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עדכונים מהנעשה בעמותה
 .1שכרנו חברה שתעזור לנו לשווק את עצמנו במדיה.
 .2כרגע הם עובדים איתנו על הפייסבוק ועל האתר .מומלץ להיכנס לדף העמותה
ולהתרשם .אתר האינטרנט שלנו נמצא כרגע בשדרוג.
 .3בעניין קופ"ח כללית –לאחר דיבורים עם משרד הבריאות ,נתבשרנו כי
החל מ - 15.06.16,מבוטחי המושלם בקופ"ח כללית ,יקבלו החזר על
חבישות לחץ של 23%וזאת בתוספת ל - 60%שהכללית מחזירה .
יש להגיש את החשבונית לפקידה בקופה והיא אמורה לבצע את ההחזר
גם מול המושלם.
 .4היתה לנו פגישה עם נציבת קבילות הציבור של משרד הבריאות.
בפגישה קיבלנו הסבר איך המחלקה הזו עובדת ,ומה הסמכויות שלה .
בקרוב יהיה לינק מהאתר שלנו לאתר שלהם .מה שחשוב לדעת זה
שאם יש תלונה –קודם כל צריך לפנות לנציבות קבילות הציבור של
הקופה .אפשר להיעזר באנשי האגודה לזכויות החולה ,כדי לנסח את
מכתב התלונה .רק אחרי שכל הדרכים עם הקופה מוצו -אפשר לפנות
לנציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות .אנחנו כעמותה לא יכולים
לשלוח תלונה לקופה או למשרד הבריאות בשם מתלונן פרטי .למחלקת
קבילות הציבור של משרד הבריאות יש הסמכות לטפל בפניות פרטניות
של מבוטחים כנגד קופות החולים או נותני שירותים אחרים השייכים
למשרד הבריאות .יש לזכור שכל תלונה נבדקת לעומק הדברים וזה
תהליך שלוקח זמן .
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כנס אפריל

2016

סיכום הרצאה
שינויים באינטימיות ,מיניות ודימוי גוף בקרב מטופלים עם לימפאדמה
אפרת מנור ,עו״ס קלינית ומטפלת מינית מוסמכת ,
היחידה לשיקום מיני ,מרכז רפואי רעות
חלים שינויים פיזיים הקשורים בכאב ודימוי הגוף .לזה מתלווים שינויים רגשיים ,
במצב הרוח ,ביכולת או אי היכולת לבקש עזרה ,בתחום הזוגי אינטימי ,ירידה
בתפקוד המיני ,בחשק ובתדירות .פעילות כמו רכיבה על אופניים וטיולים היום כבר
קשה לעשות.
חברתית -קושי להתחבר לאנשים חדשים .איך להסביר את מצבי ,והשינויים
הפיזיים הקיימים בי.
מחלה משפיעה על דימוי הגוף .הפרעה על האיזון בחיים ועל המציאות הקיימת .
תפקידים שונים –יש שינוי בתפקוד ובהופעה :הורה ,מנהל עבודה ,איבוד עצמאות ,
פגיעה בדימוי העצמי ודימוי הגוף.
איך האדם תופס את המחלה בחיים שלו ?כמה היא מגבילה אותו או משנה לחיוב ?
כיצד לתפוס דברים בצורה אחרת ומשמעותית.
דימוי עצמי :היכולת שלנו להאמין בטוב המהותי שלנו .בתקווה לחיים עשירים
יותר.
דימוי גופני :תמונת גופנו כפי שאנו תופסים אותו .נבנה מההתנסויות בחיינו
ומהתייחסות האחרים אלינו.
לפעמים אין קשר בין מה שאו חושבים על עצמנו וכיצד האחרים רואים אותנו.
דימוי גוף בנוי מצדדים גנטיים שאינם ניתנים לשינוי כמו גובה ,משקל ,ומדברים
הניתנים לשינוי :כיצד אנו מתייחסים לעצמנו וכיצד החברה מתייחסת אלינו.
הקשר בין דימוי גוף ומיניות :ככל שהתפיסה הסובייקטיבית יותר חיובית –ניהנה
ממיניות .כאשר התפיסה שלילית –קשה ליהנות ,לזרום עם הסיטואציה המינית \
לפנטז בזמן הפעילות .
חרדה חברתית –פחד מדחיה ,מהיפגעות ,קושי ליצור קשרים חדשים.
איך לאהוב את גופי
 .1אוהב עצמי כי אני מיוחד ואיכותי ויפה
 .2יופי הוא לא דבר מושלם .בחוסר סימטריה ומושלמות יש יופי.
 .3אוהב את הייחודיות הלא-מושלמת שלי .להעצים את עצמי מבפנים
לקום בבוקר ולסתכל במראה ולומר :בוקר טוב .אני אוהבת את עצמי.
כלים להעצמה
שירים המתאימים להעצמה : imperfect is the new perfect
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זוגיות בצל מעגל החיים
שלבים נורמטיביים :נישואין ,ילדים ,הרחבת המשפחה ,התרוקנות הקן ,פרישה ,גיל
הזהב.
כל שלב מערער תא האיזון שהיה קודם ,ומחייב לגייס כוחות לעבור לשלב הבא.
שלבים לא נורמטיביים :משבר ,פיטורין ,פטירה ,מצבי לחץ ומשבר ,מחלה ,הגירה
אלה מצריכים יותר כוחות התמודדות .ההתמודדות תלויה בחוסן הנפשי והמשפחתי
שלנו
זוגיות ולימפאדמה
לכל אחדיש את ה תפקידים שלו במערכת הזוגית :מפרנס ,עובד בבית ,מטפל
במצב לימפאדמה –חל שינוי בגלל הקושי שנוצר ,וזה פוגע בחלוקת התפקידים
ומשנה אותה.
שינוי בתפקידים זה עניין קשה להרבה זוגות.
כשאחד עסוק בטיפול העצמי שלו –השני עושה דברים אחרים ויכול ליצור ריחוק.
כשבן הזוג הבריא יכול להפוך למטפל העיקרי זה מוריד את החשק המיני.
הפתרונות
 .1לשתף ,לדבר על השינוים שקורים בחיים .איך מרגישים ,איך מצב הרוח ,
החרדות והתחושות.
פעילויות
 .2למצוא פתרונות ממשיים –לשמור על מרחק מאוזן זה מזה .גם
משותפות וגם ליצור מרחק – SPACE.
תקשורת זוגית
 .1אתה פנוי לדבר אתי עכשיו( ?עסוק ,טרוד)
 .2לכבות מסכים –לסלק הפרעות כמו טלויזיה ,מחשב ,טלפון .ליצור שקט ,
להסתכל זה בזו ,להקשיב.
 .3להסתכל בעיניים
 .4שיקוף דבריו של השני –לבקש שיחזור על מה שאמרתי ולשאול אם
הבין.
סקס ולימפאדמה
משהו השתנה בראיית הגוף שלי –שינוי פיזי

פחד שבן הזוג לא נמשך אלי

יצירת קשרים חדשים

עייפות ,קושי פיזי ,ירידה בתדירות

החדשות הטובות
הדברים כל הזמן משתנים .יש תקווה שיהיה יותר טוב.
קשיים בלימפאדמה
כאבים

רגישות למגע

אי-נוחות עם הגוף

הגוף חדש לי .מפתיע אותי

ירידה בחשק ובתדירות
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מיניות וסקס –הגדרה
כוללת גם יחסי מין .מעורבים אברי המין
 .1רביה
 .2ביסוס קשר רגשי
 .3הנאה גופנית
הפרכת סטיגמות:
אינטימיות –זה לא רק חדירה .אם אין חדירה זה לא אומר שלא היתה ארוטיות
במגע.
להיות ספונטאני –לא חייב.
צריך רוגע .עיתוי ,ללא הפרעות .אולי חומר סיכוך.
גבר חייב ליזום –לא בטוח.
מגע –משפיע ,מרגיע .לארגן חוויות אינטימיות שלא קשורות במגע.
אם המין היה טוב בעבר –אין סיבה שלא ימשיך.
נפיחות –פוגעת בדימוי העצמי גופני.
לדבר עם בן הזוג .לעזור לבן הזוג ללמוד איך לגעת בנו מחדש.
מיניות -פינוקים ,ליקוקים.
נשנושים –מלח ,פלפל
למה קשה לנו לדבר על סקס?
מביך
יכולים לשפוט אותי
צריך להיות ספונטני
אם הוא אוהב אותי –הוא צריך לדעת לבד מה טוב לי...
תקשורת מינית
תקשורת אישית טובה

הומור –לפני ,אחרי ,במקום..

קיום יחסים בעירום חלקי

תנוחות מיוחדות שמתאימות

אולי בבוקר

אם הלימפאדמה גניטלית –להשתמש בחומרי סיכה.

כל דבר לוקח את הזמן שלו ,והכל נתון לשינוי
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סיפור עם מוסר השכל

הטוב הרע והמכוער
הרחוב היה טבול בירק מלבלב .הפרחים צמחו בגינות הנוי והערוגות שבחצרות הבתים השרו
במקום אווירה כפרית מיוחדת ,מתובלת בתחושת רוגע ושלווה .ליאון הביט שוב ושוב מסביבו
והרגיש את תחושת התסכול שבליבו עולה מחדש .ביתו היה בית מטופח ויפהפה ,אלא שדבר אחד
היה חסר לו –גינה .גינה מטופחת ומלבלבת כמו אצל השכנים.
שהרי ידוע ,שהדשא של השכן תמיד ירוק יותר.
השכן אשר מולו גידל פרחים נפלאים ,שהדיפו ריח משכר בסביבה .אחיו שגר לא הרחק ממנו
גידל ערוגות ירק מלאות בעגבניות ,מלפפונים ,חסה תפוחי אדמה ועוד.
רק אצל ליאון לא צמח מאומה ,והגינה עמדה שוממה כמעט לחלוטין .וזה עוד לא הספיק לו ,אלא
שצמח בגינה משהו מעצבן ,שרק גרם לו צרות צרורות .היה זה עץ תפוחים עזוב יבש ומכוער ,
שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים .אוף !נמאס לי כבר ממנו ,התלונן ליאון בפני ידידיו .בשביל
מה אני צריך את העץ המכוער הזה בגינה שלי ?הוא עושה לי רק בלגן ולכלוך .אז סלק אותו
מהחצר ,הגיב שכנו באדישות ,העף אותו וכמה שיותר מהר –איים עליו אחיו .העץ הזה עוד
יהרוס לך את החיים .הבא גרזן וכרות אותו .אחר כך תקנה זרעים ותקים לך גינה .
אחלה רעיון ,אמר ליאון לעצמו .אבל אני בן אדם בלי מזל .לא הולך לי עם הגינה הזאת .מזל ?
התפלא השכן ,גינה זה לא עניין של מזל .הכל תלוי בך .אם תטפל בצמחים כראוי הם יגיבו
בהתאם .גינה צריך להשקות ,לזבל ולטפח כל יום!
ברק עלה בעיניו של ליאון .מה אשתול?
פרחים !ענה השכן .זה הכי יפה .ירקות !חלק עליו האח .אז יהיה לך מה לאכול וזה יהיה טעים
שבעתיים ,כיון שאתה בעצמך גידלת אותם.
ליאון החליט לשתול גם פרחים וגם ירקות.
אבל דבר ראשון עליו להיפטר מהעץ המכוער.
סליחה ,פנה ליאון אל העץ בנימוס .אולי אתה יכול לזוז קצת ?אני רוצה לשתול כאן גינה .אבל
העץ לא זז .סליחה !אמר ליאון בתקיפות .אולי תזוז קצת הצידה !?אבל העץ לא טרח אפילו
להגיב.
זוז כבר !רקע ליאון רגליו .מה ,אתה לא שומע ?אני רוצה לשתול כאן גינה!
אבל העץ המשיך לעמוד ,כשהוא משיר את עליו היבשים על ליאון.
ליאון רתח מזעם .הוא רץ אל המחסן וחזר כשבידיו גרזן ענק .הוא הלם בגרזן בכל כוחו בעץ ,אבל
אז הגרזן נשבר לשניים .את זה כבר ליאון לא יכול היה לסבול .הוא בעט בעץ ,זרק עליו אבנים ,
קילל וגידף ואת כל העצבים הוציא עליו .הוא ניסה לדחוף אותו והיכה אותו באגרופים ,עד שמרוב
מכות השתתקה ידו הימנית .אבל העץ לא זז ממקומו אפילו מילימטר .אני עוד אראה לך מה זה
להפריע לי !צעק ליאון בדמעות .זו החצר שלי ,ואני אשתול כאן גינה .אתה עוד תראה!
ליאון מיהר לחנות ,קנה שתילים מכל מה שיש .הכין ערוגות ושתל אותן סביב העץ ,וזאת כאשר
העץ הוא הגולם במרכז המעגל .ליאון הפך לגנן חרוץ .כל יום השקה ,זיבל וניקה ,וכל זאת בשביל
ללמד לקח את העץ המעצבן.
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איזו גינה נהדרת היתה יכולה להיות לי לולא צמח באמצע העץ המכוער הזה .הוא שנא כל כך את
העץ עד שלא שם לב בכלל לשינוי שחל בו .החל מהרגע שנשתלה הגינה ,החל העץ לשתות
מהמים שזרמו סביבו ,זקף את קומתו ,הצמיח עלים ירוקים ,והצמיח תפוחים מתוקים ואדומי
לחיים.
יום אחד שמע ליאון קול נרגש :איזה יופי !איך הצלחת לגדל דבר יפה שכזה?
זה היה השכן .אתה מתכוון בוודאי לערוגות הפרחים ,ענה ליאון בגאווה .לא ולא !התעקש השכן ,
והצביע על העץ .אני מתכוון לעץ התפוחים הנהדר הזה ששתלת כאן ,במקום העץ המכוער ההוא
שצמח שם פעם.
לא שמתי לב ששתלת שם עץ חדש .הפירות שלו נראים כל כך מתוקים .אפשר לטעום אחד ?
ליאון הביט בו בתדהמה .הוא הסתובב לעבר העץ ,ואז שם לב לשינוי שהתחולל בו .הוא ניגש אל
העץ ,קטף שלושה תפוחים אדומים מהעץ שבחצרו והושיט שניים מהם לשכן.
מממ ...כמה טעים !ציין השכן ,וניגב את שפמו .אני רואה שהשקעת בעץ החדש !התפוחים הללו
ממש מעולים!
אתה בטוח ?שאל ליאון בחשש ..בבקשה טעם בעצמך .הושיט לו השכן תפוח אחד .אתה יכול
להתגאות בעץ נפלא ומרשים שכזה.
אבל ליאון היה מבולבל .הוא הביט בחשדנות במקום שבו היה עץ נבול ,חלול ,יבש ומכוער
שהפריע לו באמצע הגינה ,ופתאום צמח לו עץ רענן ,יפהפה ,מלבלב עם תפוחים משובחים.
השכן לעס בתיאבון את התפוח הטעים ,וגם ליאון נגס מהתפוח ותמה :מאין הגיע לכאן העץ
המקסים הזה ?ולאן נעלם העץ המכוער והזקן ?אולי מישהו החליף לי את העץ שבחצר?
סליחה שהעלבתי אותך ,אמר ליאון בדמעות .לא חשבתי שאתה מסוגל עוד להצמיח פירות נאים
שכאלה .אני מבקש סליחה.
אבל העץ לא ענה .הוא רק המשיך לעמוד במקומו ,וענפיו נעו ברוח וחשפו את הפירות הבשלים
והיפהפיים שעל הענפים.
בספר תהילים נאמר" כי האדם עץ השדה".
יש בתוכנו תכונות מיוחדות וכישורים שמסתתרים להם בתוך משקעי החיים ,משברים
כאלה ואחרים .תובנות לא נכונות וקשיים נוספים.
אם תתחיל לטפל בעצמך ,תשקיע ביכולות שלך ,תשנה דברים לטוב באישיותך ,תגלה
פתאום אדם אחר ,עם עוצמות שלא היכרת ולא חשבת שהן יכולות לבוא לידי ביטוי.
חיי האדם הם כולם שרשרת ארוכה וכל פעולה שאתה מבצע בחייך משפיעה עליך
בהתאם.
אנו קבוצת לימפאדמה מבאר שבע ,מטופלים ע"י הגברת דיאנה .דיאנה מדריכה אותנו ,ומטפלת
בנו פיזית ונפשית .אנו נכנסים לקבוצה כפופים ולחוצים ,ויוצאים זקופים ומחייכים.
כל הכבוד לדיאנה ,ויירבו כמוה אכי"ר.
מאחל בריאות לכולם .חג שמח וכשר.
אליהו נקאר
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מרשם בריאות
פריטטה – אומלט ועשבי תיבול מטוגן בלי שמן
כמות ל –  10מנות – מתאים לסיר  gccקוטר  28ס"מ.
מצרכים:
קוטר  24ס"מ להפחית כמות מרכיבים ב 30%
 5בצלים חתוכים לרצועות.
 2פלפלים צהובים קצוצים דק.
 6גבעולי סלרי קצוצים דק.
בטטה גדולה פרוסה לפרוסות בעובי כ  4מ"מ.
חבילה פטרוזיליה קצוצה דק.
חצי חבילה כוסברה קצוצה דק.
חצי קופסה זיתים מגולענים פרוסים.
לטבעונים  :במקום הביצים  1 :כוס קמח חומוס  1 +כוס קמח
 10ביצים -
תירס  250 +גר' טופו מגורד דק.
פלפל שחור גרוס.
מלח לפי הטעם.
אופן ההכנה:
לחמם סיר  CGGריק ללא המכסה על להבה בינונית  3ד'  ,לשים את הבצלים,
הפלפלים והסלרי בתחתית הסיר ,לסגור מכסה ולטגן(בלי שמן כמובן)  5ד' .להנמיך
להבה למינימום.
לסדר את פרוסות הבטטות כך שיכסו את הנ"ל  ,להמליח ולפלפל לפי הטעם  ,לסגור
מכסה ,ולאדות עוד  10ד'.
בזמן הזה לטרוף את כל הביצים עם שאר המצרכים ולשפוך לסיר כך שהתערובת
תכסה באופן אחיד את כל תכולת הסיר.
לטבעונים  :לערבב את הקמחים והטופו עם  2כוסות מים כך שתתקבל עיסה
סמיכה אך נוזלית ואז לערבב את העיסה עם הפטרוזילה ,הכוסברה
והזיתים ולשפוך לסיר כך שהתערובת תכסה באופן אחיד את תכולת הסיר.
לסגור את המכסה ולהמשיך לבשל על אש קטנה עוד  40ד'.
לכבות ולתת להתקרר מעט.
להגשה  :אם נותרו בסיר נוזלים לשפוך אותם ואז להפוך את הסיר על מגש בגודל
מתאים ולתת לו לעמוד כך  10ד' כדי שהפריטטה תיפול הפוכה בשלמותה למגש
ההגשה.
לפרוס כמו עוגה  ...ובתיאבון !
♣ ♣ ♣
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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
בתל אביב מופעלת קבוצת תמיכה המרוכזת על ידי גב' איילת אלבלה
והפיזיותרפיסטית ענבל ספקטור ענתבי .הפגישות מתקיימות בבית השחמט
שברחוב טאגור  26,רמת אביב ,תל-אביב ,בימי שלישי בשעה  16.00אחת
לחודש .הפגישות הקבוצתיות מנוצלות להפעלה ותרגול מותאם למטופלי
לימפאדמה ,לשמיעת הרצאות רלבנטיות ,לדיון בבעיות המועלות על ידי
המשתתפים ,לתרגול עיסוי וחבישה עצמית ,ולהיכרות עם שיטות טיפול
חדשות.

המעוניינים יפנו לאיילת בטלפון052-5258745
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קיימות קבוצות תמיכה נוספות :
ברחובות מתקיימת קבוצת תמיכה הנפגשת אחת לחודש ,בימי שלישי האחרון של כל
חודש ,בקפה "עלה" ,ברחוב לוין אפשטיין ברחובות .קבוצה זו מנוהלת ומופעלת ע"י
ורדה מור והפיזיותרפיסטית טלי מורי .כל המעוניין להצטרף מוזמן ליצור קשר עם
ורדה מור בפלאפון 054-4554686
קבוצה נוספת ללימפאדמה ראשונית מתכנסת אחת לחודש בימי שני לפי תאריך
שנקבע בכל מפגש .קבוצה זו מנוהלת ומופעלת ע"י איילת אלבלה והפיזיותרפיסטית
דפנה פוליטי .מקום המפגש :בקליניקה של דפנה פוליטי ,רחוב שרה
אהרונסון ברעננה .כל המעוניין להצטרף מוזמן ליצור קשר עם איילת אלבלה בפלאפון
052-5258745
קיימות גם קבוצות הפעלה ,אותן מפעילות פיזיותרפיסטיות לימפטיות בקופות החולים
השונות .גם הן מהוות סוג של קבוצות תמיכה .כדאי להתעניין בהן דרך הקופות.
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