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Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε ασθενείς στους οποίους έχει γίνει διάγνωση λεμφοιδήματος στο 

άνω άκρο και έχουν αντιμετωπιστεί συντηρητικά, είτε με το Εντατικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης 

Λεμφοιδήματος του Π.Γ.Ν.Λ., είτε με την παραγγελία και εφαρμογή του κατάλληλου υλικού – 

μανικιού συμπίεσης.  

Έχει γραφτεί για να σας βοηθήσει να καταλάβετε: 
 τι είναι το λεμφοίδημα 
 τι το προκαλεί 
 τι μπορεί να γίνει για τη σωστή αυτοδιαχείριση του 

 
Το φυλλάδιο αυτό δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα.  

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις οδηγίες αυτοδιαχείρισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε  
με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Π.Γ.Ν.Λ..                                                                                                                                                           

 
Καλή Επιτυχία!!! 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 
 

Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων (λεμφαγγεία), ιστών και οργάνων (λεμφαδένων) 

που βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίζει τις μολύνσεις. Επίσης, το λεμφικό σύστημα αντλεί και 

φιλτράρει το υγρό που ονομάζεται «Λέμφος» από τους ιστούς του σώματος και το μεταφέρει στο 

κυκλοφορικό σύστημα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ; 
 

Το λεμφοίδημα είναι η συσσώρευση υπερβολικού ποσού υγρού στα κύτταρα, στους ιστούς και στα 

όργανα η οποία οφείλεται στην παρεμπόδιση της λειτουργίας των λεμφικών αγγείων ή των 

λεμφαδένων και προκαλεί «αύξηση του όγκου το μέλους».  

Οποιαδήποτε πάθηση παρεμποδίζει τη φυσιολογική μηχανική διαδικασία με την οποία το λεμφικό 

σύστημα συλλέγει, φιλτράρει και επιστρέφει το λεμφικό υγρό στο κυκλοφορικό σύστημα μπορεί 

να καταλήξει σε υπερβολική συσσώρευση λεμφικού υγρού. 

Το λεμφοίδημα είναι χρόνιο και εφόσον δημιουργηθεί χρειάζεται καθημερινή φροντίδα και 

παρακολούθηση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, ο ασθενής βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο 

σωματικών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, που συνοδεύουν τις αλλαγές στην 

εμφάνιση του σώματος και επηρεάζουν σοβαρά τις καθημερινές δραστηριότητες.  

 
 
 

ΟΙΔΗΜΑ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Προσοχή σε δουλειές κήπου! Φοράτε πάντα γάντια κήπου και αποφεύγετε 

γρατζουνιές (π.χ.: από τριανταφυλλιές) και την επαφή με φυτά που 

προκαλούν αλλεργία (π.χ.: φύλΛα συκιάς). 

 Αποφύγετε οποιοδήποτε τσίμπημα από έντομο και ιδιαίτερη προσοχή στα 

τσιμπήματα κουνουπιών.  

 Το καλοκαίρι βάλτε Autan ή κάποιο άλλο αντίστοιχο προστατευτικό σπρέι 

στο μέλος με το λεμφοίδημα. 

 Αποφύγετε την έκθεση του μέλους στον ήλιο. Φοράτε πάντα το μανίκι.  

 Εάν πρόκειται να βρίσκεστε στην παραλία ή στον ήλιο καλύψτε το μέλος 

με μια βρεγμένη πετσέτα.  

 Εάν δεν φοράτε το ελαστικό μανίκι (πχ στην παραλία) να τοποθετείτε 

πάντα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας. 

 Αποφύγετε την έκθεση του μέλους σε ακραίες θερμοκρασίες. Αποφύγετε 

τα πολύ θερμά λουτρά ή διατηρείται το μέλος εκτός νερού. Αποφύγετε 

επίσης τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  

 Μην επιτρέπετε να γίνουν ενέσεις ή μέτρηση πίεσης στο μέλος με το 

λεμφοίδημα. 

 Φροντίστε τα χέρια σας με ενυδατική κρέμα και προσεκτικό μανικιούρ. 

(Οποιαδήποτε παρανυχίδα ή κόψιμο αποτελεί σημείο εισόδου μικροβίων 

και μπορεί να καταλήξει σε φλεγμονή). 

 Χρειάζεται καλό πλύσιμο και σκούπισμα στην περιοχή ανάμεσα στα 

δάχτυλα και στον αγκώνα. Η έλλειψη υγιεινής και η υγρασία σε αυτές τις 

περιοχές μπορεί να καταλήξει σε μύκητες.  
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 Προτιμάτε φαρδιά ρούχα και ειδικά φαρδιά μανίκια. 

 Φορέστε σωστά εσώρουχα (Φαρδιά τιράντα, φαρδύ πλαϊνό, σωστή 

εφαρμογή. 

 Αποφύγετε τα κοσμήματα (δαχτυλίδι, ρολόι, βραχιόλι) στο χέρι με το 

λεμφοίδημα.  

 Οτιδήποτε αφήνει σημάδια στο δέρμα παρεμποδίζει τη ροή της λέμφου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  

 Κάνετε καθημερινή άσκηση όπως και στη διάρκεια του προγράμματος 

φορώντας το ελαστικό μανίκι και αν χρειάζεται έναν επίδεσμο από πάνω. 

Οι δουλειές στο σπίτι δεν μετράνε ως άσκηση!! Αφιερώστε 1 ώρα την 

ημέρα ειδικά για άσκηση. Η άσκηση μπορεί να γίνει συνεχόμενα ή πρωί 

και απόγευμα.  

 Το καθημερινό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει αερόβια άσκηση 

(βάδιση, ελλειπτικό, ποδήλατο), ασκήσεις ενδυνάμωσης (με λάστιχα ή 

και χωρίς) και ασκήσεις ελαστικότητας για το άνω άκρο. 

 Αυξήστε σταδιακά το χρόνο άσκησης, καθώς θα βλέπετε ότι η αντοχή σας 

βελτιώνεται. 

 Στην αερόβια άσκηση (βάδιση, ελλειπτικό, ποδήλατο) δεν πρέπει να 

λαχανιάζετε. Σταδιακά όσο βελτιώνεται η αντοχή, αυξήστε την ένταση 

της άσκησης (ταχύτητα) ή αυξήστε τη διάρκεια της. 

 Κάντε άσκηση ενδυνάμωσης με λάστιχα άσκησης και όχι βαράκια. Αν δεν 

υπάρχουν λάστιχα άσκησης τα βαράκια πρέπει να είναι ελαφριά και να 

γίνονται πολλές επαναλήψεις με μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης.  

 Στα όργανα γυμναστικής προτιμήστε αυτά που λειτουργούν με αέρα και 

βάλτε τη μικρότερη αντίσταση και κάντε πολλές επαναλήψεις με μεγάλα 

διαστήματα ανάπαυσης    

 Επιτρέπεται να κάνετε ασκήσεις ενδυνάμωσης των κάτω άκρων, αρκεί 

να μη στηρίζεστε στα χέρια σας για πολύ ώρα. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

 Η παχυσαρκία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για το λεμφοίδημα και 

δεν επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Το λεμφοίδημα 

αναγκάζει το λίπος να συσσωρευτεί στο χέρι με το λεμφοίδημα 

δυσανάλογα με ότι μπορεί να συμβεί στον υπόλοιπο κορμό και το άλλο 

χέρι.   

 Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να χάσετε βάρος μέχρι την επίτευξη 

του ιδανικού, ακολουθώντας τις οδηγίες ειδικού.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΝΗ ΜΙΝΙ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Βγάζετε το ελαστικό μανίκι 

2. Τοποθετείτε τον άσπρο επίδεσμο με τα σφουγγαράκια 

3. Τοποθετείτε τον επίδεσμο μεγάλης διάτασης 

4. Μείνετε σε χαλαρή θέση για 30 λεπτά ή και περισσότερο 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 Εάν πρέπει να μείνετε σε καθιστή θέση για αρκετή ώρα κινείστε την 

παλάμη και τα δάχτυλα, για να ενεργοποιήσετε τη μυϊκή αντλία και να 

διευκολύνετε τη ροή της λέμφου.  

 Εάν πρέπει να μείνετε σε καθιστή θέση για αρκετή ώρα ακουμπήστε το 

ολόκληρο το χέρι στο τραπέζι ή πάνω σε 3 μαξιλάρια. Ο αγκώνας και 

η παλάμη πρέπει να είναι στο επίπεδο του ώμου.  

 Στον ύπνο προσπαθήστε να μην ξαπλώνετε πάνω στο χέρι με το  

λεμφοιδήματος και να το αναπαύετε πάνω σε μαξιλάρια. 

 Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν στατική θέση των δαχτύλων (πχ. 

κέντημα). Μπορείτε να τις κάνετε με μεγάλα διαλείμματα. 

 Αποφύγετε να μεταφέρετε βαριά αντικείμενα με το χέρι που έχει 

λεμφοίδημα. Προτιμήστε ένα καρότσι που θα το σέρνεται με το άλλο 

χέρι ή κουβαλήστε τα φορτία σε δόσεις. Μέχρι 1-2 κιλά βάρος 

επιτρέπονται. Μην αφήσετε το χέρι με το λεμφοίδημα σε αχρηστία.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ 

 Το μανίκι το φοράτε την ημέρα και το βγάζετε στον ύπνο. 

 Όταν τοποθετείτε το μανίκι το μέλος πρέπει να είναι στεγνό και η κρέμα 

να έχει απορροφηθεί πλήρως. (Η υγρασία στο δέρμα κάνει δύσκολη την 

εφαρμογή και η ενυδατική κρέμα το καταστρέφει). 

 Προτιμάται να κάνετε μπάνιο και να βάζετε την ενυδατική κρέμα το 

βράδυ ώστε το πρωί να είναι εύκολο να βάλετε το μανίκι.  

 Το μανίκι πρέπει να πλένεται σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε 1-2 ημέρες 

για να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

 Όταν αποφασίσετε να μη βάλετε το μανίκι για κάποια ώρα στη διάρκεια 

της ημέρας, μετά φορέστε το και ίσως έναν επίδεσμο από πάνω και κάντε 

κάτι καλό για το λεμφοίδημα, όπως άσκηση για μισή ώρα!!! 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

 Ελέγχεται το μέλος για οποιοδήποτε σημείο φλεγμονής. Τα σημεία είναι 

τοπική ερυθρότητα, πρήξιμο και αυξημένη θερμοκρασία στην περιοχή (το 

χέρι θα είναι κόκκινο, πρησμένο και ζεστό). Πρέπει άμεσα να 

απευθυνθείτε σε δερματολόγο για σωστή αντιμετώπιση με αντιβίωση. 

Σε αυτή την περίπτωση και με βάση τις οδηγίες του δερματολόγου το 

μανίκι πρέπει να αφαιρεθεί μέχρι να περάσει η φλεγμονή. Εάν το μέλος 

σε αυτό το χρονικό διάστημα ξαναπρηστεί και έχετε δυσκολία να 

φορέσετε το μανίκι πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας για έλεγχο και πιθανή επανάληψη της θεραπείας.    

 Εάν δεν έχετε προμηθευτεί το γάντι πρέπει να ελέγχεται τα δάχτυλα για 

τυχόν οίδημα (πρήξιμο). Εάν σε κάποια στιγμή υπάρξει εμφανές πρήξιμο 

πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας για έλεγχο 

και αντιμετώπιση. 

 Ελέγχετε τον όγκο του μέλους & την ποιότητα του δέρματος του 

μέλους με το λεμφοίδημα. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει 

να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας για έλεγχο και 

αντιμετώπιση. 
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Απαραίτητες Πληροφορίες – Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
 

1) Αγγειοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας 
 Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννούκας, Διευθυντής 
          Ρούσσας Νικόλαος, Αγγειοχειρουργός Ε.Σ.Υ., Επιμελητής Β’ 
 Τοποθεσία: Κτίριο Α΄, 3ος  Όροφος 

Γραμματεία: κα Κλέτσου Ελένη, κα Χατζηνίκου Έλενα 
 Τηλ. Επικοινωνίας - φαξ: 2413501739 
 

2) Δερματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας 
 Αν. Καθηγήτρια Βικτώρια Ρουσάκη, Διευθύντρια 

Τοποθεσία: Εξωτερικά Ιατρεία Δερματολογικής Κλινικής, 1ος όροφος 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 2413502408 
 

3) Τμήμα Φυσικοθεραπείας Π.Γ.Ν. Λάρισας 
 κα Παπαδοπούλου Μαρία – Χριστίνα, Υπεύθυνη Φυσικοθεραπεύτρια 

κα Στάνκοβα Σάλτα Ρουμιάνα, Υπεύθυνη Φυσικοθεραπεύτρια 
Τοποθεσία: Κτίριο Β΄, Επίπεδο 0 (Ισόγειο) 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2413502155 ή 2413502160 
 Φαξ: 2413502160 
 

4) Τμήμα Διατροφής Π.Γ.Ν. Λάρισας 
 κα Τσιώλη Σταυρούλα, Υπεύθυνη Διαιτολόγος 

Τοποθεσία: Κτίριο Α΄, Επίπεδο 0 (Ισόγειο, πίσω από τη Βιβλιοθήκη) 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 2413501487 ή 2413501766 
 
 

5) κος  Νάκος Χρήστος, Κοινωνικός Λειτουργός 
Τοποθεσία: Κτίριο Γ΄, Επίπεδο -1 (τέρμα διαδρόμου-Υπόγειο-Ψυχιατρικό Τμήμα)  

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2413501069, φαξ: 2410670248 
 
 
 

 Ιστοσελίδα – Site: www.uhl.gr/poal 

 Email: lemfoidimapgnl@gmail.com  

 Facebook:  Λεμφοίδημα.Lymphoedema.ΠΟΑΛ 
 
 
 
 

 

Επιμέλεια Φυλλαδίου: 
Παπαδοπούλου Μαρία-Χριστίνα, Φυσικοθεραπεύτρια Π.Γ.Ν.Λ. 
Νάκος Χρήστος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Π.Γ.Ν.Λ. 
 
 
Η Π.Ο.Α.Λ. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, που προκύπτει από χρήση ή 
εμπιστοσύνη στις πληροφορίες. Η Π.Ο.Α.Λ. αναπτύσσει υλικό, που βασίζεται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, ωστόσο δεν 
μπορεί να εγγυηθεί και δεν υπέχει καμία νομική ευθύνη ή υποχρέωση για την ενημερότητα ή την πληρότητα των 
πληροφοριών. 
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