
 

 

 

 L.P. - LUMBAR PUNCTURE - דיקור מתני
 

מאפשרת לקבל מידע קרוב ככל האפשר  ,המקיף את המוח ועצבי השדרה בדיקת תכולתו של נוזל השדרה
המוחדרת בין חוליות מזרק מחט באמצעות נוזל השדרה לדגום את הבדיקה מבוצעת על מנת  .למערכת העצבים

  .(גה במהלך לידותבדומה להרדמה אפידוראלית הנהו)גב התחתון ה
 . וכולו נוצר מחדש תוך מספר דקות הנוזל הנלקח לבדיקה הינו מועטנפח 

 .שום נזק הריהבדיקה אינה מות
 

 :מטרת הבדיקה
 אבחון מחלות מוח וחוט שידרה

 
 מיטת החולה :הבדיקהביצוע מקום 

 :תהליך הבדיקה
ל דופן אזה ורגליך מקופלות חמד לבית התתבקש לשכב על הצד כאשר סנטרך מוצ. הבדיקה מבוצעת על ידי רופא

 . תנוחה זו חיונית על מנת שהבדיקה תבוצע בהצלחה מרבית. הבטן
לאחר  .יזריק תחילה חומר אלחוש לאזור הדקירה ורק לאחר מכן יבצע את הדיקור, הרופא יחטא את מקום הדיקור

בסיום הבדיקה תוצא . קות הנחוצותנוזל לבדי דגימותמדידות לחץ ותאספנה  תערכנהגיע למקום הרצוי תשהמחט 
בתום . האזור יחוטא בשנית וייחבש בעזרת מדבקת חבישה שתוצמד לאזור הדקירה עד ליום המחרת, המחט

 .הפעולה תתבקש לשכב על הבטן למשך שעתיים
 :הכנה לבדיקה

 ש עלייך להיות בצום לפני הבדיקה ולדווח לרופאים אם ידועה לך רגישות לתרופות המשמשות לאלחו
 מקומי

 קרוב לשעת הבדיקה מומלץ לרוקן את שלפוחית השתן 
 כיוון שלאחר הבדיקה תתבקש לנוח, ממומלץ להתקלח לפני הבדיקה 

 :לאחר הבדיקה
 עלייך לשכב בנוח במיטה על הצד במשך שעתיים 
  שתייה מרובה להקפיד על 
 במהלך המשמרת תגיע אחות להתעניין בשלומך ולוודא כי הטלת שתן לאחר הבדיקה 
 שעות שלאחר הבדיקה 42ממאמצים במשך  יש להימנע 

  ?האם קיימים סיבוכים לבדיקה
 .הסיבוך המשמעותי העיקרי הינו האפשרות לכאב ראש זמני

 . או עד חלוף התופעה/שעות ו 42במידה ויתפתחו כאבי ראש מומלץ לשכב במיטה במשך 
 .לאחות ולבקש כדור להקלה על כאבי הראשניתן לפנות , הקפדה על שתייה מרובה עשויה להקל את כאבי הראש
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