תקצירים מהכנס השמיני של עמותת לימפאדמה בישראל
יום רביעי  29באפריל  ,2015בית השחמט רחוב טאגור  ,26רמת אביב

היבטים כירורגיים בטיפול בלימפאדמה
פרופ' ליאור הלר ,מנהל מחלקה פלסטית אסף הרופא

לימפאדמה הינה בעיה רפואית שמתבטאת בבצקת של הרקמות הרכות על רקע פגיעה בניקוז של
הנוזל הלימפאטי .סיבת הבעיה נעוצה בחלק מהמקרים בפגם במערכת הלימפטית ובחלק אחר
בפגיעה במערכת זו על רקע ניתוחים או טיפולים במחלות אחרות או זיהומים.
עד היום ,הטיפולים בלימפאדמה היו שמרניים בלבד ,כלומר ללא התערבות כירורגית אבל בשנים
האחרונות יש ניסיונות למצוא פתרונות ניתוחים לבעיה זו.
מעריכים שבארץ קיימים כ 100,000-מטופלים הסובלים מלימפאדמה וכאמור הטיפול הוא שמרני
בלבד .לאור ההתפתחויות הכירורגיות בנושא יש מקום לשפר את החינוך בקרב הציבור הרחב וגם
בקרב אנשי הממסד הרפואי .במקביל ,יש צורך להקים מרכזים המתמחים בטיפול בלימפאדמה
ולשלב את כל בעלי המקצוע מכל התחומים היכולים לתרום  :מנתחים פלסטיים ,כלי דם
פיזיוטרפיסטים ומרפאים בעיסוק.
נוזל הלימפה הינו נוזל שקוף המכיל הרבה חלבונים .חוסר האיזון בין הכמות שמצטברת והיכולת
לנקז גורם ללימפאדמה ראשונית-מולדת ,כתוצאה מצינורות או צמתים לא מפותחים.
לימפאדמה שניונית – לאחר ניתוח או זיהום .ובהתאם לכך ניתן לטפל.
הבצקות נוצרות בכל הגוף – אשכים ,ירך ,אך בעיקר בגפיים .בשנים האחרונות עקב ניתוחים
אגרסיביים בכריתת גידולים יש עליה גם בהיווצרות מצבים של לימפאדמה ,לדוגמה מניתוחי שד,
סארקומות של הגפיים.
השינויים הנגרמים בעקבות הצטברות הנוזל ,גורמים לבצקת המפריעה לתפקוד :
א .בקצות האיברים – אצבעות ,שפשוף בנעליים ,קושי לפעול בידיים עם עפרון ,מחשב ,כלי נגינה.
ב .הצטברות רקמת שומן ,והרקמה עוברת פיברוזיס .כלי הדם והלימפה כבר לא ניתנים לשינוי.
ג .העור משנה צורה וצבע – לא עמיד לזיהומים – דקירה ,שפשוף מזיקים
ד .אלפנטיאזיס – עור עבה בצבע כהה עם קיפולים.
הטיפול כולל בירור הסיבה ומלווה לסיבות ראשוניות ,שניוניות הבירור כולל את הבדיקות
הבאות כדי לדעת האם הפתולוגיה ניתנת לתיקון ,האם דרכי הלימפה קיימות ,או שאין דרכי
לימפה .האם יש חסימה באגן ,בברך ,במפשעה ,את הבדיקות האלה ניתן לעשות ע"י :
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*

הזרקת חומר ניגודי לעור כדי לדעת האם דרכי הלימפה מפותחות .יש חומר ניגודי המסיס
במים ויש רדיואקטיבי המראה היכן מרוכזים דרכי הלימפה .לעיתים ,ההזרקה עלולה

*

לגרום נזק וזיהום של דרכי הלימפה .לכן יש להיזהר בהזרקות אלה .לעיתים לא ניתן
לזהות את פיזור החומר והבדיקה היא לא חד משמעית.
ביצוע אולטרסאונד

*

 – MRIמראה את האנטומיה שמסביב .האם יש משהו שלוחץ על דרכי הלימפה – שריר

או גוש ,ואז קל לפתור.
יש גם פילאריאזיס – פרזיט הנמצא במים ונתקע בדרכי הלימפה .במקרה זה הטיפול הוא לא
כירורגי.
מטרות הטיפול הינם :
 הקטנת קוטר הגפה/איזור
 הקטנת מספר ותכיפות הזיהומים
 שיפור רמת התפקוד – ביד :לאפשר נגינה ,כתיבה ,להאט את החמרת הבעיה
טיפולים שמרניים כוללים  :הימנעות משפשופים והגיינה קפדנית .להימנע ממאמצים בגפיים.
סוגי הטיפול הכירורגי
 .1קילוף הרקמה העוטפת והנחת שתל עור כי הבצקת היא בין השריר והעור -זה נעשה ב.1912-
היום כבר לא מקובל.
 .2שאיבת שומן – מחברים הצינור המוציא את השומן .אך זה גורם לטראומה לפיכך יש לבדוק
למי מתאים ולפעול רק במקרים סלקטיביים.
 3שיטתו של ד"ר קאמפיזי שהוא אחד החלוצים בתחום של הקטנת הבצקת ושיפור התפקוד .יש
הצלחות גדולות אך גם החמרה 70% .שיפור כלשהו ,או שלא חלה החמרה .בשיטה זו ,הנקראת
 , Lymphatic venous bypassמחברים בין מערכת הורידית למערכת הלימפה בגפה שבה יש
בצקת .מערכת הורידית מנקזת היטב ובעצם מסיטים את הנוזל הלימפאטי למערכת הורידים.
למעשה ניתוח זה איננו מסובך עבור המטופל אך הינו מסובך לצוות המנתח מכיוון שהחיבורים
הינם בין צינורות בעלי קוטר קטן מאוד ויש צורך להשתמש במיקרוסקופ.
לעיתים הבאת רקמה בריאה לאזור החולה יכולה לשפר את המצב גם כמו למשל ניתוח לשחזור
שד עם רקמה עצמונית.
שיטה זו מבוססת על העברת בלוטות לימפה מאזור בריא לאזור החולה.
 .5העברת בלוטות לימפה .זה ניתוח מורכב המתבצע ב 2-אתרים בגוף – הנותן והלוקח .זה דורש
שהבלוטה תיקלט .ההתאוששות היא מהירה .הניתוח הוא שיטתי מבחינת הגוף ואחת החלוצות
בעולם היא ד"ר בקר המבצעת שיטה זו בצרפת ,בטאיוון בשיטת קמפיזי ,ובארץ ע"י ד"ר זרצקי.
יש מקרים של התהוות בצקת בבטן התחתונה .שם עושים מתיחת בטן וכריתה .נפוץ יותר אצל
חולי סכרת.
בעיה נוספת שהיא נצפית מדי פעם ומשום מה הכירורגים נמנעים מלנתחה הינה מבוססת על
היווצרות גוש גדול מאוד באזור הירך הפנימית  ,במיוחד בחולים אשר סובלים מהשמנת יתר.
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למרות שהרקמה בצקתית ניתן לכרות את הגוש ואם עושים את זה בתנאים הנכונים ההתאוששות
היא מהירה.
בצקת עצומה באזור האשכים מקשה על ההליכה .דורש התערבות כירורג ואורולוג .הגוש חוזר,
אבל נותן כמה שנים של שקט.
ד"ר הלר ניתח  7-8חולים עם גושי ענק במפשעה.
לפני הניתוח נדרשים  3שבועות של טיפולים שמרנים אינטנסיביים ,וגם אחרי הניתוח .קופ"ח
מכבי מאפשרת זאת במסגרת הביטוח שלה.
כל הניתוחים הינם חלק מהטיפול הרב תחומי בבעיות הלימפאדמה ויש צורך לשלב גם טיפולים
פיזיותרפיים לפני ואחרי הניתוח .כיום ,קופות החולים מספקות חלק מהטיפולים הלימפאטיים
אך כאמור לפני ואחרי הניתוח יש צורך בהגדלת אינטנסיביות הטיפולים.
הרושם שעם הזמן גם בישראל יוקמו מרכזים המתמחים בניתוחים כאלה והם יצטרכו לעבוד
בשיתוף פעולה עם המרכזים הפזיותרפיים שבקהילה.
בסה"כ בשנים האחרונות מדגימים התקדמות ובמיוחד עירנות גדולה יותר של הממסד הרפואי
לבעית הלימפאדמה.

♣♣♣
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התמודדות עם מחלה כרונית
גב' ורד עצמון משולם -
 פסיכולוגית רפואית ,מרכזת בחטיבה כירורגית מרכז רפואי תל אביבפסיכולוגית במרכז "מתחילים מחדש" של עמותת עזר מציון ,פתח תקוה.מרכז רב תחומי המספק ייעוץ רפואי ,תמיכה והכוונה למחלימים ממחלת
הסרטן.
מנחת קבוצות באגודה למלחמה בסרטןמטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב נייד0524480470 -מחלה כרונית – מצב קבוע ,עם התפרצויות והפוגות
תפיסת המחלה – תפיסת מחלה הינה הדרך בה אדם מבין את מחלתו
התפיסה שלנו את מה שקורה .מדוע חליתי? למה זה קורה לי?
חווית חוסר אונים אחרי שמתפרצת .עד כמה היא משפיעה על מצבי הנפשי.
שלב  – 1הלם ,ריקנות ,בלבול ,קהות רגשית
שלב  – 2אבל ,עצבות ודכדוך .עיכול המצב ,אפטיה
שלב  – 3הסתגלות איך מתמודדים עם דרישות החיים החדשות .יכול לייצר משמעות בחיים
שלב  – 4תגובות רגשיות  -אשמתי על מה שקרה ,תגובה נגדית על חוסר האונים .אני אחראי
למצב .מחפשים סיבה ,הגורם למה זה קרה .מחפשים הסבר :אני לא הקשבתי לעצמי.
זה מגיע ל .זה יכול להיות גם פתח המילו8ט לשינוי בחיים .זה שלב ממנו אפשר לצמוח.
שלב  – 5בחינה מחודשת של משמעות החיים .מטרות .יחסים חדשים עם הסביבה שלנו.
שלב  – 6הסתגלות מוצלחת – זה תהליך.
הסתגלות פיזיולוגית – משלבים את החיים שלנו עם המצב
הסתגלות פסיכולוגית/רגשית – שיפור במצב הרוח
הסתגלות קוגניטיבית – לחשוב יותר רציונלי ,to make sense ,לחשוב יותר חיובית
הסתגלות פסיכולוגית
מה משפיע על התמודדות עם המחלה?
עומס שדורש הסתגלות אחרת .שינוי אורח החיים .אני מייצר כלים בעצמי.
חוויית החזרת שליטה – משפר את הרגשת הרווחה .להתידד עם המצב
אין הסתגלות אחת שמירה על שגרת חיים ,על תפקודים יש כאלה שהחליטו לשנות התנהגות חולנית – כבדות ,חולשה ,דכדוך ,תחושת חולי – הישרדותית – כדישנקשיב לגוף וננוח .להקשיב ולעצור.
היבטים שמכניסים דחק-סטרס לחים שלנו.
דחק – שינוי בשיווי משקל .חושבים פחות רציונלי .החמרת סימפטומים.
לחץ  -חוסר ידע איך להתמודד עם הדברים .מאיים על הבטחון האישי .גם מצב חיובי – חתונה –
גורם ללחץ.
כלים להפחתת דחק – קבלה ומתן אינפורמציה
נשים – נוטות לפעילות וחיפוש תמיכה חברתית .תגובה רגשית
גברים fight or flight -
הדחק נובע גם מחוסר יכולת לנבא את המחר .עם התייחסות חיובית נסתגל אליו יותר.
קשר ישיר בין גוף נפש – הדחק משפיע על הבריאות.
קשר ישיר בין תפקוד המערכת החיסונית לבין דחק.
הורמון הקורטיזול – הורמון הסטרס – עולה במצבי דחק
לעשות שינוי בתפיסות – היערכות .כלים להיערכות:
רשתות תמיכה
תרגילי הרפיה
טיפול פסיכולוגי
מדיטציה
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פעילות ספורטיבית
למה תפישתנו לארוע חשובה?
הפרשנות שלי – איך אני מתמודד? אם נחשוב ששום דבר לא יעזור – נהיה פסיבים
סוגי התמודדות
אין התמודדות טובה או לא טובה-התמודדות טובה הינה תלויה בסוג הסטרסור
ממוקד רגש – כשהסטרסור שאינו ניתן לשליטה
ממוקד מטרה – כשהסטרסור ניתן לשליטה
הכרה וביטוי רגשי
נותן הזדמנות לתמיכה חברתית .כשאני מתמיד בפעילות  0יש תחושת עקביות
מציאת תועלת במחלה – הזדמנות לצמיחה
טיפול פסיכולוגי
היענות לטיפול  -עוזרת
פעילות גופנית שאנו אוהבים
המחלה כהזדמנות – אם היא כבר הגיעה ,נמנף אותה
להציב מטרה ראלית למחר ולבצע אותה
תמיכה חברתית
"כל זה ,אפילו זה יחלוף ,ובתום חיינו נשאל לא אם היה לנו טוב או רע ,אלא כמה אהבנו ".
פתגם סיני

♣♣♣
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פעילות גופנית ותרגילים למטופלי
לימפאדמה ולנמצאים בקבוצת הסיכון
ללימפאדמה
אלה מצקין, B.P.T.,M.Occ.H ,
פיזיותרפיסטית לימפאטית ,מלווה של קבוצת
התמיכה בתל אביב

פעילות פיזית היא פעילות שמבצע אדם במסגרות שונות ,כפעילות שגרתית כמו עלייה
במדרגות,הרמת משאות ,או כספורט הליכה ורכיבה על אופניים  .פעילות גופנית יכולה להעשות
למטרות שונות כגון :משחק ,פנאי ,הישרדות ,שיפור הכושר הגופני ,שיפור היכולות האתלטיות
ועוד .פעילות גופנית משפרת ,באופן ישיר או עקיף ,את כל ביצועיו הפיזיולוגיים של האורגניזם,
ובנוסף עם החזרה לפעילות גופנית גדלה מסת השרירים קיימת עליה בקצב חילוף
החומרים וייצור החום הנפלט מהגוף לסביבה.
בתחילת ההרצאה הורחב נושא הגדרת הפעילות הגופנית ומאפייניה  :רמת האינטנסיביות,
קבוצות השרירים הפועלות ומשך הפעילות ומטרתה.
מרכיבי הכושר הגופני הם
.1סבולת-יכולת לבצע פעילות לאורך זמן רב ללא ירידה משמעותית ביכולת .הסיבולת מתפתחת
באמצעות הרחבת כלי דם,הורדת לחץ דם ,פתיחת כלי דם "רדומים" ונותנת תחושת חיוניות.
סבולת לב ריאה היא מרכיב חיוני המתפתח בעקבותיה לשם ביצוע הפעילות ,ואינה נובעת כמעט
מגידול במסת השריר ,אלא בעיקר מגידול בכמות כלי הדם באזור וחוסן מנטלי המתפתח עמה.
 .2כח-יכולת הגוף לבצע תנועה כנגד התנגדות ,מאפשר תנועה יותר יציבה ,פעילות ופחות פציעות
 .3גמישות -יכולת לבצע טווחי תנועה גדולים במפרקים ,יכולת השרירים להימתח ולא להיקרע!.
הגמישות מאפשרת הזנת המפרקים ושמירה על איכות המפרק והסחוס .שמירה על טווחי התנועה
ואיכות רקמת השרירי .הגמישות נותנת תחושת נוחות בתנועה היומיומית.
 .4קואורדינציה-יכולת לבצע מטלות מורכבות בתיאום ובקלילות .הפעלת מרכז התנועה במח,
פחות סכנה לנפילות
 .5מהירות-יכולת לבצע תנועה במינימום זמן  .מאפשרת תפקוד איכותי.
שני סוגים עיקריים של פעילות גופנית ,הנבדלים זה מזה לפי אופן הפקת האנרגיה:
פעילות אירובית פעילות בנוכחות חמצן כוללת טווח פעולה ארוך ,אשר מצריך מהגוף – בעיקר
מהשרירים – לייצר אנרגיה באמצעות תגובת חימצון -חיזור ,כלומר :הפקת אנרגיה
באמצעות נשימה אווירנית הדורשת חמצן.
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פעילות אנאירובית פעילות אנאירובית "ללא אויר" ללא חמצן עקב מחסור בכמות החמצן
הדרושה ואיטיותו של תהליך הנשימה האווירנית .נדרשת מהשרירים הפקת אנרגיה בדרכים
חלופיות .בעת ביצוע פעילות זו ,מתחוללים שינויים פיזיולוגיים כמעט בכל מערכות הגוף ומרבית
האיברים מתגייסים לביצועה .נעשית בטווח פעולה קצר ביותר הדורש אנרגיה מרובה.
כושר גופני -בריאותי מבוסס על חמישה רכיבי כושר גופני שיש להם קשר ישיר והשפעה רבה על
בריאות האדם ואיכות חייו  :גמישות ,הרכב רקמות הגוף  ,כוח שרירים  ,סיבולת שרירית ,
וסיבולת אירובית.
פעילות גופנית ולימפאדמה  :בעבר חולות סרטן שעברו כריתת בלוטות בית השחי כחלק מהטיפול
הניתוחי ,הוגבלו בביצוע אימון כוח לפלג גוף עליון מתוך חשש לפיתוח לימפאדמה Prof. Don
 Meckenzie 1996פרסם לראשונה מחקר על קבוצה של ניצולות סרטן שד המשתתפת בתרגול
סירת דרקון.
כל מה שהיה "מוקצה" נעשה בה .נבחרה קב' נשים טווח גילאים  31-62מתנדבות למחקר הם עשו
פעילות מאומצת עם עצימות גבוהה של פלג גוף עליון  .פעילות זו היתה אידיאלית מבחינת מסר
טיפולי היא לא כללה נשיאת משקל על גפיים תחתונות – אין סכנת הפגעות ו /או שוני מבחינת
היכולות הפיזיות בגילאים השונים .תוצאות המחקר הראו שנשים ניצולות סרטן שד יכולות
למרות האבחנה והטיפול לחיות חיים אקטיביים ללא הגבלות המוצבות על ידי האבחנה
במחקר נוסף של פרופ' מקנזי  , Eur Cancer Care 2005, Sep;14(4) 353-8נבדק אפקט של
אימון משולב אנאירובי ותרגילי התנגדות וסירות דרקון על פיתוח לימפאדמה נמצא כי לא היו
הבדלים משמעותיים סטטיסטים בהיקפי הידיים לפני ואחרי התכנית
מחקר פורץ דרך הופיע ב  , Acta Oncol 2009:48 )8( ,1102-10בו נעשה מחקר עם חולות סרטן
שד עם לימפאדמה קבוצת התערבות וקבוצת ביקורת .בקבוצות ההתערבות נעשתה פעילות גופנית
עם התנגדות הדרגתית משפרת כוח וסיבולת שריר ונמצא כי פעילות זו לא העלתה סיכון
להתפתחות לימפאדמה בגפיים עליונות או החמרת לימפאדמה קיימת  .בקבוצת ההתערבות בה
נערך אימון כוח הראתה שיפור בכוח  29%בלחיצת חזה לעומת  4.1%בקבוצת הביקורת32.5% .
בלחיצת רגליים לעומת  7.6%בקבוצת הביקורת .היה שיפור משמעותי בסימפטומים של
לימפאדמה בקבוצת ההתערבות .מס' המקרים של החמרה בלימפאדמה נמוך בקבוצת ההתערבות
מקב' הביקורת
מפתח ההצלחה בפעילות גופנית ולימפאדמה הוא התקדמות הדרגתית והשגחת מדריכים
מקצועיים .תרגילים הם חלק מהטיפול קשורים וחשובים לניהול אורח חיים בריא .לפני
שמתחילים תכנית פעילות גופנית עם תרגילים יש לקבל אישור מרופא מטפל ,יש להיות מלווים
במדריך שמבין מהי לימפאדמה
תירגול מוצלח לאדם הסובל מלימפאדמה תלוי בחומרת הלימפאדמה בסיבות ללימפאדמה וקשור
במצב בריאות כללי .בלימפאדמה מומלץ על  = Exercises Remedialתרגילים מתקנים שאפיונם
בשלב הורדת הנפיחות שהם אקטיביים ,חוזרניים ,נעשים ללא התנגדות ,מתבצעים עם שרוול
7

לחץ ,הם בעלי קצב מיוחד ומשולבים בתרגילי נשימה .בשלב האינטנסיבי -הם חלק מטיפול
כוללני .בשלב התחזוקתי –נעשים על ידי המטופל .התרגילים משולבים בכל תוכנית של פעילות
גופנית והם בד"כ תנועות בעצימות נמוכה  .התרגילים נחשבים מורידי בצקת אך לא נחקר אם הם
לבדם ללא מרכיבי טיפול נוספים יכולים למנוע התפתחות בצקת בקבוצת הסיכון ללימפאדמה.
תרגילים אלו נבנים כתרגילים אירוביים עובדים על גמישות ובניית כוח .בהרצאה הורחב הסבר על
בנית התוכנית.
במעבר מטיפול אקוטי לכרוני עצמאי המטופלים חייבים להתייעץ ולהיות בהשגחת מטפל מיומן
בטיפולי לימפאדמה במטרה לשלב תרגילי  Remedialבפעילות הגופנית ולעסוק בפעילות גופנית
מבוקרת ובטוחה
מטופלים עם אבחנה של לימפאדמה צריך להשתמש בשרוול /גרב לחץ בפעילות גופנית הנותנים
עזרה לשרירי הגוף הפועלים בתנועה בחזרה של נוזלים בורידים ובמערכת לימפטית למערכת כלי
הדם .אדם עם אבחנה של סיכון ללימפאדמה יחליט על דעת עצמו רצוי בהתייעצות עם מטפל
לימפטי לגבי השימוש בשרוול/גרב בזמן הפעילות הגופנית מותנה במצב האיבר בסיכון ועוצמת
הפעילות
סיכון יתר בפעילות גופנית למטופלי לימפאדמה עלול להיות קיים בפעילות חוזרנית של שימוש
יתר המתבטאת בעליה בעוצמה באינטנסיביות ,במשך הפעילות ,שעלול לגרום לטריגר – הצתה
=החמרה בעשיית תרגילים ללא הדרגה ,בהגברה ללא זהירות ,בעשייתם למרות כאב מוגבר,
למרות עליה בנפיחות ,למרות סימני חוסר נוחות.
בלימפאדמה משנית המרכז למחלות סרטן פרסם כי לא תיעשה פעילות גופנית בהתניות לסוגי
פעילות גופנית במצבים הבאים  :בנוכחות ערך נמוך של המוגלובין יש להימנע מפעילות גופנית
בעצימות ( רמת קושי) גבוהה כיון שהיא כרוכה בנשיאת חמצן בכמות משמעותית  .כאשר מס'
הנויטרופילים נמוך ,יש להימנע מפעילות גופנית הכרוכה בסיכון לזיהום חיידקי דוג' שחיה
בבריכות ציבוריות  .כאשר ערכי הטסיות נמוכים יש להימנע מענפי ספורט מגע או פעילות באפקט
גבוה מכיון שיש סיכון לדימום .במצבי קוצר נשימה לאחר בירור רפואי יש לבצע פעילות גופנית
לפי היכולת .חום -יש להימנע מפעילות בעצימות (רמת קושי) גבוהה  .במקרים של כאבי עצמות ,
סרטן עצמות ראשוני או גרורתי ובזמן טיפול הורמונאלי יש להימנע מפעילות גופנית שיש בה
סיכון לנפילות לדוג' אופניים .יש להימנע מפעילות גופנית עם סיכון לשברים כמו סוגי ספורט מגע.
דוג' :ג'ודו איקידו ג'יאוג'יטסו ,טאקאנדו ,קונגפו .במצבי הפרעות נוירולוגיות ופגיעה במערכת
שווי המשקל יש לנקוט באמצעי זהירות בזמן פעילות הכרוכה בשמירה משמעותית על שווי משקל
וקואורדינציה.
כאשר יש אירוע חריג בעת פעילות כאב חד סחרחורת ראיה מטושטשת יש להפסיק עד הבנה
ופתרון הבעיה.

♣♣♣
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סיכום הכנס השמיני של עמותת לימפאדמה בישראל
יום רביעי  29באפריל  ,2015בית השחמט רחוב טאגור  ,26רמת אביב

סדנה :שיקום בריאות האישה בדרך
היוגה הנשית
גב' נורית לביא – מורה ליוגה
מנהלת סטודיו להעצמה וריפוי
"להתאהב בנשיות שלך"

מתחילים עם תרגיל הרפיה
לשבת בנוח ,ידיים על הבטן ,לעצום עיניים ,לנשוף את כל האוויר החוצה ולשים לב לקצוות –
לרווח שבין השאיפה לנשיפה ובין הנשיפה לשאיפה .כשאנו נמצאים בריק .להישאר בעצירת
נשימה "על מלא" לכמה שניות ושוב לנשוף .לאחר הנשיפה להישאר בריק לכמה שניות.
איך זה מרגיש להיות בריק?
איך זה מרגיש כשאנו מלאים באוויר?
לאט לאט נסו להאריך את זמני המרווחים – את אותם חלקי ביניים.
להקשיב לנשימה .אולי יש שם מחשבות טורדניות ,עניינים שמעסיקים אותנו בזמן האחרון .כמה
רעש יש לי בפנים וכמה שקט.
לחזור לנשום נשימה טבעית.
לפקוח עיניים.
שימו לב לשינוי שנעשה באוויר .מה קרה בחדר.
כולם פתאום מרוכזים .יש שקט .כל אחד מאיתנו היה רוצה להכניס שקט לחיים שלו.
היוגה הומצאה בהודו העתיקה .הגברים היו הראשונים שנחשפו ולמדו את השיטה .אל הנשים זה
לא הגיע עקב מעמדן הנמוך.
נשים שונות מגברים ויש להן צרכים שונים .הן עוברות מחזור חודשי ,לידות ,גיל מעבר,
ומלכתחילה רצפת האגן שלהן חלשה יותר מאשר לגברים (לאישה  3נקבים ולגבר –  2פתחים
ברצפת האגן.
רצפת האגן שלנו יותר חלשה כי יש בה יותר פתחים .אחוזי שומן ,אגן רחב יותר ,טלטלות לפני,
בזמן ואחרי הווסת .נשים חוות בחייהן הרבה יותר טלטלות הורמונליות .היוגה מציעה כלי זמין
לשיפור בריאות האישה :בעיות פוריות ,כאבי ווסת ,צפיפות עצם ,שיקום לאחר לידה ,תמיכה בעת
מחלות.
גברים שנוכחים במפגש הזה– אתם רוצים להכיר יותר טוב את הנשים שלכם ולהבין איך
השינויים ההורמונליים שלהן משפיעים על ההתנהגות שלהן כלפיכם וכלפי העולם.
אני מעבירה שיטה שיכולה לעזור לכל אדם ,גם אם הוא מוגבל בריאותית .ביום יום אני גם עובדת
עם נשים עם מוגבלויות תנועה.
אני באה מרקע של רפואה משלימה ,שנים שטיפלתי בשמנים ,עיסויים ,רפלקסולוגיה ודמיון
מודרך ,ומאז נשארתי והתמקדתי יותר ויותר ביוגה.
יוגה נשית פותחה ע"י מירה ארצי פדן.
היוגה נותנת מענה למחלות ותופעות שקוראות לנו להתקרב לעצמנו.
בואו נתבונן על חודש בחיי אישה פוריה:
לפני הווסת – נשים מעט חלשות
אחרי הווסת –לקראת הביוץ ,נשים בשיא העוצמה והכוח .זהו זמן טוב לקחת החלטות.
בימים אלו כדאי לקחת על עצמנו אחריות ומשימות.
בימי הווסת -הגוף והנפש קוראים למנוחה והתכנסות ,פחות להתאמץ ולארח ,ויותר לנוח .גם
הרמה של הריכוז יורדת וכן הגוף -המפרקים והשרירים רגישים יותר.
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כדי להכיר עצמנו טוב יותר.
נשים בהריון – גם כן בתנודות .זה מקביל לתקופה שלפני ההריון .ימים חזרתיים.
היוגה הנשית מאפשרת לאישה לעבוד על יציבה ויציבות נפשית ,שיפור הנשימה ,חיזוק ושלוות
נפש.
מתמקדת באגן – מאד משמעותי .איברי האגן ,רצפת האגן – השרירים המייצבים את הגוף.
גוף ונפש אחד הם:
חזקה מבפנים  -חזקה מבחוץ
חלשה מבפנים  -חלשה מבחוץ
היוגה הנשית עובדת על שרירי איברי האגן ,קרקעית האגן ,אנו לומדות לאסוף את רצפת האגן
בכל מאמץ –
גם גברים צריכים.
נשים – לשאוב ולהרים את הנרתיק כלפי מעלה ופנים הגוף.
גברים – לשאוב ולהרים את האיזור שמתחת לשק האשכים.
פעולה זו שזורה ביוגה הנשית תוך כדי תירגול ,מחזקת ומשפרת תפקוד עצבי ומיני.
ומהווה חלק מקהילה של שרירים מייצבים:
 .1שרירי הליבה
 .2שרירי אגן
 .3רחב בטני
 .4מולטיפידוס
 .5סרעפת
פעולה ההרמה והתמיכה הזו נקראת גם מולה באנדה.
גם ברמה האנרגטית ,כשאוספת את השרירים באיזור כאילו סוגרת את דלת הבית ,לאסוף את
עצמי – שרירית ,מנטלית ,רגשית.
תרגיל
להניח ידיים על הבטן .לשחרר סיכול הרגליים.
לרוקן האוויר החוצה – בטן פנימה ,שאיפה ולשחרר ,להרפות.
בנשיפה – רצפת האגן מתכווצת ועולה למעלה.
בשאיפה -רצפת האגן מרפה.
התנועה הפנימית הזאת שמחוללת הנשימה לרצפת האגן.
זה לא פשוט להקשיב לגוף
מיגרנות ,התקפי חרדה ,איזון רגשי ,טיפולי פוריות ,מערכת השתן ,דלקות ובריחת שתן ,חוסר
תשוקה מינית ,כיווץ יתר ,היוגה הנשית מחברת פנימה באמצעות הפעלת השרירים
המייצבים .כשנמצא את החיבור פנימה נמצא את העוגן והיציבות שלנו בחיים.
היוגה הנשית כמובן עובדת על המתח = סטרסט גורם משמעותי למחלות וניתן להפחית ולמגר
אותו באמצעות תירגול היוגה.
הקשר לימפאדמה/יוגה נשית:
יוגה קודם כל מרגיעה ,לפעמים כועסים על הגוף .איך להכיל את המצב ,לקבל את הגוף עם
השינוי .הגוף בוגד בי .למצוא מה הטוב שהלימפאדמה הביאה לחיינו.
מי שהייתי בבוקר היא לא מי שאני בערב .היוגה נותנת דיוק מי אני כרגע ,עם מה מתמודדת
ומה אני צריכה ברגע זה .גם לכאב יש גלים .היוגה עוזרת לנו לדייק את עצמינו.
היוגה מלמדת להכיל את מה שהחיים מביאים אתם.
ההזרמה בגוף – הנעת קשריות לימפה ,בלוטות ובצקת אם יש.
מחזקת את הגוף והנפש ,כוח פיזי והידיעה שאנו חזקות.
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נותנת לנו :כלים להרפות ,ולהוריד עומסים מנטלים ופיזיים.
הגוף הוא כמו ספוג ,היכן שמתח מתיישב הוא סוגר את האיזור ,מביא כאב וחוסר זרימה.
היוגה מניעה מפרקים ,מזרימה טוב יותר את נוזל הדם והלימפה.
מעניקה לגוף גמישות (פיזית ונפשית -מול מה שהחיים מזמנים) וכן שימחת חיים וביטחון.
שיפור היציבות ושיווי המשקל ,שלעיתים משתנה בגלל הבצקות והכאבים בגפיים.
שיפור הנשימה ,חימצון תקין ובריא יותר של כל איברי הגוף והגברת השקט הפנימי.
היוגה הנשית מציעה מלבד תרגילי נשימה הרפיה ותנועה גם כלים של כתיבה אינטואיטיבית,
ועבודת דימויים.
אתר היוגה הנשית הארציwww.yogaforwomen.co.il :
סרטון נורית ויוגה הנשיתhttps://www.youtube.com/watch?v=yGMjItZc9yU :
www.yoga-nl.co.il 052-6067910
שאלה :אם לא יכולים לשכב על המזרון?
תשובה  :אפשר בישיבה ,בעמידה .ואם אי אפשר לזוז – עושים זאת בדמיון.
יש גם נשים צעירות שלא יכולות לעשות כל מיני דברים.
אם לא יכולות  -עשו הרפיה ונסו לאחר הרפייה.
ההסתכלות על החיים :עושים מה שיכולים ,לא לתת לשינויי החיים לעצור אותנו מלהיות
קשובות לעצמינו ולצריכינו ומלהגשים עצמינו.
תרגילים:
 )1לשבת ולא להישען .ישבן מעט קדימה ,באמצע הכסא.
לחלוץ נעליים .ידיים על הירכיים .קימור וקיעור הגב.
נשיפה – להתקמר
שאיפה – קיעור ,גוף קדימה ,סנטר למעלה.
שאיפה – זרוע ימין עולה  .נשיפה – יורדת ועם איסוף קרקעית האגן כל פלג הגוף העליון
נע ימינה .
בשאיפה הגוף מתיישר בחזרה למרכז.
להחליף ידיים ואותו הדבר לצד שני.
 )2שאיפה – ידיים לצדדים 4 .סיבובים של הידיים החוצה ,נשיפה -כפות ידיים דוחפות 2
קירות דמיוניים ובמנח כמו בפלקס ותנועת קירצוף ,סיבובים של הידיים ממפרקי הכתף.
 )3פיתול:
שאיפה – יד ימין עולה ויורדת בנשיפה -יורדת הצידה על הרגל הנגדית.
שאיפה – יד ימין עולה מעלה ובנשיפה הולכת אחורה -אל מאחורי הגב.
שאיפה -התארכות כלפי מעלה -נשיפה פיתול אחורה תוך איסוף רצפת אגן.
אותו הדבר ,פיתול לצד השני.
 )4ניתן לעבוד רגל רגל -בנפרד.
ידיים מחזיקות בצידי הכיסא.
ניקח שאיפה נוחה .בנשיפה נאסוף רצפת אגן ובשאיפה נשלח כפות רגליים קדימה בפוינט.
בנשיפה – כפות רגליים בפלקס.
נעביר פלקס ופוינט עם הנשימה.
שאיפה – ידיים לצדדים עולות .נשיפה – ידיים לצדדים יורדות .מלטפות את האוויר.
לסיים בלחבק עצמנו.
♣♣♣
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