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УВОД
Код жена које се лече од рака дојке постоји ризик од
отицања предела грудног коша, дојке и руке са оперисане
стране, што се назива лимфедем. Већина жена нема проблем
са отицањем, док се код неких тај проблем јавља у било којем
периоду након операције .
Приликом хируршке интервенције из пазушне јаме се
одстрањују лимфне жлезде, што доводи до отежаног отицања
лимфе из дела грудног коша и руке са оперисане стране,
задржавања течности и стварање отока. Ризик од појаве
лимфедема се повећава кад се хируршко лечење наставља
зрачном терапијом.

Слика 1. Анатомска грађа дојке
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ШТА ЈЕ ЛИМФНИ СИСТЕМ?
Лимфни систем је пут којим се течност, хранљиве материје,
протеини и минерали из органа доводе у венски систем. Чине га
лимфа, лимфни судови, лимфне жљезде и органи, и има значајну
имунолошко ̶ одбрамбену улогу у организму (слика 2). Проток
лимфе је 2 ̶ 4 л / 24h, а валвуле у лимфним судовима одређују
правац кретања лимфе ка већим судовима (дуктусима) и у венски
систем. Лимфа се креће покретима делова тела и мишићном
контракцијом.

Вратни
лимфни чвор
Десни
лимфатични
канал
Групни
лимфни чвор
Пазушни
лимфни чвор

Леви лимфатични
канал

Срце
Главни лимфни
канал у грудном
кошу
Слезина

Мезентерични
лимфни чвор
Карлични
лимфни чвор

Крсни лимфни
чвор

Препонски
лимфни чвор
Натколени
лимфни чвор

Слика 2. Лимфни систем
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ШТА ЈЕ ЛИМФЕДЕМ ?
Лимфедем је оток који настаје када услед преоптерећења
лимфног система дође до накупљања лимфне течности у
поткожном, масном ткиву. Одликује се високом концентрацијом
ткивних протеина, хроничном упалом, задебљањем и
ожиљавањем поткожног ткива (слика 3).
Симптоми лимфедема су :
• оток,
• осећај пуноће и тежине у руци уз присуство сензација боцкања
или пецкања,
• смањење обима покрета у зглобовима,
• задебљала и сува кожа,
• нелагодност и бол.

Слика 3. Лимфедем руке
Лимфедем се може појавити у било ком временском
периоду након операције/зрачења, те је неопходно водити рачуна
о руци са оперисане стране и смањити ризик за његов настанак.
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КАКО СМАЊИТИ ОТЕЧЕНОСТ НАКОН
ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ИЛИ ЗРАЧЕЊА
Непосредно након операције могућа је појава отока у
пределу грудног коша и руке са оперисане стране. То накупљање
лимфне течности најчешће траје 6 до 12 недеља, лимфа се
евакуише пунктирањем и у том периоду долази до успостављања
нових лимфних путева.
Како олакшати себи:
• Руку са оперисане стране активирати у свакодневним
активностима – чешљање, купање, облачење;
• Два, три пута дневно подићи руку са оперисане стране изнад
нивоа срца, и одмарати је 45 минута;
• Руку ослонити на јастук тако да шака буде више од ручног
зглоба, лакат скоро опружен, мало изнад нивоа рамена;
• Отварати и затварати шаку 10 ̶ 15 пута. Понављати вежбу
3 ̶ 4 пута дневно. Ова вежба стимулише протицање лимфе
кроз алтернативне лимфне путеве и смањује осећај тежине и
затегнутости (слика 4);
• Редовно примењивати вежбе у циљу постизања нормалне
покретљивости. Код већине жена нормална покретљивост се
успоставља за 4 до 6 недеља;
• У случају настављања лечења зрачном терапијом могуће је да
оток остаје дуже присутан, до краја зрачења, те да се полако
смањује. За време зрачења и годину дана после неопходно је
радити сваког дана лагане вежбе истезања да би се сачувао
пун обим покрета у рамену и руци.

Слика 4. Вежбе за стимулисање протока лимфе
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КАКО СПРЕЧИТИ И КОНТРОЛИСАТИ
ЛИМФЕДЕМ
Не постоје научни докази како се може избећи појава
лимфедема, мада су стручњаци сагласни да се придржавањем
основних смерница и редовним вежбањем смањује ризик од
његовог настанка. Важно је знати ризике настанка лимфедема
због нарушене лимфне дренаже и нагласити важност превенције
повреда и инфекције у руци са оперисане стране.

НЕГА КОЖЕ - ИЗБЕГАВАТИ ПОВРЕДЕ
• Одржавати кожу чистом, неговати непарфимисаним кремама
нижег Ph,
• Неговати нокте, не сећи заноктице,
• Употребљавати електрични бријач или крему за депилацију,
• Користити репеленте ради заштите од убода инсекта,
• Користити напрстак приликом шивења,
• Носити заштитне рукавице (прање судова, веша, рад у башти...),
• Носити дуге рукаве и ногавице у контакту са животињама и раду
у башти (огреботине),
• Избегавати било какве убоде иглом (вађење крви, инфузије,
ињекције, вакцине, алерголошке пробе...),
• Сваку посекотину, огреботину очистити водом, сапуном и
намазати антибиотску маст
• Рану покрити газом или ханзапластом,
• Ако се појави осип, црвенило, бол или повишена температура,
јавити се свом лекару.
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ИЗБЕГАВАТИ СПОЉАШЊЕ ПРИТИСКЕ НА РУКУ
•
•
•
•

Не мерити притисак на руци са оперисане стране (слика 5),
Водити рачуна да накит не стеже,
Носити комотну одећу, без усецања бретела, шавова,
Одабрати грудњак добре величине, широких бретела и адекватну
величину грудне протезе,
• Не носити ручни пртљаг (торбу) на рамену са оперисане стране,
• Носити еластични рукав код дугих летова (уз консултацију са
лекаром).
Слика 5. Мерење притиска
на руци са неоперисане стране

ИЗБЕГАВАТИ ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
•
•
•
•
•
•
•
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Заштитити рамена, грудни кош и руку од претераног излагања сунцу,
Користити заштитне креме високог фактора заштите,
Не излагати се сунцу у најтоплијим деловима дана,
Избегавати сауне, топле купке и врућа паковања,
Користити рукавице за рерну,
Водити рачуна о прскању уља, паре приликом кувања,
Избегавати претерану хладноћу, ледена паковања, чишћење
замрзивача...

ИЗБЕГАВАТИ ПРЕТЕРАНО НАПРЕЗАЊЕ И
ОПТЕРЕЋЕЊЕ РУКЕ
• Избегавати снажне и енергичне покрете,
• Не подизати ништа теже од 2 до 3 кг,
• Рука са оперисане стране је помоћна у подизању (терета, детета,
пртљага, намирница...),
• Не вући, не гурати, не ударати руком са оперисане стране,
• Избегавати понављане радње које дуго трају,
• Избегавати принудне положаје.

ВЕЖБЕ
•
•
•
•
•
•

Помажу дренажу лимфе и смањују оток,
Одржавају и повећавају еластичност зглобова,
Побољшавају постуру–држање,
Морају бити благе и пријатне,
Вежбати полако и редовно,
Претерано вежбање може довести до повећања отока.

Слика 6. Вежбе за повећање еластичности зглобова
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Отварајте па
затварајте шаку

Лагано померајте шаку
горе-доле

Савијајте и опружајте
руку у лакту

Кружите раменима
уназад

Подижите руку увис па
лагано спуштајте доле

Руке у страну, подићи до
главе и нежно спусти доле

Слика 7. Вежбе за побољшање протока лимфе у рукама

МАСАЖА
• Стимулише покретање вишка течности из отечених делова руке,
• Обавезан смер од периферије ка центру,
• Прво се масирају делови екстремитета који су ближи телу
(надлактица), па периферија (подлактица),
• Изводи је обучен терапеут,
• Након обуке од стране терапеута масажу можете примењивати
у кућним условима.

Слика 8. Мануелна лимфна дренажа ноге
(лево поглед спреда, десно отпозади)
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КОРИГОВАТИ НАЧИН ЖИВОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Употребљавати руку у свакодневним активностима,
Избегавати тежак физички рад и напрезање руке,
Примењивати активности по принципу „чешће по мање“,
Избегавати предуго седење, стајање и шетњу,
Не држати савијену руку,
Кад год је могуће ослонити руку да не виси,
Приликом седења положити руку на рукохват или јастук,
Избегавати радње које се понављају или предуго трају,
Не седети близу извора топлоте,
Спроводити вежбе препоручене од стране физиотерапеута,
Препознати знакове инфекције (црвенило, бол, топлота, оток)
и јавити се лекару,
• Ићи на редовне контроле.

КАДА СЕ ЈАВИТИ ЛЕКАРУ ?
Ако сте имали операцију дојке, одстрањење лимфних
жлезда из пазушне јаме или зрачни третман, редовно се
прегледајте испред огледала. Упоредите обе стране тела, уочите
евентуалне промене у обиму, облику или боји коже на руци са
оперисане стране.
Оток се ретко јавља нагло и у великом обиму, зато је
потребно обратити пажњу на почетне знаке лимфедема:
•
•
•
•
•
•
•

Оток у пределу грудног коша, дојке, рамена, руке или шаке,
Осећај тежине и пуноће у руци,
Промена текстуре коже, напетост, црвенило, перутање,
Осећај бола и нелагоде у захваћеном пределу,
Рукав мајице и јакне је постао тесан,
Брусхалтер постаје тесан и усеца се,
Прстен, сат, наруквица су постали тесни, а нисте се угојили.
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Често се дешава да услед претераних дневних активности
дође до благог отока и осећаја тежине у руци. У том случају одрадите
лагане вежбе истезања, поставите руку у повишен положај, изнад
нивоа срца, али не превисоко, евентуално лагано измасирајте руку
у правцу срца. Обавезно урадите темељну личну хигијену, јер је
отечена рука склонија инфекцији. Такав оток обично прође за 24
часа.

ИНФЕКЦИЈА
Кожа отеченог предела у почетку остаје мека и еластична,
“тестаста“, али временом постаје топла, црвена, тврда и груба.
Тешки и дуготрајни лимфедеми узрокују задебљање и перутање
коже, што повећава ризик од стварања прскотина на кожи. Због
тога је неопходно одржавати влажност коже неутралним кремама
и лосионима.
Отечена кожа је идеална подлога за развој инфекције тако
да и најмања рана на кожи представља улазна врата за бактерије.
Уколико дође до развоја инфекције, отечени део постаје црвен,
сјајан, топао и врло болан. Тада се обавезно јавите лекару који
ће Вам преписати терапију антибиотицима. Рука се поставља у
повишен положај, обавезно је мировање и облози док упала не
прође.
Услед нелечења долази до повећања обима екстремитета,
смањује се обим покрета у зглобовима, рука (нога) постаје тешка
и неспретна. Долази до промена у конфигурацији и облику, јавља
се тромбоза лимфатика, целулитис, лимфангитис, еризипел,
трофичке промене коже, гангрена... Лимфангиосарком се јавља
у 1% случајева.
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ТРЕТМАН ЛИМФЕДЕМА
Ако оток траје дуже од једне или две недеље, не смањује
се ни након спроведених мера вежбања, одмарања руке у
повишеном положају, и разлика у обиму руке је већа од 2 цм у
односу на другу руку, говоримо о средње тешком лимфедему и
неопходно је обратити се лекару ради спровођења терапије.
Лечење се спроводи конзервативно, физикалним
методама, које уз елевацију руке подразумевају и специјалну
мануелну лимфну дренажу и ношење еластичног рукава (слика 9)
Често се лечи комбинацијом неколико терапија.
Најприхваћенија метода је Комплексна деконгестивна физикална
терапија, која подразумева мануелну лимфну дренажу,
краткоеластичну вишеслојну бандажу руке, индивидуалне вежбе

Слика 9. Краткоеластична вишеслојна бандажа
на руци (лево) и нози (десно)
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и негу коже. Спроводи је обучени физиотерапеут под контролом
физијатра и траје неколико недеља.
Пнеуматски лимфодренажери су апарати који стимулишу
пражњење лимфног система потискивањем течности кроз
лимфатике, а састоје се од манжетни за одређени екстремитет.
Манжетне су вишекоморне и секвенцијално се пуне ваздухом, што
обезбеђује пумпајуће кретање лимфе ка срцу.
Терапија се спроводи у специјализованим установама и
траје неколико недеља.
Постоје и портабл апарати за кућну употребу.(слика 10)

Слика 10. Пнеуматски
лимфодренажер за кућну употребу
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ЛИМФЕДЕМ НОГЕ
Ризик од отицања ноге подједнако се јавља код жена и
мушкараца након хируршког лечења меланома са уклањањем
лимфних чворова из препоне и/или зрачне терапије ноге или
стопала.
Жене су изложене ризику од настанка лимфедема ноге код
лечења карцинома материце, јајника, док је код мушкараца ризик
повећан код лечења карцинома простате, тестиса...

Слика 11. Вежбе за стимулисање протока лимфе у ногама
(положај лежећи на леђима)

ОПШТИ САВЕТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
•
•
•
•
•

Свакодневно неговати стопала и нокте,
Одржавати стопала увек чистим и сувим,
Посебну пажњу посветити кожи између прстију,
Не сећи заноктице,
Носити затворену обућу и памучне чарапе које не стежу и не
усецају се,
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• Носити комотну обућу,
• Сваку огреботину, жуљ, раницу очистити водом и сапуном и
енергично лечити,
• Мотрити на знакове инфекције – црвенило, топлота, оток, бол.
Уколико препознате неки од наведених знакова, одмах се јавити
лекару,
• Избегавати екстремну топлоту или хладноћу, ледено-врућа
паковања, сауне, топле купке, соларијуме, не боравити близу
директних извора топлоте,
• Не седети прекрштених ногу,
• Избегавати дуго стајање у једном месту, премештати тежину тела
са ноге на ногу, са пете на прсте,
• Препоручују се шетња, пливање, лагани аеробик, вожња бицикла.

БРИНИТЕ О СЕБИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Водите рачуна о свом телу,
Одржавајте нормалну телесну тежину,
Храните се здраво (посетите нутриционисту),
Ограничите унос соли,
Контролишите ниво протеина у крви,
Периодично мерите обим екстремитета по савету физиотерапеута,
Будите физички активни, побољшајте своју кондицију,
Нађите потребну подршку у породици, међу пријатељима или
посетите стручњака.

Не можете изменити чињеницу да сте у ризику од појаве
лимфедема, али можете изабрати начин живота који ћете водити,
а то је здрав живот. Брините о себи, негујте своје тело, избегавајте
факторе ризика и урадите све да се Ваш ум и Ваше тело осећају
добро.
20

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА
1. Колико терета смем подизати руком са оперисане стране?
Препорука је да руком са оперисане стране не подижете
ништа теже од 2 до 3 кг, не вуците, не гурајте, не ударајте њоме.
Она нека буде помоћна при таквим активностима. Нарочито будите
обазриви ако је рука отечена.
2. Имам мало дете, значи ли то да га не смем подизати?
Ништа лепше од дечијег загрљаја. Подигните своје дете тако
да тежину пребаците на руку са неоперисане стране, ослоните га
на свој кук, наслоните на себе...
3. Да ли је штетно да будем близу шпорета?
Кувајте нормално за своју породицу, пеците, пржите, похујте...
Избегавајте активности које дуго трају, које захтевају понављање
радњи (дуготрајно мешање), приликом којих сте дуго изложени
топлоти...нпр. спремање џема, ајвара и остале зимнице.
Водите рачуна да се не повредите, посечете, опечете,
користите рукавице за рерну, а ако се и повредите, дезинфикујте рану
и заштитите је ханзапластом или газом.
4. Смем ли пеглати ?
Наравно да смете пеглати, а колико ћете времена провести
пеглајући зависи да ли пеглате руком са оперисане стране или
другом; пеглате ли са паром или без, нешто равно или карнере,
ивице. Када осетите напор и рука Вам постане тешка, прекините са
пеглањем и одморите руку у повишеном положају.
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5. Смем ли на сунце ?
Избегавајте јако сунце, сунчајте се ујутро до 10 h и после
17 h. Користите креме за сунчање са већим заштитним фактором.
Током дана се трудите да се крећете по хладовини, заштитите главу
шеширом, користите сунчане наочаре, пребаците лагану ешарпу
преко рамена или носите дуге рукаве.
6. У ком положају да држим руку приликом одмарања ?
Када седите, руку држите на рукохвату фотеље, а ако осећате
тежину или затегнутост у руци, подметните јастук тако да рука буде
опружена у лакту, да шака не виси, да рука буде мало изнад нивоа
срца, не преко висине рамена. Леђа наслоните, рамена забаците
уназад, лопатице залепљене за грудни кош.
7. Када ћу смети да спавам на страни операције ?
Непосредно после операције пожељно је да спавате на
леђима или на супротном боку. Избегавајте лећи на оперисану
страну, спавати или дуже лежати на руци са оперисане стране док
Вам се не смањи утрнулост и врати осећај у руци. Ако се деси да
се пробудите са утрнулом и нажуљалом, можда и отеченом руком,
одрадите вежбе без панике, благо измасирајте руку и одморите је
у повишеном положају. Оток би требало ускоро проћи.
8. Могу ли претерати са вежбањем?
Свако претеривање руком са оперисане стране може
заморити руку и довести до појаве тежине у руци и отицања, тако
да можете претерати и са вежбањем. Вежбајте редовно, умереним
темпом и са мањм бројем понављања, како сте и обучени од стране
физиотерапеута.
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9. Могу ли на пливање?
Пливање је идеалан спорт за Вас, можете га примењивати од
момента кад је хируршка рана зарасла у потпуности и пунктирање
завршено. Пријаће Вам сви стилови пливања. Избегавајте базене
са топлом водом.
10. Могу ли се бавити спортом?
Практикујте физичке активности умереног интензитета,
избегавајте спортове где се јако напреже рука нпр. сервис у
одбојци, тенису. Заборавите на тегове и склекове. Јога, плес,
аеробик, вежбе истезања уз правилно дисање се лако дозирају и
могу се примењивати свакодневно.
11. Како да се понашам у градском превозу?
Немојте се држати руком са оперисане стране током вожње,
мислите на нагло кочење, избегавајте гужву и гурање .
12. Смем ли носити накит?
Слободно носите накит - сат, наруквицу, прстен, бројаницу,
али водите рачуна да се не усецају у кожу. Ако се усецају, скините
их или ставите на другу руку док се оток не смањи. Рука и део
грудног коша са оперисане стране требало би бити без притиска и
усецања бретеле грудњака, гумице на рукаву, шавова..
13. Кажу ми што даље од струје и кућанских апарата...
Нема разлога да не употребљавате кућанске апарате.
Слободно користите миксер, фен, усисивач..Колико ћете временски
радити миксером или усисавати, „одредиће“ рука сама. Немојте
претеривати, мењајте положај руке и правите чешће паузу.
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14. Кажу ми да би требало да се чувам годину дана...
Нетачно, ризик од лимфедема је трајан и не постоји
временско ограничење, јер увек у животу можете да претерате,
што може довести до повећања количине лимфе, њеног застоја,
таложења крупних честица и ожиљавања поткожног ткива –
стварање лимфедема. Из тог разлога увек морате водити рачуна
да не претерате, а ако и претерате, прекините са активностима,
одрадите вежбе, благо измасирајте руку и одморите је у повишеном
положају. Рука ће Вам сама послати сигнал када се заморила.
Послушајте је!

Срећа је оно што сваком човеку треба и сви желимо да је
велика до неба. Препознати је није лако и увек мислимо
другим људима је отишла, а мени стиже полако. Живећу од
данас живот пун среће и дивних снова.
Ана Лукенда Радошевић
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ВЕЖБЕ ЗА ЛИМФЕДЕМ РУКЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

за вежбање обући удобну обућу и одећу
вежбати испред огледала
заузети правилан почетни положај
вежбе изводити полако, ритмично, без оптерећења и наглих
покрета
ускладити ритам дисања и вежби
током вежбања требало би да имате осећај благог истезања
вежбе спроводити 2 до 3 пута дневно
код присутног лимфедема вежбати са бандажираном руком или
навученим компресивним рукавом

Почетни положај може бити седећи или стојећи:
Седећи на столици:
• колена и кукови под правим углом, стопала са ослонцем на под
• глава у средњем положају
• леђа исправљена, рамена забачена уназад
Стојећи:
• заузмите лагани раскорачни став ради боље равнотеже
• брада лагано избачена према напред, рамена према назад,
леђа исправљена
Током вежбања, водите рачуна о дисању:
• дубоко удахните на нос и полако испуштајте ваздух кроз уста,
• приликом удисаја избаците трбух напоље, код издисаја
притисните трбух руком према унутра
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ВЕЖБЕ ЗА РАМЕНА
почетни положај седећи или стојећи
1. Подизање рамена
• руке спуштене низ тело, истовремено подигните оба рамена, а
затим их полагано спустите
• наизменично подижите и спуштајте рамена
• вежбу поновите пет пута

2. Кружење раменима
• руке опустите низ тело и кружите раменима према назад пет
пута, кружите раменима према напред пет пута.
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3. Спајање лопатица
• испружите руке низ тело и истовремено истежите рамена према
назад, покушајте што више приближити лопатце једну другој,
задржите неколико секунди
• опустите рамена
• поновите вежбу пет пута.

4. Кружење рукама
• подигните руке у страну, до висине рамена
• лаганим покретима у рамену кружите рукама на једну па на
другу страну
• покрет поновите по пет пута на сваку страну
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5. Маказице
• испружене руке одручене у страну, у висини рамена
• одржавајући висину, укрстити руке испред тела имитирајући
маказице
• поновити пет пута

6. Притисак дланом о длан:
• притисните длан о длан, прст о прст у висини грудног коша
• задржите пет секунди, опустите и спустите руке
• поновите пет пута
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7. Гњечење лоптице шаком
• руке су опружене испред тела изнад нивоа срца
• меку гимнастичку лоптицу гњечите лагано десет пута

8. Гњечење лоптице врховима прстију
• положај руку као за претходну вежбу
• лоптицу држите врховима прстију и лагано гњечите десет пута
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9.„ Пумпање”
• подигните руке изнад главе, наизменично стежите и опуштајте
шаку (покрет пумпања)
• поновити пет пута

10. Вежба истезања
• ухватите штап обема рукама и подигните изнад главе,
• лагано се истегните у леву, затим у десну страну
• поновите вежбу у сваку страну по пет пута
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11.Вежба палицом
• подигните штап испред себе испруженим рукама, затим их
привуците до грудног коша,
• подигните штап изнад главе, затим вратите у почетни положај,
• поновите пет пута,
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12. Вежбе котурачом
• котурачу фиксирати на оквир врата или нижи плафон и провући
вијачу (канап)
• почетни положај је стојећи или седећи, тачно испод котураче
• ухватити крајеве вијаче, руке су опружене у лакту, наизменично
потезати канап у једну па у другу страну доводећи руку до главе,
не савијајући лакат
• вежбу поновити по пет пута за сваку руку
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ВЕЖБЕ ЗА ЛИМФЕДЕМ НОГЕ
Почетни положај:
лежећи на леђима, ноге опружене, руке испод главе
Вежба 1.
• савити ногу у куку и колену
• опружити ногу у висини под углом од 45°
• опружену ногу спустити у почетни положај
• поновити по пет пута за сваку ногу
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Вежба 2.
• почетни положај: лежећи на леђима, ноге подигнуте на косу
раван или јастук под углом 45° ̶ 60°

• савијати и опружати прсте на ногама снажно и брзо,
• покрет поновити 10 – 15 пута
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Вежба 3.
• исти почетни положај
• кружити стопалима, истовремено, 5 пута пут унутра, па 5 пута
пут споља

Вежба 4.
• у истом положају наизменично и истовремено, савијати и
опружати стопала и прсте
• покрет извести енергично 10 – 15 пута
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Вежба 5.
• почетни положај: лежећи на леђима, ноге опружене
• привући савијену ногу у куку и колену на груди, обухватити
длановима стопало лаганим притиском

• опружити ногу у вис и потом опружену спуштати у почетни
положај, уз истовремено повлачење длановима и прстима,
лаганим притиском, дуж ноге
• 8-10 понављања по нози у лаганом ритму
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Вежба 6.
• почетни положај: лежећи на леђима, ноге подигнуте на косој
равни или јастуку, лопта између стопала
• лагано стиснути лопту опруженим ногама
• подићи карлицу од подлоге
• вратити се у почетни положај и опустити се
• покрет урадити 4 до 6 пута током 30 секунди
• затезање и опуштање изводити лагано (по 4 секунде)
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Вежба 7.
• почетни положај: лежећи на леђима, ноге подигнуте на косу
раван или јастук
• укрстити опружене ноге, затезати мишиће ногу постепено, уз
упор на горњој страни стопала
• опустити се
• поновити 4 до 6 пута током 30 секунди
• лагано затезање (4 сек.) и опуштање (4 сек)
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ПОЛОЖАЈ СТОЈЕЋИ УЗ ОСЛОНАЦ
Вежба 1.
• стајати придржавајући се за сто (столицу)

• одижите пету ослањајући се на
прсте
• покрет извести 10 пута
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Вежба 2.
• из истог положаја наизменично
савијати ногу у колену, па вратити
у почетни положај
• поновити по 5 пута за сваку ногу

Вежба 3.
• наизменично подизати ногу
савијену у куку и колену
максимално у вис, па вратити
у почетни положај
• сваку ногу подићи по 5 пута
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Вежба 4.
• полако се спуштати у чучећи положај, па се вратити у почетни
положај
• поновити 5 пута
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ВОДИЧ ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ
ИНСТИТУТА ЗА
ОНКОЛОГИЈУ И
РАДИОЛОГИЈУ
СРБИЈЕ

ДИЈАГНОСТИКА
МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
ОД КЛИНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА ДО
ПАТОХИСТОЛОШКОГ
НАЛАЗА

МАМОГРАФИЈА И
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
У ОТКРИВАЊУ
И ПРАЋЕЊУ
БОЛЕСТИ ДОЈКИ

ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕ И
НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ

ОПЕРАЦИЈА ДОЈКЕ

ПРЕПОРУКЕ ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ У
ТОКУ И НАКОН
ОНКОЛОШКОГ
ЛЕЧЕЊА

РАДИОТЕРАПИЈА
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ НА
ЗРАЧНОЈ ТЕРАПИЈИ

ХЕМИОТЕРАПИЈА
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ НА
ХЕМИОТЕРАПИЈИ

СУПОРТИВНА
ТЕРАПИЈА

КОМПЛЕМЕНТАРНА
И АЛТЕРНАТИВНА
МЕДИЦИНА

НАСЛЕЂЕ И РАК

УПУТСТВО ЗА
ПОРОДИЦУ И
ПРИЈАТЕЉЕ
ОБОЛЕЛИХ
ОД МАЛИГНИХ
БОЛЕСТИ

ПСИХОЛОШКА
ПОДРШКА
ОНКОЛОШКИМ
ПАЦИЈЕНТИМА

ЗРАЧНА ТЕРАПИЈА
ТУМОРА ЖЕНСКИХ
ГЕНИТАЛНИХ
ОРГАНА
УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТКИЊЕ

УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ НА
ЗРАЧЕЊУ ТУМОРА
ГЛАВЕ И ВРАТА

ТУМОРСКИ
МАРКЕРИ И
ЛАБОРАТОРИЈСКА
ДИЈАГНОСТИКА

ЛИМФЕДЕМ
ШТА СВАКА ЖЕНА
СА РАКОМ ДОЈКЕ
ТРЕБА ДА ЗНА

ОДВИКАВАЊЕ
ОД ПУШЕЊА КОД
ОНКОЛОШКИХ
ПАЦИЈЕНАТА

ПРЕВЕНЦИЈА
МАЛИГНИХ
БОЛЕСТИ

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ
КОД ДЕЦЕ

ЛЕЧЕЊЕ РАКА
ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
РАДИОАКТИВНИМ
ЈОДОМ
УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ
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РАК ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
ДИЈАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕЊЕ

Брошура је припремљена у склопу пројекта Института за
онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака” под
покровитељством Министарства здравља Републике Србије,
програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“, пројекат
0008 - Подршка спровођењу националног програма онколошке
здравствене заштите „Србија против рака“ у 2016. години.
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