
- (Lumbar Punctureניקור מותני בדיקת LP)



התאשפזתי לפני כמה ימים במחלקת ילדים , מיריםשלום שמי 

שלי ששומרת עליי כל אמאוזאת . בבית החולים הדסה עין כרם

. הזמן

בחדר שליואמאאני 



היום הרופא החליט שאני צריכה 

אני מניחה  ! LPלעבור בדיקת 

שלא שמעתם על זה לכן רציתי  

לספר לכם על כל התהליך  

.שעברתי בבית חולים

-האחות אפרת הסבירה לי ש

(LP )  זו בדיקה המבוצעת כחלק

מתהליך אבחנה לכל מיני סוגי  

.  מחלות

עמוד בבדיקה נלקח נוזל 

.השדרה

הראשית האחות
בחדר שלי



המורה מלמדת אותי על  

בדיקת דם

הדרכה בבית הספר
בין הבדיקות השונות חשוב להגיע לבית הספר  

.לקבל הדרכה ממורה על הבדיקות והטיפול

אפשר לשאול שאלות ולשתף במחשבות  

.ובחששות שלך לגבי הבדיקה

המורה מלמדת אותי על  

הרדמה



בדיקת גובה  
ומשקל

האחות מודדת לי גובה ומשקל  

כדי לדעת לחשב את מינון  

התרופות וחומרי ההרדמה  

.בזמן הבדיקהשאקבל 

!גם גיליתי שכבר גדלתי

ישנם עוד בדיקות שכבר עברתי 

לכן האחות , במהלך האשפוז

אמרה שאין צורך לחזור על  
גובהמשקל



.משך שעתייםבשעות ואסור לי לשתות 4אסור לי לאכול במשך , אני עכשיו בצום

.היה לי מאוד כיף, השתתפתי בחוג יצירה בבית ספר, בינתיים



חדר טיפולים

הבדיקה מתבצעת 
בחדר טיפולים  

שבמחלקת ילדים  
זהו חדר , 3קומה 

.טיפולים



זמן הבדיקה

האחות ביקשה ממני  
עוד  . לשכב על הצד

מעט אירדם בעזרת  
ולא  , מסכה מיוחדת

ארגיש דבר עד סוף  
.הבדיקה

שאמאהכי חשוב 
נמצאת לצדי בחדר  

.טיפולים



...כעת נותר לי רק לחלום ולא ארגיש שום כאב



לאחר הבדיקה

התעוררתי לאט לאט אחרי הבדיקה בחדר  •

.הטיפולים

ההורים שלי והאחות היו לידי בחדר ברגע  •

.שהתעוררתי

!כריתאמרו לי שיש לשכב על הגב ישר וללא •

.  תחבושתהיתהעל הגב שלי •

את התחבושת יסירו לאחר בדיקה של האחות 

.שעות מאוחר יותר24-כ



אוכל ושתייה

, הרשו לי לשתות מים, בהתחלה

,כך אמרו לי שכשארגיש שאני רוצהאחר 

.אוכל לאכול בהדרגה

.ביקשתי מהאחות תרופה נגד כאבים, כאביםכשהרגשתי •



נגד  אוכל לבקש תרופות לי שיכאב מתי . הבדיקהכאבי ראש עד שבוע לאחר האחות הסבירה לי כי ייתכנו 

.כאבים

,  עכשיו אנחנו מחכים לתשובות של הבדיקה

לפי התוצאות הרופא מחליט אם אני משתחררת  

.או שאני חייבת לקבל טיפול בבית חולים

תוצאות הבדיקה



.הרגשתי שאני מכירה ומבינה את התהליך. עברתי את הבדיקה בהצלחה◦

.ההכנה בבית הספר עזרה לי מאוד והקלה עליי◦

.כעת אני חוזרת למשפחה ולחברים ואוכל לשתף אותם במה שעברתי◦

!מאחלת לך בהצלחה

מירים


