
4. “W” egzersizi 
Eğer meme rekonstrüksiyonsuz veya doku genişletici 
kullanılarak rekonstrüksiyonlu meme cerrahisi yapıldıysa 
ve doktorunuz size güvenli olduğunu söylerse, bu 
egzersize ameliyattan sonraki ilk gün başlayabilirsiniz. Bir 
doku transferi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa, 
ancak doktorunuzun size güvenli olduğunu söylediği 
zaman bu egzersize başlayabilirsiniz. 
W egzersizi, ayakta, otururken ya da sırt üstü yatarken 
yapılabilir. Duvara sırtınızı vererek bu egzersizi 
yaparsanız düzgün pozisyon almanıza yardımcı olabilir. 
Kollarınız dışa doğru açık ve avuç içleri öne bakacak 
şekilde kollarınıza “W” şekli verin. (Şekil 4). Sağlık ekibi 
tarafından belirtilen hareket sınırlarına uyarak, ellerinizi 

yüzünüzle aynı hizada olacak şekilde getirmeye çalışın. 
Eğer kollarınızı o yüksekliğe getiremiyorsanız, rahatça 
yapabileceğiniz en yüksek konuma getirin. 

 Şekil 4. “W” 
egzersizi 
Kürek 
kemiklerinizi 

birleştirerek, 
sanki arasında 
bir kalem 
tutuyormuş gibi 
aşağı doğru 
sıkıştırın. 

1. Eğer ameliyata yakın bölgede rahatsızlık 
hissederseniz, o pozisyonda durun ve derin nefes 
egzersizi yapın. Rahatsızlık geçerse, kollarınızı 
biraz daha geriye getirmeyi deneyin. Rahatsızlık 
geçemezse, daha fazla geri götürmeyin. 
Yapabildiğiniz en uzak konumda tutun ve 5 
saniye boyunca kürek kemiklerinizi sıkılı tutun. 

2. Kollarınızı yavaşça ilk pozisyonuna getirin. Bu 
egzersizi 10 kere tekrarlayın. 

 

 

5. Eller Boyun Arkasında 
Eğer meme rekonstrüksiyonsuz veya doku genişletici 
kullanılarak rekonstrüksiyonlu meme cerrahisi yapıldıysa 
ve doktorunuz size güvenli olduğunu söylerse, bu 
egzersize ameliyattan sonraki ilk gün başlayabilirsiniz. Bir 
doku transferi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa, 
ancak doktorunuzun size güvenli olduğunu söylediği 
zaman bu egzersize başlayabilirsiniz 
Eller boyun arkasındaki egzersizi otururken veya 
ayaktayken yapabilirsiniz. 
  
Ayaklarınız yerde rahat oturun veya ayakta durun. 
Ellerinizi önde kavuşturun. Dirsekleriniz yanlarda dışa 
açık değil, ön tarafta olacak şekilde ve bitişik halde 
yavaşça, başınıza doğru ellerinizi kaldırın (bakınız Şekil 
6). Başınızı dik tutun; boynunu bükmeyin veya kafanızı 
öne doğru eğmeyin. 

 Şekil 6. 
Eller 
boynun 
arkasında 
1.Ellerinizi 
ensenize 
ulaşana 
kadar 
başınızın 
ellerini 
kaydırın. Bu 
duruma 

geldiğinizde, dirseklerinizi dışarı doğru açın. 1 dakika 
boyunca bu pozisyonda tutun. Bu pozisyonu almanız 
mümkün değilse, dirseklerinizi ulaşabileceğiniz en 
yukarıya kaldırın ve gerin. Normal nefes alın. 
Vücudunuzun gerilme sırasında nefesinizi tutmayın. 
2. Eğer ameliyat yerinde ya da göğsünde bir gerginlik 
varsa, o pozisyonda durun ve derin nefes egzersizi yapın. 
Gerginlik azalırsa, harekete devam edin. Eğer gerginlik 
aynı kalır ise, 1 dakika boyunca en rahat edeceğiniz 
konumda durun. 
3. Dirseklerinizin gerginliğini yavaşça serbest bırakın ve 
başınızın üzerinden ellerinizi kaydırarak çıkarın. 
Ardından, kollarınızı yavaşça kucağınıza indirin 
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Meme Cerrahisi Sonrası Egzersizler 
 
Bu bilgiler, meme cerrahisi(Mastektomi) sonrası kol ve 
omuz egzersizleri ile nefes alma egzersizi ve ameliyat 
yarası masajlarının nasıl yapılacağını açıklamaktadır. 
Bu egzersizlere güvenli bir şekilde ne zaman 
başlayacağınızı cerrahınıza sorun. 
 

1. Omuz Hareketleri 
Göğüs ve omuz kaslarına hafif bir esneme sağlaması 
açısından omuz hareketleri iyi bir başlangıç egzersizidir. 
Eğer meme rekonstrüksiyonsuz veya doku genişletici 
kullanılarak rekonstrüksiyonlu meme cerrahisi yapıldıysa 
ve doktorunuz size güvenli olduğunu söylerse, bu 
egzersize ameliyattan sonraki ilk gün başlayabilirsiniz. Bir 
doku transferi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa, 
ancak doktorunuzun size güvenli olduğunu söylediği 
zaman bu egzersize başlayabilirsiniz. 

- Kollarınız yanınızda serbest 

kalacak şekilde oturun veya 
ayakta durun (Şekil 1) 

Şekil 1. Omuz Hareketi 
1. Dairesel hareketlerle, 
omuzlarınızı ileri-yukarı, geri 
ve aşağı hareket ettirin. İki 
omzunuzu birden hareket 
ettirerek yapabildiğiniz kadar 
büyük daireler yapmaya 
çalışın. 

2. Eğer ameliyat yerinde veya göğüste bir gerginlik 
varsa, daha küçük daireler ile başlayın ve 
gerginlik azaldıkça daire boyutunu artırın. Bu 
hareketi yaparken göğüste, omuzların geri yöne 
doğru çevirmenin öne doğru çevrilmesinden daha 
fazla bir gerginlik yarattığını görebilirsiniz. Bu 
durum uygulamalar ile daha iyiye doğru 
gidecektir. 

  
3. Şimdi, yönünüzü değiştirin ve ileriye doğru 10 

omuz hareketi yapın. Omuzlarınızı geri-yukarı, 
ileri ve aşağı hareket ettirin. 

2. Omuz kanat hareketi 
Eğer meme rekonstrüksiyonsuz veya doku genişletici 
kullanılarak rekonstrüksiyonlu meme cerrahisi yapıldıysa 
ve doktorunuz size güvenli olduğunu söylerse, bu 
egzersize ameliyattan sonraki ilk gün başlayabilirsiniz. Bir 
doku transferi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa, 
ancak doktorunuzun size güvenli olduğunu söylediği 
zaman bu egzersize başlayabilirsiniz. 
Omuz kanatları egzersizi omuzun dışa doğru hareketinin 
yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır. Bu egzersizi 
otururken veya ayakta iken yapabilirsiniz. 

Eklem hareket açıklığı: 
90 derece açı 
1. Ellerinizi göğsünüze 
ya da köprücük kemiğine 
yerleştirin. 
2. Sağlık ekibi 
tarafından belirttiği 
hareket aralığı 
sınırlandırılmasına uygun 
açıda, dirseklerinizi dışarı 
tarafa kaldırın (bakınız 

Şekil 2). 
3. Dirseklerinizi yavaşça indirin. 
4. 10 tekrardan sonra, yavaşça ellerinizi aşağı 

kucağınıza doğru indirin. 
Bu egzersizi yaparken rahatsızlık hissederseniz, durun ve 
derin nefes egzersizi yapın. Rahatsızlık gitmez ise, 
dirseklerinizi daha yükseğe kaldırmayın. 
 
3. Kol Daire hareketi 
Eğer meme rekonstrüksiyonsuz veya doku genişletici 
kullanılarak rekonstrüksiyonlu meme cerrahisi yapıldıysa 
ve doktorunuz size güvenli olduğunu söylerse, bu 
egzersize ameliyattan sonraki ilk gün başlayabilirsiniz. Bir 
doku transferi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa, 
ancak doktorunuzun size güvenli olduğunu söylediği 
zaman bu egzersize başlayabilirsiniz. 
Eğer iki memenizden ameliyat olduysanız, bu egzersizi her 
defasında tek kol olarak her iki kolunuza uygulayın. Aynı 
anda her iki kolunuz ile bu egzersizi yapmayın. Bu, 
göğsünüze çok fazla baskı verir. 
 Ayaklarınızı hafif açarak dengede durun. Etkilenen 

kolunuzu olabildiğince yukarı kaldırın. (Bakınız Şekil 3) 

Kolunuz ile havada geriye doğru yavaş daireler çizmeye 
başlayın. Hareketin dirsekten değil omuzdan olduğuna 

emin olun. Dirseklerinizi düz tutun 

Şekil 3: Eklem 
hareket 
açıklığı: 45 
derece açı 

1. Sağlık ekibi tarafından belirtilen hareket 
sınırlarına uyarak, rahatça yapabildiğiniz kadar 
daire çevresini artırın. Geriye doğru en az 10 tam 
daire yaptığınızdan emin olun. Eğer ağrı hisseder 
ya da kolunuz yorulur ise mola verin. Kendinizi 
daha iyi hissettiğiniz zaman egzersiz yapmaya 
devam edin. 

2. Kolunuzu yavaşça yana alın. Bir müddet 
kolunuzu dinlendirin. 

3. Egzersizin ikinci bölümünü gerçekleştirmek için, 
etkilenen kolunuzu mümkün olduğunca yükseğe 
kaldırın. Şimdi de yavaşça ileri daireler çizmeye 
başlayın. 

4. Rahatça yapabileceğiniz kadar daire çevrelerinin 
boyutunu artırın. En az 10 tam ileri çevreyi 
tamamladığınızdan emin olun. Eğer herhangi bir 
ağrı hisseder ya da kolunuz yorulur ise, 10 daireyi 
tamamlamadan durun. 

5. Kolunuzu yana alın. 
 


