Πρόσεξε το χέρι σου
από το Λεμφοίδημα

Πρακτική Εφαρμογή Μεθόδων και Ασκήσεων
Απορίες - Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Εισαγωγή
Tο περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου απευθύνεται προς
στα άτομα εκείνα που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
στο μαστό λόγω καρκίνου και παράλληλα έγινε λεμφαδενικός
καθαρισμός της αντίστοιχης μασχάλης. Επίσης αφορά τα άτομα
που είχαν ή θα έχουν ως επιπρόσθετη θεραπευτική αγωγή
κατά του καρκίνου του μαστού ακτινοθεραπεία στην περιοχή
της μασχάλης.
Αυτός ο αναπόφευκτος θεραπευτικός συνδυασμός ίσως
για κάποια άτομα, και που δυστυχώς δεν μπορεί κανείς
εκ των προτέρων να προσδιορίσει, σε κάποιο στάδιο και
σε ανύποπτο χρόνο θα αναπτύξουν λεμφοίδημα στο αντίστοιχο
χέρι (βραχίονας, παλάμη) της χειρουργημένης περιοχής.
Το σίγουρο είναι ότι το λεμφοίδημα δεν αποτελεί κίνδυνο
για την ζωή αυτών που θα το βιώσουν. Επίσης αξίζει να τονίσουμε
πως η ανάπτυξη λεμφοιδήματος ως επιπλοκή των πιο πάνω
θεραπευτικών εφαρμογών είναι πολύ σπάνια.
Βασική μας μέριμνα λοιπόν είναι να δώσουμε χρήσιμες
πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη
του λεμφοιδήματος. Τονίζουμε πως η επιτυχία της πρόληψης
βασίζεται στην ουσιαστική συμβολή και στην καλή συνεργασία
των ιδίων των ατόμων με τις θεραπεύτριες λεμφοιδήματος (σελις 14).
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Απεικόνιση Λεμφοικού Συστήματος
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Λεμφικό Σύστημα
Οι λεμφαδένες, τα λεμφαγγεία, η λέμφος και τα
λεμφοκύτταρα
Οι λεμφαδένες βρίσκονται κυρίως στο λαιμό, στις μασχάλες και
στις βουβώνες. Ο αριθμός των λεμφαδένων που βρίσκονται στη
μασχάλη είναι από 20 μέχρι 50.
Τα λεμφαγγεία σχηματίζονται από τους λεμφαδένες και
διακλαδώνονται σε όλο το σώμα παράλληλα με τα αιμοφόρα
αγγεία.
Η λέμφος είναι άχρωμο υγρό που κυκλοφορεί μέσα στα
λεμφαγγεία και μεταφέρει τα λεμφοκύτταρα σε όλο τον οργανισμό.
Τα λεμφοκύτταρα είναι τα ειδικά κύτταρα που ο οργανισμός
χρησιμοποιεί για να καταπολεμήσει όλους τους επικίνδυνους
μικροοργανισμούς που εισέρχονται στον οργανισμό.
Γενικά, η λειτουργία του Λεμφικού Συστήματος στοχεύει στην
άμυνα και την προστασία του οργανισμού από τις μολύνσεις και
τον καρκίνο. Δρα σαν φίλτρο και απομακρύνει από τον οργανισμό
τα νεκρά και τα μη φυσιολογικά κύτταρα.
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Τι είναι το λεμφοίδημα;
Το λεμφοίδημα είναι το οίδημα (φούσκωμα - πρήξιμο) που
δημιουργείται μέσα στους ιστούς λόγω της μη καλής
κυκλοφορίας του λεμφικού υγρού.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αφαίρεση των λεμφαδένων της
μασχάλης ή και στην ακτινοθεραπεία της μασχάλης και της
γύρω περιοχής. Αυτές οι αιτίες προκαλούν απόφραξη της
κυκλοφορίας του λεμφικού υγρού.

Φαντασθείτε ένα ποτάμι να υπερχειλίζει,
γιατί κάποιος έχει διακόψει την κανονική του πορεία,
και το νερό να ρέει δεξιά και αριστερά
από τις όχθες του.

Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία έχει δώσει στους χειρούργους
τη δυνατότητα να ελέγχουν τους λεμφαδένες πριν από την
εγχείρηση. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη χειρουργική αφαίρεσή
τους, αν και εφ’ όσον οι λεμφαδένες δε φαίνεται από την
εξέταση ότι είναι επηρεασμένοι από τον καρκίνο.
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Οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και απορίες των ασθενών
είναι όπως οι πιο κάτω:
Όμως, αν εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο εμείς
θα ευχαριστηθούμε να σας ακούσουμε!

Εγώ θα πάθω λεμφοίδημα;
Οι περισσότεροι χειρούργοι ενημερώνουν πριν από την επέμβαση
αν κάποιοι λεμφαδένες της μασχάλης είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν.
Επίσης, κάποια άτομα έχουν την ιατρική ένδειξη ότι θα πρέπει
να πάρουν ακτινοθεραπεία στην περιοχή της μασχάλης
είτε έχουν αφαιρεθεί λεμφαδένες είτε όχι.
Δεν μπορούμε όμως να πούμε με σαφήνεια ότι αυτές
οι κατηγορίες των ασθενών θα πάθουν οπωσδήποτε λεμφοίδημα.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θεωρούνται άτομα υψηλού
κινδύνου. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα
το λεμφοίδημα δεν είναι τόσο συχνό.
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Τι είδους πρόληψη μπορώ να κάνω;
Η πρόληψη αρχίζει αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση.

• Η φυσιοθεραπεύτρια ή η νοσηλεύτρια μαστού θα σας επιδείξουν
τις πρώτες ασκήσεις για το χέρι σας, τις οποίες θα πρέπει να
κάνετε και από μόνοι σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Το επηρεασμένο χέρι θα πρέπει να είναι κάπως ψηλά και
αναπαυτικά τοποθετημένο πάνω σε ένα - δύο μαξιλάρια.
Αυτή η θέση βοηθά στην ανακούφιση από το τράβηγμα
που θα νιώθετε και επίσης βοηθά στον περιορισμό του
οιδήματος που φυσιολογικά δημιουργείται μετά την επέμβαση.

• Μια μικρή μαλακή μπάλα στην παλάμη σας, που θα την πιέζετε
κατά διαστήματα, θα βοηθήσει αρκετά στη σταδιακή ενεργοποίηση
του επηρεασμένου χεριού και στην κυκλοφορία της λέμφου.

Σταθερά και προσεγμένα, οι πιο κάτω οδηγίες - συμβουλές
θα πρέπει να τις ακολουθούν όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου
όπως αναφέραμε προηγουμένως:
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Διατηρείτε το δέρμα σας υγειές και ενυδατωμένο!

• Αποφύγετε τις εκδορές, τα τρυπήματα, τα τραύματα,
τα εγκαύματα, την έκθεση στον ήλιο, τα τσιμπήματα των εντόμων.

• Πίνετε αρκετά υγρά και μη ξεχνάτε την ενυδατική κρέμα χεριών.
• Αποφύγετε το μπάνιο με πολύ ζεστό νερό, τα σπα και
τις σάουνες.

• Προτιμάτε ενδύματα με μακρύ μανίκι προσαρμοσμένα στην
κάθε εποχή.

• Ειδικά το καλοκαίρι, μη ξεχνάτε τα εντομο-απωθητικά
σκευάσματα.

• Προστατεύετε το χέρι με γάντια αν ασχολείστε με την
κηπουρική ή φορέστε δακτυλήθρα αν θα ράψετε.

• Μην κόβετε βαθειά τα νύχια και τις παρανυχίδες.
• Για αποτρίχωση της μασχάλης χρησιμοποιείτε ηλεκτρική
ξυριστική μηχανή ή αποτριχωτικές κρέμες.

Φροντίστε τα τυχόν τραύματα μικρά ή μεγάλα με αντισηπτικό!!
n

Αποφύγετε το βάρος και την πίεση

• Μη σηκώνετε υπερβολικό βάρος, ιδιαίτερα τους πρώτους
μήνες μετά την επέμβαση και επίσης κατά τη διάρκεια της
ακτινοθεραπείας.

• Αρκετοί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το λεμφοίδημα
συστήνουν να αποφεύγεται η μεταφορά αντικειμένων που
το βάρος τους υπερβαίνει το ½ - 1 κιλό για αρκετά χρόνια.

• Μη σπρώχνετε και μην τραβάτε βαριά αντικείμενα π.χ. έπιπλα,
κιβώτια.

• Μη φοράτε στενά εσώρουχα και σφικτές τιράντες π.χ. στηθόδεσμο.
• Όταν θα προσέρχεστε για αναλύσεις αίματος ή για ενδοφλέβια
θεραπεία μη δίνετε το επηρεασμένο χέρι.

• Μη δίνετε το επηρεασμένο χέρι για να σας μετρήσουν
την αρτηριακή πίεση.
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• Αν θα ταξιδέψετε με αεροπλάνο συμβουλευτείτε τη
φυσιοθεραπεύτρια ή τη θεραπεύτρια λεμφοιδήματος.
n

Ασκήσεις και γυμναστική

• Γενικά, οι ασκήσεις του χεριού βοηθούν στην καλή κυκλοφορία
του λεμφικού υγρού.

• Προσπαθήστε να διατηρείτε το κανονικό βάρος σώματος με
γυμναστική και σωστό διαιτολόγιο.

• Τα υγρά που πίνετε δεν προκαλούν λεμφοίδημα.
• Φροντίστε να μάθετε και να εφαρμόζετε τις αναγκαίες ασκήσεις
για το χέρι σας από τη φυσιοθεραπεύτρια ή τη θεραπεύτρια
λεμφοιδήματος.

• Ποτέ μην κάνετε ασκήσεις που οι δυνατότητες του χεριού σας
δεν το επιτρέπουν ακόμη, είτε λόγω της επέμβασης ή είτε λόγω
της ακτινοθεραπείας.

Αν προσεξέτε αλλαγή στο χέρι σας
π.χ. ερέθισμα, κοκκίνισμα ή οίδημα
ενημερώστε αμέσως τη νοσηλεύτρια μαστού
ή τη θεραπεύτρια λεμφοιδήματος ή τον ιατρό σας.

n

Καθημερινές ασκήσεις για το χέρι σας μετά τη χειρουργική
επέμβαση

• Οι ασκήσεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε όλο το χέρι,
από την ωμοπλάτη μέχρι και τα δάκτυλα, σε καλή φόρμα
και θα συμβάλουν στην καλή κυκλοφορία του λεμφικού υγρού.
Οι τρεις πρώτες ασκήσεις αρχίζουν από την κλινική/νοσοκομείο
και συνεχίζουν στο σπίτι μαζί με τις άλλες υπόλοιπες.
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1η άσκηση:
Αναπνοή
Βαθειά εισπνοή από τη μύτη και απότομη εκπνοή από το
στόμα - 3 φορές.

2η άσκηση:
Χαϊδεύω - κτενίζω τα μαλλιά μου
Ακουμπήστε τον αγκώνα στο κομοδίνο,
κρατήστε το κεφάλι ψηλά και αρχίστε
να χαϊδεύετε - κτενίζετε τα μαλλιά σας
στο βαθμό που μπορείτε.

3η άσκηση:
Η μπαλίτσα
Κρατήστε μια μπαλίτσα ή άλλο είδος
από λάστιχο μέσα στην παλάμη και
πιέζετε περιοδικά ανοιγοκλείνοντας
τα δάκτυλα του χεριού.

4η άσκηση:
Το χέρι αιωρείται
Σκύψετε και ακουμπήστε το μέτωπο
πάνω στο μη επηρεασμένο χέρι, το οποίο
κρατά πάνω στη πλάτη μιας καρέκλας.
Το επηρεασμένο χέρι αφήστε το
ελεύθερο να κρεμμαστεί προς τα κάτω
και να αιωρείται.
Κάνετε κινήσεις με το χέρι χαλαρό
μπροστά - πίσω, δεξιά - αριστερά
και κύκλους.
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5η άσκηση:
Πως θα κουμπώσω το στηθόδεσμο

• Σηκώστε ανοικτά και
τεντωμένα τα χέρια στο ύψος
του ώμου.

• Λυγίστε τους αγκώνες.
• Αργά-αργά γυρίστε τα χέρια
προς την πλάτη σας.

• Προσπαθήστε να φτάσουν
στο ύψος που κλείνει
ο στηθόδεσμος, χωρίς
υπερβολική προσπάθεια
αν το χέρι δυσκολεύεται.

6η άσκηση:
Θέλω να φτάσω ψηλά

• Σταθείτε μπροστά από ένα
τοίχο με τα πόδια ανοικτά,
για καλύτερη ισορροπία.

• Ακουμπήστε τις παλάμες σας
πάνω στον τοίχο, στο ύψος
του ώμου σας.

• Αργά-αργά, ανεβάστε
τις παλάμες ψηλά μέχρι πιο
πάνω από το ύψος σας,
όμως χωρίς υπερβολική
προσπάθεια αν το χέρι ακόμη
δυσκολεύεται.

• Αφήστε τις παλάμες να
γλιστρήσουν προς το ύψος
του ώμου σας.
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7η άσκηση:
Πλένω την πλάτη μου

• Πάρτε με το ένα χέρι ένα σαπούνι
(στεγνό για να μη γλιστρά).

• Λυγίστε τον αγκώνα, σηκώστε το χέρι και
φέρτε το στο πίσω μέρος της κεφαλής.

• Το άλλο χέρι φέρτε το πίσω στη μέση
με λυγισμένο τον αγκώνα.

• Αφήστε τώρα το σαπούνι να πέσει
στην παλάμη του χεριού που είναι πίσω
στη μέση.

• Αλλάξετε χέρια και επαναλάβετε το ίδιο.
8η άσκηση:
Σκουπίζω την πλάτη μου

• Τρίβετε την πλάτη σας διαγώνια
κρατώντας στα χέρια σας μια πετσέτα.

• Αλλάξετε τα χέρια και τη διαγώνια
κατεύθυνση.

11

9η άσκηση:
Κάνω τροχαλία

• Κρεμάστε τη ζώνη σας στο πάνω μέρος
μιας ανοικτής πόρτας.

• Πάρτε τη μία άκρη από το ένα χέρι και
την άλλη από το άλλο χέρι.

• Τραβήξετε απαλά τη μια άκρη προς τα
κάτω για να ανασηκωθεί η αντίθετη
άκρη προς τα επάνω.

• Συνεχίστε εναλλάξ, προσεκτικά όταν
ανασηκώνετε το χέρι
της επηρεασμένης πλευράς.

10η άσκηση:
Κάνω ανεμόμυλο

• Δέσετε ένα σπάγγο/σχοινί
στο χερούλι μιας κλειστής
πόρτας.

• Πάρτε την άλλη άκρη
με το επηρεασμένο χέρι
και κάνετε μικρούς
κύκλους και προς τις δύο
κατευθύνσεις εναλλάξ.

Να θυμάστε
Μην υπερβείτε τις δυνάμεις και τις δυνατότητές σας,
κάθε αύριο και καλύτερο.
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Κανένα άτομο σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται
δε νιώθει άνετα στις απαγορεύσεις!
Εσείς όμως κάντε το τρόπο ζωής!!
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Κλινικές Λεμφοιδήματος
Κλινικές λεμφοιδήματος λειτουργούν οι εθελοντικές
οργανώσεις Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
και Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου εξυπηρετεί παγκύπρια
με τις κατά επαρχία κλινικές Λεμφοιδήματος που διαθέτει.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε από
Δευτέρα 7:30 π.μ. - 2:30 μ.μ. και 3:00 μ.μ. - 6:00 μ.μ.
Τρίτη - Παρασκευή 7:30 π.μ. - 2:30 μ.μ.
στην Ελένη Περατοπούλου
Φυσιοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Λεμφοιδήματος
Τηλ.: +35722446327 - Φαξ: +35722316822
E-mail: eleni.peratopoulou@anticancersociety.org.cy
www.anticancersociety.org.cy
Eleni Peratopoulou
Physiotherapist, Lymphoedema Therapist
The Cyprus Anti-Cancer Society
Τel.: +35722446327 - Fax: +35722316822
E-mail: eleni.peratopoulou@anticancersociety.org.cy
www.anticancersociety.org.cy

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)
λειτουργεί Κλινικές Λεμφοιδήματος σε όλες τις επαρχίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας
για πληροφορίες και ραντεβού στην υπεύθυνη συντονίστρια
ή απευθείας στις κατά πόλεις Κλινικές μεταξύ
των ωρών 8:00 π.μ. και 4:00 μ.μ. από Δευτέρα - Παρασκευή.
Ντολόρες Κωνσταντινίδου
Συντονίστρια Υπηρεσίας
Φυσιοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Λεμφοιδήματος
Τηλ.: +35725747750, Φαξ: +35725747668, Κινητό: 99489057
E-mail: pasykaf2@cytanet.com.cy
www.pasykaf.org.cy
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Γραφείο Επαρχίας Λευκωσίας
Ελευθερία Ματσούκα
Φρύνη Ιωάννου
Τηλ.: 22345444, Φαξ: 22346116
Γραφείο Επαρχίας Λάρνακας
Ελίνα Μοτίτου
Φρύνη Ιωάννου
Τηλ.: 24665198, Φαξ: 24665193
Γραφείο Επαρχίας Λεμεσού
Ντολόρες Κωνσταντινίδου
Jo Χριστοδούλου
Janine Μιχαηλίδου
Τηλ.: 25747750, Φαξ: 25747668
Γραφείο Επαρχίας Πάφου
Ντίνα Τέκλου
Rachel Χρίστου
Τηλ.: 26952478, Φαξ: 26221986
Γραφείο Επαρχίας Αμμοχώστου
Σκεύη Πική
Τηλ.: 23730460, Φαξ: 23740399
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Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

2η έκδοση Ιανουάριος 2011
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Τ.Θ. 28551, 2080 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22847300, Φαξ: +357 22511870
Ε-mail: oncology@bococ.org.cy Homepage: http://www.bococ.org.cy

