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23.4.2014  
  

  האגודה הישראלית ללימפאדמהכנס 
    2014 באפריל 24

  2014-2004עשור לאגודה 
  

  סיכום
  

    . . . .  בתמונות טובות יותר בתמונות טובות יותר בתמונות טובות יותר בתמונות טובות יותרבכל המסמךבכל המסמךבכל המסמךבכל המסמךהינכם מוזמנים להחליף הינכם מוזמנים להחליף הינכם מוזמנים להחליף הינכם מוזמנים להחליף 
    ישראלהישראלהישראלהישראלה.... .... .... .... עד שאריה כיוון לי את המצלמה כבר היה מאוחר מדיעד שאריה כיוון לי את המצלמה כבר היה מאוחר מדיעד שאריה כיוון לי את המצלמה כבר היה מאוחר מדיעד שאריה כיוון לי את המצלמה כבר היה מאוחר מדי
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 משולם עצמון ורד

 רפואי כזמר רפואית פסיכולוגית

  אביב תל
  
  

  האושר מהו
  

  
  

  האושר מהו
  

  אושר הוא סיפוק דחפים בסיסיים
  .ככל שנעשה עבודה של מחשבות ורגשות. נגזרת של איך אנו תופסים את העולם

  ממה מורכב האושר

תחושת אושר , שחרור הורמונים דופמין ואנדורפינים: שמחה קצרת מועד  .1
 בסיסית

חינוך וחוויות . טי אך גם לסביבה יש השפעהיש היבט גנ. חיים בעלי משמעות .2
 .ילדות והווה

  
  פסיכולוגיה חיובית

  דרכים להגברת האושר

  תחשוב חיובי ביחס לעבר הווה עתיד,  רגשות חיוביים–מיומנות לרכישה  .1

כשאנו , כשאנו שקועים בפעילות מהנה.  תחושה שהזמן טס–מצב של זרימה  .2
 כשאנו טובים במשהו, באבדן מודעות עצמית

מקום /משפחה/קהילה/חברה/עם/אגודה/ כשאנו שייכים למוסד–משמעות  .3
 . כאן אדם מכיר בתכונות הטובות שלו–עבודה 

  
  ? מאושרים– הקהל –מה עושה אותנו 

, סקס, טבע, פנאי, מוסיקה, תחביבים, חברה, אנשים, לישון טוב, טיולים, חיוך של נכד
זה משותף לכל . אופטימיות, ה עצמיתהערכ, בריאות, חיים, שגרה, נתינה, עבודה, ח"בע

  האנושות
  

  הדרך אל האושר

  תקשורת עם אחרים -

 העמקה בתחומי עניין -

 )לשלוט ברגשות(יכולת ניהול רגשות  -

 תמיכה, משפחה חמה -
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 ל" זה עוזר לנו לנהל את כל הנ– מודעות –יכולת הבנה עצמית  -

  
 ככל –וא הפוך הקשר ה. במחקרים נמצא כי אין קשר בין הצלחה וממון  לבין אושר

אין , אתה כל הזמן רוצה עוד. האושר יורד, )מעל רמה מסויימת(שאתה מרוויח יותר 
  .למה לשאוף

   אנשים עשירים מפנים את משאביהם לרכישת סיפוק חומרי–זה פרדוקס אוסטרלין 
  .זה קובע לך את חוויית האושר, במוח,  מה שיש לך בראש–ראש =  אשר –ביהדות 

  
  .קשה לבחור. הוא פחות שבע רצון, תר אפשרויות בחירהככל שיש לאדם יו

  
  הקשר בין בריאות ודחק

  סוציאלי, מנטלי, איכות חיים פיזיולוגי? בריאות מהי
  

  הקשר בין דחק לבריאות
 – הסטרס – הורמון הקורטיזול –דחק פוגע במערכת החיסונית . קשר בין גוף לנפש

  .ו מביא מגוון סימפטומיםמחסור או עודף של. הנוצר בבלוטת יתרת הכיליה
  . מפתחים אצלנו מחלות–חרדה , דכאון, מצבי כעס

 נמצא מחקרית –קשרים חברתיים . אופטימיות מביאה יותר בריאות ופחות מחלות
  שמשפיעים על בריאות האדם

  
  טראומה/צמיחה מתוך משבר

PTG = Post Traumatic Growth 

שינוי ל, חת דברים בפרופורציהלקי, מסוגלות עצמיתל, הערכת החייםמשבר מביא ל
  .במבנה הפנימי שלנו

  בשגרה יש פחות אפשרות לשינוי
  

  טיפים לחיים מאושרים

   פעמים בשבוע3התעמלות  .1

 שינה טובה .2

 י מטפל וגם מאוהבים" גם ע–מגע  .3

 הומור .4

  
  לזהות את החוזקות שלנומה עוזר 

  קשרים משפחתיים טובים
  קשרים חברתיים

  םפעילות שמעניקה משמעות לחיי
   להודות על כל דבר שקורה לנו–הוקרת תודה על הכל 

  לצחוק בקול רם
  

------------------------------------------------------------------------ 
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   הלדנברג איתן 'דר
  

 מנהל. דם כליורגיית המחלקה לכיר

  הרופא אסף דם כלי ומכון מרפאות
  

  נפוצות שאלות הדם כלי מערכת
  

  
  

  נפוצות שאלות - הדם כלי כתמער
  

לא יכולים . פתולוגיה שניתן רק לאבחן אותה.  מחלת כלי הדם הנשכחת–לימפאדמה 
  .לשנות מהותית את מצבו של החולה

  MLD ניקוז ידני לימפטי –הטיפול המרכזי 
  .אין מה לעשות: אומרים. לא איכפת להם. כרורגי כלי דם לא מבינים בה כלום

  .  פרקים עוסקים בלימפאדמה2רק , )? ( פרקים בספר200מתוך 
  . מניתוחי סרטן השד מפתחים לימפאדמה30-50%. זוהי בעיה כלל עולמית

CHARLES OPERATION – הורדת הרקמה הלימפטיתניתוח ל.  
   היחיד בעולם שבנה מערכת לכירורגיה של לימפאדמה–) איטלקי(מפיזי אק
  

  .מרבית הדם מתרכז ברגליים בגלל כוח המשיכה
 –סקולרית א שמחוץ למערכת הוו– עוברת מהחלל הבין תאי –ערכת הלימפטית המ

  .פעולת השרירים, צנרת, שסתומים פועלת בעזרת .לתוך כלי הדם
  .משאבה עצמית. המערכת הלימפטית הינה מערכת פתוחה

  . מערכת שרירית עם קיבולת מוגבלת–העורקים והוורידים 
  .10קיבול שלה עד פי המערכת הלימפטית יכולה להגדיל יכולת ה

, טחול, )בחזה(הטימוס ,  קשריות הלימפה: היא פתוחה ביציאה מכיוון התאים אל
  .פועלת כמו שואב לכלוך בבריכה. שקדים

  .משאבה עצמית ושרירית
  .מעלהכלפי  מעלה –נשימה בבטן 

  פנים, בית שחי,  מעביר לצואר–הניקוז הלימפטי הידני 
  

  נוזל הלימפה
בעת . שקוף, נוזל דמוי דבש. ניקוז תוצרי פירוק של התאים. לבוןזהו נוזל עשיר בח

  . זיהום הוא קצת יותר כהה
  .שאריות תאים, מים,  מחלבוןבלי הוא מורכאבמצב נורמ

  .לחץ האוסמוטי ביניהםהרות ואיש איזון בין כלי הדם לקפיל
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 לחץ טי בדם מסביב לתאים וביןאיש פער בין הלחץ ההידרוסט, במצב בצקת לימפאטית
  .הספיגה

   איבר גלילי המשמש לתנועה–גף .   החלק העליון מעל הסוליה–גפה : תיקון טעות
  

  :לימפאדמהל גורמים נוספים
  . מזיק–מאמץ מוגבר בגף  .כתוצאה מאי ספיקה ורידית כרונית -
  .ידועה הסיבה לא .חלק מהחוליםבידיים אצל לימפאדמה מתפתחת , אחרי דיאליזה -
  

20כשהרגליים מורמות מעלה בזוית של ,  אחרי שינה–גריבת גרביים 
o

 .  
  . מתחת למזרוןלהגבהה  דקות לפני כן עם ספרים 20מומלץ לשכב 
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 ארנון לניאדו יחזקאל

  בלימפאדמה לטיפול מוסמך פיזיותרפיסט
  

  ולימפאדמה השמנה ,תזונה
  

  )2012 מעלון אוקטובר  ההרצאה מבוססת על כתבתו של חזי(
  

   :יה על לימפאדמההתזונה והשלכות
  . מה מותר ומה אסור. א
  השמנה ולימפאדמה. ב
  

  .   מורכבת ממשאבות קטנות המנקות נוזלים כל הזמן מהגוף-מערכת הלימפה 
  מלחים, אלכוהול, מומלץ להימנע מקפה

  . פחותהרקמה תתלכלךהתאים חיים בתוך ים של רקמה בין תאית ואנו מעוניינים ש
  
  .  נוזל בין התאיםלימפאדמה יש יותרמצב של ב

, בריאבמצב . אחרי ניתוח,  שלב הפיך הואנוזלים והצטברות  נפיחותמצב ראשוני של
, בצקתשל במצב  . זו לזו האצבעות הצובטות קרובות–בעת צביטה . רקמת העור דקה

  .זואל  זו לא מצליחות להתקרבבעת צביטה האצבעות הצובטות 
. וגדלים יותר תאי שומן, )פיברוזיס (הבתע מ העור, בגלל הלימפאדמה הרקמה משתנה

  .איננו יודעים מדוע
  

  תאוריית החמצון
.  את החלבונים מן התאיםלינוק הלימפה תפקיד נוזל. התעבות העור  מנוע אתיש ל

והם יוצרים הרבה פעילות , יש יותר תאי חלבון במקום, כשהיא מפסיקה לינוק
  .חום, םקצת אוד: ביולוגית

  .ותהליך הלימפאדמה יואט, כל לעצור את החמרת מצב העורנו, ן חמצמעטאם יהיה 
  

  : לכן מומלץ לצרוך מעכבי חימצון
  רימון, לימון, כורכום .באגוזים,  יש בברוקולי–סלניום 

  
, מעכב אלצהיימר, הכורכום נוגד דלקות. אפשר לנסות למרוח על העור משחת כורכום

על רקמה קשה , פצעים דבש אפשר למרוח על + כפית כורכום. מונע הסתיידות
  . כרוב עליחהניאפשר לנסות ל ).פיברוזיס(
  

  .ובשר מטוגן, בעיקר מן החי,  להימנע מאכילת שומןיש
 השומן מולקולות אתו, העור מן וחלבונים נוזלים מנקזת הלימפה מערכת

 מערכת על מעמיס כאלה מולקולות ריבוי . המעי מן  שאנו צורכים מנקזתהארוכות
 לעומס אלה מולקולות של מוגברת צריכה תגרום, טית פגועהלימפ במערכת. הלימפה

  .ייכנס ללימפה ושם יתפרק, השומן של הסטייק לא יתנקז. המערכת על
  

ואז צפוץ במותן ואי אפשר לפנות , וגם מהמעי הדק, דיהלימפה עולה מהרגל למותן הצד
  .הנוזל מהרגל
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  תאוריית החלבון

  
  .חמימותלאכול יותר פ. לא לאכול חלבון

לכן יש למתן את צריכת . בלימפאדמה יש הרבה חלבונים ברקמות הבין תאיות
  .החלבונים ולאפשר הניקוז

  
  השמנה

  .בשתי הרגליים, אודם, נפיחות:  נוצרת לימפאדמה בלתי פתירהBMI 40מעל 
  .בין תאי השומן, כלי הלימפה נמצאים מילימטרים אחדים מתחת לעור

  .ים את הנוזל הלימפטימסיעעשים דחוסים ולא הם נסתמים מהשומן שברקמה נ
  . מנטרלת את הלחץ של תאי השומן על תאי הלימפה–הרזיה 

נוצר שינוי ניווני בעור כאשר יותר . לימפאדמה מצמיחה תאי שומן גם אם אדם לא שמן
  .שומן נכנס ומחמיר את הלימפאדמה

  
  לסיכום

  שומנים מן החי, חלבונים מן החי, הימנעות מקפה
  כורכום, ברוקולי, לימון , כרובית,   סלק:מעכבי חימצון תצריכ

   זוהי פסולת שקשה לפנות-צבעי מאכל ,  מחומרים משמריםהימנעות
  
  

  קשריות המפשעה
  

  צבעי מאכל, פלסטיק, פחם: מלאות בחומרים מיותרים שסותמים אותן: במבוגר
נעשה שינוי .  דפנה פוליטי עשתה עם קבוצה חודש של ניקוי רעלים אצל הילה גורביץ

  :הדיאטה כללה .דםהבלחץ שיפור ו, לא קשור לירידה במשקל, מהותי בלימפאדמה
  צבעי מאכל, חלב גבינות, ביצים, דגים, מלח,  קפה:ללא
  .מיצים בבוקר, אורז מלא, קטניות, פירות, ירקות: עם 

  .ידע, הזדהות, הבנה, לקבוצה היה כוח של תמיכה
  
   

_________________________________________________
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  אסיפת חברים
  איילת: ר"יו

  ישראלה: מזכירות
  

  .ושילם דמי חברות, זכות ההצבעה למי שנמצא כאן: איילת
  : מתוך המצגתמקריאה

  מטרות העמותה .1

  וקבוצות תמיכה2013פעילות  .2

 מימון .3

 יעדים .4

 תודות .5

 חברי ועד ופעילים .6

  המשך גיוס פעילות והתנדבות .7
  

  בחירות לוועד
  

אנשים מוזמנים להצטרף . בחירת ועדת ביקורת, שמות החברים הפעיליםהקראת 
  .לישיבות הוועד
נחליט אחרי דיון כיצד לשלוח לאנשים את .  יהיה מוכן תוך חודש–המאזן השנתי 
  .המאזן לאישור

   
  

יש פיזיותרפיסטים ורופאים שלא יודעים מה זו ? ח"מי מייצג אותנו מול קופ: שאלה
  לימפאדמה

ח נא לפנות אלי ואפנה אתכם לאיש בקופה שלכם "י שיש בעיה עם קופלמ: איילת
  .שיוכל  לתת מענה

  .אולי ברגליים. וח לאומי לא מכיר בנויטב: שאלה
 –אלפנטיזיס ברק מתחשבים . וח הלאומייטעשיתי קורס על זכויות החולים בב: יל'ג

היומיומיות הם לוקחים בחשבון גם את מצב האדם והמגבלות . בצקת חמורה ברגליים
  .שלו

במגבלות היד הם לא מכירים כי .  היכנסו ונסו ללמוד איך לפנות–יש להם אתר ידידותי 
  .רוב האנשים ממשיכים לתפקד היטב

  .יש פתרון בבטוח הלאומי למי שעברה הוצאת קישוריות: מוטי
  מקבלים מעט: תשובה

 להתנדב לצורך כל עוד לא יבואו אנשים. העמותה שלנו מורכבת רק ממתנדבים: מוטי
  .ומתרוצצת ללא שכר, איילת עושה הכל. לא יתקדמו דברים, ספציפי להשגת דברים

 


