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“Kadınların Mastektomi Sonrası Sosyal 
Hayata Dönüşü” Projesi  

 

GENEL AMAÇ 

PoMasto projesinin amacı, sağlık çalışanlarının ve 
psikologların beceri, nitelik, farkındalık ve duyarlılığının 
artırılması yoluyla mastektomi sonrasında kadınların 
yaşam kalitesini artırmaktır. Onların, topluma aktif ve 
bütün işlevleriyle dönüşünü sağlamaktır. 

Sağlık çalışanlarının mesleki olarak geliştirilmesi, mesleki 
becerilerini daha iyi bir şekilde yerine getirebilmesine, 
hastaların yalnızca cerrahiden sonra ve iyileşme 
döneminde değil, aynı zamanda sonraki yaşam kalitesinde 
ve yaşam kalitesinde etkili olmasına neden olacaktır. 

Projenin Beklenen Sonuçları 
- Web sitesi, e-öğrenme platformu: Kadınlar ve uzmanlar 
için eğitim materyali 
-  Mini ipucu el kitabı: Mastektomiden sonra kadınlar için 
egzersizler, 
- Mastektomi sonrası kadınlara yönelik broşürler. 
 

www.pomasto.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bazı Faydalı Aktiviteler 

 Yüzme, yoga, suda aerobik ve ritmik yürüyüşler faydalıdır. 

Seyahat 

 Uçak veya otobüs ile seyahat ederken mutlaka hekiminize 
danışınız. Gerekiyor ise mutlaka kolunuza bandaj yapınız 
veya kolluğunuzu kullanınız. 

Kolunuzun Şişmesini (Lenf Ödemi) Önlemek İçin Alınması 
Gereken Önlemler 

Kol bakımınızdaki maddelere ek olarak: 
 Uzun süre oturacağınız ya da araba kullanacağınız zaman, 

etkilenmiş kolunuzu kalp seviyesinin üstünde tutunuz. 
 Yatacağınız, televizyon izleyeceğiniz ya da kolunuzu 

aşağıda tutmanız gerekli olduğu zaman etkilenmiş kolu 
kalp seviyesinin üstüne kaldırarak destekleyiniz (Altına bir 
yastık koyarak yapabilirsiniz). 

 Gereksiz kilo alımından kaçınınız. 
 Manikür yaptırmayınız. 
 Kolunuzun şişmesini önleyen egzersizleri yapınız. 
 Ameliyat sonrası kolunuz hafif şiş olabilir. İki kol arasındaki 

2-3 cm’lik fark doğaldır. Daha sonra kolunuzda şişme 
meydana gelirse muhakkak hekiminize kontrole geliniz. 

MASTEKTOMİ NEDİR, KİMLERE YAPILIR? 

En basit tanımı ile mastektomi, meme dokusunun 
alınmasıdır. Meme kanserinin en temel tedavi seçeneğidir. 
Birçok farklı uygulama biçimi vardır. 

Lumpektomi veya kısmi bölgesel mastektomi: Sadece 
kanserli veya hastalıklı bölümün çıkarıldığı bir tekniktir ve 
küçük bir alana uygulandığında memenin şeklinin 
korunmasını sağlayabilir. 

Deri koruyucu mastektomi: Meme dokusunun alınması 
sırasında, memenin derisinin korunmasını sağlayan bu 
teknikte aynı anda memeyi onarmak (balon veya protezler 
yoluyla) mümkündür. 

Nipple koruyucu mastektomi: Deri koruyucu tekniğe ilave 
olarak meme ucunun da korunduğu bir tekniktir. Erken 
dönemde yakalanan ve çok iri olmayan memelerde, 
neredeyse memenin mükemmel bir şekilde onarılmasına 
imkân verebilir. 

Basit (simple) mastektomi: Deriyle birlikte meme 
dokusunun tümüyle alındığı bir ameliyattır. Onarım 
yapılmazsa, memesiz ve düz bir göğüs duvarı oluşmasına 
yol açar. 

Modifiye radikal mastektomi: Nispeten daha nadir 
uygulanan bu teknikte meme dokusu ve meme derisinin 



yanı sıra meme kaslarının bir bölümü de alınır. Göğüs 
duvarının daha deforme görülmesine yol açan bu teknikte 
bile memeyi yeniden onarmak mümkündür. 

Meme kanserlerinin cerrahi tedavisinde, memenin kendisi 
dışında koltuk altı lenf bezlerine yönelik girişimler yapmak 
gerekebilir. Bunlar bazen tanının detaylarını belirlemek 
bazen de tedavi amacıyla yapılabilir. Sentinel nod (bekçi 
lenf düğümü) tayini, memenin ilk lenf bezini bulup 
kanserin koltuk altına yayılıp yayılmadığını belirlerken, 
aksiller küraj (koltuk altı lenf bezlerinin alınması) daha çok 
tedavi amacıyla yapılır. 

Ameliyat Ve Sonrası 
Mastektomi yapılacak hasta öncesinde cerrahla 
görüşmelidir. Anestezi uzmanı da işe dâhil olacağından 
görüşülmesinde yarar vardır.  Hasta ameliyatın riskleri, 
yararları hakkında bilgilenmeli, aklını kurcalayan 
meseleleri sormalı, ameliyatın türüne doktoruyla birlikte 
karar vermeli, psikolojik olarak ameliyata olabildiğince 
hazırlanmalıdır. Ayrıca ameliyat öncesinde yapması ya da 
yapmaması gerekenler hastaya bildirilecektir. Hastalar 
bunlara uymak zorundadır. Genel anesteziyle yapılan 
ameliyat 2–3 saat veya her iki meme alınacaksa daha fazla 
sürebilir.   
Kanser tedavisinin temeli olan mastektomi ameliyatı olan 
bir hasta genellikle bir veya iki gün sonra hastaneden  

Kolunuzda şişmeyi /ödemi önlemek için: 
* Kolunuz üst kol omuz hizasında düz, ön kolunuz üst kola 
dik olacak şekilde sandalyeye oturun. Ellerinizi kapatın 
(yumruk yapın) ve açın. 3-4 kez tekrarlayın. Kollarınızı 
aşağıya indirin, gevşeyin ve hareketi tekrarlayın (Egz:9) 

 
Egzersiz: 9 
* Yüzünüzü duvara dönün. Duvara iyice yaklaşın. Ellerinizi 
duvara tırmanıyormuş gibi yapın. Kolunuzda acı, ağrı 
hissettiğinizde harekete son verin. Bu hareketle her gün 
kolunuzu biraz daha yukarı kaldırdığınızı göreceksiniz 
(Egz:10) 

 
Egzersiz: 10 



* Sandalyeye oturun. Kollarınızı omuz hizasına kaldırın ve 
indirin (Egz: 7) 

 
Egzersiz: 7 
 
Omuz eklemlerinin hareketi için: 
* Sandalyeye oturun. Ellerinizi bacaklarınızın üzerine 
koyun ve daha sonra kollarınızı yukarı kaldırın ve 
indirin(Egz:8) 

 
Egzersiz: 8 

taburcu edilebilir.  Memelerinin ikisi de alınan hastaların 
taburcu edilme süreleri biraz daha uzayabilir. 
Alınan meme dokularının bir kısmı ve lenf bezleri patoloji 
laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz raporu genellikle 
bir hafta sonra çıkmakta, doktor tarafından 
değerlendirilmekte ve hastanın ek tedaviye ihtiyacı olup 
olmadığı kararlaştırılmaktadır. Mastektomi kanserli 
kadınların yaşam süresini uzatmaktadır ancak yine de 
hastalığın yeniden ortaya çıkabilme riski vardır. Ameliyat 
sonrasında doktorun uygun bulduğu aralıklarda yapılacak 
kontroller ve alınacak ilaçlar aksatılmamalıdır. 

AMELİYAT SONRASI BAKIM 

Ameliyatları sonrası hastaların el, ön-kol ve kollarının, 
her türlü kesik, yanık gibi travmalardan korunması büyük 
önem taşımaktadır.  

Meme ameliyatı sırasında, doktor gerekli 
gördüğünde koltuk altındaki lenf bezlerini de 
çıkarabilir. Bu işlem koltukaltı lenflerin çıkarılması (aksiller 
diseksiyon) adını almaktadır. Vücudumuzda kan 
dolaşımına ilave olarak lenf dolaşımı adı verilen beyaz lenf 
sıvısı dolaşımı vardır. Bu sıvı, lenf kanalları ile taşınırken 
lenf bezlerine uğrar. Koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması, 
lenf sıvısının taşınmasını zorlaştırır, lenf kanallarının 
yollarını değiştirir ve koldaki sıvının genel dolaşıma 



ulaşmasını engeller. Ameliyattan dolayı, ameliyat 
tarafındaki elde ve kolda şişkinlik (lenfödem) riski 
artmaktadır. Bu risk, aynı memeye radyoterapi (ışın 
tedavisi) alındığında ciddi olarak artmaktadır. Bu nedenle 
meme ameliyatları sonrası hastaların el, ön-kol ve 
kollarının, her türlü kesik, yanık gibi travmalardan 
korunması büyük önem taşımaktadır. 

 Meme ameliyatında etkilenmiş kolun bakımı ve temizliği 
oldukça önemlidir. pH nötr sabunlarla temizlenmeli ve 
iyice kurulanmalı, nemli bırakılmamalıdır. 
 

 Cilt bakımı ve esnekliğine dikkat edilmeli, nemlendirilmesi 
için yağsız kremler, vücut sütü, vücut losyonu gibi yağ 
içeriği çok az olan nemlendiriciler kullanılmalıdır.  
 

 Sıcak günlerde terlemeyi ve ciltte mantar oluşumunu 
engellemek için mantar önleyici kremler kullanılabilir. 
 

 Meme ameliyatından sonra duş alırken çok sıcak suyla duş 
almayınız. Ameliyatlı kolunuzu liflemeyiniz ve 
keselemeyiniz. Banyodan sonra saç kurutma makinesini 
kullanırken omuzlarınızı sıcağın etkisinden koruyunuz 
(Saçınızı baş aşağı pozisyonda kurutunuz). 

 Yanan bir soba veya şöminenin ısısından uzak durunuz. 
 
 

Göğüs kaslarınızı kuvvetlendirmek için ; 
* Göğüs seviyesinde her iki elinizi birleştirerek ellerinizi 
itmeye çalısın ve gevşetin (Egz:5) 

 
Egzersiz: 5 
 
Kollarınızı güçlendirmek için : 
* Kollarınızı omuz hizasına kaldırın ve bu pozisyonda 
geriye doğru küçük dairesel hareketler yaparak kolunuzu 
çevirin (Egz: 6) 

 
Egzersiz: 6 
 



Drenler Çıktıktan Sonra, duruş bozukluğunu önlemek 
için; 

(Egz 1)                       (Egz 2)  
* Ayakta durarak bir omuzu yukarı doğru kaldırın ve indirin, 
daha sonra diğer omuz için aynı hareketi tekrarlayın (Egzersiz-
1), her iki omuz ekleminizi dairesel hareket oluşturacak şekilde 
hareket ettirin. Bu hareket özellikle geriye doğru yapılmalıdır 
(Egzersiz-2) 

(Egz 3)              (Egz 4)  
*Sandalyeye oturun. Ellerinizi ensenizde birleştirin ve 
vücudunuzu yukarı doğru gerin (Egzersiz-3), Ayakta ellerinizi 
arkada birleştirin ve omuzlarınızı geriye doğru çekin(Egzersiz-4) 
 

 Güneş ışınları zararlı olabilir. Özellikle güneş yanığından 
kaçınınız. Güneşlenirken yüksek koruma faktörü olan 
koruyucular kullanınız. Kolunuzu uzun süre güneşe 
maruz bırakmayınız. Güneşli havalarda gezinirken uzun 
kollu açık renkli ve bol giysiler kullanınız. 

 Çok sıcak su ile elinizde bulaşık veya çamaşır 
yıkamayınız. 

 Ütü yaparken yanıklara karşı dikkatli olunuz. 
 Özel bir diyet uygulamanıza gerek yoktur. Dengeli ve 

yeterli besleniniz.  
 Tuz oranı düşük, lifli gıdalardan zengin bir beslenmeyle 

ile ideal kilonuzu koruyunuz. Gereksiz kilo alımından 
kaçınınız. Şişmanlık ödem üzerine olumsuz etki yapar.  

 Kolay sindirilebilen proteinleri içeren besinleri(balık ve 
tavuk) almaya özen gösteriniz. (Protein alımına dikkat 
etmek şartıyla.) 

 Alkol ve sigaradan kaçınınız.  
 Meme ameliyatı sonrası yüzme, yoga, suda aerobik ve 

ritmik yürüyüşler faydalıdır. 
 Ameliyattan sonra uçak veya otobüs ile seyahat 

ederken mutlaka hekiminize danışınız. Gerekiyor ise 
mutlaka kolunuza bandaj yapınız veya kolluğunuzu 
kullanınız. 

 

 



AMELİYATTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN 
 BAZI EGZERSİZLER 

 
Egzersizler neden yapılmalıdır? 

 Omuz ve kol eklemlerindeki kireçlenmeyi 
önlemek veya gidermek, 

 Kola ameliyat öncesi hareketliliğini kazandırmak, 
 El, ön-kol ve kol kaslarını güçlendirmek, 
 Ameliyat ve radyoterapiye bağlı gelişen sırt, bel, 

boyun, baş ve omuz ağrılarının giderilmesine 
yardımcı olmak, 

 Çarpık duruşu/ duruş bozukluğunu önlemek, 
 Elinizin, ön-kol ve kolunuzun şişmesini 

(lenfödemi) engellemek, 
 Bu ekstremitenin normale dönüşü ve 

iyileşmesinin hızlanmasına yardımcı olmaktır. 
 

Egzersizlere ne zaman başlamalısınız? 
Egzersizlere ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde sınırlı 
hareketlerle başlanır. 
 
Drenler (yaranızdan çıkan hortumlar) Çıkmadan önce; 
Top sıkma egzersizi ; Avucunuza sığacak kadar bir lastik 
top kullanarak elinizi sıkıp gevşetiniz. 
 

El açıp kapama egzersizi (top sıkmaya benzer egzersiz); 
Ameliyattan birkaç saat sonra başlanır. El, 15 ila 25 defa 
açılıp kapatılır. Bu hareket günde 3-4 kez tekrarlanır. Bu 
şekilde lenf sıvısının genel vücut dolaşımına dönüşü 
hızlanacaktır. 
 
Saç tarama egzersizi: Dik oturun, dirseğinizi masaya 
dayayın ve bir tarakla saçınızın bir tarafını önden 
başlayarak geriye doğru tarayın daha sonra saçınızın 
tamamını taramaya çalışın. 
 
Etkilenmiş kolun dirsek ve el hareketlerini yapabilirsiniz. 
Ancak kolun omuzdan yana açma- kapama egzersizleri 
drenler çıktıktan sonra başlayacaktır. Drenler dururken 
kolunuz devamlı vücudunuza yapışık kalmamalıdır (Günlük 
işlerinizi bu elinizi kullanarak, çok yorulmadan 
yapabilirsiniz). Bu nedenle açıp- kapama hareketini 
yapmadan sadece 90° lik açı ile açma ve kol altına yastık 
koyma işlemini yapabilirsiniz. 
 
Günde en az iki kez egzersizleri tekrarlayabilir, ağrı 
oluşursa egzersizlere ara verebilirsiniz. Bu egzersizleri 
yaşam boyu yapmalısınız. 


