  דפנה  של  בקליניקה 
להצטרף  המעוניינים  ברעננה.  אהרונסון 1, 
מוזמנים ליצור קשר עם איילת אלבלה בפלאפון 

 052-5258745

מפעילות  אותן  הפעלה,  קבוצות  גם  קיימות 
החולים  בקופות  לימפתיות  פיזיותרפיסטיות 
תמיכה.  קבוצות  של  סוג  מהוות  הן  השונות. גם 

כדאי להתעניין בהן דרך הקופות. 
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תכנית הכנס ה-12

עשויים לחול שינוים של הרגע האחרון
פרסום ותצוגת המוצרים באחריות המציגים בלבד

פרטים: 052-5258745

של עמותת לימפאדמה בישראל
יום רביעי 27 במרץ 2019

מרכז הירידים ביתן 10, רמת אביב

הנגר 22 א.ת. נוה השרון
טל: 09-7760300

פקס: 09-7760303
www.ami.co.il

info@megoafek.com
077-9084296

לייעוץ, הכוונה ורכישה:
1-800-333636
www.dynotc.co.il

lympho-orders@dyn.co.il

א. יובל בע“מ
הסנהדרין 3 יבנה

טלפון : 052-5411118
פקס : 08-6585559
avi@ayuval.com

התכנסות ורישום     8:00 -  9:00

דברי פתיחה  גב' איילת אלבלה יו"ר העמותה      9:00 -  9:10

תפקיד בדיקות הדימות באבחון ובמעקב אחר מחלות      9:10 - 10:10
או פתולוגיות בדרכי הלימפה דר' שוורץ ארנון  מנהל המכון 

לרפואה גרעינית בי"ח השרון המרכז הרפואי רבין    

התמודדות אישית של מאמנת, כלים ותובנות    10:45 - 10:10
גב' עדנה איש שלום Msw מאמנת אישית וזוגית  

הפסקת קפה + סיור בתצוגת ציוד ומוצרים רפואיים    11:20 - 10:50

אסיפה שנתית גב' איילת אלבלה יו"ר העמותה     11:50 - 11:20

טיפול כירורגי בלימפאדמה דר' אסי דרובוט מנהל שירות כירורגית   12:50 - 11:50
שד ולימפאדמה מרכז רפואי לגליל

משבר לעוצמה אורית זיו מקימה ומנהלת "לביאות בוורוד"  13:20 - 12:50

ארוחת צהריים + סיור בתצוגת ציוד ומוצרים רפואיים  14:20 - 13:20

פאנל מטופלים התמודדות עם לימפאדמה מנחה     14:20 – 15:30
שומי אחיטוב סלע פיזיותרפיסטית לימפטית 

סיכום  15:30 - 15:40

הנחיית הכנס – נוגה קרני פיזיותרפיסטית לימפטית  

ייתכנו שינויים של הרגע האחרון
פרסום ותצוגת המוצרים באחריות המציגים בלבד

|  073-7276727טל‘: 3916*


