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 יקרה, *מטופלת

צריכה לקבל הנחיות   שדהמקצוע שכל מטופלת אחרי ניתוח לסרטן הבין אנשי הסכמה קיימת 

. ההנחיות מבוססות על  הנחיות מפורטותעבורך  כתבנובשלבי ההחלמה. לכן,  נהוגל כיצד 

ובו פיתחנו קווים מנחים להפחתת הסיכון להתפתחות   ,אחרונות בשנתיים ה ערכנו שמחקר 

   שד.התופעות לוואי אחרי ניתוחים לסרטן 

 יסייעו לך לעבור את תקופת ההחלמה ומאחלות לך החלמה מהירה. שההנחיותאנו מקוות 

 

  הנלוויםטיפולים הושעברת ניתוח הלימפה.  קשריותוהוצאת  שד עברת ניתוח  לפני זמן קצר 

הנשים עלולות  אצל מקצת . עם זאת, ממחלת הסרטן ההחלמה שלךיך תהלל  יםחיוני לו

בכתף בצד  תנועההכמו כאבים, הגבלות בטווחי  ,מאוחרות אולוואי מידיות  תופעותופיע לה

 .   )נפיחות(  ובצקות הניתוח

חשוב   , הניתוח ולהפחית את הסיכון לתופעות לוואי בעתידן לזרז את תהליך ההחלמה מ כדי

המלצות  לכללי התנהגות בתקופת  כתובות זה הבדף ימים. גות מסולי התנהלאמץ כל

בתקופה ונקז( ה)עד לאיחוי הצלקת הניתוחית והוצאת הניתוח  המידית אחרי  ההחלמה

  ת/ המנתח ה/ משלים את ההנחיות הרפואיות שקיבלת מהרופאהזה  דף ההנחיות .שאחריה

 ם ולהמשיך לבצע לתים שקיבוהתרגיל ות המחלקה. הדף יעזור לך לזכור את ההנחיות/ומאח

 . מבית החולים בבית אחרי השחרור

 מנוסחות בלשון נקבה, אך מכוונות הן לנשים והן לגברים. ההנחיות * 

 

 ההנחיות מחולקות לשלושה פרקים:

   הניתוחן הנחיות לתקופת ההחלמה מ −  פרק ראשון •

  שלבי ההחלמה לפיהמלצות לתרגילים  −  פרק שני •

תופעות  לו )נפיחות( לימפאדמה  הסיכון להתפתחות  תת חפלה  יותהנח −  פרק שלישי •

 אחרות לוואי 
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   − פרק ראשון

  הניתוחן הנחיות לתקופת ההחלמה מ

 נקז(ה)עד לאיחוי צלקת הניתוח והוצאת 
 

   ם תרגיליהנחיות בנושא 

בעת האשפוז ולאחר  לביצוע תרגילים הדרכה  נותנ/תית /פיזיותרפיסטהברוב בתי החולים 

   ית.מכן בב
 

   תרגילי נשימה
תרגילים אלו חשובים מאוד בימים הראשונים שלאחר הניתוח בכדי למנוע סיבוכים נשימתיים  

 הקשורים למשך הניתוח וההרדמה.
o  כל שעתיים. בנשימות עמוקות  10-5 ! בצעיחשוב –נשימות עמוקות 

o   אם  . במערכת הנשימה למנוע הצטברות הפרשותכדי חשובים  –שיעול וכיוח

 אותך כיצד ניתן להקל על הכאב. יכובמחלקה ידר ית/ת, הפיזיותרפיסטע זאלבצ  תתקשי

o  במשך  ללכת ולשבת  הקפידי  .והתנועה הכללית  לאוורור מערכת הנשימה  – ניידות

משכיבה ממושכת. בזמן עמידה והליכה השתדלי להרפות את היד  מנעי י. העות היוםש

 .ותבחופשיע נולבצד המנותח ותני לה והכתף 

 
   תנועההלשמירה על טווחי יות הנח

o  את התרגילים שילמד אותך   שתבצעי  חשוב, המרבי בהקדםכדי לחזור לתפקוד מלא

בכל אחד משלבי ההחלמה ביום שלאחר הניתוח.  , כברפיזיותרפיסט המחלקה

 . משלב לשלב לעבור בהדרגהמומלצים תרגילים שונים. הקפידי 

o  על תנועתיות   ובית השחי, חית בהניתוהתרגילים מיועדים לשמור על גמישות הצלקת

 , בית החזה, הכתף והזרוע. )חלק הגוף שבין חגורת הכתפיים לאגן( הגו

o להתקדם בזהירות הן מבחינת טווחי  קושי. תוכליהלפי רמת  התרגילים מדורגים

 עומס על השרירים. התנועה והן מבחינת ה

o   יהימנעתוח )בצד המנותח במשך שלושה שבועות אחרי הני הידאת אל תאמצי  

 . תנועות שגורמות לכאב(מותנועות פתאומיות מ הרמת חפצים כבדים, מ

o פעמים  3-1חזרות לכל תרגיל,  10-5, הכאב ודת נקעד את התרגילים באיטיות  בצעי

 ביום. 
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   –  פרק שני
 הניתוחן מ שלבי ההחלמהפי המלצות לתרגילים להנחיות ו 

 
 הנחיות והערות כלליות 

o   אותה על כריות מוגבהות כך   הניחי, המנותחבצד   ביד בדותת או כעייפו  את חשהאם

 אצבעות. התנועות  פתיחה וסגירה של  בצעיו ,הכתףן מ הגבוהתהיה שכף היד 

o  עסי בעדינות את הצד  , שהתאחתהלשמירה על גמישות הצלקת הניתוחית אחרי

 . מקלחתהבזמן  , דגש על הצלקתהמנותח כולו, ב

o   ות או הפרשות מאזור הניתוח, חום מעל  , נפיחו אודםכמ  ,סימני דלקתאם מופיעים

או   ת/ המטפל ה/לרופא  פניעם טיפול שגרתי,  פתחולה אינשאו החמרה בכאב   038

 מיון.חדר הל

o  אל   פניהגבלה בתנועת הכתף,   את חשההניתוח לאחר אם לאחר כשלושה שבועות

קופת  של פיזיותרפיהההפניה להמשך טיפול במכון בקשי ו ת /המטפל ה/הרופא

 לביתך.קרוב אשר  בה את מבוטחת ש םהחולי

o שלושה אחרי -שבועייםהפניה לפיזיותרפיה לימפטית  ת/טפלהמ ה/הרופאן מ בקשי

 . , גם אם אין תופעות לוואיהשחרור לצורך מעקב

 

לבחור   את יכולה, מוצגות דוגמאות לסדרת תרגילים לפי שלבי ההחלמה. בחלק הבא

 .  ית/פיזיותרפיסט ות עםלאחר היוועצגם בתרגילים אחרים 
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 הניתוח  למחרתהמיועדים לביצוע  תרגילים   -' שלב א
 

הנחיות לביצוע   מטרה מוצא העמדת  
 התרגיל

 תמונה להמחשה

ברכיים  ב על הגב  בישכ 1
רגליים הכפופות, כפות 
 ,זרןמונחות על המ
, אגןה פיסוק ברוחב 

כרית קטנה מתחת 
 לראש, ידיים לצדי הגוף.

 
ן מאפשר לבצע חלק 

ילים גם בישיבה רגהת
משענת בעל סא יעל כ
במקרה זה, שבי על  גב.

הכיסא בישיבה זקופה,  
רגליים נתמכות הכפות 

על הרצפה, ידיים 
 מונחות על הירכיים.

 

העמקת 
 הנשימה 

)רצוי  עמוקה נשמי נשימה
דרך האף(, ונשפי דרך 

 הפה. 

 
  לצד אחדהטי ברך אחת  *גוהתנועתיות  2

ט הרימי מעלאחר מכן ו
הנגדי כדי לקרב  האגן את 

את הברך למזרן. חזרי 
לעמדת המוצא בסדר  

 הפוך.

 
תנועתיות  3

 צוואר ה
  טיותיבאאת הראש  סובבי

רצוי לבצע את ) מצד לצד
כשהעיניים התרגיל גם 
כשהן גם פקוחות, ו
 (עצומות

 
תנועתיות  4

 שכמות ה
כתפיים לכיוון  הרימי
והחזירי אותן  ,הראש

 וזיים למקומן. קרבי כתפ
והחזירי אותן  זו אל

 למקומן.

 
הפעלת  5

מרפק  ה
 אצבעותהו

תוך כופפי את המרפק 
אצבעות כף כדי סגירת 

תוך כדי  וישרי אותו ,היד
 פתיחת האצבעות. 

 
תחילת הפעלת  6

 הכתף 
שלבי את אצבעות הידיים 

מעל הבטן, ישרי 
בהמשך הגוף מרפקים, 

, והרימי לכיוון הרגליים
אך  ,קרההתאותן לכיוון 

מעבר לגובה לא 
ובתנאי  ,הכתפיים

מלווה אינה  שהתנועה 
 . בכאב

 
 
 לבצע תנועות גו.מתי להתחיל  ה/רופאב ץ יוועלהבהם בוצע שחזור שד עם שתל עור, חשוב ש במקרים  •
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 לאחר הניתוח ביצוע כעבור יומיים עד שישה ימים להמיועדים תרגילים   -'שלב ב
 

 תמונה להמחשה רגילצוע התהנחיות לבי מטרה מוצא העמדת  
על הגב כמו בשלב   כביש 1

 .'א
  '.חזרה על התרגילים משלב  א חזרה 

על כיסא, כפות  שבי 2
גו  הרגליים על הרצפה, ה

ידיים משוחררות הזקוף, 
 ף.ו לצדי הג

הרפיית 
כתפיים 
ושחרור 
שרירי 

צוואר  ה
 שכמות הו

הרימי את הכתפיים לכיוון האוזניים, 
 חררי.יות וששנ כמהלמשך החזיקי 
ויר בזמן הרמת וא  לשאוףאפשר 

 ויר בזמן הורדתן.וא לנשוףוכתפיים ה

 
מבלי להרים לאחור  את הכתפייםמשכי  3

גב המרפקים ישרים והאותן לכיוון הראש, 
 ושחררי. שניותכמה זקוף, החזיקי 

הניעי את הכתפיים בתנועה סיבובית 
 .םלמקולמטה וחזרה , לאחור ,למעלה

 

 

 יישור 4
מרפק  ה

והפעלת 
כתף  ה

בעזרת היד  
 השנייה 

שלבי את אצבעות הידיים, ישרי מרפקים 
 והרימי את הידיים עד לגובה הכתפיים

רת לצלקת שהגבלת התנועה מאפ  בלבד.
 הניתוחית להחלים.

 
על כיסא, כפות  שבי 5

גו  הרגליים על הרצפה, ה
כל יד מונחת על זקוף, 

 נגדית.הכתף  ה
  .גוףמרפקים נחים על הה
 

תנועתיות 
צוואר ה גו וה

תוך כדי 
הפעלת 
 הכתף 

את הפני הרימי מעט את המרפקים ו
 -ידיים לצד אחד, ולאחר מכן הראש ו ה

 לצד השני. 
  חופשי מכאבהבטווח  התנועה תבוצע 

 . בלבד

 
, החזיקי הצידה הראש והגו הטי את    6

 .וחזרי לעמדת המוצא שניותכמה 
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 שבעה ימים אחרי הניתוח   ביצועדים להמיועתרגילים  -'שלב ג
 .)אחרי הוצאת הנקז ואיחוי הצלקת הניתוחית( ואילך

 
 תמונה להמחשה הנחיות לביצוע התרגיל מטרה מוצא העמדת  
צעת יחזרי על התרגילים שב חזרה  ישיבה  

 . 'בשלב ב
 

על הגב ברכיים  כביש 1
רגליים הכפות כפופות, 

זרן, מונחות על המ
 פיסוק ברוחב האגן,

טנה מתחת ת קכרי
 מונחות לראש, ידיים

 צדי הגוף. ב

שיפור 
טווחי 

תנועה  ה
 בכתף ובגו 

שלבי כפות ידיים מעל הבטן  
והרימי אותן ביחד אל מעבר 

המרחק   ולראש. בדקי מה 
מאחור. שהמזרן   ןבינן לבי

אפשר להוסיף כרית מעבר 
לראש כדי לאפשר לידיים 

 התנועה. יום בסעליה  נוחל

 
רימי , הייםשלבי כפות יד 2

אותן לכיוון התקרה והניחי  
אותן מאחורי הראש. בדקי  

מרחק המרפקים  ומה
 מהמזרן.

את המרפקים והרחיקי קרבי 
פעמים. בסיום, כמה  זה מזה

הידיים לכיוון  תא רימי שובה
התקרה ואל הבטן. שחררי 

 למנוחה בצדי הגוף.אותן 
 

 ,הטי ברך אחת הצידה 3
הרימי מעט את  לאחר מכןו

די כדי לקרב את גן הנג הא
הברך למזרן. חזרי לעמדת 

 המוצא בסדר הפוך.

 
שיפור  .מול קירדי עמ 4

טווחי 
תנועה  ה

 בכתף 

האצבעות  קצות  טפסי עם
שהמרפקים על הקיר עד 

.  לווי את על הקיר יתיישרו
התנועה במבט. שהי עם 

שניות, כמה  על הקיר הידיים 
 והפני את המבט מטה. 

סי ונ ,אל הקיר התקרבי
 הביא את כפות הידייםל

על  יותר הגבוהלנקודה  
 . הקיר
 ,שניותכמה מתיחה בשהי 

באיטיות  לאחור והתרחקי 
מטה  תוך כדי החלקת הידיים 

 על הקיר.
חזרי על התרגיל ובצעי אותו 

 בטווח חופשי מכאב. 

 

זקופה, פיסוק די עמ 5
  .קל

 ,ביד אחת במגבת אחזי 
אותה אל מאחורי  העביריו

שנייה  יד הת הא הראש. 
   הגב. מאחוריהעבירי אל 

 מטה המגבת את משכי
 לאחר ידיים החליפי .ומעלה
 פעמים.כמה 
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 המשך... 

 

 

מול  כשפנייךדי עמ 6
 , מטבחהשיש 

אמות מונחות על ה
ראש ההשיש, 

 . בהמשך הגו

הרחבת 

טווחי 

תנועה  ה

בתנועה  

משולבת 

 ,גוהשל 

כתפיים ה

 רגליים הו

השיש בצעדים  ן התרחקי מ

ושי שתחים, עד קטנ

התארכות נוחה של 

של הגב, ושל הכתפיים, 

כמה הרגליים. שהי במנח 

שניות, וצעדי חזרה עד 

 .מול השיש שתעמדי

 

 
 את השיש בקלות אחזי  7

בכפות ידיים, והתרחקי ממנו 

שתחושי בצעדים קטנים עד 

פתיחה והתרחבות של בית 

הידיים. של החזה והתארכות 

שימי לב למקום המרווח 

י חזרה אל  לנשימה. צעד

  השיש. 

כשגבך מופנה   דיעמ 8

אגן נוגע ה, לשיש

כל יד אוחזת ו, בשיש

 בו.

כפות את מבלי להזיז 

יד הכף את רגליים, העבירי ה

יד  האל שורש כף נית ימה

  ולווי את התנועה יתשמאלה

כמה  בתנוחה זו שהי  .מבטב

שניות, ובצעי זאת גם לצד 

שני. שימי לב לתנועת ה

ורת  הנעימה בחגהפיתול 

 הכתפיים ובגו.
 

 

 

להפחית את מספר התרגולים   תוכלילאחר השגת טווחי תנועה מלאים וחופשיים מכאב, 

פעמיים בשבוע. בשלב זה,  תרגל  ל  תוכליאחר מכן לפעם אחת ביום. בהמשך ול ביום, לפעמיים 

-ילאטיסלהצטרף לקבוצות התעמלות כמו פלדנקרייז, מחשבת הגוף, ויני יוגה, ופ תוכלי

 הליכה.  פעילות אירובית קלה כמולעסוק ב  ד שתתחיליומאמומלץ , על כך  נוסףתחילים. מ
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   – שלישיפרק 

 תופעות לוואי   הנחיות להורדת הסיכון להתפתחות

יכולות להיות  אלהות לפתח תופעות לוואי אחרי הניתוח. תופעות הנשים עלולן חלק מ
או כלליות. דוגמאות לתופעות לוואי    ,והיד בצד המנותח  מקומיות באזור הגו, הכתף, השד

, תחושת כבדות והדיקות  תנועהה , הגבלות בטווחי)נפיחות(  מקומיות הן בצקת לימפטית
שינה  ייתר, קשי-עייפותות לוואי כלליות הן . דוגמאות לתופעידבשד, בכתף או ב וכאבים ביד,

 .  רוחהירידה במצב ו
לדוגמה, ההמלצה    תת הסיכון לכל סוגי תופעות הלוואי.מתאימות להפחההמלצות הבאות 

, עייפותהסיכון לבצקת לימפטית וגם להפחתת הלעסוק בפעילות גופנית נכונה גם להורדת 
                                                   .רוחהומצב  שינההלשיפור 

 
 

 בצקת לימפטית
עת נממלאת תפקיד חשוב בההיא ו חלק ממערכת החיסון בגוףא היהמערכת הלימפטית 

,  לימפה מבית השחי )בלוטות( קשריותהוצאת  הכולללאחר ניתוח נוזלים וחלבונים בגוף. 
להופיע יכולה ך וכתוצאה מכ ,פגעילה עלולהיכולת הניקוז של מערכת הלימפה בצד המנותח 

 .  או בשד ביד(  )נפיחות לימפטיתצקת ב
קשריות  מחליפות את תפקוד ה הסמוכות (וטותבלקשריות ) לציין שברוב המקרים ה חשוב

 ולא צפויות מגבלות תפקודיות בעתיד.  ,שהוסרו
. זהו מצב עורית-תתהרקמה ( היא מצב של הצטברות נוזל לימפטי בנפיחותבצקת לימפטית ) 

. הבצקת הלימפטית ניתנת  הניתוחלאחר  חודשים ושנים כעבור להופיע גם כרוני שיכול 
  חשוב מאוד לנקוטאך לא ניתנת לריפוי מלא, ולכן  לימפטית הפיזיותרפיבעזרת לשיפור 

 צעדים להפחתת הסיכון להופעתה.
 
 

 : ותופעות לוואי אחרות  בצקת לימפטית  הפחתת הסיכון להתפתחותלהמלצות כלליות 
 

אמצעי זהירות וחיטוי מידי של כל    ידי-על מזיהומיםי והימנע הידשל  ההיגיינעל  רישמ .1
 .גפהפצע בעור ה

 .על טווחי תנועה בגו ובכתף רישמ .2
 . בצד המנותח הידובכלל זה הפעלת  ,יום-יוםהלפעילות שגרתית בחיי   םמוקד יחזר .3
בפעילות גופנית הכוללת פעילות אירובית ותרגילי חיזוק מדורגים לשתי   יהשתתפ .4

 .יםהידי
 . תקיןגוף על משקל  רישמ .5
ביום  אחרי הניתוח. שבועות   3-2ת  /ית לימפטי/הפניה למעקב אצל פיזיותרפיסט יבקש .6

ת נפשית המאפשר לקלוט   נמצאותאינן נשים רבות   ,שאחרי הניתוח במצב של פניוֹּ
. בעת המעקב תוכלי לקבל הנחיות מפורטות להתנהגות מונעת ולשאול  מידע חדש 

 ות לעתיד. מלצהשאלות לגבי ה
, סימפטומים של  )בצקת לימפטית(  להופעת סימפטומים כמו נפיחות ביד  נותר עגלי  .7

או   הום )גירוי ו/או חום  בעור, אודם, כאב, הרגשת שפעת, חום או צמרמורות(זי
 לקבלת פיזיותרפיה.בהקדם תנועה, ופני  ההגבלות חדשות בטווחי 
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 : ימפטית ותופעות לוואי אחרותבצקת ל הפחתת סיכון להתפתחותהמלצות ספציפיות ל
 

 גיינה של היד והימנעות מזיהומים יה שמירה על 
o שריטות  חתכיםיתר, -שיזוף כוויות, מוכ יד בצד המנותחמפגיעות ישירות ב  יזהריה ,

מים וסבון בחשוב לשטוף את הידיים וכו'. במקרה של פגיעה  בעלי חיים, עקיצות
 .70%אלכוהול ו פולידין כמו ,חומרים מונעי זיהוםבולחטא 

o  תח. לכן, ההמלצה  בצד המנו זריקה ביד  או לקיחת דםלגבי הסיכון שבחלוקות הדעות
 .  מוחלטתאינה  להימנע מפעולות אלה

o סכין גילוח כדי לא להיפצע ידי-על שיער בבית השחימנעי מהסרת יה . 
o עבודה  כגוןבסביבה לא נקייה )עבודה  אחרילרחוץ את הידיים במים וסבון  יהקפיד

בזמן הפעילות ובמיוחד אם קיימת   ללבוש כפפותשטיפת כלים(. אפשר  או נהגיב
 . '(ד)פצע, שריטה וכ ה כלשהי בשלמות העורעיפג

o רבזמן מניקו מסביב להשמפציעה בבסיס הציפורן והעור  יזהריה. 
o לחות על עור רך וגמיש בעזרת קרם  שמרי . 

 
 מניעת לחץ היקפי ממושך

o בין היתר  היד בצד המנותח. לחץ כזה יכול להיגרם  מלחץ היקפי ממושך על  הימנעי
   מדי.לבוש ותכשיטים הדוקים   ידי-על

o ומונעת  כתפייה רחבה ומרופדת, בעלת , ה שנותנת תמיכה מלאה לשדיחזי לבשי
 לחץ היקפי מוגזם על בית החזה או לחץ נקודתי על השד. 

 
 לחץ  באביזרישימוש 
. יש  למניעת בצקת  היחבישות, שרוול או חזיאביזרי לחץ כמו בלגבי שימוש חלוקות הדעות 

,  ככלל  .מצת לידייםומאסות ובזמן פעילות גופנית שממליצים על לבישת שרוול לחץ בזמן טי
לוודא  חשוב , על כך  נוסף.  ת/יטלהיות בהמלצת מטפל/ת לימפ  ךצרי שימוש באביזרי לחץ

 . בצורה נכונהונעשה בו שימוש שהמוצר מתאים 
 

 ית טצקת לימפסימנים ראשונים של ב
 ית: טים נפוצים להופעת בצקת לימפסימנ כמהישנם 
o   הזרועשל היד או של דות של השד, אות או כבהרגשת מל; 
o גירוד, כאב או רגישות באותם אזורים; 
o (התנפחות )יכולה לבוא ולחלוף ; 
o .החזייה, הטבעת, הצמיד, השעון או שרוול הבגד צמודים יותר או משאירים סימן 

 ; (ן לחץ כתוצאה של נפיחות או כתוצאה של עלייה במשקל)חשוב להבחין בי
o הטיפול נשארת גומה בעור בלחיצה על האזור ליד מקום; 
o  קשהנוהעור חם או; 
o רדמות או נימולים של הגפה. יה 

 
 

 הערות 

המשפחה להמשך   ת/ לרופא פני אלההסימנים הן בהופעת אחד או יותר מאם תבחיני  •
 . פטיתובקשי הפניה לפיזיותרפיה לימ בירור

 בשני הצדדים.   האלהצדדי, חשוב להקפיד על הכללים  -עברת ניתוח דו אם •
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 חזרה לשגרהו  הנחיות לפעילות גופנית 

o  שתתחילייום, חשוב -יוםהנקז וחזרה לשגרת האחרי החלמת הצלקת הניתוחית, הוצאת  

  כמו סירוק,יומיות -םיו תחילה, יש לחזור ולבצע פעולות .  שגרתית עילות גופניתפגם ב

 תליית כביסה.ואיפור, בישול, שטיפת כלים 

o אם עסקת בפעילות גופנית  להיות מותאמת ומדורגת.  צריכה   התוכנית לפעילות גופנית

 זאת. כ לפעילות שתחזרי לפני הניתוח, חשוב 

o הגפים   חיזוקל םפעילות אירובית ותרגילילפעילות גופנית תוכנית לכלול בד  ומומלץ מא

יה, ריקוד. בחרי  יאירובית הן הליכה ספורטיבית, ריצה, שחדוגמאות לפעילות  .העליונות

 . דקות 50-כפעמים בשבוע במשך  3ובצעי אותה לפחות  , נוחה ומתאימה לךבפעילות ש

o מאמן   הדרכה שלולהתאמן ב ת/יטלימפ ית/בפיזיותרפיסט יוועץלהמומלץ   - חיזוק שרירים

מדורגת ומאומצת   אינהש פעילות  תוכנית מדורגת ומותאמת אישית.במסגרת  חדר כושר 

 . גרום נזקמדי עלולה ל 

o  עם חבישה אלסטית   את הפעילות  י בצעתש רצויבזמן הפעילות,  אם הופיעה נפיחות ביד

היוועצי   אותה עם חזיית לחץ.  יבצעתשאם הופיעה נפיחות בשד, מומלץ  או שרוול לחץ.

 ת לגבי השימוש באביזרים אלה. /ית לימפטי/בפיזיותרפיסט

o ידי פיזיותרפיה לימפטית ואביזרי לחץ ללימפאדמה כלולים בסל  -עלל לידיעתך, הטיפו

 קופות החולים.   ידי-עלבריאות וממומנים ה

 
 
 מירה על משקל תקין ש

הרגלי אכילה בריאים   אמצית ו/תזונאיהיוועצי בעל משקל תקין,  מתקשה לשמוראם את 
 בהתאם.  

 
 
 

 .ובריאות טובה החלמה מהירהאנו מאחלים לך 

 

 

  


